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การเลี้ยงสุกร 
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ปจจัยท่ีจะทําใหการเล้ียงสุกรประสบความสําเร็จประกอบดวย 

1. สุกรพันธุดี 
2. อาหารดี 
3. โรงเรือนดี 
4. การจัดการเล้ียงดูดี 
5. การปองกันโรคดี 

 
พันธุสุกร 
       แบงออกเปน  3  ประเภท   ตามการใชประโยชน  คือ 
 1.  ประเภทมัน    เปนสุกรรูปรางตัวส้ัน   อวนกลม   มีมันมาก   สะโพกเล็ก   โตชา   เชน  สุกรพันธุ
พื้นเมืองของประเทศไทย 
 2.  ประเภทเน้ือ   รูปรางจะส้ันกวาพันธุเบคอน   ไหลและสะโพกใหญ  เดนชัด  ลําตัวหนาและลึก  
ไดแก  พันธุดูร็อคเจอรซ่ี  เบอรกเชียรแฮมเชียร  เปนตน 
 3.  ประเภทเบคอน   รูปรางใหญ  ลําตัวยาว   มีเนื้อมาก   ไขมันนอย   ความหนาและความลึกของ
ลําตัวนอยกวาประเภทเนื้อ  ไดแก  พันธุแลนดเรซ   ลารจไวท   เปนตน 
 
พันธุสุกรจากตางประเทศ   และพันธุสุกรพื้นเมืองท่ีนิยมเลี้ยงในประเทศไทย    
 1.  พันธุลารจไวท    มีสีขาว  หูต้ัง  ลําตัวยาว   กระดูกใหญ   
โครงใหญ  หนาส้ัน  หัวใหญ   โตเต็มท่ีน้ําหนัก  200-250  กิโลกรัม   
ใหลูกดกเฉล่ีย  9-10  ตัว  เล้ียงลูกเกง     เหมาะท่ีใชเปนท้ัง 
สายพอพันธุและแมพันธุ 
 
 
 

2.  พันธุแลนดเรซ    มีสีขาว   หูปรก   หนายาว  ลําตัวยาว    
โตเต็มท่ี  200-250  กิโลกรัม  ใหลูกเฉล่ีย  9-10  ตัว  เล้ียงลูกเกง    
 มีขอเสีย   คือ  ออนแอ  มักจะมีปญหาเร่ืองขาออน   พันธุแลนดเรซ 
เหมาะท่ีใชเปนสายแมพันธุ 



 
 
 3.  พันธุดูร็อคเจอรซ่ี   มีสีแดง  หูปรกเปนสวนใหญ    
ลําตัวส้ันกวาลารจไวท  และแลนดเรซ    โตเต็มท่ี  200-250  กิโลกรัม    
เจริญเติบโตเร็ว  มีความแข็งแรงทนทานตอสภาพดินฟาอากาศทุกชนิด 
นิยมใชเปนสายพอพันธุ  เพื่อผลิตลูกผสมจะไดลูกผสมท่ีสวยงาม 
 
 
 4.  พันธเหมยซาน(มิตรสัมพันธ)   เปนสุกรท่ีประเทศจีนไดทูล 
เกลาถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อสงเสริม 
ใหเกษตรกรที่อยูหางไกลไดเล้ียง   ลักษณะจะมีขนสีดํา  ใบหูใหญปรก 
มีรอยพับบนใบหนา ทองยาน  เจริญเติบโตดวยการกินอาหารคุณภาพตํ่า 
ใหลูกดก 12 – 20 ตัว/ครอก การเจริญเติบโตชา เล้ียงลูกเกง 
 
 
การปรับปรุงพันธุ 
หลักในการปรับปรุงพันธุสุกร  นั้นมี  2  ขอดังนี้ 
 1.  การคัดเลือกพันธุ 
  สุกรท่ีจะใชทําพันธุนั้นจะคัดเลือกจากลักษณะภายนอกและจากพันธุประวัติ   พิจารณาความ
แข็งแรงของขา  ขาไมแอนเหมือนตีนเปด  ลําตัวยาว  อวัยวะเพศปกติ  เตานมไมตํ่ากวา  12  เตา   หัวนมไมบอด    
สวนจากพันธุประวัติไดจากการทดสอบพันธุ   ดูอัตราการเจริญเติบโต  ประสิทธิภาพการใชอาหาร  ความหนา
ของไขสันหลัง   และผลผลิตจากแมพันธุ (ลูกดก) 

2.  การผสมพนัธุ 
เม่ือคัดเลือกพันธุไดแลวก็นํามาผสมพันธุเพื่อผลิตลูกตอไป   สุกรเพศผูจะเร่ิมใชผสม 

พันธุเม่ืออายุ  8  เดือนข้ึนไป    สวนเพศเมียเร่ิมใชผสมพันธุเม่ืออายุ  7-8  เดือน  สุกรแมพันธุควรจะใหลูก
ครอกแรกเม่ืออายุได  1  ป   แมสุกรเปนสัดแตละรอบระยะเวลาหางกัน  21  วัน   ต้ังทอง  114  วัน   ควรทําการ
ผสมแมพันธุ  2  คร้ัง  หางกัน  24  ช่ัวโมง  (เชา-เชา หรือ เย็น-เย็น)  หรือมากกวา  2  คร้ัง   ยิ่งดี  โดยเร่ิมผสม
พันธุในวันท่ีสองของการเปนสัด 
  แมสุกรท่ีคลอดลูกแลว  ควรหยานมเม่ือลูกอายุ  4  สัปดาห  และแมสุกรจะเปนสัดสวน
หลังจากหยานมภายใน  3-10  วัน  ทําการผสมพันธุตอไดเลย  แมสุกรควรใหลูกปละไมตํ่ากวา  2  ครอก  และ
ผลิตลูกไดไมตํ่ากวา  15  ตัว/แม/ป 
 
 
 



การปฏิบัติเล้ียงดู   และการจัดการสุกร 
 1.  การจัดการแมสุกรกอนคลอด    ระวังอยาใหแมสุกรเจ็บปวยหรือทองผูก    
  1) แมสุกรกอนคลอด  7  วัน  ใหอาบน้ําดวยสบูทําความสะอาดแมสุกร   โดยเฉพาะ          ราว
นม  บ้ันทาย  อวัยวะเพศ    
  2) ดูแลแมสุกรอยางใกลชิดอยาใหแมสุกรปวย   เชน  สังเกตรางอาหารวาแมสุกรกินอาหาร
หมดหรือไม   ถายอุจจาระเปนเม็ดกระสุน  ทองเสีย 
  3) คอกคลอด  กอนนําแมสุกรเขาคอกคลอด  คอกคลอดตองสะอาด  ราดหรือพนดวยน้ํายาฆา
เช้ือโรค   และโรยปูนขาว   ตองมีการพักคอกไวอยางนอย  7  วัน 
 2.  การจัดการลูกสุกรเมื่อคลอด    แมสุกรกอนคลอด  24  ช่ัวโมง   เม่ือบีบเตานมจะมีน้ํานมไหล
ออกมาจากเตานม  ลูกสุกรแรกคลอดควรดูแลปฏิบัติดังนี้ 
  1) ใชผาท่ีสะอาดหรือฟางเช็ดตัวลูกสุกรใหแหง   ควักเอาน้ําเมือกในปากและในจมูกออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2) การตัดสายสะดือ  ใชดายผูก
สายสะดือใหหางจากพื้นทอง  ประมาณ  1-2  นิ้ว 
ทารอยแผลดวยทิงเจอรไอโอดีน  เพื่อฆาเช้ือโรค 
 
 
   
 

3) ตัดเข้ียวออกใหหมด 
(เข้ียวมี  8  ซ่ี  ขางบน  4  ซ่ี  ขางลาง  4  ซ่ี)   
การตัดเข้ียวใหใชกรรไกรตัดเข้ียวท่ีมีขาย
ตามรานขายอุปกรณ   หรือกรรไกรตัดเล็บ
ขนาดใหญ   การตัดเข้ียวเพื่อปองกันลูกสุกร
กัดเตานมแมสุกรเปนแผลในขณะแยงดูดนม 
 
 
 



4) รีบนําลูกสุกรกินนมน้ําเหลืองจากเตานมแมสุกร 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

3.  การจัดการลูกสุกรแรกคลอดหยานม 
  1) ลูกสุกร อายุ  1-3  วัน  ใหฉีดธาตุเหล็กเขากลามเนื้อตัวละ  2  ซีซี   
  2) ลูกสุกร อายุ 10  วัน  เร่ิมใหอาหารสุกรนมหรืออาหารสุกออน  (อาหารเลียราง)  เพื่อฝกให
ลูกสุกรกินอาหาร 
 4.  การจัดการลูกสุกรเมื่อหยานม 
  1) หยานมลูกสุกร เม่ืออายุ  28  วัน   น้ําหนักประมาณ  6  กิโลกรัม 
  2) ลูกสุกร อายุ  6  สัปดาห  ใหฉีดวัคซีนปองกันโรคอหิวาตสุกร    และฉีดวัคซีนซํ้าทุกๆ 6  
เดือน 
  3) ลูกสุกร อายุ  2  เดือนคร่ึง   ควรใหถายพยาธิ 
 
การใหอาหารสุกระยะตางๆ 

1.  ลูกสุกรระยะดูดนมแม    เร่ิมใหอาหารสุกรนมโปรตีน  22  เปอรเซ็นต  หรืออาหารสุกรออน
โปรตีน  20  เปอรเซ็นต   เม่ือลูกสุกรมีอายุ  10  วัน   ถึงหยานม (หยานม  28  วัน)   และใหตออีกประมาณ  3  
วัน  หลังจากหยานมแลว 
 2.  ลูกสุกรระยะหยานม   (หยานม  28  วัน  น้ําหนักประมาณ  6  กิโลกรัม)  ใหอาหารสุกรออน
โปรตีน  20  เปอรเซ็นต  จนถึงอายุ  2  เดือน    
 3.  สุกรระยะน้ําหนัก  20-35  กิโลกรัม   ใหอาหารโปรตีน  18  เปอรเซ็นต   โดยใหสุกรกินอาหาร
เต็มท่ี  สุกรจะกินอาหารวันละ  1-2  กิโลกรัม 
 4.  สุกรระยะน้ําหนัก  35-60  กิโลกรัม  ใหอาหารโปรตีน  16  เปอรเซ็นต   สุกรจะกินอาหารวันละ  
2.5-3.5  กิโลกรัม 



 5.  สุกรระยะน้ําหนัก  60  กิโลกรัม-สงตลาด  ใหอาหารโปรตีน  14-15  เปอรเซ็นต  สุกรจะกินอาหาร
วันละ  2.5-3.5  กิโลกรัม 
 6.  การใหอาหารสุกรพันธุทดแทน   สุกรตัวท่ีตองการจะเก็บไวทําพันธุ (ยกเวนสุกรขุน   สุกรทดสอบ
พันธุ)  ควรจํากัดอาหารเพื่อไมใหอวนเกินไป  เม่ือสุกรน้ําหนักประมาณ  60  กิโลกรัม   ใชอาหารโปรตีน  16  
เปอรเซ็นต   ใหอาหารวันละ  2-2.5  กิโลกรัม 
 7.  การใหอาหารสุกรพอพันธุ   ใหอาหารโปรตีน ประมาณ  15-16  เปอรเซ็นต    
 

 
 
 

 
 
 
  
 

 
 

 
โรงเรือนสุกร 

1.  สถานท่ีกอสรางโรงเรือนสุกร  ควรเปนท่ีดอนน้ําไมทวม  มีท่ีระบายน้ําไดดี  หางไกลจากท่ีชุมชน  
ตลาด  และผูเล้ียงสุกรรายอ่ืน 
 2.  สรางโรงเรือนสุกรตามแนวตะวันออก- ตะวันตก   และระยะหางของแตละโรงเรือน  ประมาณ  
20-25  เมตร   
 3.  ลักษณะของหลังคาโรงเรือน  มี  5  แบบ  ดวยกัน  ดูตามรูป 
  3.1  แบบเพิงหมาแหงน 

3.2  แบบเพิงหมาแหงนกลาย 
  3.3  แบบหนาจั่ว 

3.4  แบบจั่วสองช้ัน 
  3.5  แบบจั่วสองช้ันกลาย 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงตัวอยางโรงเรือนแบบตางๆ 
 

 
 
4.  วัสดุท่ีใชมุงหลังคา   ข้ึนอยูกับงบการลงทุน  วัสดุท่ีใช  เชน  กระเบ้ืองอะลูมิเนียม  สังกะสี  แฝก  

และจาก  เปนตน 
 5.  พื้นคอก  โดยท่ัวไปสรางโรงเรือนเล้ียงสุกรดวยพื้นคอนกรีต  ซ่ึงจะประหยัดเงินทุน 
 6.  ผนังคอก  ท่ัวๆ ไป  มักใชอิฐบล็อก  แปบน้ํา   
ลวดถัก  ไมขนาด  1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว   ความสูงของผนังคอก 
จะสูงประมาณ  1  เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสุขาภิบาล  การปองกันโรค  และโรคติดตอในสุกร 
 การสุขาภิบาล  หมายถึง  การจัดการเพ่ือใหสัตวอยูอยางสบาย  ปลอดภัยจากเช้ือโรคตางๆ  การทําคอก
ใหสะอาด  การใหอาหารที่ดี  และการจัดการท่ีจะเปนประโยชนตอการผลิตสุกร 
 
การปองกันโรค 
 หมายถึง  การปองกันโรคท่ีจะเกิดข้ึนกับสุกร  ปองกันไดโดยการฉีดวัคซีน  และการสุขาภิบาลคอกให
สะอาด 
โรคท่ีสําคัญในสุกร 
 1.  โรคอหิวาตสุกร 
  เปนโรคท่ีระบาดรุนแรง  เกิดจากเช้ือไวรัส  พบวาเปนไดกับสุกรทุกอายุ  เม่ือเช้ือโรคเขาสู
รางกายโดยการกินอาหาร  กินน้ํา  หายใจหรือโดยทางบาดแผลที่ผิวหนัง  ใชเวลาฟกตัว  3  วัน  ถึง        3  
สัปดาห    แตโดยท่ัวไปประมาณ  7  วัน  อาการท่ีพบคือ  มีไขสูง  105-108  องศาฟาเรนไฮต  สุกรจะเบ่ือ
อาหาร  ซึม  เยื่อตาอักเสบ (มีข้ีตา)  ทองผูก (ข้ีเปนเม็ด)  และทองรวง (ข้ีเปนน้ํา)  อาจพบอาการอาเจียนรวม
ดวย  ผิวหนังบริเวณหู  คอ  ทอง  และดานในของขาหนีบจะพบจุดเลือดออกเล็กๆ  ทําใหผิวหนังนั้นเปนสีแดง  
ติดตอจากสุกรตัวหนึ่งไปยังตัวอ่ืนไดรวดเร็วมาก  
 ภายใน  7  วัน  อาจเกิดโรคอหิวาตไดท้ังฟารมเม่ือสุกรเปนโรคอหิวาตแลว   
อัตราการตายสูงถึง  90  เปอรเซ็นต  และไมมีทางรักษา 
 การปองกัน  ทําวัคซีนเม่ือลูกสุกร อายุประมาณ  6  สัปดาห  และ
สําหรับสุกรพอแมพันธุ  ควรทําวัคซีนทุก  6  เดือน                                          วัคซีนปองกันโรคอหิวาตสุกร 

2. โรคปากและเทาเปอย 
เปนโรคติดตอท่ีรุนแรง  ติดตอไดอยางรวดเร็วในสัตวกีบคู  (โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร)    

โรคนี้เปนไดกับสุกรทุกอายุ  อาการที่พบไดคือ  มีตุมน้ําใสที่บริเวณปลายจมูก   
ปาก  ล้ิน  ริมฝปาก  เหงือก  และผิวหนังบริเวณไรกีบ  ตอมาตุมน้ําใสจะแตก   
นอกจากนี้ยังพบอาการไขสูง  เบ่ืออาหาร  น้ําลายยืด  ขาเจ็บ  กีบลอก
หลุด  
 และนํ้าหนักลด 
 การปองกัน   ทําวัคซีนลูกสุกร อายุประมาณ  7  สัปดาห  
และใหทําวัคซีนอีกคร้ัง  ในอีก  2  สัปดาหตอมา  และสําหรับสุกรพอ
แมพันธุ  ทําวัคซีนทุกๆ  4-6  เดือน 
                                                                                                               วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยสุกร 
 
 



3. โรคทองรวง 
4. โรคปอดบวม 

 
การใชยาปองกันและรักษาสุกรเจ็บปวย 
 

1.  ยาปฏิชีวนะ   เปนสารท่ีสกัดจากจุลชีพบางชนิด  
ซ่ึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรค  หรือทําใหเช้ือ
โรคนั้นๆ  ถูกทําลายได   ยาปฏิชีวนะใชในการปองกันและ
รักษาโรค  เชน  โรคปอดบวม  หลอดลมอักเสบ  การอักเสบ
ตางๆ  แผลมีหนอง  โรคทางเดินอาหาร  โรคติดเช้ือทางเดิน

ปสสาวะ  มดลูกอักเสบ  โลหิตเปนพิษ  เปนตน  ยาในกลุมนี้  เชน  เพนนิซิลิน  สเตรปโตมัยซินเพนสเตรปมัย
ซิน  แอมพิซิลิน  กานามัยซิน  เทตราไซคลีน  อ็อกซ่ีเทตราไซคลีน  คลอเทตราไซคลียน  นีโอมัยซิน  
ลินโคสเปคโรมัยซิน  เปนตน 
 2.  ยาซัลฟา  เพื่อใชปองกันและรักษาโรคยาในกลุมนี้  เชน  สโตรเมซ  ไบรีนา  ไตรซัลฟาน  ไตร
เวทตริน  เวซูลอง  ซัลเมท  ซัลฟาเมอราซีน  ซัลฟาควิน็อกซาลีน  ซัลาฟาเมทาซีน  ซัลฟาไดอาซีน  ซัลฟานิลา
ไมด  ซัลฟาไทอาโซน  เปนตน 
 3.  ยาบํารุง  สวนใหญเปนยาเขาในรูปฟอสฟอรัส  แคลเซ่ียม  แมกนีเซ่ียม  น้ําตาลกลูโคส  
ตลอดจนวิตามิน  และแรธาตุท่ีจําเปนสําหรับรางกาย  ชวยกระตุนใหการดูดซึมของระบบการยอยอาหารใหดี
ข้ึน  ยาในกลุมนี้  เชน  โทโนฟอสฟานอาริซิล  คาโตซาล  ไวตาเล็กซ  อมิโนไลท  คาลมาเด็ก  (แคลเซียมโบ
โรกลูโคเนท)  ไวตามินเอชนิดฉีด  วิตามินบี-คอมเพล็กซ  มัลติวิตามิน  เปนตน 
 4.  ยาฆาเชื้อโรค   ใชลางคอกโดยท่ัวไป  เชน  ไอซาล  ซานิตัส  เซฟลอน  ไอโอเฟค  ไอโอดีน  
ฟอรมาลีน 
 5.  ยาฆาพยาธิภายนอก  ใชฆาพวกเห็บ  เหา  ไร  ข้ีเร้ือน  ข้ีเร้ือนแหง  ในสุกร  เชน  เอ็นโก  เย็น
โก  ไฟสเปรย  มาลาช  มาลาไธออน  เซฟวินส 
 6.  ยาถายพยาธิ  ยาฆาพยาธิในลําไสของสัตวท่ีใชกันมากท่ีสุด  คือ  ตัวยาปพเพอรราซีน  
คารบอนเตตราคลอไรด  ไพแรนแทลทารเทรค  ไทอะเบนดาโซล 
 7.  ยาท่ีใชกรอกปากลูกสุกร   เพื่อปองกันและรักษาลูกสุกรทองเสีย  เชน  ฟารโมซินปายล้ิน (ปม
ปากลูกสุกร  ตัวยาคลอเทตราไซคลีน  ไฮโดรคลอไรด) โคไล-การด (ปมปากลูกสุกร  ตัวยาสเตรปโตมัยซิน
ซัลเฟต  ซัลฟาไธอาโซนอะโทรฟนซัลเฟต)  ไดอะตรีมชนิดน้ํา  (ปมปากลูกสุกร  ตัวยาไตรเมโธพริมซัลฟาได
อาซีน)  โนโรดีนชนิดน้ํา  (ปมปากลูกสุกร  ดวยยาไตรเมโธพริมซัลฟาไดอาซีน)  โนโรดีนชนิดน้ํา 
 8.  ยาใสแผล  ใชใสแผลสดและแผลเร้ือรัง  เชน  ทิงเจอรไอโอดีน  ยาเหลือง  เจนเชียนไวโอเลต 
(ยาสีมวง)   



 9.  ธาตุเหล็ก  เพื่อปองกันโรคโลหิตจางในลูกสุกร  เชน  ไฟเด็กซไมโอเฟอร  พิกซเดร็ก  ไอรอน-
เดร็กทรานโรนาเด็ก  เปนตน 
 
 


