
 

บทที่ 6 
การวางแผนการผลิตสกุร 

 

 
6.1  การวางแผนการผลิตสุกร 

 

ผูเลี้ยงสุกรจําเปนตองมีการวางแผนการผลิตเพ่ือใหไดกําไรสูง โดยเริ่มวางแผน
ต้ังแตการวางแผนการจัดการฟารม อาจเริ่มต้ังแตการกอสรางโรงเรือน จํานวนคอก   
ซองยืน คอกคลอด และคอกอนุบาล ควรมีจํานวนเทาไรจึงจะประหยัด ใชประโยชนได
สูงสุด และทําใหตนทุนในการผลิตต่ํา การสรางโรงเรือนและการจัดแบงคอกภายใน
โรงเรือนไดถูกตองเทากับการวางแผนในการผลิตสุกรไดสําเร็จไปแลวครึ่งหน่ึง เพราะ
โรงเรือนและคอกเปรียบเสมือนรากฐานของการจัดการฟารม เพื่อใหสามารถผลิตสุกรได
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการผลิต จากนั้นทําการคัดเลือกพันธุสุกรที่จะนํามาเลี้ยง 
เพ่ือใหไดพอพันธุแมพันธุที่ดี แมสุกรทุกตัวตองไดรับการผสมและอุมทอง คลอดลูกและ
เลี้ยงลูกตลอดทั้งป และมีลูกหยานมตอปไดมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได เพ่ือใหตนทุน
ในการผลิตตํ่าและไดกําไรมากที่สุด  

 

ตัวอยางเชน ฟารมเลี้ยงสุกรฟารมหน่ึงมีแมสุกร 1,000 แม สามารถจัดการใหแม
สุกรมีลูกไดปละ 1.8 ครอก และแตละครอกใหลูกสุกรหยานมเพียง 7.5 ตัว ฉะน้ันแมแต
ละตัวจะใหลูกเพียง 1.8x7.5 = 13.5 ตัวตอแมตอป มีแม 1,000 ตัวก็จะไดลูกหยานมเพียง 
13,500 ตัวตอป แตอีกฟารมหน่ึงมีการจัดการฟารมที่ดีพอสมควร  แมสุกรใหลูกไดปละ 
2.2 ครอก และแตละครอกใหลูกสุกรหยานม 9 ตัว ฉะน้ันฟารมน้ีจะมีลูกสุกร 2.2x9 = 
19.8 ตัวตอแมตอป มีแม 1,000 ตัว ก็จะไดลูกสุกรเม่ือหยานม 19,800 ตัวตอป ซ่ึงได
มากกวาฟารมแรกถึง 6,300 ตัว ถาคิดราคาลูกตัวละ 1,000 บาท จะไดเงินแตกตางกันถึง 
6,300,000 บาท (หกลานสามแสนบาท) จะเห็นไดวาประสิทธิภาพการผลิตซ่ึงแตกตางกัน
แคจํานวนครอกตอแมตอปและจํานวนลูกหยานมตอแมตอป แตมีผลทําใหรายไดแตกตาง
กันมากเหลือเกิน 
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6.2  เปาหมายการผลิตสุกร 
 

การวางแผนการผลิตเพ่ือใหไดกําไรมากนั้น ผูเลี้ยงจําเปนตองตั้งเปาหมายการ
ผลิตของฟารมเอาไว และดําเนินการใหไดตามเปาหมายที่ต้ังไว โดยการวางแผนการผสม
แมสุกรเปนชุด ๆ เพื่อใหแมสุกรคลอดออกมาเปนชุด ๆ เชน 10-20 แมตอสัปดาห ก็จะได
ลูกออกมาเปนชุด ๆ สัปดาหละ 100-200 ตัว เปนตน ถาปริมาณการผลิตไมไดตาม
เปาหมาย ผูเลี้ยงจะตองหาสาเหตุวามีปญหาตรงสวนใดและตองรีบแกไข เพ่ือใหฟารม
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเลี้ยงสุกรควรกําหนดเปาหมายในการผลิตสุกร ดังนี้ 

 

1.  วัตถุประสงคดานการตลาดเปนอยางไร เชน ผลิตลูกสุกรหรือสุกรรุนจําหนาย
เพียงอยางเดียว หรือผลิตครบวงจรตั้งแตผลิตลูกสุกรเองและเลี้ยงสุกรขุนจําหนาย 

2.  สัดสวนสุกรแตละระยะกับปริมาณแมสุกร    ข้ึนกับวัตถุประสงคของการเลี้ยง 
การคํานวณขนาดของฟารมจะคํานวณจากปริมาณแมสุกรที่จะเลี้ยง 

3.  ระยะเวลาในการเลี้ยง ซ่ึงมักตามวัตถุประสงคในขอที่ 1 ถาผลิตสุกรขุนเพียง
อยางเดียวจะเริ่มเลี้ยงสุกรจากขนาดใด ใชเวลาในการเลี้ยงนานเทาใดจึงจะไดนํ้าหนักสง
ตลาด สงตลาดที่นํ้าหนักเทาใด หรือถาผลิตสุกรครบวงจรก็ควรรูระยะเวลาของการหยา
นม ระยะเวลาของการเลี้ยงในแตละระยะของสุกรจนจําหนาย 

4.  จํานวนพอที่จะใชผสมพันธุมีจํานวนเทาไร 
5.  จํานวนแมสุกรสาวและพอสุกรหนุมที่จะใชทดแทนประจําปละเทาไร 

 

ตัวอยางเชน 
 

เกณฑเปาหมายการผลิต 
 

1.  วงจรการใหลูกแตละครอกหรือวงรอบการผลิต   22 สัปดาห (16+4+2) 
2.  อัตราการผสมติด     80 เปอรเซ็นต 
3.  ลูกคลอดมีชีวิตโดยเฉลี่ย     9 ตัวตอครอก 
4.  อัตราการตายกอนหยานมไมเกิน         8-10 เปอรเซ็นต 
5.  ระยะการเกิดถึงหยานม         4 สัปดาห 
6.  หลังหยานมใหลูกอยูในคอกคลอด    1 สัปดาห 
7.  ยายลูกไปอยูคอกอนุบาลอีก    2 สัปดาห 
 



6.3  จํานวนครอกตอแมตอป  
 

ฟารมที่มีการจัดการที่ดีจะทําใหแมสุกรมีวงรอบของการผลิตสั้น โดยสามารถ
ผลิตลูกไดปละหลายครอก เรียกวา จํานวนครอกตอแมตอป (litter/sow/year) เชน 2.3 
หรือ 2.5 ครอกตอแมตอป จํานวนครอกตอแมตอปจะมีผลตอตนทุนการผลิตของลูกสุกร 
ถาฟารมใดมีจํานวนครอกตอแมตอปสูงจะเสียตนทุนการผลิตตอตัวลูกสุกรตํ่ากวาฟารมที่
มีจํานวนครอกตอแมตอปต่ํา ทั้งนี้เพราะตนทุนคาพันธุ คาอาหาร คายา คาโรงเรือน   
เปนตน ของฟารมใกลเคียงกันหรือเทากัน 
 

    จํานวนครอกตอแมตอป  =   _______________ __ 365 ____________________
                                       จํานวนวันอุมทอง+จํานวนวันเลี้ยงลูก+จํานวนวันทองวาง 
 

หรือ   จํานวนครอกตอแมตอป  =        __ 365 ______ 
                                           วงรอบการผลิต (วัน) 
 

หรือ   จํานวนครอกตอแมตอป  =            __ 52 _    ____ 
                                           วงรอบการผลิต (สัปดาห) 
 

หมายเหตุ  วงรอบการผลิต หมายถึง ระยะเวลาจากการผสมแลวอุมทอง คลอดลูก  
               เลี้ยงลูก แลวหยานม และผสมอีกครั้ง 
 

              ผสม        อุมทอง       คลอดเลี้ยงลูก       หยานม         ผสม 
                           114 วัน         25-28 วัน         3-10 วัน 

วงรอบการผลิต    =    ระยะอุมทอง + ระยะเลี้ยงลูก + ระยะทองวางกอนผสม 
 

ถาจัดการฟารมดีก็จะใชระยะเวลาดังน้ี อุมทองประมาณ 114 วัน เลี้ยงลูกประมาณ 25-28 
วัน แลวหยานม แมสุกรเปนสัดแลวผสมใชระยะเวลาอีก 7 วัน ก็จะได 114+28+7 = 149 
วันหรือ 16+4+1 = 21 สัปดาห ดังน้ันจํานวนครอกตอแมตอปเทากับ 365/149 = 2.45 
ครอกตอป แสดงวาการจัดการฟารมดี แตแมสุกรที่ไดรับการผสมไมไดผสมติดทุกตัวและ
แมสุกรไมทุกตัวที่มีชวงระยะเวลาจากหยานมถึงผสมแค 7 วัน ดังนั้นคาเฉล่ียของวงรอบ
การผลิตของฝูงสุกรอาจเปน 160-165 วันก็ได ซ่ึงแมสุกรจะใหลูก 2.28-2.21 ครอกตอป 
แสดงวาการจัดการปานกลาง แตถาแมสุกรใหลูกประมาณ 1.8 ครอกตอป แสดงวาการจัดการ
ไมด ี 
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6.4  จํานวนลูกหยานมตอแมตอป  
 

ถาแมสุกรมีจํานวนลูกหยานมตอครอก (wean/litter) มาก และจํานวนครอกตอ
แมตอปมากดวย ยอมสงผลใหจํานวนลูกหยานมตอแมตอปของแมสุกรมากขึ้น ดังตาราง
ที่ 6.1   

 

ตารางที่ 6.1  ผลของจํานวนลูกหยานมตอครอกและจํานวนครอกตอแมตอปตอผลผลิต 
                 ลูกหยานมตอแมตอปของแมสุกร 

 

จํานวนลูกหยานม/ครอก จํานวนครอก/ป 
(ตัว/ครอก) 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 

7.5 13.5 14.3 15.0 15.8 16.5 17.3 18.0 
8.0 14.4 15.2 16.0 16.8 17.6 18.4 19.2 
8.5 15.3 16.2 17.0 17.9 18.7 19.6 20.4 
9.0 16.2 17.1 18.0 18.9 19.8 20.7 21.6 
9.5 17.1 18.1 19.0 20.0 20.9 21.9 22.8 

ที่มา : Dial et al. (1994) อางโดยสุพล (2548) 
  

จํานวนลูกหยานมตอแมตอปมีความสําคัญ เพราะมีผลตอตนทุนการผลิตลูกหยา
นมหากไดจํานวนลูกหยานมตอแมตอปมาก ทําใหตนทุนในการผลิตลูกหยานมนอยกวา
จํานวนลูกหยานมตอแมตอปนอย ทําใหผูเลี้ยงมีรายไดเพ่ิมข้ึนและยิ่งมีกําไรมากขึ้น ถาใน
ระยะนั้นราคาสุกรตกต่ํา อาจทําใหขาดทุนนอยลงหรือไมขาดทุนเลย  

 

ตัวอยางที่ 1  ในการผลิตของฟารมสุกรพันธุ มีแมพันธุ 1,000 ตัว ฟารมที่หน่ึง
ไดลูกหยานม 18 ตัวตอแมตอป ฟารมที่สองไดลูกหยานม 25 ตัวตอแมตอป สมมติวา
ปริมาณอาหารที่แมสุกรพันธุใชทั้งหมด 1,000 กิโลกรัมตอป เม่ือคิดปริมาณอาหารที่แม
สุกรใชในการผลิตลูก 1 ตัว และคาอาหารแมพันธุในการผลิตลูก 1 ตัว จะเห็นวาฟารมที่
หน่ึงเสียตนทุนคาอาหารในการผลิตลูก 1 ตัวมากกวาฟารมที่สอง ดังตารางที่ 6.2 ซ่ึง
ตนทุนคาอาหารในการผลิตลูกหยานม 1 ตัวน้ันเปนตนทุนผันแปรตามจํานวนลูก สวน
ตนทุนคงที่ เชน คาเสื่อมแมพันธุ คาเสื่อมพอพันธุหรือนํ้าเช้ือ คาเสื่อมโรงเรือนและ
อุปกรณ คาสาธารณูปโภค คาแรงงาน เปนตน ซ่ึงหากจํานวนลูกหยานมเพิ่มข้ึนตนทุนทั้ง 
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6 ดังกลาวก็จะลดลง  ดังนั้นฟารมที่หน่ึงจึงเสียตนทุนทั้งหมดตอการผลิตลูกสุกรหยานม 
1 ตัวจะสูงกวาฟารมที่สอง 

 

ตารางที่ 6.2  ตนทุนคาอาหารในการผลิตลูกสุกรหยานม 1 ตัวของฟารมที่มีประสิทธิภาพ 
                 การผลิตตางกัน   

 

รายการ ตนทุน/ลูกสุกรหยานม 1 ตัว 
 ลูก 18 ตัว ลูก 25 ตัว 
ปริมาณอาหารที่แมสุกรใชตอ 
  การผลิตลูกสุกรหยานม 1 ตัว 

1,000 / 18 = 55.6 กก. 1,000 / 25 = 40 กก. 

คาอาหารแมพันธุตอการผลิต 
  ลูกสุกรหยานม 1 ตัว 

55.6 x 9 = 500 บาท 
 

40 x 9 = 360 บาท 

หมายเหตุ : ราคาอาหารแมสุกรพันธุ 9 บาทตอกิโลกรมั 
 

เม่ือคิดรายรับของฟารมในการขายลูกสุกรและสุกรขุน (ยังไมหักคาใชจาย เชน คา
ยา อาหาร วัคซีน และเคมีภัณฑ) ดังตารางที่ 6.3 จะเห็นวารายรับจากการขายลูกสุกร
และสุกรขุนของฟารมที่หน่ึงจะนอยกวาฟารมที่สองอยางชัดเจน โดยคิดราคาขายลูกสุกร 
12 กิโลกรัมแรก 1,000 บาทบวกน้ําหนักสวนเกิน 40 บาทตอกิโลกรัม ขายลูกสุกรที่
นํ้าหนัก 25 กิโลกรัม และคิดอัตราเสียหายในคอกอนุบาล 2 เปอรเซ็นต และถาฟารมเลี้ยง
ลูกสุกรตอไปจนเปนสุกรขุนจะขายสุกรขุนในราคา 40 บาทตอกิโลกรัม ขายสุกรขุนที่
นํ้าหนัก 100 กิโลกรัม และคิดอัตราเสียหายในคอกอนุบาลและคอกขุนรวม 4 เปอรเซ็นต 

 

ตารางที่ 6.3  รายรับของฟารมที่มีประสิทธิภาพการผลิตตางกัน 
 

รายการ รายรับรวม 
 ลูก 18 ตัว ลูก 25 ตัว 
ขายลูกสุกรน้าํหนัก 25 กิโลกรัม 
  (1,000 บาท±40 บาทตอกิโลกรัม)   

 (18x1,000x0.98x1,000) +   
 (18x1,000x0.98x13x40) 

= 26,812,800 บาท 

 (25x1,000x0.98x1,000) +   
 (25x1,000x0.98x13x40)  

= 37,240,000 บาท   
ขายสุกรขุนนํ้าหนัก 100 กิโลกรัม 
  (40 บาทตอกิโลกรัม) 

18x1,000x0.96x100x40 
= 69,120,000 บาท 

25x1,000x0.96x100x40 
= 98,000,000 บาท 
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ตัวอยางที่ 2 ในชวงเวลาเดียวกัน ฟารม ก ฟารม ข และฟารม ค มีประสิทธิภาพ
การผลิตลูกหยานมตอแมตอปไมเทากัน มีผลตอตนทุนการผลิตและรายรับแตกตางกัน
ดวย (ตารางที่ 6.4) ฟารม ก และฟารม ข มีจํานวนแมสุกรใกลเคียงกัน สวนฟารม ค มี
จํานวนแมสุกรมากกวาฟารม ก มากถึง 204 ตัว แตฟารม ก ใหจํานวนลูกหยานม
มากกวาฟารม ข จํานวน 3,420 ตัว และฟารม ค จํานวน 891 ตัว เน่ืองจากฟารม ข มี
จํานวนแมที่ผสมไดตอเดือนตํ่ากวาฟารม ก (145 กับ 157 ตัวตอเดือน) อัตราเขาคลอด
ตํ่ากวาฟารม ก  (85.1 กับ 92.4 เปอรเซ็นต) ชวงคลอด-คลอดมากกวาฟารม ก (155 กับ 
145.5 วัน) อัตราการตายและคัดทิ้งลูกสุกรในเลาคลอดมากกวาฟารม ก (15.8 กับ 10.4 
เปอรเซ็นต) และจํานวนลูกหยานมตอแมตอปตํ่ากวาฟารม ก  (21.4 กับ 26.0 ตัว) จาก
ผลดังกลาวจึงทําใหฟารม ก มีจํานวนลูกสุกรหยานมตลอดปมากกวาฟารม ข อยางเห็น
ไดชัดเจน  

    

ตารางที่ 6.4  การผลิตของฟารมที่มีประสิทธิภาพตางกัน  
 

ตัวช้ีวัด ฟารม ก ฟารม ข ฟารม ค ผลตาง ก-ข ผลตาง ก-ค 

จํานวนแม (ตัว) 723 708 927 + 15 - 204 
จํานวนแมผสม (ตัว) 1,884 1,740 2,524 + 144 - 640 
จํานวนแมเขาคลอด (ตัว 1,728 1,476 2,000 +252 + 272 
จํานวนลูกมีชีวิต (ตัว) 18,720 15,864 17,065 + 2,856 + 1,655 
จํานวนลูกหยานม (ตัว) 16,776 13,356 15,885 + 3,420 + 891 
หมายเหตุ :  ฟารม ก มีอัตราเขาคลอด 92.4 เปอรเซ็นต ชวงคลอด-คลอด 145.5 วัน  
                ฟารม ข มีอัตราเขาคลอด 85.1 เปอรเซ็นต ชวงคลอด-คลอด 155 วนั 
                ฟารม ค มีอัตราเขาคลอด 81.4 เปอรเซ็นต ชวงคลอด-คลอด 148.3 วัน 

 

สวนฟารม ค ถึงแมวามีจํานวนแมสุกรมากกวาฟารม ก แตฟารม ค มีจํานวนลูก
มีชีวิตตอครอกนอยกวาฟารม ก (8.5 กับ 10.7 ตัวตอครอก)   อัตราเขาคลอดต่ํากวา
ฟารม ก (81.4 กับ 92.4 เปอรเซ็นต) และจํานวนลูกหยานมตอแมตอปตํ่ากวาฟารม ก 
(18.7 กับ 26.0 ตัว) จากผลดังกลาวจึงทําใหฟารม ก มีจํานวนลูกสุกรหยานมตลอดป
มากกวาฟารม ค (ตารางที่ 6.4) 
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ฟารม ก มีรายรับเพิ่มจากการขายลูกสุกร (นํ้าหนัก 25 กิโลกรัม) มากกวาฟารม 
ข ประมาณ 5 ลานบาท (ราคาขาย 12 กิโลกรัมแรก 1,000 บาท บวกน้ําหนักสวนเกิน 40 
บาทตอกิโลกรัม และคิดอัตราเสียหายในคอกอนุบาล 2 เปอรเซ็นต) และเม่ือหักรายจาย 
(คาอาหาร ยา และวัคซีน ตัวละ 577 บาท) จะไดรายรับจากการขายลูกสุกรมากกวา
ฟารม ข ประมาณ    3 ลานบาท ดังตารางที่ 6.5  

 

ฟารม ค มีรายจายเพิ่มข้ึนจากการตองเลี้ยงสุกรแมพันธุ (คาสุกร 6,000 บาทตอ
ตัว) คาทดแทนสุกรแมพันธุ (อัตราการทดแทน 36 เปอรเซ็นตและคาสุกร 6,000 บาทตอ
ตัว) และคาอาหารแมพันธุ (แมสุกร 1 ตัวกินอาหาร 1,000 กิโลกรัมตอป ราคาอาหาร 9 
บาทตอกิโลกรัม) รวมเปนรายจายเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5 ลานบาท ดังตารางที่ 6.5 

 

ตารางที่ 6.5  รายรับเพิ่มข้ึนของฟารม ก เทียบกับฟารม ข และรายจายเพิ่มขึ้นของ 
                 ฟารม ค เทียบกับฟารม ก 
 

รายรับเพ่ิมขึน้ของฟารม ก รายจายเพิ่มขึ้นของฟารม ค 
คาขายลูกสุกร  (3,420x0.98x1,000)+ คาแมพันธุ  204x6,000 
    (บาท) (3,420x0.98x13x40)     (บาท) = 1,224,000 บาท 
 = 5,094,432 บาท คาการทดแทนแม 204x0.36x6,000 
คาอาหาร ยา วัคซีน 3,420x0.98x577     (บาท/ป) = 440,640 บาท 
    ลูกสุกร (บาท) = 1,933,873 บาท คาอาหารแม  204x1,000x9.0 

∴รายรับเพ่ิมขึ้น 3,160,559 บาท     (บาท/ป) = 1,836,000 บาท 

  ∴รายจายเพิ่มขึ้น 3,500,640 บาท 
 

6.5  ปจจัยในการเพิ่มจํานวนลูกตอครอกตอป 
 

ผูเลี้ยงพยายามทําใหแมสุกรมีลูกหยานมตอแมตอปจํานวนเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีผลจาก
ปจจัยหลายประการดังน้ี 
 

1.  เพ่ิมใหลูกดกทําไดโดยเลือกพันธุ  เพราะพันธุแตละพันธุมีพันธุกรรมของการ
มีลูกดกไมเทากัน เชน สุกรพันธุลารจไวทมีลูกดกกวาสุกรพันธุแลนดเรซ และท้ังสองพันธุ
มีลูกดกกวาสุกรพันธุดูรอค เปนตน 

2.  เพิ่มใหลูกดกทําไดโดยเลือกสายพันธุ  เพราะสายพันธุของแตละพันธุมีลูกดก 



                                                                                                                                       AT 328 94 

ตางกัน เชน สุกรพันธุตาง ๆ  จากสายพันธุที่มาจากประเทศเดนมารคมักมีลูกดกกวา
ประเทศอื่น ๆ 

3.  ลดเปอรเซ็นตการตายเมื่อคลอด   หรือทําใหจํานวนลูกคลอดมีชีวิตตอครอก    
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงข้ึนอยูกับวิธีการจัดการฟารมท่ีดี 

4.  ลดอัตราการตายของลูกสุกรกอนหยานม  ซ่ึงขึ้นอยูกับการจัดการฟารมที่ดี 
เทานั้น 

 

6.6  การวินิจฉัยประสิทธิภาพการผลิตลูกสุกรของฟารม 
 

การวินิจฉัยประสิทธิภาพการผลิตลูกสุกรของฟารมวาอยูในเกณฑดีหรือปกติ
หรือไม สามารถศึกษาไดจากขอมูลตอไปน้ี 

 

1.  จํานวนแมสุกรที่ไดผสมในแตละชุดในชวง 1 สัปดาห  ศึกษาวามีแมสุกร
เปนสัดสามารถผสมไดเพียงพอตอสัปดาหหรือไม มีแมหยานมรอผสมจนเปนแมตกคาง
มากเกินไปหรือไม หรือมีสุกรสาวทดแทนตกคางนานเกินไปไมยอมเปนสัดจํานวนมาก
หรือไม ตามปกติจํานวนแมสุกรที่ผสมไดตามเปาหมายควรประมาณ 6 เปอรเซ็นตของแม
สุกรทั้งฝูง คือ 60 ตัวจากฝูงแมสุกร 1,000 ตัว    

 

2.  อัตราการกลับสัดหรืออัตราการผสมติด    เม่ือผสมแมสุกรแลวตองไม 
ลมเหลว  มีอัตราการกลับสัดตํ่าหรืออัตราการผสมติดดี  

 

3.  การอุมทอง    จํานวนแมสุกรที่ผสมติดสามารถรักษาการอุมทองจนครบ 
กําหนดคลอด ไมแทง หรือไมมีทองลม (pseudopregnancy) ซ่ึงขอมูลอัตราการเขาคลอด 
(farrowing rate) ตองไมตํ่ากวา 80-85 เปอรเซ็นต คือ เขาคลอด 50 ตัวจากจํานวนแมที่
ผสมได 60 ตัว หรืออัตรา 0.833:1 หรือ 83.3 เปอรเซ็นต 

 

4.  ลูกแรกคลอดตอครอก (total born)    จํานวนลูกแรกคลอดตอครอกควรอยู
ในชวง 10-12 ตัวตอครอก  

 

5.  ลูกแรกคลอดมีชีวิตตอครอก   จํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตตอครอกสูง โดย
จํานวนลูกกรอก (มัมม่ี) ตํ่า จํานวนตายแรกคลอดหรือตายขาว (stillbirth) ตํ่า จํานวน
ออนแอ พิการ นํ้าหนักนอย (ตํ่ากวา 0.8-1.0 กิโลกรัม) ตํ่า 
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6.  การตายกอนหยานม (prewean mortality)   จํานวนลูกที่ตายกอนหยานม
ตํ่า ซ่ึงจะสงผลถึงจํานวนลูกหยานมสูง 

 

7.  นํ้าหนักหยานม       ลูกสุกรตองมีนํ้าหนักหยานมรวมสูงหรือเฉลี่ยตอตัวสูง  
สุขภาพแข็งแรง กินอาหารเกง 

 

8.  การตายหลังหยานม (postwean mortality)  จํานวนลูกสุกรหลังหยานมที่
อยูในชวงอนุบาล (4-5 สัปดาห) มีการตายต่ํา เพ่ือใหไดสุกรเล็กเพื่อขุนขายตอไปมี
คุณภาพดีอยูในเกณฑ A และ B รอยละ 85-95 ข้ึนไป หากมีลูกสุกรน้ําหนักไมอยูใน
เกณฑควรสงไปพรอมกับลูกสุกรในสัปดาหตอไป    

 

6.7  จํานวนแมสุกรคัดทิ้งและแมสุกรสาวทดแทน 
 

แมสุกรจะถูกคัดทิ้งปละ 15-20 เปอรเซ็นต บางฟารมอาจถึง 35 เปอรเซ็นต หรือ 
1 ใน 3  เน่ืองจากสาเหตุ ไมเปนสัด ผสมพันธุไมติด ขาเสีย เตานมอักเสบ เปนตน จึง
ตองคัดเลือกสุกรสาวไวทดแทนใหเพียงพอกับความตองการในการผลิตตามเปาหมายที่
วางไว ถาคัดเลือกสุกรสาวจากฝูงสุกรในฟารมตนเองจะตองคํานวณจากลูกสุกรหยานม 
เก็บไวเพ่ือเปนแมพันธุทดแทน และทําการเลี้ยงตอไปอีกจนกระทั่งถึงอายุที่ใชผสมพันธุ
ได ระยะเวลาที่ตองใชประมาณ 8 เดือน แมพันธุที่คัดขึ้นมาทดแทนจะใชงานไดจริง ๆ 
ประมาณ 85 เปอรเซ็นต  จึงตองมีการสํารองเผื่อไว เชน แมสุกรจํานวน 100 ตัว จะตอง
คัดแมสุกรทิ้ง 35 ตัว และจะตองสํารองสุกรสาวมาทดแทน (35x100)/85 = 41 ตัวตอป 
ในทางปฏิบัติแมสุกรถูกคัดทิ้งทุกเดือน ดังน้ันจึงควรมีแมสุกรสาวทดแทนทุกเดือน 
เพ่ือใหมีแมสุกรไมขาดชวง แตฟารมสุกรขนาดเล็กจะมีปญหาเนื่องจากจํานวนสุกรมีนอย 
นอกจากนี้อายุของแมสุกรจะมีผลตอขนาดครอกของแมสุกรและผลผลิตของฟารม เพราะ
การใหผลผลิตของแมสุกรแตละทองน้ันไมเทากัน แมสุกรทองแรกใหผลผลิตตํ่าสุดและจะ
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในทองที่ 3-6 จะใหผลผลิตดีที่สุด จนกระทั่งทองที่ 8 ข้ึนไปจะใหผลผลิต
ตํ่าลง ดังนั้นจากการที่ผลผลิตในแตละอายุไมเทากันทําใหมีความจําเปนตองเตรียมการ
คัดทิ้งและทดแทนเพื่อปรับปรุงตลอดเวลา เชน ถาทําการทดแทนทุก ๆ 3 เดือน จะตอง
ทําการทดแทนครั้งละ 41/4  = 10.25  หรือประมาณ 10 ตัว 
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6.8  จํานวนคอกภายในโรงเรือน 
 

การวางแผนผังสรางคอกตาง ๆ ภายในโรงเรือนสุกรพันธุ จะสรางจํานวนคอก
เทาใด เพ่ือใหสามารถใชคอกตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ข้ึนอยูกับ  

 

1.  จํานวนสุกรที่เลี้ยง 
2.  เปาหมายการผลิต 
3.  ชวงระยะเวลาแตละคร้ังที่สุกรตองอยูในคอกนั้น ๆ (รวมระยะพัก)  
4.  พื้นที่ตอตัวของสุกร 
5.  ปริมาณสุกรตอคอก 

 

การคํานวณคอกคาง ๆ ทําไดดังนี้ 
 

1.  คอกสุกรพอพันธุ 
 

                 คอกสุกรพอพันธุ  =   ___จํานวนแมพันธุทั้งหมด ____
                                          จํานวนแมพันธุที่ใชพอพันธุ 1 ตัว 
 

2.  ซองตับสําหรับสุกรแมพันธุอุมทองหรือทองวางการคํานวณคอกที่ใช 
 

ซองตับแมสุกร = จํานวนแมพันธุทั้งหมดxจํานวนครอกตอแมตอปxจํานวนสัปดาหที่แมอยูในซองตับ + 10% 
                                                                    52 
หรือ  ซองตับแมสุกร  =   จํานวนแมทั้งหมด x จํานวนสัปดาหที่แมอยูในซองตับ + 10 % 
                                                     วงรอบการผลิต 
 

3.  คอกคลอด 
 

คอกคลอด =  จํานวนแมสุกรคลอด x จํานวนสัปดาหท่ีแมอยูในคอกคลอดแตละครั้ง + 10 % 
 

4.  คอกอนุบาล 
 

                คอกอนุบาล  =  จํานวนลูกหยานมทั้งหมด x จํานวนวันที่เลี้ยง + 10 % 
                                                 จํานวนสุกรตอคอก 
 

5.  คอกสุกรรุน-ขุน 
 

                คอกสุกรรุน-ขุน  =  จํานวนสุกรทั้งหมด x จํานวนวันที่เลี้ยง + 10 % 
                                             จํานวนสุกรตอคอก x 365 
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เกณฑที่ใชในการคํานวณ 
             

1.  อัตราสวนพอพันธุ:แมพันธุ  เทากับ 1:15 
2.  วงรอบการผลิต  22 สัปดาห 
3.  แมสุกรทองใหอยูในซองตับ (ผสม-กอนคลอด 1 สัปดาห)  16 สัปดาห 
4.  แมสุกรใหอยูในคอกคลอด  5 สัปดาห 
5.  ลูกสุกรใหอยูในคอกคลอดหลังหยานม  1 สัปดาห 
6.  ลูกสุกรใหอยูในคอกอนุบาล  2 สัปดาห 
7.  คอกคลอดและคอกอนุบาลอาจมีชวงพักคอก  1 สัปดาห 
8.  แมสุกรหลังหยานมปลอยลงลานดิน  1 สัปดาห 
9.  นํ้าหนักลูกสุกรที่ออกจากคอกอนุบาล 15 กิโลกรัม 
10.  นํ้าหนักสุกรสงตลาด 100 กิโลกรัม 
11.  อัตราการเจริญเติบโตในชวง 15 กิโลกรัม-สงตลาด 650 กรัมตอวัน 
12.  คอกอนุบาล บรรจุลูกสุกรได 10 ตัวตอคอก 
13.  คอกสุกรขุนขนาด 4x5 ตารางเมตร บรรจุสุกรได 15 ตัวตอคอก (1.33 

ตารางเมตรตอตัว) 
14.  อัตราการผสมติด 80 % 
15.  จํานวนลูกมีชีวิต 9 ตัวตอแม 
16.  จํานวนลูกหยานม 90 % 

 
 

ตัวอยาง  ถามีแมสุกรพันธุจํานวน 300 แม จะสามารถผลติลูกสุกรไดปริมาณเทาไรตอปและ
ตองใชคอกแตละชนิดจํานวนเทาไร 
 

      ก.  ปริมาณการผลิต 
 

1.  ตองผสมพันธุแมสุกร =  300/22 =  13.6   แมตอสัปดาห (14 แมตอสัปดาห) 
2.  มีแมสุกรที่คลอด =  14 (80/100)   =   11   แม/สัปดาห 
3.  จํานวนลูกคลอดมีชีวติ =  11 x 9   =   99   ตัว/สัปดาห 
4.  จํานวนลูกหยานม =  99 (90/100)   =  89   ตัวตอสัปดาห 
 =  89 x 52  =   4,628   ตวัตอป 
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      ข.  จํานวนคอกที่ใช (ไมนอยกวา) 
 

1.  คอกพอพันธุไมนอยกวา =          จํานวนแมพันธุทั้งหมด   __ 
     จํานวนแมพันธุที่ใชพอพันธุ 1 ตัว 
=   300/15   =  20   คอก 

2.  ซองตับไมนอยกวา =   จํานวนแมทั้งหมด x จํานวนสัปดาหทีแ่มอยูในซองตับ
                           วงรอบการผลติ 
=   14 แมตอสัปดาห x 16 สัปดาห   =  224   ซอง 

3.  คอกคลอด =   จํานวนแมสุกรคลอด x จํานวนสัปดาหที่แมอยูในคอก   
     คลอดแตละครั้ง 
=   11 แมตอสัปดาห x 7 สัปดาห   =  77  คอก 

4.  คอกอนุบาล =   จํานวนลูกหยานมตอสัปดาห x จํานวนวันที่เลี้ยง
                       จํานวนสุกรตอคอก  
=   89 x (2 + 1)    =   27  คอก 
           10  

5.  คอกสุกรขุน =   จํานวนสุกรทั้งหมด x จํานวนวันทีเ่ลีย้ง
             จํานวนสุกรตอคอก x 365 
=  4,628 x [{(100-15)/0.65} + 7]    =    117   คอก 
                  15 x 365 

6.  ลานดินสําหรับพักแมสุกรหลังหยานม บรรจุไดลานละ 11 ตัว จํานวน 3 ลาน  
    (เพ่ือเดินหมุนเวียน) 
หมายเหตุ  คอกที่ใชแตละชนิดใหบวกอีก 10 เปอรเซ็นต 
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