บทที่ 8
การผสมเทียมของสุกร
การผสมเทียมทํากันมาตั้งแตพ.ศ.1943 โดยชาวอียิปตโบราณ (อารายัรต) ทํา
การผสมเทียมมา แตยังไมมีหลักฐานยืนยัน จนกระทั่งพ.ศ.2442 นักวิทยาศาสตรชาว
รัสเชียชื่อ E.I. Ivanov ทําการทดลองตามแบบแผนทางวิชาจนประสบผลสําเร็จ โดยการ
รีดน้ําเชื้อมาเพศผู นํามาทําใหเจือจาง แลวฉีดใหมาเพศเมีย จนกระทั่งพ.ศ. 2474 มีการ
นําเอาวิธีการผสมเทียมมาใชในสัตวเลี้ยงอยางจริงจังขึ้นในหลายประเทศ การผสมเทียม
ไดมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ สําหรับในประเทศไทยไดมีการผสมเทียมเปนครั้งแรกในไกเมื่อ
พ.ศ.2482 และตอมาพ.ศ.2503 จึงไดเริ่มใชวิธีการผสมเทียมในโคนม
การผสมเทียม (artificial insemination, AI) หมายถึง การผสมพันธุโดยการ
ฉีดเชื้ออสุจิของสัตวตัวผูเขาไปในอวัยวะสืบพันธุของสัตวตัวเมีย เพื่อใหสัตวตัวเมียตั้งทอง
โดยไมตองผสมพันธุโดยวิธีธรรมชาติ

8.1 ประโยชนของการผสมเทียม
การผสมเทียมมีประโยชนดังนี้
1. การผสมเทียมชวยใหยีนดีจากพอพันธุดีแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว ทําให
การปรับปรุงพันธุบรรลุจุดประสงคไดเร็วขึ้น เพราะการรีดน้ําเชื้อจากพอพันธุที่ดีแตละครั้ง
สามารถนํามาเจือจางและแบงผสมใหกับแมพันธุไดทีละหลาย ๆ ตัว เชน พอพันธุสุกร
1 ตัว รีดน้ําเชื้อมาครั้งหนึ่งสามารถใชผสมใหแมสุกรได 8-10 ตัว เปนตน
2. การผสมเทียมชวยทําใหสามารถลดจํานวนพอพันธุที่ตองเลี้ยง เพื่อใชในการ
ผสมพันธุ ทําใหลดปญหาเกี่ยวกับการจัดการฟารมและชวยประหยัดคาอาหารไดอีกดวย
3. การผสมเทียมชวยแกปญหาดานการผสมพันธุ เชน ความไมอยากผสมพันธุ
(low libido) ความสมบูรณพันธุต่ํา (low fertility) นิสัยไมดีเกี่ยวกับการผสมพันธุ หรือ
ปญหาเรื่องขาเสีย ขาออน การผสมไมไดของพอพันธุและแมพันธุ ขนาดของพอและแมพันธุ
ที่ตางกัน พอพันธุที่อายุมาก เปนตน
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4. การผสมเทียมชวยใหสามารถผสมพันธุระหวางพอพันธุและแมพันธุที่อยูหาง
ไกลกันโดยไมตองทําการขนยายพอพันธุหรือแมพันธุใหเกิดความยุงยาก
5. การผสมเทียมชวยปองกันการแพรกระจายของโรคที่เกิดจากการผสมพันธุ
ถาใชวิธีการที่ถูกตองและมีความระมัดระวัง สามารถควบคุมสุขภาพของสัตวไดเต็มที่
6. การผสมเทียมในรูปของการใชน้ําเชื้อแชแข็ง ทําใหสามารถเก็บน้ําเชื้อของ
พอพันธุที่ดีเยี่ยมไวใชเปนเวลานาน ถึงแมวาพอพันธุตัวนั้นอาจตายไปแลว
7. การผสมเทียมชวยในการทดสอบลูก (progeny test) ของพอพันธุไดรวดเร็ว
และแมนยําขึ้น ทําใหการคัดเลือกพอพันธุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
8. การผสมเทียมชวยลดการสั่งซื้อพอพันธุสัตว (จากตางประเทศ) โดยการสั่ง
น้ําเชื้อแทน เพื่อใชในการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุสัตวในฟารม ซึ่งสะดวก รวดเร็ว
และประหยัดคาใชจายกวา

8.2 โทษของการผสมเทียม
ปจจุบันผูเลี้ยงสัตวในประเทศไทยไดนําเอาวิธีการผสมเทียมไปใชในการ
ปรับปรุงและขยายพันธุสัตวกันอยางกวางขวาง แตบางครั้งขาดการวางแผนการผสมพันธุ
ที่ดีและขาดความระมัดระวัง อาจทําใหเกิดโทษไดดังนี้
1. ถาพอพันธุสัตวที่นํามารีดน้ําเชื้อเปนพอพันธุที่มีลักษณะไมดี เนื่องจากไมได
มีการทดสอบอยางจริงจัง หรือเปนพอพันธุที่มีผลการทดสอบในดานการใหผลผลิต แต
อาจมียีนของลักษณะอันตรายที่ถายทอดไดทางพันธุกรรม เชน ไสเลื่อน เลือดไมแข็งตัว
หัวพองน้ํา หรืออัมพาต แฝงอยูในตัวพอพันธุนั้น จะทําใหเกิดการแพรกระจายพันธุที่ไมดี
หรือยีนเลวนั้นเขาไปในฝูงสัตวไดอยางรวดเร็ว
2.
การผสมเทียมมักใหอัตราการผสมติดต่ํากวาการผสมธรรมชาติ 5-10
เปอรเซ็นตและยิ่งต่ําลงไปอีกหากผูปฏิบัติขาดความชํานาญ
3. การผสมเทียมหากปฏิบัติไมถูกตองขาดความระมัดระวังหรือไมสะอาด อาจ
เปนสาเหตุใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคได
4. การสั่งน้ําเชื้อจากตางประเทศ อาจนําเอาโรคทางพันธุกรรมหรือโรคระบาด
เขามาแพรกระจายภายในประเทศ
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5. การลดจํานวนพอพันธุจากการใชวิธีการผสมเทียม อาจทําใหเกิดการผสม
พันธุแบบเลือดชิดขึ้นในชั่วตอไปไดโดยไมตั้งใจ ซึ่งการผสมเลือดชิดจะทําใหเกิดความ
เสียหายได

8.3 การเก็บน้ําเชื้อจากสุกรเพศผู
น้ําเชื้อ (semen) เปนสวนประกอบของน้ําหลอเลี้ยงจากตอมที่ชวยในการสืบ
พันธุรวมกับเชื้ออสุจิจากอัณฑะ การเก็บน้ําเชื้อจากสุกรเพศผูเปนขั้นตอนแรกของการ
ผสมเทียม น้ําเชื้อที่เก็บจะตองมีคุณภาพดีและมีปริมาณมาก การตรวจสอบคุณภาพของ
น้ําเชื้อและความถี่ในการเก็บน้ําเชื้อจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
การเก็บน้ําเชื้อจากสุกรเพศผู ในปจจุบันนิยมใชกันอยู 2 วิธีคือ
1. การใชอวัยวะเพศเมียเทียม (artificial vagina, AV)
2. การใชมือบีบหรือนวดปลายอวัยวะสืบพันธุของเพศผู (bare hand หรือ
glove hand method)

ก. การใชอวัยวะเพศเมียเทียม
การใชอวัยวะเพศเมียเทียมมีหลักการคือ ปรับอุณหภูมิใหเหมือนอุณหภูมิใน
ชองคลอดของสุกรเพศเมีย และมีแรงบีบรัดตัว (pressure) เหมือนแรงบีบรัดของมดลูก
สัตวตัวเมีย โดยอวัยวะเพศเมียเทียมประกอบดวย ทอยางแข็งยาว 10-15 เซนติเมตร
ตรงกลางจะมีที่ปมลมติดอยู ชั้นในประกอบดวย ทอยางออน 2 ชั้น โดยระหวางทอยาง
ออนทั้ง 2 บรรจุน้ําอุนอุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส
วิธีการใชอวัยวะเพศเมียเทียม เตรียมน้ําอุนอุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส
ใสลงไประหวางชั้นยางออน แลวใชวาสลินทาผนังดานในสุดของยางออน เพื่อชวยใหเกิด
การหลอลื่นอวัยวะเพศผูจะไดสอดเขาไปไดงาย หลังจากนั้นก็มีการบีบลูกยางปมลมเขา
ไปเพื่อทําใหเกิดแรงดันที่ทอยางออนจนเห็นวาชองเล็กลงพอที่อวัยวะเพศผูจะสอดเขาไป
ไดก็หยุดปม เมื่ออวัยวะเพศของพอพันธุแข็งตัวและยื่นออกมาขางนอกก็ใชอวัยวะเพศ
เมียเทียมสอดเขาไป ถาทอยางออนหลวมเกินไปก็ปมลมเขาไปอีก เพื่อทําใหเกิดแรงบีบ
กระชับดียิ่งขึ้นคลายกับชองคลอดของตัวเมียจริง ๆ การเก็บน้ําเชื้อจากพอพันธุสุกรจะ
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ตองการเวลาปลอยน้ําเชื้อนาน 5-10 นาที น้ําเชื้อที่เก็บไดจะตองนําไปเก็บโดยรวดเร็ว
เพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพ การใชอวัยวะเพศเมียเทียมสําหรับเก็บน้ําเชื้อนี้พบวาจะมี
แบคทีเรียปะปนมากับน้ําเชื้อมากจึงตองระมัดระวังในเรื่องความสะอาด

ข. การใชมือบีบหรือนวดอวัยวะสืบพันธุเพศผู
วิธีนี้นิยมทําในสุกร กอนที่จะรีดเก็บน้ําเชื้อควรจะอาบน้ําทําความสะอาดพอ
สุกรกอน โดยเฉพาะบริเวณถุงหุมอวัยวะเพศ นอกจากนั้นควรตัดขนที่ปลายถุงหุมออกให
สั้น เพราะเวลาใชมือจับอวัยวะเพศของพอพันธุจะไดไมดึงขนออกมาดวย ถาพอพันธุถูก
ดึงขนมันจะเจ็บและหดอวัยวะเพศของมันทันที ควรบีบน้ําปสสาวะที่คางอยูที่ถุงหุมออก
ใหหมด ลางใหสะอาดแลวใชผาเช็ดใหแหง เพื่อเปนการลดแบคทีเรียที่จะปะปนไปกับ
น้ําเชื้อ หลังจากนั้นนําพอพันธุมายังคอกรีดเก็บน้ําเชื้อ พอพันธุที่ผานการฝกมาแลวเมื่อ
มาถึงก็จะขึ้นหุนไดทันที ควรปลอยใหพอพันธุปนหุนและใหอวัยวะเพศแข็งตัวอยูสักระยะ
หนึ่งกอน เพื่อใหพอพันธุเกิดความตองการผสมเต็มที่ (libido) จะทําใหรีดเก็บน้ําเชื้องาย
ใชมือที่ถนัดจับโดยการคว่ํามือลงจะทําใหจับไดถนัดและแนน (บางคนอาจสวมถุงมือยาง)
ในการจับครั้งแรกเอามือไปล็อคที่ปลายอวัยวะเพศของพอพันธุ แลวบีบรัดใหแนนที่สุด
อยาใหหลุด เมื่อปลายอวัยวะเพศถูกบีบรัดเหมือนแรงกดที่คอมดลูก พอพันธุก็จะ
พยายามยื่นอวัยวะเพศของมันออกมาจนสุดเห็นสวนโคนอวัยวะเพศ หลังจากนั้นพอพันธุ
จะหยุดเคลื่อนไหวยืนนิ่ง จึงคลายแรงบีบออกบางเล็กนอยแตอยาใหอวัยวะเพศหลุด แลว
ทําการกระตุนอวัยวะเพศโดยการเขี่ยที่ปลายอวัยวะเพศอยางเบา ๆ ก็ได เมื่ออวัยวะเพศ
ของพอพันธุออนตัวลงจึงคอยคลายมือออก นําภาชนะที่ใสน้ําเชื้อที่รีดไดใสลงในกระติก
หรือกลองโฟมปดฝาใหมิดชิด
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ภาพที่ 8.1 การรีดเก็บน้ําเชื้อสุกร

8.4 ความถี่ของการรีดน้ําเชื้อ
การหลั่งน้ําเชื้อครั้งหนึ่ง ๆ จํานวนน้ําเชื้อของสุกร 150-250 ลูกบาศกเซนติเมตร
มีความเขมขนของตัวอสุจิ 100 ลานตัวตอลูกบาศกเซนติเมตร สามารถนําไปผสมใหกับ
สุกรแมพันธุ 10-12 ตัว ถาหากสุกรพอพันธุถูกรีดเก็บน้ําเชื้ออยูบอย ๆ โดยไมไดพักผอน
จะทําใหความเขมขนของเชื้ออสุจิลดลงและจะพบเชื้ออสุจิที่ผิดปกติมากขึ้น ความถี่ของ
การรีดเก็บน้ําเชื้อขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน อายุ น้ําหนัก อาหาร สภาพแวดลอม
สุขภาพของพอพันธุ เปนตน โดยทั่วไปจะเก็บน้ําเชื้อสุกรพอพันธุทุก ๆ 4 วัน อสุจิที่ถูก
ปลอยออกมาภายนอกรางกายจะมีชีวิตอยูได 1-2 ชั่วโมง ถาอยูในอวัยวะสืบพันธุสุกรแม
พันธุจะมีชีวิตอยูได 24-40 ชั่วโมง ตัวอสุจิมีขนาดเล็กมาก ประกอบดวย 4 สวนคือ สวน
หัว สวนคอ สวนกลาง และสวนหาง ตัวอสุจิที่สรางขึ้นมาจะเก็บไวในทอเก็บพักอสุจิ

8.5 การตรวจสอบคุณภาพน้ําเชื้อ
การตรวจสอบคุณภาพน้ําเชื้อ แบงได 2 วิธีคือ

1. การตรวจสอบดวยตาเปลา โดยจะทําการตรวจ
ก. ปริมาตรน้ําเชื้อ (volume) ปริมาณน้ําเชื้อที่รีดไดครั้งหนึ่ง ๆ สามารถ
บอกไดถึงความเขมขนของตัวอสุจิตอ 1 มิลลิลิตร ถารีดไดปริมาตรนอยจะมีความเขมขน
ของตัวอสุจิตอ 1 มิลลิลิตรมากกวาปริมาณน้ําเชื้อที่รีดไดมาก
ข. สี (colour) สีของน้ําเชื้อที่รีดไดสามารถบงบอกถึงความเขมขนของตัวอสุจิ
ไดอยางคราว ๆ ได สีของน้ําเชื้อจะมีสีขาวขุน มีความเขมตั้งแตสีคลายนมน้ําเหลือง น้ํา
ซาวขาว น้ํานม จนถึงใส น้ําเชื้อที่มีสีขุนแสดงวามีความเขมขนของอสุจิมาก แตถาสีจาง
แสดงวามีความเขมขนของอสุจินอย
ค. ความเปนกรดเปนดาง (pH) ความเปนกรดเปนดางของน้ําเชื้อจะบง
บอกถึงคุณภาพของน้ําเชื้อ โดยปกติความเปนกรดเปนดางของน้ําเชื้ออยูระหวาง 7.1-7.8
ความผันแปรขึ้นอยูกับการใชน้ําตาลฟรุคโตสของตัวอสุจิในกระบวนการเมแทบอลิซึม ผล
จะไดกรดแลคติก ซึ่งจะทําใหน้ําเชื้อมีสภาพเปนกรด ทําใหคุณภาพของน้ําเชื้อไมดี
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2. การตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน โดยจะทําการตรวจ
ก. ความแข็งแรงในการเคลื่อนไหวของเชื้ออสุจิ (motility) บงบอกถึง
ความสมบูรณพันธุของพอพันธุ พอพันธุตัวไหนที่มีตัวอสุจิที่เคลื่อนไหวไปขางหนาไดมาก
และแข็งแรง จัดวาพอพันธุตัวนั้นมีน้ําเชื้อที่เหมาะสมที่จะนํามารีดเก็บไวเพื่อเจือจางตอไป
ข. ความเขมของเชื้ออสุจิ (concentration) มีความสัมพันธตรงขามกับ
ปริมาณของน้ําเชื้อ ความเขมขนของเชื้ออสุจิมีความจําเปนในการคํานวณเพื่อการเจือจาง
น้ําเชื้อ
ค. ตัวเปนและตัวตายของเชื้ออสุจิ (live-death sperm) ใชประเมิน
คุณภาพของน้ําเชื้อวาดีหรือไม โดยการยอมสี
ง. รูปรางและความผิดปกติของตัวเชื้อ (abnormality) โดยการยอมสี
เพื่อใชในการตัดสินใจวาน้ําเชื้อนั้นควรใชหรือไม ในกรณีที่รีดน้ําเชื้อไดมากแตเมื่อนําไป
ผสมพันธุแลวไมติด

ภาพที่ 8.2 การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อสุกรดวย
กลองจุลทรรศน

8.6 การเจือจางน้ําเชื้อ
การเจือจางน้ําเชื้อ เปนการเพิ่มปริมาณน้ําเชื้อใหมากขึ้น เพื่อแบงผสมใหกับ
สุกรแมพันธุไดหลายตัว ในกรณีที่หลังจากรีดเก็บน้ําเชื้อจากพอพันธุมาแลว ถาแมพันธุ
กําลังเปนสัดพรอมกันหลายตัว อาจนําน้ําเชื้อมาแบงฉีดใหกับแมพันธุไดเลย แตถาใน
กรณีที่ตองเก็บน้ําเชื้อไวผสมกับแมพันธุในภายหนาจําเปนตองทําการปรับสภาพแวดลอม
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เพื่อเปนการถนอมและเพิ่มปริมาณของน้ําเชื้อที่ไดจากการหลั่งของพอพันธุแตละครั้ง ทําให
สามารถนําไปผสมกับแมพันธุไดเปนจํานวนมาก น้ําเชื้อที่รีดไดแตละครั้งอาจนํามาเจือจาง
ใหมีปริมาตร 30-250 เทา ขึ้นอยูกับจํานวนอสุจิที่มีอยูในน้ําเชื้อและความสมบูรณพันธุ
ของเพศผู
สารละลายน้ําเชื้อ (diluter) ใชน้ําธรรมดาไมได ตองเปนสารละลายที่มีคุณสมบัติ
เปนแหลงพลังงานและสารอาหารใหแกตัวอสุจิ ปรับสภาพความเปนกรด-ดางที่เปลี่ยนไป
เนื่องจากการเกิดกรดแลคติก รักษาแรงดันออสโมติคของสารละลายใหเหมาะสมและทํา
ใหสารละลายมีสภาพของอีเล็คโทรไลทสมดุล ปองกันการเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากการทํา
ใหเย็นหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย รวมทั้งเชื้อ
ที่ทําใหเกิดโรค และเพิ่มปริมาณของน้ําเชื้อ โดยปกติน้ําเชื้อเจือจางควรมีปริมาตร 20-50
มิลลิลิตรและมีจํานวนอสุจิประมาณ 5 billion ตัว

ภาพที่ 8.3 การเจือจางน้ําเชื้อแลการเก็บน้ําเชื้อ

8.7 การเก็บรักษาน้ําเชื้อที่เจือจางแลว
การเก็บรักษาน้ําเชื้อที่เจือจางแลวมีอยู 2 วิธีคือ

1. การเก็บน้ําเชื้อสด (fresh หรือ liquid semen) ใสน้ําเชื้อที่เจือจางแลวลง
ในภาชนะที่มีน้ําผสมน้ําแข็ง เพื่อคอย ๆ ทําใหอุณหภูมิของน้ําเชื้อลดลงจนถึงอุณหภูมิ
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ในตูเย็นเพื่อคอย ๆ ทําใหเย็นลง น้ําเชื้อสดนี้เก็บไดไมนาน ถาเก็บไวนาน 3-4 วันมีอัตรา
การคลอด 60-70 เปอรเซ็นต ถายิ่งเก็บนานวันขึ้นอัตราการผสมติดและอัตราการคลอดจะ
ลดนอยลงเรื่อย ๆ จนผสมไมติดเลย ถาเก็บนาน 7-8 วัน เชื้ออสุจิจะตายหมด

2. การเก็บน้ําเชื้อแชแข็ง (deep frozen semen) ขั้นตอนการทําคือ คอย ๆ
ลดอุณหภูมิของน้ําเชื้อลงในชวงระยะเวลาหนึ่ง การทําใหอสุจิเขมขนโดยเครื่องเหวี่ยง
(centrifugation) การเติมอาหารเลี้ยงเชื้อ (สารละลายน้ําเชื้อ) และกรีเซอรอล (กรีเซอรอล
ปองกันการเกิด cold shock) แลวจึงทําใหน้ําเชื้อแข็งเปนแบบเม็ด (pellets) นําเก็บในถัง
ไนโตรเจนเหลว

8.8 ระยะเวลาที่เหมาะสมของการผสมเทียมสุกร
แมสุกรเริ่มแสดงอาการเปนสัดจะยอมรับการผสม สุกรสาวมีระยะเวลา 1-2 วัน
สวนแมสุกรมีระยะเวลา 2-3 วัน ระยะตกไขของสุกรสาวและสุกรนางจะอยูใกลระยะสิ้นสุด
ของระยะเปนสัด (ระยะตกไข 30-60 ชั่วโมงหลังจากเริ่มตนระยะเปนสัด) (ภาพที่ 8.4)
การผสมเทียมจึงควรเกิดขึ้นในระยะตนของระยะเปนสัด เพื่อใหอสุจิมีความสมบูรณพันธุ
และพรอมที่จะผสมกับไขเมื่อไขตกลงมา เนื่องจากอสุจิจะมีชีวิตในอวัยวะสืบพันธุเพศเมีย
ในระยะเวลาจํากัด (ประมาณ 24 ชั่วโมง) สวนน้ําเชื้อแชแข็งจะมีชีวิตลดลงหลังจากเขาไป
ในอวัยวะสืบพันธุเพศเมีย 6 ชั่วโมง การผสมเทียมจึงตองไมเร็วหรือชาเกินไป ระยะฉีด
น้ําเชื้อจึงควรใหเชื้อสามารถมีชีวิตอยูในอวัยวะเพศเมียไดครอบคลุมระยะตกไข ถึงแมวา
จะทราบเวลาของการตกไขหลังจากการเปนสัดแตอาจจะไมทราบเวลาเริ่มตนการเปนสัด
การฉีดน้ําเชื้อควรอยูในระยะเวลาที่อสุจิมีความสมบูรณพันธุในการปฏิสนธิสูงสุด
(ภาพที่ 8.4 พื้นที่สีเขม) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดน้ําเชื้อสดหรือน้ําเชื้อแชแข็ง เมื่อทํา
การผสมครั้งเดียวสําหรับสุกรสาวคือ 24-30 หรือ 29-36 ชั่วโมงหลังจากเริ่มตนระยะเปนสัด
ตามลําดับ หรือสุกรนางคือ 28-36 หรือ 33-36 ชั่วโมงหลังจากเริ่มตนระยะเปนสัด ตามลําดับ
สวนระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดน้ําเชื้อสด 2 ครั้งสําหรับสุกรสาวคือ ครั้งที่ 1 12-24
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ภาพที่ 8.4 ระยะเวลาที่อสุจิมีความสมบูรณพันธุในการปฏิสนธิสูงสุด (พื้นที่สีเทา)
ที่มา : Swine Genetics International, Ltd. (2006)

ตารางที่ 8.1 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมสุกรหลังเริ่มเปนสัด (ชั่วโมง)

สุกรสาว
สุกรนาง

น้ําเชื้อสด
น้ําเชื้อแชแข็ง
ผสมครั้งเดียว ผสม 2 ครั้ง
ผสมครั้งเดียว ผสม 2 ครั้ง
24-30
ครั้งที่ 1 12-24 29-36
ครั้งที่ 1 24-28
ครั้งที่ 2 24-36
ครั้งที่ 2 30-34
28-36
ครั้งที่ 1 24
33-36
ครั้งที่ 1 28-32
ครั้งที่ 2 36
ครั้งที่ 2 36-40

ที่มา : Swine Genetics International, Ltd. (2006)
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ภาพที่ 8.5 ระยะเปนสัดและระยะเวลาที่เหมาะสมของการผสมเทียมสุกรนาง

8.9 การฉีดน้ําเชื้อผสมเทียมสุกร
การฉีดน้ําเชื้อ (insemination) เขาไปในอวัยวะเพศเมีย กอนทําการฉีดน้ําเชื้อ
ควรทําความสะอาดบริเวณปากชองคลอดดวยน้ําใหสะอาด ใชนิ้วชี้และหัวแมมือเปดแคม
นอกของอวัยวะเพศเมียออก แลวสอดอวัยวะเพศผูเทียม (ภาพที่ 8.6) เขาไปเอียงสวน
ปลายขึ้นขางบนทํามุม 45 องศากับแนวนอน เพื่อปองกันไมใหหลอดฉีดน้ําเชื้อเขาไปใน
ทอปสสาวะ เมื่อสอดอวัยวะเพศผูเทียมผานพนทอปสสาวะเขาไปแลว สอดเขาไปอีกตาม
แนวนอนจนถึงคอมดลูก จะรูสึกสอดผานไมสะดวก หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อใหเกลียว
สวานของอวัยวะเพศผูเทียมเขาไปล็อคอยูที่บริเวณคอมดลูก แตไมตองใหเขาไปถึงตัว
มดลูก ซึ่งจะเปนทําใหเกิดการติดเชื้อได จากนั้นรวบจับดามอวัยวะเพศผูเทียมกับหางไว
เพื่อปองกันการหลุดเมื่อแมสุกรเดิน
ทําการตอขวดน้ําเชื้อเขากับอวัยวะเพศผูเทียม
น้ําเชื้อที่เก็บไวในที่เย็นไมจําเปนตองอุนกอนฉีดผสม
เพียงแตเขยาโดยการคว่ําขวด
น้ําเชื้อเบา ๆ เพื่อใหตัวอสุจิกระจายทั่วน้ําเชื้อ ทําการฉีดน้ําเชื้อเขาไปชา ๆ โดยบีบขวด
บรรจุน้ําเชื้อเบา ๆ ถามีน้ําเชื้อบางสวนไหลกลับออกมาควรใชมือกระตุนโดยลูบบริเวณ
เตานม ดานขางลําตัว และเขี่ยเบา ๆ เปนระยะที่บริเวณปากชองคลอด ซึ่งจะชวยให
น้ําเชื้อถูกดูดเขามดลูกจนหมด (ภาพที่ 8.7 และภาพที่ 8.8)
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ภาพที่ 8.6 อวัยวะเพศผูเทียมแบบตาง ๆ

อุปกรณผสมเทียม
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หลอลื่นอวัยวะเพศผูเทียมดวยน้ําเชื้อ สอดอวัยวะเพศผูเทียม 45 องศา หมุนทวนเข็มและเสียมขวดน้ําเชื้อ

ภาพที่ 8.7 การฉีดน้ําเชื้อสุกรแมพันธุ

ภาพที่ 8.8 การเคลื่อนที่ของอวัยวะเพศผูเทียมในอวัยวะเพศเมีย
ที่มา : Singleton (2006)

8.10 อัตราการผสมติด
อัตราการผสมติด (conception rate) หมายถึง สัดสวนระหวางจํานวนแมสุกร
ที่ถูกผสมติดหรือตั้งทองกับจํานวนแมสุกรที่ถูกผสมพันธุ ปจจัยที่มีผลตออัตราการผสม
ติดคือ
1. ความสมบูรณพันธุของพอสุกร พอสุกรที่ไมมีความสมบูรณพันธุ จะทําให
ขนาดครอกของลูกสุกรและอัตราการผสมติดของแมสุกรต่ําดวย
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2. สภาพของแมสุกร แมสุกรที่ไมอวน ไมมีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ
และมีความสมบูรณพันธุ จะมีอัตราการผสมติดสูง
3. โรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ เชน โรคบรูเซลโลซีส โรคเเล็บโสไปโรซีส
โรคพารโวไวรัส มดลูกอักเสบ เปนตน โรคเหลานี้จะทําใหสุกรมีอัตราการผสมติดต่ําและ
ขนาดครอกต่ํา
4. ปจจัยอื่น แมสุกรสาวมีอัตราการผสมติดต่ํากวาแมสุกรนาง ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการผสมพันธุ จํานวนครั้งในการผสมพันธุ เปนตน
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