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สุกรลูกผสมเหมยซาน 

  สุกรพันธ์ุ  “เหมยซาน”  หรือ  “มิตรสัมพันธ์”  เป็นสุกรจากประเทศจีนซึ่งได้ทูลเกล้าถวาย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือนํามาเผยแพร่ใหกั้บเกษตรกรได้เลี้ยงต่อไป สกุรพันธ์ุเหมยซาน 
เป็นสุกรที่กินอาหารที่คุณภาพตํ่าได้ มีลูกดกประมาณ 16-21 ตัว/แม่/ครอก ทนต่อสภาพอากาศหนาวช้ืนของที่สูงได้ดี 
เป็นหนุ่มสาวเร็ว (4-6 เดือน)  มีเน้ือน้อยมนัมาก   เมื่อนํามาผสมกับสุกรพันธ์ุอ่ืนๆ  จะได้ลูกผสมทีม่เีน้ือเพ่ิมขึ้น 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ได้ศึกษาทดลองโดยนํามาผสมกับพ่อพันธ์ดูร็อคเจอร์ซี่ 
และพันธ์ุลาร์จไว้ท์ เพ่ือให้ได้ลูกผสมเหมยซานที่มีเน้ือเพ่ิมขึ้น และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของภาคเหนือ 
  
ลักษณะประจําพันธุ ์

1. ลูกผสมเหมยซาน-ดูร็อดเจอร์ซ่ี  
  - ใบหใูหญ่ปรก มีรอยย่นบนใบหน้า ลําตัวสีนํ้าตาลดํา ปลายเทา้สีขาว โตเต็มที่หนัก 60-90 กก. 
เหมาะสําหรับเลี้ยงในสภาพพ้ืนที่สูง อากาศหนาวเย็นและมีความช้ืนสูง ทนทานต่อโรค ใหลู้กดก กินอาหารคุณภาพตํ่า
ได้ ควรเลี้ยงเพ่ือขุนขาย 
 2. ลูกผสมเหมยซาน-ลาร์จไว้ท์ 
  - ใบหูปานกลางปรก รอยย่นบนใบหน้าน้อย ลําตัวสีขาวหรือขาว-ดํา โตเต็มที่หนัก 70-100 กก. 
เหมาะสําหรับเลี้ยงในสภาพพ้ืนที่ทั่วไป ใช้อาหารคุณภาพดีพอสมควรเลี้ยง โตไว  ให้ลูกดก เหมาะที่จะใช้ทําเป็นแมพั่นธ์ุ 
                           
 
  
 
 
 
 
                  

แม่พันธุเ์หมยซาน           พ่อพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซ่ี 
 
      
    

 
 
 
 
 
 

แม่พันธุ์ลาร์จไว้ท์      ดูร็อคเจอร์ซ่ี 
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โรงเรือนสุกร 
 1. สถานที่ก่อสร้างโรงเรือนสุกร ควรเป็นที่ดอนนํ้าไม่ท่วม มทีี่ระบายนํ้าได้ดี ห่างไกลจากที่ชุมชน ตลาด และผู้
เลี้ยงสุกรรายอ่ืน 
 2. สร้างโรงเรือนสุกรตามแนวตะวันออก – ตะวันตก  
 3. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา ขึ้นอยู่กับงบประมาณลงทุน วัสดุที่ใช้ เช่น กระเบ้ืองอะลูมิเนียม สังกะสี แฝกและจาก 
เป็นต้น 
 4. พ้ืนคอก โดยท่ัวไปสร้างโรงเรือนด้วยพ้ืนคอนกรีต ซึ่งจะประหยัดเงินทุน 
  
การปรับปรุงพันธุ์  

1.การคัดเลือกพันธุ์  
สุกรที่จะใช้ทําพันธ์ุน้ันจะคัดเลือกจากลักษณะภายนอกและจากพันธ์ุประวัติ พิจารณาความแข็งแรงของเขา ขา

ไม่แอ่นเหมือนตีนเป็ด ลําตัวยาว อวัยวะเพศปกติ เต้านมไม่ตํ่ากว่า 14 เต้า หัวนมไม่บอด 
 2.การผสมพนัธุ ์
สุกรเพศผู้จะเริม่ใช้ผสมพันธ์ุเมื่ออายุ 8 เดือนขึ้นไป ส่วนเพศเมียเริ่มใช้ผสมพันธ์ุเมื่ออายุ 7-8 เดือน สุกรแม่

พันธ์ุควรจะให้ลูกครอกแรกเมื่ออายุได้ 1 ปี แม่สกุรเป็นสดัแต่ละรอบระยะเวลาห่างกัน 21 วัน ต้ังท้อง 114 วัน ควรทํา
การผสมแม่พันธ์ุ 2 ครั้ง ห่างกัน 24 ช่ัวโมง (เช้า-เช้า-เย็น-เย็น) หรือมากกว่า 2 ครั้ง ย่ิงดี  

แม่สุกรที่คลอดลูกแล้ว  ควรหย่านมเมื่อลูกอายุ 4 สัปดาห ์ และแมสุ่กรจะเป็นสัดสว่นหลังจากหย่านมภายใน  
3-10 วัน  ทําการผสมพันธ์ุต่อได้เลย   
 
การเลี้ยงดูการจัดการสุกร 

1. การจัดการแม่สุกรก่อนคลอด   แม่สุกรก่อนคลอด 7 วัน ให้อาบนํ้าด้วยสบู่ทําความสะอาดแม่สุกร 
โดยเฉพาะ ราวนม บ้ันท้าย อวัยวะเพศ 

2.  การจัดการเม่ือคลอด แม่สุกรก่อนคลอด 24 ช่ัวโมงเมื่อบีบเต้านมจะมีนํ้านมไหลออกมาจากเต้านม ลูกสุกร
แรกคลอดควรดูแลปฏิบัติดังน้ี 

 2.1 ใช้ผ้าที่สะอาดหรือฟางเช็ดตัวลูกสุกรให้แห้ง ควักเอานํ้าเมือกในปากและในจมูกออก 
 2.2 การตัดสายสะดือ ใช้ด้ายผูกสายสะดือให้ห่างจากพ้ืนท้อง ประมาณ 1-2 น้ิว ทารอยแผลด้วย

ทิงเจอร์ไอโอดีน เพ่ือฆ่าเช้ือโรค 
 2.3 ตัดเขี้ยวออกให้หมด (เขีย้วมี 8 ซี่ ข้างบน 4 ซี่ ข้างลา่ง 4 ซี่) การตัดเขี้ยวให้ใช้กรรไกรตัดเขี้ยวที่มี

ขายตามร้านขายอุปกรณ์ หรือกรรไกรตัดเล็บขนาดใหญ่ การตัดเขี้ยวเพ่ือป้องกันลูกสุกรกัดเต้านมแม่สุกรเป็นแผล
ในขณะแย่งดูดนม 

 2.4 รีบนําลูกสกุรกินนมนํ้าเหลืองจากเต้านมแมสุ่กร 
3. การจัดการลูกสุกรแรกคลอดหย่านม 
 3.1 ลูกสุกร อายุ 1-3 วัน ใหฉ้ีดธาตุเหล็กเข้ากล้ามเน้ือตัวละ 2 ซซี ี
 3.2 ลูกสุกร อายุ 10 วัน เริ่มให้อาหารสุกรนมหรืออาหารสุกรอ่อน (อาหารเลียงราง) เพ่ือฝึกให้ลูกสุกร

กินอาหาร 
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4. การจัดการลูกสุกรเม่ือหย่านม 
 4.1 หย่านมลูกสุกร เมื่ออายุ 28 วัน  
 4.2 ลูกสุกร อายุ 6 สัปดาห์ ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร และฉีดวัคซีนซ้ําทุกๆ 6 เดือน 
 4.3 ลูกสุกร อายุ 2 เดือนคร่ึง ควรให้ถ่ายพยาธิ 

 
การให้อาหารสุกรระยะต่างๆ 
 1. ลูกสุกรระยะดูดนมแม่  เริ่มให้อาหารสุกรนมโปรตีน 22% หรืออาหรสุกรอ่อนโปรตีน 20% เมือ่ลูกสุกรมี
อายุ 10 วัน ถงึหย่านม  
 2. ลูกสุกรระยะหย่านม (หย่านม 28 วัน ให้อาหารสุกรอ่อนโปรตีน 20% จนถึงอายุ 2 เดือน  
 3. สุกรระยะน้าํหนัก 35-60 กิโลกรัม ให้อาหารโปรตีน 16% สุกรจะกินอาหารวันละ 2.5-3.5 กิโลกรัม 
 4. การให้อาหารสุกรพ่อพนัธุ์  ให้อาหารโปรตีน ประมาณ 15-16% 
 
การสุขาภิบาล การป้องกันโรค และโรคติดต่อในสุกร 
 การสุขาภิบาล หมายถึง การจัดการเพ่ือให้สัตว์อยู่อย่างสบาย ปลอดภัยจากเช้ือโรคต่างๆ การทําคอกให้สะอาด 
การให้อาหารท่ีดี และการจดัการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตสุกร 
  
โรคท่ีสาํคญัในสุกร 

1. โรคอหิวาต์สุกร 
 เป็นโรคที่ระบาดรุนแรง เกิดจากเช้ือไวรัส พบว่าเป็นได้กับสุกรทุกอายุ เมื่อเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายโดยการกิน
อาหาร  กินนํ้า หายใจหรือโดยทางบาดแผลท่ีผิวหนัง   

อาการ  มีไขส้งู 105-108 องศาฟาเรนไฮต์ สกุรจะเบ่ืออาหาร ซึม เย่ือตาอักเสบ (มีขีต้า) ท้องผูก(ขีเ้ป็นเม็ด) 
และท้องร่วง (ขี้เป็นนํ้า) ด้านในของขาหนีบจะพบจุดเลือดออกเล็กๆ ทาํให้ผิวหนังน้ันเป็นสีแดง ติดต่อจากสุกรตัวหน่ึง
ไปยังตัวอ่ืนได้รวดเร็วมาก ภายใน 7 วัน  

การป้องกัน ทําวัคซีนเมื่อลูกสุกร อายุประมาณ 6 สัปดาห์ และสําหรับสุกรพ่อแม่พันธ์ุ ควรทําวัคซนี
ทุก 6 เดือน 
 2. โรคปากและเท้าเปื่อย 
 เป็นโรคติดต่อที่รุนแรง ติดต่อได้อย่างรวดเร็วในสัตว์กีบคู่ (โค กระบือ แพะ แกะ สุกร)  โรคน้ีเป็นได้กับสุกรทุก
อายุ  

อาการ มีตุ่มนํ้าใสที่บริเวณปลายจมูก  ปาก ลิ้น รมิฝีปาก เหงือก และผิวหนังบริเวณไรกีบ ต่อมาตุ่มนํ้าใสจะ
แตก ไข้สูง เบ่ืออาหาร นํ้าลายยืด ขาเจ็บ กีบลอกหลุด และนํ้าหนักลด 
 การป้องกัน ทําวัคซีนลูกสุกร อายุประมาณ 7 สัปดาห์ 
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การใช้ยาป้องกันและรักษาสุกรเจ็บป่วย 
 1. ยาปฏิชีวนะ  ยาปฏิชีวนะใช้ในการป้องกันและรักษาโรค เช่น โรคปอดบวม หลอดลมอักเสบ การอักเสบ
ต่างๆ แผลมีหนอง  โรคทางเดินอาหาร  โรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ  มดลูกอักเสบ  เป็นต้นยาในกลุ่มน้ี เช่นเพนนิซิลนิ  
สเตรปโตมัยซนิ  เพนสเตรปมัยซิน  กานามัยซิน  อ็อกซี่เทตร้าไซคลีน   
 2. ยาซัลฟา เพ่ือใช้ป้องกันและรักษาโรคยาในกลุ่มน้ี เช่น สโตร ซัลลาฟาเมทาซีน ซัลฟาไดอาซีน ซัลฟานิลา
ไมด์ ซัลฟาไทอาโซน เป็นต้น 
 3. ยาบํารุง  ส่วนใหญ่เป็นยาเข้าในรูปฟอสฟอรัส แคลเซี่ยม แมกนีเซืย่ม นํ้าตาลกลโูคส ตลอดจนวิตามิน และ
แร่ธาตุที่จําเป็นสําหรับร่างกาย  ช่วยกระตุ้นให้การดูดซึมของระบบการย่อยอาหารให้ดีขึ้น  
 4. ยาฆ่าเชื้อโรค  ใช้ล้างคอกโดยทั่วไป เช่น ไอซาล ซานิตัส เซฟลอ่น ไอโดเพค ไอโอดีน ฟอร์มาลีน 
 5. ยาฆ่าพยาธิภายนอก ใช้ฆ่าพวกเห็บ เหา ไร ขี้เรื้อน ขี้เรื้อนแห้งในสุกร เช่น เอ็นโก้ เย็นโก้ ไฟสเปรย์ มาลาช 
มาลาไธออน  เซฟวินส์ 
 6. ยาถ่ายพยาธิ  ยาถ่ายพยาธิในลําไส้ของสัตว์ที่ใช้กันมากทีสุ่ด คือ ตัวยาปิพเพอร์ราซีน  
 7. ยาใส่แผล ใช้ใส่แผลสดและแผลเร้ือรัง เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน ยาเหลือง เจนเชียนไวโอเลต (ยาสีม่วง) 
 8. ธาตุเหล็ก  เพ่ือป้องกันโรคโลหิตจางในลูกสุกร เช่น ไฟเด็กซ์ไมโอเฟอร์ พิกซ์เดร็ก ไอรอนเดร็กทรานโรนา
เด็ก เป็นต้น 
 
ปัจจัยที่จะทาํให้การเลี้ยงสุกรประสบความสําเร็จประกอบด้วย 

1.สุกรพันธ์ุดี 
2.อาหารดี 
3.โรงเรือนดี 
4.การจัดการเลี้ยงดูดี 
5.การควบคุมและป้องกันโรคดี 
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การเลี้ยงหมูหลุม ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ 
 การเลี้ยงหมูตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติเป็นทางเลือกใหมส่ําหรบัผู้ประสงค์จะเลี้ยงหมูเพ่ือเป็นรายได้
เสริมครอบครัว บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ ในยุควิกฤตน้ํามันแพง พืชผลขายไม่ได้ราคา 
 
สิ่งทีค่วรคาํนึงในการเลี้ยงหมูหลุมมีดังนี ้  
 1 พันธ์สุกร 
  a. พันธ์มัน 
  b. พันธ์เน้ือ 
  c. พันธ์เน้ือ+มัน 
     โดยทั่วไปเกษตรกรมักใช้พันธ์ ลูกผสม 3 สายเลือด ลาร์จไวท์ + ดูลอ็ค + แลนด์เลจ 

 
สูตรผสมอาหารหมูแบบธรรมชาติ 

1. วัตถุดิบใช้อาหารท่ีมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น ได้แก่ หยวกกลว้ย ผักบุ้งจีน ฟักทองสุกหรือดิบ มะละกอดิบ ใบ
กระถิน สัดส่วนรวมกัน หรืออย่างเดียวก็ได้ จํานวน 25 กก. 

2. นํ้าตาลทรายแดง 1 กก. 
3. เกลือแกง 2 ขีด 
4. หัวเช้ือจุลินทรีย์ 2 ช้อน 
5. มูลสัตว์แห้ง ( ขีลู้กหม)ู 
             สูตรอาหารหมัก           สูตรผกัหมัก 
 
รําอ่อน      120 กก.      
ข้าวโพดป่น    5 กก. 
ปลาป่น         5 กก. 
กระถินป่น    25 กก. 
กระดูกป่น      5 กก. 
 

 
ดินแดง      30 กก. 
มูลสัตว์แห้ง 30 กก. 
รํา          240 กก. 
ผักหมัก    250 กก. 
 
 

 
วัสดุการเกษตร 10 กก. 
นํ้าตาลทราย     4 กก. 
เกลือเม็ด          1กก. 
หมักต้ังแต่ 3 วันขึ้นไป 
 
 

 
 
น้ําด่ืมของหมู 
การผสมนํ้าด่ืมสําหรับหมูหลมุ จะใช้จุลินทรีย์ต่างๆ ผสมกันดังน้ี 

1. หัวเช้ือจุลินทรีย์(ผักผลไม)้  2 ช้อน 
2. นํ้าหมักสมนุไพร   1 ช้อน 
3. นมเปรี้ยว    3 ช้อน 
4. นํ้าสะอาด            10 ลิตร 
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ผสมให้หมูด่ืมเป็นประจําหากพ้ืนคอกสุกรแห้งหรือแข็งก็ใช้นํ้าดังกล่าวพ่น หรือราดบนพ้ืนคอก จะทําให้มีกลิ่นหอม หมู
จะขุดคุ้ย ฟ้ืนวัตถุรองพ้ืนคอกร่วนโปร่ง อากาศถ่ายเทจุลินทรีย์แพร่กระจายดี 
การเก็บจุลินทรีย์ท้องถ่ินหรอืการเก็บจุลินทรีย์เชื้อราขาวาจากใต้กอไผ ่
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. กล่องสี่เหลีย่มเล็กสูงประมาณ  10 ซม. 
 2. คลมุ/ปิด ด้วยกล่องกระดาษปรุ้ฟ (มีรูอากาศสามารถผา่นเข้าออกได้) 
 3. ควํ่ากล่องข้าวบริเวณพ้ืนป่าไผ่ (ระวังอย่าทับกระดาษหนักเกินไป) 
 4. คลุมพลาสติกทับอีกคร้ังเพ่ือป้องกันนํ้าฝนซึมเข้าไปในกล่องแล้วใช้ลวดตาข่ายทับข้างบน ทับชายรอบๆด้วย
ไม้ป้องกันสัตว์ เช่นหนู รบกวน รักษาอุณหภูมิประมาณ 20 องศา ใช้เวลา 4-5 วัน ( หากอุณหภูมิสูงกว่าน้ีจะใช้เวลาสั้น
กว่า) จะได้เช้ือราขาวคลุมเต็มผิวหน้าข้าว  เรียกจุลินทรีย์ขาวน้ีว่า ไอเอ็มโอ 1 (IMO1) 
 5. เมื่อผสมกากนํ้าตาลหรือนํ้าตาลทรายแดงกับ IMO 1 ด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 1 เรียกจุลินทรีย์ธรรมชาติน้ีว่า 
ไอเอ็มโอ 2 (IMO2) นํามาใส่โหลหรือโอ่งปิดฝาด้วยกระดาษขาวเก็บไว้แล้วนําเอาไปใช้ประโยชน์กับการเกษตรธรรมชาติ
ได้ 
 
สมุนไพรที่ใชส้าํหรับรักษาโรค 

    ช่ือสมุนไพร           สรรพคณุ 

ผักบุ้งสด   แก้ท้องเสีย 

ใบกล้วยหรือใบฝรั่ง  แก้ท้องเสีย 

ฟ้าทะลายโจร   แก้ร้อนใน 

เป้าน้อย   เป็นยาระบาย 

ใบฝร่ัง    แก้ท้องร่วง 

ใบทับทิม   แก้ท้องร่วง 

ไพร ขมิ้น ขิง   แก้ท้องอืด 

กล้วยดิบ   แก้ท้องร่วง
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สูตรอาหารหมูจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกร 
สูตรที่ 1 ถ่ัวดํา 
ถั่วดํา         14 กก.      โปรตีน  32.90  % 
ปลายข้าว    14 กก.      โปรตีน    1.26 % 
รํา             72 กก.      โปรตีน  13.82 % 
 
                ต้นทุนอาหารข้น  4.94 บาท/กก. 

สูตรที่ 2 ผสมอาหารข้น+อาหารหยาบ 
อาหารข้น 
รําละเอียด        70 กก.   โปรตีน 8.40 % 
ข้าวโพด           13 กก.   โปรตีน 1.17 % 
ปลาป่น             4 กก.   โปรตีน  2.00 % 
กระถินแห้ง         4 กก.   โปรตีน  0.76 % 
อาหารหยาบ 
ดินแดง/ขี้วัว/กล้วย/นํ้าตาล   70 กก.  รวม
โปรตีน 12.33 % 
 

สูตรที่ 3  อ.โชคชัย  สารากิจ 
รําละเอียด    120 กก.     โปรตีน  22.50 % 
ข้าวโพด         50 กก.     โปรตีน   4.50 % 
ปลาป่น            5 กก.    โปรตีน   2.50 % 
กากถ่ัวเหลือง   20 กก.    โปรตีน   8.50 %   
กระดูกป่น         5 กก. 
ดินแดง           30 กก.    
         รวมโปรตีน         19.00 % 
 
ต้นทุนอาหารข้น  4.80 บาท/กก. 
อาหารหมัก      อาหารหมัก      260  กก. 
รวม  520 กก. ต้นทุนอาหารรวม 2.71บาท/กก. 

สูตรที่  4 รําขา้ว 
รํา               90 กก.   โปรตีน     10.80 % 
ปลายข้าว        8 กก.   โปรตีน       0.72 % 
อาหารหมัก   100 กก.  รวมโปรตีน 11.52 % 
             ต้นทุนอาหาร  4.43 บาท/กก. 
สรุปผล การใช้อาหารต่อการเจริญเติบโตของ
หมู:สูตร1-3 หมูเจริญเติบโตตามเกณฑ์: สตูร 4 
หมูโตช้า 

 
สูตรผสมอาหารหมัก ต้ม สด ของแต่ละทอ้งถ่ิน 

 
สูตรอาหารหมัก      สูตรอาหารต้ม 
ส่วนประกอบ     ส่วนประกอบ 

1. ต้นกล้วย        100 กก.   1. ผักต่างๆ ทีห่าได้ในท้องถิ่น  เช่น บอน+รํา 
2. นํ้าตาลทรายแดง  4 กก.   2. เศษอาหาร 
3. เกลือ                1 กก. 

หมักนาน  5-7 วัน 
 
สูตรอาหารขน้ผสมอาหารหยาบ 
ส่วนประกอบ 

1. แกลบ     1   ส่วน 
2. ปลายข้าว    1 ส่วน 
3. อาหารหมัก    3  ส่วน 
4. หัวอาหาร    1  ส่วน 
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การประยุกต์ใช้วัตถุท้องถ่ินในการเลี้ยงหมู 
 สูตรอาหารหมูจากวัตถุดิบท้องถิ่น  เพ่ือให้เกษตรกรผลิต โดยนําวัตถุดิบท้องถิ่นมาคิดคํานวณเป็นอาหารหมู  ที่
มีคุณค่าทางอาหารเพียงพอต่อความต้องการของหมูแต่ละวัย แสดงอาหารโปรตีนหลัก 
หลักการเบ้ืองต้น หมูแต่ละวัยต้องการอาหารดังน้ี 
หมูนํ้าหนัก     5 -  10 กก.   ต้องการ   โปรตีน 22 % 
หมูนํ้าหนัก   10 -  20 กก.   ต้องการ   โปรตีน 18 % 
หมูนํ้าหนัก   20 -  35 กก.   ต้องการ   โปรตีน 16 % 
หมูนํ้าหนัก   35 -  60กก.    ต้องการ   โปรตีน 14 % 
หมูนํ้าหนัก   60 - 100 กก.   ต้องการ   โปรตีน 13 % 
 
 การอบรมในครั้งน้ี เกษตรกรได้มีโอกาสฝึกทักษะการคํานวณ หาสัดส่วนของโปรตีนสารอาหารจากพืชผัก
ท้องถิ่น ที่นํามาเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งได้แบ่งเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้ระดมความคิดและคํานวณสูตรอาหาร
ได้ดังน้ี 
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สูตรอาหารหมู 
สูตรที่ 1 สาํหรับหมูที่มีน้าํหนัก    สูตรที่ 2 สาํหรับหมูเล็ก 
10 -20 กก.  และ  20 -35 กก     1. กากถ่ัวเหลอืง  44 %  x   15   กก. 

1. รําละเอียด 10 กก     2. ปลาป่น  55 %  x     5    กก 
2. ข้าวโพดป่น 33 กก.     3. รําละเอียด  12 %  x   10    กก 
3. ปลาป่น 12 กก     4. ปลายข้าว   8 %   x   25    กก 
4. ปลายข้าว 35 กก.     5. กากมะพร้าว  16-20 %x   5   กก 
5.กากถั่วเหลือง 10 กก.     6. ไมยราบ  19 %    x   4   กก. 

    โปรตีน 17.64  %     7. ข้าวโพดบด   8 %     x 27   กก. 
      ต้นทุน 12.45 บาท/กก     8. ใบแค           24.89 %  x   5  กก  
            โปรตีน 18.1%  ต้นทุน  9.24 บาท 
สูตร3 สาํหรบัหมูน้ําหนัก  10-20 กก. ( 18%)  สูตร 4 สาํหรบัหมูน้ําหนัก 35-60 กก 

1. รําละเอียด  30 กก  x  7บ. = 210   1. รําละเอียด 40 กก  x  7บ.  =  280 
2. กากมะพร้าว  10 กก  x  1บ. =   10     2. ใบกระถิน 20 กก. X  3 บ. =    60 
3. ข้าวโพด  20 กก   x 8บ. = 160   3. กากถ่ัวเหลอืง 10 กก  x 12บ. =  120 
4. ใบมันสําปะหลัง10 กก  x  3บ. =  30    4. ปลาสด 10 กก. x   6บ. =    60 
5. ใบกระถิน 10  กก   x 3บ.  =  30   5. มันสําปะหลัง 20 กก  x   3 บ. =   60 
6. เมล็ดถั่วเหลือง 20 กก.  x12บ.  = 240   6. ดินแดง 15 กก.  x  1บ.  =   15 

              โปรตีน  15.68 %   ต้นทุน  3.83 บาท/กก.  7. ขี้วัว             15 กก  x  1บ.  =   15 
         โปรตีน  15.44 %   ต้นทุน  3.65 บาท 

หมายเหตุ  สูตร3-4 ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทําให ้    
ต้นทุนตํ่า 

สูตรที่5 สําหรบัหมูที่มีน้ําหนกั  35-60 กก.  และ60-100กก   สูตรที่ 6 สําหรบัหมูทีมี่น้ําหนัก 60-100กก (13%) 
1. รําละเอียด 30 กก. (7บ./กก)    1. ข้าวโพด 20 กก. x    8บ. = 160 
2. ข้าวโพดป่น 31 กก. (9.20บ./กก)   2. รําละเอียด 15 กก. x    7บ. = 105 
3. ปลาป่น   5 กก.(37บ./กก)   3. กากถ่ัวเหลอืง 15 กก. x  16บ  = 240 
4. ปลายข้าว 30 กก. (7.50บ./กก).   4. ใบกระถิน 10 กก. x    3บ  =   30 
5. ใบกระถินป่น   4 กก. (5 บ./ กก.)   5. มันสําปะหลัง 40 กก. x    1บ. = 120 

       โปรตีน  12.17%   ต้นทุน  9.25 บาท/กก.  6. ดินแดง 15 กก.  x   1บ. =   15 
              หมายเหตุ สูตรที่ 5 ใช้พืชในทอ้งถิ่น 1 ชนิดต้นทุนยังสูง 7. ขี้วัว  15 กก.  x   1บ. =   15 
           โปรตีน  13.20 %  ต้นทุน  4.15  บาท/กก. 
 
สูตรอาหารหมูทั้ง  6 สูตร เกษตรกรต้องนําไปทดลองในการเลี้ยงหมู เพ่ือหาข้อดี  ข้อเสีย และทําการสรุปบทเรียนเพ่ือ
พัฒนาให้ได้สูตรอาหารหมูที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น 
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คอกหมูหลุม 
 ต้ังอยู่บนที่สูง ที่ดอน  สร้างโรงเรือนตามแนวทิศทางของตะวันออก – ตะวันตก วัสดุมุงหลังคาควรเป็น
กระเบ้ืองหรือคา  พ้ืนที่คอกหมูหลุม  มีขนาดความกว้าง  3 เมตร  ยาว  6 เมตร  ต่อจาํนวนลูกหมู  10-12 ตัว  โดยขุด
ดินลงไป  90 ซม.  ก่ออิฐบลอ็ก  สูง 2 ช้ันจากขอบ  แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ช้ัน  ล่างสุดลึกหนาประมาณ 40 ซม. เพ่ือรอง
พ้ืนด้วยวัสดุ  ส่วนช้ันบนเป็นวัสดุรองพ้ืนที่หมูสามารถกินได้ เป็นที่รองรับมูลปฏิกูลอุจจาระ  และปัสสาวะที่หมูขับถา่ย 
โดยสรุปวัสดุที่ใช้ใส่หลุมคอกมีดังน้ี 
 1. ใบไม ้ขี้เลื้อย แกลบมุก ฟางข้าว ฯลฯ 
 2. ดินแดง 10 % โรยคลุกกับวัสดุ 
 3. ถ่านกระดูก 10 %  โปรยคลุกเคล้ากับแกลบ หรือขี้เลือ่ย 
 4. เช้ือราขาว 1 กระสอบ โรยผสมใส่วัสดุเป็นช้ันๆ 
 5 .หัวเช้ือนํ้าหมกัจุลินทรีย์จากพืช  หรือสัตว์ 2 ช้อน /นํ้า 10 ลิตร ราดให้ชุ่ม 
 6. เกลือทะเลเม็ด 1-2 กก. โปรยคลุกปนกับวัสดุอ่ืน  ทั่วบริเวณ 
 
  อิฐบล็อกก่อ  2  ช้ัน 
 

 
หลุม 

   ลึก 
   90 
    ซม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้ีเลื่อย  แกลบหยาบ  ถ่านกระดูก 
 
เกลือเม็ด  เชื้อราขาว  น้ําหมักจุลินทรีย์
ชีวภาพ 
ใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง ข้ีเลื่อยแกลบหยาบ 
 
ฟางข้าว  เชื้อราขาว 
น้ําหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 
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การจัดการเลีย้งดู 
  ในสภาพพ้ืนที่สูงซึ่งมีอากาศหนาวเย็นและพ้ืนที่จํากัด ควรเลี้ยงในหลุม(สุกรหลมุ) เพ่ือให้ได้ปุ๋ยมูลสุกร
ไว้ใช้และสร้างความอบอุ่นให้แก่สุกรได้ดี ในสภาพพ้ืนที่ราบเชิงเขาควรเป็นคอกพ้ืนคอนกรีตหรือพ้ืนไม้ เพ่ือสะดวกใน
การทําความสะอาด อาหารท่ีใช้ควรหาได้ในท้องถิ่น เช่น ต้นกล้วย ใบกระถิน รําข้าว ปลายข้าว ข้าวโพด ผักผลไมต่้างๆ 
และผสมกับหัวอาหารสําเร็จรูปเล็กน้อย เพ่ือมิให้สุกรขาดสารอาหารและโตเร็ว มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและถ่ายพยาธิ
สม่ําเสมอ 
 
การลงทุน 
 ค่าคอก ขนาด 3x5 เมตร 1 หลัง(สุกรหลุม)     8,000 บาท 
 ค่าสุกรอายุ 2 เดือน 4 ตัวๆละ 1,200บาท     4,800 บาท 
 ค่าอาหาร (ตัวละ 75 กก.) 300 กก.ๆละ 18 บาท      5,400  บาท 
 ค่าเวชภัณฑ์ (วัคซีน,ยาถ่ายพยาธิ)      1,000  บาท 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (อุปกรณ์การเลี้ยง,ไฟฟ้า,นํ้ามันเช้ือเพลิง)   3,000  บาท 
     รวม            22,200  บาท  
ผลตอบแทน 
 ค่าขายสุกร (อายุ 6 เดือน หนักตัวละ 60กก.) กก.ละ 40 บาท ปีละ 2 รุน่      19,200  บาท 
 ค่าปุ๋ยคอก (30 กระสอบๆละ 30 กก.) 900 กก.ละ 4 บาท 2 ครั้ง/ปี  7,200  บาท 
     รวม            26,400  บาท 
หมายเหตุ :- จะคุ้มทุนในปีที ่2 
 
      
 
 
 
 
 
     

   

 


