บทที่ 2
การพัฒนาการผลิตสุกร
และการตลาดสุกร
การเลี้ยงสุกร นับเปนอาชีพที่เสี่ยงตอการลงทุนดังที่ทราบและเขาใจกันทั่วไปเพราะความไม
แนนอนของราคาตลาด ดวยเหตุนี้บางครั้งการเลี้ยงสุกรสามารถที่จะทําใหผูเลี้ยงมีกําไรอยางมาก
มายและสามารถรํ่ารวยขึ้นมาไดในระยะเวลาไมนานนักซึ่งเปนชวงที่สุกรมีราคาสูงขึ้น
แตถาหาก
ราคาสุกรในตลาดตํ่าลงผูเลี้ยงก็จะพบกับการขาดทุนได ดังนั้นผูเลี้ยงจะตองมีความสามารถในการ
ลดตนทุนในการผลิตใหตํ่าลงเพื่อที่จะใหเกิดการกําไรขึ้นหรืออยางนอยก็ทําใหขาดทุนนอยลงในชวงที่
สุกรมีราคาตกตํ่า ซึ่งผูเลี้ยงจะมีความสามารถเลี้ยงสุกรใหรอดอยูไดจะตองรูจักพัฒนาตนเอง โดยยึด
หลักสําคัญในการเลี้ยงสุกร ดังนี้

1. พันธุสุกร พันธุส กุ รมีความสําคัญมากตอการไดกําไรหรือขาดทุนของผูเลี้ยง สุกรที่นํา
มาเลี้ยงจะตองมีความสามารถดี มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารใหเปน
เนื้อไดสูง จะตองมีคุณภาพซากดีคือใหเนื้อมาก มันบาง และถาเปนสุกรพันธุ ก็จะตองใหลูกดก ลูก
ตอครอกมากโดยมีความสมํ่าเสมอ สมบูรณและแข็งแรง ดังนั้นผูเลี้ยงจะตองคอยเอาใจใสเกี่ยวกับ
พันธุสุกรใหมากตลอดเวลาจะตองพัฒนาพันธุสุกรใหดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะถาสุกรใหลูกดก โตเร็ว
กินอาหารนอย คุณภาพซากดี จะชวยลดตนทุนการผลิตใหตํ่าลงซึ่งชวยใหมีโอกาสทํากําไรเพิ่มขึ้นได

2. อาหาร อาหารเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการเลี้ยงสุกรไดกําไรหรือขาดทุนเพราะ
ตนทุนในการผลิตจะเปนคาอาหารเสีย ประมาณ 70-85 เปอรเซ็นตของคาใชจายทั้งหมด อาหาร
ที่ใชเลี้ยงสุกรจะตองเปนอาหารที่มีคุณภาพดีคือมีโภชนะตาง ๆ ครบตามความตองการของสุกรในแต
ละระยะของการเจริญเติบโต ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงพันธุหรือสายพันธุของสุกรที่เลี้ยง เพศของสุกรนอก
จากนี้ยังตองมีศิลปในการใหอาหารนั่นคือ
ในการใหอาหารที่มีโภชนะสูงแกสุกรอาจจะตองมีการ
จํากัดอาหารใหกินอยางถูกวิธี เพราะถาใหมากจนเกินไปก็จะเกิดการสูญเปลาจะทําใหไมคุมทุน ดัง
นั้น ผูเลี้ยงจะตองมีการบันทึกขอมูลเพื่อตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพในการใช
อาหาร ตนทุนการผลิตสุกรตอตัวหรือตอกิโลกรัมของนํ้าหนักสุกร และควรจะมีการตรวจสอบคุณ
ภาพซากของสุกร เมื่อ 90-100 กิโลกรัมดวย เพื่อที่จะไดปรับปรุงแกไขสูตรอาหารหรือวิธีการให
อาหารใหถูกตองจะไดลดตนทุนการผลิตลงตอไป
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3. การจัดการฟารม หมายถึงการดําเนินการหรือการปฏิบัติเลี้ยงดูของผูเลี้ยงสุกร ซึ่งจะ
ตองกระทําอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ดังนั้นผูเลี้ยงจะตองเปนผูที่สนใจขวนขวายหาความรู เพื่อ
พัฒนาตัวเองใหทันกับเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อที่จะไดนําไปพัฒนาการจัดการเลี้ยงดูสุกรใหมีประสิทธิ
ภาพในการผลิตสูงขึ้น เปนการนําไปสูการลดตนทุนการผลิตลง และไดสุกรที่มีคุณภาพดี จะทําให
โอกาสที่จะขาดทุนนอยลงไป

4. การตลาด

ปญหาตลาดสุกร เปนปญหาที่สําคัญที่สุด ในขบวนการผลิตสุกรใน
ปจจุบัน เพราะผูผลิตจะตองชวงชิง แสวงหาตลาดของตนเองใหแนนอนและยุติธรรม ดวยการแขงขัน
กันทางดานคุณภาพสุกร นั่นก็คือ การผลิตสุกรในอนาคตจะตองคํานึงถึงคุณภาพใหดีที่สุดและตน
ทุนการผลิตตํ่าที่สุดดวย ทั้งนี้เพื่อแขงขันกับตลาดตางประเทศ ซึ่งทั่วโลกยอมตองการสุกรที่มีซาก
สวย คือเนื้อมาก มันบาง และถูกสุขลักษณะอนามัย ดังนั้น หากสุกรของเรามีคุณภาพดีก็สามารถที่
จะหาตลาดไดงายไมวาจะเปนตลาดภายใน และตางประเทศ
ปญหาดานการตลาดซึ่งเปนอุปสรรคทํ าใหการผลิตสุกรในประเทศไทยพัฒนาไดไมเต็มที่
ปริมาณการผลิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรสุกร และวัตถุดิบอาหารมีผลทําใหผูเลี้ยงตองลมลุก
คลุกคลานกันตลอดมา ปญหาดานการตลาดอาจจะแยกออกตามประเภทของตลาดไดดังนี้
4.1. ตลาดภายในประเทศ เปนตลาดผูบริโภคภายในประเทศเรา ซึ่งนับตั้งแตหนวยเล็ก
สุดระดับหมูบานเปนการฆาเนื่องในงานพิธีตาง ๆ ไปจนถึงตลาดกลางซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทเอกชน
โดยจัดใหมีการประมูลราคาสุกรกันตามคุณภาพ ซึ่งมีแนวโนมที่จะไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
อยางไรก็ตามปญหาของตลาดภายในประเทศก็ยังคงมีอยูเนื่องมาจาก
4.1.1) ระบบตลาดไมเหมาะสม การตลาดสุกรยังมีกลไกที่สลับซับซอน ผู
เลีย้ งไมสามารถกําหนดราคาขายได สวนเหลื่อมของราคายังไมเปนธรรมแกผูเลี้ยง พอคา(เจาของ
เขียง) และผูบริโภคขาดการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ และขาดเสถียรภาพ โดยปกติจะเห็นวา ขณะที่
ราคาสุกรมีชีวิตลดลง แตราคาเนื้อสุกรตามเขียงจะยังคงราคาอยูไมลดลงหรือลดลงในอัตราที่ไมเปน
สัดสวนยุติธรรม
4.1.2) ตลาดรับซื้อสุกร ยังไมมีการรับซื้อสุกรตามคุณภาพซาก ไมทําใหเกิดการ
จูงใจในการผลิตสุกรคุณภาพดี และทําใหการพัฒนาพันธุสุกรเปนไปอยางชา ๆ
4.1.3) ระบบการฆาสุกร ยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร และรัฐยังควบคุมมาก
จนขาดความคลองตัวและขาดประสิทธิภาพ ในขณะที่ราคาสุกรลดลง เจาของฟารมอาจจะทําการ
ชําแหละเนือ้ สุกรขายเสียเอง ซึ่งทางเจาหนาที่ของรัฐควรจะอํานวยความสะดวกใหดีขึ้น รวดเร็วขึ้น จะ
เปนการลดความเสียหายใหกับฟารมเลี้ยงสุกร และยังชวยลดการลักลอบฆาสุกรลดลงดวย
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4.2. ตลาดตางประเทศ การผลิตสุกรของประเทศไทยเรานั้นมีโอกาสและไดเปรียบ
ประเทศเพื่อนบานมากในแงของวัตถุดิบอาหารสัตว ซึ่งเรามีมากพอที่จะผลิตสุกรไดตลอดเวลาและ
ในจํานวนทีต่ ลาดตองการ แตการผลิตสุกรยังตองอาศัยตลาดในประเทศเปนหลัก มีจํานวนเล็กนอยที่
สงออกไปขายตางประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปญหาตาง ๆ ดังนี้
4.2.1) ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากรัฐบาล ไมวาจะเปนการบุกเบิกหา
ตลาดและมาตราการการสนับสนุน และชวยเหลือการสงออก ทั้งดานการลดภาษีการสงออก ลด
ภาษีขาเขาของวัตถุดิบอาหารบางอยางเพื่อชวยลดตนทุนการผลิต ตลอดจนการติดตอเจรจาเพื่อขอ
ลดภาษีขาเขาจากประเทศผูสั่งเขาสุกรจากประเทศไทยเรา เปนตน
4.2.2) ขาดโรงฆาสัตวที่ทันสมัยและถูกสุขลักษณะอนามัย ตลาดตางประเทศ
จะคํานึงถึงคุณภาพซากสุกรที่ดี และถูกสุขลักษณะอนามัย นั่นคือ โรงฆาสัตวจะตองไดมาตรฐานและ
สะอาด ซึ่งในบานเราโรงฆาสัตวยังดอยในเรื่องของความสะอาดถูกอนามัย ซึ่งเปนที่รังเกียจของตลาด
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม ปจจุบันรัฐบาลไดเปดโอกาสใหเอกชนลงทุนสรางโรงฆาสัตวได ก็จะทําให
โรงฆาสัตวที่ถูกมาตรฐานของตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้น
4.2.3) ปญหาโรคระบาด นับวาเปนปญหาสําคัญของการเปดตลาดตางประเทศ
โรคระบาดที่สําคัญและเปนสิ่งตองหามของตลาดตางประเทศ คือ โรคปากและเทาเปอย อหิวาต
โรคพิษสุนัขบาเทียม ดังนั้น รัฐบาลควรที่จะมีแผนการปองกันและปราบปรามโรคอยางตอเนื่องและ
จริงจัง โดยเฉพาะในเขตที่มีการสงเสริมการผลิตสัตวเพื่อการสงออก ตองมีการปองกันและปราบ
ปรามการลักลอบนําสัตวเขาเขตปลอดโรคอยางจริงจัง
4.2.4) การกีดกันจากประเทศผูนําเขา นอกจากเนื้อสุกรจากประเทศไทยจะเปนที่
ตองหามสําหรับตลาดตางประเทศ ดังที่ประเทศญี่ปุน จะอนุญาตนําเขาเฉพาะเนื้อสุกรตม เครื่องใน
ใสกรอก แฮม และเบคอน ที่ผานการฆาเชื้อแลวจากประเทศไทย ประเทศญี่ปุนยังมีการใชระบบ
ภาษีกดี กันการนําเขาและคุมครองเกษตรกรชาวญี่ปุนที่เลี้ยงสุกรภายในประเทศของตนเอง ตลาด
ญีป่ นุ นับเปนตลาดใหญที่มีลูทาง แตญี่ปุนจะใชระบบการกําหนดอัตราภาษีขาเขาซึ่งเปนระบบภาษีที่
มีความยืดหยุนเพื่อไมใหตางประเทศสงเนื้อสุกรราคาถูกเขาไปทุมในตลาดญี่ปุน ซึ่งจะมีผลกระทบตอ
ระดับราคาสุกรทีผ่ ลิตขึ้นภายในประเทศญี่ปุนเอง โดยญี่ปุนจะกําหนดราคานําเขาขั้นตํ่า (minimum
import price) ขึ้นเปนราคามาตรฐาน (ในป 2530 ราคามาตรฐาน กิโลกรัมละ 734 เยน หรือ
ประมาณ 147 บาท: 100 เยน มีคา ประมาณ 20 บาท) ถาหากเนื้อสุกรนําเขามีราคาเฉลี่ยตํ่า
กวาราคามาครฐานนี้ ผูนําเขาจะตองเสียภาษีในอัตราที่สูง ซึ่งเมื่อรวมภาษีแลวจะตองไมตํ่ากวาราคา
มาตรฐานแตถาราคานําเขาสูงกวาราคามาตรฐานผูนําเขาจะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 5 ของมูล
คาเนือ้ สุกรนําเขา
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สําหรับฮองกงนับเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสองรองจากญี่ปุน และเปนตลาดที่ยอมรับสุกร
และเนื้อสุกรจากประเทศไทยตลอดมา แตอุปสรรคอยูที่ราคา เพราะฮองกงเปนตลาดที่มีการตัดราคา
ขายแขงขันกันมากระหวางประเทศผูสงออก ที่เรียกวา Dumping market ดังนั้น ทั้งราคาสุกรมีชีวิต
และเนือ้ สุกรในตลาดนี้จึงอยูในระดับตํ่ามาก ทําใหผูสงออกของไทยไมสามารถสงเขาไปขายไดเพราะ
มักจะประสบการขาดทุนเสียมากกวา
4.2.5) ปญหาการแขงขันกับประเทศสงออกอื่น ๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
และประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซึง่ นอกจากตนทุนการผลิตในประเทศเหลานั้นตํ่าแลว
รัฐบาลของบางประเทศเหลานั้นยังไดสนับสนุนในดานการลดหยอนภาษีสงออกและชดเชยการสง
ออก ทําใหผูสงออกมีความสามารถในการแขงขันสูงกวาผูสงออกของไทย
นอกจากนี้แลวสภาวะราคาสุกรของตลาดภายในไมแนนอน ในบางครั้งปริมาณการผลิตสุกร
ลดนอยลงจะดวยสาเหตุของโรคระบาด หรือตามวัฏจักรสุกรก็ตามจะทําใหราคาสุกรสูงขึ้น จะมีผลทํา
ใหไมสามารถสงออกไปขายแขงขันราคากับประเทศผูสงออกอื่น ๆ ได

อนาคตการผลิตสุกร
การผลิตสุกรในอนาคตมีแนวโนมที่จะมีการแขงขันกันสูงยิ่งขึ้น เพราะตนทุนการผลิตมีแนว
โนมสูงขึ้นดวยสาเหตุหลายประการ คือ
1. ที่ดินมีราคาแพงขึ้น ปจจุบนั ทีด่ นิ ทีเ่ คยเปนที่ทําการเกษตรถูกนํามาทําการอุตสาหกรรม
ทีอ่ ยูอ าศัยมากขึ้น เพราะการทําธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม หรือทําเปนที่อยูอาศัยจะมีกําไรดีกวา
การทําการเกษตร ดังนั้นที่ดินการเกษตรก็จะถูกขายไปเปนสวนมากทําใหราคาที่ดินสูงขึ้นอยางรวด
เร็ว หากตองซื้อที่ดินเพื่อใชทําฟารมก็จะตองเสียคาใชจายในสวนนี้สูงขึ้น
2. แรงงานหายากขึ้น ปจจุบันคนรุนใหมสนใจที่จะทํางานในตัวเมือง ตามบริษัท รานคา
หรือตามโรงแรม มากกวาที่จะมาทํางานในฟารม แมวารายไดจะนอยกวาเพราะการทํางานในตัว
เมืองจะไดแตงตัวสวย ๆ งาม ๆ สะอาด ตางกับการทํางานในฟารมโดยเฉพาะฟารมสุกรจะมีกลิ่น
เหม็นทําใหคนรุนใหมไมสนใจที่จะทํางานในฟารม
3. วัตถุดิบอาหาร อุปกรณตาง ๆ มีราคาแพงขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตวรวมทั้ง
อุปกรณและวัสดุอื่น ๆ มีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะสงผลทําใหตนทุนการผลิตสุกรสูงตามไปดวย
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ดังนั้นถาผูเลี้ยงมีความสามารถหาวัตถุดิบอาหารตามทองถิ่นซึ่งมีราคาถูกมาใชในการผลิตอาหาร
สําหรับสุกรก็จะชวยลดตนทุนในสวนของคาอาหารลงได
นอกจากนี้การใชแรงงานในครอบครัวก็
เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยลดตนทุนลงได

ตารางที่ 2.1 ปริมาณการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวป 2531 กับป 2530
2530
(ตัน)

2531
ประมาณการ
(ตัน)

+ เพิ่ม
- ลด
(%)

1,209,385
1,119,132
4,308,700
196,025
226,000

1,126,280
1,042,235
4,073,000
183,581
200,000

- 6.87
- 6.87
- 5.47
- 6.35
-11.50

วัตถุดิบ

รําละเอียด
ปลายขาว
ขาวโพด
กากถั่วเหลือง
ปลาปน

ที่มา: สากล. 2531. สุกรสาสน, 14(56): 41-44.

ตารางที่ 2.2 ราคาขายสงวัตถุดิบอาหารในตลาดกรุงเทพฯ
วัตถุดิบ

รําละเอียด
รําหยาบ
ปลายขาว
ขาวโพดไซโล
กากถั่วเหลืองในประเทศ
กากถั่วเหลืองตางประเทศ
ปลาปน 60 % โปรตีน

2529

2530

2531
(ม.ค.)

2.20
0.89
2.81
2.13
7.95
7.54
10.90

2.93
1.29
3.86
2.38
8.45
7.51
10.85

3.73
1.50
4.93
3.11
11.20
8.70
12.67

(บาท/กก.)
เปรียบเทียบ ป
2531 กับป
2530
(%)
+ 27.30
+ 16.28
+ 27.72
+ 30.67
+ 32.54
+ 15.85
+ 16.77

หมายเหตุ กากถั่วเหลืองในประเทศ ในเดือน พย.และ ธค. 2530 ราคาเพิ่ม จาก 9.05 บาท ในเดือน ตค. 2530 เปน 10.45 บาท
และ 11.20 บาท ตอกิโลกรัมตามลําดับ
ที่มา: สากล. 2532. สุกรสาสน, 14(56):14-64.
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วัฏจักรสุกร (Hog cycle)
การผลิตสุกรในระยะเวลาหลายปที่ผานมามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทั้งดานปริมาณการ
ผลิตและระดับราคาสุกรในรูปแบบเดียวกันโดยเกิดขึ้นเปนชวงๆ ติดตอกัน เรียกวา วัฏจักรสุกร (Hog
cycle) ในชวงหลายปที่ผานมาพบวาวัฏจักรสุกรที่เกิดขึ้นมีระยะเวลาประมาณชวงละ 32 เดือน ซึ่ง
โดยเฉลี่ยจะเปนชวงที่สุกรราคาตกตํ่า หรือเปนขวงที่ผูเลี้ยงประสบปญหาการขาดทุนประมาณ 16
เดือน และเปนระยะเวลา ที่ราคาสุกรสูงขึ้นหรือผูเลี้ยงมีกําไรเสียประมาณ 16 เดือนติดตอกันไป
สาเหตุของการเกิดวัฏจักรสุกรพอจะสรุปไดดังนี้
1. เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรายยอย โดยเฉพาะผูเลี้ยงแบบหลังบานมีจํานวนมาก ยากแกการ
รวมตัวกันเพื่อควบคุมปริมาณการผลิตใหพอเหมาะกับภาวะตลาด
2. เกษตรกรผูเลี้ยงยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการตลาดจึงใชราคาสุกรเปนปจจัยใน
การตัดสินใจที่จะเลี้ยงหรือเลิกกิจการเลี้ยงสุกร จะเห็นวาในชวงที่ราคาสุกรสูงขึ้นจะมีการเลี้ยงสุกร
เพิม่ มากขึน้ กวาปกติ จนกอใหเกิดปญหาสุกรลนตลาดจนมีผลทําใหราคาสุกรตกตํ่าลงในชวงเวลาตอ
มา เมือ่ ราคาสุกรตกตํ่าผูเลี้ยงรายยอยสวนใหญก็จะเลิกกิจการไป จะทําใหจํานวนสุกรออกสูตลาด
นอยลง ราคาก็จะสูงขึ้นเปนวัฏจักรแบบนี้ตลอดไป ซึ่งเปนปญหาที่ยากในการแกไข
3. ตลาดสุกรสวนใหญจะเปนตลาดภายในประเทศปริมาณการสงออกนั้นมีนอยมาก ดังนั้น
เมือ่ ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ก็จะทําใหความตองการของตลาดอิ่มตัวกอใหเกิดปญหาราคาตกตํ่า ทั้ง
นี้เนื่องจากไมสามารถจะระบายสุกรสวนเกินได

การคาดคะเนแนวโนมภาวะการผลิต และการตลาดสุกร
ในการผลิตสุกรก็คลายกับธุรกิจอื่น ๆ ที่ผูผลิตจะตองมีความรูความเขาใจในภาวะการผลิต
และการตลาดของสินคาที่ทําการผลิตนั้น ๆ ซึ่งผูผลิตจะตองมีความสามารถประเมินสถานการณและ
แนวโนมที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย ดังนั้นผูเลี้ยงสุกรจะตองสามารถคาดการณลวงหนาได
อยางนอย 1 ป ซึ่งจะใชเปนแนวทางประกอบการวางแผนการผลิตใหเหมาะสมที่สุด เพื่อใหประสบ
ความสําเร็จในการผลิต หรือหากจะมีการสูญเสียก็ใหเกิดนอยที่สุด

19

การคาดคะเนแนวโนมภาวะการผลิต และตลาดสุกรสามารถทําไดดวยวิธีการตอไปนี้
1. การคาดคะเนผลผลิต วิธกี ารคาดคะเนนั้น กระทําไดโดยที่จะตองทราบจํานวนสุกรแม
พันธุที่มีอยูในขณะนั้นและตองทราบถึงความสามารถของแมสุกรวาใหลูกไดเฉลี่ยกี่ตัวตอป ผลผลิตที่
คํานวณไดนนั้ จะชวยชี้ใหเห็นถึงภาวะการตลาดในปตอไป นั่นคือ เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่คํานวณ
ไดกับผลผลิตในปปจจุบันแลวถาพบวาผลผลิตในปหนาจะมีปริมาณสูงกวาปนี้มาก
ก็จะชวยคาด
คะเนไดวาในชวงนั้นราคาสุกรมีแนวโนมลดลง แตถาผลผลิตคํานวณไดวาจะมีปริมาณนอยลง ก็จะ
คาดคะเนไดวาในปตอไปสุกรจะมีราคาดีกวาในปปจจุบัน
2. ราคาลูกสุกรหยานม และราคาสุกรขุน ดังที่ทราบมาแลววา เมื่อไรราคาสุกรสูงขึ้นก็จะ
ดึงดูดใหมีเกษตรกรหันมาเลี้ยงสุกรมากขึ้นเพราะตางก็หวังในผลกําไร ในสถานการณเชนนี้ก็คาด
คะเนไดเลยวา ภายใน 1 ปขางหนาจะเกิดสภาวะจํานวนสุกรลนตลาด และราคาตกตํ่าอยางแนนอน
ในทางตรงกันขาม ถาเมื่อไรราคาสุกรตกตํ่ามาก ๆ ก็จะทําใหผูเลี้ยง โดยเฉพาะรายยอยตองเลิกเลี้ยง
สุกรไป ก็ทาให
ํ จํานวนสุกรที่จะออกสูตลาดในอีก 1 ป ขางหนาลดนอยลง เมื่อเปนเชนนี้ก็คาดคะเน
ไดวาสุกรจะตองมีราคาสูงขึ้น ดังนั้น ถาหากจะเริ่มตนเลี้ยงสุกรขุนควรจะเลือกในชวงที่สุกรราคาตก
ตํามากกว
่
าในชวงที่สุกรมีราคาสูงมาก ๆ
3. อัตราสวนราคาสุกรขุนกับราคารํา ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะใชอัตราสวนของราคา
สุกรกับราคาขาวโพด (hog - corn price ratio ) เปนเครื่องชี้และวิเคราะหสถานการณ และแนวโนม
ของการผลิตและการตลาดของสุกรทั้งนี้เพราะขาวโพดเปนวัตถุดิบอาหารหลักที่จําเปนกวาวัตถุดิบ
อาหารชนิดอื่น ดังนั้นขาวโพดจึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการเลี้ยงสุกร ผูเลี้ยงจะมีกําไรหรือ
ขาดทุนนัน้ ขึน้ อยูกับราคาขาวโพดกับราคาสุกรเปนสําคัญ แตในประเทศไทยนั้น รําเปนวัตถุดิบ
อาหารสัตวทสี่ ําคัญที่สุด ดังนั้น จึงมีการใชอัตราสวนของราคาสุกรขุนกับราคารํา (hog-bran price
ratio) เปนเครื่องชี้และวิเคราะหสถานการณของการผลิตสุกร โดยตองมีการกําหนดคาอัตราสวน
มาตรฐานขึ้นมาเพื่อใชในการเปรียบเทียบและอธิบายวา เมื่อใดที่คาอัตราสวนนี้มีคาสูงกวาคามาตร
ฐานแสดงวาการเลี้ยงสุกรอยูในสภาวะที่ดี ตรงกันขามกัน ถาคาอัตราสวนนี้ตํ่ากวาคามาตรฐานก็จะ
แสดงวา การผลิตสุกรกําลังประสบกับปญหา นอกจากนี้แลว คาอัตราสวนที่คํานวณขึ้นนี้ก็ยังสามารถ
ที่จะใชวิเคราะหและคาดคะเนแนวโนมของภาวะการผลิตสุกรในอนาคตไดจากแนวโนมของอัตราสวน
ราคาสุกรขุนกับราคารํา
4. อัตราสวนราคาสุกรขุนกับราคาอาหารสัตว ในทํานองเดียวกันกับอัตราสวนราคาสุกร
ขุนกับราคารํา ราคาอาหารสุกรก็มีความสําตัญมากพอที่จะทําใหการผลิตสุกรมีกําไรหรือขาดทุนได
เพราะตนทุนการผลิตสุกรขุนนั้นกวา 70 เปอรเซ็นตของตนทุนทั้งหมด จะเปนคาใชจายสําหรับ
อาหารสุกร ดังนั้นอัตราสวนราคาสุกรขุนกับราคาอาหารสัตว (hog-feed ratio) จึงสามารถที่จะเปน
ตัวชี้ใหเห็นถึงสถานการณการผลิตและการตลาดสุกร ทั้งในปจจุบันและอนาคตไดเหมือนกัน
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ตารางที่ 2.3 วัฏจักรสุกร ป 2515 - 2528

วัฏจักร
ที่
1

2

3

4

5

ระดับราคาสุกรขุน
มีชีวิต โดยเฉลี่ย

ชวงวัฏจักร

Hot feed ratio
โดยเฉลี่ย

ระยะเวลา

เดือน

ตํ่า
สูง

กค.2515-พย.2516
ธค.2516-มีค.2518

17
16

ตํ่า
สูง

เมย.2518-สค.2519
กย.2519-กย.2520

17
13

ตํ่า
สูง

ตค.2520-ธค.2521
มค.2522-กย.2524

15
33

ตํ่า
สูง

ตค.2524-เมย.2525
พค.2525-มค.2527

7
21

ตํ่า
สูง

กพ.2527-เมย.2528
พค.2528-สค.2528

15
4

รวม

33

4.37
5.33

30

4.44
4.70

48

3.55
5.61

28

4.70
5.67

19

4.21
4.26

ที่มา: สากล. 2529. สุกรสาสน, 12(47): 27-36.

จากตารางที่ 2.3 จะเห็นวาวัฏจักรสุกรในชวงป 2515 ถึง 2527 นั้นแตละวัฏจักรจะใชเวลา
จาก 28 - 48 เดือนสําหรับในป 2528 นั้นระยะเวลาของวัฏจักรอาจจะยังไมครบทําใหวัฏจักรสุกร
มีระยะเวลารวมสั้นเพียง 19 เดือน สําหรับคาอัตราสวนราคาสุกรขุนกับราคาอาหารสัตวนั้น ถาหาก
นําเอาคาอัตราสวนนี้ในขวงที่ราคาสุกรตํ่ามาเฉลี่ยกันตั้งแตป 2515 ถึง 2527 ก็จะไดคาอัตราสวน
เฉลีย่ เปน 4.27 สําหรับชวงที่ราคาสุกรตํ่า และคาอัตราสวนนี้ในชวงที่ราคาสุกรสูง เฉลี่ยตั้งแตป
2515 ถึง 2527 เปน 5.33 ซึ่งอาจจะใชคาเฉลี่ยที่ไดนี้เปนคามาตรฐานในการเปรียบเทียบ นั่นก็
หมายความวาเมื่อใดที่คาอัตราสวนของราคาสุกรขุนกับราคาอาหารสัตวมีคาใกลเคียงหรือตํ่ากวา
4.27 ก็แสดงวาการผลิตสุกร กําลังอยูในภาวะที่มีปญหา แตถาคาอัตราสวนของราคาสุกรขุนกับ
ราคาอาหารสัตวมีคาใกลเคียงหรือสูงกวา 5.33 ก็แสดงวา ภาวะการผลิตสุกรกําลังแจมใส ผูเลี้ยงมี
กําไรจากการเลี้ยง
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ตารางที่ 2.4 ราคาสุกรขุน ราคาอาหารสุกร และคาอัตราสวนราคาสุกรขุนกับราคา อาหารสุกร
ป 2523-2525
เดือน
ราคาสุกรขุน(บาท/กก.)
ราคาอาหารสุกร(บาท/กก.)
Hog feed ratio

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

2523
23.88
22.22
20.75
21.55
23.50
23.49
23.25
23.30
25.64
25.58
25.59
25.13

2524
25.32
24.55
25.17
24.94
24.53
23.82
24.50
23.91
24.54
22.33
22.79
20.83

2525
20.96
19.13
18.09
20.95
18.56
19.79
19.68
21.39
23.43
23.94
23.75
23.90

2523 2524 2525 2523 2524 2523
3.62 4.34 4.27 6.60 5.83 4.91
3.83 4.28 4.20 5.80 5.74 4.55
3.93 4.21 4.16 5.28 5.98 4.35
4.29 4.18 4.69 5.02 5.97 4.47
4.35 4.19 4.16 5.40 5.71 4.46
4.17 3.99 4.27 5.63 5.97 4.64
4.45 4.09 4.02 5.22 5.99 4.90
4.31 4.42 4.18 5.41 5.41 5.12
4.06 4.67 4.23 6.32 5.26 5.54
4.22 4.54 4.50 6.06 4.92 5.32
4.28 4.41 4.46 5.98 5.16 5.33
3.93 4.61 4.21 6.39 4.51 5.68

ที่มา: สากล. 2529. สุกรสาสน, 12(47): 27-36.

สําหรับการคาดคะเนแนวโนมของภาวะการผลิตในอนาคตสามารถที่จะใชสถิติแนวโนมของ
ค า อัต ราส ว นราคาสุ ก รขุ นกับ ราคาอาหารสัต วที่มีก ารรวบรวมไวเปนรายเดือนเปนเครื่องชี้และ
วิเคราะหแนวโนมของภาวะการผลิตวา ภาวะการผลิตในอนาคตมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้
ดูจากคาอัตราสวนราคาสุกรขุนกับราคาอาหารสัตว เปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่ไดกลาวมาแลว
ดังในตารางที่ 2.4 จะพบวาคาอัตราสวนราคาสุกรขุนกับราคาอาหารสัตวจะมีแนวโนมลดลงในชวงป
2524 อีกครั้ง ในชวงปลายป 2524 คาอัตราสวนนี้ก็จะเขาใกลกับคามาตรฐานคือ 4.33 ตามที่
กําหนดไว
ในเบื้องตนเมื่อเปนเชนนี้ ก็เริ่มเปนสัญญาณบอกใหรูวา แนวโนมการผลิตสุกรตอไปขางหนา
จะมีปญหา เมื่อเปนเชนนี้ผูเลี้ยงก็จะตองหาทางปองกันและแกไขไว เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ไดก็จะทําใหผูเลี้ยงมีโอกาสประสบความสําเร็จในการผลิตสุกรไดมากขึ้นไมถึงกับตองเลิกกิจการเลี้ยง
สุกรไป

