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ค าน า 

 

การเลี้ยงสุกรพันธุ์ของเกษตรกรรายย่อยมักประสบปัญหาหลาย ๆ ด้าน เช่น สุกรพันธุ์ที่ซื้อ

มามีอายุการใช้งานสั้น  ผสมไม่ติด  ลูกไม่ดก  แม่เลี้ยงลูกไม่เก่ง  แม่น้ านมไม่ค่อยดี  ส่วนพ่อพันธุ์

คุณภาพน้ าเชื้อไม่ดีท าให้ผสมไม่ติด ได้ลูกน้อย  ลูกออกมาไม่สวย  ปัญหาทุกอย่างที่กล่าวข้างตน้จะ

หมดไปถ้าผู้เลี้ยงมีความรู้ ความเข้าใจ และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสุกรที่จะเอามาใช้ท าเป็น    

พ่อและแม่พันธุ์ 

 คู่มือการเลี้ยงสุกรพันธุ์เลม่น้ีเขียนขึน้มาจากประสบการณ์ของการท างานด้านการผลิตสุกร

ที่มีทั้งหลักวิชาการ และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกรพันธุ์ เพ่ือให้เกษตรกร นักเรียน 

นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปไดศึ้กษาเป็นแนวทางในการเลี้ยงสุกรพันธุ์ต่อไป  

 ผู้เขียนขอน้อมรับค าแนะน าจากผูอ้่าน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเตมิในโอกาสต่อไป 

 

ไพศาล โพธินาม 
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การเลี้ยงสุกร 
 

การเลี้ยงสุกรต้องมีปัจจัยที่ส าคัญประกอบ ดังต่อไปน้ี 

1. สุกรพันธุ์ด ีคือ สุกรที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว แข็งแรง ปลอดโรค กินอาหารน้อย 

2. อาหารดี คือ อาหารที่สุกรกินเข้าไปแลว้ท าให้สุกรโตเร็ว ไมม่ีสารพิษเจือปน ราคาไมแ่พง 

3. โรงเรือนดี คือ ป้องกันแดด ฝน และลมได้เป็นอยา่งด ีแข็งแรง ปลอดภัย 

4. การจัดการดี คือ การดูแลที่ดีทุกเรื่อง เช่น อาหาร น้ า ทีอ่ยู่อาศัย ความสะอาด  

5. การป้องกันโรคดี คือ มีระบบการป้องกันโรคที่ดี มีการท าวัคซีนป้องกันโรคระบาด 

 

เหตุผลในการเลี้ยงสุกร 

- ใช้พ้ืนที่น้อยแต่สามารถเลี้ยงสุกรได้หลายตัว 

- ใช้แรงงานน้อยและเลี้ยงง่าย 

- ใช้เศษอาหารและของเหลอืใช้ต่าง ๆ เป็นอาหารสุกรได้ 

- โตเร็ว สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ในระยะเวลาอันสัน้ คืนทุน(ขาย) ได้ภายใน 4-5 เดอืน 

- ลูกดก ขยายพันธุ์ไดร้วดเร็ว 

- มูลของสุกรใช้เป็นปุ๋ยได้อยา่งด ีและสามารถน ามาเป็นแก๊สชีวภาพใช้ได้ 

 

พันธ์ุสุกรแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามการใช้ประโยชน์ 

1. ประเภทไขมัน (Lard Type) เป็นสุกรที่โตช้า ตัวสั้นกลม สะโพกเล็ก มันมาก ได้แก่  สุกร

พันธุ์พ้ืนเมืองตา่ง ๆ 

2. ประเภทเนื้อ (Meat Type) เป็นสุกรที่เนื้อแดงมาก มีไหล่และสะโพกใหญ่ ล าตัวหนาและ

ลกึ ได้แก่พันธุ์ดุร๊อค บอร์กเชียร์ และแฮมเชียร์ 

3. ประเภทเบคอน (Bacon Type) เป็นสุกรที่มีเนื้อ 3 ช้ันบริเวณท้องสวย มีล าตัวยาว      

เนือ้มาก ไขมันน้อย ได้แก่พันธุ์แลนดเ์รซ และลาร์จไวท์ 

 

 

 

 

 

 

 



สุกรท่ีนิยมเลี้ยงโดยทั่วไปในประเทศไทย 
 

1. สุกรพันธุ์แลนด์เรซ (Land race) มีถิ่นก าเนิดในประเทศเดนมาร์ค เป็นสุกรที่มีการ

เจริญเติบโตเร็ว คุณภาพซากดีมาก ลูกดกประมาฯ 10-13ตัว ต่อครอก เลี้ยงลูกเก่ง รูปร่างลักษณะ

ของพันธุ์ คือ จมูกยาว หัวเล็ก หูปรกไปข้างหน้า ล าตัวยาว มีจ านวนซี่โครงมากกว่าพันธุ์อื่น ๆ 1 คู่   

(16-17 คู่) ไหล่กว้าง สะโพกโต หลังโค้งไม่มากนัก 

2. สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ (Large white) มีถิ่นก าเนิดในประเทศอังกฤษ เป็นสุกรที่มีอัตราการ

เจริญเติบโตเร็วมาก มีคุณภาพซากดี ลูกดกประมาณ 10-15 ตัวต่อครอก เลี้ยงลูกเก่ง รูปร่าง

ลักษณะของพันธุ์ คือ จมูกสั้นกว่าพันธุ์แลนด์เรซ  หูต้ัง  ตัวโตปานกลาง  ไหล่และสะโพกโตไม่

เดน่ชัดนัก 

3. สุกรพันธุ์ดุร็อค เจอร์ซี่ (Duroc Jersey) มีถิ่นก าเนิดในประเทศอเมริกา เป็นสุกรที่มีการ

เจริญเติบโตดี คุณภาพซากดี มีลูกประมาณ 8-12 ตัวต่อครอก  เลี้ยงลูกไม่เก่งเท่าพันธุ์แลนด์เรซ

และลาร์จไวท์ รูปร่างลักษณะของพันธุ์ คือ จะมีขนสน้ี าตาล ถึงน้ าตาลแดงเข้ม จมูกไม่ยาวนัก หัวโต

พอสมควร หูต้ัง ปลายหูปรกเล็กน้อย แข็งแรง สว่นใหญจ่ะใช้เป็นสายพ่อพันธุ์ 

4. สุกรพันธุ์เปียเทรน (Pie train) หรือเรียก เปียแตรง มีถิ่นก าเนิดในประเทศเบลเย่ียม เป็น

สุกรที่มีคุณภาพซากดีมาก แต่ให้ลูกไม่ค่อยดก รูปร่างลักษณะของพันธุ์ คือ มีไหล่และสะโพกเห็น

ชัดเจน สว่นใหญจ่ะน ามาใช้เป็นสายพ่อพันธุ์ 

 ในปัจจุบันมีสุกรพันธุ์แท้มีมากขึ้น แต่ที่นิยมเลี้ยงกันมากและเป็นที่ต้องการของตลาดใน

ประเทศไทยมีเพียง 3-4 พันธุ์ คือ พันธุ์ลารจ์ไวท์ แลนดเ์รซ ดูร็อค และเปียเทรน (เปียแตรง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                     ภาพที่ 1 สุกรพันธุ์แลนดเ์รซ 

                     ที่มา : ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพที่ 2 สุกรพันธุ์ลารจ์ไวท์ 

                   ที่มา : ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพที่ 3 สุกรพันธุ์ดุร็อค เจอร์ซี่ 

                  ที่มา : ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์  

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพที่ 4 สุกรพันธุ์เปียร์เทรน ( เปียแตรง ) 

        ที่มา : ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ 

 

 



การคัดเลือกพันธุ์สุกร 
 

การคัดเลือกพันธุ์สุกรที่จะน ามาใช้ในการท าพ่อและแม่พันธุ์ถือเป็นความส าคัญอันดับหน่ึง

ของการเลี้ยงสุกรพันธุ์ เพราะถ้าไดสุ้กรพันธุ์ดมีีคุณภาพก็จะได้ผลผลิตที่สูงคุ้มค่าต่อการเลี้ยง และ

ได้ก าไรมากขึ้น เช่น ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง อัตราการตายของลูกสุกรก่อนหย่านมต่ า มีประสิทธิภาพ

การใช้อาหารสูง กินอาหารประหยัด แข็งแรงและปลอดโรค ด้วยเหตุนี้ผู้เลี้ยงสุกรจึงควรมีความรู้

ดา้นการคัดเลอืกพ่อและแม่พันธุ์สุกรก่อนที่จะมกีารซือ้หรือน าสุกรเข้าเลี้ยง 

 

 การคัดเลือกพันธ์ุสุกรแบ่งได้หลายวิธีแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีง่าย ๆ ดังนี้ 

1. การคัดเลอืกจากลักษณะภายนอก 

 - โครงสร้างของตัวสุกร ขนาดรูปร่างต้องสมส่วน ตรงตามสายพันธุ์ ขาแข็งแรง กีบต้อง

เท่ากัน 

 - เต้านมมีไม่น้อยกว่า 6 คู่ในพ่อพันธุ์ และ 7 คู่ในแม่พันธุ์ เต้านมเรียงกันเป็นระเบียบห่างกัน

พอประมาณ ไมม่ีหัวนมบอดหรอืหัวนมกลับ 

 - ไมม่ีความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น อัณฑะทองแดง  ไส้เลื่อน เพดานปากโหว่ กีบเกิน 

 - สุขภาพด ีเช่ือง แจ่มใส ร่าเรงิ ลักษณะทางเพศสมบูรณ์ 

2. คัดเลอืกจากการบันทึกประวัติของสุกร 

 - จากพ่อและแม่ที่มีประวัติให้ลูกดี เช่น ลูกดก การเจริญเติบโตดี 

 - จากแม่ที่มีน้ านมดี ดูจากการเจริญเติบโต และน้ าหนักของลูกสุกรต้ังแต่แรกคลอดถึงหย่า

นม ถ้าน้ าหนักของลูกสุกรตอนหย่านมมาก และลูกสุกรมีขนาดตัวใกล้เคียงกัน แสดงว่า

แม่สุกรมีน้ านมดี 

 - การคลอดง่าย ไมม่ีลูกตายตอนคลอด หรือถ้ามีก็มีน้อย ใช้ระยะเวลาในการคลอด ไม่นาน

เกินไป (2-3 ช่ัวโมงต่อการคลอดลูก 10-12ตัว) 

 - อัตราของการเลี้ยงรอด ตอ่ครอกไมค่วรต่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

 

 

 

 

 



 การคัดเลือกสุกรมาท าพ่อพันธุ์ 
 

การคัดเลือกสุกรส าหรับมาท าพ่อพันธ์ุมีหลักเกณฑ์ 2 ข้อใหญ่ คือ 

1. การคัดเลอืกจากขอ้มูลประวัติของสุกร 

1.1 สายพันธุ์สุกร ส่วนใหญ่จากใช้พันธุ์แท้ ในการผลิตลูกสุกร จะใช้สายพันธุ์ใดก็ต้องขึน้อยู่

กับแผนการผสมพันธุ์ (Breeding program) ของแต่ละฟาร์ม ดังน้ันแผนการผสมพันธุ์จึง

มีความส าคัญมากในการก าหนดสายพันธุ์สุกรที่จะน ามาใช้เป็นสายพ่อพันธุ์ 

1.2 แหล่งที่มา การคัดเลอืกซือ้พ่อพันธุ์ ควรจะซือ้จากแหลง่ที่เช่ือถือได้ เช่น ศูนย์บ ารุงพันธุ์ 

หรือสถานีทดสอบพันธุ์สุกร 

1.3 การทดสอบและดูจากระเบียนประวัต ิระเบียนประวัติจะเป็นตัวท าให้ผู้เลอืกซือ้ทราบถึง

ต้นก าเนิดของพ่อพันธุ์ โดยรู้ประวัติว่ามาจาก พ่อ, แม่, ปู่, ย่า, ตา, ยาย เบอร์หรือ    

ตัวไหน ท าให้สามารถทราบถึงข้อด ีข้อเสยีต่าง ๆ ได้ ซึ่งดูจากลักษณะภายนอกไม่ทราบ 

1.4 อายุของสุกรที่จะน ามาท าเป็นพ่อพันธุ์ ควรซื้อสุกรหนุ่มอายุประมาณ 6-7 เดือน เพ่ือ

ท าการตรวจสุขภาพและพักสุกรไว้ดูอาการ 2-4 สัปดาห์ ส าหรับเตรียมตัวพ่อสุกรก่อน

ใช้งาน 

 

2.  การคัดเลอืกจากลักษณะภายนอก 

2.1 ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ของสุกรน้ัน ๆ  

2.2 มีโครงสร้างของร่างกายแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ขาต้องแข็งแรง ล าตัวยาว ลึก 

กล้ามเนือ้มาก แตไ่มอ่้วน ไขมันน้อย 

2.3 มีอวัยวะสบืพันธุ์เพศที่สมบูรณ์ เช่น ลูกอัณฑะสองข้างโตและขนาดเท่ากัน ลงึค์สามารถ

ออกจากช่องเปิดของหนังหุ้มลึงค์ได ้และมีการแข็งตัวปกติ 

2.4 เต้านมควรมีหัวนมเจริญเติบโตปกติอย่างน้อย 12 เต้า ระยะห่างระหว่างเต้าเท่า ๆ กัน 

ไมม่ีหัวนมบอด หรือหัวนมกลับ 

 

 

 

 

 

 

 



การคัดเลือกสุกรมาท าเป็นแม่พนัธุ์ 
 

การคัดเลอืกสุกรส าหรับมาท าเป็นแม่พันธุ์ มีหลักเกณฑ์ 2 ข้อใหญ ่ดังนี ้

1. การคัดเลือกจากข้อมูลประวัติของสุกร 

1.1 สายพันธุ์ของสุกร ที่จะเอามาท าแม่พันธุ์ มีทั้งสายพันธุ์แท้และสายพันธุ์ลูกผสม ซึ่งแล้วแต่

เจ้าของจากการวางแผนการผลิตเป็นสุกรพันธุ์แท้หรือลูกผสม ส าหรับขุนขาย 

1.2 แหล่งที่มา ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เช่ือถือได้ เช่น ศูนย์บ ารุงพันธุ์สัตว์ หรือสถานีทดสอบ

พันธุ์สุกรและจากแหลง่ที่ปลอดจากโรคระบาด 

1.3 การตรวจสอบและดูจากระเบียนประวัติ ระเบียนประวัติจะเป็นหลักฐานและท าให้ทราบถึง

ต้นก าเนิดว่ามาจาก พ่อ, แม่, ปู่, ย่า, ตา, ยาย พันธุ์หรืออะไร ท าให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย

ต่าง ๆ ได้ ต้องดูอยา่งละเอียด ดังน้ี 

  - การคลอดง่าย (คลอดเอง หรือชว่ยล้วงคลอดแค่ 1-2 ครัง้) 

 - ใช้ระยะเวลาในการคลอดส้ันประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 

 - จ านวนลูกแรกคลอดไม่น้อยกว่า 10 ตัวขึ้นไป/ครอก 

 - จ านวนลูกหย่านมไม่น้อยกว่า 9 ตัว/ครอก 

 - น้ าหนักแรกคลอดต้ังแต่ 1.30 กิโลกรัมขึน้ไป 

 - น้ าหนักหย่านมไมน้่อยกว่า 6.00 กิโลกรัม (หย่านม 25 วัน) 

 - เต้านมควรมี 7 คู่ และหัวนมไม่บอด หรือหัวนมกลับ 

 - การเจริญเติบโตด ีและแข็งแรง 

1.4 อายุของสุกรที่จะน ามาท าเป็นแม่พันธุ์ ควรซื้อสุกรสาวอายุประมาณ 5-7 เดือน เพ่ือจะได้

เห็นลักษณะโครงสร้างภายนอกชัดเจนขึน้ 

 

2. การคัดเลือกจากลักษณะภายนอก 

 2.1 ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ของสุกรน้ัน ๆ 

 2.2 มีโครงสร้างของรา่งกายแข็งแรงสมสว่น ขาต้องแข็งแรง ล าตัวยาวลึก กีบทั้งสองข้างเท่ากัน 

 2.3 มีอวัยวะสบืพันธุ์เพศที่สมบูรณ์ ไมเ่ล็กเกินไป ไมง่อนขึน้ข้างบน 

 2.4 เต้านมควรมีหัวนมเจริญเติบโตปกติอย่างน้อย 14 เต้า ระยะห่างระหว่างเต้าเท่า ๆ กัน ไม่มี

หัวนมบอดหรอืหัวนมกลับ 

 2.5 ลักษณะของตะโพกหลังและไหล่กว้างเป็นลักษณะที่ต้องการส าหรับท าพันธุ์ เพ่ือให้ได้ลูกที่

ผลติออกมาเป็นที่ต้องการของตลาด 

 

 



ตารางที่ 1 การท าวัคซีนป้องกันโรคส าหรับสุกรพันธุ์ 

ชนดิวัคซีน ขนาดและวิธีใช้ หมายเหต ุ

โรคอหิวาตส์ุกร 1 ซีซ ี แม่พันธุ์สาวฉีดก่อนจะท าการผสมพันธุ์อย่างน้อย  

7 วันขึ้นไป พ่อพันธุ์ฉีดทุก 4-6 เดอืน  

โรคปากและเท้าเปื่อย 2 ซีซ ี ฉีดทุก 4-6 เดอืนทั้งพ่อและแม่พันธุ์ 

โรคพษิสุนัขบ้าเทียม  2 ซีซ ี พ่อพันธุ์ทุก ๆ 6 เดือน แม่พันธุ์ฉีดก่อนผสมพันธุ์ 

10-14วัน แม่พันธุ์ก่อนคลอด 4-6 สัปดาห์ (28-42 

วัน) 

โรคพารโ์วไวรัส 2 ซีซ ี แม่พันธุ์สาวก่อนผสมพันธุ์ประมาณ 14- 21 วัน 

 

วัคซีนตัวอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกิดโรคขึน้ในฟารม์เป็น

ประจ า 

 

 

ตารางที่ 2 การท าวัคซีนในแม่สุกรสาวก่อนใช้งาน (ก่อนผสมพันธุ์) 

อายุ ชนดิของวัคซีน หมายเหต ุ

5      เดอืน อหิวาตส์ุกร  

5.5   เดอืน ปากและเท้าเปื่อย  

6      เดอืน พิษสุนัขบ้าเทียม  

6.5   เดอืน พารโ์วไวรัส เข็มที่ 1  

7      เดอืน พารโ์วไวรัส เข็มที่ 2 เข็มที่ 2 ต้องห่างจากเข็มแรกประมาณ 21 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเตรียมพ่อแม่พันธุ์สุกรเพือ่ผสมพันธุ์ 
 

1. การเตรยีมพ่อพันธ์ุก่อนผสมพันธ์ุ 

 พ่อพันธุ์ควรมีอายุต้ังแต่ 8 เดือนขึ้นไป และพ่อพันธุ์สุกรทุกตัวก่อนใช้งานควรได้รับการ

ปฏิบัตดิังต่อไปนี ้

 - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่ส าคัญ เช่น โรคอหิวาต์สุกร โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพิษสุนัขบ้า

เทียม  

 - ก าจัดพยาธิทั้งภายในและภายนอกกอ่นผสมพันธุ์ โดยการฉีดหรือกินก็ได้ และท าการถ่าย

พยาธิทุก 6 เดอืน 

 - ควรตรวจความสมบูรณ์พันธุ์ โดยตรวจดูคุณภาพของน้ าอสุจิ ก่อนการน าพ่อพันธุ์ไปใช้

ผสมพันธุ์ เช่น ดูสี  ดูความเข้มข้นของน้ าอสุจิ  ดูความแข็งแรง  จากการเคลื่อนไหวของ

ตัวอสุจ ิและปรมิาณน้ าอสุจทิี่หลั่งออกมาแต่ละคร้ัง 

 - ควรฝึกพ่อพันธุ์หนุ่มก่อนการน าไปใช้จริง โดยท าการฝึกพ่อพันธุ์หนุ่มกับแม่พันธุ์ที่เป็นสัด

เต็มที่และยืนน่ิงยอมรับการผสมจากพ่อพันธุ์อย่างดี เพ่ือให้พ่อพันธุ์หนุ่มท าการผสมได้

ส าเร็จ และมีความต้องการผสมในคร้ังต่อไป ซึ่งถอืเป็นความส าคัญอย่างย่ิง ถ้าคร้ังแรก

พ่อพันธุ์หนุ่มท าการผสมไม่ส าเร็จจะท าให้พ่อพันธุ์หนุ่มบางตัวผิดหวังและไมอ่ยากผสมใน

ครัง้ต่อไป 

 - อัตราส่วนของตัวพอ่พันธุ์ พอ่พันธุ์ 1 ตัวตอ่แม่พันธุ์15-20 ตัว ในการผสมจริงและแม่พันธุ์

ต้องไม่เป็นสัดพร้อมกันหลายตัว แตถ่้าใช้วิธีการผสมเทียม พ่อพันธุ์ 1 ตัวสามารถผสมกับ

ตัวเมียได้ถงึ 30-40 ตัว 

 

2. การเตรยีมแม่พันธ์ุก่อนผสมพันธ์ุ 

 แม่พันธุ์สาวพร้อมใช้งานต้องมีอายุ ต้ังแต่ 8 เดอืนขึน้ไปและมีการเจริญเติบโตที่ด ีมีน้ าหนัก

ประมาณ 115-120 กิโลกรัมขึ้นไป และควรเป็นสัดมาแล้ว 2-3 คร้ังก่อนการใช้งาน ควรปฏิบัติ

ดังต่อไปนี ้

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่ส าคัญ เช่น โรคอหิวาต์สุกร โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพษิสุนัขบ้า

เทียม โรคพาร์โวไวรัส 

- ก าจัดพยาธิทั้งภายในและภายนอกกอ่นผสมพันธุ์ โดยการฉีดหรือกินก็ได้ 

- ควรมีการตรวจเลอืดส าหรับสุกรที่ซื้อมาจากฟารม์ที่ไมแ่นใ่จว่า ปลอดโรคแท้งติดต่อและ

โรคเลปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) เพราะโรคดังกล่าวจะท าให้แม่สุกรแท้งลูก คลอดลูก

ตายหรืออ่อนแอเลี้ยงไมร่อด 

 



การผสมพันธุ์สุกร 
 

 หลังจากที่มีการคัดเลือกและเตรียมพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สุกรตามที่ต้องการได้แล้ว  จึงมา

วางแผนการผสมพันธุ์ เพ่ือให้ได้ลูกสุกรที่ตลาดต้องการ การผสมพันธุ์สุกรมีจุดประสงค์หลักที่

ส าคัญ 2 ประการ คือ 

 1. การผสมพันธุ์เพ่ือรักษาลักษณะของพันธุ์แท้ และปรับปรุงให้ดีขึ้นเร่ือย ๆ  

 2. การผสมพันธุ์เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้า  โดยการผสมพันธุ์ เพ่ือประโยชน์

ทางเศรษฐกิจถอืว่าส าคัญมาก ส่วนใหญ่นักผสมพันธุ์สัตว์ท าการผสมข้ามพันธุ์จะให้ผลประโยชน์ใน

แง่เศรษฐกิจ หรือการค้าได ้2 ประการ คือ 

 2.1 ช่วยรวมคุณสมบัติที่ดีของพ่อและแม่พันธุ์เข้าด้วยกัน รวมทั้งช่วยปรับปรุงลักษณะ

น้ันให้ดขีึน้ 

 2.2 ช่วยท าให้ลูกสุกรลูกผสมมีค่าเฉล่ียของลักษณะต่าง ๆ สูงกว่าค่าเฉล่ียของลักษณะ

จากพ่อและแม่ หรือจากพ่อหรือแม่เพียงตัวเดียว  หรือเรียกว่า ไฮบริดวิคเกอร์ 

(Hybrid vigor) หรือ เฮทเตอ ร์โรซีส  (Heterosis) โดยลูกที่ ผสมข้าม พันธุ์ น้ั นมี      

ความแข็งแรง และสมบูรณ์มากกว่า พ่อและแม่ในหลาย ๆ ลักษณะ 

 การผสมข้ามพันธุ์ให้ประโยชน์ในแง่การค้า ท าให้ต้นทุนการผลิตสุกรขุนต่ าลง ผลของการ

ผสมขา้มพันธุ์มขี้อดหีลายประการ ดังนี้ 

 1. ให้ลูกสุกรแข็งแรง มีอัตราการเลี้ยงรอดสูงขึ้น 

 2. ใช้แม่สุกรเป็นลูกผสมจะให้ผลผลติดีย่ิงขึ้น เช่น เปอร์เซ็นต์การผสมติดสูงขึ้น มีลูกดก แม่

เลี้ยงลูกเก่ง อัตราการรอดตายสูง ลูกแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ลูกที่คลอดออกมามีขนาดสม่ าเสมอ 

 3. ลักษณะอื่น ๆ ที่ถา่ยทอดได้สูง เช่น อัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ คุณภาพซากด ี

ดังน้ันการคัดเลอืกพ่อแม่พันธุ์จงึมีความส าคัญที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวางแผนการผสมพันธุ์สุกร 
 

 การผสมพันธุ์สุกรที่หลายแบบ แต่ที่นิยมท ากันในปัจจุบัน และที่ใช้ในการผลติสุกรโดยทั่วไป

มีอยู ่4 แบบ คือ 

1. การผสมในสายพันธุ์เดียวกันเพ่ือผลิตเป็นลูกสุกรพันธุ์แท้ จะใช้สุกรพันธุ์เดียวกันแต่

แตกต่างสายเลือดกัน เช่น การผสมพันธุ์แลนด์เรซกับแลนด์เรซ หรือพันธุ์ลาร์จไวท์กับลาร์จ ไวท์ 

หรือพันธุ์ดุร็อคกับดุร็อค ซึ่งลูกสุกรที่คลอดออกมาจะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ สามารถเก็บตัวที่มี

ลักษณะเดน่ทั้งตัวผู้และตัวเมียสบืสายพันธุ์ได้ 

2. การผสมข้ามพันธุ์ระหว่างสุกร 2 สายพันธุ์ เพ่ือต้องการได้ลูกผสมระหว่างสองสายพันธุ์

ที่มีลักษณะเด่น อาจจะใช้วิธีการผสมระหว่างสายพันธุ์ลาร์จไวท์กับแลนด์เรซ หรือแลนด์เรซกับ

ดุร็อคก็ได้ 

3. การผสมข้ามแบบไขว้สลับระหว่าง 2 พันธุ์ คือการใช้แม่สุกรที่คัดได้จากลูกผสมสองสาย

พันธุ์ ผสมกับสุกรที่เป็นพันธุ์แท้ใดพันธุ์แท้หน่ึง ที่มีอยู่ในสายแม่พันธุ์ เพ่ือผลิตลูกที่มีระดับสายเลอืด 

75 เปอร์เซ็นต์ในสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่ง 

4. การผสมข้ามระหว่าง 3 พันธุ์ เพ่ือผลิตลูกสุกรขุนที่มีอัตราการเจริญเติบโตดี อัตราการ

แลกเนื้อดี ลูกดก แข็งแรง ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี ที่นิยมท ากันในปัจจุบันคือ การ

น าเอาแม่พันธุ์ลูกผสมสองสายพันธุ์ ระหว่างพันธุ์ลารจ์ไวท์และแลนดเ์รซ ที่มีระดับสายเลอืดพันธุ์ละ 

50 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับพ่อพันธุ์ดูร็อค หรือพันธุ์เปียแตรง (เปียร์เทรน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 3 การผสมพันธุ์สุกรแบบตา่ง ๆ 

แบบที ่
การผสม

แบบ 

 

ผลผลิตลูกที่ได้ การน าไปใช้ สายแม่พันธ์ุ สายพ่อ

พันธ์ุ 

1. ท าพันธุ์แท้ LW 100 % LW 100 % ลาร์จไวท์แท้ 100% - ตัวผู้และตัวเมียที่มี

ลักษณะดเีก็บท าพันธุ์  

(ตัวผู้ลักษณะไมด่ี

ตอนขุนขาย) (ตัวเมีย

ลักษณะไมด่ขีุนขาย) 

LR 100 % LR 100 % แลนดเ์รซแท้ 100% 

DR 100 % DR 100 % ดุร็อคแท้ 100% 

ฯลฯ ฯลฯ  

2. ข้ามพันธุ์

ระหว่าง

สุกร 2 สาย

พันธุ์ 

(50:50) 

LW 100 % LR 100 % ลูกผสมสองสายพันธุ์

ลาร์จไวท์ 50 % 

แลนดเ์รซ 50 % 

- ตัวผู้ตอนและขุน

ขาย 

- ตัวเมียลักษณะดี

เก็บไวท าพันธุ์ ตัวที่ไม่

ดขีุนขาย 

LR 100 % LW 100 % ลูกผสมสองสายพันธุ์

แลนดเ์รซ 50 % 

ลาร์จไวท์ 50 % 

LR 100 % DR 100 % ลูกผสมสองสายพันธุ์

แลนดเ์รซ 50 % 

ดุร็อค 50 % 

3. ข้ามแบบ

ไขว้สลับ

ระหว่าง 2 

สายพันธุ์ 

(25:75) 

แม่พันธุ์ลูกผสม

ลาร์จไวท์กับ

แลนดเ์รซ 

LR 100% ลูกผสมสองสายเลอืด 

ลาร์จไวท์ 25% 

แลนดเ์รซ 75% 

- ตัวผู้ตอนและ     

ขุนขาย 

- ตัวเมียลักษณะดี

เก็บไว้ท าพันธุ์ ตัวที่ 

ไมด่ขีุนขาย 

แม่พันธุ์ลูกผสม

ลาร์จไวท์กับ

แลนดเ์รซ 

LW 100% ลูกผสมสองสายเลอืด 

แลนดเ์รซ 25% 

ลาร์จไวท์ 75% 

4. ข้าม

ระหว่าง

สุกร 3 สาย

พันธุ์ 

แม่พันธุ์ลูกผสม

ลาร์จไวท์กับ

แลนดเ์รซ 

ดุร็อค ลูกผสมสามสายเลอืด 

ลาร์จไวท์ 25% 

แลนดเ์รซ 25% 

ดุร็อค 50% 

 

 

 

- ทั้งตัวผู้และ    

ตัวเมียขุนขาย    เปียแตรง ลูกผสมสามสายเลอืด 

ลาร์จไวท์ 25% 

แลนดเ์รซ 25% 

เปียแตรง 50% 



วธิีผสมพันธุ์สุกร 
 

การผสมพันธ์ุสุกรมี 2 วิธี คือ 

1. การผสมพันธุ์แบบธรรมชาต ิโดยใช้สุกรพ่อพันธุ์ขึ้นทับสุกรแม่พันธุ์โดยตรง โดยมีคนคอย

ช่วยผสมพันธุ์อยา่งใกล้ชิด 

2. การผสมเทียม โดยการรีดเอาน้ าเชื้อจากพ่อพันธุ์ แล้วน ามาเจือจางโดยวิธีพิเศษและ

น าไปบรรจุในขวดเก็บน้ าเชื้อแลว้น าไปผสมกับสุกรแม่พันธุ์ขณะที่เป็นสัด การผสมวิธีน้ีปัจจุบันนิยม

ท ากันมาก  เน่ืองจากประหยัดพ่อพันธุ์ไม่จ าเป็นต้องเลี้ยงพ่อพันธุ์ทีละหลายตัว  เน่ืองจากการผสม

เทียมใช้การรีดน้ าเชื้อจากพ่อพันธุ์คร้ังหน่ึง แล้วน ามาเจือจางสามารถผสมกับแม่พันธุ์ได้หลายตัว 

อย่างน้อย 20-30 ตัว 

ข้อดขีองการผสมเทียม 

 1. ใช้พ่อพันธุ์อยา่งมีประสิทธิภาพ และประหยัดพ่อพันธุ์ 

 2. สะดวกในแง่การขนสง่ เพ่ือผสมพันธุ์สุกร 

 3. กระจายพันธุ์พ่อสุกรที่ดีไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 4. ขจัดปัญหาความแตกต่างระหว่างขนาดของพ่อและแม่พันธุ์ 

 5. สามารถควบคุมโรคทางระบบสบืพันธุ์ได้ 

 6. สามารถตรวจสอบความผิดปกติทางการสืบพันธุ์ได ้เช่น น้ าเชื้อผิดปกติ คอมดลูกตัน  

 7. ย่นระยะเวลาในการพิสูจน์พ่อพันธุ์ 

 8. สามารถเก็บน้ าเชื้อได้ยาวนาน เช่น การท าน้ าเชื้อแช่แข็ง 
 

ข้อเสยีของการผสมเทียม 

 1. ถ้าใช้พ่อพันธุ์ที่ไม่ดี จะท าให้ลักษณะเลว หรือโรคตา่ง ๆ กระจายไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 2. ผู้ที่ผสมเทียมถ้าขาดประสบการณ ์ท าให้การผสมติดต่ า จ านวนลูกน้อย 

 3. ถ้าอุปกรณ์และเครื่องมือไมส่ะอาดท าให้เกิดปัญหาการติดเชือ้ ที่ระบบสบืพันธุ์ได้ 

 การผสมพันธุ์แต่ละคร้ังควรท าในตอนเช้าหรือตอนเย็น และบางคร้ังอาจผสมในตอน    

กลางวันที่มีอากาศไม่ร้อนจัดเกินไป ก่อนผสมพันธุ์ควรอาบน้ าพ่อและแม่สุกรก่อน เพ่ือให้เย็นสบาย 

ถา้ไม่อาบน้ าก่อนอาจจะท าให้พ่อสุกรอ่อนเพลียและหอบได้ อาจจะไม่กระตือรือร้น  หลังจากผสม

พันธุ์แล้วควรระวังแม่สุกรอย่าให้ได้รับการกระทบกระเทือน หรือเคลื่อนย้ายไปไกล ๆ หลังจากผสม

นานแล้ว 18-22 วัน หรือ 3 สัปดาห์ อาจจะตรวจว่าแม่สุกรกลับสัดหรือไม่ ถ้าแม่สุกรกลับสัดจะ

แสดงอาการเป็นสัดให้เราเห็นใหม่ ซึ่งแสดงว่าการผสมคร้ังที่ผ่านมาไมติ่ด ควรมีการผสมใหม่ 

 เปอร์เซ็นต์การผสมติดไม่ว่าจะเป็นการผสมคร้ังเดียวหรือ 2 คร้ังก็ตามอาจจะได้ประมาณ 

80 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงกว่า (ถ้าสูงกว่านี้ก็นับว่าดีมาก) สาเหตุของการผสมไม่ติดหรือมีการกลับสัด

บ่อย ๆ น้ันมีสาเหตุหลายประการ ซึ่งสรุปได้พอสังเขป ดังนี้ (หน้า 17) 



การผสมแบบธรรมชาติ 
 

การผสมแบบธรรมชาติมีวิธีการและขั้นตอนอย่างง่าย ๆ ดังนี้ คือ 

1.   ตรวจสัดแม่สุกรสาวหรือแม่สุกรหย่านม เตรียมพร้อมที่จะน าไปเข้าคอกพ่อสุกร 

2.  คัดและดูขนาดพ่อสุกรให้เหมาะสมกับแม่สุกรที่จะผสมพันธุ์ 

3.  ท าความสะอาดแม่สุกรที่จะผสม ควรเช็คอวัยวะเพศดว้ยยาฆ่าเชื้อโรคจ าพวกเดทตอล เช็ดและ

ท าความสะอาดบั้นท้ายของแม่สุกรดว้ย หลังจากน้ันควรเช็ดด้วยผ้าหรือฟองน้ าที่แห้งหมาด ๆ 

4.  ท าความสะอาดพ่อสุกรที่จะผสม ท าความสะอาดอวัยวะเพศ พื้นท้อง และบริเวณกระเปาะหุ้ม

ลงึค์ ถ้ามีน้ าปัสสาวะขังอยู่ให้บีบออกให้หมด ควรมีการตัดขนบริเวณที่หุ้มปลายกระเปาะออก

บ้าง เพ่ือให้งา่ยต่อการช่วยจับใส่เวลาผสมกับแม่สุกร 

5.  น าแม่สุกรที่เป็นสัดเต็มที่ และท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เข้าในคอกพ่อสุกรที่เตรียมไว้ควร

จัดให้แม่สุกรยืนในต าแหน่งที่เหมาะสมเพ่ือรองรับพ่อสุกรจะขึ้นทับ เมื่อพ่อสุกรขึ้นทับแม่สุกร

ควรประคองพ่อสุกรให้ขึ้นจากด้านท้าย พ่อสุกรย่ืนอวัยวะเพศออกมา ใช้มือที่สะอาดประคอง

อวัยวะเพศผู้ให้เข้าในช่องเปิดเพศเมียอย่างรวดเร็วและแม่นย า ดังน้ันการผสมพันธุ์ทุกครั้งต้อง

ลา้งมือให้สะอาด 

6.  ในการผสมพันธุ์แต่ละคร้ังมีคนช่วยประคองอยู่ข้าง ๆ จนกระทั่งพ่อสุกรหลั่งน้ าเชื้อเรียบรอ้ยแล้ว 

จากน้ันจึงน าแม่สุกรออกไปไว้ซองยืน 

7.  หากพ้ืนคอกที่ใช้ในการผสมลื่น ควรใช้กระสอบป่านที่สะอาดรองพื้นให้พ่อสุกร และแม่สุกรยืน

บนขณะผสม กันล้ม  

8.  พ่อสุกรใช้งานควรมีการเว้นระยะเวลาให้เหมาะสมอย่างน้อย การผสมแตล่ะคร้ังควรห่างกัน   

2-3 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การผสมเทียม 
 

การผสมเทียมมีวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัตดิังนี้ คือ 

1.   ตรวจเช็คสัดแม่สุกรอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง เมื่อพบแม่สุกรเป็นสัดและยินยอมรับการผสมพันธุ์ 

ควรทิ้งไว้ประมาณ 10-12 ช่ัวโมงจึงท าการผสม 

2.  เตรียมอุปกรณ์ผสมเทียมและน้ าเชื้อให้พร้อมตามจ านวนของแม่สุกรที่เป็นสัดเต็มที่ 

3.  ท าความสะอาดแม่พันธุ์โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ ก้น หาง และโคนหาง จากน้ันใช้ส าลีหรือ

กระดาษทิชชูเช็ดตามอวัยวะเพศ  เร่ิมจากเช็ดดา้นในอวัยวะเพศก่อนแลว้เช็ดด้านนอก 

4.  สอดอวัยวะเพศผู้เทียมเข้าไปในอวัยวะเพศของตัวเมีย ขณะที่สอดให้เชิดอวัยวะเพศผู้เทียมขึ้น

ดา้นบนพร้อมหมุนอวัยวะเพศผู้เทียมทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งเกลยีวของอวัยวะเพศผู้ล๊อคกับ

ปากมดลูกพอด ีการจับอวัยวะเพศผู้เทียมให้จับเฉพาะดา้มจับเท่านัน้ 

5.  ใช้มือซ้ายจับด้านอวัยวะเพศผู้เทียมรวบกับหางของตัวเมีย ส่วนมือขวาจับขวดหรือถุงที่บรรจุ

น้ าเชื้อโดยสอดส่วนปลายขวดหรือถุงซึ่งเป็นรูออกของน้ าเชื้อเข้าไปในดา้มของอวัยวะเพศผู้เทียม

แล้วค่อย ๆ บีบน้ าเชื้อเข้าไปตามรูของอวัยวะเพศผู้เทียมอย่างช้าๆ  ในขณะที่บีบน้ าเชื้อเข้าไป

อาจจะให้อีกคนขึ้นขี่หลังตัวเมียหรืออาจใช้กระสอบที่บรรจุทรายก็ได้ เพ่ือกระตุ้นให้ตัวเมีย

ยอมรับน้ าเชือ้ได้งา่ยขึน้ 

6.  ในขณะผสมอาจจะมีน้ าเชื้อไหลย้อนกลับออกมา ควรมีการจัดอวัยวะเพศผู้เทียมให้อยู่ใน

ต าแหน่งที่เหมาะสม  

7.  เมื่อผสมเสร็จ น าอวัยวะเพศผู้เทียมออกมาโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาอยา่งชา้ ๆ  

 

การแก้ไขปัญหาสุกรสาวไม่เป็นสัด 

1.  สลับคอกที่เคยอยู่หรือจับให้อยู่ในคอกเดียวกันหลาย ๆ ตัว 

2.  ใช้ตัวผู้เข้าไปคลุกในคอกรวมเพ่ือกระตุน้การเป็นสัด 

3.  ฉีดวิตามิน เอ ด ีอี 

4.  เมื่ออายุเกิน 8 เดอืนขึน้ไปไม่ยอมเป็นสัดหลังจากแก้ปัญหาทุกวิธีแล้วไมไ่ด้ผลควรคัดขาย 

 

การแก้ไขปัญหาแม่สุกรหย่านมไม่เป็นสัด 

1.   ป้องกันไมใ่ห้แม่สุกรผอมเกินไปตอนที่หย่านม ควรให้อาหารแม่สุกรในขณะที่เลี้ยงลูกอย่างเต็มที่   

ประมาณ 5-7 กิโลกรัมต่อวัน 

2.  ใช้ตัวผู้เข้าคลุกในคอก หรือตอ้นเอาไปไว้ในคอกพ่อสุกรบ้างเป็นคร้ังคราว 

3.  ฉีดวิตามิน เอ ด ีอี เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณพั์นธุ์ให้กับแม่สุกร 



การจัดการดูแลสุกรก่อนการผสมพันธุ์ 
 

 ก่อนการผสมพันธุ์ ผู้เลี้ยงควรจะต้องมีการตรวจการเป็นสัดให้แน่เสยีก่อนกว่าจะผสมเวลา

ใดเหมาะสมที่สุด  หรืออาจปล่อยพ่อสุกร  มาตรวจสัดให้ก็จะเป็นการช่วยให้พ่อสุกรได้เดินออก

ก าลังกาย เป็นการช่วยเช็คว่าแม่สุกรตัวใดเป็นสัด และกลับสัดที่ เกิดจากการผสมไม่ติด การ

ตรวจหาแม่สุกรที่เป็นสัดน้ี  ควรมีการกระท าอย่างต่อเน่ือง สม่ าเสมอทุก ๆ เช้าและเย็น วันละ       

2 เวลา เมื่อพบว่ามีแม่สุกรเป็นสัดจะเห็นว่าแม่สุกรเร่ิมกระวนกระวายอยากเข้าใกล้ตัวผู้ หลังจากน้ี

ประมาณ 26-30 ช่ัวโมง แม่สุกรสาวจะยอมรับการผสมพันธุ์และยอมให้ตัวผู้ขึน้ทับภายใน 1-2 วัน 

แตแ่ม่สุกรนางจะยอมรับการผสมนาน 2-3วัน 

 แม่สุกรสาวควรผสมหลังจากแม่สุกรยอมให้ตัวผู้ขึน้ทับหรือเมื่อใช้มือกดหลังหรือเมื่อขี่ก็จะ

ยืนน่ิง อาจจะผสมได้ทันทีหรืออาจผสมช่ัวโมงที่ 15-18 และผสมซ้ าอีกคร้ังหน่ึงห่างจากคร้ังแรก

ประมาณ 10-12 ชั่วโมง ถ้าแม่สุกรตัวใดยินยอมให้ตัวผู้ผสมอีกก็สามารถผสมได้ โดยห่างจากครัง้ที่ 

2 ประมาณ 10-12 ชั่วโมง ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกาสการผสมติดให้สูงขึน้ 

แม่สุกรนางควรผสมเมื่อแม่สุกรยินยอมให้พ่อสุกรขึ้นทับ  อาจจะผสมได้ทันที หรือถ้าเกิด 

ไม่แน่ใจว่าแม่สุกรยินยอมให้ขึ้นทับเมื่อไร  หรือถ้าทราบการยินยอมของแม่สุกรควรผสมช่ัวโมงที่ 

20-22  หลังแสดงการเป็นสัด และผสมซ้ าอีกคร้ัง แต่ควรห่างกันประมาณ 10-12 ช่ัวโมง หรือจะ

ผสม 3 ครัง้ เหมือนสุกรสาวก็ได้ 

เหตุที่ต้องผสมแม่สุกรในระยะที่กล่าวมา เพราะเป็นระยะที่ไข่ตกลงมาเต็มที่และอสุจิมี

โอกาสผสมได้มากกว่าการผสมระยะอื่น หรืออาจนับจากอาการเป็นสัดเด่นชัดไป 30-36 ช่ัวโมง 

ปกติจะเป็นวันที่ 2 ของการแสดงอาการเป็นสัด ถ้าผสมไม่ติดแม่สุกรจะแสดงอาการเป็นสัดให้เรา

เห็นอีกคร้ังภายใน 18-23 วัน(21วัน)  

แม่สุกรจะมีอายุเฉลี่ยในการใช้งานประมาณ 4-5 ปี หรือให้ลูกไดด้ปีระมาณ 6-8 ครอก ถ้า

ใช้งานเกินจากครอกที่ 8 ขึน้ไปก็สามารถท าได้ แต่ผลผลติไม่ค่อยดลีูกที่ออกมาจะมีขนาดไม่เท่ากัน 

และอ่อนแอโตช้า ลูกไมด่ก 

พ่อสุกรจะมีอายุเฉลี่ยในการใช้งานประมาณ 3-4 ปี ถ้าเกินจาก 4 ปีขึ้นไปคุณภาพของ

น้ าเชือ้และตัวของอสุจิจะลดลงท าให้การผสมติดต่ า ความคึกของพ่อพันธุ์ก็จะลดลงตามล าดับ ถ้า

การผสมแบบธรรมชาตจิะใช้พ่อสุกรประมาณ 1 ตัว ต่อแม่สุกร 12-15 ตัว แตเ่พ่ือให้ปลอดภัย ควรมี

พ่อสุกรส ารอง 1 ตัว ต่อแม่สุกรทุก ๆ 12-15 ตัว ถ้าใช้วิธีการผสมเทียมพ่อสุกร 1 ตัว สามารถคุม 

แม่สุกรได้ถงึ 30-40 ตัว 

 

 

 



อาการเป็นสัดของแม่สุกร 
 

 แม่สุกรสาวจะเร่ิมแสดงอาการเป็นสัดต้ังแต่อายุประมาณ 4-5 เดือน ผู้เลี้ยงควรเร่ิมตรวจ

การเป็นสัดของแม่สุกรสาวทุกวันในตอนเช้าและตอนเย็น และควรบันทึกเวลาการเป็นสัดคร้ังแรก 

เพ่ือชว่ยให้แน่ใจในการผสมพันธุ์และการตรวจสัดครัง้ต่อไป 

 การแสดงอาการเป็นสัดของแม่สุกร โดยการสังเกตจากลักษณะภายนอกของแม่สุกรได้ดังน้ี 

1.  อวัยวะเพศบวมแดงในสุกรสาวจะเห็นได้ชัดเจนกว่าสุกรหย่านม โดยจะบวมแดงขึน้เร่ือย ๆ  

2.  ชอบขึ้นขี่ตัวอื่นหรือยอมให้ตัวอื่นขึน้ขี่ 

3.  มีอาการกระวนกระวาย เดนิไปมา บางตัวเมื่อเห็นคนเข้ามาใกล้จะส่งเสยีงร้องโวยวาย 

4.  บางตัวขณะเป็นสัดจะกนิอาหารน้อยลง หรือไมก่ินอาหารเลยก็ได้ 

5.  มีน้ าเมือกใส ๆ ไหลออกจากอวัยวะเพศ เมื่อใช้มือจับจะมีลักษณะเหนียว (จะต้องแยกให้ออก

ระหว่างน้ าเมือกกับหนองที่ไหลออกจากอวัยวะเพศ) 

6.  ชอบยนืใกลตั้วผู้ขณะไลต้่อนผ่านตัวผู้จะยืนน่ิงหูต้ังชันขึน้ 

7.  เอามือกดหลังหรือกดบริเวณสะโพกแม่สุกรจะหยุดน่ิงไม่เคลื่อนไหว 

8.  เมื่อใช้มอืจับอวัยวะเพศ จะมีอาการยืนน่ิง หูต้ังชันมีน้ าเมือกไหลออก 

9.  เมื่อเปิดอวัยวะเพศออกภายในจะมีสีชมพูแดงรอบ ๆ ปุ่มสวาทจะมีเม็ดตุ่มเล็ก ๆ โดยรอบ 

10. ชอบปัสสาวะบ่อย แตม่ีปริมาณน้อย 

 

สาเหตุของการผสมไม่ติด หรือมกีารกลับสัดของแม่พันธุ์ 
 

1.  แม่สุกรอาจจะอ้วนเกินไป 

2.  พ่อสุกรอาจจะไมแ่ข็งแรง หรืออ้วนเกินไป หรือมีน้ าอสุจน้ิอย ตัวอสุจไิม่แข็งแรง พ่อสุกรอาจเป็น

หมัน หรือมีอวัยวะเพศผิดปกติ 

3.  แม่สุกรมีอวัยวะเพศผิดปกติ ไข่ไม่เจรญิเติบโต 

4.  มีการติดเชือ้แบคทีเรยีในอวัยวะเพศตัวผู้หรือตัวเมีย 

5.  การผสมไม่ตรงกับช่วงระยะที่มไีข่ของแม่สุกรตกลงมาพอด ีกับตัวอสุจขิึน้ไปผสมพันธุ์ 

6.  ผสมในสภาพแวดล้อมที่ไมเ่หมาะสม เช่น เวลาที่มีอากาศร้อนจัดเกินไป 

7.  ในช่วงที่มีการผสมควรค านึงถึงความสะอาดให้มาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับการผสมเทียม 

 

 

 



การดูแลแม่สุกรหลังผสมพันธุ์และขณะอุ้มท้อง 
 

 แม่สุกรหลังจากผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้ว ควรต้องมีการดูแลอย่างดี แม่สุกรต้องอยู่อย่าง

สบายโดยในปัจจุบันจะจัดให้แม่สุกรในซองยืน เพราะง่ายต่อการดูแลและประหยัดพ้ืนที่ 

 

การตรวจสัดสุกรกลับสัด 21 วัน และ 42 วัน 

 สุกรเมื่อผสมพันธุ์แล้ว ถ้าผสมไมติ่ด แม่สุกรจะแสดงอาการเป็นสัดให้เห็นภายใน 18-23 วัน 

เพ่ือความสะดวกในการจัดการเช็คสัด ควรใช้สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายติดไว้ที่ซองเพ่ือเตือนและ

ให้สังเกตอาการของแม่สุกรกลุม่นี้เป็นพิเศษ กรณีที่การตรวจการเป็นสัดไม่ละเอียดจะท าให้แม่สุกร

ผ่านการตรวจคร้ังแรกที่ 21 วัน และไมแ่สดงอาการเป็นสัดอีกครัง้ในรอบที่ 2 หลังผสม 42 วันท าให้

เกิดการเสยีโอกาสในการผสมไป 1 รอบ คือ 21 วัน หมายถึงอาหารถูกกนิฟรีไปอีก 21 วัน 

 

การให้อาหารแม่สุกรหลังผสมหรอืระว่างอุ้มท้อง 

 การให้อาหารอย่าให้มากหรือน้อยเกินไป การให้อาหารผดิไปจากความตอ้งการจะท าให้เกิด

การกระทบกระเทือนต่อการสืบพันธุ์ ถ้าอาหารที่แม่สุกรได้รับต่ ากว่าความต้องการจะมีผลต่อ

น้ าหนักตัวของลูกแรกคลอด หลังการผสมพันธุ์การให้อาหารแบบควรให้อาหารแบบจ ากัดและไม่

ควรใช้อาหารที่มีพลังงานสูงเลี้ยง เพราะจะท าให้แม่สุกรอ้วนเกินไป การท าให้แม่สุกรอ้วนเกินไปจะ

ท าให้สิ้นเปลืองอาหารแล้ว ยังมีผลท าให้ตัวอ่อนในท้องตายมากขึ้น แม่สุกรที่อ้วนเกินไปจะท าให้การ

คลอดลูกยาก ไม่มีแรงเบ่ง ช่องคลอดไมข่ยายตัว ยังส่งผลให้ลูกตายตอนคลอดหรืออ่อนแอช่วงแรก

คลอด และจะท าให้แม่สุกรให้นมน้อย มีโอกาสติดโรคหรือเป็นเตา้นมอักเสบสูง เลี้ยงลูกไม่ดี งุ่มงา่ม

ทับลูกตาย 

 การเจริญเติบโตของลูกในท้องขึน้อยู่กับแม่สุกรต้องได้รับอาหารอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

หากแม่สุกรได้รับอาหารไม่พอจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูก คือ มีลูกคลอดน้อย น้ าหนักแรก

คลอดต่ าได้ ได้สุกรหย่านมน้อย เมื่ออายุการอุ้มท้องมากขึ้น ความต้องการสารอาหารของแม่เพ่ือ

เพ่ิมขนาดของลูกในท้องจะมีมากขึน้จ าตอ้งมีการเพ่ิมอาหารให้แม่สุกรที่อุ้มท้องแก่ แต่ต้องดแูม่สุกร

ดว้ยว่าอ้วนหรือผอม ถ้าอ้วนก็ไม่ควรเพ่ิมอาหารมากเกินไปในการอุ้มท้องระยะนี ้ควรระวังสุขภาพ

ของแม่สุกรไมใ่ห้มีอาการเจ็บป่วยหรือเป็นไข้ ดังน้ันเมื่อพบว่าแม่สุกรป่วยต้องรีบท าการรักษาก่อนที่

จะเกิดความเสยีหายกับแม่สุกรที่ท้องได้  

 

 

 



การจัดการแม่สุกรก่อนคลอดและขณะคลอด 
 

การจัดการเตรยีมแม่สุกรเข้าคอกคลอด 

1.  ลา้งและอาบน้ าตามตัวของแม่สุกรก่อนการเคลื่อนย้ายไปคอกคลอด 

2.  ย้ายแม่สุกรเข้าคอกคลอดด้วยความนิ่มนวล ป้องกันแม่สุกรเกิดความเครยีดก่อนคลอด 

3.  ควรย้ายแม่สุกรเข้าคอกคลอดก่อนถึงก าหนดคลอด 7 วัน พร้อมทั้งท าการถ่ายพยาธิให้

เรียบรอ้ยตามโปรแกรม 

4.  ก่อนถึงก าหนดคลอด 3-4 วัน ควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลงประมาณครึ่งหน่ึงที่เคย

กินปกติจนถึงวันคลอดลูก 

 

การจัดการแม่สุกรระหว่างคลอดลูก 

 อาการที่จะแสดงออกว่าแม่สุกรใกล้คลอดมีหลายอย่าง เช่น อาการตะกุยพื้น การมีน้ านม

ไหลออกจากเต้าหรือจากการบีบที่หัวนมแลว้มีน้ านม ก่อนคลอดประมาณ 3-6 ช่ัวโมงจะเร่ิมปรากฏ

น้ าคร่ ากับขี้ของลูกสุกรไหลออกมาประมาณ 15-20 นาที ให้หลังแม่สุกรจะเบ่งและเกร็งกล้ามเนื้อ

ท้อง ลูกสุกรก็จะไหลออกมา การคลอดลูกจะสิ้นสุดลงเมื่อแม่สุกรขับรกออกมา ในกรณีแม่สุกร

คลอดยาก ลูกไม่ออก จ าเป็นต้องมีการช่วยลว้งเพ่ือเอาลูกสุกรออก 

 

การช่วยล้วงคลอด ควรปฏิบัติดังน้ี 

1.  ตัดเล็บมอืให้สัน้ สะอาดและไมค่ม 

2.  ท าความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศและรอบ ๆ 

3.  ท าความสะอาดมือ แขน ด้วยสบู่ และล้างด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่เจือจาง โดยไมท่ าอันตราย

ต่อเนือ้เย่ืออ่อนของมดลูก 

4.  ใช้น้ ามันหลอ่ลื่นหรือวาสลินทามือและแขนเพ่ือท าให้การลว้งสะดวกย่ิงขึ้น 

5.  ค่อย ๆ สอดมือเข้าไปเพ่ือสัมผัสดูว่าที่แม่สุกรคลอดยากเพราะเหตุใด ถ้าลูกสุกรอยู่ใน

ท่าผิดปกติก็ต้องจัดให้อยู่ในท่าคลอดปกติเสียก่อน (ท่าคลอดปกติ คือ เอาหัว และขา

หน้าทั้งสองข้างออก หรือเอาก้นและขาหลังสองข้างออก) การล้วงกรณีที่จัดท่าเอาหัว

ออกให้ใช้น้ิวช้ีกับน้ิวกลางล๊อคกกหูทั้งสองข้าง หรือถ้าลูกสุกรอยู่ในท่าเอากันและขา

หลังออกให้ใช้น้ิวมือล๊อคขาหลังทั้งสองข้างจากพื้นรอจังหวะถ้าแม่สุกรเบ่งก็รีบดึงลูก

สุกรออกมา จากน้ันลูกตัวอื่น ๆ ก็จะทยอยตามกันออกมา 

 

 



การจัดการลูกสุกรที่คลอดออกมาใหม่ 
 

การช่วยเหลอืลูกสุกรขณะที่คลอดออกมาใหม่ ถือว่ามีความจ าเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้ลูกสุกรที่

คลอดออกมามีชีวิตรอดให้มากที่สุด จ านวนลูกแรกคลอดต่อแม่จะสูงขึน้มีผลต่อการหย่านมต่อไป 

 

การจดัการช่วยเหลือลูกสุกรที่คลอดใหม่มีวิธีการดังนี้ คือ  

1.   เมื่อลูกสุกรคลอดออกมาใหม่ ๆ ลูกสุกรบางตัวมีถุงหุ้มตัวลูกไว้ ต้องรีบฉกีถุงหุ้มออก เพ่ือให้ลูก

สุกรหายใจ จะช่วยลดปัญหาการตายขณะคลอดได้ 

2.  ท าความสะอาดลูกสุกรที่คลอดใหม่ เช็ดเมือกบริเวณปาก, จมูก และตัวให้แห้ง โดยใช้ผ้าหรือ

กระสอบป่าน ก็ไดน้วดตามล าตัว เพ่ือเป็นการกระตุน้การหายใจและหมุนเวียนโลหิต 

3.  ผูกรัดสายสะดอืดว้ยเชือกให้ห่างจากท้องประมาณ 1-1.5 นิ้ว แล้วตัดสายสะดือ ทาบริเวณรอย

ตัดดว้ยทิงเจอร์ไอโอดนี 

4.  ตัดเขี้ยวหรือฟันน้ านมทั้ง 8 เขี้ยว ฟันน้ านมมีด้านบน 2 คู่ ด้านล่าง 2 คู่ โดยตัดให้ขนานกับ

เหงือกอย่าตัดเฉียง และอย่าให้เขีย้วแตกจะให้เกิดแผลอักเสบดูดนมไมไ่ด้ 

5.  การตัดหาง ให้ตัดหางลูกสุกรทุกตัวด้วยคีมตัดหางหรือกรรไกร ตัดออกประมาณ 1 ใน 3 ของ

หาง ทาดว้ยทิงเจอร์ไอโอดนีตรงรอยที่ตัดหาง การตัดหางเป็นการป้องกันลูกสุกรกัดหางกันและ

กันในระหว่างที่อยู่ในคอก 

6.  การช่ังน้ าหนักลูกสุกรแรกคลอด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกในพันธุ์ประวัติของพ่อและแม่

พันธุ์ ควรช่ังทันทีหลังปฏิบัตติามข้อ 1-5 เรียบรอ้ยแล้ว ไมค่วรให้ลูกสุกรกินนมก่อนแลว้ชั่ง 

7.  น าลูกสุกรทุกตัวเข้าในที่กกมีไฟฟ้าให้ความอบอุ่น เพ่ือช่วยให้ลูกสุกรแข็งแรง และป้องกันการถูก

แม่สุกรทับ แล้วจึงปล่อยให้ลูกสุกรกินนม 

8.  การให้ลูกสุกรกินนมน้ าเหลอืง (Colostrum) เป็นนมที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีความส าคัญต่อ

ลูกสุกรที่เกิดใหม่มากที่สุด ในนมน้ าเหลืองนี้จะประกอบด้วยโปรตีนและวิตามินต่าง ๆ อยู่สูง

มาก ลูกสุกรที่คลอดใหม่จะต้องได้รับนมน้ าเหลอืงจากแม่ให้เร็วที่สุด เน่ืองจากในนมน้ าเหลอืงมี

โปรตีนชนิดหน่ึงที่เรียกว่า เบตาทูแกรมมา โปรตีนนีป้ระกอบดว้ยภูมิต้านทานที่จะถ่ายทอดให้ลูก

สุกรแรกคลอดโดยปกติแล้วแม่สุกรจะไม่ถ่ายทอดภูมิคุ้มกันทางสายเลือด ในขณะที่ลูกยังอยู่ใน

ท้องจะถ่ายทอดภูมิคุ้มกันทางน้ านมเหลอืงเท่านัน้ 

9.  การท าเครื่องหมายให้กับลูกสุกร ไดแ้ก่การติดเบอร์ที่ใบหู หรือการสักที่ใบหู มีความส าคัญมาก

ที่จะใช้ส าหรับเก็บข้อมูลของลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของลูกสุกรตัวน้ัน ๆ การท า

เครื่องหมายให้กับลูกสุกรควรท าหลังจากการตัดเขีย้ว ตัดหาง ตัดสายสะดอื และช่ังน้ าหนักของ

ลูกสุกร 

 



การจัดการลูกสุกรหลังคลอดถึงหย่านม 
 

1.  การให้ธาตุเหล็ก แก่ลูกสุกรหลังคลอดได้ 2 หรือ 3 วัน ฉีดตัวละ 2 ซีซี หรือแบ่งฉีด 2 คร้ัง      

ในวันที่ 2 และวันที่ 3 ครัง้ละ 1 ซีซ ีก็ได ้โดยฉีดที่กล้ามเนือ้โคนขาหลัง 

2.  การให้อาหารลูกสุกร เร่ิมให้เมื่อลูกสุกรอายุได้ 7 วันขึน้ไป โดยเร่ิมให้ที่ละน้อยๆ ก่อนแลว้ค่อยๆ 

เพ่ิมทีละนดิในรางอาหารของลูกสุกร 

3.  การให้น้ าดื่มแก่ลูกสุกร ควรให้พร้อม ๆ กับการให้อาหาร ภาชนะส าหรับใส่น้ าควรให้เหมาะสม

กับลูกสุกรที่จะเข้าไปดื่มกินได้งา่ยและสะดวก 

4.  การป้องกันลูกสุกรท้องเสีย ลูกสุกรหลังคลอดประมาณ 1-2 อาทิตย์ มักจะพบลูกสุกรท้องเสีย 

ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากแม่สุกรเป็นเต้านมอักเสบ ลูกสุกรได้รับความอบอุ่นไม่เพียงพอ หรืออาจเกิด

จากความสกปรกของพ้ืนคอก ท าให้มกีารสะสมของเชือ้โรคบางชนิด เช่น อี.โค.ไล (E.coli) ซึง่ท า

ให้สุกรท้องเสีย พ้ืนคอกไม่ควรชื้นเป็นอันขาดต้องให้แห้งมากที่สุดให้ลูกสุกรอยู่อย่างสบาย 

หลกีเลี่ยงที่จะไมท่ าให้ลูกสุกรเกิดความเครยีด ซึ่งจะน าไปสูป่ัญหาท้องเสยีได้ 

5.  การตอนลูกสุกร ควรตอนลูกสุกรที่อายุยังน้อย เน่ืองจากตอนง่าย และแผลหายเร็ว ควรตอนลูก

สุกรเมื่ออายุได้ประมาณ 10 วันขึ้นไป 

6.  การหย่านมลูกสุกร เมื่ออายุได้ประมาณ 25-28 วัน และมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 6 กิโลกรัม  ในวัน 

หย่านมต้องช่ังน้ าหนักลูกสุกรทุกตัวจดบันทึกไว้ แยกแม่สุกรออกไปไว้คอกแม่ท้องว่าง ส่วนตัว

ลูกสุกรให้เลี้ยงในคอกต่อไปอีก 2-3 วันแลว้ค่อยย้ายไปไว้คอกอนุบาล 
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