บทที่ 7
การจัดการเลี้ยงดูสุกรขุน
การผลิตสุกรขุนเปนวัตถุประสงคหลักอีกอยางหนึ่ง ซึ่งทํารายไดใหแกฟารม โดยมีราคาขาย
ตอหนวยสูง รองมาจากสุกรพันธุ แตตองใชเวลาในการผลิตยาวนานทั้งนี้ถาเริ่มดําเนินการจากการ
ผสมพันธุแมสุกรเพื่อผลิตลูกสุกรแลวเลี้ยงไปจนถึงนํ้าหนักสงตลาด ก็จะใชเวลาถึง 1 ป และยังตอง
ใชเงินทุนหมุนเวียนในชวงการเลี้ยงสูงถึงตัวละ 2,200-2,400 บาท หากเกิดปญหาขึ้นก็จะกอให
เกิดความเสียหายอยางมหาศาลแกกิจการได ดังนั้นในการผลิตจะตองยึดถือหลักสําคัญ 3 ประการ
คือ
1. ตองผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง
2. ตองผลิตใหตนทุนตํ่า
3. ตองผลิตใหมีคุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาด
ผูเ ลีย้ งสามารถจะดําเนินกิจการผลิตสุกรขุนใหเปนไปตามหลักทั้ง 3 ประการได ก็จะตอง
อาศัย พันธุสุกรที่ดี การจัดการที่ดี จะชวยลดตนทุนการผลิตใหตํ่าลงไดดวยการประหยัดอาหาร
ประหยัดเวลา ใหผลผลิตสูง และคุณภาพดีดวย

การปรับปรุงคุณภาพของสุกร
ในการผลิตสุกรขุนนั้น ปจจัยที่มีบทบาทตอตนทุนการผลิต และคุณภาพซากไดแก พันธุสุกร
สุกรทีจ่ ะนํามาเลี้ยงเปนสุกรขุนไดดีจะตองมีอัตราเจริญเติบโตดี ประสิทธิภาพการใชอาหารสูง ใช
ระยะเวลาในการเลีย้ งสั้นคือ ทํานํ้าหนักถึงสงตลาดเร็ว และที่สําคัญคือตองมีคุณภาพซากดีดวย ซึ่ง
คุณภาพซากของสุกรนั้นขึ้นอยูกับอิทธิพลของพันธุกรรม 50 เปอรเซ็นต ที่เหลืออีก 50 เปอรเซ็นต
นั้นจะขึ้นอยูกับอาหาร และการจัดการ ดังนั้นสุกรขุนจึงควรมาจากสายพันธุที่ดีภายใตโปรแกรมการ
ผสมพันธุที่ถูกตองและเอื้ออํานวยใหเกิดปรากฏการณที่เรียกวาพลังอัดแจ (heterosis) คือการที่ลูกมี
ความสามารถโดยเฉลี่ยดีกวาในรุนพอและแม ซึ่งจะเกิดไดจากการผสมขามพันธุหรือสายพันธ ดังที่
การเลี้ยงสุกรแบบอุตสาหกรรมไดนํามาใชสรางสุกรขุนลูกผสม ที่เรามักจะไดยินหรือไดรูจักวาสุกร
สามสายเลือด การสรางสุกรสามสายเลือดนั้น มักจะใชลูกผสมระหวางพันธุแลดเรซ กับลารจไวท
เปนแมพันธุ เพื่อผสมกับพอพันธุดูรอค ซึ่งก็เกิดคําถามขึ้นมาวาลูกผสมเพศผูรหวางแลนดเรซ กับ
ลารจไวท นั้นจะเกิดขึ้นประมาณ 50 เปอรเซ็นต และจะมีรูปรางแบบบางกวาลูกผสมดูรอค กับลารจ
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ไวท หรือแลนดเรซกับดูรอค ดังนั้นนาที่จะใชลูกผสมดูรอคกับลารจไวท หรือแลนดเรซกับดูรอค
เปนแมพันธุ และลูกเพศผูที่เกิดก็ตอนและขุนสงตลาดเสีย ซึ่งจะไดราคาดีกวาลูกผสมลารจไวท กับ
แลนดเรซ แบบไหนจะใหผลตอบแทนดีกวากันพิจารณาไดจาก ผลตอบแทนตอไปนี้
1. ราคาจําหนายสุกรขุนเพศผูลูกผสมดูรอคกับลารจไวทนั้น ดีกวาราคาสุกรขุนเพศผูลูกผสม
ลารจไวทกับแลนดเรซ ตอตัวตอปเทาไร
2. แมพันธุลูกผสม 2 สาย ดูรอคกับลารจไวท หรือดูรอคกับแลนดเรซใหลูกหยานมตอแม
ตอป จํานวนมากนอยกวาแมพันธุลูกผสมลารจไวทกับแลนดเรซเทาไร คุมกันหรือไม
3. ตนทุนการผลิตลูกสุกรตอครอกตอป โดยเฉพาะคาอาหารของแมสุกรทองวาง แมสุกร
อุม ทอง และแมสุกรเลี้ยงลูกสําหรับแมสุกรลูกผสมดูรอคกับลารจไวทหรือดูรอคกับแลนดเรซ โดยพอ
จะสรุปเหตุผลไดคือ ในการผลิตลูกสุกรขุนนั้น ปกติเราจะเลี้ยงแมสุกรตั้งแตครอกแรกถึงครอกที่ 5
ของการใหลูก ซึ่งแมสุกรจะมีนํ้าหนักประมาณ 175 กิโลกรัม แมสุกรลูกผสมลารจไวทกับแลนดเรซ
หรือแลนดเรซกับลารจไวทนั้นสามารถที่จะควบคุมใหนํ้าหนักแมสุกรอยูไดระดับ 175 กิโลกรัมแน
นอน แตแมสุกรลูกผสมดูรอคกับลารจไวท หรือกับแลนดเรซ อาจจะมีนํ้าหนักเมื่อครอกที่ 5 เกิน
กวา 175 กิโลกรัม และอาจเกิน 200 กิโลกรัม ดังนั้นคาอาหารก็จะมากกวา และยังมีปญหาอื่น ๆ
ตามติดมาดวย
สําหรับพอพันธุนอกจากจะมีอิทธิพลตอคุณภาพซากแลว ยังมีอิทธิพลตอตนทุนการผลิตลูก
สุกรดวย ซึ่งการใชพอพันธุลูกผสม 2 พันธุ มาผสมกับแมลูกผสม 2 พันธุ จะทําใหแมสุกรอุมทอง
มากกวา และจํานวนครั้งในการผสมก็นอยกวาดวย อยางไรก็ตาม การที่จะใชพอพันธุแท หรือพอ
พันธุลูกผสม 2 พันธุมาผสมกับแมลูกผสม 2 พันธุ จะใหผลดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับวาเราคัดเลือกพอ
- แมพันธุ ไดคุณภาพดีจริงหรือไม เพียงใด
ตารางที่ 7.1 แสดงการใหผลผลิตของสุกรแมพันธุลูกผสม
จํานวนลูก(ตัว/ครอก)
แมพันธุลูกผสม

ขนาดของครอก

จํานวนครอก
คลอดมีชีวิต หยานม 21 วัน(กก.) 21 วัน/แมทั้งหมด

ยอรคเชียร-แลนดเรซ
แฮมเชียร-แลนดเรซ
แฮมเชียร-ยอรคเชียร
ดูรอค-ยอรคเชียร
ดูรอค-แลนดเรซ
ดูรอค-แฮมเชียร

35
38
192
193
38
205

หมายเหตุ ใหพันธุที่ดีที่สุด = 100
ที่มา: นาม. 2530. สุกรสาสน, 13(52): 37-43.

100
100
91
93
92
86

100
95
87
85
93
82

100
95
87
82
86
79

100
88
81
85
79
76
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ตารางที่ 7.2 การใหผลผลิตของพอพันธุแทกับพอพันธุลูกผสม 2 พันธุ
พันธุ

พอพันธุแท
พอลูกผสม

จํานวน
(ครอก)

298
194

ขนาดของครอก(ตัว)
คลอด

21 วัน

10.10
10.30

7.90
7.90

นํ้าหนักตัว(กก.)

อัตราการ ความหนา
เจริญเติบโต
ไขมัน
แรกคลอด 21 วัน (กรัม/วัน)
(นิ้ว)
1.79
1.36

5.22
5.16

690
700

1.06
1.07

ที่มา: นาม. 2530. สุกรสาสน, 13(52): 37-43.

ตารางที่ 7.3 การใหผลผลิตของการผสมระหวางแมสุกรผสมยอรคเชียร x แลนดเรช
กับพอพันธุแท และพอลูกผสม
พอพันธุ
ลักษณะ

อัตราการผสมติด (%)
จํานวนลูกสุกรหยานมตอครอก (ตัว)
จํานวนวันถึงนํ้าหนัก 98.2 กก. (วัน)
ความหนาไขมันสันหลังเมื่อ น.น.98.2 กก. (นิ้ว)
อัตราการแลกเนื้อ

แฮมเชียร

ดูรอค

74.00
9.55
168.00
1.13
3.32

74.00
9.55
163.00
1.23
3.33

ดูรอค x แฮมเชียร
87.00
9.55
166.00
1.18
3.33

ที่มา: นาม. 2530. สุกรสาสน, 13(52): 37-43.

สรีระวิทยาการเจริญเติบโตของสุกร
โดยปกติแลวการเจริญเติบโตและพัฒนาของรางกายสุกรในชวงแรกจะเปนการเจริญเติบโต
และพัฒนาของกระดูก (นํ้าหนัก 15 ถึง 30 กิโลกรัม) ตอจากนั้นการเจริญเติบโตพัฒนาทางดาน
กลามเนือ้ ก็จะเพิ่มมากขึ้นอยูในชวงนํ้าหนักตัว 30 ถึง 60 กิโลกรัม หลังจากนํ้าหนักประมาณ 60
กิโลกรัมแลว การเจริญเติบโตทางดานกลามเนื้อจะลดลง แตในชวงนี้จะมีการสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้น
(Hiner, 1971)
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เนื้อแดง
ไขมัน

นํ้าหนัก
เนื้อเยื่อ
(กก.)

40
กระดูก
หนัง

30

20

10

30

45

60

75
90
105
นํ้าหนักมีชีวิต (กก.)

120

135

ภาพที่ 7.1 การเพิม่ นํ้าหนักของเนื้อเยื่อพวกเนื้อแดง ไขมัน กระดูก และหนัง
ของซากสุกร
ที่มา: Hiner. 1971. J. Anim. Sci., 32(6): 1113-1118.

ตารางที่ 7.4 แสดงนําหนั
้ กตัว อัตราการเพิ่มนํ้าหนักตัวตอวันและประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารของสุกรที่ระดับอายุตางกัน
อายุ (สัปดาห)

นํ้าหนัก (กก.)

ADG(กก./วัน)

0- 4
5- 8
9 -12
13 -18
19 - 25
26 - 30
>30

1.2 - 6.0
6.0 - 15.0
15.0 - 30.0
30.0 - 60.0
60.0 - 90.0
90.0 -105.0
>105

0.320
0.530
0.700
0.600
0.500
< 0.500

ที่มา: อาวุธ และไพบูลย. 2526. การจัดการสุกรขุน.

FCR
1.70
2.10
2.60
3.50
4.00
> 4.00
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สุกรจะมีอัตราการเพิ่มนํ้าหนักตอวันสูงที่สุดในชวงอายุ 13-18 สัปดาห หรือนํ้าหนักตัว
30-60 กิโลกรัม ซึ่งเปนชวงที่มีการเจริญเติบโตของกลามเนื้อเกิดขึ้นสูงที่สุด สําหรับประสิทธิภาพ
การใชอาหารของสุกรจะสูงในชวงที่ยังเล็กอยู เพราะสุกรมีขนาดนํ้าหนักนอย ปริมาณการกินอาหาร
ยังไมมาก แตอัตราการเพิ่มนํ้าหนักจะมาก แตสุกรที่โตแลวแมวาจะมีอัตราการเพิ่มนํ้าหนักสูงกวา
ปริมาณการกินอาหารก็จะเพิ่มตามขนาดนํ้าหนักตัว จึงทําใหประสิทะภาพการใชอาหารลดลง

ระบบการผลิตสุกรขุน
ในการเลี้ยงสุกรขุนนั้นพอจะแบงระบบการผลิต ออกเปน 3 แบบใหญ ๆ ดังตอไปนี้
1. ระบบเขาหมด-ออกหมดทั้งโรงเรือน (all in-all out)
นั่นก็คือ ภายในโรงเรือนเดียวกันจะมีการจัดการใหสุกรเขาเลี้ยงพรอมกันทั้งหลัง และเมื่อ
ครบกําหนดสงออกก็จะขายสุกรออกไปพรอมกันทั้งหลัง ซึ่งจะทําใหเกิดความสะดวกในดานการจัด
การ การใหอาหาร และการควบคุมปองกันโรค
2. ระบบการผลิตเปนรายสัปดาห (weekly system basis)
จากความรูเกี่ยวกับสรีระวิทยาการเจริญเติบโตของสุกร ก็จะทําใหเราสามารถที่จะวาง
แผนระบบการผลิตและการควบคุมการผลิตเปนรายสัปดาห ดังเชน ถาเราเลี้ยงสุกรขุนจากนํ้าหนัก
15 กิโลกรัมไปจนถึงขาย (นํ้าหนักตัว 100 กิโลกรัม) จะตองใชเวลาเลี้ยงเฉลี่ยประมาณ 22 สัปดาห
ทัง้ นี้ ไมวา เราจะเริ่มเลี้ยงสุกรขุนจากนํ้าหนักตัวเทาไรก็ตาม ก็จะตองสงขายสุกรขุนเมื่อไดนํ้าหนัก
100 กิโลกรัม ซึ่งสุกรควรจะมีอายุเฉลี่ยไมเกิน 30 สัปดาห
3. ระบบโรงเรือนและรอบการผลิต
3.1) ในฟารมขนาดใหญ ที่มีปริมาณการผลิตมาก ๆ ที่สามารถจัดระบบการผลิตได
อยางตอเนื่อง ก็จะสามารถควบคุมการผลิตโดยวิธีการทั้งขอ 1 และ 2 ดังนี้
ถาเลี้ยงสุกรจากนํ้าหนัก
15 กิโลกรัม จนถึงขาย
เวลาที่ใชเลี้ยง
22 สัปดาห
เวลาที่ใชขาย
1 สัปดาห
เวลาทําความสะอาดและพักโรงเรือน 1 สัปดาห
รวมใชเวลาทั้งหมด
24 สัปดาห
จะเห็นวาเวลาที่ใชในการผลิตจริง ๆ 22 สัปดาห แตก็ยังจําเปนที่จะตองสํารองพื้นที่ไวอีก 2
สัปดาหเพื่อการรอขาย และทําความสะอาด ดังนั้นพื้นที่ซึ่งตองการใน 1 รอบการผลิตจะตองเปน
24 รุน หรือ 1 รอบการผลิตใชเวลา 24 สัปดาหตอโรงเรือนนั่นเอง
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3.2) ในฟารมขนาดเล็ก ซึ่งไมสามารถจัดระบบการผลิตเปนแบบตอเนื่องไดเชน มี
เพียง 5 โรงเรือน ก็ตองควบคุมใหการจัดการเปนระบบเขาหมด-ออกหมด ตามขอ 1 แตภายใน 1
โรงเรือนก็ยั ง คงควบคุ มการผลิตเปนสัปดาหเพียงแตการผลิตและการขายไมไดตอเนื่องกันเปน
สัปดาหเหมือนฟารมขนาดใหญที่จัดใหมีการรับลูกสุกรและการขายสุกรเนื้อไดทุกสัปดาห

การดําเนินการผลิตสุกรขุน
โดยทั่วไปจะเลี้ยงลูกสุกรใหอยูในคอกอนุบาลจนอายุประมาณ 8 สัปดาห ก็จะยายสุกรเหลา
นีอ้ อกไปคอกสุกรรุน ซึ่งนํ้าหนักประมาณ 14-18 กิโลกรัม ซึ่งการกระทําแบบนี้จะมีผลทําใหลูกสุกร
เกิดความเครียด และชงักการเจริญเติบโตถึง 2 ครั้ง ในชวงเวลาอันสั้น คือครั้งแรกเมื่อยายจากซอง
คลอดมาอยูคอกอนุบาล และจากคอกอนุบาลไปอยูคอกสุกรรุนและหากมีการเปลี่ยนสูตรอาหารดวย
ก็จะยิง่ ทําใหลูกสุกรเครียดมากขึ้นอีก มีรายงานการวิจัยกลาววา หลังจากยายลูกสุกรจากซองคลอด
มาอยูในคอกอนุบาลแลวปลอยใหลูกสุกรอยูในคอกอนุบาล และกินอาหารสูตรเดิมจนกระทั่งอายุ 10
สัปดาห(หรือ 12 สัปดาห) จะทําใหลูกสุกรมีการเจริญเติบโตเร็ว ทํานํ้าหนักได 30-40 กิโลกรัม ที่
10-12 สัปดาห และมีอัตราการแลกเนื้อดีดวย
ในการผลิตสุกรขุน มีการจัดการตาง ๆ ที่จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กอนเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ
กอนทีจ่ ะนําลูกสุกรรุนใหมเขาจะตองมีการทําความสะอาดโรงเรือน และอุปกรณที่ใชใน
การเลีย้ ง แลวทําการฆาเชื้อโรค ตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี โรงเรือนที่ผานการเลี้ยงสุกร
มากอนแลว ควรจะปลอยพักไวอยางนอยเปนเวลา 1 สัปดาห ทั้งนี้เพื่อเปนการตัดชีพจักรของเชื้อ
โรคตาง ๆ
2. การรับลูกสุกรเขาเลี้ยง
ในระยะแรกควรจะมีวัสดุรองพื้นคอกใหลูกสุกรเพื่อใหความอบอุนแกลูกสุกร ในขณะที่ลูก
สุกรเขาใหม ๆ ยังไมตองใหอาหาร ควรจัดใหนํ้าสะอาดแกลูกสุกรกอน เพื่อลดความเครียดจากการ
ขนยาย ควรจะมีการจัดกลุมลูกสุกรใหมโดยพิจารณาขนาดและนํ้าหนัก ทั้งนี้เพื่อใหลูกสุกรที่อยูใน
คอกเดียวกันมีความสมํ่าเสมอกันมากที่สุด และไมควรจัดขนาดกลุมสุกรใหญเกินไป ซึ่งวิธีการจัด
กลุม สุกรไดกลาวมาแลวในบทกอน ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความตองการพื้นที่ของสุกรในแตละชวงนํ้าหนัก
เมือ่ ครบกําหนดยายมาควรทําการคัดเลือกและเก็บขอมูลเบื้องตนกอน
1. ชัง่ นํ้าหนักลูกสุกรทุกตัวตามเบอร
2. แยกเพศ พันธุ
3. นับจํานวนและเช็คเตานมบอดหรือไมพรอมกันไป ถาเปนสุกรพันธุควรดูให
ละเอียดตั้งแตเรื่องเพศ ลักษณะการยืน การเดิน
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การยายคอกบอย ๆ ไมควรจะกระทํา การใหลูกสุกรอยูนอยตัวตอคอกอยางสบายจนโตจะดี
กวาอยูมากตัว
ตารางที่ 7.5 ความตองการพื้นที่คอกตอตัวของสุกรในแตละชวงนํ้าหนัก
นํ้าหนักสุกร (กก.)

พื้นคอนกรีต
(ตร.ม. ตอตัว)

8 - 15
15 - 30
30 - 60
60 - 100

0.50
0.75
1.00
1.50

พื้นแสลต
(ตร.ม. ตอตัว)
0.25
0.40
0.60
1.20

ที่มา: อาวุธ และไพบูลย. 2526. การจัดการสุกรขุน.

3. การใหอาหาร
ควรจะเริ่มใหอาหารแกลูกสุกรหลังจากที่รับเขามาแลว 12-24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อรอใหลูก
สุกรหายเหนื่อย และคลายเครียดจากการขนสงและการตอสูกันเนื่องจากการรวมฝูงใหม ปริมาณ
อาหารที่ใหในวันแรกควรเริ่มใหแตนอย แลวจึงเพิ่มใหเต็มที่ในวันที่ 3 หลังรับเขาสําหรับรายละเอียด
ของอาหารและการใหอาหารจะกลาวถึงรายละเอียดตอไปภายหลัง
4. การควบคุมและปองกันโรค
สําหรับสุกรขุนมีความจําเปนที่จะตองทําวัคซีนเพื่อปองกันโรคบางชนิดดังตอไปนี้
อายุสุกร (สัปดาห)
8
9
10
12

วัคซีนปองกันโรค
ปากและเทาเปอย
ปากและเทาเปอย
อหิวาตสุกร (ถามีปญหา)
พิษสุนัขบาเทียม (ถามีปญหา)

การเสริมยาปฏิชีวนะในอาหารเพื่อปรับปรุงสุขภาพ และความสามารถของสุกรนั้นไมมีความ
จําเปนถาในฟารมมีการจัดการที่ดีแลว เพราะผลตอบสนองตอยาปฏิชีวนะจะนอยไมคุมคากับการ
เพิ่มตนทุน แตการเสริมปฏิชีวนะอาจจะไดผลบางในกรณีที่เกิดความเครียดแกสัตว ในกรณีที่พบวา
มีสกุ รปวยจะตองแยกออกจากฝูงโดยเร็ว นําไปขังไวในคอกที่จัดไวสําหรับรักษาสุกรปวย เพื่อการดูแล
รักษาตอไป
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5. การทํารายงานประกอบการควบคุมการผลิต
เพื่อควบคุมการผลิตใหเปนอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนที่จะตองมีการบันทึกขอมูลตาง ๆ
และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการผลิตวาไดผลเปนอยางไร มีปญหาขอบกพรองอะไรบางที่จะ
ตองแกไข การรายงานจะประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน ดวยกัน คือ
ก) การผลิต จะแสดงจํานวนสุกรที่มีจริง เทียบกับเปาหมายการผลิต และการขาย รวมถึง
อัตราการสูญเสียในระหวางการผลิต ซึ่งจะบอกใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นเปนรายสัปดาหตามระบบ
การผลิตไดทันทวงที

รายการ
เปาหมาย
1. จํานวนสุกรตนงวด
2. จํานวนสุกรรับเขาเลี้ยง
3. จํานวนสุกรตาย
4. จํานวนสุกรคัดทิ้ง
5. จํานวนสุกรขุน
-ขายพอพันธุ
-ขายแมพันธุ
-ขายขุน
6. จํานวนสุกรคงเหลือ

xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
-xx
-xxxx
-xxxx
xxxx

จํานวนสุกร (ตัว)
จํานวนที่เปนจริง
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xx
xx
xx
xxxx

สวนตาง
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

ข) ประสิทธิภาพ เปนการวัดผลของการเลี้ยง โดยคํานวณออกมาในรูปของอัตราการเจริญ
เติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหาร ซึ่งสามารถแสดงผลงานไดรุนตอรุน
รายการ
1. นําหนั
้ กสุกรเริ่มเลี้ยงเฉลี่ย
2. นําหนั
้ กสุกรขายเฉลี่ย
3. ระยะเวลาที่ใชเลี้ยง
4. ปริมาณอาหารที่ใชตอตัว
5. ADG
6. FCR
7. อัตราการสูญเสีย (%)
-ตาย
-คัดทิ้ง

ผลจากการเลี้ยง
xx.xx
xxx.xx
xxx
xxx.xx
xxx.xx
x.xx
x
-x.xx
-x.xx
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ค) ตนทุนการผลิต และกําไรขาดทุน เมื่อมีการวัดผลประสิทธิภาพการผลิตออกมาเปน
รุน ๆ แลว ก็สามารถที่จะทําการสรุปตนทุนการผลิต เพื่อที่จะวัดผลของการผลิตออกมาในรูปกําไร
หรือขาดทุนของกิจการ ซึ่งวิธีการคิดตนทุนไดกลาวมาแลวในบทกอน

การใหอาหารสุกรขุน
จากที่ทราบถึงการเจริญเติบโตและพัฒนารางกายของสุกรวาในระยะแรกจะเปนการเจริญเติบ
โตทางดานโครงสรางของรางกาย และกลามเนื้อ แตในระยะหลังจะเปนการสะสมไขมัน ดังนั้นความ
ตองการโภชนะอาหารของสุกรก็จะเปลี่ยนแปลงไป ตามชวงระยะการเจริญเติบโต นั่นก็คือ ในระยะ
แรก ๆ ความตองการอาหารพวกโปรตีนจะสูงกวาในระยะหลังดังแสดงในตารางที่ 7.6
อาหารที่จะใหแกสุกรก็จะตองใหตามความตองการของแตละระยะการเจริญเติบโต เพื่อให
เพียงพอตามความตองการของขนาดและอายุของสุกร และเปนการประหยัดตนทุนคาอาหารดวยหาก
ใหอาหารที่มีปริมาณโภชนะเกินความตองการสุกร ก็จะเปนการสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน
การเปลี่ยนอาหารแตละครั้ง ก็ควรจะระมัดระวังใหมาก อยาเปลี่ยนอยางกระทันหัน เพราะ
อาจมีผลทําใหสุกรเกิดความเครียด และไมกินอาหาร หรือกินนอยลงกวาปกติ จะมีผลตอการเจริญ
เติบโตของสุกรได การเปลี่ยนควรจะใชอาหารสูตรใหมผสมกับอาหารสูตรเกา โดยคอย ๆ ลดอาหาร
สูตรเกาลงแลวเพิ่มอาหารสูตรใหมเขาแทนที่ ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 3-4 วัน จึงจะเปลี่ยนเปนอาหาร
สูตรใหมโดยสมบูรณ วิธีการใหอาหารสุกรขุน ที่ใชปฏิบัติโดยปกติมี 2 แบบคือ
ตารางที่ 7.6 แสดงความตองการโภชนะอาหารพลังงาน โปรตีน แคลเซี่ยม และฟอสฟอรัสของ
สุกรในแตละระยะการเจริญเติบโต
โภชนะอาหาร

พลังงานใชประโยชนได(กิโลแคลอรี่/กก.)
โปรตีน (%)
แคลเซี่ยม (%)
ฟอสฟอรัส (%)

หยานม-15

นํ้าหนักตัว (กก.)
15-30
30-60

60-100

3,300
22
0.8
0.6

3,170
3,150
16
14
0.65
0.5
0.50
0.4

3,150
13
0.5
0.4

ที่มา: สุชีพ. 2522. หลักการผลิตสุกร.

1. การใหอาหารแบบจํากัด (restricted feeding)
เปนวิธีการใหอาหารแกสุกร โดยจํากัดปริมาณอาหารที่ใหกิน อาจจะใหโดยการใหกินเปน
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เวลา วันละเวลา หรือ 2 เวลา ก็สุดแตผูเลี้ยงจะกําหนด โดยทั่วไปก็จะใหวันละ 2 เวลา คือ เชา
และเย็น ปริมาณอาหารที่จะใหกินก็ขึ้นอยูกับขนาดนํ้าหนักของสุกร ไดแก
สุกรหยานมถึง 30 กิโลกรัม กินเฉลี่ยวันละ 1-1.5 กก.
สุกรนําหนั
้ ก 30 ถึง 60 กิโลกรัม กินเฉลี่ยวันละ 1.5-2.0 กก.
สุกรนําหนั
้ ก 60 ถึง 90 กิโลกรัม กินเฉลี่ยวันละ 2.0-2.2 กก.
ในบางฟารม อาจจะจํากัดปริมาณอาหารในชวงทายตั้งแตนํ้าหนัก 30 กิโลกรัม จนถึง 90
กิโลกรัม โดยใหในปริมาณ 80 เปอรเซ็นต ของการใหอยางเต็มที่ ทั้งนี้นอกจากจะชวยลดตนทุนคา
อาหารแลวยังชวยใหคุณภาพซากดีขึ้น มีปริมาณไขมันนอยลง แมวาจะตองใชระยะเวลาเลี้ยงนาน
กวาการใหแบบเต็มที่หรือทํานํ้าหนักตัวไดนอยกวาการใหอาหารอยางเต็มที่ในระยะเวลาเลี้ยงเทากัน
ดังตารางที่ 7.7 ไดมีการรายงานไววา การจํากัดอาหารที่ระดับ 25 เปอรเซ็นตของปริมาณที่กินเต็ม
ทีม่ แี นวโนมที่เหมาะสมที่สุด เพราะที่ระดับนี้สุกรมีประสิทธิภาพการใชอาหารดีที่สุด การจํากัด
อาหารโดยวิธจี ากั
ํ ดโปรตีนในอาหารจะใหผลตอบสนองที่ตํ่า โดยเฉพาะในชวงสุกรยังเล็ก นํ้าหนักตํ่า
กวา 20 กิโลกรัม เพราะจะมีผลทําใหสุกรมีการเจริญเติบโตตํ่า ประสิทธิภาพการใชอาหารเลวลง
และไมมีผลตอการปรับปรุงคุณภาพซากใหดีขึ้น
2. การใหอาหารแบบเต็มที่ (full feeding)
เปนการปลอยใหสุกรกินอาหารเองไดตลอดเวลา จากอาหารที่ใสไวใหในรางอาหารกล
(self feeder) วิธีนี้จะตองระมัดระวังคอยเอาใจใส ตรวจดูอาหารที่เหลือคางในรางอาหารเพราะถา
เปยกชื้นก็จะเกิดปญหาเชื้อราได โดยปกติสุกรหยานมจนถึงนํ้าหนัก 30 กิโลกรัม จะใหกินอาหาร
ตารางที่ 7.7 การเปรียบเทียบการใหอาหารสุกรแบบเต็มที่กับแบบจํากัดอาหาร
ใหเต็มที่
จํานวนสุกรทดลอง
ระยะเวลาการเลี้ยง (วัน)
อายุเริ่มตนเฉลี่ย (วัน)
นํ้าหนักเริ่มตนเฉลี่ย (กก.)
นํ้าหนักสิ้นสุดเฉลี่ย (กก.)
อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (กก.)
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร

14
120
60
11.25
62.59
0.44
4.28

ใหแบบจํากัด
14
120
60
10.95
56.41
0.38
3.69

ที่มา: อาวุธ และไพบูลย. 2526. การจัดการสุกรขุน.

อยางเต็มที่ เพื่อใหมีการเจริญเติบโตและพัฒนาโครงรางของรางกายไดอยางเต็มที่และรวดเร็ว ใน
ระยะหลังจาก 30 กิโลกรัมไปแลวบางฟารมก็จะยังคงใหกินอยางเต็มที่ไปจนกระทั่งสงขาย ซึ่งก็อาจ
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จะทําใหสกุ รอวนเร็ว และซากมีไขมันมากขึ้น หรือบางฟารมก็จะเริ่มจํากัดอาหารเมื่อสุกรมีนํ้าหนัก
60 กิโลกรัม ไปจนถึงสงตลาด เพื่อใหสุกรมีการเจริญเติบโตเต็มที่ในชวง 30-60 กิโลกรัม ใหมีเนื้อ
แดงมาก หลังนํ้าหนัก 60 กิโลกรัมไปแลวการเพิ่มนํ้าหนักตัวจะเปนการสะสมไขมันเปนสวนใหญ
การจํากัดอาหารในชวงนี้จะชวยใหไขมันในซากลดลงได
การใหอาหารสุกรจะใหแบบใดนั้นควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาวะสิ่งแวดลอม และสภาพของสุกรเองดวย

