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 หนงัสือ “การผลติสกุร” เล่มนี ้เกิดจากการรวบรวมข้อมลูและประมวลความรูข้องผู้เขยีน โดยมุง่เน้น
ถึงสาระส�าคัญของกระบวนการผลิตสุกร ทั้งในเรื่องความส�าคัญของสุกร ความรู้พื้นฐานของการผลิตสุกร  
การจดัการฟาร์มสกุร การให้อาหารและโภชนศาสตร์สกุร เป็นต้น เพือ่ให้ผูอ่้านได้รบัความรูท้ีถ่กูต้องเกีย่วกบั 
การผลิตสกุรท้ังระบบ โดยในหนังสอืเล่มนี ้ผูเ้ขียนได้น�าข้อมลูเกีย่วกบัการผลติสกุรทีเ่ป็นงานวจิยัใหม่สอดแทรก
อยู่ในเนื้อหาเพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับปัจจุบัน ซ่ึงข้อมูลทั้งหมดผู้เขียนได้รวบรวมมาจากต�ารา 
หนังสือ บทความ เอกสารงานวจิยัต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติสกุร และยงัได้สอดแทรกข้อมลูจากประสบการณ์
ของผู้เขยีน เพือ่ให้สามารถปรบัใช้ได้กบัการปฏบัิตงิานจรงิ ทัง้นีผู้้เขยีนจงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอื “การผลติ
สกุร” เล่มนี ้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากกน้็อยส�าหรบันกัศกึษาหรอืผูท้ีส่นใจทัว่ไป ผูเ้ขยีนขอน้อมรบัข้อเสนอแนะ
และข้อท้วงตงิท้ังหมด เพือ่ท�าให้เนือ้หาวิชาการของหนงัสอื “การผลติสกุร” เล่มนี ้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้

 ผูเ้ขยีนขอกราบขอบพระคณุครบูาอาจารย์ทกุท่านทีไ่ด้ประสิทธิป์ระสาททัง้วชิาและความรู ้ขอขอบคุณ
ภาควชิาสตัวศาสตร์และสตัว์น�า้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ทีส่นบัสนนุและให้โอกาสทีด่มีาโดย
ตลอด นอกจากนี ้ ผูเ้ขยีนใคร่ขอขอบคณุก�าลงัใจและแรงผลักดนัจากครอบครวัทีเ่ป็นก�าลังส�าคัญให้การเขยีน
หนงัสือเล่มนีส้�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีขอขอบคุณ คณุชัยวฒัน์ อาจนิ คณุกนกทพิย์ ปัญญาไชย และ คณุภควัต 
ยินดี ที่เป็นก�าลังส�าคัญในการพิสูจน์อักษรและการจัดท�ารูปเล่มของหนังสือเล่มนี้ให้ถูกต้อง สุดท้ายนี้  
ขอขอบพระคณุ คณุสมควร ชวูรรธนะปกรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร สายงานวจิยัและพฒันาพนัธุสั์ตว์และ
เทคโนโลยกีารเลีย้งสกุร บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั และ คณุดุริยพนัธุ ์ งามสง่า ผูจั้ดการอาวโุส 
บริษัท เบทาโกรภาคเหนืออุตสาหกรรม จ�ากัด ท่ีให้ค�าแนะน�าแก่ผู้เขียนและช่วยตรวจสอบแก้ไขต้นฉบับ 
ของเอกสารค�าสอนเล่มนีใ้ห้สมบรูณ์ยิง่ขึน้
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สถานการณ์
การผลิตสุกร

c h a p t e r

01
ตัว
อย่
าง



2 การผลิตสุกร

 สุกรเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ การเลี้ยงสุกรเป็นไปเพื่อการผลิตเนื้อ  

ซึ่งเนื้อสุกรถือเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนะสูง และนอกจากจะเลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นแหล่ง

อาหารแล้ว สุกรยังถูกใช้เป็นสัตว์ต้นแบบในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากสุกร

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะทางชีววิทยาส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับมนุษย์ สุกรเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย

และมีการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในอดีตสุกรถือว่าเป็นผู้ก�าจัดของเสีย (scavenger) สุกร

สามารถกินเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ได้ เป็นการเลี้ยงแบบหลังบ้าน 

(backyard farms) แต่ในปัจจุบัน รูปแบบการเลี้ยงสุกรเปลี่ยนไปเป็นแบบอุตสาหกรรมที่ต้องการ 

การผลิตในปริมาณสูง ท�าให้มีการพัฒนาระบบการจัดการ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารสุกร 

เพื่อให้สามารถผลิตสุกรได้ในปริมาณมากและมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ

ของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น ตัว
อย่
าง



c h a p t e r

3วิวัฒนาการและสถานการณ์การผลิตสุกร

01

1.1 วิวัฒนาการของการเลี้ยงสุกร

 กว่า 9,000 ปีที่ผ่านมา มนุษย์ได้เริ่มมีการน�าสุกรเข้ามาเลี้ยงในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 

และมีการกระจายการเลี้ยงสุกรไปยังประเทศซีเรีย ซูดาน และอียิปต์ ต่อเนื่องไปยังประเทศกรีซและ

ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกันก็มีการเลี้ยงสุกรในเอเชียตะวันออก โดยมีหลักฐานทาง

โบราณคดีบ่งชี้ว่า ได้เริ่มมีการเลี้ยงสุกรในประเทศจีนเมื่อ 7,000 ปีที่ผ่านมา (McGlone and Pond, 

2003) สุกรเป็นสัตว์ที่มีลักษณะโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดอื่น โดยมนุษย์มีการน�าสุกรมาใช้

ประโยชน์ในสองทาง คือ 1) เป็นแหล่งอาหารหลักส�าคัญของประชากรโลก และ 2) ใช้เป็นสัตว์ต้นแบบ

ในการศกึษาทางวทิยาศาสตร์การแพทย์ เนือ่งจากสกุรเป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทีม่ลีกัษณะทางชวีวทิยา

ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับมนุษย์มาก

 สุกรถูกจัดตามอนุกรมวิธานให้อยู่ไฟลัม (phylum) คอร์ดาต้า (Chordata) และลักษณะเท้า

ที่เป็นกีบจึงถูกจัดอยู่ในออเดอร์ (order) อาร์ทิโอแดคทีลา (Artiodactyla) ร่วมกับสัตว์ที่มีกีบเท้า เช่น 

โค กระบือ เป็นต้น ซึ่งเป็นสัตว์กระเพาะรวม (ruminant animal) (ตารางที่ 1.1) แต่สุกรเป็นสัตว์

กระเพาะเดีย่ว (monogastric animal) จงึถกูแยกออกมาอยูใ่นสบัออเดอร์ (suborder) ซอูนิา (Suina) 

และแบ่งออกได้หลายสปีชีส์ (species) สปีชีส์ของสุกรที่ส�าคัญ ได้แก่ ซัส สโครฟา (Sus scrofa) ซึ่ง

เป็นสุกรป่าที่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย ลักษณะของสุกรสปีชีส์นี้ คือ หัวใหญ่ 

จมูกยาว ไหล่ใหญ่ ขายาว เมื่อยังเล็กมีสีลายเหมือนแตงไทย เมื่ออายุมากขึ้นลายจะหายไป มีขนาด

ความยาวล�าตัว 135-150 เซนติเมตร น�้าหนักประมาณ 75-200 กิโลกรัม โดยเพศผู้มีน�้าหนักมากกว่า

เพศเมยี อกีสปีชส์ีทีส่�าคญั คอื ซัส อนิดคิสั (Sus indicus) หรอื ซสั วทิทานสั (Sus vittanus) เป็นสกุรป่า

ทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศจนี ญีปุ่น่ และประเทศทางเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้รวมทัง้ประเทศไทย มลีกัษณะ

ที่ส�าคัญ คือ ตัวเล็ก กระดูกเล็ก ขาสั้น ตัวสั้น เตี้ย เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว และผิวหนังเรียบ

 ส�าหรับสุกรที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ สุกรบ้าน (domestic pig) หรือ  

ซัส โดเมสทิคัส Sus domesticus โดยสุกรบ้านจะมีโครโมโซม 38 แท่ง ซึ่งมากกว่าสุกรป่า (wild pig) 

ที่มีโครโมโซม 36 แท่ง และสุกรลูกผสม (hybrid pig) ที่มีโครโมโซม 37 แท่ง (Pond and Mersmann, 

2001)
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ตารางที่	1.1 ล�าดับอนุกรมวิธานของสุกร

Kingdom Animalia

Phylum Chordata

Class Mammalia

Order Artiodactyla (even-toed ungulates)

Suborder Suina (hippopotamus, paccaries, pigs)

Family Suidae

Genus Sus

Species barbatus (bearded pig of Malaya, Sumatra, Borneo)

 celebensis (warty pig of Sulawesi)

 cystatus (Indian crested pig or Asiatic wild pig of India)

 salvanius (pygmy pig of Southeast Nepal, Assam)

 scrofa (wild boar of Europe, Asia); domestic pig

 verrucosus (Javanese warty hog of Java, Sulawesi, Philippines)

 vittanus (Banded pig of Malay Archipelago)

ที่มา: McGlone and Pond (2003)

1.2 วงจรชีวิตสุกร

 หลังจากที่สุกรเพศเมียได้รับการผสมพันธุ์แล้ว จะใช้ระยะเวลาในการตั้งท้อง (gestation 

period) ประมาณ 114 วัน หรืออยู่ในช่วง 110-118 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสุกร หลังจากแม่สุกร

คลอดลูกแล้ว จะเข้าสู่ระยะให้นมลูก (lactation period) ซึ่งเป็นช่วงที่แม่สุกรใช้เวลาในการเลี้ยงลูก

ประมาณ 8-10 สัปดาห์ แล้วจึงหย่านม แต่ในทางอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอาจมีระยะให้นมลูกเพียง 

3-5 สัปดาห์จึงหย่านม

 สุกรจะเริม่เข้าสูว่ยัเจรญิพนัธุ ์(puberty) เมือ่อายปุระมาณ 5-6 เดอืน แต่ในสกุรบางสายพนัธุ์

โดยเฉพาะสกุรสายพนัธุเ์อเชยีและสกุรทีม่ขีนาดเลก็ อาจเริม่เข้าสูว่ยัเจรญิพนัธุเ์รว็กว่าประมาณ 3-4 เดอืน 

และจะเริ่มผสมพันธุ์หลังจากถึงวัยเจริญพันธุ์ไปแล้ว 1-2 เดือน โดยแม่สุกรสาว (gilt) สามารถให้ลูก

ประมาณ 7-8 ตัวต่อครอก ในขณะที่แม่สุกรนาง (sow) ท่ีเคยให้ลูกมาแล้ว จะให้ลูกได้ประมาณ  

10-12 ตัวต่อครอก หรือสุกรบางสายพันธุ์ในประเทศจีน อาจให้ลูกได้มากถึง 15-18 ตัวต่อครอก  
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โดยทั่วไปสุกรเพศเมียจะมีวงรอบการเป็นสัด (estrus cycle) ประมาณ 3 สัปดาห์ หรือ 21 วัน ดังนั้น 

แม่สุกรจึงสามารถให้ลูกได้อย่างน้อย 2 ครอกต่อปี เป็นระยะเวลา 2-5 ปี หรืออาจนานกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับสภาพร่างกายของแม่สุกร โดยสุกรมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ปี (Pond and Mersmann, 2001) วงจร

ชีวิตของสุกรแสดงดังในตารางที่ 1.2

ตารางที่	1.2 วงจรชีวิตของสุกร

ระยะของสุกร ระยะเวลา

ระยะอุ้มท้อง (gestation period), วัน 114 ± 4

ระยะให้นมลูก (lactation period), สัปดาห์ 2-8

ระยะเจริญเติบโตถึงขุน น�า้หนัก 90 กิโลกรัม, วัน 90-150

อายุเมื่อน�้าหนัก 90 กิโลกรัม, วัน 120-200

อายุเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ (age at puberty), วัน 150-200

อายุเมื่อเริ่มผสมพันธุ์ครั้งแรก, เดือน 7-8

ระยะเจริญพันธุ์ (puberty), ปี 4-8

อายุขัย (longevity), ปี 12-15

ที่มา: ดัดแปลงจาก Pond and Mersmann (2001)

1.3 การเลี้ยงสุกรในประเทศไทย

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงสุกรมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว โดยการเลี้ยงสุกร

ตามชนบททีห่่างไกลตัวเมอืงยงัคงมรีปูแบบการเลีย้งคล้ายคลงึกบัการเลีย้งในอดตี คอื ลกัษณะการเลีย้ง

เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามบ้าน อาหารที่ใช้เลี้ยงหาได้ตามครัวเรือน เช่น เศษอาหาร เศษผัก และ

หยวกกล้วย เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัอาจมกีารปล่อยให้สกุรออกไปขุดคุย้หากนิหวัเผอืก หวัมนั และอืน่ ๆ 

ตามธรรมชาติและสัญชาตญาณ นอกจากจะถูกเลี้ยงไว้เพื่อเป็นผู้ช่วยในการก�าจัดเศษเหลือต่าง ๆ  จาก

ครัวเรือนแล้ว สกุรยงัถกูน�ามาเป็นอาหารในโอกาสหรอืเทศกาลส�าคญัต่าง ๆ  สกุรทีน่ยิมน�ามาเลีย้งส่วน

ใหญ่จะเป็นเพศเมยี เพราะสามารถให้ลกูไว้เลีย้งต่อไปได้อกี นอกจากการเลีย้งแบบปล่อยอสิระแล้ว ใน

ระยะขุนสุกรอาจมีการเลี้ยงแบบขังรวมภายในคอก คอกละประมาณ 5-6 ตัว ไปจนถึง 50-100 ตัว 

อย่างไรก็ตาม อาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรยังเป็นอาหารที่หาได้ตามพื้นบ้านทั่วไป ซึ่งมีโภชนะไม่ครบถ้วน 

ตามความต้องการของสุกรโดยเฉพาะโปรตีน จึงท�าให้สุกรมีอัตราการเจริญเติบโตไม่ดี ส่งผลให ้
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ได้ผลผลิตน้อย (วันดี, 2546) สุกรที่เลี้ยงไม่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ ยังคงเป็นสุกรพันธุ์พื้นเมืองเป็น

ส่วนใหญ่ โดยสุกรพื้นเมืองของไทยสามารถแบ่งออกได้ตามท้องถิ่นที่เลี้ยง เช่น

 • ภาคเหนือ สุกรที่เลี้ยงมักมีล�าตัวใหญ่ โครงใหญ่ มักเป็นสุกรพันธุ์ควาย หรืออาจเรียกว่า 

หมูตาขาว เนื่องจากมีสีขาวรอบ ๆ ขอบตา เมื่อเลี้ยงแล้วอาจมีน�้าหนักถึง 160-180 กิโลกรัม

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุกรมีขนาดเล็กกว่าสุกรท่ีเลี้ยงในภาคเหนือ ทางตอนบนของ

ภาคจะเลี้ยงสุกรที่มีขนาดใหญ่กว่าทางตอนล่าง โดยสุกรทางตอนบนของภาคส่วนใหญ่มีสีด�า หนังย่น 

อ้วนยาก น�า้หนักประมาณ 120-130 กโิลกรมั ส่วนสกุรทางตอนล่างของภาคมนี�า้หนกัประมาณ 60-70 

กิโลกรัม หูเล็กตั้ง ว่องไว ปราดเปรียว หาอาหารเองได้เก่ง กระดูกเล็ก เนื้อแน่น ส่วนมากมักเรียกว่า 

หมูราด หรือ หมูกระโดน

 • ภาคกลาง	ตะวันออก	ตะวันตก	และภาคใต้ ส่วนใหญ่เลี้ยงสุกรพันธุ์ไหหล�า ซึ่งมีลักษณะ

สีด�า ท้องขาว หลังแอ่น ท้องยาน คาดว่าสุกรไหหล�านี้มีเชื้อสายมาจากประเทศจีน

 สุกรพื้นเมืองถือเป็นสุกรที่มีการเจริญเติบโตต�่า ท�าให้ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนาน ให้ผลผลิต

น้อย และเนือ่งด้วยสภาพการเลีย้งตามบ้าน ท�าให้เกดิปัญหาการมพียาธใินเนือ้และทางเดนิอาหารเมือ่

น�ามาบริโภค จึงท�าให้มีการบริโภคเนื้อสุกรน้อย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีอาศัยในเขต

ชุมชนเมือง ส่วนตามชนบทยังคงนิยมบริโภคเนื้อโค กระบือ หรือสัตว์ป่าอื่น ๆ ที่ยังมีอยู่อย่างอุดม

สมบูรณ์มากกว่า

 จากปัญหาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตที่ต�่าของสุกรพันธุ์พื้นเมือง ส่งผลให้มีผู ้น�าสุกร 

จากประเทศอังกฤษเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ 5 จ�านวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ลาร์จแบล็ค (Large Black) และพันธุ์เอสเสก (Essex)  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 สุกรทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ ได้ถูกน�าไปเลี้ยงท่ีโรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐมและ 

สูญพันธุ์ไปในที่สุด ในปี พ.ศ. 2482 พระนรราชจ�านงและคณะทูตสันถวไมตรี ได้มีการน�าเข้าสุกรมา

จากประเทศออสเตรเลยี และน�าไปเลีย้งทีส่ถานกีสกิรรมแม่โจ้ จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้แก่ พนัธุเ์บอร์กเชยีร์ 

(Berkshire) ลาร์จไวท์ (Large White) มดิเดิลไวท์ (Middle White) และพนัธุแ์ทมเวอร์ท (Tam Worth) 

ภายหลังได้มีการจัดตั้งสถานีเกษตรกรรมกลางบางเขน สุกรดังกล่าวจึงได้ถูกแบ่งมาเลี้ยงที่สถานี

เกษตรกรรมกลางบางเขน แต่ได้สูญพันธุ์ไประหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2)  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 กองสัตวบาล กรมปศุสัตว์ ได้สั่งซื้อสุกรทั้ง 4 สายพันธุ์ดังกล่าว จากประเทศ

ออสเตรเลียมาเพิม่อกีจ�านวน 86 ตวั และในปี พ.ศ. 2497 กรมปศสุตัว์โดยความช่วยเหลอืขององค์การ

ยูซ่อม (USOM) ได้ส่ง นายประยูร สิทธิชัย นายยอด วัฒนสินธุ์ และนายจอม วิลเลียม ไปซื้อสุกรพันธุ์

ดูรอค เจอร์ซี่ (Duroc Jersey) เบอร์กเชียร์ และแฮมเชียร์ (Hamshire) จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

เข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย
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 ในปี พ.ศ. 2500 โดยการช่วยเหลือของแผนโคลัมโบ ประเทศไทยได้มีการจัดซื้อสุกรพันธุ์ 

ลาร์จไวท์ ซึ่งเป็นสุกรที่มีลักษณะการให้เน้ือดี ล�าตัวยาว เต้านมมากกว่าสุกรที่มีการเลี้ยงอยู่เดิม  

จากฟาร์มที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษจ�านวน 25 ตัว ต่อมาปี พ.ศ. 2504 กรมปศุสัตว์ให้ นายอิสระ 

กรีชาพล เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ เพิ่มอีกจ�านวน 15 ตัว และ พ.ศ. 2505 กรมปศุสัตว์

ให้ นายสมจิตร ยอดเศรณี และนายศิริพงษ์ สุคนธสรรพ์ เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อสุกรพันธุ์ดูรอคซึ่งมี 

ลักษณะที่ดี มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และสภาพการเลี้ยงที่ไม่ดีได้ เพื่อเปลี่ยนสายเลือดอีก

จ�านวน 5 ตัว ต่อมามีบริษัทเอกชนน�าเข้าสุกรอีกเป็นจ�านวนมาก จนกระทั่งปัจจุบัน สุกรที่น�าเข้ามา

เลีย้งส่วนใหญ่มี 4 สายพนัธุ ์คือ พันธุล์าร์จไวท์ แลนด์เรซ ดรูอค และเพยีแตรง (Pietrain) (บัญชา, 2552)

 ปัจจบัุนประเทศไทยได้มกีารเลีย้งสกุรอย่างแพร่หลายมากขึน้ โดยสามารถจ�าแนกตามลกัษณะ

การเลี้ยงได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

 • การเลีย้งสกุรแบบพืน้บ้านหรอืรายย่อย	(back	yard	system)	เป็นกลุม่ผูเ้ลีย้งสกุรส่วน

น้อยประมาณ 10-20 เปอร์เซน็ต์ของประเทศ ซึง่กระจายอยูต่ามท้องถ่ินต่าง ๆ มกัมไีว้ประมาณ 2-5 ตวั 

เลี้ยงแบบหลังบ้าน ส่วนมากเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน และอาจขายบ้างในกรณีที่มีจ�านวนสุกร

มากขึ้นโดยมิได้มุ่งหวังก�าไร อาหารที่ใช้เลี้ยงยังเป็นอาหารที่ไม่มีคุณภาพ เน้นหาได้ง่ายในท้องถิ่น 

เป็นหลัก เช่น เศษอาหารหรืออาหารผสมร�าปลายข้าว และบางรายอาจผสมหัวอาหารลงไปด้วย  

ส่วนโรงเรือนอาจเป็นคอกพื้นคอนกรีตหรือคอกพื้นไม้กระดาน และบางครั้งอาจเลี้ยงในคอกพื้นดิน

 • การเลี้ยงสุกรแบบการค้า	 (commercial	 swine) เป็นการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมโดย

เลี้ยงสุกรตั้งแต่หลายพันตัวขึ้นไปหรือมากกว่า คิดเป็น 80-90 เปอร์เซ็นต์ของสุกรท่ีเลี้ยงในประเทศ  

ผูเ้ลีย้งสุกรประเภทนีส่้วนใหญใ่ช้เทคนคิและวธิกีารทีท่นัสมยัเข้ามาพฒันาระบบการเลีย้งใหไ้ด้สกุรทีม่ี

คุณภาพดี ใช้เวลาในการเลี้ยงน้อยท�าให้ลดต้นทุนการผลิต ฟาร์มมีขนาดใหญ่แต่ละรายมีการเลี้ยงสุกร

จ�านวนมากขึ้น การเลี้ยงเป็นไปตามหลักวิชาการได้มาตรฐาน แต่อาจแตกต่างไปบ้างในรายละเอียด

และวธิกีารบางอย่าง มกีารให้อาหารทีถ่กูต้อง ท�าวคัซีนป้องกนัโรคและถ่ายพยาธติามข้ันตอนท่ีเหมาะสม 

รวมทัง้มกีารพฒันาโรงเรือนเลีย้งสกุรเป็นแบบพ้ืนโปร่งระบาย (slatted floor) ท�าให้ช่วยลดค่าแรงงาน

ในการท�าความสะอาดและท�าให้พื้นคอกแห้งกว่าคอกการเลี้ยงสุกรแบบพื้นบ้าน ส่วนใหญ่ฟาร์มท่ีม ี

การเลี้ยงในรูปแบบการค้ามักตั้งอยู่รอบเมืองใหญ่ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในเมือง อีกทั้งยัง

เป็นการลดต้นทุนการขนส่ง การสูญเสียจากการขนส่ง และลดมลภาวะ ส่วนใหญ่การเลี้ยงแบบการค้า

ปัจจุบันเป็นการเลี้ยงแบบอิสระ และมีบางส่วนที่เลี้ยงภายในสัญญาผูกพันกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 

(contact farming) การเลี้ยงสุกรแบบการค้าสามารถแบ่งขนาดของฟาร์มที่เลี้ยงสุกรออกได้ตาม 

หน่วยปศุสัตว์ (livestock unit; LU) โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขนาด คือ ฟาร์มสุกรขนาดเล็ก  

มีจ�านวนสุกรระหว่าง 50-500 ตัว หรือระหว่าง 6-60 หน่วยปศุสัตว์ ฟาร์มขนาดกลางมีจ�านวนสุกร
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ระหว่าง 500-5,000 ตวั หรอืระหว่าง 60-600 หน่วยปศสุตัว์ และฟาร์มขนาดใหญ่มจี�านวนสกุรมากกว่า 

5,000 ตัว หรือมากกว่า 600 หน่วยปศุสัตว์ โดยที่ 1 หน่วยปศุสัตว์ หมายถึง น�้าหนกัสุกรรวมกนัเทา่กับ 

500 กโิลกรัม โดยทีพ่่อ-แม่พนัธุค์ดิน�า้หนกัเฉลีย่ 170 กโิลกรมั ส่วนสกุรขุนคดิน�า้หนกัเฉลีย่ 60 กโิลกรมั 

และลูกสุกรคิดน�้าหนักเฉลี่ย 12 กิโลกรัม

1.4 ความส�คัญของการเลี้ยงสุกร

 ปัจจุบนัประชากรโลกมมีากขึน้เรือ่ย ๆ  จงึท�าให้เกดิความต้องการอาหารเพิม่ข้ึน การเลีย้งสกุร

จึงเป็นอีกอาชีพทางเลือกหนึ่งที่มั่นคง และยังท�าให้เกิดอาชีพอื่นตามมาอีกมากมาย ด้วยเหตุผลที่ว่า 

ปจัจบุันมคีวามต้องการเนื้อสกุรในตลาดสูงและมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นเรือ่ย ๆ  เนื่องจากเนื้อสุกรเป็นอาหาร

แหล่งโปรตีนหลักของประชากรโลก กอปรกับประเทศไทยมีสภาพพื้นที่และอาหารอุดมสมบูรณ ์

เหมาะกับการเลี้ยงสุกรได้ดี โดยเฉพาะข้าวโพดซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของสุกร ประเทศไทยสามารถ

ผลิตข้าวโพดได้มากและพอเพียงในการใช้เลี้ยงสุกร นอกจากนี้ การเลี้ยงสุกรยังท�าให้ผู้เลี้ยงได้รับ 

ความเพลิดเพลินอีกด้วย

 สุชีพ (2522) ได้กล่าวถึงประโยชน์และความส�าคัญของการเลี้ยงสุกรสรุปได้พอสังเขป ดังนี้

 • สุกรเป็นสัตว์ที่มีอัตราแลกน�้าหนัก (feed conversion ratio; FCR) ที่ดี คือ สุกรเป็นสัตว์

ที่ใช้อาหารในปริมาณที่น้อยกว่าสัตว์อื่น ในการเปลี่ยนให้เป็นน�้าหนักตัวในจ�านวนน�้าหนักเท่า ๆ กัน 

เช่น โคเนื้ออาจใช้อาหาร 5-6 กิโลกรัม ในการเปลี่ยนให้เป็นน�้าหนักตัว 1 กิโลกรัม แต่สุกรใช้อาหาร

เพียง 3 กิโลกรัมหรืออาจน้อยกว่านั้น ในการเปลี่ยนให้เป็นน�้าหนักตัว 1 กิโลกรัม

 • สุกรเป็นสัตว์ที่ให้ลูกดก เฉลี่ยครอกละ 8-12 ตัว ซึ่งแม่สุกรหนึ่งตัวสามารถอุ้มท้องได้ 

อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ดังน้ัน ใน 1 ปี แม่สกุรจะสามารถให้ลกูสกุรประมาณ 16-24 ตวั และสกุรยงัมอีายุ

เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์สั้นกว่าสัตว์อื่น โดยสุกรสาวอายุ 1 ปี สามารถอุ้มท้องได้แล้ว แต่ในโคต้องมีอายุ

ไม่ต�า่กว่า 3 ปี จึงอุ้มท้องและให้ลูกได้

 • สุกรเป็นสัตว์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ใช้เวลาในการเลี้ยงไม่นานก็สามารถส่งตลาดได้ 

โดยใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 4 1/2 เดือน ได้น�า้หนัก 60-70 กิโลกรัม และใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ได้

น�า้หนัก 90-100 กิโลกรัม
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 • สุกรช่วยเปลี่ยนอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ให้มีประโยชน์ โดยสุกรช่วยกิน 

เศษอาหารหรือเศษเหลือจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีมนุษย์ไม่สามารถใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น 

ผลพลอยได้จากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาทิ กากถ่ัวเหลือง กากเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ หรือ 

กากน�้าตาล เป็นต้น

 • การเลี้ยงสุกรเป็นการใช้ที่ว่างหรือพื้นท่ีท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้เกิดประโยชน์ เช่น 

ดินทรายที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช ก็สามารถน�ามาสร้างเป็นโรงเรือนเลี้ยงสุกรแทนได้

 • สุกรช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เช่นเดียวกับสัตว์อื่น ๆ โดยการขับถ่ายมูล 

ออกมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสุกรได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่าโคหรือสัตว์เคี้ยวเอื้อง ท�าให ้

มลูสกุรทีข่บัถ่ายออกมามแีร่ธาตุไนโตรเจน โพแทสเซยีม และโดยเฉพาะฟอสฟอรสัสงู ดงันัน้ จงึสามารถ

ใช้มูลสุกรในการบ�ารุงดินหรือใช้เป็นปุ๋ยส�าหรับใส่พืชผล ท�าให้พืชเจริญเติบโตดี

 • สุกรเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ไม่ต้องการการเอาใจใส่มากนัก หากผู้เลี้ยงมีการก�าหนดตาราง 

การปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบแบบแผน เช่น ให้อาหารวันละ 2 มื้อ เช้า-เย็น ท�าความสะอาดคอก

เป็นงานประจ�าวัน ส่วนงานอื่น ๆ  จัดเป็นงานชั่วคราว เช่น การท�าวัคซีน การผสมอาหาร การผสมพันธุ์ 

เป็นต้น เห็นได้ว่า การเลี้ยงสุกรสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้ โดยไม่กระทบอาชีพหลัก

 • การเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพที่คืนทุนเร็ว เนื่องจากสุกรเป็นสัตว์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว  

ดงันัน้ การเลีย้งสกุรจงึใช้เวลาไม่นาน และสามารถเรยีกทนุกลบัจากการลงทนุเลีย้งได้เรว็กว่าการเลีย้ง

สัตว์ประเภทอื่น

 • เนื้อสุกรเป็นเนื้อที่มีรสชาติดี น่ารับประทาน เป็นที่นิยมในการบริโภค และยังเป็นแหล่ง

อาหารโปรตีนคุณภาพดี มีคุณค่าทางอาหารสูง

 • มลูสกุรสามารถใช้ผลติพลงังานได้ โดยสกุรน�า้หนกั 100-115 กโิลกรมั ขบัถ่ายมลูประมาณ 

1,200-1,500 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งถือว่ามีปริมาณมาก สามารถน�าไปผลิตเป็นก๊าซหุงต้ม โดยกระบวนการ

หมกัก๊าซชวีภาพ (biogas) ก๊าซทีไ่ด้เป็นก๊าซมเีทน (methane) ซึง่ไม่มกีลิน่ ไม่มสี ีแต่มคีณุสมบตัติดิไฟ 

ปัจจุบันการท�าฟาร์มเลี้ยงสุกรจ�าเป็นต้องมีการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ นอกจากจะช่วยลดปัญหา

มลภาวะแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของฟาร์มได้อีกทางหนึ่งด้วย
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1.5 สถานการณ์การผลิตสุกรของประเทศไทย

 ปัจจุบันในประเทศไทยมีการเลี้ยงสุกรเพิ่มมากขึ้น จากสถิติการเลี้ยงในปี พ.ศ. 2560 

ประเทศไทยมีการเลี้ยงสุกรทั้งหมด 10,191,748 ตัว ส่วนใหญ่เป็นสุกรขุนจ�านวน 8,605,766 ตัว  

(ร้อยละ 84.44) รองลงมาเป็นสุกรพันธุ์จ�านวน 935,046 ตัว (ร้อยละ 9.17) และสุกรพื้นเมืองจ�านวน 

650,972 ตัว (ร้อยละ 6.39) ผู้ผลิตสุกรส่วนมากเป็นการผลิตแบบเสรีและเป็นการผลิตแบบรายย่อย 

โดยมเีกษตรกรผู้เล้ียงสกุรทัง้หมดจ�านวน 180,606 ราย จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นจงัหวดัทีม่เีกษตรกรผูเ้ลีย้ง

สุกรมากที่สุดจ�านวน 15,746 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.72 ของจ�านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งหมด  

ซึ่งผู้ผลิตรายย่อยสามารถที่จะเลิกหรือเข้ามาท�าการผลิตได้ง่าย ๆ การเพิ่มขึ้นของการผลิตสุกรภายใน

ประเทศเป็นไปตามกลไกของตลาด คือ ผู้บริโภคมีความต้องการเนื้อสุกรมากขึ้น ท�าให้มีการผลิตสุกร

มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (กรมปศุสัตว์, 2560) (ภาพที่ 1.1)

ภาพที่	1.1  สถานการณ์การผลิตสุกรของประเทศไทย

 ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมปศุสัตว์ (2560)
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 ประเทศไทยมีการเลี้ยงสุกรกระจายกันอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในภาคกลางมี

ปริมาณการเลี้ยงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�านวนสุกรทั้งประเทศ รองลงมาคือ ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนือ ภาคเหนอื และภาคใต้ คดิเป็นร้อยละ 21, 20 และ 9 ของจ�านวนสกุรทัง้ประเทศ ตามล�าดบั 

ปริมาณการผลิตสุกรของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 มีการเลี้ยงมากท่ีสุดในจังหวัดราชบุรี คิดเป็น

ร้อยละ 16.67 ของจ�านวนสุกรทั้งประเทศ รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี ลพบุรี ก�าแพงเพชร และพัทลุง 

คิดเป็นร้อยละ 5.51, 4.88, 3.68 และ 3.63 ของจ�านวนสุกรทั้งประเทศ ตามล�าดับ (ตารางที่ 1.3)

 

ตารางที่	1.3 จังหวัดที่มีสุกรในปี พ.ศ. 2560 มากที่สุด 10 อันดับแรก

อันดับ จังหวัด สุกรทั้งหมด	(ตัว) เกษตรกร	

(ราย)พื้นเมือง พันธุ์ ขุน รวม

1 ราชบุรี 520 170,885 1,527,251 1,698656 877

2 ชลบุรี 495 32,011 529,119 598,879 189

3 ลพบุรี 5,803 36,176 455,510 553,044 2,015

4 ก�าแพงเพชร 4,856 6,283 342,758 435,084 3,286

5 พัทลุง 8,887 23,115 337,467 379,719 4,943

6 นครราชสีมา 50,671 28,566 266,062 315,196 7,004

7 เชียงใหม่ 74,425 28,345 244,492 305,606 15,743

8 กาญจนบุรี 2,889 30,238 272,581 297,558 2,357

9 สุพรรณบุรี 3,231 21,422 254,737 275,701 1,204

10 ชัยภูมิ 2,798 22,197 222,106 250,333 5,715

ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมปศุสัตว์ (2560)
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12 การผลิตสุกร

 สายพันธุ์สุกรที่เลี้ยงในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ทางการค้า มีเพียงส่วนน้อยที่ยังคง

มกีารเลีย้งสกุรสายพนัธุพ์ืน้เมอืง ซึง่มเีพียงร้อยละ 5-6 ของจ�านวนสกุรท้ังประเทศ ส่วนมากสกุรพืน้เมอืง

เลีย้งโดยชาวบ้านหรอืชาวเขาบนทีส่งู ซึง่เลีย้งไว้เพือ่เป็นอาหารมากกว่าเพือ่การค้า โดยมกีารเลีย้งมาก

ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ มีจ�านวน 74,425 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 11.33 ของจ�านวนสุกรพื้นเมืองทั้ง

ประเทศ จงัหวัดทีม่กีารเลีย้งรองมา ได้แก่ นครราชสมีา อบุลราชธาน ีแม่ฮ่องสอนและตาก โดยมจี�านวน 

50,671, 43,208, 37,432 และ 31,808 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 7.72, 6.58, 5.70 และ 4.84 ของ

จ�านวนสุกรพ้ืนเมืองทั้งประเทศ ตามล�าดับ ส่วนสุกรพันธุ์และสุกรขุนมีการเลี้ยงมากที่สุดในจังหวัด

ราชบุรี โดยมีสุกรพันธุ์จ�านวน 170,885 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 18.28 ของจ�านวนสุกรพันธุ์ในประเทศ 

และมีจ�านวนสุกรขุน 1,527,251 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 18.20 ของสุกรขุนในประเทศ (กรมปศุสัตว์, 

2560)

 ปริมาณการผลิตสุกรของประเทศไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95) เป็นการผลิตเพื่อบริโภคภายใน

ประเทศ ที่เหลืออีกร้อยละ 5 เป็นการส่งออก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยยังมีปัญหาโรคปากและ 

เท้าเป่ือย (Foot and Mount Disease; FMD) ท�าให้ยงัไม่สามารถส่งออกเนือ้สกุรสดได้มากนกั เพราะ

ถกูกดีกนัเร่ืองโรคระบาดเข้าสูป่ระเทศผูซ้ือ้ อย่างไรกต็าม ปัจจบัุนการเลีย้งสกุรในประเทศมกีารจดัการ

ท่ีมมีาตรฐานมากขึน้ มกีารจดัการป้องกนัโรคระบาด รวมถงึพฒันากระบวนการผลติให้ดขีึน้เพือ่ให้เป็น

ทีย่อมรับของต่างประเทศ การส่งออกเป็นการส่งออกในรปูของเนือ้สกุรและเนือ้สกุรแปรรปูร้อยละ 1-2 

และสุกรมีชีวิตร้อยละ 3-4 เนื้อสุกรส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศจีน (ฮ่องกง) ส่วนเนื้อสุกรแปรรูป 

ส่วนใหญ่ส่งออกไปยงัประเทศญีปุ่น่ ส�าหรบัสกุรมชีวีติถกูส่งออกไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน ได้แก่ กมัพชูา 

ลาว และเมยีนมาร์ โดยในปี พ.ศ. 2556 มกีารส่งออกเนือ้สกุรประมาณ 2,393 ตนั ส่วนเนือ้สกุรแปรรปู

มกีารส่งออกประมาณ 13,429 ตนั คดิเป็นมลูค่าการส่งออกเนือ้สกุรสดแช่แขง็ประมาณ 363 ล้านบาท 

และเนื้อสุกรแปรรูปประมาณ 2,606 ล้านบาท ส่วนการน�าเข้าเป็นการน�าเข้าส่วนอื่น ๆ ที่บริโภคได้

ของสุกรแช่เย็นและแช่แข็ง เช่น ตับ น�าเข้าจากประเทศเยอรมนี เกาหลีใต้ แคนาดา เดนมาร์ก และ

ส่วนอ่ืน ๆ  ได้แก่ หนัง และเครือ่งในอืน่ ๆ  น�าเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมน ีอติาล ีและเบลเยีย่ม

 

1.6 สถานการณ์การผลิตสุกรของโลก

 ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในโลกมีความแพร่หลายและเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังแสดงใน 

ภาพที่ 1.2 กล่าวคือ ภายในระยะเวลา 57 ปี (ค.ศ. 1961-2018) นับตั้งแต่มีการบันทึกตัวเลขทางสถิติ

ของการผลิตสุกรในปี ค.ศ. 1961 เป็นต้นมา พบว่า การผลิตสุกรมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ  

42 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต (FAO, 2018)
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