บทที่ 2
พันธุสุกร
สุกรบานมีวิวัฒนาการมาจากสุกรปาโดยวิธีทางธรรมชาติและฝมือของมนุษยใน
การปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ พันธุสุกรที่ยอมรับกันวาเปนพันธุแท (pure breed) มี
อยูประมาณ 87 พันธุ กระจายอยูในทวีปยุโรปและอเมริกา พันธุสุกรเปนปจจัยที่สําคัญใน
การพัฒนาการเลี้ยงสุกร ทําใหฟารมมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และสรางผลกําไรใหแก
ผูผลิตสุกรเปนการคา เนื่องจากสุกรพันธุดีจะมีสมรรถภาพในการสืบพันธุดี มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูง มีประสิทธิภาพการใชอาหารดี ใหผลผลิตสูง ใชระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น
ตลอดจนมีคุณภาพซากดีดวย
ประเทศไทยมีการปรับปรุงพันธุสุกรกันอยางมาก มีฟารมสุกรขนาดใหญเกิดขึ้น
จํานวนมาก ดําเนินธุรกิจแบบแขงขัน มีการนําเอาสุกรพันธุตางประเทศเขามาทําการ
ปรับปรุงพันธุสุกรใหมีคุณภาพดีขึ้น เพื่อใหสุกรที่ผลิตไดตรงกับความตองการของตลาด

2.1 ประเภทของสุกร
สุกรแบงตามประเภทของการใชประโยชนเปน 3 ประเภท คือ

1. ประเภทมัน (Lard type)
เปนสุกรดั้งเดิม เจริญเติบโตชา รูปรางอวนเตี้ย ลําตัวสั้น สะโพกเล็ก ใหเนื้อ
นอย มีมันมาก ไดแก สุกรพันธุพื้นเมืองของไทยและจีน ปจจุบันสุกรพันธุพื้นเมืองมี
เหลืออยูนอยมาก ทางภาคใตมีมากกวาภาคอีสาน อีกไมนานสุกรประเภทนี้คงจะหมดไป
เนื่องจากผูบริโภคไมนิยมบริโภคน้ํามันที่ไดจากสุกร หันมาบริโภคน้ํามันพืชเปนสวนใหญ
สุกรพันธุพื้นเมือง ไดแก พันธุไหหลํา เหมยซาน ควาย พวง และกระโดน
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2. ประเภทเบคอน (bacon type)
เปนสุกรที่มีรูปรางใหญ ลําตัวยาวคอนขางบาง ไหลหนา หลังและเอวแคบ
ปริมาณเนื้อแดงมากและปริมาณไขมันนอย ความหนาและความลึกของลําตัวนอยกวา
ประเภทเนื้อ ตางประเทศนิยมใชทําเนื้อสามชั้นเค็ม เรียกวา เบคอน เพราะบริเวณเนื้อ
สามชั้นมีเนื้อแดงและมันสลับกันเปนชั้น ๆ สุกรประเภทเบคอน ไดแก พันธุแลนดเรซ
(Landrace) ลารจไวท (Large White) แทมเวิรท (Tam Worth) เปนตน

3. ประเภทเนื้อ (meat type)
เปนสุกรที่เกิดขึ้นใหมโดยปรับปรุงมาจากสุกรประเภทมัน เจริญเติบโตเร็ว
ประสิทธิภาพการใชอาหารดี ใหลูกดกพอสมควร รูปรางสันทัด ลําตัวสั้นกวาประเภท
เบคอน ไหลและสะโพกใหญเดนชัด ใหเนื้อมาก มันนอย หลังโคง ความหนาและความลึก
ของลําตัวมากกวาประเภทเบคอน สุกรประเภทเนื้อ ไดแก พันธุดูรอค (Duroc) แฮมเชียร
(Hamshire) เบอรกเชียร (Berkshire) นอกจากนี้ยังมีเฮียรฟอรด (Hereford) เบลทวีลล
(Beltville) โปแลนดไชนา (Poland China) เชสเตอรไวท (Chester White) มินีโซตา
(Minesota) มอนตานา (Montana) ซึ่งไมเคยนําเขามาเลี้ยงในประเทศไทย

2.2 พันธุสกุ ร
พันธุสุกรเปนปจจัยแรกที่มีความสําคัญ เนื่องจากพันธุเปนตัวกําหนดลักษณะ
และคุณสมบัติของสุกร เชน การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร คุณภาพซาก
ประสิทธิภาพในการสืบพันธุ และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ซึ่งมีผลตอตนทุน
คุณภาพซาก และราคาของสุกร ซึ่งทําใหผูเลี้ยงไดกําไรมากหรือนอย พันธุสุกรแบงเปน
2 ชนิดคือ

ก. สุกรพันธุพื้นเมือง
สุกรพันธุพื้นเมืองมีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเซีย
ลักษณะทั่วไป ลําตัวสั้น หัวคอนขางใหญ ไหลและสะโพกแคบ หลังแอน
ทองยาน ขาและขอขาออน ตัวเล็ก ขนาดโตเต็มที่น้ําหนัก 80 กิโลกรัม สวนใหญสีดํา
บางพันธุอาจมีพื้นทองสีขาว เจริญเติบโตชา 180-350 กรัมตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหาร
18
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ประมาณ 5-7 มีเนื้อแดงนอย ไขมันมาก ขอดีของสุกรพันธุพื้นเมืองคือ ทนทานตอสภาพ
ดินฟาอากาศและทนตอการตรากตรําไดอยางดี ใหลูกดก เลี้ยงลูกเกง และทนทานตอการ
กักขัง สุกรพื้นเมืองมีหลายพันธุ ไดแก สุกรไทย เชน พันธุควาย ราดหรือกระโดน พวง
และสุกรจีน เชน พันธุไหหลํา และเหมยซาน
สุกรพันธุควาย
เปนสุกรที่พบมากในภาคเหนือของไทย
ลักษณะทั่วไป สีคลายกับสีของสุกรพันธุไหหลํา ลําตัวสวนใหญมีสีดํา จมูก
ของสุกรพันธุควายชี้ตรงกวาและสั้นกวา มีรอยยนที่บริเวณลําตัวมากกวาสุกรพันธุไหหลํา
ใบหูใหญปรกเล็กนอย รูปรางเล็กกวาสุกรพันธุไหหลํา ขาและขอเทาไมแข็งแรง ขนาดโต
เต็มที่ตัวผูมีน้ําหนัก 125-150 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ําหนัก 100-125 กิโลกรัม
สุกรพันธุราดหรือกระโดน
เปนสุกรที่เลี้ยงมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ลักษณะทั่วไป สีดํา หัวเล็กยาว ลําตัวสั้นและปอม กระดูกเล็ก ใบหูเล็กตั้งตรง
วองไว ปราดเปรียว เนื้อแนน เจริญเติบโตชา ขนาดโตเต็มที่ตัวผูมีน้ําหนัก 100-120
กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ําหนัก 90-100 กิโลกรัม
สุกรพันธุพวง
เปนสุกรที่พบในภาคตะวันออกของไทย
ลักษณะทั่วไป สีดํา ผิวหนังหยาบ ลําตัวยาวเกือบเทากับสุกรพันธุไหหลํา
ไหลกวาง สะโพกแคบ หลังแอน ขนาดโตเต็มที่ตัวผูมีน้ําหนัก 90-130 กิโลกรัม ตัวเมียมี
น้ําหนัก 90-100 กิโลกรัม
สุกรพันธุไหหลํา
เปนสุกรที่เลี้ยงอยูทางตอนใตและภาคกลางของประเทศจีน
ลักษณะทั่วไป ลําตัวสีดํา ทองขาว สีดํามักเขมบริเวณหัวไหลและบั้นทาย
หัวไมโตจนเกินไป จมูกยาวแอนขึ้นเล็กนอย คางยอย ไหลกวาง ลําตัวยาวปานกลาง หลังแอน
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สะโพกเล็ก ขาและขอเทาออน มีอัตราการเจริญเติบโตไดดีกวาพันธุพื้นเมืองอยางอื่น
ขนาดโตเต็มที่ตัวผูมีน้ําหนัก 115-140 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ําหนัก 90-115 กิโลกรัม
สุกรพันธุเหมยซาน
เปนสุกรที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนอมเกลาฯ ถวายแดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 4 ตัว เมื่อคราวเสร็จเยือนประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานสุกรดังกลาวใหกรม
ปศุสัตว เพื่อการศึกษาและขยายพันธุไปสูเกษตรกรผูมีรายไดนอย
ลักษณะทั่วไป ลําตัวสีดํา หนาผากยน ใบหูใหญยาวและปรก ใบหนามีขนสีดํา
แตไมดก เฉพาะบริเวณลําตัวมีขนสีขาว มีเตานม 16-18 เตา เจริญเติบโตเปนหนุมสาวเร็ว
ขนาดโตเต็มที่ตัวผูมีน้ําหนัก 192.5 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ําหนัก 172.5 กิโลกรัม และแมสุกร
พันธุนี้ใหลูกดก

ภาพที่ 2.1 สุกรพันธุควาย

ภาพที่ 2.2 สุกรพันธุราดหรือกระโดน

ภาพที่ 2.3 สุกรพันธุไหหลํา

ภาพที่ 2.4 สุกรพันธุเหมยซาน
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ข. สุกรพันธุตางประเทศ
ประเทศไทยมีการปรับปรุงพันธุสุกรกันอยางมาก มีฟารมสุกรขนาดใหญ
เกิดขึ้นจํานวนมาก การดําเนินธุรกิจเปนแบบแขงขันโดยนําเอาสุกรพันธุตางประเทศเขา
มาทําการปรับปรุงพันธุสุกรใหมีคุณภาพดีขึ้น เพื่อใหสุกรที่ผลิตไดตรงกับความตองการ
ของตลาด
สุกรพันธุตางประเทศที่สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและสภาพ
อากาศของประเทศไทย ไดแก
สุกรพันธุลารจไวท
มีถิ่นกําเนิดในประเทศอังกฤษ เปนสุกรประเภทเบคอน ถูกนํามาเลี้ยงใน
ประเทศไทยตั้งแตพ.ศ.2482 เปนลูกผสมของพันธุยอรคเชียร (Yorkshire) กับพันธุ
แลงเคสเตอร (Lechester) และไดปรับปรุงพันธุมาจนกลายเปนพันธุลารจไวท
ลักษณะทั่วไป สีขาวตลอดลําตัว อาจมีจุดดําบางไมถือเปนขอตําหนิ หูตั้ง
หัวโตขนาดปานกลาง จมูกยาว ลําตัวยาวและลึก กระดูกใหญ ไหลหนา พื้นทองขนานกับ
พื้นดิน หลังและเอวแคบ มันใตผิวหนังบาง ขนาดโตเต็มที่ตัวผูมีน้ําหนัก 320-450
กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ําหนัก 230-360 กิโลกรัม เปนสุกรที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว
ประสิทธิภาพการใชอาหารดี แข็งแรง ใหลูกดก เลี้ยงลูกเกง คุณภาพซากดี ขาแข็งแรง
นิยมใชเปนพอแมพันธุสําหรับผลิตสุกรพันธุลูกผสม 2 สาย เพื่อเปนแมพันธุหรือสุกรขุน
สงตลาด
สุกรพันธุแลนดเรซ
มีถิ่นกําเนิดในประเทศเดนมารค ปรับปรุงจากสุกรพันธุลารจไวทของอังกฤษ
และสุกรพันธุพื้นเมืองของเดนมารคเอง และไดรับการรับรองเปนพันธุแทตั้งแตพ.ศ.2433
สุกรพันธุแลนดเรซถูกนําไปปรับปรุงพันธุในหลายประเทศ จนไดพันธุแทของประเทศ
เหลานั้น แลวใสชื่อประเทศผูปรับปรุงนําหนาเขาไป เชน อเมริกันแลนดเรซ เบลเยี่ยมแลนดเรซ เปนตน ถูกนํามาเลี้ยงในประเทศไทยปพ.ศ.2506
ลักษณะทั่วไป สีขาวตลอดลําตัว (อาจมีจุดดางดําบางถือเปนเรื่องธรรมดา)
หูใหญปรก หัวเล็กเรียว ไมมีรอยยน จมูกยาว ลําตัวยาวมากและลึก (สุกรพันธุนี้มีซี่โครง
มากกวาพันธุอื่น 1 คู อาจมี 16-17 คู) ไหลกวางและหนา สะโพกโตเห็นเดนชัด ขาสั้นเตี้ย
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ขนาดโตเต็มที่ตัวผูมีน้ําหนัก 320-400 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ําหนัก 250-340 กิโลกรัม เปน
สุกรที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว ประสิทธิภาพการใชอาหารดีมาก ใหลูกดก เลี้ยงลูก
เกง ใหน้ํานมดี คุณภาพซากดี เนื้อมาก มันนอยและมีมันที่บริเวณสันหลังบาง ใหเนื้อสวน
เบคอนมาก แตมีขอเสียตรงขอขาออน และไมทนทานตออาหารคุณภาพไมดี นิยมใชเปน
แมพันธุในการผลิตสุกรพันธุลูกผสม 2 สาย เพื่อเปนสุกรแมพันธุ เพราะมีเตานมมาก เตานม
แตละเตาหางกัน สะดวกในการใหลูกดูดนม
สุกรพันธุดูรอค
มีถิ่นกําเนิดทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา เดิมเรียกวา ดูรอค
เจอรซี่ (Duroc Jersey) ไมทราบตนตระกูลแนนอน ไดรับการรับรองเปนพันธุแทเมื่อ
พ.ศ.2428
ลักษณะทั่วไป สีน้ําตาลแดง บางตัวสีจางจนเปนสีเหลืองทอง หูปรกเล็กนอย
หัวโตพอสมควร จมูกไมยาวนัก หนายาวปานกลาง ลําตัวสั้นและหนา ไหลและสะโพก
หนาและกวางอยางเดนชัด หลังโคงกวาพันธุอื่น ถาใหอาหารมากจะอวนมาก ขนาดโต
เต็มที่ตัวผูมีน้ําหนัก 300-450 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ําหนัก 270-320 กิโลกรัม เปนสุกรที่มี
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว มีประสิทธิภาพการใชอาหารดี แข็งแรง สามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมไดดี เลี้ยงลูกไมเกง ใหลูกดกพอสมควร คุณภาพซากดี นิยมใชเปนสาย
พอพันธุสําหรับผสมพันธุเพื่อเลี้ยงเปนสุกรขุน เนื่องจากใหลูกที่เลี้ยงงายและโตเร็ว
สุกรพันธุแฮมเชียร
มีถิ่นกําเนิดในสหรัฐอเมริกา นิยมเลี้ยงในสหรัฐอเมริกามากเปนอันดับสอง
รองจากพันธุดูรอค มีบรรพบุรุษมาจากสุกรพันธุเวสเส็กซแซ็ดเดิลแบ็ค (Wessex Saddle
Back) ของประเทศอังกฤษ ไดรับการรับรองเปนพันธุแทเมื่อพ.ศ.2436 ประเทศไทย
นําเขามาเลี้ยงตั้งแตพ.ศ.2519
ลักษณะทั่วไป สีดํา มีคาดขาวที่หัวไหลลงไปถึงขาหนาทั้งสองขาง หูตั้ง หัว
คอนขางเล็ก ขนาดลําตัวเล็กกวาดูรอค หลังคอนขางโคง ขนาดโตเต็มที่ตัวผูมีน้ําหนัก
270-390 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ําหนัก 230-320 กิโลกรัม ใหลูกดกพอสมควร คุณภาพซาก
คอนขางดี
นิยมใชเปนสุกรสายพอพันธุสําหรับผลิตสุกรลูกผสมเพื่อเลี้ยงเปนสุกรขุน
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ประเทศไทยไมคอยนิยม เพราะปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของประเทศยังไมดีพอและ
ใหผลผลิตสูพันธุอื่นไมได
สุกรพันธุเพียวเตรียน (Pietrain)
มีถิ่นกําเนิดในประเทศเบลเยี่ยม
ลักษณะทั่วไป สีขาว ลําตัวมีจุดดํา สวนไหลมีเนื้อแดงมาก อัตราสวน
ระหวางเนื้อกับมันดีกวาสุกรพันธุอื่น มีแฮมใหญ มันบาง ซากดี นิยมใชเปนสุกรสาย
พอพันธุ สําหรับผลิตสุกรลูกผสมเพื่อเลี้ยงเปนสุกรขุน เมื่อนํามาเลี้ยงในประเทศไทย
ปรากฏวาโตชา ประสิทธิภาพการใชอาหารไมคอยดี ไมเปนที่นิยมของผูเลี้ยงและมีปญหา
เกี่ยวกับการช็อคตายไดงายเมื่อผสมพันธุ

ภาพที่ 2.5 สุกรพันธุลาจไวท

ภาพที่ 2.6 สุกรพันธุแลนดเรซ

ภาพที่ 2.7 สุกรพันธุดูรอค

ภาพที่ 2.8 สุกรพันธุแฮมเชยร

ภาพที่ 2.9 สุกรพันธุเพียวเตรียน
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2.3 สายพันธุสุกร
สุกรที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยดวย ไดแก สุกรพันธุแลนดเรซ
ลารจไวท และดูรอค เนื่องจากสุกรเหลานี้สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและ
อากาศของประเทศไดดี เลี้ยงงาย มีสมรรถภาพการผลิตสูง และคุณภาพซากดี สุกรแตละ
พันธุที่ไดอยูในประเทศใดนาน ๆ และไดรับการปรับปรุงในประเทศนั้นก็จะเปนสุกรสาย
พันธุ (breed line) ของประเทศนั้น ซึ่งอาจจะมีรูปรางลักษณะทั้งภายในและภายนอก
แตกตางกันไปมากบางนอยบาง เชน สุกรพันธุแลนดเรซของเดนมารคก็เปนสุกรสาย
พันธุแดนิชแลนดเรซ สุกรพันธุแลนดเรซของเบลเยี่ยมก็เปนสุกรสายพันธุเบลเยี่ยมหรือ
เบลเยี่ยมแลนดเรซ สุกรพันธุแลนดเรซของอังกฤษก็เปนสุกรสายพันธุบริทิชแลนดเรซ
สุกรพันธุแลนดเรซของเนเธอรแลนดก็เปนสุกรสายพันธุเนเธอรแลนด สุกรพันธุแลนด
เรซของอเมริกาก็เปนสุกรสายพันธุอเมริกา ดังนั้นสุกรพันธุตางประเทศที่สั่งซื้อเขามาใน
ประเทศไทยขณะนี้จึงมาจากหลายสายพันธุดวยกัน แลวแตบริษัทผูสั่งซื้อวาตองการสุกร
ลักษณะใด สุกรแตละพันธุที่มีในประเทศไทยตางก็ผสมพันธุระหวางสายพันธุกัน และลูก
สุกรที่เกิดขึ้นนั้นเปนลูกผสมระหวางสายพันธุหรือเปนลูกผสมไปแลวชวงหนึ่ง
จึงมี
ลักษณะที่ดีเดนกวาพอแม เชน รูปรางลักษณะดีขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น ลักษณะ
การสืบพันธุดีขึ้น ซึ่งคลายกับลักษณะของการผสมขามพันธุ แตถานําลูกของสุกรพวกนี้
เปนพอแมพันธุก็จะไมดีเทากับตัวของพอแมเอง
แตหากไดรับการปรับปรุงโดยการ
คัดเลือกและผสมพันธุใหไดลักษณะตาง ๆ ตามความตองการของผูเลี้ยงในประเทศไทย
ไปนาน ๆ จนลูกผสมนั้นมีสมรรถภาพในการถายทอดลักษณะไปสูลูกหลานไดดี ซึ่งตอไป
อาจเรียกสุกรแตละพันธุเหลานี้วาเปนสายพันธุของประเทศไทยก็ได
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