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ภาคผนวก ก 
 
ตารางที่ ก-1 ราคาสุกรมีชีวิตเฉลี่ยในจังหวัดลําปางจําแนกตามเดือนและป 
                                หนวย : บาทตอกิโลกรัม 

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉล่ีย 

2546 55 22 18 29 34 37 32 35 20 27 29 25 30.25 

2547 35 27 18 22 25 34 37 36 36 30 25 30 29.58 

2548 36 37 35 38 38 40 40 40 40 38 30 27 36.58 

2549 33 21 23 32 33 25 25 26 28 31 35 34 28.83 

2550 32 25                     28.5 

ท่ีมา: สํานักงานการคาภายในจังหวัดลําปาง (2550) 
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ภาคผนวก ข 
 

ความรูเรื่องตนทุนการผลิตสุกรและอุปกรณกับการใหอาหารสุกร 

 
ภาณุวิชญ  พราหมณสําราญ (2549) ไดอธิบายถึงความรูเร่ืองตนทุนการผลิตสุกรและ

อุปกรณกับการใหอาหารสุกรไวดังนี้ 
  ตนทุนการผลิตสุกรนั้นประมาณรอยละ 70 เปนคาอาหาร แตเชื่อวาคาอาหารลดลงไดอีกถา
พยายามหรือใชอาหารตามทองถ่ินมาเลี้ยงสุกรใหมากขึ้น อาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของ
สุกร คืออาหารโปรตีนจากพืชและสัตว เชน กากถ่ัวเหลืองและปลาปน แมจะมีราคาแพงแตเมื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพกับอาหารอยางอื่นๆ เชน รํา ปลายขาว หรือขาวโพดแลวก็ไมแพง เพราะใชใน
ปริมาณที่นอย ดังนั้นราคาอาหารสุกรจึงขึ้นอยูกับอาหารที่ใหพลังงานคือ รํา ปลายขาว หรือขาวโพด
นั่นเอง การทําใหอาหารสุกรมีราคาถูกที่สุดจึงตองใชอาหารที่ใหพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
หรือหาอาหารอยางอื่นที่มีราคาถูกกวาแตคุณภาพเทาๆ กันมาทดแทน ในบางครั้งไมจําเปนตองใชรํา
ละเอียดทั้งหมดในสูตรอาหารแมสุกรอุมทอง (ในกรณีที่ผสมอาหารเอง) แตอาจใชรําหยาบผสมลง
ไป 10-15% หรืออาจลดปริมาณปลาปนลง แลวใชกากถ่ัวเหลืองแทนก็ได ทั้งนี้ควรพิจารณาจาก
ราคาวัตถุดิบ และความรูทางดานอาหารสัตวเปนหลัก เพื่อใหไดอาหารราคาถูกที่สุด แตมีคุณภาพดี
ใชเล้ียงสุกรไดโดยไมเกิดผลเสีย อยางไรก็ตามในการผสมอาหารที่มีราคาถูกนั้นจําเปนตอง
เปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของสุกรดวยเพราะ บางครั้งแมวาตนทุนอาหารที่ผสมเองจะมีราคา
ถูกกวาอาหารสําเร็จรูปหรือหัวอาหารของโรงงานผูผลิต แตเมื่อนําไปเลี้ยงสุกรปรากฏวาสุกรไม
ชอบ หรือมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวสุกรต่ํากวาอาหารของโรงงาน ก็แสดงวา
อาหารผสมเองไมถูกกวา เพราะฉะนั้น การที่จะพูดวาผสมอาหารเองถูกกวาหรือไมจะตองดู
อัตราสวนการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัวประกอบดวย 
  เมื่อตัดสินใจจะใชอาหารของโรงงานผูผลิต จะตองเลือกตอไปวาจะใชอาหารของโรงงาน
ใด เพราะปจจุบันนี้มีผูผลิตอาหารสุกรจําหนายหลายราย ขอแนะนําในการเลือก คือนอกจากจะมี
อาหารสุกรจําหนายสม่ําเสมอตลอดทั้งปแลว จะตองคํานวณดูวาในการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 
ราคาอาหารของโรงงานใดถูกที่สุด ไมใชเอาราคาของอาหารที่โรงงานตั้งไวเปนเกณฑตัดสิน ใน
กรณีที่ใชหัวอาหารซึ่งเปนอาหารโปรตีนที่เขมขน ผสมแรธาตุ วิตามิน และยาปฏิชีวนะลงไป โดย
ปกติแลวจะมีสวนประกอบของโปรตีนประมาณ 25-40% ใหผสมกับวัตถุดิบตางๆ ตามที่ผูผลิต
กําหนดไว 
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  นอกจากนี้ในทองตลาดปจจุบันยังมีส่ิงที่เรียกวา อาหารเสริม จําหนายอยูหลายชนิดดวยกัน 
กอนซื้อจะตองศึกษาเสียกอนวา อาหารเสริมนั้น เสริมอะไร และในอาหารสุกรของเรามีอยูแลว
หรือไม สวนมากอาหารเสริมจะเสริมแรธาตุ-วิตามิน และยาปองกันทองรวง อยาซื้ออาหารเสริม
ตามแรงโฆษณา  เพราะนั่นหมายถึงทานเพิ่มตนทุนการผลิตขึ้นไปอีก อาหารเสริมในปจจุบันนี้ที่
ขายดีเพราะคนขายเกง แตไมไดหมายความวาคุณภาพจะดีเสมอไป การใหอาหารสุกรควรใหตรง
กับประเภทของสุกร  ปจจุบันนี้แบงสุกรออกเปนสุกรเล็ก (หยานม - 30 กิโลกรัม) สุกรรุน (30 - 60 
กิโลกรัม) สุกรขุน (60 - สงตลาด) และสุกรพันธุ เวลาใหอาหารก็ตองใหตามประเภทของสุกร
ดังกลาว การใหอาหารตองใหตรงเวลา การใหอาหารไมตรงเวลาจะมีผลตอการเจริญเติบโตและการ
สืบพันธุของสุกร ตามปกติควรใหอาหารสุกรวันละ 2 คร้ัง คือ ตอนเชาประมาณ 8.00 น. และตอน
เย็นประมาณ 16.00 น. สุกรขุนที่กินอาหารเปยกจะมีการเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
ดีกวาพวกที่กินอาหารแหง  และอัตราสวนของน้ําตออาหารไมควรเกิน 3:1 แตอาหารเปยกก็มี
ขอเสียคือ ตองการแรงงานและการดูแลมากกวาอาหารแหง การเติบโตไมสม่ําเสมอกัน อาหารเปยก
จึงเหมาะสําหรับผูเล้ียงสุกรรายยอย โดยอาหารเปยกที่ใหนั้น สุกรควรกินหมดภายใน 30 นาที ถาไม
หมดนั่นคือสวนเหลือตองเอาออก ไมอยางนั้นจะเกิดการบูดเนา แมลงวันตอม ทําใหเกิดชองทางนํา
โรคมาสูสุกร 
  นอกจากอาหารที่ใหประจําแลว พวกหญาหรือพืชผักตางๆ เชน หญาออนๆ ผักตางๆ เถา
มันเทศ ตนกลวย ฯลฯ หรืออาหารเสริมวิตามินจากผัก อาหารเหลานี้ถามีหรือหาไดก็ควรใหสุกรกิน 
จะชวยลดอาหารประจําวันและยังทําใหสุกรมีสุขภาพดีขึ้น การเติบโตดีขึ้น และคุณภาพซากดีขึ้น
ดวย 
  ปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับกันวา ขาวโพดเปนอาหารพลังงานที่เหมาะสมที่สุดของสุกร แต
ราคาไมแนนอน ในบางทองถ่ินที่มีอาหารแบบอื่นแทนได เชน ขาวฟาง หรือปลายขาวก็อาจใชแทน
ขาวโพดได ขาวฟางที่ใชเปนอาหารสุกรนั้นมีอยูหลายพันธุดวยกัน ควรเลือกพันธุที่มีกรดแทนนิน
ต่ํา แตโดยสรุปแลวมีคุณภาพประมาณ 80% ของขาวโพด การใชควรบดใหแตกเสียกอน มัน
สําปะหลังก็เปนอาหารสุกรอีกชนิดหนึ่ง แตปริมาณที่ใชตองจํากัดเพราะสารพิษในมันสําปะหลังเอง 
ลองเปรียบเทียบราคากับขาวโพดหากวาราคามันสําปะหลังเปน 1 ใน 3 ของขาวโพด ก็ควรใชมัน
สําปะหลังแทนขาวโพด แตควรทําใหสุกหรือตากแหงกอนใชเพื่อกําจัดสารพิษ ถ่ัวเหลืองเม็ดก็
จัดเปนอาหารโปรตีนที่สําคัญของสุกรอีกชนิดหนึ่ง แตก็เชนเดียวกับมันสําปะหลัง คือ ไมควรให
สุกรกินดิบ ควรอบหรือตมที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 30 นาทีกอน หลังจาก
นั้นอาจใหกินโดยผสมกับอาหารโดยตรง หรืออาจเอาไปตากแหงแลวบดผสมอาหารแทนกากถั่ว
เหลืองก็ได สวนอาหารอื่นๆ เชน รํา ปลายขาว ขาวโพด พวกนี้ไมตองตมหรือผานความรอนกอน 
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เพราะการตมนอกจากจะเปลืองแรงงานแลว ยังลดความอรอยและคุณคาทางอาหารลงไปอีกดวย แต
ถาใชอาหารที่เหลือจากครัวหรือตามรานอาหารทั่วๆ ไป ควรตมกอน เพื่อปองกันการระบาดของ
โรคบางอยาง 
  ในบางทองที่ ที่มีมันสําปะหลังหรือมันเทศมาก อาจปรับปรุงคุณภาพของมันสําปะหลัง
หรือมันเทศใหสูงขึ้นได โดยเอาไปหมักกับรําละเอียด คุณภาพของมันสําปะหลังหรือมันเทศหมัก
จะมีคุณคาเทากับขาวโพด แตอาหารหมักเหลานี้เหมาะสําหรับแมสุกรเลี้ยงลูกมากกวาใหสุกรขุน
เพราะอาจเกิดกลิ่นในเนื้อสุกรได 
  อาหารหลักของสุกรอีกอยางหนึ่งที่ใชกันทุกที่ในประเทศไทยคือ รําละเอียด จัดวาเปน
อาหารที่ดี นอกจากนี้ยังมีรําหยาบหรือรําจากโรงสีเล็ก ซ่ึงมีคุณภาพประมาณครึ่งหนึ่งของรํา
ละเอียด และรําหยาบยังคงมีใชกันทั่วไปในผูเล้ียงสุกรรายยอย โดยนําไปตมกับเศษเหลือจากครัว
และพืชผักอยางอื่นที่ใชเล้ียงสุกรเปนสวนใหญ มีขอควรระวังในการใชรําละเอียดคือ อยาซื้อมาเก็บ
ไวนานเกิน 10 วัน เพราะจะเหม็นหืน และพลังงานจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง เนื่องจากในรํา
ละเอียดมีไขมันสูง และไมควรใชเกิน 60% ในสูตรอาหารเพราะรํามีใยอาหารสูง เหมาะสําหรับแม
สุกรอุมทองที่ใกลคลอด เพราะเปนยาระบายออนๆ ปองกันสุกรทองผูกได 
 
  การใหอาหารสุกร  โภชนะที่สุกรตองการสามารถแยกออกไดดังนี้ 
  1. น้ํา นับเปนโภชนะที่สําคัญและจําเปนที่สุด  ที่ตองจัดหาไวใหสุกรไดดื่มตลอดเวลาที่
ตองการ เพราะถาหากสุกรสูญเสียน้ําในรางกายไปเพียงรอยละ 10 ก็อาจทําใหสุกรตายไดเชนกัน 
โดยปกติแลว สุกรตองการน้ําโดยเฉลี่ยวันละ 2-2.5 ลิตร หรือประมาณ 2 เทาของจํานวนน้ําหนัก
ของอาหารที่สุกรกินเขาไป แตในวันที่มีสภาพอากาศคอนขางรอนอบอาว สุกรก็อาจกินน้ําไดมาก
ถึง 4-5 ลิตร ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับน้ําที่ใชเล้ียงสุกรควรเปนน้ําที่ใสสะอาดและมีคุณภาพดี 
  2. อาหารพลังงาน คืออาหารจําพวกแปงหรือคารโบไฮเดรตที่มีไขมันเปนสวนประกอบ
บางเล็กนอย สุกรตองการอาหารคารโบไฮเดรตประมาณรอยละ 70-80 ของอาหารทั้งหมด เพื่อการ
เจริญเติบโตและรักษาระบบรางกายใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยปกติ ซ่ึงความตองการอาหาร
ประเภทพลังงานนี้จะแตกตางกันออกไป เชน สุกรอายุนอยตองการมากกวาสุกรที่มีอายุมากกวา 
และถาหากใหอาหารพลังงานมากเกินความตองการ สุกรก็จะเก็บสะสมไวตามสวนตางๆ ของ
รางกายในรูปของไขมัน ทําใหอวนเกินไปได 
  3. อาหารโปรตีน มีหนาที่ 
         3.1ซอมแซมเนื้อเยื่อสวนที่สึกหรอของรางกาย 
         3.2 สรางเนื้อเยื่อใหม เพื่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ 
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         3.3 สรางฮอรโมนและเอ็นไซมบางชนิดที่จําเปนตอรางกาย 
         3.4 สรางธาตุในเลือด กลามเนื้อ อวัยวะภายใน กระดูก ผิวหนัง และขนตามรางกาย 
         3.5 สรางภูมิคุมกันในเซรุม 
  อยางไรก็ตามการขาดโปรตีนในสุกรมักพบเห็นไดบอยๆ เนื่องจากอาหารที่ใชเล้ียงสุกร
สวนใหญเปนอาหารใหพลังงาน มีอาหารโปรตีนต่ํา ซ่ึงลักษณะการขาดโปรตีนในสุกรนั้นสังเกตได
งาย  โดยเฉพาะในสุกรที่กําลังเจริญเติบโตจะโตชากวาปกติ  มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารต่ํา 
ออนแอ และเปนโรคงาย ดังนั้นจึงควรใหสุกรไดรับอาหารโปรตีนเพียงพอตอความตองการเสมอ 
  4. อาหารที่มีเยื่อใย (Fiber) นับเปนอาหารที่ใหพลังงาน นอกจากนี้ยังชวยในการขับถาย
ดวย อาหารที่มีใยอาหารที่เหมาะสมสําหรับใชเล้ียงสุกรคือ หญาขน แตอาหารเยื่อใยนี้ไมควรให
มากเกินไป โดยเฉพาะในสุกรที่กําลังเจริญเติบโตไมควรใหสูงเกินรอยละ 5 
  5. กรดไขมัน โดยปกติแลวสุกรตองการกรดไขมันเพื่อใชเปนตัวทําละลาย และชวยในการ
ดูดซึมวิตามินบางชนิดเพียงจํานวนเล็กนอยเทานั้น  คือ อยูระหวาง รอยละ 0.03-0.22 ของอาหาร 
การเติมกรดไขมันลงไปในอาหารเชนกรดลิโนเลอิกรอยละ 0.03 จะชวยใหสุกรกินอาหารไดมาก 
และมีอัตราการเจริญเติบโตดีเปนปกติ ถาใหมากไปจะทําใหสุกรอวน มีไขมันที่สันหลังหนาขึ้นได 
จึงควรพิจารณาถึงความตองการของสุกรประกอบดวย 
  6. แรธาตุ ในรางกายสุกรจะมีแรธาตุเปนองคประกอบอยูประมาณ 40 ชนิดดวยกัน แตก็มี
อยูเพียง 15 ชนิดเทานั้นที่สุกรตองการและจัดอยูในพวกที่จําเปน (Essential Elements) ซ่ึงไดแก 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี ไอโอดีน โซเดียม โคบอลท กํามะถัน แมงกานีส แมกเนเซียม เหล็ก 
โปแตสเซียม ทองแดง คลอรีน ซิลิเนียม และ โมลิบดินั่ม สําหรับแรธาตุทั้ง 15 ชนิด นี้มีอยู 7 ชนิดที่
มักขาดหรือไมเพียงพอกับความตองการของสุกรคือ แคลเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี ไอโอดิน 
โซเดียม คลอรีน และเหล็ก เพราะ สุกรตองใชธาตุเหลานี้เพื่อการเจริญเติบโต การดํารงชีวิต และ
การสืบพันธุ มากกวาแรธาตุอ่ืนๆ อีกทั้งในอาหารก็มีเพียงเล็กนอยไมเพียงพอ จึงจําเปนตองเติมลง
ไปในอาหารเพื่อปองกันการขาดธาตุเหลานี้ 
  7. วิตามิน เปนสารประกอบอินทรียที่จําเปนตอรางกายสุกร เพื่อชวยใหระบบตางๆ ใน
รางกายทําหนาที่ไดโดยปกติ ซ่ึงวิตามินที่สุกรตองการมีอยูหลายชนิด แตละชนิดมีหนาที่เฉพาะ
แตกตางกันไป วิตามินบางชนิดสุกรสามารถผลิตขึ้นเอง แตมีหลายชนิดตองอาศัยอาหารที่กินเขาไป 
ปกติแลวสุกรตองการวิตามินเพียงเล็กนอย แตถาขาดจะแสดงอาการผิดปกติทางรางกายใหเห็น
ทันที สําหรับวิตามินที่ควรเติมลงในอาหารเลี้ยงสุกรเพื่อปองกันการขาดไดแก วิตามินเอ วิตามินดี 
ไรโบฟลาวิน ไนอาซีน กรดแพนโทธินิก โคลีน และวิตามินบี 12  เนื่องจากสุกรมีความตองการมาก 
สําหรับปริมาณที่ควรเติมขึ้นอยูกับความตองการในแตละชวงของการเจริญเติบโต 
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  วัตถุดิบอาหารสัตว 
  1. อาหารประเภทโปรตีนไดมาจากพืชและสัตว มีรายละเอียด ดังนี้ 
          1.1 อาหารโปรตีนที่ไดจากพืช ไดแก 
          1.1.1 กากถั่วเหลือง เปนอาหารโปรตีนจากพืชที่ดีที่สุด มีโปรตีนอยูระหวาง 40-44 
เปอรเซ็นต ไดมาจากถั่วเหลืองที่เอาน้ํามันออกแลว ซ่ึงจะสกัดน้ํามันดวยสารเคมี (เปนเกล็ด, แวน) 
หรือ โปรตีนของกากถั่วเหลือง มีกรดอะมิโนที่จําเปนคอนขางสมดุล  เหมาะในการใชเล้ียงสุกรทุก
ระยะการเจริญเติบโต  แตเมล็ดถ่ัวเหลืองดิบ ไมเหมาะแกการนํามาเลี้ยงไก และสุกร ทั้งนี้ เพราะ มี
สารพิษชนิดที่เรียกวา ตัวยับยั้งทริปซิน (Trypsin inhibitor) อยูดวย สารพิษนี้จะมีผลไปขัดขวาง การ
ยอยโปรตีนในทางเดินอาหาร ถ่ัวเหลืองที่เหมาะสําหรับใชผสมอาหารเลี้ยงสุกรนม (อาหาร creep 
feed หรืออาหารสุกรออน) และ อาหารสุกรเล็ก ไดแกถ่ัวเหลืองอบไขมันสูง (ถ่ัวเหลืองซึ่งผาน
ขบวนการทําใหสุก โดยไมไดสกัดน้ํามันออกมีโปรตีน 38%) สวนสุกรเล็กและสุกรขนาดอื่นทั่วไป 
นิยมใชกากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันดวยสารเคมี 
          1.1.2 กากถั่วลิสง เปนผลิตผลพลอยไดจากการสกัดน้ํามันออก  มีโปรตีนอยูประมาณ 
40% การใชกากถั่วลิสงเปนแหลงโปรตีนอยางเดียวในอาหาร จะทําใหสุกรเจริญเติบโตชา เนื่องจาก
ความไมสมดุลของกรดอะมิโน ดังนั้น จึงควรใชกากถั่วลิสงรวมกับกากถั่วเหลืองและปลาปนดวย 
การเก็บรักษากากถั่วลิสง ถามีความชื้นสูงจะเสียเร็ว เนื่องจากถั่วลิสงเปนพืชที่มีน้ํามันมากเก็บไว
นานไมได จะเกิดการเหม็นหืนและมีราเกิดขึ้นไดงาย ซ่ึงราจะสรางสารพิษ "อะฟลาท็อกซิน" ซ่ึง
เปนอันตรายตอ สัตว ดังนั้นจึงควรเลือกใชแตกากถ่ัวลิสงที่ใหม มีไขมันต่ํา และควรเก็บไวในที่ไม
รอนและชื้น 
          1.1.3 กากเมล็ดฝาย เปนผลผลิตพลอยไดจากการสกัดน้ํามันออกจากเมล็ดฝาย มี
โปรตีน ประมาณ 40% - 45% กากเมล็ดฝายมีสารพิษที่มีช่ือวา "กอสซิปอล" ซ่ึงเปนสารที่ละลายใน
น้ํามัน จึงเปนเหตุใหการใชอยูในขีดจํากัดไมควรเกิน 10% การใชในระดับสูงจะทําใหการ
เจริญเติบโตชาลง นอกจากนี้การใชกากเมล็ดฝาย ควรจะเติมกรดอะมิโนไลซีนสังเคราะหลงไปดวย 
          1.1.4 กากมะพราว เปนผลพลอยไดจากโรงงานสกัดน้ํามันมะพราว ถาสกัดน้ํามันออก
ใหม ๆ จะมีกล่ินหอมนากิน มีโปรตีนประมาณ 20% แตถาใชกากมะพราวในระดับสูงเลี้ยงสุกร
ระยะเจริญเติบโตและระยะขุน  จะทําใหการเจริญเติบโตของสุกรขา ดังนั้นจึงควรใชในระดับ
ประมาณ 10% - 15% 
          1.1.5 กากเมล็ดนุน เมื่อสกัดน้ํามันออกแลวจะมีโปรตีนประมาณ 20% เหมาะที่จะใช
เล้ียงสุกรรุน มากกวาสุกรระยะอื่น ในปริมาณไมเกิน 15% กากเมล็ดนุนจะทําใหไขมันจับแข็งตาม
อวัยวะภายในรางกายตาง ๆ เชน ลําไส เปนตน 
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          1.2 อาหารโปรตีนที่ไดจากสัตว ไดแก 
          1.2.1 ปลาปน เปนอาหารโปรตีนที่ดีที่สุด มีโปรตีนอยูระหวาง 50% - 60% คุณภาพ
ของปลาปนขึ้นอยูกับชนิดของปลาที่ใช และสิ่งอื่นที่ปะปนมาวามีมากนอยเพียงใดรวมทั้งกรรมวิธี
การผลิตปลาปน เชน ถาใชความรอนสูง จะทําใหคุณคาทางอาหารต่ําลง กรดอะมิโนในปลาปนจะ
ใชประโยชนไมได ปลาปนมีคุณคาทางอาหารสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนจากพืช แตถาใชใน
อาหารปริมาณสูงและใชเล้ียงสุกรตลอดระยะถึงสงตลาด จะทําใหเนื้อสุกรมีกล่ินคาวจัด ดังนั้นจึง
ควรใชในระหวาง 3 -15% 
          1.2.2 เลือดแหง ไดจากโรงฆาสัตว มีโปรตีนสูงประมาณ 80% แตเปนโปรตีนที่ยอย
ยาก ทําใหการเจริญเติบโตของสุกรต่ําลง ควรใชรวมกับอาหารโปรตีนชนิดอื่น ๆ ไมเกิน 5% 
          1.2.3 หางนมผง มีโปรตีนประมาณ 30% - 40% และเปนโปรตีนที่ยอยงาย แตมีราคา
คอนขางแพง จึงนิยมใชกับอาหารลูกสุกรเทานั้น 
          1.2.4 ขนไกปน เปนผลิตผลพลอยไดจากโรงงานฆาไก มีโปรตีนสูงถึง 85% แตมี
คุณคาทางอาหารคอนขางต่ํา เนื่องจากเปนโปรตีนที่ยอยไดยาก 
  2. อาหารประเภทคารโบไฮเดรต (แปงและน้ําตาลใหพลังงาน) 
          2.1 ปลายขาว เปนผลพลอยไดจากการสีขาว มีโปรตีนประมาณ 8% เปนวัตถุดิบอาหารที่
เหมาะในการเลี้ยงสัตว ปลายขาวประกอบดวยแปงที่ยอยงายเปนสวนใหญ มีไขมันและใยอาหารใน
ระดับต่ํา (ประมาณ 1%) เก็บไวไดนาน ตรวจสอบการปลอมปนไดงาย ปลายขาวที่ใชเล้ียงสุกร ควร
เปนปลายขาวเม็ดเล็ก ปลายขาวมีขนาดใหญ ควรบดใหมีขนาดเล็กลงกอนใชผสมอาหาร นอกจากนี้
ยังมีปลายขาวนึ่ง (ขาวเปลือกที่เปยกน้ํา หรือมีความชื้นสูง นํามาอบเอาความชื้นออก สีเอาเปลือก
ออก ปลายขาวนึ่งมีสีเหลืองออน หรือสีขาวปนเหลือง) นํามาเลี้ยงสุกร ทดแทนปลายขาวได แตตอง
พิจารณาเรื่องคุณภาพดวย เชน การปนของเมล็ดขาวสีดํา ซ่ึงมีคุณภาพไมดี 
          2.2 รําละเอียดเปนผลิตผลพลอยไดจากการสีขาวเชนกัน มีโปรตีนประมาณ 12% มี
ไขมันเปนสวนประกอบคอนขางสูงและเปนไขมันที่หืนไดงายในสภาวะอากาศรอน หากเก็บไวเกิน 
60 วัน ไมเหมาะที่จะนํามาใชเล้ียงสัตว รําละเอียดมักจะมีการปลอมปน ดวยแกลบปน ละอองขาว
หรือดินขาวปนทําใหคุณคาทางอาหารต่ําลง ถาเปนรําขาวนาปรัง ควรระวังเรื่องยาฆาแมลงที่ปะปน
มาในระดับสูง รําสกัดน้ํามันไดจากการ นําเอารําละเอียดไปสกัดเอาไขมันออก ใชทดแทนรํา
ละเอียดไดดีแตมีคาพลังงานใชประโยชนไดต่ํากวารําละเอียด  รําละเอียดมีใยอาหารเปน
สวนประกอบในระดับสูง จึงมีลักษณะฟาม ไมควรใชเกิน 30% ในสูตรอาหาร มีคุณสมบัติเปนยา
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ระบาย นิยมใชในสูตรอาหารแมสุกรอุมทองและแมสุกรเล้ียงลูก เพราะชวยลดปญหาแมสุกร
ทองผูก 
          2.3 ขาวโพด มีโปรตีนประมาณ 8% และมีใยอาหารอยูในระดับต่ํา  เปนวัตถุดิบอาหารที่
เหมาะสําหรับสุกร ขาวโพดที่ดีควรมีลักษณะแหงสะอาด ไมมีมอดกิน ไมมีส่ิงปลอมปน ที่สําคัญคือ
จะตองไมขึ้นรา(สารพิษอะฟลาท็อกซิน) และไมมียาฆาแมลงปลอมปน ขาวโพดสามารถใชทดแทน
ปลายขาวได แตควรระวัง เชื้อราและยาฆาแมลง เนื่องจากการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาไมดีพอ 
          2.4 ขาวฟาง มีโปรตีนประมาณ 11% โดยทั่วไปจะมีสารแทนนิน  ซ่ึงมีรสฝาดอยูใน
ระดับสูง มีผลทําใหการยอยได ของโปรตีนและพลังงานลดลง ดังนั้น จึงเปนขอจํากัดในการใชขาว
ฟาง 
          2.5 มันสําปะหลัง ใชในรูปของมันสําปะหลังตากแหงที่เรียกวา มันเสน มีโปรตีน
ประมาณ 2% มีแปงมาก มีใยอาหารประมาณ 4% ขอเสียของการใชมันเสน คือ จะมีลําตน เหงา และ
ดินทรายปนมาดวย  ดังนั้นจึงควรเลือกใชมันเสนที่มีคุณภาพดี เลือกเกรดที่ใชเล้ียงสุกร สวนหัวมัน
สดไมควรนํามาใชเปนอาหารสัตว  เพราะมีสารพิษกรดไฮโดรไซยานิก  ในระดับสูงมากเปน
อันตรายตอสัตวได  วิธีการลดสารพิษทําได 2 วิธีคือ 
   ก. ทําเปนมันเสน โดยหั่นเปนชิ้นเล็กๆ ผ่ึงแดดอยางนอย 3 แดด มันเสนที่มีคุณภาพดี 
สามารถใชทดแทนปลายขาวได ในกรณีปลายขาวราคาแพง และมันเสนราคาถูก (ปลายขาว 1 
กิโลกรัม เทากับมันเสน 0.85 กิโลกรัม + กากถั่วเหลือง 0.15 กิโลกรัม) 
   ข. ทําเปนมันหมัก โดยหมักในหลุม หรือในถุงพลาสติก ควรหมักอยางนอย 1 เดือน 
ซ่ึงจะลดปริมาณสารพิษ กรดไฮโดรไซยานิกใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสุกร 
  3. อาหารประเภทไขมัน 
      ไขมันจากสัตว ไดแก ไขมันวัว ไขมันสุกร สวนไขมันพืช ไดแก น้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามัน
ปาลม น้ํามันรํา เปนตน สาเหตุที่ตองใชไขมันในสูตรอาหาร เพื่อเพิ่มระดับพลังงานใหสูงขึ้น สวน
ใหญใชในอาหารสุกรเล็ก โดยเติม 2 -5% ในอาหาร ขอเสียของไขมัน มักจะมีกล่ินหืน และเก็บไว
ไดไมนาน 
  4. อาหารประเภทแรธาตุ และ วิตามิน 
          4.1 กระดูกปน เปนแหลงของธาตุแคลเซี่ยม และฟอสฟอรัสที่ดีมาก แตมีคุณภาพไม
แนนอน 
          4.2 ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต ใหธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส ทํามาจากกระดูก หรือจาก
หิน โดยนําเอาหินฟอสเฟตมาเผา ปกติจะใชไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต ที่มีฟอสฟอรัส 18 เปอรเซ็นต 
หรือสูงกวา 
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          4.3 เปลือกหอยบด ใหธาตุแคลเซี่ยมอยางเดียว 
          4.4 หัวไวตามินแรธาตุ หรือพรีมิกซ เปนสวนผสมของไวตามิน และ แรธาตุปลีกยอย 
ทุกชนิด ที่สุกรตองการ และพรอมที่จะนํามาผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตวอยางอื่นไดทันที 
 
  การใหอาหารสุกรขุนระยะตาง ๆ 
  1. สุกรระยะน้ําหนัก 20-35 กิโลกรัม ใหอาหารโปรตีน 18% โดยใหกินอาหารเต็มที่ คือวัน
ละประมาณ 1-2 กิโลกรัม 
  2. สุกรระยะน้ําหนัก 35-60 กิโลกรัม ใหอาหารโปรตีน 16% สุกรจะกินอาหารวันละ
ประมาณ 2-2.5 กิโลกรัม 
  3. สุกรระยะน้ําหนัก 60 กิโลกรัมถึงสงตลาด ใหอาหารโปรตีน 14% -15% สุกรจะกิน
อาหารวันละ 2.5 -3.5 กิโลกรัม 
 
โดยที่ผลการศึกษาสรุปไดวาโครงการลงทุนในฟารมเลีย้งสุกรขุนขนาดกลางในจังหวัดราชบุรีที่

เล้ียงสุกรจํานวน 2,000 ตวั ถึง 5,000 ตัว มีความเปนไปไดทางการเงนิ
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามฟารมสุกรขุน 
เร่ือง 

การวิเคราะหตนทุนในการผลิตสุกรขุนในจังหวัดลําปาง 
ช่ือฟารม/เจาของฟารม 
ช่ือผูใหสัมภาษณ 
ที่อยู บานเลขที่……………หมูที…่……ตําบล……………อําเภอ………. 
1.ขอมูลทั่วไป 
 1.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการ 
  - ระดับการศึกษา…………………………………… 
  - ประสบการณในการเลี้ยงสุกร (ป)………………... 
  - เล้ียงสุกรขุนภายใตสัญญาผูกพันหรือไม  
  □ อิสระ     □ มสัีญญาผูกพัน 
  - มีการรวมกลุมของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรขุนหรือไม  
  □ ไมมี      □ มี 
  - มีอาชีพอ่ืนนอกจากเลีย้งสุกรหรือไม 
  □ ไมมี       □ มี คือ………........ 
  - เหตุผลที่เล้ียงสุกร 
  □ เล้ียงสุกรเปนอาชีพเสริม  □ เล้ียงตามญาติพี่นอง/เพื่อนบาน 
  □ เปนอาชีพหลักมีความชํานาญ   □ เปนธุรกิจสุกรขุน 
  □ อ่ืนๆ………………………………………………… 
 1.2 สภาพทั่วไปทางดานการผลิตสุกรขุน 
  - ขนาดที่ดนิของฟารม……………………………….ไร 
  - จํานวนโรงเรอืน……………………………………หลัง 
  - จํานวนสุกรขุนที่เล้ียงในฟารม……………………..ตัว 
  - จํานวนสุกรที่เล้ียงตอโรงเรือน……………………..ตัว 
  - พื้นที่ที่ใชในการเลี้ยงสุกร………………………….ตรม./ตัว 
  - น้ําหนักลูกสกุรที่นําเขามาเลี้ยง…………………......กก./ตัว 
  - ราคาลูกสุกรที่นําเขามาเลี้ยง………………………..บาท/ตัว 
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  - นําหนักสุกรมีชีวิตที่นําสงตลาด……………………กก./ตัว 
  - ระยะเวลาในการเลี้ยง………………………………วนั 
  - ระยะเวลาในการพักคอก………………………….. วนั 
  - อัตราการสูญเสียระหวางการเลี้ยง…………………. เปอรเซ็นต 
 
 1.3 การใชแรงงาน 
  - สัตวบาล………...…..คน อัตราคาจาง……………..บาท/เดือน 
  - แรงงานจาง……..…...คน อัตราคาจาง……………..บาท/เดือน 
 
 1.4 การใชสินเชื่อ 

รายการ สินเชื่อแหลงท่ี 1 สินเชื่อแหลงท่ี 2 สินเชื่อแหลงท่ี 3 

วัตถุประสงคในการกู  …………………..  …………………..  ………………….. 

วงเงิน  …………………..  …………………..  ………………….. 

ระยะเวลาในการกู(ป)  …………………..  …………………..  ………………….. 

เงื่อนไขการชําระหนี ้  …………………..  …………………..  ………………….. 

อัตราดอกเบี้ย  …………………..  …………………..  ………………….. 

ภาระหนี้ปจจบุัน  …………………..  …………………..  ………………….. 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนในการผลิตสุกร 
 
 2.1 ตนทุนคงที่ 

ชนิด จํานวน 
ราคาซื้อ
(บาท) 

ใชงาน
มาแลว(ป) 

อายุการใช
งาน(ป) 

คาซอมแซม
(บาท/เดือน) 

1. คาที่ดิน           
2. คาพัฒนาและปรับปรุง
ที่ดิน           
3. โรงเรือนขนาด….x….
ม.           

4. โรงเก็บและผสมอาหาร           

5. อาคารสํานักงาน           

6. แทงคน้ํา           

7. เครื่องสูบน้ํา           

8. เครื่องพนยาฆาเชื้อ           

9. เครื่องชั่งน้ําหนัก           

10. ถังอาหาร           

11. เครื่องผสมอาหาร           

12. รถเข็นอาหาร           

13. รถบรรทุกขนาด 6 ลอ           

14. รถบรรทุกขนาด 4 ลอ           

15. รถจักรยานยนต           

16. ระบบบําบัดน้ําเสีย           

17. เครื่องใชสํานักงาน           

18. คาดอกเบี้ยเงินกู           

19. …………………..           

20. …………………..           

21. …………………..           
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  มูลคาการกอสรางโรงเรือนสุกร 
  - หลังที่ 1………………….บาท ขนาด…………………เมตร 
  - หลังที่ 2………………….บาท ขนาด…………………เมตร 
  - หลังที่ 3………………….บาท ขนาด…………………เมตร 
  - หลังที่ 4………………….บาท ขนาด…………………เมตร 
  - หลังที่ 5………………….บาท ขนาด…………………เมตร 
  - หลังที่ 6………………….บาท ขนาด…………………เมตร 
 
 2.2 อาหารที่ใชเล้ียงสุกรขุน 
  2.2.1 อาหารผสม 
  - ราคาอาหารของสุกรเล็ก (น้ําหนกั 20-35 กิโลกรัม)…………...บาท/กก. 
  - ราคาอาหารของสุกรรุน (น้ําหนกั 35-65 กิโลกรัม)……………บาท/กก. 
  - ราคาอาหารของสุกรใหญ (น้ําหนัก 65-110 กิโลกรัม)………...บาท/กก. 
  2.2.2 อาหารสําเร็จรูป 
  - ราคาอาหารของสุกรเล็ก (น้ําหนกั 20-35 กิโลกรัม)…….…......บาท/กก. 
  - ราคาอาหารของสุกรรุน (น้ําหนกั 30-65 กิโลกรัม)…….……...บาท/กก. 
  - ราคาอาหารของสุกรใหญ (น้ําหนัก 65-110 กิโลกรัม)…….......บาท/กก. 
  - ซ้ือเปนเงินสด…….% เงินเชื่อ…….% ระยะเวลาไดเครดิต….…..….วัน 
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 2.3 ตนทุนทุนผันแปร (บาท):     □ ตอตัว     □ ตอเดือน    □ ตอรุน 
 
 รายการ       จํานวน 
1. คาลูกสุกร      ………………………. 
2. ปริมาณที่ใช (กก.) 
 - อาหารของสุกรเล็ก (น้ําหนกั 20-35 กิโลกรัม)  ………………………. 
 - อาหารของสุกรรุน (น้ําหนกั 35-65 กิโลกรัม)  ………………………. 
 - อาหารของสุกรใหญ (น้ําหนัก 65-110 กิโลกรัม)  ………………………. 
2. คายาผสมอาหาร     ………………………. 
3. คายาฉีดและวัคซีน     ………………………. 
4. คาจางแรงงานในการผลิต    ………………………. 
5. คาจางสัตวบาล     ………………………. 
6. คาซอมแซมอุปกรณ     ………………………. 
7. คาน้ํามันเชือ้เพลิง     ………………………. 
8. คาเบี้ยประกันภยัฯ     ………………………. 
9. คาไฟฟา      ………………………. 
10. คาน้ํา      ………………………. 
11. คาขนสง (บาท/ตัว)     ………………………. 
12. คาภาษีที่ดนิ /โรงเรือน /รายได /เหมาจาย  ………………………. 
13. ……………………     ………………………. 
14. ……………………     ………………………. 
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3. ปญหาหรืออุปสรรคในการเลี้ยงสุกรขุน 
 

ประเภท 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

    - ปญหาหรอือุปสรรคในการเลี้ยงสุกรขุน           

          อาหารสุกรมีราคาสูง           

          ราคาสุกรตกต่ํา           

          สุกรปวยเปนโรคหรือเสียชีวิต           

          สุกรโตชาหรือมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
ไมด ี           

    - ปญหาดานผลผลิตคุณภาพสุกรขุน           

          สุกรมีไขมันหนาหรือมีเนื้อแดงนอย           

    - ไดรับความรูและและการแกไขปญหาจาก           

          เจาหนาที่เกษตรอําเภอ/ตําบล           

          ผูเชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชน           

    - ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ           

          ควบคุมราคาอาหารสุกร           

          ประกันราคาสุกร           

    - ตองการขยายปริมาณการผลิตสุกรขุน           

    - ปญหาและอุปสรรคอื่นๆ           

          ………………………………………………           

          ………………………………………………           

          ………………………………………………           

          ………………………………………………           
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