
  

บทที่ 1 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร 

 

 
1.1  ลักษณะทั่วไปของสุกร 

 

สุกรเปนสัตวกีบคูมี 4 ขา แตละขามีกีบ 4 กีบ แตกีบที่ 2 และ 3 เทานั้นที่ใชใน
การยืน ฟนกัดของขากรรไกรบนมีลักษณะโคงเปนเข้ียว มีจมูกกลมแบนติดอยูที่ปาก   
ขุดคุยเกง ขอขาแข็งแรง ไมมีเขา ลําตัวมีขนปกคลุม ขนแข็งและหยาบ หนังหนา           
มีไขมันหนา ทําหนาที่เปนฉนวนทําใหระบายความรอนไดยาก ถึงแมวาสุกรจะมตีอมที่
บริเวณผิวหนังมาก แตตอมเหลานี้ไมไดทําหนาที่เปนตอมเหง่ือเพ่ือระบายความรอนออก
จากรางกาย สุกรจึงชอบคลุกอยูกับน้ําเพื่อระบายความรอนออกจากรางกายและชอบอยู
ในที่รมตามพุมไม 

 

การจัดจําพวก (classification)  สุกรตามลักษณะทางวิทยาศาสตร ดังน้ี 
 

Kingdom :   Animalia เปนสัตว 
Phylum      :   Chordata สัตวมีกระดูกสันหลัง 
Class       :   Mammalia    เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม เลือดอุน มีขนปกคลุม  
Order :   Artiodactyla  เปนสัตวกีบคู     
Suborder   :   Suina                    
Family :   Suidea     
Genus :   Sus 
Species    :   indica, scrofa และ domesticus 
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1.2  โครงรางของสุกร 
 

โครงรางของสุกร ประกอบดวย สวนตาง ๆ ดังน้ี หนา (face) จมูก (snout) ตา 
(eye) ใบหู (ear) คาง (jowl) คอ (neck) ไหล (shoulder) หลัง (back) เอว (loin) บั้นทาย 
(rump) หาง (tail) สะโพก (ham) ขอตอขาหลัง (stifle) ขอขาหลัง (hock) ขาหลัง (rear 
leg) น้ิวกอย (dewclaw) กีบ (toe) ขาพับหลัง (rear flank) ทอง (belly) ขาพับหนา (fore 
flank) ขาหนา (front leg) เขา (knee) ขอเทา (pastern) ความยาวดานขาง (length of 
side) (ภาพที่ 1.1)  

 
 

ภาพที่ 1.1  โครงรางของสุกร 
 

1.3  คุณคาทางอาหารของสุกร 
 

เน้ือสุกรและอวัยวะตาง ๆ ของสุกรเปนแหลงโปรตีนคุณภาพดี  มีแรธาตุหลาย
ชนิด เชน ฟอสฟอรัส เหล็ก โพแตสเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี ปริมาณสูง แตมี
แคลเซียมและโซเดียมปริมาณต่ํา และมีวิตามินที่สําคัญ โดยเฉพาะวิตามินบี 1  และ
วิตามินบี 12 มีปริมาณสูง ดังตารางที่ 1.1 และตารางที่ 1.2 รางกายสามารถนําสารอาหาร
จากเนื้อสุกรไปใชปะโยชนได ดังตารางที่ 1.3 
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โปรตีนเนื้อสุกรและโปรตีนนมมีกรดอะมิโนที่จําเปนในปริมาณสูง แตโปรตีนนมมี
กรดอะมิโนที่มีกํามะถันเปนองคประกอบ ไดแก เมทไธโอนีนและซีสตีน ตํ่ากวาเนื้อสุกรเล็กนอย 
สวนโปรตีนจากพืช เชน ถั่วเหลืองและขาวโพด มักขาดกรดอะมิโนไลซีน เมทไธโอนีน   
ซีสตีน และทริปโตเฟน (ตารางที่ 1.4) ดังน้ันหากบริโภคโปรตีนจากพืชลวน ๆ จะทําให
ขาดกรดอะมิโนที่จําเปนบางชนิด   ถาเสริมเนื้อสุกรหรือเน้ือสัตวเขาไปเพียงเล็กนอยจะ
ทําใหไดรับคุณคาทางอาหารครบถวน   
 

ตารางที่ 1.1  คุณคาทางอาหารของเนื้อสุกรและอวัยวะภายในของสุกร (เน้ือดิบ)  
 

ชนิด น้ํา  โปรตีน ไขมัน เถา พลังงาน Ca P Fe Na K Mg 
 (%) (%) (%) (%) Kcal (มิลลิกรัมตอ100 กรัม) 
ไหล 69.6 18.2 11.3 0.9 180 9 17.5 2.3 70 285 18 
ขาหนา 72.3 19.4 7.4 0.9 150 - - - - - - 
ขาหลัง 71.1 20.0 7.5 1.0 153 - - - - - - 
เน้ือสัน 67.5 20.1 11.4 1.0 189 - - - - - - 
สมอง 77.2 11.5 8.5 1.3 129 10 312 2.4 125 219 - 
หัวใจ 77.4 16.8 4.4 1.0 113 3 131 3.3 54 106 - 
ไต 81.1 15.1 2.7 1.1 - 11 218 6.7 115 178 - 
ตับ 71.6 20.6 3.7 1.5 131 10 356 19.2 73 261 16 
ปอด 81.1 15.2 1.9 0.9 82 - - - - - - 
ตับออน 69.2 20.7 8.6 1.4 160 11 282 1.0 44 217 - 
มาม 76.8 19.0 2.8 1.4 101 - 298 29.4 - - - 
ลิ้น 66.1 16.8 15.6 1.0 215 29 186 1.4 - - - 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Pond and Maner (1974)  
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ตารางที่ 1.2  คุณคาทางอาหารของเนื้อสุกร (ตอ 100 กรัม, เฉพาะเนื้อแดงยาง) 
 

 เน้ือสันใน เน้ือสันนอก ขา  ไหล ซี่โครง สะโพก 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 162 184 161 228 245 125 
โปรตีน (กรัม) 30 29 29 27 28 17 
ไขมัน (กรัม) 3.6 6.8 4.1 12.6 13.8 5.4 
SFA (กรัม) 1.2 2.5 1.4 4.3 4.8 1.8 
MUFA (กรัม) 1.4 3.0 1.9 6.0 6.2 2.6 
PUFA (กรัม) 0.3 0.5 0.4 1.2 1.7 0.5 
โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม) 68 79 87 95 58 53 
วิตามินบ ี1 (ไทอามีน) (มิลลิกรัม) 0.94 0.91 0.69 0.58 0.64 0.75 
วิตามินบ ี2 (ไรโบฟลาวิน) (มิลลิกรัม) 0.39 0.27 0.35 0.36 0.31 0.20 
วิตามินบ ี3 (ไนอาซีน) (มิลลิกรัม) 11.1 11.5 11.1 10.0 11.7 7.4 
วิตามินบ ี6 (มลิลิกรัม) 0.42 0.37 0.45 0.41 0.4 0.40 
วิตามินบ ี12 (ไมโครกรัม) 0.55 0.58 0.72 0.78 0.55 0.65 
กรดแพนโททินิก (มิลลิกรัม) 0.69 0.69 0.67 0.59 0.58 0.40 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 1.5 1.0 1.1 1.4 1 1.5 
สังกะสี (มิลลิกรัม) 2.6 2.1 3.3 4.1 2.2 2.9 

SFA = short chain fatty acid (กรดไขมนัสายสั้น) 
MUFA = monounsaturated fatty acid = กรดไขมันไมอ่ิมตัว มีพันธะคู 1 คู 
PUFA = polyunsaturated fatty acid = กรดไขมันไมอ่ิมตัว มีพันธะคูมากกวา 1 คู 
ที่มา : Canada Pork (2002)   
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ตารางที่ 1.3  เน้ือสุกรมีสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายหลายชนิด  
 

สารอาหาร ประโยชนตอรางกาย 
โปรตีน 1.  สรางและซอมแซมเนื้อเยือ่ของรางกาย 
 2.  ควบคุมกระบวนการตาง ๆ ในรางกาย เชน ออสโมติกเพรสเชอร สมดลุของน้ํา  

     สมดุลความเปนกรดดางในรางกาย 
 3.  เปนสวนประกอบของแอนติบอดีในการตอสูกับเชื้อโรค 
 4.  เปนสวนประกอบของเอนไซม และฮีโมโกลบิน 
ไขมัน 1.  ใหพลังงาน 
 2.  ปองกันการกระทบกระเทอืนและเปนฉนวนควบคุมอุณหภูมิของรางกาย 
 3.  ใหกรดไขมนัที่จําเปน 
 4.  เปนตัวพาวิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอ ีและวิตามินเค 
 5.  ชวยใหการเจริญเติบโตเปนปกติ 
สังกะสี 1.  ชวยในการเจริญของกระดูก 
 2.  ชวยในการเจริญของเยื่อบุผิว เชน เย่ือบผุิวหนังและลําไส  
 3.  ชวยสรางฮอรโมนและเอนไซม 
 4.  เสริมสรางความตานทานการติดเชื้อและพัฒนาระบบภูมิคุมกัน  
เหล็ก 1.  เปนสวนประกอบของฮีโมโกลบินในเมด็เลือดแดง 
 2.  ปองกันการเกิดโรคโลหิตจาง 
วิตามินบี 1  1.  ชวยการทํางานของระบบประสาทและกลามเนื้อ 
(thiamin) 2.  ชวยการทํางานของระบบทางเดินอาหารและชวยใหเกิดความอยากอาหาร    
 3.  เปนโคเอนไซมในกระบวนการปลดปลอยพลังงานจากคารโบไฮเดรต   
วิตามินบี 2 
(riboflavin) 

1.  เปนสวนประกอบของโคเอนไซม FAD ในการถายทอดไฮโดรเจนอะตอมใน 
     กระบวนการลูกโซหายใจ 

 2.  เปนโคเอนไซมในกระบวนการปลดปลอยพลังงานจากโปรตีน   
 3.  รักษาสุขภาพของผิวหนังและระบบทางเดินอาหาร 
 4.  ปองกันระบบประสาท                
วิตามินบี 3 1.  เปนโคเอนไซมชวยในการปลดปลอยพลังงานจากอาหาร 
(niacin) 2.  รักษาสุขภาพของผิวหนัง 
 3.  รักษาระบบทางเดินอาหาร 
 4.  ปองกันระบบประสาท 
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ตารางที่ 1.3  (ตอ) 
 

สารอาหาร ประโยชนตอรางกาย 
วิตามินบี 6 
(pyridoxine) 

1.  เปนสวนประกอบของโคเอนไซมในกระบวนการปลดปลอยพลังงาน 
     จากโปรตนี  

 2.  เปนสวนประกอบของเอนไซมดีคารบอกซิเลสและทรานสอะมิเนส 
     ในการขนสงกรดอะมิโน 

 3.  เปนสวนประกอบของเอนไซมดีคารบอกซิเลสและทรานสอะมิเนส 
ในการขนสงกรดอะมิโน 

 4.  ชวยในการสรางไนอาซนิ (วิตามินบี 3)  
 5.  ชวยการทํางานของระบบประสาท 
วิตามินบี 12 
(cobalamin) 

1.  เปนโคเอนไซมในการสรางกรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก และคารโบไฮเดรต 
     ในวัฏจักรเครบส        

 2.  ชวยในการสรางฮีโมโกลบนิและการเจรญิเติบโตของเม็ดเลือดแดง   
 3.  สนับสนุนบทบาทของเซลลและเมแทบอลิซึม 
กรดแพนโททนิิก 
(pantothenic acid) 

1.  เปนสวนประกอบของโคเอนไซมในการปลดปลอยพลังงานจาก 
     คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 

 2.  เกี่ยวของกบัการสังเคราะหโคเลสเตอรอล ฮอรโมน และฮีโมโกลบนิ 
ที่มา : Canada Pork (2002)   
 

ตารางที่ 1.4  เปรียบเทียบกรดอะมิโนระหวางเน้ือสุกร โปรตีนนม กากถั่วลิสง และขาวโพด  
 

กรดอะมิโน (%โปรตีน) เนื้อสุกร โปรตีนนม กากถั่วลิสง ขาวโพด 
ไลซีน 7.8 8.2 3.7 2.8 
เมทไธโอนนี+ซีสตีน 3.8 3.1 2.8 4.9 
ทรีโอนีน 5.1 4.1 3.1 3.5 
ทริปโตเฟน 1.4 1.0 1.0 0.6 
เฟนนิลอะลานีน 4.1 4.1 6.3 5.4 
วาลีน 5.0 6.0 4.2 7.2 
อารจินีน 6.4 3.9 12.4 4.6 
ฮีสติดีน 3.2 3.2 2.4 2.9 
ไอโซลูซนี 4.9 5.1 3.8 5.0 
ลูซีน 7.5 7.6 6.8 16.1 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Pond and Maner (1974) 
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1.4  ประวัติและถิ่นกําเนิดของสุกร 
 

ยุค Neolithesage สุกรที่พบมีตนกําเนิดจากสุกรปาแถบยุโรปและสุกรปาแถบ
เอเชีย  ชาติแรกที่มีการเลี้ยงสุกรคือ ประเทศจีนไดเร่ิมเลี้ยงสุกรเปนเวลากวา 6,000 ป 
ประเทศอังกฤษมีการเลี้ยงสุกรมาแลวกวา 2,700 ป  และค.ศ.1539 แพรหลายไปในเขต
อเมริกาโดยโคลัมบัส  (ปที่พบดินแดนใหม) สวนประเทศไทยเริ่มเลี้ยงโดยชาวจีนที่อยูใน
ประเทศไทย โดยเลี้ยงเพื่อเปนอาหารและอาชีพเสริม เปนสุกรพันธุพื้นเมือง เชน พันธุ
ไหหลํา เปนตน 
 

ประเทศจีนมีการเลี้ยงสุกรมากที่สุดในโลก แตสวนมากใชบริโภคภายในประเทศ 
สวนประเทศที่มีการเลี้ยงสุกรสงเปนสินคาออกสูตลาดโลก ไดแก เดนมารค อังกฤษ 
เนเธอรแลนด และสหรัฐอเมริกา สุกรพันธุตางประเทศ เชน ลารจไวท (Large white) 
แลนดเรซ (Landrace) ดูรอค (Duroc) เปนตน ที่นิยมเลี้ยงในปจจุบันไดรับการปรับปรุง
พันธุมาจากบรรพบุรุษที่เปนสุกรปาแถบยุโรปและสุกรปาแถบเอเซีย 
 

ก.  สุกรปาแถบยุโรป (Sus scrofa) 
 

                 ถิ่นกําเนิด เปนสุกรปาของยุโรป แอฟริกา เอเชีย ซ่ึงมีหลายชนิดดวยกัน 
                 ลักษณะทั่วไป แข็งแรง วองไว ทนทาน ดุราย หัวยาวใหญ จมูกยาว ขายาว 
ไหลกวาง สะโพกและเอวเล็ก มีสีนํ้าตาลหมนหรือเทาปนแดง มีลายดํา เม่ือเล็กมีสีออน
ลายเสือ เม่ือโตขึ้นลายเสือจะหายไป ผิวหยาบ ขนยุง ไขมันนอย โตเปนหนุมเปนสาวชา 
ทนทานตอโรคไดดี 
 

ข.  สุกรปาแถบเอเซีย (Sus indica หรือ Sus vittatus บางครั้งเรียก  
East indica pig) 
 

                 ถิ่นกําเนิด เปนสุกรที่ไดมาจากประเทศจีน ญี่ปุน เอเชียตะวันออก และไทย 
                ลักษณะทั่วไป เลี้ยงงาย ไมดุราย รูปรางสี่เหลี่ยม หัวสั้น กระดูกเล็ก ตัวเล็ก 
มีสีดําหรือขาวปนกัน ผิวหนังเรียบ มีไขมันมาก เจริญเติบโตเปนหนุมสาวเร็ว ลูกไมดก 
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ค.  สกุรบาน (Sus domesticus) 
 

                 เปนสุกรที่ไดรับการปรับปรุงพันธุแลว  นํามาเลี้ยงกันทั่วไปในสวนตาง ๆ  
ของโลก พันธุที่สําคัญคือ ลารจไวท แลนดเรซ ดูรอค เปนตน       
                 ถิ่นกําเนิด ไดจากการปรับปรุงพันธุโดยใชสุกรพันธุใน Sus scrofa  และ 
Sus indica แลวคัดเลือกจนเปนพันธุแท 
                 ลักษณะทั่วไป เปนสุกรที่ปรับปรุงใหมีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดี เชน หัวเล็ก 
เน้ือมาก มันนอย โตเร็ว ลูกดก เลี้ยงงาย อัตราการเปลี่ยนอาหารดี แข็งแรง และทนทาน
ตอโรค 
 

1.5  ประวัติการนําสุกรเขามาเลี้ยงในประเทศไทย 
  

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีผูนําสุกรจากประเทศอังกฤษ
เขามาเลี้ยงในประเทศไทยจํานวน 2 พันธุ ไดแก พันธุลารจแบล็ค (Large black) และ
พันธุเอสเสค (Essex) ตอมาพ.ศ.2461 สุกรทั้ง 2 พันธุน้ีไดถูกนําไปเลี้ยงที่โรงเรียน
เกษตรกรรมนครปฐมและไดสูญพันธุไปในที่สุด 
 

พ.ศ.2482 สุกรไดถูกนําเขามาจากประเทศออสเตรเลีย  โดยพระนรราชจํานง
และคณะทูตสันถวไมตรี สุกรดังกลาวไดถูกนําไปเลี้ยงที่สถานีกสิกรรมแมโจ จังหวัด
เชียงใหม ไดแก พันธุเบอรกเชียร (Berkshire) ลารจไวท มิดเดิลไวท (Middle White) 
และแทมเวอรท (Tam Worth) หลังจากนั้นพ.ศ.2484 สุกรดังกลาวไดถูกแบงมาเลี้ยงที่
สถานีเกษตรกรรมกลางบางเขนและไดสูญพันธุไปเน่ืองจากสงครามมหาเอเชียบูรพา 
(สงครามโลกครั้งที่ 2)    
 

พ.ศ.2492  กองสัตวบาล กรมปศุสัตว  ไดสั่งซ้ือสุกรทั้ง 4 พันธุดังที่กลาวมาแลว
จากประเทศออสเตรเลียมาอีกจํานวน 86 ตัว  พ.ศ.2497 กรมปศุสัตวโดยความชวยเหลือ
ขององคการยูซอมสงเจาหนาที่คือ นายประยูร สิทธิชัย นายยอด วัฒนสินธุ และนายจอม 
วิลเลียม ไปซ้ือสุกรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก พันธุดูรอคเจอรซ่ี เบอรกเชียร และ
แฮมเชียร (Hamshire) พ.ศ.2500 โดยการชวยเหลือของแผนการโคลัมโบ ไดจัดซ้ือสุกร
พันธุลารจไวทจากฟารมที่มีช่ือเสียงของประเทศอังกฤษจํานวน 25 ตัว เปนสุกรที่มี
ลักษณะการใหเน้ือดี ลําตัวยาว เตานมมากกวาสุกรที่มีการเลี้ยงอยูเดิม    
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พ.ศ.2504 กรมปศุสัตวใหนายอิสระ กรีชาพล  เปนเจาหนาที่จัดซ้ือสุกรพันธุ
ลารจไวทเพิ่มอีกจํานวน 15 ตัว 
 

พ.ศ.2505 กรมปศุสัตวใหนายสมจิตร ยอดเศรณีและนายศิริพงษ สุคนธสรรพ 
เปนเจาหนาที่จัดซ้ือสุกรพันธุดูรอคเจอรซ่ีเพื่อเปลี่ยนสายเลือดอีกจํานวน 5 ตัว 
 

ตอมามีบริษัทเอกชนนําเขาสุกรอีกเปนจํานวนมาก จนกระท่ังปจจุบันสุกรที่
นําเขาสวนใหญมี 3 พันธุ คือ พันธุลารจไวท แลนดเรซ และดูรอค 
 

1.6  ประเภทของการเลี้ยงสุกร 
 

การเลี้ยงสุกรในประเทศไทยขึ้นอยูกับความพรอมของผูเลี้ยงทั้งในดานความรู 
ฐานะความเปนอยู และอาชีพหลักของผูเลี้ยง การเลี้ยงสุกรแบงเปน 3 ประเภทคือ 
 

ก.  การเลี้ยงสุกรพันธุ     เปนการผลิตสุกรพันธุจําหนายเพื่อเปนพอและแมพันธุ   
สุกรที่เลี้ยงสวนใหญเปนพันธุจากตางประเทศ ไดแก พันธุลารจไวท แลนดเรซ และดูรอค 

ข.  การเลี้ยงสุกรขุน เปนการผลิตสุกรขุนจําหนายเพื่อสงโรงฆาสัตว  สุกรที่เลี้ยง
สวนใหญเปนสุกรลูกผสม 2 หรือ 3 หรือ 4 สายพันธุ  

ค.  การเลี้ยงสุกรแบบหลังบาน    เปนการผลิตสุกรเปนงานอดิเรกหรืออาชีพรอง 
ผูเลี้ยงสวนใหญมีอาชีพหลักอยูแลว แบงการเลี้ยงตามอาชีพหลักของผูเลี้ยงได 3 ประเภทคือ 
                 1.  ผูเลี้ยงเปนเจาของโรงสีใชปลายขาวและรําขาวเลี้ยงสุกร 
                 2.  ผูเลี้ยงทําสวนผัก ใชผักที่ไมเหมาะสมแกการบริโภคของมนุษยมาใหสุกร
กินและจะใชมูลสุกรทําปุย                             
                 3.  ผูเลี้ยงทําไรหรือทํานา เลี้ยงสุกรไวหลังบาน อาหารที่ใชเลี้ยงสุกรสวนใหญ
เปนรําละเอียด ผักตบชวา ตนกลวย กากมะพราว เปนตน 
 

1.7  ความสําคญัของการเลี้ยงสุกร 
 

สุกรเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สําคัญ เน่ืองจาก  
 

1.  สุกรสามารถเลี้ยงไดในจํานวนนอยตัว เปนฟารมเล็ก ๆ  
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2.  การเลี้ยงสุกรตองการพื้นที่เพียงเล็กนอย   สามารถใชพื้นที่ที่ไมเหมาะสมกับ
การทําการเกษตรอยางอื่นใหเปนประโยชน  เชน พื้นที่ดินเลวไมสามารถปลูกพืชได 

3.  การเลี้ยงสุกรใชแรงงานนอยและเลี้ยงงาย 
4.  ผลิตผลหรือผลพลอยไดทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมสามารถนํามาเปน 

อาหารสุกรได ทําใหประหยัดรายจาย เพ่ิมคุณคา และทําใหราคาสูงข้ึน   
5.  สุกรใหลูกดก ขยายพันธุไดเร็ว                      
6.  เพิ่มรายไดและทําใหเศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ึน   สามารถใชพยุงฐานะเมื่อ 

ผลผลิตอื่นตกต่ําหรือเสียหายจากภยัธรรมชาติ 
7  เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปนการฝกหัดใหเยาวชนรูจักการทํางาน

และรักสัตวเลี้ยง                      
8.  ทําใหสมาชิกในครอบครัวไดออกกําลังกายและมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ 
9.  มูลสุกรใชเปนปุยอยางดี  ชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดินในการปลูกพืช 

หรือใชเลี้ยงปลาชวยลดตนทุนการผลิต เชน มูลสุกรใชเลี้ยงปลาดุก ปลาสวาย และปลานิล 
เปนตน 

10.  การเลี้ยงสุกรใหผลกําไรดี สามารถคืนทุนไดภายในเวลา 6 เดือน 
  

1.8  ปจจัยที่ทําใหการเลี้ยงสุกรประสบความสําเร็จ 
 

ปจจัยที่ทําใหการเลี้ยงสุกรประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 
 

1.  สุกรพันธุดี เปนสุกรที่ไดรับการคัดเลือกและผสมพันธุใหมีการเจริญเติบโตสูง 
อัตราการเปลี่ยนอาหารด ีและใหผลผลิตสูง 

2.  อาหารด ี  มีคุณคาทางอาหารครบถวนทั้งคุณภาพและปริมาณตามความ 
ตองการของสุกรในแตละระยะ 

3.  การจัดการดี   ต้ังแตการวางผังฟารม การกอสรางโรงเรือน  การจัดการแบง 
พื้นที่ไดอยางเหมาะสม การจัดการวัตถุดิบและการใหอาหารดี การเลี้ยงดูดี การสุขาภิบาลดี 
และการตลาดดี 
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1.9  ปญหาและการแกปญหาในการเลี้ยงสุกร 
 

ปญหาการผลิตสุกรในประเทศไทย นับวาเปนปญหาระดับชาติ ซ่ึงเกิดขึ้นโดยตลอด 
แมรัฐบาลจะสนับสนุนใหมีสหกรณผูเลี้ยงสุกรขึ้นตามอําเภอหรือจังหวัดก็ยังมีปญหา  การ
ดําเนินงานของสหกรณประสบความสําเร็จเพียงไมกี่แหง เน่ืองจากเกษตรกรยังขาดความรู
และความเขาใจระบบสหกรณ  จึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ดังน้ี 
 

1.  ปญหาดานการตลาด 
 

                 การตลาดสุกรสวนใหญตกอยูในมือของพอคาคนกลาง จึงทําใหผูผลิตไมมี
โอกาสไดกําหนดราคาสุกรมีชีวิตไดเอง แมวาจะมีระบบสหกรณแตยังไมสามารถทํางาน
ใหไดผลดี จึงทําใหเกิดความไมสมดุลกันระหวางราคาสุกรเปนและสุกรชําแหละ 

 

                 การแกปญหาดานการตลาด 
 

                 สงเสริมการเลี้ยงสุกรในรูปองคกร เชน สหกรณ ชมรม และกลุมเกษตรกร 
โดยรัฐบาลควรเขาไปใหความรูและกระตุนใหผูเลี้ยงสุกรเห็นความสําคัญของการรวมกลุม 
เพ่ือใหมีอํานาจในการตอรองราคาขาย และกําหนดปริมาณการผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดภายในประเทศและสงออก 

 

2.  ปญหาดานการจัดการ      
 

                 2.1  เกษตรกรผูผลิตขาดความรูความชํานาญในการเลี้ยงสุกร  จึงทําใหสุกร
ที่ผลิตออกมานั้นมีตนทุนในการผลิตสูง   
                 2.2  เกษตรกรมักขาดทุนทรัพยตองกูยืมเงินนอกระบบ ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยสูง
มาใชในการผลิตสุกร จึงทําใหคาใชจายสูงข้ึน 
                 2.3  เกษตรกรรายยอยมีโรงเรือนที่ไมเหมาะสมในการเลี้ยงสุกร จึงทําใหเกิด 
ความเสี่ยงในเรื่องโรคและพยาธ ิ
                 2.4  การจัดซื้อวัตถุดิบในการนํามาผสมอาหารตองผานพอคาคนกลาง    จึง
ทําใหมีราคาแพงและมีปญหาเรื่องสิ่งปลอมปน ตลอดจนการซื้อในระบบเงินเชื่อ ทําใหราคาแพง
ขึ้นอีก เน่ืองจากพอคาจะบวกดอกเบี้ยเขาไปดวย 
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                 การแกปญหาดานการจัดการ      
 

                 1.  การใหความรูแกเกษตรกร  ควรจะเปนการรวมมือกันระหวางภาครัฐบาล
และเอกชน และความกระตือรือรนของเกษตรกรเอง เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการนํา
ความรูมาใชในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรตอไป 
                 2.  รัฐบาลควรจัดใหมีแหลงสินเช่ือแกเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร โดยปลอยสินเช่ือ
ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าและระยะยาว  
                 3.  เกษตรกรควรศึกษาหาความรูในเรื่องการจัดการ ต้ังแตการสรางโรงเรือน
ใหถูกสุขลักษณะ การจัดการกับสุกรในระยะตาง ๆ การใหอาหาร และการปองกันโรค เปนตน 
                 4.  เกษตรกรควรจัดซ้ือวัตถุดิบโดยตรงจากแหลงผลิต   และควรรวมกันเปน
กลุมในการจัดซ้ือวัตถุดิบ เพ่ือจะไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ไมมีสิ่งปลอมปน และราคาถูก
มาใชในการผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพใหแกสุกร 

 

3.  ปญหาดานพันธุสุกรที่นํามาเลีย้ง 
 

                 เกษตรกรมีพันธุสุกรคุณภาพต่ํา โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยไมสามารถ
ผลิตลูกสุกรขึ้นมาเลี้ยงเองจําเปนตองซ้ือจากผูผลิตอื่น ถาซ้ือสุกรคุณภาพดีก็จะมีราคา
แพงมาก จึงทําใหเกษตรกรผูขาดความรูเลือกซื้อสุกรราคาถูกมาเลี้ยง ทําใหการเจริญเติบโตชา
และมีประสิทธิภาพการใชอาหารไมดี 
 

                 การแกปญหาดานพันธุสุกร 
 

                 1.  เกษตรกรควรศึกษาหาแหลงพันธุสุกรที่ดีมาเลี้ยง 
                 2.  ควรพัฒนาพันธุสุกรใหมีปริมาณมากพอกับความตองการภายในประเทศ   
โดยความรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยตาง ๆ ศูนยวิจัยปรับปรุงพันธุสุกร กองบํารุง
พันธุสัตว และบริษัทเอกชน ทําการวิจัยปรับปรุงพันธุและเพิ่มผลผลิตปอนใหเกษตรกร 
เพ่ือลดปริมาณการนําเขาสุกรพอแมพันธุจากตางประเทศ    

 

4.  ปญหาดานอาหาร 
 

                 ตนทุนการผลติสุกรสวนใหญเปนคาอาหาร 70-75 เปอรเซ็นต ทําใหเกิดปญหาดังนี้ 
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                 4.1  เกษตรกรไมมีความรูเรื่องอาหารและความตองการอาหารของสุกร   จึง
ไมสามารถที่จะเลือกไดวาอะไรเปนอาหารที่ดีและราคาถูกสําหรับสุกร          
                 4.2  เกษตรกรใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ําในการเลี้ยงสุกร   จึงทําใหไดสุกร 
คุณภาพต่ําและใชเวลาเลี้ยงนาน  
 

                 การแกปญหาดานอาหาร 
 

                 1.  รัฐบาลควรจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับเร่ืองอาหารแกเกษตรกร   เพ่ือให 
เกษตรกรสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีมาผลิตอาหาร ทราบขั้นตอนในการผสม
อาหารและใหอาหารแกสุกรในระยะตาง ๆ อยางถูกตอง และหมั่นไปตรวจเยี่ยมใหคําแนะนํา
แกเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรอยูเสมอ 
                 2.  รัฐบาลควรสงเสริมใหมีการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว  เชน  ถั่วเหลือง  
ปลาปน เปนตน ใหเพียงพอกับความตองการผลิตอาหารสัตว และทําการศึกษาวิจัยหา
แหลงวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดอื่นที่มีคุณภาพดีมาทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลน เพ่ือลด
ตนทุนในการผลิตและไมตองนําเขาจากตางประเทศ  
 

5.  ปญหาดานโรคและพยาธ ิ  
 

                 เกษตรกรไมคอยมีความรูความขาใจเกี่ยวกับการสุขาภิบาล การปองกันโรค
และพยาธิที่เปนอันตรายตอสุกร จึงทําใหเกิดโรคระบาดและพยาธิที่สําคัญมาทําอันตราย
ตอสุกรอยูเสมอ ซ่ึงเปนการทําลายเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก 
 

                 การแกปญหาดานโรคและพยาธ ิ
 

                 1.  เกษตรกรควรศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและการปองกันโรค  
เพ่ือจะไดเตรียมปองกันโรคและพยาธิตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
                 2.  รัฐบาลควรรณรงคในการปองกันและกําจัดโรคสุกรอยางจริงจัง และ 
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการควบคุมโรคและพยาธิใหแกผูเลี้ยงสุกรทราบอยางทั่วถึง 
                 3.  สรางโรงฆาสุกรที่ไดมาตรฐานและกวดขันในดานการตรวจซาก      
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1.10  ปญหาและการแกไขในการสงออกสุกร 
 

ปญหาและการแกไขการสงออกสุกร มีดังนี้ 
 

1.  ปญหาโรคระบาดในสุกร 
 

                ปญหาโรคระบาดในสุกร ไดแก โรคปากและเทาเปอย โรคอหิวาตสุกร เปนตน 
โรคระบาดที่สําคัญที่ทําความเสียหายแกธุรกิจการผลิตสุกรและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการผลิต 
การตลาด และการสงออกสุกรและผลิตภัณฑไปจําหนายตางประเทศคือ   โรคปากและ
เทาเปอย ซ่ึงเกิดจากการเลี้ยงสุกรแบบลาหลังขาดการควบคุมปองกันโรค 

 

                การแกปญหาโรคระบาดในสกุร 
 

                1.  ระยะสั้นรัฐบาลควรลดภาษีเวชภัณฑสัตว โดยเฉพาะวัคซีนปองกันและยา
รักษาโรคสัตว ระยะยาวควรสงเสริมใหเอกชนสรางโรงงานผลิตวัคซีนปองกันและรักษา
โรคสัตวราคาถูก เพ่ือสามารถผลิตวัคซีนไดเพียงพอสําหรับประเทศไทย เชน วัคซีน
ปองกันโรคปากเทาเปอย  
                2.  กําจัดโรคปากเทาเปอยใหหมดจากประเทศไทย  

 

2.  ปญหาวัฏจักรสกุร 
 

                ปญหาวัฏจักรหรือปญหาปริมาณการผลิตสุกรไมแนนอน  เกิดจากสาเหตุ   
1) คุณลักษณะของสุกรเอง ซ่ึงมีการเจริญเติบโตขึ้นอยูกับการเลี้ยงและฤดูกาลเปนสําคัญ 
ถาอากาศรอนจะเจริญเติบโตชา เพราะกินอาหารนอยลง อัตราการเปลี่ยนอาหารเลวลง  
และอัตราการตายสูง 2) ราคาสุกรมีชีวิต  เกษตรกรผูเลี้ยงอาศัยราคาสุกรในตลาดที่ผาน
มาเปนตัวกําหนดและตัดสินใจที่จะเพ่ิมหรือลดขนาดการผลิต โดยเขามาเลี้ยงสุกรและ
ขยายการเลี้ยงสุกรเม่ือราคาสุกรในตลาดสูง และลดการผลิตหรือหยุดการผลิตเม่ือราคา
สุกรในตลาดตกต่ํา ทําใหปริมาณสุกรในตลาดมีปริมาณไมแนนอน และไมสามารถวาง
แผนการผลิตใหสอดคลองกับปริมาณความตองการบริโภคในตลาดได จึงสงผลใหผูเลี้ยง
และผูบริโภคไดรับความเดือดรอน 
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                การแกปญหาวัฏจักรสุกร 
 

                รัฐบาลควรใหขาวสารแกเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ เพื่อชวยใหวางแผนการผลิต
ไดอยางถูกตอง และอาจเสริมดวยมาตรการประกันราคาสุกรขั้นตํ่าใหแกผูที่จดทะเบียนกับ
กลุมผูเลี้ยงสุกรเพื่อใหทราบปริมาณการเลี้ยงสุกร 

 

3. ปญหาตนทนุการผลิตสูง 
 

                การขยายตัวของการเลี้ยงปศุสัตวและสัตวนํ้ามีมากขึ้น ความตองการใช
อาหารสัตวจึงมีมากขึ้น แตวัตถุดิบทางการเกษตรที่นํามาใชผลิตอาหารสัตวมีจํานวนไม
เพียงพอ ทําใหราคาวัตถุดิบอาหารสัตวสูงข้ึนและตองสั่งซ้ือวัตถุดิบจากตางประเทศเขามา 
ตนทุนคาอาหารสัตวจึงสูง 

 

                การแกปญหาตนทุนการผลิตสูง 
 

                รัฐบาลควรเรงสงเสริมเกษตรกรใหมีการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตวอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวดวยวิธีการใหม ๆ 

 

4.  ปญหาการขาดแคลนโรงฆาและชําแหละสกุรที่ไดมาตรฐาน 
 

                โรงฆาและชําแหละสุกรที่ไดมาตรฐานและทันสมัยยังมีไมทั่วถึง จึงมีการ
ลักลอบทําการฆาและชําแหละสุกรในโรงฆาสัตวเถื่อนโดยไมไดมาตรฐาน ทําใหไดเน้ือสุกร
คุณภาพไมดี 
 

                การแกปญหาการขาดแคลนโรงฆาและชําแหละสกุรที่ไดมาตรฐาน 
 

                4.1  พัฒนาโรงชําแหละของรัฐบาลที่เกาและลาสมัยใหไดมาตรฐานสากล  
                4.2  สงเสริมสนับสนุนโรงฆาสัตวเถื่อนใหมีการปรับปรุงใหไดมาตรฐาน 
                4.3  ลดอัตราภาษี  คาอาชญาบัตร และคาธรรมเนียม   เพ่ือใหการชําแหละมี 
ตนทุนตํ่า รวมทั้งเรงรัดการออกประกาศกระทรวงวาดวยระเบียบการอนุญาตต้ังโรงฆาสัตว  
เพ่ือใหภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนสรางโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ปญหาสารตกคางในเนือ้สกุร 
 

                การใชสารเรงเน้ือแดง (สารเบตาอะโกนิสต) เชน เคลนบูเทรอลและซัลบูตามอล
เปนสารปรับซากผสมในอาหารสุกร ทําใหสารตกคางอยูในเนื้อสุกร ซ่ึงเปนอันตรายตอ
ผูบริโภคหากไดรับสารตกคางปริมาณมากอาจเกิดอาการหัวใจเตนผิดปกติ นอนไมหลับ 
คลื่นไสอาเจียน และมีปญหาในการสงออกสุกร  

 

                การแกปญหาสารตกคางในเนือ้สกุร 
 

                รัฐบาลควรเขมงวดในการตรวจการใชสารเคมีกับสุกรอยางจริงจัง รวมทั้ง
ปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเขาอยางตอเน่ือง 
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