บทที่ 8
การจัดการโรงเรือน
ปจจุบันการเลี้ยงสุกรไดพัฒนากาวหนาไปมากทั้งทางดานพันธุ อาหาร และการจัดการ
ตลอดจนโรงเรือน และอุปกรณสําหรับเลี้ยงก็ไดรับการพัฒนาแกไขจากประสบการณ และปญหาที่ผู
เลี้ยงไดพบประสบ แตอยางไรก็ตาม จนถึงปจจุบันนี้ยังไมมีใครสามารถสรางโรงเรือนที่ใชเลี้ยงสุกร
ไดอยางถูกวิธีโดยไมมีปญหา
ทั้งนี้เพราะการออกแบบกอสรางโรงเรือนเลี้ยงสุกรนั้นจะตองอาศัย
ความรูความเขาใจในการออกแบบกอสราง ตองมีความรูทางฟสิกส สภาวะดินฟาอากาศและสิ่งแวด
ลอม กายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว โรคและการระบาดของโรค การเลือกวัสดุที่จะใชในการกอ
สรางโรงเรือน และที่สําคัญที่สุดก็คือจะตองมีความเขาใจในตัวสัตว ซึ่งก็หมายถึง ความตองการและ
พฤติกรรมความเปนอยูของสัตว ก็เพื่อที่จะออกแบบโรงเรือนและอุปกรณใหเปนไปตามความตองการ
ของสัตว เหมาะสมกับพฤติกรรมของสัตวทําใหสัตวอยูไดอยางสบาย โดยที่โรงเรือนและอุปกรณการ
เลีย้ งไมถูกสัตวทําลายไดงาย ดังนั้นการออกแบบกอสรางโรงเรือนจึงควรที่จะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ
ดังจะไดกลาวถึงตอไป

ปจจัยที่ควรพิจารณาในการออกแบบกอสรางโรงเรือน
1. อุณหภูมิ สุกรเปนสัตวเลือดอุนที่ไมมีตอมเหงื่อ มีอุณหภูมิรางกายโดยเฉลี่ย 102.6
องศาฟาเรนไฮด (101.6-103.6 องศาฟาเรนไฮด) การเตนของหัวใจที่ปกติ 60-80 ครั้งตอนาที
อัตราการหายใจตามปกติ 20-30 ครั้งตอนาที ลูกสุกรคลอดใหมจะยังไมมีไขมันใตผิวหนัง แตไข
มันใตผิวหนังจะเริ่มสะสมมากขึ้นเมื่อสุกรมีอายุมากขึ้น ดังนั้น สุกรที่มีขนาดเล็กจะทนตอความ
หนาวไดไมดีเทาสุกรที่โตแลว
การสรางโรงเรือนก็จะตองคํานึงถึงการใหความอบอุนแกสุกรเล็ก
สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได โดยเฉพาะในชวงที่ลูกสุกรคลอดใหม ขณะเดียว
กันประเทศไทยมีอากาศคอนขางรอน และบางทีก็มีความชื้นสูงดวย ตัวสุกรเองก็ไมมีตอมเหงื่อ ซํ้า
ยังมีไขมันใตผิวหนังหนา ซึ่งเปนฉนวนปองกันการกระจายความรอนออกจากรางกาย ดวยเหตุนี้สุกร
จึงเปนสัตวที่ไมชอบอากาศรอนจัดและความชื้นสูง
ดังนั้นเมื่อสุกรเหนื่อยมักจะมีการหอบอาปาก
หายใจ ชอบนอนซุกในที่ที่มีอากาศเย็น หรือในที่เปยกชื้น เพื่อที่จะอาศัยการระบายความรอนออก
จากรางกายใหกับสิ่งที่เย็นกวา ซึ่งโดยธรรมชาติแลวหากอากาศไมรอนจัดสุกรจะเปนสัตวที่ไมชอบ
นําเท
้ าไรจะชอบสะอาด สุกรที่เลี้ยงในโรงเรือนที่มีอากาศรอนจัดจะทําใหสุกรกินอาหารนอยลง กิน
นํามากขึ
้
น้ ทําใหการเจริญเติบโตชาลง และยังทําใหสุกรมีลักษณะอวนไขมันมากขึ้นอันจะเปนผล
กระทบตอตนทุนการผลิต และยังทําใหคุณภาพซากเลวลงดวย การสรางโรงเรือนจะตองพิจารณาถึง
การระบายอากาศภายในโรงเรือน เพื่อใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนตํ่ากวาอุณหภูมิภายนอก ซึ่งจะทํา
ใหสุกรอยู
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อยางสบาย ทั้งนี้ผูเลี้ยงจะตองทราบอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับสุกรในแตละชวงอายุ จึงจะสามารถ
จัดการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนใหเปนไปตามความตองการของสุกร อุณหภูมิที่เหมาะสม
สําหรับสุกรในชวงอายุตาง ๆ กัน แสดงไวในตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับสุกรระยะตาง ๆ
สุกรระยะ
พอพันธุ
แมพันธุ
ลูกสุกรกอนหยานม
สุกรหยานม
สุกรนํ้าหนัก 20-45 กก.
สุกรขุนนํ้าหนัก 45-90 กก.

อุณหภูมิ (๐ซ)
15 - 20
15 - 20
24 - 30
20 - 24
20 - 23
16 - 20

ที่มา: ภรณี. 2522. สุกรสาสน, 5(20): 13.

2. ความชื้น ถาความชื้นในอากาศสูงเกินไปจะทําใหสุกรรูสึกไมสบาย ยิ่งถาอุณหภูมิสูงและ
มีความชื้นสูงดวยแลวก็จะทําใหสุกรรูสึกรอน และอึดอัดมากยิ่งขึ้น การระบายอากาศที่ดีหรือมีลม
พัดผานบางจะชวยลดสภาวะความเครียดของสุกรลงไดบาง
ดังนั้นจึงควรพยายามอยาใหพื้นคอก
หรือบริเวณรอบ ๆ คอกเปยกชื้น การทําพื้นคอกเปนพื้นแสลต ควรจะยกใหสูงขึ้น อยางนอย
ประมาณ 1 เมตร จะชวยใหมีการระบายอากาศดีขึ้น ชวยลดความชื้นที่พื้นคอกลงไดบาง หรือการ
ใชหญาแหงหรือฟางขาวรองพื้นคอกก็จะชวยซับนํ้าและปสสาวะที่พื้นใหแหงไดบางเชนกัน
3. การระบายอากาศ ประเทศไทยเรามีอากาศรอนการสรางโรงเรือน จึงตองใหมีลักษณะ
โปรง เพื่อใหมีการระบายหมุนเวียนอากาศผานภายในโรงเรือนและคอกสุกรไดมากขึ้น แตอยางไรก็
ตาม การทีโ่ รงเรือนมีลักษณะโปรงก็จะทําใหฝนสาดเขาไดงาย ซึ่งจะมีผลทําใหสุกรปวยได โดยเฉพาะ
สุกรเล็กโอกาสที่จะเปนโรคปอดบวมไดงาย ดังนั้นการออกแบบโรงเรือนก็จะตองพิจารณาความกวาง
ความยาวและความสูงของโรงเรือน ของคอกเลี้ยง ตลอดจนความโปรงระหวางคอกตอคอกจะตองมี
ความเหมาะสม ในบางครั้งที่อากาศรอนอบอาวจัด ๆ ควรจะใชพัดลมชวยเปาระบายความรอนแต
อยาเปาใหถูกตัวสุกรโดยตรงเพราะจะทําใหสุกรปวยโดยเฉพาะสุกรเล็ก
4. ความตองการพื้นที่คอกและอุปกรณ จํานวนสุกรที่จะเลี้ยงตอคอก ควรจะมีจํานวนที่
เหมาะสมกับขนาดคอกทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของสุกร เพื่อใหสุกรอยูอยางสบายไมแออัดจนเกินไป และ
ไมหลวมเกินไป เพราะจะเปนการสิ้นเปลืองพื้นที่ จะตองมีรางนํ้า รางอาหาร พอที่สุกรจะเขากินได
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พรอม ๆ กันในกรณีเลี้ยงขังรวม ซึ่งจํานวนพื้นที่คอกและอุปกรณตามความตองการของสุกร แตละ
ประเภทแตละระยะแสดงไวในตารางที่ 8.2
ตารางที่ 8.2 พื้นที่คอก และอุปกรณที่ใชเลี้ยงสุกรตามขนาดและประเภทของสุกร

ประเภทและขนาดสุกร

ลูกสุกรหยานม 3-4 สัปดาห
ถึง 10 สัปดาห
ลูกสุกร 10 สัปดาห
ถึง 35 กิโลกรัม
สุกรนําหนั
้ ก 35
ถึง 60 กิโลกรัม
สุกรนําหนั
้ ก 60-100 กิโลกรัม
แมสุกรคลอด และเลี้ยงลูก
จนถึง 4-5 สัปดาห
แมสุกรเลี้ยงลูกกับลูก 1 ครอก
สัปดาหที่ 2 ถึง 5
แมสุกรสาว หรือนางที่หยานม
ขังรวมกัน
คอกคลอดเลี้ยงลูก 1 สัปดาห
คอกขังเดี่ยวแมสุกร
1/
2/
3/

พี้นที่คอกตอ
รางอาหารหรือนํ้า
จํานวนสุกร(ตัว) ตอ
สุกร 1 ตัว
ตอสุกร 1 ตัว
1/
(ซม.)
รางอาหารกล หัวดูดนํ้า 1 หัว
หรือตอ 1 คอก
(ตร.ม.)
ยาว 1 ฟุต
หรือ 1 ถวย

0.4-0.6

8-10

3

-

0.6-0.8

10-15

2

20

0.8-1.0
1.2-1.5

15-21
21-25

1
1

15
10

7-8

25-30 2/

1

13/

7-8

25-30

1

3 2/

1.5-2.0
3.67
1.0

20-30
20-30
20

1
-

10
1
1

พื้นที่คอกนอยลงถาพื้นคอกเปนแบบแสลต
รางอาหารและนํ้าสําหรับแมและลูก แยกกัน
รางนําลู
้ กแยกตางหากหรือไมจําเปนตองมี

5. สถานที่กอสรางโรงเรือน โรงเรือนเปนสิ่งที่มีอายุการใชงานนานป หากเราเลือกสถาน
ทีผ่ ดิ ก็จะทําใหเราตองทนตอปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเปนเวลานาน การเลือกบริเวณที่จะกอสรางโรง
เรือน ควรจะพิจารณาอยางระมัดระวัง ดังนี้
1) ควรเลือกกอสรางโรงเรือนบนเนิน หรือที่ดอน นํ้าไมทว ม ดินควรจะเปนดินที่นํ้าซึมได
งาย ระบายนํ้าไดดี กําจัดสิ่งสกปรกไดงาย
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2) ไมควรเลือกที่มีนํ้าขังในดิน หรือลมพัดจัด
3) ควรมีถนนเล็กตัดผานจะชวยใหสะดวกในการเคลื่อนยายสัตวหรือนําอาหารสัตวมาสง
4) ตําแหนงทีก่ อสรางโรงเรือนถาอยูใกลถนนใหญเกินไปจะทําใหการแพรเชื้อโรคเขาสู
โรงเรือนเปนไปไดงาย
5) โรงเรือนสุกรไมควรอยูไกลจากบานพักอาศัยจนเกินไป เพราะผูเลี้ยงจะสามารถเอาใจใส
ดูแลไดสะดวก
6) โรงเรือนสุกรไมควรอยูหางไกลจากแหลงพลังงาน และแหลงนํ้า เพราะจะทําใหสิ้นเปลือง
คาใชจายมากในการเดินสายไฟฟาและทอประปา
7) การระบายของเสีย จะตองคํานึงถึงทิศทางลมดวยวา ลมที่พัดผานจะไมหอบเอากลิ่น
เหม็นไปกอความรําคาญใหแกชาวบานละแวกใกลเคียง และการถายเทของเสียตาง ๆ ไมไดไปรบ
กวนความเปนอยูของผูอื่น
6. วัสดุที่ใชในการกอสรางโรงเรือน วัสดุแตละชนิดก็จะมีคุณสมบัติในการดูด และคาย
ความรอนไดตางกัน ความแข็งแรงทนทานก็แตกตางกัน ราคาก็แตกตางกันไปมากบางนอยบางตาม
แตชนิดของวัสดุ ดังนั้นการเลือกวัสดุกอสรางนอกจากจะตองคํานึงถึงการประหยัดตนทุนแลว ยัง
ตองพิจารณาความทนทาน อายุการใชงาน และที่สําคัญก็เรื่องความรอน และความชื้นภายในโรง
เรือน ตองเลือกวัสดุมุงหลังคาที่ชวยลดความรอนลงได วัสดุปูพื้นคอก และผนังคอกจะตองเปนวัสดุ
ที่ดูดซับความชื้นไวตองแหงเร็ว
7. ลักษณะของโรงเรือน คอกและการจัดแบงคอกภายในโรงเรือนดังที่กลาวมาแลว โรง
เรือนที่จะใชเลี้ยงสุกรในประเทศไทยจะตองเปนแบบโปรง เพื่อไมใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกิน
ไป ซึ่งนอกจากจะตองพิจารณาทําเลที่ตั้งโรงเรือน ทิศทางลม แลวตองพิจารณาสวนประกอบอื่น ๆ
เชน ความสูง ความกวาง และความยาว ของโรงเรือน โรงเรือนที่เตี้ยความรอนจะแผลงมากระทบ
ตัวสุกรไดมากจะทําใหสุกรรอนอยูไมสบาย การออกแบบโรงเรือนคอกและจัดแบงคอกภายในโรง
เรือน ไดถูกตามหลักวิชาการ จะชวยในการจัดการฟารมไดอยางมาก ทั้งทางดานการใหอาหาร การ
ปฏิบัติเลี้ยงดู การสุขาภิบาล การปองกัน และควบคุมโรคและพยาธิ แมแตการผสมพันธุ และคัดพันธุ
จะทําไดงา ย และรวดเร็ว การวางแผนสรางโรงเรือนคอกและการจัดแบงคอกที่ดีจะตองคํานึงถึง
ประโยชนที่จะไดรับดังตอไปนี้
1) สามารถใชเนื้อที่ใหมีประโยชนมากที่สุด คือสามารถเลี้ยงสุกรไดมากตัวตอป ตอเนื้อที่
คอก โดยคํานึงถึงขนาดและประโยชนที่จะใชเลี้ยงสุกรเปนหลัก
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2) ประหยัดแรงงาน แตสามารถปฏิบัติไดอยางสะดวกรวดเร็ว การวางแผนผังที่ไมเหมาะสม
ยอมจะทําใหสิ้นเปลืองแรงงาน และคาใชจายสูง
3) เปนโรงเรือนที่สุกรอยูอยางสบายถูกหลักสุขาภิบาล และสามารถชวยปองกัน โรค และ
พยาธิได ชวยใหสุกรเจริญเติบโตเร็ว มีอัตราการตายตํ่า
4) ใหประโยชนคุมคาและถูกหลักเศรษฐกิจ เชน วัสดุกอสรางที่มีราคาถูกและทนทานเหมาะ
สมกับจํานวนและขนาดคอกที่จะใชประโยชน เชน จํานวนคอกที่สรางพอเพียงกับจํานวนสุกรที่จะ
เลี้ยงแตละขนาด และชนิดของสุกร
5) ควรวางแปลนแบบงาย ๆ สามารถตอเติมหรือเสริมสรางทําไดสะดวก และควรคํานึงถึง
อนาคตในการที่จะขยายกิจการไวดวย

นโยบายและการวางแผนกอสรางโรงเรือน
กอนที่ผูเลี้ยงจะออกแบบกอสรางโรงเรือนวาโรงเรือนสุกรที่สรางนั้นจะประกอบดวยคอกอะไร
บาง และมีจานวนเท
ํ
าใดมีขนาดเทาไร โครงสรางเปนอยางไร ผูเลี้ยงสุกรจะตองกําหนดวัตถุประสงค
และนโยบายของการเลี้ยงสุกรที่จะลงทุนทํากิจการ พรอมทั้งประมาณความสามารถ และตนทุนใน
การกอสรางเสียกอน ซึ่งควรพิจารณาดังตอไปนี้
1) วัตถุประสงค ของการเลี้ยงสุกรหรือการตั้งฟารมสุกรวาเปนแบบไหน เชน การผลิตลูก
สุกรขายจะเปนสุกรพันธุหรือสุกรลูกผสม หรือเปนการเลี้ยงสุกรขุนเพื่อสงตลาดเพียงอยางเดียว หรือ
จะเปนกิจการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ตั้งแตการผลิตลูกสุกรเอง แลวเลี้ยงขุนจนสงตลาด
2) ขนาดฟารม หมายถึงจํานวนสุกรที่เลี้ยง ถาทําการผลิตลูกสุกรขายพรอมกับเลี้ยงขุนขาย
เองดวย การคํานวนจะตองคํานวณจากจํานวนแมที่เลี้ยง
3) ระยะเวลาที่เลี้ยง ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคตามขอ 1) ถาผลิตสุกรขุนอยางเดียว ระยะเวลา
เลีย้ งก็จะนับจากวาเริ่มเลี้ยงสุกรขนาดไหน ใหเวลาเลี้ยงไปอีกนานเทาใด จนถึงนํ้าหนักสงตลาด (90
กิโลกรัม) หรือถาเปนการเลี้ยงแบบครบวงจรก็จะตองรูระยะเวลาการหยานม และระยะเวลาของการ
เลีย้ งแตละระยะตามชีพจักรของสุกรที่เลี้ยงจําหนาย
4) จํานวนพอพันธุที่จะใชผสมพันธุมีจํานวนเทาไร
5) จํานวนแมสุกรสาวและพอสุกรหนุมที่จะใชทดแทนในแตละปมีจํานวนเทาไร
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6) สิง่ อํานวยความสะดวก และปลอดภัยในการเลี้ยงสุกร เชน คอกกักกันโรค ที่อาบนํ้าสุกร
ทีท่ างาน
ํ
ที่เก็บอาหารและยา ฯลฯ
เมื่อผูเลี้ยงกําหนดนโยบายของการผลิตแลวก็จะพิจารณาการเลี้ยงสุกรตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไววาการเลี้ยงการดูแลสุกรในระยะตาง ๆ ตองปฏิบัติอยางไร ซึ่งสามารถจะแบงระยะเวลา
การเลี้ยง และการปฏิบัติออกไดดังตอไปนี้
- การเลี้ยงแมสุกรอุมทอง
- การเลี้ยงแมและลูกสุกรในคอกคลอด
- การเลี้ยงแมและลูกสุกรในคอกเลี้ยงลูก
- การเลี้ยงลูกสุกรหลังหยานม หรือสุกรเล็ก
- การเลี้ยงสุกรรุน
- การเลี้ยงสุกรขุนเพื่อสงตลาด
- การเลี้ยงแมสุกรหลังหยานม
- การเลี้ยงแมสุกรสาว หรือแมสุกรทดแทน
- การเลี้ยงพอสุกร และพอสุกรหนุม หรือ พอสุกรทดแทน
จากนโยบายและวัตถุประสงคตางๆ ก็พอที่จะคํานวณชนิดและจํานวนสุกรแตละชนิดที่จะผลิต
ไดทกุ ระยะตอป ก็จะสามารถคํานวณพื้นที่คอกแตละชนิดที่จะใชเลี้ยงสุกรแตละระยะการเจริญเติบโต

การคํานวณจํานวนคอกสุกรที่ตองการ
1. ซองคลอด
กอนทีจ่ ะคํานวณจํานวนซองคลอดที่ตองการใชผูเลี้ยงจะตองรู
หรือกําหนดไดวาแมสุกร
สามารถใหลูกไดกี่ครอกตอป และจะใชระยะเวลาเลี้ยงลูกนานเทาไร ซึ่งพอจะประมาณไดดังตาราง
ที่ 8.3
ซองคลอดจะมีอยู 3 แบบดวยกัน
1. ซองคลอดลูกโดยเฉพาะ ซองคลอดแบบนี้สรางขึ้นเพื่อใหแมสุกรคลอดลูกอยางเดียว
แมสุกรจะอาศัยอยูเพียง 1 สัปดาห หรือไมเกิน 2 สัปดาห หลังจากคลอดลูก รอใหลูกแข็งแรงพอ
นําแมและลูกออกไปเลี้ยงในคอกแมสุกรเลี้ยงลูกตอไป โดยทั่วไป จะมีขนาด 1.50 x 2.50 ตาราง
เมตร
2. ซองคลอดและเลี้ยงลูก จะมีจุดประสงค 2 อยางรวมกัน คือ หลังจากแมสุกรคลอดลูกจะ
ปลอย ใหแมสุกรเลี้ยงลูกอยูในซองคลอดนี้จนถึงระยะหยานม เปน 4 หรือ 5 สัปดาห ซองคลอด
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แบบนี้ก็จะมีขนาดใหญกวาซองคลอดธรรมดา ดังนั้นขนาดของซองคลอดแบบนี้จะเปน 2.50-2.25
x 4.00 ตารางเมตร
3. ซองคลอดและใหแมสุกรเลี้ยงลูกอยูรวมกัน ใชกับวิธีการเลี้ยงลูกของแมสุกรหลายตัว
รวมกัน ใชกับวิธีการเลี้ยงลูกของแมสุกรหลายตัวรวมกัน ซึ่งการใชแมสุกร 3 ตัว จะใหผลมาที่สุด
จะตองใชพื้นที่คอกประมาณ 14-16 ตารางเมตร แมสุกรจะตองคลอดในเวลาใกลเคียงกันไมหาง
กันเกิน 1 สัปดาห
ตารางที่ 8.3 แสดงชวงหางระหวางครอกตอครอก และจํานวนครอกตอแมตอป
ระยะเวลาเลี้ยงลูก (สัปดาห)
3
จํานวนวันที่แมสุกรเลี้ยงลูก (วัน)
ระยะเวลาแมสุกรเปนสัดหลังหยานม (วัน)
จํานวนวันที่เสียไปเมื่อแมสุกรกลับสัด (วัน)
จํานวนวันที่แมสุกรอุมทอง (วัน)
จํานวนวันที่เสียเวลาไปตอครอก (วัน)

3

4

5

6

8

21 21 28 35 42 56
7
7
7
7
7
7
25 25 25 25 25
114 114 114 114 114 114
142 167 174 181 188 202
365 365 365 365 365 365

จํานวนครอกตอแมตอป (ครอก)
142 167 174 181 188 202
=2.57 =2.18 =2.09 =2.00 =1.94 =1.80

จํานวนซองคลอดหรือคอกแมสุกรเลี้ยงลูก
1/

จํานวนแมสกุ ร × จํานวนครอก/แม/ป × จํานวนวันเลีย้ งลูก
=

+ 10 %2/

365
1/

จํานวนวันที่ใหแมสุกรอยูในคอกคลอด เลี้ยงลูกนานเทาไรรวมกับ เวลาที่ทิ้งใหคอกวางหลังทําความสะอาด หรือคอก
เลีย้ งลูกกอนที่จะนําแมสุกรเขาและรวมกับระยะเวลาที่ใหแมสุกรเขาไปอยูในคอกคลอดเพื่อใหเกิดความเคยชินกับคอก ดังนั้นเวลาทั้ง
หมดควรจะเปน
ก) ระยะเวลาที่ทิ้งคอกใหวางหลังทําความสะอาด 3-5 วัน เปนหลักสุขาภิบาล และปองกันโรคพยาธิ
ข) ระยะเวลาที่นําแมสุกรเขาคอกคลอดกอนกําหนดเพื่อใหเกิดความเคยชินกับคอก 3-5 วัน รวมเวลาที่เสียไปทั้งหมด 610 วัน
2/

จํานวนที่เพิ่มพิเศษ 10% เพื่อปองกันความขลุกขลักที่จะเกิดขึ้น เชน กรณีแมสุกรอุมทองนานกวากําหนดหรือการเปนสัด
ลาชากวาปกติ รวมถึงความผิดพลาดในการจัดการฟารม เชน การผสมพันธุลาชากวากําหนด เปนตน
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จํานวนซองคลอดแบบที่1
สมมุติใหขนาดฟารมมีแมสุกร 100 แมตอยูนติ กําหนดใหแมผลิตลูกไดปละ 2 ครอก หยา
นมลูกเมื่ออายุ 5 สัปดาห
100 × 2 × 15
+ 10%
จํานวนซองคลอดแบบที่ 1 =
365
= 9.04 หรือ = 9 ซอง
จํานวนซองคลอดแบบที่ 2
ถาแมสุกรเลี้ยงลูกอยูในซองคลอด 5 สัปดาห เมื่อหยานมแมสุกรจะถูกยายออกไปเมื่อ
สัปดาหที่ 5 และยายลูกสุกรออกในสัปดาหที่ 6 ดังนั้น
100 × 2 × 50

จํานวนซองคลอดแบบที่ 2 =

+ 10%
365

= 30.13 หรือ 30 ซอง
จํานวนซองคลอดแบบที่ 3
การคํานวณจํานวนซองคลอดแบบที่ 3 นี้ เหมือนกับแบบที่ 2 แตจํานวนจะนอยลง เพราะแม
สุกรอยูใ นซองคลอดในคอกเดียวกันถึง 2 หรือ 3 แม การคํานวณจึงยึดจํานวนแมสุกรที่เลี้ยงรวมกัน
เปนหลัก ดังเชน หากเลี้ยงแมสุกรเลี้ยงลูกรวมกัน 3 แม
100 × 2 × 50

จํานวนซองคลอดลูก =

365 × 3

= 10.95 หรือ 11 ซอง

+ 10%
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ภาพที่ 8.1 คอกคลอดลูกแบบถอดประกอบได พื้นของสวนที่นอนของ
ลูกสุกรเปนแสลตพลาสติก

2. คอกแมสุกรเลี้ยงลูก
คอกแมสุกรเลี้ยงลูกจะมีอยูดวยกัน 2 แบบ คือ ชนิดคอกเดี่ยว และชนิดคอกแมรวม ชนิด
คอกเดี่ยวนั้นเปนคอกที่จัดใหแมสุกร 1 แมเลี้ยงลูก 1 ครอก สวนคอกชนิดแมรวมนั้นเปนการจัดคอก
ใหแมสุกรหลายตัวพรอมกับลูกอยูรวมกัน เชน 2-3 แมตามที่กลาวมาแลวในเรื่องซองคลอด วิธี
คํานวณหาจํานวนคอกแมสุกรเลี้ยงลูกจะใชสมการเดียวกันกับการคํานวณหาจํานวนซองคลอด ซึ่งถา
ผูเลี้ยงใชซองคลอดแบบที่ 1 คือ แมสุกรกับลูกจะอยูในซองคลอดเพียง 1 สัปดาห จากนั้นก็จะถูกยาย
มาอยูในคอกแมสุกรเลี้ยงลูกตออีก 4 สัปดาห จึงจะหยานม โดยยายแมสุกรออกไปปลอยใหลูกอยูใน
คอกแมสุกรเลี้ยงลูกอีก 1 สัปดาห จึงจะยายลูกสุกรไปอยูในคอกลูกสุกรหยานม หรือคอกสุกรรุนเล็ก
ตอไป ดังนั้นลูกสุกรจะใชเวลาอยูในคอกแมสุกรเลี้ยงลูก 5 สัปดาห จํานวนคอกแมสุกรเลี้ยงลูก
ชนิดคอกเดี่ยวจะคํานวณไดดังนี้
จํานวนคอกแมสุกรเลี้ยงลูก
1/

จํานวนแมสกุ ร × จํานวนครอก/แม/ป × จํานวนวันทีเ่ ลีย้ ง
=

+ พิเศษ 10%
365
1/

100 × 2 × 38
+ 10%
365
= 22.90 หรือ 23 คอก
=

1/

จํานวนวันเลี้ยงคือ 35 วัน รวมกับเวลาทําความสะอาดและทิ้งใหคอกวางอีก 3 วันรวมเปน 38 วัน
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3. คอกลูกสุกรหยานม
ผูเลี้ยงบางรายอาจจะไมยายลูกสุกรออกจากซองคลอดและเลี้ยงลูกหรือคอกแมสุกรเลี้ยงลูก
หลังหยานม ทั้งนี้จะปลอยใหลุกสุกรอยูในคอกเดิมนั้นไปจนกระทั่งอายุ 8-10 สัปดาห เพื่อปองกัน
ความเครียดใหกับลูกสุกร แตอยางไรก็ตาม ความเครียดที่จะเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ จะมีมากยิ่งขึ้น
เชน ความสะอาดของคอก ขนาดของสุกรที่ถูกเลี้ยงรวมกันอยูนาน ๆ ไมเทากัน เปนตน ดังนั้นวิธีที่
ดีที่สุดก็คือ ควรยายลูกสุกรออกจากซองคลอดและเลี้ยงลูกไปอยูคอกใหม ซึ่งเปนคอกลูกสุกรหยา
นม
คอกลูกสุกรหยานมจะตองสรางใหมีลักษณะพิเศษกวาคอกสุกรอื่น ๆ เพื่อที่จะลดความเครียด
และชวยใหลูกสุกรเจริญเติบโตเร็วขึ้น จํานวนคอกลูกสุกรหยานมที่ตองการสราง จะขึ้นอยูกับจํานวน
แมทผี่ ลิตลูกสุกร จํานวนครอกตอแมตอป และจํานวนวันที่จะเลี้ยงลูกสุกรในคอกนี้ โดยใชสมการตอ
ไปนี้

จํานวนคอกลูกสุกรหยานม
จํานวนแม × จํานวนครอก/แม/ป × จํานวนวันทีเ่ ลีย้ ง
=
365
1/

1/

+ เพิม่ 10%

จํานวนวันที่เลี้ยง คือ จํานวนวันที่เลี้ยงจริงในคอก รวมกับเวลาทําความสะอาด และทิ้งคอกใหวางอีก 3 วัน

ถาหากเลี้ยงแมสุกร 100 แม และกําหนดใหลูกไดปละ 2 ครอก และหยานมลูกสุกรเมื่ออายุ
4 สัปดาห และตองเลี้ยงลูกสุกรหลังหยานม ในคอกลูกสุกรหยานม ตอไปอีก 3 สัปดาห จึงครบ 8
สัปดาห หรือตอไปอีก 5 สัปดาห เพื่อใหครบ 10 สัปดาห (เปนชวงที่เปลี่ยนอาหารสุกรออน มาเปน
อาหารสุกรรุน พอดี) ดังนั้นจํานวนคอกลูกสุกรหยานม คํานวณไดดังตอไปนี้
ถาเลี้ยงลูกสุกรหยานมตอไปอีก 3 สัปดาห
1/

100 × 2 × 24
จํานวนคอกเลี้ยงลูกสุกรหยานม =
+ 10%
365
= 14.46 หรือ 14 คอก
ถาเลี้ยงลูกสุกรหลังหยานมตอไปอีก 5 สัปดาห
100 × 2 × 38
จํานวนคอกลูกสุกรหยานม
=
365
= 22.90 หรือ 23 คอก
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ขนาดคอก และลักษณะของคอกและอุปกรณตาง ๆ ที่จะใชเลี้ยงลูกสุกรหลังหยานม ขึ้นอยูกับ
จํานวนลูกสุกร และเจาของฟารมจะจัดใหมีลักษณะอยางไร หากคํานวณตามขนาดครอกโดยเฉลี่ย
8-10 ตัว ขนาดคอกลูกสุกรหยานมควรจะมีขนาดประมาณ 4-6 ตารางเมตร แตถาผูเลี้ยงเกรงวา
จะเกิดความเครียดกับสุกรในระยะรุนและขุน เนื่องมาจากการตอสูกับเมื่อถูกจับมารวมกัน ผูเลี้ยง
ควรจะเพิ่มขนาดพื้นที่คอกใหมากขึ้นพอที่จะเลี้ยงลูกสุกรหยานมไดมากตัว เชน แทนที่จะเปนคอก
สําหรับ 8-10 ตัว ก็เพิ่มเปนคอกสําหรับ 16-20 ตัว และควรปฏิบัติตามวิธีการจัดกลุมสุกรใหมดังที่
ไดกลาวมาแลวในบทกอน

4. คอกลูกสุกรรุน และขุน
ผูเ ลีย้ งจะตองคํานวณจํานวนลูกสุกรที่ผลิตไดตอปโดยคิดจากจํานวนลูกสุกรที่หยานม ถาคิด
โดยเฉลี่ยตอครอกเปน 8 ตัว แมสุกรแตละตัวก็จะใหลูกตอปดังนี้
ถาหยานมลูกสุกรเมื่อ 3 สัปดาห แมสุกรจะใหลูกตอป = 2.5 x 8 = 20 ตัว
หรือหยานมลูกสุกรเมื่อ 3 สัปดาห แมสุกรใหลูกตอป = 2.2 x 8 = 17.60 ตัว
ถาหยานมลูกสุกรเมื่อ 4 สัปดาห แมสุกรใหลูกตอป = 2.1 x 8 = 16.80 ตัว
ถาหยานมลูกสุกรเมื่อ 5 สัปดาห แมสุกรใหลูกตอป = 2.0 x 8 = 16.00 ตัว
ถาหยานมลูกสุกรเมื่อ 6 สัปดาห แมสุกรใหลูกตอป = 1.9 x 8 = 15.20 ตัว
ถาหยานมลูกสุกรเมื่อ 8 สัปดาห แมสุกรจะใหลูกตอป = 1.8 x 8 = 14.40 ตัว
ในการเลีย้ งลูกสุกรรุนจนถึงขุนสงตลาด อาจจะกําหนดวานํ้าหนักสงตลาด 90 หรือ 100
กิโลกรัม ซึ่งปกติจะใชเวลาเลี้ยงไมควรเกิน 5 เดือน หรือ 150 วัน หากสมมุติวาเวลาเลี้ยงนาน 4
เดือน หรือ 120 วัน ผูเลี้ยงจะสามารถเลี้ยงสุกรขุนทั้งปไดเทากับ 365/120 = 3.04 ครั้ง หรือ 3
รุน แตถาใชเวลาเลี้ยง 4 เดือนครึ่ง 135 วัน ก็จะสามารถเลี้ยงไดเทากับ 365/135 = 2.70 ครั้ง
ตอป เปนตน
ดังนัน้ จากขอมูลจํานวนแมสุกรที่มีอยู จํานวนครอกตอแมตอป จํานวนลูกตอครอกระยะเวลา
เลีย้ งหลังหยานมถึงสงตลาดและในปหนึ่งจะเลี้ยงไดกี่รุน
ก็จะสามารถคํานวณจํานวนคอกสุกรรุน
และขุนได สมมุติมีแมสุกร 100 แม หยานมลูกเมื่อ 5 สัปดาห ลูกหยานมโดยเฉลี่ย 8 ตัวตอครอก
และใชเวลาเลี้ยงจากหยานมถึงสงตลาด 4 เดือน ดังนั้นจํานวนสุกรที่จะเลี้ยงในแตละรุนก็จะเทากับ
100 × 2.0 × 8
= 533.33 ตัว
1/
3
100 × 2.0 × 8

หรือเทากับ

- 752/ = 458 ตัว

3
1/
2/

ระยะเวลาเลี้ยงสุกรสงตลาด 4 เดือน ตอครั้ง ดังนั้นเลี้ยงไดปละ 3 รุน
เปนจํานวนสุกรทดแทนที่จะตองเก็บไวเปนแมพันธุสืบไป ถาไมไดเก็บก็ไมตองลบออก
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ดังนัน้ ในแตละรุน จะตองเลี้ยงสุกรจากหยานมถึงสงตลาดจํานวน 533 ตัว ดังนั้นผูเลี้ยงจะ
ตองแบงสุกรทั้ง 533 ตัว ใหอยูในคอกละกี่ตัว ตามระยะตาง ๆ ของการเจริญเติบโต การเตรียมคอก
ไวไมพอหรือลูกสุกรลนก็ยังไมสูเปนปญหา แตถาคอกเหลือผูเลี้ยงก็จําเปนจะตองหาสุกรจากที่อื่นเขา
มาเลีย้ งเพื่อไมใหคอกวางโดยเปลาประโยชน อาจจะเปนการนําเชื้อโรคเขาฟารม ดังนั้นผูเลี้ยงจะ
ตองวางนโยบายใหแนนอนวาจะผลิตลูกสุกรจําหนายบางหรือไม โดยจะจําหนายเปนกี่เปอรเซ็นต
และควรจะดําเนินการตามนั้น เพื่อใหการใชพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขนาดคอก และจํานวนคอกของสุกรรุน และขุน จะเปนเทาไรนั้นควรยึดตามระยะการเจริญ
เติบโตของสุกร คือตั้งแตสุกรหยานมถึงนํ้าหนัก 35 กิโลกรัมเปนสุกรรุนเล็ก จากนํ้าหนัก 35-60
กิโลกรัมเปนสุกรรุนใหญ และจาก 60 ถึง 90 หรือ 100 กิโลกรัมเปนสุกรขุน ซึ่งความตองการพื้น
ที่จะตางกัน การสรางหรือแบงขนาดคอกตามขนาดสุกรจะมีความยุงยากมากกวา ทางที่ดีควรสราง
คอกขนาดเดียวกัน แตจํานวนสุกรที่จะเลี้ยงตอคอกก็ตองยึดตามขนาดสุกร เชน ถาคอกขนาด 1214 ตารางเมตร ขังสุกรนํ้าหนัก 14 ถึง 35 กิโลกรัม ได 24 ตัว คอกนี้ขังสุกรนํ้าหนัก 35-60
กิโลกรัม ได 12 ตัว และขังสุกรนํ้าหนัก 60-90 กิโลกรัม ได 6 ตัว ซึ่งจะเปนอัตราสวน 24 : 12 : 6
หรือเปนอัตราสวน 4 : 2 : 1 ซึ่งขนาดพื้นที่คอกพอจะหลวมสําหรับสุกรใหมีการเจริญเติบโต และ
พัฒนารางกายตามระยะตาง ๆ ได
ตารางที่ 8.4 จํานวนสุกรที่เลี้ยงหลังหยานมถึงขุน และระยะเวลาในการเลี้ยง
ขนาดของสุกร (กก.)
14-35
จํานวนสุกรตอคอก (ตัว)
หรือ (ตัว)
1/
ระยะเวลาที่เลี้ยง (สัปดาห )
1/
ระยะเวลาที่เลี้ยง (วัน )
การเจริญเติบโตตอวัน (กก.)
1/

24
30
8
56
0.375

35-60

60-90

12
15
6
42
0.595

6
8
4
28
1.07

รวม

42
53
18
126
0.680

ประมาณในระดับปานกลางหรือคอนขางตํ่า บางฟารมอาจจะโตเร็วกวานี้

สมการสําหรับคํานวณหาจํานวนคอกเลี้ยงสุกรหยานมจนถึงสงตลาดมีดังนี้
จํานวนคอก
= จํานวนสุกรทีผ่ ลิตไดตอ สัปดาห × ผลรวมของ

 ระยะเวลาเลีย้ งแตละระยะ 
 จํานวนสุกรทีเ่ ลีย้ งในแตละระยะ 
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ตัวอยางการคํานวณจากจํานวนสุกร และระยะเวลาเลี้ยงตาม ตารางที่ 8.4 และแตละรุนใช
เวลา 120 วัน หรือ 4 เดือน ซึ่งจะผลิตสุกรประมาณทั้งหมด 533 ตัว จํานวนคอกสําหรับเลี้ยง
สุกรหลังหยานมถึงขุนจะคํานวณไดดังนี้
533  8
6 4
+
+

8 
15
4 × 4  30
280
= 33.31 ×
240

จํานวนครอก =

= 38.87 หรือ 39 คอก

หรือ

533  8
6 4
+
+
4 × 4  24 12 6 
= 33.31 × 1.5
= 49.96 หรือ 50 คอก
=

5. คอกสําหรับแมสุกรทองวาง หรือ แมสุกรอุมทอง
แมสุกรทุกตัวจะถูกแยกไปเลี้ยงในคอกแมสุกรทองวาง หลังจากที่หยานมลูกแลว และจะถูก
ผสมพันธุเมื่อเปนสัด ปจจุบันจะนิยมใชคอกแมสุกรทองวาง และแมสุกรอุมทองรวมกันมีลักษณะเปน
ซองขังเดี่ยว หรืออาจจะเรียกวากรงตับสําหรับแมสุกรทองวางและอุมทองก็ได ซึ่งกรงตับนี้จะชวยลด
การทะเลาะวิวาทกันระหวางแมสุกร และสะดวกในการดูแลแมสุกร การควรคุมการใหอาหารแกแม
สุกร การตรวจเช็คสุขภาพและการเปนสัดของแมสุกร การคํานวณหาจํานวนกรงตับสําหรับแมสุกร
ทองวาง และอุมทองนั้นสามารถคํานวณไดจาก
จํานวนกรงตับ = จํานวนแมสุกรทั้งหมด - จํานวนซองคลอดและเลี้ยงลูกถึงหยานม
นั่นคือ ถามีแมพันธุยูนิตละ 100 แม และมีซองคลอดและเลี้ยงลูกถึงหยานมอยู 30 ซอง
จํานวนกรงตับ = 100-30
= 70 ซอง
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ภาพที่ 8.2 คอกสําหรับแมสุกรทองวาง และแมสุกรอุมทอง

6. คอกแมสุกรทดแทน
โดยปกติแลวจะมีการสูญเสียแมสุกรกอนการใหลูกถึง 2 ครอก ประมาณ 30-35% หรือ
ประมาณ 1 ใน 3 ของแมพันธุทั้งหมด ดวยสาเหตุหลายประการ เชน ไมเปนสัด ผสมพันธุไมติด
ขาเสีย เตานมเสีย และอื่น ๆ อีก ซึ่งจํานวนแมสุกรสาวที่คัดเลือกไวทดแทนก็จะตองใหมีจํานวน
ตามที่แมสุกรถูกคัดออก ทั้งนี้เพื่อใหการผลิตลูกสุกรเปนไปตามนโยบาย ดังนั้นการสรางคอกแม
สุกรทดแทนก็จะตองคํานวนใหสอดคลองกับจํานวนแมสุกรทดแทน ถาผูเลี้ยงทําการคัดเลือกแมสุกร
ทดแทนจากฝูงสุกรของฟารม ก็จะตองคํานวณจากลูกสุกรหยานม และเก็บไวเปนแมสุกรทดแทนซึ่ง
จะเลี้ยงจนถึงอายุที่ใชผสมพันธ และอุมทองตอไป นั่นก็คือแมสุกรสาวอายุประมาณ 8 เดือน จึงจะ
ตองเลี้ยงตอจากหลังหยานม (4 สัปดาห) ไปอีกเปนเวลา 7 เดือน จากนั้นแมสุกรก็จะเริ่มผสมพันธุ
ได และตัง้ ทอง แมสุกรจะถูกยายไปอยูคอกแมสุกรอุมทองตอไป จึงจําเปนที่จะตองคํานวณหาจํานวน
แมสกุ รที่จะใชเปนแมสุกรทดแทนของแตละปวาเปนจํานวนเทาใดเพื่อจะไดสรางคอกใหเพียงพอ ซึ่ง
จะทําไดดังนี้
ก) ถาหากมีแมสุกรใชผลิตลูก 100 แม และใชผลิตลูกสุกรไดจริงประมาณ 2 ป และ
กําหนดใหมีแมสุกรทดแทนปละ 50% หรือประมาณครึ่งหนึ่งของฝูง จะตองใชแมสุกรทดแทนปละ
ไมนอยกวา 50 แม
ข) ดวยเหตุผลเดียวกันกับขางตน แมสุกรทดแทนก็จะตองถูกคัดออกเชนกัน จึงเหลือใชงาน
ไดจริงเพียง 2 ใน 3 ของแมสุกรทดแทนทั้งหมด ดังนั้นถาตองการแมสุกรทดแทน 50 แม ก็จะตอง
คัดสุกรเพศเมียไวประมาณ 66.7 ตัว ซึ่งจะตองเลี้ยงตั้งแตอายู 4 สัปดาห (หลังหยานม)
ค) สุกรเพศเมียที่คัดไวตองใชเวลาเลี้ยง หลังจากหยานมถึงยายไปอยูซองแมสุกรทองวาง
หรืออุมทองเปนเวลาประมาณ 7 เดือน ดังนั้นจะตองมีคอกสุกรทดแทนจริง ๆ เมื่อถึงเวลานั้น
7
=
× 66.7 = 39 คอก
12
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ง) แตถาตองยายแมสุกรทดแทนไปเขาซองแมสุกรทองวาง หรืออุมทอง ชาออกไปอีก เชน
ยายแมสุกรทดแทนออกเมื่ออายุ 10 เดือน ซึ่งจะตองใชเวลาเลี้ยงสุกรเพศเมียอยูในคอกสุกรทดแทน
นานถึง 9 เดือน จะตองมีคอกแมสุกรทดแทนจริง ๆ ในเวลานั้น
9
=
× 66.7 = 50 คอก
12
จ) ในกรณี ขอ ค) และขอ ง) นั้นเปนการเลี้ยงแมสุกรทดแทนแบบขังเดี่ยว ถาหากเราเลี้ยง
รวมกันหลายตัวจํานวนคอกที่ตองการใชก็จะลดนอยลง เชน ถาเลี้ยงแมสุกรทดแทนอยูรวมกันคอก
7 × 66.7
= 9.73 และบวกเพิ่มอีก 10 %
ละ 4 ตัว จํานวนคอกสําหรับแมสุกรทดแทนจะเทากับ
12 × 4
ซึ่งจะเทากับ 11 คอก

7. คอกพอพันธุ
โดยทัว่ ไปแลวอัตราสวนระหวางพอพันธุกับแมพันธุ สําหรับประเทศไทยเราซึ่งมีอากาศคอน
ขางรอนจัด จะใชพอพันธุ 2 ตัว ตอแมพันธุ 15 หรือ 20 ตัว หรือจะใชพอพันธุ 3 ตัว ตอแมพันธุ
30 หรือ 40 ตัว เพื่อใหเกิดความมั่นใจ ดังนั้นถามีแมพันธุ 100 ตัว ก็จะตองใชพอพันธุ 10 ตัว ก็
จะตองมีคอกพอพันธุ 10 คอก
คอกพอพันธุควรจะสรางใหอยูในบริเวณคอกแมพันธุทองวาง
ของแมพันธุใหเปนไปตามปกติ

เพื่อชวยกระตุนการเปนสัด

