บทที่ 6
การคัดเลือกพันธุสุกร นโยบาย
และการจัดการสุกรทดแทน
ดังทีท่ ราบมาแลว การผลิตลูกสุกรเปนการเลี้ยงพอพันธุ และแมพันธุ สําหรับการผลิตลูกสุกร
หยานม เพือ่ จะใชเปนสุกรพันธุแทที่จะนําไปใชทําพันธุตอไป หรือ เพื่อนํามาเลี้ยงเปนสุกรเนื้อสงตลาด
หรือเพือ่ ขายลูกสุกรหยานมใหกับผูเลี้ยงสุกรรายอื่น ๆ นําไปใชเลี้ยงเปนสุกรเนื้อตอไป ซึ่งการผลิตสุกร
จะใหไดผลสําเร็จเพียงใด ขึ้นอยูกับการจัดการเลี้ยงดูพอแมพันธุ แลวยังขึ้นอยูกับแผนการผสมพันธุ
และการคัดเลือกพันธุดวย ซึ่งจะทําใหไดพันธุที่ดีมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ดังนั้นในบทนี้จึงจะขอ
กลาวถึงการผสม และการคัดเลือกพันธุสุกร ทั้งนี้การจัดการเลี้ยงดูสุกรพอพันธุ แมพันธุไดกลาวมาแลว
ในบทกอน

การผสมพันธุสุกร
โดยปกติทั่วไป ระบบการผสมพันธุสุกรที่ปฏิบัติกันอยู จะมี 2 ระบบ ดวยกันคือ
1. การผสมพันธุเพื่อรักษาลักษณะของพันธุแท
2. การผสมพันธุเพื่อผลิตเปนการคา
ทั้ง 2 ระบบนี้จะมีจุดมุงหมายที่แตกตางกันไป ดังรายละเอียดที่จะกลาวถึงตอไป

การผสมพันธุเพื่อรักษาลักษณะของพันธุแท
จุดมุงหมายของการผสมพันธุเพื่อรักษาลักษณะของพันธุแท ก็เพื่อที่จะปรับปรุงลักษณะของความ
เปนพันธุแทใหดีขึ้นเรื่อย ๆ หรือเพื่อที่จะนําพันธุแทไปใชในการผสมพันธุเพื่อผลิตสุกรเปนการคา ทั้งนี้
จะตองยึดหลักปฏิบัติอยู 3 ประการดวยกันไดแก
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1. การนําพันธุสุกรที่มีลักษณะตาง ๆ ที่ดีกวาเขามา
2. อาศัยวิธีการผสมพันธุ
3. การคัดเลือกที่อาศัยการทดสอบ
1. การนําพันธุสุกรที่มีลักษณะตาง ๆ ที่ดีกวาเขามา ดวยวิธีนี้ผูเลี้ยงจะตองรูระดับความ
สามารถ และคุณสมบัติของสุกรในฝูงของตนเอง จึงจะสามารถนําเอาสุกรจากฟารมอื่นเขามาเพื่อปรับ
ปรุงพันธุสุกรในฝูงของตนเองใหมีสมรรถภาพ และคุณสมบัติสูงขึ้น ทั้งนี้สุกรที่จะนําเขามาจะตองมีความ
สามารถ และคุณสมบัติของลักษณะตาง ๆ ดีกวาสุกรในฝูง ซึ่งเทากับเปนการนําเอายีน (genes) ที่ดี
กวาหรือที่แตกตางไปจากสุกรในฝูงเขามาในฝูงสุกร โดยยีนที่นําเขามาใหมนี้จะมาเปลี่ยนหรือ แทนที่ยีน
เดิม หรืออาจทําใหเกิดปฏิกริยาระหวางยีน ทําใหความสามารถและคุณสมบัติของลูกที่เกิดขึ้นมาดีกวา
สุกรฝูงเดิม ดังนั้นเมื่อมีการนําเอาสุกรพันธุแทที่มีความสามารถ และคุณสมบัติดีกวาสุกรในฝูงเดิมเขา
มาผสมพันธุ และคัดเลือกพันธุอยูเรื่อย ๆ ก็จะชวยใหฝูงสุกรเดิมดีขึ้นเทากับสุกรที่นําเขามา หรืออาจจะดี
กวาในบางลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูเลี้ยงวาจะมีความรูในเรื่องการคัดเลือกพันธุ และ
การผสมพันธุม ากเพียงใด สิ่งที่สําคัญและไมควรจะลืมก็คือ การนําตัวผูหรือพอพันธุที่ดีเขามาปรับปรุง
ฝูงสุกรใหดีขึ้นนั้นจะไดผลรวดเร็วกวาการนําตัวเมียหรือแมพันธุเขามา เพราะสุกรเพศผูสามารถกระจาย
ลักษณะความสามารถและคุณสมบัติที่ดีไปสูฝูงสุกรเดิมไดเร็วกวาหลายสิบเทา ทั้งนี้เนื่องจากสุกรเพศผู
1 ตัว สามารถคุมฝูงตัวเมียไดถึง 15-20 ตัว
2. อาศัยวิธีการผสมพันธุ ในการรักษาลักษณะของความเปนพันธุแทใหคงอยูในฝูงตลอดไป
โดยไมเกิดความเสียหาย หรือทําใหสัตวออนแอลง ประสิทธิภาพการผลิตตํ่าลงนั้น จะตองอาศัยวิธีการ
ผสมพันธุ 2 วิธี คือ
2.1 การผสมขามภายในพันธุเดียว (out breeding)
2.2 การผสมแบบเลือดชิด (inbreeding)
ซึง่ ทัง้ 2 วิธีนี้ มักจะทําไปพรอม ๆ กันกับการทดสอบและการคัดเลือก ทั้งนี้สุดแลวแตจุด
ประสงคของการปรับปรุงพันธุ
2.1 การผสมขามภายในพันธุเดียวกัน (out breeding) เปนการผสมพันธุระหวางสุกรที่เปน
พันธุเดียวกัน โดยที่สุกรเพศผูและสุกรเพศเมียนั้นไมไดมีความสัมพันธกันโดยสายเลือด หรือไมเปน
เครือญาติกันมากอน การผสมแบบนี้จะทําใหลูกที่เกิดขึ้นมามีความแข็งแรงสมบูรณ และจะเกิดความ
แตกตางหรือความแปรปรวนของพันธุกรรม (genotype) และลักษณะภายนอกที่แสดงออกมาใหเห็น
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(Phenotype) ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหลักษณะที่ดีตาง ๆ ปรากฎออกมาใหเห็น ทําใหมีโอกาสคัดเลือก
เอาลักษณะตาง ๆ เหลานั้นไวสืบพันธุในฝูงสุกรตอไป แตลักษณะเหลานั้นจะมีความสามารถในการถาย
ทอด (Prepotency) ไปสูลูกหลานไดตํ่า ดังนั้นการผสมขามแบบนี้ติดตอกันไปเรื่อย ๆ ก็ไมกอใหเกิด
ประโยชน ในการปรับปรุงพันธุเพราะลูกสุกรที่เกิดขึ้นมาก็จะมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมมาก ไมมี
ความแนนอนในการถายทอดลักษณะตาง ๆ จึงจําเปนที่จะตองใชวิธีการผสมพันธุแบบเลือดชิดมาชวย
ตรึงลักษณะที่ดีซึ่งเปนที่ตองการเอาไว ทั้งนี้จะทําใหไดผลก็จะตองอาศัยความรูเกี่ยวกับลักษณะตาง ๆ
ของสุกร เทคนิคการผสมพันธุทั้งสองแบบ ตลอดจนการทดสอบ และวิธีการคัดเลือกอยางถูกวิธี
2.2 การผสมแบบเลือดชิด (inbreeding) เปนการผสมพันธุระหวางสัตวที่มีความสัมพันธกัน
โดยสายเลือด หรือเปนเครือญาติเดียวกัน เชน การผสมระหวางพี่กับนอง พอกับลูก ลูกกับแม การ
ผสมระหวางลูกพี่กับลูกนอง เปนตน
การผสมเลือดชิดจะมีผลทําใหสุกรมีความเปนพันธุแทมากยิ่งขึ้น มีความคลายคลึงหรือ เหมือน
กัน (homozygosity) มากยิ่งขึ้น จะทําใหลักษณะที่ไมดีหรือลักษณะผิดปกติที่เปนลักษณะดอยแฝงอยู
แสดงออกมาไดมากขึ้น ทําใหเรามีโอกาสคัดสุกรที่มีลักษณะผิดปกติออกได ขณะเดียวกัน การผสมเลือด
ชิดจะชวยเพิ่มความสามารถในการถายทอดลักษณะไปสูลูกหลานไดรวดเร็วและแนนอน ดังนั้นหากทํา
การผสมพันธุแบบเลือดชิดไปชั่วระยะหนึ่ง
พรอมกับการคัดเลือกก็จะเทากับเปนการสรางสายเลือด
(lines) หรือ สายพันธุ (strains) ซึ่งสัตวจะมีรูปราง ลักษณะและความสามารถ สมํ่าเสมอตามชนิด และ
ลักษณะของพันธุ นอกจากนี้แลว การผลิตลูกผสมขามเปนการคาโดยผสมขามระหวางสายพันธุที่เปน
สายพันธุเลือดชิด (inbred lines) จะทําใหลูกผสมที่ไดมีความสามารถ และประสิทธิภาพในการใหผล
ผลิตสูงยิ่งขึ้น หรือทําใหเกิดปรากฏการณที่เรียกวา พลังอัดแจ (hybrid vigor) เปนปรากฏการณที่ลูก
ผสมมีความสามารถ เหนือกวารุนพอแมที่เปนพันธุแท
2.3 การคัดเลือกพันธุที่อาศัยการทดสอบ เปนวิธีการที่จะคัดสุกรตัวที่มีความสามารถดี มี
ลักษณะและความสามารถตามที่ตองการเพื่อเก็บไวเปนพอพันธุ และแมพันธุ ซึ่งสุกรตัวที่ถูกคัดเก็บไว
ทําพันธุนั้นควรจะมีคุณคาของพันธุ (breeding value) สูงที่สุดเทาที่จะคัดไดจากฝูงสุกรที่มีอยู การที่เรา
จะรูไ ดวาสุกรตัวไหนมีคุณคาของพันธุสูงเราจะตองทําการทดสอบ ซึ่งมีอยูหลายวิธีดวยกัน
2.3.1) การทดสอบที่อาศัยลักษณะ และความสามารถของแตละตัวเปนหลัก
(performance testing) การทดสอบดวยวิธีนี้จะอาศัยการทําบันทึกขอมูล ทะเบียนประวัติของลักษณะ
ตาง ๆ เพื่อใชในการพิจารณาคัดเลือกสุกรแตละตัวเพื่อใชทําพันธุตอไป ดวยวิธีการคัดเลือกสุกรแตละตัว
เพือ่ ใชทําพันธุตอไป ดวยวิธีการคัดเลือกแบบนี้อาจเรียกวา เปนการคัดเลือกที่อาศัยจากรูปรางลักษณะ
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และคุณสมบัติความสามารถของแตละตัว (individual selection) การคัดเลือกดวยวิธีนี้จะใชไดกับเฉพาะ
ลักษณะที่วัดไดในขณะสุกรมีชีวิต และตองเปนลักษณะที่มีอัตราการถายทอดพันธุกรรมคอนขางสูง (h2
สูง) เชน ลักษณะการเจริญเติบโตตอวัน (daily gain) ประสิทธิภาพการใชอาหาร (feed conversion
ratio) รูปรางลักษณะภายนอก (conformation) และลักษณะความหนาไขมันสันหลังซึ่งจัดในขณะสุกรมี
ชีวิต
2.3.2) การทดสอบที่อาศัยลักษณะและความสามารถของนอง และพี่เปนหลัก
(sibtesting) การคัดเลือกดวยวิธีนี้มักจะใชกับลักษณะที่ไมสามารถวัดไดในขณะสุกรมีชีวิต เชน ลักษณะ
คุณภาพซาก อาจจะคัดเลือกสุกรไวทําพันธุตอไปโดยดูจากลักษณะและคุณสมบัติของพี่หรือนองทองเดียว
กันกับสุกรตัวนั้น ซึ่งเขาทําการทดสอบแลวฆาเพื่อศึกษาคุณภาพซาก ดังนั้น ในการคัดเลือกดวยวิธีนี้จะ
ตองเสียลูกสุกรในครอกเดียวกันไปจํานวนหนึ่งเพื่อเขาทดสอบ ขอเสียก็คือ ถาสุกรตัวที่เขาทดสอบมี
ความสามารถตํ่าก็จะทําใหสุกรที่เหลือถูกคัดทิ้งทั้ง ๆ ที่อาจเปนตัวที่มีลักษณะดีมีความสามารถสูงก็ได
2.3.3) การทดสอบที่อาศัยวิธีการทดสอบรวมกัน (combined testing) เปนการคัด
เลือกโดยนําเอาวิธีการทดสอบ 2 วิธีมาใชรวมกัน นั่นก็คือ ใชการทดสอบที่อาศัยลักษณะและคุณสมบัติ
ของแตละตัว รวมกับการทดสอบที่อาศัยลักษณะและคุณสมบัติของพี่ หรือนอง วิธีการทดสอบแบบนี้สุกร
เพศผูจะเขาทดสอบรวมกับสุกรเพศผูตอน 1 ตัว หรือมากกวา 1 ตัว และหรือสุกรเพศเมียของครอกเดียว
กัน ซึง่ จะใชฆาเพื่อทําการศึกษาคุณภาพซากเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ โดยปกติจะใชจํานวนสุกรในครอก
เดียวกันเขาทดสอบรวมกับสุกรเพศผูที่จะเก็บไวทําพันธุใหนอยที่สุด ซึ่งไมควรจะเกินกวา 2 ตัวตอสุกร
เพศผูที่เขาทดสอบ 1 ตัว ซึ่งจากขอมูลการทดสอบพี่นองทองเดียวกันนี้ก็สามารถจะยืนยันถึงคุณคาของ
พันธุข องสุกรเพศผูที่เขาทดสอบนั้นวาจะนําไปใชเปนพอพันธุตอไปไดหรือไม
2.3.4) การทดสอบที่อาศัยลักษณะและความสามารถของลูก (progeny testing)
การทดสอบแบบนี้สุกรเพศผูและเพศเมียจะถูกคัดไวทําพันธุตอไปก็ตอเมื่อ ลูกของมัน
ผานการทดสอบลักษณะและความสามารถแลว ดวยวิธีการคัดเลือกแบบนี้จะมีประสิทธิภาพไม
คอยดีนักจะไดผลนอย และชา

การผสมพันธุเพื่อผลิตเปนการคา
ในการผสมพันธุเพื่อผลิตสุกรเปนการคานั้นจะอาศัยการผสมขามพันธุเขามาชวย ดวยเหตุผลที่
วา การผสมขามพันธุจะเปนการรวมเอาลักษณะ และความสามารถที่ดี หรือที่เราตองการ ซึ่งมีอยูในพอ
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และแม เขามาไวดวยกันในลูก นอกจากนี้แลว การผสมขามพันธุจะทําใหลูกที่เกิดขึ้นมามีความแข็งแรงมี
ลักษณะ และความสามารถเหนือกวาพอและแม หรือที่เรียกวาพลังอัดแจ (heterosis) โดยเฉพาะ
ลักษณะที่มีอัตราการถายทอดพันธุกรรม (h2) ตํา่ จะมีการแสดงออกดีขึ้นในลูกผสม เชน ลักษณะความ
สมบูรณพันธุ เปนตน แตในทางตรงขาม ลักษณะที่มีอัตราการถายทอดพันธุกรรมสูงจะไมไดผลดีขึ้น
และก็ไมเลวลง เชน ลักษณะคุณภาพซาก เปนตน การผสมขามพันธุจะใหผลดีมากยิ่งขึ้นถาพอพันธุ
และแมพันธุของแตละพันธุไดผานการคัดเลือกปรับปรุงพันธุมาอยางดีแลว และเปนสายพันธุเลือดชิด
(inbred line) และทั้งสองพันธุไดผานการทดสอบแลววามีความสามารถรวมเขาดวยกัน (combining
ability) ไดดี
ในประเทศไทยเราจะนิยมทําการผสมขามพันธุแท 3 พันธุ หรือที่เรียกกันวาสุกรสามสายเลือด
พันธุที่ใชในการผสมขามก็เปนพันธุที่ไดรับความนิยม และใหผลผลิตดีก็ไดแก พันธุลารจไวท พันธุ
แลนดเรซ และดูรอค ในการผสมพันธุแบบนี้ก็จะมีการพิจารณาถึงลักษณะคุณสมบัติของฝายแม และ
ฝายพอ ทั้งนี้ฝายแมนั้นจะตองมีความสามารถในการใหผลผลิตสูง ซึ่งตองเปนลูกผสมที่เกิดจากการ
ผสมระหวางพอ และแม พันธุแทที่มีความสามารถเปนเลิศในลักษณะการสืบพันธุ เชน ใหลูกดกเลี้ยงลูก
เกง มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และจะตองมีลักษณะคุณภาพซากดีดวย สําหรับทางฝายพอก็จะเปน
พันธุแท ซึ่งเปนสายพันธุที่ดีเลิศในลักษณะอื่น ๆ ที่แมลูกผสมยังมีลักษณะนั้นไมดีพอ เชน อัตราการ
เจริญเติบโต คุณภาพซาก ความแข็งแรงเลี้ยงงายและไมจําเปนตองคํานึงถึงลักษณะของความมีลูกดก
และเลีย้ งลูกเกง สําหรับในประเทศไทยปจจุบัน พันธุที่นิยมใชและใหผลดีในการสรางแมพันธุลูกผสม
ไดแก พันธุลารจไวทกับพันธุแลนดเรซ สิ่งที่จะตองทําก็คือตองทดสอบ หาสายพันธุของพันธุลารจไวท
และแลนดเรซที่ดี โดยใหพันธุใดพันธุหนึ่งเปนแมพันธุ เมื่อผสมแลวใหลูกผสมที่เปนแมพันธุที่ดี มี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่ตองการ นั่นคือใหลูกดก เลี้ยงลูกเกง อัตราการเจริญเติบโตดี และคุณภาพ
ซากดีดวย สําหรับพันธุแทที่ใชเปนพอพันธุนั้นใชพันธุดูรอค ซึ่งตองผานการคัดเลือกทดสอบมาอยางดี
โดยเนนทางดานอัตราการเจริญเติบโต และคุณภาพซาก เมื่อผสมกับแมพันธุลูกผสมที่กลาวมาขางตนก็
จะไดสุกรลูกผสมสามสายพันธุ เพื่อใชเลี้ยงเปนสุกรขุนที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีอัตราการเจริญเติบโต
สูง ประสิทธิภาพการใชอาหารสูง และที่สําคัญคือมีคุณภาพซากดี
ในฟารมที่ผสมพันธุโดยการสรางสุกรสาวทดแทนขึ้นมาเองแลวซื้อพอพันธุเขามา วิธีการผสม
ขามแบบ criss-cross จะเปนวิธีหนึ่งที่ใหผลดีมากที่สุดในการรักษาฝูงแมพันธุใหเปนลูกผสมขาม
(crossbred) ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อรักษา hybrid vigor และหลีกเลี่ยงการเกิดเลือดชิด ตัวอยาง
เชน ฝูงแมพันธุเริ่มแรกควรจะผสมขามระหวางพันธุแลนดเรซ (LR) กับพันธุลารจไวท (LW) และติด
เบอรสีแดง แมพันธุผสมพวกนี้จะผสมกับพอพันธุ LW ซึ่งติดเบอรแดงเชนกัน คัดเลือกสุกรทดแทนจาก
การผสมขามนี้ดวยเกณฑการคัดเลือกที่จะกลาวถึงตอไป
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สายแมพันธุ

หรือ
ลารจไวท 

แลนดเรซ

ลารจไวท
แลนดเรซ

ทั้งสองพันธุผานการคัดเลือกและทดสอบ

สายพอพันธุ
เปนพันธุแทผานการคัดเลือก และ ทดสอบ



ลูกผสม

ดูรอค

ผานการคัดเลือก

ลูกผสมสําหรับเลี้ยงเปนสุกรขุนเพื่อการคา
ภาพที่ 6.1 แสดงแผนผังการผสมพันธุเพื่อผลิตสุกรลูกผสมสามสายพันธุ สําหรับเลี้ยงเปนสุกร
ขุนเพื่อการคา

ตารางที่ 6.1 ตัวอยางการผสมแบบ Criss-cross โดยใชพันธุลารจไวท(LW) กับพันธุแลนดเดซ(LR)
ชั่วที่

สีของเบอร

พันธุพอสุกร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

แดง
นํ้าเงิน
แดง
นํ้าเงิน
แดง
นํ้าเงิน
แดง
นํ้าเงิน
แดง
นํ้าเงิน
แดง
นํ้าเงิน

LW
LR
LW
LR
LW
LR
LW
LR
LW
LR
LW
LR

ลูกผสมตัวเมีย
×
A (LW X LR)
×
B
×
C
×
D
×
E
×
F
×
G
×
H
×
I
×
J
×
K
×
L
และอื่น ๆ อีก

เปอรเซนตเลือด LW
ในลูกผสมตัวเมีย
50
75
37.5
68.75
34.8
67.4
33.7
66.8
33.4
66.7
33.3
66.7
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ลูกสุกรที่คัดเลือกมา (มีเลือด LW อยู 3 ใน 4) ทําเบอรเปนสีนํ้าเงิน และผสมกับพอ LR ติด
เบอรดวยสีนํ้าเงิน ลูกที่เกิดจากการผสมนี้ก็จะมีเลือดของ LR มาก (62.5 เปอรเซ็นต)จะติดเบอรดวยสี
แดง และผสมกับพอ LW (สีแดง) ดังนั้นการผสมขามแบบ Criss-cross หรือการสลับกันระหวางพอ
พันธุ LW และ LR ใหลูกดังแสดงในตารางที่ 6.1
จากตารางจะเห็นวาการใหเบอรสีในการผสมนั้น แมพันธุสีแดง (มีเลือด LR สูง) จะผสมกับพอ
ลารจไวท (สีแดง) ตลอดไป และแมสีนํ้าเงิน (เลือด LW สูง) ก็จะผสมกับพอแลนดเรช (สีนํ้าเงิน) ตลอด
ไปเชนกัน การผสมแบบนี้เปนการชวยรักษาระดับการเกิด hybrid vigor และยังคงปรับปรุงลักษณะที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจโดยการคัดเลือกสุกรสาวทดแทนดวยวัตถุประสงคที่แนนอน และระมัดระวัง
และการหาซื้อพอพันธุที่มีคุณภาพดี
ตามแผนผังการผสมเพื่อผลิตสุกรเปนการคานี้ ถาหากแตละพันธุที่ใชในการผสมพันธุไดผาน
การคัดเลือกและทดสอบมาเปนอยางดี และผานการทดสอบความเขากันได (combining ability หรือ
nicking effect) แลว นอกจากนี้ในแตละสายพันธุที่จะนํามาใชเปนสายพันธุเลือดชิดดวยแลว ยอมทําให
เกิดพลังอัดแจสูง ลูกผสมที่ไดจะมีความสามารถสูงเปนเลิศ ขอเสียของการผสมแบบนี้ก็คือ พอแมพันธุที่
ใชในการผสมพันธุไมเร็วหรือชาก็จะตองเปลี่ยน ซึ่งจะตองมีการคัดเลือก และทดสอบพอแมพันธุชุดใหม
ขึ้นมาทดแทนอีก หรือจะเปนการซื้อมาจากฟารมอื่นที่เชื่อถือได ดังนั้นผูเลี้ยงจะตองมีความเขาใจในเรื่อง
การผสมพันธุ และคัดเลือกพันธุดวย

ลักษณะที่มีความสําคัญในทางเศรษฐกิจ
กอนที่จะมีการปรับปรุงพันธุสุกรควรจะเขาใจ ในวัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุสุกรเสียกอน
วาเปนความตองการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใหผลผลิตของสุกรใหสูงขึ้น โดยเสียคาใชจายนอยที่
สุดในการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ ก็จะตองมีการพิจารณาเสียกอนวาลักษณะใดที่มีความสําคัญในทาง
เศรษฐกิจ และมีลักษณะใดบางของสุกรในฟารมที่ยังไมดีพอที่จะตองมีการปรับปรุง ควรจะเนนเฉพาะ
ลักษณะทีม่ คี วามสําคัญ ๆ เทานั้น ไมใชคัดเลือกทีละหลาย ๆ ลักษณะพรอมกัน เพราะจะทําใหไดสุกร
ทีม่ ลี กั ษณะครบตามที่เราตองการทุกประการไวทําพันธุเพียงไมกี่ตัวเทานั้น และยังจะตองสูญเสียสุกรที่
มีลกั ษณะบางลักษณะเปนเลิศแตตองถูกคัดทิ้ง เพราะมีบางลักษณะตํ่ากวามาตรฐานคัดเลือกเพียงเล็ก
นอย
ลักษณะทีส่ าคั
ํ ญในทางดานเศรษฐกิจ ที่ควรพิจารณาทําการคัดเลือกปรับปรุงไดแก
1. ลักษณะทางการสืบพันธุของสุกร (reproductive performance) เปนลักษณะที่มีอัตราการ
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ถายทอดพันธุกรรมตํ่า มีปจจัยอื่นหลายอยางที่เขามามีผลตอความสามารถทางการสืบพันธุของสุกร จึง
เปนการยากที่จะปรับปรุงลักษณะดวยการคัดเลือก การปรับปรุงลักษณะนี้จะทําไดผลดวยการปรับปรุง
การจัดการฟารมหรือการปฏิบัติเลี้ยงดู ตลอดจนการดูแลในเรื่องอาหารและการใหอาหารใหถูกตอง วิธี
การผสมขามพันธุสุกรจะชวยปรับปรุงลักษณะและความสามารถทางการสืบพันธุของสุกรใหดีขึ้นได
2. ลักษณะอัตราการเจริญเติบโต (growth rate) เปนลักษณะที่วัดมาจากสัดสวนการเพิ่มนํ้า
หนักตัวตอวันในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราตองการจะทราบลักษณะนี้จะมีอัตราการถายทอดพันธุกรรม
อยูในระดับปานกลาง ดังนั้นการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะจึงสามารถใชความสามารถของตัวสุกรเอง
ทีแ่ สดงออกมาเปนตัวตัดสินคัดเลือกไวทําพันธุ
การคํานวนหาอัตราการเจริญเติบโตของสุกรจะตองกําหนดชวงระยะเวลาที่ตองการทราบอัตรา
การเจริญเติบโตเสียกอน แลวตองบันทึกขอมูลนํ้าหนักเมื่อเริ่มตน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด
นําขอมูลที่บันทึกมาคํานวนดวยสมการอยางงาย ๆ ตอไปนี้
นํา้ หนักสุดทาย - นํ้าหนักเมือ่ เริม่ ตน
อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (daily gain) =
อายุเมื่อสิน้ สุด - อายุเมื่อเริม่ ตน
ตัวอยางเชน สุกรมีนาหนั
ํ้ กเมื่ออายุ 160 วัน เปน 90 กิโลกรัม และมีนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม เมื่ออายุ
60 วัน สุกรจะมีอัตราเจริญเติบโตตอวันเทาไร
90-20
อัตราการเจริญเติบโตตอวัน = 160-60
= 0.7 กิโลกรัม หรือ 700 กรัม
3. ลักษณะประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (feed conversion ratio) เปนสัดสวนของอาหาร
ทีส่ กุ รใชไปสําหรับการเพิ่มนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ลักษณะนี้มีความสัมพันธอยูกับลักษณะอัตราการเจริญ
เติบโต มีคาอัตราการถายทอดพันธุกรรมปานกลางเชนเดียวกัน ดังนั้นการคัดเลือกปรับปรุงลักษณะจะ
ไดผลดี และเร็วพอสมควร การคัดเลือกจะทําไดงายโดยอาศัยการคัดเลือกลักษณะอัตราการเจริญเติบโต
จํานวนอาหารทีส่ กุ รกิน
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร =
น.น. สุดทาย - น.น. เริ่มตน
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ตัวอยางเชน จากการเลีย้ งสุกรตั้งแตนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม จนถึงนํ้าหนัก 90 กิโลกรัม ใชอาหารทั้ง
หมด 210 กิโลกรัม
210
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร = 90-20
= 210
70 = 3.0
4. ลักษณะคุณภาพซาก (carcass quality) นับวาเปนลักษณะที่สําคัญทางดานเศรษฐกิจมาก
เพราะปจจุบันความนิยมบริโภคเนื้อสุกรที่มีไขมันนอยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
การคัดเลือกปรับปรุง
ลักษณะนี้จะใชตนทุนสูงเพราะจะตองมีการฆาและชําแหละซากจึงจะรูไดวาสุกรมีเนื้อแดงมากหรือไม ถา
หากสุกรตัวที่ถูกฆาเปนตัวที่มีคุณภาพซากดี ก็จะเปนการสูญเสียโอกาสที่จะไดลักษณะคุณภาพซากที่ดี
จากสุกรตัวนั้นไป ดังนั้นการทดสอบพี่นองทองเดียวกันอาจจะชวยแกปญหานี้ไปไดดวยการใชคุณภาพ
ซากของพี่นองทองเดียวกันมารับรองคุณภาพซากของสุกรตัวที่จะเก็บไวทําพันธุ
แตจากรายงานการศึกษาคุณภาพซากของสุกรจะพบวา ลักษณะความหนาไขมันสันหลังจะมี
ความสัมพันธในทางตรงกันขามกับปริมาณเนื้อแดงของสุกร นั่นก็คือ ถาสุกรมีความหนาไขมันสันหลัง
มาก สุกรตัวนั้นก็จะมีปริมาณเนื้อแดงนอย แตถาสุกรมีไขมันสันหลังบางก็จะมีปริมาณเนื้อแดงมาก ดวย
เหตุนี้ จึงนับวาเปนประโยชนอยางมากสําหรับการคัดเลือกปรับปรุงลักษณะคุณภาพซาก โดยคัดเลือก
ดวยวิธีอาศัยลักษณะและความสามารถของแตละตัวในขณะมีชีวิตได ดวยการวัดความหนาของไขมันสัน
หลัง แลวประมาณคาปริมาณเนื้อแดงของสุกรตามวิธีการทางสหสัมพันธ และ รีเกรซชั่น ดวยการสราง
สมการสําหรับประมาณปริมาณเนื้อแดงของสุกรดังที่ สุทัศน (2524)ไดแสดงไว

การคัดเลือกสําหรับลักษณะภายนอก
สุกรทีจ่ ะนําเขาทดสอบควรจะผานการคัดเลือกเบื้องตน ดวยการพิจารณาจากลักษณะภายนอก
(conformation) ซึ่งผูเลี้ยงสุกรสวนใหญมักจะถือลักษณะภายนอกเปนลักษณะสําคัญจริงๆ แลวลักษณะ
เหลานี้จะไมไดเปนลักษณะที่เปนเงินเปนทอง หรือลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
โดยปกติ
ลักษณะภายนอกก็จะมีความสัมพันธอยูกับลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอยูบาง ดังนั้นเพื่อเปน
การกลั่นกรองกอนขั้นหนึ่งจึงควรที่จะพิจารณาการคัดเลือกสุกรที่จะเขารับการทดสอบ โดยพิจารณาจาก
ลักษณะตอไปนี้
1. ลักษณะรูปรางที่สําคัญซึ่งมีความสัมพันธกับการผลิต ลักษณะรูปรางภายนอกบางลักษณะ
จะเกีย่ วของกับการผลิต เชน จํานวนเตานม ลักษณะขา เปนตน ดังนั้นสุกรที่จะเก็บไวทําพันธุตอไปจะ
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ตองเปนสุกรที่มีลักษณะรูปรางดี สมสวนโดยสังเกตจากลักษณะหัว ไหล คอ ความยาว และความลึก
ของลําตัว ความกวางของสะโพก ความแข็งแรงของขาและเทา จํานวนเตานม ลักษณะเตานม และการ
วางเรียงของเตานม สุกรที่จะคัดไวทําพันธุควรมีจํานวนเตานมไมตํ่ากวา 12 เตาสําหรับสุกรประเภท
พันธุเ นื้อ และ 14 เตาสําหรับสุกรประเภทพันธุเบคอน และตองไมมีเตานมบอด เปนตน ลักษณะตาง
ๆ ดังกลาว บางครั้งการคัดเลือกไวลวงหนาก็ไมไดผล เนื่องจากบางลักษณะยังไมแสดงออกอยางเดนชัด
จึงควรที่จะทําการคัดเลือกอีกครั้ง หลังจากที่สุกรผานการทดสอบแลว
2. ลักษณะที่ปราศจากโรคทางพันธุกรรม และโรคติดตอรายแรง ลักษณะทางพันธุกรรม
หลายลักษณะที่จะไปลดสมรรถภาพในการใหผลผลิต เชน ลักษณะไสเลื่อน ลูกตายในทองกอนคลอด
เตานมบอด รูทวารหนักปด และอื่น ๆ ซึ่งลักษณะเหลานี้จะสามารถถายทอดไปสูลูกหลานได จึงไม
ควรทีจ่ ะเก็บสุกรที่มีลักษณะเหลานี้อยูไวทําพันธุ
นอกจากนี้ ยังมีลักษณะโรคติดตอบางชนิด จะเปนอันตรายตอการสืบพันธุ เชน โรคแทงติดตอ
ไมควรนําสุกรจากฝูงที่มีโรคติดตอเขามาเปนพอและแมพันธุ

การคัดเลือกพอและแมพันธุ
สุกรพอและแมพันธุที่ดีจะใหลูกสุกรที่มีความสามารถสูง มีประสิทธิภาพในการใหผลผลิตสูง จึง
นับวาพอพันธุและแมพันธุ จะเปนสุกรที่มีความสําคัญหรือมีคามากที่สุดในฟารม โดยเฉพาะพอพันธุจะ
มีความสําคัญมาก เพราะมีโอกาสถายทอดลักษณะใหกับสุกรในฝูงไดมาก ดังนั้นพอพันธุและแมพันธุที่
จะคัดเลือกไวทดแทนในรุนตอไป จะมีความสําคัญตอการปรับปรุงพันธุสุกรในฝูงใหดีขึ้นเรื่อย ๆ ดังได
กลาวมาแลวในตอนตน ดวยเหตุนี้จึงควรมีการคัดเลือกสุกรที่จะใชเปนพอแมพันธุทดแทน โดยมีเกณฑ
การพิจารณาดังตอไปนี้
1. ประสิทธิภาพในการใหผลผลิต ดูจากขนาดครอกที่ลูกสุกรนั้นคลอด
2. ลักษณะของเตานม (หัวนมบอด ขนาดเล็กเกินไป) จํานวนเตานมที่ทําหนาที่ตามปกติ ระยะ
หางระหวางเตานมปกติ
3. นํ้าหนักเมื่ออายุกําหนด
4. ความหนาไขมันสันหลัง เมื่ออายุกําหนด
5. ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (เปนการใหกินเดี่ยว)
6. ความสมบูรณทั่วไปของรางกาย ขอเทา และขา
7. คุณภาพของซาก พิจารณาปริมาณเนื้อแดง และไขมัน
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ทัง้ นีจ้ ะตองมีการตั้งมาตรฐานสําหรับคัดเลือก ดังตัวอยางที่จะแสดงตอไปนี้ ซึ่งบางลักษณะก็จะ
ทําการคัดไวกอนที่จะเขาทดสอบ และบางลักษณะก็จะคัดภายหลังการทดสอบเสร็จแลว
ลักษณะมาตรฐานสําหรับคัดสุกรไวเปนพอพันธุ และแมพันธุทดแทน
1. ตองเปนตัวผูที่มาจากขนาดครอกเมื่อคลอดไมนอยกวา 9 ตัว แะเมื่อหยานมไมนอยกวา 8 ตัว
2. มีเตานมไมนอยกวา 12 เตาสําหรับสุกรประเภทเนื้อ และ 14 เตาสําหรับสุกรประเภทเบคอน
และตองวางเรียงอยางมีระเบียบระยะหางระหวางเตานมตองไดระยะเทา ๆ กัน ไมมีหัวนมบอด หรือผิด
ปกติใชการไมได
3. มีนาหนั
ํ้ ก 80-90 กิโลกรัม เมื่ออายุ 5 เดือนครึ่ง หรือ 170 วัน
4. ความหนาไขมันสันหลังเมื่อนํ้าหนักตัว 80-90 กิโลกรัม ไมเกินกวา 2 เซนติเมตรสําหรับสุกร
พันธุเ บคอน และ 2.4 เซนติเมตรสําหรับสุกรพันธุเนื้อ
5. ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนอาหารไมเกินกวา 3.0
6. ขาและขอเทาแข็งแรง ไมเล็กหรือใหญเกิน ไดสัดสวนกับ ขนาดรางกาย
7. รูปรางภายนอกโดยทั่วไป ไดสัดสวนตามประเภทพันธุ มีลักษณะแข็งแรง ราเริงแจมใส
8. คุณภาพซากมีเนื้อมาก และมันนอย โดยดูจากผลการทดสอบคุณภาพซากของพี่นองทองเดียว
กัน ซึ่งควรจะลักษณะดังนี้
ก) พื้นที่หนาตัดของเนื้อสันนอกประมาณ 26 ตารางเซนติเมตร หรือใหญกวาสําหรับสุกร
ประเภทเบคอน
ข) ความยาวซาก 74 เซนติเมตรสําหรับสุกรประเภทพันธุเนื้อ และ 79 เซนติเมตรสําหรับสุกร
ประเภทพันธุเบคอน
ค) เปอรเซ็นตของเนื้อสะโพก และเนื้อสันประมาณ 30 เปอรเซ็นต หรือมากกวานั้น สําหรับสุกร
ประเภทเบคอน
ง) ความหนาไขมันสันหลังไมเกินกวา 2 เซนติเมตรสําหรับสุกรประเภทพันธุเบคอน และไมเกิน
2.4 เซนติเมตรสําหรับสุกรประเภทพันธุเนื้อ
มาตรฐานคัดเลือกที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนเพียงตัวอยาง ซึ่งบางลักษณะอาจจะสูงหรือตํ่าเกินไป
ขึ้นอยูกับลักษณะความสามารถโดยเฉลี่ยของฝูงสุกรในฟารมขณะนั้น
ดังนั้นผูเลี้ยงจะตองรูขอมูลของ
สุกรในฝูงเสียกอนจึงจะสามารถกําหนดมาตราฐานการคัดเลือกได เพราะไมเชนนั้นแลวหากมาตรฐานที่
วางไวสูงเกินก็จะทําใหไมมีสุกรตัวใดสูงกวามาตรฐานที่วางไว

81

(ก)

(ข)

ภาพที่ 6.2 ลักษณะขอเทาของแมสุกรที่ควรคัดเลือกไวทําพันธุ
(ก) ลักษณะที่ดี (ข) ลักษณะที่ไมดี

ภาพที่ 6.3 ลักษณะเตานมที่ดีตองมีระยะหางระหวางเตาเทา ๆ กัน และ
หัวนมไมบอด

สุกรทดแทน
สุกรทดแทน หมายถึง ทั้งสุกรเพศผูและเพศเมียที่เราคัดขึ้นไป หรือซื้อเขามาแทนพอแมพันธุเกาที่
เราคัดออกจากฝูง จะดวยสาเหตุใดก็ตาม เชน ใหลูกนอย เลี้ยงลูกไมเกง เปนหมันภายหลังการใหลูก
อายุมาก ปวย หรือพบลักษณะผิดปกติทางพันธุกรรม เปนตน การคัดเลือกสุกรทดแทนจะตองกระทํา
ดวยความระมัดระวังดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งการตัดสินใจกระทําสิ่งใดลงไปแลวยอมจะมีผลทาง
ดานการระบาดของโรค ประสิทธิภาพการผลิต และผลกําไรของฟารม สําหรับอัตราการทดแทนสุกรนั้น
จะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการสืบพันธุของสุกร นโยบายของการทดแทน และอัตราการสูญเสียของแม
พันธุ
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อัตราการสูญเสียสุกรแมพันธุ
โดยปกติในฟารมที่เลี้ยงสุกรเปนแบบการคาสุกรแมพันธุจะใหลูกโดยเฉลี่ย 3-4 ครอก ก็จะถูก
ดัดทิง้ หรือตายไป อัตราการสูญเสียแมพันธุในแตละลําดับครอกการใหลูก ซึ่งแสดงไวในตารางที่ 6.2
จะเห็นไดวา 10 เปอรเซ็นตของแมสุกรจะไมสามารถใหลูกไดเลยแมแตครอกเดียว แมสุกรที่สามารถให
ลูกไดตั้งแต 1-4 ครอกจะมีอยู 53 เปอรเซ็นต ในขณะที่แมสุกรอีก 37 เปอรเซ็นต นั้นสามารถใหลูกได
มากกวา 4 ครอก

ตารางที่ 6.2 อัตราการสูญเสียสุกรสาว และสุกรแมพันธุ
ลําดับครอกเมื่อ
คัดทิ้งหรือ ตาย

จํานวนแมพันธุ

0
1
2
3
4
5
6
6+

10
22
12
12
7
10
10
17
100

รวม

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

สาเหตุของการสูญเสียแมพันธุ
สาเหตุของการสูญเสียแมพันธุนั้น มีอยูหลายอยางดวยกัน ดังแสดงไวในตารางที่ 6.2 จะเห็นได
วา การตายกอนกําหนดคัดทิ้งของแมพันธุคิดเปน 12 เปอรเซ็นตของการสูญเสียทั้งหมด และ เพียง 8
เปอรเซ็นตของแมพันธุถูกคัดทิ้งเพราะอายุมากเกิน ที่เหลือจะถูกคัดทิ้งเพราะเปนโรค หรือมีลักษณะผิด
ปกติอนื่ ๆ หรือใหผลผลิตตํ่า กอนที่จะถึงกําหนดอายุที่จะถูกคัดทิ้ง อาจกลาวไดวาสาเหตุหลักของการ
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คัดทิ้ง จะเปนปญหาเรื่องการผสมพันธุ (32 เปอรเซ็นต) การเจ็บขา และเทาเพราะขออักเสบ กีบเทา
เปอย หรือเปนอัมพาต (32 เปอรเซ็นต) ซึ่งแตละสาเหตุจะคิดเปนประมาณ 1 ใน 3 ของการสูญเสียทั้ง
หมด ดังนั้นการลดอัตราการสูญเสียแมพันธุ จะตองมุงแกไขในปญหาความสมบูรณพันธุ และความแข็ง
แรงของขา และเทาเปนหลัก
อัตราการคัดทิ้งสุกรทั้งสุกรพอพันธุ และแมพันธุจะยิ่งสูงในฟารมที่มีนโยบายการเปลี่ยนสุกร
รุนใหมใหเร็ว ซึ่งจะเกี่ยวของอยูกับแผนการคัดเลือกปรับปรุงพันธุกรรมในฝูง และอัตราการคัดทิ้งก็จะ
เพิม่ ขึน้ ในชวงที่กําไรของฟารมลดตํ่าลง และเมื่อราคาของแมสุกรคัดทิ้งมีความสัมพันธสูงกับตนทุนของ
สุกรสาวทดแทน
ตารางที่ 6.3 สาเหตุของการสูญเสียสุกรแมพันธุ
สาเหตุของการสูญเสีย

จํานวนแมสุกร (%)

ไมสามารถสืบพันธุได
ขาและเทาเสีย หรือเปนอัมพาต
เตานมมีปญหา และการใหนมไมพอ
อายุมาก
ตาย
สาเหตุอื่น ๆ (ดุราย, งุมงาม, ใหลูกนอย
ความสามารถตํ่า ลูกมีประสิทธิภาพไมดี เปนตน)
รวม

32
32
5
8
12
11
100

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

ความสามารถของแมพันธุที่ขึ้นอยูกับลําดับครอกการใหลูก
ถาหากมีแมสุกรจํานวนมากไมสามารถใหลูกไดมากกวา 4 ครอกแลว จะมีความสําคัญหรือมีผล
เสียอยางไร เปนที่ทราบแนชัดแลววา การลดจํานวนแมพันธุที่จะถูกคัดทิ้งนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การลดอัตราการตาย ลดปญหาการไมมีนํ้านม ลดปญหาพิการขาเสีย ขนาดครอกเล็ก ปญหาดานการ
ผสมพันธุ และปญหาอื่น ๆ ที่เปนสาเหตุใหมีการคัดทิ้งสุกรเร็ว ทั้งนี้จะรวมไปถึงการถูกคัดทิ้งเนื่องมา
จากการคั ด เลื อ กที่ ค  อ นข า งจะเข ม งวดเพื่ อ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ก รรมในลั ก ษณะที่ มี ค วามสํ าคั ญ ทาง
เศรษฐกิจ ซึง่ ก็มีคําถามอีกวามีปจจัยที่แทจริงอยางอื่นอีกหรือไม ที่จะมีผลทําใหแมสุกรสวนมากสามารถ
ที่จะใหลูกไดมากกวา 4 ครอก
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การทีจ่ ะตอบคําถามนี้ไดก็จะตองมีความเขาใจ
และตรวจสอบถึงความสัมพันธเกี่ยวของกัน
ระหวางลําดับครอกการใหลูกกับความสามารถของแมพันธุและของลูกสุกรดวย ซึ่งพอที่จะสรุปไดดังนี้
1) จํานวนลูกเมื่อคลอด และลูกที่เลี้ยงรอด
ความสัมพันธระหวางลําดับครอกกับจํานวนลูกตอครอกที่ตายกอนคลอด จํานวนลูกตอครอก
คลอดมีชีวิต และจํานวนลูกที่มีชีวิตรอดถึง 3 สัปดาห แสดงไวในภาพที่ 6.4
ลูกสุกรมีชีวิต

12

จํานวน
ลูกตอ
ครอก

ลูกเลี้ยงรอดถึง 3 สัปดาห

10

8
2

ลูกตายกอนคลอด
1
1

2

3

4

5
ลําดับครอก

6

7

8

ภาพที่ 6.4 ความสัมพันธระหวางลําดับครอกการใหลูกกับจํานวนลูกเมื่อคลอด และจํานวนลูก
เลี้ยงรอดตอครอก
ที่มา: English และคณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

จากภาพจะแสดงใหเห็นแนวโนมของการเพิ่มขึ้นของลูกตายกอนคลอด และการลดลงของจํานวน
ลูกคลอดมีชีวิตหลังการใหลูกครอกที่ 6 จํานวนลูกที่เลี้ยงรอดมีแนวโนมลดลงหลังจากครอกที่ 3 และจะ
ลดลงมากขึ้นหลังการใหลูกครอกที่ 5 นอกจากนี้แลว ยังมีรายงานถึงแนวโนมที่นํ้าหนักหยานมจะแปรป
รวนเพิ่มขึ้นหลังการใหลูกครอกที่ 5
การสูญเสียลูกที่เพิ่มมากขึ้นหลังครอกที่ 3 จะสะทอนใหเห็นวาประสิทธิภาพของแมสุกรลดลง
เมือ่ ลําดับครอกการใหลูกมากขึ้น ก็จะมีผลทําใหคาเฉลี่ยนํ้าหนักแรกคลอดของลูกลดลง ความแปรปรวน
ของนําหนั
้ กแรกคลอดของลูกสุกรจะเพิ่มขึ้น และจะมีปญหาเกี่ยวกับความงุมงาม และการไมมีนํ้านม
ปรากฏเพิม่ มากขึ้น ดวยปจจัยเหลานี้จะทําใหเกิดการสูญเสียลูกสุกรมากขึ้นเมื่อลําดับครอกเพิ่มขึ้น
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2) ชวงเวลาจากหยานมถึงการผสมติดครั้งตอไป
ลําดับครอกจะมีผลตอระยะเวลาหยานมถึงการผสมติดครั้งตอไป ทั้งนี้ระยะเวลาดังกลาวนี้
ยาวที่สุดหลังการหยานมลูกครอกแรก หลังจากนี้ในการใหลูกครอกหลัง ๆ ระยะเวลาดังกลาวนี้คอนขาง
คงที่ ซึ่งขึ้นอยูกับการจัดการแมสุกรในระยะอุมทอง และใหนมลูกดังที่ไดกลาวมาแลวในบทกอน ๆ
3) ความตองการเพื่อการดํารงชีพ
แมสุกรจะยังคงมีการเจริญเติบโต ทั้งทางดานโครงสราง และกลามเนื้อจนถึงการใหลูก
ครอกที่ 5 หรือ 6 เพื่อใหแมสุกรมีสภาพรางกายที่เหมาะสม ขณะที่อายุมากขึ้น แมสุกรจะตองมีการเพิ่ม
นําหนั
้ กตัวจากครอกหนึ่งไปยังอีกครอกหนึ่ง ประมาณ 12-15 กิโลกรัม การเพิ่มนํ้าหนักตัวแมสุกรใน
ระยะอุมทอง และใหนมลูกดังที่ไดกลาวมาแลวในบทกอน ๆ ในระดับนี้จะเปนตัวบงชี้ถึงระดับการให
อาหารวาถูกตองหรือไม นั่นคือ แมสุกรไดรับอาหารมากไป หรือนอยไป ดวยการใหอาหารที่ถูกตองแม
สุกรจะคอย ๆ เพิ่มนํ้าหนักตัวไปจนถึงการใหลูกครอกที่ 5 หรือ 6 เนื่องจากจํานวนอาหารที่ตองการเพื่อ
การดํารงชีพ หรือสําหรับการทํางานตามปกติของรางกายนั้นจะเพิ่มตามนํ้าหนักตัว ดังนั้นแมสุกรที่อายุ
มาก นําหนั
้ กตัวมากจะมีความตองการอาหารมากกวาแมสุกรที่อายุนอยกวา ดังแสดงในภาพที่ 6.5
ดังนั้นแมสุกรที่มีอายุมากซึ่งกินอาหารมากก็จะตองใหผลผลิตสูง เพื่อใหคุมกับตนทุนที่เพิ่มขึ้น
ในขณะที่แมสุกรสวนมากจะใหผลผลิตอยูในชวงระหวางการใหลูกครอกที่ 2 ถึงครอกที่ 5 ประสิทธิภาพ
ของแมสุกรเหลานี้จะมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ เพราะความตองการที่สูงขึ้น และการใหผลผลิตลดลง ผู
เลี้ยงบางรายจะคัดทิ้งแมสุกรหลังการใหลูกครอกที่ 6 ถึงแมวาแมสุกรจะยังคงใหผลผลิตสูง และมี ประ
สิทธิภาพภายหลังระยะนี้ก็ตาม นโยบายที่จะคัดทิ้งแมสุกรหลังจากที่แมสุกรมีการผลิตลูกตอครอกนอย
ลง ก็จะทําใหจํานวนแมสุกรถูกเลี้ยงตอไปเพื่อใหลูกอีกครอกหนึ่งมากเกินไป เพื่อใหเกิดสมดุลยทั้ง เพื่อ
การปรับปรุงพันธุกรรมใหเร็ว และใหมีประสิทธิภาพการใชอาหารดีจึงควรที่จะหลีกเลี่ยง การรักษาแม
สุกรอายุมากไวในฟารมมากขึ้น
ในความเปนจริงแลว การใหผลผลิตของแมสุกรจะยังคงสูงอยูจนถึงการใหลูกครอกที่ 5 แตมัน
อาจจะเปนการโชครายที่แมสุกรสวนใหญ ถูกคัดทิ้งกอนระยะนี้เพราะสาเหตุของความพิการผสมไมติด
ผสมไมได และปญหาอื่น ๆ
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ความตองการ
อาหาร (กก.)

3.0

ครอกที่
1

ครอกที่
2

ครอกที่
3

ครอกที่
4

ครอกที่
5

2.0
1.0

100

120
140
นํ้าหนักมีชีวิต (กก.)

160

ภาพที่ 6.5 ความตองการอาหารเพื่อการดํารงชีพที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (อาหารมี
พลังงานยอยได 12.7 เมกกะจูลส ตอกิโลกรัม)
ที่มา: English และคณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

นโยบายการคัดสุกรทดแทน
ในการตัดสินใจคัดสุกรทดแทน ควรจะคํานึงถึงวา
1. จะทําการคัดสุกรทดแทนขึ้นมาจากสุกรในฟารมหรือจะซื้อจากนอกฟารมเขามา
2. ถาซื้อสุกรทดแทนจากภายนอกจะตองพิจารณาถึงเรื่องโรคติดตอ
3. อัตราการทดแทน
4. หลักการคัดเลือกสุกรทดแทนหรือวิธีการซื้อสุกรทดแทน
5. การปฏิบัติในการนําสุกรทดแทนที่ซื้อจากภายนอกเขาฟารม

ระบบฟารมเปดหรือฟารมปด
ระบบฟารมเปดหรือฟารมปด หมายถึง จะซื้อสุกรจากนอกฟารมเขามาหรือจะทําการคัดเลือก
สุกรทดแทนขึ้นมาจากสุกรในฟารม การใชนโยบายปดฟารมจะมีขอดีมากกวา ซึ่งฟารมปดในที่นี้ก็คือ
ฟารมที่มีการคัดเลือกผสมพันธุและคัดสุกรทดแทนจากสุกรในฟารม และมีการนําเอายีนสใหมเขามาใน
รูปของนํ้าเชื้อเทานั้น
ขอดี สวนใหญจะเปนผลดีตอการปองกันโรค ซึ่งจะมีผลตอความสามารถของสุกรในฟารมทั้ง
หมด ตัวอยางโรคติดตอ เชน โรคบิดในสุกร (swine dysentery) ซึ่งจะไมปรากฏในฟารมปด ยกเวนที่ถูก
นํามากับหนู หรือลม แตก็เปนไปไดยาก นอกจากนี้แลวยังเปนการลดปญหาการเกิดโรคทองรวงจากเชื้อ
อีโคไล โรคแทงติดตอ และโรคจากเชื้อไวรัสที่เกี่ยวของกับการผลิตลูก (SMEDI Syndrome) ไมใหเกิด
ปญหาขึ้น
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นโยบายการปดฝูงเปนบางสวน อาจจะทําโดยการผสมพันธุผลิตสุกรสาวเพื่อทดแทน และซื้อแต
พอพันธุใ นบางโอกาส อยางไรก็ตาม การนําพอพันธุเขามาก็จะนําเอาเชื้อ E. coli, enteroviruses
จุลินทรียท เี่ ปนสาเหตุโรคระบบหายใจ และบางครั้งก็นําเชื้อโรคที่คอนขางรุนแรงเขามาได เชน โรคติดตอ
ทางเดินอาหารอยางรุนแรง หรือโรคบิดในสุกร (swine dysentery หรือ TGE)
ขอเสีย จะเกี่ยวของกับนโยบายการผสมพันธุ จะตองมีการเก็บรักษาสายพันธุแทไวเพื่อการผลิต
แมสุกรสาวลูกผสม นอกจากตนทุนแลวก็ยังมีดานการจัดการที่จะเพิ่มขึ้น จะตองมีการเก็บบันทึกราย
ละเอียดมากขึ้น และตองทําบันทึกการทดสอบคัดเลือกสุกรสาว ตนทุนพิเศษที่จะเพิ่มขึ้นมาคือ โรงเรือน
สําหรับฝูงสุกรที่จะใชทดแทน การจัดการดูแลพิเศษที่จะตองทําในการดูแลสุกรพอพันธุที่ใชผสมพันธุและ
การคัดเลือกพอพันธุ การทดสอบพอพันธุจะตองการตนทุนและแรงงานเพิ่มขึ้น คนเลี้ยงก็จะตองมีประ
สิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการทําผสมเทียม
โดยสรุปแลว ในดานความปลอดโรคของฝูงปดจะดี และเปนผลทําใหผลผลิตดี อยางไรก็ตาม
การดูแลฝูงปดก็จะตองการการดูแลจัดการมากขึ้น
และหากไมเพิ่มการดูแลจัดการแลวจะทําใหพันธุ
กรรมของสัตวในฝูงตํ่าลง นโยบายการเปดฝูงจะเปนผลทําใหเสี่ยงตอโรคติดตอ ซึ่งผูเลี้ยงจะตองคิดอยาง
ระมัดระวังกอนที่จะซื้อสุกรทดแทน แหลงของสุกรทดแทนที่จะซื้อตองแนใจวาปลอดจากโรคติดตอ

อัตราการทดแทนสุกร
ในฝูงสุกรพันธุที่อยูภายใตนโยบายการปรับปรุงพันธุ หากแผนการปรับปรุงพันธุไดผลก็จะไดผล
ดีจากสุกรพอพันธุและแมพันธุที่ใชทดแทนไดเร็ว ซึ่งสุกรรุนใหม ควรจะมีความสามารถเหนือกวาฝูงเดิม
ในฝูงสุกรพันธุ สุกรพอพันธุอาจจะถูกใชเพียงประมาณปเดียว และแมพันธุใหลูกเพียง 2 ครอกก็ถูกปลด
อยางไรก็ตาม ในการผลิตเปนการคา ก็จะพยายามเก็บพอพันธุ และแมพันธุไวใหนานที่สุดเทาที่มันยังมี
สุขภาพดี มีความสามารถดี พรอมทั้งใหลูกที่มีความสามารถดีดวย แตก็มีขอยกเวนในกรณีของแมพันธุ
ซึ่งผูเลี้ยงบางรายอาจจะปลดแมพันธุหลังจากการใหลูกครอกที่ 6 เพราะการใหผลผลิต และประสิทธิ
ภาพของแมพันธุจะมีแนวโนมลดลงหลังระยะนี้แลว นโยบายนี้ก็จะหลีกเลี่ยงไมไดที่จะยังคงเก็บแมพันธุ
บางตัว ซึ่งยังคงมีประสิทธิภาพดีไวเพื่อผลิตลูกอีก 2-3 ครอกตอไป อยางไรก็ตาม นโยบายในทางกลับ
กันอาจจะยืดเวลาในการปลดแมพันธุจนกวามันจะใหลูกตอครอกนอย
และเมื่อหันกลับมาดูก็จะพบ
อุปสรรคปญหาเพราะมีแมพันธุที่ถูกเก็บไวเพื่อใหลูกตออีกครอกหนึ่งเปนจํานวนมากเกินไป
เพื่อใหเกิดความสมดุลย ควรที่จะปลดแมพันธุหลังจากครอกที่กําหนดไว อาจจะเปนครอกที่
6 แตระยะเวลาที่แนนอนนี้ก็จะแตกตางกันไปในแตละฟารม ในบางฟารมอาจมีประสิทธิภาพการใหผล
ผลิตลดลงเร็วหลังครอกที่ 5 ขณะที่ฟารมอื่นอาจลดลงหลังครอกที่ 7 จึงจําเปนที่จะตองมีการตรวจสอบ
ขอมูลฟารมเสียกอน กอนที่จะตัดสินใจวาระยะเวลาหรือครอกที่เหมาะสมที่จะปลดแมพันธุนั้นควรเปน
ชวงใด หรือครอกที่เทาไรแลวนํามาปรับใช พยายามทําใหแมพันธุสวนนอยถูกคัดทิ้งหรือสูญเสียไปกอน
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ระยะเวลานั้น
อยางไรก็ตาม ในการคัดทิ้งนั้นจําเปนจะตองทําทันทีที่พบปญหาไมมีการยืดเวลา แมวาปญหา
ดานการผสมพันธุจะเปนสาเหตุที่สําคัญอยางหนึ่งของการสูญเสียแมพันธุ ก็ไมไดหมายความวาจะตอง
คัดทิ้งแมสุกรโดยเร็วเมื่อตรวจไมพบการเปนสัด การตรวจการตั้งทองหลังผสม 4-5 สัปดาห ก็เพื่อตรวจ
หาแมพันธุที่ผสมไมติด แลวคัดทิ้งออกไปกอนที่มันจะกินอาหารและใชโรงเรือนอุปกรณ และอื่น ๆ มาก
ไปกวานัน้
ดังนั้นการทําบัตรบันทึกของพอพันธุ และแมพันธุเปนรายตัวจึงควรที่จะทําใหเปนปจจุบัน
เสมอ มีการตรวจสอบบอย ๆ และการคัดทิ้งทันทีที่เกิดปญหาขึ้น

สิ่งที่ควรปฏิบัติในการซื้อสุกรทดแทนเขาฟารม
ในกรณีที่จะตองซื้อสุกรมาทดแทน สิ่งที่จะตองคํานึงถึงก็คือ ความสมบูรณแข็งแรง สุขภาพ และ
เรื่องโรคของฝูงสุกรที่จะซื้อ จะตองพิจารณาพรอม ๆ กับความสามารถทางพันธุกรรมของฝูง กฏเกณฑที่
จะใชพิจารณาในการซื้อสุกรทดแทนก็คือ จะตองซื้อสุกรทดแทนจากแหลงที่เชื่อถือได ปราศจากโรคติด
ตอควรไดรับการรับรองจากสัตวแพทย นอกจากนี้แลวควรจะทราบขอมูลของพอพันธุและแมพันธุ พรอม
กับพิจารณาถึงลักษณะตาง ๆ ตามกฏเกณฑการคัดเลือกสุกรพอแมพันธุทดแทนตามที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน
สิ่งที่ตองระวังในการซื้อสุกรทดแทนเขาฟารมก็คือสุกรที่ซื้อเขามาควรจะแยกขังตางหากอยาง
นอย 3 สัปดาห เพื่อตรวจสอบหาโรคติดตออยางละเอียด ซึ่งสุกรสาวอาจจะเปนตัวพาโรคบางโรค ซึ่งไม
มีวิธีการทดสอบเฉพาะ วิธีการทดสอบในฟารมที่ไดผลคือ การใหสุกรขุนเขาไปเจอกับสุกรสาวที่แยกขังไว
ตางหาก วิธีนี้อาจะพบโรค เชน โรคบิดสุกร (swine dysentery) และโรคปอดบวม (enzootic
pneumonia) (ถาฟารมเราปราศจากโรค EP) แตการทดสอบวิธีนี้ก็ไมรับรองวาจะไดผลรอยเปอรเซ็นต
สุกรทีน่ าเข
ํ ามาควรจะไดรับการฉีดวัคซีนใหเกิดภูมิคุมโรค ตามที่ปฏิบัติอยูในฟารม เพื่อปองกันการติด
เชื้อตอไป

