4.5 การจัดการเลีย้ งดูสุกร
การเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีการพัฒนาการเลี้ยงที่ทันสมัย สามารถพัฒนาจนทัดเทียมกับ
ตางประเทศ คนไทยสามารถทําการปรับปรุงพันธุจนไดสุกรสายพันธุที่เติบโตเร็ว ใหเนื้อมาก และมี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเปนเนือ้ ดี มีการนําเทคโนโลยีดานเครื่องจักรเครื่องมือมาใชในกิจการ
เลี้ยงสุกรในปจจุบัน มีการใชระบบโรงเรือนที่ทันสมัยเปนโรงเรือนระบบปด ทั้งนี้การจะเลีย้ งสุกรให
ไดผลดีนั้นปจจัยสําคัญก็คือ ผูเลี้ยงสุกรเองตองหมั่นศึกษาหาความรูและประสบการณเพื่อนํามาปรับใชใน
ฟารมตนเองอยูเสมอ ซึ่งการจัดการเลี้ยงดูสุกรนั้นมีขอปฏิบัติดังตอไปนี้
4.5.1. การจัดการสุกรที่นํามาเลี้ยง
พันธุสุกรที่เลี้ยงกันอยูใ นปจจุบันมีอยูดว ยกัน 3 สายพันธุ คือ พันธุวาจไวท พันธุแลน
เรซ และพันธุด ูร็อค เจอรซี โดยที่นยิ มนําสุกรทั้ง 3 สายพันธุมาผสมขามกันใหไดลูก 2 สาย และ 3
สาย ซึ่งการจัดหาพันธุสุกรมาเลี้ยงมีขอควรปฏิบัติดังนี้
ก. มาจากฟารมที่เชื่อถือได
ข. ซื้อมาจากแหลงที่ปลอดโรค
ค. หากตองการซื้อไวเปนพอพันธุและแมพนั ธุจะตองเปนสุกรที่มีความสมบูรณ
พันธุ ตัวเมียตองมีเตานมไมนอยกวา 6 คู
ง. ขนยายสุกรอยางระมัดระวัง
จ. กักแยกสุกรใหมไวตางหาก 15 วัน กอนนําเขาฝูง
4.5.2 การจัดการเลี้ยงดูสุกรพอพันธุและแมพันธุ จัดการไดดังนี้
การจัดการเลีย้ งดูสุกรพอพันธุและแมพนั ธุนั้นมีความสําคัญมาก ทั้งนี้เพราะถาหากเรา
ตองการจะไดลูกตอคอกในอัตราสูงและไดลูกที่มีสุขภาพดีนั้น จะตองมีการจัดการดูแลพอพันธุและแม
พันธุที่ดีดว ย ทั้งในชวงกอน ระหวางการผสมพันธุ และหลังการผสมพันธุ ซึ่งมีวธิ ีปฏิบัติดังนี้
ก. การจัดการสุกรพอพันธุ ปฏิบัติไดดังนี้
1) พอสุกรที่มีน้ําหนักไดประมาณ 50 กิโลกรัม ตองนําไปแยกไวเลี้ยง
ตางหาก คอกละ 1 ตัว
2) พอสุกรตองไดรับการออกกําลังกายบาง โดยใหพอสุกรออกเดินรอบ
ๆ โรงเรือน
3) อยาใหพอสุกรอวนเกินไป
4) เมื่อพอสุกรอายุได 6 เดือน ใหจงู พอสุกรไปหาตัวเมียบางเพื่อ
ความคุนเคย
5) เมื่อพอสุกรอายุได 8 เดือน ก็ใชผสมพันธุได พอสุกร 1 ตัว จะ
ผสมกับตัวเมียได 20 ตัว

6) พอพันธุที่โตเต็มที่แลวมีอายุเกินกวา 15 เดือน ไมควรใชผสมพันธุ
มากกวาวันละ 2 ครั้ง เดือนละไมเกิน 30 ครั้ง
7) เวลาที่นําพอสุกรเขาผสมที่เหมาะคือ เวลาเชา 05.00–07.00 น. และ
เย็น 17.00–19.00 น. (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2545)
ข. การจัดการสุกรแมพันธุ ปฏิบัติไดดังนี้
1) แยกแมสุกรออกเลี้ยงในคอกตางหากเมื่อมีน้ําหนักได 50 กิโลกรัม
หรือเลี้ยงรวมกันเฉพาะแมพนั ธุคอกละ 6 ตัว
2) อยาใหแมพันธุอวนเกินไป
3) แมสุกรจะเริ่มเปนสัดเมื่ออายุประมาณ 5 เดือน และจะเปนสัดทุก ๆ
21 วัน ควรจะผสมเมื่อเปนสัดครั้งที่ 3 หรือเมื่ออายุไมนอยกวา 7 เดือน
ค. โปรแกรมวัคซีนและถายพยาธิ ในพอแมสุกรพันธุปฏิบัติดังนี้
1) โรคแทงติดตอ ตรวจปละ 1 ครั้ง
2) โรคอหิวาตสุกร ใหวัคซีน 2 ครั้ง/ป ครั้งแรกอายุ 2 เดือน ครั้งที่ 2
อายุ 6.5 เดือน และตอไปทุก 6 เดือน
3) โรคปากและเทาเปอยใหวัคซีน 2 ครั้ง/ป ครั้งแรกอายุ 10 สัปดาห
ครั้งที่ 2 อายุ 7 เดือน และตอไปทุก 6 เดือน
4) พยาธิภายในและภายนอกควรกําจัดทุก ๆ 6 เดือน
ค. การใหอาหารพอ – แมสุกรพันธุ มีการจัดการใหอาหารดังนี้
1) พอพันธุ ใหปฏิบัติดังนี้
- ใหอาหารขนโปรตีน 14–15 เปอรเซ็นต วันละ 2.5 กิโลกรัม
- ถาผสมบอย ๆ เพิ่มอาหารขนเปนวันละ 1.5 เปอรเซ็นตของ
น้ําหนักตัว
2) แมพันธุ ใหปฏิบัติดังนี้
- ระยะกอนผสมหรือทองวางใหอาหารขน โปรตีน 14–15
เปอรเซ็นต วันละ 2 กิโลกรัม กอนผสม 10–14 วัน ควรใหอาหารพลังงานเพิ่มหรือที่เรียกวาปรนอาหาร
(flushing) เพื่อกระตุนการตกไขใหมากขึน้ โดยเพิ่มเปนวันละ 2.5–3 กิโลกรัม หรือเพิ่มไขมันในอาหาร
10 เปอรเซ็นต (จรัส, 2539)
- ระยะหลังผสมพันธุ ระยะ 84 วันแรกของการอุมทองหลัง
ผสมชวง 1 เดือนแรก ควรลดอาหารขน เหลือวันละ 1.5–1.8 กิโลกรัม (ปองกันแทงลูก) หลังจากนั้น
คอย ๆ เพิ่มอาหารขนเปน 2 กิโลกรัม ระยะ 30 วันกอนคลอด เพิ่มอาหารขนเปน 2.5–3 กิโลกรัม กอน
คลอด 2–3 วัน ใหอาหารเยื่อใย เชน รําออน ผักสด หญาสด ลดปริมาณอาหารขนเหลือ 30–50
เปอรเซ็นต จากที่ใหกิน งดใหอาหารในวันคลอด (ดํารง และคณะ, 2546)

ง. การจัดการผสมพันธุสุกร มีวิธีปฏิบัติดังนี้
1) อาการแมสกุ รเปนสัด จะแสดงอาการดังนี้
- อวัยวะเพศบวมแดง
- ไมยอมกินอาหาร
- สงเสียงรอง กระวนกระวาย
2) การผสมทําได 2 วิธี คือ
- จูงพอพันธุไปผสมกับตัวเมียที่เปนสัด
- ผสมเทียม ปจจุบันนิยมทํากันมาก ใหผสมในวันที่ 2 ของ
การเปนสัด และทําการผสมซ้ําอีกครั้งโดยใหมีระยะหางกัน 8–16 ชั่วโมง เชน ผสมครั้งแรกตอนเชาให
ผสมซ้ําอีกครั้งในตอนเย็น (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537)
จ. การดูแลแมสุกรอุมทอง ปฏิบัติดังนี้
1) ตรวจการกลับสัด ถาแมสุกรไมกลับมาเปนสัดอีกหลังจากผสม 21
และ 42 วัน ใหมั่นใจวาสุกรตั้งทอง สุกรอุมทอง 3 เดือน 3 สัปดาห 3 วัน เฉลี่ย 114 วัน
2) ตรวจการตัง้ ทองโดยใชเครื่องอุลตราโซนิคในทอง 30 และ 45 วัน
ของการตั้งทอง
3) โรงเรือนตองแหง ปองกันแมสุกรลื่นลม
4) กอนกําหนดคลอด 10–14 วัน ใหถายพยาธิแมสุกร
5) กอนคลอด 5–7 วัน ใหยายแมสุกรเขาคอกคลอด
6) ปองกันไมใหแมสุกรทองผูกโดยผสมรําละเอียดลงในอาหาร 1 ใน 3
ของอาหารที่ใหสุกรในชวง 3–5 วันกอนคลอด
7) ใหอาหารเสนใย เชน หญาและผักสดกับแมสุกร
8) หาฟางแหงมาปูรองพื้นคอกกอนคลอด 1–2 วัน
ฉ. การจัดการแมสุกรและลูกหลังคลอด ทําไดดังนี้
1) แมสุกร ใหปฏิบัติดังนี้
- คลอดลูกได 3–4 ตัว จะหยุดเบงประมาณ 1 ชม. ถานาน
กวานี้ตองฉีดฮอรโมนออกซีโตซิน 3–5 ซี.ซี.
- เบงแลวลูกไมออก ตองใชมือลวงชวยเอาออกทาคลอดปกติ
ลูกสุกรจะเอาจมูกออกกอนตามดวยหัว ลําตัว สวนทาย ปกติจะคลอดทุก ๆ 15 นาที
- คลอดลูกออกหมดแลว รกจะถูกขับออกมา
- ฉีดยาปฎิชวี นะเพื่อปองกันมดลูกอักเสบ เตานมอักเสบ เชน
ยาเพ็นสเตรป (Penstrep) ฉีดวัคซีนกันโรคปากและเทาเปอย และโรคอหิวาหสกุ ร

- หลังคลอด 7 วัน แมสุกรจะเปนสัดเทียมแตไมมีการตกไข
ผสมไมไดผล
- กอนหยาลูก ควรฉีดวิตามินใหกับแมสุกรจะทําใหเปนสัดเร็ว
ขึ้น
2) ลูกสุกรเกิดใหม ใหปฏิบัติดังนี้
- ใชผาสะอาดเช็ดเยื่อและเมือกที่หอหุมลูกโดยเฉพาะบริเวณ
จมูกและปาก ทําใหลูกสุกรรอง ปอดทํางานเร็ว
- ใชกรรไกรตัดสายสะดือหางจากพื้นทอง 1.5–2 นิ้ว ใชดาย
ชุบน้ํายา ผูกหางจากพื้นทอง 1–1.5 นิ้ว รัดใหแนน แตมทิงเจอร
- ใชกรรไกรตัดฟนเขีย้ วลาง 4 ซี่ บน 4 ซี่ ตัดใหสูงกวา
เหงือกเล็กนอย อยาใหฟนแตก
- ใชกรรไกรตัดหาง ถาเปนสุกรพันธุตัดกึง่ กลาง ถาเปนสุกร
ขุน ตัดออก 2 ใน 3 พรอมตัดเบอรหู (ภาพที่ 6.123)
- ใหลูกสุกรไดกนิ น้ํานมเหลืองหลังคลอด 6 ชั่งโมง
- ใหความอบอุนลูกสุกรที่ตองการอุณหภูมิ 35–40 องศา
เซลเซียส ดวยสปอรตไลทกก แขวนสูง 1–1.5 ฟุต นาน 2 สัปดาห หลังจากนัน้ แขวนสูง 3 ฟุต หลัง 5
สัปดาห จึงเลิก
- หลังคลอด 1–3 วัน ฉีดธาตุเหล็ก 200 มก. ตอตัว ที่โคนขา
หลังหรือคอ เพื่อปองกันโรคโลหิตจาง
- เมื่ออายุครบ 1 สัปดาหเลือกขนาดใกลเคียงกันมาไวคอก
เดียวกัน
- อยาใหลูกสุกรเปยกน้ํา
- ตอนตัวผูเมือ่ อายุ 2–3 สัปดาห คัดตัวไมดีออก
- ชวยเหลือลูกสุกรที่ไมไดกินนม โดยนําไปฝากแมตวั อื่น ๆ
หรือใชนมเทียม + น้ําอุน + ยาปฏิชีวนะปอนใหลูกสุกรกิน
- ดูแลความสะอาด ความอบอุน และน้ําดื่ม
- หากแมสุกรตัวใดมีลูกเกิน 12 ตัว ตองนําไปฝากใหแมสุกรที่
มีลูกนอยชวยเลี้ยง
- เมื่อลูกสุกรอายุได 5–7 วัน ควรหัดใหลูกสุกรกินอาหาร
- หยานมลูกสุกรไดตั้งแตอายุ 3–5 สัปดาห

ภาพที่ 6.123 การตัดเบอรหสู ุกรลูกผสม
ที่มา: สุโขทัยธรรมาธิราช (2545)
ช. การจัดการแมสุกรหลังหยานมลูกถึงผสมใหม สุกรแมพันธุหลังหยานมลูก
แลวตองจัดการใหเปนสัดใหเร็วที่สุด ซึ่งธาตรี (2548) ไดแนะนําการปฏิบัติไวดังนี้
1) การใหอาหาร ทําไดโดย
- กอนหยาลูก 3–4 วัน ลดอาหารขนลงเหลือวันละ 2
กิโลกรัม ปองกันนมคัดเตา ใหหญาขนเพียงพอ
- เรงอาหารพลังงานโดยวิธปี รนอาหารใหวันละ 3–4 กิโลกรัม
กอนผสม 3–7 วัน ทําใหตกไขมากขึ้น
2) การจัดการทั่วไป ทําไดดงั นี้
- หลังหยาลูก 2 วัน ทําการถายพยาธิ
- หลังหยาลูก ใหวัคซีนกอนผสมอยางนอย 7 วัน
- หลังหยาลูก 4–7 วัน แมสุกรจะเปนสัดจริงมีการตกไข ทํา
การผสมไดเลย เพื่อใหสุกรผสมติดไดเร็วที่สุด
ซ. การจัดการลูกสุกรหลังหยานม ใหปฏิบัติดังนี้
1) ใหสุกรกินอาหารสุกรออน โดยโรยใหในรางทีละนอย
2) เมื่อสุกรมีอายุ 8–10 สัปดาห ใหเปลีย่ นเปนอาหารที่มีโปรตีน 17–
18 เปอรเซ็นต โดยโรยใหในรางหรือใสในที่ใหอาหารอัตโนมัติ ใหกินทั้งวัน
3) ถายพยาธิลกู สุกรเมื่ออายุ 6 สัปดาห
4) ใหวัคซีนปองกันโรคอหิวาตครั้งแรกอายุ 2 เดือน ใหวัคซีนปองกัน
โรคปากและเทาเปอยครั้งแรกอายุ 10 สัปดาห
ฌ. การเลี้ยงดูสุกรรุน ใหปฏิบัติดังนี้

1) ใหอาหารอยางเพียงพอ อยาใหอว นเกินไป
2) คัดเลือกสุกรรุนไวเปนพอแมพันธุทดแทน เมื่ออายุ 6–7 เดือน
3) อาจจะขังสุกรรวมกันคอกละ 3–4 ตัว
4) กระตุน ใหเปนสัดโดยนําพอพันธุมาขังไวในคอกใกล ๆ
5) ควรผสมเมื่อสุกรเปนสัดครั้งที่ 2–3
ญ. การเลี้ยงดูสุกรขุน สุกรขุน คือ สุกรเพศผูที่ตอนแลว รวมเพศเมียที่ไมไดคัด
ไวทําพันธุเลี้ยงจนมีน้ําหนักประมาณ 100 กิโลกรัม ก็จบั สงตลาดได ใหปฏิบัติดังนี้
1) การใหอาหาร ทําได 2 แบบ คือ
- ใหกินตลอดเวลาโดยใสอาหารไวในถังอัตโนมัติตั้งใหสุกรกิน
ตลอดเวลา (ภาพที่ 6.124)
- ใหเปนเวลา สวนมากจะใหเวลาเชาและเย็น
2) อยางเปลี่ยนสูตรอาหารโดยกะทันหัน
3) พื้นโรงเรือนตองสะอาดอยูเสมอ

ภาพที่ 6.124 ถังอาหารอัตโนมัติสําหรับขุนสุกร
ที่มา: กองปศุสัตวสัมพันธ (2542)

