บทที่ 9
การจัดการอาหารและ
การใหอาหารสุกร
ดังที่ไดทราบมาแลวเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางรางกายของสุกร ฉะนั้นการ
ประกอบสูตรอาหารสําหรับสุกรจะตองคํานึงถึงความตองการโภชนะอาหารแตละชนิดของสุกรตาม
แตระยะ ขนาด และประเภทของสุกร ซึ่งนับวามีความสําคัญยิ่งตอตนทุนการผลิต และผลตอบแทนที่
จะตามมา อันเปนผลสะทอนมาจาก ความเหมาะสม มีคุณภาพ และความสมดุลยของสูตรอาหารที่ผู
เลีย้ งทําขึน้ นอกจากผูเลี้ยงตองประกอบสูตรอาหารใหถูกตองแลว ยังจะตองคํานึงถึงวิธีการใหอาหาร
แกสุกรในแตละระยะ แตละขนาด และประเภทใหถูกตองดวย เพราะการใหอาหารในระยะใดระยะ
หนึง่ ยอมจะสงผลสะทอนถึงความสามารถและลักษณะของสุกรในระยะตอ ๆ ไป ผูเลี้ยงจําเปนจะตอง
ดูแลอาหารและการใหอาหารในระยะตนและติดตามตอไปในทุก ๆ ระยะ (ภาพที่ 9.1)
หยานม อายุ 8 สป.
ผสมพันธุ คลอด
กอน
อาหารสุกรออน
ตั้งทอง อุมทอง
เลี้ยงลูก

ระยะ

สงตลาด

25 กก. 35 กก. 60 กก.
ระยะเจริญเติบโต

90 กก.
ขุน

ผลสะทอนที่จะได
รับจากอาหาร
ติดตอกันไป

ภาพที่ 9.1 แสดงผลสะทอนของการใหอาหารติดตอกันไปในระยะถัดไป
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ปจจัยที่มีผลตอความตองการโภชนะอาหาร
ความตองการโภชนะอาหารของสุกรจะแตกตางกันไปตามปจจัยตาง ๆ ดังนี้

1. เพศ สุกรเพศผูจะมีอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการสะสมเนื้อแดงมากกวาสุกรเพศ
เมีย และสุกรเพศผูตอน สุกรเพศเมียก็จะมีอัตราการสะสมเนื้อแดงดีกวาสุกรเพศผูตอน ในการตอบ
สนองตอระดับโปรตีนและกรดอะมิโนในอาหารนั้น สุกรเพศเมียจะมีการตอบสนองที่ดีกวาสุกรเพศผู
ตอน ไดมีรายงานการศึกษาใหอาหารที่มีโปรตีนตํ่าแกสุกร พบวา ทั้งสุกรเพศผู สุกรเพศเมีย และ
สุกรเพศผูตอน จะมีการเจริญเติบโตในอัตราเดียวกัน แตเมื่อใหโปรตีนในระดับสูงขึ้น สุกรเพศผูจะมี
การเจริญเติบโตที่สูงกวา และมีเนื้อแดงมากกวาสุกรเพศผูตอน สุกรเพศผูตอนจะกินอาหารมากกวา
สุกรเพศผู โดยปกติแลวสุกรเพศผูจะตองการอาหารนอยกวาสุกรเพศผูตอน 8.7 เปอรเซ็นต สําหรับ
การเพิม่ นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม
2. สายพันธุ สุกรสายพันธุที่ไดรับการคัดเลือกพันธุใหมีการเจริญเติบโตดี มีการสะสมเนื้อ
แดงมากกวาปกติ ก็จะมีความตองการระดับของโปรตีนและกรดอะมิโนในสูตรอาหารสูงกวา สุกรสาย
พันธุท มี่ ีการเจริญเติบโตตํ่ากวา หรือมีการสะสมเนื้อแดงตามปกติ
3. คุณภาพของวัตถุดิบอาหารที่ใช คุณภาพของวัตถุดิบอาหารจะมีผลตอการใชประโยชน
ไดของโภชนะอาหาร ถาหากวัตถุดิบอาหารนั้นยอยยาก มีระดับเยื่อใยสูง จะทําใหการยอยไดของ
โภชนะอาหารโดยเฉพาะโปรตีนลดลง จึงมีผลทําใหตองเพิ่มระดับโปรตีนหรือกรดอะมิโนในอาหารให
มากขึ้น
สารพิษหรือสารเคมีบางชนิดที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน สารอะฟลาทอกซิน (aflatoxin) สาร
ยับยั้งทริปซิน (trypsin inhibitor) สารแทนนิน (tannin) ฯลฯ ถาสุกรไดรับในปริมาณที่มากจะมีผล
ทําใหการใชประโยชนของโภชนะอาหารลดลง
4. การจัดการฟารม สุกรในฟารมที่มีการจัดการเลี้ยงดูดี มีการสุขาภิบาลดี สุกรจะมีสุข
ภาพดี ทําใหความตองการโภชนะอาหารตาง ๆ ในสูตรอาหารนอยกวาสุกรที่กําลังอยูในสภาวะการ
จัดการเลี้ยงดูไมดี ดังนั้นการจัดการฟารมที่ดีจะมีผลทําใหสุกรมีการใชประโยชนจากโภชนะอาหารได
ดีขึ้น
5. สภาวะอุณหภูมิและปริมาณอาหารที่กิน ในสภาวะที่อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น สุกรจะมี
ความตองการปริมาณพลังงานตอวันนอยลง จะกินอาหารนอยลง มีผลทําใหสุกรไดรับปริมาณโภชนะ
อาหารตาง ๆ ลดลง ไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย ดังนั้นในสภาวะเชนนี้ ควรที่จะเพิ่ม
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ระดับโภชนะอาหารตาง ๆ รวมถึงกรดอะมิโนในสูตรอาหารใหสูงขึ้น เพื่อเปนการชดเชยกับการที่สุกร
กินอาหารนอยลง
ในทางตรงขามกัน สภาวะที่อากาศหนาว สุกรจะตองการพลังงานมากขึ้น จะกินอาหารเพิ่ม
ขึ้น ในสภาวะเชนนี้ เราสามารถที่จะลดระดับโภชนะอาหารรวมทั้งระดับกรดอะมิโนในสูตรอาหารให
ตําลงได
่
เพื่อเปนการลดการสูญเสียโภชนะอาหารไปโดยเปลาประโยชน

6. วิธีการใหอาหาร และคุณภาพซากที่ตองการ ในการผลิตสุกรใหไดคุณภาพซากดี มีเนื้อ
แดงมาก ไขมันสันหลังบาง จําเปนที่จะตองใหสุกรไดรับกรดอะมิโนตอวันในปริมาณมากกวาปกติ
และตองใหพลังงานตอวันนอยลง ในกรณีที่เลี้ยงสุกรโดยใหอาหารกินแบบเต็มที่ แตถาใหอาหารแบบ
จํากัดสูตรอาหารควรจะคงระดับพลังงานไว แตยกระดับกรดอะมิโนทุกตัวใหสูงขึ้น เพื่อชดเชยกับ
ปริมาณอาหารที่ไดรับนอยลง

การใหอาหารแมสุกร
ผลผลิตของแมสุกรที่ไดรับผลกระทบจากโภชนะอาหารที่จะตองคํานึงถึงประกอบดวย

1) จํานวนลูกหยานมตอครอก จะขึน้ อยูกับจํานวนลูกเมื่อคลอด และอัตราการตายของลูก
ปริมาณอาหาร หรือพลังงานที่แมสุกรไดรับในชวงอุมทองนั้น จะสามารถแปรปรวนไดในชวงกวาง
โดยไมมีผลกระทบตอจํานวนลูกตอครอกเมื่อคลอด เชนเดียวกัน โปรตีนที่ไดรับตอวันในชวงอุมทองก็
แปรปรวนไดในชวงกวางเหมือนกันโดยไมมีผลกระทบตอจํานวนลูกแรกคลอด อยางไรก็ตาม ก็มีราย
งานทีแ่ สดงใหเห็นวา แมสุกรที่ไดรับระดับพลังงานและโปรตีนตํ่ากวาที่ไดรับตามปกติมากอน จะทํา
ใหจานวนลู
ํ
กคลอดตอครอกลดลง การปรนอาหาร (flushing) หรือการเพิ่มอาหารใหกับแมสุกรกอน
ผสมพันธุจะชวยใหจํานวนลูกแรกคลอดเพิ่มขึ้น แตการเพิ่มอาหารในชวงการเปนสัดของแมสุกรจะไม
มีผลตอจํานวนลูกเมื่อคลอด ทั้งเพราะในชวงการเปนสัดจํานวนไขไดตกลงมาเรียบรอยแลว

สําหรับอัตราการตายของลูกสุกรกอนหยานมนั้น เปนผลมาจากความหลากหลายของปจจัย
ในดานการเลี้ยง การสุขาภิบาล และยังมีปจจัยรวมอื่น ๆ อีก อยางไรก็ตาม นํ้าหนักแรกคลอดของ
ลูกสุกรจะมีความสัมพันธคอนขางมาก กับอัตราการตายของลูกสุกรกอนหยานม ดังแสดงในภาพที่
9.2
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นํ้าหนักแรกคลอด (กรัม)

ภาพที่ 9.2 ความสัมพันธระหวางอัตราการตายของลูกสุกรกอนหยานม กับนํ้าหนักแรกคลอด
ของลูกสุกร
ที่มา: English และคณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

นัน่ คือ ลูกสุกรที่มีนํ้าหนักตัวแรกคลอดตํ่า จะมีอัตราการรอดตายนอย เพราะลูกสุกรมีการ
สูญเสียพลังงานในรูปความรอนใหกับสภาพแวดลอมมาก เนื่องจากมีพื้นที่ผิวของรางกายมากเมื่อ
เทียบนําหนั
้ กตัว ลูกสุกรขนาดตัวเล็กจะมีพลังงานสะสมไวในรางกายนอยขณะคลอด

การเพิ่มอาหารหรือพลังงานใหแมสุกรในชวงอุมทองจะชวยเพิ่มนํ้าหนักแรกคลอดของลูก
สุกรได แตอยางไรก็ตาม การเพิ่มอาหารแกแมสุกรในชวงอุมทอง เพื่อชวยเพิ่มนํ้าหนักลูกแรกคลอด
นัน้ ก็จะมีผลทําใหตนทุนอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งจะคุมทุนหรือไมก็ขึ้นอยูกับราคาของลูกสุกรที่จะเพิ่มขึ้น
และยังทําใหนํ้าหนักตัวแมสุกรเพิ่มมากเกินไป

2) ปริมาณนํ้านม ในชวง 2-3 สัปดาหแรก ลูกสุกรจะอาศัยโภชนะอาหารจากนํ้านมแม
อัตราการเจริญเติบโตในชวงแรกนี้จะเพิ่มขึ้นได
ก็ดวยการเพิ่มปริมาณการใหนํ้านมของแมสุกร
ปริมาณการใหนํ้านมสามารถเพิ่มขึ้นไดดวยการปรับเพิ่มโภชนะอาหารในชวงการตั้งทอง และในชวง
การใหนานม
ํ้
การใหอาหารระดับสูงในชวงอุมทองจะมีผลทําใหแมสุกรมีนํ้าหนักตัวเพิ่ม แมสุกร
สามารถจะผลิตนํ้านมเพิ่มขึ้นในชวงการใหนม เพราะแมสุกรสามารถใชประโยชนจากโภชนะที่สะสม
ไวในรางกายชวงอุมทองมาเพื่อการผลิตนํ้านมไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตาม การให
อาหารในชวงอุม ทองสูงจะทําใหความอยากกินอาหารในชวงใหนํ้านมตํ่าลงได
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ดังนั้น เพื่อใหเกิดความพอดีควรหลีกเลี่ยงการใหอาหารมากเกินไปในชวงอุมทอง เพื่อเพิ่ม
ความอยากกินอาหารของแมสุกรในชวงใหนํ้านม และเพื่อใหแมสุกรผลิตนํ้านมโดยใชอาหารที่กินใน
ชวงใหนมมากกวาการใชโภชนะจากที่สะสมไวในรางกายชวงอุมทอง ทั้งนี้เพื่อใหไดแมสุกรที่มีขนาด
พอดีไมอวนในขณะคลอด และสามารถกินอาหารไดเต็มที่ในชวงใหนํ้านม แมสุกรที่อวนเกินไปมีแนว
โนมจะคลอดยาก และดูเหมือนวาจะเปนโรคไมมีนํ้านม (agalactia) ไดมากดวย
3) ความสมํ่าเสมอของการผสมพันธุ ในการพยายามทําใหจํานวนครอกเมื่ออายุหยา
นมตอแมตอปมากที่สุดนั้น ชวงหางระหวางหยานมถึงการผสมติดครั้งตอไปจะตองสั้นที่สุด ระดับ
อาหาร และคุณภาพอาหารในชวงใหนํ้านม โดยเฉพาะโปรตีนและกรดอะมิโนจะคอนขางมีความ
สําคัญมากตอชวงเวลาจากหยานมถึงการผสมพันธุของแมสุกร และมีผลคอนขางมากในการหยานม
ลูกครอกแรก ทั้งนี้จะมีผลตอการสูญเสียนํ้าหนักรางกายของแมสุกรในระหวางการใหนม
ตารางที่ 9.1 ผลของระดับการใหอาหารหลังหยานมครอกแรก
ระดับอาหาร (ก.ก.)
1.8

2.7

3.6

*
สัดสวนของการผสมพันธุภายใน 42 วันของการหยานม

67

75

100

สัดสวนลูกคลอด
ชวงเวลาจากหยานมถึงเปนสัด (วัน)

58
22

75
12

100
9

*

คาเหลานี้ไมเปนสัดภายใน 42 วัน ของการหยานมจะถูกนําไปฆา
ที่มา: English และคณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

การเพิม่ อาหารใหแมสุกรหลังหยานมลูกครอกแรกทันที จะมีผลทําใหแมสุกรเปนสัดหลัง
หยานมลูกเร็วขึ้น และมีอัตราการผสมติดสูง (ตารางที่ 9.1) อยางไรก็ตาม แมสุกรที่มีสภาพทรุดโทร
มมากเกินไปเมื่อหยานม หรือที่เรียกวา thin sow syndrome เกิดจากแมสุกรสูญเสียไขมันในรางกาย
มากเกินไป แมสุกรก็ไมสามารถจะกลับคืนสูสภาพเดิมได แมวาแมสุกรจะมีความอยากกินอาหารสูง
และมีการใหอาหารระดับสูงก็ตาม ซึ่งในที่สุดความไมสมบูรณพันธุก็จะเกิดขึ้น

โภชนะอาหารที่สําคัญสําหรับแมสุกร
โภชนะอาหารที่สําคัญสําหรับแมสุกร ไดแก พลังงาน โปรตีน กรดอะมิโน วิตามินและแรธาตุ
ในที่นี้จะไมกลาวถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับวิตามินและแรธาตุ เพราะเปนเรื่องที่คอนขางจะเฉพาะเจาะจง
และบริษัทผูผลิตอาหารสัตวสวนใหญจะผลิตสวนผสมของวิตามิน แรธาตุ เพื่อเสริมในอาหารแมสุกร
จึงไมยากทีจ่ ะทําใหระดับวิตามิน แรธาตุ ที่จําเปนมีเพียงพอในอาหารแมสุกร
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ระดับอาหารหรือระดับพลังงาน
ระดับอาหารที่พอเหมาะสําหรับแมสุกร จะมีความแตกตางกันไปตามปจจัยตาง ๆ เชน
สภาพแวดลอม โรงเรือน ขนาดของแมสุกร ปริมาณการใหนํ้านม วิธีการใหอาหาร ระดับการใหผล
ผลิตของแมสุกร ตลอดจนความแข็งแรงสมบูรณของแมสุกร

ความตองการโภชนะอาหารของแมสุกรอุมทองจะแบงเปน 2 สวน ไดแก
1) เพื่อการดํารงชีพของรางกายแมสุกร และเพื่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ในสวนตาง ๆ ของรางกาย
2) เพื่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของลูกที่อยูในทอง
เปนทีย่ อมรับวา การเพิ่มการกินอาหารในชวงอุมทอง สามารถเพิ่มนํ้าหนักลูกแรกคลอดได
เล็กนอย และการเพิ่มอัตราการอยูรอดของลุกสุกรจะเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพก็ดวยการปรับ
ปรุงสภาพแวดลอมในการคลอดมากกวาการเพิ่มนํ้าหนักตัวแรกคลอด ดังนั้นการเพิ่มนํ้าหนักตัวแรก
คลอดและอัตราการอยูรอดของลูกสุกรโดยการเพิ่มการกินอาหารของแมในชวงอุมทองจะไดผลคอน
ขางนอย การใหอาหารในระดับสูงชวงอุมทองจะมีผลทําใหนํ้าหนักตัวของแมสุกรเพิ่มมากเกินไป จะมี
ผลตอความอยากกินอาหารในชวงใหนม โดยปกติแลวจะพยายามควบคุมใหแมสุกรมีการเพิ่มนํ้าหนัก
ตัวอยูในชวง 10-15 กิโลกรัม จากหยานมหรือคลอดลูกครอกหนึ่งไปยังอีกครอกหนึ่ง ไปจนถึงครอก
ที่ 5 แมสุกรก็จะโตเต็มที่ไมมีการเพิ่มนํ้าหนักตัวอีก ถาแมสุกรไดรับอาหารไมเพียงพอในขณะอุมทอง
ก็จะมีการดึงเอาโภชนะอาหารที่ขาดไปออกมาจากรางกายแม (โปรตีน แรธาตุ) จะมีผลทําใหราง
กายแมสุกรทรุดโทรมลง การใหอาหารแกแมสุกรในชวงทายของการอุมทอง (หลังอุมทองได 75 วัน)
จะคอนขางมีความสําคัญ เพราะเปนชวงที่ลูกในครรภกําลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจึงตองการ
โภชนะอาหารสูง โดยปกติในระยะ 75 วันแรกของการอุมทองจะใหอาหารในปริมาณวันละ 1.8-2.0
กิโลกรัม หลังจากนั้นก็คอยเพิ่มขึ้นเปนวันละ 2.5-3.5 กิโลกรัม อยางไรก็ตาม การใหอาหารแมสุกร
อุม ทองจะขึ้นอยูกับสภาพรางกายของแมสุกรเอง ควรหลีกเลี่ยงการใหอาหารตํ่าหรือสูงเกินไป เพื่อให
แมสกุ รมีสภาพรูปรางพอดี ๆ ไมอวนเกินไปในชวงคลอด ที่สําคัญที่สุดก็คือ ทําใหแมสุกรมีความ
อยากกินอาหารในชวงใหนมสูงขึ้น
โปรตีนและกรดอะมิโน
ในการใหอาหารกับแมสกุ ร ไมเพียงแตจะตองใหในปริมาณที่พอเหมาะแลว ยังจะตองคํานึง
ถึงปริมาณของโปรตีนและกรดอะมิโนที่แมสุกรจะไดรับดวย เพราะปริมาณของโปรตีนและกรดอะมิโน
โดยเฉพาะไลซีน (lysine) ที่แมสุกรไดรับตอวันจะมีความสําคัญมากกวาระดับเปอรเซ็นตการใชใน
อาหาร ตัวอยางเชน อาหารที่มีโปรตีนในระดับ 14 เปอรเซ็นต (crude protein) และไลซีน 0.6
เปอรเซ็นต ใหสุกรกินในปริมาณ 6 กิโลกรัมตอวัน จะใหโปรตีน 840 กรัม และไลซีน 36 กรัมตอวัน
ในขณะที่สุกรกินอาหารที่มีโปรตีน 16 เปอรเซ็นต และไลซีน 0.7 เปอรเซ็นต วันละ 4 กิโลกรัม ก็จะ
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ไดรบั โปรตีน 640 กรัมตอวัน และไลซีน 28 กรัมตอวัน ตามลําดับ ในแมสุกรที่กําลังใหนมนั้น
ปริมาณขั้นตํ่าของโปรตีนทั้งหมด (crude protein) ที่ควรจะไดรับคือ วันละ 700 กรัม และไลซีน 30
กรัม นั่นก็คือ แมสุกรควรไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 14 เปอรเซ็นต และไลซีน 0.6 เปอรเซ็นต ใน
ปริมาณวันละ 5 กิโลกรัม สําหรับแมสุกรอุมทองนั้นควรจะไดรับปริมาณโปรตีนและไลซีนอยางนอย
วันละ 240 กรัม และ 12 กรัม ตามลําดับ

คลอด

นํ้าหนักแมสุกร
(กก.)
คลอด

หยานม

หยานม

160
คลอด

หยานม

140
นํ้าหนักเพิ่ม 10-15 กก.
.

120
นํ้าหนักเพิ่ม 10-15 กก.

100
นํ้าหนักเพิ่ม 10-15 กก.

ผสมครั้งแรก
1

2

3

4

ลําดับครอกการใหลูก

ภาพที่ 9.3 การเเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักตัวของแมสุกรจากการใหลูกครอกหนึ่งไปยังอีกครอกหนึ่ง
ที่มา: English และ คณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

อาหารที่ใหแมสุกรในชวงอุม ทองและใหนํ้านม ถาขาดโปรตีนและกรดอะมิโนจะมีผลทําให
เกิดการสูญเสียนํ้าหนักตัวมากในชวงการใหนํ้านม
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับการใหอาหารใน
ปริมาณที่ไมเพียงพอ เพราะปกติแมสุกรก็จะใชโปรตีนและกรดอะมิโนเปนแหลงของพลังงานดวย ใน
โรงเรือนคลอดที่มีสภาพคอนขางรอน แมสุกรอาจจะมีความอยากกินอาหารนอยลง
จะมีผลทํา
ใหปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโนที่ไดรับลดลงดวย ดังนั้นผูเลี้ยงจึงควรที่จะใหอาหารที่มีโปรตีนและ
กรดอะมิโนเผื่อไวเพื่อความปลอดภัย

การใหอาหารสุกรสาว หรือสุกรทดแทน
ในชวงทายของการเลี้ยงสุกรสาวควรจะมีการจํากัดระดับอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหสุกรอวน
เกินไปเมื่อถึงระยะผสมพันธุ สําหรับสุกรสาวของสายพันธุที่ไมไดรับการปรับปรุงพันธุในดานอัตรา
การเจริญเติบโตของเนื้อแดงใหสูงขึ้น และลดการสะสมไขมัน อาจจะตองมีการจํากัดปริมาณอาหาร
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จากนําหนั
้ กตัว 55 กิโลกรัม ขณะที่สุกรสาวของสายพันธุที่ผานการปรับปรุงพันธุแลวไมตองจํากัด
ปริมาณอาหาร จนกระทั่งชวงทาย ๆ ของการเจริญเติบโต
การใหอาหารในระดับตํ่าทั้งดานปริมาณและคุณภาพแกสุกรตั้งแตอายุ 8-12 สัปดาห จะมี
ผลกระทบกระเทือนตอความสามารถทางการสืบพันธุ โดยจะทําใหสุกรเปนสัดลาชาออกไป สุกรสาว
ที่คัดไวเปนสุกรทดแทน ควรจะใหอาหารทีมีคุณภาพสูง และใหในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ
เพือ่ การเจริญเติบโต จนกระทั่งถึงนํ้าหนัก 55-60 กิโลกรัม หลังจากนั้นควรมีการจํากัดอาหารจน
กระทั่งอายุเขาสูวัยเปนหนุมสาวหรือเปนสัดครั้งแรก โดยปกติสุกรสาวจะถูกผสมพันธุเมื่อเปนสัดครั้ง
ที่ 2 ซึ่งหลังจากเปนสัดครั้งแรกประมาณ 2 สัปดาห หรือ 10 วันกอนการเปนสัดครั้งตอไป สุกรที่ถูก
จํากัดอาหารก็จะไดรับอาหารเพิ่มขึ้น 50 เปอรเซ็นต หรือเปน 2 เทาที่ไดรับอยู ไปจนถึงการผสม
พันธุ เรียกวา เปนการปรนอาหาร (flushing) จะมีผลทําใหจํานวนลูกแรกคลอดเพิ่มขึ้นโดยประมาณ
1 ตัวตอครอก จึงนับวาการปรนอาหารใหผลคุมคากลับคืนสูฟารม
หลังจากที่สุกรไดรับการผสมพันธุแลว จะตองลดปริมาณอาหารลงจนถึงระดับเดียวกับที่ให
แมสุกรอุมทอง อยางไรก็ตาม การใหอาหารในระดับสูงแกแมสุกรในชวงแรกของการอุมทองจะมีผล
ทําใหเกิดการสูญเสียตัวออนเพิ่มขึ้น การเพิ่มอาหารใหกับแมสุกรในวันผสมพันธุก็ไมชวยเพิ่มจํานวน
ลูกเมือ่ คลอดดวย และตามที่ไดกลาวมาแลว การใหอาหารแมสุกรในระยะอุมทองมากเกินไปจะทําให
นําหนั
้ กแมสกุ รเพิ่มมากขึ้น จะทําใหความอยากกินอาหารของแมสุกรในชวงใหนมลดลงดวย

การใหอาหารแมสุกรในชวงคลอด
โดยทัว่ ไปมักจะกําหนดใหมีการจํากัดอาหารใหแมสุกรกินในชวงคลอด เพราะกลัววาจะไป
เพิม่ ใหเกิดอาการไมมีนํ้านม (agalactia) หรืออาจจะทําใหการใหนมของแมสุกรสั้นลง หากมีการให
อาหารมากเกินไป ความจริงแมสุกรบางตัวจะมีความอยากกินอาหารสูงหลังคลอด ซึ่งถาใหอาหาร
แมสกุ รนอยอาจจะมีผลทําใหแมสุกรกระวนกระวายมากขึ้น จะเปนอันตรายตอลูกสุกรจากการถูกแม
ทับหรือเหยียบ
อยางไรก็ตาม ถาแมสุกรมีความอยากกินอาหารตํ่า ก็จําเปนที่จะตองพยายามเพิ่มการ
กินอาหารของแมสุกร เพื่อไมใหสภาพรางกายของแมสุกรทรุดโทรม ทั้งนี้จะทําไดโดย
@ การใหอาหารบอยครั้ง
@ ใหอาหารอยางเต็มที่ในชวงการใหนํ้านม
@ ใหอาหารเปยกแทนอาหารแหง (อาหาร 1 สวนตอนํ้า 2.5 สวน)
@ ลดอุณหภูมิในโรงเรือนคลอด แตไมใชลดอุณหภูมิในคอกลูกสุกร
@ ใหอาหารที่มีพลังงานสูงขึ้น
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การใหอาหารแมสุกรเลี้ยงลูก
ความตองการอาหารของแมสุกรในชวงการใหนมลูกจะขึ้นอยูกับจํานวนลูกที่ดูดนม
ซึ่ง
จํานวนลูกตอครอกมากจะกระตุนใหการหลั่งนํ้านมมากขึ้น ความตองการยังผันแปรไปตามขนาดของ
แมสกุ ร และอุณหภูมิของโรงเรือน ตามปกติแมสุกรจะตองใชโภชนะอาหารสําหรับการผลิตนํ้านม
เลีย้ งลูกมากกวา 5-8 เทาของโภชนะอาหารที่ใหสําหรับการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของ
ลูกที่อยูในทองแมเมื่อตั้งทองได 114 วัน จึงเปนการเลี่ยงไมไดที่แมสุกรจะตองดึงเอาพลังงานที่สะสม
ไวในรางกายออกมาผลิตนํ้านม จะทําใหเกิดการสูญเสียนํ้าหนักตัวของแมสุกร ดังนั้นเพื่อไมใหแม
สุกรสูญเสียนํ้าหนักมากเกินจนผอมโทรมก็จะตองใหอาหารอยางเพียงพอ เพื่อไมใหเกิดปญหาตอการ
ผสมพันธุครั้งตอไป
ตารางที่ 9.2 ผลของอุณหภูมิหองตอการกินอาหารในชวงการใหนํ้านม
อุณหภูมิในโรงเรือนคลอด

ปริมาณการกินอาหารตอวัน (กก.)
การสูญเสียนํ้าหนักของแมสุกร (กก.)

27 °ซ

21 °ซ

4.6
21

5.2
13.5

ที่มา: Lynch. 1977. อางโดย English และ คณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

ในชวงใหนมจะตองใหโภชนะอาหารอยางเพียงพอสําหรับการผลิตนํ้านมของแมสุกร การ
ผลิตนํานมจะตํ
้
่าในชวงเริ่มแรกและจะคอย ๆ เพิ่มขึ้นถึงสูงสุดหลังคลอดลูกได 3 สัปดาห ดังนั้นการ
สูญเสียนํ้าหนักตัวของแมสุกรในชวงหลัง 3 สัปดาห จะมีมากกวาในชวง 3 สัปดาหแรกของการใหนม
เพราะฉะนั้นแมสุกรที่หยานมลูกเมื่ออายุ 2-3 สัปดาห จะมีความตองการโภชนะอาหารแตละวัน
นอยกวาพวกที่หยานมลูกเมื่ออายุ 4-6 สัปดาห เพราะมีการผลิตนํ้านมเฉลี่ยในแตละวันตํ่ากวา
แมสุกรที่เลี้ยงลูกประมาณ 9 ตัว จนถึงอายุหยานม 4-6 สัปดาห ควรไดรับโปรตีนอยางนอย
วันละ 700 กรัม โดยมีไลซีนอยางนอย 30 กรัม นั่นก็คือ อาหารจะตองมีโปรตีน 14 เปอรเซ็นต และ
ไลซีน 0.6 เปอรเซ็นต โดยที่แมสุกรจะตองกินอาหารวันละ 5 กิโลกรัม ถาปริมาณโปรตีน หรือไลซีน
หรือพลังงาน ไมเพียงพอจะมีผลทําใหแมสุกรสูญเสียนํ้าหนักตัวในชวงใหนมสูง จะมีผลตอการเปนสัด
หลังหยานมลาชาออกไป การหยานมชาควรที่จะกําหนดใหอาหารในปริมาณที่สูงกวาหยานมเร็ว เพื่อ
หลีกเลีย่ งการสูญเสียนํ้าหนักเมื่อหยานมสูงเกินไป
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ตารางที่ 9.3 ผลของระดับโปรตีน และไลซีน ในชวงการใหนํ้านมตอระยะเวลาจากหยานมถึง
ผสมพันธุ

1
โปรตีนในอาหาร (%)
โปรตีนตอวัน (กรัม)
ไลซีนตอวัน (กรัม)
ครอกที่
1
2
3

9.3
426
19.7

อาหาร
2
11.8
552
29.0

3
14.3
688
39.0

ระยะเวลาจากหยานมถึงผสมพันธุ (วัน)
29
14
9
12
7
7
8
8
5

ที่มา: O’Grady และ Hamraham. 1975. อางโดย English และ คณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

นอกจากการใหโภชนะอาหารอยางเพียงพอแลว ผูเลี้ยงจะตองทําใหแมสุกรกินอาหารได
เพียงพอดวย ความอยากกินอาหารของแมสุกรในชวงใหนมจะตํ่าลง ถาแมสุกรไดรับอาหารในชวงอุม
ทองมากเกินไป การเพิ่มความอยากกินอาหารของแมสุกรกระทําไดดังไดกลาวมาแลวขางตน ถาหาก
แมสกุ รไดรบั อาหารไมเพียงพอหลังคลอดลูกในสัปดาหแรกจะมีผลทําใหปริมาณนํ้านมลดลงทันที
ตารางที่ 9.4 ความตองการโภชนะอาหารสําหรับสุกรพันธุ คิดเปนเปอรเซ็นตหรือปริมาณอาหาร
1 กิโลกรัม
สุกรสาว แมสุกร
แมสุกรสาวและแมสุกรมีอายุ
พอพันธุหนุมและมีอายุ
ชวงใหนํ้านม
พลังงานยอยได (kcal)
พลังงานใชประโยชนได (kcal)
โปรตีนทั้งหมด (%)
ไลซีน (%)
เมทไธโอนีน (%)
แคลเซี่ยม (%)
ฟอสฟอรัส (%)
ที่มา: NRC. 1979. Nutrient Requirements of swine.

3400
3200
12
0.43
0.23
0.75
0.60

3395
3195
13
0.58
0.36
0.75
0.50
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โดยปกติแมสุกรที่มีสภาพอวนในระยะกอนคลอดจะกินอาหารนอยกวาแมสุกรที่มีสภาพผอม
ในระยะกอนคลอด แมสุกรจะมีความสามารถใชพลังงานที่ไดรับจากอาหารในระหวางเลี้ยงลูกเพื่อ
ผลิตนํานมได
้
อยางมีประสิทธิภาพดีกวา การใชพลังงานที่เปลี่ยนมาจากไขมันที่ถูกเก็บไวในรางกาย
ทัง้ นีป้ ริมาณการใหนานมจะเพิ
ํ้
่มมากขึ้นถาจํานวนลูกสุกรในครอกมากขึ้น ปริมาณนํ้านมในการใหลูก
ครอกที่ 3 และ 4 จะมากกวาในครอกที่ 1 และ 2 ซึ่งแมสุกรก็จะกินอาหารไดมากขึ้น ดังนั้นจึงจําเปน
ที่จะตองใหแมสุกรกินอาหารใหเพียงพอในชวงการใหนม ปริมาณอาหารที่แมสุกรกินไดในแตละวัน
ในระหวางเลี้ยงลูกจะขึ้นอยูกับ
@ ปริมาณการผลิตนํ้านมของแมสุกร อันเปนผลมาจากพันธุกรรม
@ จํานวนลูกดูดนม หรือจํานวนลูกในครอก
@ อายุของแมสุกร และสุขภาพของแมสุกร
@ การปฏิบัติเลี้ยงดูในชวงกอนเลี้ยงลูก โดยเฉพาะในระยะอุมทอง
โดยทั่วไปแมสุกรเลี้ยงลูกควรใหอาหารประมาณวันละ 2.7-3.6 กิโลกรัมตอตัว หรือ
ประมาณ 2 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัวสําหรับแมสุกรสาว และประมาณ 1.5 เปอรเซ็นตของนํ้าหนัก
ตัวแมสุกรที่มีอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพรางกายของแมสุกร โดยจะตองเพิ่มใหอีก 250 กรัมตอลูกที่
กําลังเลี้ยงอยู 1 ตัว

การจัดการใหอาหารแมสุกรหลังหยานม
ในการใหอาหารแมสุกรหลังหยานมนั้นมีจุดมุงหมายที่จะกระตุนการผสมพันธุหลังหยานม ก็
คือ ทําใหแมสุกรเปนสัดชัดเจน สามารถตรวจพบไดงาย และมีอัตราการตกไขมากขึ้น ดังที่ไดกลาว
มาแลว ปริมาณและคุณภาพของโปรตีนในอาหารในชวงใหนมจะมีผลตอระยะเวลาจากหยานมถึงการ
เปนสัดหลังหยานม ซึ่งจะมีผลมากในการใหนมลูกในครอกแรกเชนกัน การเพิ่มระดับอาหารหลังหยา
นมเปนชวงเวลาสั้น ๆ จากหยานมถึงผสมพันธุ ในกรณีสุกรสาวก็จะมีผลทําใหสุกรเปนสัดหลังหยา
นมเร็วขึ้น และผสมติดมากขึ้น (ตารางที่ 9.1)
มีวธิ กี ารใหอาหารเมื่อหยานมมากมายหลายวิธีที่นํามาใชในฟารมเลี้ยงสุกรแบบการคา โดย
มุง หมายที่จะหยานมใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได พรอมกับกระตุนใหมีการผสมพันธุหลังหยานม บาง
ฟารมก็ใชวิธีงดนํ้าและอาหารแมสุกรในวันหยานม ขณะที่บางฟารมจะงดอาหารเพียงอยางเดียว บาง
ฟารมก็ยังคงใหอาหารในระดับปกติ คือ 2-2.5 กิโลกรัมตอวันจากหยานม แตผูเลี้ยงบางรายจะ
ยังคงใหอาหารในระดับสูงเทากับในชวงใหนมโดยใหในระดับ 4-6 กิโลกรัมตอวัน จนกวาแมสุกรจะ
กลับมาเปนสัดและผสมพันธุตอไป อยางไรก็ตาม ระบบการดําเนินการที่ใหผลทําใหแมสุกรเปนสัด
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หลังหยานมทั้งหมดมีอัตราการผสมติดดี และมีขนาดครอกใหญ จะเปนวิธีการที่ดีที่สุด จากความรู
ทางสรีระวิทยานั้น วิธีที่จะไดผลดีที่สุดที่จะทําใหแมสุกรนมแหงเร็วก็คือการใหอาหารในระดับสูงอยู
หลังหยานม และมีนํ้าใหกินตลอดเวลา ซึ่งการเพิ่มแรงดันภายในเตานมเนื่องจากยังคงมีการผลิตนํ้า
นมอยูจ ะมีผลทําใหการผลิตนํ้านมหยุดลงอยางรวดเร็วและไดผล
การใหอาหารในระดับสูงหลังหยานมจะมีผลทําใหแมสุกรนมแหงเร็วแลว การใหอาหารระดับ
สูงอยางตอเนื่องไปจนถึงผสมพันธุจะไมกอใหเกิดอันตรายใด ๆ แตจะเปนผลดีตอแมสุกร โดยจะลด
ความทรุดโทรมของแมสุกรลง ทําใหชวงเวลาจากหยานมถึงผสมพันธุสั้นลงอยูในชวง 5-7 วัน แมวา
การใหอาหารมากในชวงนี้จะเปนการเพิ่มตนทุนขึ้นเล็กนอย แตก็ใหผลตอบแทนที่คุมคา เพราะมีผล
ทําใหอตั ราการตกไขเพิ่มขึ้น ทําใหจํานวนลูกแรกคลอดในครอกถัดไปสูงขึ้นดวย

ตารางที่ 9.5 ความตองการพลังงานและอาหารในแตละวันของสุกรสาวและแมสุกรอุมทอง
นํ้าหนักตัวเมื่อผสมพันธุ (กก.)1/
ระดับที่กินและความสามารถ

นําหนั
้ กเฉลี่ยขณะอุมทอง (กก.)2/
ความตองการพลังงาน (Mcal DE/วัน)
- เพื่อการดํารงชีพ3/
- การเพิ่มนํ้าหนักตัวขณะอุมทอง4/
รวม
ความตองการอาหารตอวัน (กก.)5/

120

140

160

142.50

162.50

182.50

4.53
1.29
5.82
1.8

5.00
1.29
6.29
1.9

5.47
1.29
6.76
2.0

1/

ความตองการคิดจากการเพิ่มนํ้าหนักตัวของแม 25 กิโลกรัม รวมกับการเพิ่มนํ้าหนักของลูกในทอง 20 กิโลกรัม เปนนํ้าหนักทั้ง
หมด 45 กิโลกรัม
2/
นําหนั
้ กเฉลีย่ ขณะอุมทอง คือ นํ้าหนักเมื่อผสมพันธุ + (นํ้าหนักเพิ่มทั้งหมด /2)
3/
4/

ความตองการเพื่อดํารงชีพในแตละวันเปน 110 kcal ของ DE/kg0.75

ความตองการเพื่อเพิ่มนํ้าหนักตัวขณะอุมทอง เทากับ 1.10 Mcal DE ตอวันสําหรับการเพิ่มนํ้าหนักแม รวมกับ 0.19 Mcal DE
ตอวันสําหรับการเพิ่มนํ้าหนักลูกในทอง
5/
ความตองการอาหารตอวันจะคิดจากอาหารผสมขาวโพด-กากถั่วเหลือง ซึ่งมีพลังงาน 3.34 Mcal Dฎ ตอกิโลกรัม
ที่มา: NRC. 1988. อางโดย Pond และคณะ. 1991. Pork Production System.

127

ตารางที่ 9.6 ความตองการพลังงานและอาหารตอวันสําหรับแมสุกรสาวและแมสุกรมีอายุที่กําลัง
ใหนม
นํ้าหนักตัวในชวงใหนม (กก.)
ระดับปริมาณที่กินและความสามารถ

ปริมาณนํ้านม (กก.)
ความตองการพลังงาน (Mcal DE/วัน)
- เพื่อการดํารงชีพ1/
- การผลิตนํ้านม2/
รวม
ความตองการอาหารตอวัน (กก.)3/
1/
2/

145

165

185

5.0

6.25

7.5

4.5
10.0
14.5
4.4

5.0
12.5
17.5
5.3

5.5
15.0
20.5
6.1

ความตองการเพื่อดํารงชีพในแตละวันเปน 110 kcal ของ DE/kg0.75
ความตองการเพื่อผลิตนํ้านม 2.0 Mcal DE ตอนํ้านม 1 กิโลกรัม

3/

ความตองการอาหารคิดจากอาหารผสมขาวโพด-กากถั่วเหลือง ซึ่งมีพลังงาน 3.34 Mcal DE ตอกิโลกรัม
ที่มา: NRC. 1988. อางโดย Pond และคณะ. 1991. Pork Production System.

การจัดการใหอาหารลูกสุกรหยานม
ปจจุบนั จะหยานมลูกสุกรกอนกําหนด (8 สัปดาห) ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการใหอาหารแก
ลูกสุกรตั้งแตลูกสุกรอยูในระยะดูดนม บางฟารมสามารถหยานมลูกสุกรไดตั้งแตอายุ 3 สัปดาห หรือ
อาจจะเร็วกวานั้นขึ้นอยูกับความรูและความสามารถของผุเลี้ยง ปกติทั่วไปแลวจะหยานมที่อายุ 4
หรือ 5 สัปดาห เพราะจะมีปญหานอย ถาหากลูกสุกรถูกหยานมที่ 8 สัปดาห ขณะนั้นในสัปดาหสุด
ทายลูกสุกรจะกินอาหารเปน 70-80 เปอรเซ็นตของความตองการ ที่เหลือก็จะไดจากนํ้านม แตถา
ลูกสุกรหยานมที่ 6 สัปดาห ในสัปดาหสุดทายกอนหยานมลูกสุกรจะกินอาหารได 50-60
เปอรเซ็นตของความตองการ ที่เหลือจะไดมาจากนม ดังนั้นการหยานมลูกสุกรเร็วก็จะตองบังคับให
ลูกสุกรกินอาหารแข็ง (solid) ใหไดมากที่สุดกอนหยานมเพื่อลดการเปลี่ยนอาหารใหนอยที่สุด ซึ่งจะ
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความเครียดเมื่อหยานม
แมวา ลูกสุกรกินอาหารแข็งไดเมื่อหยานม โดยไมเกิดการเปลี่ยนอาหารจากการกินนํ้านมมา
เปนอาหารแข็ง ลูกสุกรก็จะยังคงมีความเครียดที่เกิดขึ้นจากการหยานม ซึ่งความรุนแรงก็จะขึ้นอยูกับ
อายุเมือ่ หยานม และการดูแลจัดการ ความเครียดจะมีผลตอการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย
รวมถึงระบบการยอยอาหาร การเคลื่อนไหวหดตัวตามธรรมชาติของกระเพาะอาหารจะชาลง และ
เกิดการหยุดบีบตัวของกระเพาะอาหาร มีการไหลเวียนของโลหิตไปยังระบบทางเดินอาหาร เปนผล
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ทําใหเกิดการคั่งของเลือด เกิดการตกเลือดและเปนแผล ความเครียดยังมีผลตอการผลิตฮอรโมน
และมีผลไปลดภูมิตานทานโรคของสัตว
หากความเครียดของการหยานมเกิดจากการเปลี่ยนอาหารในชวงนี้ดวย การเปลี่ยนอาหาร
เมื่อหยานมก็จะมีผลตอระบบยอยอาหารไดดังนี้
@
@
@
@

ทําใหการขับถายกรดไขมันในมูลเพิ่มมากขึ้น
ทําใหคารโบไฮเดรตถูกขับถายออกมากับอุจจาระมากขึ้น
อุจจาระจะมีนํ้ามากขึ้น
ในบางกรณีจะมีการเพิ่มจํานวนของ E.coli มากขึน้ โดยเฉพาะสายพันธุที่ทําใหเกิด
การตกเลือด
@ เกิดการเสื่อมสภาพของเซลลบุภายในทางเดินอาหาร
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะปรากฎในชวงเวลาสั้น ๆ หลังหยานมและจะสูงสุดภายใน 7-10
วัน ดังนั้นหลังหยานมและมีการเปลี่ยนอาหารลูกสุกรก็จะเกิดอาหารทองเสีย เพราะเกิดอาการของ
อาหารไมยอยชั่วคราว หรือการดูดซึมอาหารไมดี (malabsorption) การเกิดทองรวงจะเปนผลทําให
เยือ่ บุภายในทางเดินอาหารถูกทําลาย เปนผลทําใหการผลิตภูมิคุมกัน Ig A (immune globulin A)
จากผนังทางเดินอาหารสูญเสียไป ภูมิคุมกัน Ig A นี้โดยปกติจะเปนสารที่คอยปองกันเยื่อบุภายใน
ทางเดินอาหาร เมื่อมีปริมาณลดลงก็จะทําใหเกิดอันตรายตอสัตวไดงาย เพราะเชื้อ E.coli อาจจะ
อาศัยสภาพนีเ้ พิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว มีการผลิตสารพิษ (toxins) ซึ่งไมเพียงแตจะทําลายทาง
เดินอาหาร แตสารพิษจะถูดดูดซึมและอาจจะไปมีผลทําลายอวัยวะสวนอื่น ๆ ของรางกาย ดังนั้นจึง
จําเปนที่จะตองพยายามใหเกิดการเปลี่ยนอาหารนอยที่สุดขณะที่ลูกสุกรหยานม
และใหเกิด
ความเครียดนอยที่สุดดวยการจัดการที่ดีในชวงการหยานม
ลูกสุกรแรกคลอดจะมีเอนไซมสําหรับยอยนํ้านม เชน เคซีอนิ (casein) ยอยโปรตีนในนํ้านม
แลคโตส (lactose) ยอยนํ้าตาลในนม และเอนไซมที่ยอยไขมันนม ในระยะแรกนี้ลูกสุกรสามารถใช
นําตาลกลู
้
โคสไดเชนกัน และไขมันไมอิ่มตัว เชน นํ้ามันขาวโพด นํ้ามันถั่วลิสง แตไขมันสัตวจะใชได
นอย ลูกสุกรจะไมสามารถใชนํ้าตาลที่มีโมเลกุลใหญ เชน ซูโคส (sucrose) และแปง ซึ่งเอนไซม
สําหรับยอยคารโบโฮเดรต และโปรตีนที่ไมใชโปรตีนของนํ้านมจะคอย ๆ พัฒนาขึ้นจนสมบูรณเมื่อ
ลูกสุกรอายุ 4-5 สัปดาห ดังนั้นอาหารที่จะใชหัดใหลูกสุกรกินตั้งแตกอนหยานมและหลังหยานม
จนถึงอายุ 8 สัปดาห ที่เรียกวา อาหารสําหรับสุกรออน (creep feed) จะตองเปนอาหารที่มีคุณภาพ
สูง มีรสชาติชวนกิน หรือมีความนากิน (palatability) สูง ลูกสุกรสามารถยอยไดงาย มีอาหารพวก
เยือ่ ใยตํา่ มักนิยมใชนาตาลทราย
ํ้
นํ้าตาลทรายแดง หรือกากนํ้าตาลเติมลงในสูตรอาหารประมาณ
5-10 เปอรเซ็นต และยังตองใชไขมันผสมลงในอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณพลังงานในอาหารใหสูงขึ้น
เพื่อชวยเพิ่มความนากินและลดความเปนฝุนของอาหารใหนอยลง เชนเดียวกัน วัตถุดิบอาหารที่เปน
แหลงโปรตีนไมวาจะมาจากพืชหรือสัตวจะตองเปนวัตถุดิบที่ยอยไดงาย นอกจากมีปริมาณโปรตีน
เพียงพอแลวยังจะตองมีความสมดุลยของกรดอะมิโนดวย การอัดอาหารใหเปนเม็ด (pellet) จะชวย
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ใหลกู สุกรกินอาหารไดมากขึ้น และยังชวยทําลายสารพิษหรือเชื้อโรคบางอยาง ที่จะเปนอันตรายแก
ลูกสุกรได เพราะการอัดเม็ดตองใชความรอนสูง
การใหอาหารบอย ๆ ครั้ง จะชวยกระตุนใหลูกสุกรกินอาหารไดมากขึ้น การใสอาหารทิ้งไว
ในรางอาหารในปริมาณมากนั้น
นอกจากลูกสุกรจะกินอาหารนอยเนื่องจากไมคุนเคยกับการกิน
อาหารจากรางแทนการดูดนม และกระเพาะอาหารยังเล็กอยู มีความจุอาหารไดนอยแลว อาหารที่
คางรางอาจจะเกิดการบูดเสีย เปนสาเหตุใหลูกสุกรเกิดโรคทองรวงได การใหอาหารสุกรออนนี้อาจ
จะเริ่มใหเมื่อลูกสุกรอายุ 2-3 สัปดาห หรืออาจจะเร็วกวานี้ขึ้นอยูกับอายุที่จะหยานม อยางไรก็ตาม
การใหอาหารในระยะนี้จะกอใหเกิดความเครียดกับลูกสุกรได
หากการปฏิบัติเลี้ยงดูและคุณภาพ
อาหารไมดีพอจะทําใหลูกสุกรชะงักการเจริญเติบโต และมีผลสะทอนไปถึงความสามารถของลูกสุกร
ในระยะตอไป การใหอาหารสุกรออนอาจจะใหติดตอไปจนถึงอายุ 10 สัปดาหก็ได ซึ่งจะทําใหลูก
สุกรโตเร็ว และมีความตานทานดีกวา จากนั้นจึงจะเปลี่ยนไปใชอาหารสําหรับสุกรรุนเล็กและรุนโต
ตอไป

การใหอาหารสุกรรุนกําลังเจริญเติบโต
การใหอาหารในระยะนี้ สุกรจะมีความเครียดนอยกวาในระยะกอนหยานม ระยะนี้เปนระยะ
ทีส่ กุ รมีนาหนั
ํ้ กประมาณ 20-35 กิโลกรัม เปนระยะที่สุกรกําลังมีการเจริญเติบโตทางดานโครงสราง
ของรางกาย
สวนประกอบของอาหารสําหรับสุกรในระยะนี้จะมีอัตราสวนของอาหารพลังงานตอ
อาหารโปรตีนสูงขึ้นเรื่อย ๆ การใหอาหารที่มีพลังงานสูงเกินก็จะเปนสาเหตุใหสุกรอวนเกิน แตการ
ใหอาหารโปรตีนสูงเกินก็ไมไดทําใหเนื้อแดงของสุกรมากขึ้นเกินกวาความสามารถทางพันธุกรรมของ
สุกรเอง ความตองการโปรตีนสําหรับสุกรในระยะนี้และระยะตอไปจะคอย ๆ ลดลง แตปริมาณและ
ความสมดุลยของกรดอะมิโนจะตองเพียงพอกับความตองการของรางกาย โดยเฉพาะกรดอะมิโน ไล
ซีน (lysine) และเมไธโอนิล (methionine) การใหอาหารในระยะนี้จะตองใหอยางเต็มที่เพื่อเรงให
สุกรมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว นอกเสียจากจะตองการควบคุมคุณภาพซากของสุกร
เปอรเซ็นตซากของสุกรจะเพิ่มตามอายุและนํ้าหนักของสุกร เพราะอวัยวะภายในนั้นจะเพิ่ม
ขึน้ ในอัตราสวนเล็กนอย ถาเทียบกับนํ้าหนักทั้งหมดของสัตวหมายถึงนํ้าหนักของกลามเนื้อ ไขมัน
และกระดูก วิธีการใหอาหารก็จะมีผลตอเปอรเซ็นตซากของสุกรไดเชนกัน สุกรที่ไดรับอาหารที่มี
ความฟาม (bulky) ซึ่งมีเยื่อไยสูง จะมีผลทําใหลําไสและทางเดินอาหารใหญขึ้น ก็จะมีเปอรเซ็นตซาก
นอยกวาสุกรที่ไดรับอาหารที่มีเยื่อใยตํ่า มีพลังงานสูง ซึ่งความแตกตางนี้จะอยูในชวง 3-5
เปอรเซ็นต สําหรับคุณภาพซากของสุกรนั้นจะดูจากเปอรเซ็นตของเนื้อแดง คุณภาพซากที่ดีจะตองมี
เนือ้ แดงมาก มีไขมันตํ่า ปกติจะวัดไขมันจากความหนาของไขมันสันหลัง มีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอ
คุณภาพซากของสุกร ไดแก
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1) พันธุ
2) โภชนะอาหารและวิธีการใหอาหาร
3) อายุและนํ้าหนักเมื่อฆา
4) โรงเรือนและสภาพแวดลอม
5) ความแตกตางเนื่องมาจากเพศ

ตารางที่ 9.7 ความตองการโภชนะอหารอขงสุกรกําลังเจริญเติบโตถึงขุน คิดเปนเปอรเซ็นตหรือ
ปริมาณตออาหาร 1 กิโลกรัม1/
นําหนั
้ กตัว (กก.)

1-5 5-10

พลังงานยอยได (kcal)
3700 3500
พลังงานใชประโยชนได (kcal) 3600 3400
โปรตีนทั้งหมด (%)
27
20
ไลซีน (%)
1.28 0.95
เมทไธโอนีน (%)
0.76 0.56
แคลเซี่ยม (%)
0.90 0.80
ฟอสฟอรัส (%)
0.70 0.60

10-20 20-55 35-60 60-100
3370 3380 3390 3395
3160 3175 3190 3195
18
16
14
13
0.79 0.70
0.61 0.57
0.51 0.45
0.40 0.30
0.65 0.60
0.55 0.50
0.55 0.50
0.45 0.40

1/

สําหรับการใหกินอยางเต็มที่
ที่มา: NRC. 1979. Nutrient Requirements of Swine.

ดังนัน้ ผลกําไรที่จะไดจากการขุนสุกรก็จะขึ้นอยูกับความสามารถในการจัดการ ทั้งดานพันธุ
สภาพแวดลอม ใหมีความเหมาะสมกับการใหอาหารที่ดี เพื่อใหไดสุกรที่มีซากตามที่ตลาดตองการ
สําหรับการใหอาหารสุกรขุนไดกลาวมาแลวในบทกอน สุกรขุนจะเริ่มจากนํ้าหนัก 30
กิโลกรัม ไปจนถึงสงตลาดนํ้าหนักประมาณ 90-100 กิโลกรัม ซึ่งในชวงนี้ผูเลี้ยงที่ตองการใหไดสุกร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพซากสูง มีเนื้อแดงมาก ก็อาจจะเริ่มจํากัดอาหารตั้งแตนํ้าหนัก 30 กิโลกรัม เปนตนไป
หรือบางรายก็จะจํากัดอาหารตั้งแตนํ้าหนัก 60 กิโลกรัม หรืออาจจะเปลี่ยนจากการใหอาหารที่มี
โปรตีนระดับสูงมาเปนอาหารที่มีโปรตีนระดับตํ่าลงตั้งแตนํ้าหนักตัว 60 กิโลกรัมไปจนกระทั่งสง
ตลาด เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิตลง แตการลดระดับโปรตีนในชวงกอนนํ้าหนัก 60 กิโลกรัม จะ
มีผลตอการเจริญเติบโตของสุกรได จึงเปนวิธีที่ไมเหมาะสม
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