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หนงัสือเรียนเล่มน้ีจดัพิมพด์ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดินเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน

ลิขสิทธ์ิเป็นของสาํนกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 



ก 

ค ำน ำ 
 

 หนังสือเรียนรายวิชาเลือกวิชาการเลี้ยงสุกร รหัสวิชา อช02012 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์  ซึ่งเป็นไปตามหลักการและปรัชญาการศึกษา  
นอกโรงเรียน และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม  มีสติปัญญา  มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
 เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลสาระความรู้ กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่าง
ครบถ้วน  โดยองค์ความรู้นั้นได้น ากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ น ารายละเอียดเนื้อหา
สาระมาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดท าหนังสือเรียน เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถอ่านเข้าใจง่าย และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรียน วิชาการเลี้ยงสุกร รหัสวิชา อช02012 เล่มนี้จะเป็นสื่อที่
อ านวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ 
 
 

        คณะผู้จัดท ำ 
 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทที่ 3 
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บทที่ 5 
 
 
 
 
บทที่ 6 

ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
แผนการเรียนรู้ประจ าบท 
เรื่องท่ี 1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากข้อมูล 
กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1 
ปัจจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร 
แผนการเรียนรู้ประจ าบท 
เรื่องท่ี 1 ทุน (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงเงินที่ลงทุน) 
เรื่องท่ี 2 แรงงานที่ใช้ 
เรื่องท่ี 3 สถานที่และสภาพแวดล้อมประกอบอาชีพ 
กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 2 
การวางแผนการผลิตสุกร 
แผนการเรียนรู้ประจ าบท 
เรื่องท่ี 1 การวางแผนปฏิทินการเลี้ยงสุกร 
เรื่องท่ี 2 การลงทุนและประมาณรายได้ที่จะได้รับ 
กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 3 
พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ 
แผนการเรียนรู้ประจ าบท 
เรื่องท่ี 1 ชนิดพันธุ์สุกร 
เรื่องท่ี 2 ประเภทของสุกร 
เรื่องท่ี 3 สายพันธุ์สุกรที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย 
เรื่องท่ี 4 การเลือกพันธุ์สุกร 
เรื่องท่ี 5 การจัดเตรียมพันธุ์ 
กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 4 
โรงเรือน วัสดุ อุปกรณ ์
แผนการเรียนรู้ประจ าบท 
เรื่องท่ี 1 การสร้างโรงเรือน 
เรื่องท่ี 2 อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงเรือนสุกร 
กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 5 
การจัดการเลี้ยงดู 
แผนการเรียนรู้ประจ าบท 
เรื่องท่ี 1 การเจริญเติบโตตามวัยต่าง ๆ 
เรื่องท่ี 2 การให้อาหารสุกรระยะต่าง ๆ 
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สำรบัญ(ต่อ) 
 

เรื่อง หน้ำ 

บทที่ 6 เรื่องท่ี 3 การดูแลสถานที่ 64 
 กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 6 65 
บทที่ 7 การสุขาภิบาล 66 
 แผนการเรียนรู้ประจ าบท 67 
 เรื่องท่ี 1 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพสุกร 68 
 เรื่องท่ี 2 สาเหตุที่เกิดจากเชื้อโรคท่ีท าให้สุกรป่วย 69 
 เรื่องท่ี 3 เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการสุขาภิบาล 93 
 กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 7 95 
บทที่ 8 การจัดการการตลาด 96 
 แผนการเรียนรู้ประจ าบท 

เรื่องท่ี 1 การวิเคราะห์การตลาด 
97 
98 

 เรื่องท่ี 2 ช่องทางการจ าหน่าย 99 
 เรื่องท่ี 3 การขายและการส่งเสริมการขาย 103 
 เรื่องที่ 4 การบรรจุหีบห่อ 105 
 เรื่องท่ี 5 การก าหนดราคาขาย 107 
 กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 8 109 
บทที่ 9 การท าบัญชี 110 
 แผนการเรียนรู้ประจ าบท 

เรื่องท่ี 1 การท าบัญชีทรัพย์สิน 
111 
112 

 เรื่องท่ี 2 การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 113 
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บทที่ 10 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 116 
 แผนการเรียนรู้ประจ าบท 

เรื่องท่ี 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
117 
118 

 กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 10 126 
บทที่ 11 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 127 
 แผนการเรียนรู้ประจ าบท 

เรื่องท่ี 1 ความรับผิดชอบ 
128 
129 

 เรื่องท่ี 2 ความซื่อสัตย์ 134 
 เรื่องท่ี 3 ความขยันอดทน 135 
 กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 11 137 
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 แผนการเรียนรู้ประจ าบท 
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1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกร ปัจจัยที่ เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร            
การวางแผนการเลี้ยงสัตว์ พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ โรงเรือน วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู การสุขาภิบาล 
การจัดการการตลาด การท าบัญชี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพเลี้ยงสัตว์ 
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทางและการตัดสินใจ ประกอบ
อาชีพได้ตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง 

2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรได้อย่างมีคุณธรรม 
3. สามารถจัดการอาชีพการเลี้ยงสุกรได้ 
 

3. รำยช่ือบทที ่
 บทที ่1 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

บทที่ 2 ความเป็นมาและปัจจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร 
บทที่ 3 การาวงแผนการผลิตสุกร 
บทที่ 4 พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ 
บทที่ 5 โรงเรือน วัสดุ อุปกรณ์ 
บทที่ 6 การจัดการและการเลี้ยงดู 
บทที่ 7 การสุขาภิบาล 
บทที่ 8 การจัดการการตลาด 
บทที่ 9 การท าบัญชี 
บทที่ 10 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บทที่ 11 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
บทที่ 12 ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสุกร 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดวิชำ 



ฉ 

รำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำ อช02012 กำรเลี้ยงสุกร จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำตอนต้น/มัธยมศึกษำตอนปลำย 

 
มำตรฐำนที ่3.1 มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทางและการตัดสินใจ          
                   ประกอบอาชีพได้ตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง  

   3.2 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินเลือก 
 3.3 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 
 

 ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหำ 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

1 ช่องทางและการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพเลี้ยง
สุกร 

อธิบายช่องทางและการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
เลี้ยงสุกรได้ 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้จาก
ข้อมูลดังนี้ 
1. ข้อมูลตนเอง 
2. ข้อมูลทางวิชาการ 
3. ข้อมูลทางสังคม สิ่งแวดล้อม 
 

6 

2 ปัจจัยที่เก่ียวกับการเลี้ยง
สุกร 

อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวกับ     
การเลี้ยงสุกรได้ 

1. ทุน (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ    
    เครื่องจักร รวมถึงเงินที่ลงทุน) 
2. แรงงานที่ใช้ 
3. สถานที่ประกอบอาชีพ 
4. สภาพแวดล้อม 
 

6 

3 การวางแผนการเลี้ยงสัตว์ วางแผนการเลี้ยงสุกรได้ 1. การวางแผนการเลี้ยงสุกร 
2. ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์ 
3. การลงทุนและประมาณรายได้  
   ที่จะได้รับ 
 

6 

4 พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ อธิบายพันธุ์ที่ใช้และสามารถ
คัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ได้ 

1. ชนิดของพันธุ์สุกรและการ  
    คัดเลือก 
2. การจัดเตรียมพันธุ์ 
 

15 
 

 

5 โรงเรือน วัสดุ อุปกรณ์ 1. อธิบายการสร้างโรงเรือนที่
เหมาะสมกับชนิดสุกรได้ 

2. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
ในการเลี้ยงสุกรได้ 

 

1. การสร้างโรงเรือน 
2. การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

12 

 
 
 
 



ช 

ที ่ หัวเรื่อง ตวัชี้วัด เนื้อหำ 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

6 การจัดการเลี้ยงดู เลี้ยงดูสุกรได้ 1. การเจริญเติบโตตามวัยต่างๆ 
2. การให้อาหารตามวัย 
3. การดูแลสถานที่ 
 

25 

7 การสุขาภิบาล สุขาภิบาลสุกรได้ 1. ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์ 
2. สาเหตุของการเกิดโรคและการ 
    ป้องกัน 
3. การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
4. เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
    ในการสุขาภิบาล 
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8 การจัดการการตลาด อธิบายกระบวนการตลาดได้ 1. การวิเคราะห์ตลาด 
2. ช่องทางการจ าหน่าย 
3. การขายและการส่งเสริม 

การขาย 
4. การบรรจุหีบห่อ 
5. การก าหนดราคา 
 

25 

9 การท าบัญชี ท าบัญชีการผลิตสัตว์ได้ 1. บัญชีทรัพย์สิน 
2. บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

6 

10 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อธิบายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสุกรได้ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 

11 คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพ 

อธิบายคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพได้ 

1. ความรับผิดชอบ 
2. ความซื่อสัตว์ 
3. ความขยัน อดทน ฯลฯ 

3 

12 ปัญหา อุปสรรคในการเลี้ยง
สุกร 

อธิบายปัญหา อุปสรรคในการ
เลี้ยงสุกรได้ 

1. 1. ปัญหาด้านกระบวนการผลิต 
2. 2. ปัญหาด้านการตลาด 

3 
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บทที่ 1 ช่องทำงและกำรตัดสินใจเลือกประกอบอำชีพ 
 
สำระส ำคัญ 
 ในการเลือกประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งนั้น ผู้ประกอบการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์
ข้อมูลในการประกอบอาชีพนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตนเอง ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ความพร้อมของวัสดุ สถานที่ในการประกอบอาชีพ มีใจรักในอาชีพนั้นหรือไม่  ข้อมูลทางด้านสังคม 
สภาพแวดล้อม ได้แก่ บริเวณชุมชนที่ตั้งของอาชีพนั้นมีการประกอบอาชีพนี้หรือไม่ คนในสังคมยอมรับมาก
น้อยเพียงใด กายภาพสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมหรือไม่  ข้อมูลทางด้านวิชาการ ได้แก่ ข้อมูลด้านความรู้ใน
เชิงวิชาการท่ีจะช่วยสนับสนุนในการด าเนินงาน ยังขาดวิชาการความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาในเรื่องใดบ้าง 
  
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
 1. สามารถอธิบายช่องทางในการประกอบอาชีพได้ 
 2. สามารถตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรได้ 
  
ขอบข่ำยเนื้อหำ 
 1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากข้อมูล 
  - ข้อมูลตนเอง 
  - ข้อมูลทางวิชาการ 
  - ข้อมูลทางสังคม สิ่งแวดล้อม 
 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารแบบเรียน 
 2. ศึกษาสื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 1. เอกสารแบบเรียน บทที่ 1 
 2. สื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
ประเมินผล 
 1. ประเมินจากการสอบประจ าภาคเรียน 
 
 
 
 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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บทที่ 1 
ช่องทำงและกำรตัดสินใจเลือกประกอบอำชีพ 

 
 

  
 
 การเกษตรยังคงเป็นพื้นฐานส าคัญของประเทศเนื่องจากขบวนการผลิตสินค้าเกษตรยังมีบทบาทส าคัญ
ต่อการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ นอกจากนั้น  ภาคการเกษตรยังมี
บาทบาทต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหลายประการ  เช่น  เป็นอาหารและเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท และมีบทบาทต่อธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกษตรตั้งแต่การค้าและการผลิตปัจจัยการผลิต
ไปจนถึงการค้าและการผลิตปัจจัยการผลิตไปจนถึงการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตร เป็นต้น  อาชีพที่มี
โอกาสจะได้รับความสนใจจากคนจ านวนมาก  จะต้องเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความพึงพอใจ  ในด้านผลตอบ
และแทนวิถีชีวิต  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเพ่ือให้ได้มาซึ่งความพอใจดังกล่าว  ปั จจัยที่จ าเป็นได้แก่  
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการผลิต และการจัดการเชิงธุรกิจ  ที่เชื่อมโยงกับความต้องการของ
ตลาด  นอกจากนั้นอาชีพใดที่มีผู้มีความสามารถให้ความสนใจจ านวนมาก  อาชีพนั้นก็มีโอกาสที่จะพัฒนาให้ดี
ขึ้นได้อยู่เสมอ  ซึ่งก็จะมีผลท าให้มีผู้สมัครใจเลือกอาชีพนั้น ๆ เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องกันไป  อุปสรรคส าคัญประการ
หนึ่งที่ท าให้ผลตอบแทนด้านรายได้จากอาชีพเกษตรสู้อาชีพอ่ืน ๆ ไม่ได้ คือ ระดับราคาสินค้าเกษตร ซึ่งมีระดับ
ต่ าและมีความไม่แน่นอนสูง    ด้วยเหตุนี้นโยบายราคาจึงเป็นแนวความคิดหลักที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาโดย
ตลอด ผลของนโยบายราคาที่ส าคัญ ได้แก่ การปรับตัวของปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับผลตอบแทน เช่น 
ถ้าเกษตรกรได้ราคาสูงจากสินค้าเกษตรประเภทใด  ก็มีผลต่อปริมาณการผลิตของสินค้านั้น  ผู้สนใจเลือก
อาชีพการเกษตรในอนาคตนั้นนอกจากจะมาจากครอบครัวเกษตรกรที่สมัครใจยึดอาชีพนี้แล้วยังอาจจะมาจาก
บุคคลอาชีพอ่ืนที่สมัครใจเข้ามาเป็นเกษตรกร  ในขณะที่บุคคลในครัวเรือนเกษตรที่ไม่พอใจจะสืบเนื่องอาชีพ
การเกษตร ก็จะตัดสินใจออกจากภาคการเกษตรไป  การตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลสะเทือนอย่าง
กว้างขวาง  เช่น  ถ้าครอบครัวเกษตรใดไม่มีผู้สมัครใจที่จะด าเนินอาชีพการเกษตรต่อไป การใช้พ้ืนที่การเกษตร
ของครอบครัวนั้น ๆ ก็จะยุติลงโดยเปลี่ยนสภาพที่ดีเกษตรของครอบครัวเป็นที่ดินให้เช่า หรือขายออกไป เมื่อ
พิจารณาจากความสนใจในการประกอบอาชีพการเกษตรรูปแบบในการท าการเกษตร มีแนวโน้มจะค่อย ๆ 
เปลี่ยนไป และในที่สุดจะประกอบด้วยรูปแบบการเกษตรหลัก 3 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบแรก  ได้แก่  เกษตรแบบครัวเรือน  อาศัยแรงงานในครัวเรือนเป็นส าคัญ  เนื้อที่การเกษตร
ส าหรับรูปแบบนี้มีขนาดเล็กเพ่ือให้อยู่ในวิสัยที่แรงงานในครอบครัวจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การมี
พ้ืนที่ขนาดเล็กและมีแรงงานน้อย  ใช้พ้ืนที่ได้ตลอดทั้งปี  เช่น  เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  ระบบ
เกษตรหรือเกษตรผสมผสานเพ่ือให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในระดับต่ า  ในขณะที่มีรายได้ทยอยเข้ามาทั้งปี
และสามารถจัดการบริหารให้เชื่อมกับความต้องการของตลาดได้ในลักษณะเป็นกลุ่มหรือชุมชน  ในขณะที่
เกษตรกรสามารถด ารงวิถีชีวิตได้แบบเรียบง่ายและมีอิสระ 
 รูปแบบที่สอง  ได้แก่  เกษตรกรขนาดใหญ่  ซึ่งต้องอาศัยทุน เครื่องจักร และแรงงานนอกครัวเรือน  
ตลอดจนพื้นที่ขนาดใหญ่  เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอดีตเกษตรขนาดใหญ่เหล่านี้
ต้องพ่ึงพาพ้ืนที่ในเขตป่า แต่ในปัจจุบันเขตป่าที่อุดมสมบูรณ์มีเหลือน้อยและไม่สมควรที่จะน ามาใช้ ในทาง
การเกษตรเพ่ิมขึ้นอีก  ดังนั้นเกษตรขนาดใหญ่จึงต้องมีการลงทุน เพ่ือซื้อที่ดินจากครัวเรือนเกษตร ไม่ต้องการ
ด ารงอาชีพเกษตรต่อไป  ระบบการบริหารจัดการส าหรับเกษตรประเภทนี้ จะเป็นการด าเนินการเชิงพาณิชย์  
ส าหรับสินค้าที่ผลิตภายใต้เกษตรขนาดใหญ่มักจะเป็นการผลิตผลผลิตประเภทเดียว ซึ่งอาจมีหรือไม่มี
ความสัมพันธ์กับโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีตลาดขนาดใหญ่  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด  ได้แก่  อ้อย  ยาง  ปาล์ม
น้ ามัน  เป็นต้น 

เร่ืองที่ 1 วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้จำกข้อมูล 
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 รูปแบบที่สาม ได้แก่ เกษตรก้าวหน้า ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะมาจากครอบครัวเกษตรกร หรือจาก  
ภาคนอกการเกษตรก็ได้ รูปแบบการเกษตรก้าวหน้านี้อาศัยความรู้เป็นหลัก ทั้งในด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
การจัดการเกษตรและการจัดการเชื่อมโยงกับตลาด ขนาดของการเกษตรประเภทนี้จะไม่เล็กนัก แต่ก็มักจะมี
ขนาดไม่ใหญ่เกินไปเนื่องจากเกษตรกรประเภทนี้มักจะเป็นเกษตรกรเต็มเวลา ข้อเด่นของเกษตรกรก้าวหน้า 
คือ การอาศัยความรู้ทั้งทางด้านการตลาดและด้านการเกษตรและมีความสามารถในการบริหารจัดการปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้สามารถรักษาระดับรายได้ในระดับใกล้เคียงหรือ
มากกว่าอาชีพนอกการเกษตรทั่วไป 
 ในบรรดารูปแบบการเกษตรทั้ง 3 ดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ว่าจะท าการเกษตรในรูปแบบ
ใด สิ่งที่จ าเป็น ได้แก่ ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับวิถีการเกษตรแต่ละประเภท โดยแยกออก
ตามขนาดของพ้ืนที่และจ านวนแรงงาน  เทคโนโลยีที่เหมาะสมเหล่านี้จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องกัน
ไป  เพ่ือให้ได้รูปแบบที่หลากหลายส าหรับวิถีการเกษตรแต่ละประเภท  จะได้เลือกให้เหมาะแก่ตนเองมากที่สุด
เพ่ือการนี้การอาศัยสูตรส าเร็จเป็นวิธีการหลักในการส่งเสริมการเกษตร  นอกจากเทคโนโลยีการเกษตรแล้ว 
ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ความสามารถในการเชื่อมโยงกับระบบตลาด ซึ่งอาจท าได้หลายรูปแบบ 
ทั้งผ่านชุมชน และ/หรือเครือข่ายทางการเกษตรนานาชาติ  นอกจากนั้นการเชื่อมโยงทางการตลาดยังหมายถึง 
การมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการก าหนดคุณภาพและมาตรฐานและสามารถส่งสัญญาณราคาตามคุณภาพ
ให้แก่ผู้ผลิตอย่างรวดเร็ว ระบบและกลไกเหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ  ซึ่งประเทศไทยอยู่ในฐานะล้าหลัง
อย่างมากท าให้เกษตรกรขาดอ านาจการต่อรองและต้องขายสินค้าที่มีคุณภาพคละกันในราคาถูกท าให้ยากต่อ
การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการตลาด เมื่อมองสถานการณ์การเกษตรในอนาคตจะเห็นได้ว่า  หากการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและการจัดการที่เชื่อมโยงกับตลาดท าได้ช้าเพียงใดภาคการเกษตรก็จะ
มีความอ่อนแอเพ่ิมขึ้น  การที่ภาคการเกษตรอ่อนแอจะมีผลท าให้คนหนุ่ม - สาวรวมทั้งผู้ที่อยู่ในครอบครัว
เกษตรกรเลือกอาชีพอ่ืนมากขึ้น  ซึ่งก็จะมีผลท าให้ภาคการเกษตรเข้มแข็งได้ยากขึ้นไปด้วยเครื่องชี้ความ
เข้มแข็งทางการเกษตรอย่างยั่งยืน  จึงอยู่ที่มีผู้เลือกอาชีพการเกษตรด้วยความสมัครใจ และสนใจทาง
การเกษตรเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เพราะหากมีผู้สนใจที่จะออกจากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ภาคการเกษตรเหลือแค่
เกษตรกรสูงอายุ เกษตรกรไม่เต็มเวลา เกษตรกรที่พ่ึงอาชีพเสริมเป็นหลัก หรือผู้ที่รอจะออกจากภาคเกษตร ซึ่ง
ย่อมไม่ใช่รากฐานของการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เข็มแข็งอย่างยั่งยืนในอนาคต  ฉะนั้นการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ จะต้องมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันแต่สิ่งที่จ าเป็นที่สุด คือ การคิดเป็น ซึ่งมี
ความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความสุข แต่ความสุขของแต่ละคนแตกต่างกัน เนื่องจากมนุษย์มีความ
แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเพศ วัย สภาพสังคมสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ซึ่งท า ให้ความต้องการและความสุข
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต้องรู้จักการปรับตัว และใช้กระบวนการคิดเป็น
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้ข้อมูล 3 ด้าน คือ ข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม  และข้อมูล
วิชาการมาประกอบการคิดและตัดสินใจ 
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กระบวนกำรคิดเป็น 
กระบวนการคิดเป็นอาจจ าแนกให้เห็นขั้นตอนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเข้าเป็นกระบวนการคิดได้ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ชั้นส ารวจปัญหา เมื่อเกิดปัญหา ย่อมต้องเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา นั่นคือการรับรู้

ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และคิดแสวงหาทางแก้ปัญหานั้น ๆ 
ขั้นที่ 2  ขั้นหาสาเหตุของปัญหา  เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเพ่ือท าความเข้าใจ

ปัญหา และสถานการณ์นั้น ๆ โดยจ าแนกข้อมูลออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ข้อมูลสังคม : ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว ปัญหาสภาพสังคมของแต่ละบุคคล  

ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนและสังคมทั้งในแง่เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อ ค่านิยม เป็นต้น 

ข้อมูลตนเอง : ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจ เป็นข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพ  
พ้ืนฐานของชีวิต ครอบครัว อาชีพ ความพร้อมทั้งทางอารมณ์ จิตใจ เป็นต้น 

ข้อมูลวิชำกำร : ได้แก่ ข้อมูลด้านความรู้ในเชิงวิชาการที่จะช่วยสนับสนุนในการคิดการด าเนินงาน 
ยังขาดวิชาการความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในเรื่องใดบ้าง 

ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ หาทางแก้ปัญหา เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา หรือการประเมิน
ค่าข้อมูลทั้ง 3 ด้าน คือ ข้อมูลด้านตนเอง  สังคม  วิชาการ มาประกอบในการวิเคราะห์ ช่วยในการคิดหาทาง
แก้ปัญหาภายในกรอบแห่งคุณธรรม  ประเด็นเด่นของขั้นตอนนี้คือ ระดับของการตัดสินใจที่จะแตกต่างกันไป
แต่ละคนอันเป็นผลเนื่องมาจากข้อมูลในขั้นที่ 2 ความแตกต่างของตัดสินใจดังกล่าวมุ่งไปเพ่ือความสุขของแต่
ละคน 

ขั้นที่ 4 ขั้นตัดสินใจ เมื่อได้ทางเลือกแล้วจึงตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาในทางที่มีข้อมูลต่าง ๆ พร้อม
สมบูรณ์ที่สุด การตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนส าคัญของแต่ละคนในการเลือกวิธีการหรือทางเลือกในการแก้ปัญหา 
ขึ้นอยู่กับว่าผลของการตัดสินใจนั้นพอใจหรือไม่ หากไม่พอใจก็ต้องทบทวนใหม่ 

ขั้นที่ 5 ขั้นตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจเลือกทางใดแล้ว ต้องยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่ดี
ที่สุดในข้อมูลเท่าที่มีขณะนั้น  ในกาละนั้นและในเทศะนั้น  เป็นการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้คิดและตัดสินใจแล้ว หาก
พอใจยอมรับผลของการตัดสินใจ มีความสุขก็เรียกได้ว่า “คิดเป็น” แต่หากตัดสินใจแล้วได้ผลออกมายังไม่
พอใจ  ไม่มีความสุข  อาจเป็นเพราะข้อมูลที่มีไม่รอบด้าน  ไม่มากพอ  ต้องหาข้อมูลใหม่คิดใหม่ตัดสินใจใหม่ 
แต่ไม่ถือว่าคิดไม่เป็น 

จากแผนภูมิแสดงกระบวนการคิดเป็น  สรุปได้ว่า  ความเชื่อพ้ืนฐานของการ “คิดเป็น” มาจาก
ธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการความสุข  มนุษย์จะมีความสุขเมื่อตัวเองและสังคมสิ่งแวดล้อมประสมกลมกลืน
กันอย่างราบรื่น ซึ่งแต่ละคนแต่ละกลุ่มสามารถท าได้ ดังนี้ 

1) ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2) ปรับปรุงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเอง 
3) ปรับปรุงทั้งตัวเราและสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งสองด้านให้ประสมกลมกลืนซึ่งกันและกัน 
4) หลีกสังคมและสิ่งแวดล้อมหนึ่งไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับตน 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น คนที่คิดเป็น จะใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยการปรับตัวเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้ประสมกลมกลืนกัน โดยอาศัยข้อมูลประกอบการคิด 3 ด้าน คือ ข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และข้อมูลวิชาการ แล้วจึงตัดสินใจ เมื่อตัดสินใจแล้วลงมือปฏิบัติ ดูว่าผลออกมาเป็นอย่างไร ถ้าพอใจก็จะมี
ความสุข แต่ถ้าไม่พอใจก็หาวิธีใหม่ในการแก้ปัญหาจนกว่าจะพอใจ 
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ข้อมูลตนเอง (Information of self) 
 ข้อมูลประเภทตนเอง ถูกก าหนดขึ้นเพราะอิทธิพลทางศาสนา ปรัชญา และจิตวิทยา โดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา ซึ่งได้สั่งสอนให้บุคคลพิจารณาและเฝ้ามองตนเอง และแก้ไขทุกข์ด้วยตนเอง มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดข้อมูลประเภทนี้ การ "คิดเป็น" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายต้องการให้บุคคลใช้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ 
ข้อมูลในเรื่องสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม สุขภาพอนามัย ระดับการศึกษา ความรู้ ความถนัด 
ทักษะ วัย เพศ และอ่ืน ๆ ซึ่งข้อมูลประเภทนี้ต้องการให้พิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดี ข้อเสียของตนเองอย่าง
จริงจังก่อนการตัดสินใจกระท าสิ่งใด 
 1. ความรู้ทักษะ ดังนี้ 
  - มีใจรักด้านการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสุกร 

  - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง อ่อนน้อมถ่อมตน มีความอดทน เพียรพยายาม ไม่
ย่อท้อ  

  - มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ขายสินค้าเหมาะสมกับราคา ไม่เอาเปรียบลูกค้า 
 - ผู้เลี้ยงมีความรู้พ้ืนฐานด้านการเลี้ยงสุกรเป็นเบื้องต้น 

 2. แหล่งเงินทุน 
 - มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนคล่องตัว 

 3. ที่ดิน อาคารสถานที่  
         - มีท าเลที่ตั้งโรงเรือนเลี้ยงสุกรที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

        - อาคาร โรงเรือนที่ถูกต้อง เพียงพอ ตามรูปแบบของการเลี้ยงสุกร 

         - สถานที่เลี้ยงสุกรสามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคของสุกร 

 4. เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ 
         - ทราบแหล่งจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้สะดวก อยู่ใกล้พ้ืนที่ 
         - มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 5. ด้านลูกค้า การขนย้ายสิ้นค้า  
         - สถานที่อยู่ใกล้แหล่งจ าหน่าย ลูกค้า เพื่อประหยัดงบประมาณในการขนส่ง และการดูแลรักษา
สภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี 

 - การขนส่ง การคมนาคมสะดวก เพ่ือไม่ท าให้สินค้าเกิดความเสียหาย ส่งผลให้เกิดการขาดทุนได้ 

ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม (Information on Society and Environment) 
 ธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่ตามล าพัง ข้อมูลประเภทนี้จึงถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้บุคคลใช้
ความนึกคิด ค านึงถึงสิ่งที่อยู่นอกกาย ค านึงถึงผู้อ่ืน ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมสังคมส่วนรวม หากบุคคล
ใช้ข้อประเภทตนเองอย่างเดียวก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัว และเป็นคนใจแคบ ดังนั้นอิทธิพลของสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจึงมีผลกระทบต่อมนุษย์เสมอ สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ประกอบด้วยปัจจัยที่แตกต่างกัน แต่ก็ ส่งผล
กระทบชีวิตมนุษย์ทุกคน และในทางกลับกัน การกระท าของมนุษย์ก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของตัวมนุษย์ด้วย 
ข้อมูลสังคมสิ่งแวดล้อม อาจแยกได้เป็นข้อมูลสังคมและจิตใจ เช่น พฤติกรรมของมนุษย์ในการอยู่ในสังคมด้วย
ความถูกต้อง เหมาะสม และข้อมูลกายภาพ เช่น ภูมิอากาศ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

- ศึกษาสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ว่ามีความเหมาะสมในการเลี้ยงสุกรหรือไม่  เพราะ
แต่ละฤดู แต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน และมีวิธีในการแก้ไข ปรับปรุงได้อย่างไร 
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- ศึกษาความต้องการของตลาด 
         - มีการส ารวจในท้องถิ่นมีผู้ประกอบการด้านการเลี้ยงสุกรมากน้อยเท่าใด มีการติดตามราคาสุกรใน
ท้องตลาด  
        - มีการส ารวจสภาพการบริโภคของคนในชุมชน พื้นที่   

- โอกาสความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นได้หรือไม่ 
        - ส่วนแบ่งการตลาดเมื่อมีก าไรจากการท าธุรกิจ ร้อยละ เท่าไร คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ 

ข้อมูลวิชำกำร (Technical or Book Knowledge) 
 ในความหมายของการคิดเป็น หมายถึง ข้อมูลและความรู้อันมหาศาลที่มนุษย์เราได้สะสมรวบรวมไว้
เป็นเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เป็นหลักสูตร เป็นศาสตร์ แนวคิดเรื่องการคิดเป็น ตระหนักว่า บุคคลนั้นถึงแม้ว่าจะ
เข้าใจตนเอง เขา้ใจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีก็ตาม แต่ถ้าขาดข้อมูลทาวิชาการไป อาจจะเสียเปรียบผู้อ่ืนใน
การด ารงชีวิตและ การแก้ปัญหา เพราะว่าในปัจจุบันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์และสังคมถูก
เปลี่ยนเพราะความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ดังนั้นมนุษย์จ าเป็นที่จะต้องได้รับความรู้และข้อมูลทางวิชาการ 
มาใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุดในการด ารงชีวิต จากความเชื่อพ้ืนฐาน เรื่องการใช้ข้อมูล    
3 ประเภทพร้อมกัน ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นลักษณะเด่นของเรื่อง "คิดเป็น" การก าหนดให้ใช้
ข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์และหาหนทางแก้ปัญหา และเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลใช้ข้อมูลพิจารณาปัญหา
จากจุดยืนหรือมิติเดียว 
 ข้อมูลด้านวิชาการ มีดังนี้ 

- มีความรู้ด้านการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างดี 
- รู้จักศึกษาค้นคว้า สอบถามผู้รู้ด้านการเลี้ยงสุกรที่ประสบความส าเร็จมาพอสมควร 
- มีความรู้รอบด้านในการเลี้ยงสุกร เช่น พันธุ์ วิธีการเลี้ยง การป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากสุกร 
- มีการท าวิจัยด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การเพ่ิมยอดจ าหน่าย หรือเพ่ิมจ านวนผลผลิตให้มากขึ้น หรือ

ต้านทานโรคได้มากขึ้น 

- การคัดแยกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์สุกร 

- การผลิตอาหารสุกรเองเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

 กล่าวโดยสรุป ความเชื่อพ้ืนฐานของการ "คิดเป็น" มาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าสิ่งที่เป็น    ยอด 
ปรารถนา คือ ความสุข และมนุษย์เราจะมีความสุขที่สุดเมื่อตนเอง และสังคม สิ่งแวดล้อม กลมกลืนกันอย่าง
ราบรื่น ทั้งด้านวัตถุ กาย และใจ การที่มนุษย์เรากระท าได้ยากนั้น แต่อาจท าให้ตนเอง และสิ่งแวดล้อมประสม
กลมกลืนกันได้เท่าท่ีแต่ละคน หรือกลุ่มคนจะสามารถท าได้ โดยกระท าดังต่อไปนี้ 

1. ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อม 
2. ปรับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเรา 
3. ปรับปรุงทั้งตัวเราและสังคมสิ่งแวดล้อม ทั้งสองด้านให้ประสมกลมกลืนกัน 
4. หลีกสังคมและสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ไปสู่สังคมสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่เหมาะสมกับตน 

 
 
 



8 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 บุคคลที่จะสามารถด าเนินการข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อเพ่ือตนเองและสังคมสิ่งแวดล้อมประสม
กลมกลืนกัน เพ่ือตนเองจะได้มีความสุขนั้น บุคคลผู้นั้นต้อง "คิดเป็น" เพราะการคิดเป็นการท าให้บุคคล
สามารถแก้ไขปัญหาได้ บุคคลที่มีแต่ความจ า ย่อมไม่สามารถด าเนินการตามข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อได้ คนที่ท า
เช่นนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถคิดแก้ปัญหา สามารถรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ และรู้จักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสังคมนั้น 
 
เกณฑ์กำรตัดสินใจประกอบอำชีพ โดยทั่ว ๆ ไป มีดังนี้  

 ในการที่เราจะตัดสินใจว่าจะเลือกเลี้ยงสัตว์อะไรนั้นเราควรน าข้อมูลต่าง ๆ ประมวลเข้าด้วยกัน
พิจารณาให้รอบคอบสิ่งที่น่าจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ คือ 

1) ชนิดของสัตว์ที่สำมำรถเลี้ยงได้ ในท้องถิ่นที่เรำอยู่  
วิธีที่เราจะทราบได้นั้นอาจท าได้ 2 ทางด้วยกัน คือ 

  ก. สังเกตว่ามีสัตว์ใดที่มีผู้เลี้ยงอยู่ก่อนแล้วบ้างอาจจะต้องเดินทางไปดูในหมู่บ้านหรืออ าเภอ
ใกล้เคียงและคงจะต้องสืบสาวดูว่าหากมีผู้ประสบความล้มเหลวนั้นเกิดจากอะไร 
  ข. ทดลองเลี้ยงสัตว์ที่คิดว่าจะท าโครงการดู โดยท าเพียงเล็กน้อยวิธีการนี้จะเสียเวลา ทุ น 
แรงงาน อาจท าให้ไม่คุ้มหรือไม่ทันการแต่การที่จะท างานใหญ่นั้นนิยมใช้วิธีการนี้ซึ่งเกษตรบางคนก่อนจะท า
ฟอร์ม จะลงทุนไปเป็นลูกจ้างในฟาร์มจนช านาญก่อนจึงออกท าเองซึ่งเป็นประสบความส าเร็จเป็นจ านวนไม่
น้อย 

 2) ปริมำณสัตว์ท่ีมีจ ำหน่ำยในท้องถิ่น 

การที่เราทราบปริมาณหรือจ านวนของสินค้านั้นก็จะท าให้เราได้ข้อมูลว่าความต้องการสินค้านั้นมีมาก
น้อยเพียงใด อีกทั้งจะได้ทราบว่าสิ่งใดราคาดีไม่ดีอย่างไรหากเลือกด าเนินการแล้วจะคุ้มทุนหรือเสี่ยงเกินไป
หรือไม่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามในปัจจุบันนี้คือ การคมนาคมที่สะดวกสบายในการขนส่งสินค้าอาจมีสินค้าที่ถูก
ส่งจากแดนไกลมาจ าหน่าย ในราคาที่ถูกมากๆ  
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 3) ควำมถนัดและควำมสนใจของผู้ท่ีจะท ำกำรเลี้ยงสัตว์ 
           ก. ความถนัดเกิดจากการที่มีพ้ืนฐานของชีวิตในเรื่องนั้น หรืออาจได้รับการฝึกฝนมาบ้างแล้วก็
สามารถท าได้คล่องแคล่วแต่บางคนได้รับการฝึกฝนในบางเรื่องมามากมายแก่ก็ไม่สามารถท าได้คงเป็นเพราะไม่
มีความถนัด 
           ข. ความสนใจเมื่อเกิดความชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะเป็นแรงจูงใจเช่นนักเรียนบางคนสนใจที่
จะเรียกวิชาเกษตรกรรมเพราะชอบครูเกษตรผู้สอน ซึ่งมีลักษณะร่าเริงและเป็นแบบอย่างที่ดีความสนใจยังอาจ
เกิดจากความตระหนักเห็นว่าสิ่งนั้นมีความส าคัญทั้งความถนัดและความสนใจมักจะเป็นคู่กันเสมอในภาวะ
ความเป็นอยู่ในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมต่างๆกันก็จะท าให้มีความถนัดและความสนใจต่างกัน 

 4) สถำนที่ด ำเนินกำร เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นข้อจ ากัดในการเลือกที่จะท าอะไรอย่างไรในการที่จะ
เลี้ยงสัตว์ควรเลือกท่ีบ้านหรือโรงเรียนนั้นควรจะต้องได้ศึกษากันหลายๆ ฝ่ายซึ่งจะเกิดผลดีในภายหลัง 

 5) ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น ได้แก่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน ซึ่งจะเป็นตัวแปรที่ส าคัญไม่น้อยซึ่งใน
การพิจารณานั้นยังมีปัจจัยต่างๆอีกหลายประการที่ควรน ามาพิจารณาอย่างรอบคอบ 
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บทที่ 2 
ปัจจัยที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสุกร 
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บทที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงสุกร 
 
สำระส ำคัญ 
 ในการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร ก็เหมือนกับการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่ผู้ประกอบการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องรู้ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเลี้ยงสุกร การเลือกท าเลสถานที่ตั้งที่ดี มีสภาพแวดล้อมความเหมาะสม 
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเลี้ยงสุกร ตลอดจนเงินทุน ซึ่งจะท าให้ลดความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ให้น้อยลง ลดต้นทุนในการผลิตสุกรให้ที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
  
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
 1. สามารถอธิบายปัจจัยที่เกี่ยวการเลี้ยงสุกรได้ 
  
ขอบข่ำยเนื้อหำ 
 1. ทุน (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงเงินที่ลงทุน) 
 2. แรงงานที่ใช้ 
 3. สถานที่ประกอบอาชีพ 
 4. สภาพแวดล้อม 
 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารแบบเรียน 
 2. ศึกษาสื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 1. เอกสารแบบเรียน บทที่ 1 
 2. สื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
ประเมินผล 
 1. ประเมินจากการสอบประจ าภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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บทที่ 2 
ปัจจัยที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสุกร 

 
 

การที่จะเลี้ยงสุกรให้ได้ผลดีนั้น ปัจจัยที่ส าคัญขึ้นอยู่กับตัวของผู้เลี้ยงเอง เพราะเจ้าของจ าเป็นต้องให้
ความเอาใจใส่ดูแลสุกรที่เลี้ยงเป็นอย่างดี ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ หาประสบการณ์ในการเลี้ยง และน ามาปรับ
ใช้ในฟาร์มของตนอยู่เสมอ ถ้าผู้เลี้ยงขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ยากที่จะประสบความส าเร็จ ดังนั้น
ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการเลี้ยงสุกร มีดังนี้ 

เรื่องท่ี 1.1 วัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรเลี้ยงสุกร  

 ในฟาร์มเลี้ยงสุกรจ าเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์หลายๆชนิดไว้ใช้ในฟาร์ม เพราะเมื่อถึงคราว
จ าเป็นต้องใช้ขึ้นมา ถ้าขาดเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้ไปแล้วจะท าให้การด าเนินการเลี้ยงดูไม่ได้ผลดี
เท่าท่ีควร เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นมีดังนี้ 

1) ปรอทวัดไข้ 2) กรรไกรตัดสายสะดือ 
3) คีมตัดฟันน้ านม 4) คีมตัดเบอร์หู 
5) คีบหนีบเส้นเลือด 6) มีดผ่าตัด (มีดตอน) 
7) ด้ายมัดสายสะดือ (ด้ายเบอร์ 8) 8) ด้ายเย็บแผลภายนอก (ด้ายเบอร์ 28) 
9) ไหมเย็บแผลภายในชนิดละลาย 10) ส าลี 
11) ไซริงค์ฉีดยา 12) เข็มฉีดยา 
13) ปากคีบ 14) ภาชนะหรือถาดใส่เครื่องมือต่างๆ 
15) หม้อต้มฆ่าเชื้อเครื่องมือ 16) ชุดเครื่องมือสอดยาเข้าช่องคลอด 
17) ชุดเครื่องมือผสมเทียม 18) น้ ายาฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ ทิงเจอร์ไอโอดีน  

เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้จะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นจะขาดประสิทธิภาพ ก่อนและ
หลังใช้ควรท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ ซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ 

1. การท าความสะอาดโดยใช้ความร้อน เครื่องมือที่ใช้วิธีนี้ ได้แก่ ไซริงค์และเข็มฉีดยา 
2. การท าความสะอาดโดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรค เช่น ปรอทวัดไข้ ก่อนใช้และหลังใช้ควรล้างด้วยน้ ายา

ฆ่าเชื้อโรค ห้ามแช่ในน้ าร้อนร้อนโดยเด็ดขาดเพราะอาจท าให้ปรอทแตกได้ ส่วนเครื่องมือประเภทของมีคม 
เช่น กรรไกร คีม และมีด ไม่ควรใช้น้ าร้อนท าความสะอาด เพราะจะท าให้เกิดหลวมและหมดความคม 
เนื่องจากความร้อนไปความท าให้เกิดการขยายตัวและหดตัวของเครื่องมือเหล่านี้ ที่ถูกต้องควรท าความสะอาด
ด้วยน้ าสะอาดและสบู่ แล้วเช็ดให้แห้ง จากนั้นน ามาเช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังใช้ 

 
 
 
 

เร่ืองที่ 1 ทุน (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เคร่ืองจักร รวมถึงเงินที่ลงทุน) 
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นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ส าหรับในโรงเรือนในการให้อาหารและน้ า เช่น 
1. อุปกรณ์ให้น้ ำสุกร ต้องมีน้ าแรงพอสมควรและน้ าจะต้องสะอาดและไม่มีตะกอน นิยมในปัจจุบันมี 

2 ชนิด คือ  
1.1 จุ๊บน้ าอัตโนมัติ (nipple) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 - 6 หุนต่อเข้ากับท่อน้ าประปา สุกรจะใช้

ปากปากกัดหรือดันน้ าให้ไหลออกมา นิยมใช้ในคอกสุกรพ่อพันธุ์  ซองตับสุกรแม่พันธุ์และคอกอนุบาล 
 
 
 
 
 
  

   1.2 ถ้วยน้ าภายในมีลิ้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 6 หุน ต่อเข้ากับท่อน้ าประปา สุกรจะใช้จมูก
ดันให้น้ าไหลออกมา นิยมใช้ในคอกคลอด 

 
  
 
 
 
 
 
2. รำงอำหำร นิยมใช้ในปัจจุบันมี 3 ชนิด คือ 
    2.1 รางอาหารธรรมดา รางแบบนี้ต้องให้อาหารทุกวันและมีความประสงค์  จะให้สุกรกินอย่าง

จ ากัด มี 2 แบบ คือ  
ก. รางปูนก่อ ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร ยาวตามจ านวนสุกร มักก่อติดกับ

ผนังด้านหน้าคอกสุกรขุนหรือสุกรพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ ซองตับ 
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ข. รางสังกะสีหรือรางอลูมิเนียม เป็นรางเดี่ยวๆ มักติดกับฝาผนังคอกหรือแผงกั้นคอก
ด้านหน้าคอกสุกรพ่อและแม่พันธุ ์ 

 
 
 

  
 
 
 
 
  2.2 ถังอาหารอัตโนมัติ ด้านฐานเป็นถาดอาหารท าด้วยเหล็กหล่อหรือปูนหล่อ ส่วนตัวถังเป็นสแตนเลส 

หรือพลาสติกหมุนรอบแกน เมื่อสุกรดันตัวถังอาหารจะท าให้อาหารไหลออกมาเป็นระยะ ๆ ในถาดอาหารด้าน
ฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.3 รางอาหารอัตโนมัติ รางอาหารเป็นปูนก่อยาว หรือรางสังกะสีหรือรางอลูมิเนียมเฉพาะตัว มีท่อ

ล าเลียงอาหารจากถังเก็บอาหารมาต่อลงมาท่ีรางอาหาร 
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เรื่องท่ี 1.2 ทุน  
 ทุน คือ สิ่งที่จ าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกร โดยจะต้องวางแผนและ     
แนวทางการด าเนินธุรกิจไว้ล่วงหน้า เพ่ือที่จะทราบว่าต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไร  การเลี้ยงสุกรในแต่ละราย
หรือการเลี้ยงสุกรในแต่ละชนิดจะใช้เงินลงทุนที่แตกต่างกันออกไป ขอยกตัวอย่างการลงทุนส าหรับ ผู้เลี้ยงสุกร
รายใหม่ที่ยังไม่เคยเลี้ยงสุกรมาก่อน ถ้าท าการเลี้ยงสุกรขุนรุ่นละ 20 ตัว จะต้องลงทุนต่าง ๆ ดังนี้ 

- ค่าลงโรงเรือน โรงเรือนขุนสุกร 20 ตัว จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 – 40 ตารางเมตร แบ่งเป็น
คอก 4 - 5 คอกแต่ละคอกเลี้ยงสุกรได้ 4 - 5 ตัวค่าก่อสร้างโรงเรือนประมาณ 20,000 บาท 

- ค่าพันธุ์ สุกรหย่านมแล้ว ราคาตัวละ 400 – 600 บาท ถ้าเลี้ยง 20 ตัว ค่าพันธุ์ประมาณ 10,000 
บาท 

- ค่าอาหาร ตลอดระยะการเลี้ยงสุกรขุน 5 เดือน จะสิ้นเปลืองอาหาร 250 – 300 กิโลกรัม ราคา
อาหารเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5 บาท จะต้องเตรียมค่าอาหารประมาณ 30,000 บาท 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่ายารักษาโรค ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ควรเตรียมไว้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของค่าอาหารรวมกับค่าพันธุ์ คือประมาณ 4,000 บาท 

การเลี้ยงสุกรขุน 20 ตัว ต้องเตรียมเงินลงทุนในรุ่นแรก ๆ ย่างน้อยประมาณ 64,000 บาท  หรือ    
การเลี้ยงสุกรแต่ละรุ่นจะใช้เงินลงทุนประมาณ 44,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว ค่าพันธุ์ 
ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จะขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อผู้เลี้ยงมีความช านาญเพ่ิมขึ้นแล้ว ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
โดยเฉพาะค่าอาหารจะต่ ากว่านี้มาก นอกจากนี้แล้วผู้เลี้ยงเองสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านอาหารสุกรได้โดยการ
ผสมอาหารใช้เอง จะท าให้ต้นทุนในการเลี้ยงลดลงเป็นอย่างมาก 
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แรงงาน คือ พลังการผลิต  นับเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจและสังคม  พลัง

ของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้น  ความมั่นคงก้าวหน้าหรือความอ่อนแอล้าหลังทางเศรษฐกิจย่อมชี้
ขาดด้วยพลังการผลิตคือแรงงาน 
 ลักษณะของแรงงานพอที่จะแยกออกเป็น  3  ประเภท  คือ 

1. แรงงานคน 
2. แรงงานสัตว์ 
3. แรงงานเครื่องจักรกลการเกษตร 

 
ประโยชน์ของแรงงำน 
 แรงงานมีประโยชน์ในระดับต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดับสถานประกอบการ  สังคม  และประเทศชาติ
ดังต่อไปนี้ 

1. แรงงาน เป็ นประโยชน์ ต่ อสถานประกอบการ ในฐานะที่ เป็ นปั จจั ยการผลิ ตที่ ส าคัญ                  
ทั้งนี้หากแรงงานมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะความช านาญ  ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อการท างานแล้ว  
ย่อมส่งผลต่อการผลิตของสถานประกอบการให้ประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2. แรงงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อแรงงานมีรายได้จากการท างานแล้ว               
ก็จะน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิต  ตลอดจนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้ในชี วิตซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
การหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจก่อให้เกิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจตามมา 

3. แรงงานเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  การที่ประเทศชาติจะมีการพัฒนา  ก่อให้เกิดการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจได้นั้น 

ในฟาร์มเลี้ยงสุกรนั้น บางครั้งอาจจ าเป็นต้องมีการจ้างแรงงานช่วยเป็นครั้งคราว ยิ่งถ้าเป็นฟาร์มเลี้ยง
ขนาดใหญ่แล้ว ก็ต้องมีการจ้างลูกจ้างประจ าซึ่งต้องใช้แรงงานมาก ดังนั้นถ้าฟาร์มตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถจ้าง
แรงงานได้ง่าย จะเป็นการสะดวกต่อการด าเนินการ และบางครั้งการท าฟาร์มเลี้ยงสุกรอาจจะประสบปัญหา
ต้องขอรับการบริการหรือช่วยเหลือจากสัตวแพทย์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง การขอบริการเหล่านี้ก็ควรจะสะดวก
เช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 2 แรงงำนที่ใช้ 
 



18 

 
 

 
ก่อนที่จะด าเนินการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร จ าเป็นจะต้องหาท าเลที่ตั้งที่ดีและเหมาะสมถูกต้อง เพ่ือ

เป็นการช่วยป้องกันและลดปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหลังได้ ท าให้เอ้ืออ านวยต่อการเจริญโตของสุกร ลด
ความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้น้อยลง และช่วยลดต้นทุนการผลิตสุกรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ถึงแม้ว่าบางครั้งผู้เลี้ยงไม่สามารถจะเลือกหาท าเลที่ถูกต้องตามหลักการที่วางไว้ แต่ก็อาจช่วยให้ดีขึ้นได้โดยการ
เลือกพ้ืนที่หรือท าเลที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ในบริเวณนั้น การเลือกท าเลที่เหมาะสมควรพิจารณา 
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ภูมิอำกำศและภูมิประเทศ  
ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้น ท าให้ความร้อนภายในร่างกายของสุกรระบายออกได้ช้า เพราะ

ความชื้นในอากาศสูง ประกอบกับสุกรไม่มีต่อมเหงื่อ เมื่อต้องการระบายความร้อนภายในร่างกาย สุกรอาศัย
การระบายความร้อนโดยการหายใจ ดังนั้นหาก สภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงสุกรจะหายใจถี่ และแรง สุกรเป็น
สัตว์ไม่ชอบอากาศร้อนชื้น เพราะท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ สุกรเจ็บป่วยและอ่อนแอได้ง่าย 
โดยเฉพาะ ปัญหาโรคปอดอักเสบและปอดบวม ซึ่งพบเห็นบ่อย ๆ โรงเรือนสุกรควรมีการระบายอากาศดี ไม่อุด
ตัน หรือร้อนอบอ้าว พ้ืนคอกแห้งไม่ ชื้นแฉะ อุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนไม่แตกต่างกันมาก ไม่ร้อน
หรือหนาวจัดจนเกินไปและไม่ควรมีฝนตกหนักจนเกินไป อุณหภูมิภายในโรงเรือนควรต่ ากว่าอุณหภูมิภายนอก 
อุณหภูมิภายในโรงเรือนที่ เหมาะสมส าหรับแม่สุกรเลี้ยงลูกควรอยู่ระหว่าง 60 - 65 องศาฟาเรนไฮต์ (15 - 18 
องศาเซลเซียส) ลูกสุกรหลังหย่านมควรอยู่ระหว่าง 70 - 75 องศาฟาเรนไฮต์ (21 - 24 องศาเซลเซียส) และ
สุกรขุนควรอยู่ระหว่าง 70 - 75 องศาฟาเรนไฮต์ (21 - 24 องศาเซลเซียส) หากอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงหรือ
ต่ ากว่านี้มีผลท าให้สุกรเครียด และการเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ ควร จึงควรปรับปรุงสภาพโรงเรือนให้มีอุณหภูมิที่
พอเหมาะ กับสุกร เช่น กรณีท่ีโรงเรือนสุกรร้อนเกินไปควรติดพัดลมหรือติดหัวพ่นหมอกไอน้ า ภายในโรงเรือน
หรือติดที่พ่นน้ าบนหลังคา (ขนาด 2 ½ แกลลอนต่อ 1 ชั่วโมง) หรือติดตั้งระบบท าความเย็นด้วยน้ า และ       
ถ้าอุณหภูมิภายในโรงเรือนต่ าเกินไปหรือเวลากลางคืน หรือฤดูหนาวหรือลมพัดแรง ควรติดผ้าใบเปิดปิดได้เพ่ือ
ป้องกันลมหรือปลูกต้นไม้ เช่น ต้นกระถินเป็นแนวกันลม 

3.2 น้ ำ  
การเลี้ยงสุกรนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยน้ าจืดที่สะอาด และจะต้องมรปริมาณมากพอ ปริมาณน้ าที่

สุกรต้องการบริโภคนั้นจะต้องแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาลและวิธีการให้อาหาร แต่โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ    
2 – 6 ลิตรต่อตัวต่อวัน นอกจากนี้แล้วยังจ าเป็นต้องใช้น้ าในการชะล้างท าความสะอาดพ้ืนคอก และตัวสุกร    
น้ าที่ใช้อาจมาจากแหล่งต่อไปนี้ น้ าประปา น้ าคลอง น้ าบ่อน้ าตื้น น้ าบ่อบาดาล เป็นต้น ในการหาน้ าใช้ส าหรับ
การเลี้ยงสุกรนั้น ควรมีการวางแผนล่วงหน้าให้สามารถใช้น้ าได้วันละ 20 ลิตรต่อสุกร 1 ตัว 

 
 
 

เร่ืองที่ 3 สถำนที่และสภำพแวดล้อมประกอบอำชีพ 
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3.3 ไฟฟ้ำ  
พลังงานไฟฟ้ามีความจ าเป็นต่อการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก เพราะอุปกรณ์หรือเครื่องอ านวยความ

สะดวกบางชนิดที่ใช้ในโรงเรือนจ าเป็นต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้า เช่น ไฟกกลูกสุกร เครื่องผสมอาหาร ปั๊มน้ า 
และหลอดไฟให้แสงสว่าง เป็นต้น ดังนั้นฟาร์มเลี้ยงสุกรถ้าเป็นไปได้ควรตั้งอยู่ใกล้ในท าเลที่สามารถต่อ
กระแสไฟฟ้ามาใช้ไดส้ะดวก 

3.4 แหล่งอำหำร  
การเลี้ยงเลือกตั้งสถานที่เลี้ยงสุกรใกล้กับแหล่งอาหารได้นั้น เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเป็นการช่วยลด

ต้นทุนค่าขนส่งอาหาร และยังเป็นการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการหาอาหารให้สุกรอีกด้วย 
3.5 ตลำดรับซื้อ  
โดยทั่วไปการขนส่งสุกรที่ผลิตได้ออกไปจ าหน่ายยังแหล่งรับซื้อ มักจะขนส่งกันทางรถยนต์เป็น      

ส่วนใหญ่ การขนส่งนี้จะท าให้สุกรเครียดขึ้นมาก ส่งให้ผลเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในร่างกายของสุกร 
ท าให้เกิดการสูญเสียน้ าหนักในระหว่างการขนส่ง ท าให้คุณภาพของซากสุกรลดลง ดังนั้น ถ้าสามารถตั้งฟาร์ม
สุกรอยูใ่กล้แหล่งรับซื้อหรือตลาดแล้ว จะท าให้ลดระยะทางการขนส่ง ซึ่งจะช่วยให้ลดการเกิดความเครียดของ
สุกรได ้

3.6 กำรคมนำคม  
เพ่ือเป็นการสะดวกในการน าอาหารมาเลี้ยงสุกร หรือเพ่ือการขนส่งสุกรที่ผลิตได้ออกไปจ าหน่ายยัง

ตลาดรับซื้อ สถานที่เลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่ที่ท าเลที่มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก ที่รถยนต์สามารถวิ่งเข้าออกได้
สะดวกตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกรไม่ควรอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมมากเกินไป เพราะจะท า
ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย 

3.7 พื้นที่กฎหมำยหวงห้ำม  
ฟาร์มเลี้ยงสุกรจะต้องไม่อยู่ในเขตเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายห้ามมิให้เลี้ยง

สัตว์หรือเลี้ยงสุกร เพราะจะผิดกฎเทศบัญญัติและรบกวนท าความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง เป็นผลท าให้
ได้รับการรังเกียจจากบุคคลเหล่านั้น อีกประการหนึ่งการเลี้ยงสุกรในเขตเทศบาล การขยายกิจการท าได้ด้วย
ความยากล าบาก เพราะที่ดินมีราคาสูงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

3.8 โรคระบำดของสุกร  
ผู้เลี้ยงสุกรจะต้องศึกษาดูให้แน่นอนเสียก่อนว่า บริเวณพ้ืนที่ที่จะใช้ตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกรนั้น เคยเป็นพ้ืนที่

ในการเกิดโรคระบาดของสุกรมาก่อนหรือไม่ โดยเฉพาะโรคอหิวาต์สุกร เพ่ือที่จะได้หลีกเลี่ยง หรือหาทาง
ป้องกันไว้ล่วงหน้า 

3.9 กำรขยำยกิจกำร 
มีความเป็นไปได้ในการเลี้ยงสุกร เมื่อกิจการเจริญเติบโตรุดหน้าขึ้นมา จ าเป็นต้องขยายกิจการออกไป 

แต่กิจการใหม่นั้นควรอยู่ในพื้นท่ีฟาร์มเดียวกัน ถ้าหากไม่อยู่ในเนื้อที่เดียวกันแล้ว จะเป็นผลเสียต่อการควบคุม 
หรือการจัดการฟารม์เป็นอย่างมาก ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรเลือกพ้ืนที่สามารถขยายกิจการออกไปได้เมื่อมีความ
จ าเป็นในภายหน้า 
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กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ำยบทที่ 2 
 

ค ำสั่ง  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. จงอธิบายถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร 
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. จงยกตัวอย่างการลงทุนในการเลี้ยงสุกร  
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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บทที่ 3 
กำรวำงแผนกำรเลี้ยงสัตว ์
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บทที่ 3 กำรวำงแผนกำรเลี้ยงสัตว ์
 
สำระส ำคัญ 
 การวางแผนการเลี้ยงสัตว์ เป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเลี้ยงสุกร โดยมีขอบข่าย
เนื้อหาเก่ียวกับการวางแผนและปฏิทินการเลี้ยงสุกร การลงทุนและการประมาณรายได้ที่จะได้รับ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญส าหรับผู้ที่จะตัดสินใจประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกร 
  
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
 1. สามารถอธิบายถึงขึ้นตอนการวางแผนการเลี้ยงสุกรได้ 
  
ขอบข่ำยเนื้อหำ 
 1. การวางแผนและปฏิทินการเลี้ยงสุกร 
 2. การลงทุนและการประมาณรายได้ที่จะได้รับ 
  
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารแบบเรียน 
 2. ศึกษาสื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 1. เอกสารแบบเรียน บทที่ 1 
 2. สื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
ประเมินผล 
 1. ประเมินจากการสอบประจ าภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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บทที่ 3 
กำรวำงแผนกำรเลี้ยงสัตว์ 

 
 

 
 
การเลี้ยงสุกรเริ่มเลี้ยงช่วงไหนก็ได้ตลอดทั้งปี  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เลี้ยง  แต่ควรก าหนดอายุ

ของสุกรที่จะเลี้ยงก่อน  เพ่ือวางแผนระยะเวลาในการจ าหน่ายให้ตรงกับช่วงที่ขายได้ราคาดี ซึ่งจะท าให้ผู้เลี้ยง
สุกรได้ก าไรสูง โดยเริ่มวางแผนตั้งแต่การวางแผนการจัดการฟาร์ม  อาจเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างโรงเรือน  จ านวน
คอก  ซองยืน  คอกคลอด  และคอกอนุบาล  ควรมีจ านวนเท่าไรจึงจะประหยัด ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และท า
ให้ต้นทุนในการผลิตต่ า การสร้างโรงเรือนและการจัดแบ่งคอกภายในโรงเรือนได้ถูกต้องเท่ากับการวางแผนใน
การผลิตสุกรได้ส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพราะโรงเรือนและคอกเปรียบเสมือนรากฐานของการจัดการฟาร์ม 
เพ่ือให้สามารถผลิตสุกรได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการผลิต จากนั้นท าการคัดเลือกพันธุ์สุกรที่จะน ามา
เลี้ยงเพ่ือให้ได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี  แม่สุกรทุกตัวต้องได้รับการผสมและอุ้มท้อง  คลอดลูกและเลี้ยงลูกตลอดทั้ง
ปี และมีลูกหย่านมต่อปีได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้  เพ่ือให้ต้นทุนในการผลิตต่ าและได้ก าไรมากที่สุด 
ดังนั้นการวางแผนการเลี้ยงสุกรต้องค านึงถึง สิ่งต่อไปนี้ 

 
เรื่องท่ี 1.1 เป้ำหมำยกำรผลิตสุกร 

การวางแผนการผลิตเพ่ือให้ได้ก าไรมากนั้น ผู้เลี้ยงจ าเป็นต้องตั้งเป้าหมายการผลิตของฟาร์มเอาไว้ 
และด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการวางแผนการผสมแม่สุกรเป็นชุด ๆ เพ่ือให้แม่สุกรคลอด
ออกมาเป็นชุด ๆ เช่น 10 - 20 แม่ต่อสัปดาห์ ก็จะได้ลูกออกมาเป็นชุด ๆ สัปดาห์ละ 100 - 200 ตัว เป็นต้น 
ถ้าปริมาณการผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย ผู้เลี้ยงจะต้องหาสาเหตุว่ามีปัญหาตรงส่วนใดและต้องรีบแก้ไข เพ่ือให้
ฟาร์มด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เลี้ยงสุกรควรก าหนดเป้าหมายในการผลิตสุกร ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ด้านการตลาดเป็นอย่างไร เช่น ผลิตลูกสุกรหรือสุกรรุ่นจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว หรือ
ผลิตครบวงจรตั้งแต่ผลิตลูกสุกรเองและเลี้ยงสุกรขุนจ าหน่าย 

2. สัดส่วนสุกรแต่ละระยะกับปริมาณแม่สุกร ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยง การค านวณขนาดของ
ฟาร์มจะค านวณจากปริมาณแม่สุกรที่จะเลี้ยง 

3. ระยะเวลาในการเลี้ยง ซึ่งมักตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 ถ้าผลิตสุกรขุนเพียงอย่างเดียวจะเริ่มเลี้ยง
สุกรจากขนาดใด  ใช้เวลาในการเลี้ยงนานเท่าใดจึงจะได้น้ าหนักส่งตลาด  ส่งตลาดที่น้ าหนักเท่าใด หรือถ้าผลิต
สุกรครบวงจรก็ควรรู้ระยะเวลาของการหย่านม  ระยะเวลาของการเลี้ยงในแต่ละระยะของสุกรจนจ าหน่าย 

4. จ านวนพ่อที่ใช้ผสมพันธุ์มีจ านวนเท่าไร 
5. จ านวนแม่สุกรสาวและพ่อสุกรหนุ่มที่จะใช้ทดแทนประจ าปีละเท่าไร 
ตัวอย่างเช่น  

1. วงจรการให้ลูกแต่ละครอกหรือวงรอบการผลิต   22  สัปดาห์ (16+4+2) 
2. อัตราการผสมติด 80  เปอร์เซ็นต์  
3. ลูกคลอดมีชีวิตโดยเฉลี่ย 9   ตัวต่อครอก 
4. อัตราการตายก่อนหย่านมไม่เกิน 8 - 10 เปอร์เซ็นต์ 
5. ระยะการเกิดถึงหย่านม 4 สัปดาห์ 
6. หลังหย่านมให้ลูกอยู่ในคอกตลอด 1  สัปดาห์ 
7. ย้ายลูกไปอยู่คอกอนุบาลอีก 2  สัปดาห์ 

เร่ืองที่ 1. กำรวำงแผนและปฏิทินกำรเลี้ยงสุกร 
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เรื่องท่ี 1.2 จ ำนวนครอกต่อแม่ต่อปี 

 ฟาร์มที่มีการจัดการที่ดีจะท าให้แม่สุกรมีวงรอบของการผลิตสั้น โดยสามารถผลิตลูกได้ปีละหลาย
ครอก เรียกว่า จ านวนครอกต่อแม่ต่อปี (litter/sow/year) เช่น 2.3 หรือ 2.5 ครอกต่อแม่ต่อปี จ านวนครอก
ต่อแม่ต่อปีจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตของลูกสุกร  ถ้าฟาร์มใดมีจ านวนนครอกต่อแม่ต่อปีสูงจะ เสียต้นทุนการ
ผลิตต่อตัวลูกสุกรต่ ากว่าฟาร์มท่ีมีจ านวนครอกต่อแม่ต่อปีต่ า  ทั้งนี้เพราะต้นทุนค่าพันธุ์  ค่าอาหาร  ค่ายา  ค่า
โรงเรือน เป็นต้น ของฟาร์มใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน  

 ถ้าจัดการฟาร์มดีก็จะใช้ระยะเวลาดังนี้  อุ้มท้องประมาณ 114 วัน เลี้ยงลูกประมาณ 25 -28 วัน แล้ว
หย่านม แม่สุกรเป็นสัดแล้วผสมใช้ระยะเวลาอีก 7 วัน ก็จะได้ 114+28+7 = 149 วัน หรือ 16+4+1 = 21 
สัปดาห์  ดังนั้นจ านวนครอกต่อแม่ต่อปีเท่ากับ 365/149 = 2.45 ครอกต่อปี  แสดงว่าการจัดการฟาร์มดี  แต่
แม่สุกรที่ได้รับการผสมไม่ได้ผสมติดทุกตัวและแม่สุกรไม่ทุกตัวที่มีช่วงระยะเวลาจากหย่านมถึงผสมแค่ 7 วัน  
ดังนั้นค่าเฉลี่ยของวงรอบการผลิตของฝูงสุกรอาจเป็น 160-165 วันก็ได้  ซึ่งแม่สุกรจะให้ลูก 2.28 - 2.21 ครอก
ต่อปี  แสดงว่าการจัดการปานกลาง  แต่ถ้าแม่สุกรให้ลูกประมาณ 1.8 ครอกต่อปี แสดงว่าการจัดการไม่ดี 

 

เรื่องท่ี 1.3 จ ำนวนลูกหย่ำนมต่อแม่ต่อปี 

 ถ้าแม่สุกรมี่จ านวนลูกหย่ายมต่อครอก (wean/litter) มาก และจ านวนครอกต่อแม่ต่อปีมากด้วย ย่อม
ส่งผลให้จ านวนลูกหย่านมต่อแม่ต่อปีของแม่สุกรมากขึ้น 

 จ านวนลูกหย่านมต่อแม่ต่อปีมีความส าคัญ เพราะมีผลต่อต้นทุนการผลิตลูกหย่านม หากได้จ านวนลูก
หย่านมต่อแม่ต่อปีมาก  ท าให้ต้นทุนในการผลิตลูกหย่านมน้อยกว่า จ านวนลูกหย่านมต่อแม่ต่อปีน้อย ท าให้ผู้
เลี้ยงมีรายได้เพ่ิมขึ้นและยิ่งมีก าไรมากขึ้น  ถ้าในระยะนั้นราคาสุกรตกต่ า  อาจท าให้ขาดทุนน้อยลงหรือไม่
ขาดทุนเลย 

 ตัวอย่างที่ 1 ในการผลิตของฟาร์มสุกรพันธุ์ มีแม่พันธุ์ 1,000 ตัว ฟาร์มที่หนึ่งได้ลูกหย่านม 18 ตัวต่อ
แม่ต่อปี  ฟาร์มที่สองได้ลูกหย่านม 25 ตัวต่อแม่ต่อปี  สมมติว่าปริมาณอาหารที่แม่สุกรพันธุ์ใช้ทั้งหมด 1,000 
กิโลกรัมต่อปี เมื่อคิดปริมาณอาหารที่แม่สุกรใช้ในการผลิตลูก 1 ตัว และค่าอาหารแม่พันธุ์ในการผลิตลูก 1 ตัว 
จะเห็นว่าฟาร์มที่หนึ่งเสียต้นทุนค่าอาหารในการผลิตลูก 1 ตัวมากกว่าฟาร์มที่สอง ซึ่งต้นทุนค่าอาหารในการ
ผลิตลูก 1 ตัวมากกว่าฟาร์มที่สอง  ซึ่งต้นทุนค่าอาหารในการผลิตลูกหย่านม 1 ตัวนั้นเป็นต้นทุนผันแปรตาม
จ านวนลูก  ส่วนต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่อมแม่พันธุ์  ค่าเสื่อมพ่อพันธุ์หรือน้ าเชื้อ ค่าเสื่อมโรงเรือน และอุปกรณ์  
ค่าสาธารณูปโภค  ค่าแรงงาน เป็นต้น  ซึ่งหากจ านวนลูกหย่านมเพ่ิมขึ้นต้นทุนทั้ง 6 ดังกล่าวก็จะลดลง  ดังนั้น
ฟาร์มที่หนึ่งจึงเสียต้นทุนทั้งหมดต่อการผลิตลูกสุกรหย่านม 1 ตัวจะสูงกว่าฟาร์มที่สอง 
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ตำรำงที่ 1 ต้นทุนค่าอาหารในการผลิตลูกสุกรหย่านม 1 ตัวของฟาร์มที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่างกัน 
 

รำยกำร 
ต้นทุน/ลูกสุกรหย่ำนม 1 ตัว 

ลูก 18 ตัว ลูก 25 ตัว 

ปริมาณอาหารที่แม่สุกรใช้ต่อการ
ผลิตลูกสุกรหย่านม 1 ตัว 

1,000 / 18 = 55.6 กก. 1,000 / 25 = 40 กก. 

ค่าอาหารแม่พันธุ์ต่อการผลิตลูก
สุกรหย่านม 1 ตัว 

55.6 × 9 = 500 บาท 40 × 9 = 360 บาท 

หมายเหตุ : ราคาอาหารแม่สุกรพันธ์ุ 9 บาทต่อกิโลกรัม 

 เมื่อคิดรายรับของฟาร์มการขายลูกสุกรและสุกรขุน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย เช่น ค่ายา อาหาร วัคซีน และ
เคมีภัณฑ์) ดังตารางที่ 1 จะเห็นว่ารายรับจากการขายลูกสุกร 12 กิโลกรัมแรก 1,000 บาท บวกน้ าหนัก
ส่วนเกิน 40 บาทต่อกิโลกรัม  ขายลูกสุกรที่น้ าหนัก 25 กิโลกรัม และคิดอัตราเสียหายในคอกอนุบาล           
2 เปอร์เซ็นต์ และถ้าฟาร์มเลี้ยงลูกสุกรต่อไปจนเป็นสุกรขุนจะขายสุกรขุนในราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม ขาย
สุกรขนุที่น้ าหนัก 100 กิโลกรัม และคิดอัตราเสียหายในคอกอนุบาลและคอกขุนรวม 4 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตำรำงท่ี 2  รายรับของฟาร์มที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่างกัน 
 

รำยกำร 
รำยรับรวม 

ลูก 18 ตัว ลูก 25 ตัว 

ขายลูกสุกรน้ าหนัก 25 กิโลกรัม 
(1 ,000 บาท ± 40 บาทต่ อ
กิโลกรัม) 

(18×1,000×0.98×1,000)+ 
(18×1,000×0.98×13×40) = 

26,812,800 บาท 

(25×1,000×0.98×1,000) + 
(25×1,000×0.98×13×40) 

= 37,240,000 บาท 

ขายสุกรขุนน้ าหนัก 100 กิโลกรัม 
(40 บาทต่อกิโลกรัม) 

18×1,000×0.96×100×40 = 
69,120,000 บาท 

25×1,000×0.96×100×40 = 
98,000,000 บาท 
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เรื่องท่ี 1.4 ปัจจัยในกำรเพิ่มจ ำนวนลูกต่อครอกต่อปี 

 ผู้เลี้ยงพยายามท าให้แม่สุกรมีลูกหย่านมต่อแม่ต่อปีจ านวนเพ่ิมขึ้น  ซึ่งมีผลจากปัจจัยหลายประการ 
ดังนี้ 

1. เพ่ิมให้ลูกกดท าได้โดยเลือกพันธุ์ เพราะพันธุ์แต่ละพันธุ์มีพันธุกรรมของการมีลูกดกไม่เท่ากัน เช่น 
สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์มีลูกดกกว่าสุกรพันธุ์แลนด์เรซ และท้ังสองพันธุ์มีลูกดกกว่าสุกรพันธุ์ดูรอค เป็นต้น 

2. เพ่ิมให้ลูกดกท าได้โดยเลือกสายพันธุ์  เพราะสายพันธุ์ของแต่ละพันธุ์มีลูกดกต่างกัน เช่น สุกรพันธุ์
ต่าง ๆ จากสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเดนมาร์คมักมีลูกดกกว่าประเทศอ่ืน ๆ 

3. ลดเปอร์เซ็นต์การตายเมื่อคลอด หรือท าให้จ านวนลูกคลอดมีชีวิตต่อครอกเพ่ิมขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วิธีการจัดการฟาร์มที่ดี 

4. ลดอัตราการตายของลูกสุกรก่อนหย่านม  ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดการฟาร์มท่ีดีเท่านั้น 
 
เรื่องท่ี 1.5 กำรวินิจฉัยประสิทธิภำพกำรผลิตลูกสุกรของฟำร์ม 

 การวินิจฉัยประสิทธิภาพการผลิตลูกสุกรของฟาร์มว่าอยู่ในเกณฑ์ดีหรือปกติหรือไม่  สามารถศึกษาได้
จากข้อมูลต่อไปนี้ 

1. จ านวนแม่สุกรที่ได้ผสมในแต่ละชุดในช่วง 1 สัปดาห์ ศึกษาว่ามีแม่สุกรเป็นสัดสามารถผสมได้
เพียงพอต่อสัปดาห์หรือไม่  มีแม่หย่านมรอผสมจนเป็นแม่ตกค้างมากเกินไปหรือไม่  หรือมีสุกรสาวทดแทน
ตกค้างนานเกินไปไม่ยอมเป็นสัดจ านวนมากหรือไม่  ตามปกติจ านวนแม่สุกรที่ผสมได้ตามเป้าหมายควร
ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ของแม่สุกรทั้งฝูง  คือ 60 ตัวจากฝูงแม่สุกร 1,000 ตัว 

2. อัตราการกลับสัดหรืออัตราการผสมติด เมื่อผสมแม่สุกรแล้วต้องไม่ล้มเหลว  มีอัตราการกลับสัด
ต่ าหรืออัตราการผสมติดดี 

3. การอุ้มท้อง  จ านวนแม่สุกรที่ผสมติดสามารถรักษาการอุ้มท้องจนครบก าหนดคลอด  ไม่แท้ง 
หรือไม่มีท้องลม (pseudpregnancy) ซึ่งข้อมูลอัตราการเข้าคลอด (farrowing rate) ต้องไม่ต่ ากว่า 80 - 85 
เปอร์เซ็นต์ คือ เข้าคลอด 50 ตัวจากจ านวนแม่ที่ผสมได้ 60 ตัว หรืออัตรา 0.833:1 หรือ 83.3 เปอร์เซ็นต์ 

4. ลูกแรกคลอดต่อครอก (total born) จ านวนลูกแรกคลอดต่อครอกควรอยู่ในช่วง 10 - 12 ตัวต่อ
ครอก 

5. ลูกแรกคลอดมีชีวิตต่อครอก  จ านวนลูกแรกคลอดมีชีวิตต่อครอกสูง  โดยจ านวนลูกกรอก (มัมมี่) 
ต่ า จ านวนตายแรกคลอดหรือตายขาว (stillbirth) ต่ า จ านวนอ่อนแอ  พิการ  น้ าหนักน้อย (ต่ ากว่า 0.8 - 1.0 
กิโลกรัม) ต่ า 

6. การตายก่อนหย่านม (prewean mortality) จ านวนลูกที่ตายก่อนหย่านมต่ า ซึ่งจะส่งผลถึง
จ านวนลูกหย่านมสูง 

7. น้ าหนักหย่านม ลูกสุกรต้องมีน้ าหนักหย่านมรวมสูงหรือเฉลี่ยต่อตัวสูง สุขภาพแข็งแรง กินอาหาร
เก่ง 

8. การตายหลังหย่านม (postwean mortality) จ านวนลูกสุกรหลังหย่านมที่อยู่ในช่วงอนุบาล      
(4 - 5 สัปดาห์) มีการตายต่ า  เพ่ือให้ได้ลูกสุกรเล็กเพ่ือขุนขายต่อไปมีคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์ A และ B ร้อยละ 
85 - 95 ขึ้นไป  หากมีลูกสุกรน้ าหนักไม่อยู่ในเกณฑ์ควรส่งไปพร้อมกับลูกสุกรในสัปดาห์ต่อไป 
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เรื่องท่ี 1.6 จ ำนวนแม่สุกรคัดทิ้งและแม่สุกรสำวทดแทน 

แม่สุกรจะถูกคัดทิ้งปีละ 15-20 เปอร์เซ็นต์  บางฟาร์มอาจถึง 35 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1 ใน 3 เนื่องจาก
สาเหตุ ไม่เป็นสัด ผสมพันธุ์ไม่ติด ขาเสีย  เต้านมอักเสบ เป็นต้น จึงต้องคัดเลือกสุกรสาวไว้ทดแทนให้เพียงพอ
กับความต้องการในการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้  ถ้าคัดเลือกสุกรสาวจากฝูงสุกรในฟาร์มตนเองจะต้อง
ค านวณจากลูกสุกรหย่านมเก็บไว้เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ทดแทน และท าการเลี้ยงต่อไปอีกจนกระทั่งถึงอายุที่ ใช้ผสม
พันธุ์ได้  ระยะเวลาที่ต้องใช้ประมาณ 8 เดือน  แม่พันธุ์ที่คัดขึ้นมาทดแทนจะใช้งานได้จริง  ๆ ประมาณ 85 
เปอร์เซ็นต์  จึงต้องมีการส ารองเผื่อไว้ เช่น แม่สุกรจ านวน 100 ตัว จะต้องคัดแม่สุกรทิ้ง 35 ตัว และจะต้อง
ส ารองสุกรสาวมาทดแทน (35×100)/85 = 41 ตัวต่อปี ในทางปฏิบัติแม่สุกรถูกคัดทิ้งทุกเดือน  ดังนั้นจึงควรมี
แม่สุกรสาวทดแทนทุกเดือนเพื่อให้มีแม่สุกรไม่ขาดช่วง  แต่ฟาร์มสุกรขนาดเล็กจะมีปัญหาเนื่องจากจ านวนสุกร
มีน้อย  นอกจากนี้อายุของแม่สุกรจะมีผลต่อขนาดครอกของแม่สุกรและผลผลิตของฟาร์ม เพราะการให้ผลผลิต
ของแม่สุกรแต่ละท้องนั้นไม่เท่ากัน  แม่สุกรท้องแรกให้ผลผลิตต่ าสุดและจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในท้องที่ 3 - 6 จะ
ให้ผลผลิตดีที่สุด  จนกระทั่งท้องที่ 8 ขึ้นไปจะให้ผลผลิตต่ าลง  ดังนั้นจากการที่ผลผลิตในแต่ละอายุไม่เท่ากัน
ท าให้มีความจ าเป็นต้องเตรียมการคัดทิ้งและทดแทนเพ่ือปรับปรุงตลอดเวลา เช่น ถ้าท าการทดแทนทุก ๆ 3 
เดือน จะต้องท าการทดแทนครั้งละ 41/4 = 10.25 หรือประมาณ 10 ตัว 
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การลงทุนและการประมาณรายได้เป็นการวางแผนการเลี้ยงสุกรที่จะท าให้ผู้เลี้ยงได้รู้ถึง ผลตอบแทนที่
จะได้หลังจากการจ าหน่ายในการเลี้ยงหมูในแต่ละรุ่นและตลอดอายุในการเลี้ยง 

 

ตัวอย่ำงวิธีค ำนวณ  
 1. ค่าพันธุ์ลูกสุกร ซื้อลูกสุกรน้ าหนัก 15 กก. สมมติ ราคาตัวละ 980 บาท  
 2. ค่าอาหารสุกร อาหารที่ใช้เลี้ยง มี 3 สูตร สุกรแต่ละระยะจะต้องใช้ในปริมาณและมูลค่าดังนี้  

 2.1 สุกรอ่อน น้ าหนัก 15 - 25 กก. ใช้อาหาร 20 กก. สมมติ กก. ละ 12.8 เป็นเงิน 256 บาท  
 2.2 สุกรเล็ก น้ าหนัก 25 - 50 กก. ใช้อาหาร 70 กก. สมมติ กก. ละ 8.7 เป็นเงิน 609 บาท  
 2.3 สุกรขุน น้ าหนัก 50 - 100 กก. ใช้อาหาร 165 กก. ราคา กก. ละ 8 บาท เป็น

เงิน 1,320 บาท  
         ประมำณโดยรวม เป็นเงินค่ำอำหำร 2,185 บำท  
 3. ค่ายาและวัคซีน  

 3.1 ยาคุมท้องเสีย (14 วัน กินอาหาร 1.5 กก. ค่ายาที่ใช้ 0.50 บาท/กก.) = 10.50 บาท  
 3.2 ยาปฎิชีวนะอ่ืนๆ, ยาฆ่าเชื้อ ประมาณตัว 19.00 บาท  

       ประมำณโดยรวมค่ำยำ 29.50 บำท/ตัว  
 3.3 ค่าวัคซีนอหิวาต์สุกร 4 บาท วัคซีนปากและเท้าเปื่อย 14 บาท วัคซีนพิษสุนัขบ้า

เทียม 20 บาท  
       ประมำณโดยรวมค่ำวัคซีน 38 บำท/ตัว  
 4. ค่าแรงงานและสวัสดิการ  

 คนงาน 1 คน เลี้ยงสุกรได้ 500 ตัว/รุ่น ใน 1 ปี เลี้ยง 2.4 รุ่น เงินเดือนๆ ละ 3,000 บาท  
  ดังนั้นคิดเป็นค่ำแรงต่อสุกรขุน 1 ตัว = (3000x12)/(500x2.4) = 30.00 บำท  
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าซ่อมแซมโรงเรือน ฯลฯ เหมาจ่าย 20 บาท/ตัว  
 6. อัตราการสูญเสีย  

 ถ้าตายและคัดท้ิงในระหว่างการเลี้ยง 5% โดยสุกรตายและคัดท้ิงมีค่าตัวละ 1,500 บาท  
          ดังนั้นอัตรำกำรสูญเสียนี้คิดเป็นมูลค่ำ = (5 x 1500) / 95 = 78.94 บำท  
 7. ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  

 7.1 ค่าก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์คิด 2,000 บาท/ตร.ม. อายุใช้งาน 10 ปี  
            7.2 สุกรขุน 1 ตัวใช้พื้นที่ 1.4 ตารางเมตร  
            ค่ำเสื่อมจำกกำรเลี้ยงสุกรขุน 1 ตัว = (2000x1.4) / (2.4x10) = 166.66 บำท  
 8. ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และทุนหมุนเวียน  

 8.1 ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว เสียดอกเบี้ย 15% ถ้ากู้มาเลี้ยงสุกรตัวละ 1,400 บาท  
            ดังนั้นเสียค่ำดอกเบี้ยในกำรเลี้ยงสุกร 1 ตัว/ปี = (1400 x 15%)/2.4 = 87.50 บำท  

 8.2 ค่าดอกเบี้ยเงินทุนหมุนเวียน (ระยะสั้น) เสียดอกเบี้ย 12% ในเวลา 5 เดือน ถ้ากู้มาใช้ใน
การเลี้ยงสุกรขุนตัวละ 2,000 บาท  
            ดังนั้นเสียดอกเบี้ยในกำรเลี้ยง 1 ตัว = (2000 x 12 %) x 5/12 = 100 บำท  

 
 

เร่ืองที่ 2 กำรลงทุนและประมำณรำยได้ที่จะได้รับ 
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สรุปรำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท)  
1. ค่าพันธุ์ลูกสุกร      980 บาท 
2. ค่าอาหาร       2,185 บาท 
3. ค่ายาและวัคซีน   67.5  บาท 
4. ค่าแรงงานและสวัสดิการ  35  บาท 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   20  บาท 
6. อัตราการสูญเสีย ตายและคัดท้ิง  78.94  บาท 
7. ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  166.66  บาท 
8. ค่าดอกเบี้ยเงินกู้และเงินหมุนเวียน 187.5  บาท 

 
รวมต้นทุนกำรผลิตสุกรขุน 1 ตัว 3,720.60 บำท  

    การค านวณการลงทุนและประมาณรายได้ที่จะได้รับนี้เป็นตัวอย่างที่ก าหนดประมาณราคากลางขึ้นมา
เพ่ือค านวณผลผลิตต่อตัว ดั้งนั้นต้นทุนหรือก าไรที่จะได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้านเช่น พันธุ์เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ที่เลี้ยงหรือไม่  สถานทีเ่ลี้ยงมีค่าขนส่งมากน้อยเพียงใด และท่ีส าคัญคือตลาด 
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กรณีตัวอย่ำงกำรประมำณต้นทุน จำกผู้เลี้ยงสุกร 
 

เลี้ยงหมูขุน? รำยย่อย-รำยได้ก็ใช่ย่อย 

 ช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ มนุษย์เงินเดือน คนท างาน
บริษัท หรือคนจากพ้ืนที่เกษตรที่เข้ามาท างานในเมือง อาจต้อง
บ่ายหน้าออกสู่จังหวัด  ต่าง ๆ แล้วมองหาอาชีพทางการเกษตร
ท ากันแทนอาชีพเดิม ซึ่งในยุคนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อาชีพทาง
การเกษตรก็ใช่ว่าต้องขะมุกขะมอมเสมอไป ไม่เว้นแม้แต่อาชีพ 
“เลี้ยงหมู” ปัจจุบันการเลี้ยงหมูหรือสุกรได้มีการพัฒนามากขึ้น   
มีการเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิด การให้อาหารก็เป็นแบบอัตโนมัติ 
ท าให้เกษตรกรเลี้ยงและดูแลสุกรง่ายขึ้น โดยทางบริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ก็มีโครงการ
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อย มีการถ่ายทอดความรู้ ใน      
การ “เลี้ยงหมูขุน” การจัดการ จัดสร้างโรงเรือนระบบปิด ติดเครื่องให้อาหารอัตโนมัติให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ อย่างเช่น ราย “สุวารีฟาร์ม” ฟาร์มเลี้ยงหมูขุนที่มี สุวารี เอ่ียมร า ดูแลฟาร์มเพียงคนเดียว ซึ่ง      
ทีม “ช่องทางท ากิน” ได้ไปสัมผัสมา 
 สุวารี เอ่ียมร า เกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงหมูขุน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพฯ มา 3 ปี เล่าว่า 
ก่อนที่จะมาท าอาชีพเกษตรกรเลี้ยงหมูนั้น เดิมไปท างานเป็นพนักงานบริษัทอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกับสามี หลังจาก
ที่ตั้งท้องก็ตัดสินใจเดินทางกลับมาตั้งหลักที่เมืองไทย พอกลับมาอยู่บ้านก็พยายามมองหาอาชีพที่เป็นธุรกิจของ
ตัวเองท า จนได้ไปเห็นเพ่ือนที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงหมูแล้วมีรายได้ดี จึงคิดว่าน่าจะลองเลี้ยงดู เพราะคิดว่าน่าจะ
สร้างรายได้ที่ดี อีกทั้งก็มีความชอบในอาชีพเกษตรกรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงตัดสินใจเป็นเกษตรกรเลี้ยงหมู  
หลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะเลี้ยงหมู จึงไปปรึกษาและศึกษาการท าฟาร์มกับทางซีพีเอฟเพ่ือขอเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย และหลังจากที่ผ่านคุณสมบัติตามท่ีโครงการก าหนดไว้ ก็ตกลงท าทันที 
         “ที่เลือกเข้าโครงการนี้    ก็เพราะเห็นว่าเป็นผู้น าใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร   มี เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ทั น ส มั ย 
โดยเฉพาะด้ านการ เลี้ ย งสุ กร      มีการดูแล ส่งสัตวบาลเข้า
มาดูแลตลอด ให้ความรู้ในเรื่อง กา ร เ ลี้ ย ง  ก า ร จั ดก าร ”  
ส าหรับเกษตรกรที่สามารถเข้า ร่วมโครงการนี้ได้ จะต้องมี
คุณสมบั ติ ต าม เกณฑ์ ดั งนี้ คื อ      มีที่ดิน 5 ไร่ และพ้ืนที่
จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ว่าเหมาะสมด้วย โดยพ้ืนที่
เลี้ยงหมูนั้นชุมชนโดยรอบต้อง ยอมรับ มีแหล่งน้ าเพียงพอ 
ซึ่งพ้ืนที่ 5 ไร่ ต้องมีเงินทุน 2,500,000 บาท ที่ส าคัญคือจะต้องมีใจรักในอาชีพนี้ด้วย เจ้าของฟาร์มเล่าต่อ
ว่า เงินทุน 2,500,000 บาท จะใช้สร้างโรงเรือนระบบปิด ปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ า หรืออีแวป 
(Evaporative cooling system) ขนาด 9 x 107 x 2 เมตร พ้ืนท าเป็นคอนกรีต ผนังคอนกรีต แบ่ง
ออกเป็นคอก จ านวน 11 คอก จุหมูได้คอกละ 50 ตัว สามารถเลี้ยงหมูได้ทั้งหมด 550 ตัว ต่อ 1 รุ่น ส่วน
ระบบการให้อาหารจะติดไซโล หรือเครื่องจ่ายอาหารอัตโนมัติ ขนาด 7.5 ตัน 1 ลูก  
           เมื่อท าการสร้างโรงเรือนเรียบร้อย ก็เริ่มน าเอาลูกหมูมาเข้า โดยลูกหมูที่เอาเข้ามาจะมีอายุ      
18 วัน เป็นลูกหมูที่เพ่ิงหย่านม ลูกหมูที่น าเข้ามาจะต้องใช้ไฟอบเพ่ือให้ความอบอุ่น ประมาณ 1 เดือน 
การให้อาหารก็ให้ตามปกติ เช้า - เย็น ปริมาณที่ให้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหมู ถ้าหมูเล็กก็จะให้อาหาร      
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วันละประมาณ 500 กิโลกรัมต่อรุ่น หมูใหญ่ขึ้นก็เพ่ิมปริมาณอาหารมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนการดูแลท าความ
สะอาด ภายในโรงเรือนจะต้องเน้นเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก ช่วงหมูยังเล็กการท าความสะอาดก็ยัง
ไม่หนัก แต่เมื่อหมูเริ่มโตต้องท าเพ่ิมเป็นวันละ 3 ครั้ง ต้องกวาดมูลทิ้ง เปลี่ยนน้ า ดูแลอาหารวันละ        
2 เวลา เช้า - เย็น และต้องควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน เฉลี่ยที่ 28 องศาเซลเซียส ที่ส าคัญไม่ควร
อาบน้ าให้หมู เพราะจะท าให้สุขภาพหมูแย่ 

           สุวารีบอกต่อไปว่า หมู 1 รุ่นจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 24 สัปดาห์ หมูจะได้น้ าหนักตามที่ต้องการ 
ซึ่งทางซีพีเอฟจะส่งพนักงานมาจับ โดยใน 1 รุ่น หมู 550 ตัว ถ้าดูแลเลี้ยงดูดี หลังหักค่าไฟฟ้าเดือนละ 
4,000 บาท และค่าแรงอีกเดือนละประมาณ 5,000 บาท ก็จะเหลือรายได้ประมาณ 170,000 บาท ต่อรุ่น
กับค่าอาหารเลี้ยงหมูนั้น ถ้าอยู่ในโครงการนี้จะไม่เสีย ทางโครงการจะจัดการให้ โดยรายได้ของเกษตรกร
จะมาจากน้ าหนักหมูที่เพ่ิมขึ้นจากการเลี้ยงดู ขณะที่ค่าไฟนั้นถ้าในฟาร์มมีระบบผลิตไบโอแก๊ส  ก็อยู่ที่
เดือนละประมาณ 4,000 บาท แต่ถ้าไม่มีก็จะตกประมาณเดือนละ 12,000 บาท 

            ใครที่สนใจขอเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหมูขุน สุวารีฟาร์ม ก็ลองติดต่อสอบถามกับสุวารีที่ โทร.       
08-4825-9815 ส่วนถ้าใครต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเรื่องการ “เลี้ยงหมูขุน” ด้วยการใช้เทคโนโลยี-
อุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาช่วยเลี้ยง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อยของซีพีเอฟ ก็ติดต่อ
สอบถามไปที่ โทร. 0-2675-9909. 

คู่มือลงทุน...เลี้ยงหมูขุน 

ทุนเบื้องต้น ขึ้นอยู่กับขนาด-ปริมาณการเลี้ยง 
ทุนหมุนเวียน ประมาณ 50,000 บาท/550 ตัว  
รายได้ ประมาณ 170,000 บาท/550 ตัว 
แรงงาน 1-2 คนข้ึนไป 
ตลาด เข้าโครงการมีบริษัทรับซื้อถึงฟาร์ม 
จุดน่าสนใจ เข้าโครงการจะดูแลง่าย-รายได้ดี 

ที่มำข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ 
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กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ำยบทที่ 3 
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............................................................................................................................. ................................................. 
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บทที่ 4 
พันธุแ์ละกำรคัดเลือกพันธุ ์
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บทที่ 4 พันธุ์และกำรคัดเลือกพันธุ์ 
 
สำระส ำคัญ 
 ปัจจุบันสายพันธุ์สุกรในประเทศไทยได้พัฒนาก้าวไปไกลมาก โดยเฉพาะบรรดาฟาร์มที่ท าธุรกิจใหญ่ๆ 
ได้น าเอาสุกรที่มีสายพันธุ์จากต่างประเทศ หรือสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงเข้ามาผสมปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพดีขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือที่จะให้สุกรที่ผลิตได้ตรงกับความต้องการของตลาด ดังนั้นการที่จะตัดสินใจคัดเลือกพันธุ์สุกรมาเลี้ยง
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่นั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพันธุ์สุกรเป็นอย่างดี 
  
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
 1. สามารถอธิบายชนิดพันธุ์ของสุกรได้ 
 2. สามารถคัดเลือกพันธุ์สุกรที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ได้ 
  
ขอบข่ำยเนื้อหำ 
 1. ชนิดของพันธุ์สุกรและการคัดเลือก 
 2. การจัดเตรียมพันธุ์ 
 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารแบบเรียน 
 2. ศึกษาสื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 1. เอกสารแบบเรียน บทที่ 1 
 2. สื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
ประเมินผล 
 1. ประเมินจากการสอบประจ าภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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หมูป่าซัสสโครฟา (Sus scrofa) 

บทที่ 4 
พันธุ์และกำรคัดเลือกพันธุ์ 

 

สุกรส่วนใหญ่สืบสายพันธุ์มาจากหมูป่าของยุโรป เรียกว่า 
ซัสสโครฟา (Sus scrofa) ล าตัวยาวสูง แคบ ขนหยาบ ขาและเท้า ใหญ่ 
ไขมันน้อย เขี้ยวยาว เปรียวคล้ายสุนัข โตช้าและเป็นหนุ่ม เป็นสาวช้า 
ในบางพ้ืนที่และบางพันธุ์จะมีการรวมตัวกันระหว่างหมูป่าของยุโรปกับ
สุกรของเอเชีย เรียกว่า ชัสวิททาทัส (Sus vittatus) ซึ่งมีลักษณะอ้วน 
เตี้ย ตัวกลม มีไขมันมาก และโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว ส่วนสุกรที่ได้รับ
การปรับปรุงพันธุ์แล้วหรือสุกรฟาร์ม (Sus domesticus) ลักษณะหัว
เล็ก เนื้อมาก มันน้อย โตเร็ว ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง ทนทาน แข็งแรง สามารถเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้ดี ต่อมาเมื่อ
มีการปรับปรุงพันธุ์สุกรในกลุ่มนี้ให้ดีขึ้นเป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้สุกรมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก และเกิดเป็นสุกรที่เราเห็นเลี้ยงกันอยู่อย่างในปัจจุบันขึ้นมา 

จากบันทึกทางประวัติศาสตร์สุกรได้ถูกน ามาเป็นสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชในแต่ละ
ประเทศคนเลี้ยงอาจจะชอบลักษณะไม่เหมือนกัน ในสมัยก่อนที่จะเริ่มน าสุกรเข้ามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนั้น      
ผู้เลี้ยงมักจะมุ่งเน้นไปคัดลักษณะที่ไม่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจอย่างในปัจจุบันนี้ โดยทั่วไปแล้วมักจะมุ่งไปคัด
ลักษณะของสี เช่น สีขาว, สีแดง, สีด า, มีจุดตามตัว การที่สุกรถูกแยกออกมาเป็นกลุ่มๆ กันท าให้เกิดการผสม
เลือดชิด (Inbreeding) เกิดขึ้น ท าให้ลักษณะต่างๆ ถูกแยกออกมา ถ้ากลุ่มนั้นชอบสีขาวก็จะท าการผสมพันธุ์
และคัดเลือกเอาสีขาวไว้ท าพันธุ์ต่อไป สุกรสีอ่ืนๆ หรือมีจุดตามล าตัวก็จะถูกคัดทิ้งไป เมื่อแต่ละกลุ่มท าการ
คัดเลือกก็จะท าให้เกิดเป็นสุกรที่มีลักษณะเด่นขึ้นจึงท าให้เป็นพันธุ์ต่างๆ อย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน 

สุกรพันธุ์แท้ (Pure breed) สุกรพันธุ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาได้นั้น เกิดจากการผสมพันธุ์กันมาหลายๆ      
ชั่วอายุจนได้ลักษณะเฉพาะอย่างของพันธุ์นั้นออกมา ตัวอย่างเช่น ลักษณะของใบหู อาจจะมีลักษณะของใบหู
ปรก หรือหูตั้ง ผิวอาจจะมีสีขาว, ด า หรือแดง ซึ่งเมื่อเราน าสุกรที่มีลักษณะประจ าพันธุ์นี้มาผสมกัน ภายในฝูง
ของมันในรุ่นลูก หลาน เหลน ต่อๆ มาทุกๆ ช่วงอายุ ลักษณะประจ าพันธุ์ของมันก็จะยังคงแสดงลักษณะเด่นให้
เราเห็นเหมือนเดิมตลอดไป หรืออาจจะผิดไปเล็กน้อยซึ่งถือว่าเป็นเพียงข้อต าหนิเท่านั้น เช่น พันธุ์สีขาวที่มีจุดสี
ด าเพียงหนึ่งจุดที่บริเวณคิ้วหรือโคนหาง แต่ถ้ามีหลายๆ จุดก็แสดงว่าไม่ใช่พันธุ์แท้แล้ว เพราะพันธุกรรมที่
ควบคุมลักษณะของสีก็ยังไม่คงที่สุกรพันธุ์แท้ทุกพันธุ์จะด้องได้รับการจดทะเบียนเพ่ือรับรองว่าเป็นพันธุ์แท้ 
จากสมาคมผู้บ ารุงพันธุ์สุกรพันธุ์นั้นๆ ด้วย 

สุกรลูกผสม (Crossbreed) เกิดจากการน าเอาสุกรพันธุ์แท้ ต่างพันธุ์กันตั้งแต่สองพันธุ์ขึ้นไปมาผสมกัน 
หรือเป็นการน าเอาสุกรลูกผสมตัวเมียมาผสมกับพ่อพันธุ์แท้พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง หรือเป็นการน าลูกผสมตัวเมียมา
ผสมกับลูกผสมตัวผู้ก็ได้ลูกที่ได้อาจจะเป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์แท้ 2 พันธุ์, 3 พันธุ์, 4 พันธุ์ หรือ 5 พันธุ์ก็ได้ 

โดยปกติแล้วการผลิตลูกผสมนี้วัตลุประสงค์เพ่ือจะผลิตลูกสุกรขุนเพ่ือน าไปขุนแล้วฆ่า  หรือผลิตสุกร
ลูกผสม 2 สายพันธุ์เพ่ือน าตัวเมียไปท าเป็นแม่พันธุ์ 

สุกรไฮบริด (Hybrid pig) เป็นสุกรลูกผสมนั่นเอง เกิดจากการน าเอาสุกรพันธุ์แท้ต่างพันธุ์กันตั้งแต่สอง
พันธุ์ขึ้นไปมาผสมกันแล้วมีการคัดเลือกและปรับปรุงลูกผสมเหล่านั้นโดยแยกเป็นสายๆ ก่อนที่จะท าการจับคู่
แต่ละสายมาผสมพันธุ์กันเพ่ือหวังประโยชน์ในรุ่นลูกให้เกิดพลังอัดแจสูงสุด (Hybrid vigor) สุกรไฮบริดนี้
อาจจะมีชื่อเรียกเฉพาะท าให้ผู้เลี้ยงคิดว่าเป็นพันธุ์แท้ แต่บริษัทที่เขาผลิตสุกรไฮบริดนี้ขึ้นมาเขาจะมีค าว่า     
ไฮบริดอยู่ด้านท้ายเสมอ 

เร่ืองที่ 1 ชนิดพันธุ์สุกร 
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สุกรพันธุ์แท้จะมีลักษณะเด่นประจ าพันธุ์ของมันที่จะถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้ไปยังลูกหลานทุกๆ ชั่วอายุ
ได้เหมือนกันหมด เช่น พันธุ์แลนด์เรซ จะมีลักษณะเด่น คือ มีผิวสีขาว หูปรก เมื่อน าพันธุ์แลนด์เรซมาผสมพันธุ์
กันลูกท่ีได้ออกมาก็จะมีผิวสีขาว หูปรกด้วย สุกรพันธุ์แลนด์เรซมีต้นก าเนิดที่ประเทศเดนมาร์ก มีหลายประเทศ
ในโลกที่น าเอาไปเลี้ยงแล้วท าการปรับปรุงลักษณะรูปร่างภายนอกบางอย่างให้แตกต่างจากแลนด์เรซดั้งเดิม   
คือ ผิวสี ขาวและใบหูปรก แต่ลักษณะรูปร่างภายนอกจะแตกต่างกันไป เช่น แลนด์เรชเดนมาร์ก ล าตัวจะยาว 
หัวเล็ก หูเล็ก ขา เล็ก, แลนด์เรชอเมริกาตัวจะสั้นลึก หัวใหญ่ ขาใหญ่แข็งแรง, แลนด์เรชเบลเยี่ยม             
สะโพกใหญ่ หลังหนาเป็นร่องกระดาน ตัวเตี้ย ไม่ว่าจะเป็นแลนด์เรซเดนมาร์ก, อเมริกา หรือเบลเยี่ยม ต่างก็มี
ลักษณะเด่นเหมือนกันคือ ผิวสีขาว ใบหูปรก แต่ลักษณะรูปร่าง ภายนอกอาจจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละ
ประเทศว่าจะเน้นลักษณะไหนเพื่อให้เป็นลักษณะของประเทศตน 

นอกจากนี้ ถ้ามีการใช้ค าว่าสายพันธุ์ (Line) ซึ่งอาจจะใช้เรียกตามลักษณะการให้ผลผลิตของสุกร เช่น 
สุกรที่มีกล้ามเนื้อมาก เจริญเติบโตเร็ว อัตราการแลกน้ าหนักดี ไขมันบาง อาจจะใช้เป็นสายพันธุ์พ่อ (Sire 
Line) ส่วนสุกรที่ให้ลูกดก เลี้ยงลูกดี ให้ลูกทนทาน มีเต้านมที่สมบูรณ์มาก จะใช้ปีนสายพันธุ์แม่ (Dam Line) 
ซึ่งการแบ่งแบบนี้จะท าให้สามารถที่จะผลิตสุกรให้ประสบความส าเร็จได้ตามความมุ่งหมาย ถ้าไม่รู้ว่าสุกรที่มี
ลักษณะแบบไหนเหมาะที่จะใช้เป็นสายพ่อ หรือสายแม่ เมื่อน ามาผสมพันธุ์กันแล้วก็จะเป็นผลเสียได้ เช่น ถ้า
หากต้องการผสมลูกสุกรขุน แต่ไปคัดเลือกเอาตัวเมียที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็ว สะโพกใหญ่ มีกล้ามเนื้อ
มากมาใช้เป็นแม่พันธุ์ ผลเสียที่ตามมาก็คือ สุกรอาจจะเป็นสัดยาก มีปัญหาเรื่องคลอดยาก ให้ลูกไม่ดก เลี้ยงลูก
ไม่เก่ง เป็นต้น 
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สุกรที่เลี้ยงเป็นการค้าในปัจจุบันมีอยู่หลายพันธุ์  รูปร่าง ลักษณะของสุกรเกิดจากการผสมและการ
คัดเลือกพันธุ์เพ่ือความต้องการของนักผสมพันธุ์และความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนอาหารที่ใช้เลี้ยงดู ถ้า
จัดแบ่งสุกรตามรูปร่างลักษณะและคุณภาพของเนื้อ หรือซากแล้ว จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. สุกรประเภทมัน นักผสมพันธุ์ผสมและคัดเลือกเพ่ือที่จะให้ได้สุกรที่มีมันมาก เนื่องจากสมัยก่อนทาง
ประเทศท่ีอยู่ในแถบหนาวต้องการน้ ามันเพื่อใช้บริโภคให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกาย แต่ต่อมาพบว่าน ้ามันหมูนี้
ท าให้มีโคเลสเทอรอล (Cholesterol) ในเส้นเลือดมาก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงหันมาใช้น้ ามัน
พืชแทน สุกรประเภทมันจึงค่อยๆ สูญพันธุ์ไป สุกรประเภทมันมีลักษณะล าตัวสั้น ขาค่อนข้างสั้น โตช้า หัวใหญ่ 
คางย้อย สะโพกเล็ก เช่น โปแลนด์ไชน่า, เบอร์กเชียร์, ดูรอค ส่วนใหญ่ เป็นพันธุ์ที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา พันธุ์
พ้ืนเมืองของไทย เช่น พันธุ์ควาย, พันธุ์ราด, พันธุ์พวง และพันธุ์ไหหล า ก็จัดว่าเป็นพันธุ์ มันได้เหมือนกันเพราะ
เมื่อน ามาช าแหละแล้วเปอร์เซ็นต์ไขมันจะมีมากกว่าเนื้อแดง 

2. ประเภทเบคอน สุกรประเภทเบคอนนี้มีถิ่นก าเนิดในยุโรป เช่น ประเทศเดนมาร์ก อังกฤษ ที่เขาผลิต
สุกรประเภทนี้ ขึ้นมาเพราะชาวยุโรปนิยมอาหารหมูแฮมและเบคอนมากกว่าเนื้อสุกรสด ฉะนั้นนักผสมพันธุ์จึง
ได้ปรับปรุงและสร้างสุกรประเภทนี้ขึ้นมาเพ่ือที่จะเอาแฮมและเบคอน ลักษณะของสุกรประเภทนี้ ล าตัวยาวลึก 
หัวเล็ก ขายาว ล าตัวแคบ มันบาง ให้เนื้อมาก คุณภาพซากดี ให้ลูกดก ได้แก่ สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ 

3. ประเภทเนื้อ พัฒนามาจากพันธุ์มัน จะมีแผ่นหลังกว้าง โดยวิธีผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ให้มีเนื้อ
แดงมากขึ้นแต่มันลด ลงเพราะความต้องการเนื้อสดไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้นนักปรับปรุงพันธุ์จึง
พยายามที่จะท าให้มีลักษณะของการให้เนื้อแดงสูงขึ้นมา และยังมีการเจริญเติบโตเร็ว มีการเปลี่ยนอาหารดีขึ้น 

สุกรประเภทเนื้อโดยทั่วไปมีส่วนไหล่และสะโพกผายใหญ่ ไหล่โตกว้าง ล าตัวหนาลึก มีมันหนากว่าพวก
เบคอน ตัวอย่างก็ คือพันธุ์ดูรอค, แฮมเชียร์, เพียเทรียน, โปแลนด์ไชน่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 2 ประเภทของสุกร 
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ปัจจุบันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศไทยไม่นิยมเลี้ยงสุกรพันธุ์พ้ืนเมือง เนื่องจากโตช้า ใช้เวลา
เลี้ยงนาน คุณภาพเนื้อไม่ดี และให้ลูกต่อครอกน้อย ไม่ตรงตามความต้องของตลาด จึงได้มีการน าพันธุ์สุกรที่
ได้รับการปรับปรุงแล้วเข้ามาเลี้ยงหลายพันธุ์ และปรากฏว่าสุกรพันธุ์ดีที่น ามาเลี้ยงมีการเจริญเติบโตได้ดี 
ประสิทธิภาพของสุกรทุกพันธุ์ใกล้เคียงกัน สายพันธุ์ที่นิยมน ามาเลี้ยงในไทย เช่น  

 3.1 สุกรพันธุ์ลำร์จไวท์ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยอร์คเชียร์ เป็นพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุด มีต้น
ก าเนิดในประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในการให้เนื้อมาก เติบโตเร็ว เป็นพันธุ์สุกรที่ให้ทั้งเบคอนและเนื้อแดงที่มี
คุณภาพดี  ไขมันน้อย ถึงแม้ว่าจะช าแหละซากที่น้ าหนักมากหรือน้อยก็ตาม มีความสามารถในการเป็นแม่ที่ให้
ลูกดก ให้น้ านมดี เท้าและขาแข็งแรง มีความสามารถในการลี้ยงปล่อยหรือขังในโรงเรือนได้ เลี้ยงง่ายและเป็นที่
ต้องการมากในตลาด 
 สุกรพันธุ์ลาจ์ไวท์มีขนาดใหญ่ ตัวผู้หนัก 250 – 300 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 150 – 200 กโิลกรัม รูปร่าง
ค่อนข้างยาว ขายาว ล าตัวไม่กว้างนัก หลังไม่โค้งมาก พ้ืนท้องตั้งตรง หน้าสั้น หูสั้นตั้ง จมูกยาวตรง ไหล่โตแต่
สะโพกไม่โตเด่นชัด ล าตัวสีขาว เติบโตเร็วในระยะแรกอายุเพียง 6 – 7 เดือนจะท าน้ าหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม 
เพ่ิมน้ าหนักตัวได้วันละ 750 – 850 กรัม ให้ซากที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อแดงสูง ไขมันคลุมเนื้อน้อย เมื่อเลี้ยง
ต่อๆไปจะเริ่มสะสมไขมันและถ้าขุนให้อ้วนจัดจะได้ซากที่มีมันมาก โตเต็มที่จะหนักถึง 350 กิโลกรัม ให้ลูกดก 
10 ตัว ต่อครอก 

3.2 สุกรพันธุ์แลนด์เรซ มีต้นก าเนิดอยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก โดยใช้สุกรพันธุ์ลาจ์ดไวท์ผสมกับพันธุ์
พ้ืนเมือง จึงเรียกกันว่าเดนนิชแลนด์เรซ เป็นประเภทเบคอนที่มีชื่อเสียงในการเจริญเติบโตและให้เนื้อที่ดี ต่อมา
ประเทศสหรัฐอเมริกาน าไปปรับปรุงพันธุ์ใหม่และเป็นที่นิยมกันมากคือ อเมริกันแลนด์เรซ ลักษณะประจ าพันธุ์ 
ผิวขาวและขนสีขาวตลอดล าตัว อาจมีจุดสีด าบ้างแต่ไม่ถือเป็นเรื่องส าคัญ ล าตัวยาวลึกจึงท าให้เบคอนมี
คุณภาพ ไหล่กว้างหนา สะโพกโตใหญ่เห็นได้ชัด หลังค่อนข้างตรง ขาสั้นเตี้ย ใบหูใหญ่ปกปิดใบหน้า จมูกยาว 
หัวเรียวเล็กรับกับคอและหัวไหล่ เป็นสุกรที่มีรูปร่างดีมาก ข้อดีของแลนด์เรซ คือ ตัวเมียให้ลูกดกครอกละ       
7 – 9 ตัวเป็นแม่ที่ดีเลี้ยงลูกเก่ง อัตราการเจริญเติบโตเร็ววันละ 750 กรัม ขนาดโตเต็มที่หนัก 200 – 250 
กิโลกรัม อัตราแลกเนื้อดี มีไขมันน้อย มันที่สันหลังบางและมีประสิทธิภาพในการใช้อาหารผลิตเนื้อได้ดีมาก 
นอกจากนั้นมีลักษณะได้เปรียบพันธุ์อ่ืนคือ มีกระดูกซี่โครง 16 – 17 ซี่ มากกว่าพันธุ์อ่ืน 1 ซี่ ท าให้ละตัวยาง
และลึก ข้อเสียคือ ขาไม่ค่อยแข็งแรง ข้อเท้าอ่อน ลูกเกิดใหม่เป็นโรคขาแบะและตัวสั่น (dancing pig) ล าตัวมี
เนื้อมากแต่กระดูกเล็กท าให้โครงสร้างกระดูกรับน้ าหนักของล าตัวไม่ดีเท่าที่ควร 

 3.3 สุกรพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่ หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่าดูร็อค มีต้นก าเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ลักษณะประจ าพันธุ์คือ ผิวหนังและขนมีสีแดง แตกต่างกันไปจากสีเหลืองเป็นสีแดงออกด า หรือน้ าตาลแก่ ตัวมี
ขนาดใหญ่หนาและลึก สันหลังโค้ง สะโพกใหญ่ ไหล่หนากว้าง หัวโตหูเล็กปรก เลี้ยงขุนให้อ้วนง่าย เหมาะใน
การเลี้ยงดูในสภาพต่างๆได้ดีมาก ทนทาต่อโรคได้ดี ตัวผู้หนัก 450 กิดลกรัม ตัวเมียหนัก 350 กิโลกรัม เป็น
สาวเร็ว ให้ลูกไม่ดก คุณภาพซากให้เนื้อท่ีดีมาก 
 ดูร็อคเจอร์ซี่ เป็นเป็นสุกรที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาและท ารายได้ให้ผู้เลี้ยง     
ชาวอเมริกันได้มาก 

เร่ืองที่ 3 สำยพันธุ์สุกรทีน่ิยมเลี้ยงในประเทศไทย 
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 ในประเทศสหรัฐอเมริกาสุกรพันธ์ดูร็อคเจอร์ซี่ เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นแม่ที่ดี ให้ลูกดก ขนาดและ
ความสมบูรณ์พันธุ์เป็นที่พอใจผู้เลี้ยงแค่ดูร็อคเจอร์ซี่ ที่น ามาเลี้ยงในประเทศไทยนั้น พบว่าบางฟาร์มให้ลูกดก 
เลี้ยงลูกดี แต่บางฟาร์มก็บอกว่าดูร็อคเจอร์ซี่ ให้ลูกไม่ดก เลี้ยงลูกไม่เก่ง จึงไม่นิยมน าตัวเมียไว้เป็นแม่พันธุ์ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าสายพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่ ที่เราสั่งเข้ามาในระยะแรกๆ นั้นมุ่งเน้นที่จะน ามาเป็นสาย
พันธุ์พ่อเพ่ือน ามาผสมข้ามพันธุ์อ่ืนในการผลิตสุกรขุน ดังนั้นความสามารถในการให้ลูกหรือเลี้ยงลูกของดูร็อค
เจอร์ซีพั่นธุ์แท้จึงไมค่่อยดีนัก แต่ในระยะหลังที่มีการสั่งสายแม่พันเข้ามาเลี้ยงจึงท าให้บางฟาร์มมีแม่พันธุ์ดูร็อค
เจอร์ซี่ที่ให้ลูกดก ดูร็อคเจอร์ซี่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทยได้ดีมาก ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง
อากาศร้อน การเจริญเติบโตเร็ว นอกจากสั่งดูร็อคเจอร์ซี่สายอเมริกาแล้วผู้เลี้ยงสุกรยังได้สั่งดูร็อคเจอร์ซี่สาย
เดนมาร์กและแคนดามาปรับปรุงพันธุ์อีกด้วย 
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การที่จะตัดสินใจเลือกซื้อพันธุ์สุกร ผู้เลี้ยงจ าเป็นต้องมีความรู้ในหลักการพิจารณาพอสมควร ไม่ใช่
ค านึงถึงแต่เพียงราคาของสุกรเป็นเครื่องตัดสินใจเท่านั้น เพราะสุกรที่มีราคาแพงๆก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป 
ปัจจุบันการผลิตสุกรจ าเป็นต้องใช้สุกรที่มีความสามารถในการผลิตสูง ดังนั้นการที่จะได้พันธุ์สุกรเหล่านี้มานั้น 
จึงต้องอาศัยหลักการพิจารณาเลือกซ้ือสุกรที่ส าคัญ คือ 

4.1 ควำมน่ำเชื่อถือ โดยควรเลือกซื้อสุกรจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น จากหน่วยงานราชการ บริษัท
หรือฟาร์มเลี้ยงสุกรใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงเป็นเป็นที่นิยมซื้อมาเลี้ยงของผู้เลี้ยงสุกรทั่วไป หรือที่คุ้นเคยพอที่จะ
เชื่อถือได้ว่าเป็นสุกรสายพันธุ์ดี มีการเลี้ยงดูและการจัดการดูแลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะจะช่วยลด
หรือขจัดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดข้ึนในฟาร์มได้ในภายหลัง 

4.2 จุดประสงค์ในกำรน ำไปเลี้ยง โดยค านึงถึงว่าจะซื้อสุกรตัวนั้นไปเลี้ยงเป็นสุกรขุน หรือสุกรพันธุ์ 
เพ่ือที่จะได้ท าการคัดเลือกก่อนที่จะตัดสินใจซื้อไปเลี้ยงดังนี้  

4.2.1 ส าหรับสุกรที่จะน าไปเลี้ยงเป็นสุกรขุน มีวิธีการพิจารณาเลือกซื้อไม่ยุ่งยากเท่ากับสุกรที่
จะน าไปเลี้ยงเป็นสุกรพันธุ์ ในการเลือกซื้อสุกรเพ่ือน าไปเลี้ยงเป็นสุกรขุนนั้น ควรซื้อในช่วงที่หย่านมใหม่ๆ ซึ่ง
จะท าให้เราทราบถึงการเจริญเติบโตหรือความแคระแกร็นได้ และถ้าเป็นไปได้ควรเลือกซื้อลูกสุกรที่เกิดจากแม่
สุกรที่เคยให้ลูกมาแล้ว เพราะจะเลี้ยงง่ายกว่าลูกสุกรคอกแรก 

4.2.2 ส าหรับสุกรที่น าไปเลี้ยงเป็นสุกรพันธุ์ จ าเป็นต้องดูจากพันธุ์ประวัติ ความสามารถของตัว
สัตว์ รูปร่างลักษณะ และส่วนประกอบอ่ืนๆ เข้าช่วย สุกรที่จะซื้อมาเลี้ยงท าเป็นพ่อแม่พันธุ์ ควรเลือกสุกรที่มี
ขนาดโตพอสมควร หรือสามารถที่จะใช้ผสมพันธุ์ได้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าจะช่วยให้เราเห็นรูปร่างลักษณะหรือสิ่งที่
ผิดปกติอ่ืนๆได้ชัดเจน ซึ่งรูปร่างลักษณะของสุกรที่จะน ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ควรมีลักษณะดังนี้ 

1) ขนาดน าหนักตามอายุ พ่อหรือแม่สุกรขนาด 5 - 6 เดือน ควรมีน้ าหนัก 80 - 90 กิโลกรัม 
อายุ 12 เดือน น้ าหนัก 150 - 17 กิโลกรัม 

 2) รูปร่างทั่วๆไป คือ มีรูปร่างสมส่วนหรือสันทัด แข็งแรง ปราดเปรียว สังเกตจากด้านข้าง
ด้านหลัง และด้านหน้าจากบริเวณหัว คอ ไหล่โตกลมกลืน ความยาว ความลึก ความสูงของร่างกาย และ
รวมทั้งส่วนโค้งของหลังได้ตามลักษณะพันธุ์ 

3) หัวและหน้า คือ มีขนาดและรูปร่างควรตามลักษณะพันธุ์และเพศ เช่น พันธุ์ลาร์จไวท์ หัว
ขนาดกลางสั้นกว่าแลนด์แรช 

4) บริเวณหัวไหล่ คือ เด่นนูนแข็งแรงมีมัดกล้ามเนื้อ ลักษณะดี ดูจากความกว้างและความลึก
ของบริเวณซึ่งจะมีส่วนรับกับคอและส่วนโค้งของหลัง 

5) บริเวณอก คือ ลึกและแผ่กว้างมีเนื้อเต็มกลมกลืนกับด้านข้างและพ้ืนท้อง 
6) บริเวณหลัง สะเอว และบั้นท้าย คือ เมื่อมองจากด้านข้าง บริเวณหลัง สะเอว และบั้นท้าย

โค้งเล็กน้อย แต่พองามส าหรับสุกรเบคอน แต่ส าหรับสุกรพันธุ์เนื้อโค้งมากคล้ายคันธนู 

เร่ืองที่ 4 กำรเลือกพันธุ์สุกร 
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7) บริเวณด้านข้าง คือ บริเวณนี้มีความส าคัญมากส าหรับสุกรเบคอนจะมีความลึกและกว้าง
รับกับบริเวณพ้ืนท้องซึ่งเป็นเส้นตรงขนานกับพ้ืนและรับกับบริเวณกลางหลัง สะเอวซึ่งโค้งกลมตามลักษณะ
ความยาวของล าตัว 

8) บริเวณท้องและขาพับ คือ บริเวณพ้ืนท้องโตกลมรับกับบริเวณด้านข้าง และยาวขนานเป็น
เส้นตรงกับพ้ืน ส่วนบริเวณขาพับต่ าและนูนเต็มรับกับบริเวณท้อง 

9) บริเวณสะโพกและบั้นท้าย คือ บริเวณสะโพกโตนูนกว้างและลึกมองเห็นชัด ลักษณะของ
กล้ามเนื้อใหญ่โค้งรับกับบริเวณบั้นท้ายและสะเอว ส่วนลึกจะจรดกับแข้งขาหลัง ส่วนบั้นท้ายจะลาดเอียงโค้ง
จรดโคนหางแต่พองามไม่ลาดชัน โคนหางจะไม่อยู่ต่ าเกินไป 

10) โครงร่าง คือ โครงกระดูกโตขนาดกลางแข็งแรง แลดูเรียบ ไม่โก่งงอและบิดตาม  บริเวณ
ขาหรือส่วนต่างๆไม่ควรมีสันที่บริเวณคอและหลัง 

11) ลักษณะทางเพศ คือเต้านมควรมีคู่ตรงกัน วางเรียงเป็นแนวได้ระเบียบ โดยมีระยะ
ระหว่างเต้าต่อเต้าสม่ าเสมอ ไม่มีเต้าบอดหรือผิดปกติ เช่น เต้านมเล็กเกินไป 
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5.1 กำรเตรียมพ่อพันธุ์  
สุกรที่จะน ามาเป็นพ่อพันธุ์จ าเป็นจะต้องท าการเลี้ยง และปฏิบัติดูแลให้เป็นอย่างดีเพ่ือที่จะได้พ่อ

พันธุ์สุกรที่สมบูรณ์ แข็งแรง อีกประการหนึ่งก็เป็นการถนอมและรักษาพ่อพันธุ์เอาไว้ใช้ให้ได้นานที่สุด ส าหรับ
การปฏิบัติการเลี้ยงดูพ่อพันธุ์สุกรที่ดี ควรปฏิบัติดังนี้ 

5.1.1 กำรเลี้ยงดู  
การเลี้ยงพ่อพันธุ์สุกรในระยะแรกจะเลี้ยงรวมกันหลายๆตัวในคอกเดียวได้แต่ควรจะเริ่มแยก

เลี้ยงเดี่ยวเมื่อมีขนาดน้ าหนักได้ประมาณ 50 - 60 กิโลกรัม เพราะถ้าหากเลี้ยงไว้รวมกันหลายๆตัวแล้วพ่อพันธุ์
มักจะกัดกัน จนท าให้บางตัวมีอาการกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ตัวอ่ืน เวลาใช้ผสมพันธุ์ก็จะไม่กล้าเข้าใกล้แม่พันธุ์ 
ส าหรับการให้อาหารควรจะให้อาหารที่มีคุณค่าและปริมาณที่เพียงพอ ควรใช้อาหารที่มีโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์
เลี้ยง และใช้วันละประมาณ 2.2 – 3.1 กิโลกรัม เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้สุกรอ้วนเกินไป ในระหว่างการเลี้ยง
ควรให้พ่อพันธุ์สุกรได้ออกก าลังกายเสมอ โดยให้ไล่ต้อนให้วิ่งหรือเดินในช่วงเช้า  - เย็น ผ่านคอกเลี้ยงแม่พันธุ์
สุกรเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย นอกจากนี้ควรระมัดระวังหรือป้องกันไม่ให้พ่อพันธุ์สุกรเจ็บไข้ได้ป่วย หากเกิดการ
เจ็บป่วยก็ควรที่จะรีบท าการรักษาให้หายโดยเร็ว เมื่อพ่อพันธุ์สุกรมีอายุประมาณได้ 6 เดือน ควรที่จะท าการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ โรคปากและเท้าเปื่อย และท าการเจาะเลือดตรวจหาโรคแท้งติดต่อด้วย 

5.1.2 กำรพิจำรณำคัดเลือกพ่อพันธุ์สุกรไว้ท ำพันธุ์ มีหลักการ ดังนี้ 
1) จะต้องไม่เป็นพ่อพันธุ์สุกรที่ได้มาจากการผสมพันธุ์แบบเลือดชิด 
2) เป็นพ่อพันธุ์สุกรที่ได้มาจากครอกสุกรที่มีลูกที่เลี้ยงรอดแล้วอย่างน้อย 8 - 10 ตัว และ

จะต้องเป็นตัวที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุด 
3) มีประสิทธิภาพในการใช้อาหารไม่เกิน 3 ต่อ 1 มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงในซากสูงโดยสามารถ

ทราบได้จากการวัดความหนาของมันที่สันหลัง เมื่อมีอายุได้ 5 เดือน 
4) จะต้องมีเต้านมอย่างน้อย 12 เต้า และเต้านมวางเรียงเป็นแถวเป็นระเบียบเพราะว่าพ่อ

พันธุ์สุกรมีอิทธิพลสูงในการถ่ายทอดคุณสมบัติเกี่ยวกับเต้านมของสุกรเพศเมีย 
5) รูปร่างสัดทัด มีลักษณะเป็นพ่อพันธุ์เต็มที่ ตาแจ่มใส ขาแข็งแรง ระบบอวัยวะสืบพันธุ์เจริญ

เต็มที่ ลูกอัณฑะทั้ง 2 ข้างมีรูปร่างลักษณะเท่ากัน 
 

5.2 กำรเตรียมแม่พันธุ์สุกร 

 5.2.1 กำรเลี้ยงดู 
 ในการเลี้ยงดูแม่พันธุ์สุกรในระยะแรกจะเลี้ยงรวมกันทั้งตัวผู้และตัวเมีย เพ่ือเป็นการกระตุ้น     

การเป็นสัดให้เร็วขึ้น จนมีน้ าหนักประมาณ 50 กิโลกรัม เริ่มแยกเลี้ยงออกจากตัวผู้ เพ่ือป้องกันไม่ให้แม่พันธุ์
บางตัว เกิดการผสมพันธุ์ ควรแยกและน ามาเลี้ยงรวมกันกับตัวเมียด้วยด้วยกัน แต่ไม่ควรเกินคอกละ 6 ตัว 
เพราะถ้ามากกว่านี้จะท าให้สุกรเกิดการแย่งอาหารและกัดกัน การเลี้ยงแม่พันธุ์สุกรต้องระวังให้อ้วนมากเกินไป
เพราะถ้าหากแม่พันธุ์สุกรอ้วนเกินไปจะท าให้การผสมพันธุ์ติดยาก 

 ดังนั้นเมื่อแม่พันธุ์สุกรมีน้ าหนักประมาณ 90 กิโลกรัม ขึ้นไป จึงจ าเป็นต้องควบคุมการให้
อาหาร โดยให้อาหารที่ใช้เลี้ยงแม่พันธุ์โดยเฉพาะ และควบคุมปริมาณอาหารโดยจะให้อาหารวั นละ              
2 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ถ้าหากแม่พันธุ์สุกรมีความอ้วนมากเกินไปก็จะใช้วิธีลดอาหาร โดยให้อาหารมื้อ
เดียวในตอนเช้า ส่วนตอนบ่ายก็จะให้กินอาหารหยาบจ าพวกหญ้าสดให้มากๆ 

 

เร่ืองที่ 5 กำรจัดเตรียมพันธุ์ 
แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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 5.2.2 กำรพิจำรณำคัดเลือกแม่พันธุ์สุกรไว้ท ำพันธุ์ มีหลักการ ดังนี้ 
1) จะต้องไม่เป็นแม่พันธุ์สุกรที่ได้มาจากการผสมพันธุ์แบบเลือดชิด 
2) เป็นแม่พันธุ์สุกรที่ได้มาจากครอกท่ีมีลูกเม่ือคลอด 9 ตัว และหลังหย่านมแล้วต้องต้องเลี้ยง

รอดไม่น้อยกว่า 8 ตัว 
3) มีประสิทธิภาพในการใช้อาหารไม่เกิน 3 ต่อ 1 อัตราการเจริญเติบโตเมื่ออายุ 5 เดือน ควร

มีน้ าหนัก 75 – 80 กิโลกรัม และมีความหนาและมันที่สันหลังไม่เกิน 1.35 นิ้ว 
4) จะต้องมีเต้านมที่สมบูรณ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 เต้า และเต้านมวางเรียงเป็นระเบียบ 

และไม่หย่อนยานจนเกินไป 
5) มีลักษณะเป็นแม่พันธุ์ที่ดี หัวและคางบาง ตาแจ่มใส ไหล่เกลี้ยงเกลา หน้าอกใหญ่ ล าตั ว

ยาวลึก หลังโค้งพองาม สะโพกอูมพอง และมีลักษณะแข็งแรงคล่องแคล่ว 
5.2.3 การเตรียมแม่พันธุ์สุกรก่อนท าการผสมพันธุ์ 

 
5.3 กำรเตรียมแม่พันธุ์สุกรก่อนท ำกำรผสมพันธุ์ 
ส าหรับแม่พันธุ์สุกรสาวที่คัดเลือกและเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์นั้น นิยมท าการผสมพันธุ์เมื่อมีอายุ 7  - 9 

เดือน หรือมีน้ าหนักตั้งแต่ 90 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ก่อนที่จะมีการผสมพันธุ์นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการปฏิบัติ 
หรือเตรียมแม่พันธุ์ให้พร้อมก่อนการผสมพันธุ์ ดังนี้ 

1) ควรท าการก าจัดโรคผิวหนัง หรือพยาธิภายนอกให้แก่แม่พันธุ์สุกรให้หมดเสียก่อน โดยการ
อาบน้ าที่ผสมดว้ยน้ ายาฆ่าพยาธิภายนอก 

2) จะต้องท าการถ่ายพยาธิให้แก่สุกรแม่พันธุ์ ก่อนท าการผสมพันธุ์ 2 - 3 สัปดาห์ หรือหลังจาก
ที่ท าการผสมพันธุ์แล้วไม่เกิน 2 เดือน 

3) จะต้องท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหิวาต์ให้แก่สุกรแม่พันธุ์ ประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ หรือ
หลังจากท่ีท าการผสมพันธุ์แล้ว 20 - 40 วัน 

4) ควรท าการตรวจโรคแท้งติดต่อเสียก่อน ก่อนที่จะท าการผสมพันธุ์ ประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ 
5) จะต้องท าการขุนแม่พันธุ์สุกรสาว โดยการเพ่ิมอาหารให้มากขึ้นเป็น 2 - 3 เปอร์เซ็นต์ของ

น้ าหนักตัว คือประมาณ 3 - 4 กิโลกรัม ก่อนการผสมพันธุ์ประมาณ 10 - 15 วัน เพ่ือเร่งให้ไข่ตกมากขึ้น แต่
ต้องระวังอย่าให้แม่พันธุ์สุกรสาวอ้วนขึ้นได้ 
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กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ำยบทที่ 4 
 

ค ำสั่ง  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. จงอธิบายชนิดพันธุ์สุกร มาพอสังเขป 
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. สุกรที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยได้แก่พันธุ์อะไรบ้าง  
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 5 โรงเรือน วัสดุ อุปกรณ์ 
 
สำระส ำคัญ 
 การสร้างโรงเรือนส าหรับการเลี้ยงสุกรนั้น มีความส าคัญต่อสุกรเป็นอย่างมาก ถ้ามีการออกแบบ
โรงเรือนให้เหมาะสมกับระบบการผลิตสุกรแล้ว ย่อมส่งผลให้สุกรมีการเจริญเติบโตดี มีสุขภาพท่ีดี ลดปัญหา
เรื่องโรคระบาดต่างๆ ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
 1. สามารถอธิบายการสร้างโรงเรือนท่ีเหมาะสมกับชนิดสุกรได้ 
 2. สามารถอธิบายวิธีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสุกรได้ 
 
ขอบข่ำยเนื้อหำ 
 1. การสร้างโรงเรือน 
 2. การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ 
 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารแบบเรียน 
 2. ศึกษาสื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 1. เอกสารแบบเรียน บทที่ 5 
 2. สื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
ประเมินผล 
 1. ประเมินจากการสอบประจ าภาคเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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บทที่ 5 
โรงเรือนสุกรและอุปกรณ์ 

 
 

 1.1 กำรวำงผังฟำร์มสุกร 
การวางผังฟาร์มสุกร ควรมีหลักการ ดังนี้  

1. จัดวางโรงเรือนตามความยาวในแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก เพ่ือลดความร้อนจาก
แสงแดดที่ส่องเข้ามาในโรงเรือน 

2. ขนาดของโรงเรือน ขึ้นอยู่กับเนื้อที่ของฟาร์มและจ านวนสุกรที่เลี้ยง  ไม่ควรเลี้ยงสุกรแน่น
จนเกินไปหรือเลี้ยงน้อยจนโหรงเหรง  ควรค านึงถึงขนาดพ้ืนที่ต่อตัวสุกรและสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  
โรงเรือนแต่ละหลังควรห่างกันไม่น้อยกว่า 20 เมตรและอยู่ห่างจากบริเวณรั้วไม่น้อยกว่า 20 เมตร เพ่ือความ
ปลอดภัยในการป้องกันโรคและการระบายอากาศบริเวณรอบโรงเรือน 

3. จัดวางโรงเรือนอย่างเป็นระเบียบ  อย่าให้บังทิศทางลมธรรมชาติ และควรมีถนนภายใน
ฟาร์มระหว่างโรงเรือนตามความจ าเป็น  เพื่อสะดวกในการขนส่งภายในฟาร์ม 

4. ฟาร์มจะต้องมีรั้วสามารถป้องกันคนและสัตว์ผ่านเข้า - ออกได้ นอกจากนั้นจะต้องมีรั้วแบ่ง
เขตเลี้ยงสุกรและเขตท่ีพักให้แยกจากกัน 

5. จัดให้มีทางเข้า - ออกฟาร์มเพียงทางเดียวกันและต้องผ่านโรงฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อหรือบ่อ
น้ ายาฆ่าเชื้อทั้งเขตฟาร์มและเขตที่พัก 

6. อาคารส านักงานและบ้านพักจะต้องอยู่นอกเขตเลี้ยงสุกร  ควรตั้งอยู่เหนือลมและอยู่ในที่
สูง  เพื่อให้ระบายน้ าได้ดีและสามารถมองเห็นโรงเรือนได้ 

7. โรงผสมอาหารและโกดังเก็บอาหารและอุปกรณ์  ควรตั้งอยู่ระหว่างเขตที่พักและเขตเลี้ยง
สุกร เพ่ือสะดวกในการขนส่งอาหารและอุปกรณ์เข้าไปยังโรงเรือนเลี้ยงสุกรและสามารถป้องกันโรคที่ติดมากับ
รถยนต์บรรทุกอาหารที่มาส่ง 

8. โรงเรือนพักสุกรและโรงเรือนจ าหน่ายสุกร  ควรตั้งอยู่นอกเขตเลี้ยงสุกรห่างจากรั้ว
ประมาณ 10 เมตร เพื่อป้องกันโรคระบาด 

9. โรงเรือนเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่ภายในรั้วเขตเลี้ยงสุกร  ลักษณะของโรงเรือนขึ้นอยู่กับระบบ
การเลี้ยงสุกรว่า เป็นระบบการเลี้ยงสุกรพันธุ์หรือระบบการเลี้ยงสุกรขุน 

10. การจัดวางโรงเรือนสุกร  ถ้าเลี้ยงสุกรพันธุ์และขุนควรวางโรงเรือนสุกรพ่อแม่พันธุ์ไว้ด้าน
ในสุด  ถัดออกมาเป็นโรงเรือนสุกรเล็ก  โรงเรือนสุกรขุนรุ่น และโรงเรือนสุกรขุนใหญ่ ตามล าดับ  ถ้าเลี้ยงสุกร
ขุนอย่างเดียว  ควรวางโรงเรือนสุกรขุนขนาดเล็กอยู่ด้านในสุด  ถัดมาเป็นโรงเรือนสุกรขุนขนาดรุ่นและ
โรงเรือนสุกรขุนขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าของฟาร์ม  เพ่ือสะดวกในการจ าหน่ายและป้องกันโรคติดต่อได้อีกด้วย 
 

 1.2 ลักษณะโรงเรือนที่ดี 
 โรงเรือนสุกรที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1. ป้องกันแดด ลม  ฝน  และศัตรูต่าง ๆ ได้ดี 
2. อากาศภายในโรงเรือนถ่ายเทสะดวก  ไม่อับชื้น  สุกรอยู่ได้อย่างสุขสบาย 
3. สามารถรักษาความสะอาดได้ง่าย  ไม่เป็นที่ขังน้ า  และมีอุปกรณ์เพียงพอ 
4. สะดวกและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และลดการสูญเสียได้ เช่น รางอาหารสามารถป้องกันสุกรคุ้ยเขี่ยอาหารไม่ให้ตกหล่นได้ 

เร่ืองที่ 1 กำรสร้ำงโรงเรือน 
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5. ระบายของเสียได้ดี  พ้ืนที่ลาดเทเล็กน้อย  มีบ่อพักมูลสุกรและระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่นอก
โรงเรือนกลุ่นจะได้น้อยลง และท าให้น้ าสะอาดขึ้นก่อนปล่อยออกภายนอกฟาร์ม 

6. สร้างง่าย  ราคาถูก  ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีในท้องถิ่นและแข็งแรงทนทาน 
7. มีการจัดแบ่งพื้นที่ภายในโรงเรือนอย่างเหมาะสม  ท าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที ่

 
 

 1.3 กำรแบ่งประเภทของโรงเรือนสุกร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1.3.1 โรงเรือนเปิด  เป็นโรงเรือนเปิดโล่งหรือมีก าแพงฝากั้นเป็นบางส่วน  อุณหภูมิอากาศ

ภายในโรงเรือนจะผันแปรไปตามอุณหภูมิภายนอก  นก  แมลงวัน  ยุง และฝุ่นละอองเข้าออกได้ง่าย  แต่เดิม
โรงเรือนสุกรในประเทศไทยเป็นโรงเรือนเปิดทั้งสิ้น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 โรงเรือนปิด เป็นโรงเรือนที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเฉพาะฟาร์มใหญ่โรงเรือนแบบ
นี้มีทั้งที่ปิดแบบไม่ถาวร  ซึ่งด้านข้างโรงเรือนปิดด้วยผ้าใบที่สามารถชักขึ้นลงได้ และแบบถาวรที่ก่ออิฐทึบทั้ง
สองด้าน  ส่วนภายในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ระบบท าความเย็นด้วยน้ า  เรียกว่า  ระบบอีแวป 
(Evaporated cooling system) โรงเรือนระบบอีแวปนี้เริ่มต้นดัดแปลงใช้กับโรงเรือนพ่อพันธุ์ก่อน  ต่อมา
ขยายใช้กับโรงเรือนขุน  โรงเรือนอนุบาล และโรงเรือนแม่พันธุ์อุ้มท้องด้วย  โรงเรือนระบบอีแวปจะต้องลงทุน
สูง แต่ให้ผลคุ้มค่า ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น เช่น การผลิตน้ าเชื้อของพ่อพันธุ์  การเจริญเติบโตของสุกร
ขุน  การเพ่ิมจ านวนสุกรที่เลี้ยงได้มากขึ้น  นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการติดต่อของโรคบางชนิดได้  ควบคุม
นก  แมลงวัน ยุง  ซึ่งเป็นพาหะของโรคได้  ปัจจุบันมีการออกแบบวัสดุที่ใช้เป็นแผนท าความเย็น (cooling 
pad) ที่แต่เดิมใช้กระดาษราคาแพงมาเป็นการใช้มุ้งไนลอนหรืออิฐแดงมีรูหรืออิฐบล็อกที่ออกแบบพิเศษ       
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ซึ่งมีราคาถูกกว่าและมีประสิทธิภาพในการท าให้อากาศในโรงเรือนเกิดความเย็นได้ในระดับเป็นที่พอ ใจ การ
พัฒนาโรงเรือนระบบอีแวปจึงเป็นความก้าวหน้าของการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรื่องที่ 1.4 ข้อพิจำรณำในกำรสร้ำงโรงเรือนสุกร  
 ในการสร้างโรงเรือนส าหรับการเลี้ยงสุกร ควรพิจารณา ดังนี้ 

1) พื้นคอก  ส าหรับเลี้ยงสุกรมีความส าคัญ เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตของสุกรและ     
ความสะดวกในการท าความสะอาด  พ้ืนคอกที่นิยม คือ พ้ืนซีเมนต์และพ้ืนสแล็ตลักษณะของพ้ืนซีเมนต์ที่ดีนั้น
ควรมีความลาดเอียงไปทางด้านระบายมูล  ความลาดเอียง 1 นิ้วต่อ 1 เมตร เพ่ือป้องกันไม่ให้พ้ืนคอกเปียกแฉะ
อยู่เสมอ และท าความสะอาดได้ง่าย พ้ืนคอกไม่หยาบหรือลื่นจนเกินไป  ถ้าพ้ืนคอกหยาบเกินไปจะท าให้สุกร
กีบเท้าแตก  หากเชื้อโรคเข้าไปจะท าให้เกิดฝีหรือเท้าบวมได้  หากเกิดในสุกรพ่อแม่พันธุ์จะท าให้สุกรตัวนั้นไม่
สามารถใช้ผสมพันธุ์ได้  ถ้าพ้ืนคอกลื่นเกินไปจะท าให้สุกรลื่นขาฉีกหรือแม่สุกรแท้งได้  ดังนั้นพ้ืนคอกซีเมนต์
ควรมีอัตราส่วนผสมปูน:ทรายกลาง:หินเบอร์ 1 = 1:2:4 และควรผสมยากันซึมด้วย  พ้ืนผิวเรียบแต่ไม่ต้องขัด
มัน 

2) ฝำกผนังกั้นคอก ฝาผนังกั้นคอกควรท าอย่างแข็งแรง  เพราะสุกรชอบงัดและกัดแทะ  ท า
ให้คอกพังได้ง่าย ฝาผนังคอกอาจเป็นไม้  เหล็กท่อประปา  ลวดถัก หรืออิฐ 

3) หลังคำ วัสดุที่ใช้ท าหลังคานั้น  ถ้าใช้จากหรือแฝกจะมีราคาถูกและท าให้อุณหภูมิภายใน
โรงเรือนเย็นสบายแต่ไม่ทนทาน  ควรใช้หลังคาสังกะสี  กระเบื้อง หรืออลูมิเนียมจะคงทนว่าแต่ราคาแพง  ถ้า
ใช้หลังคาสังกะสีอุณหภูมิภายในโรงเรือนจะร้อนโดยเฉพาะในช่วงบ่าย  ซึ่งสามารถแก้ไขได้ โดยใช้จากหรือแฝก
มุงซ้อนด้านล่างหรือทาสีด้านในสังกะสี หรือเพ่ิมความสูงของหลังคาจะช่วยบรรเทาความร้อนลงได้ 

4) กำรจัดสร้ำงคอกภำยในโรงเรือนสุกร แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงได้ 2 แบบ คือ
แบบโรงเรือนสุกรพันธุ์และแบบโรงเรือนสุกรขุน 
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1. กำรจัดสร้ำงคอกภำยในโรงเรือนสุกรพันธุ์ แบ่งได้เป็น 5 หน่วย คือ 
1) คอกสุกรพ่อพันธุ์ เป็นคอกสี่เหลี่ยม ขนาด 2×3 เมตร  พ้ืนคอกอาจเป็นพ้ืนซีเมนต์หรือพ้ืน

สแล็ตก็ได้  ฝาผนังอาจเป็นอิฐบล็อกหรือแป๊บน้ า สูง 1 - 1.5 เมตร เพ่ือป้องกันไม่ให้สุกรกระโดดออกไปนอก
คอก  ด้านหน้าติดรางอาหารและจุ๊บน้ า  มีพื้นที่เดินออกก าลังกายและใช้ผสมพันธุ์  

2) คอกสุกรสำวทดแทน สุกรสาวทดแทนในระยะแรกนิยมเลี้ยงรวมกันคอกละไม่ควรเกิน 6 
ตัว เพื่อกระตุ้นให้สุกรเป็นสัดเร็วขึ้น  ลักษณะคอกเหมือนคอกสุกรพ่อพันธุ์หรือคอกสุกรขุน 

3) คอกสุกรแม่พันธุ์ (อุ้มท้องและท้องว่ำง)  เป็นซองขังเดี่ยว  ลักษณะเป็นซองติดกัน  แม่สุกร
แต่ละตัวจะอยู่ในซองเฉพาะ  จะกินและนอนอยู่ในซองนี้ตลอดเวลา เพ่ือป้องกันการกระทบกระเทือนและ
สะดวกในการควบคุมอาหารให้ถูกต้อง  บางครั้งจะปล่อยออกมาเมื่อผสมพันธุ์และปล่อยให้เดินออกก าลัง
ภายในแปลงหญ้าเป็นครั้งคราว มีรางอาหารและที่ให้น้ าอยู่หน้าซอง  พ้ืนคอกควรเป็นพ้ืนสแล็ต  เพ่ือให้คอก
แห้งไม่ลื่น  คอกชนิดนี้ควรสร้างไว้ประมาณ 1 ใน 3 ของจ านวนแม่พันธุ์ทั้งหมด 

4) คอกคลอดและเลี้ยงลูก เป็นคอกที่ใช้คลอดและเลี้ยงลูก  ลักษณะเป็นคอกสี่เหลี่ยม มี       
2 ส่วน คือ 1) ส่วนซองส าหรับตัวแม่เพ่ือไม่ให้เหยียบหรือทับลูก มีรางอาหารและที่ให้น้ าติดอยู่ด้านหน้าซอง 
และ 2) ส่วนพื้นที่ว่างส าหรับลูกเป็นที่กก 

5) คอกอนุบำล ส าหรับเลี้ยงลูกสุกรหย่านมจนถึง 10 สัปดาห์ (น้ าหนักประมาณ 15 กิโลกรัม) 
ขนาด 3 ตารางเมตร บรรจุลูกสุกรได้ 8 - 10 ตัว เมื่อลูกสุกรแข็งแรงดีแล้ว  จึงน าไปเลี้ยงในคอกสุกรขุนต่อไป  
มีรางอาหารและที่ให้น้ าติดอยู่ด้านข้าง  

ผู้เลี้ยงบางรายนิยมสร้างโรงเรือนสุกรพันธุ์เป็นชุดหรือยูนิต (unit) โดยมีทุกหน่วยย่อยอยู่ในหลัง
เดียวกัน  คือ  โรงเรือนหลังหนึ่ง ประกอบด้วย คอกผสมพันธุ์ คอกอุ้มท้อง  คอกคลอด  - เลี้ยงลูก และคอก
อนุบาล ท าให้ง่ายและสะอวกในการจัดการ แต่ในกรณีที่แม่สุกรมีจ านวนมากตั้งแต่ 300 - 400 แม่ขึ้นไปอาจมี
การสร้างโรงเรือนที่แยกเป็นสัดส่วน คือ โรงเรือนอุ้มท้อง  โรงเรือนคลอด และโรงเรือนอนุบาล 

 

2. กำรจัดสร้ำงคอกภำยในโรงเรือนสุกรขุน โรงเรือนสุกรขุนส าหรับเลี้ยงสุกรหลังหย่านมจนถึง
น้ าหนักส่งตลาด 90 - 120 กิโลกรัม ภายในโรงเรือนประกอบด้วยคอกต่าง ๆ ดังนี้ 

1) คอกสุกรุ่น น้ าหนัก 15 - 35 กิโลกรัม 
2) คอกสุกรขุน น้ าหนัก 35 - 60 กิโลกรัม อาจแยกเป็นสุกรพันธุ์บ้าง 
3) คอกสุกรขุน น้ าหนัก 60 - 120 กิโลกรัม ส่งตลาด 
4) คอกสุกรขุน เลี้ยงตั้งแต่ น้ าหนัก 15 - 100 หรือ 120 กิโลกรัม ส่งตลาด 

คอกสุกรขุนควรจัดสร้างเป็น 2 แถว โดยแต่ละแถวมีคอกย่อย ๆ เลี้ยงสุกรขุนตามน้ าหนักที่
กล่าวมาแล้ว คอกละไม่ควรเกิน 20 ตัว ลักษณะเป็นคอกสี่เหลี่ยม  มีรางอาหารอยู่ด้านหน้าคอก  อาจเป็นปูน
ก่อขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร  ลึก 20 เซนติเมตร รางแบบนี้ต้องให้อาหารทุกวัน หรือใช้ถังอาหารอัตโนมัติ
ตั้งอยู่กลางคอก  เพ่ือให้อาหารออกมาในช่องกินอาหาร  สุกรจะกินอาหารได้ตลอดเวลา  อาหารไม่หกหล่น 
และมีที่ให้น้ าเป็นจุ๊บอัตโนมัติในจ านวนที่เพียงพอ  พ้ืนคอกมีความลาดเอียงเล็กน้อยไปทางด้านหลังคอก เพ่ือ
สะดวกในการท าความสะอาด  ควรจัดให้สุกรถ่ายเป็นที่ในส่วนหลังคอกหรือท าเป็นอ่างมีน้ าขัง (ส้วมน้ า) 
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2.1 ที่ให้น้ ำสุกร  ต้องมีน้ าแรงพอสมควรและน้ าจะต้องสะอาดและไม่มีตะกอนนิยมในปัจจุบันมี        
2 ชนิด คือ 

2.1.1 จุ๊บน้ ำอัตโนมัติ (nipple) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 - 6 หุนต่อเข้ากับท่อประปา  ปลาย
มีลักษณะเป็นลิ้น  สุกรจะใช้ปากกัดหรือดันน้ าให้ไหลออกมา  นิยมใช้ในคอกสุกรขุน คอกสุกรพ่อพันธุ์  ซองตับ
สุกรแม่พันธุ์และคอกอนุบาล 

 
  
 
 
 
 
 

2.1.2 ถ้วยน้ ำภำยในมีลิ้น  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 หุน ต่อเข้ากับท่อประปาสุกรจะใช้จมูกดัน
ให้น้ าไหลออกมา  นิยมใช้ในคอกคลอด 

 
 
 

 
 

 
2.2 รำงอำหำร นิยมในปัจจุบันมี 3 ชนิด คือ  

2.2.1 รำงอำหำรธรรมดำ รางแบบนี้ต้องให้อาหารทุกวันและมีความประสงค์จะให้สุกรกิน
อย่างจ ากัด มี 2 แบบ คือ 

ก. รำงปูนก่อ ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร ความยาวตามจ านวนสุกร  มัก
ก่อติดกับผนังด้านหน้าคอกสุกรขุนหรือสุกรพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ซองตับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 2 อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในโรงเรือนสุกร 
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ข. รำงสังกะสีหรือรำงอลูมิเนียม เป็นรางเดี่ยว ๆ มักติดกับฝาผนังคอกหรือแผงกั้นคอก
ด้านหน้าคอกสุกรพ่อและแม่พันธุ์ 

 
 

 
 
 
 
 

 
2.2.2 ถังอำหำรอัตโนมัติ ด้านฐานเป็นถาดอาหารท าด้วยเหล็กหล่อหรือปูนหล่อ  ส่วนตัวถัง

เป็นสแตนเลสหรือพลาสติกหมุนรอบแกน เมื่อสุกรดันตัวถังอาหารจะท าให้อาหารไหลอกมาเป็นระยะ ๆ ใน
ถาดอาหารด้านฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 รำงอำหำรอัตโนมัติ รางอาหารเป็นปูนก่อยาว  หรือรางสังกะสีหรือรางอลูมิเนียม
เฉพาะตัว มีท่อล าเลียงอาหารจากถังเก็บอาหารต่อลงมาที่รางอาหาร 
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กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ำยบทที่ 5 
 

1. ให้นักศึกษาอธิบายถึงลักษณะการสร้างโรงเรือนที่ดี 
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............................................................................................................................. ............................................... 
 
2. ให้นักศึกษาบอกถึงวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................ ................................................................................................  
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............................................................................................................................. ............................................... 
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บทที่ 6 
กำรจัดกำรเลี้ยงดู 
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บทที่ 6 กำรจัดกำรเลี้ยงดู 
  
สำระส ำคัญ 
 การจัดการเลี้ยงดูสุกร เป็นการด าเนินการหรือปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตสุกรที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตั้งแต่การเลี้ยงดูให้มีความเจริญเติบโตตามวัย การให้อาหารที่ถูกต้องตามวัยของสุกร ตลอดจนการ
ดูแลสถานที่ให้มีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ซึ่งจะส่งผลให้สุกรที่ผลิตออกมามีคุณภาพ 
  
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
 1. สามารถอธิบายการเลี้ยงสุกรได้ 
  
ขอบข่ำยเนื้อหำ 
 1. การเจริญเติบโตตามวัยต่างๆ 
 2. การให้อาหารตามวัย 
 3. การดูแลสถานที่ 
 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารแบบเรียน 
 2. ศึกษาสื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 1. เอกสารแบบเรียน บทที่ 6 
 2. สื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
ประเมินผล 
 1. ประเมินจากการสอบประจ าภาคเรียน 
 
 
 

 
 
 
 

 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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บทที่ 6 

กำรจัดกำรเลี้ยงดู 

ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยได้มีการพัฒนาการด้านพันธุ์อาหารสัตว์  การจัดการและการ
สุขาภิบาล จนทัดเทียมกับต่างประเทศ การเลี้ยงสุกรภายในประเทศ แม้จะมีฟาร์มใหญ่ ๆ แต่ก็ยังมีเกษตรกร
รายย่อยที่ท าการเลี้ยงสุกรรายละ 1 - 20 ตัว ตามหมู่บ้านอยู่เป็นจ านวนมาก เกตษรกรรายย่อยดังกล่าว
จ าเป็นจะต้องได้รับความรู้ในด้านการเลี้ยงสุกรอย่างถูกต้อง เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาการเลี้ยงสุกรอย่างถูกต้อง 
เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาการเลี้ยงสุกรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท ารายได้ให้กับครอบครัว และยังจะ
ได้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรให้ได้ผลดีด้วย 

  
กำรเลี้ยงดูสุกร 

กำรจัดกำรพ่อสุกร  พ่อสุกรที่จะน ามาใช้เป็นพ่อพันธุ์ ควรมีอายุ 8 เดือนขึ้นไป ให้อาหารโปรตีน      
16 % ให้กินอาหารวันละ 2 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับสภาพของพ่อสุกรด้วยว่าไม่อ้วนและผอมเกินไป  

กำรจัดกำรแม่สุกร  ให้อาหารโปรตีน 16% ให้กินอาหารวันละ 2 กิโลกรัม แม่สุกรสาวควรมีอายุ     
7 - 8 เดือน น้ าหนัก 100 - 120 กิโลกรัม จึงน ามาผสมพันธุ์ (เป็นสัดครั้งที่ 2 - 3) ผสมพันธุ์ 2 ครั้ง          
(เช้า - เช้า , เย็น - เย็น) เมื่อผสมพันธุ์แล้วควรลดอาหารให้เหลือ 1.5 - 2 กิโลกรัม เมื่อตั้งท้องได้ 90 - 108 
วัน ควรเพ่ิมอาหารเป็น 2 - 2.5 กิโลกรัม และเมื่อตั้งท้องได้ 108 วันคลอดลูก ให้ลดอาหารลงเหลือ 1 - 1.5 
กิโลกรัม (ปกติสุกรจะตั้งท้องประมาณ 114 วัน) แม่สุกรควรอยู่ในสภาพปานกลาง คือ ไม่อ้วน หรือผอม
เกินไป แม่สุกรจะให้ลูกดีที่สุดในครอกที่ 3 - 5 และควรคัดแม่สุกรออกในครอกที่ 7 หรือ8 (แม่สุกรให้ลูกเกิน
กว่าครอก ที่ 7 ขึ้นไป มักจะให้จ านวนลูกสุกรแรกคลอด มีชีวิต และจ านวนสุกรหย่านมลดลง) 

กำรจัดกำรแม่สุกรก่อนคลอด  ระวังอย่าให้แม่สุกรเจ็บป่วยหรือท้องผูก ควรจัดการ ดังนี้  
-  แม่สุกรก่อนคลอด 7 วัน ให้อาบน้ าด้วยสบู่ท าความสะอาดแม่สุกร โดยเฉพาะราวนม บั้นท้าย 

อวัยวะเพศ แล้วพ่นอาบด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (ละลายน้ า  ตามอัตราส่วน) และพ่นยาพยาธิภายนอก แล้ว
น าเข้าคอกคลอด           

- ก่อนแม่สุกรคลอด 4 วัน ควรลดอาหารลงเหลือ 1 - 1.5 กิโลกรัม/วัน ควรผสมร าละเอียดเพ่ิมอีก 
20 % ในอาหาร โดยให้แม่สุกรกิน 4 - 6 วันก่อนคลอด หรือผสมแม็กนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ) ประมาณ      
10 กรัม โดยคลุกอาหารให้ทั่วให้แม่สุกรกินวันละครั้ง 1 - 3 วันก่อนคลอด เพ่ือป้องกันแม่สุกรท้องผูก ช่วยลด
ปัญหาแม่สุกรคลอดยาก 

- ดูแลแม่สุกรอย่างใกล้ชิด อย่าให้แม่สุกรป่วย เช่น สังเกตรางอาหารว่าแม่สุกรกินอาหารหมด    
หรือไม่ ถ่ายอุจจาระเป็นเม็ดกระสุน ท้องเสีย หอบแรง เป็นต้น ถ้าแม่สุกรป่วยก็ควรรักษาตามอาการ  

- คอกคลอด ก่อนน าแม่สุกรเข้าคอกคลอด คอกคลอดต้องสะอาด ราดหรือพ่นด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
และโรยปูนขาว ต้องมีอาการพักคอกไว้อย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเป็นการตัดวงจรของเชื้อโรค 

 
 

เร่ืองที่ 1 กำรเจริญเติบโตตำมวัยต่ำง ๆ 
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กำรจัดกำรลูกสุกรเม่ือคลอด แม่สุกรก่อนคลอด 24 ชั่วโมง จะมีน้ านมไหลออกมาจากเต้านม      
ลูกสุกรแรกคลอดควรดูแลปฏิบัติ ดังนี้ 

- ใช้ผ้าที่สะอาดหรือฟางเช็ดตัวลูกสุกรให้แห้ง ควักเอาน้ าเมือกในปากและในจมูกออก  
- การตัดสายสะดือ ใช้ด้ายผูกสายสะดือให้ห่างจากพ้ืนท้องประมาณ 1 - 2 นิ้ว ตัดสายสะดือด้วย

กรรไกร ทารอยแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค           
- ตัดเขี้ยวออกให้หมด (เข้ียวมี 8 ซี่ ข้างบน 4 ซี่ ข้างล่าง 4 ซี่ ) เพื่อป้องกันลูกสุกรกัดเต้านมแม่สุกร

เป็นแผลในขณะแย่งดูดนม 
- รีบน าลูกสุกรกินนมน้ าเหลืองจากเต้านมแม่สุกรในนมน้ าเหลืองจะมีสารอาหาร และภูมิคุ้มกันโรค 

ปกตินมน้ าเหลืองจะมีอยู่ประมาณ 36 ชั่วโมง หลังคลอด จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นน้ านมธรรมดา 

กำรจัดกำรลูกสุกรแรกคลอด - หย่ำนม           
- ลูกสุกรในระยะ 15 วันแรก ต้องการความอบอุ่น          
- ลูกสุกรอายุ 1 - 3 วัน ให้ฉีดธาตุเหล็กเข้ากล้ามเนื้อตัวละ 2 ซีซี เพื่อป้องกันโรคโลหิตจาง  
- ลูกสุกรอายุ 10 วัน เริ่มให้อาหารสุกรนมหรืออาหารสุกรอ่อน (อาหารเลียราง) เพ่ือฝึกให้ลูกสุกร

กินอาหาร โดยให้กินทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง           
- ลูกสุกรทั่วไปหย่านมเมื่ออายุ 28 วัน (4 สัปดาห์) 

กำรจัดกำรลูกสุกรเม่ือหย่ำนม           
- หย่านมลูกสุกรเมื่ออายุ 28 วัน น้ าหนักประมาณ 6 กิโลกรัม ควรย้ายแม่สุกรออกไปก่อนให้ลูก

สุกรอยู่ในคอกเดิมสัก 3 - 5 วัน แล้วจึงย้ายลูกออกไปคอกอนุบาล เพ่ือป้องกันลูกสุกรเครียด และควรใช้
วิตามินหรือยาปฏิชีวนะละลายน้ าให้ลูกสุกรกินหลังจากหย่านมประมาณ 3 - 5 วัน           

- ลูกสุกรอายุ 6 สัปดาห์ ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรและฉีดวัคซีนซ้ าทุก ๆ 6 เดือน ในสุกร
พ่อแม่พันธุ์ (วัคซีนมีความคุ้มโรคได้ประมาณ 6 - 12 เดือน)          

- ลูกสุกรอายุ 7 สัปดาห์ ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และฉีดวัคซีนซ้ าทุก ๆ 4 - 6 
เดือน ในสุกรพ่อแม่พันธุ์ (วัคซีนมีความคุ้มโรคได้ประมาณ 4 - 6 เดือน)           

- ลูกสุกรอายุ 2 เดือนครึ่ง ควรให้ยาถ่ายพยาธิ และให้ซ้ าหลักจากให้ครั้งแรก 21 วัน ในสุกรพ่อแม่
พันธุ์ควรถ่ายพยาธิทุก ๆ 6 เดือน 

กำรจัดกำรแม่สุกรหลังคลอด           
- ฉีดยาปฏิชีวนะ ให้แม่สุกรหลังคลอดทันทีติดต่อกันเป็นเวลา 1 - 2 วัน เพ่ือป้องกันมดลูกอักเสบ 

(ยาเพนสเตร็ป, แอมพิซิลิน, เทอร์รามัยซิน เป็นต้น            
- หลังคลอด 1 - 3 วัน ควรให้อาหารแม่สุกรน้อยลง (วันละ 1 - 2 กิโลกรัม) และเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จน

ให้อาหารเต็มที่เมื่อหลังคลอด 14 วัน (ให้อาหารวันละ 4 - 6 กิโลกรัม) จนกระทั่งแม่สุกรหย่านม ระวังอย่าให้
แม่สุกรผอมเมื่อหย่านม ซึ่งจะมีผลท าให้แม่สุกรไม่สมบูรณ์พันธุ์ และโทรมมาก แม่สุกรหลังหย่านมควรขัง
รวมกันคอกละประมาณ 2 - 5 ตัว (ขนาดใกล้เคียงกัน) เพ่ือให้เกิดความเครียดจะเป็นสัดง่ายและจะเป็นสัด
ภายใน 3 - 10 วัน ถ้าแม่สุกรเป็นสัดท าให้การผสมพันธุ์ได้เลย          

- ปัญหาแม่สุกรไม่เป็นสัด สุกรสาวหรือไม่ สุกรหลังจากหย่านมแล้วไม่เป็นสัด หรือเป็นสัดเงียบ จะ
พบเห็นได้บ่อย ๆ มีวิธีแก้ไข ดังนี้             

1. ต้อนแม่สุกรมาขังรวมกัน เพ่ือให้เกิดความเครียด              
2. เลี้ยงพ่อสุกรอยู่ใกล้ ๆ หรือให้พ่อสุกรเข้ามาสัมผัสแม่สุกรบ้าง 
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กำรผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกดก              
1. คัดเลือกสายแม่พันธุ์ เช่น ควรใช้แม่พันธุ์ เช่น ควรใช้แม่พันธุ์ลาร์จไวท์ แม่พันธุ์แลนด์เรซ หรือ

ลูกผสมแลนด์เรซ - ลาร์จไวท์              
2. ผสมเมื่อแม่สุกรเป็นสัดเต็มที่ ซึ่งจะท าให้ไข่ตกมากจะอยู่ช่วงวันที่ 2 - 3 ของการะเป็นสัด ผสม    

2 ครั้ง ห่างกัน 24 ชั่วโมง (เช้า - เช้า, เย็น - เย็น)              
3. ถ้ามีพ่อสุกรหลายตัว และผลิตสุกรขุนเป็นการค้าควรใช้พ่อสุกร               
 4. แม่สุกรหลังจากหย่านมแล้ว 1 วัน ควรเพ่ิมอาหารให้จนกระทั่งเป็นสัด โดยให้อาหารวันละ 3 - 

4 กิโลกรัม (ไม่เกิน 15 วัน) เพ่ือท าให้ไข่ตกมากขึ้น และเมื่อผสมพันธุ์แล้ว ให้ลดอาหารแม่สุกรลงเหลือวันละ 
1.5 - 2 กิโลกรัม ตามปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

         สุกรเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยว ไม่สามารถย่อยอาหารที่มีเยื่อใยมากได้ดีเหมือนสัตว์กระเพาะรวม (โค 
กระบือ) ระบบการย่อยอาหารที่มีหน้าที่ย่อยอาหารที่สุกรกินเข้าไปให้แตกตัวจนมีขนาดเล็กลง เพ่ือสามารถ
ดูดซึมไปใช้เสริมสร้างส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สุกรมีความต้องการโภชนะนั้น หมายถึง สารอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายประกอบด้วย 6 ชนิด  

1. น้ ำ ให้น้ าสะอาดแก่สุกรตลอดเวลา ปกติสุกรจะกินน้ าประมาณ 5-20 ลิตรต่อวัน ตามขนาดของ
สุกร          

2. โปรตีน มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของสุกร ช่วยสร้างเนื้อเยื่อและเป็นส่วนประกอบหลักที่
ส าคัญของร่างกายสัตว์ โปรตีนประกอบด้วย กรดอะมิโนอยู่ประมาณ 30 ชนิด กรดอะมิโนที่จ าเป็น 10 ชนิด 
ได้แก่ ไลซีน เมทไธโอนีน ทริพโตแฟน อาร์ยินิน ฮิสทิดีน ไอโซลูซีน ลูซีน อาลานีน ทรีโอนีน และวาลีน  

3. คำร์โบไฮเดรต เป็นอาหารที่ให้พลังงานที่เรียกง่าย ๆ ว่าอาหารแป้งและน้ าตาล รวมไปถึงเยื่อใยที่
เป็นส่วนประกอบในวัตถุดิบอาหารสัตว์           

4. ไขมัน เป็นอาหารที่ให้พลังงาน เช่น เดียวกับคาร์โบไฮเดรต แต่ให้พลังงาน          
5. แร่ธำตุ แร่ธาตุเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่สุด ส าหรับการท างานของร่างกาย มีหน้าที่เสริมสร้างกระดูก 

และต้านโรค ในร่างกายสุกรมีแร่ธาตุ มากกว่า 40 ชนิด ส่วนที่จ าเป็นและส าคัญต่อร่างกาย ได้แก่ แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอรีน เหล็ก ทองแดง ไอโอดีน ก ามะถัน สังกะสี แมงกานีส โคบอลต์ โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม และซิลิเนียม          

6. ไวตำมิน เป็นสารประกอบอินทรีย์ มีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต ไวตามินมี
มากถึง 50 ชนิด ส่วนที่จ าเป็นในร่างกายสัตว์ ได้แก่ ไวตามิน เอ ดี อี บี 2 (ไรโบฟลาวิน) ไนอาซีน กรด     
แพนโทธินิค โคลีน ไบโอติน และบี 12 เป็นต้น  
 

วัตถุดิบอำหำรสัตว ์ 

 1.  อำหำรประเภทโปรตีน ได้มาจากพืชและสัตว์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
            1.1 อาหารโปรตีนที่ได้จากพืช ได้แก่  กากถั่วเหลือง เป็นอาหารโปรตีนจากพืชที่ดีที่สุด 
ได้มาจากถั่วเหลืองทีสกัดน้ ามันออก มีโปรตีนอยู่ระหว่าง 40-44 % ใช้เป็นอาหารสุกรในรูปของกากถั่วเหลือง
อัดน้ ามัน (แผ่นเค็ก) โปรตีนจากกากถั่วเหลืองมีกรดอะมิโนที่จ าเป็นสมดุล เหมาะในการใช้เลี้ยงสุกรทุกระยะ
การเจริญเติบโตในเมล็ดถั่วเหลืองดิบไม่เหมาะแก่การน ามาใช้เลี้ยงไก่ และสุกร ทั้งนี้เพราะเมล็ดถั่วเหลืองดิบมี
สารพิษชนิดที่เรียกว่า " ตัวยับยั้งทริปซิน" (Trypsin inhibitor) อยู่ด้วย สารพิษนี้จะมีผลไปขัดขวางการย่อย
โปรตีนในทางเดินอาหารถั่วเหลืองที่เหมาะส าหรับใช้ผสมอาหารเลี้ยงสุกรนม อาหารครีพฟีด อาหารสุกรอ่อน 
อาหารสุกรเล็ก ได้แก่ ถั่วเหลืองอบไขมันสูง (ถั่วเหลืองซึ่งผ่านขบวนการอบให้สุก โดยไม่ได้สกัดน้ ามันออกมี 
โปรตีน 38 % ) ส่วนสุกรเล็กและสุกรขนาดอ่ืนทั่วไปนิยมใช้กากถั่วเหลืองสกัดน้ ามันด้วยสารเคมี   
           กากถั่วลิสง เป็นผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ ามันออก มีโปรตีนอยู่ประมาณ 40% กากใช้
กาถั่วลิสงอย่างเดียวในอาหารจะท าให้สุกรเจริญเติบโตช้า เนื่องจากความไม่สมดุลของกรดอะมิโน ดังนั้น จึง
ควรใช้กากถั่วลิสง ถ้ามีความชื้นสูงจะเสียเร็วเนื่องจากถั่วลิสงเป็นพืชที่มีน้ ามันมาก จึงเก็บไว้นานไม่ได้ จะเกิด
อาการเหม็นหืนและมีราเกิดได้ง่าย ซึ่งราจะสร้างสารพิษ "อะฟลาท็อกซิน" ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ ดังนั้นควร
จะเลือกใช้แต่กากถ่ัวลิสงที่ใหม่ มีไขมันต่ า และควรเก็บไว้ในที่ไม่ร้อนและชื้น            

เร่ืองที่ 2 กำรให้อำหำรสุกรระยะต่ำง ๆ       
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กากเมล็ดฝ้าย เป็นผลผลิตพลอยได้จากการสกัดน้ ามันออกจากเมล็ดฝ้าย จะมีโปรตีน
ประมาณ 40 - 45% การเมล็ดฝ้ายมีสารพิษที่มีชื่อว่า "ก๊อสซิปอล" ซึ่งเป็นสารที่ละลายในน้ ามัน จึงเป็นเหตุให้
การใช้อยู่ในขีดจ ากัดไม่ควรเกิน 10% การใช้ในระดับสูงจะท าให้การเจริญเติบโตช้าลง นอกจากนี้การใช้กาก
เมล็ดฝ้ายควรจะเติมกรดอะมิโนไลซีนสังเคราะห์ลงไปด้วย          

กากมะพร้าว เป็นวัตถุพลอยได้จากโรงงานสกัดน้ ามันมะพร้าว ถ้าอัดน้ ามันออกใหม่ ๆ จะมี
กลิ่นหอมน่ากิน มีโปรตีนประมาณ 20% ถ้าใช้กากมะพร้าวในระดับสูงเลี้ยงสุกรระยะการเจริญเติบโตและขุน 
จะท าให้การเจริญเติบโตของสุกรช้า ดังนั้นควรจะใช้ในระดับ 10 - 15%          

กากเมล็ดนุ่น เมื่อสกัดน้ ามันออกแล้วจะมีโปรตีนประมาณ 20% เหมาะที่จะใช้เลี้ยงสุกรรุ่น
มากกว่าสุกรระยะอ่ืน ในปริมาณไม่เกิน 15% กากเมล็ดนุ่นจะท าให้ไขมันจับแข็งตามอวัยวะภายในร่างกาย
ต่าง ๆ เช่น ล าไส้ เป็นต้น 
 1.2  อาหารโปรตีนที่ได้จากสัตว์ ได้แก่              
 ปลาป่น เป็นอาหารโปรตีนที่ได้จากสัตว์ที่ดีที่สุด มีโปรตีนอยู่ระหว่าง 50 - 60% คุณภาพ
ของปลาป่นขึ้นอยู่กับชนิดของปลาที่ใช้ท าปลาป่น และสิ่งอ่ืนปะปนมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งกรรมวิธีการผลิต
ปลาป่น เช่น ถ้าให้ความร้อนสูง ท าให้คุณค่าทางอาหารต่ าลง ปริมาณกรดอะมิโนในปลาป่นจะต่ าลงเรื่อย ๆ 
ปลาป่นมีคุณค่าทางอาหารสูงและใช้เลี้ยงสุกรตลอดระยะถึงส่งตลอดระยะถึงส่งตลาดจะท าให้เนื้อมีกลิ่นคาว
จัด ดังนั้นจึงควรใช้ในระหว่าง 3 - 15%               
 เลือดแห้ง ได้จากโรงฆ่าสัตว์ มีโปรตีนค่อนข้างสูง 80% เป็นโปรตีนที่ย่อยยาก ท าให้การ
เจริญเติบของสุกรต่ าลงควรใช้ร่วมกับอาหารโปรตีนชนิดอื่น ๆ ไม่ควรเกิน 5%  
 หางนมผง มีโปรตีนปริมาณ 30 - 40% และเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแต่มีราคาแพง จึงนิยมใช้
กับอาหารลูกสุกรเท่านั้น             
 ขนไก่ป่น เป็นอาหารที่ได้จากผลิตผลพลอยได้จากโรงงานฆ่าไก่ มีโปรตีนค่อนข้างสูงถึง 85% 
แต่มีคุณค่าทางอาหารเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นโปรตีนที่ไม่สามารถย่อยได้ 

2. อำหำรประเภทคำร์โบไฮเดรต (แป้งและน้ ำตำลให้พลังงำน)  
 ปลายข้าว ปลายข้าวและร าละเอียดเป็นผลิตผลพลอยได้จากการสีข้าว ปลายข้าวมีโปรตีน 

8% เป็นวัตถุดิบอาหารที่เหมาะในการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ปลายข้าวประกอบไปด้วยแป้งที่ย่อยง่ายเป็นส่วนใหญ่ มี
ไขมันและเยื่อใยระดับด่ า (1.0 %) เก็บไว้ได้นาน ตรวจสอบการปลอมปนได้ง่าย ปลายข้าวที่ใช้เลี้ยงสุกร ควร
เป็นปลายข้าวเม็ดเล็กปลายข้าวที่มีขนาดใหญ่ควรจะต้องบดให้มีขนาดเล็กลงก่อน แล้วจึงค่อยผสมอาหาร 
นอกจากนี้ยังมีปลายข้าวนึ่ง (ข้าวเปลือกที่เปียกน้ า หรือมีความชื้นสูง น ามาอบเอาความชื้นออก สีเอาเปลือก
ออก ปลายข้าวนึ่งมีสีเหลืองอ่อนหรือสีขาวปนเหลือง) น ามาเลี้ยงสุกรทดแทนปลายข้าวได้ แต่ต้องพิจารณา
เรื่องคุณภาพด้วย เช่น การปนของเมล็ดข้าวสีด า ซึ่งเมล็ดข้าวสีด ามีคุณภาพไม่ด ี

 ร าละเอียด มีโปรตีนประมาณ 12% ร าละเอียดมีไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง และเป็นไขมันที่หืนได้ง่ายในสภาวะที่อากาศร้อน หากเก็บไว้เกิน 60 วัน ไม่เหมาะที่จะน ามาใช้
เลี้ยงสัตว์     ร าละเอียดมักจะมีการปลอมปนด้วยแกลบป่น ละอองข้าวหรือดินขาวป่น ท า ให้คุณค่าทาง
อาหารต่ าลง ถ้าเป็นร าข้าวนาปรังควรระวังเรื่องยาฆ่าแมลงที่ปะปนมาในระดับสูง ร าสกัดน้ ามันได้จากการ
น าเอาร าละเอียดไปสกัดเอาไขมันออกใช้ทดแทนร าละเอียดได้ดีแต่ต้องระวังเรื่องระดับพลังงาน เพราะร าสกัด
น้ ามันมีค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ต่ ากว่าร าละเอียด ร าละเอียดมีเยื่อใยเป็นส่วนประกอบในระดับสูง จึงมี
ลักษณะฟ่าม ไม่ควรใช้เกิน 30% ในสูตรอาหารร าละเอียดมีคุณสมบัติเป็นยาระบาย โดยเฉพาะสูตรอาหารแม่
สุกรอุ้มท้องและเลี้ยงลูก จะช่วยลดปัญหาแม่สุกรท้องผูก          
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  ข้าวโพด มีโปรตีนประมาณ 8% และมีเยื่อใยอยู่ในระดับต่ า เป็นวัตถุดิบอาหารที่เหมาะใน
การผสมเป็นอาหารสุกร ข้าวโพดที่ดีควรเป็นข้าวโพดที่บดอย่างละเอียด ไม่มีมอดกิน ไม่มีสิ่งปลอมปน และที่
ส าคัญที่สุดจะต้องไม่ข้ึนรา (สารพิษอะฟลาท็อกซิน) และไม่มียาฆ่าแมลงปลอมปน ข้าวโพดสามารถใช้ทดแทน
ปลายข้าวได้ ข้อเสียในการใช้ข้าวโพดคือ มีเชื้อราและยาฆ่าแมลง เนื่องจากการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาไม่ดีพอ   

 ข้าวฟ่าง มีโปรตีนประมาณ 11% ข้าวฟ่างโดยทั่วไปจะมีสารแทนนิน ซึ่งมีรสฝาดอยู่ใน
ระดับสูง สารแทนนินมีผลท าให้การย่อยได้ของโปรตีนและพลังงานลดลง ดังนั้นจึงเป็นข้อจ ากัดในการใช้     
ข้าวฟ่าง  

 มันส าปะหลัง ใช้เลี้ยงสัตว์ในรูปมันส าปะหลังตากแห้งที่เรียกว่า มันเส้น มีโปรตีนประมาณ 
2% มีแป้งมาก มีเยื่อใยประมาณ 4% ข้อเสียของการใช้มันเส้น คือ จะมีล าต้น เหง้า และดินทรายปนมาด้วย 
ดังนั้นจึงควรเลือกใช้มันเส้นที่มีคุณภาพดี เกรดใช้เลี้ยงสุกร ส่วนหัวมันส าปะหลังสดไม่ควรน ามาใช้เป็นอาหาร
สัตว์ เพราะมีการพิษกรดไฮโดรไซยานิคในระดับสูงมาก และเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้ วิธีการลดสารพิษท าได้    
2 วิธี คือ          

  ก. ท าเป็นมันเส้น โดยหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ผึ่งแดดอย่างน้อย 3 แดด มันเส้นที่มีคุณภาพดี 
สามารถใช้ทดแทนปลายข้าวได้ ในกรณีปลายข้าวราคาแพง และมันเส้นราคาถูก (ปลายข้าว 1 กิโลกรัม 
เท่ากับมันเส้น 0.85 กิโลกรัม + กากถั่วเหลือง 0.15 กิโลกรัม)         

   ข. ท าเป็นมันหมัก หมักในหลุม หรือถุงพลาสติก ควรหมักอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งจะลด
ปริมาณสารพิษกรดไฮโดรไซยานิคให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุกร  

3. อำหำรประเภทไขมัน           
 ไขมันจากสัตว์ ได้แก่ ไขมันวัว ไขมันสุกร ส่วนไขมันจากพืช ได้แก่ น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามัน

ปาล์ม น้ ามันร า เป็นต้น สาเหตุที่ต้องใช้ไขมันในสูตรอาหาร เพ่ือเพ่ิมระดับพลังงานในสูตรอาหารนั้นให้สูงขึ้น 
ส่วนใหญ่ใช้ในอาหารสุกรเล็ก โดยเติม 2 - 5 % ในอาหาร ข้อเสียของไขมันมักจะมีกลิ่นหืน และเก็บไว้ได้    
ไม่นาน 

4. อำหำรประเภทแร่ธำตุ และไวตำมิน           
 กระดูกป่น เป็นแหล่งของธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ดีมาก แต่มีคุณภาพไม่แน่นอน  

ไดแคลเซียมฟอสเฟส ให้ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสท ามาจากกระดูก หรือท าจากหิน โดยน าเอาหิน
ฟอสเฟตมาเผา ปกติจะใช้ไดแคลเซียมฟอสเฟตที่มีฟอสฟอรัส 18% (P18) หรือสูงกว่า          

 เปลือกหอยบด ให้ธาตุแคลเซียมอย่างเดียว          
 หัวไวตามินแร่ธาตุ หรือพรีมิกซ์ เป็นส่วนผสมของไวตามินและแร่ธาตุปลีกย่อยทุกชนิดที่

สุกรต้องการ และพร้อมที่จะน ามาผสมกับวัตถุดิบ อาหารสัตว์อย่างอ่ืนได้ทันที พรีมิกซ์มีขายตามท้องตลาด
ทั่วไป  
 

กำรให้อำหำรสุกรตำมวัย 
1. ลูกสุกรระยะดูดนมแม่ เริ่มให้อาหารสุกรนมโปรตีน 22% หรืออาหารสุกรอ่อนโปรตีน 20% เมื่อ

ลูกสุกรมีอายุ 10 วัน ถึงหย่านม (หย่านม 28 วัน) และให้ต่ออีกประมาณ 3 วัน หลังจากหย่านมแล้ว  
2. ลูกสุกรระยะหย่ำนม (หย่านม 28 วัน น้ าหนักประมาณ 6 กิโลกรัม) ให้อาหารสุกรอ่อนโปรตีน 

20 % จนถึงอายุ 2 เดือน (น้ าหนักประมาณ 12 - 20 กิโลกรัม)        
3. สุกรระยะน้ ำหนัก 20 - 35 กิโลกรัม ให้อาหารโปรตีน 18% โดยให้สุกรกินอาหารเต็มที่ สุกรจะ

กินอาหารวันละ 1 - 2 กิโลกรัม        
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4. สุกรระยะน้ ำหนัก 35 - 60 กิโลกรัม ให้อาหารโปรตีน 16% สุกรจะกินอาหารวันละ 2 - 2.5 
กิโลกรัม 

5. สุกรระยะน้ ำหนัก 30 กิโลกรัม - ส่งตลำด ให้อาหารโปรตีน 14 - 15 % สุกรจะกินอาหารวันละ 
2.5 - 3.5 กิโลกรัม        
 
กำรให้อำหำรสุกรพันธุ์ทดแทน  

 สุกรตัวที่ต้องการจะเก็บไว้ท าพันธุ์ (ยกเว้นสุกรขุน ,สุกรทดสอบพันธุ์) ควรจ ากัดอาหารเพ่ือไม่ให้อ้วน
เกินไป เมื่อสุกรน้ าหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ใช้อาหารโปรตีน 16% ให้อาหารวันละ 2.2.5 กิโลกรัม 

  กำรให้อำหำรสุกรพ่อพันธุ์ ให้อาหารโปรตีนประมาณ 15 - 16 %  -  พ่อพันธุ์ตัวใหญ่ 150 กิโลกรัม
ขึ้นไป ให้อาหารวันละ 2 - 2.5 กิโลกรัม  -  พ่อพันธุ์ตัวเล็ก 100 - 150 กิโลกรัม ให้อาหารวันละ 2 กิโลกรัม  

 กำรให้อำหำรแม่สุกรอุ้มท้อง ให้อาหารโปรตีนประมาณ 15 - 16 % แม่สุกรจะตั้งท้องประมาณ 
114 วัน ควรให้อาหารดังนี้  

1. แม่สุกรสำวทดแทน ให้อาหารวันละ 2 กิโลกรัม  
2. แม่สุกรหลังจำกผสมพันธุ์ ให้อาหารวันละ 1.5 - 2 กิโลกรัม  
3. แม่สุกรตั้งท้อง 0 - 90 วัน ให้อาหารวันละ 2 กิโลกรัม  
4. แม่สุกรตั้งท้อง 90 - 108 วัน ให้อาหารวันละ 2 - 2.5 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับสภาพแม่สุกรอ้วน

หรือผอมด้วย)  
5. แม่สุกรตั้งท้อง 108 - 114 วัน ให้อาหารวันละ 1 - 1.5 กิโลกรัม (เมื่อตั้งท้องได้ 108 วัน ให้

ย้ายเข้าคอกคลอด)        

กำรให้อำหำรแม่สุกรหลังคลอด ให้อาหารโปรตีนประมาณ 16%  
1. คลอดลูกแล้ว 0 - 3 วัน ให้อาหารวันละ 1 - 2 กิโลกรัม  
2. คลอดลูก 3 - 14 วัน ให้อาหารวันละ 2 - 3.5 กิโลกรัม  
3. คลอดลูก 14 วันขึ้นไป ให้อาหารเต็มที่เท่าที่แม่สุกรจะกินอาหารได้ หรือประมาณวันละ 4 - 6 

กิโลกรัม ในกรณีที่แม่สุกรมีลูก 7 ตัวขึ้นไป (ควรให้อาหารแม่สุกรวันละ 3 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ดูตามสภาพ
ของแม่สุกร ระวังอย่าให้แม่สุกรผอม)  

กำรให้อำหำรแม่สุกรหลังหย่ำนม ให้อาหารโปรตีนประมาณ 15-16 %  
1. แม่สุกรหย่ำนมในวันแรก ให้อาหารวันละ 1.1.5 กิโลกรัม  
2. แม่สุกรหย่ำนมจำก 2 วันขึ้นไป จนถึงแม่สุกรเป็นสัด (แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน) ให้อาหารวันละ   

3 - 4 กิโลกรัม เพ่ือให้แม่สุกรสมบูรณ์พันธุ์เร็วขึ้นและเพ่ิมการตกไข่  
3. แม่สุกรเป็นสัดและผสมพันธุ์แล้ว ลดอาหารลงเหลือวันละ 1.5 - 2 กิโลกรัม  
4. แม่สุกรไม่เป็นสัดเกิน 15 วัน แสดงว่าแม่สุกรผิดปกติ ให้ลดอาหารลงเหลือวันละ 2 กิโลกรัม 

และหาวิธีการท าให้แม่สุกรเป็นสัด โดยท าให้แม่สุกรเกิดความเครียด ใช้วิธีต้อนขังรวมกัน (แม่สุกรขนาด
น้ าหนักตัวใกล้เคียงกัน) หรือขังสลับคอกทุก ๆ 10 วัน ส่วนใหญ่แม่สุกรก็จะเป็นสัด ถ้าหากปฏิบัติเช่นนี้แล้ว
ภายใน 1 เดือน แม่สุกรยังไม่เป็นสัด ควรคัดแม่สุกรออกไปจากฝูง  
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ข้อแนะน ำในกำรเลือกใช้อำหำรเลี้ยงสุกร            
 ผสมอาหารใช้เองในฟาร์ม ต้องรู้จักเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี วัตถุดิ บตัวหลัก ๆ 

ได้แก่ กากถั่วเหลือง ปลาป่น ปลายข้าว ข้าวโพด ร าละเอียด และไวตามินแร่ธาตุในรูปของพรีมิกซ์ แล้วน า
วัตถุดิบมาผสมตามสูตรและความต้องการของสุกรแต่ละขนาด โดยใช้เครื่อง โดยใช้เครื่องผสมอาหาร หรือ 
ผสมด้วยมือก็แล้วแต่สะดวก โดยอาศัยหลักผสมจากส่วนย่อยที่มีปริมาณน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงผสมเข้ากับส่วน
ใหญ่ วิธีนี้จะประหยัด สามารถเลือกใช้อาหารราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น เป็นการลดต้นทุนการผลิต
ได้มาก ซึ่งในเอกสารนี้ มีสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรตั้งแต่สุกรนมจนถึงสุกรพ่อแม่พันธุ์            

 ใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูป ตั้งแต่สุกรนม สุกรอ่อน สุกรเล็ก สุกรรุ่น สุกรขุน และสุกรพันธุ์ ข้อดีคือ
สะดวกในการใช้และจัดหา ซึ่งอาหารส าหรับสุกรแต่ละขนาด จะมีจ าหน่ายตามท้องตลาด ข้อเสียคือ ราคาจะ
แพง และผู้ใช้ไม่ทราบชัดเจนว่าอาหารเม็ดส าเร็จรูปประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรบ้าง             

 ใช้หัวอาหารส าเร็จ (ส่วนใหญ่จะมีโปรตีนประมาณ 32-36 % และผสมไวตามินแร่ธาตุไว้ด้วย
แล้ว) ใช้ผสมกับปลายข้าว ข้าวโพด ร าละเอียด ตามอัตราส่วน น้ าหนักที่ระบุจ านวนวัตถุดิบข้างถุงอาหาร 
การใช้ในสุกรแต่ละขนาดให้ค านึงถึงเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารผสมด้วย  
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      เรื่องสถานที่การเลี้ยงนั้น เกษตรกรควรจะสร้างโรงเรือนให้อยู่ห่างจากชุมชนสักหน่อยถ้าเป็นไปได้  
เพราะการเลี้ยงสุกรอาจจะท าให้มีกลิ่นที่แรงและอาจจะไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนในย่านนั้น 
หรือไม่เกษตรกรก็ต้องมีการจัดการกับระบบมูลสุกรหรือของเสียที่อาจจะส่งกลิ่นออกมาให้ดี แหละถ้าให้ดีควร
อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบอาหารที่สามารถหาซื้อได้โดยไม่แพงมากจนเกินไป หรือ อาจจะใกล้แหล่งที่สามารถหา
อาหารเหลือใช้จากครัวเรือน หรือระบบไร่นาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงสุกรได้อย่างเพียงพอ 

กำรดูแลสถำนที่เลี้ยงสุกร ควรค านึงถึงหลักการส าคัญ ต่อไปนี้ 
1. ฟาร์มเลี้ยงสุกรจะต้องมีรั้วล้อม และมีประตูเข้าทางเดียว เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ 

เช่น สุนัข วัว ควาย เป็นต้น เข้ามาในฟาร์มได้ 
2. บริเวณรอบๆรั้วฟาร์มควรปลูกต้นไม้โดยรอบ เพ่ือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่ฟาร์มได้

ดีที่ประตูทางเข้าหน้าฟาร์ม จะต้องมีอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
3. ส าหรับจุ่มเท้าและพาหนะต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้น าเชื้อโรคเข้ามาในฟาร์มได้ 
4. ส านักงานด าเนินการควรแยกออกห่างจากโรงเรือนเลี้ยงสุกร 
5. ไม่ควรให้บุคคลภายนอกเข้าฟาร์มโดยไม่จ าเป็น บุคคลที่จะเข้าฟาร์มต้องเปลี่ยนรองเท้า และถ้า

ท าไดใ้ห้อาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ 
6. บริเวณรอบๆโรงเรือน ควรท าความสะอาดอยู่เสมอ และอย่าให้มีน้ าขัง 
7. โรงเรือนที่เคยมีโรคระบาดเกิดขึ้น บริเวณพ้ืนโดยรอบๆบ่อเก็บมูลควรโรยด้วยปูนขาวทุกๆ 2 

เดือน 
8. ทางเข้าโรงเรือนเลี้ยงสุกร ควรมีอ่างน้ าน้ ายาฆ่าเชื้อโรคเพ่ือไว้ส าหรับจุ่มเท้า และให้พนักงาน

หรือบุคคลภายนอกจุ่มเท้าทุกครั้งที่จะเข้าแต่ละโรงเรือน 
9. อุปกรณ์ส าหรับเลี้ยงดูสุกรจะต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกวัน 
10. ท าความสะอาดภาชนะใส่น้ าและรางอาหารทุกๆวัน 
11. น้ าส าหรับให้สุกรดื่มจะต้องเป็นน้ าที่สะอาด 
12. อาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรจะต้องเป็นอาหารใหม่ ไม่บูดหรือขึ้นรา และไม่มีนก หนู แมลง เข้า

รบกวน ซึ่งจะต้องเก็บไว้อย่างมิดชิด 
13. เก็บถาด เศษอาหาร และมูลสุกรทุกๆวัน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีแมลงวันมาตอม เพราะอาจเป็น

พาหะน าโรคได้ 
14. ท าความสะอาดโรงเรือน พ้ืนคอก ผนังคอก รางน้ า รางอาหารทุกครั้งภายหลังจากที่ขายสุกร

ออกไป และก่อนน าสุกรเข้ามาเลี้ยง ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ที่นิยมใช้และมีตามท้องตลาดทั่วไป เช่น 
- ไลโซล ใช้ขนาดความเข้มข้น 3 - 5 เปอร์เซ็นต์ 
- โซดาไฟ ใช้ขนาดความเข้มข้น 2 - 5 เปอร์เซ็นต ์
- โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ใช้ขนาดความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ 
- โซเดียมคาร์บอเนต ใช้ขนาดความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต ์
- น้ ายาฟอร์มาลีน ใช้ขนาดความเข้มข้น 1 - 2 เปอร์เซ็นต ์
 

 
 
 

เร่ืองที่ 3 กำรดูแลสถำนที ่ 
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กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ำยบทที่ 6 
 

ค ำสั่ง  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. จงอธิบายการให้อาหารสุกรมาวัย มาพอสังเขป 
............................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
......................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 
2. จงอธิบายถึงการจัดการสถานที่เลี้ยงสุกร มาพอสังเขป  
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...............................................
...................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................................................................................. ..........................
......................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................................. .............................. 
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บทที่ 7 
กำรสุขำภิบำล 
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บทที่ 7 กำรสุขำภิบำล 
 
สำระส ำคัญ 
 การมีความรู้ ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพสัตว์ สาเหตุของการเกิดโรคของสุกร การ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการสุขาภิบาล  
  
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
 1. สามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพสัตว์ได้ 
 2. สามารถอธิบายถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันของสุกรได้ 
 3. สามารถอธิบายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการสุขาภิบาลได้ 
 
ขอบข่ำยเนื้อหำ 
 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพสัตว์ 
 2. สาเหตุของการเกิดโรคและการป้องกัน 
 3. การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
 4. เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการสุขาภิบาล 
 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารแบบเรียน 
 2. ศึกษาสื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 1. เอกสารแบบเรียน บทที่ 7 
 2. สื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
ประเมินผล 
 1. ประเมินจากการสอบประจ าภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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บทที่ 7 

กำรสุขำภิบำล 
 

 

ผู้เลี้ยงสุกรทุกคนมีความต้องการสุกรที่มีสุขภาพดีและปราศจากโรค  การที่สุกรจะมีสุขภาพดีได้นั้น
ขึ้นอยู่กับ  การได้กินอาหารที่มีคุณภาพดี  การจัดการที่ดี  การสุขาภิบาลที่ถูกต้อง และมี กาป้องกันโรคที่ดี  
เมื่อสุกรมีสุขภาพดีจะท าให้ผู้เลี้ยงสามารถลดต้นทุนค่ายาและค่ารักษาลงได้  ท าให้สุกรสามารถให้ผลผลิตได้
เต็มความสามารถ และท าให้ได้ผลตอบแทนสูง  แต่จะท าอย่างไรผู้เลี้ยงถึงจะได้สุกรที่มีสุขภาพดี จึงเป็น      
สิ่งส าคัญมากที่ผู้เลี้ยงต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติต่อสุกรอย่างถูกต้องด้วย การที่สุกรมีสุขภาพขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. อำกำศและกำรถ่ำยเทอำกำศ  สุกรชอบอากาศเย็นสบายและมีการถ่ายเทอากาศดี  ซึ่งจะท าให้
สุกรอยู่อย่างสุขสบายและมีสุขภาพดี 

2. ควำมชื้น  ถ้าบริเวณที่มีความชื้นสูงเกินไป  มักเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค  ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ
สุกรและถ้าความชื้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็จะท าให้สุกรไม่สบาย  ดังนั้น  ปริมาณความชื้นควรที่จะพอเหมาะ
ไม่สูงหรือต่ าจนเกินไป 

3. อำหำร  อาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรควรเป็นอาหารที่มีคุณภาพดี ให้สารอาหารเพียงพอกับความ
ต้องการของสุกร  และสุกรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  ท าให้สุกรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

4. คอกและโรงเรือน คอกและโรงเรือนเป็นสถานที่ที่จ าเป็น  เพ่ือให้สุกรได้พักอาศัยและป้องกัน
ศัตรูที่จะมารบกวน  ดังนั้นคอกและโรงเรือนควรที่จะแข็งแรงและสะอาดไม่เป็นแหล่งสะสมโรค มีการถ่ายเท
อากาศดี  ท าให้สุกรอยู่อย่างสุขสบายและมีสุขภาพดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพสุกร 
แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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เชื้อโรคของสุกร 
 

 สาเหตุของเชื้อโรคที่ท าให้สุกรเป็นโรคนั้นส าคัญมาก  เพราะเป็นสาเหตุที่ท าให้สุกรตายได้มากกว่า
สาเหตุอ่ืน ๆ สาเหตุเชื้อโรคที่ท าให้เกิดโรคแก่สุกรได้แก่ 

1. เชื้อไวรัส ส่วนมากไม่มียารักษาและมักเป็นปัญหาของโรคระบาดในสุกร เช่น โรคอหิวาต์สุกร  
โครปากและเท้าเปื่อย  โรคพิษสุนัขบ้าเทียม  โรคพาโวไวรัส  โรคทีจีอี  โรคฝีดาษ  โรคล าไส้อักเสบติดต่อ  
เป็นต้น 

2. เชื้อแบคทีเรีย  ส่วนมากใช้ยารักษาได้และมักพบเป็นปัญหาในการเลี้ยงสุกร เช่น โรคข้อบวมใน
ลูกสุกร  โรคมดลูกอักเสบ  โรคเต้านมอักเสบ  โรคบาดทะยัก  โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ  โรคท้องเสีย  
เป็นต้น  ส่วนโรคที่เป็นปัญหาของโรคระบาดในสุกร  เช่น โรคแท้งติดต่อ  โรคโพรงจมูกอักเสบติดต่อ  โรคไฟ
ลามทุ่ง  โรคซัลโมเนลโลซีส  เป็นต้น 

3. เชื้อมำยโคพลำสม่ำ ยาสามารถรักษาได้และมักพบเป็นปัญหาของโรคทางระบบหายใจ เช่น 
โรคปอดบวม โรคเอนซูติกนิวโมเนีย เป็นต้น 

4. เชื้อโปรโตซัว ยาสามารถรักษาได้และมักพบเป็นปัญหาของโรคทางเดนิอาหาร (ท้องเสีย) เช่น 
โรคท็อกโซพลาสโมซีส  เป็นต้น 

5. เชื้อสไปโรซีส  ยาสามารถรักษาได้และมักพบเป็นปัญหากับระบบสืบพันธุ์ และทางเดินอาหาร 
เช่น โรคเล็ปโตสไปโรซีส เป็นต้น 

6. เชื้อรำ  สร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุกร  ซึ่งสารพิษนี้ไม่มียาท าลายได้ เช่น เชื้อราชนิด
แอสเปอจิลลัสเฟลวัสสร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน  ท าให้เกิดโรคแอสเปอจิลโลซีส  เป็นต้น 

7. พยำธิภำยในและภำยนอก  ยาสามารถรักษาได้ เช่น พยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน  พยาธิตัวตืด  
เหา  ไร เป็นต้น 

เมื่อเชื้อโรคทั้ง 7 กลุ่มนี้ผ่านเข้าสู่ร่างกายสุกร  ซึ่งอาจโดยทางบาดแผลที่ผิวหนังหรือทางเดินหายใจ  
หรือผนังทางเดินอาหาร  หรือรูเปิดธรรมชาติของร่างกาย  เช่น  เยื่อบุ  ตา  หู  จมูก และปาก  เป็นต้น  
ร่างกายสุรพยายามฆ่าหรือท าลายเชื้อโรคเหล่านี้โดยอาศัยระบบต่อต้านของร่างกาย และถ้าเชื้อโรคสามารถ
หนีพ้นระบบต่อต้านและก าจัดเชื้อโรคของร่างกายสุกรได้  เชื้อโรคก็จะเคลื่อนเข้าสู่กระแสเลือด  ซึ่งเรียก
สภาวะนี้ว่า “โลหิตเป็นพิษ” อาการที่พบได้จากสุกรป่วย  คือ  ไข้สูง  เจ็บปวด  ไม่กินอาการ และอ่อนแอ 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 2 สำเหตุที่เกิดจำกเช้ือโรคที่ท ำให้สุกรป่วย 
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อำกำรป่วยของสุกรที่เกิดจำกกำรติดเชื้อโรคของระบบต่ำง ๆ 
อาการป่วยของสุกรที่ตรวจพบได้จากการติดเชื้อโรคของระบบต่าง ๆ ดังนี้ 
1. โรคติดเชื้อทำงระบบหำยใจ 
 อาการที่ตรวจพบได้คือ สุกรมีไข้สูง เยื่อตาแดง ซึม เบื่ออาหารหรือไม่กินอาหาร  ไอ  จาม  

หายใจล าบากหรือหายใจแรงหรือหอบ  น้ ามูกไหลและมีขี้ตา 
 ส าหรับยาที่ให้ผลต่อโรคติดเชื้อระบบหายใจที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ 

ตัวอย่างเช่น  ยาเพ็นนิซิลิน  ยาอีริโทรมัยซิน  ยาไทโลซิน และยากลุ่มเตตร้าไซคลิน เป็นต้น และยากลุ่ม
ซัลฟา และถ้ามีไข้สูงก็ควรให้ยาลดไข้ร่วมด้วย  ตัวอย่างเช่น  ยาพาราเซ็ททามอน  ยาโนวายิน  เป็นต้น 

 
2. โรคติดเชื้อทำงระบบทำงเดินอำหำร 
 อาการที่สามารถตรวจพบได้คือ มีไข้สูง  อุจจาระเหลวเป็นน้ า  มีสีเหลืองหรือแดงหรือน้ าตาล

หรือมีมูกเลือดปนออกมาด้วย  ถ้าไม่รีบท าการรักษาสุกรป่วยจะมีอาการผิวหนังแห้ง  ขนหยาบไม่เป็นมัน  ซึม 
และเบื่ออาหาร 

 ส าหรับยาที่ให้ผลต่อโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ ยา
ปฏิชีวนะ ตัวอย่างเช่น  ยาสเตร็ปโตมัยซิน  ยาคลอดแรมเฟนนิคอน และยานีโอมัยซิน เป็นต้น ยากลุ่มซัลฟา
และยาสังเคราะห์ในกลุ่มไนโตรฟูราโซน และถ้าสุกรสูญเสียน้ ามากก็ควรให้น้ าเกลือโดยการฉีดเข้าเส้นเลือด 

 
3. โรคติดเชื้อทำงระบบสืบพันธุ์ 
 อาการท่ีตรวจพบได้ คือ มีไข้  ซึม  เบื่ออาหาร  หนองไหลจากช่องคลอด  เต้านมบวมแดงร้อน

และแข็ง  ในกรณีสุกรท้องพบว่าจะท าให้แท้งลูก 
 ส าหรับยาที่ให้ผลต่อโรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  ได้แก่  ยาปฏิชีวนะ  

ตัวอย่างเช่น ยาเพ็นนิซิลิน  ยาลิวโอซิลิน  ยาคลอแรมเฟนนิคอล และยากลุ่มเตตร้าไซคลิน เป็นต้น และยาก
ลุ่มซัลฟา 

4. โรคติดเชื้อทำงระบบประสำท 
 อาการที่สามารถตรวจพบได้คือ ไข้สูง ท่าเดินแข็งผิดปกติ  ตัวสั่นจนกินอาหารไม่ได้ เดินไม่

สัมพันธ์กัน  ขาเกร็ง และชัก 
 ส าหรับยาที่ให้ผลต่อโรคติดเชื้อทางระบบประสาทที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคบาดทะยัก  

ยาปฏิชีวนะท่ีใช้รักษาคือ ยาเพ็นนิซิลิน และยาแอนตี้ท็อกซิน 
 
5. โรคติดเชื้อทำงระบบขับถ่ำยปัสสำวะ 
 อาการที่ตรวจพบได้คือ มีไข้ ปัสสาวะขุ่นขาวหรือมีสีแดงหรือสีน้ าตาลแดง อาจพบอาการซึม

และเบื่ออาหารด้วย 
 ส าหรับยาที่ให้ผลต่อโรคติดเชื้อทางระบบขับถ่ายปัสสาวะที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรียนั้น 

ส่วนมากนิยมใช้กลุ่มซัลฟา 
 ส าหรับอาการที่กล่าวมาทั้ง 5 ระบบ เป็นเพียงอาการของโรค ซึ่งอาจพบเพียงอาการใดอาการ

หนึ่งเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องพบทั้งหมด   
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กำรดูแลรักษำและกำรช่วยสุกรป่วย 
1. ให้สุกรป่วยอยู่ในคอกท่ีสะอาด  อบอุ่นและแห้ง 
2. ให้อาหารที่มีคุณค่าของโปรตีนสูง  ถ้าสุกรไม่กินอาหาร  ควรให้ยากระตุ้นการกินอาหาร เช่น 

วิตามินบี 12 เป็นต้น และถ้าร่างกายสูญเสียน้ ามาก  เนื่องจากข้ีไหลหรืออาเจียน ควรให้น้ าเกลือแก่สุกรป่วย 
3. ใช้ยารักษาให้ตรงกับโรคและปริมาณถูกต้องตามที่แนะน า 
4. สุกรที่ป่วยเนื่องจากได้รับเชื้อโรคไวรัส  ส่วนใหญ่ไม่มียาฆ่าเชื้อ เพราะเชื้อมีขนาดเล็กและอาศัยอยู่

ในเซลล์ของร่างกายสัตว์  ดังนั้น  สัตว์ป่วยด้วยเชื้อไวรัสจะฟ้ืนจากโรคได้ก็โดยอาศัยระบบต่อต้านของร่างกาย  
และควรให้ยาปฏิชีวนะหรือยาซัลโฟนามายหรือยาสังเคราะห์ เพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อน 

 
โรคที่มักเกิดกับสุกร 

 

โรค  คือ  สภาวะของร่างกายที่ไม่ท าหน้าที่  ถ้าส่วนของร่างกายที่ไม่ส าคัญไม่ท างาน สัตว์จะไม่ตาย  
เช่น  โรคเบาหวาน  เนื่องจากสัตว์ไม่สร้างอินซูลินมาควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด  แต่แก้ไขได้โดยให้ฮอร์โมน
อินซูลินชดเชยได้  แต่ถ้าส่วนของร่างกายที่ส าคัญไม่ท างาน จะมีผลท าให้สัตว์ตาย เช่น โรคตับล้มเหลว  
โรคหัวใจล้มเหลว เป็นต้น 

โรคทีเ่กิดข้ึนกับสุกรในฟาร์มนั้นมีทั้งโรคระบาด (คือ โรคที่สามารถแพร่จากสุกรป่วยตัวหนึ่งไปยังสุกร
ตัวอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว) และโรคไม่ระบาด (คือ โรคที่ไม่สามารถแพร่จากสุกรป่วยตัวหนึ่งไปยังสุกรตัวอ่ืน ๆ 
หรือเป็นโรคเฉพาะตัว) โรคที่มักเกิดขึ้นกับสุกรในฟาร์ม ได้แก่ 

 

1. โรคปำกและเท้ำเปื่อย (Foot and Mouth Desease; FMD) 
โรคปากและเท้าเปื่อยตามภาษาพื้นบ้านเรียก โรคไข้กีบหรือโรคไข้ขวั่นข้อ  

สำเหตุ  เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Hositis pectoris มีหลายชนิด คือ ไทป์ (Type) A  O และ Asia 1 
(ไทป์โอรุนแรงที่สุด) 

อำกำร  เริ่มแรกสุกรมีตุ่มน้ าใสขึ้นบริเวณเยื่อซุ่มตามช่องปาก  ริมฝีปาก  เหงือกบนลิ้น และเพดาน
ปาก  บางทีอาจพบท่ีหัวนมและเต้านม ต่มาตุ่มนี้จะแตกออกเป็นแผลน้ าใส  ในตุ่มนี้มีเชื้อไวรัสอยู่เป็นจ านวน
มาก  ท าให้โรคแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว  อาจมีอาการแทรกซ้อนของปอดบวมและอาการของโลหิต
เป็นพิษ เบื่ออาหาร  มีไข้สูง  หงอย  ซึม  มีน้ าลายฟูมปาก  ภายใน 2-3 วันต่อมา เท้าจะบวม  มีน้ าเหลือง  
เป็นแผล  มีอาการเจ็บเท้า  บารายกีบหลุด  สุกรท้องจะแท้ง  ถ้าเป็นสุกรใหญ่จะมีอัตราการตายต่ า  แต่
น้ าหนักลดและไม่โต  ในลูกสุกรหรือสุกรเล็กจะมีอัตราการตายสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ สุกรป่วยที่ฟ้ืนจากโรคนี้
พบว่า  มีภูมิคุ้มกันโรคเฉพาะกลุ่มไวรัสที่ท าให้เกิดการป่วยเท่านั้น สามารถป้องกันโรคได้นาน 90 -180 วัน 
และแม่สุกรสามารถถ่ายทอดภูมิคุ้มโรคให้ลูกสุกรได้ทางนมน้ าเหลือง  ซึ่งคุ้มโรคได้นานหลายสัปดาห์ 

กำรติดต่อ 
1. โดยการสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรค 
2. กินอาหาร  หญ้า และน้ าที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ 
3. การหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไป 
4. ติดมากับพาหะต่าง ๆ เช่น คน  นก  หนู  และสัตว์อ่ืน ๆ ที่เข้าออกในฟาร์ม 

กำรป้องกัน 
 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค  ในลูกสุกรเมื่ออายุ 7 สัปดาห์และท าซ้ าอีก 2 สัปดาห์ต่อมา  ส่วนพ่อ

และแม่สุกรพันธุ์ควรท าซ้ าทุก ๆ 4-5 เดือน วัคซีนแต่ละชนิดจะป้องกันโรคเฉพาะชนิดนั้น 
 2. จัดการด้านสุขาภิบาลให้ดี 
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กำรรักษำ  ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ  แต่โรคนี้ไม่ท าให้สุกรป่วยตาย  การรักษาจึงท าได้เพียงรักษาตาม
อาการโดย 

 1. ใช้ยาทิงเจอร์ไอโอดีน 5-10 เปอร์เซ็นต์ หรือยาเยนเซียนไวโอเล็ต ทาแผลที่เกิดจากตุ่มน้ าใส 
 2. ให้ยาปฏิชีวนะผสมในอาหาร เพ่ือป้องกันโรคแทรกแก่สุกรที่ยังไม่แสดงอาการ และให้ยาโดย

การฉีดแก่สุกรที่แสดงอาการแล้ว 
 3. พ่นน้ ายาจุนสีที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ที่กีบ 
 หมายเหตุ  สุกรที่ไม่แสดงอาการของโรคให้ท าวัคซีนซ้ า 2 ครั้ง ช่วงห่างกัน 1 สัปดาห์ 
 
2. โรคอหิวำต์สุกร (Swone fever หรือ Hog cholera; SF) 
 เป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงของสุกร  พบได้ในสุกรทุกอายุ ท าให้ผู้เลี้ยงต้องสูญเสียสุกรปีละมาก ๆ 

เพราะโรคนี้สามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว และรุนแรง  ในท้องที่หรือฟาร์มที่ไม่ได้ ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคอย่างสม่ าเสมอ สุกรอาจตายได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์  โรคนี้ท าความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศอย่าง
มาก  เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการส่งสุกรออกจ าหน่ายไปต่างประเทศ 

สำเหตุ  เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Tortor suis 
ระยะฟักตัว  3 วัน – 3 สัปดาห์ แต่โดยทั่วไป 1 สัปดาห์ 
อำกำร  
ชนิดเฉียบพลัน  คือ  สุกรจะตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ชนิดธรรมดา คือ สุกรจะซึม ไม่กินอาหาร  หางตก  หลังโก่ง  หนาวสั่น  ชอบนอนสุมทับกัน  มีไข้สูง 

105-107 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 40.5-42 องศาเซลเซียส  ส่วนมากจะท้องผูก  แต่บางตัวอาจมีท้องร่วงสลับ
ท้องผูก  อุจจาระเป็นน้ าสีเหลืองเทา  อาจพบอาการอาเจียนร่วมด้วย  เยื่อบุลูกตาอักเสบแดง  น้ าตาไหล   

กำรติดต่อ 
 1. โดยตรงจากากรสัมผัสกับสุกรป่วย 
 2. กินอาหารและน้ าที่มีเชื้อโรค 
 3. การหายใจเอาเชื้อท่ีอยู่ในอากาศเข้าไป 
 4. เชื้อโรคเข้าทางผิวหนัง หรือทางเยื่อตา 
 5. เชื้อโรคที่ติดไปกับพาหะที่เข้าออกในฟาร์ม เช่น ติดไปกับเสื้อผ้า รองเท้าของคนเลี้ยงหรือมี

แมลงวันและนกเป็นพาหะของโรค 
กำรป้องกัน 
 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างสม่ าเสมอ  สุกรพ่อพันธุ์ท าทุก 6 เดือน สุกรแม่พันธุ์ท าทุกครั้งที่

หย่านม  สุกรขุนและลูกสุกรควรท าการถ่ายพยาธิก่อนท าวัคซีนและท าวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ         
6 สัปดาห์ และท าซ้ าอีกครั้งในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา 

 2. จัดการด้านสุขาภิบาลให้ดี 
 หมายเหตุ  วัคซีนอหิวาต์เชื้อเป็นห้ามท ากับสุกรที่อ่อนแอหรือก าลังป่วย 
กำรรักษำ  ไม่มียารักษาโดยตรง  การให้ยาปฏิชีวนะช่วยได้เพียงป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจ

ตามมาภายหลัง  จึงควรท าลายโดยการเผาหรือฝัง  สุกรป่วยด้วยโรคอย่างเรื้อรัง  อาจตายได้เอง  ทั้งนี้ขึ้นกับ
สุกรแต่ละตัวว่าจะทนทานต่อเชื้อนี้ได้มากน้อยเพียงใด  อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้จะหายป่วยได้เอง  แต่สุขภาพก็
จะเสื่อมโทรมมาก  เพราะอวัยวะต่าง ๆ เช่น หัวใจ  ปอด  ตับ  ล าไส้  เป็นต้น เกิดการอักเสบ  ผลที่ตามมา
คือ  สุกรแคระแกรน  อัตราการเจริญเติบโตต่ า 
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3. โรคพีอำร์อำร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome; PRRS)  
 เป็นโรคหรือกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยง

สุกรหนาแน่นทั้งในยุโรปและอเมริกา  ปัจจุบันระบาดไปทั่วโลก  กลุ่มอาการดังกล่าวจึงมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน 
สำเหตุ  เกิดจากเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในกลุ่ม Arteriviridae ซึ่งเป็น RNA ไวรัสชนิดสาย

เดี่ยว ขนาดเล็ก (45-65 nm) มีเปลือกหุ้ม  เชื้อถูกท าลายได้ง่ายในภาพอากาศร้อน (37 องศาเซลเซียส 
ภายใน 48 ชั่วโมง) และมีความคงทนต่ าในสภาพกรด-ด่าง (คงทนที่ pH 5.5-6.5) มีเซลล์เพียงไม่กี่ชนิดที่
สามารถใช้เพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสนี้ได้  เซลล์ที่ใช้ได้ดีที่สุดคือเซลล์แม็คโคฟาจที่เตรียมจากปอดลูกสุกรอายุ 4 -8 
สัปดาห์  เชื้อไวรัสนี้สามารถคงอยู่ในกระแสเลือดได้เป็นเวลานาน  แม้ในระยะที่ตรวจพบแอนติบอดี้ก็ยัง
สามารถตรวจพบเชื้อได้  นอกจากนั้นเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสยังมีความหลากหลายทางด้านแอนติเจน  เชื้อที่
แยกได้จากอเมริกาเป็นคนละชนิดกับทางยุโรป  โดยมีคุณสมบัติของแอนติเจนบางส่วนร่วมกันบ้างแต่ไม่
เหมือนกันทั้งหมด  เชื้อที่แยกได้จากทางอเมริกาเองมีความหลาหลายมากกว่าเชื้อที่แยกได้จากทางยุโรป  เชื้อ
ไวรัสจะถูกขับออกมาจากร่างกายของสุกรป่วยทางอุจจาระ  ปัสสาวะ  ลมหายใจ และน้ าเชื้อ 

กำรติดต่อ 
 1. สัมผัสกับสุกรตัวที่เป็นพาหะของโรคโดยตรง เช่น การดม  การเลีย หรือการผสมพันธุ์ 
 2. กินอาหารหรือน้ าที่มีเชื้อโรค 
 3. การหายใจเอาเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศเข้าไป  เชื้อโรคสามารถแพร่กระขายในอากาศได้ไกลใน

รัศมี 3 กิโลเมตร 
 4. สัมผัสวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในฟาร์มที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส  หรือการเคลื่อนย้ายสุกร

ป่วยหรือสุกรพาหะของโรคเข้ามารวมฝูง 
 5. เชื้อโรคสามารถถูกขับผ่านรกในขณะที่มีการตั้งท้อง 
อำกำร  เชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสเพียงอย่างเดียวไม่ท าให้สุกรแสดงอาการอย่างเด่นชัด  อาการและ

ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อ  การจัดการฟาร์ม  การสุขาภิบาล ระบบการหมุนเวียนอากาศ 
และสถานภาพสุขภาพของสุกรในฝูง  เป็นต้น  เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสครั้งแรกในฟาร์ม  เชื้อจะ
แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในสุกรพันธุ์ 

สุกรแม่พันธุ์ ท าให้เกิดความล้มเหลวทางระบบสืบพันธุ์  เช่น  การแท้ง  ในระยะท้ายของการอุ้มท้อง 
(107-112 วัน) อัตราการเกิดมัมมี่และการตายแรกคลอดสูง  ซึ่งลักษณะดังกล่าวเด่นชัดมากในฝูงที่ไม่เคย
ได้รับเชื้อไวรัสมาก่อน  แม่สุกรแสดงอาการป่วย  มีไข้  เบื่ออาหาร  หายใจล าบาก  การติดเชื้อมักมีสาเหตุ
จากการน าสุกรเข้ามาทดแทน  ซึ่งมีการติดเชื้อก่อนเข้ามาในฝูงโดยไม่ได้ผ่านการตรวจก่อน 

ลูกสุกรระยะดูดนมอาจได้รับเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสผ่านทางรกของแม่สุกร  ขณะอุ้มท้องหรือไดรับ
เชื้อหลังคลอด  แสดงอาการป่วย  มีไข้  เบื่ออาหาร  หายใจล าบาก  อาจแสดงอาการหายใจด้วยท้อง
เนื่องจากสภาวะปอดอักเสบชนิด interstituel pneumonia  ขนหยอง  หยาบ  และโตช้า  นอกจากนี้อาจ
ติดเชื้อแทรกซ้อน เช่น Streptococcus suis, Enzootic Pneumonia, Haemophilus parasuis เป็นต้น  
ในฝูงสุกรที่เคยได้รับเชื้อนี้มาก่อนและผ่านพ้นระยะเสียหายมากแล้วระยะหนึ่ง  พบว่าลูกสุกรได้รับภูมิคุ้มกัน
โรคผ่านแม่สุกรซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค  แต่ลูกสุกรอาจแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจในช่วงหลังหย่านมหรือ
ช่วงอนุบาล  ผลมาจากการลดลงของภูมิคุ้มกันโรคเฉพาะต่อเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส  การเพ่ิมจ านวนของไวรัส
ในลูกสุกรและการโน้มน าของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสที่ท าให้เกิดกลไกการป้องกันตัวเองภายในระบบทางเดิน
หายใจของลูกสุกรเสียไป  เปิดโอกาสให้ลักษณะของการติดเชื้อแทรกซ้อนจากแบคทีเรียหรือไวรัสของโรค
ระบบทางเดินหายใจและอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 



74 

สุกรขุนอาจแสดงอาการเบื่ออาหาร  อาการของระบบทางเดินหายใจแบบอ่อน ๆ อาจพบอาการใบหู
เป็นสีม่วง  เนื่องจากภาวการณ์ขาดออกซิเจน  ท าให้สุกรแคระแกรน โตช้าหรือตายในที่สุด 

กำรวินิจฉัยโรค 
การตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคต่อเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสโดยใช้ชุดตรวจส าเร็จรูป (ELISA test kit) และ

การตรวจแยกพิสูจน์เชื้อ  โดยการเก็บตัวอย่างซีรั่มจากแม่สุกรที่แท้งลูก  สุกรที่แท้งหรือตายแรกคลอด  ซีรั่ม
ของลูกสุกรป่วยหรืออวัยวะ เช่นต่อมน้ าเหลือง  ทอนซิล  ม้าม  ปอด  หรือส่งทั้งตัว  โดยแช่เย็นในกระติก
น้ าแข็ง และน าส่งทันที  ถ้าไม่สามารถส่งตรวจได้ในวันนั้น  ให้เก็บแช่ช่องแข็งและควรส่งตรวจภายใน 3 วัน 
โดยส่งตรวจได้ท่ีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  กรมปศุสัตว์ 

กำรป้องกัน 
 1. การส ารวจสถานภาพของโรคในฝูง โดยการสุ่มตัวอย่างสุกรในฟาร์มตรวจหาแอนติบอดี้ต่อ

เชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส 
 2. ฝูงที่ยังไม่พบการติดเชื้อ (แอนติบอดี้เป็นลบ) มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง  หากมีการน าเชื้อ

ไวรัสข้ามาในฝูงท าให้มีการระบาดเกิดขึ้นรวดเร็ว  รุนแรงและอัตราการสูญเสียสูง  การควบคุมโรคต้องเพ่ิม
มาตรการน าสุกรทดแทนเข้ามาในฟาร์ม  มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด  ควรมาจากแหล่งที่ปลอดเชื้อไวรัสพี
อาร์อาร์เอส  ก่อนน าสุกรใหม่เข้ามารวมฝูง  ควรท าการกักกันอย่างน้อย 2 ขั้นตอน คือ กักที่ต้นทางก่อนการ
เคลื่อนย้ายและกักที่ปลายทางก่อนน าเข้ารวมฝูง  ระหว่างที่กักควรสุ่มตรวจหาโรคโดยวิธีทางซีรั่มวิทยาด้วย  
และควบคุมการเข้าออกฟาร์มโดยอาจให้มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม 

 3. ฝูงที่มีการสัมผัสโรคมาแล้ว (แอนติบอดี้เป็นบวก) ความเสี่ยงต่อความเสียหาย  ขึ้นกับอัตรา
การสัมผัสโรคของสุกร หรืออัตราส่วนของสุกรที่มีภูมิคุ้มกันโรคในฝูง และระยะเวลานับแต่การติดเชื้อครั้งแรก
ในฝูง  หากสุกรส่วนใหญ่เคยสัมผัสเชื้อมานานแล้วและให้ผลบวกต่อแอนติบอดี้เป็นเปอร์เซ็นต์สูง จะมีความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างรุนแรงลดลง  แต่อาจพบปัญหาการสูญเสียอย่างแอบแฝงบ้าง  โดยเฉพาะในลูกสุกร
อนุบาลและสุกรขุน  มักพบปัญหาระบบทางเดินหายใจจากเชื้อพีอาร์อาร์เอสร่วมกับไวรัสหรือแบคทีเรียอ่ืน ๆ 
จึงควรมีการจัดการที่ดีเพ่ือไม่ท าให้เกิดอาการที่รุนแรง  การให้ยาปฏิชีวนะเพ่ือควบคุมโรคแบคทีเรียแทรก
ซ้อน  และการใช้วัคซีนเพ่ือควบคุมโรคไวรัสระบบทางเดินหายใจ  ในลูกสุกรที่มีการติดเชื้อแรกคลอดให้ลด
ภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียด เช่น เลื่อนการตัดหางและการฉีดธาตุเหล็กออกไปประมาณ 3 วันหลังคลอด  
ในลูกสุกรที่อ่อนแออาจงดหรือเลื่อนการตัดเขี้ยวออกไป  แต่การผูกสายสะดือท าได้ในวันแรกคลอด  และให้
วิตามิน  กลูโคส และอิเล็กโตรไลท์แก่ลูกสุกรที่อ่อนแอ  ในแม่สุกรควรเปลี่ยนสูตรอาหารเป็นชนิดที่ให้
พลังงานสูง  อย่ารีบผสมพันธุ์แม่สุกรที่เพ่ิงแท้งลูก  ควรรออย่างน้อย 21 วัน  การผสมครั้งแรกหลังจากมากร
ระบาดของโรค  ควรใช้การผสมเทียมก่อนเพ่ือหลีกเลี่ยงความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสุกรตัวผู้  ในกรณีที่มีการน า
สุกรสาวทดแทนหรือสุกรพ่อพันธุ์ที่ปลอดจากโรคพีอาร์อาร์เอสเข้าสู่ฟาร์ม  ควรน าสุกรดังกล่าวไปอยู่รวมกับ
สุกรเดิมที่มีการติดเชื้อเพ่ือให้สุกรใหม่ได้รับเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นก่อนที่จะน าไปใช้งาน  อย่างน้อย 1 
เดือน เพ่ือป้องกันปัญหาระหว่างอุ้มท้อง  วิธีที่ดีที่สุด คือ การน าสุกรสาวไปขังไว้ใกล้กับลูกสุกรอายุ 6 -10 
สัปดาห์  เป็นเวลานาน 3 สัปดาห์  เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการคิดเชื้อ  หลังจากนั้นรออีก 3 -4 สัปดาห์เพ่ือให้มีการ
สร้างแอนติบอดี้ข้ึน จึงน าไปใช้ผสมพันธุ์ได้ 

 4. ท าวัคซีนป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอสชนิดเชื้อตายให้แก่สุกรสาวและสุกรแม่พันธุ์ และวัคซีน
ชนิดเชื้อเป็นให้แก่ลูกสุกรและสุกรขุน  แต่วัคซีนป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอสที่มีอยู่ยังมีข้อจ ากัดในการใช้  จึงควร
ค านึงดังนี ้

  4.1 ราคาแพง  จึงควรค านึงถึงความคุ้มทุน  โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการท าวัคซีน และ
ความสูญเสียที่จะเกิดข้ึนกรณีท่ีไม่ใช้วัคซีน  เพราะโรคนี้หากมีการจัดการที่ดี  จะไม่ท าให้เกิดอาการท่ีรุนแรง 
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  4.2 ชนิดของเชื้อที่น ามาท าวัตซีน  หากไม่ใช่เชื้อชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกับชนิดที่ท าให้เกิด
โรคในฟาร์มจะให้ภูมิคุ้มกันโรคที่ไม่ดี 

  4.3 ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นและตรวจพบจากซีรั่มไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดจากวัคซีนหรือการติดเชื้อ 
  4.4 วัคซีนที่ผลิตจากเนื้อเยื่อท่ีไม่บริสุทธิ์  อาจน าโรคอ่ืน ๆ ติดมาถึงสุกรได้ 
  4.5 การใช้วัคซีนเชื้อเป็นเชื้อไวรัสสามารถผ่านออกมาทางน้ าเชื้อได้เป็นเวลานาน  และอาจมี

ผลให้ตัวอสุจิมีรูปร่างผิดปกติและเคลื่อนไหวช้าลง  นอกจากนี้ในสุกรอุ้มท้อง  อาจผ่านรกไปถึงลูกอ่อน  ท าให้
เกิดการติดเชื้อในลูกอ่อนได้ 

กำรรักษำ 
 1. ไม่มียารักษาโดยตรง  การรักษาสุกรที่ป่วยจึงเป็นการรักษาตามอาการป่วย และการบ ารุง

ร่างกายสัตว์ป่วย  เช่น  การให้สารเกลือแร่  วิตามิน  การเปลี่ ยนสูตรอาหารที่ให้พลังงานสูงและให้ยา
ปฏิชีวนะเพ่ือป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน  ซึ่งอาจให้โดยการฉีด  ผสมน้ า  หรือผสมอาหาร 

 2. การรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือลดจ านวนเชื้อไวรัสที่หมุนเวียน
ภายในฝูง 

 
4. โรคเอพีพีหรือโรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบ (Actinobacillus) 
 มีชื่อเดิมว่าฮีโมฟิลิส  พาราฮีโมลัยดิคัส  จากการปรับปรุงสายพันธุ์สุกรให้มีสมรรถภาพการ

เจริญเติบโตสูง  คุณภาพซากดี  อัตราเปลี่ยนอาหารดี  ส่งผลทางลบต่อสุขภาพ ท าให้ความต้านทานโรคต่ าลง  
โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ  นอกจากนี้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ าหลัง พ.ศ. 2540 ได้มีการซื้อขายสุกร
เล็กเพ่ือเข้าขุน  เนื่องจากราคาลูกสุกรต่ ามีการน าเอาสุกรจากต่างแหล่งมารวมกันเป็นจ านวนมาก มีการเลี้ยง
ในสภาพแออัด และมีการเคลื่อนย้ายสุกรไกล ๆ ท าให้เกิดการน าโรคเอพีพีมากับตัวสุกรและระบาดอย่าง
รุนแรงจนไม่สามารถควบคุมรักษาได้ด้วยระบบและวิธีจัดการสุขภาพแบบเดิม  ผู้เลี้ยงจ าเป็นต้องเพ่ิมปริมาณ
ยาในอาหาร  หรือเปลี่ยนกลุ่มยา หรือหาวัคซีนชนิดที่ให้ซีโรไทป์ตรงกับชนิดเชื้อย่อยที่เกิดขึ้น  แต่ได้ผลเพียง
บางส่วนและต้องให้ยาในระดับสูงผสมอาหารเพื่อควบคุมโรคติดต่อกันเป็นเวลานาน 

สำเหตุ  เกิดจากเชื้อ Actinobaclllus pleuropheumoniae 
อำกำร  สุกรจะป่วยเป็นโรคปอด pneumonia หรือ pleuropneumonia ได้ง่าย สุกรป่วยจะไม่กิน

อาการท่ีมียาผสมอยู่หรือกินได้เพียงเล็กน้อย  ท าให้ไม่ได้รับยาในการรักษาหรือได้รับในปริมาณเพียงเล็กน้อย  
ท าให้การรักษาไม่ได้ผล สุกรป่วยหนักข้ึนและตายในวันต่อมา  หากมีการให้อาหารแบบถังอัตโนมัติยิ่งไม่ทราบ
ว่าสุกรตัวใดไม่กินอาหาร  ท าให้สุกรไม่ได้รับการรักษา  ดังนั้นหากมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้นให้รีบรักษา 

กำรรักษำ  การฉีดยาปฏิชีวนะ  เช่น  เซโฟแทกซีม หรือเซฟตริอาโซน หรือเจนตามัยซิน หรือกานา
มัยซิน  หรือเอ็นโรฟล็อกซาซิน  ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือร่วมกัน ในขนาดรักษาทุกตัวเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน  
แล้วตามด้วยการให้ยาปฏิชีวนะเซฟาเลกซิน หรือแอมพิซิลลินในอาหารกินติดต่อกันไปอีกประมาณ 2 สัปดาห์
หรือจนกว่าโรคสงบ 

 
5. โรคเอนซูติกนิวโมเนีย (Enzootic Pneumonia, EP) 
 เชื้อไมโคพลาสมา (Mycoplasma) เป็นจุลชีพกึ่งแบคทีเรียกึ่งไวรัสที่ก่อปัญหามากในอุตสาหกรรม

การเลี้ยงสัตว์ทั่วโลก  เชื้อไมโคพลาสมาท่ีก่อให้เกิดโรคและเป็นปัญหาส าคัญมากในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร 
มีอยู่ประมาณ 2 - 3 ชนิด คือ 
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1) ไมโครพลำสมำไฮโอนิวโมนิอี (mycoplasma hyopneumoniae, Mh) 
  ท าให้เกิดโรคปอดเอนซูติกนิวโมเนียหรือปอดอักเสบจากเชื้อไมโคพลาสมาไฮโอนิวโมนิอีมีผล

ท าให้สุกรแสดงอาการหอบไอ  เนื่องจากโรคน้มีลักษระการก่อโรคแบบเรื้อรัง  สุกรที่แสดงอาการหอบไอ  
เป็นช่วงที่เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังในส่วนของเนื้อเยื่อปอดรอบหลอดลม  ส่วนใหญ่เกิดในช่วงน้ าหนัก 30-50 
กิโลกรัม  หรืออาจก่อปัญหาไอเรื้อรังในบางฟาร์มตลอดช่วงการขุน 

2) ไมโคพลำสมำไฮโอไรนีส (Mycoplasma hyorhinis) 
  ท าให้เกิดโรคในลูกสุกรอนุบาลช่วงอายุ 3-10 สัปดาห์  โดยท าให้เกิดการอักเสบของเยื่อ

เสื่อมทั่วร่างกาย  สุกรอนุบาลช่วงอายุ 3-10 สัปดาห์  โดยท าให้เกิดการอักเสบของเยื่อเสื่อมทั่วร่างกาย 
(polyserositis) และข้อทั่วไปอักเสบ (polyarthritis) ลูกสุกรแสดงอาการขากะเผลกและหายใจล าบาก  
เนื่องจากมีการอักเสบแบบนี้มีไฟบรินค่อนข้างรุนแรงภายในช่องอก  ทั้งนี้มีลักษณะใกล้เคียงมากกับโรคเกลส
เซ่อร์ (Glaesser.s Disease) ที่เกิดจากเชื้อฮีโมฟีลัสพาราซูอีส (Hemophilus parasuis) โดยมีข้อแตกต่างที่
เด่นชัดตรงที่โรคเกลสเซ่อร์ ส่วนใหญ่ท าให้สมองอักเสบร่วมด้วย ท าให้สุกรป่วยชักตายได้ในช่วงหลังหย่านม 

3) ไมโคพลำสมำไฮโอซินโนวิอี (Mycoplasma hyosynoviae) 
  เป็นเชื้อไมโคพลาสมาท่ีก่อให้เกิดข้ออักเสบในสุกรขุนช่วงอายุประมาณ 3 เดือนขึ้นไปถึงช่วง

ใกล้ขาย ท าให้สุกรขุนแสดงอาการขากะเผลกและเดินขาแข็ง  ในลักษณะของการเกิดโรคท่ีค่อนข้างเฉียบพลัน 
  ในบรรดาเชื้อไมโคพลาสมาทั้งสามชนิด เชื้อไมโคพลาสมาไฮโอนิวโมนิอี เป็นตัวส าคัญที่สุด  

เพราะก่อให้เกิดโรคเอนซูติกนิวโมเนีย  ซึ่งจัดเป็นโรคติดต่อที่ส าคัญที่สุดในระบบทางเดินหายใจของสุกรและมี
การระบาดแพร่หลายในฝูงสุกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กำรติดต่อ  ทางการหายใจ โดยแม่สุกรจะเป็นตัวแพร่โรคที่ส าคัญ โดยแม่สุกรจะไม่แสดงอการ
ผิดปกติให้เห็น  เนื่องจากมีความต้านทานโรคจากการสัมผัสเชื้อหรือป่วยในช่วงที่เป็นสุกรเล็กหรือสุกรรุ่น    
ลูกสุกรมีโอกาสติดเชื้อตลอดที่อยู่ในซองคลอดจากแม่สุกรที่แพร่เชื้อออกมาทางลมหายใจ  โดยเฉพาะในช่วง
หลังคลอดใหม่ ๆ 

กำรป้องกัน  
 1. การใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือลดการแพร่เชื้อจากแม่สุกรไปยังลูกและลดการแพร่เชื้อของลูกสุกร

ด้วยกันในเล้าอนุบาล  โดยใช้ยาปฏิชีวนะผสมในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกตั้งแต่ 1 สัปดาห์ก่อนคลอดต่อเนื่องถึง
หลังคลอด 1-2 สัปดาห์ รวมเป็น 2-3 สัปดาห์ติดต่อกัน หรืออาจตลอดช่วงอายุการเลี้ยงลูก และผสมในการอ
หารลูกสุกรให้กินต่อเนื่องจนถึง 2 สัปดาห์ หลังหย่านม  อายุประมาณ 6 สัปดาห์  ชนิดยาปฏิชีวนะที่ใช้ดังนี้ 
ไทโลซีน (tylosin) กลุ่มยาเตตร้าซัยคลิน (tetracyclines) ลินโคมัยซิน ( lincomycin) สไปรามัยซิน 
(spiramycin) ไทอะมูลิน (tiamulin) และโจซามัยซิน (josamycin) 

 2. การให้วัคซีน  ฉีดแม่สุกรพันธุ์ก่อนคลอด 2 สัปดาห์ และฉีดให้ลูกสุกร 2 ครั้ง ที่อายุครอบ 1 
และ 3 สัปดาห์ 
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6. เซอโคไวรัสสุกร (Circovirus infection in Swine. PCV-2) 
 โรคนี้มักพบในสุกรอนุบาลมีผลท าให้ลูกสุกรผอมลงอย่างรวดเร็ว  ต่อมน้ าเหลืองทั่วร่างกายบวมโต

ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  หายใจล าบาก  ท้องเสียเป็นครั้งคราว  ผิวหนังซีดเกิดดีซ่าน จึงเรียกอาการเหล่านี้ว่า  
กลุ่มอาการ post-weaning multisystemetic wasting syndrome (PMWS) นอกจากนี้ยังสามารถท าให้
เกิดกลุ่มอาการ porcine dermatitis and nephropathy syndrome (PDNS) และกลุ่มโรคซับซ้อน 
porcine respiratory disease complex (PRDC) ด้วย 

สำเหตุ  เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ PCV-2 ซึ่งเป็นไวรัสขนาดเล็กที่มี DNA ลักษณะเป็นวงกลม 
(single stranded circular DNA genome) ไม่มีเหลือกหุ้ม มีความคงทนในสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมและยา
ฆ่าเชื้อโรคหลายชนิด  เชื้อไวรัสชนิดนี้มีคุณสมบัติท าลายระบบภูมิคุ้มกันโรค ท าให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันโรค
บกพร่อง 

ระบำดวิทยำกลุ่มอำกำร PMWS 
ตัวที่บ่งบอกถึงการการติดเชื้อไวรัส PCV-2 คือ การเกิดกลุ่มอาการ PMWS จากรายงานการเกิด

อาการ PMWS เป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1991 ที่ประเทศแคนนาดา  ปัจจุบันมีการระบาดในหลายประเทศ เช่น 
ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ หลายประเทศทางยุโรปและเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วย  กลุ่มอาการนี้เป็นปัญหา
อย่างมากในสุกรอนุบาลและสุกรขุน  เมื่อเป็นโรคอุบัติใหม่ส าหรับฟาร์มที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนท าให้มีความ
รุนแรงสูงมากทั้งในสุกรหลังหย่านม  สุกรเล็ก  สุกรรุ่น และในฝูงแม่พันธุ์  สามารถตรวจพบไวรัสจากซากลูก
สุกรอายุระหว่าง 5-18 สัปดาห์  อาการที่พบคือ ลูกสุกรไม่โตเมื่อเทียบกับลูกสุกรตัวอ่ืนในชุดเดียวกัน  ต่อมา
น้ าหนักลดและผอมโทรม  บางครั้งอาจแสดงลักษณะของปอดอักเสบร่วมกับอาการท้องเสีย  สุกรป่วยไม่
ตอบสนองต่อการให้ยาปฏิชีวนะหรือการบ าบัดรักษาใด ๆ หรือถึงแม้ว่าจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ลูกสุกร
ยังคงสูญเสียน้ าหนักตัวไปเรื่อย ๆ 

ระบำดวิทยำกลุ่มอำกำร PDNS 
การเกิดกลุ่มอาการ PDNS พบตั้งแต่ ค.ศ. 1993  เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัส PCV-2 สุกรอาจไม่

แสดงอาการป่วย  ไม่มีไข้  แต่พบแผลหลุมในกระเพาะอาหารและรอยโรคที่ผิวหนังในบริเวณส่วนขาหลังด้าน
ใน  ด้านท้ายล าตัว และพ้ืนท้อง  รอยโรคอาจมีตุ่มแดงเป็นปื้นกว้างหรือเป็นดวงโต  มีหนองแห้งกรังปกคลุม 
และมีเศษสะเก็ดสีด า  สุกรที่ป่วยอาจตายหรือบางครั้งหายเองได้แม้ไม่ท าการรักษา  เมื่อท าการผ่าซาก
ชันสูตรพบว่าไตบวมสีซีดขยายใหญ่และมีจุดเลือดออกขนาดเล็กที่ผิวไต  จากการส่องกล้องจุลทรรศน์พบรอย
โรคของการเกิดการแพ้จากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย  โดยกลุ่มอาการเหล่านี้เกิดจากเชื้อ
ไวรัส PCV-2 ร่วมกับเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida 

ระบำดวิทยำกลุ่มอำกำร PRDC 
สหรัฐอเมริกาพบกลุ่มอาการ PRDC ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ PCV-2 ร่วมกับการติดเชื้อ 

Pasteurella multocida, swine influenza, PRRS virus หรือ Mycoplasma hyopneumoniae มีผลท า
ให้เป็นโรคเรื้อรังและมักเกิดการระบาดของกลุ่มโรคทางเดินหายใจอย่างรุนแรงตามมา  เมื่อเกิดการระบาดจะ
ไม่พบการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ เป็นผลให้สุกรมีการตายมากกว่าปกติสูงขึ้น 2 -10 เท่า รอยโรคอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับ PCV-2 อาจเป็นการเสียหายของระบบสืบพันธุ์ในแม่สุกร  ล าไส้อักเสบ  แสดงอาการโรคทาง
ระบบประสาท  จากการชันสูตรซากในลูกสุกรที่ผอมแห้งพบว่ามีหลายตั วที่มีแผลหลุมหรือการอักเสบใน 
กระเพาะอาหาร มีบริเวณเลือดออก  ต่อมน้ าเหลืองบวมโตทั่วร่างกาย  มีรอยโรคที่บ่งชี้ถึงภาวการณ์อักเสบ
อย่างรุนแรงและยังมีการเสื่อมสลายของเซลล์ปอด  ตับอ่อน  ไต  ตับ  กล้ามเนื้อหัวใจ และเนื้อเยื่อต่อม
น้ าเหลืองทั่วไป 
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กำรป้องกัน 
1. มีการกักกันสุกรใหม่ ก่อนน าเข้าฝูงต้องตรวจเชื้อไวรัส PCV-2 ให้ได้ผลลบ จึงน าเข้าฝูงที่

ปลอดโรค 
2. ลูกสุกรแรกคลอดต้องให้นมน้ าเหลืองอย่างเพียงพอโดยทันที 
3. ลดการฝากเลี้ยงลูกสุกรหรือไม่ควรท าเลยในขณะที่มีการระบาดของโรคอยู่  หรือน าสุกร

อ่อนแอมาเลี้ยงรวมกัน  หากเป็นไปได้ควรท าลายเพื่อลดจ านวนเชื้อที่แพร่ระบาดในฝูง 
4. ลดขนาดของฝูงสุกร 
5. มีระบบการน าสุกรเข้าหมด-ออกหมดในระดับโรงเรือนหรือฟาร์ม 
6. ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีการระบายอากาศดีในทุกโรงเรือน 
7. มีการป้องกันการน าเข้าและการแพร่กระจายเชื้อจากผู้เข้าเยี่ยมฟาร์ม  หนู  แมลง  นก  

สัตว์อ่ืน ๆ และยานพาหนะที่เข้าออกฟาร์ม  โดยต้องมีการอาบน้ าและฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม  มีการท า
ความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์อย่างดีไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อและเพาะพันธุ์สัตว์อ่ืน ๆ  

กำรรักษำ 
1. ไม่มีการรักษา หากมีการติดเชื้อแบคทีเรียอ่ืนก่อนมีการติดเชื้อไวรัส PCV-2 อาจใช้ยา

ปฏิชีวนะช่วยควบคุมโรคได้บ้าง 
2. ท าการรักษาโรคแบคทีเรียแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนโดยการใช้ยาปฏิชีวนะวงกว้างในรูปการกินเพ่ือ

ลดความรุนแรงของโรค  หรือใช้เคมีบ าบัดโดยเฉพาะในช่วงเกิดความเครียด  เช่น  จากการท าวัคซีนต่างๆ 
การขนส่งเคลื่อนย้าย การรวมฝูงและแยกสุกรที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาออกจากฝูง 

3. ก าจัดหรือลดปัญหาการเกิดโรค PRRS ร่วมด้วย  โดยการท าวัคซีน  หรือลดการเคลื่อนย้าย
สุกร  หรืออย่าให้เกิดความเครียดกับสุกร 

4. ก าจัดหรือลดปัญหาการเกิดการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรร่วมด้วย  โดยการท าวัคซีน 
5. หากพบว่ามีการติดเชื้อพาร์โวไวรัสในสุกรในระยะเวลาที่เกิดโรคจากเชื้อไวรัส PCV-2 ให้ท า

วัคซีนป้องกันโรคพาร์โวไวรัสในสุกรขุนด้วย 
6. ลดปัญหาโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อ Mycoplasma Hyopneumoniae โดยการท าวัคซีน 

หรือท าการรักษาทางยา  ทั้งยาฉีดและยาผสมอาหาร เช่น ยากลุ่ม macrolides pleuromutilins 
7. หากพบว่าท าการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ แล้วไม่ได้ผล  ควรเปลี่ยนแหล่งที่มาของพันธุกรรม

สุกรในฟาร์มหรือเปลี่ยนสายพันธุ์ของสุกรเป็นสายพันธุ์อื่นที่มีความต้านทานต่อโรคได้ดีกว่า 

 
7. โรคกระเพำะอำหำรและล ำไส้อักเสบติดต่อ หรือ โรคทีจีอี (Transmissible Gastro-enteritis; 

TGE) 
 เป็นโรคระบาดของทางเดินอาหารที่เกิดอย่างรุนแรงในลูกสุกร  อัตราการเกิดโรคอละอัตราการตาย

สูงถึง 100 เปอร์เซ็นต ์
สำเหตุ  เกิดจากเชื้อไวรัสสกุล Coronavirus และวงศ์ Coronaviridae 
กำรติดต่อ  

1. กินอาหารหรือน้ าที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ 
2. การหายใจที่เอาเชื้อโรคเข้าไป 

ระยะฟักตัว 14 ชั่วโมง – 4 วัน 
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อำกำร  อาการของโรคจะรุนแรงในลูกสุกรที่มีอายุต่ ากว่า 3 สัปดาห์  อาการแรกที่พบคือ อาเจียน 
(มีตะกอนน้ านม) และมีอาการท้องเสียตามมา ซึ่งอาการท้องเสียจะพบได้เมื่อสุกรสัมผัสกับเชื้อโรคแล้วนาน 
18-30 ชั่วโมง  

กำรป้องกัน 
1. ท าวัคซีนป้องกนัโรคทีจีอี ตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ 
2. มีการจัดการควบคุมโรคที่เข้มงวด 
3. มีการสุขาภิบาลที่ดี 
4. มีการเลี้ยงดูและการให้อาหารที่ดี 
5. ก าจัดสัตว์ที่สามารถเป็นพาหะของโรค 
6. มีการกักโรคและตรวจโรคสุขกรใหม่ 

กำรรักษำ ไม่มียาที่จะใช้รักษาโดยเฉพาะ นอกจากจะรักษาตามอาการโดย 
1. ให้น้ าเกลือ เพ่ือทดแทนน้ าและอีเล็คโทรไลท์ที่สูญเสียออกมากับอุจจาระ 
2. ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอแก่ลูกสุกรป่วย 
3. ให้ยาปฏิชีวนะละลายน้ า  เพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อน 
 

8. โรคข้อบวมอักเสบเป็นหนอง (Suppurative arthritis หรือ Purulent arthritis) 
 พบได้ในสุกรทุกช่วงอายุ  แต่พบมากในลูกสุกรที่มีการตัดสายสะดือไม่สะอาด เป็นโรคที่ก่อให้เกิด

การสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง  เนื่องจากเป็นโรคแบบเรื้อรัง  คุณภาพซากลดลง
และตายได ้

สำเหตุ  เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด คือ Streptococcus spp..  Stphylococcus spp. และ 
Corynebacterium pyogenes ทั้งนี้พบกว่า Streptococcus spp. และ Stphylococcus spp. เป็นสาเหตุ
ส่วนใหญ่ในลูกสุกรก่อนหย่านม ขณะที่ Corynebaterium pyogenes จะเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ในลูกสุกรหลัง
หย่านม 

กำรติดต่อ 
1. การหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไป 
2. เชื้อโรคเข้าทางบาดแผลหรือรอยถลอกที่เยื่อเมือกหรือผิวหนัง เช่น การตัดเขี้ยว  ตัดหาง  

รอยถลอกที่ผิวหนัง  การตอน  การตัดสายสะดือ  การฉีดยา เป็นต้น 
อำกำร สุกรมีอาการข้ออักเสบบวมแดงและเจ็บปวดมาก  การอักเสบเกิดที่ข้อขา  ข้อเข่า และข้อ

บริเวณปลายกีบของขาหน้า  ซึ่งท าให้สุกรนอนอยู่กับที่ไม่ยอมเคลื่อนไหวบางรายอาจพบฝีเกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อโย
รอบข้อได้  เดินขากะเผลก (lameness) น้ าหนักลด  ขนหยาบกร้าน  ในรายที่ข้ออักเสบเป็นเวลานาน  อาจ
พบรูเปิดของแผลชอนทะลุ (fistula) ซึ่งจะมีหนองไหลออกมาและจ าไหลมากเมื่อใช้มือบีบกดบริเวณข้อที่บวม  
รายที่เป็นเรื้อรังเชื้ออาจแพร่กระจายไปตามกระแสเลือด  และท าให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ ที่เชื้อไป
อยู่เฉพาะที่  ที่พบเสมอ ได้แก่  เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  ข้อสันหลังอักเสบ  เป็นต้น  ท าให้สุกรแสดงอาการหลัง
โก่งหรืออัมพาตของส่วนท้ายล าตัว (paraplegia) หากท าการเจาะข้อจะพบหนอง  หนองจากเชื้อ 
streptococci และ staphylococci ในระยะแรกมีลักษณะเป็นครีมสีขาว ในรายเรื้อรังมีลักษณะคล้ายเนย
แข็ง หนองจากเชื้อ C. pyogenes มีลักษณะข้น สีเหลืองหรือสีเขียวแกมเหลือง 

กำรป้องกัน 
1. มีการตัดสายสะดือหรือใช้เข็มฉีดยาที่สะอาด 
2. มีการสุขาภิบาลที่ดีและการจัดการที่ดีและสะอาด 

กำรรักษำ  ใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น ยากลุ่มเพ็นนิซิลินหรือยากลุ่มเตตร้าไซคลิน เป็นต้น 
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9. โรคเกลสเซอร์หรือโรคเยื่อเสื่อม (Glasser’s disease หรือ Porcine polyserositis and 
polyarthritis) 

 เป็นโรคติดเชื้อที่พบในสุกรทุกช่วงอายุ  แต่โดยปกติจะพบมากในสุกรเล็กช่วงอายุ 2 สัปดาห์หรือ 
4 เดือน  แต่พบมากที่สุดคือช่วงหลังหย่านม (อายุ 5 - 8 สัปดาห์) เชื่อว่ามีสาเหตุจากความเครียด  ซึ่งอาจ
เกิดจากการหย่านม  การขนย้าย  การย้ายคอกหรือโรคเรือน  การเกิดโรคมักเกิดภายหลังมีภาวะเครียด       
2 - 7 วัน อาจมีสุกรเพียงตัวเดียวหรือหลายตัวในกลุ่มป่วย  อัตราการตาย 10 - 50 เปอร์เซ็นต์ 

สำเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Hemophilus parasuis (H. parasuis) ซึ่งเป็นแบคทีเรีย  แกรมลบ
รูปกลมรี  มีหลายซีโรไทป์ก่อโรคในสุกร 

กำรติดต่อ 
 1. การหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปแล้วกลายเป็นการติดเชื้อแอบแฝง ( latent infection) ที่

ทางเดนิหายใจของสุกร  เมื่อเกิดภาวะเครียดเชื้อจะแทรกเข้าไปท าให้เกิดภาวะเลือดมีแบคทีเรียและเกิดการ
อักเสบของเยื่อเสื่อมข้อทั่วไป  การเกิดโรคอาจจะเป็นช่วงเดียวกับที่สุกรหมดภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ทางนม
น้ าเหลือง 

 2. การน าสุกรที่ไม่มีภูมิคุ้มกันหรือไม่เคยสัมผัสกับเชื้อชนิดนี้เข้ามารวมกลุ่มกับสุกรที่เป็นพาหะ 
(มีการติดเชื้อแฝง) พบได้ในฝูงสุกรส่วนใหญ่ ท าให้เกิดการระบาดของโรคค่อนข้างรุนแรงจนกว่าฝูงสุกรนั้นจะ
มีภูมิคุ้มกันเกิดข้ึน 

อำกำร  ในภาวะโลหิตเป็นพิษจากการติดเชื้อฮีโมฟิลัส  ร่างกายลูกสุกรมีการส่งผ่านซีรั่มเข้าสู่ช่องว่าง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นช่องอก  ถุงหุ้มหัวใจช่องท้อง  ช่องอุ้งเชิงกราน รวมทั้งบริเวณข้อ
ต่อต่าง ๆ ส่งผลให้มีการสะสมไฟบริน (fibrin) เพ่ิมมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  สุกรมีอาการไข้สูงปานกลางถึงสูง 
(104-105 องศาฟาเรนไฮต์) ไม่กินอาหาร  เฉื่อยชา  อัตราการเต้นของหัวใจสูง 160 ครั้ง/นาที  เยื่อตาขาวสี
แดง  การบวมน้ าของหนังตาและใบหู  เดินขากะเผลก  ข้อบวมและแสดงอาการเจ็บปวดเมื่อคล าตรวจหรือส่ง
เสียงร้องเมื่อลุกขึ้นยืน  สุกรป่วยจะยืนด้วยปลายกีบและเดินลากขาโดยมีช่วงก้าวสั้น ๆ อาจมีอาการหายใจ
ล าบากในลักษณะหายใจแบบตื้น  มีการยืดสั่นหัว  และอ้าปากหายใจในรายรุนแรง  อาการของเยื่อหุ้มสมอง
และสมองอักเสบ  ท าให้กล้ามเนื้อสั่นกระตุก  กล้ามเนื้อขาหลังทั้งสองไม่ประสานกัน  อัมพาตโดยล้มตัวลง
นอนตะแคงและมีการดิ้นรนเพื่อจะลุกขึ้น  ซึ่งเป็นลักษณะทางคลินิกที่พบได้เป็นส่วนใหญ่  สุกรส่วนใหญ่ตาย
ภายใน 2-5 วันหลังเริ่มอาการป่วย  สุกรที่มีชีวิตรอดจะเกิดข้ออักเสบแบบเรื้อรัง (chronic arthritis) หรือ
อาจเกิดการอุดก้ันของล าไส้ได้ในบางราย  ในฤดูกาลที่มีฝนตกชุกละอองฝนสาดเปียกและอากาศหนาวเย็นจะ
พบกรณีปัญหารุนแรงมาก 

เมื่อเปิดผ่าซากจะพบเยื่อเหนียวสีขาวเหลืองใสหรือขุ่นเหมือนกาวแข็งแป้งเปียก  ซึ่งเกิดจากการ
รวมตัวสะสมของไฟบรินในช่องอก  ถุงหุ้มหัวใจ  ช่องท้อง  โดยเฉพาะช่องท้อง  ท าให้อวัยวะภายในถูกยึดตรึง
ติดกันทุกส่วนเป็นก้อนกลมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะค่อนข้างเฉพาะของโรคนี้ 

กำรป้องกัน 
 1. เมื่อมีการขนย้ายหรือการรวมกลุ่ม  ควรให้ยาซัลโฟนาไมด์ (sulfonamide) หรือซันโฟนา

ไมด-์ไตรเมทโทพรีม (sulfonamide-trimethoprime) ผสม 
 2. ควรใส่ยาปฏิชีวนะหรือเคมีบ าบัดผสมอาหารหรือน้ าดื่มกินเพ่ือควบคุมป้องกันโรค เช่น ชนิด

ยาในกลุ่มเบต้าแลคแตม  กลุ่มเตตระไซคลิน  กลุ่มมาโครลีดส์  ลิงโคซามีดส์หรือกลุ่มควิโนโลนส์  ตัวยาเอน
โรฟลอกซาซินผสมในอาหารมักออกรสขม  อาจท าให้สุกรไม่กินได้ 

 3. ให้ยาที่ควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น อะมิโนกลัยโคไซดส์ลีเปปไทด์ เพ่ือท าให้สุขภาพ
สมบูรณ์  แข็งแรงยิ่งข้ึน 
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กำรรักษำ  ควรรีบรักษาให้เร็วที่สุด ด้วยการฉีดยารักษาและฉีดซ้ าทุก ๆ  24 ชั่วโมง  (กรณีไม่ใช่ยา
ชนิดออกฤทธิ์นาน) ติดต่อกัน 5-7 วัน สุกรตัวอ่ืนในคอกเดียวกันต้องให้ยาเพ่ือป้องกันหรือควบคุมการระบาด
ของเชื้อ  ยาที่ใช้ต้องให้ในปริมาณสูงเพื่อให้ยาในกระแสเลือดสูงพอที่จะเข้าไปในไขสันหลัง และแพร่เข้าไปใน
ข้อที่อักเสบ 

ยาที่ใช้ คือ ยาเพนนิซิลลิน (penicillin) แอมพิซิลลิน (ampicillin) ซันโฟนาไมด์ไตรเมทโทพรีม และ
เตตร้าไซคลิน (tetracycline)  

 
10. โรคท้องเสียในลูกสุกรที่เกิดจำกเชื้ออี.โคไล (Colibacillosis) 
 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร  พบว่าเป็นได้กับสุกรทุกอายุโดยเฉพาะลูกสุกร 
สำเหตุ  เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอี. โคไล (Escherichia coli; E. coli) เชื้อนี้สามารถพบได้ในทางเดิน

อาหารปกติ  และเมื่อร่างกายสุกรอ่อนแอนเชื้อโรคก็จะเพ่ิมจ านวนมากข้ึน  เป็นผลให้สุกรป่วย 
อำกำร  ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่ที่อายุของสุกรที่ป่วย  คือ  ถ้าเป็นกับลูกสุกรแรกคลอดมักพบว่า 

ลูกสุกรป่วยจะตายด้วยอาการโลหิตเป็นพิษ  โดยไม่พบอาการท้องเสีย ส าหรับลูกสุกรป่วยที่ไม่ตาย จะพบ
อาการท้องเสีย  ขนหยาบ  ร่างกายสูญเสียน้ า  และผอมแกรน  ส่วนสุกรรุ่นที่เกิดอาการท้องเสียเนื่องจากเชื้อ
อี.โคไล  มักเนื่องมาจากการกินหรือหายใจเอาเชื้อโรคตัวนี้เข้าไป 

กำรป้องกัน 
1. มีการจัดการเลี้ยงดูที่ดีทั้งแม่สุกรและลูกสุกร 
2. มีการสุขาภิบาลที่ดี 
3. ลูกสุกรแรกคลอดต้องให้ได้กินนมน้ าเหลืองจากแม่สุกร 

กำรรักษำ ใช้ยาปฏิชีวนะ  เช่น  ยานีโอมัยซินหรือยาสเตร็ปโตมัยซิน หรือยาโคลิสติน หรือยากลุ่ม
สังเคราะห ์

 
11. โรคโพรงจมูกอักเสบ (Atrophic rhinitis, AR) 
 เป็นกับระบบทางเดินหายใจ  พบได้ในสุกรทุกช่วงอายุ มีอัตราการเกินโรคสูงแต่มีอัตราการตายต่ า 
สำเหตุ  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิดร่วมกัน คือ Bordetella bronchiseptica (Bb) และ 

Pasteurella multocida (Pm) ชนิดสร้างสารพิษท าให้เกิดการฝ่อลีบอย่างรุนแรงของ turbinate bone 
และจมูกผิดรูป 

กำรติดต่อ 
1. การหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไป 
2. การสัมผัสกับสุกรป่วยโดยตรง 
3. การกินน้ าและอาหารที่มีเชื้อโรคปนอยู่ 

อำกำร  จาม  เลือดไหลออกจากจมูก  มักพบอาการทั้งสองในสุกรที่มีอายุน้อยกว่า 4 สัปดาห์ เยื่อบุ
ตาอักเสบและมีคราบน้ าตา จมูกและ/หรือยากรรไกรปากบนหดสั้นและจมูกบิดเบี้ยว  ปัญหาทางเดินหายใจมี
มากขึ้น  ปอดบวม  สูญเสียประสิทธิภาพการผลิตสุกรใหญ่ที่เป็นโรคนี้พบว่าไม่มีผลท าให้จมูกบิดเบี้ยวหรือย่น  
แต่จะเป็นตัวอมโรคและจะแพร่เชื้อโรคเมื่อสุกรเครียด 

กำรป้องกัน 
1. การกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม่ 
2. ศึกษาแหล่งที่มาของสุกรใหม่ว่ามีโรคนี้ระบาดหรือไม่ 
3. ก าจัดหนู แมว และสุนัข  ออกจากโรงเรือน เพราะสัตว์เหล่านี้เป็นพาหะของโรค 



82 

4. การจัดการควบคุมโรคที่เข้มงวด 
5. การเลี้ยงดูดีและอาหารดี 
6. การสุขาภิบาลที่ดี 

กำรรักษำ ใช้ยาปฏิชีวนะชนิดที่ออกฤทธิ์และท าลายเชื้อโรคได้กว้างหรือยาซัลโฟนามาย  เช่น  ยา
ซัลฟาเมทธาลีน  ซัลฟาไทอะโซน  เป็นต้น 

 
12. โรคไฟลำมทุ่ง (Erysipelas) 
 เป็นโรคระบาดที่สามารถติดต่อถึงคนได้  ความรุนแรงของโรคอาจมีผลเนื่องจากพันธุกรม  

คุณค่าของอาหารที่ใช้เลี้ยง  การสุขาภิบาล  อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมหรือฤดูกาล 
สำเหตุ  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erysipelothrix rhusiopathiae 
กำรติดต่อ 

1. การกินน้ าและอาหารที่มีเชื้อโรคปนอยู่ 
2. การสัมผัสกับสุกรป่วยโดยตรง 

ระยะฟักตัว  3-4 วัน 
อำกำร  อาการมี 4 แบบ คือ 
 1. แบบที่หนึ่ง  สุกรป่วยแสดงอาการแบบฉับพลันและอาจตายได้โดยไม่แสดงอาการป่วยให้เห็น  

อาการที่พบคือ  ไข้สูง 104-108 องศาฟาเรนไฮต์  ซึม  เบื่ออาหาร  หนาวสั่น  นอนสุมกัน  ตาแดง  ไอ  มีขี้
มูกขี้ตา  ท้องผูกตามด้วยอาการท้องเสียอย่างรุนแรง  บางตัวอาจพบอาการอาเจียน 

 2. แบบที่สอง  สุกรป่วยแสดงอาการที่ผิวหนัง คือ พบอาการบวมที่ผิวหนัง  ลักษณะคล้ายรูป
ข้าวหลามตัดหรือเป็นหย่อมสีแดงจนถึงสีม่วงที่บริเวณท้อง  ต้นขาและล าตัว  สุกรป่วยที่ฟ้ืนจากโรคจะพบว่า
ผิวหนังที่มีรอยโรคจะลอก 

 3. แบบที่สาม  สุกรป่วยแสดงอาการที่ข้อขา คือ เดินขากระเผลกหรือเดินในลักษณะขาไม่
สัมพันธ์กัน  เกิดจากข้ออักเสบโดยเฉพาะที่ข้อเข่าหน้าและเข่าหลัง 

 4. แบบที่สี่  สุกรป่วยจะตายแบบทันทีหรืออาจพบอาการบวมที่ปลาย จมูก  หู และส่วนอ่ืนของ
ร่างกาย 

กำรป้องกัน   
1. การกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม่ 
2. การจัดการควบคุมโรคที่เข้มงวด 
3. การเลี้ยงดูดีและอาหารดี 
4. การสุขาภิบาลที่ดี 

กำรรักษำ  ใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มของยาเพ็นนิซิลินและยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธิ์ท าลายเชื้อได้กว้าง   
 

13. โรคซัลโมแนลโลซีสหรือพำรำไทฟอยด์ (salmonellosis) 
 โรคนี้เป็นโรคระบาดที่พบได้กับสุกรทุกอายุ  อัตราการเกิดโรคสูงและอัตราการตายสูง 
สำเหตุ  เกิดจากเชื้อแบคที เรียกรัมลบ ในสกุลซัลโมเนลลา ( salmonella) มี  2 ชนิด คือ 

Salmonella choleraesuis และ Salmonella typhisuis 
กำรติดต่อ 
 1. การกินอาหารและน้ าที่มีเชื้อโรคปนอยู่ 
 2. การกินกระดูกป่นที่มีเชื้อโรคปนอยู่ 
 3. การสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะหรือนกป่าท่ีเป็นตัวพาหะของโรค 
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ระยะฟักตัว 1-2 วัน 
อำกำร  อาการป่วยที่พบได้มีอยู่ 4 แบบ คือ 
 1. แบบที่หนึ่ง  มักพบกับลูกสุกร โดยอาการป่วยจะเกิดแบบฉับพลนไข้สูง 105 - 107 องศา- 

ฟาเรนไฮต์  สุกรจะซึมและตายภายใน 24 - 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบว่าผิวหนังมีสีแดงเข้มจนถึงสีม่วง  
โดยเฉพาะที่ขอบตาและใต้ท้อง  อาการทางประสาทอาจพบและอัตราการตายสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ 

 2. แบบที่สอง  มักพบกับสุกรที่มีอายุมากหรือสุกรใหญ่  อาการที่พบได้ คือ ไข้สูง 105 - 107 
องศาฟาเรนไฮต์  ท้องเสียเป็นน้ าอย่างรุนแรง  อุจจาระมีกลิ่นเน่า  เป็นมูกและอาจพบเยื่อเมือกของล าไส้ปนด้วย 

 3. แบบที่สาม  อาการที่พบคือ ไข้สูง 103 - 104 องศาฟาเรนไฮต์  เบื่ออาหาร  อุจจาระนิ่ม 
และบางรายพบอาการสูญเสียน้ า  เช่น  ผิวหนังขาดความยืดหยุ่น  ตาจมลึก  ขนลุก  ซูบผอมลงเรื่อย ๆ และ
ตายในที่สุด 

 4. แบบที่สี่  อาการที่พบคือ ท้องเสีย  โดยพบเป็น ๆ หาย ๆ ผอมแห้งและตอบสนองต่อการ
รักษาได้น้อย (อุจจาระอาจปกติหรืออาจมีมูกหรือเลือดปน) 

กำรป้องกัน 
1. ก าจัดสุกรที่เป็นตัวอมโรค 
2. การกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม่ 
3. การจัดการควบคุมโรคที่เข้มงวด 
4. ระวังการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ 
5. การสุขาภิบาลที่ดี 

กำรรักษำ  ใช้ยาปฏิชีวนะ  เช่น  ยานีโอมัยซิน หรือยาเตตร้าไซคลิน หรือยาซัลโฟนามาย  หรือ      
ยาไนโตรฟูราโซน 

 
14. โรคแท้งติดต่อหรือบรูเซลโลซีส (Brucellosis, Undulent fever, Mediter ranean fever) 
 เป็นโรคติดต่อที่มีการระบาดแพร่หลายทั่วไปในสัตว์เลี้ยง เช่น โค  แพะ แกะ และสุกรในคน

สามารถติดโรคนี้ได้ 
สำเหตุ  เกิดจากเชื้อแบคทีเรียบรูเซลลา (brucella) ซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ย่อย 
กำรติดต่อ 

1. กินอาหารและน้ าที่มีเชื้อปะปนอยู่ 
2. เชื้อโรคเข้าทางบาดแผล หรือเยื่อบุต่าง ๆ 
3. การผสมพันธุ์ 
4. ทางน้ านมและสิ่งขับถ่ายจากการแท้งลูกของสัตว์ที่เป็นโรค 

อำกำร  ในสัตว์แม่พันธุ์มักแท้งลูกหลังจากตั้งท้องได้ 5 เดือน แต่ถ้าไม่แท้งลูก  ลูกที่ออกมาจะ
อ่อนแอและมักเกิดโรคแทรกซ้อน  ถ้าเป็นแบบรุนแรงอาจเกิดอาการโลหิตเป็นพิษตาย  ถ้ามดลูกอักเสบเรื้อรัง
ท าให้เกิดอาการเป็นหมัน  เป็นสัดไม่สม่ าเสมอ  ผสมไม่ค่อยติด  ซึ่งอาจเป็นแบบถาวรหรือชั่วคราวก็ได้  
นอกจากนี้รูปร่างลักษณะทั่วไปไม่ค่อยสมบูรณ์  น้ าหนักลด  เกิดเนื้องอกที่ข้อเข่า และในบางรายเกิดเต้านม
อักเสบ  สัตว์บางตัวไม่มีอาการใด ๆ เลย  แต่เป็นตัวแพร่เชื้อโรคได้ในการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติหรือผสม
เทียม  ส่วนในสัตว์พ่อพันธุ์มีอาการอักเสบของอัณฑะและผิวของอัณฑะ  ท าให้เป็นหมันและเป็นตัวแพร่เชื้อ
โรคในการผสมพันธุ์ 
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กำรป้องกัน  
1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในลูกสัตว์เพศเมียอายุ 3-8 เดือน 
2. ท าการตรวจสอบโรคแท้งติดต่อทุก 6 เดือน 

กำรรักษำ  ไม่มียารักษาให้หายขาด  เพียงแต่ท าให้เชื้อโรคสงบลงชั่วคราวแล้วโรคจะกลับเป็นขึ้นได้อีก 
 
15. โรคเล็ปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) 
 เป็นโรคที่เกิดกับสุกรได้ทุกช่วงอายุ  โดยเฉพาะแม่สุกรท าให้แท้งลูกได้  สามารถติดต่อสู่คนได้

โดยเชื้อเข้าทางบาดแผล  ในขณะสัมผัสกับสัตว์ป่วยหรือการช าแหละซากสัตว์ที่มีเชื้อโรค หรือการใช้น้ าหรือ
กินเนื้อหรือนมที่มีเชื้อโรคอยู่และไม่สุก 

สำเหตุ  เกิดจากเชื้อเล็ปโตสไปร่ามีอยู่หลายชนิด 
กำรติดต่อ 

1. เชื้อโรคเข้าทางบาดแผลของผิวหนังหรือเยื่อบุผนังตา 
2. กินอาหารและน้ าที่มีเชื้อโรค 
3. การหายใจ เอาเชื้อที่อยู่ในอากาศเข้าไป 
4. แมลงดูดเลือดเป็นตัวแพร่เชื้อโรคนี้ 

ระยะฟักตัว  1-2 สัปดาห์ 
อำกำร แม่สุกรแสดงอาการไข้สูง  เบื่ออาหาร  ล้มลงนอน  ไม่มรแรงลุกขึ้น  หายใจถี่หอบ  มี

ฮีโมโกลบินและเลือดในปัสสาวะ  หลังแสดงอาการป่วยแล้วประมาณ 10 วัน แม่สัตว์ท้องจะแท้งลูก  ถ้าไม่
แท้งลูก  ลูกที่คลอดออกมาจะตายก่อนคลอดหรือเป็นมัมมี่หรือลูกสุกรที่คลอดจะอ่อนแอ  ส่วนในลูกสัตว์มี
อาการไข้  แล้วค่อย ๆ ลดลงภายใน 48 ชั่วโมง  มีอาการดีซ่านโดยมีเม็ดเลือดแดงลดลงและเม็ดเลือดขาว
เพ่ิมขึ้นจากปริมาณปกติ  เชื้อโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นสาเหตุท าให้ไตถูกท าลายโดยไตจะมีจุดสีขาว  ในกรณีเชื้อ
รุนแรงโดยเฉพาะที่เกิดกับลูกสัตว์อาจท าให้ตายภายใน 5-7 วัน ส่วนลูกสัตว์ที่กินนมน้ าเหลืองจากแม่ที่เคย
เป็นโรคแล้วหายจะมีภูมิคุ้มกันโรคนาน 5-7 วัน  ส่วนลูกสัตว์ที่กินนมน้ าเหลืองจากแม่ที่เคยเป็นโรคแล้วหาย
จะมีภูมิคุ้มกันโรคนาน 1-2 เดือน  เชื้อโรคนี้ถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะและสิ่งขับถ่ายที่แท้งออกมา  
ท าให้เชื้อโรคแพร่ระบาดได้ 

สิ่งที่บ่งบอกว่าฟาร์มได้เกิดโรคเล็ปโตสไปโรซีส คือ 
1. การแท้งลูกในช่วงท้องได้ 2 เดือน จนกระท่ังใกล้คลอด 
2. ลูกสัตว์ตายก่อนคลอดมากกว่าลูกสัตว์ที่คลอดมีชีวิต 
3. ลูกสัตว์ที่คลอดออกมาอ่อนแอ 
4. น้ าปัสสาวะของแม่สุกรมีสีน้ าตาลเข้ม 

กำรป้องกัน 
1. การจัดการฟาร์มและการสุขาภิบาลที่ดี 
2. การกักโรคสัตว์ใหม่และการตรวจโรค 

กำรรักษำ 
1. ใช้ยาปฏิชีวนะ  ได้แก่  ยาสเต็ปโตมัยซิน หรือกลุ่มยาเตตร้าไซคลิน 
2. ใช้ยาฆ่าเชื้อโรคลาดพื้นคอกนาน 2-3 สัปดาห์ 
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16. โรคท็อกโซพลำสโมซีส (Toxoplasmosis) 
 โรคที่พบได้ในสุกรทุกอายุ แต่ลูกสุกรและแม่สุกรจะแสดงอาการรุนแรงมากกว่า 
สำเหตุ  เกิดจากเชื้อโปรโตซัว Toxoplasma gondii พบได้ในอุจจาระแมวและสามารถอยู่ในดินชื้น

ได้นานหลายเดือน 
กำรติดต่อ 

1. กินน้ าและอาหารที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ 
2. การหายใจเอาเชื้อท่ีอยู่ในอากาศเข้าไป 

 

อำกำร แม่สุกรแสดงอาการเบื่ออาหาร  อาเจียน  หายใจล าบาก  ไข้สูง 104 -106 องศาฟาเรนไฮต์  
และส่วนท้ายไม่มีแรงหรืออัมพาต  ในรายรุนแรงแม่สุกรจะตายภายใน 1-2 วัน หลังแสดงอาการป่วย  แม่สุกร
ท้องอาจจะแท้งหรือให้ลูกสุกรตายหรืออ่อนแอ  แต่ลูกสุกรพบอาการรุนแรงมากกว่า และสามารถติดต่อถึงลูก
สุกรได้โดยทางน้ านมแม ่

ลูกสุกร แสดงอาการ หายใจล าบาก  เยื่อตาอักเสบ  ขี้ไหล  ควบคุมตัวเองไม่ได้ และสั่น และอัตรา
การตายสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ 

สุกรรุ่นและสุกรใหญ่  แสดงอาการ  ไข้สูง  เบื่ออาหาร  ไอ  หายใจล าบากเล็กน้อย  ผิวหนังที่หูและ
ท้องอาจจะแดง  พบอัตราการเกิดโรค 20-30 เปอร์เซ็นต์  แต่อัตราการตายต่ า 

กำรป้องกัน 
1. ก าจัดแมวพาหะของโรคออกจากฟาร์ม 
2. มีการจัดการฟาร์มและการสุขาภิบาลที่ดี 
3. มีการกักโรคสุกรใหม่ 

กำรรักษำ  ใช้ยาซัลฟาไดอะซีน (72.6 มิลลิกรัมต่อน้ าหนัก 1 กิโลกรัม) และยาไพริเม็ธทามีน (0.44 
มิลลิกรัมต่อน้ าหนัก 1 กิโลกรัม)  และอาจเสริมด้วยวิตามินบี 

 
17. โรคพิษสุนัขบ้ำเทียมหรือโรคเอดี (Pseudorabies หรือ Aujesky’s disease, AD) 
 เป็นโรคระบาดที่ท าให้สัตว์เป็นโรคแบบปัจจุบันและท าให้สัตว์ตายเนื่องตากผลของเชื้อต่อระบบ

ประสาท (nervous system) โรคนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก โดย
สุกรที่ได้รับเชื้อจะมีอาการทางระบบการหายใจ ระบบประสาท และระบบการสืบพันธุ์  เป็นได้กับสุกรทุกอายุ
แต่ความรุนแรงของโรคจะเกิดกับลูกสุกรและสุกรเล็ก  อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายสูง และสุกรที่ฟ้ืน
จากโรคจะเป็นพาหะของโรคและสามารถปล่อยเชื้อโรคออกมากับลมหายใจ อาจเกิดโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมทุกชนิดและสัตว์ปีกอีกหลายชนิด  เช่น  โค  แกะ สุนัข และแมว จะท าให้เกิดสมองอักเสบและมีอาการคัน 
(itching) อย่างรุนแรงและเด่นชัด 

สำเหตุ  เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มเฮอร์ปีส์ไวรัส (Herpesvirus) ชื่อ Herpes suis 
กำรติดต่อ  

1. สัมผัสกับสุกรตัวที่เป็นพาหะของโรค 
2. กินอาหารหรือน้ าที่มีเชื้อโรค 
3. การหายใจเอาเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศเข้าไป 
4. การผสมพันธุ์กับสุกรที่เป็นโรค (เชื้อโรคถูกขับออกทางน้ าเชื้อ) 
5. เชื้อโรคเข้าทางเยื่อบุตา 
6. เชื้อโรคสามารถถูกขับออกมาทางน้ านมของแม่สุกรและผ่านรกในขณะที่มีการตั้งท้อง 
7. หนูบ้านเป็นตัวแพร่เชื้อโรค 
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ระยะฟักตัว  36-48  ชั่วโมง 
อำกำร มากหรือน้อยข้ึนอยู่กับอายุ  อาการจะรุนแรงในลูกสุกรแรกคลอด 
ลูกสุกรที่ป่วยจะล้มลงภายในไม่ก่ีชั่วโมงภายหลังจากการติดเชื้อ  มีไข้สูงถึง 108 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 

42 องศาเซลเซียส  สุกรควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้  ตื่นเต้น  กล้ามเนื้อกระตุกอย่างแรง แล้วล้มลงโดยขาอยู่
ในลักษณะถีบจักรยาน (อาจพบอาการท้องเสียและอาเจียนได้ และน้ าลายฟูมปาก ลูกสุกรอาจได้รับเชื้อตัวนี้
ก่อนคลอดออกมา อาจแสดงอาการให้เห็นเมื่ออายุ 2 วันและมักตายเมื่ออายุ 5 วัน และพบว่าอัตราการตาย
ของลูกสุกรที่มีอายุต่ ากว่า 2 สัปดาห์จะสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการตายของลูกสุกรที่มีอายุมากกว่า 
3 สัปดาห์ขึ้นไปจะลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์  เนื่องจากความสามรถในการต้านโรคมีมากขึ้น  เมื่อสุกรโต
ขึ้นและอัตราการตายจะลดลงเหลือเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ในสุกรที่มีอายุ 5 เดือนข้ึนไป) 

สุกรรุ่นที่ป่วยจะมีไข้สูง  เบื่ออาหาร  ไม่อยู่นิ่ง  หายใจล าบาก  ตัวสั่น และควบคุมตัวไม่ได้โดยเฉพาะ
ส่วนของขาหลัง  และสุกรป่วยจะชักตายในที่สุด  สุกรที่ฟ้ืนจากโรคจะเป็นพาหะของโรคและสามารถปล่อย
เชื้อโรคออกมากับลมหายใจ 

สุกรใหญ่ที่ป่วยมักแสดงอาการไม่รุนแรง  อาการส่วนใหญ่เป็นอาการทางระบบหายใจ  ได้แก่ ไอ  
จาม มีน้ ามูก และหายใจล าบาก ส่วนอาการซึม  อาเจียน  ท้องเสียหรือท้องผูกอาจพบได้ในสุกรบางตัว 

ถ้าสุกรท้องป่วยจะแท้งลูก  เพราะเชื้อสามารถผ่านทางรกได้  ซึ่งท าให้เกิดความไม่สมบูรณ์ในแม่สุกร
สูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์  ถ้ามีการติดเชื้อภายใน 30 วันแรกของการตั้งท้องท าให้เอมบริโอตายและถูกดูดซึมกลับ  
ถ้าตั้งท้องได้ประมาณ 40 วัน (เป็นระยะที่มีการสร้างกระดูกแล้ว) ท าให้ตัวอ่อน (fetus) ตายหมดหรือตายใน
บางตัว และอาจมีการขับตัวอ่อนออกมา (แท้งลูก) ถ้าแม่สุกรที่มีการติดเชื้อในระยะท้าย ๆ ของการตั้งท้องท า
ให้ เกิดการตายคลอดหรือลูกที่ออกมามีสภาพอ่อนแอหรือพบเป็นลักษณะการตายและการแช่ยุ่ย 
(maceration) ของลูกที่ออกมา รวมทั้งอาจพบการขับตัวอ่อนในสภาพดังกล่าวออกมาเมื่อพ้นก าหนดคลอด
ไปแล้วถึง 2-3 สัปดาห์  และที่ส าคัญคือถ้าแม่สุกรได้รับเชื้อในระยะใกล้เคียงกับก าหนดคลอดมาก  ลูกสุกร
แรกเกิดมีโอกาสได้รับเชื้อไวรัสที่ผ่านทางน้ านมได้  แม่สุกรป่วยมักไม่ตายและแสดงอาการป่วยเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น  แต่ถ้าได้รับสายเชื้อที่มีความรุนแรงมาก ๆ อาจท าให้เกิดการป่วยเหมือนสุกรใหญ่ทั่วไปและถึงตาย 

สุกรป่วยที่ฟ้ืนจากโรคนี้จะมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอาจอยู่ได้เป็นปี  แม่สุกรสามารถถ่ายทอดภูมิคุ้มกันโรคนี้
แก่ลูกสุกรได้โดยทางนมน้ าเหลือง  สามารถป้องกันโรคได้นาน 5 สัปดาห์ถึง 4 เดือน ขึ้นอยู่กับระดับภูมิคุ้มกัน
โรคในนมน้ าเหลืองและปริมาณนมน้ าเหลืองที่ลูกสุกรกินเข้าไป  ภูมิคุ้มกันโรคนี้ไม่สามารถป้องกันลูกสุกรจาก
การติดเชื้อไวรัสตัวนี้ได้  เพียงแต่ภูมิคุ้มกันโรคนี้จะป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อของลูกสุกรได้  
เมื่อภูมิคุ้มกันโรคนี้ลดลงสุกรก็เริ่มไวต่อเชื้อไวรัสตัวนี้ และเมื่อสุกรมีอาการเครียดเชื้อไวรัสภายในตัวจะเพ่ิม
จ านวนมากขึ้นและแทรกเข้าเนื้อเยื่อของร่างกายเป็นผลให้สุกรตัวนั้นเริ่มแสดงอาการป่วยออกมาให้เห็น 

กำรป้องกัน 
1. ท าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทียมตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ (ถ้ามีโรคนี้ระบาด) 
2. การจัดการควบคุมโรคที่เข้มงวด 
3. การสุขาภิบาลที่ดี 
4. การเลี้ยงดูดีและอาหารดี 
5. การกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม่ 
6. ก าจัดหนู  แมลงวัน  นก  แมว และสุนัข  ที่เข้ามาอยู่ในบริเวณฟาร์ม 

กำรรักษำ   ไม่มียาที่ใช้รักษาโดยเฉพาะ  นอกจากรักษาตามอาการ (ลูกสุกรมักตายจึงไม่แนะน าให้
รักษา) เมื่อเกิดการระบาดของโรคการให้เซรุ่มภูมิคุ้มกันสูง (hyperimmune serum) แก่ลูกสุกรจะช่วยลด
อัตราการตายได้มาก  และให้ผลดีถ้าลูกสุกรนั้นเกิดจากแม่ที่ท าวัคซีนมาแล้ว  เมื่อเกิดการระบาดของโรคที่
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รุนแรง  พบว่าการท าวัคซีนให้กับสุกรตัวอ่ืน ๆ หรือฝูงอ่ืนที่ยังไม่แสดงอาการป่วยทันทีมีแนวโน้มให้ผลดีใน
การควบคุมโรคให้สงบโดยเร็วและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเด่นชัด  นอกจากนี้ช่วงการระบาดของ
โรค  การให้ยาด้านจุลชีชนิดออกฤทธิ์กว้างในรูปละลายน้ าหรือผสมอาหาร  มีความจ าเป็นมากเพ่ือป้องกัน
การคิดเชื้อแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรคระบบการหายใจ 

โปรแกรมกำรท ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำเทียม 
 1. สุกรพ่อและแม่พันธุ์  ท าซ้ าทุก ๆ 4 - 6 เดือน (วัคซีนเชื้อตาย) หรือท าวัคซีนกับแม่สุกรท้อง

ก่อนคลอด 3 สัปดาห์ และท าซ้ าอีกครั้งก่อนคลอด 1 สัปดาห์  ส่วนสุกรสาวควรได้รับการท าวัคซีนขึ้นมาก่อน
อย่างน้อย 1 ครั้ง  ก่อนการใช้งานประมาณ 2 สัปดาห์ 

 2. ลูกสุกร  ท าวัคซีนเมื่อสุกรอายุ 8 - 9 สัปดาห์ และให้ท าวัคซีนซ้ าอีกครั้งใน 2 สัปดาห์  หรือ
อาจท าครั้งแรกเมื่อสุกรอายุ 5 - 6 สัปดาห์ และท าซ้ าอีกครั้งเมื่อสุกรอายุ 10 - 12 สัปดาห์ 

 
18. โรคฝีดำษ (swine pox) 
 เป็นโรคที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันกับสุกรทุกอายุ  ท าให้เกิดวิการของโรคที่ผิวหนังในส่วนหน้า หัว 

ด้านล่างของช่องท้อง ที่รักแร้ และท่ีขาหนีบ  เป็นส่วนใหญ่  มีอัตราการเกิดโรคสูงแต่อัตราการตายต่ า 
สำเหตุ  เกิดจากเชื้อไวรัส 2 ชนิด คือ แวคซีเนียไวรัส (vaccinia virus) และสไวน์พ๊อกซ์ไวรัส 

(swine pox virus) 
กำรติดต่อ 

1. การสัมผัสกับสุกรป่วยโดยตรง 
2. ยุง  ไร  เหา  เป็นตัวน าเชื้อโรค 

 

ระยะฟักตัว 3-6 วัน 
อำกำร  ไข้สูงประมาณ 104 องศาฟาเรนไฮต์  ซึม  ไม่กินอาการ  น้ ามูกน้ าตาไหลและพบเม็ดตุ่มที่

ผิวหนัง  ต่อมาเม็ดตุ่มจะเปลี่ยนเป็นตุ่มหนองและแตกในที่สุด  และแผลที่แตกจะตกสะเก็ด  สุกรป่วยที่ฟ้ืน
จากโรคจะมีภูมิคุ้มกันโรค 

กำรป้องกัน 
1. วางโปรแกรมการก าจัดยุง  ไร  และเหา 
2. ก าจัดแหล่งน้ าขังส าหรับเพาะยุง 
3. การเลี้ยงดูดีและอาหารดี 
4. การสุขาภิบาลที่ดี 

กำรรักษำ ไม่มียากท่ีใช้รักษาโดยเฉพาะ  นอกจากรักษาตามอาการของโรคโดย 
1. ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีน 2-5 เปอร์เซ็นต์ทาแผลที่ผิวหนัง 
2. อาจจะให้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารเพ่ือป้องกันโรคแทรก 
3. คอกหรือเล้าสุกรจะต้องดูแลรักษาให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ 

 
19. โรคสมองอักเสบจำกเชื้อสเตรปโตคอกคัส (Streptococcal meningitis) 
สำเหตุ  เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis type I และ II เข้าในเยื่อหุ้มสมอง 
อำกำร  กรณีของสุกรดูดนมจะเป็น type I หรือสุกรหลังหย่านมเป็น type II ลูกสุกรป่วยมีอาการ

แสดงทางระบบประสาท  ชักตะกาย  มีกิริยาอาการผิดปกติ  ตาจ้องค้าง (opisthotonus) เคี้ยวปากจน
น้ าลายจับเป็นฟองเหนียว  นอนบิดตัว  เกร็งตัว  ไม่ลุกยืนหรือยืนแต่เดินไม่ได้  ซึ่งมักจะพบเสมอจากลูกสุกร
จ านวนมาก  ส่วนใหญ่พบในลักษณะชักตะกาย 2 ขาหน้าคล้ายถีบจักรยานหรือกรรเชียงเรือ  มักวินิจฉัย
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สับสนกับโรคท่ีแสดงทางระบบประสาท  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้าเทียมหรือ neurotoxin จากแบคทีเรีย E. coli 
ที่ท าให้เกิดการบวมน้ าของสมองจนแสดงอาการระบบประสาท  และอาจมีอาการประสาทคล้ายกับอาการ
ของโรค polioen cephalomyelitis 

การตรวจผ่าซากอาจไม่พบรอยโรคจากอวัยวะต่าง ๆ นอกจากการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองที่มีเส้น
เลือดค่ังและมีหนอง  จึงต้องอาศัยการเพาะแยกเชื้อจากแบคทีเรียเก็บจากด้านใต้ของเยื่อหุ้มสมอง  พร้อมทั้ง
ทดสอบหาความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะและ/หรือเคมีบ าบัดต่าง ๆ ความเครียดที่ก่อให้เกิดโรคเกลสเซอร์  
อาจก่อให้เกิดปัญหาสมองอักเสบจากเชื้อ Strptococcus ได้เช่นกัน  ในบางครั้งอาจแยกได้เชื้อ 
Staphylococcus และจากเชื้อ Strepococcus ได้เช่นกัน  ในบางครั้งอาจแยกได้เชื้อ Staphylococcus 
และ Actinobacillus จากส่วนของเยื่อหุ้มสมองนี้ก่อให้เกิดอาการทางประสาทได้เช่นกัน 

กำรป้องกัน 
 1. ควรใส่ยาปฏิชีวนะหรือเคมีบ าบัดผสมอาหารหรือน้ าดื่มกินเพ่ือควบคุมป้องกันโรค เช่น ชนิด

ยาในกลุ่มเบต้าแลคแตม  กลุ่มเตตระไซคลิน  กลุ่มมาโครลีดส์ลิงโคซามีดส์ หรือกลุ่มควิโนโลนส์  ตัวอยาเอน
โรฟลอกซาซินผสมในอาหารมักออกรสขมอาจท าให้สุกรไม่กินได้ 

 2. ให้ยาที่ควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร  เช่น  อะมิโนกลัยโคไซดส์  โปลีเปปไทด์  เพ่ือท าให้
สุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรงยิ่งข้ึน 

 
20. ภำวะน้ ำนมแห้งในแม่สุกร (Mastitis Metritis Agalactia; MMA) 
 เป็นภาวะที่ส่งผลให้แม่สุกรน้ านมแห้ง  เต้านมอักเสบ และมีหนองไหลออกจากช่องคลอด  

ร่วมกับการติดเชื้อแบคทีเรียท าให้เกิดหนองไหลออกมา  นอกจากนี้ยังมีผลต่อการกลับสัด หรือผลต่อระยะ
การเป็นสัดหลังหย่านม 

สำเหตุของภำวะน้ ำนมแห้งในแม่สุกร (Mastitis Metritis Agalactia; MMA) 
 1. เต้ำนมอักเสบแบบแสดงอำกำรและไม่แสดงอำกำร (clinical and subclinical 

mastits)  
 เต้านมอักเสบเป็นอาการที่พบได้บ่อยมาก  อัตราการเกิดเต้านมอักเสบสูงถึง 23 เปอร์เซ็นต์  

อาการท่ีพบคือ เต้านมบวมร้อน  เมื่อเอามือลูบจะเป็นแถบสีขาว ๆ การกิจอาหารลดลง  อุณหภูมิร่างกายสูง
ประมาณ 39.8 ± 0.5 องศาเซลเซียส  แบคทีเรียที่ เป็นสาเหตุหลักคือ โอไลฟอร์มแบคทีเรีย เช่น 
Escherichia, Klebsiella spp., Enterobacter และ Citrobacter โดยเฉพาะอี.โคไลจะพบว่าเป็นสาเหตุท า
ให้เกิดบ่อยที่สุด  เมื่อแม่สุกรเกิดอาการเต้านมอักเสบจะไปกระทบการสร้างนม  การเจริญเติบโตของลูกสุกร
ลดลง ท าให้เมื่อหย่านมลูกสุกรเหล่านี้มีน้ าหนักตัวที่น้อยและมีอัตราการตายก่อนหย่านมที่สูงขึ้น 

 2. ภำวะมีสำรพิษจำกแบคทีเรียในกระแสเลือด (Endotoxemia) 
 การสร้างน้ านมที่มีปัญหาในช่วงแรกหลังคลอด  ส่วนหนึ่งเก่ียวข้องกับการที่แม่สุกรได้รับสารพิษ

จากแบคทีเรีย (endotoxin) โดยเฉพาะจากแบคทีเรียแกรมลบ  พบว่า  ในแม่สุกรบางแม่ (มากกว่า 33 
เปอร์เซ็นต์) ที่มีปัญหาในการให้น้ านมช่วงหลังคลอดมักพบปริมาณของสารพิษจากแบคทีเรียในกระแสเลือด
ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง  โดยผลของสารพิษจากแบคทีเรียไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนโปรแลคติน  หรือท าให้
ระดับของฮอร์โมนโปรแลคตินในกระแสเลือดลดลงหรือหยุดสร้างไป  ส าหรับที่มาของสารพิษจากแบคทีเรีย
นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด  แต่จากการสันนิษฐานอาจมาได้หลายทาง เช่น จากการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ 
(urinary inflammation) จากภาวะเต้านมอักเสบ (mastitis) หรือจากการติดเชื้อในโพรงมดลูก (uterine 
infection) เป็นต้น 



89 

 3. มดลูกอักเสบ (Metritis) 
 ตัวบ่งชี้ว่าเกิดปัญหามดลูกอักเสบ (metritis) คือ พบหนอง (purulent vulvar discharge) 

ไหลออกมาจากช่องคลอดในช่วง 14 ถึง 20 วัน ภายหลังจากการเป็นสัด  ซึ่งมักเกิดจากการติดเชื้อเข้าไปใน
โพรงมดลูกในช่วงที่เป็นสัด  ทั้งจากการผสมที่ไม่สะอาดหรือจากการที่มีเชื้อโรคในปริมาณที่มากแล้วมีก าร
เคลื่อนตัวเข้าไปในมดลูก (passive ascending infection) เชื้อแบคทีเรียสาเหตุที่พบบ่อย ๆ ได้แก่ อี.โคไล 
และกลุ่มสเตร็ปโตคอคคัส  แต่พบว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาหนองไหลหลังผสมได้ง่ายที่สุดก็คือ  การผสม
ในช่วงที่เลยการเป็นสัดไปแล้ว หรือการผสมในจังหวะที่แม่สุกรไม่นิ่งนั่นเอง 

ผลกระทบของ มดลูกอักเสบ (metritis)  ต่อประสิทธิภำพกำรผลิต 
ผลกระทบของ มดลูกอักเสบ (metritis)  ที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ เช่น การกลับสัด  

ระยะการเป็นสัดหลังหย่านม (ทั้งเป็นสัดปกติและเป็นสัดช้า)  การตาย  การแท้ง  จ านวนลูกสุกรทั้งหมดและ
ลูกสุกรแรกเกิดมีชีวิต 

กำรรักษำ มดลูกอักเสบ (metritis) 
เมื่อตรวจพบ MMA แล้วต้องรีบท าการรักษาแม่สุกรที่มีปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุดหลังคลอด  โดยท า

การวัดอุณหภูมิอย่างถูกต้องและรวดเร็วหลังคลอด  ถ้าพบว่ามีการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ (39.8 องศาเซลเซียส) 
แสดงว่าแม่สุกรควรจะท าการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ  หากท าการรักษาได้เร็วเท่าใดก็ยิ่งช่วยท าให้อัตราการ
ตายของลูกสุกรลดลง 

กำรรักษำเต้ำนมอักเสบ 
1. ฉีดยาลดการอักเสบ: ใช้เด็กซ่าเม็ทธาโซน (1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 1 เข็มเท่านั้น หรือใช้ยาลดการ

อักเสบที่ไม่ใช่สารสเตอรอยด์ (NSAID) 2-3 เข็ม 
2. ใช้ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์วงกว้างและฆ่าเชื้อ เชื้อ อี.โคไลและสเตร็ปโตคอคคัสได้โดยฉีดติดต่อกัน 

3 วัน 

กำรรักษำมดลูกอักเสบ 
1. ใช้พรอสตาแกลนดิน (PGF2) หลังคลอด 12-24 ชั่วโมง 1 เข็มเพ่ือสลายคอร์ปัสลูเตียม และท าให้

มดลูกบีบตัวขับหนอง 
2. ใช้ยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์วงกว้างและฆ่าเชื้อ อี.โคไล และสเตร็ปโตคอคคัสได้โดยฉีดติดต่อกัน 3 วัน 
3. ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อละลายน้ าเจอจางชะล้างปากช่องคลอดวันละ 2 ครั้ง (เช้า -เย็น) เป็นเวลา 3 วัน 

เพ่ือลดสิ่งคัดหลั่งอันเป็นอาหารของการเจริญเติบโตของเชื้อ 
กำรป้องกัน  การใช้ยาฉีดป้องกันการป่วยเนื่องจากการติดเชื้อของแม่สุกรที่เข้าคลอดจะสามารถช่วย

ป้องกันปัญหาเต้านมอักเสบและมดลูกอักเสบได้  โดยมีโปรแกรมดังนี้ก่อนคลอด 1 วัน และหลังคลอดเสร็จให้
ฉีดยาที่ไวต่อเชื้ออี.โคไลและสเตร็ปโตคอคคัสส าหรับแม่สุกรสาวและแม่สุกรที่ล้วงช่วยคลอดให้ฉีดยาต่อไปอีก 
2 วันหลังคลอดโดยควรเลือกใช้ยาตามผลการตอบสนองของสุกรในฟาร์มว่าตัวใดตอบสนองได้ดีที่สุด  โดยยา
ที่แนะน าได้แก่ เจนต้ามัยซิน  กาน่ามัยซิน และเอ็นโรฟล็อกซาซิน นอกจากนี้การฉีดยาลมเบ่งหรือออกซี่โตซิน 
20 IU. หลังคลอดเสร็จให้กับแม่สุกรทุกตัวก็เป็นสิ่งจ าเป็น 
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21. พยำธิภำยนอกของสุกร (external parastes) 
โรคขี้เรื้อนสุกร (hog mange) 
 โรคขี้เรื้อนสุกรเกิดจากไร (mites) 1 ชนิด คือ Sarcoptes scabiei และ Demodex 

phylloides 
 ก. โรคขี้เรื้อนที่เกิดจำกไรชนิด Sarcoptes scabiei 
 อำกำร  ตัวไรมีขนาดเล็ก ๆ จะชอนไชเข้าไปอาศัยอยู่ที่ชั้นผิวหนังก าพร้าของสุกรตลอดชีวิตของ

มัน  โดยจะฝังตัวอยู่ตรงโคนของขนท าให้รูขนอุดตัน  อาการแรกที่สังเกตว่าสุกรเป็นขี้เรื้อน  พบแผลผื่นคัน
บริเวณขอบตา  ใบหู และรอบ ๆ จมูก  หรือบริเวณที่ผิวหนังอ่อนแอและมีขนบาง  ผิวหนังเกิดการระคาย
เคืองเป็นผื่นหนาขึ้น  สุกรแสดงอาการคันมากและพยายามถูผิวหนังกับคอก  ท าให้เกิดแผลน้ าเหลืองเยิ้ม
บริเวณท่ีคัน  ต่อมา  น้ าเหลืองแห้งเป็นสะเก็ดอยู่บนผิวหนัง  ถ้าไม่มีการรักษาผิวหนังนั้นจะหนาและมีรอยย่น
ในสุกรที่โตแล้วจะพบแผลผื่นคันรอบ ๆ ใบหู  หาง  ซอกขาหลัง  ซอกขาหน้า ในรายที่เป็นมากจะเป็นผื่น
สะเก็ดทั่วตัว  ขนร่วง  เบื่ออาหาร  และน้ าหนักลด  แผลผื่นคันนี้อาจพบได้หลังจากตัวไรไปเกาะอยู่แล้ว 6 
สัปดาห์  ลักษณะของแผลที่ผิวหนังคล้ายกับอาการของโรค parakeratosis ที่เกิดจากการขาดธาตุสังกะสี 

  สุกรตัวอ่ืนติดไรชนิดนี้โดยไรตัวเมียจะไปวางไข่ท่ีใต้ผิวหนังวันละ 2-3 ฟอง เป็นเวลาประมาณ 1 
เดือน ไข่ของไรจะมีขนาด 0.15 × 0.1  มิลลิเมตร   หลังจากวางไข่แล้วตัวเมียจะตาย  ส่วนไข่จะใช้เวลาฟัก
เป็นตัวอ่อนประมาณ 5 วัน ตัวอ่อน (learvae) อาจอยู่ในรูขนต่อไปหรืออาจออกมาเดินบนผิวหนังของสุกร
เพ่ือหาที่ซุกตัวใหม่  จากตัวอ่อนจะเปลี่ยนไปเป็นระยะดักแด้ (nymphal stage) จากนั้นจะลอกคราบ
กลายเป็นตัวแก่ (adult) ตัวแก่จะผสมพันธุ์กันในคราบที่ลอกหรือบนผิวหนังของสุกรใกล้ ๆ กับที่ตัวเมียจะฝัง
ตัวลงไปเพ่ือวางไข่ใหม่  วงจรชีวิตตั้งแต่เป็นไข่จนกระทั่งเป็นตัวเมียท้องแก่ใช้เวลา 10-15 วัน ไรชนิดนี้ไม่ผสม
พันธุ์กันที่อ่ืนนอกจากบนผิวหนังของสุกรที่มันอาศัยอยู่เท่านั้น  สามารถมีชีวิตนอกตัวสุกรได้นาน 2-3 สัปดาห์ 
และไข่ของมันถ้าตกไปในที่เหมาะสมอาจมีชีวิตอยู่ได้ 2-4 สัปดาห์  แต่ถ้าภาวะไม่เหมาะสม เช่น แดดร้อนจัด  
อาจตายภายใน 1 วัน 

 การวินิจฉัยได้ว่าสุกรเป็นโรคขี้เรื้อนหรือไม่โดยขูดผิวหนังก าพร้ามาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะ
พบตัวไร 

 ข. โรคขี้เรื้อนที่เกิดจำกไรชนิด Demodex phylloides หรือ Demodex folliculorum 
 อำกำร ไรชนิดนี้อาศัยอยู่ที่ต่อมขนใต้ผิวหนัง  พบน้อยในสุกรแต่พบมากในคน  สุนัข  และสัตว์

อ่ืน ๆ ตัวเล็กกว่าชนิดแรก  มีขนาดเพียง 0.25 มิลลิเมตร  ตัวยาวคล้ายหนอนสามารถแบ่งได้เป็น ส่วนหัว  
อก  และท้อง  ส่วนอกมีขาสั้น ๆ 4 คู่  ไข่มีรูปร่างยางคล้ายกระสวย  ถ้ามีจ านวนน้อยสุกรไม่แสดงอาการ  แต่
ตัวไรมากขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าสุกรตัวนั้นอ่อนแอ  ขาดอาหาร  อาการขั้นแรกที่แสดงคือ มีแผลบริเวณรอบ ๆ 
จมูกและขอบตา จากนั้นลามไปที่คอ  สีข้าง  ท้อง  และซอกขา  ในระยะแรกผิวหนังส่วนนี้จะมีสีแดง  พร้อม
กับมีสะเก็ดรังแค  ในระยะต่อมาจะมีตุ่มแข็ง ๆ เกิดขึ้นบนผิวหนัง  ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดจนถึงเม็ดถั่ว  ต่อมา
ตุ่มนั้นจะแตกและมีของเหลวคล้ายครีมข้นสีขาวออกมา  ตุ่มที่แตกนั้นอาจบรรจบกันเกิดเป็นแผลอักเสบมี
หนองเกิดขึ้น  การวินิจฉัยโดยการขูดสะเก็ดออกมาดูตัวไร 

 กำรติดต่อ 
1. สุกรเป็นขี้เรื้อนได้โดยการสัมผัสโดยตรงกับสุกรตัวที่เป็นแล้ว 
2. สุกรถูกขังไว้ในคอกท่ีสุกรเคยเป็นอยู่แล้วย้ายออกไปไม่นาน 

 

 กำรป้องกัน การสุขาภิบาลที่ดี  หมั่นท าความสะอาดคอกด้วยยาฆ่าพยาธิภายนอกบ่อย ๆ 
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 กำรรักษำ  ท าการอาบหรือพ่นยาฆ่าไร  เช่น  น้ ายามาไธออน (malathion), lime sulfur, 
toxaphene หรือ lindane เป็นต้น การพ่นควรพ่นตามตัวสุกรและบริเวณคอกสัตว์ให้ทั่ว  ระวังอย่าให้เข้าตา  
ปาก  หรือจมูก  ทิ้งระยะห่างกัน 10-14 วัน หรืออาจใช้ก ามะถันชนิดละลายน้ า 1 ส่วนผสมกับน้ ามันหมู 12 
ส่วนทาให้ทั่ว  ปัจจุบันมีบริษัทผลิตยาถ่ายพยาธิตัวกลมและสามารถก าจัดพยาธิภายนอกได้อีกด้วย  จึงอาจ
พิจารณาตามค าแนะน าในการใช้ 

 
22. พยำธิภำยในของสุกร (Internal parasites) 
 ก. พยำธิตัวกลม (Ascaris lumbricoides) 
 พยาธิตัวกลมจะมีอยู่ทุกแห่งที่มีการเลี้ยงสุกร  พยาธิตัวแก่จะอยู่ในล าไส้เล็กและจะชอนไชเข้า

ไปในท่อน้ าดี  ตัวอ่อนจะกระจายไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทางเลือดและน้ าเหลือง  จึงสามารถพบพยาธิ
ชนิดนี้ได้ทุกแห่งของร่างกายแม้แต่ในตับและปอด 

 

 รูปร่ำง  ล าตัวกลม  สีขาวครีม  ตัวเมียยาวเกือบ 12 นิ้ว  ตัวผู้สั้นกว่าเล็กน้อย  ส่วนท้ายของตัว
ผู้จะงอคล้ายเบ็ด  ไข่ของพยาธิจะมีเปลือกหุ้มหนารูปไข่สีน้ าตาล  ยาว 45 -87 ไมครอน  กว้าง 37-57 
ไมครอน  ไข่ที่ตรวจพบในอุจจาระจะมีสีน้ าตาล 

 

 วงจรชีวิตของพยำธิตัวกลม  ตัวแก่ของพยาธิอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารส่วนต้น  เมื่อมีการ
ผสมพันธุ์  ไข่ที่ถูกผสมจะถูกขับถ่ายออกมาพร้อมกับอุจจาระ (ตัวเมีย 1 ตัวจะวางไข่ครั้งละหลายล้านฟอง) 
ตัวอ่อนเจริญเติบโตอยู่ในไข่ใช้เวลา 18 วัน หรืออาจอยู่ในไข่หลายปีจนกว่าสุกรจะกินเข้าไป  เมื่อสุกรกินเข้า
ไปน้ าย่อยจากกระเพาะอาหารของสุกรจะย่อยเปลือกไข่ออก  ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อน  จากนั้นตัวอ่อนจะเจาะ
ผนังกระเพาะ  จากนั้น 10-12 วันจะลอกคราบครั้งที่ 3 ตัวอ่อนในระยะนี้เกือบทั้งหมดจะเข้าสู่หลอดลมสุกร
จะไอ และตัวอ่อนถูกกลืนเข้าไปใหม่  ดังนั้นการลอกคราบครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการเจริญเติบโตจะ
เกิดท่ีล าไส้เล็กและเป็นตัวอ่อนใช้เวลา 50-60 วัน  พยาธิตัวผู้เมื่อผสมพันธุ์กับตัวเมียน้ าเชื้อจะยังสามารถผสม
กับไข่ของตัวเมียได้อีกประมาณ 16 สัปดาห์  พยาธิตัวกลมนี้จะถูกขับออกจากร่างกายได้เองตามธรรมชาติเมื่อ
มันอยู่ในร่างกายสุกร 20 สัปดาห์และจะหมดไปจากตัวสุกรประมาณสัปดาห์ที่ 55 

 

 อำกำร  สุกรจะไอ  น้ าหนักลด  เบื่ออาหาร  ร่างกายอ่อนแอ  แคระแกรน  บางทีมีอาการดี
ซ่านด้วย  สุกรจะไอหลังจากที่ได้รับไข่พยาธิที่ลอกคราบครั้งที่ 1 แล้วเข้าไปในระยะที่มีอาการไอ  อุณหภูมิ
ร่างกายจะสูง 40-41 องศาเซลเซียส  ต่อมาอีก 2-3 วัน อาการไอจะหายไป โดยไม่มีอาการของปอดบวม ตัว
อ่อนที่เข้าไปในตับจะท าให้เนื้อตับถูกท าลาย ถ้าผ่าดูจะพบรอยแผลเป็นจุดขาว ๆ ส่วนที่ปอดจะพบจุดเลือด
หลังจากไข่พยาธิเข้าสู่ร่างกายแล้ว 2-3 วัน ในส่วนของล าไส้เล็กจะถูกท าลายน้อยนอกจากจะมีพยาธิตัวแก่
จ านวนมากจนอุดตันล าไส้  บางกรณีพยาธิชอนไชไปท่อน้ าดี  ท าให้เกิดการอุดตันในท่อน้ าดี  สุกรจะแสดง
อาการดีซ่าน  ส่วนตัวแก่ของพยาธิจะแหย่งอาหารที่สุกรกินเข้าไป 

 

 กำรป้องกัน  
1. ท าความสะอาดคอกเป็นประจ า  โดยเฉพาะคอกคลอดต้องท าความสะอาดก่อนน าสุกร

เข้าคลอด 
2. ท าความสะอาดตัวแม่สุกรก่อนน าเข้าคอกคลอด 
3. การสุขาภิบาลที่ดี 
4. มีการถ่ายพยาธิเป็นประจ าตามโปรแกรม 

 

 กำรรักษำ  ใช้ยาถ่ายพยาธิ  ซึ่งมีทั้งชนิดผสมอาหารหรือชนิดฉีด แล้วแต่ความสะดวกของผู้
เลี้ยง  โดยท าตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต 
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 ข. โรคทริคิโนซีสหรือโรคพยำธิตัวตืด (Trichinosis) 
 สำเหตุ  เกิดจากพยาธิตัวตืด ชื่อ Trichinella spiralis พยาธินี้ท าอันตรายต่อคนได้  สุกรที่มี

พยาธินี้ห้ามน ามารับประทาน 
 

 วงจรชีวิตของพยำธิตัวตืด  ตัวแก่จะอาศัยในล าไส้เล็กของสุกร  เมื่อผสมพันธุ์กัน  ตัวเมีย
วางไข่ในเยื่อบุผนังล าไส้เล็ก  ตัวอ่อนหลังจากฟักแล้วจะชอนไชผ่านเข้าสู่เส้นเลือดไปอยู่ในบริเวณกระบังคม
และตามกล้ามเนื้อของสุกรโดยเข้ากระเปาะ (cyst) มีลักษณะเป็นตุ่มคล้ายเม็ดสาคู  โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่
กินเนื้อที่มีพยาธิเข้าไปจนกระทั่งตัวอ่อนเข้ากระเปาะอยู่ในกล้ามเนื้อ 1 -4 สัปดาห์  ตัวอ่อนที่เข้ากระเปาะมี
ชีวิตอยู่ได้หลายปี 

 

 กำรติดต่อ คนจะติดโรคนี้โดยกินเนื้อสุกรที่มีตัวอ่อนของพยาธิ (เม็ดสาคู) ชนิดนี้เข้าไป จะแสดง
อาการ  คลื่นไส้อย่างรุนแรง  เบื่ออาหาร  ระบบย่อยอาหารผิดปกติ  อึดอัดในท้อง  ต่อมาจะมีอาการปวด
ตามกล้ามเนื้อ และส่วนต่าง ๆ ที่ตัวอ่อนของพยาธินี้เดินทางไปถึง  ถ้าขึ้นสมองก็จะท าให้เสียชีวิตได้ 

 กำรท ำลำย  ตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดถูกท าลายได้ด้วยความร้อน 77 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 
30 นาที หรือเก็บในที่อุณหภูมิ -15 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 20 วัน  

 

 กำรรักษำ  ใช้ยาถ่ายพยาธิที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด  ขนาดและวิธีใช้ให้ปฏิบัติตามค าแนะน า
ของบริษัทผู้ผลิต 
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ยำเวชภัณฑ์ 
 การใช้ยาในการป้องกันและรักษาสุกรที่เจ็บป่วยด้วยยาชนิดต่างๆ นั้น ผู้ใช้จึงทีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีทักษะ ความรู้ในเรื่องการใช้ยา และจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตราย
ต่อสุกรได ้
 1. ยำปฏิชีวนะ เป็นสารที่สกัดจากจุลชีพบางชนิด ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค หรือ
ท าให้เชื้อโรคนั้นๆถูกท าลายได้ ยาปฏิชีวนะใช้ในการป้องกันและรักษาโรค เช่น โรคปอดบวม โรคหลอดลม
อักเสบ การอักเสบต่างๆ โรคทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ มดลูกอักเสบ โลหิตเป็นพิษ เป็นต้น 
ยากลุ่มนี้ เช่น เพนนิซิลีน สเตรปโตมัย เพนสเตปโตมัยซิน แอมพิซิลิน กาน่ามัยซิน เทตร้าไซลีน อ็อกซี่เทตร้า 
คลอเทตร้าไซคลีน นิโอมัยซิน ลินโคสเปคโตมัยซิน เป็นต้น 
 2. ยำซัลฟำ เป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพ่ือใช้ป้องกันและรักษาโรค ยากลุ่มนี้ เช่น สโตรเมซ ไบรีน่า 
ไตรซัลฟาน    ไตรเวทตริน เวซูลอง ซัลเมท ซัลฟาเมอราซีน ซลฟาควิน็อคซาลีน ซัลฟาไดอาซีน ซัลฟาไทอา
โซน เป็นต้น 
 3. ยำบ ำรุง ส่วนใหญ่เป็นยาเข้าในรูปฟอสฟอรัส แคลเซี่ยม น้ าตาลกลูโคส ตลอดจนวิตามิน และแร่
ธาตุที่จ าเป็นส าหรับร่างกาย ช่วยกระตุ้นให้การดูดซึมของระบบการย่อยอาหารให้ดีขึ้น ยากลุ่มนี้ เช่น โทโน
ฟอสฟาน อาริซิล คาโตซาล ไวตาเล็กซ์ อมิโนไลท์ คาลมาเด็ก(แคลเซียมโบโรกลูโคแนท) วิตามินเอ วิตามินบี 
– คอมเพล็กซ์ มัลติวิตามิน เป็นต้น 
 4. ยำฆ่ำเชื้อโรค ใช้ล้างคอกโดยทั่วไป เช่น ไอซาล ซานิตัสเซฟล่อน ไอโอดีน ฟอร์มาลีน จุนสี 
น้ ายาไลโซน โซดาไฟ คอลรีน ปูนขาว วันคลีน แบทเทิลส์ ไบโอเทน ไบโอคลีน ฟอร์มฟลูอิดเอส เป็นต้น ซึ่งมี
วิธีการและข้อจ ากัดในการใช้แตกต่างกัน ควนศึกษาวิธีการใช้ให้เข้าใจก่อนใช้งาน  
 5. ยำฆ่ำพยำธิในล ำไส้ของสัตว์ ที่ใช้กันมากที่สุด คือ ตัวยาปิพเพอร์ราซีน คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 
ไพแรนเทลทาร์เทรด ไทอะเบนดาโซล เป็นต้น ชื่อการค้าได้แก่ เวอร์บาน ดาวซีน ฮอกโทซาน วอร์ม – เอ็กซ์ 
แบนมินซ์ ไอโวเม็ก(ส าหรับฉีด) เลมิโซล 10 % เป็นต้น 
 6. ย่ำถ่ำยพยำธิภำยนอก ใช้ฆ่าพวกเห็บ ไร ขี้เรื้อน ขี้เรื้อนแห้งในสุกร เช่น เอ็นโก้ เย็นโก้ ไฟสเปรย์ 
มาลาเฟช มาลาไธออน เซฟวินส์ เยอร์เม็ก อาซุนโทน เนกูวอน ยาฉีดไอโวแม็ก โพเร็ค เป็นต้น  
 7. ยำที่ใช้กรอกปำกลูกสุกร เพ่ือป้องกันและรักษาลูกสุกรท้องเสีย เช่น ฟาร์โมซินป้ายลิ้น (ปั้มปาก
ลูกสุกร ตัวยาคลอเทตร้าไซคลีน ไฮโดรคลอไรด์) โคไล – การ์ด (ปั้มปากสุกรด้วยยาสเตรปโตมัยซินซัลเฟต 
ซัลฟาไธอาโซน อะโทรฟินซัลเฟต) ไดอะตรีมชนิดน้ า โนโรดีนชนิดน้ า เป็นต้น นอกจากนี้อาจจะใช้ยาผง
ละลายน้ าให้ลูกสุกรกิน หรือกรอกปากลูกสุกรก็ได้ เช่น นีโอมิกซ์ 325 เคดี – นีโอ เป็นต้น 
 8. ยำใส่แผล ใช้แผลสดและแผลเรื้อรัง เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน ยาเหลือง เจนเชียนไวโอเลต(ยาสีม่วง) 
ซัลฟานิลาไมด์ เนกาซันท์ ลูกเหม็น(ใช้ฆ่าหนอนในแผลเรื้อรัง) สครูวอร์ม ขี้ผึ้งก ามะถัน แอลกอฮอล์ เป็นต้น 
 9. ฮอร์โมน ฮอร์โมนที่ใช้ในการกระตุ้นลมแบ่งในแม่สุกร เช่น ฮอร์โมนอ็อกซ่ีโตซิน ส่วนฮอร์โมน
พรอสตาแกลนดินเอฟ 2 อัลฟา (ชื่อการค้า ลูทาไลส์) เป็นฮอร์โมนที่ใช้ฉีดแม่สุกร เพื่อใช้ก าหนดช่วง
ระยะเวลาคลอดให้แม่สุกร ท าให้สะดวกในการจัดการ หรือใช้ในกรณีที่แม่สุกรครบก าหนดคลอด (114 วัน) 
แต่ไม่คลอด หลังจากฉีดยาแล้วจะช่วยให้แม่สุกรคลอดลูกภายใน 36 ชั่วโมง ในการใช้ฮอร์โมนให้ศึกษา
รายละเอียดวิธีการใช้ หรือปรึกษาสัตวแพทย์ 
 10. ธำตุเหล็ก เพ่ือป้องกันโรคโลหิตจางในลูกสุกร เช่น ไฟเด็กซ์ ไมโอเฟอร์ พิกซ์เดร็ก ไอรอน – 
เดร็กทราน  โรนาเด็ก เป็นต้น 

เร่ืองที่ 3 เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรสุขำภิบำล 
แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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กำรฉีดยำให้สุกร 
 1. กำรฉีดยำเข้ำกล้ำมเนื้อ (Intramuscular injection) ต าแหน่งที่ฉีดยา สุกรตัวโตฉีดตรงกล้ามเนื้อ
บริเวณคอ ห่างจากโคนหูประมาณ 2 นิ้ว ใช้เข็มเบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว โดยแทงเข็มในลักษณะตั้งฉากกับจุดที่
แทงเข็ม สุกรตัวเล็กควรควรฉีดที่บริเวณกล้ามเนื้อขาหลังด้านใน โดยใช้เข็มขนาดเล็กและความยาวลดลงตาม
ขนาดของสุกร 
 2. กำรฉีดยำเข้ำใต้ผิวหนัง (Subcutaneous injection) ต าแหน่งที่ฉีด นิยมฉีดใต้ผิวหนังห่างจาก
ห่างจากโคนหู 2-3 นิ้ว โดยดึงหนังขึ้นแทงเข็มให้ผ่านชั้นผิวหนังเข้าไปในระหว่างชั้นผิวหนังกับชั้นกล้ามเนื้อ 
โดยแทงเข็มเฉียงๆ ต้องใช้เข็มท่ีแหลมคม ต าแหน่งที่ฉีด 
  
อุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรสุขำภิบำล ในฟาร์มเลี้ยงสุกร ควรจะเตรียมมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็น ดังนี้ 
  1. กระบอกฉีดยาขนาด 5, 10, 20 ซีซี 
  2. เข็มฉีดยาเบอร์ 16, 18, 20 
  3. ปากคีบจับเข็มจับส าลี 
  4. กรรไกรผ่าตัด 
  5. ด้ามมีดและใบมีดผ่าตัด 
  6. คีมตัดเขี้ยวสุกร 
  7. คีมตัดใบหู อุปกรณ์ตัดหูลูกสุกร และเครื่องสักเบอร์หู 
  8. ปรอทวัดไข้ 
  9. ส าลี ผ้ากอช แอลกอฮอล์ ทิงเจอร์ไอโอดีน เป็นต้น 
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กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ำยบทที่ 7 
 
ค ำสั่ง  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จงบอกปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของสุกร มาพอสังเขป 
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บทที่ 8 
กำรจัดกำรตลำด 
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............ 
 
 
บทที่ 8 กำรจัดกำรกำรตลำด 
 
สำระส ำคัญ 

 ในการเลี้ยงสุกร การด าเนินการตลาดมีบทบาทส าคัญในการที่จะท าให้การเลี้ยงสุกรเติบโต และ
เกษตรกรจะมีความมั่นคงในอาชีพได้ก็ต้องอาศัยกระบวนการทางการตลาด ซึ่งการผลิตสุกรออกสู่ตลาดผู้
ประกอบธุรกิจจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด จึงควรศึกษาหาความรู้ ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตลาด วิวัฒนาการทางการตลาด การจัดท าข้อมูลทางการตลาด และการวิเคราะห์การตลาด เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและลดความเสี่ยง รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประกอบอาชีพ 
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

 1. อธิบายกระบวนการตลาดได้ 
 
เรื่องท่ี  1. การวิเคราะห์การตลาด 

2. ช่องทางการจ าหน่าย 
 3. การขายและการส่งเสริมการขาย 
 4. การบรรจุหีบห่อ 
 5. การก าหนดราคาขาย 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารการสอนบทที่ 8 
 2. กิจกรรมกลุ่มโดยผู้สอน 

สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 1. เอกสารการสอนบทที่ 8 
 2. สื่อวีดีทัศน์การตลาดของธุรกิจในประเทศ 

กำรประเมินผล  
 1. ประเมินผลจากกิจกรรมในเอกสารการสอน 

2. ประเมินผลจากการค้นคว้ากิจกรรมกลุ่ม 
 

 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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บทที่ 8 
กำรจัดกำรกำรตลำด 

 

 ปัญหาการตลาดเป็นปัญหาส าคัญที่สุดในขบวนการผลิตสุกรในปัจจุบัน เพราะผู้ผลิตจะต้องช่วงชิง 
แสวงหาตลาดของตน เองให้แน่นอนและยุติธรรมด้วยการแข่งขันกันทางด้านคุณภาพ นั่นคือ การผลิตสุกรใน
อนาคตจะต้องค านึงถึงคุณภาพให้ดีที่สุด และมีต้นทุนการผลิตต่ าสุดด้วย ตลาดในปัจจุบันและอนาคตต้อง 
การสุกรที่ซากสวย คือ เนื้อมาก มันบาง และถูกสุขลักษณะอนามัย หากสุกรของฟาร์มใดมีคุณภาพดีก็
สามารถที่จะหาตลาดได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นตลาดภายในและต่างประเทศ 

 การเลี้ยงสุกรนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างรายได และเป็นอาชีพที่มีความส าคัญของเกษตรกร
ไทย โดยรูปแบบการเลี้ยงสุกรของไทย ในปจจุบันไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจน กลาว คือจาก
ระบบ การเลี้ยงแบบพ้ืนบ้านปรับเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงแบบการค้า หรือ อุตสาหกรรมมากขึ้น อันเป็นผล
จากความก้าวหนาทางวิชาการและด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้สุกรมีอัตราการรอดมากขึ้น หากพิจารณาโครงสร
างการผลิตสุกรในปัจจุบัน พบว่าการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีรูปแบบการ เลี้ยงอยู่ 3 ประเภท ไดแกผู้เลี้ยง
สุกรรายอิสระ (ประกอบด้วยฟาร์มสุกรที่ผลิตลูกสุกรขุน ฟาร์มสุกรที่ซื้อลูกสุกรขุนมาเลี้ยงเป็นสุกรขุน และ
ฟาร์ม สุกรที่ผลิตลูกสุกรเองและเลี้ยงสุกรขุน) ผู้ประกอบการสุกรแบบครบวงจร และผู้เลี้ยงสุกรพันธะสัญญา
กับผู้ประกอบการครบวงจรทั้งแบบรับจ้างเลี้ยง  และแบบประกันราคา โดยสัดสวนการผลิต กวา 52.4%     
ยังคงเปนการเลี้ยงสุกรในรูปแบบของผู้เลี้ยงรายอิสระขณะที่การเลี้ยงสุกรของผู้ประกอบการแบบครบวงจร     
มีสัดสวนการผลิต 47.6% ของการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้แมวาสัดสวนการผลิตในกลุมของผูประกอบการแบบครบ
วงจรจะอยูในระดับต่ ากวากลมุผูเลี้ยงอิสระ แตก็มีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ผลจากการ เลี้ยงสุกรที่มี
การลงทุนสูงอีกทั้งธุรกิจตองเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะปัญหาด้านระดับราคาที่ผันผวน  
และปญหาโรคระบาด ท าใหผูเลี้ยงสุกรอิสระบางรายตองประสบกับสภาวะขาดทุนและเลิกกิจการไปเป็น
จ านวนมาก หรือในบางรายต้องปรับการเลี้ยงมาอยูในรูปแบบพันธะสัญญากับผูประกอบการครบวงจรแทน 
 ในป พ.ศ. 2557 ธุรกิจสุกรจะอยู่ในลักษณะ “พอใช้” เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องเผชิญกับอุปสรรค      
ค่อนข้างมาก ทั้งปัญหาความไมสมดุล ระหว่างอุปสงคกับอุปทาน  จนน าไปสูความผันผวนทางด้านราคา
จ าหน่ายในประเทศที่มีมาโดยตลอดและกลายเป็นวัฏจักรธุรกิจ (Hog Cycle) ประกอบกับปัญหาโรคระบาด
ในสัตว แนวโนมการเพ่ิมสูงขึ้นของราคาอาหารสัตว์ และปัจจัยส าคัญคือ นโยบายแทรกแซงราคาของภาครัฐ  
ซ่ึงอาจสงผลท าให้กลไกราคาไมไดสะทอนตามต้นทุนที่แทจริง ขณะที่ในด้านความตองการบริโภคเนื้อสุกร
คาดวาจะเพ่ิมขึ้นไดไมมากนักเนื่องจากผล ของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอีกทั้งปจจัยดานราคาที่เพ่ิมสูงขึ้น 
อาจท าให ผูบริโภคหันไปบริโภคสินคาทดแทนอยางไกที่มีราคาต่อหนวยต่ ากว่าแทน อยางไรก็ดีคาดวาธุรกิจ
จะไดรับผลดีอยูบางจากปริมาณการผลิตที่คาดวาจะขยายตัวไดเล็กนอยจากแรงจูงใจดานราคาท าใหผูเลี้ยง
ขยายการเลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน 

เร่ืองที่ 1 กำรวิเครำะห์กำรตลำด 
แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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ปัญหาด้านการตลาดซึ่งเป็นอุปสรรคท าให้การผลิตสุกรพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ปริ มาณการผลิตก็
เปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักร และวัตถุดิบอาหารมีผลท าให้ผู้เลี้ยงต้องล้มลุกคลุกคลานตลอดมา การตลาดแยก
ออกไต้ตามประเภท ดังนี้ 

ตลำดภำยในประเทศ ตลาดจ าหน่ายสุกรมีชีวิตและเนื้อ สุกรช าแหละเป็นตลาดในอ าเภอและในแต่
ละจังหวัดจะมีบ้างก็เพียงส่วนน้อยที่อยู่ในเป็นแบบของสหกรณ์ฯ ได้รวบรวมสุกรของสมาชิกเข้ามาส่งยังตลาด
ในกรุงเทพมหานคร หรือตลาดประมูลซึ่งจัดตั้งโดยบริษัทเอกชน จัดให้มีการประมูลราคาสุกรกันตามคุณภาพ
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมข้ึนเรื่อยๆ 

ตลาดกรุงเทพหานคร เป็นตลาดจ าหน่ายสุกรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เพราะมีประชากรหนาแน่น    
มีรายได้สูง การเคลื่อนย้าย สุกรจากแหล่งผลิตมาถึงผู้บริโภคคนกลางรายใหญ่ 3 ประเภท คือ พ่อค้ารวบรวม
สุกรเป็นๆ ในท้องถิ่น พ่อค้าขายส่งสุกรช าแหละซึ่งจะน าเข้าโรงฆ่าในท้องถิ่นหรือโรงฆ่าที่ตลาดกลางกรุงเทพฯ 
แล้วขายสุกรช าแหละให้พ่อค้าขายปลีกซ่ึงจะขายเนื้อสุกรให้ผู้บริโภคต่อไป 

ปัญหาตลาดภายในประเทศยังมีปัญหาต่อฟาร์มผลิตสุกร อยู่หลายประการ หลักใหญ่ๆ คือ ระบบ
ตลาดยังไม่เหมาะสมการตลาดมีกลไกท่ีสลับซับช้อน ผู้เลี้ยงไม่สามารถก าหนดราคาขายได้ ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่
ราคาสุกรมีชีวิตจะขึ้นหรือลดต่ าลง ส่วนเหลื่อมของราคายังไม่เป็นธรรมแก่ผู้เลี้ยง พ่อค้า (เจ้าของเขียงและ
ผู้บริโภคขาดการเชื่อมโยงกันทั้งระบบและขาดเสถียรภาพ โดยปกติจะเห็นว่าขณะที่ราคาสุกรมีชีวิตลดลง แต่
ราคาเนื้อสุกรตามเขียงจะยังคงราคาอยู่ไม่ลดลง หรือลดลงในอัตราที่ไม่เป็นสัดส่วนยุติธรรม 

ตลาดรับซื้อสุกรยังไม่มีการรับชื้อตามคุณภาพซาก ไม่ท าให้เกิดแรงจูงใจผลิตสุกรคุณภาพดีและท าให้
การพัฒนาพันธุสุกรเป็นไปอย่างช้าๆ ระบบการฆ่าสุกรยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรขาดความคล่องตัวและ
ขาดประสิทธิภาพ คราวใดที่ราคาสุกรลดลงเจ้าของฟาร์มอาจจะท าการช าแหละเนื้อสุกรขายเสียเองเพ่ือไม่
ต้องมีค่าใช้จ่ายให้แก่โรงฆ่าเทศบาล ท าให้ยากแก่การวางแผนพัฒนาระบบตลาดให้สูงขึ้น 

 

 
 

การผลิตสุกรภายในประเทศมีการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
แต่ส่วนมากเป็นฟาร์มรายใหญ่ที่เพิ่มก าลังการผลติ โดยเฉพาะ 

บริษัทธุรกิจเอกซน ส่วนฟาร์มรายย่อยนับวันจะลดลง 
 
 

เร่ืองที่ 2 ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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ตลำดต่ำงประเทศ การผลิตสุกรของประเทศไทยเรานั้น มีโอกาสและได้เปรียบประเทศเพ่ือนบ้าน
มาก ในแง่ของวัตถุดิบ อาหารสัตว์ ซึ่งมีมากพอที่จะผลิตสุกรได้ตลอดเวลาและในจ านวน ที่ตลาดต้องการ แต่
การผลิตสุกรยังต้องอาศัยตลาดในประเทศเป็นหลัก มีจ านวนเล็กน้อยที่ส่งออกไปขายต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรระดับฟาร์มหรือเอกชนเท่านั้น ประเทศ น าเข้า เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เวียดนาม และ
ลาว เราส่งไปใน รูปสุกรขุนมีชีวิต ซากแช่เย็นและผลิตภัณฑ์ แต่ก็มีปริมาณเพียง เล็กน้อยไม่สามารถขยาย
ตลาดให้กว้างขวางได้ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ตลาดต่างประเทศจะ
ค านึงถึงคุณภาพซากสุกรที่ดีและถูกสุขลักษณะอนามัยใน ขณะที่โรงฆ่าสัตว์เราส่วนใหญ่ยังด้อยมาตรฐาน เป็น
ที่รังเกียจของ ต่างประเทศ 

บางประเทศท่ีพัฒนาแล้วไม่ยอมรับสุกรจากประเทศไทย เนื่องจากเกรงต่อการน าเอาโรคระบาดสัตว์ 
โดยเฉพาะโรคปากและ เท้าเปื่อย อหิวาต์และพิษสุนัขบ้าเทียมซึ่งยังมีปัญหาการระบาดอยู่ บางประเทศใช้
นโยบายกีดกันทางการค้า มีการใช้กฎระเบียบด้านสาธารณสุขเป็นข้อจ ากัดในการน าเข้า เช่น ประเทศญี่ปุ่น
ยอมให้ไทยส่งเฉพาะเนื้อสุกรต้มสุกหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปเข้าไปจ าหน่ายได้ แต่ยังอาจใช้เงื่อนไขด้านภาษีตั้ง
ก าแพงภาษีเพื่อป้องกันการแข่งขันด้านราคา 

ส าหรับบางประเทศ เช่น มาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่ง ในการส่งสุกรไปจ าหน่ายในตลาดประเทศ
สิงคโปร์ พยายามกีดกัน การขนส่งสุกรจากประเทศไทยผ่านแดนมาเลเซียโดยใช้ปัญหาโรค ระบาดในการห้าม
ขนส่งสุกรผ่านแดน 

ประเทศที่เป็นผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ เช่น จีน ไต้หวัน สหรัฐ อเมริกา และกลุ่มประเทศผู้ผลิตใน
ประชาคมยุโรป ซึ่งมีระบบการ ผลิตที่ทันสมัยกว่าไทย มีการปรับปรุงพันธุสุกรใช้เองภายใน ประเทศ ท าให้มี
ต้นทุนการผลิตที่ได้เปรียบกว่า นอกจากนี้บาง ประเทศยังใช้ระบบให้การอุดหนุนการส่งออก ท าให้เป็น
อุปสรรค ในการที่ไทยจะส่งสุกรไปจ าหน่ายแข่งขันในตลาดโลก 

กำรตลำดและรำคำสุกร 
 การผลิตสุกรของไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้มาก เนื่องจาก ความต้องการเนื้อสุกรมีมากทั้งปริมาณ

และชนิด ผู้เลี้ยงตื่นตัวเปิด ฟาร์มเลี้ยงมากขึ้น รัฐบาลเปิดเสรีในการเลี้ยง มีโรงงานช าแหละใหม่ๆ ทันสมัย
เพ่ิม รวมทั้งขยายความรู้ทางวิทยาการผลิต การจัดการและอาหาร การขยายตลาดเนื้อสุกรและตลาด
ผลิตภัณฑ์เพ่ือ ส่งไปจ าหน่ายตลาดต่างประเทศจะเป็นแรงจูงใจให้อุตสาหกรรม สุกรไทยมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพทุกด้านให้ดีขึ้น 

สภาพตลาดและราคาสุกรมีชีวิตจะปรับขึ้นลงตามปริมาณหรือจ านวนลูกสุกรและสุกรขุนที่มีอยู่
ภายในประเทศ ตัวก าหนด อุปสงค์อุปทานการผลิตมีปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. รำคำหรือควำมต้องกำรกำรบริโภคเนื้อสุกรของคนไทย ถ้าราคาเนื้อสุกรสูง ผู้ผลิตมีแนวโน้มจะ
ขยายการผลิตมากข้ึน 

สภาพการตลาดหรือราคาจ าหน่ายลูกสุกร ราคาจ าหน่ายสุกรขุนมักจะผูกติดไปด้วยกัน เช่น เมื่อ
ราคาสุกรขุนมีชีวิตต่ า จะท าให้ราคาลูกสุกรต่ าลงด้วยและท าให้เนื้อสุกรสดถูกลง เป็นผลดีต่อผู้บริโภค แต่หาก
เกิดภาวะราคาตกต่ ายาวนานไปก็จะเกิดผลกระทบต่อฟาร์มผลิตต้องขาดทุนเลิกกิจการได้เช่นกัน 

2. จ ำนวนฟำร์มหรือจ ำนวนผู้เลี้ยง ถ้ามีฟาร์มผลิตและมีผู้เลี้ยงสุกรจ านวนมากจะท าให้สุกรมีชีวิต
มากเกินความต้องการของตลาดมีผลท าให้ราคาสุกรต่ าลง เมื่อแต่ละฟาร์มเพ่ิมก าลังผลิตเพ่ิมจ านวนแม่พันธุ์
อย่างเต็มที่ บริษัทขนาดใหญ่ที่มีทั้งก าลังคน เงินทุน ต่างก็ขยายก าลังผลิต ก็เป็นที่แน่นอนว่าจ านวนสุกรจะ
เพ่ิมมากข้ึนเกินความต้องการจนล้นตลาด ยังผลให้อีก 8-12 เดือน ข้างหน้าราคาสุกรตกต่ าลง 
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3. จ ำนวนลูกสุกร บางเวลากาวะลูกสุกรตกต่ าอย่างที่สุด เหลือเพียงตัวละไม่เกิน 500 บาท ได้มีการ
เร่งแก้ปัญหาโดยการตัดลูกสุกรออกจากวงจร เช่น ท าหมูหัน และลดจ านวนแม่พันธุ์ภายในฟาร์มลง อีกไม่กี่
เดือนราคาลูกสุกรจะค่อยๆ เพ่ิมข้ึน 

4. จ ำนวนสุกรขุน บางช่วงเวลาราคาสุกรขุนมีชีวิตตกต่ าลงเป็นอย่างมาก ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มต่ า
กว่าต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละหลายบาท ท าให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรร่วมมือกันลดจ านวนการผลิตลง โดยปลด  
แม่พันธุ์ ต้องตัดวงจรสุกรน าไปท าหมูหัน และขอให้ผู้ผลิตขนาดใหญ่ครบวงจรลดจ านวนแม่พันธุ์ลง รวมทั้งมี
ฟาร์มรายย่อยจ านวนหนึ่งเลิกกิจการไป ยังผลให้ในอีก 8-13 เดือนถัดมาราคาสุกรขุนสูงขึ้นเป็นปกติ 

ผู้ที่อยู่ในวงการสุกรทั้งหลายล้วนทราบดีว่า ราคาสุกรขุนมีแนวโน้มเฉลี่ยตกต่ า 2-3 ปี และราคาดีขึ้น 
1 ปี สาเหตุในอดีตที่ฟาร์มต่างๆ สามารถยืนหยัดได้เนื่องจากปีที่ราคาตกต่ าแล้วดีขึ้น  เมื่อน ามาเฉลี่ยรายปีจะ
ไม่ขาดทุน เว้นแต่ถ้าเป็นช่วงที่ราคาข้ึนเร็วลงเร็วมากโอกาสท าก าไรจากการเลี้ยงสุกรจึงเป็นไปได้ยาก 

5. โรคระบำด ปัจจัยด้านธรรมชาติสุกร อุณหภูมิ ดินฟ้า อากาศ ถ้าเกิดโรคสุกรจะตายและเติบโตช้า  
ผู้เลี้ยงจะมีต้นทุนสูงขึ้นมาก ปริมาณสุกรจะลดลง ถ้าอากาศร้อนมากสุกรจะเติบโตช้า กินอาหารได้น้อย 
ปริมาณสุกรส่งตลาดจะลดลง ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้น ราคาสุกรจะสูงในช่วงต้นฤดูร้อน จะอ่อนตัวในช่วงฤดู
ฝน ฤดูหนาว 

การเกิดโรคระบาดต่างๆ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรค อหิวาต์สุกร โรคปอดและเยื่อหุ้มปอด
อักเสบ โรคพีอาร์อาร์เอส เป็นตัวการส าคัญท าให้สุกรป่วยและตาย ตัดสุกรจ านวนหนึ่ งออกจากระบบ ท าให้
ราคาสุกรสูงขึ้น ในขณะฟาร์มที่เกิดโรคระบาด จะเสียหายและขาดทุน และต้องใช้เวลาอีก 8-10 เดือน ที่
สุขภาพ สุกรจะฟ้ืนตัวมีภูมต้านทานจากโรคพวกนี้ 

 

 
 

แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะส่งสกุรออกไปจ าหน่ายต่างประเทศแตส่่วนใหญ่
เป็นการส่งออกในระดับฟารม์หรือบริษัทเอกชนเท่านั้น ฟาร์มรายย่อยหมดสิทธ์ิ 

 
6. รำคำอำหำรสัตว์ หรือต้นทุนการผลิตสุกร เมื่อราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ตัวหลักๆ มีราคาถูกลง 

เช่น ปลายข้าว ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ขณะที่ปริมาณสุกรขุนในตลาดมีจ านวนไม่มากนักจะดึงให้คน
กลุ่มหนึ่งที่มีโรงเรือนเก่าอยู่แล้วเข้ามาชื้อลูกสุกรและวัตถุดิบอาหารสัตว์ไปผสมเอง บางส่วนซื้ออาหารส าเร็จ
จากบริษัทน าไปเลี้ยงสุกร เมื่อสุกรมีชีวิตจ านวนมากและราคาตกต่ า คนกลุ่มนี้จะหยุดการเลี้ยงไป 

ขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้น ผนวกกับถูกสุกรราคาสูง (1,300-1,500 บาท) มีผลให้คนกลุ่มนี้
ต้องใช้เวลาตัดสินใจที่จะน าสุกรเข้ามาเลี้ยงนานขึ้น แต่ตัวแปรส าคัญคือ สุกรขุนมีชีวิตราคาสูงเช่นกัน 
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7. ดอกเบี้ยเงินกู้ เจ้าของฟาร์มสุกรส่วนหนึ่งใช้แหล่งเงินทุนที่มาจากธนาคาร ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ชนิดลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR/Minimum Retail Rate) ที่คงระดับไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่หาก
เกิดภาวะราคาสุกรตกต่ าและฟาร์มใช้วงเงินกู้ที่เบิกเกินบัญชีจะเสียอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี 15%
ต่อปี 

ในอดีตที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ าและราคาสุกรมีแนวโน้มยืนอยู่ในระดับสูง จะมีคนใช้แหล่งเงินทุนที่มา
จากธนาคารไปเลี้ยงสุกรพันธุ์และสุกรขุน แต่แนวโน้มเช่นนี้ได้ลดลงเนื่องจากราคาสุกรไม่เสถียร แกว่งตัวมาก 
รวมทั้งวัตถุดิบอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 

ตราบใดที่ต้นทุนการลงทุนเพ่ิมขึ้น ความเสี่ยงในการลงทุนสูง ผู้เลี้ยงขาดความมั่นใจ ฟาร์มรายย่อย
ขายแม่พันธุ์ออกไป ฟาร์มรายย่อยที่เลิกเลี้ยงไปเพียงร้อยละ 20 ก็ส่งผลถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาสุกร 

8. ก ำลังซื้อ จากสภาวะเศรษฐกิจและก าลังซื้อของผู้บริโภค สภาวะเศรษฐกิจดี มีงานก่อสร้างตาม
โครงการต่างๆ การมีงานท ารายได้ของประชากรเพ่ิมขึ้น เงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ก าลังซื้อก็
มากขึ้นตาม มีผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมากขึ้น ราคาสุกรมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นตามก าลัง  
การบริโภค หากแต่ก าลังการผลิตต้องไม่ล้นตลาดเช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อจากเขียง แต่ก็เป็นหมูฟาร์ม ซากดีทุกส่วน 
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 วัตถุประสงค์ส าคัญในการจัดท ากำรส่งเสริมกำรขำยนั้นก็เพ่ือ เป็นการกระตุ้นยอดขายของกิจการ 
และ การแนะน าสินค้าสู่ลูกค้า ทั้งนี้ยังสืบเนื่องกับ ความพึงพอใจที่ดีของลูกค้า ในการบริโภคหรืออุปโภค
สินค้า เพ่ือการสร้างเครือข่ายความเป็นไปได้ ในการเลือกบริโภคหรืออุปโภคสินค้านั้นๆ อย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับการแนะน าสินค้าโดยอาศัยช่องทางแบบปากต่อปากหรือเพ่ือนสู่เพ่ือนต่อไป และจะสรุปได้ว่า 
"กำรส่งเสริมกำรขำยคือกำรสนับสนุนกำรสร้ำงรำคำสินค้ำเฉพำะเจำะจง/กำรสร้ำงมูลค่ำตรำสินค้ำ     
กำรสร้ำงกลุ่มลูกค้ำถำวร และกำรสร้ำงภำพพจน์ของกิจกำร" นั่นเอง 
 ในทางปฏิบัติ การส่งเสริมการขาย หมายถึง การติดต่อสื่อสาร (Communication between 
Company and Customer) ระหว่างลูกค้าและกิจการ โดยอาศัยเครื่องมือในการสื่อสาร (Marketing 
Tools) ได้แก่ 

 1. กำรโฆษณำ (Advertising) ในการโฆษณาสินค้าและการบริการกิจการจะต้องศึกษาและก าหนด
ตลาดเป้าหมายและกลุ่มลูกค้า และหลังจากนั้นกิจการจึงจะสามารถที่จะเริ่มด าเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการในการโฆษณาสินค้าและการบริการโดยอาศัยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 วัตถุประสงค์ของการโฆษณาคืออะไร (What are the advertising objectives?) 
 งบประมาณท่ีจะจัดสรรให้โครงการมีเท่าไร (How must to spend?) 
 สิ่งที่จะสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบคืออะไร (What message should be sent?) 
 สื่อชนิดใดที่สมควรจะน ามาใช้ (What media should be used?) 
 และกิจการจะท าการประเมินผลอย่างไร (How should the results be evaluated?) 

  ขั้นตอนแรกในการจัดท ากิจกรรมการโฆษณาคือ การก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการ
โฆษณา และวัตถุประสงค์เหล่านั้นจะต้องสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย (Target Market) ต าแหน่งสินค้าใน
ตลาด (Market Positioning) และส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) โดยต าแหน่งสินค้าในตลาด
และส่วนประสมทางการตลาดจะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดการโฆษณาว่าจะควรเป็นในทิศทางใด 
 หลังจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณา กิจการสามารถที่จะประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการ
และจัดท างบประมาณ การจัดท าโฆษณานั้นเป็นกระบวนการในการผลักดันความต้องการของลูกค้าในตัว
สินค้าให้สูงขึ้น หรือกิจการยอมที่จะสูญเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพ่ือให้บรรลุยอดขายที่ได้ก าหนดไว้ 

 2. กำรตลำดทำงตรง (Direct Marketing)   การตลาดทางตรง คือ ระบบหนึ่งของการตลาดที่ใช้
สื่อในการโฆษณาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าเพ่ือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าซึ่งสามารถวัดผลได้และสามารถ
กระท าได้ในทุกสถานที่ ในอีกนัยหนึ่งการตลาดทางตรงเป็นความพยายามของการโฆษณาในการสร้างความ
สนใจของลูกค้าให้มีต่อสินค้าหรือการบริการ การส่งเสริมการขายก็ถือได้ว่าเป็นการตลาดทางตรงที่กิจการใช้
ในการกระตุ้นยอดขายโดยการจูงใจลูกค้า 

เร่ืองที่ 3 กำรขำยและกำรส่งเสริมกำรขำย 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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 3. กำรท ำกำรขำยด้วยกำรใช้พนักงำน (Persoal Selling)   การท าการขายด้วยการใช้พนักงาน
เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเครื่องมือการพยากรณ์ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่าย ผลที่จะได้รับจากกระบวนการในการท า
การขาย การใช้จิตวิทยาเฉพาะบุคคลในการจูงใจลูกค้าเพ่ือการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือการบริการ และคุณภาพ
ในการท าการขายที่ประกอบไปด้วย 3 เรื่องหลักๆ คือ: 

 การสร้างบรรยากาศระหว่างการขาย  
 การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคและอุปโภค  
 การสร้างแรงจูงใจและการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว 
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ควำมส ำคัญของบรรจุภัณฑ์ 
หน้าที่โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ คือ ต้องคุ้มครองปกป้องผลิตภัณฑ์ที่ห่อหุ้มให้คงสภาพเดิมไว้ได้   

ช่วยรักษาคุณภาพและต้องสะดวกในการขนส่งผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค  ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องรู้จัก
เลือกวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ์  วัสดุที่ใช้ต้องสามารถ
ปกป้อง รักษาคุณภาพสินค้า ง่ายแก่การขนส่งและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดระหว่างการขนส่งด้วย  

ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปท าให้บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลาย
สวยงามมากขึ้น ทั้งการออกแบบ รูปร่าง และชนิดของวัสดุที่ใช้ มีการค านึงถึงความสวยงามสะดุดตาแก่       
ผู้พบเห็น สะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุชั้นดี และการออกแบบสวยงาม จะช่วยให้
ผลิตภัณฑ์ดูมีคุณค่า หรูหราและมีระดับมากขึ้นท าให้ผู้ผลิตสามารถที่จะก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นได้      
จึงอาจกล่าวได้ว่าบรรจุภัณฑ์ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อบรรจุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและสวยงาม      
จะสามารถท าหน้าที่แทนพนักงานขายได้ เครื่องหมายยี่ห้อ สัญลักษณ์ต่าง ๆ บนบรรจุภัณฑ์ จะช่วยให้      
คนทั่วไปรู้จักสินค้ามากขึ้น ขนาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ขายเหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้ใช้ได้อย่างดี นอกจากนี้การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เสียใหม่ของผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะท าให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายตาของผู้บริโภค 
 

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี 
1.  จูงใจให้ซื้อ บรรจุภัณฑ์จึงต้องสะดุดตา น่าสนใจ 
2.  น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า           
3.  เร้าอารมณ์ให้อยากซื้อ ขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ช่วยเร้าอารมณ์ให้ผู้พบเห็น

อยากซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี          
4.  สะดวกในการใช้ บรรจุภัณฑ์ต้องท าจากวัสดุที่เหมาะสมกับชนิดสินค้า และออกแบบให้สามารถ

หยิบจับ ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้สะดวก   ปลอดภัยไม่มีน้ าหนักมากเกินไป 
 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
 แบ่งบรรจุภัณฑ์ออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1.  บรรจุภัณฑ์ขั้นที่ 1 (Primary Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุดอยู่ติดกับเนื้อของบรรจุภัณฑ์
ท าหน้าที่ห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า          

2. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่ 2 (Secondary Packaging) ท าหน้าที่ขายและจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์  
3. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่ 3 (Shopping Packaging) ท าหน้าที่ขนส่งผลิตภัณฑ์ 
4. บรรจุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (Labeling) เป็นรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 
 
 

เร่ืองที่ 4 กำรบรรจุหีบห่อ 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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กลยุทธ์ของบรรจุภัณฑ์ 
1. ควรเลือกใช้วัสดุใหม่ ๆ ในการจัดท าบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้เพ่ือความทันสมัยและลด

ต้นทุน ปัจจุบันนิยมใช้วัสดุที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
2. ออกแบบโครงสร้าง โครงสร้างแข็งแรงจะช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้แตกหัก บุบสลาย ช ารุด ใน

ระหว่างการขนส่ง           
3.  ออกแบบกราฟิกใหม่ เพ่ือให้บรรจุภัณฑ์ที่ได้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ดึงดูดใจมากขึ้น ท าให้

ผลิตภัณฑ์ดูน่าใช้ น่าหยิบและทันสมัย           
4.  ออกแบบขนาดและรูปร่างใหม่ ขนาดที่เหมาะสมและรูปร่างที่น่าจับต้องและออกแบบได้สะดวก

ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ดีข้ึน และทันสมัยมากขึ้น      
5. บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งแวดล้อม  อาจท าได้โดย  
   Recycle - เป็นการแปรสภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เสียใหม่  
      Refill - เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดเติม ช่วยประหยัดทั้งทรัพยากร และลดปริมาณขยะ 

         ได้เป็นอย่างด ี
  Reuse    - เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ าได้อีก 
      Reduce - เป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กท าให้ประหยัดทรัพยากรได้เป็นอย่างดี              
      Reject   - เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ                   
     Repair  - เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เมื่อช ารุดแล้วสามารถ ไว้ใช้ใหม่ได้อีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 
 
กำรก ำหนดรำคำ 
 รำคำ หมายถึง มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงออกมาในรูปจ านวนเงิน หรือ เป็นสื่อกลางการ
แลกเปลี่ยนในรูปเงินตรา  
 มูลค่ำ หมายถึง อ านาจของผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกับ สินค้าอีกชนิดได้โดย
แสดงออกมาในรูปเชิงปริมาณ 
 
ปัจจัยท่ีควรค ำนึงในกำรก ำหนดรำคำ 

มีอยู่ 2 ปัจจัย  นั่นคือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก  ดังนี้ 
1. ปัจจัยภำยใน 

1.1 วัตถุประสงค์ขององค์การ (Company Objective) องค์การหรือบริษัทจะเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินกิจการ แล้วจึงก าหนดราคาเพ่ือให้ สอดคล้องกัน 

1.2 ลักษณะและประเภทของสินค้า (Character of Product) เช่น สินค้าเกษตรกรรมนอก
ฤดูจะขายราคาแพงกว่าปกติมาก 

1.3 ต้นทุนจะเป็นตัวก าหนดราคาข้ันต่ าสุด 
2. ปัจจัยภำยนอก 

2.1 ค านึงถึงอุปสงค์ (Demand) ของตลาดว่ามีความต้องการเสนอซื้อสินค้ามากเท่าใดและ
อุปสงค์ ของสินค้านั้นมีความยืดหยุ่นต่อราคาเป็นอย่างไร 

2.2 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
2.3. กฎหมายและรัฐบาล 
2.4. จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  
2.5 สภาพการแข่งขัน  
2.6 ค านึงถึงพ่อค้าคนกลาง ผู้ผลิตตั้งราคาให้เขาสามารถขายได้          
2.7 ผู้บริโภค 

 
วัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดรำคำ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ใหญ ่ๆ คือ 
         1. พิจารณาด้านก าไร (Profit Oriented Objectives) 

2. พิจารณาด้านการขาย (Sales Oriented Objectives) 
3. เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคา (Stabilize Price Objectives) 

 
วิธีกำรขั้นพื้นฐำนในกำรตั้งรำคำ 
 วิธีการข้ันพื้นฐานในการตั้งราคา (Basic Methods of Setting Price) นิยมกันอยู่ทั่วไป 3 วิธี คือ 

 1. วิธีกำรตั้งรำคำโดยยึดต้นทุนเป็นเกณฑ์ วิธีปฏิบัติมี 2 แบบ คือ 
 1.1 ตั้งรำคำโดยคิดต้นทุนบวกก ำไร 
 ราคาขายต่อหน่วย  =  ต้นทุนทั้งหมด  +  ก าไรที่ต้องการ 
 จ านวนการผลิต วิธีนี้จะใช้ได้ต้องแน่ใจว่าจ านวนผลิตต้องเท่ากับจ านวนจ าหน่าย ผู้ขาย
จึงจะมีก าไรตามที่ต้องการ ส าหรับพ่อค้าคนกลาง อาจจะบวกก าไรกับต้นทุนได้หลายลักษณะ เช่น  (ก าไร) 

เร่ืองที่ 5 กำรก ำหนดรำคำขำย 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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          - ราคาขายต่อหน่วย  =  ต้นทุนต่อหน่วย  +  10%  ของราคาขาย  (ก าไร) 
         - ราคาขายต่อหน่วย  =  ต้นทุนต่อหน่วย  +  10%  ของราคาทุน 
  1.2 วิธีกำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน  

จุดคุ้มทุน (Break - Even Point) เป็นจุดที่แสดงว่าปริมาณ ณ จุดของการผลิต หรือ    
การจ าหน่าย รายได้รวมจะเท่ากับต้นทุนรวมพอดี 

สูตร จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่ทั้งหมด 
ราคาขายต่อหน่วย  ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

 2. วิธีกำรตั้งรำคำโดยยึดควำมต้องกำรของตลำดเป็นเกณฑ์ การพิจารณาตั้งราคาโดยยึดความ
ต้องการของตลาดเป็นเกณฑ์นั้น สามารถจ าแนกได้เป็นลักษณะย่อย ๆ ดังนี้ 
        2.1 การตั้งราคาในตลาดผูกขาด 
       2.2 การตั้งราคาในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ 
       2.3 การตั้งราคาในตลาดที่มีการแข่งขันน้อยรายระดับราคาที่เหมาะสมของสินค้า 
 ในตลาดทั้ง 3 ประเภทอาศัยแนวความคิดเดียวกัน คือ ผู้ผลิตต้องพยายามผลิต และขายใน
ปริมาณที่ท าให้เกิดก าไรสูงสุด โดยสรุปได้ว่า ระดับราคาที่เหมาะสม อยู่ที่ปริมาณการผลิตที่ท าให้ต้นทุนเพ่ิม
เท่ ากับรายได้ส่ วนเ พ่ิม  แต่ ราคาจะต่ างกัน ตามลักษณะเส้น อุปสงค์ของตลาดแต่ละประเภท 
          2.4 การตั้งราคาในตลาดที่มีความแตกต่างกันในด้านความต้องการซึ่งระดับราคา จะแตกต่าง
ตามกรณี เช่น 
           - ลูกค้ามีมากกว่า 1 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีความต้องการสินค้าแตกต่างกัน กลุ่มใด มีความ
ต้องการและความจ าเป็นมาก ราคาจะสูงกว่ากลุ่มอื่น 
 - ลูกค้าแต่ละกลุ่มอยู่ห่างไกลกันท าให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย
แตกต่างกันไปด้วย 
 - ช่วงเวลาที่ขายสินค้าแตกต่างกัน ระดับราคาสินค้าที่จ าหน่ายในแต่ละช่วง เวลาจะไม่เท่ากัน 
เช่น รถรับ-ส่งสองแถว เป็นต้น 

 3. วิธีกำรตั้งรำคำโดยยึดกำรแข่งขันเป็นเกณฑ์ การตั้งราคาโดยมุ่งพิจารณาที่การแข่งขัน เป็น
วิธีการที่นักการตลาดเห็นความส าคัญของคู่แข่งขันมากกว่าความส าคัญของความต้องการของตลาดและ
ต้นทุนลักษณะ ราคาเช่นนี้อาจเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพ่ือเอาชนะคู่แข่งขัน ระดับราคา ไม่จ าเป็นต้อง
เท่าเทียมกับคู่แข่งขัน อาจสูงกว่าหรือต่ ากว่าก็ได้ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนถึงการตั้งราคาในลักษณะนี้  ได้แก่ 
            3.1 การก าหนดราคาตามคู่แข่งขัน  
   3.2 การก าหนดราคาโดยยื่นซองประมูล 
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กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ำยบทที่ 8 
 

ค ำสั่ง  ให้ผู้เรียนจงตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
1. ใหผู้้เรียนสรุปภาพรวมของหลักการจัดการตลาดของสุกรมา 1 หน้ากระดาษขนาด A4  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ให้ผู้เรียนดูวีดีทัศน์จากนั้นแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดแล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 9 
กำรท ำบัญชี 
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บทที่ 9 กำรท ำบัญชี 
  
สำระส ำคัญ 
 การจัดท าบัญชี เป็นการจัดท าเรื่องรายรับ – รายจ่าย การบันทึกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง
สุกร เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
 1. สามารถอธิบายการท าบัญชีได ้
  
ขอบข่ำยเนื้อหำ 
 1. การท าบัญชีทรัพย์สิน 
 2. การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
  
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารแบบเรียน 
 2. ศึกษาสื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 1. เอกสารแบบเรียน บทที่ 9 
 2. สื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
ประเมินผล 
 1. ประเมินจากการสอบประจ าภาคเรียน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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บทที่ 9 
กำรท ำบัญชี 

 

 กำรท ำบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน เป็นการบันทึกรายการทรัพย์สินต่าง ๆ อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ปุ๋ย 
ปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ จ านวนผลผลิต ผลผลิตที่คงเหลือ ตลาดจนหนี้สินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินการผลิต 
ในการบันทึกทรัพย์สิน – หนี้สินต่าง ๆ เพ่ือจะน าไปใช้ในการสรุปฐานะทางการเงินและเป็นข้อมูลที่จะใช้ใน
การค านวณหารายได้สุทธิต่อไป 

กำรจดบันทึกกำรปฏิบัติงำน นอกจากการบันทึกทรัพย์สินแล้ว การจดบันทึกการปฏิบัติงานก็ควร 
จัดท าควบคู่กันไป เป็นการบันทึกข้อมูลในด้านการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ 

- พันธุ์ บันทึก ชื่อพันธุ์ การคัดพันธุ์ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือเปรียบเทียบหาลักษณะ 
วิธีการที่เหมาะสมและให้ได้ผลดีที่สุดในท้องถิ่นของตน วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและให้ได้ผลดีที่สุดใน
ท้องถิ่นของตน วิธีการเก็บเกี่ยว โรค แมลง ศัตรูพืชอื่น ๆ เพื่อพิจารณาการปลูกครั้งต่อไป 

- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น ผลการทดสอบดิน รวมทั้งชนิดและปริมาณปุ๋ยที่ใช้ความเป็นกรด 
เป็นด่างของดินเพ่ือป้องกันและหาวิธีการปรับปรุงรักษาดินให้สมบูรณ์และรักษาความสมดุลของธาตุอาหาร
ตลอดไปผลผลิต เป็นรายงานปริมาณของผลผลิตที่ส่งจ าหน่ายทั้งตลาดบริโภคและส่งจ าหน่ายตลาด 

- อุตสาหกรรมเพ่ือเป็นแนวในการวางแผน ก าหนดจ านวนและขยาดของพ้ืนที่ในการผลิตครั้งต่อไปได้
อย่างถูกต้องสภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลทั่ว ๆ ไปของสภาพแวดล้อในการปลูกในขณะนั้น ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน  

- การกระจายตัวของฝน สภาพแสง อุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุด ทิศทางลม กระแสลม รวมถึงโรค ศัตรูอ่ืน 
ๆ มาตรการป้องกันก าจัด ปริมาณผลผลิตที่ได้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่และเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงในการ
ปลูกครั้งต่อไป 

- การตลาด ถือเป็นหัวใจที่มีความส าคัญและจ าเป็นมากที่ผลิตควรรับทราบข้องมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการตลาด เช่น แหล่งรับซื้อ พ่อค้าคนกลาง ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับปริมาณและราคาของผลผลิตในแต่
ละช่วงของปี การบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดระบบการปลุกพืช 
การปรับปรุงดินบ ารุงดินต่าง ๆ ตลาดจนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะปลูกพืชในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 1 กำรท ำบัญชีทรัพย์สิน 
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 บัญชี หมายถึง การจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินหรืออย่างน้อยที่สุดก็เกี่ยวกับบางส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยผ่านการวิเคราะห์ จัดประเภทและบันทึกไว้ในแบบฟอร์มที่ก าหนดเพ่ือแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของกิจกรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 รำยรับ คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการหาเงินของเราว่ามาจากทางใดบ้าง ได้แก่ 
- รายรับหลัก ๆ เช่น เงินเดือน ค่าแรงที่ได้รับในแต่ละเดือน 
- รายรับอื่น ๆ หรือ รายรับเสริม เช่น รายรับจากอาชีพเสริมต่างๆ หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุน 

 รำยจ่ำย คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงการใช้จ่ายของตัวเรา ว่าได้ใช้เงินไปอย่างไรบ้าง โดยจะแบ่งออกเป็น 
รายจ่ายคงท่ีและรายจ่ายผันแปร 

- รายจ่ายคงที่ คือ รายจ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอนและสม่ าเสมอในทุกๆเดือน เช่น ค่าเช่าหอพัก         
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร (ตามความจ าเป็น) ค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว เป็นต้น 

- รายจ่ายผันแปร คือ รายจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน เช่น ค่างานเลี้ยง
สังสรรค์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าท่องเที่ยว สันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น 

 

กำรท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย  
 บัญชี หมายถึง การจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินหรืออย่างน้อยที่สุดก็เกี่ยวกับบางส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยผ่านการวิเคราะห์ จัดประเภทและบันทึกไว้ในแบบฟอร์มที่ก าหนดเพ่ือแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของกิจกรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
 
ตัวอย่ำงกำรบันทึกบัญชี 
 

ล ำดับ วันที่ รำยกำร รำยรับ รำยจ่ำย 
1 01 /05/xx รับเงินเดือน (หักเงินก่อนทันที 10 %) 9,000 - 
2 02 /05/xx ซักเสื้อผ้า - 500 
3 03 /05/xx ซื้ออาหาร - 700 
4 xx / xx / xx ฯลฯ xx / xx / xx xx / xx / xx 
5 31/05/xx เติมน้ ามันรถ - 1,000 
6 รวม 9,000 8,700 

 
ประโยชน์ของกำรท ำบัญชี 

1. เพ่ือควบคุมไม่ให้ทรัพย์สินของกิจกรรมรั่วไหล 
2. เพ่ือบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามล าดับก่อน -  หลัง       

จากบัญชีที่บันทึกไว้ท าให้ทราบถึงก าไรขาดทุน ในการด าเนินงาน 
3. ท าให้เรารู้การใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือน ช่วยให้สามารถตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นในออกไปท าให้

มีเงนิเหลือมากขึ้น เช่น ค่ากาแฟ ค่าช๊อปปิ้งของที่ไม่จ าเป็น 

เร่ืองที่ 2 กำรท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 
เร่ืองที่ 1 กำรท ำบัญชีทรัพย์สิน 
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4. ท าให้รู้จักคิดให้รอบคอบก่อนจะใช้จ่าย รู้ว่าค่าใช้จ่ายไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพราะถ้าเรา
รู้จักตัวเอง และมองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองแล้ว การละเลิกกิจกรรมที่สร้างความฟุ่มเฟือยทั้งปวง 
จะเป็นจุดเริ่มต้นของการออมที่เพ่ิมข้ึนด้วยการท าบัญชีรายรับรายจ่าย 

บัญชีต้นทุน เป็นบัญชีบันทึกต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์จะแยกบัญชีออกตามลักษณะของต้นทุน 
คือ วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต  หากในการผลิตนั้นจ าเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบ
หลายชนิดจะแยกบัญชีวัตถุดิบออกตามชนิด หรือแรงงานทางตรงหากมีการผลิตในหลายแผนกหลาย 
หน่วยงานจะบันทึกแรงงานทางตรงของแต่ละหน่วยออกจากกัน เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น แรงงาน
ทางอ้อม ค่าเช่า ค่าประกันภัย ค่าบ ารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา   ค่าภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น เพราะฉะนั้นการ
บันทึกบัญชีจ าเป็นต้องใช้บัญชีคุมยอดส าหรับรายการที่เกิดขึ้น บัญชีคุมยอดที่ใช้อยู่เป็นประจ าส าหรับบันทึก
ต้นทุน คือ 
    1. บัญชีวัตถุดิบ  ใช้บันทึกรับเข้าและเบิกวัตถุดิบทางตรงไปใช้โดยมีบัญชีแยกประเภทย่อยหรือบัตร
วัตถุดิบส าหรับวัตถุดิบแต่ละชนิด 
      2. บัญชีค่ำแรง ใช้บันทึกคา่แรงที่คนงานแต่ละคนท างานให้กับกิจการ โดยค านวณค่าแรงจากบัตรลง
เวลาหรือสมุดบันทึกการท างาน และจะเครดิตออกเม่ือโอนต้นทุนค่าแรงเข้าบัญชีงานระหว่างท า 
      3. บัญชีค่ำใช้จ่ำยกำรผลิต ส าหรับบันทึกค่าท่ีใช้จ่ายในการผลิต ปกติเมื่อเกิดรายจ่ายขึ้นจะบันทึกไว้
ในบัญชีค่าใช้จ่ายประเภทนั้นแล้วโอนมาเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตภายหลัง 
      4. บัญชีค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตคิดเข้ำงำน ส าหรับบันทึกการโอนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าการผลิต โดย
ปกติมักมีการก าหนดเกณฑ์หรืออัตราในการโอนไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจมียอดไม่เท่ากับบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตที่
เกิดข้ึนจริงจนกว่าจะมีการโอนปิดบัญชี 
      5. บัญชีงำนระหว่ำงท ำ  ใช้เป็นที่รวมต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ก าลังด าเนินการผลิต บัญชีนี้จึงรับโอน
ต้นทุนมาจากบัญชีวัตถุดิบ บัญชีค่าแรงและบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน 
      6. บัญชีสินค้ำส ำเร็จรูป เป็นบัญชีที่รวบรวมต้นทุนของสินค้าที่ผลิตส าเร็จและยังไม่ได้จ าหน่าย โดย
รับโอนต้นทุนมาจากบัญชีงานระหว่างท า และจะเครดิตออกเม่ือได้จ่ายหรือขายสินค้าออกไป 
        ทั้งนั้น จะขออธิบายโดยเน้นการบัญชีต้นทุนตามระบบการสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง เป็นหลัก 
เนื่องจากระบบสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่องจะให้ข้อมูลต้นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
มากกว่าระบบการสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวด 
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กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ำยบทที่ 9 
 

ค ำสั่ง  จงยกตัวอย่างการท าบัญชี รายรับ – รายจ่าย เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร  
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บทที่ 10 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
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บทที่ 10  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
สำระส ำคัญ 

  การเลี้ยงหมูกับปัญหาสิ่งแวดล้อม นับเป็นสิ่งที่เป็นปัญหามาตลอดส าหรับเกษตรกรกับชุมชน ฉะนั้น 
จะต้องเลี้ยงอย่างไร มีวิธีการแบบไหน ที่จะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้ ท าอย่างไรจึงจะเป็น   การเลี้ยงแบบ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
 1. สามารถอธิบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสุกรได้ 

ขอบข่ำยเนื้อหำ 
 1. เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารการสอนบทที่ 10 
 2. กิจกรรมกลุ่มโดยผู้สอน 
 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 1. เอกสารการสอนบทที่ 10 

กำรประเมินผล  
 1. ประเมินผลจากกิจกรรมในเอกสารการสอน 
 2. ประเมินผลจากการค้นคว้ากิจกรรมกลุ่ม 
 3.ประเมินผลปลายภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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บทที่ 10 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

  

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชน
มากที่สุด และใช้ได้เป็นระยะเวลานานมากที่สุด ทั้งนี้จะต้องให้มีความสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์
น้อยที่สุด แต่ในขณะเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นให้คุ้มค่ามากที่สุด หรือเรียกว่าการใช้
อย่างยั่งยืน สาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะผลสืบเนื่องจากการเพ่ิมประชากรและ     
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นตัวเร่งที่ท าให้ เกิดการร่อยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติ อันน ามาซึ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับ
การด ารงชีวิตของประชาชนทั้งในเขตเมืองบและชนบท นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคง และมั่งคั่งของ
ประชาชนในชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น จะต้องมีนโยบายในการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่าง
ชาญฉลาด ค านึงถึงผลได้ผลเสียอย่างถี่ถ้วน โดยการพิจารณาตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกจังหวะ
และความต้องการของสังคม ทั้งนี้เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นมรดกอันมหาศาล  ที่ธรรมชาติให้ไว้ เพ่ือ
มนุษย์ได้ใช้ในการด ารงชีวิต จึงจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือมิให้
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นหมดไปอย่างรวดเร็ว เพราะในการอนุรักษ์เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ทั้งในเมืองและ
ชนบท ดังนั้น ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด จะต้องไม่แยกมนุษย์ออกจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

หลักกำรและวิธีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อม 
  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อมอย่าง        
มีเหตุผล เพ่ืออ านวยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปแก่มนุษย์ โดยมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
เกิดผลอยู่ 6 ประการ คือ 

 1. ต้องมีความรู้ในการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ผลแก่มนุษย์ทั้งที่ เป็นประโยชน์
และโทษ และค านึงถึงเรื่องความสูญเปล่าในการจะน าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ 

 2. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง ตระหนักเสมอว่าการใช้
ทรัพยากรมากเกินไปจะเป็นการไม่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมฉะนั้นต้องท าให้อยู่ในสภาพเพ่ิมพูนทั้ง        
ด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 

 3.  รักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้ให้มีสภาพเพ่ิมพูนเท่ากับอัตราที่ต้องการใช้เป็นอย่างน้อย 
 4. ประมาณอัตราการ เปลี่ ยนแปลงของประชากรได้  พิจารณาความต้องการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญ 
 5.  ปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพยายาม

ค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ ทดแทนการใช้ทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชากร 
 6.  ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อเข้าใจถึงความส าคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อ

การท าให้สิ่ งแวดล้อมอยู่ ในสภาพที่ดี  โดยปรับความรู้ที่จะเผยแพร่ให้เหมาะแก่วัย คุณวุฒิ  บุคคล   
สถานที่หรือท้องถิ่น ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจในหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อัน
จะเป็นหนทางน าไปสู่อนาคตที่คาดหวังว่ามนุษย์จะได้อาศยัในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ 
 

เร่ืองที่ 1 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ (Conservation)  
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วิธีกำรรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ก าจัดการใช้ที่ไม่จ าเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่า 

  2. ดูแลรักษาทรัพยากรที่หายากหรือมีน้อย ให้อยู่ในสภาวะที่มากพอเสียก่อนจึงจะให้ใช้ทรัพยากร
นั้น ๆ ได ้
  3.  ผู้ใช้ทรัพยากรทั้งหลายควรตระหนักอยู่เสมอว่า ทรัพยากรแต่ละอย่างจะมีความสัมพันธ์ต่อกัน
ยากท่ีจะแยกจากกันได ้

4.  การเพ่ิมผลผลิตของพ้ืนที่แต่ละแห่งควรจะต้องท า 
5.  ต้องพยายามอ านวยให้สภาวะต่าง ๆ ดีขึ้น 
ทั้ง 5 ประการนี้เป็นสิ่งที่ควรจะได้กระท า เพ่ือให้การอนุรักษ์ได้ผลตามเจตนารมณ์ โดยไม่ลืมว่า

วัตถุประสงค์สุดยอดของการอนุรักษ์ คือ ต้องท าให้โลกนี้ดี ให้ผลผลิตเหมือนเมื่อพบครั้งแรก พยายามอย่าให้
โลกทรุดโทรมหรือขาดแคลนทรัพยากร ตามค ากล่าวสนับสนุนที่ว่า“ ชาติที่จะเจริญรุ่งเรืองนั้นต้องรู้ว่าจะผลิต
และสร้างทรัพยากรอย่างไรโดย ปราศจากการท าลาย การอนุรักษ์จึงเป็นหัวใจของการพัฒนา ”การที่จะใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ถูกต้องตาม หลักการอนุรักษ์นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีความเข้าใจสิ่งต่าง 
ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา อีกทั้งต้องมีความสนใจต่อการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งในด้านการปฏิบัติและการจัดการ
ทรัพยากร รวมทั้งการขวนขวายหาความรู้ใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือการคงไว้ซึ่งทรัพยากร ทั้งนี้การมีความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์จะช่วยให้รู้จักการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ โดยหลีกเลี่ยงการสูญเปล่า (Waste) และการท าลาย การ
สูญเปล่าตามหลักอนุรักษ์วิทยานั้น เกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ ขั้นผลิตกรรม (Production) และขั้นบริโภค 
(Consumption) แยกได้เป็น 

1.  การสูญเปล่าแบบสมบูรณ์ (Absolute Waste) ได้แก่การสูญเปล่าที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถ
กลับคืน เช่น การพังทลายของดินจากทั้งลมและน้ า 

2.  การสูญเปล่าแบบเพ่ิมพูน (Waste Plus) เป็นขบวนการสูญเปล่าที่รุนแรงคือนอกจากสูญเสีย
ทรัพยากรต่าง ๆ แบบสมบูรณ์แล้ว ยังมีผลท าให้สิ่งหรือขบวนการอ่ืน ๆ สูญเปล่าไปด้วย เช่น การเกิดไฟฟ้า 
ท าลายต้นไม้ในป่าและยังสูญเสียปริมาณสัตว์ป่า สูญเสียดินและอ่ืน ๆ 

3. การสูญเปล่าแบบสัมพันธ์ (Relative Waste) ได้แก่ การสูญเสียที่เกิดจาก การแสวงหาสิ่งหนึ่ง 
แต่ท าให้เกิดผลเสียอีกอย่างหนึ่ง เช่น การท าเหมืองแร่ อาจท าให้เกิดการท าลายพืชพรรณธรรมชาติท าให้น้ า
ในล าธารขุ่นการเก็บของป่าอาจต้องท าลายหรือตัดฟันต้นไม้เพ่ือให้ได้ มาซึ่งผลผลิตจากป่า อาทิ น้ าผึ้ง ยา
สมุนไพร เป็นต้น 

4. การสูญเปล่าแบบตั้งใจ (Organized Waste) ได้แก่การท าให้เกิดการสูญเปล่าโดยตั้งใจจะจัดการ
กับบางอย่าง เพ่ือรักษาราคาหรือค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ หรืออุตสาหกรรมไว้ให้ดีที่สุด  เช่น 
การที่ประเทศบราซิลยอมทิ้งกาแฟลงในทะเลเพราะผลิตมากเกินไป จ าเป็นต้องรักษาราคากาแฟให้เป็นไป
ตามต้องการ การเผาใบยาสูบทิ้งเพราะผลิตมากเกินไป การน าแอปเปิ้ลเทบนถนนให้รถบรรทุกบดเพ่ือท าลาย 
เนื่องจากมีผลผลิตล้นตลาด 
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กำรเลี้ยงหมูแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ถ้าจะพูดถึงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เชื่อว่าหลายคนคงติดภาพความสกปรก และกลิ่นเหม็นอันเป็นเอกลักษณ์ 
ที่ท าให้น้อยคนนักที่อยากจะเขา้ไปดูหรือไม่แม้แต่จะอยู่ใกล้ 
 การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นนโยบายหลักและเป็นแนวคิดการท าฟาร์ม
กาญจนบุรีแห่งนี้ให้เป็น “กรีนฟาร์ม” ที่เน้นการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และใส่ใจชุมชน
รอบข้าง ที่นี่ใช้ระบบโรงเรือนปิด หรือ EVAP เพ่ือช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ และเลือกใช้ไบโอแก๊ส
ระบบบ่อหมักแบบพลาสติกคลุมบ่อ หรือ Cover Lagoon ซึ่งเป็นระบบปิดทั้งหมด จึงตัดโอกาสที่จะเกิดกลิ่น
ออกจากระบบและแมลงวันที่จะไปรบกวนชุมชน และยังสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในฟาร์มได้ด้วย ส าหรับน้ าที่
ออกจากระบบไบโอแก๊ส ก็จะมีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้บ าบัด ซึ่งทางฟาร์มมีนโยบายที่จะไม่ปล่อยน้ า
หลังการบ าบัดออกไปภายนอก ถึงแม้จะผ่านมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ตาม โดยจะน ากลับมาใช้
รดต้นไม้ และบางส่วนจะปรับสภาพและฆ่าเชื้อจนสะอาดส าหรับใช้ล้างท าความสะอาดโรงเรือน ซึ่งถือเป็น
การใช้ประโยชน์จากน้ าอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
 โครงการไบโอแก๊สคือกลไกที่สะอาด นับว่าเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน หนึ่งในก๊าซเรือน
กระจกที่ส าคัญ ซึ่งเป็น สาเหตุของปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม แม้ระบบการเลี้ยงและระบบบ าบัดที่ใช้จะมีประสิทธิภาพดีเพียงใด แต่ก็ยังกังวลว่าจะมี
กลิ่นที่ออกจากโรงเรือนหลงเหลืออยู่ ที่ฟาร์มแห่งนี้จึงพัฒนา ระบบฟอกอากาศ มาช่วยลดกลิ่นเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีกลิ่นรบกวนชุมชน โดยติดตั้งระบบดังกล่าวไว้ด้านหลังพัดลมระบายอากาศที่ท้าย
โรงเรือน ด้วยวิธีการลดกลิ่น 3 ขั้นตอน เริ่มจากการใช้น้ าช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศให้น้อยลง 
จากนั้นจะใช้กรดอ่อนดักจับกลิ่นที่เหลืออยู่ แล้วจึงใช้วัสดุธรรมชาติที่สามารถดักจับกลิ่นได้ดี เช่นกาบ
มะพร้าว ในชั้นสุดท้าย พบว่าระบบนี้สามารถลดกลิ่นเหม็นและกลิ่นแก๊สแอมโมเนียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ภายในฟาร์มและชุมชนรอบข้างมีสภาพแวดล้อมที่ดี และช่วยลดปัญหาได้อย่างแท้จริง 
 การน าระบบฟอกอากาศมาใช้แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าเป็นระบบที่ต้องใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างสูง แต่ก็เป็นวิธีการที่ไม่ก่อผลกระทบกับชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
 หากทุกภาคส่วนหันมาตระหนักถึงความส าคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนี้ ธรรมชาติที่
สมบูรณ์ในสังคมที่เปี่ยมความสุข คงไม่เป็นเพียงแค่จินตนาการอีกต่อไป. 
การจัดการมูลสุกรและน้ าเสียจากฟาร์มสุกร 
 ปัญหามลพิษทางน้ าของประเทศ นอกจากจะเกิดจากการระบายน้ าเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ลงสู่
แม่น้ าล าคลอง อาทิเช่น ชุมชนและกิจการอุตสาหกรรมแล้วน้ าเสียจากกิจกรรมการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการ
เพาะปลูกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือการปศุสัตว์  ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าเสื่อม
โทรมได้ โดย เฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงสุกร ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของ
ประเทศ ประกอบ ด้วยฟาร์มสุกรท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวมทั้งการเลี้ยงตามบ้านแบบดั้งเดิม 
 การเลี้ยงสุกรนอกจากจะท าให้เกิดน้ าเสียที่มีความสกปรกสูง ยังท าให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น และ
แมลงวันรบกวน ซึ่งอาจท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนใกล้เคียงได้ ดังนั้น ฟาร์มสุกรเหล่านี้จ าเป็นต้องมี
การจัดการของเสียและน้ าเสียจากฟาร์มสุกรอย่างเหมาะสม รวมทั้งขณะนี้กรมควบคุมมลพิษได้มีการออก
ประกาศค่ามาตรฐานน้ าทิ้ง เพ่ือควบคุมให้ฟาร์มสุกรต้องมีการบ าบัดน้ าเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดก่อน
จะระบายทิ้งลงสู่ แหล่งน้ าหรือออกสู่สิ่ งแวดล้อม แต่ทั้ งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของเกษตร และ
ผู้ประกอบการเป็นส าคัญเพ่ือเป็นการช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ตลอดไป รวมทั้งเพ่ือให้
ฟาร์มสุกรสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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ของเสียจำกฟำร์มสุกร 

 ของเสียจากฟาร์มสุกร มี 2 ประเภทหลัก คือ ส่วนที่เป็นมูลสุกรและเศษอาหารที่ตกค้างในคอก     
อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการล้างคอกด้วยน้ า และปัสสาวะสุกรซึ่งจะกลายเป็นน้ าเสีย 
 
มูลสุกร 
 การเลี้ยงสุกรท าให้เกิดมูลสุกรเป็นจ านวนมากหากไม่มีการจัดการที่ดีโดยเฉพาะด้านความสะอาด จะ
เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น  โดยเฉพาะบนพ้ืนคอกที่มีการหมักหมมของมูลสุกรและใต้พ้ืนคอกที่มี      
การตกค้างของมูลสุกร ปัสสาวะ และน้ าจากการล้างคอก 
 นอกจากนี้มูลสุกรที่เก็บกวาดออกจากพ้ืนคอก เมื่อน ามาตากแห้งต้องมีการดูแลโดยไม่ควรกองทิ้งมูล
ไว้เป็นเวลานาน เพราะความชื้นในอากาศและอุณหภูมิจะท าให้เกิดปฏิกิริยาเกิดก๊าซที่มีกลิ่นได้ 

กำรจัดกำรมูลสุกรและน้ ำเสียจำกฟำร์มสุกร 

 กำรจัดกำรมูลสุกร 
 มูลสุกรที่เก็บกวาดออกก่อนที่จะท าการฉีดล้างคอกสุกร อาจจะน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น 
  ขำยสด : ให้แก่เกษตรกรที่ต้องการ 
  ท ำปุ๋ยคอก : ตากให้แห้งแล้วน าไปใช้เป็นปุ๋ยส าหรับการเกษตร 
  เป็นอำหำรปลำ : น ามูลสุกรที่ตากแห้ง หรือมูลสุกรสด ให้เป็นอาหารโดยตรง หรือผสมใน
สูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงปลา แต่ในขณะเดียวกันต้องค านึงถึงปริมาณที่จะใช้ ไม่ควรมากเกินไป เพราะจะท าให้น้ า
เน่าและปลาตายได ้
  ผลิตก๊ำซชีวภำพ : โดยการน ามูลสุกรและน้ าเสียไปหมักในสภาพไร้อากาศ ท าให้เกิดก๊าซ
ชีวภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้น จุดตะเกียง กกลูกหมู หรือ
ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ส าหรับมูลสุกรที่ผ่านการหมักแล้วน าไปเป็นปุ๋ยส าหรับปลูกพืชได้เป็นอย่างดี 
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กำรจัดกำรน้ ำเสีย 
  ฟาร์มสุกรส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มสุกรขนาดเล็กและฟาร์มสุกรรายย่อย ดังนั้นในการจัดการ
น้ าเสียอย่างง่ายควรมีหลักการ คือ ต้องแยกมูลสุกรออกจากน้ าเสีย เพ่ือลดการตื้นเขินของบ่อพักน้ าเสียและ
ลดความสกปรกของน้ าเสียที่ไหลเข้าสู่บ่อพัก บ่อพักน้ าเสียควรมีประมาณ  2 - 3  บ่อต่อเนื่องกัน  น้ าจากบ่อ
สุดท้ายสามารถน ากลับ มาใช้ประโยชน์ได้อีก ไม่ว่าจะเป็น ใช้ล้างพ้ืนคอก  สูบใส่บ่อเลี้ยงปลา ใช้รดน้ าต้นไม้
บริเวณรอบ ๆ ฟาร์ม ส าหรับฟาร์มสุกรที่มีน้ าเสียจากหลายโรงเรือน ควรจะ มีรางระบายน้ าเสียอยู่ใต้หลังคา
โรงเรือน เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าฝนไหลมารวมเป็นการลดปริมาณน้ าเสียที่จะบ าบัดและเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าล้น
บ่อพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มำตรฐำนบำงประกำรส ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย 

 นับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลและก าหนดมาตรการ
ต่างๆ ในการส่งออกสินค้าสู่ตลาดประเทศ ซึ่งเริ่มมีการบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก
องค์กรดังกล่าว จึงมีความตื่นตัวและจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวเพ่ือการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย คือ กรมปศุสัตว์ ได้ออกกฎ ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงมาตรฐาน
ต่างๆ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดขององค์การการค้าโลก และองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศ (OIE) และถือว่าเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตร  (GAP) ด้านการผลิตปศุสัตว์ ซึ่งมี
มาตรฐานที่ส าคัญบางประการดังนี้ 
 
มำตรฐำนฟำร์มเลี้ยง 
 กำรควบคุมกำรใช้ยำในมำตรฐำนฟำร์มปศุสัตว ์โดยมีข้อก าหนดการควบคุมการใช้ยาส าหรับสัตว์ 

 ให้ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีความต้องการขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์จากกรมปศุ
สัตว์ เพ่ือยื่นค าร้องพร้อมด้วยหลักฐานต่อปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อ าเภอในท้องที่ฟาร์มตั้งอยู่ แล้ว
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จึงไปท าการตรวจสอบฟาร์มเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำมำตรฐำนฟำร์ม 
 1. เพ่ือปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพ 
 2. เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่
ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ 
 3. เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่งออก 
 4. เพ่ือลดมลภาวะจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันและก าจัดโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
. 

 องค์ประกอบของฟำร์ม 
 ท าเลที่ตั้งของฟาร์ม 
 1. อยู่บริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก 

2.  สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจากภายนอกเข้าสู่ฟาร์ม 
3.  อยู่ห่างจากแหล่งชุมชน โรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ 
4. อยู่ในท าเลที่มีแหล่งน้ าสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ าใช้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี 
5. ควรได้รับการยินยอมจากองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
6. เป็นบริเวณท่ีไม่มีน้ าท่วมขัง 
7. เป็นบริเวณท่ีโปร่ง อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี และมีต้นไม้ให้ร่มเงาภายในฟาร์ม 

 ลักษณะของฟำร์ม 
 1.  เนื้อที่ของฟาร์ม ต้องมีเนื้อที่เหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม โรงเรือน 
 2. การจัดแบ่งเนื้อที่ต้องมีเนื้อที่กว้างเพียงพอส าหรับการจัดแบ่ง  การก่อสร้างอาหาร
โรงเรือนอย่างเป็นระเบียบ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและไม่หนาแน่นจนไม่สามารถจัดการด้านการผลิต
สัตว์ การควบคุมโรคสัตว์สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ตามหลักวิชาการ ฟาร์ม
จะต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่ฟาร์มเป็นสัดส่วนโดยมีผังแสดงการจัดวางที่แน่นอน 
 3. ถนนภายในฟาร์มถนนภายในฟาร์มต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม
สะดวกในการขนส่งล าเลียงอุปกรณ์ อาหารสัตว์ รวมทั้งผลผลิตเข้า-ออกจากภายนอกและภายในฟาร์ม 
 4. บ้านพักอาศัยและอาการส านักงานอยู่ในบริเวณอาศัย โดยเฉพาะไม่มีการเข้าอยู่อาศัย
ในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ บ้านพักต้องอยู่ในสภาพแข็งแรง สะอาด เป็นระเบียบไม่สกปรกรกรุงรัง มีปริมาณ
เพียงพอกับจ านวนเจ้าหน้าที่ ต้องแยกห่างจากบริเวณเลี้ยงสัตว์พอสมควร สะอาด ร่มรื่น มีรั้วกั้นแบ่งแยกจาก
บริเวณเลี้ยงสัตว์ตามท่ีก าหนดอย่างชัดเจน 
 5. ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงที่อาจเป็นพาหะน าโรคเข้าไปในบริเวณเลี้ยงสุกร 
 ลักษณะโรงเรือน 
              โรงเรือนควรมีขนาดที่เหมาะสมกับจ านวนสัตว์ ถูกสุขอนามัย สัตว์อยู่สุขสบาย  

 กำรจัดกำรฟำร์ม 
  กำรจัดกำรโรงเรือน 
  1. โรงเรือน และที่ให้อาหาร ต้องสะอาดและแห้ง 
  2. โรงเรือนต้องสะดวกในการปฏิบัติงาน 
  3. ต้องดูแลซ่อมแซมโรงเรือนให้มีความปลอดภัยต่อสุกรและผู้ปฏิบัติงาน 
  4. มีการจัดการโรงเรือนเตรียมความพร้อมก่อนน าสัตว์เข้า 
  5. มีการท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อตามความเหมาะสม 
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 กำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร 
  1. ต้องมีจ านวนแรงงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนสัตว์เลี้ยง มีการจัดแบ่งหน้าที่
และความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน บุคลากรภายในฟาร์มควรได้รับการตรวจ
สุขภาพเป็นประจ าทุกปี 
  2. ให้มีสัตวแพทย์ควบคุมก ากับดูแลด้านสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์มโดยสัตวแพทย์ ต้องมี 
ใบอนุญาตประกอบบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง และได้รับอนุญาตควบคุมฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ 

 คู่มือกำรจัดกำรฟำร์ม 
              ผู้ประกอบการฟาร์มต้องมีคู่มือการจัดการฟาร์ม แสดงให้เห็นระบบการเลี้ยงการจัดการฟาร์ม
ระบบบันทึกข้อมูลการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยในฟาร์ม 
 

 ระบบบันทึกข้อมูล 
              ฟาร์มจะต้องมีระบบการบันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 
  1.  ข้อมูลการบริหารฟาร์ม ได้แก่ บุคลากร แรงงาน 
  2. ข้อมูลจัดการผลิต ได้แก่ ข้อมูลตัวสัตว์ ข้อมูลสุขภาพสัตว์ ข้อมูลการผลิตและข้อมูล
ผลผลิต 

 กำรจัดกำรด้ำนอำหำรสัตว์ 
  1.  คุณภาพอาหารสัตว์ ประกอบด้วย 
   - แหล่งที่มาของอาหารสัตว์ 
  ในกรณีซื้ออำหำร ต้องซื้อจากผู้ขายที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์
พ.ศ. 2525 
  ในกรณีผสมอำหำรสัตว์เอง ต้องมีคุณภาพอาหารสัตว์เป็นไปตามก าหนดตามกฎหมายตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
   - ภาชนะบรรจุและการขนส่ง 
                 ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควรสะอาด ไม่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ ปุ๋ยหรือวัตถุอ่ืนๆ ใดที่
อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ สะอาด แห้ง กันความชื้นได้ ไม่มีสารที่จะปนเปื้อนกับอาหารสัตว์ ถ้าถูกเคลือบด้วย
สารอ่ืนสารดังกล่าวต้องไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ 
   - การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 
                 ควรมีการตรวจสอบอาหารสัตว์อย่างง่าย  นอกจากนี้ต้องสุ่มตัวอย่างอาหารสัตว์ส่ง
ห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพและสารตกค้างเป็นประจ าและเก็บบันทึกผลการตรวจ
วิเคราะห์ไว้ให้ตรวจสอบได้ 
  2. การเก็บรักษาอาหารสัตว์ 
  ควรมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์แยกต่างหาก กรณีมีวัตถุดิบเป็นวิตามินต้องเก็บในห้องปรับ
อากาศ ห้องเก็บอาหารสัตว์ ต้องสามารถรักษาสภาพของอาหารสัตว์ไม่ให้เปลี่ยนแปลง สะอาด แห้ง ปลอด
จากแมลงและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผลงไม้ร้องด้านล่างของภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ 
  

  กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพสัตว์ 
  1. ฟำร์มจะต้องมีระบบเฝ้ำระวังควบคุม และป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
รวมถึงการมีโปรแกรมท าลายเชื้อโรคก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม 
การควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว และไม่ให้แพร่ระบาดอาหารสัตว์ 
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  2. กำรบ ำบัดโรค 
  2.1 การบ าบัดโรคสัตว์ ต้องปฏิบัติตาม พ .ร.บ. ควบคุมการประกอบการบ าบัดโรคสัตว์     
พ.ศ. 2505 
  2.2 การใช้ยาส าหรับสัตว์ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้ยาส าหรับสัตว์ (มอก.7001-2540) 
 

  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
  1. ประเภทของของเสีย ของเสียที่เกิดจากฟาร์มปศุสัตว์ จะประกอบด้วย 
   1.1 ขยะมูลฝอย 
   1.2 ซากสุกร 
   1.3 มูลสุกร 
   1.4น้ าเสีย 
  2. กำรก ำจัดหรือบ ำบัดของเสีย 
              ฟาร์มจะต้องจัดให้มีระบบก าจัดหรือบ าบัดของเสียที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้
อยู่อาศัย ข้างเคียง หรือสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
   2.1 ขยะมูลฝอย ท าการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในถังที่มีฝาปิดมิดชิด และน าไปก าจัดทิ้ง
ในบริเวณท่ีทิ้งของเทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
   2.2 ซากสุกร ฟาร์มจะต้องมีการจัดการกับซากสุกรให้ถูกสุขลักษณะอนามัย 
   2.3 มูลสุกร น าไปท าปุ๋ย หรือหมักเป็นปุ๋ยโดยไม่ทิ้งหรือกองเก็บในลักษณะที่จะท าให้เกิด
กลิ่นหรือก่อความร าคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
   2.4 น้ าเสีย  ฟาร์มจะต้องมีระบบเก็บกัก หรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสมทั้งนี้น้ าทิ้งจะต้อง
มีคุณภาพน้ าที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งท่ีก าหนด 

  
มาตรฐานน้ าทิ้งจากฟาร์มสุกร 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมอาศัยมาตรา 35, 48, 50 และ 51 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการด าเนินการในมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้มีประกาศ 2 ฉบับ ดังนี้ 
  1. เรื่องก าหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลง
สู่แหล่งน้ าสาธารณะ หรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อม 
  2. ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร     
ซึ่งทั้งสองฉบับมีสาระสรุปได้ดังนี้ 
 การเลี้ยงสุกร ประเภท ก และ ข เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ ซึ่งถ้ามีการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมจะต้องมีมาตรฐานของน้ าทิ้งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งแบบเก็บจ้วงจากจุดที่ระบายน้ าทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม
และการตรวจสอบมาตรฐานน้ าทิ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนดไว้
หรือวิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีกรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ำยบทที่ 10 
 

1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าผลกระทบการเลี่ยงสุกรกับสิ่งแวดล้อมแล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน
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บทที่ 11 
คุณธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
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บทที่ 11 คุณธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
 
สำระส ำคัญ 
 ในการประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ถ้าหากขาดคุณธรรมแล้ว จะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ประกอบการ
เอง กระทบไปถึงสังคม และส่งผลให้ระบบกลไกทางการตลาดขาดความสมดุล เนื่องจากความเป็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัวของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น คุณธรรมในการประกอบอาชีพจึงเป็นสิ่งที่
จะท าให้กลไกทางการตลาดเป็นไปอย่างสมดุล สังคมและประเทศชาติก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้น 

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงคุณธรรมในการประกอบอาชีพได้ 

ขอบข่ำยเนื้อหำ 
 1. ความรับผิดชอบ 
 2. ความซื่อสัตย์ 
 3. ความขยันอดทน 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารการสอนบทที่ 11 
 2. กิจกรรมกลุ่มโดยผู้สอน 

สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 1. เอกสารการสอนบทที่ 11 
 2. สื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรม  

กำรประเมินผล  
 1. ประเมินผลจากกิจกรรมในเอกสารการสอน 
 2. ประเมินผลจากการค้นคว้ากิจกรรมกลุ่ม 
 3.ประเมินผลปลายภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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บทที่ 11  
คุณธรรมในกำรประกอบอำชีพ 

  

ควำมส ำคัญในกำรประกอบอำชีพ 
 ความส าคัญของคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  คุณธรรมเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์จะ
เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาคือความประพฤติ และธรรม คือ เครื่องรักษาความประพฤติ 
การประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตามผู้ประกอบอาชีพจะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมภายนอกเสมอ ทั้งนี้ก็คือ
จะต้องไม่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิด หากประกอบอาชีพโดยไร้คุณธรรมผลเสียหายจะตกอยู่กับสังคม
และประเทศชาติ ฉะนั้นคุณธรรมจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นความส าคัญของ
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ มีดังนี้ 
 1. ช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพแต่ละสาขาได้ใช้วิชาชีพในการท างานที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 2. ช่วยควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความส านึกในหน้าที่
และมีความรับผิดชอบในงานของตน 
 3. ช่วยส่งเสริมและควบคุมการผลิต และการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ใน
เรื่องของความปลอดภัยและการบริการที่ดี 
 4. ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและไม่เห็นแก่ตัว ทั้งนี้ต้องยึดหลักโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคเสมอ 
 5. ช่วยให้วงการธุรกิจของผู้ประกอบอาชีพมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีความเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม
ส่วนรวมมากข้ึน 
 

อำชีพ (Occopation)  
 ด ารง ฐานพี (2536 : 2) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทุกประเทศ
และเก่ียวข้องกับองค์ประกอบทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นค าว่าอาชีพจึงครอบคลุมไปถึงงานที่
ใคร ๆ ก็ท าได้โดยไม่ต้องอาศัยการฝึกหัดมาก่อน เช่น งานที่ต้องใช้แรงงาน (Manual works) และเป็นงานที่
ผู้กระท าจะต้องได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษหรือเป็นงานที่ใช้ทักษะและการฝึกหัดขั้นสูง (Technic world) 
อาชีพมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมเป็นอย่างมาก ในทัศนะของนักสังคมวิทยานั้น อาชีพอาจก่อให้เกิดผลต่อสังคม
ได้ ดังนี้ 
 1. อาชีพสามารถแบ่งกลุ่มแยกกลุ่มคนในสังคมออกเป็นส่วน ๆ ตามสาขาอาชีพ เช่น ผู้ประกอบ 
ธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจการบริการ ข้าราชการ เป็นต้น ในกลุ่มอาชีพ
ดังกล่าว สามารถแยกย่อยออกไปได้อีก เช่น ข้าราชการก็มีทั้งข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการ
ต ารวจ ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรก็มีทั้งชาวนา ชาวสวน ชาวประมง เป็นต้น  

เร่ืองที่ 1 ควำมรับผิดชอบ 
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 2. อาชีพแต่ละอาชีพนั้นก่อให้เกิดเป็นแหล่งรวมผู้คนจากถิ่นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้กลายเป็นกลุ่ม
คนที่มีอุดมการณ์ และความสนใจไปในแนวเดียว 
 3. อาชีพมีผลต่อบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 
 4. อาชีพมีส่วนเชื่อมโยงบุคคลรวมกันเป็นสังคม 
 5. อาชีพก่อให้เกิดความสามารถและความช านาญแก่ผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ 
 

วิธีกำรสร้ำงคุณธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
 วิธีการสร้างคุณธรรมต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นหลัก ปัจจุบันนี้โลกเราก าลังมีปัญหาด้านศีลธรรม 
ปัญหาการขาดคุณธรรม ในหลาย ๆ อาชีพ ฉะนั้นจะต้องมีการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และสร้างเสริม
เติมต่อสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้มีขึ้น 
 
วิธีกำรที่น ำมำใช้สร้ำงคุณธรรมสำมำรถท ำได้ ดังนี้ 
 1. การอบรมตามหลักศาสนา 
 2. การปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 3. การสอนให้รู้จักความเมตตาต่อผู้อื่น 
 4. การสร้างค่านิยมที่พ่ึงประสงค ์
 5. การใช้อิทธิของกลุ่มให้เกิดความคล้อยตาม 
 6. การใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ 
 7. การจัดสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ในทางที่ดี 
 

คุณธรรมที่ผู้ประกอบอำชีพควรประพฤติ 
 หลักในการยึดถือปฏิบัติของผู้ประกอบอาชีพทั่วไปพึงกระท าเพ่ือความเจริญก้าวในอาชีพของตน 
และร่วมรับผิดชอบในสังคม ควรมีดังนี้ 
 1. ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2. การมีคุณธรรมต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในบริการ 
 4. การมีจรรยาอาชีพและด าเนินกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ 
 5. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า 
 6. การเคารพสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของผู้อื่น 
 7. การใช้คุณธรรมในการติดต่อสื่อสาร 
 8. การสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน 
 9. การสร้างวินัยในการประกอบอาชีพ 
 10. การด าเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 11. การใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง 
 12. การประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร 
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ควำมรับผิดชอบส ำคัญอย่ำงไร 
  สถานการณ์ปัญหาเด็กในสังคมไทยนับวันจะรุนแรงมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่แข่งขันกัน
อย่างเสรี ต่อสู่กันทางการตลาด กระตุ้นและเร่งเร้าให้ผู้คนนิยมการบริโภคผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้ง
วัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ท าให้โครงสร้างของสังคมไทยอ่อนแอ ต้นทุนทางสังคม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมไทย ที่เป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นความเป็นตัวตนของไทยถูกละเลยและถูกปฏิเสธจากเด็กและ
เยาวชน เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งจึงได้รับการหล่อหลอมจากบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 
ส่งผลให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงแบนเสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม มีค่านิยมที่ไม่พึง
ประสงค์ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียรและความ
ซื่อสัตย์ พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน สถาบันครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปตามโลกาภิวัตน์
ท าให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวลดน้อยลง ขาดการเอาใจใส่และละเลยในการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของสังคมไทยให้กับเยาวชนเหล่านี้เป็นสาเหตุท าให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก 
 การศึกษามีหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนคนในชาติปลูกฝังและสร้างความ
รับผิดชอบ ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือลดปัญหาและเพ่ิมความสุขให้เกิดขึ้นใน
สังคม การศึกษามีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่ 6 บทบาทคือ 

1. การบังคับ ควบคุม (Custodial Function) เพ่ือให้เยาวชนรุ่นใหม่อยู่ในกรอบ กฎเกณฑ์ของสังคม
โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันไปตามความแตกต่างของวัย 

2. การสร้างเอกลักษณ์ประจ าชาติ (Creating a national identity Function) การศึกษาต้อง
พัฒนาให้เยาวชนเกิดความรู้สึกและประสบการณ์ร่วม เพ่ือท าให้เกิดความผูกพัน ความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
รับผิดชอบต่อประเทศชาติ 

3. การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต (The shilling Function) ให้ความส าคัญกับทักษะการ
ด ารงชีวิต การพัฒนาทักษะการท างานเพ่ือการท างานตามความต้องการของภาคเศรษฐกิจ 

4. การสร้างและคัดสรรคุณภาพของคน (The credentialing Function) เพ่ือตอบสนองต่อการเข้า
สู่ต าแหน่งงานและสถานภาพทางสังคม 

5. การคัดสรรความรู้ จัดระบบองค์ความรู้ (Knowledge Function) คือการพิจารณาคัดสรรความรู้
ของสังคมมาสร้างเป็นหลักสูตร 

6. การถ่ายทอดความรู้ของสังคม (The selecting organizing and transmitting of public)  
ดังนั้น การศึกษามีพลังในตัวเองที่จะสร้างสรรค์และก าหนดบทบาทการพัฒนา เด็ก และเยาวชน 

ด้วยกระบวนการการบังคับควบคุม การสร้างเอกลักษณ์ประจ าชาติ การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต 
การสร้างและคัดสรรคุณภาพของคน การจัดองค์ความรู้ และการถ่ายทอดทางสังคม เพ่ือเด็กและเยาวชน คน
ในชาติให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามต้องการได้ 

ในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กนั้นต้องมุ่งให้เด็กสามารถควบคุมตนเองและรู้จักปกครอง
ตนเองได้ โรงเรียนต้องมีกระบวนการในการสอนทักษะทางสังคมและพฤติกรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ต้องปลูกฝังแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนมีการปรับตัวที่ดี และต้องดูแล ป้องกัน ควบคุม
และแก้ไข พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กนักเรียน ด้วย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียนให้ควบคุมตนเองและปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาของสังคมได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาในด้านความประพฤติของเด็กนักเรียนได้  
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ความรับผิดชอบ เป็นลักษณะของความเป็นพลเมืองที่ดีที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ความรู้สึกรับผิดชอบ เป็น
ลักษณะนิสัยและทัศนคติของบุคคลซึ่งเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามระเบียบ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
ท าตามหน้าที่ของตนเองและมีความซื่อสัตย์สุจริต การที่บุคคลมีลักษณะความผิดชอบ จะช่วยให้การอยู่
ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยความราบรื่น สงบสุข นอกจากนี้ความรับผิดชอบยังเป็นคุณธรรมที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศหากคนในชาติมีความรับผิดชอบจะเกิดผล ดังนี้ 
 - คนที่มีความรับผิดชอบย่อมท างานทุกอย่างส าเร็จตามเป้าหมายได้ทันเวลา 
 - คนมีความรับผิดชอบย่อมเป็นที่นับถือ ได้รับการยกย่อง สรรเสริญและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
   ต่อสังคม 
 - ความรับผิดชอบเป็นสิ่งเกื้อหนุนให้บุคคลปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 
และ   หลักเกณฑ์ของสังคม โดยไม่มีการบังคับจากผู้อื่น 
 - คนที่มีความรับผิดชอบ จะไม่น าความเสื่อมเสียและสร้างความเสียหายแก่ตนเองและสังคม 
 - คนที่มีความรับผิดชอบจะท าให้เกิดความก้าวหน้าสงบสุข ต่อตนเองและสังคม 
 - คนที่ขาดความรับผิดชอบ ย่อมจะไม่ได้รับความไว้วางใจในการท างานส าคัญใดๆและมักจะได้รับค า
   ต าหนิในการท างาน 
 - คนที่ขาดความรับผิดชอบ จะเป็นคนเฉื่อยชาไม่สามารถแก้ไขอุปสรรคใดๆได้ ต้องพ่ึงผู้อ่ืนอยู่เสมอ 
   กลายเป็นคนไม่มีความสามารถ และไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 - คนที่ขาดความรับผิดชอบ มักจะท างานใดๆไม่บรรลุจุดหมาย ไม่ทันเวลา 
 - คนที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในสังคม ท าให้สังคมวุ่นวายไม่เรียบร้อย ไม่มี
   ระเบียบ 
สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบ มีความส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังนี้ 

1. คนที่มีความรับผิดชอบ เป็นคนที่มีศักยภาพท่ีดี  
2. คนที่มีความรับผิดชอบ เป็นคนที่สมรรถนะท่ีดี(Based Competency) 
3. คนที่มีความรับผิดชอบ เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเสมอ 
4. คนที่มีความรับผิดชอบ เป็นคนที่มีการวางแผนที่ดี 
5. คนที่มีความรับผิดชอบ เป็นคนที่ตรงต่อเวลา 
6. คนที่มีความรับผิดชอบ เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี 
7. คนที่มีความรับผิดชอบ เป็นคนขยันหมั่นเพียร 
8. คนที่มีความรับผิดชอบ เป็นคนมุ่งม่ันและมีเป้าหมายในการท างาน 
9. คนที่มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
10. คนที่มีความรับผิดชอบ เป็นคนมองโลกในแง่ที่ดีเสมอ 
11. คนที่มีความรับผิดชอบ จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
12. คนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนน่าเชื่อและมีคุณค่าในสังคม 
13. คนที่มีความรับผิดชอบจะได้รับความไว้วางใจจากผู้อ่ืน 
14. คนที่มีความรับผิดชอบสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
15. คนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม 
16. คนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรง ต่อตนเองและสังคม 
17. คนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีความยุติธรรม 
18. คนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีความเป็นประชาธิปไตย 
19. คนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีกับทุกคน 
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20. คนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีชีวิตที่สงบสุข 
21. คนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่พบความส าเร็จในชีวิต 

 จะเห็นได้ว่าความรับผิดชอบ มีความส าคัญมากเพราะจะท าให้มนุษย์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า และสังคมโลกเกิดความสันติสุขอย่างถ้วนหน้าดังนั้นโรงเรียน ครู และบุคลากร
ต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษา จึงต้องแสดงบทบาทและความรับผิดชอบในการสร้าง
เด็ก เยาวชนและคนในชาติให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม อย่างจริงจัง 
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 ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ  หมายถึง การประกอบอาชีพด้วยความสุจริต รักในอาชีพที่ท าอยู่ไม่น าสิ่ง
ปลอมปนมาใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น พ่อค้าขายข้าวสารน าทรายมาผสมในเมล็ดข้าวหรือน าข้าวคุณภาพ
ต่ ามาผสมกับข้าว คุณภาพดี แล้วบรรจุถุึงจ าหน่ายเพ่ือให้มีปริมาณมากขึ้นหรือขายของที่ไม่ปลอมปน แต่ขาย
ในราคาที่สูงกว่าความจริง แม้จะได้ก าไรมากขึ้นแต่นานไปลูกค้าหรือผู้บริโภคจะหมดความเชื่อถือท าให้ขาย 
สินค้าได้น้อยลงจนต้องปิดกิจการไปในที่สุดอาชีพทางคอมพิวเตอร์ก็เช่นกันถ้า ผู้ประกอบการขาดความ
ซื่อสัตย์ในอาชีพแล้วก็ประกอบอาชีพอยู่ไม่ได้    ดังนั้น ความซื่อสัตย์จึงถือว่ามีความส าคัญต่อ การท าหน้าที่
ของตนเอง ต้องมีความรอบคอบ มีการตรวจสอบที่ดี และทุกอาชีพต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

            ดังนั้นความซื่อสัตย์จึงเป็นพฤติกรรมหรือความสามารถทางด้านหนึ่งที่คุณเองไม่ควร ละเลยหรือ
เพิกเฉย คุณควรเริ่มส ารวจตัวเองว่าคุณมีความซื่อสัตย์ในการท างานหรือไม่ และอยู่ในพฤติกรรมระดับไหน 
ทั้งนี้ขอให้คุณเปิดใจพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้มีความซื่อสัตย์ในการท า งาน ซึ่งคุณเองอาจลืมหรือคิดไม่
ถึงว่าพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของตัวคุณเองนั้นจะ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ปรากฏต่อสายตาของผู้อ่ืนและบุคคล
รอบข้าง และจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ 

         ยกตัวอย่ำงดังนี้ เช่น เป็นข้าราชการ ทหาร ต ารวจใช้อ านาจในทางมิชอบ กระท าทุจริต หรือแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือครอบครัว ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและบ้านเมืองดังที่เราจะเห็น
กันอยู่ใน ปัจจุบัน หรือหากเป็นพ่อค้าแม่ขาย ชาวสวนชาวนาไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ขายของโกงเขา หรือใช้
สารเคมีที่เป็นอันตราย ฯลฯ ก็จะท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท โรคภัยไข้เจ็บจากสารพิษสะสมในร่างกาย เป็น
ต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 
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ขยัน คือ การเอาภาระงานอย่างไม่นิ่งดูดาย ไม่ว่าจะกระท าให้แก่ตัวเองหรือผู้อ่ืนก็ตามแล้วก็กระท า
อย่างสม่ าเสมอด้วยความอดทน ไม่เกียจคร้าน ไม่ย่อท้อ โดยประการใด ๆ ไม่รังเกียจต่องานประเภทนั้น ๆ ไม่
ว่าจะได้รับประโยชน์มากหรือน้อยเพียงนิด แต่เป็นงานอาชีพที่สุจริตถูกกฎหมาย สังคมยอมรับ 

ขยัน หมายถึง พฤติกรรมการกระท าการงาน หรือสิ่งอ่ืนใดก็ตามโดยการกระท านั้นได้ท าอย่าง
สม่ าเสมอ ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง เพราะหากขยันผิด ๆ แล้วย่อมก่อภัย
ตามมาภายหลัง อาจต้องเสียทรัพย์ เสียชื่อเสียง ติดคุกติดตาราง บาดเจ็บ ถึงแก่ชีวิตสังคมรอบด้านตราบาป
ไว้ ให้ทุกข์ทรมานในชาตินี้หรือชาติหน้าต่อๆไป ฯลฯ แต่หากขยันผิดทางโลกทางธรรม ก็มีแต่เสียเวลาของ
ชีวิตอยู่เรื่อย ๆ ไป หลงวกวนแต่เรื่องเดิม ๆ เดินทางผิด หลงทางผิด เป้าหมายของชีวิตเปลี่ยนไป สูญสิ้นไป
อย่างไร้ค่า 

ความขยันที่ส าคัญอีกอย่างก็คือ ต้องขยันอย่างรู้จักใช้สติ - ปัญญา ควบคู่กันไป เพราะแม้ขยันบาก
บั่นทุ่มโถมเต็มที่สักปานใดก็ตาม หากขยันอย่างโง่ ๆ ไม่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบก็จะประสบความล้มเหลวได้ 
จนบางคนถึงกับล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวมาแล้วนักต่อนัก ดังนั้นการที่คนเราจะประสบความส าเร็จในชีวิต
ได้อย่างดีผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้นั้นไม่มีทุกข์ภัยหรือบาปกรรมใด ๆ ตามมาเบียดเบียนจะต้องมี
องค์ประกอบของความขยันดังนี้ 

 1. ขยันอย่างอดทนสม่ าเสมอ 
 2. ขยันในทางท่ีดี ถูกต้อง สังคมยอมรับ ยกย่อง 
 3. ขยันอย่างมีสติปัญญา 

ควำมอดทน  
 ความอดทน มาจากค าว่า ขันติ หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่ง
ด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนา หรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน ซึ่งไม่หวั่นไหว 
ไม่ว่าจะมีคนเทอะไรลงไป ของเสีย ของหอม ของสกปรกหรือของดีงามก็ตาม งานทุกชิ้นในโลกไม่ว่าจะเป็น
งานเล็กงานใหญ ่ที่ส าเร็จขึ้นมาได้นอกจากจะอาศัยปัญญาเป็นตัวน าแล้ว ล้วนต้องอาศัยคุณธรรมอันหนึ่งเป็น
พ้ืนฐานจึงส าเร็จได้ คุณธรรมอันนั้นคือ ขันติ ถ้าขาดขันติเสียแล้ว จะไม่มีงานชิ้นใดส าเร็จได้เลย เพราะขันติ
เป็นคุณธรราส าหรับทั้งต่อต้านความท้อถอยหดหู่ ขับเคลื่อนเร่งเร้าให้เกิดความขยัน และท าให้เห็นอุปสรรค
ต่างๆ เป็นเครื่องท้าทายความสามารถ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความส าเร็จของงานทุกชิ้น  ทั้งทางโลกและทาง
ธรรม คืออนุสาวรีย์ของขันติทั้งสิ้น โดยเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ยกเว้นปัญญาแล้ว             
เราสรรเสริญว่าขันติเป็นคุณธรรมอย่างยิ่ง” ลักษณะความอดทนที่ถูกต้อง 
          1. มีความอดกลั้น คือ เมื่อถูกคนพาลด่า ก็ท าราวกับว่าไม่ได้ยิน ท าหูเหมือนหูกระทะ เมื่อเห็นอาการ
ยั่วยุ ก็ท าราวกับว่าไม่ได้เห็น ท าตาเหมือนตาไม้ไผ่ ไม่สนใจใยดี ไม่ปล่อยใจให้เศร้าหมองไปด้วย ใส่ใจ สนใจ  
แต่ในเรื่องที่จะท าความเจริญให้แก่ตนเอง เช่น เจริญศีล สมาธิ ปัญญาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
 2. เป็นผู้ไม่ดุร้าย คือ สามารถข่มความโกรธไว้ได้ ไม่โกรธ ไม่ท าร้ายท าอันตรายด้วยอ านาจแห่งความ
โกรธนั้น ผู้ที่โกรธง่ายแสดงว่ายังขาดความอดทน มีค าตรัสของท้าวสักกะ เป็นข้อเตือนใจอยู่ว่า “ผู้ใดโกรธ
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ตอบผู้ที่โกรธก่อนแล้ว ผู้นั้นกลับเป็นคนเลวกว่า ผู้ที่โกรธก่อน ผู้ที่ไม่โกรธต่อบุคคลผู้ก าลังโกรธอยู่ ย่อมชื่อว่า 
เป็นผู้ชนะสงครามอันชนะได้ยากยิ่ง”  

3. ไม่ปลูกน้ าตาให้แก่ใครๆ คือ ไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืน ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนหรือเจ็บแค้นใจจนน้ าตา
ไหลด้วยอ านาจความเกรี้ยวกราดของเรา  

4. มีใจเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิตย์ คือ มีปีติอ่ิมเอิบใจเสมอๆ ไม่พยาบาท ไม่โทษฟ้า โทษฝน โทษ
เทวดา โทษโชคชะตา หรือโทษใครๆ ทั้งนั้น พยายามอดทนท าการงานทุกอย่างด้วยใจเบิกบาน ลักษณะความ
อดทนนั้น โบราณท่านสอนลูกหลานไว้ย่อๆ ว่า “ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง นอนนั่งสบาย” 
คนบางคนขี้เกียจท างาน บางคนขี้เกียจเรียนหนังสือ บางคนเกะกะเกเร พอมีผู้ว่ากล่าวตักเตือนก็เฉยเสีย แล้ว
บอกว่าตนเองก าลังบ าเพ็ญขันติบารมี อย่างนี้เป็นการเข้าใจผิด ตีความหมายของขันติผิดไป ขันติไม่ได้
หมายถึงการตกอยู่ในสภาพใดก็ทนอยู่อย่างนั้น 

“พวกท่ีจน ก็ทนจนต่อไป ไม่ขวนขวายท ามาหากิน จัดเป็นพวกตายด้าน” 
“พวกท่ีโง่ ก็ทนโง่ไป ใครสอนให้ก็ไม่เอา จัดเป็นพวก ดื้อด้าน” 
“พวกท่ีชั่ว แล้วก็ชั่วอีก ใครห้ามก็ไม่ฟัง จัดเป็นพวก ดื้อดึง” 
ลักษณะที่ส าคัญยิ่งของขันติ คือ ตลอดเวลาที่อดทนอยู่นั้น จะต้องมีใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง  
สรุปลักษณะของขันติโดยย่อ ได้ดังนี้  
           1. อดทนถอนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความชั่วให้ได้ 
           2. อดทนท าความดีต่อไป  
 3. อดทนรักษาใจไว้ไม่ให้เศร้าหมอง  

 
ประเภทของควำมอดทน   

ความอดทนแบ่งตามเหตุที่มากระทบได้เป็น 4 ประเภท คือ 
1. อดทนต่อความล าบากตรากตร า เป็นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ ความหนาว  

ความร้อน ฝนตก แดดออก ฯลฯ ก็อดทนท างานเรื่อยไป ไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดิน หรืออ้างเหตุเหล่านี้
แล้วไม่ท างาน  

2. อดทนต่อทุกขเวทนา เป็นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายกายของเราเอง ความปวด 
ความเมื่อย ผู้ที่ขาดความอดทนประเภทนี้ เวลาเจ็บป่วย จะร้องครวญคราง พร่ าเพ้อร าพัน หงุดหงิด ฉุนเฉียว
ง่าย ผู้รักษาพยาบาลท าอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจ ก็โกรธง่ายพวกนี้จึงต้องป่วยเป็น ๒ เท่า คือ นอกจากจะ
ป่วยกายที่เป็นอยู่แล้ว ยังต้องป่วยใจแถมเข้าไปด้วย ท าตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลาย  

3. อดทนต่อความเจ็บใจ เป็นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจ อันเกิดจากค าพูดที่
ไม่ชอบใจ กิริยามารยาทที่ไม่งาม การบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชาและลูกน้อง ความอยุติธรรมต่างๆ ในสังคม 
ระบบงานต่างๆ ที่ไม่คล่องตัว ฯลฯ คนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอ โอกาสที่จะได้อย่าง
ใจเรานั้นอย่าพึงคิด  เพราะฉะนั้น เมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ให้เตรียมขันติไว้ต่อต้าน
ความเจ็บใจ  

4. อดทนต่ออ านาจกิเลส เป็นการอดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจ อดทนต่อสิ่งที่เรา
อยากท า แต่ไม่สมควรท า เช่น อดทน ไม่เที่ยวเตร่ ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพสิ่งเสพย์ติด  ไม่รับสินบน ไม่
คอรัปชั่น ไม่ผิดลูกเมียเขา ไม่เห่อยศ ไม่บ้าอ านาจ ไม่ข้ีโอ่ ไม่ข้ีอวด เป็นต้น 
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กิจกรรมแบบฝึกหัดท้ำยบทที่ 11 
 
1. ให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความส าคัญของคุณธรรมในการประกอบอาชีพมาคนละ 1 หน้ากระดาษ A4 
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2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อแล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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บทที่ 12 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรเลี้ยงสุกร 
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บทที่ 12 ปัญหำ อุปสรรคในกำรเลี้ยงสุกร 
  
สำระส ำคัญ 
  ในการผลิตสุกรของเกษตรกรไทย จะพบปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสุกรมาโดยตลอด ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาด้านกระบวนการผลิต ปัญหาด้านการตลาดที่มีราคาผันผวน การตกต่ าของราคาเนื้อสุกร ดังนั้นผู้
เลี้ยงจะต้องศึกษาให้มีความเข้าใจ  
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
 1. สามารถอธิบายปัญหา อุปสรรคในการเลี้ยงสุกรได้ 
  
ขอบข่ำยเนื้อหำ 
 1. ปัญหาด้านกระบวนการผลิต 
 2. ปัญหาด้านการตลาด 
  
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารแบบเรียน 
 2. ศึกษาสื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 1. เอกสารแบบเรียน บทที่ 12 
 2. สื่อ CD การเลี้ยงสุกร 
 3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
ประเมินผล 
 1. ประเมินจากการสอบประจ าภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
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บทที่ 12 
ปัญหำ  อุปสรรคในกำรเลี้ยงสุกร 

 
 

การเลี้ยงสุกรในประเทศไทยถึงแม้จะมีพัฒนาการมายาวนาน แต่เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมี
อิสระเสรีในการเลือกเลี้ยงสุกรและขยายการเลี้ยงมากขึ้นในช่วงที่สุกรมีราคาดี และเพราะแรงจูงใจด้านราคา
ท าให้ผู้เลี้ยงขยายการเลี้ยงอย่างไม่มีขีดจ ากัด เมื่อปริมาณสุกรมีมากเกินความต้องการผลที่ตามมาราคาก็จะ
ตกต่ า จนถึงระดับที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรแบกรับภาระการขาดทุนไม่ไหว ก็จะหยุดเลี้ยงสุกรไปชั่วระยะเวลา
หนึ่ง เมื่อปริมาณสุกรลดลงถึงระดับท่ีไม่เพียงพอที่จะสนองความต้องการของตลาด ราคาสุกรก็จะกลับปรับตัว
สูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จนกระทบถึงผู้บริโภคซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เหตุการณ์จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียน
ไปเช่นนี้ตลอดมา กล่าวคือ ราคาสุกรและปริมาณการเลี้ยงสุกรจะผันผวนเป็นวัฏจักรที่เรียกกันว่า “วัฎจักร
สุกร” หรือ Hog Cycle ประกอบกับปัญหาโรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย รวมทั้งการใช้
สารต้องห้ามบางชนิดในสุกรส่งผลให้ตลาดสุกรของไทยไม่พัฒนาก้าวหน้าไปเท่าที่ควรจะเป็น ไม่ว่าตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ และการที่เนื้อสุกรของไทยไม่สามารถส่งออกไปขายในตลาดส าคัญ ๆ 
ในต่างประเทศที่นิยมบริโภคสุกร เช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ท าให้การแก้ปัญหาวัฏจักรสุกรที่เกิดขึ้น
เป็นประจ า ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้นโยบายการส่งออกเข้ามาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ส่งผลให้
อุตสาหกรรมสุกรของไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงขีดสุดได้ ทั้ง ๆ ที่
ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสุกรทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการผลิตสุกร 
ความเพียงพอด้านพืชอาหารสัตว์ที่มีหลากหลายชนิด และการสั่งสมประสบการณ์และทักษะในการเลี้ยงสุกร
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจ านวนมากที่สามารถพัฒนาไปสู่การเลี้ยงสุกรเพ่ือการค้าได้ แต่เพราะข้อจ ากัดด้าน
การตลาดและความไม่แน่นอนชัดเจนในนโยบายของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมสุกรท าให้อุตสาหกรรมสุกร
ของไทยย่ าอยู่กับที่ไม่มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศคู่แข่งทั่วโลก เช่น ประเทศจีน เนเธอร์แลนด์ 
เดนมาร์ก เบลเยี่ยม สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นต้น 

สามารถแยกพิจารณาได้ในประเด็นหลักของปัญหาและอุปสรรค ดังต่อไปนี้ คือ 
1. ด้ำนกำรผลิต 

      1.1 ความไม่ชัดเจนในปริมาณสุกรที่มีในแต่ละช่วงเวลา 
      1.2 โรคระบาดในสุกร 
    1.3 สารตกค้างในสุกร 
     1.4 ปัญหาการขาดแคลนโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัยและถูกสุขอนามัย 
      1.5 ปัญหาต้นทุนการผลิตสุกรและต้นทุนอาหารสัตว์ 

2.  ด้ำนกำรตลำด 
      2.1 ความจ ากัดในการส่งออกสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรไปตลาดต่างประเทศ 
      2.2 ปัญหาระบบการตลาดภายในประเทศขาดประสิทธิภาพ 
     2.3 การจัดสรรส่วนเหลื่อมการตลาด (Marker’s Margin) ภายในประเทศ โดยระบบตลาดยัง
ไม่เป็นธรรม 
      2.4 ปัญหาราคาตกต่ าท่ีเกิดจากวัฏจักรสุกร (Hog cycle) 

เร่ืองที่ 1 ปัญหำด้ำนกระบวนกำรผลิต และกำรตลำด 
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3. ปัญหำนโยบำยสุกรของรัฐ 

      แม้ว่าการดูแลด้านนโยบายสุกรของรัฐ จะมีคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการปศุสัตว์
แห่งชาติดูแล แต่ในความเป็นจริงคณะกรรมการชุดนี้มีการประชุมน้อยครั้งมากในแต่ละปี และยังขาดความ
ชัดเจนเชิงนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมดูแล และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสุกรแห่งช าติ 
       3.1 ปัญหานโยบาย ได้แก่ ปัญหาเชิงโครงสร้างการบริหารเพ่ือการควบคุมการผลิตและ
การตลาดสุกร ปัจจุบันยังขาดโครงสร้างการบริหารเพ่ือการควบคุมการผลิตและการตลาดที่สมบูรณ์เพียง
พอที่จะให้เกิดการปฏิบัติให้เป็นเอกภาพ และยังไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ชัดเจน 

       3.2 นโยบายการให้การดูแลสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในการพัฒนาการเลี้ยงสุกร การลด
ต้นทุนการเลี้ยงสุกร การสนับสนุนการผลิตและการตลาดของเกษตรกรรายย่อยไม่มีความชัดเจนว่า จะให้อยู่
ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใดเป็นที่แน่นอน ท าให้เกษตรกรรายย่อยเสียเปรียบเชิงธุรกิจในระบบการค้าเสรี
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

     3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุกรมีหลายฉบับและขัดแย้งกัน  

4. ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 การที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment Concern) เป็นความรับผิดชอบที่ส าคัญที่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกระดับจะต้องดูแลจะต้องรับผิดชอบด้วย (Pollution pay) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจะต้องถือปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ด้วย เกี่ยวกับปัญหานี้ปรากฏว่า มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะจากฟาร์มสุกรของประชาชน
โดยทั่วไปที่อยู่ในพ้ืนที่เข้าสู่กระบวนการบริหารอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมาธิการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภาเองก็มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสร้างฟาร์มสุกรในพ้ืนที่ไม่สมควรเข้ามาด้วยเช่นกัน   
 
แนวทำงแก้ไข 

เพ่ือให้อุตสาหกรรมสุกรของไทยเป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การผลิต
และการตลาดให้บรรลุเป้าหมาย สุกรไทยสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
คณะท างานจึงเสนอแนวทางแก้ไขเพ่ือให้วัฏจักรสุกรถูกท าลายไปอย่างถาวรยั่งยืน ไม่ให้การตกต่ าของราคา
สุกรหวนกลับมาเป็นวัฏจักรอีก โดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขต่อรัฐบาล ดังต่อไปนี้ 
 
แนวทำงแก้ไขด้ำนกำรผลิต 
      1. จะต้องด าเนินการให้มีการจดทะเบียนฟาร์ม จดทะเบียนผู้เลี้ยงสุกรให้ครบถ้วน และก าหนด
ระเบียบปฏิบัติให้ผู้เลี้ยงสุกรต้องรายงานปริมาณสุกร ให้หน่วยงานรับผิดชอบของทางราชการทราบเป็นระยะ 
ๆ เพื่อให้ทางราชการมีข้อมูลตัวเลขปริมาณที่แน่นอนชัดเจนเพื่อประโยชน์ทางการบริหารจัดการ และเพ่ือการ
วางแผนควบคุมการผลิต และดูแลเรื่องราคาให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
      2.  เพ่ือลดต้นทุนการเลี้ยงสุกรให้แก่เกษตรกรรายย่อย ทางราชการโดยกรม ปศุสัตว์จะต้อง
ด าเนินการสร้างสุกรพันธุ์แท้ของไทยขึ้นเอง ให้เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมที่จะจ าหน่ายจ่ายแจกให้เกษตรกรทั่วทุก
ภูมิภาคน าไปเลี้ยงแล้วได้ก าไรสูงสุด 
      3. ภาครัฐจะต้องมีมาตรการส่งเสริมให้สร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัยในทุกเขตที่มีการเลี้ยงสุกรจ านวน
มากเหมาะสมที่จะให้สร้างโรงฆ่าสัตว์ทันสมัยขึ้นได้ โดยให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีโอกาสเข้ามามีส่วน
ร่วม และมีบทบาทในเรื่องนี้ด้วย เพราะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และรายได้ของท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย 
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      4. กรมปศุสัตว์จะต้องเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องดูแลเรื่องโรคสุกรและสารตกค้างในสุกรช าแหละ 
ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างจริงจังและเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสารเร่งเนื้อแดง ในปัจจุบันที่มี
ปัญหาอย่างมาก 
      5. กรมปศุสัตว์ จะต้องคิดค้นและเผยแพร่สูตรอาหารสุกรที่ลดต้นทุนค่าอาหารให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกร แนะน าให้เกษตรกรเลี้ยงสุกรด้วยสูตรอาหารที่สุกรกินแล้วไม่เหลือธาตุอาหารถ่ายออกมาเป็นมูลสัตว์ที่ 
ก่อให้เกิดมลภาวะมากเกินไป 
      6. ก าหนดเขต (Zoning) พ้ืนที่ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพ่ือการส่งออก ภาครัฐอาจจะสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสุกรเพ่ือการส่งออก เพ่ือด าเนินการผลิตสุกรควบวงจรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ือ
จัดการดูแลสภาพแวดล้อมอย่างจริงจังและเป็นเขตปลอดโรคระบาดสัตว์เพ่ือเป็นการสนับสนุนการส่งออกสุกร
ไปตลาดต่างประเทศได้ทั้งหมด 
 7. การเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายย่อยต้องได้รับการดูแลจากหน่วยงานส่งเสริมของทางราชการอย่าง
ใกล้ชิด และได้รับการส่งเสริมให้รวมตัวกันทางการผลิต สหกรณ์ผู้ผลิตสุกรควรปรับปรุงให้เข้มแข็งขึ้นอีกครั้ง
โดยมาตรการของทางราชการ 
 
แนวทำงกำรแก้ไขด้ำนกำรตลำด 

      1. ทางราชการจะต้องมีมาตรการส่งเสริมให้มีการแปรรูปเนื้อสุกรเป็นผลิตภัณฑ์จากสุกร เพ่ือการ
ส่งออกอย่างจริงจัง และมีการแสวงหาช่องทางการตลาดให้ด้วยเป็นพิเศษ 
      2. ภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไปลงทุนเพ่ือการผลิต และการตลาดในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกด้านสุกรเพ่ือใช้แรงงานและอาหารสัตว์บางส่วนจากประเทศ
ไทย ซึ่งจะเป็นการน าเข้าเงินตราต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย 
      3. พัฒนาและส่งเสริมให้มีตลาดกลางประมูลสุกร ในทุกเขตส่งเสริมการเลี้ยงสุกร โดยสนับสนุนให้
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและภาคเอกชนทั่วไป มีความสะดวกท่ีจะจัดตั้งตลาดกลางขึ้นและสนับสนุนส่งเสริมให้มีโรง
ฆ่าสัตว์ที่ทันสมัยด าเนินควบคู่กันไปด้วย 
      4. ให้เนื้อสุกรช าแหละเป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานและทางราชการจะต้องมีมาตรการดูแลไม่ให้ราคา
สุกรมีชีวิตตกต่ ากว่าราคาต้นทุน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรส่วนเหลื่อมทางการตลาด โดยใช้การ
จัดการตามสูตร ราคาเนื้อแดง 1 กก. = (ราคาสุกรมีชีวิต x 2) + 2 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการค้าสุกร ผนวกกับ
วิถีตลาดสุกรที่ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรศึกษาไว้แล้ว 
      5. ระเบียบ กฎหมาย ที่มีอยู่แล้วหรือจะต้องตราขึ้นใหม่ จะต้องให้มีผลปฏิบัติอย่างจริงจังที่จะ
ป้องกันไม่ให้มีการ Dump ราคา โดยของไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพก็ตาม 
      

แนวทำงกำรแก้ไขด้ำนนโยบำย 
      1. จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการสุกรระดับชาติ โดยมีรัฐมนตรีเป็นประธานเพ่ือท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายการผลิต การตลาด และท าหน้าที่ควบคุมบริหารและจัดการ และดูแลการตลาดอย่างจริงจัง โดยให้มี
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารที่มาจากตัวแทนของผู้เลี้ยงรายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ และฝ่ายราชการ
ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ จะต้องยึดหลักท่ีจะปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ยืนบนขาตัวเองให้ได้ใน
อนาคตอันใกล้ 
      2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุกรไม่ว่าจะเป็นการก ากับควบคุมการผลิต การตลาด การ
ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน 
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      3. การจัดตั้งกองทุนเพ่ืออุตสาหกรรมสุกรโดยเฉพาะ โดยให้มีที่มาของเงินกองทุนจากแหล่งที่สมควร
และเหมาะสม เพ่ือใช้แก้ปัญหาการผลิต การตลาด การวิจัยพัฒนาและอ่ืน ๆ จะต้องเร่งด าเนินการโดยทาง
ราชการจะต้องเป็นผู้สนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนส่วนหนึ่งด้วย 
     
แนวทำงกำรแก้ไขด้ำนสิ่งแวดล้อม 
      1. จะต้องพิจารณาแก้ไขมลภาวะที่มีสาเหตุมาจากฟาร์มสุกรทุกขนาดภาครัฐจะต้องเข้าสนับสนุนทาง
การเงิน เพ่ือให้มีการด าเนินการแก้ไขเรื่องมลภาวะจากฟาร์มสุกร 
      2. จะต้องสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพ่ือให้มีการจัดการบ าบัดของเสียจากฟาร์มสุกรให้เกิดประโยชน์
และลดต้นทุนการจัดการของเสียด้วย 
      3. พิจารณาด าเนินการเพ่ือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรขึ้นโดยเฉพาะ และจะต้องจัดเป็น
นิคมของสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง เพ่ือให้มาอยู่รวมกันในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและถูก
ก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจการเลี้ยงสุกร เพ่ือความสะดวกและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และทางราชการจะต้องให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนด าเนินการในเบื้องต้น ทั้งนี้ให้ใช้การบริหาร
จัดการโดยระบบสหกรณ์ 
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1. จงบอกถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ในการเลี้ยงสุกร มาพอสังเขป 
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นางสาวนงลักษณ์  ดังเด็ง ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอสะเมิง 
นายยุทธศักดิ์   ชื่นชูภาพ ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอสะเมิง  
นางสาวศรัญญา ตันใจ ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอสะเมิง   
นางสุภาษา สบสุขสกุลผล ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอสะเมิง  
นายสรรนิกร ใจบุญ ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอสะเมิง  
นายธงชัย           ขยัน ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอสะเมิง 
นายบุญรัตน์  หมื่นบุญตัน เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล กศน.อ าเภอสะเมิง  
นายณัฐวัตร แสงประสิทธิ์ บรรณารักษ์ กศน.อ าเภอสะเมิง  
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ที่ปรึกษำ 

นายศุภกร     ศรีศักดา  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
นางมีนา   กิติชานนท์ รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
 
คณะบรรณำธิกำร/ปรับปรุงแก้ไข 

นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอแม่อาย ประธานกรรมการ 
นางนุชลี  สุทธานนท์กุล ครูช านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอสันป่าตอง  กรรมการ 
นางยุพดี  ดวงค า ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอสันทราย  กรรมการ 
นางพรวิไล  สาระจันทร์ ครู คศ.1  กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่  กรรมการ 
นายสมัย  รักร่วม ครู คศ.1  กศน.อ าเภอแม่ออน  กรรมการ 
นายทวิช  กันธะค า ครู คศ.1  กศน.อ าเภอแม่อาย  กรรมการ 
นายสมชาย  วงศ์เขียว ครูอาสาสมัครฯ  กศน.อ าเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
นางธเนตรศรี บุญหมื่น ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอสารภี  กรรมการ 
นางประกายมาศ เขมิกาอัมพร ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอสารภี   กรรมการ 
นายทนง  อินทรัตน์ ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอสันก าแพง  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ปีก่ า ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอแม่แตง  กรรมการ 
นางสาวดาริกา ชัยแก่น ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอสันป่าตอง  กรรมการ 
นายศุภฤกษ์ ศิริธนาสรรค์ ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอสันป่าตอง  กรรมการ 
นายธนภูม ิ  ชมภูรัตน์ ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอสันป่าตอง  กรรมการ 
นายดนุพงษ์  บูรณะพิมพ์ ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอหางดง  กรรมการ 
นางศาธิมา   ศรีนา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 


