
แบบฟอร์มที่  ๒ 
 

แบบเสนอข้อมูลส าหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  256๔ 

 
 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน
และ ระยะเวลา ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  

บริษัทฟาร์เมช จ ากัด (สาขาบ้านหมน) ได้เลี้ยงสุกรสายพันธุ์ฟินนอร์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่
ปรับปรุงพันธุ์มาเพ่ือให้ได้ลูกดก ท าให้ลูกสุกรแรกคลอดมีน้ าหนักตัวที่น้อย ไม่แข็งแรง อ่อนแอ และมี
ขนาดตัวที่ไม่สม่ าเสมอกันเนื่องจากลูกสุกรได้กินนมแม่สุกรได้ ไม่ทั่วถึง ซึ่งท าให้เกิดปัญหาน้ าหนักที่
หย่านมของลูกสุกรไม่ถึงเกณฑ์จับออก (4 กิโลกรัมขึ้นไป) เกิดการคัดทิ้งมากขึ้น ดังนั้นทางฟาร์มจึงมี
ความสนใจที่จะแก้ปัญหาโดย การท า split-weaning ซึ่งหมายถึงการแยกลูกสุกรที่มีน้ าหนักมากแยก
ออกจากแม่ และปล่อยให้ลูกที่มีน้ าหนักน้อยให้อยู่กับแม่ ในขณะเดียวกันก็ย้ายฝากลูกสุกรที่มีขนาด
เล็กจากแม่สุกรตัวอ่ืน เพ่ือท าให้ลูกสุกรตัวเล็กมีน้ าหนักหย่านมที่ถึงเกณฑ์จับออกและลดการคัดทิ้งได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือศึกษาผลของการหย่านมไม่พร้อมกัน (Split weaning) และการย้ายฝากต่อน้ าหนักหย่า
นมของลูกสกุร     

 
 ต าแหน่งงาน 
            ต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย คือ สัตวบาลประจ าเล้าพ่อพันธุ์, สัตวบาลประจ าเล้าคลอด

,สัตวบาลประจ าเล้าผสม อุ้มท้อง, สัตวบาลประจ าเล้ารุ่นพันธุ์ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2564 ถึง 19 มีนาคม 2565  

   สวัสดิการในการปฏิบัติงาน 
   1.ที่พักระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 
   2.อาหารส าหรับ 3 มื้อ 
   3.ยูนิฟอร์มส าหรับการปฏิบัติงาน 
                      

 

 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้        
วิชาความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
  

บทคัดย่อ 
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  การเลี้ยงสุกรในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพันธุ์มาเพ่ือให้ได้ลูกดก ท าให้ลูกสุกรแรกคลอดมี
น้ าหนักตัวที่น้อย และมีขนาดตัวที่ไม่สม่ าเสมอกันเนื่องจากลูกสุกรได้กินนมแม่สุกรได้ไม่ทั่วถึงท าให้
เกิดการคัดทิ้งมากขึ้น กลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการจัดการเพ่ือลดการคัดทิ้งของลูกสุกรหลังหย่านม เลยใช้
วิธีการหย่านมไม่พร้อมกัน (split weaning) มาเป็นกลยุทธ์ในการลดปัญหาดังกล่าว ศึกษาผลของการ
หย่านมไม่พร้อมกัน  (split weaning) และการย้ายฝากต่อน้ าหนักหย่านมของลูกสุกร ใช้แม่พันธุ์
แลนด์เรซ 6 แม่ และแม่สุกรพันธุ์ยอร์คเชียร์ 4 แม่ หลังคลอดให้แม่สุกรเลี้ยงลูกจนอายุ 18 วัน ท าการ
แบ่งลูกสุกรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Split weaning (6 กิโลกรัมขึ้นไป)  ใช้ลูกสุกร
จ านวน 36 ตัว 3 ซ้ า ๆ ละ 12 ตัว   กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่อยู่กับแม่หลังท า split weaning (ต่ ากว่า 6 
กิโลกรัม) ใช้ลูกสุกรจ านวน 81 ตัว 10 ซ้ า พบว่ากลุ่มท า split weaning มีน้ าหนักตัวที่ 25 วัน ไม่
แตกต่างกับกลุ่มลูกท่ีอยู่กับแม่หลังท า split weaning (P>0.05)  และ พบว่า น้ าหนักลูกที่ย้ายมาจาก
แม่อ่ืนที่ 18 วัน เมื่อมีอายุครบ 25 วัน จะมีน้ าหนักตัวถึงเกณฑ์การจับออก (4 กิโลกรัมขึ้นไป) ทุกตัว
ท าให้สามารถลดเปอร์เซ็นต์การคดท้ิงได้ 
  

วิธีการด าเนินงาน 
   ใช้แม่พันธุ์แลนด์เรซ 6 แม่ และแม่สุกรพันธุ์ยอร์คเชียร์ 4 แม่ หลังคลอดให้แม่สุกร
เลี้ยงลูกจนอายุ 18 วัน ท าการแบ่งลูกสุกรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Split weaning  
(6กิโลกรัมขึ้นไป)  ใช้ลูกสุกรจ านวน 36 ตัว 3 ซ้ า ๆ ละ 12 ตัว   กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่อยู่กับแม่หลังท า 
split weaning (ต่ ากว่า 6 กิโลกรัม) ใช้ลูกสุกรจ านวน 81 ตัว 10 ซ้ า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แมส่กุรทดลอง 10 แม ่

แม ่

กลุ่ม Split weaning 
กลุ่มที่อยู่กับแม่หลังแยก split weaning 

น้ าหนักตัวมากกว่า 6 กิโลกรัม น้ าหนักตัวต่ ากว่า 6 กิโลกรัม 

อาหารเลียรางผสมนมผง + วติามิน 

ชัง่น ำ้หนนกั 18 วนั 

รับลกูฝำกเลีย้ง 

ลูกสุกร 122 

ตัว 
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บันทึกข้อมูลประกอบไปด้วย  น้ าหนักแรกคลอด, น้ าหนักลูกที่อายุ 18 วัน, น้ าหนัก

ลูกที่อายุ 25 วัน อัตราการตาย อัตราการเจริญเติบโต และบันทึกสุขภาพของลูกสุกร 
 

 
 
 

  
การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
 วิชาสถิต ิและวิชาการวางแผนการทดลอง  ใช้ในการวางแผนการท าโครงงาน 
 วิชาผลิตสัตว์เบื้องต้น, ทักษะการฝึกกงานเบื้องต้น, ทักษะการให้อาหารลูกสุกร 
 และวิชาการจัดการสุกร สามารถท่ีจะใช้ในการดูแลเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
 วิชาสัมมนา ใช้สนการเรียบเรียงการน าเสนอผลงานทดลอง  
  

 

 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ 
จากการท าการศึกษาการหย่านมแบบ split weaning โดยเก็บข้อมูล แม่สุกร 10 แม่ มีลูกสุกร

ทั้งหมด 122 ตัว พบว่าไม่มี %สูญเสียจากการคัดทิ้ง ในแม่สุกรทั้ง 10 แม่ ดังแสดงในกราฟ  

 

 

 

 

ห 

 

นมแม่ + อาหารเลียราง ชั่งน้ าหนัก 25 วัน 

จับออก 
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จะเห็นได้ว่าลูกสุกรที่ย้ายฝากเลี้ยงทั้ง 12 ตัว น้ าหนักตัวเฉลี่ยอยู่ที ่2.56 กิโลกรัม เมื่อลูกสุกรอายุครบ
ที่ 25 วัน พบว่า มีน้ าหนักตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 กิโลกรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การจับออกทุกตัว และลดปัญหาการคัด
ทิ้งได้  

จากข้อมูลที่ได้จะช่วยยืนยันว่าการท า split weaning สามารถที่จะลดการสูญเสีย โดยพบว่าจ านวน

แม่สุกรชุดการผสมเดียวกันทั้ง 72 แม่ เมื่อถึงวันจับออก พบว่า %การคัดทิ้งอยู่ที่ 1.5%  จากเดิม 3% ทาง

ฟาร์มได้น าการท า split weaning มาใช้จากการเก็บตัวเลขในครั้งนี้ ท าให้ทางฟาร์มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นใน

การที่จะเลือกวิธีการท า split weaning มาใช้ในการลดการคัดท้ิง 

 

 

การสูญเสีย (%) ราคาสุกร (บาท/ตัว) การสูญเสียต่อสัปดาหื 

(บาท/สัปดาห์) 

การสูญเสียต่อเดือน 

(บาท/เดือน) 

 3%   สูญเสีย 21 ตัว 2,000 21 x 2,000 

= 42,000 

42,000 x 4 

= 168,000  
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 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 ในแต่ละสัปดาห์มกีารตั้งเป้าการจับออกที ่700 ตัว ซึ่งได้ค านวณเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย ดังแสดงใน

ตาราง 

 1.5% สูญเสีย 11  ตัว 2,000 11 x 2,000 

= 22,000 

22,000 x 4 

= 88,000  

ผลตอบแทนที่ได้กลับมา 159,200 บาท/เดือน 


