1

ผลตอบแทนจากพันธุกรรมสุกรพันธุดีกรมปศุสัตว
ในการผลิตสุกรขุนของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี 1
วนิดา กําเนิดเพ็ชร 2 อํานวย พุทธรัตนัง 3
บทคัดยอ
การนําพันธุกรรมใหมเขามาใชทดแทนพันธุกรรมที่มีอยูแ ลวในการผลิตสุกรขุนนั้น เจาของฟารมตองใชทั้งทุน
และเวลาในการพิจารณาตัดสินใจ โดยอาศัยขอมูลการผลิตที่มีการบันทึกอยางถูกตองครบถวนและวิเคราะหตามขั้นตอน
เพื่อประเมินผลตอบแทนที่ไดสําหรับการตัดสินใจ การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผลตอบแทนของเกษตรกรที่ใชสกุ รพันธุดี
ของกรมปศุสตั วในการผลิตสุกรขุน ดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนมีนาคม 2551 ที่สินชัยฟารม อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD มีทรีทเมนตเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 คือสุกรขุนทีเ่ ปนพันธุกรรม
กรมปศุสัตว 100% เกิดจากพอสุกรพันธุปากชองสามผสมกับแมพันธุสองสายที่พัฒนาโดยกรมปศุสัตวทมี่ ีสายพันธุ
แลนดเรซราชบุรีเปนพันธุหลัก กลุมที่ 2 คือสุกรขุนที่เปนพันธุกรรมกรมปศุสัตว 100% เกิดจากพอสุกรพันธุป ากชอง
สามกับแมพันธุสองสายที่ฟารมผลิตใชเอง บล็อกดวยเพศ 2 ระดับคือเพศผูตอนและเพศเมีย ทําการทดสอบการ
เจริญเติบโตจนถึงน้ําหนัก 100 กก. และศึกษาซากเมื่อสิน้ สุดการทดสอบ ผลการทดลองพบวา พันธุกรรมสุกรของกรม
ปศุสัตวสามารถลดตนทุนการผลิตสุกรขุนในฟารมเกษตรกร ไดระหวางรอยละ 13 - 17 ซึ่งเปนผลรวมจากพันธุกรรมที่มี
ลักษณะอัตราการเจริญเติบโตดี สุขภาพแข็งแรง การเจริญเติบโตสม่ําเสมอ อัตราแลกเนื้อต่ําและคุณภาพซากดี ดังนั้น
พันธุกรรมสุกรที่พัฒนาปรับปรุงและกระจายพันธุของกองบํารุงพันธุสตั วนั้น เกษตรกรสามารถนําไปใชพัฒนาปรับปรุง
การผลิตสุกรขุนที่ใหผลตอบแทนดี เปนการสรางความสามารถและโอกาสในการแขงขันและการอยูรอดของเกษตรกรผู
เลี้ยงสุกร
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ทะเบียนวิชาการเลขที่ 51 (2) - 0206 - 248
2/
กลุมวิจยั และพัฒนาโคนม กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว
3/
ศูนยวิจยั และบํารุงพันธุหนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
1/

2

Benefits from DLD Genetics in Fattening Swine Production
Of Swine Farm in Rajchaburee Province1
Vanida Khumnirdpetch 2 Amnuay Putarattanung3
Abstract
Introduction of a new genetics into fattening swine production is very important for the owner as it will be
very costly in both time and money. On-farm production performance must be recorded and analysed accurately in
order to predict the possible benefits of the new genetics for the farm. The objectives were to investigate the
performance and benefits from swine breeding of Department of Livestock Department (DLD) in fattening pig
production during August2007- March 2008 at Sinchai Farm, Rajchaburi province. The experiment was arranged in
RCBD with 2 treatments and blocked by sex, as castrated male and female. Group 1 was 100% DLD genetics,
fattening pigs which were resulted from 100% DLD from DLD-Pakchong3 boars and DLD - Rajchaburi Landrace
two-lines dams. Group 2 was 50% DLD genetics, fattening pigs resulted from DLD-Pakchong3 boars and two-lined
dams of Sinchai Farm. The results had shown that the DLD genetics can reduce production cost by 13-17 %
compare to commercial cost in 2007. These benefits were the additional results of improved ADG, uniformity, carcass
quality, lower FCR and lower survival rate. With the proper use of DLD swine genetics according to farm
environment and capacity, the fattening pig production can be competitive and survive the changes of pork market.
Key words: fattening pig, growth, carcass, genetics
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คํานํา
การพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของกองบํารุงพันธุสัตว มีเปาประสงคเพื่อพัฒนาพันธุกรรมที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสงผลใหอุตสาหกรรมการผลิตสุกรมีตนทุนลดลง ในการสรางสุกรพันธุแทสายพอและสาย
แม โดยสายพอที่จะใชเปนพอพันธุสุดทาย (terminal boar) จะมีลักษณะโตเร็ว กินนอยและเนื้อแดงมาก สวนในสายแมที่
จะใชในการผลิตเปนแมลูกผสมสองสายเพื่อผลิตลูกสุกรขุน จะมีลักษณะเดนคือลําตัวยาว ขาแข็งแรง น้ําหนักลูกหยา
นมดี มีความสมบูรณพันธุดีและมีลูกดก
พันธุสุกรที่พัฒนาปรับปรุงแลวมีลักษณะดีและเหมาะสม สุกรสายพอ (sire line)ไดแกพันธุปากชองสาม ที่มีการ
พัฒนาพันธุเริ่มมาตั้งแตปพ.ศ. 2540 (วิศาลและคณะ, 2547) สุกรสายแม (dam line) พัฒนาคัดเลือกจากสุกรพันธุลารจ
ไวทกรมปศุสัตว และพันธุแลนดเรซของกรมปศุสัตว (วิศาลและคณะ, 2540) จนไดสุกรพันธุแลนดเรซสายพันธุราชบุรี
เรียกยอวา GI (German – Irish) (จงเจษฎ, 2545) ที่มีการผลิตและกระจายพันธุสูเกษตรกร (ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
หนองกวาง, 2545) และสรางเครือขายเกษตรกรกองบํารุงพันธุสัตวที่จะสามารถใชเปนฐานในการขึ้นทะเบียนและรับรอง
พันธุสัตว (วนิดา 2549)
ลักษณะการผลิตสุกร สามารถแบงเปน 4 ลักษณะคือ (ก.) การผลิตสุกรพันธุแ ทระดับพอแมพันธุ (Great Grand
Parent Stock, GGP) (ข.) การผลิตแมพันธุผสมสองสาย (Grand Parent Stock, GP) (ค.) การผลิตลูกสุกรขุนดวยแมพันธุ
ผสมสองสาย (Parent Stock, PS) และ (ง.) การขุนสุกร (fattening, F) ฟารมสุกรทั้งในระดับรายยอยและเชิงการคาจะมี
ระบบการผลิตในฟารมที่เปนการผสมผสานลักษณะการผลิตทีแ่ ตกตางกันไปตามตลาดที่มีอยู เชน ระบบผลิต-GGP-GP
ระบบผลิต-F เปนตน
ปญหาในการผลิตสุกรขุนที่มีตนทุนสูง เนื่องมาจากสวนมากเกษตรกรจะไมรูขอมูลและแหลงพันธุกรรมของ
สุกรขุนหยานม เมื่อมาเลี้ยงจนถึงน้ําหนักสงตลาดที่ 100 กิโลกรัม จะมีปญหาสุกรโตชา โตไมสม่ําเสมอ ใชอาหารมาก
คุณภาพซากไมเปนไปตามที่ตลาดตองการ ตองพึ่งพาการใชสารเคมี/ยาชวยในการผลิต ประกอบกับความผันผวนของ
ราคาสุกรมีชีวิต จึงทําใหเกษตรกรรายยอยไมสามารถอยูรอดและตอรองใหไดราคาตามคุณภาพของผลผลิต
ในการที่จะจูงใจใหเกษตรกรเลือกใช และตัดสินใจเปลี่ยนแหลงพันธุกรรมของฟารมนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
นักปรับปรุงพันธุจะตองสรางความมั่นใจหรือสามารถแสดงความแตกตางของพันธุกรรมใหมกับพันธุกรรมเดิมที่เคยใช
อยูใหเปนที่ประจักษกอน กระบวนการนี้ใชเวลาไมต่ํากวา 1 ปนับจากวันที่ตัดสินใจใชพอพันธุหรือน้ําเชื้อผสมแมพันธุ
ของฟารมจนถึงวันที่เห็นผลลัพธในลูกสุกรขุนชุดแรกเกิดจากพันธุกรรมใหม จึงจะสามารถใชเปรียบเทียบกับพันธุกรรม
เดิมที่เคยใชได การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกใชสินชัยฟารมที่มีพันธุกรรมของสุกรกรมปศุสัตวและพันธุกรรมเดิมของตนเอง
ในสภาพการผลิตของฟารมเองมาใชในการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิต และผลตอบแทนจากการใชพันธุกรรมสุกรของ
กรมปศุสัตวในสภาพการผลิตจริงของเกษตรกร
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วัตถุประสงค
1. เพื่อทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรขุนที่เกิดจากพันธุกรรมกรมปศุสัตวในสภาพการเลี้ยงของ
เกษตรกร
2. เพื่อศึกษาคุณภาพซากที่ไดของสุกรขุนทีเ่ กิดจากพันธุกรรมกรมปศุสตั ว
3. เพื่อประเมินผลตอบแทนจากการใชพนั ธุกรรมสุกรกรมปศุสัตวในฟารมของเกษตรกร
อุปกรณและวิธกี ารทดลอง
สถานที่การทดลอง
สินชัยฟารม เปนฟารมสุกรขนาด 300 แม ในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีที่มีประสบการณในการผลิตสุกรมา
เปนเวลานาน เปนฟารมที่มีระบบการผลิต GGP-GP-PS-F ที่มีพอแมพันธุเพื่อผลิตลูกสุกรขุนใชเองและจําหนาย
พันธุก รรมเดิมที่ใชใ นฟารมนั้ นมี การพั ฒนาขึ้ นมาเองอย างตอเนื่ องโดยการนําพันธุสั ตว จากแหล งต างๆทั้ งในและ
ตางประเทศ เนื่องจากเกิดปญหาในการผลิตที่สุกรที่เกิดจากครอกเดียวกันมีขนาดน้ําหนัก การเจริญเติบโตและความ
หนาไขมันสันหลังไมสม่ําเสมอ และสุกรขุนในคอกเดียวกันมีความแข็งแรงแตกตางกัน แมวาจะมีการปรับปรุงการ
จัดการในดานตางๆ แตยังไมสามารถแกปญหาดังกลาวได จึงเปนสาเหตุใหฟารมมองหาพันธุกรรมใหมจากกรมปศุสัตว
มาใชตั้งแต พ.ศ. 2548 เพื่อแกปญหาการผลิตของฟารม
สัตวทดลองและการวางแผนการทดลอง
ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกใชลูกสุกรขุนที่มีขนาด 20 กิโลกรัมในชวงเดือนสิงหาคม 2550 วางแผนการทดลองเปน
แบบสุมในบล็อค (RCBD, Randomized Complete Block Design) บล็อคดวยเพศ 2 ระดับคือ เพศผูตอนและเพศเมีย
ทรีทเมนตแบงตามที่มาของพันธุกรรมเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 สุกรขุนที่เกิดจากพอสุกรพันธุปากชองสามผสมกับแมพนั ธุผ สมสองสายที่พัฒนาโดยกรมปศุสัตวที่มี
สายพันธุแลนดเรซราชบุรีเปนพันธุหลัก เพศละ 10 ตัว รวมทั้งสิ้น 20 ตัว
กลุมที่ 2 สุกรขุนที่เกิดจากพอสุกรพันธุปากชองสามกับแมพันธุผ สมสองสายเดิมที่ผลิตใชในฟารม เพศละ 10
ตัว รวมทั้งสิ้น 20 ตัว
การเลีย้ งดูสกุ รขุน
นําลูกสุกรน้ําหนักประมาณ 20 กก. มาเลี้ยงในคอกทดสอบเดี่ยวใหคุนเคยกับอาหารและสภาพแวดลอม เริ่มตน
ทดสอบเมื่อลูกสุกรมีน้ําหนักประมาณ 25 กก. มีอาหารและน้ําสะอาดใหกินเต็มที่ตลอดเวลา อาหารที่ใชทดลองเปน
อาหารที่สินชัยฟารมผสมใชเองในฟารม แบงออกเปน 2 สูตร คือ สูตรโปรตีน 18 % ใชเลี้ยงตั้งแตเริ่มทดสอบ จนถึง
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น้ําหนัก 50 กิโลกรัม และสูตรโปรตีน 16% ใชเลี้ยงตั้งแตน้ําหนัก 50 กิโลกรัม จนถึงน้ําหนักสงตลาดที่ 100 กิโลกรัม
รายละเอียดสูตรอาหารและสวนประกอบทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 1
Table 1. Diet Formulation and chemical composition used in the experiment at Sinchai Farm. Feed price
was calculated based on prices in November, 2007.
Diet Formulation
Proximate Analysis
Ingredients
16% CP diet 18% CP diet
Ingredients
16% CP diet 18% CP diet
Broken rice
1,275
1,050
Moisture (%)
11.75
11.59
Rice hull
300
300
Crude Protein (%)
16.50
18.3
SBM 44%
420
490
Ether Extract (%)
0.51
3.89
Fish meal 56%
50
50
Crude Fiber (%)
3.44
2.37
Ca2PO4
50
50
Ash(%)
4.13
5.78
Fat
40
40
NFE (%)
75.42
58.11
Antibiotics
5
5
Premix
10
10
NaCl
10
10
Total (kg)
2,150
2,005
Price (baht/kg)
9.39
9.63
การศึกษาซาก
เมื่อสิ้นสุดการทดสอบและชั่งน้ําหนักสุดทายแลว จะนําไปศึกษาซากโดยใหสุกรอดอาหารและน้ําไมนอยกวา 12
ชั่วโมงกอนฆา ทําการแบงซากสุกรออกเปน 2 ซีก คือ ซายและขวาตามแนวกระดูกสันหลังกลางลําตัว นําซากเขาหอง
เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสไมนอยกวา 16 ชั่วโมงกอนนําไปตัดแตงซาก ศึกษาซากโดยการตัดแตงแบบสากลโดยยึด
ตามเกณฑการตัดแตงของคณะกรรมการเนื้อสัตวและปศุสัตวแหงชาติสหรัฐอเมริกา (สัญชัย, 2547)
การบันทึกและวิเคราะหขอ มูล
ขอมูลการทดสอบสุกร ทําการจดบันทึกน้ําหนักตัวสุกรเมื่อเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ น้ําหนักอาหารที่กินได
ระยะเวลาในการทดสอบ เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ จะทําการวัดความหนาไขมันสันหลังและพื้นที่หนาตัดเนื้อสันดวย
เครื่องอุลตราซาวนยี่หอเรนโก
ขอมูลการศึกษาซาก ทําการจดบันทึกน้ําหนักมีชีวิต น้ําหนักซากอุน น้ําหนักซากเย็น และน้ําหนักชิ้นสวนเนื้อ
แดง มัน หนัง สามชั้นและกระดูก จากนั้นนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตซาก พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน เปอรเซ็นตเนื้อแดง
เปอรเซ็นตไขมัน เปอรเซ็นตกระดูก และเปอรเซ็นตสามชั้น
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ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ขอมูลการทดสอบสุกร และขอมูลการศึกษาซาก วิเคราะหขอมูลโดยวิธี
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test (DMRT)
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การเจริญเติบโต : โตเร็ว และโตสม่าํ เสมอ
สุกรขุนมีน้ําหนักเริ่มและสิ้นสุดทดสอบไมแตกตางกัน น้ําหนักเริ่มตนของสุกรทั้งหมดเฉลี่ย 24.3 + 2.9 กก. และ
น้ําหนักสิ้นสุดเปน 102.0 + 3.1 กก. ใชเวลาในการทดสอบเฉลี่ย 108.0 + 13.7 วัน ปริมาณอาหารที่กินไดในระยะทดสอบ
เฉลี่ย 189.4+16.6 กก.ตอตัว อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 729.7 + 87.2 กรัมตอตัวตอวัน อัตราแลกเนื้อเฉลี่ย 2.44 + 0.2
ความหนาไขมันสันหลังเฉลี่ย 1.01 + 0.1 ซม. พื้นที่หนาตัดเนื้อสันเฉลี่ย 42.49 + 1.3 ตร.ซม. (ตารางที่ 2)
สุกรขุนกลุมที่ 1 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวากลุมที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติยิ่ง (P<.01) และมีความหนา
ไขมันสันหลังมากกวาอยางมีนัยสําคัญ (P<.05) แตพื้นที่หนาตัดเนื้อสันไมมีความแตกตางกันในสุกรทั้งสองกลุม สุกร
เพศผูตอนจะมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวาเพศเมีย แตจะมีความหนาไขมันสันหลังมากกวาเพศเมียและมีพื้นที่หนาตัดเนื้อ
สันนอยกวาเพศเมียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติยิ่ง (P< .01) แตอัตราการแลกเนื้อไมแตกตางกันระหวางทั้งสองเพศ
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาพันธุกรรมสุกรกรมปศุสัตว สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของฟารมที่ไมมี
การเปลี่ยนแปลงการจัดการสุกรขุนใดๆ ในฟารม จากเดิมที่มีอัตราการเจริญเติบโตในชวงขุนอยูที่ 550 กรัมตอวัน (ธี
ระพงษ, 2550) ซึ่งต่ํากวาอัตราการเจริญเติบโต เฉลี่ย 760.39 + 73.01 และ 699.05 + 91.71 กรัมตอวันในกลุมที่ 1 และ
กลุมที่ 2 ตามลําดับ เปนผลใหเวลาที่ใชในการขุนสุกรแตกตางกัน เปน 102 และ 115 วัน ในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลของการผลิตสุกรขุนเชิงการคาที่มีรอบการเลี้ยงสุกรขุนตอปเปน 2.4 รุน (สมาคมผู
เลี้ยงสุกรแหงชาติ, 2551) หมายความวาตองใชเวลาเลี้ยงตอรุน 150 วัน ซึ่งจะเปนเวลาที่เลี้ยงสุกรขุน 120 วันและพัก
คอก 30 วัน และสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตในระยะขุนประมาณ 655 กรัมตอวัน แสดงใหเห็นวาเมื่อนําพันธุกรรม
กรมปศุสัตวไปใชแลวทําใหสมรรถภาพการผลิตสุกรขุนของสินชัยฟารมดีกวา ดังนั้นอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น หรือ
“โตเร็ว” ที่มีในพันธุกรรมสุกรกรมปศุสัตว จะทําใหสามารถเพิ่มรอบการเลี้ยงสุกรขุนตอปได จึงเปนประโยชนที่
เกษตรกรไดรับโดยตรงจากการปรับปรุงพันธุสุกรของกรมปศุสัตว
นอกจากนี้ปญหาการผลิตในระบบอุตสาหกรรมและในเกษตรกรรายยอยที่เหมือนกันคือ ความไมสม่ําเสมอใน
การเจริญเติบโตของสุกรเนื้อ หรือที่ชาวบานเรียกกันทั่วไปวา หมูแตกไซส ซึ่งเกิดจากพันธุกรรม ในกลุมที่ 1 จะ
สามารถขายสุกรตัวแรกและตัวสุดทายในรุนเดียวกันหางกัน 13 วัน แตในกลุมที่ 2 จะใชเวลาหางกัน 31 วัน ความ
แตกตางของระยะเวลานี้จํานวน 18 วัน จะหมายถึงรอบการเลี้ยงสุกรเนื้อตอปของฟารมซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนการ
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ผลิต ดังนั้นอัตราการเจริญเติบโตสูงอยางเดียวไมไดหมายความวาจะสามารถลดตนทุนได แตยังตองมีความสม่ําเสมอ
ดวย ซึ่งเปนคุณลักษณะ “โตสม่ําเสมอ” ในพันธุกรรมสุกรกรมปศุสัตว เมื่อนําคุณลักษณะ “โตเร็ว” และ “โตสม่าํ เสมอ”
ที่มีในพันธุกรรมสุกรกรมปศุสัตวมารวมกันในสภาพการผลิตจริง ความแตกตางของระยะเวลาที่ใชในการขุนสุกรเนื้อ
และระยะเวลาที่ใชในการขายสุกรในรุนเดียวกัน จะทําใหรอบการเลี้ยงสุกรเนื้อตอป เปน 2.5 รุน/ปในกลุม ที่ 2 และเปน
2.76 รุน/ป ในกลุมที่ 1
Table 2 Table 2 Growth performance of fattening pigs with different percentage of DLD genetics at Sinchai Farm.
Genetics
Group 1
Group 2
P Value
Number
20
20
Initial Weight (kg)
25.35+2.64
23.20+2.76
Final weight (kg)
102.15+2.76
101.85+3.47
Test day (days)
101.85+9.92
114.20+14.35
Feed Intake (kg)
179.83+13.33
198.85+95
ADG (g/d)
760.39+73.01
699.05+91.17
**
FCR
2.34+0.18
2.53+0.21
**
Back Fat (mm)
1.03+0.13
0.99+0.12
*
Loin Eye Area (sq.cm.)
42.26+1.40
42.73+1.12
ns
คุณภาพซาก : ซากสวย
สุกรขุนน้ําหนักสงตลาดที่ 100 กก.ของสินชัยฟารม เมื่อนํามาศึกษาซากพบวา คุณภาพซากที่ไดไมแตกตางกัน
ระหวางกลุมพันธุกรรมกรมปศุสัตว 100% และ 50% แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางเพศผูและ
เพศเมีย (ตารางที่ 4)
ปริมาณเนื้อแดงในเพศเมียจะสูงกวาเพศผูตอนอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<.01) ในของสุกรขุนที่มีพันธุกรรม
กรมปศุสัตว 100% และในกลุมพันธุกรรมกรมปศุสัตว 50% เปนรอยละ 37.3 + 1.86 และ 38.18 + 2.02 ของน้ําหนักมี
ชีวิตตามลําดับ และเปนรอยละ 49.87 + 2.78 และ 50.99 + 2.48 ของน้ําหนักซากเย็นตามลําดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณ
เนื้อแดงของสุกรขุนในโครงการสุกรเชิงการคากรมปศุสัตว ที่มีเปอรเซ็นตเนื้อแดงระหวางรอยละ 42 - 47% ของน้ําหนัก
ซากเย็น(รติศักดิ์และคณะ, 2546) พบวาพันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตวมีความกาวหนาทางพันธุกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่ง
กําไรสวนนี้จะตกอยูที่เขียงหมูมากกวาที่ผูเลี้ยง
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ตนทุนการผลิตสุกรเนือ้
สินชัยฟารม มีการผสมอาหารสุกรใชเองในฟารมโดยจัดหาวัตถุดิบและจัดสัดสวนอาหารตามความตองการของ
สุกร การผลิตสุกรขุนนั้นจะใชอาหาร 2 สูตร ราคาของอาหารที่ผลิตไดตามราคาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 นั้น สูตร
โปรตีน 18% ราคากิโลกรัมละ 9.63 บาท และสูตรโปรตีน 16% ราคา 9.39 บาท คิดเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการขุนเปน
กิโลกรัมละ 9.6 บาท ตนทุนลูกสุกรเนื้อที่ผลิตไดในฟารมอยูที่ราคาประมาณ 1,443 บาท
การคํานวณตนทุนสุกรเนื้อ จะใชตัวเลขคํานวณตนทุนสุกรเนื้อป 2550 และ 2551 ของสมาคมผูเลี้ยงสุกร
แหงชาติ ที่มีตนทุนคาพันธุสุกรในป 2550 เปนตัวละ 1,401.07 บาท (สมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ, 2551) แตใชคาอัตรา
แลกเนื้อและอัตราการเจริญเติบโต อัตราการสูญเสียที่ไดจากการทดลองมาคํานวณหาตนทุนการผลิตสุกรขุนที่แทจริง
ของฟารม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
ในระหวางการทดสอบ มีการคัดออกเนื่องจากสุกรแคระแกรนมาตั้งแตระยะกินนม คิดเปนรอยละ 5 แตไมมี
ปญหาสุขภาพตลอดระยะเวลาการทดสอบ ซึ่งเปนไปในลักษณะเดียวกับภาพรวมของฟารมทั้งหมด ดังนั้นคาใชจายของ
ยาและเวชภัณฑจะต่ํากวาฟารมทั่วไป สินชัยฟารมมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 20,000 บาทตอป นอกจากนี้อัตราการรอด
ของสิ นชัย ฟารมอยู ที่รอ ยละ 95 ซึ่ ง ยั งทํ าใหต น ทุ น การผลิต สุก รขุน ต่ํ ากวา ฟารม ทั่ วไปที่ มี อัตราสู ญ เสี ย ที่ ร อ ยละ 8
(สมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ, 2551) ในการศึกษาครั้งนี้ ตนทุนการผลิตสุกรขุนของสินชัยฟารมเมื่อเทียบกับการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมในป 2550 เปนรอยละ 83, 87 และ 96 ในสุกรกลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และสินชัยฟารมตามลําดับ
Table 3 Carcass composition of fattening pigs with different percentage of DLD genetics at Sinchai Farm.
Genetics
Group 1
Group 2
P Value
Number
20
20
Live weight (kg)
99.62+2.91
99.08+3.33
ns
Carcass Percentage (%)
74.82+1.23
74.89+1.86
ns
% of live weight
Lean
37.30+1.86
38.18+2.02
ns
Fat and skin
10.18+1.93
9.65+1.92
ns
11.92+0.73
ns
Bone
11.88+1.19
Bacon
14.85+0.93
14.39+0.99
ns
% of cold carcass
Lean
49.87+2.78
50.99+2.48
ns
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Fat and skin
Bone
Bacon

13.58+2.42
15.89+1.76
19.85+1.16

12.88+2.50
15.93+1.03
19.21+1.14

Table 4 Production cost in 2007 for fattening pigs with different genetics at Sinchai Farm.
Group 1
Group 2
Sinchai Farm
ADG
760.39
FCR
2.34
Feed price (baht/kg)
9.6
Medicines (baht/head)
50
Interest Rate (%)
8.50
Survival Rate (%)
95
Sale price at 100 kg. (baht/head)
3,800
Production Cost (baht/head)
3,774
Profit (baht/head)
+26
% of Sinchai farm genetics
87
*
% of 2007
83
Sources : * National Swine Farmer Association , 2007

699.05
2.53
9.6
50
8.50
95
3,800
3,929
- 129
91
87

550
3.01
9.6
100
8.50
93
3,800
4,338
- 538
100
96

ns
ns
ns

2007*
625
3.0
10.5
200
8.50
92
3,800
4,543
- 743
105
100

ตนทุนการผลิตสุกรขุนของฟารมที่ผลิตลูกสุกรเองของประเทศไทยในป 2550 และ 2551 เปน 4,542.63 และ
5,073.56 บาทตอตัว ขายไดตัวละ 3,801.0 และ 4,000 บาท ตามลําดับ (สมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ, 2551) ซึ่งผูผลผลิต
จะขาดทุนตัวละ 741.63 และ 1,073.56 บาทตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบการทดลองครั้งนี้ พบวาสุกรขุนกลุมที่ 1 และกลุม
ที่ 2 จะมีตนทุนการผลิตในป 2550 คิดเปน 3,774 และ 3,929 บาทตอตัว ณ ราคาขายที่ตัวละ 3,801 บาท ยังคงมีกําไร
จากการผลิตสุกรขุนหรือขาดทุนนอยกวาการใชพันธุกรรมเดิมที่ฟารมเคยใชและในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป จึงทําให
ฟารมสามารถจะทนไดในภาวะที่ราคาตกต่ําอยางมากดังเชนในป 2550 ผานมา ดังนั้น การเลือกใชพันธุกรรมสุกร
กรมปศุสัตวสามารถลดตนทุนโดยรวมของสุกรขุนได
ดังนั้น ผลตอบแทนจากการใชพันธุกรรมสุกรกรมปศุสัตวในการผลิตสุกรขุนของเกษตรกร ซึ่งเปนผลรวมจาก
ลักษณะพันธุกรรมที่ดีทําใหสุกรขุนมีอัตราการเจริญเติบโตในระยะขุนที่ดีกวา อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อที่ดีกวา
อัตราการสูญเสียที่ลดลง และจํานวนวันที่ใชในการขุนที่ลดลง ที่กอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอเกษตรกรในการลด
ตนทุนการผลิต ดังสรุปแสดงในภาพที่ 1
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Figure 1
Benefits from DLD genetics for fattening swine production at Sincahi Farm, Rajchaburee 2007.
The legend shows different group of swine genetic as ….. Group 1 -.-.-. Grouop 2, ___ Sinchai farm genetic and
__ National 2007.

สรุปผลการทดลอง
1.
สุกรขุนที่มีพันธุกรรมกรมปศุสัตว มีสมรรถภาพการผลิตดีกวาสุกรที่มีอยูเดิมในฟารมอยางมีนัยสําคัญ
ในสภาพการผลิตของสินชัยฟารม
2.
คุณภาพซากของสุกรขุนในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ไมแตกตางกันระหวางกลุมพันธุกรรม
3.
การใชพันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตวในการผลิตสุกรขุนของสินชัยฟารม จะชวยใหตนทุนการผลิต
สุกรขุนต่ํากวา 13-17% เมื่อเทียบกับตนทุนการผลิตสุกรขุนทั่วไปของประเทศในป 2550 อันเปนผลรวมจากพันธุกรรม
สุกรที่พัฒนาปรับปรุงพันธุโดยกรมปศุสัตวใหมีลักษณะที่ดีของอัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ คุณภาพซาก ซึ่งจะ
สามารถชวยใหเกษตรกรอยูรอดและแขงขันไดในตลาดสุกรขุนเชิงการคา
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ขอเสนอแนะ
1.
ในการตัดสินใจใชพันธุกรรมหรือเทคโนโลยีใหมในฟารมของตนเอง เจาของฟารมจําเปนตองรูตนทุน
ในการผลิต สุกรของตนเองเพื่อใชขอมูลพื้ น ฐานในการตัดสินใจนําพันธุกรรมใหมเขามาใชในฟารม และจะทําให
เจาหนาที่ของกองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว สามารถชวยเลือกพันธุกรรมและเทคโนโลยีของกรมปศุสัตวที่เหมาะสม
กับศักยภาพการผลิตของฟารม
2.
การกระจายสัตวพันธุดีโดยสายพอจะเปนแนวทางเพื่อผลตอบแทนระยะสั้น เพราะสะดวกและมีการ
ลงทุนต่ํา กองบํารุงพันธุสัตวจําเปนจะตองมีการดําเนินงานเพิ่มเติมตอยอดจาการปรับปรุงพันธุสกุ ร โดยเพิม่ กิจกรรมใหม
ในการทดสอบและผลิตพอพันธุสุดทายกระจายไปยังเกษตรกรทั้งในลักษณะของพอพันธุมีชีวิตและน้ําเชื้อ
3.
ตองมีการทบทวนและกําหนดนโยบายการจําหนายพันธุสัตวของกองบํารุงพันธุสัตว เพื่อสรางแนวทาง
และโอกาสทางการตลาดใหแกเครือขายผูผลิตพันธุสัตวของกองบํารุงพันธุสัตว
4.
การบริหารจัดการเครือขายสุกรกองบํารุงพันธุสัตว จําเปนจะตองดําเนินการทั้งในดานระบบสารสนเทศ
ขอมูลการผลิต ทรัพยากรบุคคลและวิธีบริหารจัดการ เพื่อใหเครือขายเกิดความเขมแข็งและสามารถใชเทคโนโลยีกรม
ปศุสัตวใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ กอง
บํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว ปงบประมาณ 2550 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณบุคลากรของสินชัยฟารม นายวิศาล
ศรีสุริยะ นายจงเจษฎ ศรีกระจาง และบุคลากรศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวหนองกวาง จ.ราชบุรี ที่ใหความรวมมือ
ดวยดีในการทดสอบและศึกษาซากสุกรในครั้งนี้
เอกสารอางอิง
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