บทที่ 9
อาหารและการใหอาหารสุกร
การพัฒนาการเลี้ยงสุกรนั้น พันธุสุกรนับวามีสวนในการสรางแรงกดดันใหมีการ
พัฒนาดานอาหาร การจัดการฟารม โรงเรือน รวมทั้งการควบคุมโรคใหเหมาะสมกับสาย
พันธุสุกร พันธุสุกรในปจจุบันใหสมรรถภาพการผลิต ไดแก อัตราการเจริญเติบโต
ประสิทธิภาพการใชอาหาร และคุณภาพซาก ดีกวาสุกรในอดีต การปฏิบัติการเลี้ยงสุกร
ในปจจุบันจึงแตกตางจากการเลี้ยงสุกรในอดีตเปนอยางมาก อาหารเปนปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการสงเสริมใหสุกรแสดงความสามารถในการผลิตไดเต็มความสามารถทาง
พันธุกรรมที่มีอยูในตัวสุกรเอง ดังนั้นสุกรที่มีสมรรถภาพการผลิตสูง จําเปนตองไดรับ
อาหารที่มีคุณภาพสูงและเพียงพอกับความตองการดวย

9.1 สุกรในประเทศไทย
แตเดิมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย นิยมสุกรพันธุจากประเทศสหรัฐอเมริกา มี
การเจริญเติบโตปานกลาง เลี้ยงงาย กินอาหารเกง ใหลูกดก มีความแข็งแรงทนทานตอ
สภาพอากาศรอนชื้นอยางประเทศไทยไดดี แตเปอรเซ็นตเนื้อแดงปานกลางและมีไขมัน
สันหลังหนา จึงเหมาะกับผูเลี้ยงสุกรในสมัยนั้นที่ยังไมคอยมีความรูและการพัฒนาการ
เลี้ยงสุกรไมมากนัก
ผูเลี้ยงสุกรนําเขาสุกรจากประเทศยุโรป เชน อังกฤษ เดนมารค เบลเยี่ยม
ฮอลแลนด เปนตน มาเลี้ยงมากขึ้น ในปจจุบันเกือบไมมีการนําเขาพันธุสุกรจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเลย และสุกรจากยุโรปเหลานี้ไดกระจายไปทั่วประเทศ แมกระทั่งฟารม
ขนาดเล็กก็มีสุกรสายเลือดจากประเทศยุโรปเหลานั้นดวย สุกรจากประเทศยุโรปไดรับ
ความนิยม เนื่องจากมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว กินอาหารนอย อัตราการเปลี่ยนอาหารดี
(ตารางที่ 9.1) ลําตัวยาว กลามเนื้อเห็นคอนขางชัดเจน ลูกดก เลี้ยงลูกเกง น้ําหนักเมื่อ
หยานมดี มีการพัฒนากระดูกโครงสรางอยางรวดเร็วเพื่อรองรับการเจริญเติบโต ซากมี
เปอรเซ็นตเนื้อแดงมาก ไขมันสันหลังบาง แตมีความทนทานตอความเครียดหรือสภาพ
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อากาศที่ไมเหมาะสมนอยกวาสุกรสายพันธุจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ทําใหเลี้ยงยาก
ดังนั้นจึงตองมีการจัดการฟารมดี มีการสุขาภิบาลดี มีการปองกันโรคดี และมีการให
อาหารที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรตีนและกรดอะมิโนในปริมาณ
มากขึ้นดวย
ตารางที่ 9.1 การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตของสุกรตามมาตรฐานของ
สหรัฐอเมริกา (NRC, 1979) และตามมาตรฐานของยุโรป (ARC, 1981)
สมรรถภาพการผลิต

มาตรฐาน

อัตราการเจริญเติบโต (กรัมตอวัน) อเมริกา
ยุโรป
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัมตอวัน) อเมริกา
ยุโรป
อัตราการเปลี่ยนอาหาร
อเมริกา
ยุโรป
ที่มา : อุทัย (2537)

น้ําหนักสุกร (กิโลกรัม)
10-20 20-35 35-60 60-100

510
300 500 600 700
290 350 750 780
500 1,000 1,500 2,000
600 1,400 1,600
1.76 2.00 2.50 2.86
1.60 1.80 2.20

800
950
3,000
2,700
3.37
2.80

9.2 ความตองการอาหารของสุกร
การปรับปรุงพันธุสุกรเพื่อใหมีสมรรถภาพการผลิตสูงและคุณภาพซากสูงขึ้น มี
ผลทําใหสุกรมีความตองการสารอาหารสูง จากตารางที่ 9.2 เปรียบเทียบความตองการ
สารอาหารของสุกรยุโรปและสุกรอเมริกาทุกชวงน้ําหนัก พบวา สุกรยุโรปมีความตองการ
สารอาหารมากกวาสุกรอเมริกาโดยเฉพาะระดับไลซีน แตความตองการพลังงานตอวัน
นอยกวาและกินอาหารนอยกวาสุกรอเมริกา สุกรยุโรปจึงไมมีพลังงานเหลือไปสรางเปน
ไขมัน คุณภาพซากจึงมีเนื้อแดงมากกวาและมีไขมันบางกวาสุกรอเมริกา
สุกรปจจุบันตองการอาหารที่มีคุณภาพสูง ประกอบดวย โปรตีน กรดอะมิโน
ตางๆ โดยเฉพาะไลซีน รวมทั้งสารอาหารอื่น ๆ สูง อยางเพียงพอกับความตองการของ
รางกาย ผูเลี้ยงมักผสมสุกรขามพันธุหรือสายพันธุ เชน แลนดเรซเดนมารคกับแลนดเรซ
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อังกฤษ เปนตน ทําใหความตองการสารอาหารแตกตางกันไป ดังนั้นความตองการ
สารอาหารคิดเปนเปอรเซ็นตในอาหารของสุกรสายพันธุยุโรปหรือสุกรที่มีสมรรถภาพการ
ผลิตสูงและคุณภาพซากดีที่เลี้ยงในประเทศไทย ควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพที่เลี้ยงใน
ประเทศไทย ดังตารางที่ 9.3
ตารางที่ 9.2 การเปรียบเทียบความตองการสารอาหารของสุกรตามมาตรฐานของ
สหรัฐอเมริกา (NRC, 1979) และมาตรฐานยุโรป (ARC, 1981)
น้ําหนัก
(กิโลกรัม)

พลังงานใช
ประโยชนได

โปรตีน ไลซีน เมทไธโอนีน ทริปโตเฟน ทรีโอนีน
(%)
(%)
(%)
(%)
+ ซีสทีน

(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)

อเมริกา
5-10
3,228
10-20
3,167
20-35
3,176
35-60
3,185
60-100
3,192
อุมทอง
3,150
เลี้ยงลูก
3,150
ยุโรป
หยานม-15
3,228
15-50
3,181
50-90
3,192
อุมทอง
3,059
เลี้ยงลูก
3,059
ที่มา : ดัดแปลงจากอุทัย (2537)
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(%)

20.00
18.00
16.00
14.00
13.00
12.00
14.00

0.96
0.79
0.70
0.61
0.57
0.42
0.60

0.56
0.51
0.45
0.40
0.30
0.28
0.36

0.15
0.13
0.12
0.11
0.10
0.08
0.13

0.56
0.51
0.45
0.40
0.37
0.34
.051

20.12
17.00
12.22
15.00
18.00

1.41
1.19
0.85
0.75
0.92

0.70
0.59
0.43
0.55
0.67

0.20
0.17
0.13
0.14
0.17

0.85
0..70
0.51
0.55
0.67
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ตารางที่ 9.3 ความตองการสารอาหารคิดเปนเปอรเซ็นตในอาหารของสุกรยุโรปหรือ
สุกรที่มีสมรรถภาพการผลิตสูงและคุณภาพซากดีที่เลี้ยงในประเทศไทย
น้ําหนัก (กิโลกรัม)
สารอาหาร (%)
โปรตีน
ไลซีน
เมท+ซีส
ทริปโตเฟน
ทรีโอนีน
ไอโซลูซีน
ลูซีน

สุกร
สุกร
หยานม-15 15-25
22.00
20.00
1.40
1.20
0.84
0.72
0.26
0.23
0.84
0.72
0.84
0.72
1.57
1.34
เฟนนิลอะลานีน+ไทโรซีน
1.68
1.44
วาลีน
1.05
0.90
พลังงานใชประโยชนได
3,300
3,300

สุกร
25-50
18.00
1.00
0.60
0.19
0.62
0.60
1.12
1.20
0.75
3,150

สุกร
สุกร
สุกร
50-100 อุมทอง เลี้ยงลูก
16.00 15.00 17.00
0.90
0.70
0.85
0.54
0.42
0.51
0.17
0.13
0.16
0.54
0.42
0.51
0.54
0.42
0.51
1.00
0.78
0.96
1.08
0.74
1.02
0.67
0.53
0.64
3,150 3,050 3,150

(กิโลกรัมแคลอรี/กิโลกรัม)

แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
ไขมัน (ไมนอยกวา)
เกลือ
เยื่อใย (ไมเกิน)
ที่มา : อุทัย (2537)

1.10
0.80
3.00
0.35
4.00

1.10
0.80
3.00
0.35
4.00

1.00
0.75
0.35
5.00

0.80
0.60
0.35
7.00

0.80
0.60
0.35
10.00

1.00
0.80
0.35
7.00

9.3 ความสําคัญของอาหารตอการเลี้ยงสุกร
อาหารเปนปจจัยที่สําคัญในการเลี้ยงสุกร นอกจากเปนตนทุนการผลิตแลว ยังมี
ผลตอลักษณะตาง ๆ ของสุกรดังนี้
1. การเจริญเติบโต สุกรที่ไดรับอาหารคุณภาพไมดี จะมีการเจริญเติบโตลดลง
ใชเวลาในการเลี้ยงนาน ทําใหตนทุนการเลี้ยงสูง
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2. คุณภาพซากหรือปริมาณเนื้อแดงในซาก สุกรที่ไดรับอาหารคุณภาพไมดี
จะมีเปอรเซ็นตเนื้อแดงในซากนอย ไขมันมาก โดยเฉพาะอาหารที่มีระดับโปรตีนหรือ
กรดอะมิโนไมเพียงพอทําใหซากสุกรมีปริมาณเนื้อแดงลดลง มีปริมาณไขมันมากขึ้น ขาย
ไมไดราคา
3. อัตราการเปลี่ยนอาหาร อาหารคุณภาพต่ํานอกจากทําใหสุกรเจริญเติบโต
ชา การสรางเนื้อแดงนอย และมีการสะสมไขมันมากแลว ยังทําใหสุกรตองใชอาหารมาก
ในการเพิ่มน้ําหนัก 1 กิโลกรัม จึงทําใหตนทุนคาอาหารเพิ่มมากขึ้น
4. ประสิทธิภาพการสืบพันธุ อาหารคุณภาพดีทําใหสุกรมีวงรอบการสืบพันธุ
เปนปกติ ไดแก สุกรมีการเปนสัดปกติ การตกไขมาก การสรางน้ําเชื้อดี การสะสมอาหาร
ในตัวแมสุกรระหวางอุมทองมาก แมสุกรมีการสรางน้ํานมใหลูกกินไดอยางเพียงพอ แม
สุกรไมโทรมมาก และกลับเปนสัดอีกหลังหยานมลูก 5-7 วันซึ่งมีผลทําใหแมสุกรสามารถ
ผลิตลูกสุกรไดจํานวนมากในแตละป และมีอายุการใชงานยาวนาน ตนทุนในการเลี้ยงต่ํา
5. ภูมิตานทานโรค อาหารคุณภาพดีชวยใหสุกรมีการสรางภูมิตานทานโรคดี
สุขภาพแข็งแรง มีความทนทานตอเชื้อโรคที่มีอยูในสภาพแวดลอมมากขึ้น ไมปวยงาย
และไมจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะมากในการเลี้ยง หรือสามารถลดการใชยาปฏิชีวนะในการ
เลี้ยงสุกร ทําใหตนทุนการเลี้ยงสุกร

9.4 ปจจัยที่มีผลตอความตองการสารอาหารของสุกร
ความตองการสารอาหารของสุกร มีปจจัยที่เกี่ยวของคือ
1. เพศ สุกรเพศผูไมตอนมีอัตราการเจริญเติบโตและมีอัตราการสะสมเนื้อแดง
มาก กวาสุกรเพศเมียและสุกรเพศผูตอน ตามลําดับ สุกรเพศเมียมีอัตราการเจริญเติบโต
เร็วกวาและมีอัตราการสะสมเนื้อแดงมากกวาสุกรเพศผูตอน สุกรเพศเมียตองการระดับ
โปรตีนและกรดอะมิโนในอาหารมากกวาสุกรเพศผูตอน จึงควรแยกเลี้ยงสุกรเพศเมียและ
เพศผูตอน และทําสูตรอาหารเฉพาะแตละเพศ จะทําใหไดคุณภาพซากและประสิทธิภาพ
การเลี้ยงดีขึ้น
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2. สายพันธุ สุกรสายพันธุที่ไดรับการปรับปรุงใหมีการสะสมเนื้อแดงมากยอม
ตองการระดับของกรดอะมิโนในสูตรอาหารสูงกวาสุกรสายพันธุที่มีการสะสมเนื้อแดง
ตามปกติ
3. คุณภาพของวัตถุดิบอาหารที่ใช ความตองการอาหารของสุกรที่แนะนํา
โดยสถาบันฯ ตาง ๆ นั้นจะใหผลดีเมื่อวัตถุดิบอาหารที่ใชประกอบสูตรอาหารมีการยอยได
ดีหรือยอยงาย ถาหากวัตถุดิบอาหารนั้นยอยยาก เชน มีระดับเยื่อใยคอนขางสูงทําใหการ
ยอยไดของกรดอะมิโนลดลง จึงจําเปนตองเพิ่มระดับโปรตีนหรือกรดอะมิโนในอาหารให
มากขึ้น หากสุกรไดรับอาหารที่มีสารพิษ เชน อะฟลาทอกซิน สารยับยั้งทริปซิน สารแทน
นิน เปนตน ในปริมาณมากจะมีผลทําใหการใชประโยชนไดของสารอาหารรวมทั้งกรดอะมิ
โนในอาหารลดลง ทําใหตองการกรดอะมิโนในอาหารมากขึ้น
4. การจัดการฟารม ฟารมสุกรที่มีการจัดการเลี้ยงดูสุกรเปนอยางดี ไมมีโรค
รบกวนหรือในสภาวะที่สุกรมีสุขภาพดี สุกรตองการระดับสารอาหารตาง ๆ รวมทั้ง
กรดอะมิโนในสูตรอาหารนอยกวาสุกรที่กําลังอยูในสภาวะติดเชื้อโรค ซึ่งอาจเกิดจากการ
จัดการดูแลไมดี หรืออยูในสภาวะโรคระบาด ดังนั้นการจัดการฟารมสุกรดีมีผลชวยทําให
สุกรมีการใชประโยชนจากสารอาหารไดดีขึ้นดวย
5. อุณหภูมิและปริมาณอาหารที่กิน ถาอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น สุกร
ตองการปริมาณพลังงานตอวันนอยลงและลดการกินอาหาร หากยังคงระดับสารอาหาร
ตาง ๆ ในสูตรอาหารเหมือนเดิม จะมีผลทําใหสุกรไดรับปริมาณสารอาหารชนิดตาง ๆ ไม
เพียงพอกับความตองการของรางกาย ดังนั้นในสภาวะที่สุกรลดการกินอาหารลงเนื่องจาก
อากาศรอน จึงตองเพิ่มระดับสารอาหารชนิดตาง ๆ รวมทั้งพลังงานและระดับกรดอะมิโน
ในสูตรอาหารใหสูงขึ้นเพื่อเปนการชดเชย ถาสภาวะอุณหภูมิของอากาศลดลง สุกร
ตองการพลังงานมากขึ้นและเพิ่มการกินอาหาร จึงอาจลดระดับสารอาหารตาง ๆ รวมทั้ง
พลังงานและระดับกรดอะมิโนในสูตรอาหารลง เพื่อลดการสูญเสียการใชประโยชนจาก
สารอาหารโดยไมจําเปน
6. วิธีการใหอาหารและคุณภาพซาก การผลิตสุกรเพื่อใหไดคุณภาพซากดี
มีเนื้อแดงมากและไขมันสันหลังบางนั้น
สุกรตองไดรับอาหารที่มีกรดอะมิโนตอวันใน
ปริมาณมากกวาปกติและอาหารที่มีพลังงานตอวันลดนอยลง หากผูเลี้ยงใหอาหารสุกร
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แบบเต็มที่ สูตรอาหารที่ใหนั้นควรทําใหมีระดับพลังงานในอาหารลดลง พรอมทั้งยกระดับ
กรดอะมิโนใหสูงขึ้น เพื่อชดเชยกับปริมาณอาหารที่กินนอยลง แตหากผูเลี้ยงใหอาหาร
สุกรแบบจํากัด สูตรอาหารที่ใหนั้นควรทําใหมีระดับพลังงานในอาหารคงเดิม แตยกระดับ
กรดอะมิโนทุกตัวใหสูงขึ้นเพื่อชดเชยกับปริมาณอาหารที่กินนอยลง

9.5 ประเภทของอาหารสุกร
อาหารที่ใชเลี้ยงสุกร สามารถแบงได 4 ประเภทคือ
1. เศษอาหาร เปนการใหอาหารแบบเกา โดยนําเศษอาหารจากโรงอาหาร
โรงงาน รานคา ภัตตาคาร โรงแรม ที่มีเศษอาหารเหลือทิ้งจํานวนมากนํามาใชเลี้ยงสุกร
ซึ่งเศษอาหารเหลานี้มีโปรตีนเฉลี่ยประมาณ 3.5 เปอรเซ็นต การใหเศษอาหารจะตอง
นํามาตมใหสุกกอนเพื่อปองกันเชื้อโรค ทําใหเปลืองแรงงานแตตนทุนต่ํา
2. รําละเอียดและปลายขาว เปนการใหอาหารที่นิยมใชในชนบท โดยนํา
ปลายขาวไปตมใหสุกกอนหรือนําไปแชน้ํา 10-20 ชั่วโมงกอนแลวจึงใสรําละเอียดผสมลง
ไป การเลี้ยงดวยรําละเอียดและปลายขาวนี้จะทําใหสุกรอวนและมีไขมันมาก
3. อาหารถุงสําเร็จรูป เปนการใหอาหารที่นิยมในปจจุบัน มีบริษัทผลิตอาหาร
สุกรออกมาจําหนายหลายบริษัท ทําใหสะดวกแกผูเลี้ยง อาหารถุงสําเร็จรูปมี 2 ประเภท
ก. อาหารสําเร็จรูปโดยตรง เปนอาหารที่มีคุณคาทางอาหารตามความ
ตองการของสุกรในแตละระยะและสามารถนําไปใชเลี้ยงสุกรไดทันที แตราคาแพง มีทั้ง
ชนิดผงและชนิดเม็ด ไดแก อาหารสําเร็จรูปสําหรับสุกรนม สุกรออน สุกรเล็ก สุกรรุน สุกร
ขุน และสุกรพันธุ
ข. หัวอาหารหรืออาหารเขมขน เปนอาหารที่มีสวนผสมของวัตถุดิบที่ให
อาหารโปรตีน แรธาตุ และวิตามินอยูในปริมาณสูง เมื่อนําไปเลี้ยงสุกรตองผสมกับปลาย
ขาวและ/หรือรําละเอียดในอัตราสวนที่กําหนดตามความตองการของสุกร ถาสามารถหา
วัตถุดิบที่มีในทองถิ่นไดงาย ทําใหราคาอาหารที่ผสมไดราคาถูกกวาอาหารสําเร็จรูป
4. อาหารผสม เปนอาหารที่ผูเลี้ยงตองนําวัตถุดิบ เชน รําละเอียด ปลายขาว
ขาวโพด ปลาปน กากถั่วเหลือง วิตามิน และแรธาตุ มาผสมกันตามสูตรอาหารที่คํานวณ
ตามความตองการอาหารของสุกรในแตละระยะ จะทําใหสามารถลดตนทุนคาอาหารได

9.6 อาหารคุณภาพดี
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อาหารคุณภาพดี มีลักษณะดังนี้
1. สารอาหารเพียงพอกับความตองการของสุกร อาหารคุณภาพดีตองมีโปรตีน
กรดอะมิโนที่จําเปน พลังงาน ไขมัน วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ครบถวนตามความ
ตองการของสุกร
2. การยอยไดงายหรือสามารถใชประโยชนไดดี อาหารคุณภาพดียอยไดงาย มี
ระดับเยื่อใยต่ํา แปงและโปรตีนยอยไดดี ไมมีสารขัดขวางการยอยได เชน สารแทนนิน
สารยับยั้งทริปซิน เปนตน ในระดับเกินกวาที่สตั วจะทนได
3. ไมมีสารพิษและเชื้อจุลินทรียที่กอโรค อาหารคุณภาพดีตองไมมีสารพิษที่เปน
อันตรายตอสัตว เชน สารพิษอะฟลาทอกซิน (จากเชื้อรา) สารพิษกลูโคซิเลต (จากกาก
เรปซีส) เปนตน นอกจากนี้ตองไมมีเชื้อจุลินทรียกอโรค เชน เชื้อซาลโมเนลลา เปนตน
เพราะสุกรที่ใหผลผลิตสูง เชน สุกรสายพันธุเดนมารก จะมีความไวตอสารพิษและ
เชื้อจุลินทรียกอโรคในอาหารมากกวาสุกรที่ใหสมรรถภาพการผลิตต่ํากวา
4. ไมมีลักษณะที่สุกรไมชอบกิน อาหารคุณภาพดีตองไมมีลักษณะที่สุกรไม
ชอบกิน เชน ลักษณะเปนฝุนมาก ซึ่งจะทําใหสุกรตองกินน้ํามาก กินอาหารนอย หรือ
อาหารมีรสขม เปรี้ยว เฝอนมากเกินไป ซึ่งสุกรไมชอบและทําใหกินอาหารไดนอย สุกร
ชอบกินอาหารมีรสหวาน การใสกากน้ําตาลจะชวยใหสุกรกินอาหารไดมากขึ้น

9.7 การพัฒนาระบบยอยอาหารของลูกสุกร
ลูกสุกรในชวงแรกเกิดจนถึงอายุ 5 สัปดาห มีน้ํายอยตางจากสุกรที่โตเต็มที่แลว
เนื่องจากในระยะดูดนมแม 1-2 วันแรก ลําไสเล็กจะยอมใหมีการดูดซึมโปรตีนได ซึ่งเปน
ขบวนการตามธรรมชาติที่ทําใหลูกสุกรไดรับภูมิคุมกันจากแมในรูปของ immunoglobulin
ซึ่งมีอยูในนมน้ําเหลือง ความสามารถในการดูดซึมโปรตีนจะลดลงอยางรวดเร็วภายหลัง
จากเกิด 24 ชั่วโมง
ระบบยอยอาหารของลูกสุกรยังไมสมบูรณ การพัฒนาการทํางานของน้ํายอยมี
ความสัมพันธกับปริมาณน้ํานมที่แมสุกรผลิตได ในระยะแรกจึงไมสามารถใชโปรตีนจาก
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พืชและสัตวไดเต็มที่ เนื่องจากกระเพาะมีการสรางกรดเกลือและน้ํายอยเปปซินนอยทําให
สภาพความเปนกรดดางในกระเพาะยังไมเหมาะสม แตจะสรางน้ํายอยเรนนิน (rennin)
ออกมามากเพื่อทําใหเคซีน ซึ่งเปนโปรตีนในนมตกตะกอนไหลผานทางเดินอาหารชาลง
เพื่อใหน้ํายอยเปปซินยอยไดดีขึ้น เมื่อสุกรโตขึ้นจะหลั่งกรดเกลือและน้ํายอยเปปซินได
มากขึ้น สวนน้ํายอยทริพซินจากตับออนที่สงเขาไปยังลําไสเล็กจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
เมื่อลูกสุกรอายุได 4 สัปดาหจนกระทั่งอายุได 6 สัปดาหจะเริ่มคงที่ ในลําไสเล็กลูกสุกรจะ
ผลิตน้ํายอยแลคเตสไดมากตั้งแตแรกเกิดจนอายุประมาณ 3 สัปดาห จากนั้นจะลดลง
อยางรวดเร็ว จึงทําใหลูกสุกรอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 3 สัปดาหสามารถยอยน้ํานมได
เกือบ 100 เปอรเซ็นต สวนน้ํายอยมอลเตส น้ํายอยแอลฟาอะมิเลส (α-amylase) และไล
เปส
จะมีอยูนอยในชวงที่ยังเล็ก แลวคอย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น (ภาพที่ 9.1)
ดังนั้นอาหารสําหรับลูกสุกรเล็กจึงควรมีนมผงผสมอยูดวย และควรใชธัญพืชที่
ผานความรอนเพื่อใหแปงสุก เพราะลูกสุกรเล็กยังยอยคารโบไฮเดรตไดไมดีนัก ทําให
เหลือไปถึงลําไสใหญ ซึ่งจะถูกยอยโดยจุลินทรียเปนเหตุใหทองเสียได
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ภาพที่ 9.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ํายอยในลูกสุกรอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 7 สัปดาห

9.8 การใหอาหารสุกร
สุกรแตละระยะมีความตองการสารอาหารแตกตางกัน การใหอาหารแกสุกรใน
แตละระยะจึงแตกตางกันดวย เพื่อใหสุกรสามารถใชประโยชนจากอาหารที่กินมากที่สุด
รูปแบบการใหอาหารสุกรที่ใชกันอยูในปจจุบันสวนใหญจะใชอาหารแหง ซึ่งอยูในรูปผง
(powder) หรือเปนเม็ด (pellet) ทั้งสําหรับพอแมพันธุสุกร ลูกสุกร และสุกรขุน ซึ่งสะดวก
ในการขนสง การเก็บรักษา และการนําไปใหสุกรกิน
การพัฒนารูปแบบการใหอาหารใหมคือ การใหอาหารเหลว (liquid feed) ใน
สุกรบางประเภท เชน ลูกสุกรหยานมเร็วที่จําเปนตองใหอาหารแทนนม (milk replacer)
ในรูปเปนของเหลวอยู การใหอาหารเหลวกับลูกสุกรประเภทนี้อาจจําเปนตองใชอุปกรณ
พิเศษที่เรียกวา แมเทียม (artificial sow) และตองมีการดูแลอยางใกลชิด โดยเฉพาะใน
เรื่องความสะอาดและการบูดเนาเสียของอาหารนม นอกจากนี้บางฟารมมีการเลี้ยงสุกรขุน
ดวยอาหารเหลวก็ใหผลดี โดยใชระบบ automatic liquid feeding system ซึ่งควบคุมการ
ผสมและการสงอาหารไปตามทอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร แมวาตองลงทุนสูงในตอน
แรกแตใหผลดีคือ การเจริญเติบโตของสุกรขุนเร็วกวาการเลี้ยงดวยอาหารเม็ด สามารถ
ลดความสูญเสียจากการหกหลน ประหยัดแรงงาน และสามารถใชวัตถุดิบอาหารที่เปน
ของเหลวจากโรงงานผลิตนม จากโรงงานผลิตน้ําตาล จากโรงงานผลิตอาหารกระปอง
เปนตน ซึ่งผลพลอยไดเหลานี้ยังมีคุณคาทางอาหารสําหรับสุกรและเปนสิ่งเหลือทิ้ง ซึ่งมี
มูลคาต่ําหรือไมมีมูลคา แตสามารถนํามาชวยลดตนทุนในการผลิตอาหารสุกรได

ก. การใหอาหารสุกรเล็ก
สุกรชวงตั้งแตเกิดจนถึงน้ําหนัก 25 กิโลกรัมจัดเปนสุกรเล็ก ชวงนี้เปนชวงที่
สุกรกําลังเจริญเติบโต น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนเนื้อแดง ซึ่งเนื้อแดงนั้นมีสารอาหาร
โปรตีนเปนสวนประกอบหลัก สุกรระยะนี้จึงควรไดรับอาหารที่มีโปรตีนสูงและมีคุณภาพดี
อาหารที่ใหสุกรระยะนี้ควรไดจากวัตถุดิบใหมและอาหารตองมีความนากิน เชน ใสน้ําตาล
หรือไขมันในอาหาร เพื่อทําใหลูกสุกรกินอาหารไดมากขึ้น กระตุนการพัฒนาของระบบ
ทางเดินอาหาร และทําใหการเจริญเติบโตเร็วขึ้น โดยทั่วไปลูกสุกรอายุ 3-4 สัปดาห
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เซลลลําไสเล็ก (enterocytes) จะเคลื่อนจากสวนฐานของวิลไล (crypt) ขึ้นไปยังสวนปลาย
ลําไสเล็ก และเปลี่ยนแปลงเปนเซลลดูดซึมและเซลลหลั่งเยื่อเมือกใชเวลา 4 วัน
การใหอาหารลูกสุกรระยะนี้ตองระมัดระวังอยางมาก เนื่องจากระยะนี้มักเกิด
ปญหาทองเสีย การใหอาหารลูกสุกรควรใหครั้งละนอย ๆ เพื่อใหลูกสุกรมีการปรับตัวที่จะ
เปลี่ยนจากน้ํานมแมมาเปนอาหารสุกรออนและสุกรเล็กตอไป ลูกสุกรทองเสียมีไดหลาย
สาเหตุ แตสาเหตุเกี่ยวกับอาหาร เชน การใหอาหารมากเกินไปหรืออาหารยอยยากหรือ
ยอยไมได และอาหารมีเชื้อ E. coli ซึ่งมีผลทําใหวิลไลหดสั้นผิดปกติ ทําใหการยอยและ
ดูดซึมอาหารและน้ําลดลง และมีการขับของเหลวออกมามากขึ้น จึงทําใหลูกสุกรถายเหลว
นอกจากนี้การหยานมเร็วเกินไป ระบบทางเดินอาหารยังปรับตัวไมทันที่จะรับอาหารสุกรออน
จะทําใหลูกสุกรเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเรียกวา hypersensitive response ตออาหารที่กิน
โดยอาหารเปน dietary antigens ซึ่งมีผลทําใหอัตราการแบงเซลลที่สวนฐานของวิลไล
(crypt cells) เพิ่มขึ้นและการเคลื่อนตัวของเซลลจากสวนฐานของวิลไลขึ้นไปยังสวนปลาย
เพิ่มขึ้น ทําใหเซลลลําไสเล็กแกตัวไมทัน นอกจากนี้มีผลทําใหเกิดการขับสารบางชนิด
ออกมามาก (รวมทั้งน้ําที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารดวย) และประสิทธิภาพของการยอย
และการดูดซึมอาหารลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ทําใหเกิดอาการทองเสียในลูกสุกร
และทําใหเชื้อ E. coli เพิ่มจํานวนมากขึ้น ซึ่งจะสรางสารพิษ (toxins) เซลลลําไสมี
ความรูสึกไวตอสารพิษดังกลาว ทําใหเกิดอาการทองเสียรุนแรงขึ้น ทําใหประสิทธิภาพ
การยอยอาหารลดลง ลูกสุกรเจริญเติบโตชาลง เปนตน การใชยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันและ
รักษาลูกสุกรทองเสียเปนวิธีหนึ่ง แตคอนขางแพง วิธีการปองกันไมใหวิลไลเสียไป คือ
การจัดการเกี่ยวกับอาหารที่ใหลูกสุกร ปริมาณอาหารสุกรออนที่ใหลูกสุกรกินกอนหยานม
มีผลตอสุขภาพและการเจริญเติบโตของลูกสุกรหลังหยานม การทําใหลูกสุกรกินอาหารดี
ขึ้นและทนตอ dietary antigens กอนหยานมจะลดปญหาทองเสียได วิธีการปฏิบัติคือ
การลด immunogenic nature ของอาหารลง โดยเฉพาะระดับโปรตีนในอาหาร ซึ่งโปรตีน
ในอาหารจัดเปน antigenic material ที่สําคัญ วิธีนี้นิยมทําในฟารมที่มีระบบการหยานม
ลูกเร็ว การใหอาหารสุกรเล็ก แบงเปน 3 ระยะคือ
1. การใหอาหารสุกรออน
สุกรออนอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึงหยานมเมื่ออายุ 4 สัปดาห ชวงนี้ลูกสุกร
ยังดูดนมแมอยู ถาเราไมใหอาหารเสริมในระยะนี้ ความสมบูรณของลูกสุกรจะขึ้นอยูกับ
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ความเกงของแมสุกรวาจะใหนมดีมากนอยขนาดไหน และขึ้นอยูกับความสามารถของลูกสุกร
แตละตัวดวยวาจะแข็งแรงมากนอยเทาใด ตัวที่แข็งแรงกวาจะแยงดูดนมไดมากกวาตัวที่
ออนแอ ทําใหขนาดของลูกสุกรในครอกเมื่อหยานมแตกตางกันมาก
อาหารสุกรชวงนี้นิยมใชสารอาหารจากผลิตภัณฑนมคือ หางนม ซึ่งเปน
แหลงของโปรตีน ทั้งนี้เพราะวาลูกสุกรแรกเกิดจนกระทั่งอายุ 21 วัน ไมสามารถใชโปรตีน
ชนิดอื่นไดดีเทาโปรตีนจากนม นอกจากนี้อาจใชแหลงโปรตีนจากสัตว เชน ปลาปน
ผลิตภัณฑจากไข พลาสมาโปรตีน เปนตน สําหรับโปรตีนจากพืชไมควรใช เนื่องจากมี
โครงสรางของโปรตีนที่สลับซับซอนมาก ซึ่งความเปนกรดในกระเพาะของลูกสุกรระยะนี้
ไมสามารถสลายโครงสรางเหลานี้ได
ยกเวนโปรตีนจากพืชบางชนิดที่ผานกรรมวิธีที่
เหมาะสมในการผลิต เชน โปรตีนถั่วเหลืองเขมขน (isolated soy protein) นอกจากนี้
สารอาหารพวกแปงควรมีคุณภาพดี เยื่อใยต่ํา มีความนากิน และตองยอยงายดวย
เนื่องจากลูกสุกรผลิตเอนไซมอะมิเลสไดสูงสุดเมื่ออายุ 6 สัปดาหไปแลว การใหวัตถุดิบพวกแปง
เชน ขาวโพดหรือปลายขาวจึงควรทําใหสุกโดยผานความรอนชื้น (gelatinization) เชน
เอ็กซทรูดหรือตมหรือนึ่ง ซึ่งทําใหโมเลกุลแปงยอยไดงายจึงทําใหเอนไซมอะมิเลสยอยได
ดีกวาแปงดิบ การใชแปงสุกจึงทําใหลูกสุกรเจริญเติบโตดีกวาแปงดิบ แตถาใชแปงสุกนาน
ๆ มีผลเสียตอการเลี้ยงลูกสุกร เพราะการผลิตเอนไซมไมพัฒนาเต็มที่ ในทางปฏิบัติ
อาหารลูกสุกรระยะแรกอายุ 1-3 สัปดาหควรใชแปงสุก ¾ สวน หลังจากอายุ 3 สัปดาห
ควรใชแปงสุกลดลงเหลือ 1/1 สวน และหลังจากอายุ 5 สัปดาหควรเปลี่ยนเปนแปงดิบ
ทั้งหมด การทําเชนนี้ทําใหทางเดินอาหารลูกสุกรมีการพัฒนาการผลิตเอนไซมอะมิเลส
และทําใหลูกสุกรสามารถใชแปงไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น แตถาใชแปงดิบทั้งหมดตั้งแต
ระยะแรกลูกสุกรจะใชประโยชนไดไมเต็มที่และไมเพียงพอกับความตองการ ตองทําการ
เสริมพลังงานในรูปน้ําตาลแลคโตส เชน หางเนย (sweet whey) หรือไขมัน (มีสวนประกอบ
กรดไขมันไมอิ่มตัวสายยาวจํานวนมาก) หรือน้ํามันมะพราว (มีสวนประกอบกรดไขมัน
อิ่มตัวสายสั้นจํานวนมาก) แตมีขอกําจัดในการใชไมเกิน 20 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร
เนื่องจากมีปริมาณโซเดียมสูงทําใหเกิดอาการทองเสียได ทางเดินอาหารลูกสุกรมีการ
ทํางานของเอนไซมแลคเตสอยูสูง แตเอนไซมอะมิเลสไมคอยมีประสิทธิภาพ
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การใหอาหารลูกสุกรระยะนี้ เริ่มฝกลูกสุกรใหเรียนรูการกินอาหารสุกรนม
ตั้งแตอายุ 5-7 วันหลังคลอด ควรใหอาหารทีละนอยแตใหบอยครั้ง โดยใหประมาณ 1 ชอนชา
หรือ 30-50 เม็ด (ภาพที่ 9.2) เพื่อใหลูกสุกรคุนเคยกับอาหารที่ให ในระยะแรกลูกสุกรอาจ
ไมกินเลยหรืออาจมาเลียกินอาหารบางเล็กนอย ตอมาจึงคอย ๆ เริ่มกินอาหารเปนและ
กินมากขึ้นเรื่อย จึงคอย ๆ เพิ่มอาหารขึ้นเพื่อใหลูกสุกรกินอาหารไดมากขึ้น วิธีนี้ชวย
กระตุนใหลูกสุกรกินอาหารไดดีขึ้นและชวยลดการสูญเสียอาหารลงไดดวย นอกจากนี้
ยังเปดโอกาสใหลูกสุกรตัวเล็กไดอาหารเพิ่มเติมจนเพียงพอกับความตองการของรางกาย
ถาอาหารลูกสุกรในสัปดาหแรกเปนอาหารเหลวที่มีหางนมผงดวย (สัดสวนอาหารตอน้ํา
เทากับ 3:1) จะทําใหลูกสุกรเจริญเติบโตเร็วขึ้นและชวยใหทางเดินอาหารมีสุขภาพดี เนื่องจาก
อาหารจะถูกหมักกอนเปนเวลา 8 ชั่วโมง การหมักทําใหแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นซึ่งสงผลดีกับการกินได แตมีขอเสียคือสารอาหารบางชนิดถูกทําลายและ
อาหารมีความเปนกรด ซึ่งมีผลกับเครื่องใหอาหาร ในสัปดาหตอไปจึงคอยๆ เปลี่ยนเปน
อาหารแหง การใหอาหารลูกสุกระยะนี้ทําใหลูกสุกรที่อายุหยานม 4 สัปดาหมีน้ําหนัก
สูงขึ้น ตามปกติลูกสุกรเมื่อหยานมมีน้ําหนัก 5.5-6.8 กิโลกรัม
อาหารชวงนี้ควรมีโปรตีน 20-22 เปอรเซ็นต มีระดับแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสสูง เพื่อชวยในการเสริมสรางโครงกระดูก หรือโปรตีน 17 เปอรเซ็นต แตปรับ
สมดุลของพลังงานและโปรตีน
นอกจากนี้ควรพิจารณาคุณภาพและการยอยไดของ
วัตถุดิบอาหารที่ใชเปนสําคัญและอาหารควรมีความนากินดวย เพื่อทําใหลูกสุกรมีการ
เจริญเติบโตดีขึ้น อาหารสุกรในชวงนี้เรียกวา อาหารสุกรออน หรือ ครีพฟด (creep
feed หรือ prestarter ration)

ภาพที่ 9.2 ฝกใหลูกสุกรกินอาหาร
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2. การใหอาหารสุกรเล็กหยานม - น้ําหนัก 15 กิโลกรัม
สุกรเล็กอายุตั้งแตหยานม 4 สัปดาหจนถึงน้ําหนัก 15 กิโลกรัมหรืออายุ
ประมาณ 10 สัปดาห การเจริญเติบโตของลูกสุกรในระยะนี้ขึ้นอยูกับอาหารที่ใหเปนสวน
ใหญ เนื่องจากสุกรระยะนี้ยังมีขนาดตัวเล็กมาก นอกจากนี้ระบบทางเดินอาหารยังพัฒนา
ไมสมบูรณเต็มที่ ฉะนั้นอาหารที่ใหควรจะยังเปนอาหารที่ยอยงาย มีโปรตีน พลังงาน
แรธาตุ และวิตามินอยางครบถวน สุกรอายุ 4 สัปดาหสามารถลดการใชแหลงวัตถุดิบ
โปรตีนจากนมและแหลงพลังงานจากน้ําตาลแลคโตสลง มาใชโปรตีนจากสัตว เชน ปลา
ปนคุณภาพดีหรือโปรตีนจากพืช เชน ถั่วเหลืองไดมากขึ้น แตถั่วเหลืองควรเปนถั่ว
เหลืองไขมันเต็มหรือถั่วเหลืองตมหรือนึ่งหรือคั่วอยางดี หรือกากถั่วเหลืองชนิดสกัดน้ํามัน
แตผลไมดีเทากับถั่วเหลืองตมหรือนึ่งหรือถั่วเหลืองไขมันเต็ม (มีเลซิตินในปริมาณที่สูง
ชวยลดขนาดโมเลกุลไขมันทําใหอยูในสภาพแขวนลอยเหมาะที่น้ํายอยเขาไปทํางานได
สะดวก และชวยในการดูดซึมกรดไขมันและโมโนกลีเซอไรดเขาสูผนังลําไสเล็กดวย)
กากถั่วเหลืองอัดน้ํามันไมควรใชเปนสวนประกอบของอาหารสุกรระยะนี้ เพราะโปรตีน
ของกากถั่วเหลืองอัดน้ํามันยอยไดยาก
เริ่มใชกากถั่วเหลืองในอาหารได 5-10 เปอรเซ็นต เพื่อฝกใหลูกสุกร
คุนเคยกับสารยับยั้งการเจริญเติบโต เชน สารยับยั้งทริปซิน เปนตน ถึงแมวาสุกรระยะนี้
จะใชโปรตีนจากถั่วเหลืองไดมากขึ้น แตถาใชหางนมผงผสมลงไปในอาหารจะทําใหการ
เจริญเติบโตดีขึ้นโดยใชในระดับ 20 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร เมื่อสุกรอายุมากกวา 6
สัปดาหขึ้นไปหางนมผงไมมีผลทําใหการเจริญเติบโตดีขึ้นอาจงดใชหางนมผงได หรือถา
ตองการใชควรไมเกินระดับ 10 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร นอกจากนี้สามารถใชแหลง
พลังงานจากแปง เชน ปลายขาวหรือขาวโพดมากขึ้น แตไมควรใชรําละเอียดเปน
สวนประกอบของอาหารสุกรในระยะนี้ เพราะวารําละเอียดมีเยื่อใยมากทําใหอาหารยอยยาก
การนึ่งหรือตมอาหารประเภทแปงหรือการนึ่งและอัดเม็ดอาหารสําเร็จรูปชวยทําใหอาหาร
ยอยงายมากขึ้น
สุกรระยะนี้ควรใหกินอาหารทีละนอย ๆ แตใหบอยครั้ง วันละ 6-10 ครั้ง
เพื่อใหลูกสุกรกินไดอยางเต็มที่ ไมควรจะใหอาหารครั้งละมาก ๆ เพราะลูกสุกรจะกินไม
หมดและอาหารที่เหลือจะมีกลิ่นทําใหลูกสุกรไมกินอีกและเกิดการเสียหาย แตละครั้งที่ให
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ควรใหอาหารมื้อกอนหนาเหลือนอยที่สุดหรือแทบหมดจริง ๆ ถึงให จึงจําเปนตองใหครั้ง
ละนอย การเติมอาหารบอย ๆ จะกระตุนใหลูกสุกรมากินอาหาร นอกจากนี้ยังชวยชะลอ
การไหลผานของอาหารจากกระเพาะสูลําไส ลดอัตราการเคลื่อนตัวของอาหารที่ไหลผาน
ลําไส ทําใหมีระยะเวลาในการยอยและดูดซึมนานขึ้น ทําใหประสิทธิภาพการใชอาหารดี
ขึ้น และการใหอาหารบอย ๆ ยังไดตรวจสุขภาพของลูกสุกรไดดวยวามีลูกสุกรตัวใดไมลุก
ขึ้นมากินอาหารบางจะไดรีบแกไข การใหอาหารเต็มรางอาหารจะไมทราบวาลูกสุกรตัวใด
ไมกินอาหารกวาจะรูก็อาจปวยไปแลว
ตามปกติลูกสุกรควรกินอาหารได 250-350 กรัมตอวันในชวงสัปดาหแรก
หลังหยานม (ตารางที่ 9.4) การจัดการลูกสุกรหยานมจึงตองเขมงวดเพื่อใหลูกสุกรหยานม
กินอาหารไดดี มีสุขภาพดี และอยูในสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและไมรอน คอกควร
มีอุณหภูมิต่ําลง 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งทําใหลูกสุกรมีความอยากกินอาหารเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ควรใหแสงสวางโดยเปดไฟใหตลอดในชวง 2 วันแรก เพื่อใหลูกสุกรเริ่มกิน
อาหารแข็งไดเร็วขึ้น ถาไมมีแสงสวางลูกสุกรจะรวมกันเปนกลุมไมยอมออกไปกินอาหารที่
รางอาหาร หลังจาก 2 วันแรกกลับมาใหแสงตามปกติ อาหารชวงนี้ควรมีโปรตีนสูง
ประมาณ 22 เปอรเซ็นต มีระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง เพื่อชวยในการเสริมสราง
โครงกระดูกและทําใหการเจริญเติบโตดี อาหารสุกรในชวงนี้เรียกวา อาหารสุกรเล็ก
(starter ration)
ตารางที่ 9.4 มาตรฐานการกินไดของลูกสุกรในคอกอนุบาล
อายุ (วัน)
หยานม – 27
28 – 34
35 – 41
42 – 48
49 - 55

อายุ (สัปดาห)
3–4
4–5
5–6
6–7
7-8

เปาหมายการกิน (กรัม)
250
350
550
700
900

ที่มา : วินัย (2547)
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3. อาหารสุกรเล็กน้ําหนัก 15- 25 กิโลกรัม
สุกรระยะนี้มีขนาดโตขึ้น ระบบทางเดินอาหารพัฒนาสมบูรณมากขึ้น ไมมี
ความจําเปนในการใชหางนมอีกตอไป สุกรระยะนี้ใชโปรตีนจากถั่วเหลืองไดดีแลว แตกาก
ถั่วเหลืองที่ผานกรรมวิธีการทําตางกัน อาจทําใหสุกรระยะนี้เจริญเติบโตแตกตางกัน กาก
ถั่วเหลืองสกัดน้ํามันดวยสารเคมีจะมีคุณภาพดีกวากากถั่วเหลืองอัดน้ํามัน อาหารในชวง
นี้ถาเปนไปไดไมควรใชรําละเอียดผสมลงไปในอาหาร แตถาจําเปนอาจผสมบางเล็กนอย
ไมควรเกิน 10 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร
สุกรในชวงนี้มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ฉะนั้นควรจะไดรับอาหาร
อยางเต็มที่ อาหารชวงนี้ควรมีโปรตีนประมาณ 20 เปอรเซ็นต มีระดับแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสสูง เพื่อชวยในการเสริมสรางโครงกระดูก ทําใหลูกสุกรมีการเจริญเติบโตดี

ข. การใหอาหารสุกรรุนน้ําหนัก 25-60 กิโลกรัม
สุกรจะสะสมเนื้อแดงตั้งแตเกิดจนกระทั่งถึงน้ําหนัก 60 กิโลกรัม ฉะนั้นระดับ
ของโปรตีนในอาหารสุกรในชวงนี้ก็ยังตองคํานึงใหมาก
เพราะวาโปรตีนที่ไปสรางเปน
เนื้อแดงจะตองมาจากอาหารนั้นเอง อาหารสุกรระยะนี้มีความงายตอการทํามากขึ้น ทั้งนี้
เพราะวาทางเดินอาหารของสุกรมีความแข็งแรงมากแลว การใชโปรตีนกากถั่วเหลืองอัด
น้ํามันก็ใหผลดีหรืออาจเริ่มใชรําละเอียดผสมลงไปในอาหารไดตั้งแตในระยะนี้ แตปริมาณ
การใชไมควรเกิน 30 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร เพราะถามากกวานี้ทําใหการเจริญเติบโต
ของสุกรลดลง สุกรในชวงนี้อาจจะใหกินอยางไมจํากัดหรือจะจํากัดอาหารใหกินก็ได โดย
ใหวันละ 1.5-2.2 กิโลกรัม อาหารสุกรในชวงนี้เรียกวา อาหารสุกรรุน (growing ration)
ควรมีโปรตีน 18 เปอรเซ็นต

ค. การใหอาหารสุกรขุน
สุกรขุนตั้งแตน้ําหนัก 60 กิโลกรัมขึ้นไป น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นหลังจากน้ําหนัก
60 กิโลกรัมไปแลวจะเปนไขมันเสียสวนใหญ ดังนั้นอาหารโปรตีนมีความจําเปนนอยลง
ในสุกรชวงนี้ แตโปรตีนก็จําเปนจะตองมีในอาหาร ทั้งนี้เพื่อรักษาปริมาณเนื้อแดงที่สะสม
ไวแลวนั่นเอง วัตถุดิบอาหารหลักที่ใชในชวงนี้คือ รําละเอียด ปลายขาว หรือขาวโพด การ
ใหอาหารสุกรในชวงนี้อาจดัดแปลงใหเขากับสภาวะตลาด เชน ถาตลาดยังซบเซาหรือ
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ราคาสุกรถูก อาจเลี้ยงถวงโดยการจํากัดอาหารหรือใชวัตถุดิบอยางอื่น ๆ ที่คุณภาพเลว
กวาและถูกกวามาแทน สุกรก็จะโตชาลงทําใหยืดระยะเวลาการสงตลาดออกไปได เมื่อ
ตลาดสุกรเริ่มดีขึ้นก็อาจจะเรงสุกรใหโตเร็วขึ้นโดยการใหสุกรกินเต็มที่ พรอมทั้งใหปลาย
ขาวหรือขาวโพดมากขึ้น สุกรจะอวนอยางรวดเร็วและสงตลาดภายในระยะเวลาไมนานนัก
อาหารสุกรในชวงนี้เรียกวา อาหารสุกรขุน (finishing ration) ควรมีโปรตีน 16 เปอรเซ็นต

ง. การใหอาหารสุกรแมพันธุ
สุกรแมพันธุจะใหผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีการจัดการ
ดานอาหารและการใหอาหารอยางถูกตอง เพื่อใหสุกรแมพันธุไดสารอาหารครบถวนเพียงพอ
แกความตองการในการดํารงชีวิตและใหผลผลิตโดยไมขาดหรือเกินซึ่งเปนการสูญเสียไป
โดยไมจําเปน เชน ถาหลักเกณฑกําหนดวาเเมสุกรตองการอาหาร 2 กิโลกรัมตอวัน
จะตองเปนไปตามนั้นจะคลาดเคลื่อนไดเพียงเล็กนอย
เพื่อจะไดมั่นใจวาสุกรไดรับ
สารอาหารถูกตองแลว และยังชวยใหสามารถพิจารณาผลตอบสนองในระยะถัดไปวาควร
ปรับแตงปริมาณอาหารหรือไม ดังนั้นการจัดการดานอาหารและการใหอาหารสุกรแมพันธุ
อยางถูกตองจะตองอาศัยความเขาใจในปจจัย 3 ปจจัยคือ
1. สภาพรางกายของสุกรแมพันธุ
การพยายามควบคุมสภาพรางกายของสุกรแมพันธุใหเหมาะสมในแตละ
ชวงของการใหผลผลิต สงผลใหแมสุกรสามารถใหผลผลิตสูงและมีอายุการใชงานยาวนาน
คะแนนสภาพรางกายแมสุกร (body condition score; BCS) ตามหลักเกณฑ
ของ Patienc and Thacker (1989) เปนวิธีการประเมินคะแนนสภาพรางกายแมสุกรหยานม
ดวยสายตาและการกดหลัง (visual and finger pressure) เพื่อดูสภาพภายนอกโดยทั่วไป
และประเมินไขมันสันหลังสํารองของรางกายแมสุกร (body fat reserves) โดยแบงการให
คะแนนจาก 1 ถึง 5 ตามสภาพรางกายของแมสุกร ดังภาพที่ 9.2 ทางปฏิบัติยังแบง
คะแนนยอยเปน 1.5 2.5 3.5 และ 4.5 เพื่อใชประเมินในกรณีก้ํากึ่ง คะแนนสภาพรางกาย
มีความสัมพันธกับความหนาไขมันสันหลังในทิศทางเดียวกัน ถาคะแนนสภาพรางกายสูง
มีแนวโนมวาความหนาไขมันสันหลังจะมากดวย แตการใหคะแนนสภาพรางกายแมสุกร
ของฟารมแตละแหง เพื่อประเมินการสะสมไขมันสํารองของแมสุกรอาจแตกตางกันขึ้นอยู
กับ
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วิธีการและประสบการณของแตละฟารม การเทียบคะแนนสภาพรางกายของแมสุกรจึงใช
เปนเกณฑประเมินของแตละฟารม หากเพิ่มการชั่งน้ําหนักแมสุกรหรือวัดไขมันสันหลัง
แมสุกรเพื่อดูการสูญเสียไขมันประกอบการดูคะแนนสภาพรางกายไดดวยก็ยิ่งดี

คะแนน 1 : ผอมมาก

มองเห็นกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานชัดเจน เห็นแองลึกรอบ
โคนหาง
คะแนน 2 : ผอม
มองเห็นกระดูกสันหลังชัดเจน และมองเห็นกระดูกเชิงกรานไดงาย
โดยไมตองออกแรงกด เห็นแองตื้น ๆ รอบโคนหาง
คะแนน 3 : ปานกลาง มองไมเห็นกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน แตเมื่อออกแรงกดจะ
สัมผัสกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานได ไมมีแองรอบโคนหาง
คะแนน 4 : อวน
ไมสามารถสัมผัสกระดูกสันหลังและและกระดูกเชิงกรานได เมื่อออก
แรงกด มีไขมันรอบโคนหาง
คะแนน 5 : อวนมาก คลําไมพบกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานอยูลึกมาก กระดูกสัน
หลังและกระดูกเชิงกรานถูกปกคลุมดวยไขมันอยางหนา มองไมเห็น
แองรอบโคนหาง
ภาพที่ 9.2 คะแนนสภาพรางกายแมสุกร

สุกรที่มีสุขภาพดีหรือรูปรางดีควรมีคะแนนสภาพรางกายเทากับ 3 สุกร
แมพันธุควรจะไดรับการรักษาสภาพใหอยูในระดับคะแนน 4 เมื่อเขาหองคลอด และ
หลังจากหยานมแลวควรอยูในสภาพ 2.5 ถึง 3 การปรับเปลี่ยนสภาพสุกรแมพันธุจาก
2.5 ถึง 4 จะตองพยายามปฏิบัติโดยการเพิ่มอาหารที่ใหจนกวาจะอยูในสภาพ 4 สวนสุกร
ที่อยูในสภาพ 1 ถึง 2 ควรจะไดรับการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ สําหรับสุกรแมพันธุที่อยูใน
สภาพ 5 เปนสุกรแมพันธุที่อวนเกินไปควรลดปริมาณอาหารลง (ตารางที่ 9.5)
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ตารางที่ 9.5 สภาพรางกาย (Body Condition) ของแมสุกรที่เหมาะสมในแตละชวง
ระยะ
สภาพ

หยานม - ผสม
2.5-3.0

อุมทอง 0 - 84 วัน
2.5-3.0

อุมทอง 84 - คลอด เลี้ยงลูก - หยานม
3.5-4.0
3.0-2.5

ชวงเวลาที่ตองเอาใจใสเปนพิเศษ คือ ชวงเวลาเลี้ยงลูก เพราะถาแมสุกร
มีการสูญเสียน้ําหนักตัวอยางมากในชวงนั้น (วัดจากความหนาไขมันสันหลัง) สงผลให
ความสมบูรณพันธุของแมสุกรลดลงหรือเกิดปญหาไมเปนสัดและมีผลตอประสิทธิภาพ
การผลิตของฟารม (ตารางที่ 9.6) หากแมสุกรหยานมที่มีรูปรางดีหรือมีคะแนนสภาพ
รางกายตั้งแต 3 ขึ้นไปคือ คะแนน 3 และ 3.5 มีชวงหยานมถึงผสมสั้น 5.4 และ 5.3 วัน
ตามลําดับ และมีเปอรเซ็นตผสมติด 90.6 และ 88.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขณะที่แมสุกร
ที่มีรูปรางไมดีหรือมีคะแนนตั้งแต 2.5 2 และ 1.5 มีชวงหยานมถึงผสมยาว 5.9 6.6 และ
8.5 วัน ตามลําดับ และมีเปอรเซ็นตผสมติด 87.6 84.2 และ 75.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
(ตารางที่ 9.7)
ตารางที่ 9.6 ความหนาไขมันสันหลังของแมสุกรตอระยะเปนสัดหลังหยานมและลูกมีชีวิต
ความหนาไขมันสันหลังวันหยานม
ระยะหยานมถึงผสม
(มิลลิเมตร; P2)
(วัน)
< 10
8.1
10 – 13
6.7
> 13
5.8
ที่มา : Hughes (1993) อางโดยประวัติ (2548)

ลูกมีชีวิต
(ตัวตอครอก)
8.9
9.9
11.4

ตารางที่ 9.7 คะแนนสภาพรางกายตอชวงหยานมถึงผสมและเปอรเซ็นตผสมติด
คะแนนสภาพรางกาย
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
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ชวงหยานมถึงผสม (วัน)
8.5
6.6
5.9
5.4
5.3

เปอรเซ็นตผสมติด (%)
75.0
84.2
87.6
90.6
88.9
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ที่มา : ดัดแปลงจากประวัติ (2548)

2. ความตองการอาหารของสุกรแมพันธุ
สุกรแมพันธุในแตละระยะมีความตองการสารอาหารและปริมาณอาหารไม
เทากัน จึงควรมีการจัดโปรแกรมการใหอาหารแกสุกรตามความตองการและพยายามให
สุกรกินอาหารใหไดตามปริมาณที่กําหนด
เพื่อแมสุกรจะไดรับสารอาหารเพียงพอกับ
ความตองการของรางกาย แตเนื่องจากอากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูง ใน
บางชวงการที่จะใหสุกรแมพันธุกินอาหารใหไดปริมาณตามโปรแกรมทําไดคอนขางยาก
โดยเฉพาะแมสุกรเลี้ยงลูกตองการปริมาณอาหารมากเพื่อใหการสูญเสียน้ําหนักตัวนอยที่สุด
ดังนั้นจึงควรหาวิธีการที่จะชวยใหแมสุกรไดรับสารอาหารอยางเพียงพอหรือกินอาหารให
มาก วิธีการใหอาหารอาจทําได 2 แนวทางดังนี้
- การใชอาหารที่มีความเขมขนของพลังงานและสารอาหารอื่น ๆ สูงขึ้น
10-20 เปอรเซ็นต ซึ่งทําใหปริมาณอาหารที่ตองใหสุกรแมพันธุลดลง 10-20 เปอรเซ็นต
- การปรับการจัดการ ไดแก
= การใหอาหารโดยแบงเปนมื้อยอยหลาย ๆ มื้อ อยางนอย 3 มื้อ คือ
มื้อเชา 5.30-6.30 นาฬิกา มื้อสาย 9-10 นาฬิกา และมื้อบาย 15-16 นาฬิกา จะชวย
กระตุนใหสุกรแมพันธุมีความอยากอาหารมากขึ้น
= ในฤดูรอน เพิ่มการใหอาหารในเวลากลางคืน ชวง 20-21 นาฬิกา
ซึ่งเปนเวลาที่อากาศคอนขางเย็น
วิธีการใหอาหารแตละมือ เมื่อเทอาหารใหสุกรกินหมดแลว เดินยอนกลับ
มาใหอาหารเพิ่มอีกหลายครั้ง ถาเห็นแมสุกรนอนก็ควรไลใหแมสุกรลุกขึ้นยืนกินอาหาร
ทําอยางนี้จนกวาแมสุกรจะไมยอมกินอาหาร การจัดการเชนนี้ตองใชเวลาและแรงงาน
เพิ่มขึ้นแตใหผลคุมคา ถาฟารมใดมีระบบการใหอาหารอัตโนมัติหรือระบบถังอัตโนมัติที่
บรรจุอาหารไวแลว เพื่อใหสุกรแมพันธุเลือกกินอาหารไดเมื่อตองการก็จะประหยัดเวลา
และแรงงานลงได
3. การใหอาหารสุกรแมพันธุ
3.1 การใหอาหารสุกรพันธุทดแทน
สุกรตัวใดที่ตองการเก็บไวทําพันธุควรจํากัดอาหาร เพื่อไมใหอวน
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เกินไป โดยทั่วไปเริ่มจํากัดอาหารสุกรสาวที่ใชทําพันธุเมื่อน้ําหนักประมาณ 60 กิโลกรัม
และควรมีน้ําหนักไมเกิน 80-90 กิโลกรัมเมื่อสุกรมีอายุ 8 เดือน โดยจํากัดอาหารใหวันละ
1.8-2 กิโลกรัม และเรงใหอาหารกอนผสมพันธุ 10-22 วัน โดยใหวันละ 2-2.3 กิโลกรัม
เมื่อผสมพันธุแลวลดอาหารทันทีใหเหลือ 1.8-2 กิโลกรัมตามเดิม
3.2. การใหอาหารแมสุกรอุมทอง
อาหารแมสุกรอุมทองตองมีสารอาหารสมดุลและมีคุณภาพสูง เพื่อ
การดํารงชีวิตของตัวแมสุกรเอง และเพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของลูกในทอง
ถาแมสุกรไดรับอาหารที่มีคุณภาพต่ํา ทําใหไดรับสารอาหารไมเพียงพอกับความตองการ
ของรางกาย มีผลใหไดจํานวนลูกตอครอกนอย ลูกสุกรออนแอ และน้ําหนักลูกสุกรแรก
คลอดนอย ซึ่งมีผลตอไปถึงน้ําหนักหยานม การใหแมสุกรกินอาหารเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัมตอ
วันสามารถเพิ่มน้ําหนักลูกสุกรแรกคลอดได 0.1 กิโลกรัม น้ําหนักแรกคลอดของลูกสุกร
ควรมีน้ําหนัก 1.3 กิโลกรัมซึ่งเปนน้ําหนักที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการเจริญเติบโตและการเลี้ยง
รอด นอกจากนี้การใหอาหารแมสุกรอุมทองควรดูสภาพรางกายของแมสุกรดวย
อาหารแมสุกรอุมทองตองเพิ่มวิตามินเอ เนื่องจากมีความตองการ
มาก วัตถุดิบที่ใชสามารถใชวัตถุดิบที่มีความฟามสูง เชน รําละเอียด รําหยาบ ปริมาณ
เยื่อใยสูงไดถึง 10-15 เปอรเซ็นต และควรเสริมหญาสดใหกินดวยเพื่อปองกันไมให
ทองผูก ความตองการโปรตีนในสูตรอาหารแมสุกรตั้งทองประมาณ 15 เปอรเซ็นต
3.2.1 การใหอาหารแมสุกรอุมทองในชวง 80 วันแรก
สุกรตั้งทองประมาณ 114 วัน ลูกสุกรในทองจะเจริญเติบโต
อยางชามากในชวง 80 วันหลังจากแมสุกรผสมพันธุ ดังนั้นความตองการอาหารของแมสุกร
ในระยะนี้ตองการอาหารเพื่อการดํารงชีวิตเทานั้น ถาใหอาหารมากเกินไปชวงนี้แมสุกรจะ
อวนมากเกินไป ซึ่งมีผลเสียในระยะตอมาหลายประการคือ
1. การสังเกตการเปนสัดของแมสุกรทําไดยาก
2. แมสุกรคลอดลูกยากและเปนโรคมดลูกอักเสบและเตานม
อักเสบไดงาย
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3. น้ํานมจากแมสุกรมีไขมันในระดับสูง ซึ่งอาจทําใหลูกสุกร
ทองเสียไดงาย
4. แมสุกรที่อวนเกินไปมักจะนอนทับลูกตายเสมอ เพราะการ
ลุกนั่งทําไดลําบาก โดยทั่วไปถาแมสุกรอยูในสภาพกําลังดีคือ ไมอวนหรือผอมมากเกินไป
ควรใหอาหาร 2-2.5 กิโลกรัมตอตัวตอวัน ถาแมสุกรอวนมากควรลดปริมาณอาหารลง 0.5
กิโลกรัม และถาแมสุกรผอมมากเกินไปก็จะเพิ่มอีก 0.5 กิโลกรัม
3.2.2 การใหอาหารแมสุกร 30 วันกอนคลอด
ชวงนี้ลูกสุกรในทองแมมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว น้ําหนักตัว
เพิ่มขึ้นเปน 2 เทาและ 10 วันสุดทายของการอุมทองตัวออนจะเจริญเติบโตรวดเร็วมาก
สมมติวาน้ําหนักของลูกสุกรทั้งครอกรวมกับรกและสวนประกอบอื่น ๆ ในถุงหุมตัวออนหนัก
20 กิโลกรัม ในชวง 80 วันแรกของการอุมทอง การเจริญของสิ่งเหลานี้มีเพียง 6 กิโลกรัม
เทานั้น แตการเจริญในชวง 30 วันกอนคลอดมีถึง 14 กิโลกรัม แมสุกรในระยะ 1 เดือน
กอนคลอดจึงตองการอาหารในปริมาณมากเพื่อใหเพียงพอแกการเจริญเติบโตของลูกสุกร
ในทอง ในทางปฏิบัติควรเพิ่มอาหารใหแกแมสุกรอีก 0.5-1 กิโลกรัมตอวันจากปริมาณ
อาหารที่ใหในชวง 80 วันแรกของการตั้งทอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพรางกายของแมสุกรดวย
3.3 การใหอาหารแมสุกรในระยะเตรียมตัวคลอด
ประมาณ 5 วันกอนคลอดควรคอย ๆ ลดปริมาณอาหารที่ใหแกแม
สุกรลงจนเหลือเพียง 1-1.5 กิโลกรัมตอวัน และเมื่อแมสุกรจะคลอดภายใน 24 ชั่วโมงควร
งดใหอาหารและใหแตน้ํากินอยางเดียว ทั้งนี้เพื่อ
1. เพื่อใหสวนสุดทายของลําไสใหญมีกากอาหารสะสมอยูนอยที่สุด
ทําใหมีชองวางในชองทองมากขึ้นและชวยทําใหชองคลอดขยายตัวไดเต็มที่
2. เพื่อปองกันไมใหแมสุกรทองผูก
3.4 การใหอาหารแมสุกรระยะกําลังเลี้ยงลูก
สุกรเลี้ยงลูกตองการอาหารเพื่อการดํารงชีวิตและการสรางน้ํานม
ควรมีปริมาณโปรตีนสูงกวาในระยะตั้งทองคือ โปรตีน 17 เปอรเซ็นต ดังนั้นแมสุกร
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ตองการอาหารมากหรือนอยจะขึ้นอยูกับปริมาณนมที่แมสุกรผลิตเปนสําคัญ ปริมาณนมที่
ผลิตมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
1. ขนาดครอก ถาแมสุกรมีลูกมาก แมสุกรตองผลิตน้ํานมมาก เพื่อ
ใหเพียงพอแกความตองการของลูก
2. อายุของลูกสุกร เมื่อลูกสุกรตัวโตขึ้นยอมตองการน้ํานมมากขึ้น
จํานวนและอายุของลูกสุกรมีผลโดยตรงตอการผลิตน้ํานมของแมสุกร
ฉะนั้นการใหอาหารแมสุกรเลี้ยงลูกควรคํานึงถึงจํานวนและอายุของลูกสุกรที่มันเลี้ยงเปน
สําคัญ ในทางปฏิบัติจะใหอาหารแกแมสุกร 2.5 กิโลกรัมตอวัน เพื่อการดํารงชีวิตแลว
เพิ่มอีก 0.25 กิโลกรัมตอลูก 1 ตัว เพื่อใชในการผลิตน้ํานม สมมติวาแมสุกรตัวหนึ่งเลี้ยง
ลูกสุกรจํานวน 10 ตัว ควรใหอาหารแกแมสุกรตัวนี้ดังนี้คือ อาหารสําหรับตัวแมสุกรเอง
เพื่อการดํารงชีวิต 2.5 กิโลกรัม เพิ่มอาหารสําหรับการผลิตน้ํานมใหลูกกินอีก 0.25
กิโลกรัมตอลูก 1 ตัว เทากับ 0.25x10 = 2.5 กิโลกรัม รวมอาหารที่ตองใหแกแมสุกร
2.5+2.5 = 5 กิโลกรัม อาหารจํานวน 5 กิโลกรัมนี้จะใหเมื่อตอนแมสุกรมีการผลิตน้ํานม
อยางเต็มที่คือ เมื่อลูกสุกรอายุได 3-4 สัปดาห ดังนั้น
ชวงสัปดาหแรก แมสุกรผลิตน้ํานมในปริมาณไมมากนัก เนื่องจากลูก
สุกรยังมีขนาดเล็กมาก จึงใหอาหารแกแมสุกรประมาณ 50 เปอรเซ็นตของจํานวนที่จะให
เมื่อลูกสุกรมีอายุ 3-4 สัปดาห สําหรับแมสุกรตัวนี้ในชวงสัปดาหแรกจะใหอาหารวันละ
2.5 กิโลกรัม
ชวงสัปดาหที่สอง ลูกสุกรมีขนาดโตมากขึ้นปริมาณน้ํานมที่แมสุกร
ตองผลิตจะมากขึ้น จึงควรใหอาหารเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 75 เปอรเซ็นตของจํานวนที่จะ
ใหเมื่อลูกสุกรมีอายุ 3-4 สัปดาห สําหรับแมสุกรตัวนี้ในชวงสัปดาหที่สองจะใหอาหารวันละ
3.5 กิโลกรัม
เมื่อยางเขาสัปดาหที่ 3 และ 4 จะใหอาหารแมสุกรอยางเต็มที่ตามที่
คํานวณไวคือ วันละ 5 กิโลกรัม
การใหอาหารในชวงเลี้ยงลูกนี้ตองคํานึงถึงสภาพของแมสุกรดวย
ถาแมสุกรยังมีสภาพอวนมากควรจะลดอาหารลงอีกวันละประมาณ 1 กิโลกรัม แตถา
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แมสุกรอยูในสภาพผอมควรจะเพิ่มอาหารขึ้นอีกวันละประมาณ 1 กิโลกรัม ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันไมใหแมสุกรอยูในสภาพโทรมมากเกินไปนั่นเอง
กอนหยานม 1-2 วันอาจลดอาหารลงเพื่อใหแมสุกรมีการผลิตน้ํานม
ลดลง เมื่อหยานมลูกสุกรแลวควรเพิ่มการใหอาหารขึ้นจนเทากับจํานวนที่ใหเมื่อกอนหยานม
ทั้งนี้เพื่อจะไดบํารุงแมสุกรใหอยูในสภาพพรอมที่จะผสมพันธุใหม และชวยทําใหมีไขตก
มากขึ้นในระยะ 5-7 วันตอมาเมื่อแมสุกรเริ่มเปนสัดอีกครั้ง นอกจากนี้ปริมาณอาหารที่แม
สุกรควรไดรับในแตละลําดับทองจะแตกตางกันไป ดังตารางที่ 9.8
ตารางที่ 9.8 ปริมาณอาหารที่แมสุกรลําดับทองตาง ๆ ใชในการผลิตลูกสุกร
ลําดับ
ทอง

อาหารอุมทอง อาหารอุมทอง/แม/วัน อาหารแมเลี้ยงลูก อาหารแมเลี้ยงลูก/แม/วัน
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม/แม/วัน)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม/แม/วัน)

1
240.8
2.09
2
253.4
2.20
3
247.8
2.15
4
254
2.21
5
239.5
2.08
6
275.9
2.40
ที่มา : ดัดแปลงจากณัฐวุฒิ (2547)

141.99
149.58
148.08
148.49
151.63
166.87

6.17
6.50
6.44
6.46
6.59
7.26

จ. การใหอาหารสุกรพอพันธุ

การจัดการเกี่ยวกับอาหารพอสุกรเปนเรื่องสําคัญมาก เพื่อที่จะไดผลผลิต
และกําไรจากการลงทุนในการเลี้ยงสูง พอพันธุสุกรเปนสวนสําคัญในเรื่องของกรรมพันธุที่
มีอยูในลูกสุกรในลักษณะที่เกี่ยวกับการเลี้ยง อยาใหสุกรพอพันธุอวน เนื่องจากหากสุกร
พอพันธุอวนจะเปนสาเหตุใหไมมีความตองการทางเพศ และไมอยากขึ้นทับสุกรแมพันธุ
อาหารที่ใชควรมีโปรตีน 15 เปอรเซ็นต วันละ 1.8 กิโลกรัม และใหหญาสดเต็มที่เพื่อให
สุกรไดรับวิตามินและแรธาตุและไมใหทองวาง
และใหออกกําลังกายบางโดยปลอยลง
แปลงหญาหรือปลอยใหเดินภายในคอกในชวงเชาและเย็น
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