
 

บทที่ 5 
โรงเรือนสุกรและอุปกรณ 

 

 
การเลี้ยงสุกรในปจจุบันพัฒนาเปนการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน มีการ

จัดระบบการผลิตสุกรเปน 2 ระบบใหญ คือ 1) ระบบการผลิตสุกรพันธุ เปนการเลี้ยงสุกร
พอพันธุและแมพันธุ เพ่ือผลิตสุกรขายเปนพอพันธุและแมพันธุหรือลูกสุกรขุนขายใหไป
ทําการขุนตอไป และ 2) ระบบการผลิตสุกรขุน เปนการเลี้ยงสุกรขุนขายสงตลาด ดังน้ัน
การจัดการเกี่ยวกับโรงเรือนจึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ ถามีการออกแบบโรงเรือนให
เหมาะสมกับระบบการผลิตสุกรแลว ทําใหสุกรมีการเจริญเติบโตดี มีสุขภาพดี ลดปญหา
เร่ืองโรคระบาดตาง ๆ   ประหยัดแรงงานและคาใชจาย และใชประโยชนจากโรงเรือนได
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตลงได 
 

5.1  สถานที่ตั้งฟารมสุกร 
 

การเร่ิมตนสรางฟารมสุกรควรพิจารณาถึงสถานที่ต้ังฟารมใหเหมาะสม เพราะ
การลงทุนกอสรางโรงเรือนเปนการลงทุนสูง การเลือกสถานที่ต้ังฟารมสุกรควรพิจารณา
ดังน้ี 
 

1.  บริเวณท่ีจะกอสรางโรงเรือนควรเปนที่ดอน  นํ้าไมทวม    ถาหลีกเลี่ยงไมได 
ควรถมดินและยกพื้นโรงเรือนใหสูงข้ึน และควรเปนสถานที่กวางขวางสามารถที่จะขยาย
กิจการไดในอนาคต 

2.  การคมนาคมสะดวก  เพ่ือใหสามารถขนสงวัตถุดิบตาง ๆ และอาหารสัตว
เขามาใชในฟารม และขนสงผลผลิตไปสูตลาดไดอยางสะดวกและรวดเร็ว    นอกจากน้ียัง 
สามารถทราบขาวสารการเคลื่อนไหวของภาวะตลาดไดรวดเร็ว 

3.  ไมควรอยูใกลแหลงชุมชน เพราะกลิ่นมูลและเสียงสุกรอาจรบกวนผูอื่น 
4.  บริเวณน้ันไมเปนสถานที่เคยเกิดโรคระบาดของสุกรมากอน        เพราะโรค

ระบาดของสุกรบางโรคสามารถอาศัยอยูในดินไดเปนเวลานาน ถาใชสถานที่น้ันเลี้ยงสุกร
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5.  เปนแหลงท่ีมีนํ้าสะอาดและไมมีส่ิงเจือปนที่เปนอันตรายอยางเพียงพอ   เพ่ือ
ใชนํ้าในการกินและใชทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ กอนต้ังฟารมควรตรวจสอบน้ํา
ในบริเวณน้ันกอนวาเหมาะสมกับการท่ีจะนํามาใชเลี้ยงสุกรหรือไม 

6.  มีระบบระบายนํ้าสะดวก    สภาพพื้นท่ีต้ังฟารมควรมีความลาดเทพอสมควร  
เพ่ือสะดวกในการระบายนํ้าท้ิงไมใหเกิดความช้ืนแฉะหรือเปนบอ ซ่ึงเปนแหลงเพาะพันธุ
ยุง แมลงวัน และสะสมเช้ือโรค 

7.  ไมมีศัตรูหรือโจรผูรายรบกวน เชน งู เหยี่ยว เสือ มนุษย เปนตน 
8.  ใกลแหลงชวยเหลือทางดานวิชาการและการเงิน  เชน  สถานีบํารุงพันธุสุกร  

สถานีรักษาโรคสัตว ธนาคาร เปนตน  
 

5.2  การวางผังฟารมสุกร 
 

การวางผังฟารมสุกร ควรมีหลักการดังน้ี (ภาพที่ 5.1 และภาพที่ 5.2) 
 

1.  จัดวางโรงเรือนตามความยาวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อลดความ
รอนจากแสงแดดท่ีสองเขามาในโรงเรือน 

2.  ขนาดของโรงเรือน  ข้ึนอยูกับเน้ือที่ของฟารมและจํานวนสุกรท่ีเลี้ยง  ไมควร
เลี้ยงสุกรแนนจนเกินไปหรือเลี้ยงนอยจนโหรงเหลง ควรคํานึงถึงขนาดพื้นที่ตอตัวสุกร 
และสามารถใชประโยชนไดเต็มท่ี โรงเรือนแตละหลังควรหางกันไมนอยกวา 20 เมตร 
และอยูหางจากบริเวณร้ัวไมนอยกวา 20 เมตร เพ่ือความปลอดภัยในการปองกันโรคและ
การระบายอากาศบริเวณรอบโรงเรือน 

3.  จัดวางโรงเรือนอยางเปนระเบียบ อยาใหบังทิศทางลมธรรมชาติ   และควรมี
ถนนภายในฟารมระหวางโรงเรือนตามความจําเปน เพ่ือสะดวกในการขนสงภายในฟารม 

4.  ฟารมจะตองมีร้ัวสามารถปองกันคนและสัตวผานเขา-ออกได    นอกจากน้ัน
จะตองมีร้ัวแบงเขตเลี้ยงสุกรและเขตที่พักใหแยกจากกัน 

5.  จัดใหมีทางเขา-ออกฟารมเพียงทางเดียวและตองผานโรงฉีดพนนํ้ายาฆาเช้ือ
หรือบอนํ้ายาฆาเช้ือท้ังเขตฟารมและเขตที่พัก 

 



                โรงเรือนขาย      โรงเรือนพักสุกร                                                           20 ม. 
                                                                                                              20 ม. 
                                                                                                  ขุน                ขุน             อนุบาล       พอแมพันธุ 
      โรงฉีดฆาเช้ือ                               บอฆาเช้ือ                                                                                                                10-15 ม.             
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                          10-15 ม. 
                                                           โกดัง                               ขุน                ขุน             อนุบาล       พอแมพันธุ 
                               สํานักงาน 
           บานพัก              เขตท่ีพัก                                                                           เขตเลี้ยงสัตว                               เหนือ 

AT 328 75 

 

แผนผังฟารมสุกรพันธุ 
 

                โรงเรือนขาย      โรงเรือนพักสุกร                                                           20 ม. 
                                                                                                  ขุน    20 ม.    ขุน                ขุน                ขุน 
                                                                                                 ใหญ              ใหญ             กลาง              เล็ก 
      โรงฉีดฆาเช้ือ                                     บอฆาเช้ือ                                                                                                          10-15 ม. 
   
                                                                                                                                                                                          10-15 ม. 
                                                           โกดัง                               ขุน                ขุน                ขุน                ขุน 
                             สํานักงาน                                                     ใหญ             ใหญ              กลาง              เล็ก 
           บานพัก              เขตท่ีพัก                                                                           เขตเลี้ยงสัตว                               เหนือ 

 

แผนผังฟารมสุกรขุน 
 

ภาพที่ 5.1  การวางผังฟารม 

 

  
 

ภาพที่ 5.2  โรงฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อหรือบอนํ้ายาฆาเชื้อ ผนังดานขางมีสเปรยพนน้ํายาฆาเชื้อ 
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6.  อาคารสํานักงานและบานพักจะตองอยูนอกเขตเลี้ยงสุกร ควรตั้งอยูเหนือลม
และอยูในท่ีสูง เพ่ือใหระบายนํ้าไดดีและสามารถมองเห็นโรงเรือนได 

7.  โรงผสมอาหารและโกดังเก็บอาหารและอุปกรณ  ควรตั้งอยูระหวางเขตที่พัก
และเขตเลี้ยงสุกร  เพื่อสะดวกในการขนสงอาหารและอุปกรณเขาไปยังโรงเรือนเลี้ยงสุกร  
และสามารถปองกันโรคที่ติดมากับรถยนตบรรทุกอาหารท่ีมาสง 

8.  โรงเรือนพักสุกรและโรงเรือนจําหนายสุกร   ควรตั้งอยูนอกเขตเลี้ยงสุกรหาง
จากร้ัวประมาณ 10 เมตร เพ่ือปองกันโรคระบาด 

9.  โรงเรือนเลี้ยงสุกรควรตั้งอยูภายในรั้วเขตเลี้ยงสุกร ลักษณะของโรงเรือนข้ึนอยู
กับระบบการเลี้ยงสุกรวา เปนระบบการเลี้ยงสุกรพันธุหรือระบบการเลี้ยงสุกรขุน  

10.  การจัดวางโรงเรือนสุกร    ถาเลี้ยงสุกรพันธุและขุนควรวางโรงเรือนสุกรพอ
แมพันธุไวดานในสุด ถัดออกมาเปนโรงเรือนสุกรเล็ก โรงเรือนสุกรขุนรุน และโรงเรือน
สุกรขุนใหญ ตามลําดับ ถาเลี้ยงสุกรขุนอยางเดียว ควรวางโรงเรือนสุกรขุนขนาดเล็กอยู
ดานในสุด ถัดมาเปนโรงเรือนสุกรขุนขนาดรุนและโรงเรือนสุกรขุนขนาดใหญอยูดานหนา
ของฟารม เพ่ือสะดวกในการจําหนายและปองกันโรคติดตอไดอีกดวย 
 

5.3  ลักษณะโรงเรือนที่ด ี
 

โรงเรือนสุกรท่ีดี ควรมีลักษณะดังน้ี 
 

1.  ปองกันแดด ลม ฝน และศัตรูตาง ๆ ไดดี  
2.  อากาศภายในโรงเรือนถายเทสะดวก ไมอับช้ืน สุกรอยูไดอยางสุขสบาย 
3.  สามารถรักษาความสะอาดไดงาย ไมเปนที่ขังนํ้า และมีอุปกรณเพียงพอ  
4.  สะดวกและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน   เพ่ือใหสามารถใชแรงงานได 

อยางมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียได เชน รางอาหารสามารถปองกันสุกรคุยเขี่ย
อาหารไมใหตกหลนได 

5.  ระบายของเสียไดดี   พื้นท่ีลาดเทเล็กนอย  มีบอพักมูลสุกรและระบบบําบัด
นํ้าเสียอยูนอกโรงเรือนกลิ่นจะไดนอยลง และทําใหนํ้าสะอาดข้ึนกอนปลอยออกภายนอก
ฟารม 
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6.  สรางงาย ราคาถูก ใชวัสดุกอสรางที่มีในทองถิ่นและแข็งแรงทนทาน 
7.  มีการจัดแบงพ้ืนที่ภายในโรงเรือนอยางเหมาะสม ทําใหสามารถใชประโยชน

ไดอยางเต็มท่ี 
 

5.4  สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับสุกร 
 

ประเทศไทยมีสภาพอากาศรอนช้ืน ทําใหความรอนภายในรางกายระบายออก
ไดชา เพราะความชื้นในอากาศสูง ประกอบกับสุกรไมมีตอมเหง่ือ เม่ือตองการระบาย
ความรอนภายในรางกาย สุกรอาศัยการระบายความรอนโดยการหายใจ ดังน้ันหาก
สภาพแวดลอมมีอุณหภูมิสูงสุกรจะหายใจถี่และแรง สุกรเปนสัตวไมชอบอากาศรอนช้ืน 
เพราะทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ สุกรเจ็บปวยและออนแอไดงาย โดยเฉพาะ
ปญหาโรคปอดอักเสบและปอดบวม ซ่ึงพบเห็นบอย ๆ 
 

โรงเรือนสุกรควรมีการระบายอากาศดี ไมอุดอูหรือรอนอบอาว พื้นคอกแหงไม
ช้ืนแฉะ อุณหภูมิระหวางกลางวันและกลางคืนไมแตกตางกันมาก ไมรอนหรือหนาวจัด
จนเกินไปและไมควรมีฝนตกหนักจนเกินไป อุณหภูมิภายในโรงเรือนควรต่ํากวาอุณหภูมิ
ภายนอก อุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีเหมาะสมสําหรับแมสุกรเลี้ยงลูกควรอยูระหวาง 60-65 
องศาฟาเรนไฮต (15-18 องศาเซลเซียส) ลูกสุกรหลังหยานมควรอยูระหวาง 70-75 องศา-
ฟาเรนไฮต (21-24 องศาเซลเซียส) และสุกรขุนควรอยูระหวาง 70-75 องศาฟาเรนไฮต 
(21-24 องศาเซลเซียส) หากอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงหรือตํ่ากวาน้ี มีผลทําใหสุกรเครียด
และการเจริญเติบโตไมดีเทาท่ีควร จึงควรปรับปรุงสภาพโรงเรือนใหมีอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ
กับสุกร เชน กรณีท่ีโรงเรือนสุกรรอนเกินไปควรติดพัดลมหรือติดหัวพนหมอกไอนํ้า
ภายในโรงเรือนหรือติดท่ีพนนํ้าบนหลังคา (ขนาด 2½ แกลลอนตอ 1 ช่ัวโมง) หรือติดต้ัง
ระบบทําความเย็นดวยนํ้า และถาอุณหภูมิภายในโรงเรือนตํ่าเกินไปหรือเวลากลางคืน
หรือฤดูหนาวหรือลมพัดแรง ควรติดผาใบเปดปดไดเพ่ือปองกันลมหรือปลูกตนไม เชน 
ตนกระถินเปนแนวกันลม 
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5.5  โรงเรือนสุกร 
 

การสรางโรงเรือนสุกรใหมีลักษณะอยางไรน้ันขึ้นอยูกับ เงินทุน ปริมาณสุกรท่ีจะ
เลี้ยง สภาพอากาศ และเปาหมายในการเลี้ยง โรงเรือนเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การปองกันโรค การจัดการตาง ๆ  และตนทุนการผลิต 
โรงเรือนของสุกรแตละประเภทมีลักษณะแตกตางกันออกไป ไดแก โรงเรือนพอพันธุ 
โรงเรือนแมพันธุ โรงเรือนคลอด โรงเรือนอนุบาล และโรงเรือนสุกรขุน  

 

โรงเรือนสุกร แบงเปน 2 ประเภทคือ 
 

1.  โรงเรือนเปด เปนโรงเรือนเปดโลงหรือมีกําแพงฝากั้นเปนบางสวน อุณหภูมิ
อากาศภายในโรงเรือนจะผันแปรไปตามอุณหภูมิภายนอก นก แมลงวัน ยุง และฝุน
ละอองเขาออกไดงาย แตเดิมโรงเรือนสุกรในประเทศไทยเปนโรงเรือนเปดท้ังส้ิน (ภาพที่ 
5.3) 

 

2.  โรงเรือนปด เปนโรงเรือนท่ีไดรับความนิยมในปจจุบันโดยเฉพาะฟารมใหญ 
โรงเรือนแบบน้ีมีท้ังที่ปดแบบไมถาวร ซ่ึงดานขางโรงเรือนปดดวยผาใบที่สามารถชักข้ึน
ลงได และแบบถาวรที่กออิฐทึบท้ังสองดาน  สวนภายในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิโดยใช
ระบบทําความเย็นดวยนํ้า เรียกวา ระบบอีแวป (Evaporated cooling system) โรงเรือน
ระบบอีแวปน้ีเร่ิมตนดัดแปลงใชกับโรงเรือนพอพันธุกอน ตอมาขยายใชกับโรงเรือนขุน 
โรงเรือนอนุบาล และโรงเรือนแมพันธุอุมทองดวย โรงเรือนระบบอีแวปจะตองลงทุนสูง 
แตใหผลคุมคา ทําใหประสิทธิภาพการผลิตดีข้ึน เชน การผลิตน้ําเช้ือของพอพันธุ การ
เจริญเติบโตของสุกรขุน การเพ่ิมจํานวนสุกรท่ีเลี้ยงไดมากข้ึน นอกจากน้ียังสามารถ
ควบคุมการติดตอของโรคบางชนิดได ควบคุมนก แมลงวัน ยุง ซ่ึงเปนพาหะของโรคได  
ปจจุบันมีการออกแบบวัสดุท่ีใชเปนแผนทําความเย็น (cooling pad) ท่ีแตเดิมใชกระดาษ
ราคาแพงมาเปนการใชมุงไนลอนหรืออิฐแดงมีรูหรืออิฐบล็อกท่ีออกแบบพิเศษ ซ่ึงมีราคา
ถูกกวาและมีประสิทธิภาพในการทําใหอากาศในโรงเรือนเกิดความเย็นไดในระดับเปนที่
พอใจ การพัฒนาโรงเรือนระบบอีแวปจึงเปนความกาวหนาของการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย 
(ภาพที่ 5.4) 
 



  
ภาพที่ 5.3  ลักษณะโรงเรือนเปด 

  
ภาพที่ 5.4  ลักษณะโรงเรือนปด  
 

การสรางโรงเรือนสุกร ควรพิจารณาดังน้ี 
 

ก.  พื้นคอก สําหรับเลี้ยงสุกรมีความสําคัญ เพราะมีผลตอการเจริญเติบโตของ
สุกรและความสะดวกในการทําความสะอาด พื้นคอกท่ีนิยมคือ พื้นซีเมนตและพ้ืนสแล็ต 
ลักษณะของพื้นซีเมนตท่ีดีน้ันควรมีความลาดเอียงไปทางดานระบายมูล ความลาดเอียง 
1 น้ิวตอ 1 เมตร เพ่ือปองกันไมใหพื้นคอกเปยกแฉะอยูเสมอและทําความสะอาดไดงาย 
พื้นคอกไมหยาบหรือลื่นจนเกินไป ถาพ้ืนคอกหยาบเกินไปจะทําใหสุกรกีบเทาแตก หาก
เช้ือโรคเขาไปจะทําใหเกิดฝหรือเทาบวมได หากเกิดในสุกรพอแมพันธุจะทําใหสุกรตัวน้ัน
ไมสามารถใชผสมพันธุได ถาพ้ืนคอกลื่นเกินไปจะทําใหสุกรลื่นขาฉีกหรือแมสุกรแทงได  
ดังน้ันพื้นคอกซีเมนตควรมีอัตราสวนผสมปูน:ทรายกลาง:หินเบอร 1 = 1:2:4 และควร
ผสมยากันซึมดวย พื้นผิวเรียบแตไมตองขัดมัน 
 

ข.  ฝาผนังกั้นคอก ฝาผนังกั้นคอกควรทําอยางแข็งแรง  เพราะสุกรชอบงัดและ
กัดแทะ ทําใหคอกพังไดงาย ฝาผนังคอกอาจเปนไม เหล็กทอประปา ลวดถัก หรืออิฐ
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ค.  หลังคา     วัสดุท่ีใชทําหลังคาน้ัน  ถาใชจากหรือแฝกจะมีราคาถูกและทําให 
อุณหภูมิภายในโรงเรือนเย็นสบายแตไมทนทาน ควรใชหลังคาสังกะสี กระเบื้อง หรือ
อลูมิเนียมจะคงทนกวาแตราคาแพง ถาใชหลังคาสังกะสีอุณหภูมิภายในโรงเรือนจะรอน
โดยเฉพาะในชวงบาย ซ่ึงสามารถแกไขไดโดยใชจากหรือแฝกมุงซอนดานลางหรือทาสี
ดานในสังกะสี หรือเพ่ิมความสูงของหลังคาจะชวยบรรเทาความรอนลงได 
 

ง.  การจัดสรางคอกภายในโรงเรือนสุกร แบงตามวัตถุประสงคในการเลี้ยงได 
2 แบบ คือ แบบโรงเรือนสุกรพันธุและแบบโรงเรือนสุกรขุน 

 

                1.  การจัดสรางคอกภายในโรงเรือนสุกรพันธุ แบงไดเปน 5 หนวยคือ 
 

                    ก.  คอกสุกรพอพันธุ   เปนคอกส่ีเหลี่ยม ขนาด 2x3 เมตร  พื้นคอกอาจ
เปนพื้นซีเมนตหรือพ้ืนสแล็ตก็ได ฝาผนังอาจเปนอิฐบล็อกหรือแปปนํ้า สูง 1-1.5 เมตร 
เพ่ือปองกันไมใหสุกรกระโดดออกไปนอกคอก ดานหนาติดรางอาหารและจุบนํ้า มีพื้นท่ี
เดินออกกําลังกายและใชผสมพันธุ (ภาพที่ 5.5) 
 

                    ข.  คอกสุกรสาวทดแทน  สุกรสาวทดแทนในระยะแรกนิยมเลี้ยงรวมกัน 
คอกละไมควรเกิน 6 ตัว เพ่ือกระตุนใหสุกรเปนสัดเร็วข้ึน ลักษณะคอกเหมือนคอกสุกร
พอพันธุหรือคอกสุกรขุน 
 

                    ค.  คอกสุกรแมพันธุ (อุมทองและทองวาง) เปนซองขังเดี่ยว  ลักษณะ
เปนซองติดกัน แมสุกรแตละตัวจะอยูในซองเฉพาะ จะกินและนอนอยูในซองนี้ตลอดเวลา 
เพ่ือปองกันการกระทบกระเทือนและสะดวกในการควบคุมอาหารใหถูกตอง บางคร้ังจะ
ปลอยออกมาเมื่อผสมพันธุและปลอยใหเดินออกกําลังภายในแปลงหญาเปนคร้ังคราว มี
รางอาหารและที่ใหนํ้าอยูหนาซอง พื้นคอกควรเปนพื้นสแล็ต เพ่ือใหคอกแหงไมลื่น คอก
ชนิดน้ีควรสรางไวประมาณ 1 ใน 3 ของจํานวนแมพันธุท้ังหมด (ภาพที่ 5.6) 
 

                    ง.  คอกคลอดและเลี้ยงลูก เปนคอกท่ีใชคลอดและเลี้ยงลูก ลักษณะเปน
คอกส่ีเหลี่ยม มี 2 สวนคือ 1) สวนซองสําหรับตัวแมเพ่ือไมใหเหยียบหรือทับลูก มีราง
อาหารและที่ใหนํ้าติดอยูดานหนาซอง และ 2) สวนพื้นที่วางสําหรับลูกเปนท่ีกกใหความ
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                    จ.  คอกอนุบาล สําหรับเลี้ยงลูกสุกรหยานมจนถึง 10 สัปดาห (นํ้าหนัก
ประมาณ 15 กิโลกรัม) ขนาด 3 ตารางเมตร บรรจุลูกสุกรได 8-10 ตัว เม่ือลูกสุกรแข็งแรง
ดีแลว จึงนําไปเลี้ยงในคอกสุกรขุนตอไป มีรางอาหารและที่ใหนํ้าติดอยูดานขาง (ภาพที่ 
5.8) 
 

                ผูเลี้ยงบางรายนิยมสรางโรงเรือนสุกรพันธุเปนชุดหรือยูนิต (unit) โดยมีทุก
หนวยยอยอยูในหลังเดียวกัน คือ โรงเรือนหลังหน่ึง ประกอบดวย คอกผสมพันธุ คอกอุม
ทอง คอกคลอด-เลี้ยงลูก และคอกอนุบาล ทําใหงายและสะดวกในการจัดการ แตในกรณี
ท่ีแมสุกรมีจํานวนมากต้ังแต 300-400 แมข้ึนไปอาจมีการสรางโรงเรือนท่ีแยกเปนสัดสวน
คือ โรงเรือนอุมทอง โรงเรือนคลอด และโรงเรือนอนุบาล 
 

                2.  การจัดสรางคอกภายในโรงเรือนสุกรขุน โรงเรือนสุกรขุนสําหรับเลี้ยง
สุกรหลังหยานมจนถึงนํ้าหนักสงตลาด 90-120 กิโลกรัม ภายในโรงเรือนประกอบดวย
คอกตาง ๆ ดังน้ี 
 

                    1.  คอกสุกรรุน นํ้าหนัก 15-35 กิโลกรัม  
                    2.  คอกสุกรขุน นํ้าหนัก 35-60 กิโลกรัม อาจแยกเปนสุกรพันธุบาง 
                    3.  คอกสุกรขุน นํ้าหนัก 60-120 กิโลกรัม สงตลาด 
                    4.  คอกสุกรขุน เลี้ยงต้ังแต นํ้าหนัก 15-100 หรือ 120 กิโลกรัม สงตลาด 
 

                คอกสุกรขุนควรจัดสรางเปน 2 แถว โดยแตละแถวมีคอกยอย ๆ เลี้ยงสุกรขุน
ตามน้ําหนักท่ีกลาวมาแลว คอกละไมควรเกิน 20 ตัว ลักษณะเปนคอกส่ีเหลี่ยม มีราง
อาหารอยูดานหนาคอก  อาจเปนปูนกอขนาดกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร 
รางแบบน้ีตองใหอาหารทุกวัน หรือใชถังอาหารอัตโนมัติต้ังอยูกลางคอก เพ่ือใหอาหาร
ออกมาในชองกินอาหาร สุกรจะกินอาหารไดตลอดเวลา อาหารไมหกหลน และมีท่ีใหนํ้า
เปนจุบอัตโนมัติในจํานวนที่เพียงพอ พื้นคอกมีความลาดเอียงเล็กนอยไปทางดานหลัง
คอก เพ่ือสะดวกในการทําความสะอาด ควรจัดใหสุกรถายเปนที่ในสวนหลังคอกหรือทํา
เปนอางมีนํ้าขัง (สวมนํ้า) (ภาพที่ 5.9) 
 



 
ภาพที่ 5.5  คอกพอพันธุ  

  
ภาพที่ 5.6  ซองตับแมอุมทองและทองวาง 

 

 

ภาพที่ 5.7  คอกคลอด 

 
ภาพที่ 5.8  คอกอนุบาล 
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ภาพที่ 5.9  คอกสุกรขุน 
 

5.6  อุปกรณตางๆ ในโรงเรือนสุกร 
 

อุปกรณตาง ๆ ในโรงเรือน ไดแก 
 

1.  ที่ใหนํ้าสุกร    ตองมีนํ้าแรงพอสมควรและน้ําจะตองสะอาดและไมมีตะกอน 
นิยมในปจจุบันมี 2 ชนิดคือ 

ัตโนมัติ (nipple)  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4-6 หุนตอเขากับทอ
ปากกัดหรือดันนํ้าใหไหลออกมา นิยมใชในคอก
ันธุ และคอกอนุบาล (ภาพที่ 5.10) 

           สนผาศูนยกลาง 6 หุนตอเขากับทอประปา 
สุกรจะใช

ในปจจุบันมี 3 ชนิดคือ (ภาพที่ 5.11) 

ตร   ความ

          ๆ  มักติดกับฝาผนัง
ือ

 

 

                1.1  จุบนํ้าอ
ประปา ปลายมีลักษณะเปนลิ้น สุกรจะใช
ุกรขุน คอกสุกรพอพันธุ ซองตับสุกรแมพส

 

     1.2  ถวยนํ้าภายในมีลิ้น  ขนาดเ
จมูกดันใหนํ้าไหลออกมา นิยมใชในคอกคลอด  

 

2.  รางอาหาร นิยม
 

                2.1  รางอาหารธรรมดา รางแบบน้ีตองใหอาหารทุกวันและมีความประสงค
จะใหสุกรกินอยางจํากัด มี 2 แบบคือ 
                       ก.  รางปูนกอ  ขนาดกวาง 30 เซนติเมตร  ลึก 20 เซนติเม
ยาวตามจํานวนสุกร มักกอติดกับผนังดานหนาคอกสุกรขุนหรือสุกรพอพันธุหรือแมพันธุ
ซองตับ 

            ข.  รางสังกะสีหรือรางอลูมิเนียม  เปนรางเดี่ยว 
แผงกั้นคอกดานหนาคอกสุกรพอและแมพันธุ 

 

คอกหร
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                2.2  ถังอาหารอัตโนมัติ   ดานฐานเปนถาดอาหารทําดวยเหล็กหลอหรือปูน
หลอ สวนตัวถังเปนสแตนเลสหรือพลาสติกหมุนรอบแกน เม่ือสุกรดันตัวถังอาหารจะทํา

เฉพาะตัว มีทอลําเลียงอาหารจากถังเก็บอาหารตอลงมาท่ีรางอาหาร  

ใหอาหารไหลออกมาเปนระยะ ๆ ในถาดอาหารดานฐาน 
 

                2.3  รางอาหารอัตโนมัติ   รางอาหารเปนปูนกอยาว หรือรางสังกะสีหรือราง
อลูมิเนียม
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           ก                                   ข 
 

ภาพที่ 5.10  ก  จุบน้ําอัตโนมัติ    ข  ถวยน้ําภายใน   

      ก            ข 

   
 

                               ค                                                             ง 
ภาพที่ 5.11  รางอาหาร    ก  รางปูน                  ข  รางอลูมิเนียม    
                                 ค  ถังอาหารอัตโนมัติ    ง  รางอาหารอัตโนมัติ   
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ตารางที่ 5.1  พื้นที่คอกตอตัว ความยาวรางอาหาร ความสูงของคอกสุกร และวัสดุใน 
                 คอกสุกร 
 

 พ้ืนท่ีคอกตอตัว 
(ตารางเมตร) 

ความยาวรางอาหารตอตัว 
(เซนติเมตร) 

ความสูง 
(นิ้ว) 

สุกรพันธุ    

   คอกพอพันธุ (2x3 เมตร) 4-6  48 
   ซองอุมทองและทองวาง(0.6x2.15 เมตร) 1.2  36 
   คอกคลอด (1.8x2 เมตร) 3.6  36 
   คอกอนุบาล 3 ตารางเมตร

ตอ 8-10 ตัว 
 30 

   คอกสุกรสาว 1.5-2  36 
สุกรขุน    
   หยานม-15 กิโลกรัม  0.3 20 30 
   15-30 กิโลกรัม 0.5 20 30 
   30-60 กิโลกรัม 0.8 40 33 
   60-100 กิโลกรัม 1.2-1.6 40 36 

 
 

จุบน้ําอัตโนมัติ 10 ตัวตออัน  
ถังอาหารอัตโนมัติ 3 ตัวตอชอง  

 

5.7  การเตรียมคอกหรือโรงเรือนสําหรับการนําสุกรเขาใหม 
 

ผูเลี้ยงสุกรท่ีซ้ือสุกรมาจากท่ีอื่นควรจะระมัดระวังใหมากในเร่ืองโรคติดตอ ฉะน้ัน
ียมคอกหรือโรงเรือนใหหางไกลจา เ ห

พอสมควร และใหอยูนานประมาณ 2 สัปด งนอย เ นําเขาให
ส โรคขึ้นมากอน ควรปฏิบัติกับสุกรน เขาใหมอยางนุมนวล อยาใหเครียดและ
ค รายตัวกอนท่ีจะใหด่ื หลังจากสุกรหายเหน่ือยแลวจึงจะให
อ น่ึงของ าณท่ีเคยกิน อาหารที่ใหควรผสมยา
ป  ติดตอกันประมาณ 2 สัปดาห ากไมปรากฏอาการ
ผ วรฉีดวัคซีนปองกันโรคต   สวนพวกยาฉีดก็ควรเตรี 
ส ที่ไมกินอาหารจะตองรักษาเป  

ควรเตร กคอกหรือโรง รือนท่ีเลี้ยงสุกรอยูกอนใ มาก
าหเปนอยา พื่อใหสุกรท่ี มคอย

รางภูมิคุม ํา
วรจะฉีดยาปฏิชีวนะเปน มนํ้า 
าหารแกสุกรม้ือแรกจํานวนเพียงคร่ึงห ปริม
องกันโรคระบาดทางเดินหายใจ ห
ิดปกติเกิดข้ึนค าง ๆ ตอไป

ัวไป
ยมไว

ําหรับสุกรปวย นรายต
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