
 

บทที่ 7 
การจัดการสุกร 

 

 
สุกรในแตละระยะตองการการปฏิบัติดูแลแตกตางกัน การจัดการสุกรแตละชนิด

จึงเปนส่ิงจําเปนที่ผูเลี้ยงสัตวควรที่จะทําการศึกษาใหเขาใจ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติกับสุกร
ไดอยางถูกตอง จึงจะไดสุกรท่ีดีตามตองการ การจัดการสุกรแบงออกเปน 5 ระยะคือ การ
จัดการสุกรพันธุ การจัดการลูกสุกรแรกเกิดถึงหยานม การจัดการสุกรออน การจัดการ
สุกรขุน และการจัดการสุกรพอพันธุ 
 

7.1  การจัดการสุกรแมพันธุ 
 

การจัดการสุกรแมพันธุเพ่ือใหไดผลดี ควรที่จะปฏิบัติดูแลแมสุกรและลูกสุกรท่ี
เกิดข้ึนอยางถูกตอง จึงจะทําใหอัตราการสูญเสียลูกสุกรลดนอยลง ชวงที่สําคัญในการ
จัดการสุกรแมพันธุ คือ ในชวงกอนการตั้งทองจนกระทั่งเลี้ยงลูก การปฏิบัติการเลี้ยงสุกร
แมพันธุ มีดังน้ี การจัดการสุกรสาวทดแทน การจัดการระยะกอนผสมพันธุ การจัดการ
ระยะผสมพันธุ การจัดการระยะอุมทอง การจัดการระยะคลอด การจัดการระยะเลี้ยงลูก 
การจัดการระยะหลังหยานม 
  

การจัดการสุกรสาวทดแทน 
 

ฟารมสุกรพันธุน้ันในแตละปสุกรแมพันธุ (sow) ถูกคัดท้ิง 15-20 เปอรเซ็นต 
บางฟารมอาจถึง 35 เปอรเซ็นต จึงตองทําการคัดเลือกสุกรสาว (gill) มาทดแทนสุกรแม
พันธุท่ีถูกคัดท้ิงไป ดังน้ันการจัดการเกี่ยวกับสุกรสาวทดแทน (gill replacement) เปน
เร่ืองท่ีสําคัญมาก เน่ืองจากลักษณะของลูกสุกรคร่ึงหน่ึงไดรับการถายทอดจากแมสุกร 
การคัดเลือกสุกรสาวทดแทนท่ีดีมาเลี้ยงนั้น อาจคัดมาจากฟารมของตนเองหรือซ้ือจาก
ฟารมท่ีเช่ือถือไดกอนนํามาผสมพันธุอยางนอย 60 วัน    
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ก.  การคัดเลือกสุกรสาว ควรพิจารณา  
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                1.  อัตราการเจริญเติบโต (growth rate) สูง เม่ืออายุ 154 วัน (5 เดือนหรือ 
นอยกวา) มีนํ้าหนัก 90 กิโลกรัม  
                2.  อัตราการเปลี่ยนอาหาร  (feed conversion rate)  ดี  ไมเกิน 3:1   (ชวง 
นํ้าหนัก 30-90 กิโลกรัม) 
                3.  ขนาดครอก (litter size)  จากแมท่ีคลอดลูกมีชีวิตไมนอยกวา 10 ตัว และ
เหลือ หยานม 8 ตัวข้ึนไป 
                4.  ความหนาไขมันสันหลัง (back fat thickness)  ไมเกิน 1 น้ิว เม่ือนํ้าหนัก 
90 กิโลกรัม 
                5.  พื้นท่ีหนาตัดเน้ือสัน (loin eye area)  อยางนอย 4.5  ตารางนิ้ว  เม่ือ    
นํ้าหนัก 90 กิโลกรัม 
                6.  เตานมสมบูรณ (mammary development)   มีเตานมที่ใชงานไดไมนอย 
กวา 12 เตา เตานมเรียงเปนระเบียบ มีระยะหางสมํ่าเสมอไมชิดหรือหางเกินไป มีเตานม 
3 คูอยูหนาสะดือ หัวนมนูนเดนชัด 
                7.  รูปรางลักษณะ (conformation) สมบูรณ แข็งแรง ลําตัวยาวลึก หัวไมเล็ก
หรือใหญจนเกินไป คางเล็กไมอูมโต สะโพกและบั้นทายใหญมีเน้ือเต็ม ผิวหนังเรียบ    
ขอเทาและขาแข็งแรง 
                8.  ไมมีลักษณะพิการทางพันธุกรรม (absence of hereditary defects)  เชน  
เพดานโหว (cleft palate or ruptures) ไมมีทวาร (atresia ani) ทวารโผล (rectal 
prolapse) กระเทย (hermaphrodite) อวัยวะเพศเมียเล็กเกินไป (infantile vulva)        
ไสเลื่อน  
                9.  มีพันธุประวัติมาจากครอกท่ีใหลูก 10-12 ตัว 
                10.  สุขภาพ (health) ดูจากการปองกันโรคของฟารมน้ัน ๆ (ถาซ้ือมา) 
                11.  คุณภาพซาก (carcass) ไดมาตรฐาน 
 



ทวารโผล                                          ไสเลื่อนที่สะดือ                          
 

ภาพที่ 7.1  ลักษณะพิการทางพันธุกรรม   
 

ข.  การปฏิบัติตอสุกรสาว  
 

สุกรสาวที่ไดรับการคัดเลือกไวทําพันธุ ควรไดรับการปฏิบัติดังนี้                 
 

                1.  เร่ิมแยกเลี้ยงจากสุกรตัวผู เม่ือนํ้าหนักประมาณ 50 กิโลกรัม เพ่ือปองกัน
การถูกผสมพันธุ 
                2.  ควรเลี้ยงสุกรสาวไวรวมกันคอกละไมเกิน 6 ตัว ไมควรขังเดี่ยว   เพ่ือลด
ปญหาการไมยอมรับการผสม 
                3.  อยาใหสุกรอวนเกินไป สุกรอวนจะทําใหผสมไมติดหรือคลอดลูกยาก 
                4.  กระตุนใหเร่ิมเปนสัดโดยการปลอยใหอยูใกลชิดกับสุกรตัวผู 
                5.  กอนทําการผสมควรไดรับการตรวจโรคแทงติดตอ ถายพยาธิ และฉีด 
วัคซีนปองกันโรค 
                6.  สุกรสาวเร่ิมเปนสัดเม่ืออายุ 6-7 เดือน นํ้าหนัก 70-75 กิโลกรัม   แตควร
ทําการผสมคร้ังแรกเมื่ออายุ 8-9 เดือน นํ้าหนัก 130 กิโลกรัมข้ึนไป หรือเปนสัดคร้ังท่ี 2 
หรือ 3 เพ่ือรอใหอวัยวะสืบพันธุสมบูรณเต็มท่ี ทําใหไดจํานวนลูกมากข้ึน ดังตารางที่ 7.1 
เน่ืองจากจํานวนลูกตอครอกของสุกรสาวมีความสัมพันธกับจํานวนลูกตอครอกเม่ือเปน
สุกรนาง (ภาพที่ 7.2) สุกรสาวที่ใหลูกทองแรกมากจะใหลูกมีชีวิตมากเมื่อเปนสุกรนาง 
เม่ือเทียบกับสุกรสาวที่ใหลูกทองแรกนอยจะใหลูกมีชีวิตนอยเมื่อเปนสุกรนาง นอกจากน้ี
สุกรสาวที่ใหลูกทองแรกมากจะมีจํานวนลูกมีชีวิตตลอดอายุใชงานมากกวาสุกรสาวท่ีให
ลูกทองแรกนอย (ภาพที่ 7.3) 
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ตารางที่ 7.1  อายุผสมกับจํานวนลูกมีชีวิตเฉลี่ยตอครอกและนํ้าหนักผสมสุกรสาวกับ 
                 จํานวนลูกแรกคลอดใน 5 ทองแรกในสุกรสาวทดแทน 
 

อายุผสม  ลูกมีชีวิตเฉลี่ย   นํ้าหนักผสม  ลูกแรกคลอด ใน 5 ทองแรก  
((เดือน) (ตัว/ครอก) (กิโลกรัม) ตัว) (เฉลี่ยตัว/ครอก)  

7.5-8 9.8  115 55.6 (11.12) 
8-9 10.0  125 61.4 (12.28) 
9-10 9.2  135 62.3 (12.46) 
> 10 9.8  145 64.6 (12.92) 

   155 60.6 (12.12) 
   165 59.3 (11.86) 

ท่ีมา : ดัดแปลงจากประวัติ (2547) 
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ภาพที่ 7.2  ความสัมพันธของจํานวนลูกมีชีวิตตอครอกในสุกรสาวทองแรกกับจํานวน 
               ลูกมีชีวิตเฉลี่ยตอครอกในสุกรนาง 
ท่ีมา : ดัดแปลงจากประวัติ (2547) 
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ภาพที่ 7.3  ความสัมพันธของจํานวนลูกมีชีวิตตอครอกในสุกรสาวทองแรกกับจํานวน 
               ลูกมีชีวิตทั้งหมดตลอดอายุใชงาน 
ท่ีมา : ดัดแปลงจากประวัติ (2547) 

 

การจัดการระยะกอนผสมพันธุ 
 

แมสุกรท่ีจะใชผสมพันธุควรมีการเตรียมกอนผสมพันธุดังน้ี 
 

1.  กําจัดพยาธิภายนอกและภายในใหเรียบรอย ทุก 6 เดือน 
2.  ฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอท่ีสําคัญ ๆ เชน 

 

                2.1  วัคซีนอหิวาตสุกร   เม่ืออายุ 6 เดือนสําหรับแมสุกรสาว   และฉีด 1 วัน 
กอนหยานมสําหรับแมสุกรนาง 
                2.2  วัคซีนปากเทาเปอย  ทุก 4-6 เดือนสําหรับแมสุกรสาว   และ 4 สัปดาห 
กอนคลอดสําหรับแมสุกรนาง 
                2.3  ถายพยาธิ   ทุก 6 เดือนสําหรับสุกรสาว  และ 1-2 สัปดาหกอนคลอด 
สําหรับแมสุกรนาง 
                2.4  วัคซีนพารโวไวรัสเช้ือตาย แมสุกรสาวและแมสุกรนาง 2-4 สัปดาหกอน 
ผสมพันธุ 
                2.5  วัคซีนโรคพิษสุนัขบาเทียม    สําหรับแมสุกรสาวเม่ืออายุ 7 เดือนกอน 
ผสมพันธุ และ 4 สัปดาหกอนคลอดดวยเชื้อตาย 
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3.  ตรวจเลือดเฉพาะโรคบลูเซลโรซีส กอนผสมพันธุ 3 สัปดาห 
4.  แมสุกรสาวควรมีอายุ 8 เดือนข้ึนไป มีนํ้าหนัก 130 กิโลกรัมข้ึนไป  และเปน

สัดคร้ังท่ี 2 หรือ 3 จึงจะผสมพันธุ 
5.  กอนท่ีจะทําการผสมพันธุสุกรสาวหรือแมสุกรนางหลังหยานม 10-15 วัน 

ควรใหสุกรไดรับอาหารที่มีระดับพลังงานสูงข้ึน เรียกวา การปรน (flashing) เพ่ือเปน
การกระตุนใหไขตกมากข้ึนและมีโอกาสผสมติดสูงข้ึน ทําใหไดลูกมากตัวเม่ือคลอด การ
ปรนสามารถทําไดโดยการเพิ่มอาหารใหสุกรมากกวาปกติ โดยปกติจะให 1.8-2 กิโลกรัม
ตอวัน เพ่ิมเปน 2.0-2.3 กิโลกรัมสําหรับแมสุกรสาว และ 3-4 กิโลกรัมสําหรับแมสุกรนาง 
และควรเสริมวิตามินและแรธาตุท่ีเกี่ยวของกับระบบการสืบพันธุ ท้ังน้ีใหสังเกตสภาพของ
แมดวยวาอวนเกินไปหรือไม  
 

การจัดการระยะผสมพันธุ 
 

การจัดการสุกรพันธุน้ันชวงของการผสมพันธุเปนชวงที่สําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให
ผลผลิตของฟารมมีออกมาอยางสมํ่าเสมอ ส่ิงท่ีสําคัญในชวงการผสมพันธุสุกรคือ 
  

ก.  การตรวจอาการเปนสัด    
 

                ทําการสังเกตอาการเปนสัดของสุกรทุกวันตอนเชาและตอนเย็น และทําการ
ผสมพันธุ สุกรนางสวนมากแสดงอาการเปนสัดหลังหยานมประมาณ 7 วัน บางตัวท่ี
สมบูรณมากจะเปนสัดหลังหยานม 3-4 วัน ดังน้ันการตรวจการเปนสัดควรเริ่มตรวจเมื่อ
หยานมแลว 3 วัน สวนสุกรสาวควรผสมเมื่อนํ้าหนักไมตํ่ากวา 130 กิโลกรัมหรือเปนสัด
คร้ังท่ี 2 หรือ 3 หากสุกรไมแสดงอาการเปนสัดหรือเปนสัดชาเกิน 10 วันหลังหยานม 
ควรทําการกระตุนการเปนสัด 
 

                การกระตุนการเปนสัดทําไดดังน้ี 
 

                1.  การใชสุกรเพศผู     โดยไลสุกรเพศผูใหไปปวนเปยนอยูบริเวณคอกสุกร 
เพศเมีย เพ่ือใหสุกรตัวเมียไดกลิ่น ไดยินเสียง และสัมผัสกับสุกรตัวผู เปนการชวยกระตุน
ใหเปนสัดเร็วขึ้น 
 
 



                2.  การเคล่ือนยาย โดยการนําสุกรตัวเมียมารวมกลุมกันหรือยายสุกรตัวเมีย
สลับคอกกันเพื่อใหเกิดความเครียด เปนการกระตุนการเปนสัด และหลังจากผสมพันธุ
แลวควรแยกออกทันที เพราะจะทําใหอัตราการผสมติดตํ่า 
 

 

 

 
  

 
 

ข.  ระยะผสมพันธุที่เหมาะสม 
 

                การเลือกจังหวะการผสมพันธุก็เปนปจจัยท่ีมีผลตอท้ังอัตราท่ีแมสุกรจะผสม
ติดและจํานวนลูกท่ีแมสุกรจะให ดังน้ันผูเลี้ยงจึงควรใหความสําคัญและทําความเขาใจถึง
วงรอบการเปนสัดของสุกรใหดี เพ่ือหาจังหวะท่ีเหมาะสมในการผสมพันธุ วงรอบการเปน
สัดของสุกรแตละรอบจะใชเวลาโดยเฉลี่ย 21 วัน (18-23 วัน) 
 

                โดยปกติไขของแมสุกรจะตกในระหวาง 30-60 ช่ัวโมงหลังจากเปนสัด 
(หลังจากยอมรับการผสม) แตจะตกมากในชวงระหวาง 35-40 ช่ัวโมง (36 ช่ัวโมง) 
หลังจากเปนสัด สวนนํ้าเช้ือสุกรพอพันธุจะมีอายุประมาณ 24 ช่ัวโมงหลังจากทําการผสม 

ภาพที่ 7.4  การตรวจการเปนสัดของสุกร    

 อวัยวะเพศจะบวม  สุกรเพศผูกระตุนและตรวจสัด 

 ตรวจสัดโดยกดหลัง 

 ตรวจสัดโดยเหยียบหลัง 
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                                            ระยะการเปนสัด 3 วัน 
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ภาพที่ 7.5  ระยะแมสุกรแสดงอาการเปนสัด 3 วัน 
 

                ถาทําการผสมเร็วเกินไป คือ เร่ิมทันทีเม่ือพบวาสุกรยอมรับการผสมและผสม
ซํ้าอีกคร้ังหลังคร้ังแรก 24 ช่ัวโมง พบวา การผสมคร้ังท่ี 1 ไมอยูในระยะไขตกและการ
ผสมคร้ังท่ี 2 ไมสามารถครอบคลุมระยะไขตกไดหมด ภาพที่ 7.6 
 

                           อายุเชื้ออสุจิ 24 ชั่วโมง 
 

                                           ระยะการเปนสัด 3 วัน  

 
                                
                          ผสมคร้ังที่ 1                ผสมคร้ังที่ 2 
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ภาพที่ 7.6  จังหวะการผสมพันธุเร็วเกินไปในสุกร 
 

                แตถาทําการผสมชาเกินไป คือ หลังจากเมื่อพบวาสุกรยอมรับการผสมไปแลว 
24 ช่ัวโมงและผสมซ้ําอีกคร้ังหลังคร้ังแรก 24 ช่ัวโมง พบวาการผสมคร้ังท่ี 2 ไมสามารถ
ครอบคลุมชวงท่ีไขตกไดหมด โดยเฉพาะการผสมคร้ังท่ี 2 จะเลยชวงที่ไขตกไปแลว ภาพ
ท่ี 7.7 
 
 
 
 
 



                                                             อายุเชื้ออสุจิ 24 ชั่วโมง 
 

                                               ระยะการเปนสัด 3 วัน 
 

                                
                                                  ผสมคร้ังที่ 1                ผสมคร้ังที่ 2 
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ภาพที่ 7.7  จังหวะการผสมพันธุชาเกินไปในสุกร  
 

                ในเชิงปฏิบัติจังหวะท่ีเหมาะสมสําหรับการผสมพันธุ คือ ถาพบวาแมสุกรเปน
สัด (ยอมใหพอพันธุผสมพันธุหรือกดหลังแลวยืนน่ิง) ในตอนเชา ใหทําการผสมตอนเย็น
ของวันน้ัน และทําการผสมอีกคร้ังในตอนเย็นของวันรุงข้ึน ถาพบวาแมสุกรพันธุเปนสัด
ตอนเย็น ใหทําการผสมแมสุกรตอนเชาวันรุงข้ึน และทําการผสมซ้ําอีกคร้ังในตอนเชา
วันรุงข้ึนอีกวัน การผสมท้ัง 2 คร้ังสามารถครอบคลุมชวงที่ไขตกไดท้ังหมด ทําใหไดอัตรา
การผสมติดสูงและไดลูกจํานวนมาก ภาพที่ 7.8 แตถาคร้ังแรกผสมไมติด การผสมคร้ัง
ตอไปควรทําการผสม 3 คร้ัง (เชา เย็น เชา หรือ เย็น เชา เย็น) โดยใชพอพันธุ 2-3 ตัว 
และควรทําการผสมพันธุหลังจากแมสุกรและพอสุกรไดกินอาหารเรียบรอยแลว อยางนอย
ประมาณ ½ ช่ัวโมง 
 

อายุเชื้ออสุจิ 24 ชั่วโมง                                                     
 

                                             ระยะการเปนสัด 3 วัน 
 

                             
                                      ผสมคร้ังที่ 1                 ผสมคร้ังที่ 2 
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ภาพที่ 7.8  จังหวะเหมาะสมในการผสมพันธุสุกร 
 
 
 



ค.  การผสมพันธุ 
 

                ควรผสมในชวงท่ีอากาศไมรอนจัด ชวงที่เหมาะสมคือ ชวงเชาและชวงเย็น 
เปนการปองกันไมใหแมสุกรและพอสุกรเหน่ือย หอบ ซ่ึงเปนผลจากความรอน 
 

วิธีการผสมพันธุ                 
 

วิธีการผสมพันธุ มี 2 วิธีใหญ ๆ คือ                 
 

                1.  การผสมตามธรรมชาติ โดยใชสุกรพอพันธุข้ึนทับกับสุกรแมพันธุโดยตรง 
ควรมีคนชวยผสมพันธุอยางใกลชิด 
                2.  การผสมเทียม โดยการรีดเอานํ้าเช้ือสุกรพอพันธุมาเจือจาง  โดยกรรมวิธี
พิเศษ แลวนําไปผสมกับสุกรแมพันธุ ซ่ึงปจจุบันกําลังเปนที่นิยมเพิ่มมากข้ึนและสามารถ
พัฒนาใหเทาเทียมกับวิธีธรรมชาติแลวในบางฟารม 
 

 

           

 

วิธีธรรมชาติ                 วิธีผสมเทียม   
 

ภาพที่ 7.9  การผสมพันธุสุกรโดย 
 

การผสมพันธุสุกรโดยวิธีธรรมชาต ิ                 
 

การผสมพันธุสุกรโดยวิธีธรรมชาติ ผูเลี้ยงควรปฏิบัติดังนี้                 
 

                1.  ตรวจสัดสุกรแมพันธุท่ีหยานมหรือสุกรสาว    เตรียมพรอมท่ีจะนําเขาใน 
คอกพอพันธุ 
                2.  ดูขนาดสุกรพอพันธุใหเหมาะสมกับแมพันธุท่ีจะใชผสมพันธุ 
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                3.  การใชงานของพอพันธุในบางครั้งควรเวนระยะเวลาที่เหมาะสม    อยาง 
นอยการผสมแตละคร้ังควรหางกันอยางนอย 2 วัน 
                4.  การทําความสะอาดแมพันธุ ควรเช็ดอวัยวะเพศดวยน้ํายาฆาเช้ือเดทตอล
และเช็ดตรงบั้นทายดวย ความเขมขน 125 มิลลิลิตรตอนํ้า 5 ลิตร การเช็ดควรเช็ดคร้ัง
สุดทายดวยฟองน้ําท่ีแหงหมาด ๆ  
                5.  นําสุกรแมพันธุท่ีเปนสัดเขาในคอกพอพันธุท่ีเตรียมไว หากสุกรพอพันธุมี
นํ้าปสสาวะขังอยูในกระเปาะใหบีบท้ิงกอนข้ึนทับแมพันธุ และตองทําความสะอาดบริเวณ
อวัยวะเพศ พื้นทอง และบริเวณสวนบั้นทายพอสุกร หลังจากแมพันธุเขาคอกพอพันธุ
เรียบรอยแลว ควรจัดแมพันธุใหยืนในตําแหนงท่ีเหมาะสมเพื่อรอรับพอพันธุท่ีจะข้ึนทับ 
เม่ือพอพันธุข้ึนทับแมพันธุควรประคองพอพันธุใหข้ึนจากดานทาย พอสุกรจะยื่นอวัยวะ
เพศออกมา ใหใชมือท่ีสะอาดประคองอวัยวะเพศผูใหเขาในชองคลอดของอวัยวะเพศเมีย
อยางรวดเร็วและแมนยํา ดังน้ันผูผสมตองลางมือและลางนํ้ายาฆาเช้ือใหสะอาดเชนกัน 
                6.  ในการผสมพันธุควรใชคนประคองอยางนอย 2 คน อยูดานหนาและดาน 
หลัง จนกระท่ังสุกรพอพันธุหลั่งนํ้าเช้ือเรียบรอย นําสุกรแมพันธุออกจากคอกเขาซองยืน 
                7.  ในบางยูนิตหากคอกลื่นเนื่องจากนํ้าปสสาวะของพอพันธุ ควรใชกระสอบ
ท่ีสะอาดรองพื้นใหพอพันธุและแมพันธุยืนขณะผสมพันธุ 
 

                เม่ือสุกรไดรับการผสมแลวควรนําไปอยูในซองแมสุกรอุมทอง   จากน้ันอีก 
21 วัน ควรดูวาสุกรมีอาการเปนสัดอีกหรือไม ถาสุกรกลับเปนสัดอีก แสดงวาผสมไมติด
ตองทําการผสมพันธุใหม แตถาสุกรตัวน้ันไมแสดงอาการกลับสัดข้ึนอีก แสดงวาผสมติดก็
ทําการกําหนดวันคลอดโดยนับไป 114 วันหลังจากวันผสมคร้ังสุดทายหรืออาจใชตาราง
กําหนดวันคลอดได ซ่ึงสุกรจะต้ังทองประมาณ 114 วันหรือ 3 เดือน 3 สัปดาห 3 วันอาจ
บวกลบได 3 วัน 
 

ง.  อัตราสวนของพอแมพันธุที่ถูกตอง 
 

                จํานวนพอแมพันธุสุกรน้ัน โดยปกติใช 1 ตอ 15-20 และจํานวนคร้ังการใชพอ
พันธุสุกรในการผสม ในแตละสัปดาหสามารถที่จะแบงตามอายุไดดังตารางที่ 7.2 
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ตารางที่ 7.2  จํานวนคร้ังท่ีเหมาะสมในการใชพอพันธุสุกรในแตละชวงอายุ 
 

                           อายุพอพันธุ                            จํานวนคร้ังท่ีใชตอสัปดาห 

                            8-11 เดือน    2 
                          11-12 เดือน    3 
                          12 เดือนข้ึนไป    5 

 

การจัดการระยะอุมทอง 
 

เม่ือมีการจัดการผสมพันธุสุกรอยางถูกตองแลว การจะไดลูกท่ีมีคุณภาพดีและ
จํานวนมากจะตองมีการจัดการกับสุกรในระยะอุมทองอยางถูกตอง โดยปฏิบัติดังนี้ 

 

1.  หลังจากผสมพันธุและมีการเช็คการกลับสัดแลว   นําแมสุกรเขาคอกอุมทอง 
ซ่ึงเปนคอกขังเดี่ยว  

2.  การใหอาหาร อยาใหอาหารมากหรือนอยเกินไป ควรดูจากสภาพของสุกร 
                - ระยะอุมทอง 1-84 วัน ระยะนี้การเจริญเติบโตของตัวออนเปนไปอยางชาๆ 
จึงควรจํากัดอาหารแมสุกรโดยใหโปรตีน 12 เปอรเซ็นต วันละ 1.8-2 กิโลกรัม ข้ึนอยูกับ
สภาพของแมสุกร เพ่ือปองกันไมใหสุกรอวนเกินไป ซ่ึงจะมีผลทําใหตัวออนในครรภตาย
มากข้ึน ทําใหคลอดยาก แมสุกรเปนโรคเตานมอักเสบ (mastitis) ไดงาย ใหนมนอย และ
ทับลูกตายเสมอ 
                - ระยะอุมทอง 84 วัน  กอนคลอดควรเพิ่มอาหารใหมากข้ึน เปนวันละ 2.5-3 
กิโลกรัม เพราะลูกสุกรระยะนี้จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และเตรียมตัวแมสุกรสําหรับ
การใหนมและเลี้ยงลูกตอไป 

3.  ระวังอยาใหแมสุกรทองผูก  ควรใหหญาสด  ผัก เถามันเทศ  หรือรําละเอียด 
ผสมนํ้าใหกิน  

4.  จัดสภาพใหแมสุกรอยูอยางสบาย พื้นคอกไมแฉะ อากาศถายเทสะดวก มีนํ้า 
และอาหารพรอม 

5.  คัดแมพันธุท่ีผสมไมติด 2 คร้ัง ติดตอกันท้ิงไป 
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การจัดการระยะคลอด 
 

การจัดการระยะคลอด ควรปฏิบัติดังนี้ 
 

1.  เตรียมอุปกรณในการคลอดใหพรอม เชน ผาสะอาดเช็ดตัวลูก ดายเบอร 8  
สําหรับผูกสายสะดือ ทิงเจอรไอโอดีนสําหรับใสแผล กรรไกรตัดสายสะดือ กรรไกรตัด
เข้ียว กรรไกรตัดเบอรหู มีด เข็มเบอร 18-20 ขนาด 1 น้ิว กระบอกฉีดยา ภาชนะใสนํ้ายา
ฆาเช้ือและนํ้ายาฆาเช้ือ ฮอรโมนออกซี่โตซิน ยาปฏิชีวนะ 

2.  ชวงกอนคลอด 2 สัปดาห  ควรถายพยาธิภายในและพนยากําจัดพยาธิ 
ภายนอกกอนคลอด 1 สัปดาห ควรทําความสะอาดและฆาเช้ือคอกคลอด และอาบนํ้าทํา
ความสะอาดตัวแมสุกร โดยเฉพาะสวนอวัยวะเพศ พื้นทอง เตานม ขาและเทา ซ่ึงเปน
สวนท่ีลูกสุกรจะเขามาสัมผัสมากท่ีสุด  

3.  กอนคลอดประมาณ 1 สัปดาห เคลื่อนยายแมสุกรไปยังคอกคลอด    เพ่ือให
แมสุกรมีเวลาในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของคอกคลอด แตตองระวังอยาใหสุกร
เครียด 

4.  อาหารที่ใหควรผสมอาหารหยาบหรืออาหารที่มีกากมากเปนพิเศษ เชน ผัก 
หญา รําหยาบ มันเสน เปนตน เพ่ือใหสุกรไมทองผูกและไมเปนอุปสรรคในการคลอด 

5.  เฝาสังเกตอาการของแมสุกร   เม่ือใกลกําหนดคลอดควรจะหมั่นดูแลแมสุกร
เปนพิเศษ  สุกรใกลคลอดจะแสดงอาการกระวนกระวาย ลุกน่ังบอย อวัยวะเพศบวมแดง 
เตานมและหัวนมขยายใหญข้ึน เม่ือบีบหัวนมจะมีนํ้านมไหลออกจากทุกเตาท่ีบีบ (ภาพที่ 
7.10) แสดงวาสุกรตัวน้ันจะคลอดภายใน 24 ช่ัวโมง กอนคลอด 30 นาทีจะมีนํ้าเมือกไหล
ออกมาทางชองคลอด สุกรจะแสดงอาการเบงเปนระยะ ในระยะเวลาไมนานการคลอดก็จะ
เร่ิมข้ึน  

6.  การคลอด 
                - การคลอดสุกรไมจําเปนตองเอาหัวออกกอนเสมอไป ลูกสุกรอาจเอาขาออก
กอนก็ได ซ่ึงถือวาไมใชอาการผิดปกติ (ภาพที่ 7.11) 
                - การคลอดตามปกติจะกินเวลาต้ังแต 30 นาทีจนถึง 5 ช่ัวโมง และระยะเวลา 
ระหวางคลอดลูกแตละตัวเฉลี่ย 15 นาทีไมควรเกิน 30 นาที ถาแมสุกรใชชวงเวลาคลอด
นานเกินไป อัตราการตายของลูกสุกรก็จะเพิ่มมากข้ึนดวย (ตารางที่ 7.3) 
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ตารางที่ 7.3  แสดงความสัมพันธของระยะเวลาและปริมาณลูกสุกรท่ีตายระหวางคลอด 
 

ระยะเวลาคลอด เปอรเซ็นตลูกสุกรตายระหวางคลอด 
นอยกวา 1 ช่ัวโมง 3.5 

1-2 ช่ัวโมง 4 
2-3 ช่ัวโมง 5.5 
3-4 ช่ัวโมง 10 

มากกวา 6 ช่ัวโมง 30 
 

                - ในกรณีท่ีแมสุกรคลอดยาก หากเห็นวาแมสุกรเบงคลอดเปนเวลานาน   แต
ไมคลอดหรือไมมีแรงเบงหรือคลอดลูกแตละตัวหางกันมากกวา 30 นาที ควรฉีดฮอรโมน
ออกซ่ีโตซินเขากลามเนื้อบริเวณคอ เพ่ือชวยเรงคลอดโดยฮอรโมนนี้จะมีผลทําใหกระดูก
เชิงกรานขยายตัวและเพิ่มแรงเบงใหมีมากข้ึน  สุกรจะมีลมเบงภายใน 25 นาทีหลังฉีด 
หากแมสุกรยังไมมีทีทาวาจะคลอดอีกถึงแมวาจะฉีดฮอรโมนไปแลว หรือแมสุกรเบงจน
อุจจาระปสสาวะไหล อาจเน่ืองจากลูกสุกรตัวโตเกินไปหรือลําตัวขวางอยู ควรทําการชวย
โดยการลวงทางชองคลอด (ภาพที่ 7.12) แลวดึงลูกสุกรออกมา หรือจัดทาใหลูกสุกร 
กอนการลวงตองตัดเล็บ ลางมือใหสะอาดและลางดวยนํ้ายาฆาเช้ือโรคดวย จากน้ันสอด
มือเขาทางชองคลอดและสอดมือเขาไปตามปกมดลูกทีละขาง เม่ือพบตัวลูกสุกรแลวควร
จับขาใหแนนแลวคอย ๆ ดึงออกมาพรอมกับสายสะดือ หลังลวงเสร็จควรฉีดยาปฏิชีวนะ
และเหน็บยา เพ่ือปองกันการอักเสบและการติดเช้ือ 
                - เม่ือแมสุกรคลอดลูกหมดแลว ใชนํ้าทําความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศและ
พื้นคอกใหสะอาด แลวเช็ดทําความสะอาดดวยนํ้ายาฆาเช้ือ ตอจากน้ันภายใน 24 ช่ัวโมง
จะมีรกไหลออกมา (ภาพที่ 7.13) จากน้ันฉีดยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันมดลูกและเตานม
อักเสบดวย  
                - ระวังแมสุกรมีไขหลังคลอด ควรมีการวัดไขแมสุกรหลังคลอดทุก 12 ช่ัวโมง 
โดยเฉพาะแมท่ีมีการลวงชวยคลอดและแมท่ีมีปญหาเตานมอักเสบ ทําการรักษาจนหาย
ปวย อาจมีการเสริมสารนํ้า เชน นํ้าเกลือ กรณีแมมีอาการปวย อุณหภูมิปกติของแมสุกร
ในคอกคลอด ดังน้ี 
 



     =  คลอดลูกตัวแรก 39.4 องศาเซลเซียส (102.9 องศาฟาเรนไฮต) 
     =  หลังคลอด 12 ช่ัวโมง 39.7 องศาเซลเซียส (103.5 องศาฟาเรนไฮต) 
     =  หลังคลอด 24 ช่ัวโมง 40.0 องศาเซลเซียส (104.0 องศาฟาเรนไฮต) 
     =  แมเลี้ยงลูก 39.3 องศาเซลเซียส (102.7 องศาฟาเรนไฮต) 
 

  
 

 

  อวัยวะเพศและเตานมแมสุกร 
      กอนคลอดจะขยายใหญ 
 

  เม่ือบีบหัวนมจะมีน้ํานมไหลออกมา 

 

ภาพที่ 7.10  ลักษณะแมสุกรกอนคลอด 
 
               

AT 328 113 



                                                                                                                                     AT 328 114 

  
                ลูกสุกรคลอดเอาขาออก                       ลูกสุกรคลอดเอาหัวออก 

ภาพที่ 7.11  ลักษณะการคลอดของแมสุกร 
 

  
ภาพที่ 7.12  การลวงคลอด                     ภาพที่ 7.13  รกไหลออกมาหลังคลอดเสร็จ       
 

การจัดการระยะเล้ียงลูก 
 

หลังจากแมสุกรคลอดลูกหมดแลวควรใหแมสุกรพักแลวจึงปฏิบัติตอแมสุกรดังน้ี 
 

ก.  การใหอาหาร 
 

                 - หลังคลอด 1 วัน ใหอาหาร 1 กิโลกรัม/วัน  แมสุกรบางตัวจะไมกินอาหาร 
ในวันแรกหลังคลอดจึงควรใหแตนอย 
                 - หลังคลอด 2-5 วัน ใหอาหาร 1.5-2 กิโลกรัม/วัน 
                 - หลังคลอด 6-7 วัน ใหอาหาร 2-2.5 กิโลกรัม/วัน 
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                 - หลังคลอด 7 วันเปนตนไปใหอาหารเพิ่มอีก 0.25 กิโลกรัมตอลูกสุกร 1 ตัว  
เชน แมสุกรเลี้ยงลูก 10 ตัว ควรไดรับอาหารวันละ 2 + (0.25x10) = 4.5 กิโลกรัม และ
อาหารควรมีโปรตีน 14 % โดยใหวันละ 2 คร้ัง เชาเย็นและมีนํ้าใหกินตลอดเวลา 
 

                 เหตุท่ีตองคอย ๆ เพ่ิมอาหารข้ึน เพราะลูกสุกรแรกเกิดยังกินนมไมเกง ถา
แมสุกรผลิตนํ้านมมากเกินไป นมจะคางเตาเกิดการบูดเนา ทําใหลูกสุกรทองเสีย และถามี
นํ้านมคางเตามากเกินไป จะทําใหเตานมอักเสบได 

 

ข.  สังเกตอาการแมสุกร   
 

                 แมสุกรบางตัวหลังคลอดอาจแสดงอาการมดลูกอักเสบ โดยสังเกตไดจากมี
หนองไหลออกจากชองคลอด อุณหภูมิรางกายสูง จึงควรทําการรักษาโดยการใหยา
ปฏิชีวนะ  
 

การจัดการระยะหลังหยานม 
 

ก.  การจัดการสุกรกอนหยานมและหลังหยานม  
 

                 การจัดการสุกรกอนหยานมและหลังหยานม ควรปฏิบัติดังนี้ 
 

                 1.  กอนหยานม 3-4 วัน   ควรลดอาหารแมสุกรลงเหลือ 1.8 กิโลกรัมตอวัน   
เพ่ือไมใหนํ้านมคางเตามากเกินไป ซ่ึงจะกอใหเกิดเตานมอักเสบและยังปองกันไมใหลูก
สุกรเกิดอาการทองเสีย เน่ืองจากกินนมคางเตาดวย 
                 2.  วันหยานมควรงดใหอาหารและน้ําแมสุกร ในตอนเย็นทําการยายแมสุกร
ออกจากคอกคลอดไปคอกทองวางหรือในคอกขังรวม (กรณีหยาหลายแม) ทําใหแมสุกร
ไดรับความเครียดเพิ่มข้ึนจากการตอสูกันเพื่อกระตุนใหเปนสัดเร็วขึ้น สวนลูกสุกรปลอย
ไวในคอกเดิมประมาณ 7 วัน 
                 3.  วันรุงข้ึนหลังหยานมใหอาหารแมสุกรเต็มท่ี  2.5-3  กิโลกรัม  จนกวาจะ
เปนสัด เพ่ือกระตุนใหเกิดการตกไขเพ่ิมข้ึน 
                 4.  หม่ันตรวจสอบการเปนสัด    แมสุกรกลับมาเปนสัดหลังหยานม 3-7 วัน  
ใหทําการผสมไดทันที แมสุกรตัวใดไมเปนสัดภายใน 10 วัน ใหกระตุนการเปนสัดหรือฉีด
ฮอรโมนกระตุนการเปนสัดเขาใตผิวหนังบริเวณโคนหู  ซ่ึงจะทําใหแมสุกรแสดงอาการเปน
สัด 
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ภายใน 4-5 วัน  แตถาแมสุกรผอมมากควรรอไวผสมเม่ือเปนสัดคร้ังท่ี 2  จะไดลูกดกกวา 
 
                 5.  หลังผสมพันธุแลวลดปริมาณอาหารลง 
                 6.  คัดแมสุกรท่ีใหลูกไมดกหรือเลี้ยงลูกไมดีท้ิง 
 

                 แมสุกรหยานมควรเปนสัดภายใน 3-5 วัน แมสุกรหยานม 90-95 เปอรเซ็นต 
ควรผสมไดภายใน 7 วัน แตหากมีแมสุกรเปนสัดมากกวา 8 วันและฝูงแมพันธุท่ีผสมได
ภายใน 7 วันหลังหยานมมีคาตํ่ากวา 90 เปอรเซ็นต ตองรีบหาสาเหตุและแกไข 
ระยะเวลาจากหยานมถึงเปนสัดของแมสุกรมีผลตอระบบหมุนเวียนการใชโรงเรือน คอก
คลอด และกรงตับ  

 

                 ตัวอยางเชน บางสัปดาหหากผสมแมสุกรไดไมตามเปาหมาย เน่ืองจากแม
สุกรหยานมแลวเปนสัดชาหรือไมเปนสัด จะทําใหคอกคลอดวางมากแตกรงตับไมพอใส
แมทองวางและมีผลตออัตราการเขาคลอดและจํานวนลูกตอครอกดวย ระยะเวลาการเปน
สัดหลังหยานมของแมสุกรมีความสัมพันธกับความสมบูรณพันธุของแมสุกร แมสุกรท่ีมี
ความสมบูรณพันธุสูงจะเปนสัดภายใน 3-5 วัน แมสุกรท่ีมีความสมบูรณพันธุตํ่าจะเปนสัด
ใชเวลามากกวา 6 วัน   

 

ข.  สาเหตุที่ทําใหแมสุกรเปนสัดชาหลังหยานม 
      

                 การที่แมสุกรหลังหยานมเปนสัดชา (มากกวา 7 วัน) มีผลทําใหอัตราการเขา
คลอดตํ่า จํานวนลูกตอครอกลดลง และทําใหไมไดผสมตามเปาหมายท่ีวางไว แมสุกรเปน
สัดชาหลังหยานมมีสาเหตุจาก 

 

                 1.  แมสุกรทองแรกมีระยะเวลาเปนสัดหลังหยานม 6-12 วัน ข้ึนกับความสมบูรณพันธุ
ของแมสุกร แมสุกรท่ีใหลูกครอกแรกจะสูญเสียนํ้าหนักตัวในชวงเลี้ยงลูกมาก ในขณะที่
กินอาหารไดนอย ทําใหไดสารอาหารไมเพียงพอกับความตองการเพ่ือรักษาเมแทบอลิซึม
ของรางกาย การผลิตน้ํานม และการเจริญเติบโตระหวางการเลี้ยงลูกทองแรก จึงตองนํา
ไขมันท่ีสะสมไวในรางกายมาใช ทําใหสูญเสียน้ําหนักเม่ือหยานมสูงและทําใหสุกรสาวที่
ใหลกูทองแรกไมคอยเปนสัดหลังหยานม ดังน้ันสุกรสาวที่จะผสมพันธุคร้ังแรกควรมี
นํ้าหนักไมตํ่ากวา 140 กิโลกรัมและมีไขมันสันหลัง 20-22 มิลลิเมตร ทําใหสูญเสีย
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                2.  แมสุกรในระยะการเลี้ยงลูกไดรับอาหารไมเพียงพอ อาจเกิดจากอุณหภูมิ
ในโรงเรือนสูง วิธีการใหอาหาร ความนากินของอาหาร สุขภาพของแมสุกร เปนตน มีผล
ตอระยะเวลาเปนสัดหลังหยานม แมสุกรไดรับปริมาณอาหารนอยหรือพลังงานต่ําหรือ
โปรตีนหรือไลซีนไมเพียงพอในชวงเลี้ยงลูก มีผลทําใหระยะเวลาเปนสัดหลังหยานม
ยาวนานออกไป    

 

                 3.  สภาพรางกายไมสมบูรณหลังหยานม   เม่ือหยานมหากสุกรมีความหนา
ไขมันสันหลังตํ่า (14-16 มิลลิเมตร) จะทําใหเปนสัดชาหลังหยานม มักเกิดกับแมสุกรท่ีมี
สภาพรางกายผอมในชวงคลอด แมเลี้ยงลูกมาก และแมท่ีเลี้ยงลูกนานมากกวา 21 วัน 
และแมสุกรสาวทองแรกเวลาหยานมมีสภาพรางกายผอม ดังน้ันผูเลี้ยงควรใหอาหารแม
สุกรสาวทองแรกในระยะเลี้ยงลูกใหมากข้ึนดีกวาจะมาเพิ่มอาหารใหภายหลังหยานมแลว 
หากไมสามารถปรับใหอาหารสุกรสาวทองแรกในระยะเลี้ยงลูกไดมาก ควรปรับใหอาหาร
ในปริมาณสูง 3.5-4 กิโลกรัมตอวันในชวงหลังหยานมจนถึงผสมพันธุ ก็จะชวยใหเปนสัด
เร็วข้ึนและอัตราผสมติดดีข้ึน แตการปฏิบัติเชนนี้ไมมีผลกับแมสุกรนางที่ใหลูกหลาย
ครอกแลว เพราะแมสุกรเหลาน้ันจะสมบูรณพันธุเต็มท่ีแลว (ตารางที่ 7.4) 

 

ตารางที่ 7.4  ปริมาณอาหารที่กินในชวงหลังหยานมจนถึงผสมพันธุตอระยะเวลาเปนสัด 
                 หลังหยานมของสุกรสาวและแมสุกร 

 

ระยะเวลาหลังหยานมถึงเปนสัด (วัน) ปริมาณอาหารที่กิน (กก./วัน) 
 1.8 2.7 3.6 
สุกรสาว 21.6 12.0 9.3 
แมสุกร 4.9 4.7 5.0 
ที่มา : ศรีสุวรรณ (2547)  

 

                 เม่ือพบวาแมสุกรหยานมมีสภาพรางกายท่ีผอม ควรใหอาหารปริมาณสูงข้ึน 
ซ่ึงจะทําใหสภาพรางกายดีข้ึน อัตราการอุมทอง อัตราการตกไข และการมีชีวิตรอดของ
ตัวออนดีข้ึน แตไมมีผลตอจํานวนวันเปนสัดหลังหยานม สวนแมสุกรท่ีมีสภาพรางกายดี



 

ตารางที่ 7.5  ผลของการใหอาหารแมสุกรท่ีมีสภาพรางกายดีและผอมเมื่อหยานมตอ 
                 คุณลักษณะการสืบพันธุของแมสุกร 
 

สภาพรางกายดี ลักษณะ สภาพรางกายผอม 
ปริมาณอาหารที่ใหหลังหยานม (กก.) 4.7 3.0 5.2 3.0 
ระยะหยานมถึงเปนสัด (วัน) 6.0 5.9 7.1 7.5 
อัตราการอุมทอง (%) 86.9 82.0 69.0 62.0 
อัตราการตกไข (ฟอง) 16.6 16.2 17.7 16.7 
การมีชีวิตรอดของตัวออน 77.7 85.0 70.4 64.0 
ที่มา : ศรีสุวรรณ (2547)  
 

                 4.  ระยะเวลาในการเลี้ยงลูก  แมสุกรท่ีมีระยะเวลาในการเลี้ยงลูกส้ันหรือแม
สุกรทองแรกจะมีผลทําใหระยะเวลาเปนสัดหลังหยานมชา แมสุกรหยานมเร็ว 14 วันมี
ระยะเวลาเปนสัดชากวาแมสุกรท่ีหยานม 19-21 วัน (ภาพที่ 7.14) 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 ถึง 10 11 ถึง 13 14 ถึง 16 17 ถึง 19 20 ถึง 22 23 ถึง 25 26 ถึง 28 
ระยะเวลาในการเลี้ยงลูก   (วัน) ระ
ยะ
เว
ลา
หย

าน
มถ

ึงเ
ปน

สัด
   

(วั
น)

 

 
 

ภาพที่ 7.14  ผลของระยะเวลาในการเลี้ยงลูกตอการเปนสัดหลังหยานมของแมสุกร 
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ค.  การทําใหระยะเวลาเปนสัดหลังหยานมสั้นลง 
 

                 การทําใหระยะเวลาเปนสัดหลังหยานมส้ันลง ควรทําดังน้ี 
 

                 1.  การทําใหแมสุกรมีสภาพรางกายอยูในสภาพดี การจัดการอาหารแมสุกร
เปนเร่ืองสําคัญเพ่ือทําใหแมสุกรมีการสูญเสียนํ้าหนักตัวและ/หรือความหนาไขมันสันหลัง
นอยท่ีสุดในขณะเลี้ยงลูก แมหยานมควรมีความหนาไขมันสันหลังมากกวา 18 มิลลิเมตร 
สุกรสาวทดแทนเมื่อนํามาผสมพันธุควรมีนํ้าหนัก 130 กิโลกรัมข้ึนไป และในระยะเลี้ยง
ลูกใหมีการสูญเสียนํ้าหนักตัวนอยท่ีสุดและเลี้ยงลูกไมเกิน 10 ตัว ควรใหกินอาหารไม
นอยกวา 4.5 กิโลกรัมตอวัน  สวนแมสุกรนางในระยะเลี้ยงลูกพยายามใหแมสุกรกิน
อาหารใหไดมากท่ีสุดไมนอยกวา 5.6 กิโลกรัมตอวัน ถาผูเลี้ยงสามารถควบคุมปริมาณ
อาหารที่แมสุกรกินไดอยางเหมาะสมกับสภาพรางกายแมสุกร ทําใหการสูญเสียน้ําหนัก
และ/หรือความหนาไขมันสันหลังในระยะเลี้ยงลูกเหมาะสม ก็จะทําใหระยะเวลาเปนสัด
หลังหยานมส้ันลง ดังตารางที่ 7.6  
 

ตารางที่ 7.6  การสูญเสียน้ําหนักและความหนาไขมันสันหลังท่ีเหมาะสมของแมสุกร 
                 ในคอกคลอด 

 

ลําดับทอง น้ําหนักแมสุกร (กิโลกรัม/ตัว) ความหนาไขมันสันหลัง (มิลลิเมตร)  
 ผสม หลังคลอด หยานม ผสม หลังคลอด หยานม 
1 140 190 175 18 22 20 
2 175 215 200 20 23 21 
3 200 230 220 21 24 22 
4 220 245 235 22 24 22 
5 235 255 245 22 24 22 

ที่มา : Close (2003) อางโดยประวัติ (2548) 
 

                 2.  การรักษาอุณหภูมิและความช้ืนใหเหมาะสม   เชน   การทําฝาใตหลังคา
เพ่ือลดการแผรังสีความรอนจากหลังคาสูตัวแมสุกร ใชระบบนํ้าหยด (dripping) ระบบพน
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                 3.  การแบงหยานม โดยเฉพาะในแมสุกรสาวที่มีลูกมากกวา 10 ตัว หรือแม
สุกรท่ีมีสภาพรางกายผอม (คะแนนหุนตํ่ากวา 3) เพ่ือลดการสูญเสียนํ้าหนักเม่ือหยานม 
แตอาจทําใหเกิดปญหาการเปนสัดในระยะเลี้ยงลูกและเมื่อหยานมแลวจะเปนสัดชา 

 

                 4.  การขังรวมหลังหยานมชวยทําใหแมสุกรเปนสัดเร็วขึ้น  และทําใหสังเกต
การเปนสัดไดงาย การขังรวมจะทําใหแมสุกรเกิดความเครียดเนื่องจากการแยงอาหาร 
การกัดกันจะกระตุนใหเปนสัดเร็วขึ้น เม่ือสังเกตเห็นแมสุกรตัวไหนเริ่มเปนสัดก็ควรจะ
แยกออกมาขังในกรงตับเพื่อรอการผสม เพ่ือไมใหเกิดปญหาขาเจ็บเม่ือสุกรเปนสัดจะไล
ปนตัวอื่น 

 

                 5.  การใชพอสุกรกระตุนหลังหยานม    การใชพอสุกรกระตุนโดยใหพอสุกร
อยูกับแมสุกรอยางนอยคร้ังละไมตํ่ากวา 15-30 นาที อาจนําพอสุกรมาขังไวดานหนากรง
ตับแมสุกรหยานม หรือไลแมสุกรหยานมเปนกลุมมาขังไวดานหนาคอกพอสุกรก็ได อยา
ขังพอสุกรไวติดแมสุกรหยานมตลอดเวลาเพราะการกระตุนจะไดผลลดลง 

 

                 6.  การใชฮอรโมนกระตุนการเปนสัด  ใชในฟารมท่ีมีปญหาเร่ืองการไมเปน
สัดหลังหยานมหรือทําการผสมไมไดตามเปาหมาย ฮอรโมนที่ใชคือ โกนาโดโทรปน 
(gonadotropin) ซ่ึงประกอบดวย ฮอรโมน PMSG และ HCG โดยฉีดใหแมสุกรในวันท่ี
หยานมจะทําใหแมสุกรเปนสัดและผสมพันธุไดสูง 
 

ง.  สาเหตุที่ทําใหแมสุกรไมเปนสัดหลังหยานม 
      

                 แมสุกรไมเปนสัดหลังหยานม มีสาเหตุจาก 
 

                 1.  การเปนสัดเงียบ   แมสุกรไมแสดงอาการเปนสัดใหเห็นแตมีการตกไข 
สาเหตุอาจเน่ืองจากการผิดปกติของฮอรโมน แกไขโดยใหพอสุกรตรวจสัด 
                 2.  มีถุงนํ้าในรังไข แมสุกร 5-10 เปอรเซ็นตเปนถุงนํ้าในรังไข ทําใหแมสุกร 
ไมแสดงหรือแสดงอาการเปนสัดก็ได การเกิดถุงนํ้าในรังไขอาจเกิดจาก 
                      2.1  ฮอรโมนผิดปกติ   ทําใหสุกรแสดงอาการสัดนานกวาปกติ มีวงรอบ
การเปนสัดผิดปกติไมแนนอน มีนิสัยเหมือนพอพันธุ เม่ือขังรวมจะปนตัวอื่น 
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                      2.2  การหยานมแมสุกรเร็วเกินไป หยานมเร็วกวา 18-19 วันหรือคลอด
แลวไมไดเลี้ยงลูก 
                      2.3  อาหารมีเช้ือราผลิตสารพิษไมโครทอกซินหรือซีราลีโนน   เม่ือสุกร
ไดรับจะทําใหเกิดความไมสมดุลของฮอรโมนเอสโตรเจน เพราะสารพิษไมโครทอกซิน 
ออกฤทธิ์คลายเอสโตรเจน ซ่ึงจะทําใหสุกรเปนสัด แตไมมีไขตก 
                      2.4  ความเครียดจากความรอน    การเคล่ือนยายหรือรวมกลุมในชวง 
อุณหภูมิสูงจะเหน่ียวนําใหเกิดถุงนํ้าในรังไข 
                 3.  แมสุกรเปนสัดในระยะเลี้ยงลูก  มักเกิดในแมสุกรท่ีมีลูกนอยหรือเลี้ยงลูก 
นอย และเลี้ยงลูกนานกวา 3 สัปดาห แกโดยใหแมสุกรเลี้ยงลูกไมตํ่ากวา 7 ตัวไปจนถึง
หยานม และหากมีการแยกหยานมลูกจะตองหม่ันสังเกตอาการสัดในระยะเลี้ยงลูก     
 

จ.  การคัดทิ้งแมสุกรพันธุ 
 

                 การคัดท้ิงแมสุกร ควรทําในวันที่หยานม ลักษณะแมสุกรท่ีควรคัดท้ิงมีดังน้ี 
 

                 1.  ขาไมแข็งแรง 
                 2.  คลอดลูกยาก มีปญหาในการคลอด 
                 3.  กัดลูกหรือทับลูก (สังเกตแสดงอาการ 2 ครอก) 
                 4.  เปนไขหลังคลอด (สังเกตแสดงอาการ 2 ครอกติดกัน) 
                 5.  จํานวนลูก ตํ่ากวา 7 ตัวตอครอก 
                 6.  ใหลูกที่มีลักษณะผิดปกติหรือพิการทางกรรมพันธุ เชน ไมมีรูทวาร ไสเลื่อน  
อัณฑะทองแดง เปนตน 
                 7.  มีหนองไหลออกมาจากชองคลอด รักษาไมหาย 
                 8.  ผสมไมติด 3 คร้ัง ในชวงทองวาง 
                 9.  อายุมาก คือ ใหลูกมาแลว 5-6 ครอก (อายุประมาณ 3 ป) 
                 10.  เปนโรคตาง ๆ เชน โรคแทงติดตอ โรคเตานมอักเสบ เปนตน 
 

7.2  การจัดการลูกสุกรระยะแรกคลอดถึงหยานม (ระยะดูดนม) 
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การจัดการลูกสุกรระยะแรกคลอดถึงหยานมมีความสําคัญอยางมาก เน่ืองจาก
สงผลตอไปในระยะหยานมและระยะขุน จึงควรใหความสําคัญถึงการจัดการและสุขภาพ
ของลูกสุกร 

 
 

ก.  การจัดการลูกสุกรระยะแรกคลอดถึงหยานม ควรปฏิบัติดังนี้ 
 

                 การจัดการลูกสุกรระยะแรกคลอดถึงหยานม ควรปฏิบัติดังนี้ (ภาพที่ 7.16) 
 

                 1.  ทําความสะอาดลูกสุกร   เม่ือลูกสุกรคลอดออกมา จะมีเมือกเหนียวหรือ
เลือดเลอะเทอะอยูตามลําตัวและมีสายสะดือติดอยู จึงควรทําความสะอาดโดยใชมือรูด
หรือใชลูกยางดูดเมือกบริเวณจมูกและเมือกในปากลูกสุกรออกใหหมดกอน แลวจึงใชผา
สะอาดเช็ดถูตามลําตัวลูกสุกรอยางแรงเพื่อกระตุนใหลูกสุกรหายใจไดดีข้ึน และทําใหลูก
สุกรไมหนาวส่ันจากเมือก หากไมมีผาก็ใชฟางขาวแทนได 
                 2.  ตัดสายสะดือ สายสะดือยาวถูกลากไปตามพื้นทําใหเกิดอาการอักเสบได 
หรือถามีการรั้งสายสะดือตรงชองทองเนื่องจากการเหยียบก็อาจทําใหเปนไสเลื่อนได จึง
ควรทําการตัดสายสะดือลูกสุกร โดยนําดายเบอร 8 ท่ีแชในนํ้ายาฆาเช้ือมัดตรงสายสะดือ
ใหแนนตํ่ากวาพ้ืนทองประมาณ 1 น้ิว ตัดสายสะดือใตรอยมัดดวยมีดหรือกรรไกรหางจาก
รอยมัด ½ น้ิว ทาทิงเจอรไอโอดีนตรงรอยแผลใหท่ัว 
                 3.  ตัดเข้ียว ลูกสุกรแรกเกิดจะมีเข้ียวที่แหลมคม 4 คู  จึงควรตัดเข้ียวใหกับ
ลูกสุกร  เพื่อปองกันไมใหกัดหัวนมแม ทําใหเกิดอาการอักเสบและปองกันการกัดกันดวย 
การตัดเข้ียวใชคนเพียงคนเดียวโดยใชมือซายจับตรงบริเวณหัวใชน้ิวช้ีสอดเขาไปในปาก 
น้ิวหัวแมมือจับบริเวณทายทอย และใชน้ิวกลางประคองใตคางไว ใชคีมตัดเข้ียวใหชิด
เหงือกจนหมดคมท้ังดานบนและดานลาง ใชน้ิวลูบเหงือกดูวายังคมอยูหรือไม ถาคมอยูให
ตัดจนหมดคม 
                 4.  การทําเคร่ืองหมาย  เพื่อสะดวกในการบันทึกพันธุประวัติ โดยทําการตัด
เบอรหูหรือสักเบอรหู แลวทาดวยทิงเจอรไอโอดีน 
                 5.  ตัดหาง ประมาณ 1/3 ของความยาวหาง เพ่ือปองกันการกัดหางกัน 
                 6.  ปลอยใหลูกสุกรกินนมแมภายใน 5  ช่ัวโมงหลังคลอด  นํ้านมแมในระยะ 
2-3 วันแรกจะมีลักษณะขนเหลือง เรียกวา นมนํ้าเหลือง (colostrum) เพ่ือเพ่ิม
ภูมิคุมกันโรคใหแกลูกสุกร 
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                 7.  ใหความอบอุนแกลูกสุกรและอยาใหลมโกรก  สุกรระยะแรกตองใหความ
อบอุนโดยใชฟางขาวหรือกระสอบวางไวตรงมุมใดมุมหน่ึงของคอกและใหไฟกกใช
หลอดไฟขนาด 100-200 วัตต แขวนใหสูงจากพ้ืน 1-1½ ฟุต 
                 8.  ใหธาตุเหล็กแกลูกสุกรเม่ืออายุ 2-3 วัน   ปริมาณธาตุเหล็กท่ีสะสมอยูใน
ตับและท่ีไดจากนํ้านมแมมีไมเพียงพอตอการนําไปสรางเม็ดเลือดในรางกาย จึงทําใหลูก
สุกรเปนโรคโลหิตจางและซีดผอมกวาปกติ ดังน้ันจึงควรใหธาตุเหล็กแกลูกสุกรโดยการ
ฉีด 2 มิลลิลิตร หรือใหกิน 100 มิลลิกรัมตอตัว ในวันท่ี 3 หลังคลอด และใหซํ้าอีกคร้ังใน
สัปดาหถัดไป ถาเห็นวาลูกสุกรแสดงอาการเหงือกหรือผิวหนังซีด การฉีดควรฉีดเขา
บริเวณกลามเนื้อหรือกลามเนื้อโคนขาหลัง 
                 9.  ใหลูกสุกรมีนํ้าสะอาดกินไดตลอดเวลา   ถึงแมวาไดนํ้าจากนํ้านมแมแลว  
แตยังไมเพียงพอตอความตองการของลูกสุกร 
                 10.  ควรทําใหพื้นคอกแหงและสะอาดอยูเสมอ เพ่ือไมใหลูกสุกรทองเสีย 
                 11.  แมสุกรมีปญหาเร่ืองนํ้านม    ควรหาสาเหตุหรือแกไข   หรือจัดเตรียม 
นํ้านมจากแหลงอื่น โดยการยายลูกสุกรไปฝากแมสุกรตัวอื่นที่คลอดใกลเคียงกันไมเกิน 
3-4 วันและมีลูกนอย 
                 12.  หัดใหลูกสุกรกินอาหารเสริมนม   เรียกวา อาหารเลียราง (creep feed)   
มีโปรตีน 18-20 เปอรเซ็นต ต้ังแตอายุ 1 สัปดาหถึงหยานม เพ่ือท่ีจะหยานมลูกสุกรไดเร็ว
ข้ึน ลูกสุกรโตเร็ว ไดนํ้าหนักหยานมสูง ซ่ึงจะทําใหสามารถผลิตลูกสุกรไดแมละหลาย
ครอก 
                 13.  ควรตอนลูกสุกรเพศผูเพ่ือขุนสงตลาดเมื่ออายุ 2-3 สัปดาห เพ่ือใหแผล
หายเร็ว เครียดนอยและเสียเลือดนอย 
                 14.  สังเกตดูอาการของโรคท่ีอาจเกิดกับลูกสุกรโดยเฉพาะโรคทองรวง  ซ่ึง
โรคน้ีเกิดจากหลายสาเหตุ เชน เช้ือโรค อาหาร อากาศเปลี่ยนแปลง และสภาพรางกาย
ของสุกร การแกไขตามสาเหตุ หากเกิดจากสภาพแวดลอม เชน ลมโกรก คอกช้ืนแฉะ แก
โดยไมใหลมโกรก ทําใหคอกแหงและสะอาด เพ่ิมความอบอุนใหแกลูกสุกร แตถาเกิดจาก
เช้ือโรคก็รักษาโดยการใหยาปฏิชีวนะโดยการกรอกปากหรือฉีดยา 
                 15.  ทําการจดบันทึกขอมูล เชน จํานวนลูก นํ้าหนักแรกคลอด เปนตน 



                 16.  ควรหยานมลูกสุกรเม่ืออายุได 21-28  วัน หรือนํ้าหนัก  5-7  กิโลกรัม  
โดยยายแมสุกรออกไปกอน และปลอยใหลูกสุกรอยูในคอกตอไปอีก 1 สัปดาห จึงคอย
ยายไปคอกอนุบาล เพ่ือไมใหลูกสุกรมีความเครียดมาก 

      

   

        เช็ดเมือกตามลําตัว                         ตัดสายสะดือ                               ตัดหาง 

  
               

 

ตัดเขี้ยว                                 ตัดเบอรหู                ใหลูกสุกรกินนมและใหความบอุน 

   
    ฉีดธาตุเหล็กเมื่ออายุ 3 วัน         ตอนลูกสุกรเมื่ออายุ 2-3 สัปดาห        ดูดน้ําคลํ่าและเมือกในปาก 
         

ภาพที่ 7.15  การจัดการลูกสุกรแรกเกิด 
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ข.  สาเหตุการสูญเสียลูกสุกรระยะดูดนม    
 

                 การสูญเสียลูกสุกรระยะดูดนมมี 2 สาเหตุคือ 
                  

                 1.  การตายที่เกิดเปนประจํา มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บ ซ่ึงสวนใหญเกิด
จากโครงสรางของคอกคลอดไมเหมาะสมจนเปนอันตราย พื้นคอกแฉะ อับทึบ ฝนสาด 
รอนอบอาวหรือหนาวเย็นเกินไป ลมโกรกแรง อดอาหาร แมสุกรไมมีนํ้านม แมแกเกินไป 
สุกรสาวครอกแรก แยงกินนมไมทันตัวอื่น แมสุกรทํารายลูก ถูกแมทับตาย ลูกแรกคลอด
นํ้าหนักนอย ออนแอ ยืนทรงตัวไมได เดินไมได โทรม เพลีย พิการ หรือผิดปกติแต
กําเนิด เชน splay leg รวมถึงการตายจากการติดเช้ือโรคทางระบบตาง ๆ ของรางกาย 
เชน ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจที่ไมรายแรง และไมแพรระบาด 
 

                 2.  การตายที่มีการขยายวงของการสูญเสียมากกวาปกติ  มีการระบาด
ของโรคติดเช้ือ ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว เปนตน และความสูญเสียจากความ
พิการโดยกําเนิดถึงข้ันตองทําลายซ่ึงถายทอดทางพันธุกรรมระดับสูง เชน หัวบวมน้ํา 
(hydrocephalus) ปลายเทาคุดงอ เปนตน การสูญเสียจากสาเหตุน้ีมีมากกวา 7-10 
เปอรเซ็นต         
 

7.3  การจัดการสุกรออน (หยานม-15 กิโลกรัม) 
 

ก.  การปฏิบัติตอสุกรออน 
 

                 การจัดการสุกรออน ควรปฏิบัติดังนี้ 
 

                 1.  หลังหยานมแลว 1 สัปดาห  ยายลูกสุกรไปอยูในคอกอนุบาล  ถาลูกสุกร
ตางคอกกันมารวมกันจะกัดกันทําใหชะงักการเจริญเติบโตหรือตายได จึงตองระมัดระวัง 
                 2.  จัดขนาดเปนคอกยอย ๆ   และจัดใหมีรางอาหารเพียงพอสําหรับลูกสุกร
ท่ีเขาไปกินพรอม ๆ กัน ไมควรขังลูกสุกรจํานวนมาก จะทําใหเกิดการตอสูกันและแยง
อาหารกัน  ตัวท่ีออนแอจะเสียหายและเจริญเติบโตไมสมํ่าเสมอ 
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                 3.  การใหอาหาร   ใหอาหารลูกสุกรออนซ่ึงเปนอาหารท่ียอยงาย  มีโปรตีน 
18-20 เปอรเซ็นต โดยใหทีละนอย ๆ แตบอย ๆ คร้ัง หม่ัน ตรวจดูการกินอาหารของลูก
สุกร  ถาตัวไหนกินอาหารชากวาตัวอื่นในฝูง ใหทําการคัดแยกไปขังรวมกัน เพ่ือจะไดลูก
สุกรท่ีมีการเจริญเติบโตสมํ่าเสมอ ถาตัวไหนไมกินอาหารใหแยกขังและทําการรักษา        
                 4.  ระวังอยาใหลมโกรกมากเกินไปและรักษาพ้ืนคอกใหแหงเสมอ เพราะจะ
ทําใหลูกสุกรออนแอ เกิดโรคขี้ไหล ปอดบวม และทําใหเจริญเติบโตชา 
                 5.  พยายามหัดใหลูกสุกรถายเปนที่ โดยกวาดขี้สุกรกองรวมกันไวบริเวณท่ี
จะใหลูกสุกรถาย เพราะสุกรมีนิสัยชอบถายในบริเวณท่ีช้ืนและสกปรก 
                 6.  รักษาสภาพแวดลอมใหลูกสุกรเกิดความเครียดนอยท่ีสุด   อาจแขวนโซ 
หรือยางนอกรถยนตใหลูกสุกรเลน 
                 7.  ตรวจดูสุขภาพลูกสุกร ถาลูกสุกรแสดงอาการผิวหนัง เหงือกและเยื่อตาซีด 
ใหฉีดธาตุเหล็กตัวละ 2 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ถาตัวไหนแสดงอาการขี้ไหล ปอดบวมหรือไอ 
ใหรีบแยกออกขังเดี่ยวเพื่อทําการรักษา 
                 8.  ทําการถายพยาธิและใหวัคซีนตามโปรแกรม 
                 9.  ถาลูกสุกรตัวผูท่ีจะขุนสงตลาด ถายังไมถูกตอน ใหทําการตอนลูกสุกร 
 

ข.  การยายคอก  
 

                 การนําสุกรตางคอกกันมารวมกัน ควรปฏิบัติดังนี้ 
 

                 1.  ยายสุกรจากตางคอกเขาคอกใหมพรอมกัน     เพ่ือใหเกิดความสนใจใน
สภาพแวดลอมใหม ๆ ทําใหไมกัดกัน 
                 2.  คัดสุกรท่ีมีขนาดนํ้าหนักใกลเคียงกันอยูดวยกัน ไมเชนน้ันสุกรตัวเล็กจะ
ถูกรังแกและถูกแยงอาหาร ทําใหโตชาและแคระแกรน 
                 3.  อยารวมสุกรท่ีมีจํานวนนอยเขาในฝูงท่ีจํานวนมาก 
                 4.  ถาสุกรเหน่ือยหอบจากการยายคอก    ควรฉีดนํ้ารดบนตัวสุกรเพื่อลด 
ความเครียดจากความรอน 
                 5.  ใหหญาสดหรือพืชสดแกสุกร   เพ่ือทําใหสุกรเบนความสนใจไมกัดกัน 
                 6.  ควรยายสุกรในเวลาท่ีมีอากาศเย็น เชน ตอนเชาหรือตอนเย็น 
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                 การเคล่ือนยายสุกรบอยหรือจัดขนาดบอย หรือเคลื่อนยายดวยความรุนแรง
จะทําใหสุกรทรุดโทรม เกิดความเครียด และไวตอโรค เน่ืองจากตองสูญเสียพลังงานซึ่ง
มาจากไขมันท่ีสะสมในรางกาย (ลูกสุกรเกิดใหมมีไขมันในรางกายประมาณ 2 เปอรเซ็นต
มาจากไขมันและสารอาหารในน้ํานมแม ลูกสุกรหยานมมีไขมัน 10-15 เปอรเซ็นตของ
นํ้าหนัก) ไขมันสวนน้ีถูกใชในวันหยานม การเคล่ือนยาย การโดนลมโกรก การกินอาหาร
ไดนอย และการตองปรับตัวกับเพื่อนใหมและตําแหนงของรางอาหารและจุบนํ้าหลายคร้ัง 
จึงควรลดการเคลื่อนยายสุกรใหนอยที่สุด 
 

ค.  ความสําคัญของน้ําหนักหยานม  
 

                นํ้าหนักหยานมที่ดีเปนเคร่ืองบงช้ีถึงประสิทธิภาพในเลาคลอด นํ้าหนักหยานม
มีความสัมพันธกับการกินอาหารของแมขณะเลี้ยงลูกและการจัดการลูกสุกรกอนหยานม 
ลูกสุกรขนาดใหญ (นํ้าหนักหยานมมาก) จะเลี้ยงงายกวาลูกสุกรขนาดเล็กหรือหางหมู 
(นํ้าหนักหยานมนอยกวา 5 กิโลกรัม) เน่ืองจากสามารถปรับตัวตอสภาพแวดลอมใหม 
การกินอาหารและกินนํ้าไดดีกวา และมีระยะขุนขายส้ันกวาเกือบสัปดาหหรือมากกวา   
ดังตารางที่ 7.7 และตารางที่ 7.8 

 

                ลูกสุกรกอนหยานมหากมีปญหาข้ีไหลในเลาอนุบาล พอมาเปนสุกรขุนมักไม
คอยโตหรือมีปญหาโรคแทรกซอนตามมา สุกรท่ีนํ้าหนักหยานมนอยจะมีประสิทธิภาพ
การยอยอาหารของเอนไซมจากตับออน ไดแก อะมิเลส ทริปซิน ไลเปส และโคไลเปส
นอยกวาสุกรท่ีนํ้าหนักหยานมมาก  

 

ตารางที่ 7.7  นํ้าหนักหยานมตออัตราการเจริญเติบโตชวงสัปดาหแรกหลังหยานมและ 
                 ประสิทธิภาพการเลี้ยงในระยะขุนของสุกร    
 

อัตราการเจริญเติบโต น้ําหนักหลังหยานมที่อายุ (วัน) จํานวนวันที่เลี้ยง-113.5 กิโลกรัม 
(กรัม) 28 50 150 (วัน) 

นอยกวา 0 14.7 30.1 105.5 183.3 
0-150 16.0 31.0 108.4 179.2 
150-230 17.0 32.5 111.4 175.2 
มากกวา 230 18.2 34.8 113.5 173.0 
ที่มา : วินัย (2547) 
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ตารางที่ 7.8  นํ้าหนักหยานมตออัตราการเจริญเติบโตของสุกร 
 

ลักษณะ ขนาด 
 เล็ก กลาง ใหญ 
น้ําหนักหยานม (กิโลกรัม) 5 7 9 
อัตราการเจริญเติบโตในชวงอนุบาล (กิโลกรัม/วัน) 0.280 0.338 0.390 
น้ําหนักตัวที่ 50 วัน (กิโลกรัม) 12.2 15.45 18.75 
อัตราการเจริญเติบโตในชวงสุกรขุน (กิโลกรัม) 0.721 0.739 0.757 
ที่มา : วินัย (2547) 
 

ง.  ชวงวิกฤติของลูกสุกรหลังหยานม 
 

                หลังจากจัดลูกสุกรลงในคอกอนุบาลเสร็จ ในชวง 36 ช่ัวโมงแรกหลังเขาคอก
อนุบาลถือเปนชวงวิกฤติ เพราะเปนชวงเวลาท่ีลูกสุกรเร่ิมตนปรับตัวกับท่ีอยูใหม  หาท่ีให
อาหารใหม หาจุบนํ้าใหม และหาท่ีนอนใหม ถาการจัดการพ้ืนฐานถูกตองลูกสุกรเกือบ
ท้ังหมดจะปรับตัวไดภายใน 36 ช่ัวโมง สวนอีก 2-4 เปอรเซ็นตลูกสุกรตองไดรับการสอน
ใหกินอาหารหรือตองดูแลเปนพิเศษ แตถามีลูกสุกรมากกวา 4 เปอรเซ็นต แสดงวาตองมี
การจัดการอยางใดอยางหน่ึงผิดพลาดหรือมีปญหาเร่ืองโรคมาเกี่ยวของ 

 

                ชวงนี้ผูเลี้ยงตองคอยสังเกตพฤติกรรมของลูกสุกรวาผิดปกติหรือไม โดยการ
พิจารณาส่ิงตอไปน้ี 

 

                1.  อารมณและความรูสึกของลูกสุกร     ลูกสุกรปกติจะสนใจตอส่ิงรอบขาง  
เชน  คนเดินผาน หากผิดปกติจะนอนซึมและไมสนใจใคร 
                2.  รูปทรง (body condition) สังเกตวาปกติ หรือผอม 
                3.  ทอง (abdominal shape) สังเกตวากลม หรือแฟบ 
                4.  ผิวหนัง (skin) สังเกตวาสดใสสีชมพู ขนส้ันน่ิม หรือขาวซีด ข้ีเร้ือน ขนแข็ง 
                5.  ความอยากกินอาหาร (appetite) สังเกตวากินอาหารสวนใหญหรือเอาแต
นอนสุมกัน 
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                6.  ขาดน้ํา (dehydration) สังเกตวาหนาตาสดใส หรือตาลึกหนังเหี่ยว จมูกแหง 
                7.  การหายใจ (respiration) สังเกตวาปกติ หรือหายใจกระตุกถี่ ๆ ดวยชองทอง 
                8.  ท่ัวไป (general appearance) สังเกตแผลตอน ขาเจ็บ ขอบวม เปนตน 

 

                ถาหลัง 36 ช่ัวโมงไปแลว พบวา ลูกสุกรมีลักษณะซึม ผอมลง ทองแฟบ 
ผิวหนังเหี่ยว นอนสุมหรือชิด ๆ กัน ตาลึก ซ่ึงเปนอาการบงช้ีวาลูกสุกรไมไดกินน้ําหรือ
อาหารอยางเพียงพอ แตถาพบวา ลูกสุกรสดใส ว่ิงเลน ทองปอง ถายอุจจาระและปสสาวะ
ตามปกติ ซ่ึงเปนอาการบงช้ีวาลูกสุกรกินอาหารและน้ําไดตามปกติ  
 

                การตรวจสอบขางตนเปนส่ิงสําคัญ หากพบลูกสุกรปวยควรแยกออกไวใน
คอกสุกรปวย นํานํ้าอีเล็กโตรไลทหรือยาละลายน้ําใหกินอยางเพียงพอ และสอนใหลูกสุกร
กินอาหารใหเปน การกินอาหารของลูกสุกรหยานมเปนปญหาท่ีพบเสมอ ซ่ึงปญหาน้ีมีผล
ตอการรอดชีวิตของลูกสุกร ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และสงผลถึงการเจริญเติบโต
ในชวงขุนดวย อาหารที่ใหแกลูกสุกรระยะแรกอาจผสมน้ําใหมีลักษณะเปนอาหารเหลว   
ควรใหอาหารบอย ๆ คร้ัง คร้ังละนอย ๆ ซ่ึงจะกระตุนการกินได ถาลูกสุกรไมกินใหเอา
อาหารใสกระบอกฉีดยาแลวกรอกใสปากลูกสุกร เม่ือลูกสุกรเร่ิมรูรสอาหารจะเร่ิมปรับตัว
กินเอง เม่ือลูกสุกรกินเปนแลวควรเปลี่ยนเปนอาหารแหงหรือเปยก  ระวังอาหารบูดเนา
โดยเฉพาะอาหารที่มีนมและปลาปนสูง ๆ และอีเล็คโตรไลทท่ีมีกลูโคสอยู  ลูกสุกรจะกิน
นํ้ามากกวาอาหาร  ซ่ึงจะทําใหไดรับอาหารจริง ๆ นอยลง ลูกสุกรปวยหรือมีปญหาเม่ือ
แยกออกจากฝงูแลวหามนํากลับคอกเดิม  
 

7.4  การจัดการสุกรขุน 
 

การเลี้ยงสุกรขุนถาผูเลี้ยงไดสุกรขุนท่ีดีมาเลี้ยงยอมจะทําใหประสบความสําเร็จ 
เพราะ สุกรขุนท่ีดีจะกินอาหารนอย เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง มีคุณภาพซากดี คือ มี
เปอรเซ็นตของเนื้อแดงมาก หนังบาง มันนอย กระดูกเล็ก ทําใหตนทุนตํ่า  
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ก.  การซ้ือสุกรขุนจากฟารมอื่นมาเลี้ยง 
 

                การซ้ือสุกรขุนจากฟารมอ่ืนมาเลี้ยง ควรปฏิบัติดังนี้   
 

                1.  เลือกซ้ือลูกสุกรจากฟารมท่ีไดมาตรฐานทั้งในดานสายพันธุ   การจัดการ
และการปองกันโรค โดยปกติลูกสุกรขุนขายท่ีนํ้าหนัก 12 กิโลกรัมข้ึนไป 
                2.  การขนยายลูกสุกร  ควรขนยายในชวงที่มีอากาศเย็น  เชน  ตอนเชาหรือ
ตอนเย็น จะชวยใหลูกสุกรไมเครียดขณะเดินทาง 
                3.  คอก รางน้ําและรางอาหาร ตองจัดเตรียมใหสะอาดและพนยาฆาเช้ือกอน
นําสุกรขุนมาเลี้ยง 
                4.  เม่ือลูกสุกรมาถึงใหลูกสุกรพักผอนในคอกสักระยะ    แลวใหยาปฏิชีวนะ 
ผสมวิตามินใหกิน เพ่ือลดความเครียดจากการเดินทาง 
                5.  อยารวมสุกรท่ีซ้ือมาใหมกับสุกรเดิมในฟารม  ควรแยกเลี้ยงไวในคอกพัก
หางจากฝูงเดิมจนกวาแนใจวาสุกรท่ีซ้ือมาใหมไมเปนโรค อยางนอย 3 สัปดาห 
                6.  ใหอาหารแกลูกสุกรหลังจากมาถึง 3 ช่ัวโมง  เริ่มใหอาหารทีละนอย  และ
วันรุงข้ึนจึงใหกินตามปกติ 
                7.  ทําการถายพยาธิ ฉีดวัคซีน และพนยาฆาเห็บไร 
 

ข.  การจัดการสุกรเล็ก รุน ขุนถึงสงตลาด 
 

                1.  ยายสุกรจากคอกอนุบาลไปยังโรงเรือนสุกรขุน  แบงคอกภายในโรงเรือน
ออกเปนคอกยอย ๆ บรรจุสุกรขุนในจํานวนที่พอเหมาะไมควรเกิน 20 ตัว ไมควรบรรจุ
มากเกินไปจะทําใหสุกรเครียด เกิดการแยงอาหารกันและกัดกัน ทําใหการเจริญเติบโตใน
ฝูงไมสมํ่าเสมอ  บางตัวแคระแกรนไปเลย 
                2.  ทําการเปลี่ยนอาหารตามขนาดน้ําหนักสุกรแตละชวง  การเปลี่ยนอาหาร
ควรคอย ๆ เปลี่ยน โดยลดอาหารเกาและผสมอาหารใหมเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ การเปลี่ยน
อาหารทันทีอาจทําใหสุกรกินอาหารนอยลงและอาจทําใหสุกรข้ีไหลได 
                     - สุกรนํ้าหนัก 15-30 กิโลกรัม ใหอาหารสุกรเล็กมีโปรตีน 18 เปอรเซ็นต 
ใหกินอยางเต็มท่ี 
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                     - สุกรนํ้าหนัก 30-60 กิโลกรัม ใหอาหารสุกรรุนมีโปรตีน 16 เปอรเซ็นต 
ใหกินอยางเต็มท่ี 
                     -  สุกรนํ้าหนัก 60 กิโลกรัม-สงตลาด ใหอาหารสุกรขุนมีโปรตีน 14  เปอร- 
เซ็นต ใหกินอยางเต็มที่ 
                3.  ตรวจดูการเจริญเติบโตของสุกรแตละชวง  สุกรในคอกเดียวกันควรมีการ
เจริญเติบโตสมํ่าเสมอ นํ้าหนักสุกรไมตางกันเกิน 20 เปอรเซ็นต เชน ตัวท่ีเล็กท่ีสุด
นํ้าหนักประมาณ 16 กิโลกรัม ตัวท่ีใหญท่ีสุดนํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ถานํ้าหนัก
ตางกันควรจัดคอกใหม เพ่ือท่ีจะใหไดสุกรท่ีมีการเจริญเติบโตสมํ่าเสมอสงตลาดไดพรอม
กันทั้งคอก 
                4.  ทําความสะอาดที่กินอาหารและที่กินน้ําทุกวัน    อยาใหมีเศษอาหารหรือ 
มูลตกคางทําใหเกิดการบูดเนาและเชื้อราได 
                5.  พื้นคอกควรแหงและสะอาด โดยใชวิธีกวาดและตักข้ีสุกรออก อยาใชนํ้า
ลางโดยไมจําเปน ถาสกปรกมากจึงลางคอก 
                6.  ตรวจดูบาดแผลที่ตอน    ถาแผลยังไมหายหรืออักเสบใหรีบรักษาและ 
ปองกันไมใหแมลงวันมาไข ถาตัวไหนท่ีโตชาหรือแคระแกรนใหแยกออกไปขังรวมคอก
เดียวกัน 
                7.  พยายามหัดใหสุกรถายเปนที่ เม่ือทําการยายคอกใหม 
                8.  ตรวจดูสุขภาพ สุกรตัวไหนท่ีมีอาการผิดปกติ  ไมกินอาหาร  ข้ีไหล ปอด
บวม หรือเปนฝหนอง ใหรีบทําการรักษา  
                9.  การปองกันโรค  ควรทําตามโปรแกรมการทําวัคซีนและถายพยาธิ  และ 
ทําซํ้าเม่ือมีการระบาดของโรค 
                10.  การรักษาสภาพแวดลอมใหสุกรอยูอยางสบาย  การระบายอากาศดีและ
เย็นสบาย 
                11.  อยาใหสุกรทองผูก  ถาทองผูกใหแกไขโดยใหหญาสดหรือรําหยาบผสม
นํ้าใหสุกรกิน 
                12.  เม่ือยายสุกรออกจากคอกแตละคร้ังใหทําความสะอาดคอก ขัดถูพื้นและ
ฝาผนังใหสะอาด แลวจึงฉีดพนนํ้ายาฆาเช้ือ ถามีข้ีสุกรเกาะติดอยูจะทําใหยาฆาเช้ือไม
สามารถผานเขาทําลายเช้ือโรคได 
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                13. ทําการบันทึกอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร คุณภาพ
ซากของสุกรดวย 
 

                เม่ือสุกรมีนํ้าหนักประมาณ 90-110 กิโลกรัมสามารถขายได กอนจะขายควร
อดอาหารประมาณ 6 ช่ัวโมง ตอนสุกรมายังคอกพักขาย ทําการช่ังนํ้าหนักสุกรหนาฟารม      
เพ่ือปองกันไมใหรถและคนจับสุกรเขาไปในฟารม เพราะอาจเปนพาหะนําเช้ือโรคเขามา
ในฟารมได 

 

7.5  การจัดการสุกรพอพันธุ 
 

ในฟารมพอแมพันธุ การจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงและการใชพอสุกรเปนเร่ือง
สําคัญมาก เพ่ือท่ีจะไดผลผลิตและกําไรจากการลงทุนในการเลี้ยงสูง พอพันธุสุกรเปน
สวนสําคัญในเร่ืองของกรรมพันธุท่ีมีอยูในลูกสุกรในลักษณะท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยง 
 

ก.  การคัดเลือกสุกรพอพันธุทดแทน ควรพิจารณา 
 

                1.  ขนาดครอก   จากแมท่ีคลอดลูกมีชีวิตไมนอยกวา 10 ตัว  และเหลือรอด
หลังหยานม 8 ตัวข้ึนไป 
                2.  อัตราการเจริญเติบโตดี อายุ 154 วัน (5 เดือน) มีนํ้าหนัก 100 กิโลกรัม  
                3.  อัตราแลกเปลี่ยนอาหารดี ไมเกิน 2.75:1 เม่ือนํ้าหนัก 60-90 กิโลกรัม 
                4.  ความหนาไขมันสันหลัง ไมเกิน 1 น้ิว 
                5.  พื้นท่ีหนาตัดเน้ือสัน อยางนอย 60 ตารางนิ้ว เม่ือนํ้าหนัก 90 กิโลกรัม 
                6.  เตานมสมบูรณ  มีหัวนมที่เจริญดีอยางนอย 12 เตา  ระยะหางสมํ่าเสมอ  
และมี 3 คูอยูหนาหนังหุมลึงค 
                7.  รูปรางลักษณะใหญโต สมบูรณ แข็งแรง ลําตัวยาวลึกและสูง 
                8.  ไมมีลักษณะพิการทางพันธุกรรม 
                9.  คุณภาพซากไดมาตรฐาน 
                10.  สุขภาพรางกายแข็งแรงและดูจากการปองกันโรคของฟารม (ถาซ้ือมา)   
 

ข.  การเตรียมพอพันธุกอนผสมพันธุ 
 

                พอสุกรท่ีจะใชผสมพันธุควรมีการเตรียมกอนผสมพันธุดังน้ี 
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                1.  ควรมีโปรแกรมการกําจัดพยาธิท้ังภายในและภายนอกกอนการผสมพันธุ  
เชน ควรถายพยาธิทุก 6 เดือน 
                2.  ฉีดวัคซีนปองกันโรคที่สําคัญ   ไดแก   โรคอหิวาตสุกร   โรคพารโวไวรัส  
โรคปากและเทาเปอย และโรคอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละทองท่ี หรือบริเวณใกลเคียง เชน 
โรคพิษสุนัขบาเทียม โรคโพรงจมูกอักเสบ เปนตน ตามโปรแกรมดังน้ี 
                     2.1  วัคซีนโรคอหิวาต ทุก 6-8 เดือน 
                     2.2  วัคซีนโรคปากเทาเปอย ทุก 4-6 เดือน 
                     2.3  ถายพยาธิ ทุก 6 เดือน 
                     2.4  วัคซีนโรคพิษสุนัขบาเทียมเช้ือเปน ทุก 6 เดือน 
                3.  ควรตรวจเลือด   สําหรับสุกรท่ีซ้ือมาจากฟารมอื่นที่ไมแนใจวาปลอดจาก
โรคติดตอทางการสืบพันธุ เชน บรูเซลโรซีส และโรคเลบโตสไบโรซีส เพราะโรคดเหลาน้ี
จะทําใหแมสุกรแทงลูก คลอดลูกตาย หรือออนแอเลี้ยงไมรอด 
                4.  ควรตรวจความสมบูรณพันธุ  โดยตรวจคุณภาพนํ้าเช้ือกอนการผสมพันธุ 
เชน ดูสี ความเขมขนของน้ําเช้ือ ความแข็งแรงจากการเคล่ือนไหว และปริมาณน้ําเช้ือท่ี
หลั่งออกมาแตละคร้ัง และทดสอบประสิทธิภาพของพอพันธุ เชน ตรวจสอบการกลับสัด
ของแมสุกร พอสุกรท่ีดีจะใหการผสมติดมากกวา 70 เปอรเซ็นต หรือแมสุกรไมควรกลับ
สัดเกิน 30 เปอรเซ็นต นอกจากน้ันควรตรวจสุขภาพต้ังแตลูกอัณฑะและลึงควาดีหรือไม 
                5.  การใชจํานวนพอพันธุมากนอยข้ึนอยูกับอายุ ความแข็งแรง  และสุขภาพ
ของพอสุกร แตไมควรผสมเกินกวา 5-6 คร้ังตอสัปดาห เม่ืออายุพอถึง 1 ป 
                6.  การผสมพอสุกรคร้ังแรกใหถือเปนส่ิงสําคัญ     ควรทําใหพอพันธุทําการ 
ผสมไดสําเร็จ ถาพลาดพอพันธุบางตัวอาจผิดหวังและเหนื่อยหนายไมอยากจะผสมหรือ
ในคร้ังตอไปอาจจะมีลีลาในการเลาโลมตัวเมียมากและนานจนเกินไป ดังน้ันพอพันธุหนุม
ทุกตัวควรไดรับการฝกกอนใช 
                7.  ควรมีตัวผูหลายขนาด    เพ่ือผสมกับแมพันธุท่ีมีขนาดแตกตางกัน   เพ่ือ
ไมใหเกิดปญหาเม่ือมีสุกรเพศเมียเปนสัดพรอมกันหลายตัว โดยใชอัตราสวนของตัวผู 1 ตัว
ตอตัวเมีย 15-20 ตัว แตถาใชวิธีผสมเทียมจะมีปญหานอยลง และสามารถใชตัวผู 1 ตัว 
ตอตัวเมีย 30-40 ตัว 
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ค.  การปฏิบัติตอสุกรพอพันธุ 
 

                 สุกรตัวผูจะเริ่มเปนหนุมเม่ืออายุราว 4-5 เดือน แตยังไมควรใชผสมพันธุ 
ควรรอจนอายุ 8 เดือนข้ึนไป จึงเร่ิมใชได 
 

                1.  พอพันธุสุกรทดแทน ควรเร่ิมแยกเลี้ยงเดี่ยว เม่ือนํ้าหนัก 50-60 กิโลกรัม 
เพราะถาเลี้ยงรวมกัน มักจะกัดกันทําใหบางตัวเกิดอาการกลัวท่ีจะเขาใกลสุกรตัวอื่น ทํา
ใหมีผลเมื่อใชผสมพันธุ 
                2.  ควบคุมนํ้าหนักไมใหอวนเกินไป   ถาอวนเกินไปทําใหแมสุกรรับนํ้าหนัก
มากเกินไปและยังข้ีเกียจผสมพันธุ 
                3.  ควรใหไดออกกําลังกายอยูเสมอ   โดยไลใหเดินรอบคอกแมพันธุหรือมี 
คอกดินใหเดินออกกําลังกาย 
                4.  อัตราสวนพอพันธุตอแมพันธุ ควรเปน 1:15 
                5.  การใชพอพันธุท่ีไมเคยผสมพันธุ    ควรใหผสมพันธุกับสุกรสาวที่เปนสัด
เต็มท่ีหรือแมสุกรท่ีเคยใหลูกสุกรเพียง 1-2 ครอก 
                6.  ควรนําแมสุกรเขามาผสมพันธุในคอกพอพันธุ 
                7.  ไมควรใชพอพันธุ 1 ตัวกับแมพันธุมากกวา 1 ตัว ในเวลาใกลเคียงกัน 
                8.  พอสุกรหนุมอายุ 8-12 เดือน ควรใชไมเกิน 3 คร้ังตอสัปดาห    เพราะจะ
ทําใหเช้ือออนแอ ไมแข็งแรง มีผลทําใหขนาดครอกเล็กลง 
                9.  พอสุกรอายุเกิน 1 ป ควรใชงานโดยเฉลี่ย 5 คร้ังตอสัปดาห 
                10.  การใชพอสุกรผสม 2 คร้ัง ควรหางกัน 8 ช่ัวโมงเปนอยางนอย 
                11.  ถาพอพันธุแสดงอาการเบื่อหนาย  เหนื่อยกอนการผสมหรือเลิกลมท่ีจะ
ผสมควรใหพอพันธุพักอยางนอย 1 วัน 
                12.  เวลาท่ีเหมาะสมในการผสมพันธุควรเปนชวงที่อากาศเย็นสบาย  เชน  
เชาหรือเย็น 
                13.  อาหารที่ใชควรมีโปรตีน 14 เปอรเซ็นต วันละ 1.8 กิโลกรัม และใหหญา 
สดกินเต็มท่ี 
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ง.  สาเหตุที่พอพันธุสุกรไมกระตือรือรนในการผสมพันธุ 
 

                พอพันธุสุกรไมกระตือรือรนในการผสมพันธุ มีสาเหตุจาก                         
 

                1.  กรรมพันธุท่ีมีความตองการทางเพศต่ํา (sex drive) ไมมีทางแกไข 
                2.  การผสมในชวงแรกไมประสบความสําเร็จ 
                3.  สภาพแวดลอมท่ีรอนจัดเกินไป 
                4.  ชวงไลตอนไปผสมพันธุทําใหเหนื่อยหรือไดรับบาดเจ็บหรือเกิดความกลัว 
                5.  การติดเช้ือ ปวย เปนโรค 
                6.  ขาไมมีแรงหรืออายุมาก 
                7.  อวนมากเกินไป ทําใหไมคอยกระตือรือรน 
                8.  เกิดจากการใหอาหารไมตรงเวลาหรือสุกรหิวระหวางการผสมพันธุ 
                9.  ไดรับบาดเจ็บจากการผสมพันธุ 
 

จ.  ขอควรระวังในการใชพอสุกรหนุมในการผสมพันธุ 
 

                ขอควรระวังในการใชพอสุกรหนุมในการผสมพันธุ 
 

                1.  ควรใชพอสุกรหนุมผสมกับแมสุกรท่ีใหลูกมาแลว  และแมสุกรน้ันตองเปน
สัดเต็มท่ี พอสุกรและแมสุกรตองมีขนาดไลเลี่ยกัน 
                2.  สถานที่ใชผสมตองไมลื่น 
                3.  อยาปลอยใหพอสุกรหนุมข้ึนขี่ตัวเมียทางหัวในขั้นแรก เพราะจะเสียนิสัย 
                4.  สุกรหนุมเม่ือผสมตองปลอยใหผสมกับตัวเมียจนมันพอใจ    ขณะท่ีกําลัง
ผสมอยาใหสุกรตัวอื่นมารบกวน    เพราะถาผสมไมสําเร็จจะทําใหตอไปพอสุกรตัวน้ันมี
นิสัยในการผสมไมดี 
                5.  ขณะท่ีพอสุกรหนุมข้ึนผสม บางตัวจะสอดอวัยวะเพศเขาไปในอวัยวะเพศ
ตัวเมียไมไดหรือผิดท่ี คนผสมตองใชมือชวยโดยชวยจับอวัยวะเพศตัวผูสอดเขาไปใน
อวัยวะเพศตัวเมีย 
                6.  พอสุกรหนุมบางตัว  เม่ือผสมเสร็จหรือขณะที่กําลังผสมแสดงอาการหอบ
หรือเหน่ือย ตองรีบฉีดยาแอดรีนาลีน (adrenaline) เขากลาม 3-4 มิลลิลิตร ปองกัน
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ถามีใหรีบปรึกษาสัตวแพทย 
                7.  อยาหยุดใชพอพันธุผสมนานเกิน 1 เดือน 
                8.  สุกรพอพันธุท่ีฉีดวัคซีน หรือปวย หรือไมกินอาหาร  ควรงดผสมพันธุ 
ช่ัวคราวจนกวาจะเปนปกติแลวอยานอย 2 สัปดาห 
                9.  พอพันธุท่ีใชงานหนักตองเพิ่มอาหารใหเปนพิเศษอีก 1 กิโลกรัม 
 

ตารางที่ 7.9  กําหนดวันคลอดของสุกร 
 

ผสม มค 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 มค 

คลอด เมย 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 พค 
ผสม กพ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28  กพ 

คลอด พค 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20  มิย 
ผสม มีค 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 มีค 

คลอด มิย 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 กค 
ผสม เมย 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 เมย 

คลอด กค 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 สค 
ผสม พค 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 พค 

คลอด สค 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 กย 
ผสม มิย 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 มิย 

คลอด กย 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ตค 
ผสม กค 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 กค 

คลอด ตค 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 พย 
ผสม สค 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 สค 

คลอด พย 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ธค 
ผสม กย 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 กย 

คลอด ธค 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 มค 
ผสม ตค 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ตค 

คลอด มค 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 กพ 
ผสม พย 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 พย 

คลอด กพ 22 24 26 28 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 มีค 
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ผสม ธค 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ธค 

คลอด มีค 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 เมย 
 
 
 

ตารางที่ 7.10  โปแกรมการจัดการสุกรขุน 
 

การจัดการ       ระยะเวลาที่ทํา 
ฉีดวัคซีนปองกันอหิวาตสุกร 6-8 สัปดาห 
ฉีดวัคซีนปองปากและเทาเปอย น้ําหนัก 20 กิโลกรัมขึ้นไป 
ถายพยาธิ คร้ังที่ 1 น้ําหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไป 
ถายพยาธิ คร้ังที่ 2 น้ําหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป 

 

ตารางที่ 7.11  โปรแกรมการจัดการสุกรพันธุ 
 

อายุสุกร การจัดการ  หมายเหตุ 
1 วัน ตัดสายสะดือ หางจากพื้นทอง 1 นิ้ว 
 ตัดเขี้ยว ตัดใหชิดเหงือก 
 ตัดหาง ตัดประมาณ 1/3 ของหาง 
 ทําเบอรหู ตามชนิดของสายพันธุ 
3 วัน ฉีดธาตุเหล็ก ฉีด 1 มิลลิลิตร 
7 วัน เร่ิมกินอาหารสุกรนม  
10 วัน ฉีดธาตุเหล็กซ้ํา ฉีด 1 มิลลิลิตร 
3-4 สัปดาห หยานม นําแมสุกรออกจากคอกคลอด 
5 สัปดาห นําเขาคอกสุกรอนุบาล  
6 สัปดาห ฉีดวัคซีนอหิวาตสุกร  
8 สัปดาห ฉีดวัคซีนปากและเทาเปอย  
10 สัปดาห นําเขาคอกทดสอบพันธุ เฉพาะสุกรพันธุทดแทน 
10 สัปดาห ถายพยาธิ  
4 เดือน ถายพยาธิ  
6 ½ เดือน ถายพยาธิ  
6 เดือน 3 สัปดาห ฉีดวัคซีนปองกันปากและเทาเปอย  
7 เดือน 3 สัปดาห ฉีดวัคซีนปองกันอหิวาตสุกร  
สุกรพอพันธุ ฉีดวัคซีนปองกันอหิวาตสุกรทุก 6-8 เดือน  
 ฉีดวัคซีนปองกันปากและเทาเปอยทุก 4-6 เดือน   
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 ถายพยาธิภายในทุก 6 เดือน (ปละ 2 ครั้ง)  
 กําจัดพยาธิภายนอก เชน ขี้เร้ือน ทุกเดือน  
 ตรวจเลือดโรคบรูเซลโรซีสและโรคแลบโตสไป- 

   โรซีส สําหรับสุกรท่ีซื้อมาจากฟารมอื่น 
 

ตารางที่ 7.11  (ตอ) 
 

อายุสุกร การจัดการ  หมายเหตุ 
สุกรแมพันธุ ฉีดวัคซีนปองกันอหิวาตสุกร 1 วัน กอนหยานม  

   (โดยเวนชวง 1 ครอก) 
 

 ฉีดวัคซีนปองกันปากและเทาเปอยทุก 4-6 เดือน 
   หรือกอนหยานม 1 สัปดาห 

 

 ถายพยาธิภายใน 2 สัปดาห กอนคลอดทุกคร้ัง  
 กําจัดพยาธิภายนอก เชน ขี้เร้ือน ทุกเดือน  
 * ฉีดวัคซีนปองกันพารโวไวรัส 2-4 สัปดาห  

   กอนผสมพันธุ 
 

 * ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาเทียม สําหรับสุกรสาว 
   อายุ  7 เดือน กอนผสมพันธุและ 4 สัปดาห  
   กอนคลอด 

 

 ตรวจเลือดเฉพาะโรคบรูเซลโรซีส กอนผสมพันธุ  
   3 สัปดาห 

 

หมายเหตุ  * ถาฟารมปลอดโรคเหลานี้ไมจําเปนตองฉีดวัคซีนปองกัน 
 

7.6  ปญหาและการแกไขในการผลิตสุกร 
 

ก. ปญหาและการแกไขในการผสมพันธุ 
 

ปญหาท่ีพบเปนประจํา การปองกันและแกไข 
1.  สุกรสาวไมเปนสัด 1.  สลับคอกที่เคยอยูหรือจับใหอยูคอกรวม 

     หลาย ๆ ตัว 
 2.  ใชตัวผูเขาไปคลุกคลีในคอกรวมเพื่อกระตุน 
 3.  ฉีดวิตามิน 
 4.  อายุเม่ือเกิน 36 สัปดาห ไมเปนสัดหลังจาก 

     แกปญหาทุกวิธีแลวไมไดผลควรคัดขาย 
2.  สุกรหยานมไมเปนสัด 1.  ปองกันในขณะเลี้ยงลูกไมใหแมสุกรผอม 
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     เกินไป ควรใหอาหารอยางนอย ๆ แต 
     บอยครั้ง รวมแลวประมาณ 5-7 กิโลกรัม/วัน 

 
 
ปญหาท่ีพบเปนประจํา การปองกันและแกไข 
 2.  แกไขในวิธีเดียวกับสุกรสาว 
 3.  ไมควรใชฮอรโมนฉีดในแมสุกรที่หยานม 

     มาแลว 10 วัน ที่ยังไมเปนสัด เพื่อเรงการ 
     เปนสัด ควรจะฉีดวิตามินเอ ดี อี ดีกวา 

3.  หนองไหลกอนและหลังการผสมพันธุ 1.  ความสะอาดของคอกรวมทั้งเครื่องมือและ 
     อุปกรณในการผสมเทียมและตัวสุกร 

 2.  ปองกันการหนองไหลในตัวสุกรที่คลอด  
     โดยการลางชองคลอดหลังคลอด 

 3.  ลางชองคลอดและฉีดยาปฏิชีวนะแกแมสุกร 
4. สุกรขาเจ็บขาออน  1.  แยกสุกรขาเจ็บไวรักษาในซองเดี่ยว 
 2.  ฉีดยาปฏิชีวนะรักษาการบาดเจ็บ 
 3.  ทายารักษาแผลภายนอกกอนการผสม 
 4.  ใชวิธีผสมเทียมชวยในการผสม 
5.  แมสุกรไมยอมใหตัวผูขึ้นผสมเมื่อเปนสัด 1.  ดูความแมนยําในการตรวจสัด อาจผสม 

     เร็วเกินไปหรือชาเกินเวลาที่ยอมรับ 
 2.  เปลี่ยนพอที่นําเขาไปผสมแมสุกรอาจยอม 
 3.  หากมั่นใจวาเปนสัดในระยะยอมรับการผสม 

     ใหใชวิธีผสมเทียมชวย 
6.  สุกรพอพันธุไมยอมขึ้นทับตัวเมีย 1.  ดูความถี่ของการใชงาน หากถี่มากจะทําให 

     ความกําหนัดตํ่า 
 2.  อายุของพอพันธุออนหรือแกเกินไป 
 3.  สุขภาพของพอพันธุในชวงนั้นผิดปกติ ตอง 

     รักษา 
 4.  ทบทวนการฝกการข้ึนตัวเมียของพอพันธุ 
 5.  หาสาเหตุอื่น ๆ 
7.  สุกรไมกินอาหารแสดงอาการปวย 1.  หาสาเหตุเพื่อรักษา 
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ข. ปญหาที่พบในเลาคลอดและการแกไข 
 

ปญหาท่ีพบเปนประจํา การปองกันและแกไข 
1.  แมสุกรหอบกอนคลอด 1.  ปองกันขณะเคลื่อนยายจากซองอุมทองมาเขาซองคลอดให 

     นุมนวล ไมใหเครียดระหวาง เคลื่อนยาย 
 2.  ยายแมสุกรในขณะที่มีอากาศเย็นสบาย หรือหลังจากลางทํา 

     ความสะอาดดีแลว 
 3.  เม่ือพบวาแมสุกรหอบใหแกไขโดยการใชน้ําพนบนตัวแมสุกร 
2.  แมสุกรมีไขกอนคลอด 1.  เม่ือพบวาแมสุกรมีไขใหฉีดยาลดไขและยาปฏิชีวนะในอัตรา 

     ที่กําหนด  
3.  แมสุกรไมกินอาหาร 1.  การไมกินอาหารอาจเกิดจากอากาศรอน ควรลดอุณหภูมิภาย 

     ในโรงเรือนโดยพนน้ํา หลีกเลี่ยงการใหอาหารในขณะที่ 
     อากาศรอนหรือใหนอยแตบอย ๆ ครั้ง  

 2.  ไมกินอาหารเนื่องจากปวย ตองรักษาตามอาการ 
 3.  ไมกินอาหารหลังคลอดเนื่องจากความออนเพลีย แกโดยชวย 

     ใหลุกขึ้นยืนทุกครั้งที่มีการใหอาหาร 
 4.  แมสุกรขาเจ็บหรือลุกไมได แกไขโดยการปอนอาหารใหกิน 
 5.  ในรางอาหารอาจมีอาหารเสีย ทําใหความนากินลดลง ฉะนั้น 

     ควรเปลี่ยนอาหารหรือลางรางอาหารและควรเอาใจใสกับแม 
     สุกรตัวนี้มากขึ้น 

 6.  แมสุกรขาดน้ําจะไมกินอาหาร ตองตรวจดูที่ใหน้ําวาน้ําไหล 
     หรือไมหรือในอางน้ําสกปรกมากจนมีกลิ่นเหม็น 

4.  แมสุกรคลอดลูกไมออก 1.  แมมีลมเบง แตคลอดไมออก สันนิษฐานวาลูกตัวโตเกินไป  
     ชองเชิงกรานแคบ ลูกคลอดผิดทา แกไขโดยการลวงคลอด  
     หามฉีดฮอรโมน  

5.  มีลูกแตคลอดไมหมด 1.  เม่ือระยะเวลาในการคลอดนาน แตรกยังไมออกหรือออก 
     นอยผิดปกติ หรือผิดปกติหรือแมยังแสดงอาการเบงอยู ให 
     สงสัยวาการคลอดยังไมส้ินสุด ใหลวงเพื่อชวยคลอด เม่ือ 
     ลวงไมพบใหฉีดฮอรโมนตามความเหมาะสม แลวให 
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     พิจารณาเปนรายตัววาควรทําอยางไร   
6. ลูกที่คลอดออกมาออนแอ 1.  ลูกคลอดมีชีวิต แตไมเคลื่อนไหว ใหชวยผายปอด 
 2.  ลูกตัวเล็กออนแอ ชวยโดยจับปอนนม 

 
ปญหาท่ีพบเปนประจํา การปองกันและแกไข 
 3.  ลูกที่ขาถาง ชวยโดยใชผาผูกขาโยงเขาดวยกัน 
 4.  ลูกที่มีขนาดตางกันมาก ตองจัดการเรื่องฝาก 
7.  แมเปนเตานมอักเสบ 1.  ปองกันโดยการใชยาปฏิชีวนะกอนคลอด และลางทําความ 

     สะอาดคอกคลอดและชองคลอด 
 2.  เช็ดทําความสะอาดเตานมขณะคลอดและหลังคลอด 3 วัน 
 3.  รักษาโดยการใหยาปฏิชีวนะและยาลดไข ลางมดลูก ฉีด 

     ฮอรโมนออกซี่โตซินเปนระยะ ๆ เพื่อใหมีน้ํานมเล้ียงลุก  
 4.  ในกรณีรักษาแมสุกรที่เปน MMA ไมหายหรือน้ํานมแหง 

     ใหยายฝากลูกสุกรทั้งหมดไปใหแมอื่นเลี้ยง 
 5.  เพิ่มความอบอุนแกลูกสุกรใหเพียงพอ 
 6.  คอกคลอดจะตองสะอาด เพื่อลดจํานวนเชื้อที่มีอยูในคอก 
8.  ลูกสุกรทองเสีย 1.  แมสุกรที่มีปญหาเตานมอักเสบ ซึ่งเปนสาเหตุใหญที่ทําให 

     ลูกสุกรทองเสีย รักษาที่ตัวแมสุกร 
 2.  กรอกยารักษาลูกสุกร วันละ 2-3 ครั้ง 
 3.  ถาพื้นคอกสกปรกมากใหนําลูกสุกรออกจากคอก แลวทํา 

     การฆาเชื้อใหม 
 

ค. ปญหาที่พบในเลาอนุบาลและการแกไข 
 

ปญหาท่ีพบเปนประจํา การปองกันและแกไข 
1.  ลูกสุกรเครียดจากการขนยาย 1.  ขนยายขณะที่อากาศเย็นหรือในตอนเย็น 
 2.  ไลตอนดวยความระมัดระวังไมใหต่ืนเตนตกใจ 
 3.  จํานวนขนยายพอเหมาะไมแนนเกินไป 
 4.  ควรลดอาหารกอนยาย 1 มื้อ 
 5.  ขณะจับสุกร คัดขนาด ตรวจเบอร หรืออื่น ๆ ทําดวย 

     ความระมัดระวังนุมนวล อยาใหลูกสุกรตกใจมากเกินไป 
2.  ลูกสุกรปวยหลังขนยาย 1.  ปดผามานกันลมโกรกชั่วระยะหนึ่ง 
 2.  ลดความเครียดขณะขนยาย 
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 3.  ใหยาผสมในอาหารปองกันการปวย 
 4.  จัดกลุมสุกรที่ปวยอยูรวมกันเพื่อสะดวกแกการรักษาดูแล 
 5.  ใหน้ําเกลือผสมยาปองกันทองเสีย 

 
ปญหาท่ีพบเปนประจํา การปองกันและแกไข 
3.  ลูกสุกรแคระแกรน 1.  ตองใหอาหารและน้ําอยางเพียงพอ 
 2.  เม่ืออายุครบกําหนดในการยายไปเลาอื่น ลูกสุกรที่ 

     น้ําหนักไมไดขนาดใหนํามารวมกัน แลวใหอาหารพิเศษ 
     เพื่อเรงการเจริญเติบโต 

ที่มา :  สุชีพ (2537) 
 

7.7  ระบบการบันทึกการผลิตสุกร 
 

ก.  ระบบการบันทึกรายงานการผสมพันธุ 
 

                1.  บันทึกการใชงานของพอพันธุแตละตัวทุกคร้ังท่ีใชงาน    เพ่ือใชพิจารณา
ตัดสินใจคัดท้ิงในอนาคต ไดแก วันเวลาท่ีผสม ความถี่ท่ีใชงาน คะแนนการผสมแตละคร้ัง  
เปอรเซ็นตการผสมติดของพอแตละตัว 
                2.  บันทึกบัตรแมพันธุ  ไดแก วันเวลาผสมและคลอด  เบอรพอของลูกท่ีเกิด
ประสิทธิภาพการเปนแมพันธุของแตละตัว 
                3.  บันทึกการผสมพันธุลงในสมุดบันทึกประจําเลา     เพ่ือสะดวกในการยาย
เขาหองคลอดและใชทํารายงานประจําสัปดาห ไดแก ตรวจการกลับสัดเม่ือหลังจากผสม 
21 วันและ 42 วัน กําหนดวันทําวัคซีน ตรวจการอุมทองท่ี 84 วัน หาเปอรเซ็นตการผสม
ติดของแตละสัปดาห  
                4.  รายงานการผสมพันธุประจําวัน เพ่ือแจงใหฝายสถิติรวบรวมขอมูล 
                5.  รายงานการตายและคัดท้ิงประจําวัน และรายงานการนําสุกรเขาทดแทน  
เพ่ือแจงใหฝายสถิติรวบรวมขอมูล เปนแนวทางในการวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึน 
                6.  บันทึกนํ้าหนักลูกสุกรวันที่เขาและออกจากคอกคลอด  คอกอนุบาล  และ 
คอกสุกรรุน-ขุน เพ่ือแจงใหฝายสถิติรวบรวมขอมูล หาปริมาณการกินอาหารตอ 1 วัน หา
อาหารตอนํ้าหนักเพ่ิม หาอัตราการตาย หาเปอรเซ็นตสุกรสงขาย จํานวนชุดของการ
เลี้ยงขุนตอป 
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                7.  รายงานการใชอาหารประจําวัน   เพ่ือใชในการคํานวณการจายอาหารให
แตละโรงเรือน หาคาเฉลี่ยของอาหารที่ใชในแตละสัปดาห หาตนทุนในการผลิตลูกสุกร 
 
 
 
 
 

ข.  ระบบรายงานในเลาคลอด 
 

                1.  ใบแจงคลอด (เฉพาะแม) โดยแจงรายละเอียดตาง ๆ ในการผสม ในการ 
คลอด ในการสักเบอร 
                2.  รายงานการคลอดประจําวัน นําขอมูลจากใบแจงคลอด สรุปรวมแตละวัน 
                3.  รายงานการคลอดประจําสัปดาห    รวมขอมูลจากใบแจงคลอดประจําวัน 
เพ่ือหาเปอรเซ็นตเขาคลอด เปอรเซ็นตตายแรกคลอด เปอรเซ็นตมัมม่ี จํานวนลูกแรก
คลอด นํ้าหนักแรกคลอด 
                4.  รายงานการหยานมประจําสัปดาห    รวมขอมูลใบแจงคลอดหลังจากสัก 
เบอรหูหรือตัดเบอรหู หาเปอรเซ็นตการตายกอนหยานม นํ้าหนักเฉลี่ยที่ 28 วัน จํานวน
ลูกหยานมเฉลี่ยตอแม 
                5.  รายงานการตายของลูกสุกร สาเหตุการตายของลูกสุกร จํานวนลูกสุกรท่ี 
ตายในแตละวันและแตละสัปดาห 
                6.  รายงานการตายจากการคัดท้ิงสุกรพันธุ สาเหตุการตายและคัดท้ิง เพ่ือใช
ในการตัดสตอก 
                7.  รายงานการยายสุกร ทําใหทราบถึงการเคลื่อนไหวของสุกรแตละยูนิต 
                8.  รายงานการใชอาหาร 
                9.  การบันทึกขอมูลประวัติลงในบัตรแมพันธุและในบัตรประจําตัวลูกสุกร      
  

ค.  ระบบรายงานในเลาอนุบาล 
     

                 รายงานการยายสุกร การชั่งนํ้าหนัก การใชอาหาร การทดสอบตาง ๆ การ
ตายและคัดท้ิงเจ็บปวยดวยโรคอะไร  
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