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การจั
การจัดดการสุ
การสุกกรรุ
รรุนน –– ขุขุนน
เพื่อใหการเลี้ยงสุกรรุน – ขุน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดสกุ รที่เติบโตดีตามพันธุกรรม และเกิดการเสียหาย
นอยที่สุด แนะนําใหจัดการตามขั้นตอนและรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. สถานที่และพื้นที่ตอตัว
ควรตองมีคอกหรือโรงเรือนสําหรับเลี้ยงดูจัดการสุกร รุน – ขุน แยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะและควรจัดตามรายละเอียด
ตอไปนี้
1.1 การเตรียมคอกหรือโรงเรือนกอนรับเขาเลี้ยง
- ยายสุกรรุนเกาที่ครบอายุขาย แตน้ําหนักไมไดมาตรฐานออกขายหรือยายไปรวมคอกเลี้ยงในโรงเรือนใหม
เพื่อความสะดวกในการทําความสะอาด เตรียมโรงเรือนไวรับเลี้ยงสุกรรุนใหม
- พนลางทําความสะอาดทุกซอกทุกมุม รวมทั้งอุปกรณใหน้ําและอาหารแลวทิ้งไวใหแหง จากนั้นตรวจเช็ค
ซอมแซมคอกและอุปกรณใชงานใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
- พนฆาเชือ้ ดวยน้ํายาฆาเชือ้ ออกฤทธิ์กวาง ทําลายเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราไดดีที่มีคุณสมบัติจับเกาะ
บนพื้นผิวไดนาน
1.2 พื้นที่ตอตัวที่ใชเลี้ยง หากพิจารณาตามรูปแบบการเลี้ยงสุกรในชวงรุน – ขุน ซึ่งโดยทั่วไปจะแนะนําใหเลี้ยงที่
อายุเริ่มตน 10 สัปดาห ไปจนถึงอายุและน้ําหนักขุนขายได (100-110 กิโลกรัม) พื้นที่ตอตัวที่เหมาะสมควร
จะอยูที่อยางนอย 1.2 ตารางเมตรตอตัว จํานวนตัวที่ใสตอคอก 20-25 ตัว
1.3 ชวงอายุสุกรที่เลี้ยงอยูในโรงเรือนสุกรรุน – ขุน สุกรที่ยายจากโรงเรือนอนุบาลเขาเลี้ยงในโรงเรือนรุนขุน จะอยู
ในโรงเรือนตั้งแตอายุ 10 สัปดาห ไปจนถึงประมาณ 23-24 สัปดาห
2. น้ํา
ควรมีการจัดการและดูแล ดังตอไปนี้
2.1 ตรวจเช็คสภาพอุปกรณการใหน้ํา อุปกรณดังกลาวควรอยูในสภาพพรอมใชงานสุกรสามารถกินและเลนไดอยาง
สะดวกตลอดชวงของการเลี้ยงดู
2.2 คุณภาพน้ํา ตองตรวจเช็คดูน้ําที่จะใหแกสุกรตองมีคณ
ุ ภาพและความสะอาดอยูในเกณฑเหมาะสม
2.3 อัตราไหลของน้ําและปริมาณจุบน้ํา แนะนําวาอัตราไหลของน้ําจากจุบควรจะอยูที่ 1-2 ลิตรตอนาที จํานวนจุบ
น้ําใช 3-4 หัวจุบตอคอก โดยมีระดับความสูงหลายระดับตามความเหมาะสมของอายุ
2.4 เทคนิคบางประการในการใชจุบน้ํา ในชวง 2-3 ชั่วโมงแรก ของการรับเขา ควรกดจุบน้ําใหไหลหรือพุงออกมา
เพื่อใหสุกรกินและเลนผอนคลายความเครียดจากการยายและการรวมคอก
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3. อาหาร
มีรายละเอียดและขั้นตอนการจัดการดังตอไปนี้
3.1 คุณคาอาหาร ควรเลือกใหอาหารที่มีคุณคาทางพลังงาน โปรตีน กรดอะมิโน ที่สําคัญ รวมถึงไวตามิน แรธาตุ
ครบตามความตองการของสุกรในชวงรุนและขุน
3.2 คุณภาพของอาหาร ตองสดใหมปราศจากการปนเปอนของเชื้อโรค เชื้อรารวมทั้งมีความนากินสูง
3.3 รูปแบบของอาหารที่ให การใชอาหารอัดเม็ดจะชวยเรื่องปริมาณการกินไดของสุกร
และประสิทธิภาพการใช
อาหารจะดีกวารูปแบบอื่น
3.4 อุปกรณการใหอาหาร ตองตรวจซอมแซมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และผานการทําความสะอาดอยางดีกอน
การนําสุกรเขาเลี้ยง
4. อากาศและสภาพแวดลอม
แนะนําใหจัดการ ตามหลักการเชนเดียวกับในสุกรอนุบาล คือ อุณหภูมิเหมาะสม มีอากาศบริสุทธิ์ถายเทไดสะดวก
จัดสภาพแวดลอมไมใหอับทึบขัดขวางทางลม
5. การจัดการรับสุกรเขาเลี้ยงในโรงเรือนสุกรรุน – ขุน
เพื่อใหการเจริญเติบโตเปนไปตามพันธุกรรมตามปกติและมีการสูญเสียของสุกรนอยที่สุดแนะนําวาการจัดการรับเขา
เลี้ยงจะเนนหลักการปฏิบัติที่กอความเครียดใหกับสุกรรุนนอยที่สุดและจัดการใหตรงกับความตองการของสุกรมากที่สุด
ดังรายละเอียด ตอไปนี้
5.1 ชวงเวลาในการยายเขาเลี้ยง ใหเลือกชวงเวลาที่อากาศเย็นสบาย เชน เวลาในชวงเชาหรือชวงเย็น
5.2 สถานที่และพื้นที่ตอตัว แนะนําใหจัดการตามที่ไดกลาวไวในหัวขอการจัดการเรื่องสถานที่
5.3 การจัดขนาด ควรมีการจัดขนาดใหไลเลี่ยกันในแตละคอกในชวงการรับเขาใหม
5.4 น้ํา ตองมีกินและเลนอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 2-3 ชั่วโมงแรกของการรับเขาเลี้ยง
5.5 อาหาร ตองมีกินตลอดเวลาและสุกรสามารถเขามากินไดทั่วถึงทุกตัว
5.6 การใหยาปฏิชีวนะเสริมเพื่อชวยลดการเจ็บปวยที่จะเกิดขึ้นภายหลังการยายเขาเลี้ยง
ของสุกรรุน แนะนําใหใชยาปฏิชีวนะหรือยาตานจุลชีพที่ออกฤทธิ์กวางในระดับปองกันในโรคระบบทางเดินหายใจ และ
โรคระบบทางเดินอาหารในชวงการรับเขาเปนเวลา 7-10 วันรูปแบบการใหที่เหมาะสมมี 2รูปแบบ คือ การใหยาละลาย
น้ํากับการใหยาผสมอาหาร สําหรับการละลายน้ํา มีขอพึงระวังก็คือ ใหถัดจากวันรับเขา 1 วัน และบังคับใหสุกรกิน
เฉพาะชวงครึ่งเชาของวันเทานั้น ทั้งนี้การละลายยาในน้ํา อาจใชรวมกับผงเกลือแรอิเลก-โตรไลต ก็จะชวยใหสุกรมีการ
ฟนตัวที่ดีขึ้น
5.7 อุณหภูมิที่เหมาะสม สัปดาหแรกหลังการรับเขาควรอยูที่ 26 – 28 องศาเซลเซียส
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5.8 อากาศและสภาพแวดลอม
- จัดการใหมีอากาศบริสุทธิ์หรือลมพัดถายเทเขาในโรงเรือนไดสะดวก
- ปองกันไมใหลมเขากระทบตัวสุกรโดยตรงโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสัปดาหแรกหลังรับเขา
- ใชอุปกรณพดั ลมเสริม หากสภาพอากาศรอนชื้นใหใชอุปกรณ เชน พัดลมเปาชวยใหเกิดการ
เคลื่อนตัวของอากาศและความรอนชื้นออกจากโรงเรือน ก็จะชวยบรรเทาไปไดมาก
6. การจัดการสุขภาพและภูมคิ ุมกัน
6.1 สุขภาพ ในชวงของการเปลี่ยนแปลงอากาศหรือฤดูกาลอยางรุนแรง แนะนําใหผสมยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์
กวางลงในอาหารเพื่อปองกัน และควบคุมการเจ็บปวย โดยเลือกใชยาตามคําแนะนําในตัวอยางการใชยาหรือโดย
ปรึกษากับสัตวแพทยในทองที่
6.2 ภูมิคุมกัน ในระยะแรกของการลงเลี้ยงเปนสุกรรุน – ขุนอาจมีความจําเปนตองทําวัคซีนเพื่อใหเกิดภูมิคุม
โรคที่จะกอผลเสียตอการผลิต สําหรับชวงอายุและชนิดของวัคซีนที่ทําควรปรึกษากับสัตวแพทยในทองที่
7. ระบบการเลี้ยงและเขา-ออกสุกร
ดวยหลักการที่ตองการใหสุกรมีการเจริญเติบโตตามพันธุกรรม มีการกินอาหารดีโดยตลอด ระบบการเลี้ยง
ที่จะแนะนําตามหลักการดังกลาวและเปนที่นิยมกันก็คือ การเลี้ยงสุกรแบบเขาหมด-ออกหมด โดยสุกรมีอายุตางกัน
ไมเกิน 2 สัปดาหในโรงเรือนเดียวกันแบบนี้จะเปนระบบที่มีการรบกวนสุกรนอยที่สุด ระบบการเลี้ยงแบบเขาหมด –
ออกหมดนั้น เมื่อถึงอายุและน้ําหนักที่จะตองยายออกจําหนายโดยจํากัดอายุสงู สุดไวที่ 28 สัปดาห เปนเกณฑ
แลวยังมีสุกรที่โทรม แคระแกรนอยูอีกใหจัดการยายออกขายหรือยายไปจากโรงเรือนนั้นใหหมด ทั้งนี้ก็เพื่อความ
สะดวกในเรื่องการจัดการเตรียมคอกไวรับเลี้ยงสุกรในรุนใหมตอไป โดยไมใหมตี ัวปวย ตัวแคระแกรนเขาไปกินพื้นที่
และแพรเชื้อโรคกอการเจ็บปวยในรุนใหมที่ยายเขามาเลี้ยง
สุกรรุน – ขุนที่ผานการจัดการมาตรฐานดังกลาวขางตน หากทําไดเหมาะสมและดีพอก็จะไดสุกรขุนที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตดีมีนา้ํ หนักมาตรฐาน คือ ที่อายุ 24 สัปดาห น้ําหนักควรจะไดประมาณ 95 กิโลกรัม
สุขภาพและคุณภาพซากอยูในเกณฑดีตามพันธุกรรม
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