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คํานํา
สุกรเปนสัตวทน่ี า เลีย้ งชนิดหนึง่ เพราะมีคณ
ุ สมบัตทิ ด่ี เี ดนหลายประการ เชน
- สุกรลูกดก คลอดลูกแตละครัง้ ไดประมาณ 6-12 ตัว แลวยัง
สามารถใหลกู ไดถงึ ปละ 2 ครอก
- ใชเวลาในการเลีย้ งดูสน้ั คือเลี้ยงลูกสุกรไปเพียง 5-6 เดือน
ก็จะไดนาหนั
ํ้ ก 90-100 กิโลกรัม สามารถขายสงตลาดได
- การเลี้ยงสุกรใชเวลาและแรงงานไมมากนัก สามารถเลีย้ งแบบ
สวนครัวหลังบานตัง้ แต 2-3 ตัว ไปจนถึงเลีย้ งเปนอาชีพ 100-200 ตัว โดยใช
เฉพาะแรงงานในครอบครัวเทานัน้
- ปจจุบันนี้มีผูผลิตพันธุสุกร อาหารสุกร ยาและอุปกรณอน่ื ๆ
สําหรับใชเลีย้ งสุกรมากมาย สามารถหาไดงา ยและสะดวกสบายตอผูเ ลีย้ งสุกร
อยางไรก็ตาม การเลี้ยงสุกรนั้นก็ตองลงทุนคอนขางสูง เปนคา
พันธุสุกร คาอาหาร คายาปองกันและรักษาโรค คาแรงงาน หากผูเลี้ยงไมจัดการ
อยางรัดกุม เลี้ยงสุกรอยางไมมีประสิทธิภาพแลว ก็จะประสบกับภาวะขาดทุนได
โดยงาย
เอกสารชุดนีไ้ ดรวบรวมเอาเทคนิคและแนวความคิดตางๆ ในการ
เลี้ยงสุกรไวใหเกษตรกรและผูสนใจไดศึกษาและนําไปปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิ
ภาพการเลีย้ งสุกรของตนใหสงู ขึน้ เนือ้ หาสวนใหญเรียบเรียงจากเอกสารและตํารา
ตางๆ โดยปรับปรุงใหอา นงาย เขาใจงายขึน้ สวนผูท ต่ี อ งการรายละเอียดมากกวานี้
ควรจะคนควาเพิม่ เติมจากเอกสารทางวิชาการ
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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บทที่ 1
สภาพการเลีย้ งสุกรของประเทศไทย

การพัฒนาการเลีย้ งสุกรของประเทศไทย
ยอนหลังไปเมื่อหลายปที่ผานมา เกษตรกรไทยในชนบทซึ่งมีอาชีพ
หลักในการทํานา มักจะทําการเลีย้ งสุกรครอบครัวละ 2-3 ตัว แทบทุกครอบครัว
เนื่องจากมีราข
ํ าว ปลายขาว และเศษอาหารตางๆ สําหรับใชเลี้ยงสุกรอยางเพียงพอ
พั น ธุ  สุ ก รที่ เ ลี้ ย งเป น พั น ธุ  พื้ น เมื อ ง หรื อ พั น ธุ  ผ สมระหว า งพั น ธุ  พื้ น เมื อ งกั บ พั น ธุ 
ตางประเทศ มีการเจริญเติบโตชา ตองใชเวลาเลีย้ งเกือบ 1 ป สุกรจึงจะโตพอที่จะขาย
สงตลาดได ผลดีจากการเลีย้ งสุกรแบบหลังบานนี้ คือเกษตรกรไมตอ งลงทุนอะไรเลย
ใชแรงงานวันละเล็กวันละนอยสะสมไปเรื่อยๆ ก็จะไดเงินเปนกอนจากการขายสุกร
เหมือนกับการสะสมเงินโดยใชกระปุกออมสิน ราคาสุกรโดยทั่วๆ ไปก็อยูใ นเกณฑดี
ไมคอ ยมีการผันแปรไปมากมายนัก
ประมาณ 10-15 ปทผ่ี า นมานี้ การเลีย้ งสุกรของประเทศไทยพัฒนา
ไปจากเดิมมาก เนือ่ งจากความเจริญกาวหนาทางวิชาการ และมีการติดตอนําสุกรพันธุ
ดีหลายๆ พันธุมาจากตางประเทศ แลวทําการปรับปรุงสุกรพื้นเมืองใหเจริญเติบโต
เร็วขึ้น มีการปรับปรุงการเลีย้ งดู ปรับปรุงการใหอาหาร และมีการปองกันรักษาโรค
อยางไดผลทํ าใหปริมาณการผลิตสุกรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทัดเทียม
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรจํานวนหนึง่ ขยายขนาดการผลิต
ตั้งเปนฟารมขนาดใหญเลี้ยงสุกรเปนจํานวนหลายพันตัว ใชเวลาเลี้ยงสุกรแตละตัว
เพียง 5-6 เดือนก็สามารถขายสงตลาดได ในขณะเดียวกันเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร
ทั่วๆ ไปในชนบทกลับลดจํานวนลง เพราะรําขาว ปลายขาวและเศษอาหารตางๆ
ไมสามารถจะหาไดในทองถิ่น ตองลงทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับเกษตรกรมีเวลาวาง
นอยลง จึงเลิกเลีย้ งสุกรไป ในหมูบ า นหนึง่ ๆ จะมีผูเลี้ยงสุกรเหลือเพียง 2-3 ราย
เทานัน้
1.1 สุกรเปนสัตวทน่ี า เลีย้ งหรือไม
เมื่อเปรียบเทียบกับสัตวชนิดอื่นๆ แลวจะเห็นวา สุกรนัน้ เปนสัตวท่ี
นาเลี้ยงอยูไมนอยเชนกัน เนื่องจากสุกรนั้นเจริญเติบโตเร็ว ถาเกษตรกรเลี้ยงสุกร
พันธุดีสัก 2-3 ตัว ใชเวลาขุนสุกรนับจากหยานมไปอีกเพียง 5-6 เดือน ก็จะได
นํ้าหนักประมาณ 90-100 กิโลกรัม สามารถสงขายตลาดไดเลย นับวาเปนสัตวเลีย้ งที่
โตเร็วกวาสัตวเลีย้ งชนิดอืน่ ๆ อีกหลายชนิด

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ในแงของการลงทุนและการใชเวลานับวามีปญหาบางเล็กนอยเพราะ
เกษตรกรตองลงทุนคอนขางสูง เปนคาปลูกสรางโรงเรือนสําหรับเลีย้ งสุกร คาพันธุสุกร
ลูกสุกรขุนตัวหนึง่ จะมีราคาประมาณ 400-600 บาท สุกรตัวหนึง่ จะกินอาหารหมด
ประมาณ 250-300 กิโลกรัม จึงจะทํานําหนั
้ กไดถึง 100 กิโลกรัมนอกจากนัน้
เกษตรกรจะตองใชเวลาอยางนอยวันละ 2 ชั่วโมง เชา 1 ชั่วโมง เย็นอีกวันละ 1 ชั่วโมง
เพื่อใหอาหารและดูแลสุกรของตนเอง
แตอยางไรก็ตาม ในภาวะปจจุบนั นีเ้ กษตรกรและสมาชิกในครอบครัว
เกษตรกรจํานวนมากมักจะมีเวลาวางมาก เนือ่ งจากการทํานา การทําสวนนัน้ ใชเวลา
มากเพียงบางฤดูเทานั้น หากหันมาทําการเลีย้ งสุกรโดยการลงทุนบางเล็กนอย ใชวัสดุ
บางชนิดที่มีราคาถูก หาไดงายในทองถิ่นเปนอาหารเลี้ยงสุกรแลวก็จะมีรายไดประจํา
จากการเลีย้ งสุกรปละมากพอสมควร
1.2 ควรจะเลีย้ งสุกรชนิดใด
การเลี้ยงสุกรเทาที่ปฏิบัติอยูทั่วๆ ไปปจจุบันนี้ แบงตามชนิดของสุกร
ที่เลี้ยงและวัตถุประสงคของการเลีย้ งไดดงั นี้
1.2.1 การเลีย้ งแมสกุ รเพือ่ ผลิตลูก
การเลีย้ งสุกรแบบนีเ้ หมาะสมสําหรับเกษตรกรที่มีความรู และมีความ
ชํานาญในการเลี้ยงสุกรบางแลวพอสมควร เพระตองเลี้ยงดูเอาใจในใสสุกรแมพันธุ
ตองรูหลักและเทคนิคการผสมพันธุส กุ ร ตองรูห ลักการเลีย้ งสุกรทีต่ ง้ั ทอง ตองรูว ธิ กี าร
เลี้ยงสุกรไปจนถึงสุกรหยานม จึงจําหนายลูกสุกรใหแกผเู ลีย้ งสุกรขุนตอไปแตนบั วาเปน
วิธีการเลี้ยงสุกรที่ไดผลตอบแทนสูงที่สุด เพราะสุกรแตละแมจะใหลกู ไดปล ะ 2 ครอก
แตละครอกจะใหลูก 8-12 ตัว ในปหนึ่งๆ เกษตรกรจะสามารถจําหนายลูกสุกร
หยานมได 16-20 ตัว ในปทล่ี กู สุกรราคาดีขายไดตวั ละ 500-600 บาท ก็จะมีรายได
ประมาณ 8,000-12,000 บาท หักคาใชจายออกแลวก็จะมีกาไรอยู
ํ
ม ากพอสมควร ถา
เกษตรกรเลี้ยงแมสุกร 4-5 ตัว จะมีอาชีพเสริมที่ทํารายไดใหเกษตรกรตลอดทัง้ ป
1.2.2 การเลีย้ งสุกรขุน
การเลีย้ งสุกรขุน หมายถึง การนําสุกรที่หยานมแลว ทัง้ ตัวผูแ ละตัวเมีย
มาเลี้ยงใหอวน โดยใหกนิ อาหารอยางเต็มทีเ่ ปนเวลาอีก 4-5 เดือน สุกรจะมีนาหนั
้ํ ก
90-100 กิโลกรัมก็ขายสงตลาด นับวาเปนวิธกี ารเลีย้ งสุกรทีง่ า ยทีส่ ดุ มีความสลับ
ซับซอนไมมาก ใชเวลานอย ผูที่เริ่มเลี้ยงสุกรครั้งแรกๆ ควรจะเลีย้ งสุกรขุนกอน เมือ่ มี
ความชํานาญแลวจึงหันไปเลีย้ งสุกรชนิดอืน่ ๆ ตอไป

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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1.2.3 การเลี้ยงสุกรหลายชนิดพรอมๆ กัน
การเลี้ยงสุกรแบบนี้เริ่มเปนที่นิยมเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจาก
เกษตรกรมีความรูและความชํานาญในการเลี้ยงสุกรมากขึ้น จึงทําการเลี้ยงแมสุกรไว
ผลิตลูก 4-5 ตัว เลีย้ งสุกรพอพันธุ 1-2 ตัว เมือ่ แมสกุ รคลอดลูกก็เก็บลูกสุกรสวนหนึง่
ไวสําหรับทําพันธุ ลูกสุกรพอพันธุ 1-2 ตัว เมือ่ แมสกุ รคลอดลูกก็เก็บลูกสุกรสวนหนึง่
ไวสําหรับทําพันธุ ลูกสุกรสวนหนึง่ นํามาขุนสงตลาด และลูกสุกรอีกสวนหนึง่ ขายเมือ่
หยานม วิธีการนี้ทาให
ํ เกษตรกรมีสกุ รเลีย้ งในฟารมตลอดเวลา เกษตรกรไมตอ งไปซือ้
ลูกสุกรจากฟารมอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีราคาแพง นอกจากนัน้ ยังมีลกู สุกรขายใหฟารมอืน่ ๆ
อีกดวย เปนลักษณะการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร
1.2.4 การเลี้ยงสุกรในฟารมผสมผสาน
การเกษตรกรรมแบบผสมผสาน หมายถึงการทําการเพาะปลูก หรือ
เลี้ยงสัตวหลายๆ ชนิดควบคูก นั นับวาเปนการปฏิบตั ทิ เ่ี ปนทีน่ ยิ มมากในปจจุบนั เนือ่ ง
จากใหผลตอบแทนสูง คาใชจายตํา่ เกษตรกรไดใชทรัพยากรและเวลาวางของตนเอง
อยางเต็มที่ ยกตัวอยาง เชน เกษตรกรที่ทํานาไมทานาแต
ํ
เพียงอยางเดียว แตทาสวน
ํ
ผักสวนครัวไวกินประจําวัน ปลูกหญาไวเลี้ยงสัตว ขุดบอปลาไวเลีย้ งปลา บนบอปลาทํา
เลาเลี้ยงหมู มูลของหมูใชเปนอาหารปลาและใชเปนปุยใสพืชผัก เศษขาวและรําขาว
รวมทั้งเศษพืชผักตางๆ นํามาใชเลีย้ งสัตวทรัพยากรตางๆ ถูกนํามาใชหมุนเวียนภายใน
ฟารม ทําใหเกษตรกรมีงานทําตลอดทัง้ ป เปนตน
1.3 การเลี้ยงสุกรจะตองลงทุนมากเพียงใด
การลงทุนเลีย้ งสุกรสําหรับเกษตรกรแตละราย และการเลีย้ งสุกรแตละ
ชนิดจะแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตาม ขอยกตัวอยางการลงทุนสําหรับเกษตรกร
รายใหมทย่ี งั ไมเคยเลีย้ งสุกรมากอน ถาทําการเลีย้ งสุกรขุนรุน ละ 20 ตัว จะตองลงทุน
ตางๆ ดังนี้
- คาโรงเรือน โรงเรือนขุนสุกร 20 ตัว จะตองมีขนาดไมนอ ยกวา
30-40 ตารางเมตร แบงเปนคอก 4-5 คอก แตละ
คอกเลี้ยงสุกรขุนได 4-5 ตัว คากอสรางโรงเรือน
ประมาณ 20,000 บาท
- คาพันธุ
สุกรหยานมแลว ราคาตัวละ 400-600 บาท ถาเลีย้ ง
20 ตัว คาพันธุป ระมาณ 10,000 บาท
- คาอาหาร ตลอดระยะการเลีย้ งสุกรขุน 5 เดือน จะสิน้ เปลือง
อาหาร 250-300 กิโลกรัม ราคาอาหารเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 5 บาท จะตองเตรียมคาอาหารประมาณ
30,000 บาท

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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- คาใชจา ยอืน่ ๆ เชน คาวัคซีนปองกันโรค คานํา้ คาไฟฟา คายา
รักษาโรค คาแรงงาน และคาใชจายอื่นๆ ควรจะ
เตรียมไวอยางนอย 10 เปอรเซ็นตของคาอาหารรวม
กับคาพันธุ คือ ประมาณ 4,000 บาท
การเลี้ยงสุกรขุน 20 ตัว ตองเตรียมเงินลงทุนในรุน แรกๆ อยางนอย
ประมาณ 64,000 บาท หรือการเลีย้ งสุกรแตละรุน จะใชเงินลงทุนประมาณ 44,000
บาท แตอยางไรก็ตามในความเปนจริงแลว คาพันธุ คาอาหารและคาใชจายอื่นๆ
จะขึ้นลงอยูตลอดเวลา และเมื่อเกษตรกรมีความชํานาญเพิม่ ขึน้ แลว คาใชจา ยตางๆ
โดยเฉพาะคาอาหารจะตํ่ากวานี้มาก นอกจากนั้นเกษตรกรยังสามารถลดคาใชจาย
คาอาหารสุกรไดโดยการผสมอาหารใชเองก็จะทําใหมีกาไรจากการเลี
ํ
ย้ งสุกรขุนมากขึน้

บทที่ 2
การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุส กุ ร
2.1 ลักษณะของสุกรที่พึงประสงค
เปาหมายสําคัญของการเลี้ยงสุกร คือ การสงสุกรขุนจําหนายตลาด
เมื่ อมี นํ้ าหนั ก เหมาะสมและทํ ากํ าไรใหผูเลี้ยงสูงที่สุด ดั งนั้น ลั กษณะของสุกรที่
พึงประสงค ก็หมายถึงลักษณะอันเปนทีต่ อ งการของตลาดนัน่ เอง ซึง่ พอจะสรุปไดดงั นี้
- มีอัตราการเจริญเติบโตดี หรือเพิม่ นําหนั
้ กไดเร็ว ภายใน 6 เดือน
ควรจะมีนาหนั
้ํ ก 100 กิโลกรัม
- มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดี หรือใชอาหารนอยแตเพิ่ม
นํ้าหนักไดมาก โดยทั่วไปควรจะกินอาหารเพียง 2.7-3 กิโลกรัม
เพิม่ นําหนั
้ กใหได 1 กิโลกรัม
- มีไขมันบาง เมื่อโตเต็มที่แลวมีไขมันใตผิวหนังหนาไมเกิน 2.5
เซนติเมตร
- มีเนือ้ แดงมาก
- มีโครงสรางรางกายใหญ ลําตัวยาว สันหลังหนา ขาหนา ขาหลัง
มีกลามเนือ้ มาก
- มีสขุ ภาพสมบูรณ
- ใหลูกตอครอกไดมาก และมีลกู เหลือรอดตายตอนหยานมมาก
- ทนทานตอสภาพอากาศรอน
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2.2 ลักษณะสําคัญของสุกรพันธุแ ท
ปจจุบันนี้เกษตรกรไทยไมนยิ มเลีย้ งสุกรพันธุพ น้ื เมือง เนือ่ งจากโตชา
ใชเวลาเลี้ยงนาน คุณภาพเนือ้ ไมดี และใหลกู ตอครอกนอย ไมตรงตามความตองการ
ของตลาด จึงไดมกี ารนําพันธุส กุ รทีไ่ ดรบั การปรับปรุงแลวเขามาเลีย้ งหลายพันธุ และ
ปรากฏสุกรพันธุดีแทบทุกพันธุสามารถเจริญเติบโตไดดีทั้งนั้น ประสิทธิภาพของสุกร
ทุกพันธุใกลเคียงกัน สุกรพันธุต า งๆ จึงเขามาทดแทน พันธุพื้นเมืองและแพรกระจาย
ทั่วไป สุกรพันธุแทที่ไดรับความนิยมในประเทศไทย ปจจุบันนี้มีหลายพันธุ เชน
2.2.1 สุกรพันธุลารจไวท

เปนสุกรที่มขี นและหนังสีขาวตลอดทัง้ ตัว มีขนาดใหญ โครงสรางใหญ
ลําตัวยาว หลังโคงเล็กนอย หูตง้ั ตรง ขาตรงแข็งแรง มีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ
จากประเทศอังกฤษ มีการเจริญเติบโตดีและมีคณ
ุ ภาพซากดีมาก เมือ่ นําเขามาเลีย้ งใน
ประเทศไทย ปรากฏวาไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว เพราะเปนทีต่ อ งการของตลาด
มาก ใหลูกดก และเลีย้ งลูกเกง สามารถขุนสงตลาดหรือผสมขามพันธุก บั พันธุอ น่ื ๆได
2.2.2 สุกรพันธุแ ลนดเรซ
สุกรพันธุแลนดเรซไดรับการปรับปรุงพันธุที่ประเทศเดนมารก หลัง
จากพันธุลารจไวท มีลักษณะใกลเคียงกับพันธุลารจไวท มีขนและหนังสีขาวตลอด
ทั้งตัว มีจมูกเรียวยาว หูใหญปรกลงขางหนา ลําตัวยาวมาก ไหลกวางหนา สะโพกโต
เห็นไดชัด หลังตรงหรือโคงเล็กนอย ตัวเมียเลีย้ งลูกเกง ลูกดกและเลีย้ งลูกรอดตอครอก
ไดมาก สามารถเลีย้ งเปนสุกรขุนหรือผสมขามพันธุล ารจไวท และดร็อคเจอรซี

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2.2.3 สุกรพันธุดูร็อกเจอรซี
สุกรพันธุดูร็อกเจอรซี มีถิ่นกําเนิดอยูใ นประเทศสหรัฐอเมริกา เปน
สุกรพันธุเนื้อสีแดงลวน สวนใหญขนสีแดงเขมจนเปนสีนาตาล
้ํ
มีโครงสรางใหญ

แข็งแรง บึกบึน กินอาหารเกง และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของ
ประเทศไทยไดดี นิยมนํามาผสมพันธุก บั สุกรพันธุแ ลนดเรซหรือลารจไวทเปนสุกรขุน
พันธุผสม 2 สายเลือดหรือ 3 สายเลือด ซึง่ เปนทีน่ ยิ มมากในปจจุบนั นี้
2.3 การคัดเลือกสุกรไวเปนพอพันธุ- แมพันธุ
ในการเลี้ยงสุกรสํ าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงเพื่อผลิตลูก หรือเลี้ยงสุกร
หลายๆ ชนิดในฟารมเดียวกัน จําเปนจะตองพิถคพิถนั ในเรือ่ งของการคัดเลือกสุกรไว
เปนพอพันธุและแมพันธุ เนือ่ งจากสุกรเหลานีจ้ ะเปนตัวถายทอดลักษณะทีพ่ งึ ปรารถนา
ไปสูลูกหลาน ถาเกษตรกรมีพอพันธุแมพันธุที่ดีก็จะมีโอกาสไดลูกสุกรที่ดี สามารถทํา
กํ าไรตอฟารมไดมาก ลักษณะทั่วๆ ไปของสุกรที่ควรจะคัดไวเปนพอพันธุ-แมพันธุ
มีดงั นี้
2.3.1 ลักษณะของสุกรแมพันธุ ควรจะมีลกั ษณะตางๆ คือ
- เปนลูกสุกรที่เกิดจากแมที่เคยใหลูกดก
- มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตดี โตเร็วกวาตั วอื่ นๆ ในฝู งเดี ยวกั น
มีน้าหนั
ํ กไมนอ ยกวา 90 กิโลกรัมเมือ่ อายุ 5 เดือน
- มี อัตราการเปลี่ ยนอาหารดี คือกินอาหารนอยแตเพิ่มนํ้ าหนัก
ไดมาก (กินอาหาร 2.8-3 กิโลกรัม ควรจะเพิ่มนํ้าหนักได
1 กิโลกรัม)
- มีไขมันบาง
- มีเตานมสมบูรณอยางนอย 12 เตา
- มีโครงสรางรางกายแข็งแรง ลําตัวยาว ขาตรงแข็งแรง
- มีสุขภาพสมบูรณ ไมมปี ระวัตกิ ารเจ็บปวย ไมเคยเปนโรคติดตอ
ที่รายแรง

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2.3.2 ลักษณะของสุกรพอพันธุ การคัดเลือกสุกรไวเปนพอพันธุม ี
หลักปฏิบัติเชนเดียวกับสุกรพันธุ แตตองพิถีพิถันมากกวา กลาวคือ ในฝูงสุกรแมพนั ธุ
10-20 ตัว คลอดลูกออกมาทัง้ สิน้ 100-200 ตัว อาจจะคัดตัวที่เดนที่สุดไวเปน
พอพันธุเพียง 1-2 ตัวเทานั้น และจะตองเปนพอพันธุที่มีสุขภาพสมบูรณจริงๆ
เนื่องจากพอพันธุแตละตัวจะสามารถผสมกับแมสุกรและใหลูกไดจํานวนมาก การคัด
เลือกสุกรไวเปนพอพันธุอ กี วิธหี นึง่ นัน้ คือ เลือกสุกรทีล่ กั ษณะดีเดนไว 9-10 ตัว จาก
นั้นคอยๆ คัดตัวที่ลักษณะดอยกวาออกไปเรื่อยๆ จนสุกรมีอายุถงึ กําหนดผสมพันธุไ ด
ใหเหลือตัวทีด่ จี ริงๆ เพียงตัวเดียวเทานั้น
2.4 หลักการผสมพันธุส กุ ร
เปาหมายสําคัญในการผสมพันธุส กุ ร คือ เพื่อใหไดลูกสุกรที่สมบูรณ
ในแตละครอกจํานวนมาก รอดตายตอนหยานมจํานวนมาก ลูกสุกรทุกตัวมีการ
เจริ ญ เติ บโตเร็ ว แม สุ กรกลั บมาเป น สั ดหลั ง จากคลอดลูกแตละรุนเร็ว และ
สามารถผสมติดไดเร็ว ในแตละป หรือในชัว่ ชีวติ แมสกุ รตัวหนึง่ ๆ จะไดลูกมากกวา
สุกรตัวอืน่ ๆ ที่จัดการการผสมพันธุไมดี
การผสมพันธุส กุ รเพือ่ ใหผสมติดมากและไดลกู ตอครอกมากนัน้ มีหลัก
ปฏิบัติทั่วๆ ไปดังนี้
- เลี้ยงสุกรพอพันธุและแมพันธุใหอยูในสภาพสมบูรณกอนการผสม
พันธุ
- อยาปลอยใหลูกสุกรพอพันธุและแมพันธุอวนเกินไป
- อยาผสมพอพันธุก บั แมพนั ธุท เ่ี ปนพีน่ อ งกันหรือมีสายเลือดชิดกัน
- เลี้ยงสุกรพอพันธุแ ละแมพนั ธุใ นโรงเรือนทีม่ อี ากาศเย็น มีการถาย
เทของอากาศไดดี
- คอกเลี้ ย งพ อพันธุควรทํ าลานเดินใหพอพันธุเดินออกกํ าลังกาย
หรือเลีย้ งพอพันธุใ นแปลงหญา
- ควรผสมพันธุส กุ รสาวเมือ่ เปนสัดครัง้ ที่ 2 เพือ่ ใหรา งกายมีความ
สมบูรณเต็มที่
- การผสมพันธุค วรจะผสมในเวลาอากาศเย็น คือ ตอนเชา 1 ครัง้
และผสมซําอี
้ กครัง้ หนึง่ หลังจากการผสมครัง้ แรก 12 ชั่วโมง
- หลังจากผสมพันธุแลวตองแยกแมสุกรเลี้ยงตางหาก ใหอาหาร
อยางสมบูรณ
- แมสุกรทีผ่ สมหลายครัง้ แลวไมตดิ หรือใหลกู ตอครอกนอย ลูกไม
สมบูรณ ควรจะคัดออก ไมเก็บไวเปนแมพนั ธุอ กี ตอไป
- ถาหาพอพันธุที่ดีๆ ไมได ควรจะผสมพันธุแมสุกรโดยการผสม
เทียม
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2.5 การผสมพันธุส กุ ร 2 สายเลือด
ความนิยมสุกรพันธุแทในตลาดสุกรขุนปจจุบันเริ่มลดนอยลง ผูเลี้ยง
สุกรขุนหันมาผสมพันธุสุกรโดยมุงใหมีการเจริญเติบโตดี มีอตั ราการเปลีย่ นอาหารเปน
เนื้อดี โดยไมคานึ
ํ งถึงเรือ่ งพันธุ วิธีปฏิบัติที่นิยมมากวิธีหนึ่ง คือ การผสมพันธุสุกร 2
สายเลือด หมายถึง การนําพอสุกรและแมสุกรพันธุแท 2 พันธุ มาผสมกัน ทัง้ นีเ้ ปน
การรวมเอกลักษณะที่ดีเดนของพอพันธุและแมพันธุเขาดวยกัน พันธุที่นิยม ไดแก
แบบที่ 1 พอพันธุลารจไวท x แมพนั ธุแ ลนดเรซ

ลูกผสม 2 สายเลือด
แบบที่ 2

พอพันธุแ ลนดเรซ x แมพันธุลารจไวท

ลูกผสม 2 สายเลือด
แบบที่ 3

พอพันธุด ูรอ็ คเจอรซี x แมพันธุลารจไวท

ลูกผสม 2 สายเลือด

2.6 การผสมพันธุส กุ ร 3 สายเลือด
วัตถุประสงคของการผสมพันธุส กุ ร 3 สายเลือด คือ การรวมลักษณะ
ดีเดนจากสุกรพันธุแทหลายๆ พันธุ เชนเดียวกันกับการผสมพันธุสุกร 2 สายเลือด
พันธุที่นิยมนํามาผสมขามพันธุ ไดแก
- พันธุด ูรอ็ คเจอรซี
- พันธุแฮมปเชียร
- พันธุลารจไวท
- พันธุแ ลนดเรซ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โปรแกรมการผสมพันธุส กุ ร 3 สายเลือด มี 2 แบบคือ
แบบที่ 1
ชัว่ ที่ 1 พอพันธุลารจไวท x แมพนั ธุแ ลนดเรซ

ลูกผสม 2 สายเลือด
ชัว่ ที่ 2 พอพันธุด ูรอ็ คเจอรซี x ลูกผสม 2 สายเลือด

ลูกผสม 3 สายเลือด
แบบที่ 2
ชัว่ ที่ 1 พอพันธุลารจไวท x แมพนั ธุแ ลนดเรซ

ลูกผสม 2 สายเลือด
ชัว่ ที่ 2 พอพันธุแฮมปเชียร x ลูกผสม 2 สายเลือด

ลูกผสม 3 สายเลือด

บทที่ 3
โรงเรือนและอุปกรณการเลีย้ งสุกร
3.1 หลักทัว่ ไปในการจัดสรางโรงเรือนสุกร
การจัดสรางโรงเรือนสําหรับเลีย้ งสุกร ควรจะคํานึงถึงหลักตอไปนี้
- โรงเรือนจะตองตัง้ ในทีส่ งู นํ้าทวมไมถงึ
- ควรจะตั้งโรงเรือนหางจาก ชุมชน ถนนทีม่ คี นพลุกพลาน และหาง
จากฟารมสุกรฟารมอืน่ ๆ พอสมควร
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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- วางผั งโรงเรื อนให ความยาวของโรงเรือนอยูในแนวทิศตะวันตก
ตะวันออก เพือ่ ใหแสงแดดสองภายในโรงเรือนนอยทีส่ ดุ
- ควรจัดทางระบายนําเสี
้ ยและบอนําเสี
้ ยไวใกลๆ โรงเรือน
- ควรปลูกไมยืนตนหางจากตัวโรงเรือน 5-6 เมตร ไมควรปลูกไม
พุมเตี้ยเพระจะกําบังลมทีพ่ ดั มาในระดับตํา่
- เนื่องจากประเทศไทยอากาศรอนอยูต ลอดทัง้ ป โรงเรือนสุกรควร
จะโปรง หลังคาสูง ชายหลังคายางกันแดดไดมาก ฝาผนัง โรงเรือน
โปรงระบายอากาศไดดตี ลอดเวลา
- ถาสามารถขุดบอนํ้ารอบๆ โรงเรือนหรือดานใดดานหนึ่งของโรง
เรือน จะชวยใหบรรยากาศภายในโรงเรือนดีขน้ึ อากาศเย็นสบาย
ตลอดทัง้ วัน
- การออกแบบโรงเรือนควรจะเผื่อไวสําหรับขยายโรงเรือนภายใน
อนาคตดวย
- อายุการใชงานของโรงเรือน ควรกําหนดไวอยางนอย 10 ป
ถนน
ภายใน
ฟารม

โรงเรือน 1

โรงเรือน 4

โรงเรือน 2

โรงเรือน 5

โรงเรือน 3

โรงเรือน 6
อางยา
ฆาเชือ้

ซองตอนสุกรขึน้ รถ

แนวถนน
ถนนใหญ

รูปที่ 4 แบบแปลนโรงเรือนสุกร

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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3.2 ลักษณะโรงเรือน
ลักษณะของโรงเรือนนัน้ เกษตรสามารถกอสรางแตกตางออกไปหลาย
รูปแบบ เชน
แบบเพิงหมาแหงน
แบบหนาจั่ว
แบบหนาจั่ว 2 ชั้น

สําหรับเลีย้ งสุกร 1-10 ตัว
สําหรับเลีย้ งสุกร 10-100 ตัว
สําหรับเลีย้ งสุกร 100 ตัวขึน้ ไป

รูปที่ 5 ลักษณะโรงเรือนดานนอก

รูปที่ 6 ภายในคอกสุกรขุน

โรงเรือนตามรูปที่ 6 มีสว นประกอบ ดังนี้
- หลังคาโรงเรือนแบบหนาจัว่ สูงจากพื้น 3 เมตร
- ชายหลังคาเลยออกไปทัง้ สองขาง ขางละ 12 เมตร
- มุมหลังคาลาดเอียงประมาณ 15 องศา
- หลังคามุงดวยกระเบือ้ งลอนเล็ก กันความรอนไดดี
- โรงเรือนกวาง 8 เมตร ยาว 20 เมตร มีทางเดินระหวางกลาง
2 เมตร
- ภายในโรงเรือนแบงเปนคอกขนาดแตกตางกัน
- พื้ นโรงเรือนทํ าดวยคอนกรีตหยาบ มีความลาดเอียงประมาณ
10 องศา
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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- ดานหลังคอกมีรอ งระบายมูลสุกร
- วัสดุกั้นคอกทําดวยไมเนือ้ แข็ง
- ภายในโรงเรือนมีหอ งเก็บอาหาร วัสดุ และอุปกรณตา งๆ
3.3 การแบงสัดสวนภายในโรงเรือน มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 คอกสุกรพอพันธุ

รูปที่ 7 คอกสุกรพอพันธุ

- สุกรพอพันธุแ ตละตัวตองแยกเลีย้ งในคอกเดีย่ ว เลีย้ งรวมกันไมได
- คอกสุ ก รพ อ พั น ธุ  ค วรจะสร า งไว ด  า นใดด า นหนึ่ ง ของโรงเรื อ น
เชน ดานตะวันออก
- คอกสุกรพอพันธควรจะสรางสูงกวาคอกสุกรขุน (1.2 เมตร)
มีทางเขาออกสะดวก ประตูปด เปดงาย
- ดานหนึ่งของคอกสุกรพอพันธุ ควรจะติดตอกับคอกดินยื่นออก
นอกโรงเรือน เพื่อใหพอสุกรเดินออกกําลังกาย และไดรับแสงแดด
บางบางเวลา
- คอกสุกรพอพั นธุควรจะมีขนาด 2.5x3 เมตร มีรางอาหาร
คอนกรีต มีจกุ นําชนิ
้ ดดูด มีทางระบายมูลและรองนํ้าอยูด า นหลัง
3.3.2 คอกสุกรสาว
- สุกรสาว หมายถึง สุกรทีม่ นี ้ําหนักตัง้ แต 40 กิโลกรัมขึน้ ไป เตรียม
ไวเปนแมพนั ธุ
- คอกสุกรสาวตองเปนคอกรวม เลีย้ งสุกรสาว 3-4 ตัว ในคอกเดียว
กัน
- คอกสุกรสาวควรจะมีเนือ้ ที่ 1-1.2 ตารางเมตรตอสุกรสาว 1 ตัว
- เมื่อสุกรสาวนําหนั
้ กไดประมาณ 90 กิโลกรัม ตองยายเขาคอก
สุกรพันธุเ ตรียมการผสมพันธุ
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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- การเลี้ยงสุกรสาวตองควบคุมการเจริญเติบโต อยาปลอยใหอวน
หรือโตเร็วเกินไป จะเปนผลเสียตอการผสมพันธุ
3.3.3 คอกสุกรแมพนั ธุ
- คอกสุกรแมพนั ธุเ ปนคอกขังเดีย่ ว ขนาดประมาณ 1.4 ตารางเมตร
เพื่อฝกใหแมสกุ รอยูน ง่ิ ๆ ไมกระวนกระวาย
- วัสดุที่นิยมใชทาคอกสุ
ํ
กรแมพนั ธุค อื ทอแปบเหล็กเชื่อมเปนโครง
โปรง แมสกุ รจะยืนหรือนอนอยูใ นบริเวณทีจ่ ํากัด
- เมื่อสุกรพันธุผสมพันธุแลวจะตองยายไปคอกสุกรแมพันธุ (คอก
คลอดและเลี้ยงลูก) ซึ่งมีขนาดใกลเคียงกัน แตมชี อ งสําหรับลูก
สุกรอยู
3.3.4 คอกคลอดเลีย้ งลูก
- คอกแมสกุ รเลีย้ งลูก แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่แมสุกรอยู
กวางประมาณ 80 เซนติเมตร ยาว 1.2 เมตร และสวนที่ลูกสุกร
อยู 2 ขาง กวางขางละ 30-40 เซนติเมตร
- สวนที่แมสุกรอยู มีรางนําและรางอาหารอยู
้
ด า นใดดานหนึง่
- แมสุกรจะหันหนาไปดานเดียวตลอด เอีย้ วตัวกลับไมได
- เวลาสวนใหญแมสุกรจะยืน หรือนอนตะแคงขางใดขางหนึง่ ทําให
ลูกสุกรเขาไปกินนมไดงา ย แมสกุ รจะไมนอนทับลูก
- สวนที่ลูกสุกรอยูควรมีรางอาหารเล็กๆ สําหรับใสอาหารเลีย้ งลูก
สุกร
- แมสุกรจะเลีย้ งลูกอยูบ นคอกนีไ้ ปจนถึงหยานม
- คอกแมสุกร-ลูกสุกรควรจะจัดเรียงอยูในแถวเดียวกัน ไมปะปนกับ
สุกรชนิดอืน่ ๆ
3.3.5 คอกสุกรขุน
- คอกสุกรขุนเปนคอกทีส่ รางงาย มีสว นประกอบนอย และสรางได
หลายแบบตามความตองการของเกษตรกร
- เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรจํานวนนอย หรือเลีย้ งสุกรขุนเพียงอยางเดียว
อาจจะสรางโรงเรือนเพิงหมาแหงนแลวใชไมไผทั้งลํ ากั้นเปนคอก
สูงขึ้นมา 1 เมตร กวาง 3 เมตร ยาว 4 เมตร ก็สามารถใชเลีย้ ง
สุกรขุนไดถงึ 10 ตัว
- เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรขุน 20-50 ตัว อาจจะทําคอกดวยอิฐบลอก
กอสูงขึน้ มา 5-6 กอน โดยให 2 กอนบนเปนอิฐโปรง ชวยให
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ระบายอากาศดีขน้ึ ทําพืน้ คอนกรีตหยาบๆ จะเก็บกวาดทําความ
สะอาดไดงา ย
- เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรขุนอยางเปนอุตสาหกรรม ควรจะสรางคอก
ยกพื้นปูพื้นคอกดวยคอนกรีตเปนรองยาว เพื่อใหมูลสุกรไหลลง
ขางลางไดงาย คอกแบบนี้กําลังเปนทีน่ ยิ มมาก เพราะปองกันโรค
ไดดี ทําความสะอาดงาย ประหยัดแรงงาน ในคอกหนึง่ ๆ ควรจะ
เลี้ยงสุกรขุน 5-10 ตัวเทานัน้ และคอกสุกรขุนแตละคอกตอง
เลี้ยงสุกรอายุเทากัน ขนาดเทากัน

รูปที่ 8 คอกสุกรขุน

3.4 อุปกรณการใหอาหารสุกร
อุปกรณการใหอาหารสุกรทีน่ ยิ มใชกนั มากในปจจุบนั นีม้ ี 4 แบบ คือ
3.4.1 รางอาหารคอนกรีต
เกษตรกรนิยมกอคอนกรีตเปนรางอาหารยาวที่ดานหนาของคอกสุกร
มีขนาดกวางประมาณ 30 เซนติเมตร ความยาวตามตองการ ความสูง 15-20
เซนติเมตร เปนรางอาหารแบบถาวร ขอดีคอื มีความทนทานมาก ใชไดนาน สุกรไม
สามารถดันจนพลิกควํ่าได แตมขี อ เสียคือ เคลือ่ นยายไมได ทําความสะอาดยาก สุกร
อาจจะเขาไปนอนในรางอาหารได
3.4.2 รางอาหารยาว
รางอาหารยาวสําหรับเลี้ยงสุกรเปนทีน่ ยิ มกันมากในอดีต แตปจจุบัน
ผูเลี้ยงสุกรอยางเปนการคานิยมทํ ารางอาหารยาวสําหรับเลี้ยงสุกรเล็ก หรือลูกสุกร
โดยใชโลหะสเตนเลสทําเปนรางอาหาร แลวติดไวเก็บดานใดดานหนึง่ ของคอก

รูปที่ 9 รางอาหารและที่ใหนํ้าสุกร
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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รูปที่ 10 ถังอาหารกลม

สามารถเคลื่อนยายและปลดออกมาทํ าความสะอาดไดงาย แต มี
ราคาคอนขางแพง ถาใชอยางไมระมัดระวัง อายุการใชงานอาจจะไมนานนัก
3.4.3 ถังอาหารกลม
ถังอาหารกลมเปนที่นิยมกันมากในปจจุบัน เพราะทําไดหลายขนาด
ใชไดกับสุกรเล็กและสุกรใหญ สามารถเคลือ่ นยายได ตัวถังทําดวยโลหะสเตนเลสหรือ
สังกะสีหนา พื้นถึงเปนคอนกรีตหรือโลหะหนาเชนเดียวกันตัวถังตอเขากับแกนซึง่ หมุน
ไดรอบ เมือ่ สุกรใชปากดันถังใหหมุน อาหารก็จะไหลออกมาทีละนอยๆ เมือ่ อาหาร
หมดก็จะคอยๆ ไหลออกมาใหม เปนการปองกันอาหารหกหลนไปในตัว นอกจากนัน้
สุกรยังสามารถเขากินอาหารไดรอบทิศ ประหยัดเนือ้ ทีร่ างอาหารไดมาก
3.4.4 ถังอาหารอัตโนมัติ
ฟารมขนาดใหญซึ่งเลี้ยงสุกรจํานวนมาก หันมาใชรางอาหารอัตโนมัติ
กันมาก เนื่องจากสะดวกตอการปฏิบัติงาน ประหยัดแรงงานสามารถควบคุมปริมาณ
อาหารได และสามารถจดบันทึกปริมาณอาหารที่สุกรกินไดอยางถูกตองแมนยํา ถัง
อาหารอัตโนมัตมิ หี ลายแบบ แตละแบบตางก็มขี อ ดีขอ เสียแตกตางกัน เกษตรกรควรจะ
ทําการศึกษาเพิ่มเติมจากบริษัทผูผลิต

บทที่ 4
อาหารและการใหอาหารสุกร
4.1 ปริมาณอาหารสําหรับสุกรขนาดตางๆ
อายุ/นํ้าหนัก
ปริมาณอาหาร ปริมาณอาหารที่
กิโลกรัม/ตัว/วัน กินสะสม(กิโลกรัม)
ลุกสุกร
0.2-0.8
49.5
(หยานม-25 กิโลกรัม)

วิ ธี ก า ร ใ ห 
อาหาร
ใหเต็มที่

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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สุกรรุน
(25-60 กิโลกรัม)
สุกรขุน
(60-100 กิโลกรัม)
สุกรแมพันธุ
สุกรพอพันธุ

1.0-1.8

98.0

ใหเต็มที่

2.0-3.0

84.0

ใหเต็มที่

2.0-2.5
2.5-3.0

-

จํากัดอาหาร
จํากัดอาหาร

* สุกรขุน สุกรรุน และลูกสุกรตองใหกนิ อาหารเต็มที่ หมายถึงใสอาหารไวใน
รางตลอดทัง้ วัน เพื่อใหสุกรโตเร็วที่สุด และมีนาให
้ํ กนิ ตลอดเวลา
* สุกรแมพันธุและสุกรพอพันธุตองจํากัดอาหาร คือ ใหกนิ อาหารในปริมาณที่
กําหนด เพือ่ ไมใหสกุ รอวนเกินไป หากสุกรแมพันธุอวนจะผสมติดยาก และสุกรพอ
พันธุอาจจะผสมไมดี อวนอุย อาย นอกจากนัน้ ยังมีอนั ตรายเพราะนํ้าหนักตัวมากแขงขา
รับนําหนั
้ กไมไหว
* ปริมาณอาหารทีใ่ หในตารางเปนเพียงตัวอยาง ในทางปฏิบตั ปิ ริมาณอาหาร
ที่สุกรกินจะขึ้นอยูกับคุณภาพของอาหาร ถาอาหารมีคุณภาพดีสุกรจะกินในปริมาณ
นอยก็เพียงพอกับความตองการ
4.2 การผสมอาหารสุกรโดยใชหวั อาหาร
หัวอาหาร หมายถึง อาหารทีผ่ สมใหมคี วามเขมขนมาก มีสารอาหารที่
เปนแหลงโปรตีน แรธาตุ และวิตามินในปริมาณสูง สวนใหญจะมีระดับโปรตีนประมาณ
35-45 เปอรเซ็นต นับวาสะดวกสบายสําหรับเกษตรกรมาก กอนใชเกษตรกรจะตอง
นํามาผสมกับแหลงพลังงาน ซึง่ สามารถหาซือ้ ในทองถิน่ เชน ปลายขาว ขาวโพดปน
มันสําปะหลัง รําขาว ในปริมาณที่บริษัทผูผลิตกําหนด การเลือกซือ้ หัวอาหาร ควรเลือก
ซื้อใหเหมาะสมกับสุกรแตละขนาด เนือ่ งจากบริษทั ผูผ ลิตไดผลิตหัวอาหารขึน้ มาหลาย
ชนิด เชน
• หัวอาหารสุกรพอพันธุ
• หัวอาหารสุกรแมพันธุ
• หัวอาหารลูกสุกร
• หัวอาหารสุกรรุน
• หัวอาหารสุกรขุน
• หัวอาการสุกรสาว
การผสมหัวอาหารกับวัตถุดิบ อาจจะผสมดังตัวอยางตอไปนี้
• หัวอาหารเขมขน
20 กิโลกรัม
• รําละเอียด
30 กิโลกรัม

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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• ปลายขาว
50 กิโลกรัม
อาหารที่ผสมเสร็จจะมีโปรตีน 13-15 เปอรเซ็นต ขึน้ อยูก บั ชนิด
ของหัวอาหาร
4.3 การเลีย้ งสุกรโดยใชอาหารสําเร็จรูป
เนื่องจากปจจุบันนี้ มีบริษัทผูผลิตอาหารสัตวหลายบริษัทไดทําการ
ผลิตอาหารสําเร็จรูป ซึ่งสามารถใชเลี้ยงสุกรไดทันทีไมตองเสียเวลาผสมอีกใหความ
สะดวกตอเกษตรกรมาก แตราคาคอนขางสูง อาหารสําเร็จรูปนีเ้ หมาะสําหรับลูกสุกร
และเกษตรกรที่เริ่มตนเลี้ยงสุกรใหมๆ เพราะคุณภาพอาหารดีมาก ลดความยุง ยาก
ตางๆ ไดมากดวย

บทที่ 5
การเลีย้ งสุกรระยะตางๆ
สุกรแตละอายุ แตละขนาดตองการการดูแลและเลีย้ งดูแตกตางกัน ขอ
ใหเกษตรกรทําความเขาใจและหมั่นศึกษาพฤติกรรมของสุกรแตละอายุ ศึกษาความ
ตองการของสุกรขนาดตางๆ กัน แลวหมั่นปรับปรุงการเลี้ยงดูและจัดการฝูงสุกรใน
ฟารมของตนเองใหดขี น้ึ อยูเ สมอ ทัง้ นีห้ ลักทัว่ ไปในการเลีย้ งดูสกุ รระยะตางๆ มีดงั นี้
5.1 การเลีย้ งสุกรเล็ก สุกรรุน และสุกรขุน

รูปที่ 11 สุกรขุน

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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รูปที่ 12 สุกรสาวคัดไวทําพันธุ

- ถาลูกสุกรในฟารมมีจานวนมาก
ํ
ใหแบงเปนกลุม ๆ แตละกลุม ใหมี
ขนาดใกลเคียงกันทีส่ ดุ แยกเลีย้ งเปนคอก คอกละไมเกิน 20 ตัว
โดยคิดเนือ้ ทีต่ อ ตัว ดังนี้
นํ้าหนักสุกร (กิโลกรัม)
หยานม – 15
15 - 30
30 –60
60 – 100

ขนาดพืน้ ที่ (ตารางเมตร/ตัว)
0.3
0.5
0.8
1.2

- จัดรางนํ้าและรางอาหารใหเพียงพอกับสุกรที่เลี้ยง เพื่อใหสุกรได
กินอาหารพรอมๆ กัน เมือ่ สุกรโตขึน้ ก็เปลีย่ นรางอาหารใหยางขึน้
และมีเนื้อทีร่ างอาหารตอสุกรแตละตัวมากขึน้ ดวย
นํ้าหนักสุกร
ความยาวของรางอาหาร(เซนติเมตร/ตัว)
(กิโลกรัม)
หยานม – 15
15
15 – 30
20
30 – 60
25
60 – 100
30
- ทีท่ าให
ํ นาสํ
ํ้ าหรับสุกรเล็ก สุกรรุน และสุกรขุนที่สะดวกที่สุด คือ ที่
ใหนํ้าแบบหัวจุกอัตโนมัติ โดยกะใหนาํ้ 1 หัวตอสุกร 10-15 ตัว
- การใหอาหารสุกรทั้ง 3 ขนาด ตองใหอาหารเต็มที่ คือใหมอี าหาร
กินจนอิ่ม สวนใหญแลวจะใหอาหารวันละ 2 ครัง้ เชาและเย็น
- ไมควรอาบนํ้าใหสุกร เพราะไมไดทาให
ํ เกิดประโยชนตอ สุกรมาก
นักอาจจะทําใหสกุ รลืน่ ลม คอกเฉอะแฉะ เปนแหลงเพาะเชื้อโรค
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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- ทําการฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสุกรโดยสมํ่าเสมอ ตามคําแนะ
นําของสัตวแพทย
- การเคลือ่ นยายสุกร การนําสุกรสงตลาด ควรจะทําในชวงเวลาที่
อากาศเย็น และใชความระมัดระวัง
- ควรจําหนายสุกรขุนเมือ่ นํ้าหนัก 90-100 กิโลกรัม อายุไมเกิน 7
เดือน
- สุกรสาวที่คัดไวทํ าพันธุ ควรจะแยกเลี้ยงตางหากเมื่อนํ้าหนักได
40 กิโลกรัมขึน้ ไป

บทที่ 6
โรคที่สาคั
ํ ญของสุกร การปองกันและการรักษา
การเลี้ยงสุกรก็เหมือนกับการเลีย้ งสัตวชนิดอืน่ ๆ คือ แมวาสุกรจะเปน
สัตวท่ีเลี้ยงงาย เจริญเติบโตเร็ว มีความแข็งแรงทนทานตอสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี ก็
ยังมีโอกาสเกิดโรคเจ็บปวยและลมตายไดเชนเดียวกัน วิธีที่ดีที่สุด คือการปองกันไมให
โรคเกิดขึ้น ปองกันไมใหมกี ารติดตอ ลดความรุนแรงของโรค และทําการรักษาโรคสัตว
อยางถูกวิธี จึงขอแนะนําหลักการปองกันโรค รวมทัง้ โรคตางๆ ของสุกรใหเกษตรกรได
ศึกษาในเบือ้ งตน ดังนี้
6.1 โรคสุกรที่สาคั
ํ ญทีเ่ กษตรกรควรรู
โรคสุ ก รที่ สํ าคั ญ ที่ เกษตรกรควรจะรูและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ไดแก
โรคสุกร
โรคอหิวาตสุกร

อาการ
- มีไขสงู รวดเร็ว
- ซึมไมกนิ อาหาร ไอมี
นํามู
้ ก
- ผิวหนังแดงตามทอง
- มีอาการทางประสาท
ชักและตายในที่สุด
โรคปากและเทาเปอย - มีไขสงู

การปองกัน-รักษา
- ฉีดวัคซีนปองกันโรคอหิวาต
- ทําลายซากสุกรที่เปนโรค
- นําสัตวแพทยมาตรวจ

- ฉี ดวั คซี นปองกันโรคปากและ
เทาเปอ ย

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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โรคไขหนังแดง

โรคไขหวัดใหญ

- เริ่ ม เกิ ด ผื่ น แดงที่ ผิ ว
หนัง หู จมูก
- สั ต วเริ่ม เจ็บเทา มี
แผลขางกีบ
- สัตวเบือ่ อาหาร ผอม
- มีไขสงู
- เริ่ ม เกิ ด ผื่ น แดงที่ ผิ ว
หนัง หู จมูก
- เกิดแผลตามผิวหนัง
- สุกรปวย หงอย ซึม
-

มดลูกอักเสบ

- นําสัตวปวยออกจากฝูง
- ทําลายเชือ้ โรคในคอก

- ฉีดวัคซีนปองกันโรค
- ฉี ด ยาเพนิ ซลิ ลิ น เพื่ อ รั ก ษา
แผล

- เลี้ยงสุกรในคอกที่แหงอากาศ
ถายเทดีไมอับชื้น
อุ ณ ห ภู มิ ตั ว สู ง ถึ ง - ใชยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันโรค
104-107 องศา แทรกซอน
ฟาเรนไฮต
จ ะ ป  ว ย ติ ด ต  อ กั น
ทั้งฝูง
หนาว สั่น นอนสุม
กัน
ไอ จาม ขี้มูกขี้ตา
เหนียว
แ ม  สุ ก ร มี ห น อ ง สี - ใชยาปฏิชวี นะฉีดสุกรเพือ่ ปอง
เหลืองกลิ่นเหม็นไหล กันโรคแทรกซอน
ออกมาจากชอง
คลอด

6.2 การฉีดวัคซีนปองกันโรคสุกร
นอกจากเรื่องของการปองกันโรคโดยการจัดการสิ่งแวดลอมใหเหมาะ
สมแลว เกษตรกรจําเปนจะตองทําการฉีดวัคซีนปองกันโรคสุกรอยางสมําเสมอ
่
ซึง่ กรม
ปศุสัตวไดกาหนดโปรแกรมการทํ
ํ
าวัคซีนใหเหมาะสม ดังนี้
อายุสุกร
วัคซีนที่ฉีด
5-6 สัปดาห
ฉีดวัคซีนปองกันโรคอหิวาตสกุ ร
6-7 สัปดาห
ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอ ย
ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอ ยซํา้
8-10 สัปดาห
7 เดือน
ฉีดวัคซีนปองกันโรคอหิวาตสกุ รซํา้
8 เดือน
ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอ ยซํา้
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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หลังจากการผสมพันธุแมสุกรแลวไมควรจะฉีดวัคซีน จนกระทัง่ คลอด
ลูก จึงเริ่มโปรแกรมการทําวัคซีนใหม
6.3 หลักการใชวคั ซีนปองกันโรคสุกร
- ทําความสะอาดอุปกรณการทําวัคซีนโดยการตมฆาเชือ้ โรค
- ปลอยใหอุปกรณการทําวัคซีนเย็นกอนเริม่ ทําวัคซีน
- หามใชแอลกอฮอลหรือยาฆาเชือ้ โรคอืน่ ๆ ทําความสะอาดอุปกรณ
การทําวัคซีน
- เก็บรักษาวัคซีนใหถกู ตอง อยาใหถกู ความรอนหรือแสงแดด
- ใชวคั ซีนในปริมาณทีผ่ ผู ลิตกําหนด
- ทําวัคซีนกับสัตวทม่ี อี ายุและขนาดตามทีผ่ ผู ลิตวัคซีนกําหนด
- สัตวทจ่ี ะฉีดวัคซีนตองมีสขุ ภาพสมบูรณ
- วัคซีนที่เหลือหลังจากการฉีดวัคซีนแลว ควรจะทําลายโดยการฝง
หรือเผา
- หลังจากการทําวัคซีน สุกรอาจจะเกิดอาการแพ ควรดูแลเอาใจใส
ใหดี

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

