
 

 

นายสงบ   หาญกล�า 

Smart Farmer ต�นแบบ   สาขาการเล้ียงสุกร 

คําจํากัดความ 
       มุ�งลดต	นทุนเลี้ยงสุกร โดยการผลิตลูกสุกรเองและใช	วัสดุเหลือใช	ทางการเกษตรในฟาร#มเป%นหลัก 

ประเด็นท่ีแสดงถึงความโดดเด+นและมีการปฏิบัติท่ีดี 
                ๑. ความรู�เฉพาะสาขา 
  ๑.๑  การคัดเลือกแม�พันธุ# 
                            พันธุ#ประวัติดี  รูปร�างสวย  เต	านมไม�ต่ํากว�า  ๑๒  เต	า  สุขภาพสมบูรณ#แข็งแรง 
  ๑.๒  การจัดการสุกรแม�พันธุ# 
         สุกรสาว อายุ ๘ เดือนข้ึนไป เป%นสัดครั้งแรกจะไม�ผสม จะผสมเม่ือสุกรเป%นสัดครั้งท่ี ๒  
         โดยผสมวันท่ี ๓ เย็น หรือเช	าวันท่ี ๔ ก็ได	 อัตราการผสมติดจะสูงและให	ลูกดก หลังจาก 
                            วันผสมถึง ๘๐ วัน ให	อาหารปกติเช	า เย็น หลัง ๘๐ วันข้ึนไป ให	อาหารเพ่ิมจากปกติ   
  ๓.๓  การจัดการสุกรแรกเกิด 
         แม�สุกรต้ังท	อง ๑๑๔ วัน อาการแม�สุกรก�อนคลอด จะกระวนกระวาย กัดเศษวัสดุ หรือ 
                            ราวคอก เม่ือลูกสุกรคลอด ทําการ ตัดสายสะดือ ตัดเข้ียว ตัดหาง เม่ือลูกสุกรคลอดได	  
                            ๕ – ๗  ตัว  หรือประมาณครึ่งหนึ่ง  ก็จัดการให	ลูกสุกรได	กินนมแม�เพ่ือเป%นการกระตุ	น 
                            ให	แม�สุกรคลอดได	เร็วข้ึน  หลังสุกรคลอดหมดครบ  ๒ – ๔  ชั่วโมง  ให	ฉีดธาตุเหล็ก 
                            เพ่ือป@องกันข้ีไหล  เม่ือลูกสุกรกินนมเสร็จ  ให	แยกออกมาใสกรงอนุบาลโดยใช	ไฟฟ@ากก  
                            ให	อยู�ในกรงอนุบาล  ๒ วัน  ก็ปล�อยให	อยู�กับแม�ตามปกติ  ตอนลูกสุกรและฉีดวัคซีน 
                            ป@องกันโรคอหิวาต#สุกร เม่ืออายุ ๓๐ วัน   

                                        

แบบองค�ประกอบพ้ืนฐานของการนําเสนอบทเรียน Smart Farmer ต!นแบบ 



๓.๔  อาหาร 
         ๑. สุกรเล็ก(แม�พันธุ#)  ใช	อาหารสําเร็จรูป  เปอร#เซ็นต#โปรตีนไม�น	อยกว�า ๑๘ %   
                                เลีย้ง  ๑  เดือน  หลังจากนั้นใช	อาหารต	ม 
         ๒. สุกรสาว(แม�พันธุ#)  อาหารต	ม และกล	วยหมักหรือผักสด   ๒๐  กก./ตัว/วัน 
         ๓. สุกรต้ังท	อง  ๘๑  วนัข้ึนไปถึงคลอด อาหารต	ม และกล	วยหมักหรือผักสด    
                               ๓๐  กก./ตัว/วัน   
         ๔. ลูกสุกรอายุหลังหย�านม ใช	อาหารสําเร็จรูปโปรตีนไม�น	อยกว�า ๒๐ %   ๑  ตัว/ถุง 
                                 แล	วจําหน�ายเป%นลูกสุกรขุน 

       ๕. สุกรขุน น้ําหนัก ๓๐ ก.ก. ข้ึนไป ใช	อาหารต	ม 

  สูตรอาหารต�ม 

๑. ผักโขม เถามันเทศ  จํานวน   ๕ กก. 
๒. ปลายข	าว  จํานวน   ๑ กก.  
๓. รํา   จํานวน   ๑ ปFGบ   
๔. น้ําหมักสมุนไพร จํานวน   ๑ แก	ว  

นํา ๑ และ ๒ ต	มให	สุก ท้ิงไว	ให	เย็น ผสมกับรํา น้ําหมักหอยเชอรี่ น้ําหมักสมุนไพร 
 

    
 

การหมักต�นกล�วยเพ่ือเป5นอาหารสัตว6 
๑. ต	นกล	วยหั่นละเอียด จํานวน ๑๐ กก. 
๒. กากน้ําตาล  จํานวน   ๑ กก. 
๓. เกลือ  จํานวน   ๑ ช	อนแกง 
๔. ถังหมัก  จํานวน   ๑ ใบ 

นํา ๑ – ๓ คลุกเคล	าให	เข	ากัน บรรจุในถังหมักเก็บในท่ีร�ม ๓ วัน นําไปผสมกับรํา
อัตราส�วน ๒ กก. / รํา ๑ ปFGบ 
 

 



สูตรน้ําหมักชีวภาพ 

น้ําหมักสมุนไพรเล้ียงสัตว6 
๑. หอยเชอรี่   จํานวน ๓ กก. (อาหารโปรตีน) 
๒. กากน้ําตาล   จํานวน  ๑ กก. (อาหารจุรินทรีย#) 
๓. บอระเพ็ด   จํานวน  ๒ ขีด (แก	ไข	หวัด) 
๔. ลูกยอสุก   จํานวน  ๕ ขีด (ยาบํารุง) 
๕. ตะใคร	หอม   จํานวน  ๕ ขีด (แก	ท	องอืด ยาระบาย) 
๖. เกลือ   จํานวน  ๑ กํามือ (เพ่ิมรสชาติอาหาร) 
๗. ดอกดาวเรือง หรือหมากสุก จํานวน  ๕ ขีด (ยาถ�ายพยาธิ) 
๘. น้ํา    จํานวน ๑๐ ลิตร 
๙. ถังหมักพร	อมฝาปFดขนาดบรรจุ  ๒๐ ลิตร จํานวน  ๑ ใบ 

วิธีทํา 
ทุบหอยเชอรี่พอแตก หั่นบอระเพ็ด ตะใคร	หอม ดอกดาวเรือง ใส�ลงในถังหมัก  
ละลายกากน้ําตาลในน้ํา ๑๐  ลิตร ใส�ลงในถังหมัก และเติมเกลือลงในถังหมัก  
ปFดฝาถังหมัก ต้ังไว	ในท่ีร�ม ๓  เดือน 

  

ข�อมูลท่ัวไปของ  Smart  farmer  ต�นแบบและการติดต+อ 

นายสงบ  หาญกล	า   อายุ  ๕๔ ปL 
      ๑๘  หมู�ท่ี ๕  บ	านดอนตะหนิน  ตําบลหนองค�าย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
      รหัสไปรษณีย#  ๓๐๑๘๐  โทร. ๐๘๙-๙๔๘๑๘๒๗ 

ผู�ถอดบทเรียน 

๑. นายรังสรรค#   ระวังสําโรง  ปศุสัตว#จังหวัดนครราชสีมา 

๒. นายเฉลียว  ขจรภพ    เจ	าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
สํานักงานปศุสัตว#จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๘-๑๙๙๙-๑๙๔๒ 

๓. นายอํานวย  พ่ึงครบุรี  เจ	าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
สํานักงานปศุสัตว#อําเภอประทาย  โทร. ๐๘-๙๕๗๙-๓๐๔๙  

๔. นางสาวแสงทิพย# สุขดี  เจ	าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
สํานักงานปศุสัตว#จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๘-๑๗๒๕-๗๖๖๙ 

๕. นายเนติธร  แก	วเจOก    เจ	าพนักงานสัตวบาล 
สํานักงานปศุสัตว#จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๙-๑๓๖๘-๐๖๕๕ 


