
 

Smart Officer ตนแบบสํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา 

1. ช่ือ Smart Officer ตนแบบ  นายจรัส กุศล 
2. Smart Officer ตนแบบ       สาขาการเลี้ยงสุกร สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา   
3. คําจํากัดความ     การเลี้ยงสุกรแม�ลูกดก 
4. ประเด็นท่ีแสดงถึงความโดดเด2นและมีการปฏิบัติท่ีดี 

4.1 ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา    การเลี้ยงสุกรจะประสบความสําเร็จถ'าเอาใจใส�เรื่องการเลี้ยง 
การดูแลอย�างถูกต'อง แม'ผู'เลี้ยงจะมีสุกรพันธุ�ดีด็ตามแต�ถ'าละเลยในสิ่งเหล�านี้ ป0ญหาต�างๆก็จะเกิดข้ึน 
เช�น การผสมติดน'อย พ�อพันธุ�ผสมไม�เก�ง แม�พันธุ�คลอดลูกยาก อัตราการตายของลูกสุกรสูง จากการ
ป5วยเป6นโรคท'องเสีย 

4.2 องค�ความรูของหน2วยงานท่ีเกษตรกรควรรู       
- แม�สุกรตัวใดผสมแล'ว ยังไม�ตั้งท'องติดต�อกัน ๓ ครั้ง ให'คัดสุกรตัวนั้นออกจากฝูง เพ่ือจําหน�ายต�อไป 
- การเพ่ิมอาหารให'แม�สุกรหลังคลอด กินเร็วเกินไป อาจทําให'ลูกสุกรเกิดข้ีขาวได' ถ'าเกิดกรณีเช�นนี้ผู'
เลี้ยงควรลดจํานวนอาหารท่ีให'แม�สุกรลง 

4.3 การเตรียมการก2อนการปฏิบัติงาน 
การทําคลอดสุกรต'องเตรียมยาปฏิชีวนะ ฮอร�โมน ยาบํารุง กรรไกรตัดสายสะดือ สําลี ด'ายดํา ทิงเจอร� 
คีมตัดเข้ียว มีดตัดเล็บ หรือกรณีคลอดยากอาจจะมีเชือกมาทําเป6นบ�วงคล'องคอ หรือหูหิ้วถังน้ําท่ีเป6น
พลาสติก นํามาดัดให'ตรงคงตะขอไว'เพ่ือเกาะเก่ียวเบ'าตาลูกสุกร 
 

4.4 ป?จจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีบุคลากรคนอ่ืนๆควรใหความสําคัญ 
องค�การบริหารส�วนท'องถ่ิน(อบต.กุดโบสถ� อ.เสิงสาง) จัดงบประมาณฝAกอบรมเกษตรกร สนับสนุน
เครื่องมือ เวชภัณฑ�รักษาสัตว�เบ้ืองต'นพร'อมแร�ธาตุและวิตามินผสมอาหาร 

4.5 การจัดการกับป?ญหาอุปสรรคในการทํางาน 
ได'รับเรื่องร'องเรียนจากทางอําเภอเรื่องการเลี้ยงสุกร ส�งกลิ่นเหม็นและมีการปล�อยน้ํามูลสุกรในชุมชน 
- แก'ไขโดย องค�การบริหารส�วนท'องถ่ินเป6นเจ'าภาพ โดยนายกอบต.นัดเจ'าหน'าท่ีสาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลชุมชน ปลัด อบต. เจ'าหน'าท่ีปศุสัตว�อําเภอ ผู'ใหญ�บ'าน และเกษตรการผู'เลี้ยงสุกรท่ีถูก
ร'องเรียนมาประชุมไกล�เกลี่ยหาข'อตกลงเพ่ือแก'ไขป0ญหา 

 
 

สุกรตัวผู'ท่ีจะนํามาใช'ผสมพันธุ�ได'ดี ต'องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ�มีขนาดและอายุท่ีพอเหมาะ เพ่ือให'สามารถ
ผลิตน้ําเชื้อท่ีมีคุณภาพดีพอเพียง มีผลทําให'การผสมติดสูง และได'จํานวนลูกมาก โดยปกติมักใช'ผสมพันธุ� ได'เม่ือมีอายุ
ราว 8 เดือน และมีน้ําหนักประมาณ 80 - 90 กก 
การเลี้ยงสุกรพ�อพันธุ� ปกติให'อาหารวันละ1ม้ือ พ�อพันธุ�ท่ีมีน้ําหนักมากเกินไปหรืออ'วน ควรให'ออกกําลังบ'าง หรือลด
อาหาร และให'อาหารหยาบมากข้ึน  

สุกรพ�อพันธุ�ถ'าได'รับการเลี้ยงดูอย�างดีจากผู'เลี้ยง จะสามารถใช'งานได'หลายปH โดยไม�มีข'อบกพร�อง แม'จะใช'
ผสมพันธุ�วันละสองครั้งก็ตาม แต�ก็ไม�ควรใช'งานมากเกินไป เพราะการผสมบ�อยๆ หรือติดๆ กัน จะทําให'จํานวนอสุจิ
ลดน'อยลง และอาจมีอสุจิตัวอ�อนท่ีไม�มีคุณภาพเพียงพอ ควรจะให'สุกรพ�อพันธุ�ได'พักผ�อน และออกกําลังกาย โดย
ปล�อยในทุ�งหญ'า 



 
การเล้ียงและการดูแลสุกรแม2พันธุ�  

โดยปกติจะผสมพันธุ�สุกรสาว เม่ือมีอายุได'ราว 7 - 8 เดือน หรือน้ําหนักราว 110 -115 กิโลกรัม การผสม
พันธุ�แม�สุกรท่ีมีขนาดเล็ก หรือมีอายุน'อยอยู� จะทําให'อายุการใช'งานของแม�สุกรตัวนั้นสั้นลง และจํานวนลูกท่ีได'ก็น'อย
ด'วย ท้ังนี้ เนื่องจากการตกไข�จากรังไข�มีน'อย การผสมพันธุ�แม�สุกร ควรกะเวลาให'พอดี กับระยะการตกไข� เพราะจะ
ทําให'ได'ผลดีกว�าการผสมในเวลาอ่ืน แม�สุกรส�วนใหญ�จะกลับเป6นสัด อีกภายใน 3 – 7 วัน หลังการหย�านมลูก  

 แม�สุกรแสดงการเป6นสัดนานประมาณ 48 – 72 ชั่วโมง การตกไข�เกิดข้ึนประมาณช�วง กลางๆ ของการเป6น
สัด แต�ไข�จะไม�ตกพร'อมกันท่ีเดียวท้ังหมด การผสมสุกรสาว หรือแม�สุกรควรผสมซํ้า หรือผสมครั้งท่ีสอง โดยท้ิงระยะ
ให'ห�างจากครั้งท่ีหนึ่งประมาณ 12 ชั่วโมง เป6นอย�างน'อยปกติการผสมพันธุ� สุกรมักทําในตอนเช'าและเย็น เพราะ
อากาศไม�ร'อน ไม�ควรผสมพันธุ�สุกรขณะท่ีป5วย หรือหลังการฉีดวัคซีนใหม�ๆ 

ข'อแนะนําระหว�างการผสมพันธุ�สุกรคือ ควรให'อาหารแม�สุกร และสุกรสาวให'มากข้ึน เนื่องด'วยเหตุผลสอง
ประการคือ  
ประการแรก  

เนื่องจากแม�สุกรผสมพันธุ�ครั้งใหม�หลังการหย�านมในช�วงเวลาสั้น สุกรยังอยู�ในสภาพท่ีไม�แข็งแรงเพียงพอ  
ประการท่ีสอง  

เนื่องจากระหว�างการให'นม แม�สุกรส�วนใหญ�สูญเสียน้ําหนักไปมาก การให'อาหารเพ่ิมข้ึน จะช�วยให'แม�สุกรอยู�
ในสภาพท่ีเหมาะสําหรับการให'นมครั้งต�อไป 

 
การเล้ียงและการดูแลแม2สุกรอุมทอง  

สุกรตัวเมียท่ีไม�ได'รับการผสมพันธุ� หรือผสมไม�ติด จะกลับเป6นสัดอีกระหว�าง 18- 24 วัน หรือโดยเฉลี่ย
ประมาณ 21 สุกรตัวเมียท่ีได'รับการผสมแล'วก็ไม�จําเป6นต'องให'อาหารเพ่ิมอีกการเลี้ยงดูช�วงนี้ควรปฏิบัติดังนี้   
         ๑. การจัดคอกสําหรับแม2สุกร  

ระยะท่ีแม�สุกรอุ'มท'องควรแยกมาเลี้ยงในคอกขังเด่ียว เพราะนอกจากจะควบคุมการให'อาหารได'แล'ว ยังช�วย
ปOองกันไม�ให'เกิดการทะเลาะวิวาทกับสุกรตัวอ่ืน ซ่ึงอาจทําให'แม�สุกรแท'งลูกได'  

๒. การใหอาหาร 
 ช2วงอุมทองระยะหลัง (อุ'มท'อง 84 - 104 วัน) ในช�วงนี้ลูกสุกรในท'อง มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก 

ต'องการอาหารมาก จําเป6นต'องเพ่ิมอาหารให'แก�แม�สุกร เป6นวันละ 2.5 - 5 กิโลกรัมต�อวัน 
สุกรตัวใดผสมแลว ยังไม2ตั้งทองติดต2อกัน ๓ ครั้ง ใหคัดสุกรตัวนั้นออกจากฝูง เพ่ือจําหน2ายต2อไป 
แม2สุกรอุมทอง 3 เดือน 3 สัปดาห� 3 วัน หรือประมาณ 114 วัน 

การเล้ียงดูแม2สุกรและการสุขาภิบาลลูกสุกรหลังคลอด 
1. การให'อาหารแม�หลังคลอดลูก ควรเริ่มให'แต�น'อย วันถัดไปค�อยเพ่ิมจํานวนอาหารท่ีให'กินมากข้ึนไปเรื่อยๆ 

เท�าท่ีแม�สุกรจะสามารถกินได' เช�น แม�สุกรมีลูก 10 ตัว อาหารท่ีให'แม�สุกรกินเต็มท่ีประมาณ 5 กิโลกรัมต�อ 
2. การเพ่ิมอาหารให'แม�สุกรกินเร็วเกินไป อาจทําให'ลูกสุกรเกิดข้ีขาวได' ถ'าเกิดกรณีเช�นนี้ผู'เลี้ยงควรลด

จํานวนอาหารท่ีให'แม�สุกรลง 

           
 



 
การเล้ียงและการดูแลลูกสุกรหลังคลอดไปจนถึงหย2านม 
๑. การใหความอบอุ2น 

สุกรท่ีมีอายุตํ่ากว�า 3 วัน กลไกท่ีควบคุมอุณหภูมิภายในร�างกายยังไม�ทํางาน จึงไม�สามารถปรับตัวให'เข'ากับ
ความผันแปรของอุณหภูมิภายนอกได' ลูกสุกรแรกเกิดท่ีถูกความหนาวเย็นมากๆ หรือเป6นเวลานานๆ อุณหภูมิของ
ร�างกายจะลดลง จะเป6นผลให'ลูกสุกรตัวนั้นตายได' 

 
 - การกกลูกสุกรดวยหลอดไฟ 
ลูกสุกรแรกเกิดถึง 7 วัน ควรได'รับความอบอุ�นจากการกกด'วยหลอดไฟฟOา 
3. การตัดสายสะดือ  

ก�อนอ่ืนควรมัดสายสะดือด'วยด'ายดํา และตัดให'เหลือสายสะดือยาวประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร เม่ือลูกสุกร
ยืนข้ึนสายสะดือจะได'ไม�ติดพ้ืนคอก จากนั้นเช็ดแผลท่ีตัดแล'วด'วยทิงเจอร�ไอโอดีน  

 
 
 

 
 
 

3. การตัดฟ?นและการตัดหาง 
ควรตัดภายหลังท่ีลูกสุกรคลอดได'ไม�เกิน 24 ชั่วโมง การตัดฟ0นและหางนี้ ควรทําพร'อมกัน ท้ังนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการ

จับต'องลูกสุกรหลายๆ ครั้ง  

• การตัดฟ?น ลูกสุกรแรกคลอดมีฟ0นท่ีแหลมคมอยู� 4 คู� 2 คู�อยู�ท่ีขากรรไกรบน อีก 2 คู�อยู�ท่ีขากรรไกรล�าง ฟ0น 
4 คู�นี้ไม�มีประโยชนต�อลูกสุกร แต�จะทําให'ระคายเคืองต�อเต'านมแม� ขณะท่ีลูกหมูดูดนม จึงควรตัดให'เรียบสั้นหลัง
คลอด  

 

 

 

 

 

กรรไกรตดัสายสะดือ 



การตัดหาง ป0ญหาเรื่องลูกสุกรกัดหางกัน มักจะเนื่องมาจากการเลี้ยงหมูแบบขังคอก และเลี้ยงไว'คอกละจํานวนมาก 
ผู'เลี้ยงอาจจะตัดหางลูกสุกรท้ิงเสียต้ังแต�ยังเล็กก็ได' ควรตัดให'เหลือ เพียง 1/4 นิ้ว ไม�
ควรทํากับสุกรท่ีโตแล'ว ในกรณีท่ีเกิดป0ญหาการกัดหางกัน ก็สามารถแก'ไขได'โดยการผูก
โซ�หรือยาง ห'อยไว'ในคอก เพ่ือให'สุกรได'กัดเล�น 

4. การปMองกันโรคโลหิตจาง  

โรคโลหิตจางในลูกสุกรมักเกิดจากการขาดธาตุเหล็ก ท้ังนี้ เพราะลูกสุกรมี
ความต'องการธาตุเหล็กมากเกินกว�าท่ีได'รับจากน้ํานมแม� เนื่องจากลูกสุกรมีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว และธาตุเหล็กท่ี
เก็บสํารองในตัวลูกสุกรท่ีเกิดใหม� มีอยู�จํานวนน'อย เพ่ือปOองกันโรคนี้ ผู'เลี้ยง
ควรฉีดธาตุเหล็กให'ลูกสุกรประมาณ 2 ครั้ง ครั้งแรกเม่ือลูกสุกรอายุได' 3 วัน 
ครั้งถัดไปเม่ือลูกสุกรมีอายุได' 2 -3 สัปดาห�  

5. การตอนลูกสุกรตัวผู  

ลูกสุกรตัวผู'ท่ีไม�เก็บไว'ทําพันธุ�จะตอนเม่ืออายุเท�าใดก็ได' แต�ท่ีเหมาะ
คือ เม่ืออายุได' 2 หรือ 3 สัปดาห� ในช�วงนี้อันตรายจากการตอนมีน'อยกว�าช�วงท่ีลูกสุกรโตแล'ว เพราะจับลูกสุกรได'ง�าย
กว�า และแผลก็จะหายเร็วกว�าด'วย 

 

 

 

6. การหัดใหกินอาหารแหง  

ก�อนลูกสุกรหย�านมอย�างสมบูรณ� เม่ือลูกสุกรมีอายุได' 1 หรือ 2 สัปดาห� ควรหัดให'กินอาหารบ'าง ลูกสุกรท่ี
เคยหัดให'กินอาหารต้ังแต�เล็ก โดยท่ัวไปเม่ือหย�านม จะเรียนรู'การกินอาหารได'เร็วกว�าพวกท่ีไม�เคยหัดเลย 

 การถ2ายพยาธิ 

หลังจากลูกสุกรหย�านม อายุ 40 วัน ข้ึนไป ควรให'ลูกสุกรกินยาถ�ายพยาธิผสมอาหาร ลูกสุกรท่ีพบว�า มีพยาธิ
ควรถ�ายซํ้าอีกครั้ง 
 
 การฉีดวัคซีน ลูกสุกรหย�านม อายุ 45 วัน ฉีดวัคซีนอหิวาต�สุกร อายุ 60 วัน ฉีดวัคซีนปOองกันโรคปากเท'าเปSTอย 



ภาวะน้ํานมแหง 

     

แม2สุกรไม2มีน้ํานม การใหฮอร�โมนเร2งน้ํานมเขาเสนเลือดใบหู การใหแคลเซียม 

 

การใหยาปฏิชีวนะเขากลามเนื้อ 

 

การบังคับสุกรน้ําหนัก 30 กิโลกรัมข้ึนไปเพ่ือทําการรักษา 

1.การจัดคอกเล้ียง 
 
1) การจัดคอกสําหรับสุกรพันธุ� สุกรท่ีจะ เลี้ยงไว'เป6นพ�อพันธุ� และแม�พันธุ� ในช�วงแรก ไม�ควรเลี้ยงแยกเพศกันอย�าง
เด็ดขาด กล�าวกันว�า การเป6นหนุ�มเป6นสาวช'า การไม�แสดงการเป6นสัดของสุกรตัวเมีย และการไม�ยอมผสมพันธุ�ของ
สุกรตัวผู'นั้น เป6นผลจากการมีประสบการณ�ก�อนเป6นหนุ�มเป6นสาวไม�เพียงพอ พ�อสุกรสามารถเรียนรู'ในเรื่องเหล�านี้ได'ดี
ท่ีสุด ในช�วงอายุระหว�าง 4 -8 เดือน 

2. การถ2ายเทอากาศภายในโรงเรือน 

อากาศภายในคอก ควรมีการถ�ายเท หรือระบายได'ดี อุณหภูมิประมาณ 21 องศาเซลเซียส จะช�วยให'การ
เจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช'อาหารของสุกรดีข้ึน โรงเรือนท่ีอับอากาศจะเกิดกUาซพิษสะสม ซ่ึงมีผลกระทบต�อ
การเจริญเติบโตของสุกร และก�อให'เกิดสิ่งผิดปกติกับสุกร 



 

สุกรรุ2นเพศผูและเมีย อายุ 7-8 เดือน เริ่มเปVนสัด 

สุกรเพศเมียควรผสมพันธุ�ครั้งท่ี 2 หรือ 3 ของการเปVนสัด 

5. ขอมูล ท่ัวไปของ Smart officer ต น แ บ บ
แ ล ะ ก า ร ติดต2อ 

    นายจรัส  กุศล    

    ตําแหน�ง สัตวแพทย�ชํานาญงาน   

    สํานักงานปศุสัตว�อําเภอเสิงสาง จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 30330  โทร. 081-7608976  

6.ขอมูลผูถอดบทเรียน 

       1) นายรังสรรค�  ระวังสําโรง  ปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา  โทร.081-9677184  
       2) นายธนวัฒน�  ชมตะคุ       ปศุสัตว�อําเภอเสิงสาง        โทร.081-9994897   
       2) นายเฉลียว ขจรภพ เจ'าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน กลุ�มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว� โทร.081-9991942 
       3) นายจรัส   กุศล      สัตวแพทย�ชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตว�อําเภอเสิงสาง โทร. 081-7608976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


