บทที่ 5
การสูญเสียลูกสุกร การหยานม
และการใหผลผลิตของแมสุกร
การสูญเสียลูกสุกร จะเริ่มตั้งแตไขตกออกจากรังไขแลวไมไดรับการผสมกับตัวอสุจิหมดทุก
ฟอง ไขที่ถูกผสมเปนตัวออนแลว บางตัวไมสามารถจะฝงเกาะผนังมดลูก บางทีตัวออนก็จะตาย
เนือ่ งจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งจํานวนการสูญเสียตัวออนจะมีประมาณ 30-40 เปอรเซ็นต โดย
มากจะตายในชวง 30 วันแรกของการตั้งทอง ปกติตัวออนจะฝงตัวเมื่อประมาณ 14 วัน หลังการ
ผสม ดังนั้นในระยะนี้จึงควรเลี้ยงดูแมพันธุดวยความระมัดระวัง ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทกอน
ตัวออนที่ตายในชวง 30 วันแรกของการตั้งทองนั้นยังเปนระยะที่ยังไมมีโครงกระดูก ดังนั้น
ตัวออนที่ตายจะถูกดูดซึมเขาผนังมดลูก เมื่อเปนเชนนี้แมสุกรจะกลับเปนสัดอีก ซึ่งในบางครั้งทําให
ผูเลี้ยงเขาใจผิดคิดวาแมสุกรผสมครั้งแรกไมติด แตถาตัวออนตายหลังการตั้งทองได 30-35 วัน
จะเปนระยะที่ตัวออนเริ่มมีโครงกระดูกแลว จะไมถูกดูดซึมไปในผนังมดลูกเหมือนกรณีแรก นอกเสีย
จากตัวออนตายเปนจํานวนมาก หรือตายทั้งหมด แมสุกรจะขับออกมาหรือที่เรียกวา แทงลูก การ
ตายของตัวออนในระยะนี้นํ้าในรางกายจะแหงหายไป ทําใหตัวออนมีสภาพเปนสีดํา เรียกวา ลูก
กรอก (mummufied foetus) ซึ่งอาจจะมี 1-2 ตัว ปะปนอยูกับลูกออนที่มีชีวิตตลอดการตั้งทอง
เมือ่ ถึงกําหนดคลอดจะถูกขับออกมาเชนเดียวกับตัวอื่น ๆ สาเหตุของการเกิดลูกกรอกอาจจะเปน
เพราะขาดอาหาร แรธาตุ วิตามิน หรือ เกิดจาการติดเชื้อ เชน เชื้อ พารโวไวรัส (parvovirus)
และเอนเทอโร ไวรัส ( enteravirus) หรือที่เรียกวาโรคสเมดิ (SMEDI disease)
การตายของลูกสุกรในระยะทายของการตั้งทองซึ่งจะเปนการตายกอนการคลอด ลูกสุกรที่
ตายจะคลอดออกมาพรอมกับตัวที่มีชีวิต ซึ่งจะมีลักษณะซากสีดํา มีนํ้าใตผิวหนังชองทองและทรวง
อก เนื้อเยื่อของรางกายจะเปอยยุย ลูกสุกรที่ตายแบบนี้เรียกวา Stillbirth type I หรือ Prepartum
deaths สาเหตุอาจเกิดจากแมสุกรขาดอาหารโปรตีน วิตามินอี และธาตุแคลเซียมในระยะทายของ
การตั้งทอง เปนตน
สําหรับลูกสุกรที่ตายในระหวางที่ขบวนการคลอดเริ่มขึ้นแลว หรือตายในระหวางการคลอด
อาจเปนเพราะขบวนการคลอดนานเกินไป ลูกตัวที่คลอดทีหลังจะขาดออกซิเจน ถาสายสะดือขาด
แลวหรือไดออกซิเจนไมพอ เนื่องจากการบีบตัวของมดลูกไปทําใหเลือดไหลเวียนจากแมผานรกไปสู
ลูกทางสายสะดือไมสะดวก การคลอดยากหรือการคลอดผิดปกติจะทําใหลูกสุกรตายระหวางการ
คลอดมากขึ้นดวย ลูกทีต่ ายในระหวางการคลอดจะมีลักษณะซากบวมนํ้า มีนํ้าสีฟางขาวอยูในชอง
ทองและทรวงอก บวมนํ้าใตผิวหนังทั่วทั้งตัว ปอดมีสีมวงแดงแข็งและชื้น ไมมีอากาศอยูในถุงลมของ
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ปอดแสดงวาลูกสุกรไมเคยหายใจเลย จะมีอุจจาระของลูกสุกรเปอนตามผิวหนัง ลูกที่ตายแบบนี้เรียก
วา Stillbirth type II หรือ Intrapartum deaths จากขอมูลของการศึกษาฟารมแหงหนึ่งพบปริมาณ
การตายและสาเหตุการตายของลูกสุกรตอครอก ดังแสดงใน ตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ลักษณะและปริมาณของการตายของลูกสุกรตอครอก
ลักษณะ
ลูกกรอก
ตายกอนคลอด
ตายระหวางคลอด
ลูกที่คลอดมีชีวิต
ลูกที่ตายหลังคลอดถึงหยานม
จํานวนลูกหยานม

จํานวน
0.5
0.1
0.4
10.8
2.0
8.8

ที่มา: English และคณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

การสูญเสียลูกสุกร หลังคลอดถึงหยานม
จํานวนลูกสุกรเมื่อคลอดมีอัตราอยูรอดแปรปรวน เนื่องจากปจจัยหลายอยางดวยกัน นับ
จากความผิดปกติทางพันธุกรรม กรือ ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาที่เกิดขึ้นตั้งแตกอนคลอด
ทวารหนักไมมีรูเปด (atresia ani) เกิดมาขาหลังสองขาแบะออกจากกัน (splayleg) และเกิดมามี
อาการสั่น (congenital tremor) ความแตกตางของนํ้าหนักแรกคลอด ก็จะชวยชี้ใหเห็นถึงระดับการ
เจริญเติบโต ปริมาณพลังงานที่สะสมไวและความแข็งแรงเมื่อคลอด
ลูกสุกรที่มีความแข็งแรงอยูกอนแลว อาจจะกลับกลายเปนออนแอหรือตายได เนื่องจาก
อุบัติเหตุ หรือไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ ในระหวางการคลอด ในขณะที่ลูกคลอดออกมาใหม ๆ ก็
จะตองเผชิญกับการเสี่ยงที่จะไดรับอาหาร หรือนํ้านมจากแมเพียงพอหรือไม
ซึ่งลูกสุกรจะตองมี
การตอสูกับพี่นองรวมครอกเพื่อแยงชิงเตานม การตอสูจะเกิดขึ้นนอยเมื่อจํานวนลูกในครอกมีนอย
ตัวแตเกิดขึ้นมากเมื่อจํานวนลูกในครอกมีมากตัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาแมมีเตานมที่ดีไมเพียงพอ
สําหรับลูกทั้งหมด ลูกที่มีอาการผิดปกติหรือลูกที่มีขนาดเล็กหรือลูกที่ออนแอ ก็จะไดรับผลกระทบ
กระเทือน จากการแยงชิงเตานมคอนขางมาก นอกจากนี้ สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่ใหแกแมสุกร
และลูกสุกรในการคลอดก็มีผลตอการตายของลูกสุกรอยางมาก ในขณะนั้นจะตองการความอบอุน
ตองการการปองกันอันตรายที่จะเกิดกับลูกสุกร นั่นคือ การมีซองคลอดที่ดีมีพื้นคอกที่เหมาะและ
ถูกสุขลักษณะและการมีอาหารพิเศษใหแกลูกสุกรอยางเพียงพอ
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ปริมาณการตาย และสาเหตุของการตายของลูกสุกรจะแตกตางกันไปในแตละฟารม ขึ้นกับ
ปจจัยตาง ๆ เชน จํานวนลูกแรกเกิด นํ้าหนักแรกเกิด ความสมบูรณแข็งแรง และสุขภาพของสุกรใน
ฟารมและมีความสะดวกความเหมาะสม สําหรับการคลอดเพียงพอเพียงใด ตัวอยาง สาเหตุการตาย
ของลูกสุกรหลังคลอดถึงหยานม ซึ่งไดขอมูลจากการศึกษาฟารมแหงหนึ่ง แสดงไว ในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 สาเหตุการตายของลูกสุกรที่คลอดมีชีวิต
คาเฉลี่ยนํ้าหนัก จํานวน
สาเหตุการตาย
แรกคลอด
ลูก
(กก.)
ตอครอก
ความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือที่มีมากอน
1.13
0.2
ออนแอมากขณะคลอด(ไมสามารถเคลื่อนไหว)
0.80
0.2
ออนแอเนื่องจากออกซิเจนไมพอขณะคลอด
0.81
0.1
การถูกทับ ถูกเหยียบ (เปนลูกที่ปกติ)
1.15
0.4
ไดรับอาหารไมเพียงพอ(ลูกสุกรปกติเมื่อคลอด)
0.91
0.9
ไดรับการติดเชื้อ
1.21
0.1
สาเหตุอื่น (ถูกกัด ถูกทําราย)
1.21
0.1

เปอรเซ็นต
ของทั้งหมด
12
9
6
18
43
6
6

ที่มา: English. และคณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

จากขอมูลของฟารมที่ศึกษานี้จะมีคาเฉลี่ยนํ้ าหนักเมื่อคลอดของลูกที่ตายกอนคลอดและ
ระหวางคลอด (stillbirth) เปน 0.96 กิโลกรัมและลูกสุกรคลอดมีชีวิตทั้งหมด มีนํ้าหนักแรกคลอด
เฉลีย่ 1.24 กิโลกรัม ลูกสุกรคลอดมีชีวิต ซึ่งตายกอนการหยานมมีนํ้าหนักแรกคลอดเฉลี่ย 1.0
กิโลกรัม และลูกที่มีชีวิตรอดอยูมีนํ้าหนักแรกคลอดเฉลี่ย 1.32 กิโลกรัม ซึ่งพอจะตั้งขอสังเกตุไดวา
ลูกสุกรทีม่ นี าหนั
ํ้ กแรกคลอดนอย มักจะตาย หรือมีอัตราการอยูรอดตํ่า ตามปกติอัตราการตายของ
สุกรตั้งแตเกิดจนถึงหยานม จะอยูในชวงประมาณ 6-12 เปอรเซ็นต หรือเฉลี่ยประมาณ 12
เปอรเซ็นต

ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักแรกคลอดกับอัตราการตาย
ลูกสุกรที่มีนํ้าหนักคลอดนอยจะเสียเปรียบลูกสุกรที่มีขนาดใหญกวา เพราะสัดสวนพื้นที่ผิว
ของรางกายเมื่อเทียบกับนํ้าหนักตัวจะมากกวา จึงทําใหมีการสูญเสียความรอนไดมากกวา และจะ
ตายดวยความหนาวเย็นไดงาย ลูกสุกรที่มีขนาดเล็กเมื่อแรกคลอดจะมีพลังงานสะสมในรางกายนอย
ซึง่ จะทําใหลูกสุกรปรับตัวเขากับสภาพอากาศที่อุณหภูมิตํ่ากวาระดับเหมาะสมไดไมดี
สิง่ ที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกก็คือ ลูกสุกรที่มีนํ้าหนักแรกคลอดนอย จะเสียเปรียบพวกมีนํ้าหนัก
แรกคลอดมากเมื่อตองตอสูแยงชิงเตานม ในชั่วโมงการใหนมแมจะนอนใหนมเปนเวลาเพียง 20
วินาที ดังนัน้ จึงเปนการยากสําหรับลูกที่ตัวเล็กจะแยงชิงเตานมได บางครั้งการตอสูจะทําใหแมสุกร
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โกรธได แตถาการแยงชิงเตานมเสร็จสิ้นเร็วแลวมีการยึดครองตลอดไปในชวงเวลาอันสั้นจะทําใหลูก
สุกรมีเวลาเหลือพอที่จะไดรับนํ้านมจากการใหนมในชวงเวลาที่สั้นมากนี้
จากทุกการศึกษาจะพบความเปนจริงที่วาลูกสุกรที่มีขนาดเล็กเมื่อคลอด จะมีอัตราการตาย
สูงและบางรายงานแสดงใหเห็นวา ถานํ้าหนักแรกคลอดมีความแตกตางกันมากจะทําใหอัตราการ
ตายสูงดวยดังแสดงในตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 อัตราการตายของลูกสุกรที่มีขนาดลูกในครอกเทา ๆ กันกับพวกที่มี
ขนาดลูกแตกตางกันเมื่อแรกคลอด
ความสมํ่าเสมอของลูกสุกรในครอก

จํานวนครอก
คาเฉลี่ยนํ้าหนักแรกคลอด (กก.)
จํานวนลูกคลอดมีชีวิต
ลูกตาย
ลูกหยานม
เปอรเซ็นตการตาย

สมํ่าเสมอ
32
1.2
11.3
2.0
9.3
17.7

แตกตางกัน
32
1.2
11.4
3.1
8.3
27.2

ที่มา: English และคณะ . 1982. The sow-improving her efficiency.

จะเห็นวา นํ้าหนักแรกคลอด และขนาดครอกของลูกสุกรทั้งสองกลุม มีความคลายคลึงกัน
แตในกลุมที่ลูกในครอกเดียวกันมีความแตกตางกันจะมีเปอรเซ็นตลูกตายมากกวาพวกที่ลูกมีความ
สมําเสมอกั
่
น
จากการแยงชิงหัวนมกันในขณะที่แมนอนลงใหนํ้านมในระยะเวลาอันสั้น จะเปนผลทําใหลูก
สุกรทีม่ ขี นาดเล็กมีอัตราการตายสูงเนื่องจากขาดอาหาร การแกไขที่จะทําไดโดยการทําใหขนาดของ
ลูกสุกรในครอกเดียวกันเทากัน ซึ่งไมสามารถที่จะทําไดดวยวิธีการใหอาหารหรือการคัดเลือก มี
บางรายงานการศึกษาที่แสดงใหเห็นวา ลูกสุกรครอกที่มาจากการผสมขาม จะมีความสมํ่าเสมอ
มากกวาลูกสุกรครอกที่เปนพันธุแท แมสุกรอายุมากมีแนวโนมจะใหลูกมีขนาดสมํ่าเสมอกันในครอก
นอยลง การแกไขที่มีประสิทธิภาพในการทําใหเกิดความสมํ่าเสมอในครอกลูกสุกรก็คือ การจัดการ
ใหแมสุกรคลอดพรอมๆ กันเปนกลุม และใหการสลับแลกเปลี่ยนลูกกัน (cross-fostering) ระหวาง
ลูกสุกรที่คลอดพรอม ๆ กัน ซึ่งจะไดลูกที่มีขนาดเล็กดวยกันทั้งหมดอยูกับแมเดียวกัน และลูกที่มี
ขนาดใหญจะอยูดวยกันกับแมอีกตัว
ในการสลับแลกเปลี่ยนลูก เพื่อแกปญหาความสมํ่าเสมอของนํ้าหนักแรกคลอดของลูก จะชวย
ลดอัตราการตายของลูก โดยเฉพาะในครอกขนาดใหญ และมีนํ้าหนักแรกคลอดแตกตางกันมาก
การสลับแลกเปลี่ยนลูกควรทําภายใน 6 ชั่วโมงหลังคลอด หรือในระหวางการคลอดจึงจะไดผลที่สุด
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ตารางที่ 5.4 ผลของการสลับแลกเปลี่ยนลูกเพื่อใหลูกภายในครอกเดียวกันมีนํ้าหนักแรก
คลอดใกลเคียงกัน
ครอกปกติ
ครอกที่มีการ
สลับเปลี่ยนลูก
จํานวนครอก
จํานวนลูกสุกรคลอดมีชีวิต
จํานวนลูกสุกรหยานม
นํ้าหนักลูกสุกรแรกคลอด (กก.)
นํ้าหนักลูกสุกรเมื่อ 6 สัปดาห (กก.)
เปอรเซ็นตการตาย

18
10.9
9.5
1.3
10.5
12.8

18
11.0
10.2
1.4
10.8
7.6

ที่มา: English และคณะ. 1982. The Sow-improving her efficiency.

การหยานมลูกสุกร
การหยานมลูกสุกรนั้นสามารถจะทําไดตั้งแตอายุเพียงไมกี่วันจนถึงอายุ 8 สัปดาห โดยปกติ
แลวความสามารถในการใหผลผลิตของแมสุกรจะวัดจากจํานวนลูกเมื่อหยานมตอแมสุกรตอป การ
หยานมเร็วยอมจะเปนทางหนึ่งซึ่งจะชวยเพิ่มการใหผลผลิตของแมสุกรหรือเพิ่มผลกําไร
โดยทางทฤษฏีจะเห็นวา การลดอายุหยานมลง 1 สัปดาห จะทําใหจํานวนครอกเพิ่มขึ้น
0.1 ครอก หรือจํานวนลูกสุกรตอแมตอปเพิ่มขึ้น 1 ตัว ซึ่งเปนจํานวนที่นาพอใจเปนอยางมาก แต
การหยานมเร็วขึ้นจะตองมีความระมัดระวังมากขึ้นจะตองใหความสนใจกับปจจัยที่มีผลตอการหยา
นม ซึ่งมีอยูหลายอยางดวยกัน ดังจะไดกลาวถึงตอไป
ตารางที่ 5.5 ผลผลิต (ในทางทฤษฏี) ตอแมสุกรตอปเมื่อหยานมลูกที่อายุตางกัน
อายุเมื่อหยานม (สัปดาห)

ระยะอุมทอง (วัน)
ระยะใหนม (วัน)
ระยะเวลาจากหยานมถึงผสม (วัน)
รวมเวลาใน 1 รอบการใหลูก (วัน)
จํานวนครอกตอแม ตอป
จํานวนลูกหยานมตอแมตอป
(เฉลี่ย 9 ตัวตอครอก)

1
114
7
10
131
2.8

3
114
21
10
145
2.5

5
114
35
10
159
2.3

7
114
49
10
173
2.1

8
114
56
10
180
2.0

25.2

22.5

20.7

18.9

18.0
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ปจจัยที่มีผลตออายุที่เหมาะสมสําหรับการหยานม
การใหนํ้านมของแม
การใหนํ้านมของแมสุกรจะขึ้นถึงสูงสุดประมาณ 3 สัปดาหหลังการคลอด และหลังจากนั้นก็
จะลดลงอยางรวดเร็วจนถึงปริมาณตํ่าสุดเมื่อลูกอายุ 8 สัปดาห เปนเหตุผลอันหนึ่งที่วา การหยา
นมลูกควรทํากอนอายุ 8 สัปดาห เพราะแมสุกรจะมีการใหนํ้านมนอยในระยะนี้

เพื่อลดอัตราการตายของลูก
บางครั้งเราอาจจะกลาวไดวาการหยานมลูกสุกรเร็วก็เพื่อที่จะลดอัตราการตายของลูก ดังที่
เราทราบมาแลววาอัตราการตายของลูกจะสูงในชวง 2-3 วันแรกหลังคลอด ซึ่งการหยานมลูกเมื่อ
อายุ 7-10 วัน หลังคลอดจะไมไดมีสวนชวยลดการสูญเสียของลูก ดังนั้นเพื่อชวยลดการสูญเสียลูก
สุกร การหยานมก็นาจะกระทําเมื่อลูกคลอดใหม หรือ 2-3 ชั่วโมงหลังคลอด แตอยางไรก็ตาม
การหยานมเร็วแบบนี้ยังไมสามารถที่จะนํามาใชไดในเชิงของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร

การคอยเอาใจใสสุขภาพลูกสุกร
ในชวงอายุ 2-3 สัปดาหแรกเปนชวงที่ลูกสุกรจะตองปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหม จึงงาย
ตอการติดเชื้อ การหยานมจะเปนการเพิ่มความเครียดใหกับสุกร ซึ่งจะทําใหลูกสุกรที่หยานมเมื่ออายุ
2-3 สัปดาห ปวยไดงายหากมีการหยานมลูกสุกรเร็วที่อายุดังกลาว ผูเลี้ยงจะตองคอยเอาใจใสดูแล
เปนพิเศษ

ระยะเวลาจากหยานมถึงเปนสัดและการยอมรับการผสม
ถาการหยานมกระทํากอนอายุ 10-15 วัน จะทําใหแมสุกรมีระยะเวลาจากหยานมถึงเริ่มเปน
สัดครัง้ แรกหลังหยานมยาวกวา และอัตราการยอมรับการผสมตํ่ากวาพวกที่หยานมชากวา นอกจาก
นีแ้ ลว ระยะเวลาดังกลาวสําหรับแมสุกรที่หยานมเร็ว จะมีความแตกตางกันมากในแมแตละตัว ถา
การหยานมกระทําเมื่อลูกสุกรมีอายุ 16 วันขึ้นไป ระยะเวลาจากหยานมจนถึงยอมรับการผสมจะสั้น
ลง และคอนขางคงที่ไมคอยแตกตางระหวางแมสุกรแตละตัว ซึ่งจะงายตอการจัดการ

ผลที่จะมีตอขนาดครอกถัดไป
จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย นอททิงแฮม (Nottingham) แสดงใหเห็นวาการหยานมเร็ว
ไมมีผลตออัตราการตกไข แตจะเพิ่มอัตราการตายของตัวออน (ตารางที่ 5.7)
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ตารางที่ 5.6 ชวงเวลาจากหยานมถึงยอมรับการผสมเมื่อแมสุกรหยานมลูกที่อายุตางกัน
อายุหยานม (วัน)

เฉลี่ย
ทั้งหมด

10-15 16-20 21-25 26-30 31-35 มากกวา 35
ระยะเวลาจากหยานม
12.8
9.9
9.4
9.6 10.0
ถึงยอมรับการผสม (วัน) (29*) (193) (189) (184) (191)

9.2
(43)

9.8
(829)

* คาในวงเล็บ หมายถึง จํานวนครอกที่ใชศึกษา
ทื่มา: English และคณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

สาเหตุของการสูญเสียตัวออนเมื่อหยานมเร็วเพราะมดลูก และชองคลอดจะใชเวลาระยะหนึ่ง
เพื่อการกลับคืนเขาสูสภาพปกติโดยสมบูรณ จากการตั้งทองครั้งกอนและการผสมหลังหยานมเร็ว จะ
ทําใหมดลูกยังปรับตัวสําหรับรับการฝงตัวของตัวออนไดไมดี พบวา มดลูกจะกลับคืนเขาสูสภาพปกติ
เต็มทีไ่ ดภายใน 21-28 วันหลังคลอด ดังนั้นการผสมกอนระยะนี้จะมีผลทําใหตัวออนสูญเสียมากขึ้น
ในตารางที่ 5.8 แสดงใหเห็นถึง ผลของการหยานมเร็วตอการสูญเสียตัวออนในการผสมครั้งถัดไปทํา
ใหขนาดครอกเล็กลง
ตารางที่ 5.7 ผลของอายุหยานมตออัตราการตกไข และการตายของตัวออน
อายุหยานม (วัน)

จํานวนไขตก
จํานวนตัวออนเมื่อ 20 วัน หลังผสม
จํานวนตัวออนหายไป

7

21

42

15.6
9.2
6.4

16.8
11.5
5.3

16.9
13.4
3.5

ที่มา: English และคณะ.1982. The sow-impvoing her efficiency.

จึงกลาวไดวา การหยานมเร็วจะมีผลทําใหขนาดครอกถัดไปเล็กนอย เนื่องจากการสูญเสีย
ตัวออนเพิม่ ขึน้ แตไมไดหมายความวา การหยานมเร็วไมสามารถทําใหจํานวนลูกเมื่อคลอดมาก
ถาหากวามีการจัดการที่ดีก็อาจจะสามารถหยานมลูกสุกรไดเร็วโดยที่ขนาดครอกของลูกครอกถัดไป
เมื่อคลอดใหญขึ้นดวย
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ตนทุนคาโรงเรือน
การหยานมเร็วจะทําใหความตองการพื้นที่เพื่อการคลอดลดลง เพราะแมสุกรจะถูกยายออก
จากซองคลอดเร็วขึ้นแตการหยานมเร็วจะทําใหความตองการพื้นที่เพื่อลูกหยานมมากขึ้นแมวาความ
ตองการพื้นที่เพื่อการคลอดจะนอยลงสําหรับการหยานมเร็ว แตตนทุนคาใชจายก็ควรจะนอยกวา
หรือประหยัดกวาการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สําหรับลูกหยานมเร็ว ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติดีพิเศษ นั่นคือลูก
หยานมเมื่ออายุนอย จะตองไดรับอุณหภูมิสูงพอเหมาะกับความตองการ ตลอดจนการระบายอากาศ
และความชื้นจะตองไดรับการควบคุมตลอดเวลา ซึ่งถาตนทุนสําหรับสรางโรงเรือนใหเหมาะกับลูก
สุกรหยานมเร็ว ไมแพงจนเกินไป การหยานมเร็วก็เปนสิ่งที่นาจะทํา แตถาตนทุนและคาใชจายใน
การหยานมเร็วสูงก็ไมนาที่จะทําการหยานมเร็ว
ตารางที่ 5.8 ผลของอายุหยานมตอขนาดครอกถัดไป
อายุการหยานม (วัน)
6-10

จํานวนลูกคลอด 9.1
(แหลงขอมูลที่ 1)
จํานวนลูกคลอด
(แหลงขอมูลที่ 2)

11-15

16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

9.5

9.8 10.0 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7
10.1 10.5 10.6 11.2 11.2
(167)*(182) (187) (207) (51)

* ตัวเลขในวงเล็บเปนจํานวนครอกที่ใชศึกษา
แหลงขอมูลที่ 1 te Brake (1976)
แหลงขอมูลที่ 2 จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรขนาดใหญ
ที่มา: English และคณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

ตนทุนคาอาหาร
การหยานมเร็ว แมจะถูกยายออกไปจากลูกและไมตองใหนมลูก ก็จะชวยลดคาอาหารของ
แมลงได นั่นก็คือ ลดอาหารสําหรับแมในชวงเลี้ยงนมลูก แตอยางไรก็ตาม ลูกที่หยานมเร็วจะตอง
ไดอาหารทดแทนนมแม ซึ่งลูกสุกรสามารถใชไดดี แตมีราคาคอนขางแพง
ดังนั้นตนทุนการหยานมลูกเร็วจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยูกับ ตนทุนคาอาหารของแมที่ลด
ลงกับตนทุนคาอาหารทดแทนนมสําหรับลูกหยานมเร็ว เมื่อคิดตนทุนการผลิตลูกหยานมเร็ว ตอแม
ตอปแลว ถาราคาอาหารสําหรับลูกแพงกวาของแม จะทําใหผลตอบแทนตอแมเมื่อมีการหยานมเร็ว
ไมเพิม่ ขึน้ การหยานมเร็วก็ไมนาจะกระทํา แตตรงขามกัน ถาคาอาหารทดแทนนมสําหรับลูกไม
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แพงเกินไป ทําใหผลตอบแทนตอแมในการหยานมลูกเร็วเพิ่มขึ้น การหยานมเร็วก็เปนสิ่งที่นาจะ
กระทํา

ความสามารถหรือประสบการณ
ในการหยานมเร็วนัน้ จะทําไดสําเร็จจะตองอาศัยผูเลี้ยงที่มีความรูความชํานาญสูงมาก ดัง
นัน้ จึงควรที่จะมีการประเมินอยางรอบคอบเกี่ยวกับความรูความชํานาญของผูเลี้ยง กอนที่จะตัดสินใจ
ใหมีการหยานมเร็ว

อายุที่เหมาะสมสําหรับการหยานม
เปนการยากที่จะบอกวาควรจะหยานมลูกสุกรอายุเทาไรจึงจะเหมาะสม
ในบางฟารมที่
พิจารณาแลวเห็นวาผูเลี้ยงของตนมีขีดความสามารถในการจัดการดี และผลตอบแทนที่คาดวาจะได
รับจากการหยานมลูกเร็วนั้นคุมกับทุนที่ลงไปก็เปนสิ่งที่นาจะทํา แตโดยปกติแลวลูกสุกรในชวงอายุ
2-3 สัปดาหนั้นยังมีภูมิคุมโรคตํ่า ลูกสุกรจะเริ่มสรางภูมิคุมโรคเพิ่มขึ้นในตัวเมื่ออายุ 3-4 สัปดาห
ซึ่งในระยะนี้ลูกสุกรจะทนตอความเครียดจากการหยานมไดดีกวาในระยะแรก ซึ่งการหยานมเมื่ออายุ
3-4 สัปดาห จะไมทําใหการเปนสัดหลังหยานมชาและไมทําใหอัตราการยอมรับการผสมลดลง
จํานวนลูกแรกคลอดก็จะมากกวาการหยานมที่เร็วกวานี้
เมื่อลูกสุกรอายุ 3-4 สัปดาห นอกจากจะมีภูมิคุมโรคที่ดีแลว ระบบการยอยอาหารก็
พัฒนาแลว สามารถทนตอความเครียดหลังหยานมไดดี ทนตอสภาพอากาศเย็นไดดีกวา ดังนั้นจึง
เปนชวงอายุที่งายตอการหยานมแมวาจะใหจํานวนครอกตอแมตอปนอยกวาการหยานมที่
2-3
สัปดาห แตจะไดเปรียบชดเชยจากการเพิ่มขึ้นของขนาดครอกหลังหยานมเพราะอัตราการตายหลัง
หยานมจะตํ่ากวาดังขอมูลของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ (Cambrigde University) ในตารางที่ 5.9
จากตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 5.9 จะเห็นวาการหยานมเร็วกวาอายุ 20 วัน จะใหผลตอบ
แทนดีกวา โดยเฉพาะการหยานมที่อายุ 3-4 สัปดาห ซึ่งนาจะใหผลดีกวาการหยานมที่อายุนอย
กวา 3 สัปดาห ทั้งนี้เปนเพราะขอมูลดังกลาวจะไดมาจากฟารมซึ่งมีความกาวหนาทางดานความรู
และเทคโนโลยี จึงทําใหมีประสิทธิภาพการเลี้ยงดี ดังนั้นเปนการชี้ใหเห็นวาถามีการจัดการที่ดี ผู
เลีย้ งมีประสบการณดี และนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชจะทําใหสามารถหยานมลูกสุกรไดเร็วขึ้นทํา
ใหไดผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม การหยานมที่อายุ 3-4 สัปดาห ก็เปนชวงที่นาจะมีผล
กระทบตอทั้งลูกสุกร และแมสุกรนอยที่สุด

ขอควรปฏิบัติในการหยานม
ในการหยานมลูกสุกรนั้น แมสุกรควรจะถูกยายออกจากคอกคลอดกอนลูก การยายควรจะ
ทําในชวงทีม่ ีอากาศเย็นของวันที่กําหนดหยา ควรระมัดระวังอยาใหเกิดความเครียดขึ้นในระหวาง
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การขนยาย สําหรับลูกสุกรควรจะยายไปยังเลาอนุบาลหลังจากที่แมสุกรไดยายออกไปแลว 3-5 วัน
และ
ตารางที่ 5.9 ผลผลิตและกําไรที่ไดจากการหยานมลูกเมื่ออายุตางกัน(ป 1980-1981)
อายุหยานม (วัน)
นอยกวา 20 20-29
(17)
(23)
จํานวนฟารม
จํานวนครอกตอแมในฟารม
จํานวนลูกเกิดตอครอก
จํานวนลูกหยานมตอครอก
จํานวนลูกหยานมตอแม
น.น.ลูกเมื่ออายุ 8 สัปดาห (กก.)
อาหารตอลูกหยานมถึง 8 สัปดาห (กก.)
ตนทุนอาหารตอตัน (ปอนด)
ตนทุนตอลูกหยานมถึง 8 สัปดาห (ปอนด):
อาหาร
แรงงาน
อื่น ๆ
คาเสื่อมราคาฝูงพันธุ
รวม
ราคาประมาณของลูกหยานม
ผลตอบแทนตอลูกหยานม
ผลตอบแทนตอแม
ผลตอบแทนของตนทุน (%)

30-39
(35)

40 ขึ้นไป
(44)

17
2.31
10.2
8.9
20.6
18.1
73.5
157.76

55
33
15
2.24
2.05
1.94
10.3
10.7
10.2
8.8
8.9
8.8
19.7
18.2
17.8
17.8
18.5
17.8
79.1
88.5
88.9
148.48 142.54 135.30

11.60
3.15
3.97
0.50
19.22
21.05
1.82
37.70
7.9

11.74
3.54
3.92
0.36
19.56
20.92
1.36
26.79
5.6

12.62
3.48
3.87
0.33
20.30
21.24
0.94
17.11
3.8

12.03
4.46
3.87
0.24
20.60
20.93
0.33
5.64
1.3

ที่มา: English และคณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

เชนเดียวกันควรจะหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความเครียดขึ้นในระหวางขนยาย
เลาอนุบาลควรจะไดรับ
การทําความสะอาดอยางทั่วถึง และฆาเชื้อโรคกอนที่จะยายลูกสุกรไปเขา อุณหภูมิในเลาอนุบาลไม
ควรจะตางกับที่ลูกสุกรเคยไดรับในโรงเรือนคลอด การยายลูกสุกรออกจากคอกคลอดทีหลังแม ก็
เพื่อลดการเกิดความเครียดเนื่องจากการขาดแมและเขาไปอยูในสภาพแวดลอมใหม การขนยายควร
ทําในชวงทีอ่ ากาศเย็น ควรทําอยางใจเย็น ไมควรใสลูกสุกรในรถขนยายจนแนนเกินไป
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สําหรับคอกคลอดควรทําความสะอาดหลังจากที่สุกรถูกยายออกไปใหม ๆ เพราะจะงายตอ
การทําความสะอาด ถาปลอยทิ้งไว 2-3 วัน จะทําใหลางไดลําบาก ในชวงที่ลูกสุกรหยานมใหมจะ
กินอาหารนอยลงมาก แตจะดื่มนํ้ามากกวา ดังนั้นการลดการทองรวงในลูกสุกรที่หยานมเร็ว ควร
จะผสมยาปฏิชีวนะลงในนํ้าดื่มแกลูกสุกรหยานมแทนการผสมลงในอาหาร

การอนุบาลลูกสุกร
ในการอนุบาลจะตองทําใหลูกสุกรหยานมไดมีการเริ่มตนดวยดี และเติบโตไดอยางเต็มที่
เทาทีพ่ ันธุกรรมของตัวมันเองจะอํานวยให ในชวงนี้มักจะมีความเครียดหลาย ๆ อยางเกิดขึ้นกับลูก
สุกร ดังนัน้ จึงจําเปนที่จะตองคอยดูแลเอาใจใสอยางสมํ่าเสมอสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือ
1. การควบคุมสภาพแวดลอม ในชวงที่ลูกสุกรถูกยายมาใหมอุณภูมิภายในโรงเรือนควร
จะอบอุนสบายโดยจะตั้งไวสูงกวาอุณหภูมิในโรงเรือนคลอดประมาณ 5 องศาฟารเรนไฮด นั่นคือ
ประมาณ 75-80 องศาฟาเรนไฮด (24-27 องศาเซลเซียส) จากนั้นจะคอย ๆ ลดลงจนเหลือ
70 องศาฟาเรนไฮด (21 องศาเซลเซียส) ในชวง 1-2 สัปดาหแรกหลังหยานมไมควรใหอุณภูมิ
เปลีย่ นแปลงมาก ถาหากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมาก เปนเวลานานถึง 2-3 ชั่วโมง จะทําใหลูก
สุกรหนาวสั่น ลูกสุกรจะเกิดความเครียด และเกิดปญหาขี้ไหลตามมา ถาอุณหภูมิภายในโรงเรือนพอ
เหมาะแลว ลูกสุกรจะอยูสบาย นอนกระจายรอบ ๆ คอก ไมนอนทับถมกัน
การระบายอากาศ ควรจะหมั่นดูแลตลอดเวลาเพื่อกําจัดความชื้นและกลิ่น จะทําใหอากาศ
บริสุทธิ์ แมแตในชวงอากาศหนาวก็ยังตองมีการระบายอากาศอยางนอยก็เพื่อใหพื้นคอกแหง เพราะ
คอกทีช่ นื้ จะทําใหแบคทีเรียเพิ่มปริมาณไดอยางรวดเร็ว จะกอใหเกิดโรคขึ้ไหลได การระบายอากาศที่
มากเกินจนกลายเปนลมโกรกก็จะทําใหสุกรเกิดอาการหนาวสั่นขึ้นไดเชนเดียวกันกับสภาพอุณหภูมิตํ่า
เกินไป
2. การสังเกตสภาพลูกสุกร ในชวง 2 อาทิตยแรกที่ลูกสุกรหยานมเขามาอยูในคอก
อนุบาล
จะเปนชวงที่วิกฤตมาก ควรระมัดระวังปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นผูเลี้ยงจะตองหมั่นสังเกตและเรียนรู
ถึงพฤติกรรมที่ปกติ และไมปกติของลูกสุกร สิ่งแรกที่ควรตรวจดูก็คือ ดูที่สวาปของลูกสุกรเพื่อดู
อาการผอมโซ ซึ่งจะบอกวาลูกสุกรไมกินอาหารและดื่มนํ้า ก็จะตองตรวจดูวาลูกสุกรปวยหรือไม ที่
ให
อาหารและทีใ่ หนํ้าทํางานดีหรือไม สิ่งที่จะตองตรวจดูตอไป ก็คือดูสภาพทั่ว ๆ ไปของลูกสุกรและดู
อุจจาระของลูกสุกรในคอกเพื่อตรวจหาอาการขี้ไหล พฤติกรรมที่ผิดปกติอื่น ๆ บางอยางเชน
ลักษณะอาการหัวและหางตกหอย มีอาการอาเจียน ขาออนสีซีดและมีอาการสั่น เปนตน
3. ดูแลการใหอาหาร ควรตรวจสอบที่ใหอาหารทุกวัน อาหารจะตองสะอาดใหมเสมอไม
เปยกชื้นรางอาหารจะตองมีอาหารอยูตลอด ถามีอาหารเปยกชื้นสกปรก ควรจะเอาออกและทํา
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ความสะอาด สุกรควรจะไดนํ้าที่สะอาดและใหมอยูสมํ่าเสมอ ถาหากจะมีการเปลี่ยนอาหาร ซึ่งใช
สูตรตางกัน ควรจะคอย ๆ เปลี่ยนเปนอาหารสูตรใหมเพื่อใหสุกรไดปรับตัวเสียกอน

(ก)

(ข)

ภาพที่ 5.1 ลูกสุกรหลังหยานมจะนํามาเลี้ยงไวในคอกอนุบาล (ก) กรงอนุบาลแบบพื้น
ลวดถักถอดประกอบได (ข) คอกอนุบาลพื้นแสลตปูน

การรวมกลุมและการจัดกลุมของลูกสุกร
หลังจากหยานมลูกสุกรแลวฟารมสวนมากจะมีการจัดการเลี้ยงดูลูกสุกรหลังหยานมเปนกลุม
เปนคอกหรือโรงเรือนตามขนาดระยะการเจริญเติบโตของสุกร เชน สุกรเล็กนับจากหยานมจนถึงนํ้า
หนัก 20 กิโลกรัม สุกรรุนเริ่มจากนํ้าหนัก 20 จนถึง 35 กิโลกรัม และสุกรขุนซึ่งอาจแบงเปนอีก 2
ชวง คือนําหนั
้ ก 35 ถึง 60 กิโลกรัม และจากนํ้าหนัก 60 กิโลกรัม จนถึงสงตลาด (90 กิโลกรัม) มี
นอยฟารมที่จะจัดระบบการจัดระบบการจัดการเลี้ยงดูสุกรโดยขังสุกรในคอกเดียวกันตั้งแตคลอดจน
ถึงสงตลาด ในระบบการจัดการที่มีการเลี้ยงสุกรหลังหยานมเปนกลุมตามระยะการเจริญเติบโตนั้น
ก็จะตองมีการยายสุกรจากคอกหนึ่งไปยังอีกคอกหนึ่งหรือจากโรงเรือนหนึ่งไปยังอีกโรงเรือนหนึ่ง ซึ่ง
จะตองมีการรวมกลุมหรือจัดกลุมสุกรใหมทุกครั้งที่มีการยาย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และ
เกิดประโยชนคุมคาในการใชสอยคอกหรือโรงเรือน นอกจากนี้ ยังทําใหสุกรในแตละกลุมหรือแตละ
คอก มีขนาดสมํ่าเสมอกัน อันเปนผลทําใหการจัดการฟารมดานอื่น ๆ สะดวกรวดเร็วขึ้นมีประสิทธิ
ภาพดีขนึ้ อาทิ เชนการใหอาหารตามความตองการของสุกรขนาดตาง ๆ กัน การทําความสะอาด
คอกกําจัดของเสียและการขนยายสุกรขุนออกจากฟารม เปนตน
การรวมกลุม

หรือการจัดกลุมสุกรใหมแตละครั้งหากกระทําไมถูกตองเหมาะสมไมสอด

คลอง
กับพฤติกรรมการอยูรวมกนเปนกลุมของสุกร และไมเปนไปตามความตองการของสุกร ก็จะทําให
เกิดผลเสียตอการใหผลผลิตของสุกรในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทําใหเกิดการตอสูกัน จะ
เปนผลทําใหสุกรเกิดความเครียดไมอยากกินอาหารและอาจเกิดบาดแผล ซึ่งอาจเกิดการติดเชื้อโรค
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และลุกลามจนเปนอันตรายแกสุกรได สิ่งเหลานี้ลวนแตมีผลทําใหสุกรเจริญเติบโตชาลงและมีประ
สิทธิภาพการใชอาหารตํ่าลง ยังมีการศึกษาที่รายงานไววา การจัดกลุมใหมีจํานวนสุกรมากเกินไป

จะทําใหพฤติกรรมการรวมกลุมหรือสังคมของสุกรเกิดความสับสน
ทําใหเกิดการทะเลาะตอสูอยู
ตลอดเวลาเพราะสุกรจะจดจํากันไดไมหมด ยังทําใหคอกสกปรกเพราะสุกรจะขับถายไมเปนที่ไมเปน
ทาง และอาจทําใหสุกรบางตัวไดรับอาหารและนํ้าไมเพียงพอ เพราะตอสูแยงชิงกับสุกรรวมคอกหรือ
กลุม ไมได ดังนั้น การรวมกลุมและการจัดกลุมสุกรหลังหยานม จึงเปนปจจัยสําคัญทางดานการ
จัดการฟารมอีกอยางที่สมควรใหความสนใจ และพิจารณานําไปปรับใชประโยชนในฟารมเพื่อลดการ
สูญเสีย ลดตนทุนการผลิต และยกระดับสมรรถภาพการผลิตของฝูงสุกร ซึ่งในการรวมกลุมและจัด
กลุมสุกรหลังหยานมควรที่จะพิจารณาปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1. พยายามเลี่ยงการรวมกลุมของสุกรตางครอกกันใหมากที่สุด การวางแผนที่ดีอาจทําใหมี
การรวมกลุมสุกรเพียงครั้งเดียวหลังหยานม โดยปกติมักจะมีการนําสุกรหยานมใหมมาเลี้ยงรวมกัน
และใหการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษอยูแลว จากนั้นจึงจะยายสุกรไปเลี้ยงในคอกที่ใหญขึ้น หรืออาจมี
การแบงกลุมเลี้ยงในคอก ซึ่งมีขนาดเทาเดิมหรือตางจากเดิม เพื่อใหสุกรไดรับพื้นที่คอกและสภาพ
แวดลอมการเลี้ยงดูอื่น ๆ ตามความตองการโดยไมตองการรวมสุกรที่ไมเคยอยูดวยกันมากอน
2. ดูแลจัดสภาพแวดลอมการเลี้ยงในดานตาง ๆ ใหเพียงพอตามความตองการของสุกร
ขนาดตาง ๆ เชน อุณหภูมิ การระบายอากาศ พื้นที่คอก รางอาหาร และที่ใหนํ้า เปนตน
3. ทําการจัดกลุมโดยแยกตามขนาด เพศ และพันธุของสุกร แตถาจํานวนสุกรมีมากไมพอ
หรือไมสะดวกที่จะแยกทั้งขนาด เพศ พันธุ การจัดกลุมในระยะแรกคือจากหยานมถึงนํ้าหนัก 35
กิโลกรัม ควรยึดขนาดเปนหลัก โดยพยายามจัดใหสุกรมีขนาดตางกันนอย คือ สุกรตัวเล็กที่สุดกับ
ตัวใหญที่สุดมีนํ้าหนักตางกันประมาณ 15-20 เปอรเซ็นต แตการจัดกลุมสุกรในชวงระยะหลัง นับ
ตัง้ แตนํ้าหนัก 35 กิโลกรัม ขึ้นไปควรพิจารณาแยกตามเพศ คือเพศผู เพศเมีย และเพศผูตอน
4. กอนนําสุกรตางครอกมารวมกันควรใหสุกรไดกินอาหารใหอิ่มกอน และในระยะแรก ๆ
ของการรวมกลุมกันใหม โดยเฉพาะ 2-3 วันแรก ควรใหอาหารแกสุกรแบบเต็มที่
5. หลีกเลี่ยงการกระทําที่จะกอใหเกิดความเครียดกับสุกรในระยะรวมกลุมใหม
เปลี่ยนอาหาร

เชน การ

6. ในระยะแรกของการรวมกลุมควรดึงดูดความสนใจของสุกร ดวยการใหหญา ฟางสําหรับ
เคี้ยวเลน หรือจะใชยางนอกรถยนต แขวนหรือวางไวในคอกเพื่อใหสุกรกัดเลน
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7. ไมควรนําสุกรไปขังรวมกันในคอกที่มีขนาดใหญเกินไป เพราะสุกรจะอยูแยกกันเปนกลุม
และจะเกิดการตอสูระหวางกลุมขึ้นได
8. ควรทําการรวมสุกรในคอกใหม แตถาจําเปนจะตองใชคอกเดิม ใหตอนสุกรเหลานั้นมา
รวมกันในทางเดินหนาคอก หรือลานดินกอนเปนเวลา 1-2 ชั่วโมงแลวจึงไลตอนเขาคอก
9. การรวมสุกร ควรกระทําในชวงเวลากลางคืน และไมใหมีแสงสวาง
10. ถามีสุกรแสดงอาการปวยหรือออนแอ ใหนําออกจากกลุมโดยเร็วที่สุด
11. การรวมสุกรจากตางครอกกันมาก ๆ เชน การซื้อสุกรหยานมจากที่ตาง ๆ กันมาเลี้ยง
ขุนควรทําการพนตัวสุกรดวยยาฆาเชื้อ หรือยาดับกลิ่น หรือทาดวยนํ้ามันเครื่องใชแลวเพื่อทําใหสุกร
มีกลิน่ เหมือน ๆ กัน ในบางแหงแนะนําใหฉีดยากลอมประสาทแกสุกรทุกตัวกอนทําการรวมกลุม
12. ควรตรวจสอบการเจริญเติบโตของสุกรในแตละกลุม แลวแยกสุกรตัวที่เจริญเติบโตไมทัน
เพื่อนรวมคอกไปเลี้ยงขังรวมกันเปนกลุมใหมตางหาก
13. ขนาดของกลุมไมควรเกิน 20 ตัวตอคอก แตหากจะใหไดผลดีแลวควรจะทําคอกใหมี
ขนาดพอเหมาะสําหรับเลี้ยงสุกรจํานวน 10 ตัว ซึ่งจะตองลงทุนเพิ่มขึ้นอีก
การจัดกลุมสุกรก็เพื่อที่จะใหสุกรไดรับสภาพแวดลอมตามความตองการ และทําใหการขน
ยายสุกรสูตลาดทําไดสะดวก ตามแผนผังที่แสดงไวในภาพที่ 5.1 เปนการจัดกลุมสุกรโดยเลี้ยงใน
คอกที่มีขนาดตางกัน ในแตละระยะการเจริญเติบโตของสุกรเปนวิธีการที่ใชในระบบการเลี้ยงสุกร
แบบเบ็ดเสร็จจากคลอดถึงขุนสงตลาด (Farrow-to-finish Confinement System) ซึ่งแนะนําโดย
มหาวิทยาลัยแหงรัฐอิลลินอยล ประเทศสหรัฐอเมริกา (Bundy และคณะ, 1976) เปนการจัดการ
เลี้ยงสุกรหลังหยานมในคอกพื้นสะแล็ต 4 ขนาดดวยกันคือ คอกขนาด 1.8 x 3.6 ม.2 สําหรับสุกร
หยานม 24 ตัว ที่มาจากการรวมลูกสุกร 3 ครอก คอกขนาด 1.8 x 4.8 ม.2 สําหรับสุกรเล็ก
จํานวน 24 ตัว และคอกขนาด 2.4 x 3.6 ม.2 สําหรับสุกรรุน (ขุนระยะที่ 1) จํานวน 16 ตัว และ
คอกขนาด 2.4 x 4.8 ม2 สําหรับสุกรขุน (ระยะที่ 2) จํานวน 16 ตัว สุกรแตละระยะจะถูกเลี้ยงใน
คอกแตละขนาดดวยเวลาเทา ๆ กัน คือ ประมาณ 1 เดือน ดวยวิธีการจัดกลุมแบบนี้จะตองใชคอก
เลีย้ งสุกรขุนเปนจํานวน 1.5 เทาของคอกที่ใชเลี้ยงสุกรเล็ก
สําหรับในภาพที่ 5.2 นั้น เปนแผนผังแสดงการเลี้ยงสุกรหลังหยานมจนถึงขุนในคอกขนาด
เทาเดิม แตลดจํานวนสุกรนอยลงเมื่อขนาดตัวโตขึ้น วิธีการจัดการแบบนี้จะชวยลดความยุงยากใน
การออกแบบกอสรางโรงเรือนเลี้ยงสุกร เพราะคอกมีขนาดเทากัน จะเห็นวาในภาพแสดงการเริ่มตน
ดวยลูกสุกรหยานมจํานวน 30 ตัว จากการรวมกลุมของลูกสุกร 3 ครอก หรือจากการจัดการ
ฟารมแบบเลี้ยงลูกรวมกันของแมสุกร 3 ตัว (multiple suckling) เมื่อสุกรมีขนาดประมาณ 35
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กิโลกรัม ก็จะถูกแบงครึ่งกลุมนําไปเลี้ยงในคอกขนาดเดิม 2 คอก จนถึงนํ้าหนัก 60 กิโลกรัม ก็จะ
ทําการแบงครึง่ กลุมนําไปเลี้ยงในคอกขนาดเทาเดิมอีกจนถึงนํ้าหนักสงขาย

รวมลูกสุกร
จาก 3 ครอก

2

สุกรหยานม

สุกรหยานม
24 ตัว

ขนาดคอก 1.8 x 3.6 ม.
2
พื้นที่คอกตอตัว 0.72 ม.

สุกรเล็ก

สุกรเล็ก
24 ตัว

ขนาดคอก 1.8 x 4.8 ม.
2
พื้นที่คอกตอตัว 0.36 ม.

สุกรขุนระยะที่ 1

สุกรรุน
16 ตัว

ขนาดคอก 2.4 x 3.6 ม.
2
พื้นที่คอกตอตัว 0.54 ม.

สุกรขุนระยะที่ 2

สุกรขุน
16 ตัว

ขนาดคอก 2.4 x 4.8 ม.
2
พื้นที่คอกตอตัว 0.27 ม.

2

2

2

สงตลาด

ภาพที่ 5.1 ลักษณะการจัดการกลุมสุกรโดย เลี้ยงในคอกขนาดตางกัน
ที่มา: สมชัย. 2529. สุกรสาสน, 13(49): 49.
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รวมลูกสุกร
จาก 3 ครอก

สุกรเล็ก 20-35 กก.
พื้นที่คอก 0.2-0.33 ม.2 / ตัว

สุกรเล็ก
24-30 ตัว

สุกรรุน
12-15 ตัว

6-8 ตัว
สุกรขุน

สุกรรุน
12-15 ตัว

6-8 ตัว
สุกรขุน

6-8 ตัว
สุกรขุน

6-8 ตัว.
สุกรขุน

สุกรรุน 35 - 60 กก.
พื้นที่คอก 0.53-0.67 ม.2/ตัว

สุกรขุน 60-100 กก
พื้นที่คอก 1-1.33 ม.2/ตัว

สงตลาด
ภาพที่ 5.2 แผนผังแสดงการจัดกลุมสุกรโดยใชคอกขนาดเทาเดิม (พื้นคอกเปนพื้นแสลตขนาด
4x2 ม.2 )
ที่มา: สมชัย. 2529. สุกรสาสน, 13(49): 50.
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ประสิทธิภาพการใหผลผลิตของแมสุกร
ระยะการผลิต (Productive periods) ในชวงชีวิตของแมสุกร หมายถึง ระยะที่แมสุกรตั้ง
ทอง (pregnancy) และระยะใหนม (lactation) สวนระยะหยุดพักการผลิต (unproductive periods)
นั้นเปนระยะเวลาเริ่มจากสุกรสาวถูกคัดเลือกเปนแมพันธุ จนถึงการผสมติดครั้งแรกกับระยะเวลา
หลังการหยานมลูกแตละครั้งจนถึงการผสมติดครั้งตอไป และระยะเวลาตั้งแตหยานมครั้งสุดทายจน
ถึงคัดทิ้งหรือตาย ซึ่งในชวงเวลาเหลานี้แมสุกรจะไมมีการใหลูก ไมมีการเลี้ยงลูกแตจะกินอาหาร
และใชตนทุนอื่น ๆ โดยไมมีผลตอบแทน
แมสุกรตัวใดมีระยะการผลิตมากและระยะหยุดพักการผลิตนอย ยอมเปนแมสุกรที่ใหผลผลิต
สูง กลาวคือจํานวนครอกตอปจะมาก หรือจํานวนลูกสุกรตอแมตอปจะมาก ดังนั้นถาฟารมใดแม
สุกรมีความสามารถดีมีความแตกตางระหวางแมพันธุนอย ก็จะทําใหผลผลิตรวมของฟารมสูง โดย
ปกติมกั จะเกิดปญหาที่แมสุกรมีการหยุดพักการผลิตนานเกินไป มีผลทําใหระยะการผลิตของแมสุกร
สัน้ ลง จึงจําเปนอยางมากที่จะตองรูถึงสาเหตุสําคัญที่ทําใหระยะหยุดพักการผลิตของแมสุกรนานเกิน
ไป เพื่อที่จะหาวิธีแกไข สาเหตุที่ระยะหยุดพักการผลิตของแมสุกรนานเกินไปก็คือ
1. แมสุกรเปนสัดชาหลังหยานม ปกติแลวไมควรจะเกิน 15 วัน และแมสุกรบางตัว ก็ไมเปน
สัดอีกเลย
2. การตรวจสัดยาก หรือตรวจสัดไมพบ อาจจะเพราผูเลี้ยงเอาใจใสในการตรวจไมดี หรือ
แมสุกรเปนสัดโดยแสดงอาการไมชัด (silent heat)
3. เปนสัดแตผสมไมติด
4. ผสมติดแตตัวออนตายหรือแทงลูก
5. การลาชาระหวางการหยานม กับการคัดทิ้ง
มีปจ จัยหลายอยางที่เขามาเกี่ยวของกับการมีประสิทธิภาพตํ่าของแมพันธุ ทําใหระยะหยุดพัก
การผลิตยาวนานออกไป อาทิเชน พันธุกรรม โรค การใหอาหาร โรงเรือน พฤติกรรมของสุกรเอง
ความรูความสามารถของผูเลี้ยง และการจัดการตาง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการจัดการแมสุกรในระยะกอนที่
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ผานมาตั้งแตอุมทองจนถึงเลี้ยงลูกที่จะสงผลมาถึงประสิทธิภาพของแมสุกรหลังหยานมดังไดกลาวมา
แลวในบทที่ 3
การจวัดประสิทธิภาพการใหผลผลิตของแมสุกรนั้นจํานวนครอกของลูกตอแมตอป จะเปน
ปจจัยทีส่ าคั
ํ ญในการบงถึงประสิทธิภาพ ในการคํานวณการหยุดพักการผลิตก็จะไมมีกําหนดตายตัว
บางทีจะเลือกใชทั้งระยะเวลาจากคัดเลือกถึงการผสมติดครั้งแรก และระยะจากหยานมครั้งสุดทาย
ถึงถูกคัดทิง้ หรือตาย หรือเลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง และการคํานวณจํานวนครอกตอแมตอป จะ
ตองรวมแมสุกรสาวตั้งแตนํ้าหนัก 90 กิโลกรัมดวย การคํานวณชวงเวลาหยุดพักการผลิตของแม
สุกรจะเกี่ยวของอยูกับอายุของลูกเมื่อหยานม
ดังตัวอยางขอมูลของมหาวิทยาลัยแคมบริคซ
(Cambridge) ซึ่งแสดงไวในตารางที่ 5.10
จากเริ่มผสมครั้งแรกของแมสุกรสาว แมสุกรจะหยุดพักการผลิตในชวง 10 และ 13 เปอรเซ็นตของ
เวลาทั้งหมด เปนผลใหสูญเสียลูกหยานม 2 และ 3 ตัวตอแมตอป ไมเพียงเทานึ้การสูญเสียยังรวม
ไปถึงการใชตนทุนตาง ๆ ที่มีคาสูงเชน อาหาร แรงงาน โรงเรือน โดยที่ไมมีการใหผลตอบแทน
เปนสิง่ ที่ผูเลี้ยงจะตองคํานึงถึง ถายอมใหแมสุกรใชระยะเวลาจากหยานมถึงการเปนสัดครั้งแรกหลัง
หยานม 7 วัน จะเห็นวาแมสุกรที่หยานมลูกเมื่ออายุตางกันก็จะมีระยะเวลาหยุดพักการผลิตเปน
47, 42, 41 และ 45 วันตอป สําหรับการหยานมที่อายุ 17, 23, 35 และ 45 วัน ตามลําดับ ซึ่ง
การสูญเสียผลผลิตที่เกิดขึ้น แสดงไวในตารางที่ 5.11
ตารางที่ 5.10

การคํานวณระยะเวลาพักการผลิตของแมสุกรตอป

อายุเมื่อหยานม(วัน) : ชวง
เฉลี่ย (A)
จํานวนครอกตอแมตอป (B)*
จํานวนวันตั้งทองตอป (B×114)
จํานวนวันเลี้ยงลูกตอป (B×A)

นอยกวา 20 20-29 30-39 40 ขึ้นไป
17
23
35
44
2.31
2.24
2.05
1.94
263
255
238
221
39
52
72
85

จํานวนวันใหผลผลิตตอป ( C )
302
จํานวนวันหยุดการผลิตตอป (D หรือ 365-C)
63
ยอมใหมีจํานวนวันจากหยานมถึงเปนสัด
หลังหยานมตอป (E) ปกติ 7 วัน นั่นคือ (7×B) 16
จํานวนวันหยุดพักการผลิตสุทธิ (D-E)
47
*

การคํานวณ รวมเอาแมสุกรสาว นับจากวันที่เริ่มผสมพันธุครั้งแรก

307
58

310
55

306
59

16
42

14
41

14
45
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ตารางที่ 5.11 จํานวนลูกหยานมที่สูญเสียไปเนื่องจากระยะหยุดพักการผลิต
อายุหยานม (วัน)
17

23

35

44

ชวงเวลาของวงรอบการสืบพันธุ (วัน):
ตั้งทอง
114
114
114
114
ใหนม
17
23
35
44
จากหยานมถึงผสมติด
7
7
7
7
รวม (A)
138
144
156
165
(365)
จํานวนครอกตอแมตอปโดยทฤษฏี
2.64
2.53
2.34
2.21
A
จํานวนครอกตอแมตอป ตามความจริง
(จากตารางที่ 5.10)
2.31
2.24
2.05
1.94
ผลผลิตที่สูญเสีย (ครอกตอแมตอป)
0.33
2.29
0.29
0.27
จํานวนลูกหยานมสูญเสียไป(ที่ 9 ตัวตอครอก)
2.97
2.61
2.61
2.43

