การเลี้ยงหมูปา
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สารบัญ

U ลักษณะของทั่วไปของหมูปา
U ขอแตกตางระหวางหมูปากับหมูบาน
U พันธุหมูปาที่ใชเลี้ยง
U การจัดสรางโรงเรือนเลี้ยงหมูปา
U

การเริ่มตนเลี้ยงพอแมพันธุ และการเปนสัดของหมูปา

U การผสมพันธุหมูปาและการคลอดลูกของหมูปา
U การเลี้ยงหมูเล็กและแมพนั ธุห ลังคลอด และการเลี้ยงหมูขนุ
U อาหารและการใหอาหารเลี้ยงหมูปา
U การจัดการและการปองกันโรค
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ลักษณะของหมูปา

หมูปา นั้นวากันวามีพื้นเพหรือถิ่นกําเนิดอยูในทวีปเอเชียนี่เองในทวีปอื่นอาจมีบางก็นอย และ
โดยเฉพาะในเอเชียนั้นถือไดวาเปนแหลงหมูปาแหลงใหญที่สุด หมูปาในประเทศไทยมีชื่อวิทยาศาสตรวา
Sus scrofa ที่พบก็มีอยู 2 พันธุ คือ พันธุหนายาว และพันธุหนาสั้น แตก็จะรูจักลักษณะของแตละพันธุ เราควร
มาทําความรูจักลักษณะโดยทั่วไปกันเสียกอน
ลักษณะโดยทั่วไปของหมูปา คือ มีขนหยาบแข็งสีน้ําตาลเข็มหรือดํา รูปรางไมอวนเทอะทะเหมือน
หมูบาน กลาวคือ มีรูปรางผอมและสูงมาก ในตัวที่โตๆ อาจสูงถึงเอวคนหรือสูงกวานี้ก็มี หัวยาวและแหลมกวา
สุกรบาน ขาเล็กและเรียวยาว กีบเทาเล็กแตแข็งแรงมาก หูเล็ก ตาโตสีดํา คอยาวและสั้น ตาลีบบาง ทายหักมาก
มีขนแปรงสีดําเข็มและสีดอกเลายาวประมาณ 6 นิ้ว ขึ้นตั้งแตทายทอยตลอดไปตามแนวสันหลังจนถึงสะโพก
ขนสวนนี้จะตั้งขึ้นได โดยเฉพาะในเวลาที่หมูตกใจกลัว หรือเตรียมพรอมที่จะสู สวนหางไมมีขน มีความยาวจนถึง
ขอขาหลัง หนังหมูปาจะหนามากโดยเฉพาะอยางยิ่งหนังที่บริเวณไหล อาจจะหนาประมาณ 5 ซม. หรือมากกวา
ก็มี จมูกออนแตแข็งแรงมาก เนื่องจากหมูปาจะใชปลายจมูกขุดคุยดิน หรือจอมปลวกเพื่อหาอาหาร หมูปาจะมี
เขี้ยว 4 เขี้ยว ยาวและแหลมมาก ในตัวผู เขี้ยวนี้จะใชเปนอาวุธประจําตัวที่สําคัญมากในการปองกันตัว
เขี้ยวทั้ง 4 จะโคงงอขึ้นดานบน ความยาวของเขี้ยววัดจากโคนถึงปลายยาวประมาณ 4 - 5 นิ้ว และตัวเมียจะมี
เตานมแถวละ 5 เตา
ลูกหมูปาเมื่อยังเล็ก สีขนที่ลําตัวลูกหมูปาจะมีลายเปนแถบเล็กๆ สีเหลืองสลับขาวพาดตามความยาว
ของลําตัวคลายกับลายแตงไทย อันจะเปนการชวยพรางตัวจากศัตรูไดอยางดีเยี่ยม เมื่ออายุได 5 - 6 เดือน ลาย
ดังกลาวจึงคอยๆ เลือนหายไป จนมีสีผิวและขนเหมือนกับพอแมของมัน
(ไดมีผูที่ทดลองผสมขามพันธุระหวางหมูปาหนายาวเพศผูกับหมูปาพันธุหนาสั้นเพศเมีย ลูกที่
ผสมได 6 ตัว พบวาสีลายแตงไทย 3 ตัว และสีดํามีทางลายสีน้ําตาลออกนอยมากพอมองเห็นจางๆ
3 ตัว) ฝูงหมูปาในชวงฤดูผสมพันธุจะพบวามีหมูปาที่มีรูปรางสูงใหญกวาหมูปาตัวอื่นๆ ในฝูงอยู 2 - 3 ตัว และมี
อยูตัวหนึ่งที่มีกิริยาทาทางองอาจ วางมาดยืนเดนอยูกลางฝูงนั่นก็คือ พญาจาฝูง
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หมูปาเปนสัตวที่กินอาหารไดหลายอยาง ฉะนั้นจึงมีระบบฟนที่พัฒนาไปมากเหมือนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
โดยทั่วไปกลาวคือ มีระบบฟนเปนแบบ : 3/4 1/2 1/4 3/4 x2 =44 ฟนหนาดานลางจะยาว แคบและยื่นตรง
ออกไปขางหนา จะทําหนาที่คลายพลั่ว โดยเฉพาะในเวลาที่หาอาหาร โดยการขุดคุยตามพื้นดินหรือตามดินโปง
เปนตน สวนเขี้ยวของหมูปาไมมีราก จะพัฒนาไปมากโดยเฉพาะในตัวผู ขนาดของฟนกัดตอมาเขี้ยวจะคอยๆ
เพิ่มขนาดจากเล็กมาใหญ สวนฟนกรามพบวาซี่สุดทายจะมีขนาดใหญมากคือ มีขนาดเทากับฟนกรามซี่ที่ 1 และ
2 รวมกัน สวนของกะโหลกศีรษะมีความยาว และลาดเอียง (Slope) มาก โดยที่สวนที่เปนปากและฟนมีความ
ยาวมากคือประมาณ 75 - 80 % ของกะโหลกศีรษะ
สภาพความเปนอยูในธรรมชาติของหมูปา โดยธรรมชาติแลว หมูปาชอบอาศัยอยูรวมกันเปนฝูง
ขนาดฝูงก็มีตั้งแต 5-6 ตัวจนถึงฝูงใหญขนาด 50 ตัวก็มี แตละฝูงประกอบดวยหลายวัย ทั้งเพศผูและเพศเมีย
ในตัวผูขนาดใหญจะรวมฝูงเฉพาะชวงฤดูกาลผสมพันธุ แตชวงปกติจะแยกตัวออกจากฝูงและอาศัยอยูเพียงโดด
เดี่ยว ที่เรียกกันวา หมูโทน ทั้งนี้อาจเปนเพราะหมูโทนมีรางกายกํายําใหญโต มีเขี้ยวที่ยาวและแหลมคมสามารถ
ที่จะรักษาตัวเองได หรืออาจเปนเพราะวามันดุรายจนหมูปาที่มีขนาดเล็กกวาไมอยากอยูดวยจึงพากันแยกฝูงหนี
ไปเสีย
หมูปามีประสาทรับกลิ่นที่ไวมาก แตมีประสาทตาไมคอยดี รวมทั้งประสาทหูไมดีดวย (นอกจากบางครั้ง
ที่มันเกิดสงสัยเมื่อไดกลิ่นประสาททั้งตาและหูจะวองไวผิดปกติ) จมูกจึงเปนเสมือนเครื่องรับประกันความ
ปลอดภัยโดยธรรมชาติ หมูปาเวลาออกหากินจะมีเสียงเอะอะและดังมาก ซึ่งเปนเสียงไลกัดกัน กัดกินอาหาร
แยงกันกินอาหาร เกลือกกลิ้งเลนกันและเสียงนี้สามารถไดยินในระยะไกลๆ อยางไรก็ตามถาหากมันเกิดความ
สงสัยหรือระแวงเหตุรายขึ้นมา หมูปาจะกลายเปนสัตวที่เงียบที่สุดไดเหมือนกัน คือทุกตัวจะยืนนิ่งและเงียบกริบ
ราวกับวาเปนสิ่งไมมีชีวิต ครั้นแนใจวาจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นกับมันจะพากันออกวิ่งหนีพอเขาปาไดเรียบรอย
แลวพวกมันจะยืนนิ่งเงียบกริบอีกครั้ง เพื่อพิสูจนใหแนใจอีกครั้งวาปลอดภัยแลวหรือยัง
วากันวากันวาหมูปาวิ่งไดเร็วพอ ๆ กับเกงหรือมา ไมกลัวน้ํา วายน้ําเกง และชอบเลนโคลนตมมาก ศัตรูที่
สําคัญก็คือ เสือ หมาปาและหมาไน หมูปาจัดไดวาเปนสัตวที่มีความปราดเปรียววองไวมาก มีสันดานลุกลี้ลุกลน
ชอบย่ําเทาหรือตะกุยดินเลน พรานจึงสังเกตจากรอยเทาที่มันย่ําตะกุยเพื่อตามลามัน ปกติหมูปาจะเปนสัตวที่ไม
คอยดุรายเมื่อเห็นคนจะวิ่งหนี แตถาจนตรอกหรือไดรับบาดเจ็บ อาจกับดุรายและทํารายคนหรือศัตรูของมันได
เหมือนกัน
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หมูปาเปนสัตวประเภทกินอาหารไดทั้งพืชและสัตว (Ommivorous) ซึ่งอาหารของหมูปาก็มีตั้งแต
พวก ผักตาง ๆ เผือก มัน เห็ด หนอไม ขาวโพด สับปะรด ถั่วลิสงและหญาออนๆ สวนสัตวจําพวกปลวก งู และหนู
เวลาเจอก็กินเหมือนกัน หมูปาจะมีนิสัยการกินอาหารแบบตะกละและแยงกันกิน การหากินก็จะออกหากินใน
ตอนเชาตรูเปนสวนใหญ หากถูกรบกวนมาก ๆ ก็จะออกหากินในตอนกลางคืนเชนกัน

หมูปาเมื่อเปนสัดและผสมพันธุเรียบรอย ขนาดตั้งทองอาจอยูรวมกับฝูงปกติจนกระทั้งใกลคลอด
จึงจะแยกออกจากฝูง เพื่อเตรียมทํารังสําหรับคลอดลูก สวนมากจะทํารังดวยพวกหญาและเศษไมเศษพืช
เทาที่หาไดมากองสุมกันจนมีความสูงประมาณ 1 เมตรกวาๆ โดยกองบนเนินดิน แมหมูจะคลานเขาไปและขุดยก
เปนโพรงแลวคลอดในโพรงนี้ เลี้ยงลูกประมาณ 4 เดือนจนลูกโต และแข็งแรง จึงเขารวมฝูงใหญ และหากินกัน
ตามปกติในลักษณะเชนเดิม
ขอแตกตางระหวางหมูปากับหมูบาน
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ขอแตกตางระหวางหมูปากับหมูบาน จะเห็นลักษณะที่แตกตางอยางเห็นไดชัด คือ
•

•

•

•

•

•

•

•

ขน ขนของหมูปาแตละเสนจะยาวและหยาบมาก มีรูขุมขนทีห่ นังจะรวมกันเปนกระจุก ๆ ละ 3 รู ๆ ละ 1
เสนขณะที่รูขมุ ขนของหมูบา นจะกระจายไปทั่วตัวไมรวมเปนกระจุก นอกจากนีห้ มูปาจะมีขนแผงสีดํา
เข็ม ยาวประมาณ 6 นิ้วขึน้ ไป ตั้งแตทายทอยตลอดไปตามแนวสันหลังจนถึงตะโพก ขนแผงนี้จะตัง้ ลุก
ชันเวลาไดยินเสียงผิดปรกติหรือไดกลิ่นศัตรู แตหมูบานไมมีขนแผง
ใบหนา ใบหนาของหมูปา จะมีลักษณะหนาเสี้ยม ปากแหลมยาว หูเล็กตั้งแขงแนบศีรษะ ตาดุพอง และ
ที่แกมของหมูปาจะมีแนวขนสีขาวพาดผานครอมสันจมูก สวนหมูบา นนั้นกลับหนาสั้น ปากสั้น หูใหญ
ตาไมดุ และไมพอง ถาอวนมากตาจะหยี สวนที่แกมก็ไมมีแนวขนสีขาว
สวนไหลหนา หรือที่เรียกวา ผานของหมูปาจะสูงกวาขาหลังทําใหรูปรางของหมูปาไหลสูงทายต่าํ และที่
ไหลสองขางเหนือขาหนาทัง้ ซายและขวา จะมีเกาะหรือผื่นไขมันนูนออกมาเปนไตแข็ง สําหรับความหนา
ของเกาะหรือแผนไขมัน จะเพิ่มตามอายุคอื ถาหมูปามีอายุ 3 ปเกาะจะหนาประมาณ 3 ซม. ถาอายุ 5 ป
เกาะจะหนาประมาณ 5 ซม. สวนหมูบา นนั้นสวนไหลหนาหรือผานนัน้ ไมแตกตางจากขาหลังมาก และ
ไมมีเกาะหรือแผนไขมัน
ขา ขาของหมูปาจะเล็กเรียว คลายขาเกง กีบเทาเล็กดํา ปลายกีบหนา 2 กีบแหลมเล็ก กีบลอยสูงจาก
พื้นมาก แตของหมูบา นขาอวนกลมคอนขางสัน้ กีบเทาใหญ ปลายกีบหนา 2 กีบใหญ กีบลอยสูงจากพื้น
ไมมาก
เขี้ยว เปนสวนที่เดนที่สุดของหมูปา โดยเฉพาะในตัวผูเขี้ยวนี้จะงอกยาวออกมานอกปากใหเห็นเมื่อมีอายุ
4 - 5 ป ในธรรมชาติเขี้ยวนี้จะใชเปนอาวุธปองกันตัว สวนหมูบานจะไมมีเขี้ยว
สวนอื่น เชน ทองของหมูปา จะเปนทองติว้ คือทองไมหอ ย หางเล็กเรียว และสัน้ สวนหมูบานนัน้ ทองไม
ติ้วหรือทองกลับหอย หางยาว อวนกลม และที่พเิ ศษอีกอยางหนึ่งก็คือ หมูปา จะมีประสาทหูไวมาก
มีภูมิตานทานโรคสูง โรคนอย หมูบานมีโรคมาก
การเปนสัด การคลอดลูก และการเลีย้ งดู ลักษณะที่แตกตางกันอยางชัดเจนของหมูปา และหมูบาน
คือเวลาเปนสัดหมูปาจะดุกวาธรรมดา ถาอยูกับดินจะขุดคุยดินจนเปนหลุมลึกและกวางเกือบเทาตัว
ออกลูกเองโดยไมตองมีคนคอยชวยเหลือ ลูกหมูที่คลอดใหมจะมีทางลายน้าํ ตาลคลายลายแตงไทยหรือ
ปลาชะโด เมื่อลูกหมูอายุ 4 เดือนขึ้นไป ลายนี้จะจางหายไปเอง แมหมูมีเตานม 10 เตา เลี้ยงลูกเกงกวา
หมูบาน ไมนอนทับลูก ยิง่ แกยิ่งลูกดก หมูสาวจะใหลูก 4 - 6 ตัว แตหมูอายุ 4 ป จะใหลูก 10 - 11 ตัว
สวนหมูบา นเวลาเปนสัดหรือออกลูกจะไมดุ ถาพื้นคอกเปนดินกอนคลอดจะคุยดินเชนกัน แตหลุมไมลึก
และกวางมากนัก บางตัวออกลูกยากตองมีคนคอยชวยเหลือ เลี้ยงลูกไมเกง ชอบนอนทับลูก มีเตานม
ประมาณ 8 - 12 - 14 - 16 เตา ยิง่ แกยงิ่ มีลูกนอย เพราะนมไมพอ อยางไรก็ตามในแงอุมทองทัง้ หมูปา
และหมูบานนัน้ ใชเวลาใกลเคียงกันคือ 114 วัน
ลักษณะเนื้อและคุณภาพเนื้อ ถือเปนเรือ่ งที่สาํ คัญในความแตกตางกันที่สุดของหมูปากับหมูบา น "
เนื้อ " หมูปานัน้ เปนเนื้อที่ไมมีมันคัน่ กลางระหวางเนื้อกับหนัง คือเนื้อกับหนังจะอยูต ิดกันและเนื้อแดง
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ของหมูปา จะแขงกวาเนื้อหมูบาน เพราะกินน้ํานอยกวา สวนเนื้อของหมูบานจะมีมนั คั่นกลางระหวางเนื้อ
กับหนังคือ เปนเนื้อสามชัน้ เนื้อนิ่มและแฉะมาก เพราะหมูบานกินน้าํ มาก

พันธุหมูปาที่ใชเลี้ยง

ในเมืองไทยมีหมูปาอยู 2 พันธุ คือ พันธุหนายาวและพันธุหนาสั้น บางคนไดยินดังนี้มักประมาณเอาเอง
วาคงดูไมยากวาตัวไหนเปนพันธุหนายาว ตัวไหนเปนพันธุหนาสั้น แตเรื่องจริงๆ แลวจะประมาณเอาจากความ
สั้นยาวของหนาไมได เพราะบางตัวที่เปนพันธุหนาสั้นอาจมีหนายาวกวาพันธุหนายาวก็ไดหากมีอายุที่แตกตาง
กันมาก ดังนั้นจึงตองอาศัยสวนประกอบอื่นๆ เขาชวยกลาวคือ
•

•

พันธุหนายาว ลักษณะพอพันธุ แมพันธุ หนายาวกะโหลกเล็กลําตัวยาวหุนเพียวสูง อายุ 2 ป ขึ้นไปมี
ความสูงขนาดเอวผม (80 - 90 เซนติเมตร) ขาเล็กและยาวเปนกลีบเทาเล็กแตแข็งแรงมากคลาย ๆ เกง
จะออกในลักษณะหนาสูงทายต่ํา หูเล็ก แนบชิดลําตัว มีขนสีขาวขึ้นดานใตแกมทั้งสองขาง และมีขนเปน
แผงขึ้นจากทายทอยไปถึงสันหลังขนจะยาวประมาณ 6 นิว้ เวลาตกใจขนจะชูสงู ขึ้นลักษณะขนโดยทั่วไป
จะขึ้นเปนกลุม ๆ ละ 3 รูๆ ละ 1 เสน ตัวผูจะมีเขี้ยว ตัวเมียไมมเี ขี้ยว และตัวผูจะมีผาน หรือผื่นไขมัน ซึง่
หนามาก ปนยิงไมเขา ตรงไหลขาหนา ทั้ง 2 ขาง และมีตุมนม 5 คู พันธุห นายาวจะหากินในปาตืน้
พันธุหนาสั้น ลักษณะใกลเคียงกับพันธุหนายาว แตหวั กะโหลกจะใหญกวา ดูแลวเหมือนพันธุห นายาว
แตพันธุห นาสัน้ มีลักษณะลําตัวจะกลม เตี้ย หูเล็ก ขาสัน้ และหนังจะหนากวาพันธุห นายาวนมไมเกิน 10
เตา จะหากินปาลึก จะมีจา ฝูงฝูงหนึง่ ประมาณ 30 ตัว ตัวเมียใกลคลอดจะแยกจากฝูงไปเลี้ยงลูก
ประมาณ 4 เดือน และจะเขาฝูงใหม
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การจัดสรางโรงเรือนเลี้ยงหมูปา

อันดับแรกของการเลี้ยงหมูปาก็คือ จะตองมีการสรางโรงเรือนเลี้ยงหรือคอก ซึ่งโรงเรือนเลี้ยงหมูปาจะ
สรางคลายโรงเรือนการเลี้ยงหมู เปด ไกธรรมดา เพียงแตวาโรงเรือนสัตวพวกเปด ไก เหลานั้นมักจะสรางให
โรงเรือนโปรงอากาศถายเทสะดวก และรักษาความสะอาดงาย แตโรงเรือนหมูปาจะสรางใหทึบกวาโรงเรือนของ
สัตวพวกนี้ เพราะหมูปาเปนสัตวที่ตื่นตกใจงาย ถาปลอยใหตื่นมักจะวิ่งไมคอยหยุด อีกอยางหนึ่งถาตกใจจะมีผล
ตอระบบขับถายคือ ทําใหทองรวง
ดังนั้นนอกเหนือจากโรงเรือนซึ่งตองทําใหทึบแลว รอบๆ โรงเรือนสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตรเศษยังตอง
สรางแผงปดกั้นรอบๆ โรงเรือนเพื่อไมใหหมูปาเห็นสิ่งรบกวนภายนอกมากนัก แผงกั้นอาจทําดวยแผงไมไผหรือทํา
ดวยกระสอบปานผาซีกและขึงดวยกรอบไมก็ได
สําหรับพื้นโรงเรือนถาเลี้ยงบนพื้นดินธรรมดาแลวจะทําใหเนื้อตัวสกปรก และงายตอการเปนโรค แตถา
เลี้ยงบนพื้นซีเมนตหยาบแบบหมูบานทั่วไปก็ไดผลไมดีทําใหเทาเกิดบาดแผลได
สรุปแลววิธีที่ดีที่สุดสําหรับพื้นโรงเรือนก็คือ ควรทําเปนพื้นคอนกรีตแบบขัดมัน เพราะนอกจากจะงาย
ตอการทําความสะอาดแลวยังเปนการปองกันการกระโดดออกจากคอกเลี้ยงได ซึ่งบางตัวกระโดดไดสูงมาก
สามารถกระโดดไดสูงกวา 2 เมตรทีเดียว
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สวนคอกเลี้ยงหมูปานั้น ภายในโรงเรือนแตละหลังจะแบงคอกยอยออกเปน 2 ดาน โดยจะมีทางเดินอยู
ตรงกลาง คอกเลี้ยงควรสรางดวยตาขายเหล็ก (ลวด) แบบที่ใชทํารั้วทั่วๆ ไป ที่มีขนาดตา 6 นิ้ว ขนาดของคอก
เลี้ยงแตละคอกกวางประมาณ 2 - 2 .50 เมตร ยาวประมาณ 3 เมตร ในแตละคอกเลี้ยงหมูปาได 1 ตัว หรืออาจ
หลายตัวก็ไดตามขนาดของหมูที่เลี้ยง คอกแตละคอกมีความสูงประมาณ 1.50 เมตร ซึ่งสามารถปองกันการ
กระโดดหนีของหมูปาได หรือสูงถึง 1.80 เมตรก็ได และมีประตูปด - เปดดานหนา (ชองทางเดิน) แตสําหรับคอก
แมหมูปาที่มีลูกนั้น จะตองทําคอกพิเศษโดยเปดชอง (จะมีแผนเหล็กบางๆ ที่ปดเปดได) ไวสําหรับใหลูกหมู
ออกมาจากคอกใหญได เพื่อใหลูกหมูปาลอดออกมากินอาหารเสริม แตจะตองใชไมตีกั้นเปนกรงตางหากไว
ภายนอกดวย
ทั้งนี้เพื่อกันไมใหลูกหมูปาออกมาเดินเพนพาน และสะดวกในการจับลูกหมูฉีดยา หรือดูแลเวลาเปนอะไร
ขึ้นมา เพราะแมหวงลูกมากหากกระทําในคอกเลี้ยงแมพนั ธุแลวอาจไดรับอันตรายได
การเริ่มตนเลี้ยงพอแมพนั ธุ

พอพันธุ

แมพันธุ

การเลี้ ย งหมูปา ขั้ น แรกจะต อ งซื้อ ลูก มาเลี้ ย งเพื่ อ เตรี ย มเป น พ อแม พั น ธุเ สี ย ก อ นเพราะหากจะเลี้ย ง
เพื่อสงตลาดราคาลูกหมูปาคอนขางแพงอาจไมคุมทุน ดังนั้นถาใครจะเลี้ยงขยายพันธุแลวควรใชอัตราสวนพอ
พันธุ 1 ตัว ตอแมพันธุ 7 - 10 ตัว สวนราคาของหมูปาจากฟารมขณะนี้ทราบวาขายคูละ 3500-5000 บาท
เปนหมูปาอายุตั้งแตหยานม คือ 60 - 90 วัน ซึ่งพอแมพันธุ หนึ่ง ๆ สามมารถใชงานไดจนถึงอายุนานนับสิบป
ลักษณะที่ดขี องหมูปาที่จะใชเปนพอแมพันธุ จะมีดังนี้ คือ
1.
2.
3.
4.

รูปรางสูงโปรง
สันหลังตรงและยาว
สวนไหลหนา (ผานไหล) หนาและกวาง
สะโพกกวาง
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สําหรับพันธุห มูปาทีจ่ ะใชทาํ พันธุก ็มีดวยกัน 2 พันธุ คือ พันธุห นาสัน้ และพันธุหนายาวทัง้ สองพันธุน ี้มี
ขอแตกตางกันก็ตรงที่หมูปา พันธุห นาสั้นนั้นจะมีขนสีดาํ ทัง้ ตัว มีลําตัวอวนกลมตัวเตี้ย และมีหนาผากกวางหูใหญ
กวา พันธุห นายาวเทาที่สงั เกตดูหมูปาพันธุน ี้มีการเจริญเติบโตที่คอนขางดี แตทวาเมือ่ เปรียบเทียบในเรื่องความ
แข็งแรงแลวจะสูพันธุหนายาวไมได
สําหรับหมูปาพันธุหนายาวนั้นจะมีขนไมคอยเขมเทาใดนัก (คือมีสีดอกเลา) มีลําตัวคอนขางแคบ รูปราง
สูงโปรง และมีหนาผากแคบ หูเล็กกวาพันธุหนาสั้น ทางดานการเจริญเติบโตใหเนื้อหนังสูพันธุหนาสั้นไมได
แตทวาหมูปาพันธุนี้มีความแข็งแรง หรือมีน้ําอดน้ําทนดีกวามาก
สวนการผสมคัดเลือกพันธุน ั้นก็มี 2 แบบดวยกัน คือ
•

•

การเอาพันธุแทผสมกับพันธุแ ทดวยกัน ซึ่งก็ทําโดยผสมคัดเลือกพันธุระหวางพันธุห นายาวกับพันธุหนา
ยาว และพันธุห นาสั้นกับพันธุหนาสัน้
การผสมคัดเลือกพันธุระหวางพันธุห นาสั้นกับพันธุห นายาว หรือที่เรียกกันวาลูกผสมระหวาง 2 สายพันธุ
ทั้งนี้ก็เพื่อทีจ่ ะไดเปนการรวบรวมเอาความดีของทั้งสองสายพันธุเขาดวยกัน เชน พันธุห นาสั้นมีการ
เจริญเติบโตทีด่ ี แตพันธุห นายาวจะมีความแข็งแรงกวา เมื่อนํามาผสมกันแลวก็จะไดลูกผสมที่มีความดี
ของทั้งสองพันธุเขาดวยกัน คือ มีทงั้ การเจริญเติบโตที่ดีและความแข็งแรง

การเปนสัดของหมูปา โดยปกติหมูปา ตัวเมียจะเปนสัดเร็วมากบางตัวมีอายุเพียง 8 เดือน ก็เริ่มเปนสัด
แลวจึงสงผลทําใหการผสมพันธุท ําไดคอนขางยากโดยเฉพาะหมูปา ทีต่ ัวเมียยังมีขนาดเล็ก แตตัวผูมีขนาดใหญ
ทุลักทุเลถึงกับตองสรางเปลใหหมูปาตัวเมียเพื่อชวยลดน้ําหนักตัวผูท ขี่ ึ้นผสมพันธุ ซึ่งการผสมพันธุครั้งแรกจะได
ลูกไมดกนัก แตก็ถือวาเปนการฝกไปในตัว พอมีอายุมากขึ้นหนอยลูกหมูปามีลูกดกขึ้นมาเอง ปกติหมูสาวแรกจะ
ใหลูก 4-6 ตัว พอมีอายุมากขึ้นอาจใหไดถงึ 10-12 ตัว และมีบางตัวที่ใหลูกมากกวานี้แตมักจะเลีย้ งไมรอด
เพราะหมูปา มีนมเลี้ยงลูกแค 10 เตาเทานัน้ เอง
อยางไรก็ตามหมูปาสาวที่เริม่ เปนสัดควรจะฝกใหผสมพันธุเสียตัง้ แตตน เพราะไมเชนนัน้ แลวเมื่อโตขึ้นมี
อายุมากจะไมยอมใหตัวผูขนึ้ ผสมพันธุถ ึงแมจะเปนสัดก็ตามที อันนีจ้ ึงเปนขอคิดทีข่ อฝากไววา อยาปลอยไวจน
ขึ้นคานเปนอันขาด
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การเปนสัดของแมหมูพันธุนั้นก็สามารถสังเกตไดเชนเดียวกัน แตถาหากผูเลี้ยงไมคุนเคยกับการเลี้ยงหมู
ปาก็อาจจะสังเกตไมออกวาแมหมูพันธุนั้นเปนสัดแลว เพราะการสังเกตทราบก็ยากเอาการอยูพอสมควร
เนื่องจากมันไมแสดงอาการเปนสัดใหเห็นออกมาเดนชัด มีเพียงอวัยวะเพศบวมแดงเล็กนอยและมักจะมีอาการ
เงียบซึม ไมเหมือนกับหมูบานที่รองกระวนกระวาย จึงควรหมั่นสังเกตใหดีอยูเสมอ เมื่อเห็นวาแมหมูพันธุแสดง
ลักษณะอาการดังกลาวออกมาใหเห็นก็ใหจับผสมพันธุเสีย

การผสมพันธุหมูปาและการคลอดลูกของหมูปา

โดยทัว่ ไปแลวอายุทเี่ หมาะสมสําหรับพอแมพันธุทเี่ ริ่มผสมพันธุครั้งแรกจะประมาณ 1 ป สําหรับการผสม
พันธุห มูปา นั้นหากใชพนั ธุเดียวกัน เชน พันธุห นาสั้นผสมกับพันธุห นาสั้น หรือพันธุหนายาวผสมกับพันธุหนายาว
นั้นจะใหลูกไมดก ไมแข็งแรง โตชาใหนา้ํ หนักนอย
ถาหากเอาพันธุหนาสัน้ ผสมกับพันธุห นายาวแลว ลูกที่ออกมาจะมีลักษณะดี โตเร็วกวาพอแมประมาณ
1 ใน 3 โตเร็ว และแข็งแรง ซึ่งถาหากเปนระหวางสายพันธุเดียวกันจะติดลูกประมาณ 5-7 ตัว แตถาเปนการผสม
คนละสายพันธุก็จะติดลูกสูงสุดถึง 12 ตัว อยางไรก็ตามจะมีลูกหมูเหลือรอดเพียงแค 10 ตัวเทานัน้
ในการผสมพันธุก็จะใชอัตราสวนของพอพันธุตอแมพันธุประมาณ 1 : 7 การผสมพันธุก็จะทํากันในวันที่
3 ของการเปนสัด (ของตัวเมีย) โดยจะตอนตัวเมียเขาไปหาตัวผูและใหผสมกับตัวผูต ัวแรกในชวงเชาจากนัน้ ก็จะ
ตอนตัวเมียตัวเดิมใหไปผสมกับตัวผูตัวที่ 2 ในชวงเย็น
ขอควรระวังในเรื่องการใชตัวผูเปนพอพันธุ ไมควรใชผสมทุกวัน ทางที่ดีควรใชผสมวันเวนวัน และ
ในวันที่ผสมนัน้ ใหผสมเพียงครั้งเดียวเทานัน้ แมพันธุทถี่ กู ผสมพันธุและผสมติดแลวจะตั้งทองนานประมาณ 114117 วัน (หรือประมาณ 3 เดือน 3 อาทิตย 3 วัน) เมื่อไดคํานวณวันทีจ่ ะคลอดไดแลว กอนทีจ่ ะคลอดใหเตรียม
คอกคลอดเอาไว โดยการโรยดินบาง ๆ บนพืน้ คอกตลอด เพื่อใหลกู หมูรูจักเหมือนกับวาไดเกิดตามธรรมชาติ
และจะลางดินออกหลังจากคลอดแลวประมาณ 1-2 อาทิตย
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การคลอดลูกของหมูปา

ในการคลอดลูกนั้นแมหมูปาจะคลอดเอง โดยไมมีใครไปชวยทําคลอดแตอยางใด เพราะวาแมหมูปา
จะดุรายมากเขาไปใกลตัวไมได ตอคําถามวาจะสังเกตรูไดอยางไรวาแมหมูกําลังอยูในชวงที่ใกลคลอด ซึ่งก็ขอ
ไดรับคําตอบวาแมหมูปาก็มีอาการกระวนกระวายเหมือนกับหมูบานเรานี่แหละ แตความรุนแรงก็มีมากกวา
บางครั้งจะมีการกัดคอกกัดกรง คนเขาใกลไมไดเลยจึงตองปลอยใหมันคลอดเอง เมื่อแมหมูคลอดลูกออกมา
ทามกลางกองดินลูกที่คลอดออกมาก็สามารถลุกยืนได แตถาหากวาคลอดในคอกพื้นปูนแลวลูกหมูจะยืนไมคอย
ไดเพราะวาคอกมีความลื่นทั้งนี้เนื่องจากวาคอกหมูปานี้เปนพื้นปูนที่ขัดมันนั่นเอง
ลูกหมูที่คลอดมาแตละครอกมีปริมาณเฉลี่ยแลวประมาณ 6 ตัว ในแมหมูสาวจะใหลูกนอยกวาหมูที่มี
อายุมาก อยางไรก็ตามอัตราการรอดของลูกหมูก็มีไมเกิน 10 ตัว แมวาแมหมูตัวนั้นจะคลอดลูกไดมากกวา 10
ตัวก็ตาม ทั้งนี้เพราะวาเตานมของหมูปามีเพียง 10 เตาเทานั้นมีไมมากเกินนี้ ถาหากวาแมหมูปาตัวใดมีเตานม
มากกวา 10 เตา แสดงวาหมูนั้นเปนหมูลูกผสม
ในขณะเดียวกันการกินนมของลูกหมูจะกินเตาใครเตามัน ฉะนั้นลูกหมูที่มีขนาดเล็กเกิดมาแลวแยงเตา
นมกับเขาไมไดก็ไมสามารถกินนมไดก็ทําใหผอมตายไป จึงทําใหลูกหมูแตละครอกรอดตายไดไมเกิน 10 ตัว
แมวาจะนําออกมาเลี้ยงดวยนมผงก็ตาม แตก็เลี้ยงไมรอดอาจเปนเพราะวานมผงไมมีภูมิตานทานโรคก็อาจจะ
เปนได ดังนั้นควรจับใหลูกหมูไดกินนมน้ําเหลืองซึ่งมีตอนแรกคลอดกอนทุกตัวเพราะในนมน้ําเหลืองนี้มีภูมิคุมกัน
โรคอยูมาก
การนําลูกหมูในครอกที่มีเกิน 10 ตัว ไปฝากแมพันธุตัวอื่น นั้นไมสามารถทําไดเพราะจะถูกแมหมูกัดตาย
เนื่องจากมันรูวาไมใชลูกของมันโดยสัญชาติญาณนั่นเอง จึงจําไววาอยานําลูกหมูปาจากแมหนึ่งไปใหอีกแมเลี้ยง
เพราะมันจะขบตายหมดจะเลี้ยงเฉพาะลูกของตัวเอง
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ลูกหมูปาแรกเกิดจะมีลายเปนแถบเล็ก ๆ สีเหลืองสลับขาวพาดตามความยาวของลําตัวคลายลาย
แตงไทย ลายนี้จะเลือนหายไปเมื่ออายุได 4-5 เดือน เมื่อลูกเกิดได 3 วันฉีดธาตุเหล็กใหลูกหมู และใหระวังการ
เขาไปฉีดไวบางเพราะแมหมูปาหวงลูกมาก
การเลี้ยงหมูเล็กและแมพนั ธุหลังคลอด

ลูกหมูหลังคลอดเกิดมาแลวจะปลอยใหกนิ นมแมไปเรื่อย ๆ จากลูกหมูมีอายุ 45 - 50 วันก็จะหยานม
การหยานมนัน้ ก็ทําโดยปลอยลูกหมูใหอยูในคอกตามปกติแตจะไลตอนแมหมูออกจากคอกไปเลี้ยงยังคอกที่วา ง
แตในชวงกอนที่จะอยานมนัน้ ลูกหมู นอกจากจะไดรับนมจากแมของมันแลวลูกหมูก็จะไดกินอาหารหมูออนตาม
ไปดวย ทั้งนี้และทั้งนัน้ ลูกหมูจะเริ่มหัดเลียรางตามแมของมันเมื่อมีอายุไดประมาณ 15 วัน
ฉะนัน้ ในชวงนีจ้ ึงตองใสอาหารหมูออนใหอาหารนัน้ ก็เปนอาหารอัดเม็ดของหมูบา นที่เลี้ยงกันโดยทั่วไป
นั่นเอง ปริมาณการใหอาหารจะเพิม่ ขึ้นเรือ่ ย ๆ ตามกําลังความสามารถของลูกหมูที่จะกินได แมวาจะหยานมลูก
หมูแลวก็ตาม ลูกหมูก็จะไดรับอาหารอัดเม็ดนี้ตอไปอีกประมาณ 10 วัน หรือลูกหมูมอี ายุประมาณ 60 วันนั่นเอง
จึงเปลี่ยนเปนอาหารลูกขุนซึง่ เปนอาหารผสมเอง
สําหรับแมพนั ธุทที่ ิ้งลูกไปแลวนัน้ ก็จะเลี้ยงอาหารหมูพันธุตามปกติ ซึ่งจะใหอาหารทีม่ ีโปรตีนประมาณ
13% เทานั้น ปริมาณการใหในแตละตัวในบรรดาพอแมพันธุทงั้ หมดนั้นก็ใชตัวละประมาณไมเกิน 1 กิโลกรัม ตอ
วัน การใหอาหารจะใหกนิ สองเวลาดวยกันกลาวคือเวลาเชา ประมาร 7.00 น. ใหอาหารประมาณ 0.4-0.5
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กิโลกรัมและอาจจะใหอกี เวลา 15.00 น.ในปริมาณเทา ๆ กัน สวนน้าํ นั้นก็มีใหตลอดอาจใชการใหนา้ํ แบบ
อัตโนมัติเหมือนกับหมูบานทีเ่ ลี้ยงกันโดยทัว่ ไปก็ได

การใหหัดใหกนิ น้าํ จากที่ใหน้ําอัตโนมัติในชวงแรกนั้น เพียงแตกดใหน้ําไหลและเมื่อหมูปาเกิดความหิว
มันก็จะเขามากัดกอกน้าํ กินเอง หลังจากหยานม 1 อาทิตย แมหมูจะเปนสัดใหผสมตอได (ตัวเมียเปนสัด 21 วัน
ครั้ง) ทําใหไดลูก 2 ครอกตอป
การเลี้ยงดูหมูขุน
ในการเลีย้ งดูหมูขุนนั้นจะใหอาหารสองเวลา เชา 7.00 น. และบายเวลา 15.00 น. เหมือนกันโดยใหใน
ปริมาณ 0.4-0.5 กิโลกรัมตอเวลาตอตัว เมื่อลูกหมูมีอายุ 4 เดือนก็จะทําการถายพยาธิและอีก 4 เดือน ถัดไปก็
ถายพยาธิอีกครั้ง หมูขนุ ทีเ่ ลี้ยงในฟารมนี้ ควรจัดใหอยูค อกละประมาณ 4 ตัว (คอกขนาด 2-2.50 x 3เมตร)
ฉะนัน้ อาหารที่ใหกเ็ ฉลี่ยใหรวมทัง้ 4 ตัว อาหารที่ใหนนั้ จะมีโปรตีนต่ําเพียง 9% เทานั้น ระยะขุน 2 เดือนแรกนัน้
จะเรงการเจริญเติบโตถึงการใหอาหารโปรตีน 13 % สําหรับอาหารที่ใหนนั้ ก็มีสว นประกอบของรําละเอียด ปลาย
ขาว รําหยาบ และหัวอาหาร รํายาบนัน้ ใหเพื่อเปนยาระบายและใสลงไปโดยไมไดคิดโปรตีนรวมดวย
การใหอาหารจะเพิ่มปริมาณขึ้นเมื่อหมูโตขึ้นดวยจนกระทั้งสามารถจับจําหนายได (การใหอาหารเฉลี่ย
ตั้งแตเล็กไปจนจําหนายไดนั้นจะใชประมาณ 1 กิโลกรัมตอตัวตอวัน)
การเลี้ยงดูหมูขุนเพื่อสงตลาดเวลาที่เลี้ยงจะแตกตางกัน คือ ถาเปนพันธุห นาสัน้ จะใชเวลาประมาณ 8
เดือน สวนพันธุหนายาวจะใชเวลาประมาณ 1 ป ทั้งนี้เพราะหมูปา จะเปนที่ตองการของตลาดก็ตรงหนังของมัน
พันธุห นาสัน้ หนังจะหนาเร็วเลยถูกเชือดเร็ว พันธุห นายาวหนังหนาชาก็ยืดเวลาเชือดออกไปอีก 4 เดือน ทีนี้จะมี
คนถามอีกวาถาเอาพันธุห นาสั้นผสมกับพันธุห นายาว(ตัวผูหนายาวตัวเมียหนาสัน้ ) ก็จะไดลูกผสมที่มีขนาดใหญ
กวาพันธุหนาสั้น หนังหนาเร็วกวาพันธุห นายาว และใชเวลาเลีย้ งประมาณ 8 เดือนจึงสงเชือด เกี่ยวกับตนทุน
คาอาหาร เมื่อคิดคํานวณตนทุนอาหารแลวตกราว 800 กวาบาทเทานัน้
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ตลอดระยะเวลาเลี้ยงขุน 1 ปเต็ม ซึ่งจะใหไดหมูปาที่มีนา้ํ หนักประมาณ 60-70 กิโลกรัม แตเมื่อผาซาก
ออกมาแลวจะไดสวนของเนือ้ ประมาณ 40 กิโลกรัมเทานัน้ คิดคํานวณอัตราการแลกเนื้อแลวจะไดประมาณ 2
เทา เมื่อขายไดราคาประมาณตัวละสองพันบาทเศษ หากวาเราสามารถเพาะพันธุห มูปาไดเอง เมือ่ คิดหักลบ
ตนทุนการเลี้ยงดานตาง ๆ แลวจะมีกําไรอยูไมนอย
อาหารและการใหอาหารเลี้ยงหมูปา

อาหารนับวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดอยางหนึง่ ในหลายๆ อยางทัง้ นี้ก็เนือ่ งจากวาหมูปาจะเจริญเติบโตให
ผลผลิตเต็มความสามารถ ก็ขึ้นอยูกับคุณภาพอาหารที่กนิ เขาไป
อาหารหลัก คือ ผักและเศษอาหารที่มีอยูทั่วไป เชน ผักบุง ผักตบ หญาขน หรืออื่น ๆ ที่พอจะหาได แต
ในอาหารที่ใหกินนี้ควรผสมธาตุอาหารอื่นบาง เชน รํา หรือหัวอาหารนิดหนอยทั้งจะตองใหในปริมาณเหมาะสม
ไมใชกินกันตลอดเวลา หมูปา จะไดมีเนื้อหนา ไมมีมนั ถาใหหัวอาหารหรืออาหารถุงก็ได หมูปา จะโตไว ตัวใหญ
แตปญหาจะตามมา คือทําใหมีไขมันมาก หนังไมกรอบ และไมหนา ถาหมูปา มีปญหาแบบนี้ การจําหนายจะมี
ปญหาทันที
อาหารที่ใชเลีย้ งหมูปา แบงเปน 5 ระยะ โดยใหวนั ละสองมื้อ (เชา-เย็น)
1. อาหารสําเร็จหมูดูดนม ใหจนกระทั่งถึงลูกหมูหยานม
2. อาหารหมูรุน (ชวงนี้จะกินอาหารประมาณวันละ 0.5 กิโลกรัม) ใหกับลูกหมูหลังหยานม
นาน 2.5 เดือน
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3. อาหารหมูขุน (ชวงนี้จะกินอาหารประมาณวันละ 0.5 กิโลกรัม)ใหจนหมูมีอายุ 1 ป แลวสงชําแหละ
จะไดน้ําหนักประมาณ 60 กิโลกรัม
4. อาหารพอแมพันธุและระยะหลังตั้งทอง แมหมูที่ผสมติดแลวจะใหกนิ อาหารวันละ 1 กิโลกรัมเปน
เวลา 2.5 เดือน แลวจึงใหอาหารเพิ่มขึน้ เปน 15 กิโลกรัม ตอวันจนถึงอีก 2 อาทิตยจะคลอด ใหกนิ
อาหารเพียง 1 กิโลกรม ตอวัน
5. อาหารแมหมูเลี้ยงลูก เมื่อคลอดแลวใหกนิ อาหาร 3 กิโลกรัมตอวัน วากันวาการใหอาหารหมูปา จะ
ประหยัดมาก เพราะหมูปา กินอาหารนอยกวาหมูบา นถึง 5 เทา อาหารเลี้ยงหมูบาน 1 ตัว จึงเลีย้ ง
หมูปาได 5 ตัว ปกติจะใหอาหารหมูปาวันละ 2 มื้อ มื้อละครึ่งกิโลกรัม
สวนเรื่องน้าํ ก็ใหเพียงวันละ 1 แกลลอนเทานัน้ การใหอาหารหมูทั่วไป อาจใหอาหารลูกหมูในชวงแรก
ถัดไปจึงเปลี่ยนเปนอาหารหมูใหญ
การผสมอาหารตองไมใหหัวอาหารมากเกินไป เพราะมักจะทําใหหมูปา ทองรวง ทําใหเปลืองโดยใชเหตุ
แตถามีพวก พืช ผัก เชน เผือก มัน ตนออย ทีเหลือกินเหลือใช จะใชเปนอาหารเสริมไดอยางดี
อาหารสามารถใหไดโดยเวลาเชาหั่นหยวกกลวยแลวนําไปผสมกับรําขาว ในอัตราหยวกกลวย 3 สวน
รํา 1 สวน ใหกินวันละ 2 เวลาเชา-เย็น ปริมาณการใหจะสังเกตจากการกินของหมูปา วาตักใหกินขนาดไหนจึงจะ
พอดี ในชวงกลางวันอาจเสริมดวยผักตบชวาหัวมันหรือกลวย เรื่องการใหอาหารจึงทําไดงายและตนทุนต่ํา
สําหรับน้ําที่ใหกินจะใชวิธีการตั้งถังเก็บน้ําไวแลวปลอยน้ําไปตามสายยางซึ่งที่สายยางจะตอที่ใหน้ําสําหรับหมูไว
ซึ่งเปนแบบที่ใชในฟารมทั่วไป

หมูปาชอบกินหญาออนเปนอาหารเหมือนกันโดยเฉพาะหญาขน จึงควรที่จะไดจัดหาไปใหหมูปา ไดกิน
หรือควรที่จะไดปลูกไวใหกนิ เปนอาหารเสริม
ยกเวนเพียง 2 อยางที่ไมควรนํามาเปนอาหาร ก็คือ ใบกระถินกับมันสําปะหลังดิบ และไมควรใหหมูกิน
เปนอาหารอยางเด็ดขาด เนือ่ งจากมีสารพิษที่เปนอันตรายตอหมูปา
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การเลี้ยงหมูปามีความคลายคลึงกับการเลี้ยงหมูบานมาก จะมีขอปฏิบัติที่แตกตางกันบางก็ตรงที่วา
แสงแดด หมูปาตองการแสงแดดมากกวาหมูบาน จึงควรเปดโอกาสใหมีแสงแดดสองถึงคอกหมู ความสงบ นับวา
เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะหมูปาตกใจงาย ประสาทสัมผัสรับรูเร็วที่สุด โดยเฉพาะเรื่องเสียง หากมีเสียงดังแลวจะ
วิ่งกันไมหยุดโดยเฉพาะเล็บของหมูปาจะตะกุยกับพื้น มาก ๆ เขามันแรงขนาดขุดพื้นปูนจนมีกลิ่นเหม็นไหมเลย
ทีเดียวฉะนั้นพื้นหินจึงจําเปนจะตองขัดมันใครที่คิดวาการเลี้ยงหมูปาจะตองการใหหมูปาออกกําลังกายมากหรือ
วิ่งมาก ๆ เพื่อไมใหมีไขมันนั้นจึงไมเปนเรื่องจริง
ความสะอาด ในดานความสะอาดก็เชนกันหมูปาแทนที่จะชอบเลอะเทอะเหมือนวาอยูดง แตความจริง
ชอบความสะอาด ควรจะมีการฉีดน้ําลางคอกทุกวันและราดน้ํายาฆาเชื้อทุกอาทิตยจะชวยปองกันโรคไดดีมาก
หากโรงเรือนหรือคอกเลี้ยงทําใหสะอาดดีแลวจะไมมีปญหาอะไรเกี่ยวกับโรค เพราะปกติหมูปามีความตานทาน
โรคสูงอยูแลว ไมมีโรคประจําตัวอะไรมากนัก
การปองกันโรค หมูปาไมคอยมีปญหาเรื่องโรคนักเพราะเปนสัตวที่แข็งแรงอยูแลว อาจมีบางก็ในลูกหมู
กอนหยานม เชนทองรวง โรคปอดบวม แตมีอาการเพียงเล็กนอยเมื่อใหยาที่ถูกตองก็ไมมีปญหาอะไร (โรคของหมู
ปามันจะไมคอยแสดงอาการเปนโรคใหเห็น ถาหากวาโรคยังคุกคามไมมาก เมื่อหมูไมแสดงอาการตั้งแตแรก
ที่โรคเขาแทรกก็ทําใหเราไมรูวาหมูเปนโรค จะรูก็ตอเมื่อโรคแทรกซอนมากขึ้นจนแกปญหาไมไดแลว จึงแสดง
อาการใหเห็น บางตัววันนี้ยังสังเกตเห็นทาทางยังปกติอยูแตเมื่อถึงวันรุงขึ้นหมูตัวนั้นก็นอนตายคาคอกก็มี)
โรคอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวนี้ก็มีโรคขี้เรื้อน ซึ่งมักจะเกิดในหนาหนาว แตโรคนี้เราก็สามารถ
แกปญหาไดดวยการฉีดยา โดยในการฉีดยานั้น ใหฉีดไปบนสันหลังของหมูปา ทั้งนี้คนฉีดจะอยูนอกคอก เมื่อหมู
ปาเขาใกลก็เอาเข็มจิ้มลงไปบนหลังแลวฉีดปลอยยาเขา
ถาเปนหมูใหญจะมีเรื่องการถายพยาธิทุก 6 เดือน พรอมทั้งตองฉีดวัคซีนปองกันโรคที่สําคัญในหมู เชน
โรคอหิวาต โดยติดตอกับเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอ ซึ่งจะเขามาชวยดูแลและใหคําแนะนําในเรื่องของการฉีดวัคซีน
ป อ งกั น โรค อย า งไรก็ ต ามระหว า งการเลี้ ย งหมู ปา ในปจ จุบัน แทบจะไม มี ปญหาอะไรทั้ ง สิ้น เกี่ย วกั บ โรคภั ย
จึงเปนการชวยสรางความมั่นใจในการลงทุนเลี้ยงหมูปาไดเปนอยางดี

