บทที่ 3
การจัดการสุกรพอพันธุ
และแมพันธุ
ตามหลักพันธุศาสตร พอและแมจะถายทอดพันธุกรรมใหกับลูกไดฝายละครึ่งหนึ่ง นั่นคือ
พอพันธุและแมพันธุจะเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่มีตอประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้นการตัดสินใจที่
จะเลือกพันธุและการคัดเลือกสุกรเพื่อใชเปนพอพันธุแมพันธุจึงตองกระทําอยางพิถีพิถันและละเอียด
ที่สุด ไมวาจะเปนการสอบพันธุประวัติหรือความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งจะตองติดตามดูผลผลิตการ
ใหลูกดวย บางครั้งอาจจะมีลักษณะผิดปกติบางอยางปรากฏออกมาในรุนลูก นั่นหมายถึง การมี
ลักษณะผิดปกติแฝงอยูในตัวพอแมพันธุ อยางไรก็ตาม หากมีการคัดเลือกสุกรที่จะใชเปนพอพันธุแม
พันธุเ ปนอยางดีแลว แตมีขอบกพรองหรือขาดการจัดการเลี้ยงดูที่ถูกตอง ก็จะทําใหสุกรที่คัดเลือก
ไวนนั้ ไมสามารถที่จะทําหนาที่เปนพอแมพันธุที่ดีไดตามความสามารถของมันที่มีอยู ซึ่งจะสงผลทํา
ใหการผลิตสุกรมีประสิทธิภาพตํ่าลง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจกับวิธีการจัดการเลี้ยงดู
สุกรพอพันธุแมพันธุใหดีเสียกอน ดังจะไดกลาวถึงตอไป

การจัดการสุกรพอพันธุ
สุกรเพศผูที่ใชเปนพอพันธุจะเริ่มใชงานไดจะตองมีอายุอยางนอยประมาณ 8 เดือน หรือนํ้า
หนัก 110 กิโลกรัม ปกติสุกรเพศผูจะเริ่มเปนหนุมตั้งแตอายุ 4-5 เดือน แมวาจะสามารถผสม
พันธุไ ดแตก็ยังไมควรใช เพราะรางกายยังเจริญเติบโตไมเต็มที่ ปริมาณการผลิตนํ้าอสุจิยังไมมาก
พอ ตัวอสุจยิ งั ไมแข็งแรงพอ ซึ่งจะเปนผลทําใหอัตราการผสมติดตํ่า ในกรณีที่ขนาดของพอพันธุ
และแมพันธุตางกันมาก จะทําใหการผสมพันธุไมถนัด และแขงขาของพอพันธุหนุมยังไมแข็งแรงพอ
อาจจะเปนสาเหตุทําใหสุกรเพศผูนั้นใชทําเปนพอพันธุไดระยะสั้น สุกรเพศผูที่จะใชเปนพอพันธุตัว
ใหม ควรจะนําเขามาในฝูงแมพันธุกอนการใชงานประมาณ 4-6 สัปดาห หรือเอาเขามาในขณะที่
พอสุกรหนุมอายุได 6.5-7 เดือน เพื่อใหสุกรมีความเคยชินกับสภาพของฝูงแมพันธุนั้นและเพื่อเปน
การสรางภูมิคุมกันโรคใหพอพันธุที่เขามาใหมดวย นอกจากนี้สุกรเพศผูที่ถูกเลี้ยงขังเดี่ยวหรือไมมี
โอกาสพบปะกับสุกรตัวอื่น มักจะมีพฤติกรรมการเลาโลมสุกรเพศเมียนอยลง และมีความสามารถใน
การผสมลดลง จํานวนครั้งในการผสมพันธุนอยลงดวย (Hemsworth, et al., 1978; Hemsworth
และ Beilharz, 1979) การไดพบปะฝูงแมพันธุก็จะชวยลดปญหาดังกลาวใหนอยลง เมื่อสุกรหนุม
เริ่มเคยชินและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดแลวสุกรหนุมก็จะมีอายุเขาใกล 8 เดือน จึงเริ่มหัด
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สุกรหนุมนั้นใหขึ้นผสมกับแมสุกร การฝกใชงานระยะแรก ๆ จะมีผลตอการใชงานสุกรพอพันธุตอไป
ขางหนา เพราะถาผสมครั้งแรกลมเหลวจะทําใหสุกรหนุม ตัวนั้นทอแทไมอยากผสมพันธุอีก ดังนั้น
การฝกควรจะคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
1) แมพันธุที่จะใชสําหรับฝกงานใหกับสุกรหนุมขึ้นผสมควรเปนแมพันธุเกา ไมควรใชสุกร
สาว และควรมีขนาดเทา ๆ กับสุกรหนุม และตองเปนสัดเต็มที่ ยืนนิ่งจริง ๆ และไมดุ
2) ควรนําแมพันธุเขาไปผสมกับสุกรหนุมในคอกของสุกรหนุมนั้น ทั้งนี้เพราะสุกรหนุมมี
ความเคยชินกับสภาพที่เคยอยู จะไดไมเกิดอาการตื่น สภาพพื้นคอกที่ใชผสมตองแหงไมลื่น
3) ตองพยายามฝกใหสุกรหนุมขึ้นผสมทางดานทายของแมสุกร อยาใหสุกรหนุมขึ้นผสม
ทางดานหัวของแมสุกร เพราะจะทําใหติดเปนนิสัยของสุกรพอพันธุในการผสมครั้งตอ ๆ ไป
4) ในขณะที่สุกรหนุมขึ้นทับแมสุกรนั้น อยาปลอยใหพอสุกรใชเทาปนปายอยูบนหลังของแม
สุกรโดยไมหยุด เพราะจะทําใหแมสุกรเกิดความเจ็บและจะไมยอมใหผสมตอไป
5) ในขณะทีก่ าลั
ํ งฝกสุกรหนุมนั้น อยาตีหรือทําอะไรที่จะทําใหพอสุกรเกิดความกลัว เพราะ
ถาหากสุกรหนุมเกิดความกลัวแลวจะไมยอมขึ้นผสมแมสุกร
6) ในขณะที่สุกรหนุมขึ้นผสมแมสุกรนั้นควรชวยจับอวัยวะเพศผู สอดใสเขาอวัยวะเพศเมีย
เพื่อปองกันไมใหอวัยวะเพศผูเขาชองทวารหนักของแมพันธุ
7) หากแมสุกรไมยอมใหสุกรหนุมผสมใหรีบนําแมสุกรออกจากคอกผสม อยาปลอยใหเกิด
การตอสูกับสุกรหนุม เพราะจะทําใหสุกรหนุมเกิดความกลัว
8) ไมควรนําสุกรหนุมเขาไปในคอกรวมของแมสุกร เพราะจะทําใหสุกรหนุมเกิดการตกใจ
กลัวแมสุกร
9) เมือ่ สุกรหนุมเริ่มแสดงอาการไมสนใจแมสุกรแลว ควรนําแมสุกรออกจากคอกผสม ไม
ควรทนฝกตอไป ปกติการฝกสุกรหนุมใหขึ้นผสมแมสุกร จะใชเวลาประมาณ 15-20 นาทีก็เพียง
พอแลว
10)
กระตือรือรน

ควรใหสุกรหนุมไดวิ่งออกกําลังกายบาง

เพื่อไมใหสุกรหนุมเกิดความเฉื่อยไม

11) สุกรหนุมตัวไหนที่ขึ้นผสมแมสุกรไดแลว ในชวงแรกควรใชงานสัปดาหละ 1-2 ครั้งก็
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พอ อยาใชงานหนักเกินไป ควรขังสุกรหนุมไวใกลคอกสุกรพอพันธุที่ใชงานแลว เพื่อใหสุกรหนุม
เรียนรูจากการผสมของสุกรพอพันธุที่ใชงานอยู
สุกรพอพันธุที่ผานการคัดเลือกมาแลวคั้รงหนึ่ง และไดรับการฝกผสมพันธุแลวก็ตาม บาง
ครั้งพอสุกรหนุมมักจะเกิดปญหาความผิดปกติทางกายภาพและฮอรโมน จึงควรที่จะมีการคัดเอา
เฉพาะสุกรพอพันธุที่ดีจริง ๆ เทานั้นไวใชงาน โดยดูจากการใชงานในระยะ 3 เดือนแรก ซึ่งจะ
พิจารณาจากปจจัยตอไปนี้
1. ความตองการทางเพศ (Sex drive) คัดเอาเฉพาะสุกรพอพันธุที่มีความกระตือรือรน
ทีจ่ ะผสมกับแมสุกรอยูเปนประจําไวใชงาน สวนพอสุกรตัวที่มีความเฉื่อยชาในการผสมพันธุนั้น ให
พิจารณาคัดทิ้งไป
2. นิสัยในการผสมพันธุ (Mating habit) เปนลักษณะเฉพาะของพอสุกรแตละตัว บางตัวก็
มีสินัยดี เมื่อแมสุกรเขามาในคอกผสมก็จะมีการเลาโลมบางเล็กนอยแลวขึ้นผสม แตบางตัวมีนิสัย
ไมคอ ยดีใชเวลาเลาโลมกอนผสมนานเกินไปทําใหแมสุกรเบื่อ บางตัวก็อาจจะเลาโลมรุนแรงเกินไป
หรืออาจจะกัดแมสุกรกอนขึ้นผสม หรือบางตัวก็จะใชเทาปนปายบนหลังแมสุกรในระระหวางผสมทํา
ใหแมสุกรเจ็บ เปนแผล และไมยอมใหผสมตอไป จึงควรพิจารณาคัดพอสุกรที่มีนิสัยไมดีดังกลาวทิ้ง
3. ประสิทธิภาพในการเปนพอพันธุ (Potency) ควรจะทดสอบโดยใหพอสุกรผสมกับแม
พันธุดี ๆ ประมาณ 4-5 ตัว ถาปรากฎวามีแมสุกร 1-2 ตัวกลับสัดภายใน 21 วัน ก็แสดงวา
พอสุกรตัวนั้นไมสมควรใชเปนพอพันธุตอไป ถาไมมีแมสุกรกลับสัดเลยก็แสดงวา พอสุกรมีเชื้อดีควร
คัดไวใชเปนพอพันธุตอไป

การใชและบํารุงรักษาพอพันธุ
หลังจากที่คัดพอสุกรที่ดีไวใชงานไดแลว
เราควรจะมีวิธีการใชและบํารุงรักษาพอสุกรนั้น
อยางถูกวิธี เพื่อใหมีอายุการใชงานไดนาน และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอควรพิจารณา
ดังตอไปนี้
1. อัตราการผสมพันธุ การใชงานพอพันธุจะมากนอยขึ้นอยูกับอายุ พอพันธุหนุมไมควร
ใชงานมากเกินไป ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนวาเราจะเริ่มใชพอพันธุตั้งแตอายุ 8 เดือนขึ้นไป
แตจะใหดีแลวควรจะใชงานมากขึ้นเมื่ออายุได 15 เดือนขึ้นไป จะทําใหพอพันธุแข็งแรงสามารถใช
งานไดนาน ปริมาณนํ้าอสุจิและความสมบูรณของนํ้าอสุจิจะสูงกวาสุกรอายุนอย ความถี่ของการ
ผสมพันธุควรจะมีจํานวนครั้งของการผสมพันธุที่พอเหมาะ หากมากเกินไปความสามารถทางสรีระ
รางกายของพอพันธุจะผลิตนํ้าอสุจิไดไมเพียงพอ ปริมาณตัวอสุจินอย ทําใหอัตราการผสมติดตํ่าการ
ผสมมากเกินไปจะมีผลทําใหสภาพรางกายของพอพันธุออนแอ และเสื่อมโทรมเร็วกวาปกติ อาจจะ
เปนหมันไปในที่สุด การใชงานของพอพันธุควรเปนไปอยางสมํ่าเสมอ ถาหยุดใชพอพันธุนานเกิน
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ไปก็จะทําใหเชื้อตาย และผสมไมติด
2. เวลาผสมพันธุ ควรใชพอพันธุผสมกับแมพันธุในขณะที่มีอากาศเย็นสบายไมรอนเกิน
ไป เพราะการผสมในขณะที่มีอากาศรอน นอกจากผลการผสมไมดีแลว ยังทําใหพอสุกรเหนื่อยได
งายบางทีอาจจะหอบและตายก็ไดดังนั้นการผสมพันธุควรเลือกชวงที่อากาศเย็น ไดแก ตอนเชา
เวลา 5.00-7.00 นาฬิกา ตอนเย็นเวลา 17.00-19.00 นาฬิกา
ตารางที่ 3.1 แสดงอัตราการใชพอพันธุผสมกับแมพันธุ
จํานวนครั้งในการผสมพันธุ
อายุพอพันธ

ตํ่ากวา 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือน

วัน

สัปดาห

เดือน

1
1-2

3
4-6

12
16-20

โดยปกติแลวพอสุกรหนุมจะผสมกับสุกรสาวได 8-10 ตัว สําหรับพอสุกรแกสามารถผสมกับแมสุกรได 10-12 แม

3. การใหอาหาร พอพันธุที่อยูในระยะใชงานควรจะไดรับอาหารอยางเพียงพอทั้งประมาณ
และคุณภาพ ปริมาณอาหารที่พอพันธุควรไดรับประมาณ 1.5-1.8 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัวตอวัน
หรือประมาณ 2-2.5 กิโลกรัมตอตัวตอวัน ควรมีการเสริมวิตามิน หรือหญาสดใหกับพอพันธุบางไม
ควรใหอาหารมากเกิน จะทําใหพอพันธุอวนเกินไป จะมีผลทําใหพอพันธุเฉื่อยชา และมีปญหาใน
การขึน้ ผสมกับแมพันธุเพราะนํ้าหนักของพอสุกรมากเกินไป แมสุกรจะยืนรับนํ้าหนักไมไหว
4. การออกกําลังกาย สุกรพอพันธุควรจะไดออกกําลังกายบาง โดยปลอยใหพอพันธุออก
จากคอกมาวิ่งเลนตามทางเดิน หรืออาจจะมีลานไวใหพอสุกรไดออกกําลังกาย จะชวยใหพอพันธุ
กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรา ไมอวนเกินไป
5. การตรวจเช็คนํ้าเชื้อ ควรมีการตรวจเช็คคุณภาพนํ้าเชื้อของพอพันธุเปนประจํา อาจจะ
เปนเดือนละครั้ง โดยตรวจเช็คปริมาณนํ้าเชื้อ ความเขมขนของนํ้าเชื้อ ปริมาณตัวอสุจิที่มีชีวิต การ
เคลือ่ นไหวของตัวอสุจิ ปกติสุกรจะหลั่งนํ้าเชื้อออกมาครั้งละประมาณ 100-500 ซี.ซี. โดยเฉลี่ย
300 ซี.ซี. และมีตัวอสุจิอยูไมนอยกวา 20-50 พันลานตัว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดอายุ และอัตราการ
ผสมพันธุ หากพบพอพันธุมีนํ้าเชื้อผิดปกติ ควรพักพอพันธุนั้นไวสัก 2 สัปดาหแลวเช็คดูใหมอีกกอน
การใชงาน

6. สภาพแวดลอม

พอพันธุควรจะไดรับการเลี้ยงดูในสภาพแวดลอมที่มีอากาศเย็นสบาย
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อุณหภูมทิ ี่เหมาะสมประมาณ 20-24 องศาเซลเซียส การเลี้ยงพอพันธุในสภาพอากาศรอนจะทําให
เกิดความเครียด ซึง่ จะมีผลทําใหปริมาณนํ้าเชื้อและจํานวนตัวอสุจิในนํ้าเชื้อลดลง และยังมีผลทําให
ตัวอสุจิตายมากขึ้นผลจากการที่พอพันธุกระทบอากาศรอน จะยังคงสงผลตอมาอีก 2-3 อาทิตย แม
วาจะใหพอพันธุไดอยูในสภาพอากาศที่เย็นสบายแลวก็ตาม ในสภาพอากาศรอนอาจจะมีการพน
ละอองนําให
้ พอพันธุโดยตรง หรือการใชวิธีพนนํ้าบนหลังคาโรงเรือน

การจัดการกับสุกรสาวเพื่อการผสมพันธุ
โดยปกติสุกรเพศเมียจะเริ่มเปนสาว (Puberty) หรือ เริ่มแสดงอาการเปนสัดครั้งแรกเมื่อ
อายุประมาณ 5-6 เดือน แตบางตัวอายุเปนสัดครั้งแรกเมื่ออายุเพียง 4 เดือนก็มี อยางไรก็ตามไม
วาสุกรสาวจะเริ่มเปนสัดเมื่อใดก็ตาม ควรจะเริ่มผสมแมสุกรสาวเมื่ออายุประมาณ 7-7.5 ครึ่ง
เดือน หรือผสมเมื่อเปนสัดครั้งที่สอง โดยสุกรสาวจะมีนํ้าหนักตัวประมาณ 110-120 กิโลกรัมขึ้น
ไป กอนที่จะผสมแมสุกรสาวควรนําแมสุกรสาวเขามาในฝูงผสมพันธุกอนผสมประมาณ 4-6 สัปดาห
นัน่ คือนําเขามาในฝูงผสมพันธุเมื่ออายุ 5.5-6 เดือน เพื่อใหแมสุกรสาวปรับสภาพแวดลอมใหเกิด
ความเคยชินกับฝูงผสมพันธุ และเพื่อใหสุกรสาวไดคลุกคลีกับแมสุกรที่เคยใหลูกมาแลว เมื่อนําสุกร
สาวเขามาในฝูงผสมพันธุแลวควรหมั่นตรวจเช็คการเปนสัดอยูเสมอ เพราะเปนการยากที่จะบอกวา
สุกรสาวจะเริ่มเปนสัดเมื่อใด หากตรวจพบวาสุกรสาวเปนสัดอยาผสมพันธุในคราวนั้น ควรรอไปจน
แมสุกรสาวเปนสัดครั้งที่สองซึ่งจะหางจากครั้งแรกมาอีก 18-25 วัน หรือโดยเฉลี่ย 21 วัน หลังจาก
ผสมได 18-24 วัน ตองเช็คแมสุกรที่ไดรับการผสมแลวอีกครั้งวากลับสัดหรือไม ถามีแมสุกรตัวใด
แสดงการเปนสัด ก็ใหทําการผสมใหมอีก และถามีการกลับสัดใหมถึง 3 ครั้ง ควรจะคัดทิ้งแมสุกรตัว
นัน้ ไป การผสมสุกรสาวเร็วเกินไปในขณะที่อายุยังนอยขนาดตัวยังเล็กอยู จะทําใหไดจํานวนลูกตอ
ครอกนอยลง และมีผลกระทบกระเทือนตอสภาพการเจริญเติบโตของสุกรสาวเองดวย ทําใหรางกาย
ของแมสุกรทรุดโทรมจากการตั้งทองและเลี้ยงลูก ทําใหความสมบูรณพันธุลดลง หรืออาจเปนหมัน
ไปเลย แมวาแมสุกรนั้นจะไดรับการเลี้ยงดูดวยอาหาร และการจัดการที่ดีก็ตาม
อยางไรก็ดี การยืดเวลาผสมแมสุกรสาวนานเกินไป อาจทําใหแมสุกรสาวอวนเกินไป และ
ผสมติดยาก
อาจเปนเพราะไขมันไปเกาะติดรอบรังไขทําใหการตกไขเกิดขึ้นไมไดในขณะเปนสัด
หรือไขมันที่เกาะติดทอมดลูกอาจทําใหตัวอสุจิเดินทางไปพบไขที่ตกลงมาไดไมสะดวก
ในบางครั้งสุกรสาวจะเปนสัดยากหรือไมเปนสัดควรจะมีการกระตุนสุกรสาว โดยทําใหเกิด
ความเครียดขึน้ จะทําใหเกิดการเปนสัดขึ้นได การกระตุนดังกลาวอาจทําไดโดย
1) เคลื่อนยายหรือเปลี่ยนคอกแมสุกรสาวใหไปอยูคอกใหม
2) ยายแมสุกรสาวไปอยูใกลกับคอกพอสุกร เพื่อใหแมสุกรไดเห็นไดกลิ่น หรือไดยินเสียง
พอสุกร ซึ่งจะทําใหเกิดเปนสัดได ดังรายงานของ Kirkwood และ Hughes (1981) กลาววาสุกร
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สาวที่ไดพบปะกับสุกรเพศผูเมื่อมีอายุได 165 วัน จะแสดงการเปนสัดครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ
180 วัน เร็วกวาสุกรสาวที่ไมไดพบปะกับสุกรเพศผูเลย ซึ่งแสดงการเปนสัดครั้งแรกเมื่ออายุ
ประมาณ 200 วัน
3) ยายสุกรสาวไปอยูในชุดแมสุกรที่หยานมลูกใหมซงึ่ กําลังจะเปนสัด
4) ใชพอพันธุเขามากระตุนแมสุกรสาว
5) ใหแสงสวางเพิ่มในเวลากลางคืน
ในการใชพอพันธุเขามากระตุนสุกรสาวนั้นจะไดผลดีเมื่อปลอยใหสุกรพอพันธุอยูกับสุกรสาว
ไดสัมผัสกันอยางนอยครึ่งชั่วโมงตอวัน ตั้งแตเริ่มการกระตุนจนกวาจะพบการเปนสัด แตวิธีการนี้ก็
เปนการเสี่ยงตอการที่สุกรสาวจะถูกผสมเมื่อเปนสัดครั้งแรก และจะทําใหเกิดการสับสน หรือไม
สามารถทําบันทึกการผสมได ถาสุกรสาวเกิดการตั้งทองโดยไมรูวาพอพันธุตัวไหนผสม การจัดให
มีคนเฝาดูระหวางการกระตุนก็จะเปนการสิ้นเปลืองแรงงาน
การใชสุกรเพศผูที่ถูกตัดทอนํ้าเชื้อ (vasectomized boar) ใหอยูในคอกเดียวกับสุกรสาวก็จะ
ชวยไดบาง แตผลการกระตุนก็จะแตกตางกันไประหวางสุกรเพศผูที่ตัดทอนํ้าเชื้อแตละตัว และสุกร
เพศผูเหลานี้จะมีความสนใจสุกรสาวนอยลง นอกจากนี้แลวยังสิ้นเปลืองคาเลี้ยงดู และสุกรพวกนี้จะ
อวนและหนักเกินไป ซึ่งอาจจะทําใหสุกรสาวไดรับบาดเจ็บดวย

ปจจัยที่มีผลตอจํานวนครอกและขนาดครอก
ผลตอบแทนที่จะไดรับจากแมสุกรพันธุ เราจะวัดจากผลผลิตของแมสุกรคือ การผลิตลูกสุกร
โดยดูจากจํานวนครอกตอแมตอป และจํานวนลูกตอครอกซึ่งตามปกติแมสุกรควรใหลูกไมตํ่ากวา 2
ครอกตอป และจํานวนลูกไมควรตํ่ากวา 18 ตัว ตอแมตอป ถาเราสามารถเพิ่มจํานวนครอกตอแม
ตอปและจํานวนลูกตอแมตอปใหสูงขึ้นไปอีก ก็จะทําใหผลตอบแทนที่จะไดรับสูงขึ้นอีก เทากับวาประ
สิทธิภาพของการจัดการฟารมนั้นดี ปจจัยที่มีผลตอจํานวนครอกตอแมตอป ก็คือ
1. ระยะเวลาในการอุมทอง ซึ่งเปนเรื่องของพันธุกรรม สุกรจะมีระยะเวลาในการอุมทอง
ประมาณ 114 วัน (110-120 วัน) การที่เราจะยนระยะเวลาในการอุมทองของแมสุกรใหสั้นกวานี้
อีกโดยทําใหสกุ รคลอดกอนกําหนดนั้นทําไมไดอีกแลว เพราะลูกที่คลอดกอนกําหนดจะออนแอไม
สมบูรณทําใหลูกสุกรตายไดงาย
2. ระยะเวลาในการเลี้ยงลูก ขึ้นอยูกับการหยานมลูกซึ่งสามารถจะหยานมลูกสุกรไดตั้งแต
7-56 วัน ถายนระยะเวลาในการเลี้ยงลูกของแมสุกรใหสั้นลงมาเหลือ 19 วัน หรือนอยกวานี้จะทํา
ใหจานวนครอกต
ํ
อแมตอปเพิ่มขึ้นได
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3. ระยะเวลาจากหยานมจนถึงผสมพันธุ ระยะเวลาในชวงนี้จะสั้นหรือยาวขึ้นกับปจจัย
หลายอยาง เชน ระยะเวลาในการเลี้ยงลูก การจัดการ อาหาร และพันธุกรรม เปนตน ดังนั้นถาแม
สุกรพันธุสามารถกลับเปนสัดครั้งแรกหลังหยานมไดเร็วและสามารถผสมพันธุไดเร็วก็จะทําใหจํานวน
ครอกตอแมตอปเพิ่มมากขึ้นอีก
สําหรับขนาดครอกของลูกสุกร
หรือจํานวนลูกตอครอกของแมสุกรนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัย
หลายอยางไดแก
1. อายุและนําหนั
้ กตัวเมื่อผสมพันธุ (Age and weight at mating)
2. พันธุ (Breed)
3. การปรนเปรอ หรือการเพิ่มอาหารกอนผสม (Flushing)
4. ชวงเวลาของการผสม (Timing of mating)
นอกจากปจจัยที่กลาวมานี้แลวยังมีปจจัยอื่นอีก คือโรค และการขาดอาหาร การเพิ่มจํานวน
ลูกตอครอกดวยการกระตุนใหมีการตกไขเพิ่มและลดอัตราการตายของตัวออนดวยการใชฮอรโมนก็
ไดรบั ความสนใจที่จะนํามาใชแตผลที่ไดยังไมแนนอน ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะปจจัยทั้งสี่ ที่มีผล
ตอขนาดครอกของลูกสุกรตอไป

อายุและนํ้าหนักตัวเมื่อผสมพันธุ (Age and weight at mating)
ดวยความเปนจริงแลว ทั้งอายุและนํ้าหนักตัวไมไดมีผลตอขนาดครอกของลูกสุกรจากสุกร
สาว ดังขอมูลจากหลาย ๆ ประเทศ แสดงในตารางที่ 3.2
นั่นคือ สุกรสาวที่แกกวาจะมีนํ้าหนักในชวงการยอมรับการผสมและคลอดลูกมากกวาสุกรที่
มีอายุนอ ย การถวงเวลาการผสมพันธุใหลาชาออกไปจนเกินเลยขั้นตํ่าของอายุและนํ้าหนักที่ควรผสม
จะเพิม่ จํานวนลูกตอครอกไดเพียงเล็กนอย ความสัมพันธของจํานวนลูกสุกรแรกคลอดมีชีวิตกับอายุ
และ/หรือนําหนั
้ กตัวเมื่อผสม อาจจะถูกบิดเบือนดังกลาวมาแลว เพราะในสุกรสาวที่มีอายุและนํ้า
หนักตัวเพิ่มจะมีอัตราการตกไขเพิ่มขึ้น แตขณะเดียวกันก็จะเกิดอัตราการตายของตัวออนมากขึ้น
ดวย เปนเหตุผลที่วาการเพิ่มขนาดครอกจะนอยกวาการเพิ่มขึ้นของอัตราการตกไข
ขนาดครอกเมื่อแรกคลอดจะไดรับอิทธิพลจากจํ านวนครั้งที่เปนสัดของแมสุกรสาวเมื่อถูก
ผสมมากกวาอิทธิพลของอายุและนํ้าหนักตัวของมันในขณะนั้น จํานวนไขที่ตกจะมีนอยในขณะเปนสัด
ครั้งแรก และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นอีก 1 ฟอง ในการเปนสัดครั้งที่สอง และมากขึ้นอีกเมื่อเปนสัดครั้ง
ทีส่ ามดวยเหตุที่อัตราการตายของตัวออนจะเพิ่มตามอายุและนํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น จํานวนลูกที่ เกิด
เพิ่มขึ้นจากการปลอยใหผสมพันธุชาออกไปถึงการเปนสัดครั้งที่สองและสามจะนอยกวาการเพิ่มขึ้น
ของอัตราการตกไข ผลของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีความแปรปรวนอยู พบวาจํานวนลูกสุกรจะ
เพิม่ ขึน้ โดยเฉลี่ย 0.4 ตัว เมื่อทําการผสมแมสุกรสาวในคราวเปนสัดครั้งที่สอง และการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนลูกสุกรเมื่อคลอดก็จะเปนเชนเดียวกัน โดยจะเพิ่มขึ้นในการผสมเมื่อเปนสัดครั้งที่สามมากกวา
การผสมเมือ่ เปนสัดครั้งที่สอง อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปจะแนะนําใหทําการผสมสุกรสาวเมื่อเปนสัด
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ครั้งที่สอง สุกรสาวที่ไดัรับการกระตุนใหเปนสัดครั้งแรกเร็วขึ้นดวยการใหพบปะกับสุกรเพศผู จะเปน
สัดครั้งแรกกอนสุกรสาวที่ไมไดพบปะสุกรเพศผูเปนเวลา 40 วัน และมีนํ้าหนักตัวนอยกวาดวย
การผสมเมื่อเปนสัดครั้งแรกจะทําใหขนาดครอกของลูกนอยและอัตราการผสมติดตํ่า ควรผสมลาชา
ออกไปเมื่อเปนสัดครั้งที่สองหรือสาม ซึ่งการผสมลาชาออกไปก็เหมือนกับไมคุมคาไมมีประโยชน
การผสมเมื่อเปนสัดครั้งที่สองนาจะเพียงพอที่จะใหประสิทธิภาพและสมรรถภาพตลอดชวงเวลาการ
ใหผลผลิตของแมสุกรดีขึ้น
ตารางที่ 3.2 ความสัมพันธของอายุและนํ้าหนักตัวเมื่อผสมพันธุกับขนาดครอกของลูกสุกร
จากสุกรสาว
อายุเมื่อ
ยอมรับการผสมพันธุ (วัน)

จํานวนลูกคลอดมีชีวิต
ตอครอก

(1)

(2)

(3)

210
181-200
181-210
190 ลงมา
186-215

240
201-230
211-240
191-220
216-245

270
231-260
241-270
221-250
246-275

(1)

(2)

(3)

9.0
9.8
8.1
9.3
9.55

8.6
8.9
8.1
9.6
9.75

8.8
9.3
9.0
9.4
9.89

แหลงของ
ขอมูล

แคนนาดา
นอรเวย
ยูเครน *
สวีเดน
อังกฤษ

*

น.น.มีชีวิตเมื่อผสมโดยเฉลี่ยของงานนี้เปน 65.5, 79.3 และ 99.3 กก. ตามลําดับของชวงอายุ คา น.น.ตัว ของแหลงขอมูล
อื่น ๆ ไมมี
ที่มา: English และคณะ. 1982. The Sow-Improving Her Efficiency. P.107.

พันธุ (Breed)
จํานวนลูกสุกรเมื่อคลอดจะมีความแตกตางกันไประหวางพันธุ อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกัน
ดีอยูแ ลววาจํานวนลูกเมื่อคลอดตอครอกจะไดรับอิทธิพลจากการเลี้ยงดูมากกวาพันธุ สวนมากจะพบ
วา การผสมขามพันธุจะมีผลทําใหจํานวนลูกสุกรเมื่อคลอดมากกวาพันธุแท สุกรลูกผสมจะใหลูกสุกร
เมื่อคลอดมากกวาสุกรพันธุแทประมาณ 5 เปอรเซ็นต หรือประมาณ 0.5 ตัวตอครอก

การปรนเปรอ หรือการเพิ่มอาหารกอนผสมพันธุ (Flushing)
ถาสุกรสาวถูกผสมเมื่อเปนสัดครั้งที่สอง สิ่งที่จะมีผลมากที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงการใหอาหาร
ที่มากเกินในชวงหลัง ๆ ควรจะเพิ่มอาหารที่ใหกินในชวง 10-14 วันกอนการผสม และลดปริมาณ
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อาหารที่ใหลงใหอยูในระดับการจํากัดอาหารประมาณวันละ 1.5-2 กิโลกรัมตอตัว ทันทีหลังผสม
พันธุซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดการจัดการใหอาหารแกแมสุกรในบทตอไป
เหตุผลที่ตองใหอาหารแบบที่กลาวมานั้นก็เพราะการใหกินอาหารอยางเต็มที่ในชวงกอนผสม
แลวยังคงใหอาหารในระดับสูงหลังผสม จะเปนผลทําใหอัตราการตายของตัวออนมากขึ้น การเพิ่ม
ปริมาณอาหารอีก 50 ถึง 100 เปอรเซ็นตของปริมาณการจํากัดตามปกติ เปนเวลา 10 วันกอนการ
ผสมจะทําใหอตั ราการตกไขเพิ่มขึ้นถึง 2 ฟอง และเปนผลทําใหจํานวนลูกสุกรเพิ่มขึ้นถึง 1 ตัว
ตารางที่ 3.3 ความสามารถตลอดการใหลูก 5 ครอกของแมสุกรที่ไดรับการผสมพันธุ
ผสมพันธุเร็ว

จํานวนลูกคลอดทั้งหมด
จํานวนลูกคลอดมีชีวิต
จํานวนลูกหยานม
นําหนั
้ กลูกทั้งครอกเมื่อคลอด (กก.)
นําหนั
้ กลูกทั้งครอกเมื่อหยานม (กก.)
อาหารสําหรับแมสุกรและลูกรวมกันทั้งหมด (กก.)
นําหนั
้ กเฉลี่ยลูกแรกคลอดตอตัว (กก.)
นําหนั
้ กเฉลี่ยลูกหยานมตอตัว (กก.)
อาหารแมสุกรตอลูกเมื่อหยานม (กก.)
อาหารแมสุกรตอตัวของลูกหยานม (กก.)

53.7
51.6
42.6
64.0
388.2
2,349
1.2
9.16
55.7
6.1

ผสมพันธุเมื่ออายุ และนํ้าหนัก
ควรผสมตามปกติ
53.8
50.4
43.8
60.1
399.1
2,508
1.13
9.13
58.3
6.5

ที่มา: Brooks, P.H. 1977. อางโดย English และคณะ. 1982. The Sow-improving her efficiency. หนา 114.

ขบวนการเพิ่มอาหารหรือพลังงานที่ใหหลาย ๆ วันกอนผสมนี้ เรียกวา Flushing ซึ่งจะมีผล
ไปเพิม่ จํานวนลูกสุกรแรกคลอดใหกับสุกรสาวเมื่อถูกจํากัดอาหารในเวลาตอมา
ผลของการเพิ่ม
อาหารนี้จะแปรปรวนไปในสุกรแตละตัวในฟารม แตผลการตอบสนองตอการเพิ่มอาหารจะมีมากที่
สุดในสวนรวมของฟารมขณะที่คาเฉลี่ยของขนาดครอกแรกคลอดของสุกรสาวจะตํ่า การเพิ่มอาหาร
เปนเหมือนกับการทําใหเกิดความมั่นใจวาสุกรสาวที่เปนสัดนั้นไดรับอาหารอยางเพียงพอกอนการ
ตกไข ซึ่งโดยปกติสุกรที่กําลังเปนสัดจะมีความอยากกินอาหารลดลง นอกจากนี้แลวในกรณีที่เลี้ยง
เปนฝูงจะทําใหเกิดการแยงกินอาหารทําใหปริมาณอาหารที่กินลดลงก็จะมีผลตอการตกไขได ดังนั้น
การเพิ่มอาหารหรือการปรนเปรออาหารก็จะชวยปองกันการเกิดปญหานี้ได

ชวงเวลาทําการผสมพันธุ (Timing of mating)
การผสมพันธุกอนหรือหลังการเปนสัดอยางเต็มที่มากเกินไปจะเปนผลทําใหอัตราการยอม
รับการผสมตํา่ และขนาดครอกลูกแรกคลอดจะเล็กลง ชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการผสมเพื่อใหได

31

อัตราการยอมรับการผสมสูงขึ้น และไดขนาดครอกของลูกเมื่อคลอดใหญขึ้น จะเปนชวง 10-20 ชั่ว
โมงกอนการตกไข อยางไรก็ตาม ชวงเวลาการตกไขที่แนนอนนั้นไมสามารถกําหนดตายตัวไดวา
จะตองทําในชวงเวลาใดจึงจะไดผลดีที่สุด การผสมหลาย ๆ ครั้งในชวงการเปนสัด ก็จะมีโอกาสใหผล
ดีกวาการผสมเพียงครั้งเดียว การผสม 2-3 ครั้งในชวงที่สุกรสาวแสดงการยืนนิ่งเพื่อรับการขึ้นผสม
ของสุกรพอพันธุ หรือสนองตอบตอการกดหลัง ก็จะชวยใหขนาดครอกเมื่อคลอดเพิ่มขึ้นได
ชั่วโมง
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อวัยวะเพศ เปลี่ยนสี และบวมโต นาน 4 วัน
แสดงอาการเปนสัดเต็มที่

แมสุกรยินยอมรับการผสมจากตัวผู 2 1/2 วัน หรือ ระยะเปนสัด
แมสุกรยินยอมรับการทดสอบ
ประมาณ 1 วัน

เวลาผสมที่เหมาะที่สุด
เสนแสดงการผสมที่ใหลูกดก

40 30

20

10

นอย

หรือชวงใหลูกมากที่สุด

0

10

20

30

40

นอย

50 60

ภาพที่ 3.1 แสดงระยะเวลาของการเปนสัดและชวงเวลาที่เหมาะสําหรับผสม

การจัดการแมพันธุหลังผสมพันธุถึงใกลคลอด
การจัดการผสมพันธุ มีความสําคัญมากตอการใหผลผลิตของแมสุกร การผสมจะไดผลดีจะ
ตองมีพอพันธุที่ดี การจัดการที่ดีตอแมพันธุในชวงกอนผสม ดังไดกลาวมาแลว สุกรแมพันธุเมื่อได
รับการผสมเรียบรอยแลวตองรีบนํากลับไปเลี้ยงไวใหหางจากพอพันธุ อาจจะเลี้ยงรวมกันกับแมสุกร
ตัวอื่น ๆ ที่เคยอยูดวยกันมากอน และตองมีขนาดไลเลี่ยกันดวย ทั้งนี้เพื่อปองกันการถูกรังแกจาก
สุกรที่ตัวโตกวา
การเลี้ยงรวมกันนี้ก็เพื่อที่จะรอการตรวจการตั้งทองสะดวกตอการตรวจสอบการ
กลับสัดของแมพันธุที่ผสมไมติด เมื่อทราบแนนอนแลววาผสมติดก็จะแยกเลี้ยงคอกขังเดี่ยว หรือใน
บางระบบอาจจะนําแมสุกรเขาคอกขังเดี่ยวหลังผสมเลยก็ได จะชวยใหแมสุกรไดพักผอนอยางสงบไม
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ถูกรบกวนจากแมพันธุตัวอื่น จะทําใหอัตราการสูญเสียตัวออนลดลง แตการตรวจการกลับสัดจะทํา
ไดยากกวาการเลี้ยงรวม เมื่อนําเขาเลี้ยงคอกขังเดี่ยวแลวจะมีการควบคุมปริมาณการกินอาหารใน
ระหวางการตั้งทองตอไป
แมสุกรหลังผสมแลวควรจะใหอยูในคอกที่เย็นสบายมีการถายเทอากาศดี
แมสุกรที่เรง
อาหารกอนผสมพันธุ จะตองลดปริมาณอาหารลงเทาปริมาณการใหกินอยางจํากัดตามปกติ โดยเริ่ม
ตัง้ แตวันแรกหลังผสมพันธุจนถึงตั้งทองไดประมาณ 2 เดือนครึ่งหรือ 75 วัน จะใหอาหารจํากัดโดย
เฉลีย่ วันละ 1.8-2.2 กิโลกรัม ขึ้นกับสภาพของแมสุกรการใหกินมากเกินจะทําใหแมสุกรอวนเกิน
ไปจะทําใหคลอดลูกยาก ลูกที่เกิดมีขนาดแรกเกิดแตกตางกัน และแมสุกรมักจะเปนไขหลังคลอด
(post-farrowing fever) ทําใหนํ้านมหยุดไหล อีกประการหนึ่งแมสุกรที่กินอาหารมากในระยะอุม
ทองมักจะกินอาหารนอยในชวงเลี้ยงลูก ทั้ง ๆ ที่ในระยะเลี้ยงลูกรางกายจะตองมีการสรางนํ้านมเพื่อ
เลีย้ งลูก ซึ่งจะตองการอาหารเพื่อบํารุงและเสริมสรางมากกวาปกติไมใหรางกายทรุดโทรมจึงปรากฏ
วา แมสุกรที่กินอาหารมากในขณะตั้งทอง รางกายจะซูบผอมลงในระยะเลี้ยงลูกเกิดสภาพที่เรียกวา
Thin sow syndrome (TSS) แมสุกรที่ตกอยูในสภาพนี้จะกลับเปนสัดหลังหยานมชา ในรายที่ผอม
มากเกินไปก็ไมอาจจะเลี้ยงใหคืนสภาพได และกลายเปนหมันไปตลอดชีพ
หลังการตั้งทองได 75 วัน จะตองเพิ่มอาหารใหแมสุกรมากกวาระดับปกติ ในชวงนี้จะให
ประมาณ 2.5-3 กิโลกรัมตอตัวตอวัน ไปจนถึงตั้งทองได 100-105 วัน จากนี้ไปก็จะลดปริมาณ
อาหารลงเรื่อย ๆ จนเหลือเพียงวันละ 1 กิโลกรัม จนถึงวันกําหนดคลอด ถาแมสุกรแสดงอาการ
กระวนกระวายเพราะความหิว ก็ใหใชรําผสมนํ้าใหกินพอเต็มทอง ในชวง 10 วันกอนคลอดตองระวัง
อยาใหแมสุกรเกิดอาการทองผูก ควรจัดหาหญาสดไวใหกินเพื่อปองกันทองผูก ควรนําแมสุกรใกล
คลอดเขาคอกคลอดกอนถึงกําหนดคลอด 5-7 วัน

การจัดการแมสุกรหลังหยานมถึงผสมใหม
แมสุกรในระยะนี้บางทีเรียกวา แมสุกรทองวาง (Dry sow) การจัดการในชวงนี้นับวามีความ
สําคัญมากเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังการหยานมลูกครอกแรกของแมสุกรสาวตามปกติจะเกิด
การสูญเสียนํ้าหนักตัว รางกายทรุดโทรมในระหวางการใหนมในครอกแรก ในชวงนี้แมสุกรสาวจะยัง
คงมีการเจริญเติบโตทางรางกายเพื่อเขาสูการโตเต็มที่อยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงเกิดการแยงใชโภชนะ
อาหารไปเพื่อการเจริญเติบโตของตัวแมสุกรเอง เพื่อการใหนม และการสืบพันธุเมื่อเทียบกับแมสุกร
ที่โตเต็มที่แลวจะเกิดเหตุการณนี้นอยกวา
ไดมีความพยายามที่จะลดการสูญเสียของสภาพรางกายของสุกรสาวเนื่องจากการใหนมลูก
ในครอกแรก ก็โดยการเพิ่มการกินอาหารของแมสุกรสาวใหมากขึ้นในชวงการใหนมครอกแรก การ
กินอาหารมากเกินของแมสุกรสาวในชวงตั้งทองจะมีผลไปลดความอยากกินอาหารในชวงการใหนม
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ดังนั้นถาแมสุกรสาวอวนเกินไปขณะคลอดลูกครอกแรก สิ่งหนึ่งที่ไมสามารถจะคาดหวังได
เพื่อใหแมสุกรสาวกินอาหารมากในขณะใหนมเหมือนกับแมสุกรที่มีขนาดรางกายพอดีไมอวนในขณะ
คลอดลูก ในวิธีอื่นของการเพิ่มการกินอาหารในระหวางการใหนมลูกครอกแรกก็คือ การใชระบบ
การใหอาหารอยางเต็มที่ โดยการติดตั้งกลองใหอาหารแบบกินเอง (Hopper) หนาคอกคลอด วิธีนี้
จะมีผลทําใหการกินอาหารมากขึ้นเทียบกับระบบการใหอาหารตามปกติทั่วไปคือ จํากัดปริมาณโดย
ให 2 ครัง้ ตอวัน การควบคุมการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักระหวางการใหนมสามารถทําไดดวยการควบ
คุมระยะเวลาที่ใหแมสุกรสาวกินอาหารอยางเต็มที่
การใหอาหารมากในชวงคลอดจะทําใหเกิด
อาการ ไขรวมหลังคลอด (post-farrowing fever complex) คืออาการที่แมสุกรเปนโรคเตานม
อักเสบ (mastitis) มดลูกอักเสบ (metritis) และนํ้านมไมไหล (agalactia)รวมกัน แตที่สําคัญ คือ
นํานมไม
้
ไหล ตองหลีกเลี่ยงการใหอาหารอยางเต็มที่ในวันสองวันหลังคลอด การใหอาหารเปยก
แทนอาหารแหง และใหอาหารพลังงานสูงก็จะเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชเพิ่มปริมาณการกินอาหารในชวง
การใหนม
ระดับการใหอาหารปกติหลังหยานมเปน 1.8 กิโลกรัมและการเพิ่มปริมาณอาหารจะทําให
การเปนสัดหลังหยานมเร็วขึ้น และเปอรเซ็นตยอมรับการผสมสูงขึ้นดวย ควรตองระวังอยาใหแมสุกร
มีสภาพอวนเกินไป หรือผอมเกินไปหลังการหยานม เพราะจะเกิดปญหาแมสุกรเปนสัดผิดปกติควร
จะเพิ่มปริมาณอาหารที่ใหกินมากขึ้น โดยเฉลี่ยวันละ 4 กิโลกรัมตอตัวตอวัน เพื่อเรงความสมบูรณ
ของแมพันธุใหดีขึ้นหลังจากการเลี้ยงลูก มีการตกไขเร็วขึ้น และมีปริมาณการตกไขมากขึ้นดวย ปกติ
แลวแมสุกรจะกลับเปนสัดหลังการหยานมประมาณ 4-7 วัน หรือโดยเฉลี่ย 5 วัน ยกเวนแมสุกร
สาวที่
เพิ่งใหลูกครอกแรก จะใชเวลาในการกลับสัดหลังหยานมนานกวานี้ ซึ่งในระบบที่มีการจัดการปกติ
แลวจํานวนแมสุกร และระยะเวลาในการกลับเปนสัดหลังหยานมจะเปนดังนี้
ตารางที่ 3.4 ผลของการเพิ่มปริมาณอาหาร หลังหยานมลูกครอกแรก
ระดับอาหารที่ใหจากหยานมถึงผสม (กก.)

เปอรเซ็นตการยอมรับผสมภายใน 42 วัน
หลังจากหยานม
การเปนสัดหลังหยานม (วัน)

1.8

2.7

3.6

58
22

75
12

100
9

ที่มา: Brooks และ Cole .1975. อางโดย English และคณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

8.5 % ของแมสุกรที่หยานมจะกลับมาเปนสัดครั้งแรกหลังหยานมไดเฉลี่ย 7 วัน
5 % ของแมสุกรที่หยานมจะกลับเปนสัดครั้งแรกหลังหยานมไดเฉลี่ย 28 วัน
5 % ของแมสุกรที่หยานมจะกลับเปนสัดครั้งแรกหลังหยานมไดเฉลี่ย 49 วัน
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5 % ของแมสุกรที่หยานมจะกลับเปนสัดครั้งแรกหลังหยานมไดเฉลี่ย 60 วัน
ในกรณีของ 5 เปอรเซ็นตหลังนี้ควรจะคัดทิ้งแมสุกรเสีย และถาแมสุกรที่หยานมมาแลวภาย
ใน 7-10 วัน เปนสัดสวนนอยกวา 85-90 เปอรเซ็นต แสดงวา การจัดการมีปญหา ควรตรวจหาขอ
บกพรอง และรีบแกไขเสีย

