บทที่ 5
โรงเรือนสุกรและอุปกรณ
การเลี้ยงสุกรในปจจุบันพัฒนาเปนการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น
มีการ
จัดระบบการผลิตสุกรเปน 2 ระบบใหญ คือ 1) ระบบการผลิตสุกรพันธุ เปนการเลี้ยงสุกร
พอพันธุและแมพันธุ เพื่อผลิตสุกรขายเปนพอพันธุและแมพันธุหรือลูกสุกรขุนขายใหไป
ทําการขุนตอไป และ 2) ระบบการผลิตสุกรขุน เปนการเลี้ยงสุกรขุนขายสงตลาด ดังนั้น
การจัดการเกี่ยวกับโรงเรือนจึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญ ถามีการออกแบบโรงเรือนให
เหมาะสมกับระบบการผลิตสุกรแลว ทําใหสุกรมีการเจริญเติบโตดี มีสุขภาพดี ลดปญหา
เรื่องโรคระบาดตาง ๆ ประหยัดแรงงานและคาใชจาย และใชประโยชนจากโรงเรือนได
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตลงได

5.1 สถานที่ตั้งฟารมสุกร
การเริ่มตนสรางฟารมสุกรควรพิจารณาถึงสถานที่ตั้งฟารมใหเหมาะสม เพราะ
การลงทุนกอสรางโรงเรือนเปนการลงทุนสูง การเลือกสถานที่ตั้งฟารมสุกรควรพิจารณา
ดังนี้
1. บริเวณที่จะกอสรางโรงเรือนควรเปนที่ดอน น้ําไมทวม ถาหลีกเลี่ยงไมได
ควรถมดินและยกพื้นโรงเรือนใหสูงขึ้น และควรเปนสถานที่กวางขวางสามารถที่จะขยาย
กิจการไดในอนาคต
2. การคมนาคมสะดวก เพื่อใหสามารถขนสงวัตถุดิบตาง ๆ และอาหารสัตว
เขามาใชในฟารม และขนสงผลผลิตไปสูตลาดไดอยางสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยัง
สามารถทราบขาวสารการเคลื่อนไหวของภาวะตลาดไดรวดเร็ว
3. ไมควรอยูใกลแหลงชุมชน เพราะกลิ่นมูลและเสียงสุกรอาจรบกวนผูอื่น
4. บริเวณนั้นไมเปนสถานที่เคยเกิดโรคระบาดของสุกรมากอน
เพราะโรค
ระบาดของสุกรบางโรคสามารถอาศัยอยูในดินไดเปนเวลานาน ถาใชสถานที่นั้นเลี้ยงสุกร
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5. เปนแหลงที่มีน้ําสะอาดและไมมีสิ่งเจือปนที่เปนอันตรายอยางเพียงพอ เพื่อ
ใชน้ําในการกินและใชทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ กอนตั้งฟารมควรตรวจสอบน้ํา
ในบริเวณนั้นกอนวาเหมาะสมกับการที่จะนํามาใชเลี้ยงสุกรหรือไม
6. มีระบบระบายน้ําสะดวก สภาพพื้นที่ตั้งฟารมควรมีความลาดเทพอสมควร
เพื่อสะดวกในการระบายน้ําทิ้งไมใหเกิดความชื้นแฉะหรือเปนบอ ซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุ
ยุง แมลงวัน และสะสมเชื้อโรค
7. ไมมีศัตรูหรือโจรผูรายรบกวน เชน งู เหยี่ยว เสือ มนุษย เปนตน
8. ใกลแหลงชวยเหลือทางดานวิชาการและการเงิน เชน สถานีบํารุงพันธุสุกร
สถานีรักษาโรคสัตว ธนาคาร เปนตน

5.2 การวางผังฟารมสุกร
การวางผังฟารมสุกร ควรมีหลักการดังนี้ (ภาพที่ 5.1 และภาพที่ 5.2)
1. จัดวางโรงเรือนตามความยาวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เพื่อลดความ
รอนจากแสงแดดที่สองเขามาในโรงเรือน
2. ขนาดของโรงเรือน ขึ้นอยูกับเนื้อที่ของฟารมและจํานวนสุกรที่เลี้ยง ไมควร
เลี้ยงสุกรแนนจนเกินไปหรือเลี้ยงนอยจนโหรงเหลง ควรคํานึงถึงขนาดพื้นที่ตอตัวสุกร
และสามารถใชประโยชนไดเต็มที่ โรงเรือนแตละหลังควรหางกันไมนอยกวา 20 เมตร
และอยูหางจากบริเวณรั้วไมนอยกวา 20 เมตร เพื่อความปลอดภัยในการปองกันโรคและ
การระบายอากาศบริเวณรอบโรงเรือน
3. จัดวางโรงเรือนอยางเปนระเบียบ อยาใหบังทิศทางลมธรรมชาติ และควรมี
ถนนภายในฟารมระหวางโรงเรือนตามความจําเปน เพื่อสะดวกในการขนสงภายในฟารม
4. ฟารมจะตองมีรั้วสามารถปองกันคนและสัตวผานเขา-ออกได นอกจากนั้น
จะตองมีรั้วแบงเขตเลี้ยงสุกรและเขตที่พักใหแยกจากกัน
5. จัดใหมีทางเขา-ออกฟารมเพียงทางเดียวและตองผานโรงฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อ
หรือบอน้ํายาฆาเชื้อทั้งเขตฟารมและเขตที่พัก
74

AT 328

โรงเรือนขาย โรงเรือนพักสุกร

20 ม.
20 ม.
ขุน

โรงฉีดฆาเชื้อ

ขุน

อนุบาล

พอแมพันธุ

บอฆาเชื้อ

10-15 ม.
10-15 ม.

โกดัง
บานพัก

ขุน

ขุน

สํานักงาน
เขตที่พัก

อนุบาล

พอแมพันธุ

เขตเลี้ยงสัตว

เหนือ

แผนผังฟารมสุกรพันธุ
โรงเรือนขาย โรงเรือนพักสุกร

20 ม.
ขุน 20 ม. ขุน
ใหญ
ใหญ

โรงฉีดฆาเชื้อ

ขุน
กลาง

ขุน
เล็ก

บอฆาเชื้อ

10-15 ม.
10-15 ม.

โกดัง
สํานักงาน
บานพัก
เขตที่พัก

ขุน
ใหญ

ขุน
ขุน
ใหญ
กลาง
เขตเลี้ยงสัตว

ขุน
เล็ก
เหนือ

แผนผังฟารมสุกรขุน

ภาพที่ 5.1 การวางผังฟารม

ภาพที่ 5.2 โรงฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อหรือบอน้ํายาฆาเชื้อ ผนังดานขางมีสเปรยพนน้ํายาฆาเชื้อ
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6. อาคารสํานักงานและบานพักจะตองอยูนอกเขตเลี้ยงสุกร ควรตั้งอยูเหนือลม
และอยูในที่สูง เพื่อใหระบายน้ําไดดีและสามารถมองเห็นโรงเรือนได
7. โรงผสมอาหารและโกดังเก็บอาหารและอุปกรณ ควรตั้งอยูระหวางเขตที่พัก
และเขตเลี้ยงสุกร เพื่อสะดวกในการขนสงอาหารและอุปกรณเขาไปยังโรงเรือนเลี้ยงสุกร
และสามารถปองกันโรคที่ติดมากับรถยนตบรรทุกอาหารที่มาสง
8. โรงเรือนพักสุกรและโรงเรือนจําหนายสุกร ควรตั้งอยูนอกเขตเลี้ยงสุกรหาง
จากรั้วประมาณ 10 เมตร เพื่อปองกันโรคระบาด
9. โรงเรือนเลี้ยงสุกรควรตั้งอยูภายในรั้วเขตเลี้ยงสุกร ลักษณะของโรงเรือนขึ้นอยู
กับระบบการเลี้ยงสุกรวา เปนระบบการเลี้ยงสุกรพันธุหรือระบบการเลี้ยงสุกรขุน
10. การจัดวางโรงเรือนสุกร ถาเลี้ยงสุกรพันธุและขุนควรวางโรงเรือนสุกรพอ
แมพันธุไวดานในสุด ถัดออกมาเปนโรงเรือนสุกรเล็ก โรงเรือนสุกรขุนรุน และโรงเรือน
สุกรขุนใหญ ตามลําดับ ถาเลี้ยงสุกรขุนอยางเดียว ควรวางโรงเรือนสุกรขุนขนาดเล็กอยู
ดานในสุด ถัดมาเปนโรงเรือนสุกรขุนขนาดรุนและโรงเรือนสุกรขุนขนาดใหญอยูดานหนา
ของฟารม เพื่อสะดวกในการจําหนายและปองกันโรคติดตอไดอีกดวย

5.3 ลักษณะโรงเรือนที่ดี
โรงเรือนสุกรที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
1. ปองกันแดด ลม ฝน และศัตรูตาง ๆ ไดดี
2. อากาศภายในโรงเรือนถายเทสะดวก ไมอับชื้น สุกรอยูไดอยางสุขสบาย
3. สามารถรักษาความสะอาดไดงาย ไมเปนที่ขังน้ํา และมีอุปกรณเพียงพอ
4. สะดวกและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถใชแรงงานได
อยางมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียได เชน รางอาหารสามารถปองกันสุกรคุยเขี่ย
อาหารไมใหตกหลนได
5. ระบายของเสียไดดี พื้นที่ลาดเทเล็กนอย มีบอพักมูลสุกรและระบบบําบัด
น้ําเสียอยูนอกโรงเรือนกลิ่นจะไดนอยลง และทําใหน้ําสะอาดขึ้นกอนปลอยออกภายนอก
ฟารม
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6. สรางงาย ราคาถูก ใชวัสดุกอสรางที่มีในทองถิ่นและแข็งแรงทนทาน
7. มีการจัดแบงพื้นที่ภายในโรงเรือนอยางเหมาะสม ทําใหสามารถใชประโยชน
ไดอยางเต็มที่

5.4 สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับสุกร
ประเทศไทยมีสภาพอากาศรอนชื้น ทําใหความรอนภายในรางกายระบายออก
ไดชา เพราะความชื้นในอากาศสูง ประกอบกับสุกรไมมีตอมเหงื่อ เมื่อตองการระบาย
ความรอนภายในรางกาย สุกรอาศัยการระบายความรอนโดยการหายใจ ดังนั้นหาก
สภาพแวดลอมมีอุณหภูมิสูงสุกรจะหายใจถี่และแรง สุกรเปนสัตวไมชอบอากาศรอนชื้น
เพราะทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ สุกรเจ็บปวยและออนแอไดงาย โดยเฉพาะ
ปญหาโรคปอดอักเสบและปอดบวม ซึ่งพบเห็นบอย ๆ
โรงเรือนสุกรควรมีการระบายอากาศดี ไมอุดอูหรือรอนอบอาว พื้นคอกแหงไม
ชื้นแฉะ อุณหภูมิระหวางกลางวันและกลางคืนไมแตกตางกันมาก ไมรอนหรือหนาวจัด
จนเกินไปและไมควรมีฝนตกหนักจนเกินไป อุณหภูมิภายในโรงเรือนควรต่ํากวาอุณหภูมิ
ภายนอก อุณหภูมิภายในโรงเรือนที่เหมาะสมสําหรับแมสุกรเลี้ยงลูกควรอยูระหวาง 60-65
องศาฟาเรนไฮต (15-18 องศาเซลเซียส) ลูกสุกรหลังหยานมควรอยูระหวาง 70-75 องศาฟาเรนไฮต (21-24 องศาเซลเซียส) และสุกรขุนควรอยูระหวาง 70-75 องศาฟาเรนไฮต
(21-24 องศาเซลเซียส) หากอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงหรือต่ํากวานี้ มีผลทําใหสุกรเครียด
และการเจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร จึงควรปรับปรุงสภาพโรงเรือนใหมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ
กับสุกร เชน กรณีที่โรงเรือนสุกรรอนเกินไปควรติดพัดลมหรือติดหัวพนหมอกไอน้ํา
ภายในโรงเรือนหรือติดที่พนน้ําบนหลังคา (ขนาด 2½ แกลลอนตอ 1 ชั่วโมง) หรือติดตั้ง
ระบบทําความเย็นดวยน้ํา และถาอุณหภูมิภายในโรงเรือนต่ําเกินไปหรือเวลากลางคืน
หรือฤดูหนาวหรือลมพัดแรง ควรติดผาใบเปดปดไดเพื่อปองกันลมหรือปลูกตนไม เชน
ตนกระถินเปนแนวกันลม
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5.5 โรงเรือนสุกร
การสรางโรงเรือนสุกรใหมีลักษณะอยางไรนั้นขึ้นอยูกับ เงินทุน ปริมาณสุกรที่จะ
เลี้ยง สภาพอากาศ และเปาหมายในการเลี้ยง โรงเรือนเปนองคประกอบที่สําคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปองกันโรค การจัดการตาง ๆ และตนทุนการผลิต
โรงเรือนของสุกรแตละประเภทมีลักษณะแตกตางกันออกไป ไดแก โรงเรือนพอพันธุ
โรงเรือนแมพันธุ โรงเรือนคลอด โรงเรือนอนุบาล และโรงเรือนสุกรขุน

โรงเรือนสุกร แบงเปน 2 ประเภทคือ
1. โรงเรือนเปด เปนโรงเรือนเปดโลงหรือมีกําแพงฝากั้นเปนบางสวน อุณหภูมิ
อากาศภายในโรงเรือนจะผันแปรไปตามอุณหภูมิภายนอก นก แมลงวัน ยุง และฝุน
ละอองเขาออกไดงาย แตเดิมโรงเรือนสุกรในประเทศไทยเปนโรงเรือนเปดทั้งสิ้น (ภาพที่
5.3)
2. โรงเรือนปด เปนโรงเรือนที่ไดรับความนิยมในปจจุบันโดยเฉพาะฟารมใหญ
โรงเรือนแบบนี้มีทั้งที่ปดแบบไมถาวร ซึ่งดานขางโรงเรือนปดดวยผาใบที่สามารถชักขึ้น
ลงได และแบบถาวรที่กออิฐทึบทั้งสองดาน สวนภายในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิโดยใช
ระบบทําความเย็นดวยน้ํา เรียกวา ระบบอีแวป (Evaporated cooling system) โรงเรือน
ระบบอีแวปนี้เริ่มตนดัดแปลงใชกับโรงเรือนพอพันธุกอน ตอมาขยายใชกับโรงเรือนขุน
โรงเรือนอนุบาล และโรงเรือนแมพันธุอมุ ทองดวย โรงเรือนระบบอีแวปจะตองลงทุนสูง
แตใหผลคุมคา ทําใหประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น เชน การผลิตน้ําเชื้อของพอพันธุ การ
เจริญเติบโตของสุกรขุน การเพิ่มจํานวนสุกรที่เลี้ยงไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ
ควบคุมการติดตอของโรคบางชนิดได ควบคุมนก แมลงวัน ยุง ซึ่งเปนพาหะของโรคได
ปจจุบันมีการออกแบบวัสดุที่ใชเปนแผนทําความเย็น (cooling pad) ที่แตเดิมใชกระดาษ
ราคาแพงมาเปนการใชมุงไนลอนหรืออิฐแดงมีรูหรืออิฐบล็อกที่ออกแบบพิเศษ ซึ่งมีราคา
ถูกกวาและมีประสิทธิภาพในการทําใหอากาศในโรงเรือนเกิดความเย็นไดในระดับเปนที่
พอใจ การพัฒนาโรงเรือนระบบอีแวปจึงเปนความกาวหนาของการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย
(ภาพที่ 5.4)
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ภาพที่ 5.3 ลักษณะโรงเรือนเปด

ภาพที่ 5.4 ลักษณะโรงเรือนปด

การสรางโรงเรือนสุกร ควรพิจารณาดังนี้
ก. พื้นคอก สําหรับเลี้ยงสุกรมีความสําคัญ เพราะมีผลตอการเจริญเติบโตของ
สุกรและความสะดวกในการทําความสะอาด พื้นคอกที่นิยมคือ พื้นซีเมนตและพื้นสแล็ต
ลักษณะของพื้นซีเมนตที่ดีนั้นควรมีความลาดเอียงไปทางดานระบายมูล ความลาดเอียง
1 นิ้วตอ 1 เมตร เพื่อปองกันไมใหพื้นคอกเปยกแฉะอยูเสมอและทําความสะอาดไดงาย
พื้นคอกไมหยาบหรือลื่นจนเกินไป ถาพื้นคอกหยาบเกินไปจะทําใหสุกรกีบเทาแตก หาก
เชื้อโรคเขาไปจะทําใหเกิดฝหรือเทาบวมได หากเกิดในสุกรพอแมพันธุจะทําใหสุกรตัวนั้น
ไมสามารถใชผสมพันธุได ถาพื้นคอกลื่นเกินไปจะทําใหสุกรลื่นขาฉีกหรือแมสุกรแทงได
ดังนั้นพื้นคอกซีเมนตควรมีอัตราสวนผสมปูน:ทรายกลาง:หินเบอร 1 = 1:2:4 และควร
ผสมยากันซึมดวย พื้นผิวเรียบแตไมตองขัดมัน
ข. ฝาผนังกั้นคอก ฝาผนังกั้นคอกควรทําอยางแข็งแรง เพราะสุกรชอบงัดและ
กัดแทะ ทําใหคอกพังไดงาย ฝาผนังคอกอาจเปนไม เหล็กทอประปา ลวดถัก หรืออิฐ
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ค. หลังคา วัสดุที่ใชทําหลังคานั้น ถาใชจากหรือแฝกจะมีราคาถูกและทําให
อุณหภูมิภายในโรงเรือนเย็นสบายแตไมทนทาน ควรใชหลังคาสังกะสี กระเบื้อง หรือ
อลูมิเนียมจะคงทนกวาแตราคาแพง ถาใชหลังคาสังกะสีอุณหภูมิภายในโรงเรือนจะรอน
โดยเฉพาะในชวงบาย ซึ่งสามารถแกไขไดโดยใชจากหรือแฝกมุงซอนดานลางหรือทาสี
ดานในสังกะสี หรือเพิ่มความสูงของหลังคาจะชวยบรรเทาความรอนลงได
ง. การจัดสรางคอกภายในโรงเรือนสุกร แบงตามวัตถุประสงคในการเลี้ยงได
2 แบบ คือ แบบโรงเรือนสุกรพันธุและแบบโรงเรือนสุกรขุน
1. การจัดสรางคอกภายในโรงเรือนสุกรพันธุ แบงไดเปน 5 หนวยคือ
ก. คอกสุกรพอพันธุ เปนคอกสี่เหลี่ยม ขนาด 2x3 เมตร พื้นคอกอาจ
เปนพื้นซีเมนตหรือพื้นสแล็ตก็ได ฝาผนังอาจเปนอิฐบล็อกหรือแปปน้ํา สูง 1-1.5 เมตร
เพื่อปองกันไมใหสุกรกระโดดออกไปนอกคอก ดานหนาติดรางอาหารและจุบน้ํา มีพื้นที่
เดินออกกําลังกายและใชผสมพันธุ (ภาพที่ 5.5)
ข. คอกสุกรสาวทดแทน สุกรสาวทดแทนในระยะแรกนิยมเลี้ยงรวมกัน
คอกละไมควรเกิน 6 ตัว เพื่อกระตุนใหสุกรเปนสัดเร็วขึ้น ลักษณะคอกเหมือนคอกสุกร
พอพันธุหรือคอกสุกรขุน
ค. คอกสุกรแมพันธุ (อุมทองและทองวาง) เปนซองขังเดี่ยว ลักษณะ
เปนซองติดกัน แมสุกรแตละตัวจะอยูในซองเฉพาะ จะกินและนอนอยูในซองนี้ตลอดเวลา
เพื่อปองกันการกระทบกระเทือนและสะดวกในการควบคุมอาหารใหถูกตอง บางครั้งจะ
ปลอยออกมาเมื่อผสมพันธุและปลอยใหเดินออกกําลังภายในแปลงหญาเปนครั้งคราว มี
รางอาหารและที่ใหน้ําอยูหนาซอง พื้นคอกควรเปนพื้นสแล็ต เพื่อใหคอกแหงไมลื่น คอก
ชนิดนี้ควรสรางไวประมาณ 1 ใน 3 ของจํานวนแมพันธุทั้งหมด (ภาพที่ 5.6)
ง. คอกคลอดและเลี้ยงลูก เปนคอกที่ใชคลอดและเลี้ยงลูก ลักษณะเปน
คอกสี่เหลี่ยม มี 2 สวนคือ 1) สวนซองสําหรับตัวแมเพื่อไมใหเหยียบหรือทับลูก มีราง
อาหารและที่ใหน้ําติดอยูดานหนาซอง และ 2) สวนพื้นที่วางสําหรับลูกเปนที่กกใหความ
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จ. คอกอนุบาล สําหรับเลี้ยงลูกสุกรหยานมจนถึง 10 สัปดาห (น้ําหนัก
ประมาณ 15 กิโลกรัม) ขนาด 3 ตารางเมตร บรรจุลูกสุกรได 8-10 ตัว เมื่อลูกสุกรแข็งแรง
ดีแลว จึงนําไปเลี้ยงในคอกสุกรขุนตอไป มีรางอาหารและที่ใหน้ําติดอยูดานขาง (ภาพที่
5.8)
ผูเลี้ยงบางรายนิยมสรางโรงเรือนสุกรพันธุเปนชุดหรือยูนิต (unit) โดยมีทุก
หนวยยอยอยูในหลังเดียวกัน คือ โรงเรือนหลังหนึ่ง ประกอบดวย คอกผสมพันธุ คอกอุม
ทอง คอกคลอด-เลี้ยงลูก และคอกอนุบาล ทําใหงายและสะดวกในการจัดการ แตในกรณี
ที่แมสุกรมีจํานวนมากตั้งแต 300-400 แมขึ้นไปอาจมีการสรางโรงเรือนที่แยกเปนสัดสวน
คือ โรงเรือนอุมทอง โรงเรือนคลอด และโรงเรือนอนุบาล
2. การจัดสรางคอกภายในโรงเรือนสุกรขุน โรงเรือนสุกรขุนสําหรับเลี้ยง
สุกรหลังหยานมจนถึงน้ําหนักสงตลาด 90-120 กิโลกรัม ภายในโรงเรือนประกอบดวย
คอกตาง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คอกสุกรรุน น้ําหนัก 15-35 กิโลกรัม
คอกสุกรขุน น้ําหนัก 35-60 กิโลกรัม อาจแยกเปนสุกรพันธุบาง
คอกสุกรขุน น้ําหนัก 60-120 กิโลกรัม สงตลาด
คอกสุกรขุน เลี้ยงตั้งแต น้ําหนัก 15-100 หรือ 120 กิโลกรัม สงตลาด

คอกสุกรขุนควรจัดสรางเปน 2 แถว โดยแตละแถวมีคอกยอย ๆ เลี้ยงสุกรขุน
ตามน้ําหนักที่กลาวมาแลว คอกละไมควรเกิน 20 ตัว ลักษณะเปนคอกสี่เหลี่ยม มีราง
อาหารอยูดานหนาคอก อาจเปนปูนกอขนาดกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร
รางแบบนี้ตองใหอาหารทุกวัน หรือใชถังอาหารอัตโนมัติตั้งอยูกลางคอก เพื่อใหอาหาร
ออกมาในชองกินอาหาร สุกรจะกินอาหารไดตลอดเวลา อาหารไมหกหลน และมีที่ใหน้ํา
เปนจุบอัตโนมัติในจํานวนที่เพียงพอ พื้นคอกมีความลาดเอียงเล็กนอยไปทางดานหลัง
คอก เพื่อสะดวกในการทําความสะอาด ควรจัดใหสุกรถายเปนที่ในสวนหลังคอกหรือทํา
เปนอางมีน้ําขัง (สวมน้ํา) (ภาพที่ 5.9)
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ภาพที่ 5.5 คอกพอพันธุ

ภาพที่ 5.6 ซองตับแมอุมทองและทองวาง

ภาพที่ 5.7 คอกคลอด

ภาพที่ 5.8 คอกอนุบาล
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ภาพที่ 5.9 คอกสุกรขุน

5.6 อุปกรณตางๆ ในโรงเรือนสุกร
อุปกรณตาง ๆ ในโรงเรือน ไดแก
1. ที่ใหน้ําสุกร ตองมีน้ําแรงพอสมควรและน้ําจะตองสะอาดและไมมีตะกอน
นิยมในปจจุบันมี 2 ชนิดคือ
1.1 จุบน้ําอัตโนมัติ (nipple) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4-6 หุนตอเขากับทอ
ประปา ปลายมีลักษณะเปนลิ้น สุกรจะใชปากกัดหรือดันน้ําใหไหลออกมา นิยมใชในคอก
สุกรขุน คอกสุกรพอพันธุ ซองตับสุกรแมพันธุ และคอกอนุบาล (ภาพที่ 5.10)
1.2 ถวยน้ําภายในมีลิ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 หุนตอเขากับทอประปา
สุกรจะใชจมูกดันใหน้ําไหลออกมา นิยมใชในคอกคลอด
2. รางอาหาร นิยมในปจจุบันมี 3 ชนิดคือ (ภาพที่ 5.11)
2.1 รางอาหารธรรมดา รางแบบนี้ตองใหอาหารทุกวันและมีความประสงค
จะใหสุกรกินอยางจํากัด มี 2 แบบคือ
ก. รางปูนกอ ขนาดกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร ความ
ยาวตามจํานวนสุกร มักกอติดกับผนังดานหนาคอกสุกรขุนหรือสุกรพอพันธุหรือแมพันธุ
ซองตับ
ข. รางสังกะสีหรือรางอลูมิเนียม เปนรางเดี่ยว ๆ มักติดกับฝาผนัง
คอกหรือแผงกั้นคอกดานหนาคอกสุกรพอและแมพันธุ
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2.2 ถังอาหารอัตโนมัติ ดานฐานเปนถาดอาหารทําดวยเหล็กหลอหรือปูน
หลอ สวนตัวถังเปนสแตนเลสหรือพลาสติกหมุนรอบแกน เมื่อสุกรดันตัวถังอาหารจะทํา
ใหอาหารไหลออกมาเปนระยะ ๆ ในถาดอาหารดานฐาน
2.3 รางอาหารอัตโนมัติ รางอาหารเปนปูนกอยาว หรือรางสังกะสีหรือราง
อลูมิเนียมเฉพาะตัว มีทอลําเลียงอาหารจากถังเก็บอาหารตอลงมาที่รางอาหาร

ก

ข

ภาพที่ 5.10 ก จุบน้ําอัตโนมัติ ข ถวยน้ําภายใน

ก

ค

ข

ง

ข รางอลูมิเนียม
ภาพที่ 5.11 รางอาหาร ก รางปูน
ค ถังอาหารอัตโนมัติ ง รางอาหารอัตโนมัติ
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ตารางที่ 5.1 พื้นที่คอกตอตัว ความยาวรางอาหาร ความสูงของคอกสุกร และวัสดุใน
คอกสุกร
พื้นที่คอกตอตัว ความยาวรางอาหารตอตัว
(ตารางเมตร)
(เซนติเมตร)

ความสูง
(นิ้ว)

สุกรพันธุ
คอกพอพันธุ (2x3 เมตร)
ซองอุมทองและทองวาง(0.6x2.15 เมตร)
คอกคลอด (1.8x2 เมตร)
คอกอนุบาล
คอกสุกรสาว
สุกรขุน
หยานม-15 กิโลกรัม
15-30 กิโลกรัม
30-60 กิโลกรัม
60-100 กิโลกรัม
จุบน้ําอัตโนมัติ
ถังอาหารอัตโนมัติ

4-6
1.2
3.6
3 ตารางเมตร
ตอ 8-10 ตัว
1.5-2
0.3
0.5
0.8
1.2-1.6
10 ตัวตออัน
3 ตัวตอชอง

48
36
36
30
36
20
20
40
40

30
30
33
36

5.7 การเตรียมคอกหรือโรงเรือนสําหรับการนําสุกรเขาใหม
ผูเลี้ยงสุกรที่ซื้อสุกรมาจากที่อื่นควรจะระมัดระวังใหมากในเรื่องโรคติดตอ ฉะนั้น
ควรเตรียมคอกหรือโรงเรือนใหหางไกลจากคอกหรือโรงเรือนที่เลี้ยงสุกรอยูกอนใหมาก
พอสมควร และใหอยูนานประมาณ 2 สัปดาหเปนอยางนอย เพื่อใหสุกรทีนํ่ าเขาใหมคอย
สรางภูมิคุมโรคขึ้นมากอน ควรปฏิบัติกับสุกรนําเขาใหมอยางนุมนวล อยาใหเครียดและ
ควรจะฉีดยาปฏิชีวนะเปนรายตัวกอนที่จะใหดมน้
ื่ ํา หลังจากสุกรหายเหนื่อยแลวจึงจะให
อาหารแกสุกรมื้อแรกจํานวนเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เคยกิน อาหารที่ใหควรผสมยา
ปองกันโรคระบาดทางเดินหายใจ ติดตอกันประมาณ 2 สัปดาห หากไมปรากฏอาการ
ผิดปกติเกิดขึ้นควรฉีดวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ ตอไป สวนพวกยาฉีดก็ควรเตรียมไว
สําหรับสุกรปวยที่ไมกินอาหารจะตองรักษาเปนรายตัวไป
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