กลุมงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

การเลี้ยงสุกร
กลุมงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปจจัยที่จะทําใหการเลี้ยงสุกรประสบความสําเร็จประกอบดวย
1. สุกรพันธุดี
2. อาหารดี
3. โรงเรือนดี
4. การจัดการเลี้ยงดูดี
5. การปองกันโรคดี
พันธุสุกร
แบงออกเปน 3 ประเภท ตามการใชประโยชน คือ
1. ประเภทมัน เปนสุกรรูปรางตัวสั้น อวนกลม มีมันมาก สะโพกเล็ก โตชา เชน สุกรพันธุ
พื้นเมืองของประเทศไทย
2. ประเภทเนื้อ รูปรางจะสั้นกวาพันธุเบคอน ไหลและสะโพกใหญ เดนชัด ลําตัวหนาและลึก
ไดแก พันธุดูร็อคเจอรซี่ เบอรกเชียรแฮมเชียร เปนตน
3. ประเภทเบคอน รูปรางใหญ ลําตัวยาว มีเนื้อมาก ไขมันนอย ความหนาและความลึกของ
ลําตัวนอยกวาประเภทเนื้อ ไดแก พันธุแลนดเรซ ลารจไวท เปนตน
พันธุสุกรจากตางประเทศ และพันธุสุกรพื้นเมืองที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย
1. พันธุลารจไวท มีสีขาว หูตั้ง ลําตัวยาว กระดูกใหญ
โครงใหญ หนาสั้น หัวใหญ โตเต็มที่น้ําหนัก 200-250 กิโลกรัม
ใหลูกดกเฉลี่ย 9-10 ตัว เลี้ยงลูกเกง เหมาะที่ใชเปนทั้ง
สายพอพันธุและแมพันธุ

2. พันธุแลนดเรซ มีสีขาว หูปรก หนายาว ลําตัวยาว
โตเต็มที่ 200-250 กิโลกรัม ใหลูกเฉลี่ย 9-10 ตัว เลี้ยงลูกเกง
มีขอเสีย คือ ออนแอ มักจะมีปญหาเรื่องขาออน พันธุแลนดเรซ
เหมาะที่ใชเปนสายแมพันธุ

3. พันธุดูร็อคเจอรซี่ มีสีแดง หูปรกเปนสวนใหญ
ลําตัวสั้นกวาลารจไวท และแลนดเรซ โตเต็มที่ 200-250 กิโลกรัม
เจริญเติบโตเร็ว มีความแข็งแรงทนทานตอสภาพดินฟาอากาศทุกชนิด
นิยมใชเปนสายพอพันธุ เพื่อผลิตลูกผสมจะไดลูกผสมที่สวยงาม

4. พันธเหมยซาน(มิตรสัมพันธ) เปนสุกรที่ประเทศจีนไดทูล
เกลาถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อสงเสริม
ใหเกษตรกรที่อยูหางไกลไดเลี้ยง ลักษณะจะมีขนสีดํา ใบหูใหญปรก
มีรอยพับบนใบหนา ทองยาน เจริญเติบโตดวยการกินอาหารคุณภาพต่ํา
ใหลูกดก 12 – 20 ตัว/ครอก การเจริญเติบโตชา เลี้ยงลูกเกง

การปรับปรุงพันธุ
หลักในการปรับปรุงพันธุสุกร นั้นมี 2 ขอดังนี้
1. การคัดเลือกพันธุ
สุกรที่จะใชทําพันธุน้ันจะคัดเลือกจากลักษณะภายนอกและจากพันธุประวัติ พิจารณาความ
แข็งแรงของขา ขาไมแอนเหมือนตีนเปด ลําตัวยาว อวัยวะเพศปกติ เตานมไมต่ํากวา 12 เตา หัวนมไมบอด
สวนจากพันธุประวัติไดจากการทดสอบพันธุ ดูอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร ความหนา
ของไขสันหลัง และผลผลิตจากแมพันธุ (ลูกดก)
2. การผสมพันธุ
เมื่อคัดเลือกพันธุไดแลวก็นํามาผสมพันธุเพื่อผลิตลูกตอไป สุกรเพศผูจะเริ่มใชผสม
พันธุเมื่ออายุ 8 เดือนขึ้นไป สวนเพศเมียเริ่มใชผสมพันธุเมื่ออายุ 7-8 เดือน สุกรแมพันธุควรจะใหลูก
ครอกแรกเมื่ออายุได 1 ป แมสุกรเปนสัดแตละรอบระยะเวลาหางกัน 21 วัน ตั้งทอง 114 วัน ควรทําการ
ผสมแมพันธุ 2 ครั้ง หางกัน 24 ชั่วโมง (เชา-เชา หรือ เย็น-เย็น) หรือมากกวา 2 ครั้ง ยิ่งดี โดยเริ่มผสม
พันธุในวันที่สองของการเปนสัด
แมสุก รที่คลอดลู ก แลว ควรหยานมเมื่อลูก อายุ 4 สัปดาห และแม สุกรจะเปนสั ด ส ว น
หลังจากหยานมภายใน 3-10 วัน ทําการผสมพันธุตอไดเลย แมสุกรควรใหลูกปละไมต่ํากวา 2 ครอก และ
ผลิตลูกไดไมต่ํากวา 15 ตัว/แม/ป

การปฏิบัติเลี้ยงดู และการจัดการสุกร
1. การจัดการแมสุกรกอนคลอด ระวังอยาใหแมสุกรเจ็บปวยหรือทองผูก
1) แมสุกรกอนคลอด 7 วัน ใหอาบน้ําดวยสบูทําความสะอาดแมสุกร โดยเฉพาะ
ราว
นม บั้นทาย อวัยวะเพศ
2) ดูแลแมสุกรอยางใกลชิดอยาใหแมสุกรปวย เชน สังเกตรางอาหารวาแมสุกรกินอาหาร
หมดหรือไม ถายอุจจาระเปนเม็ดกระสุน ทองเสีย
3) คอกคลอด กอนนําแมสุกรเขาคอกคลอด คอกคลอดตองสะอาด ราดหรือพนดวยน้ํายาฆา
เชื้อโรค และโรยปูนขาว ตองมีการพักคอกไวอยางนอย 7 วัน
2. การจัดการลูกสุกรเมื่อคลอด แมสุกรกอนคลอด 24 ชั่วโมง เมื่อบีบเตานมจะมีน้ํานมไหล
ออกมาจากเตานม ลูกสุกรแรกคลอดควรดูแลปฏิบัติดังนี้
1) ใชผาที่สะอาดหรือฟางเช็ดตัวลูกสุกรใหแหง ควักเอาน้ําเมือกในปากและในจมูกออก

2) การตัดสายสะดือ ใชดายผูก
สายสะดือใหหางจากพื้นทอง ประมาณ 1-2 นิ้ว
ทารอยแผลดวยทิงเจอรไอโอดีน เพื่อฆาเชื้อโรค

3) ตัดเขี้ยวออกใหหมด
(เขี้ยวมี 8 ซี่ ขางบน 4 ซี่ ขางลาง 4 ซี่)
การตั ด เขี้ ย วให ใ ช ก รรไกรตั ด เขี้ ย วที่ มี ข าย
ตามรานขายอุปกรณ หรือกรรไกรตัดเล็บ
ขนาดใหญ การตัดเขี้ยวเพื่อปองกันลูกสุกร
กัดเตานมแมสุกรเปนแผลในขณะแยงดูดนม

4) รีบนําลูกสุกรกินนมน้ําเหลืองจากเตานมแมสุกร

3. การจัดการลูกสุกรแรกคลอดหยานม
1) ลูกสุกร อายุ 1-3 วัน ใหฉีดธาตุเหล็กเขากลามเนื้อตัวละ 2 ซีซี
2) ลูกสุกร อายุ 10 วัน เริ่มใหอาหารสุกรนมหรืออาหารสุกออน (อาหารเลียราง) เพื่อฝกให
ลูกสุกรกินอาหาร
4. การจัดการลูกสุกรเมื่อหยานม
1) หยานมลูกสุกร เมื่ออายุ 28 วัน น้ําหนักประมาณ 6 กิโลกรัม
2) ลูกสุกร อายุ 6 สัปดาห ใหฉีดวัคซีนปองกันโรคอหิวาตสุกร และฉีดวัคซีนซ้ําทุกๆ 6
เดือน
3) ลูกสุกร อายุ 2 เดือนครึ่ง ควรใหถายพยาธิ
การใหอาหารสุกระยะตางๆ
1. ลูกสุกรระยะดูดนมแม เริ่มใหอาหารสุกรนมโปรตีน 22 เปอรเซ็นต หรืออาหารสุกรออน
โปรตีน 20 เปอรเซ็นต เมื่อลูกสุกรมีอายุ 10 วัน ถึงหยานม (หยานม 28 วัน) และใหตออีกประมาณ 3
วัน หลังจากหยานมแลว
2. ลูกสุกรระยะหยานม (หยานม 28 วัน น้ําหนักประมาณ 6 กิโลกรัม) ใหอาหารสุกรออน
โปรตีน 20 เปอรเซ็นต จนถึงอายุ 2 เดือน
3. สุกรระยะน้ําหนัก 20-35 กิโลกรัม ใหอาหารโปรตีน 18 เปอรเซ็นต โดยใหสุกรกินอาหาร
เต็มที่ สุกรจะกินอาหารวันละ 1-2 กิโลกรัม
4. สุกรระยะน้ําหนัก 35-60 กิโลกรัม ใหอาหารโปรตีน 16 เปอรเซ็นต สุกรจะกินอาหารวันละ
2.5-3.5 กิโลกรัม

5. สุกรระยะน้ําหนัก 60 กิโลกรัม-สงตลาด ใหอาหารโปรตีน 14-15 เปอรเซ็นต สุกรจะกินอาหาร
วันละ 2.5-3.5 กิโลกรัม
6. การใหอาหารสุกรพันธุทดแทน สุกรตัวที่ตองการจะเก็บไวทําพันธุ (ยกเวนสุกรขุน สุกรทดสอบ
พันธุ) ควรจํากัดอาหารเพื่อไมใหอวนเกินไป เมื่อสุกรน้ําหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ใชอาหารโปรตีน 16
เปอรเซ็นต ใหอาหารวันละ 2-2.5 กิโลกรัม
7. การใหอาหารสุกรพอพันธุ ใหอาหารโปรตีน ประมาณ 15-16 เปอรเซ็นต

โรงเรือนสุกร
1. สถานที่กอสรางโรงเรือนสุกร ควรเปนที่ดอนน้ําไมทวม มีที่ระบายน้ําไดดี หางไกลจากที่ชุมชน
ตลาด และผูเลี้ยงสุกรรายอื่น
2. สรางโรงเรือนสุกรตามแนวตะวันออก- ตะวันตก และระยะหางของแตละโรงเรือน ประมาณ
20-25 เมตร
3. ลักษณะของหลังคาโรงเรือน มี 5 แบบ ดวยกัน ดูตามรูป
3.1 แบบเพิงหมาแหงน
3.2 แบบเพิงหมาแหงนกลาย
3.3 แบบหนาจั่ว
3.4 แบบจั่วสองชั้น
3.5 แบบจั่วสองชั้นกลาย

รูปแสดงตัวอยางโรงเรือนแบบตางๆ

4. วัสดุที่ใชมุงหลังคา ขึ้นอยูกับงบการลงทุน วัสดุที่ใช เชน กระเบื้องอะลูมิเนียม สังกะสี แฝก
และจาก เปนตน
5. พื้นคอก โดยทั่วไปสรางโรงเรือนเลี้ยงสุกรดวยพื้นคอนกรีต ซึ่งจะประหยัดเงินทุน
6. ผนังคอก ทั่วๆ ไป มักใชอิฐบล็อก แปบน้ํา
ลวดถัก ไมขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ความสูงของผนังคอก
จะสูงประมาณ 1 เมตร

การสุขาภิบาล การปองกันโรค และโรคติดตอในสุกร
การสุขาภิบาล หมายถึง การจัดการเพื่อใหสัตวอยูอยางสบาย ปลอดภัยจากเชื้อโรคตางๆ การทําคอก
ใหสะอาด การใหอาหารที่ดี และการจัดการที่จะเปนประโยชนตอการผลิตสุกร
การปองกันโรค
หมายถึง การปองกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับสุกร ปองกันไดโดยการฉีดวัคซีน และการสุขาภิบาลคอกให
สะอาด
โรคที่สําคัญในสุกร
1. โรคอหิวาตสกุ ร
เปนโรคที่ระบาดรุนแรง เกิดจากเชื้อไวรัส พบวาเปนไดกับสุกรทุกอายุ เมื่อเชื้อโรคเขาสู
รางกายโดยการกินอาหาร กินน้ํา หายใจหรือโดยทางบาดแผลที่ผิวหนัง ใชเวลาฟกตัว 3 วัน ถึง 3
สัปดาห แตโดยทั่วไปประมาณ 7 วัน อาการที่พบคือ มีไขสูง 105-108 องศาฟาเรนไฮต สุกรจะเบื่อ
อาหาร ซึม เยื่อตาอักเสบ (มีขี้ตา) ทองผูก (ขี้เปนเม็ด) และทองรวง (ขี้เปนน้ํา) อาจพบอาการอาเจียนรวม
ดวย ผิวหนังบริเวณหู คอ ทอง และดานในของขาหนีบจะพบจุดเลือดออกเล็กๆ ทําใหผิวหนังนั้นเปนสีแดง
ติดตอจากสุกรตัวหนึ่งไปยังตัวอื่นไดรวดเร็วมาก
ภายใน 7 วัน อาจเกิดโรคอหิวาตไดทั้งฟารมเมื่อสุกรเปนโรคอหิวาตแลว
อัตราการตายสูงถึง 90 เปอรเซ็นต และไมมีทางรักษา
การปองกัน ทําวัคซีนเมื่อลูกสุกร อายุประมาณ 6 สัปดาห และ
สําหรับสุกรพอแมพันธุ ควรทําวัคซีนทุก 6 เดือน
วัคซีนปองกันโรคอหิวาตสุกร
2. โรคปากและเทาเปอย
เปนโรคติดตอที่รุนแรง ติดตอไดอยางรวดเร็วในสัตวกีบคู (โค กระบือ แพะ แกะ สุกร)
โรคนี้เปนไดกับสุกรทุกอายุ อาการที่พบไดคือ มีตุมน้ําใสที่บริเวณปลายจมูก
ปาก ลิ้น ริมฝปาก เหงือก และผิวหนังบริเวณไรกีบ ตอมาตุมน้ําใสจะแตก
นอกจากนี้ยังพบอาการไขสูง เบื่ออาหาร น้ําลายยืด ขาเจ็บ กีบลอก
หลุด
และน้ําหนักลด
การปองกัน ทําวัคซีนลูกสุกร อายุประมาณ 7 สัปดาห
และใหทําวัคซีนอีกครั้ง ในอีก 2 สัปดาหตอมา และสําหรับสุกรพอ
แมพันธุ ทําวัคซีนทุกๆ 4-6 เดือน
วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยสุกร

3. โรคทองรวง
4. โรคปอดบวม
การใชยาปองกันและรักษาสุกรเจ็บปวย
1. ยาปฏิชีวนะ เปนสารที่ สกัดจากจุลชีพบางชนิด
ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค หรือทําใหเชื้อ
โรคนั้น ๆ ถูก ทํา ลายได ยาปฏิ ชีว นะใช ในการป องกั น และ
รักษาโรค เชน โรคปอดบวม หลอดลมอักเสบ การอักเสบ
ตางๆ แผลมีหนอง โรคทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อทางเดิน
ปสสาวะ มดลูกอักเสบ โลหิตเปนพิษ เปนตน ยาในกลุมนี้ เชน เพนนิซิลิน สเตรปโตมัยซินเพนสเตรปมัย
ซิ น แอมพิ ซิ ลิ น กาน า มั ย ซิ น เทตร า ไซคลี น อ็ อ กซี่ เ ทตร า ไซคลี น คลอเทตร า ไซคลี ย น นี โ อมั ย ซิ น
ลินโคสเปคโรมัยซิน เปนตน
2. ยาซัลฟา เพื่อใชปองกันและรักษาโรคยาในกลุมนี้ เชน สโตรเมซ ไบรีนา ไตรซัลฟาน ไตร
เวทตริน เวซูลอง ซัลเมท ซัลฟาเมอราซีน ซัลฟาควิน็อกซาลีน ซัลาฟาเมทาซีน ซัลฟาไดอาซีน ซัลฟานิลา
ไมด ซัลฟาไทอาโซน เปนตน
3. ยาบํ า รุ ง ส ว นใหญ เ ป น ยาเข า ในรู ป ฟอสฟอรั ส แคลเซี่ ย ม แมกนี เ ซี่ ย ม น้ํ า ตาลกลู โ คส
ตลอดจนวิตามิน และแรธาตุที่จําเปนสําหรับรางกาย ชวยกระตุนใหการดูดซึมของระบบการยอยอาหารใหดี
ขึ้น ยาในกลุมนี้ เชน โทโนฟอสฟานอาริซิล คาโตซาล ไวตาเล็กซ อมิโนไลท คาลมาเด็ก (แคลเซียมโบ
โรกลูโคเนท) ไวตามินเอชนิดฉีด วิตามินบี-คอมเพล็กซ มัลติวิตามิน เปนตน
4. ยาฆาเชื้อโรค ใชลางคอกโดยทั่วไป เชน ไอซาล ซานิตัส เซฟลอน ไอโอเฟค ไอโอดีน
ฟอรมาลีน
5. ยาฆาพยาธิภายนอก ใชฆาพวกเห็บ เหา ไร ขี้เรื้อน ขี้เรื้อนแหง ในสุกร เชน เอ็นโก เย็น
โก ไฟสเปรย มาลาช มาลาไธออน เซฟวินส
6. ยาถ า ยพยาธิ ยาฆ า พยาธิ ใ นลํ า ไส ข องสั ต ว ที่ ใ ช กั น มากที่ สุ ด คื อ ตั ว ยาป พ เพอร ร าซี น
คารบอนเตตราคลอไรด ไพแรนแทลทารเทรค ไทอะเบนดาโซล
7. ยาที่ใชกรอกปากลูกสุกร เพื่อปองกันและรักษาลูกสุกรทองเสีย เชน ฟารโมซินปายลิ้น (ปม
ปากลูกสุกร ตัวยาคลอเทตราไซคลีน ไฮโดรคลอไรด) โคไล-การด (ปมปากลูกสุกร ตัวยาสเตรปโตมัยซิน
ซัลเฟต ซัลฟาไธอาโซนอะโทรฟนซัลเฟต) ไดอะตรีมชนิดน้ํา (ปมปากลูกสุกร ตัวยาไตรเมโธพริมซัลฟาได
อาซีน) โนโรดีนชนิดน้ํา (ปมปากลูกสุกร ดวยยาไตรเมโธพริมซัลฟาไดอาซีน) โนโรดีนชนิดน้ํา
8. ยาใสแผล ใชใสแผลสดและแผลเรื้อรัง เชน ทิงเจอรไอโอดีน ยาเหลือง เจนเชียนไวโอเลต
(ยาสีมวง)

9. ธาตุเหล็ก เพื่อปองกันโรคโลหิตจางในลูกสุกร เชน ไฟเด็กซไมโอเฟอร พิกซเดร็ก ไอรอนเดร็กทรานโรนาเด็ก เปนตน

