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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาจ านวนคร้ังท่ีเหมาะสมของการผสมเทียมสุกรสาวและสุกรนางต่ออตัรา

การเข้าคลอด จ านวนลูกแรกคลอดทั้ งหมด และจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวิต เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ 2x6 
แฟคทอเรียล สุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม ปัจจยัท่ีศึกษามี 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย จ านวนการผสมเทียม 2 คร้ังและ 3 คร้ัง และ
แม่สุกรท่ีล าดบัครอกต่างๆ คือ สุกรสาว และสุกรนางล าดบัครอกท่ี 1-5 ใชแ้ม่สุกรทดลอง 240 ตวั ประกอบดว้ยสุกรสาว  
40 ตวั และสุกรนาง 200 ตวั แต่ละทรีตเมนตผ์สมมีสุกรทดลอง 20 ตวัต่อบล็อก น ้ าเช้ือท่ีใชผ้สมเทียมเป็นน ้ าเช้ือสดท่ีมี
อตัราการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิ 80 % ข้ึนไป ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน แลว้เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่งทรีตเมนตโ์ดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ผลการวจิยั พบวา่ จ านวนคร้ังการผสมกบัล าดบั
ครอกของแม่สุกร มีผลต่ออตัราการเขา้คลอด จ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมดและจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวิตแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P > 0.05) แม่สุกรท่ีไดรั้บการผสม 3 คร้ัง มีอตัราการเขา้คลอดสูงกวา่แม่สุกรท่ีไดรั้บการ
ผสม 2 คร้ัง แต่มีจ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมดและจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวตินอ้ยกวา่การผสม 2 คร้ังอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P > 0.05) และสุกรนางล าดบัครอกท่ี 5 มีอตัราการเขา้คลอดสูงสุด (95.00% ) ส่วนสุกรนางล าดบัครอกท่ี 4 ให้
จ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมดและจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวติสูงสุดอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P > 0.05) 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to evaluate the effect of the appropriate artificial insemination of gilt and sow 

on the farrowing rate, total number of pig born and number of pig born alive. The experiment was carried out using a 
RCBD with a 2 × 6 factorial arrangement of treatments: 1) Artificial Insemination (double or triple AI) and 2) Gilt 
and sow at the different parity (gilt, sow from parity 1 through 5). Two hundred and forty samples, 40 gilts and 200 
sows, were housed in individual stalls which allocated into two different houses (block). Each 2x6 treatment 
combinations had 20 replication pigs in each block. The fresh semen for AI should show more than 80% sperm 
motility.  Data were subjected to the analysis of variance. Differences among means were compared with Duncan’s 
New Multiple Range Test. This results showed that insemination frequency and parity of swine had no statistically 
significant effects on the farrowing rate, number of total born and pig born alive (P>0.05). Triple AI presented higher 
farrowing rate, but lower number of total born and pig born alive than double AI (P> 0.05). The 5th parity of sow 
exposed the highest farrowing rate (95.00%), and the 4th parity of sow showed the highest number of total born and 
pig born alive with no significant differences (P>0.05).  
 

ค ำส ำคญั:  การผสมเทียม อตัราการเขา้คลอด จ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมด  
Keywords: Artificial insemination, Farrowing rate, Number of total born 
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บทน ำ 
การผสมเทียมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ป รับป รุ งพัน ธ์ุ สุ ก รให้ ได้ สุ ก ร ท่ี มี ลักษณ ะก าร
เจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร และคุณภาพ
ซากท่ีดี (ศรีสุวรรณ, 2542) ผลส าเร็จของการผสมเทียม
สุกรมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ ได้แก่  พ่อพนัธ์ุ
สุกร แม่พนัธ์ุสุกร การจดัการน ้ าเช้ือ  และการปฏิบติังาน
ผสมเทียม ทั้ ง น้ี การตรวจสัด  และก าหนดเวลาท่ี
เหมาะสมในการผสมเป็นเร่ืองท่ีผูป้ฏิบัติตอ้งมีความรู้
เก่ียวกบัสรีระวิทยาการสืบพนัธ์ุของแม่สุกร ตลอดจน
ตอ้งให้ความสนใจสังเกตและจดบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบั
การเป็นสดัของแม่สุกรแต่ละตวัอยา่งละเอียดครบถว้น   

โดยทัว่ไปแม่สุกรจะแสดงอาการเป็นสัด 2-3 
วนัและตกไข่ภายใน 35-40 ชัว่โมงหลงัจากเร่ิมเป็นสัด 
หรือ 8-12 ชัว่โมงก่อนท่ีแม่สุกรจะยอมรับการผสมพนัธ์ุ 
ทั้ งน้ีไข่จะมีชีวิตอยู่ในท่อน าไข่ได้นาน 24 ชั่วโมง 
ในขณะท่ีอสุจิจะใชเ้วลาเดินทางจากคอมดลูกถึงท่อน า
ไข่ภายในเวลา 4-6 ชัว่โมงและมีชีวิตอยูใ่นท่อน าไข่ได้
นาน 25-30 ชัว่โมง  ดงันั้นระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ผสมพนัธ์ุจึงควรท าก่อนท่ีจะมีการตกไข่ 10-18 ชัว่โมง 
(ศิริลกัษณ์, สุรศกัด์ิ, 2552) อยา่งไรก็ดี ช่วงเวลาของการ
เป็นสัดในสุกรแต่ละตวัจะแปรผนัไดต้ั้งแต่ 24 ชัว่โมง 
จนถึง 96 ชัว่โมง (เผด็จ และคณะ, 2549) ดงันั้นการผสม
เทียม 2 คร้ังจะช่วยท าให้ประสิทธิภาพการผสมเทียม
เพ่ิมมากข้ึน (ศรีสุวรรณ, 2542) ในสุกรสาวควรผสมเม่ือ 
12 ชั่วโมงหลังจากแม่สุกรยืนน่ิงรับการกดหลัง และ
ผสมคร้ังท่ี 2 เม่ือเวลาผ่านไป 12 ชัว่โมง  ในขณะท่ีแม่
สุกรจะแสดงอาการเป็นสัดนานกวา่สุกรสาว จึงจดัให้มี
การผสมสุกรนางคร้ังแรกเม่ือ 12 ชั่วโมงหลังจากแม่
สุกรยนืน่ิง และผสมคร้ังท่ี 2 เม่ือเวลาผา่นไป 24 ชัว่โมง 
และถา้แม่สุกรยืนน่ิงอีกก็อาจผสมอีกคร้ังท่ี 3 หลงัจาก
ผสมคร้ังท่ีสองแลว้ 12 ชัว่โมง (สุวชิยั, 2538)  

การกะเวลาให้ เหมาะสมท่ีจะผสมเที ยม 
เพื่อให้การผสมเทียมประสบความส าเร็จดีท่ีสุด มกัท า
โดยใชก้ารผสมหลายคร้ังในช่วงเวลาของการยืนน่ิงซ่ึง
อาจเป็น 2 คร้ัง หรือ 3 คร้ัง เพราะการผสมหลายคร้ัง 

ยอ่มเป็นการเพ่ิมโอกาสวา่ ควรจะมีคร้ังใดคร้ังหน่ึงของ
การผสมเทียมท่ีตกอยูใ่นช่วงเวลา 0-24 ชัว่โมงก่อนตก
ไข่ ส าหรับการปฏิบติังานของฟาร์มโดยทัว่ไป จะมีการ
ตรวจสัดแม่สุกรวนัละ 2 คร้ัง คือ ช่วงเชา้ และช่วงบ่าย 
ซ่ึงอาจท าให้มีขอ้ผิดพลาดของการสังเกตเวลาท่ีเร่ิมตน้
การเป็นสัด  นอกจากน้ีการตรวจพบการเป็นสัดยงัตอ้ง
อาศยัความช านาญของบุคลากรเป็นส าคญั จากนั้นฟาร์ม
จะจัดให้ มีการผสมพัน ธ์ุแม่สุกร 2-3 ค ร้ัง ในช่วง
ระยะห่างประมาณ 6-18 ชัว่โมง ดงันั้นการวิจยัเก่ียวกบั
จ านวนคร้ังในการผสมเทียมท่ีเหมาะสมต่อสมรรถภาพ
การผลิตของสุกรสาวและสุกรนาง จะเป็นแนวทางใน
การจดัการผสมเทียมสุกรท่ีเหมาะสมของฟาร์ม ซ่ึงช่วยท า
ให้มีการใชแ้ม่พนัธ์ุและพ่อพนัธ์ุสุกรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม 

 
วตัถุประสงค์กำรวจิยั 
 เพ่ือศึกษาจ านวนคร้ังท่ีเหมาะสมของการผสม
เทียมสุกรสาว และสุกรนางท่ีล าดับครอกต่างกัน ต่อ
อตัราการเขา้คลอด จ านวนลูกแรกคลอดทั้ งหมด และ
จ านวนลูกแรกคลอดมีชีวติ 
 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ท่ีจัดการ 
ทดลองแบบ 2x6 แฟคทอเรียล ใชแ้ผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม โดยทดลองในโรงเรือนท่ี
แตกต่างกนั 2 โรงเรือน (บลอ็ก) ปัจจยัท่ีศึกษามี 2 ปัจจยั 
ประกอบดว้ย  จ านวนคร้ังของการผสมเทียม (artificial 
insemination, A) มี 2 ระดับ คือ การผสมเทียม 2 คร้ัง
และ3 คร้ัง และแม่สุกรท่ีล าดับครอกต่างๆ  (parity, P) 
จ านวน 6 ระดบั คือ สุกรสาว และสุกรนางล าดบัครอกท่ี 
1-5 ใชแ้ม่สุกรทดลองจ านวน 240 ตวั ประกอบดว้ยสุกร
สาว  40 ตวั และสุกรนาง 200 ตวั แต่ละทรีตเมนต์ผสม
มีสุกรทดลอง 20 ตวัต่อบล็อก น ้ าเช้ือท่ีใชผ้สมเทียมเป็น
น ้ าเช้ือสดท่ีมีอตัราการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิ 80 % ข้ึนไป  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  
1. ขั้นเตรียมกำรทดลอง  

1.1 เต รียมแม่สุกรทดลอง โดยแต่ละ
โรงเรือนใชสุ้กรสาวจ านวน 20 ตวั และสุกรนางล าดบั
ครอกท่ี 1-5  อยา่งละ 20 ตวั 

1.2   เตรียมน ้ าเช้ือพ่อพนัธ์ุส าหรับใชผ้สม
เทียม โดยการรีดน ้ าเช้ือจากพอ่พนัธ์ุสุกรแลว้น ามาตรวจ
คุณภาพ ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ท่ีมีภาพขยายปรากฏบน
จอมอนิเตอร์ของเคร่ืองโทรทัศน์ โดยดูลักษณะการ
เคล่ือนไหว อัตราการมีชีวิต ความหนาแน่น และส่ิง
ปนเป้ือน ตามเกณฑก์ารปฏิบติังานของฟาร์ม โดยอตัรา
การมีชีวิตของตัวสุจิไม่ต ่ ากว่า 80 % จากนั้ นเจือจาง
น ้ าเช้ือพ่อพันธ์ุสุกรท่ีผ่านการตรวจคุณภาพแล้วใน
อตัราส่วน 1 ต่อ 3.5 หรือ มีความหนาแน่นของตวัอสุจิ
ไม่ต ่ากวา่ 3,000 ลา้นตวั ต่อ 1 โด๊ส (100 มิลลิลิตร)  

2. ขั้นปฏิบัตกิำรทดลอง 
2.1 ตรวจสัดแม่สุกร จดัการตรวจสัดวนั

ละ 2 คร้ัง คือ ช่วงเช้า เวลาประมาณ 07.30-08.30 
นาฬิกา และช่วงบ่าย เวลาประมาณ 15.00-16.00 นาฬิกา 
โดยใช้พ่อพนัธ์ุอายุประมาณ 1.5-3 ปี ท่ีมีความคึกสูง 
และแสดงพฤติกรรมสนใจเพศเมียอยา่งเห็นไดช้ดั                        

2.2 จดัการผสมเทียมแม่สุกร  เม่ือตรวจ
พบการเป็นสัด โดยน าน ้ าเช้ือท่ีจดัเตรียมไวม้าฉีดผสม
ให้แม่สุกร แต่ละคร้ังท่ีผสม จะใช้น ้ าเช้ือ 1 โด๊ส (100 
มิลลิลิตร)  ซ่ึงการผสมในสุกรสาว (P0) จะผสมทันที
เม่ือตรวจพบวา่เป็นสัดหรือยอมรับการผสม เช่น ตรวจ
พบว่าเป็นสัดในช่วงเชา้ จะท าการผสมในช่วงเชา้ของ
วนันั้น และผสมซ ้ าอีกคร้ังในช่วงบ่ายของวนัเดียวกัน 
หรือ ถา้ยงัยืนน่ิงยอมรับการผสม จะผสมคร้ังท่ี 3 ใน
ตอนเชา้ของวนัท่ี 2 อีกคร้ัง  ส าหรับการผสมในสุกรนาง
ล าดบัครอกท่ี 1-5 (P1-5) จะผสม หลงัการตรวจพบว่า
เป็นสดัผา่นไป 1ช่วง  เช่น ตรวจพบวา่เป็นสดัในช่วงเชา้ 
จะผสมในช่วงบ่ายของวนันั้น และผสมซ ้ าอีกคร้ังในช่วง
เชา้ของวนัท่ี 2 และถา้แม่สุกรยงัยืนน่ิงยอมรับการผสม
อีกก็ผสมคร้ังท่ี 3 ในช่วงบ่ายของวนัท่ี 2 อีกคร้ัง โดย
จ านวนคร้ังการผสม เป็นไปตามผงัการผสมเทียม ดงัน้ี 

ตำรำงที ่1  แผนผงัการผสมเทียม 
 

ชนิดสุกร 
ตรวจพบ
เป็นสัด 
(ยนืน่ิง) 

จ านวนคร้ังการผสมเทียม 

ผสมคร้ัง
ท่ี 1 

ผสมคร้ัง
ท่ี 2  * 

ผสมคร้ัง
ท่ี 3  ** 

สุกรสาว 
(P0) 

เชา้วนัที่ 
1 

เชา้วนัที่ 
1 

บ่ายวนัท่ี 
1 

เชา้วนัที่  
2 

บ่ายวนัท่ี 
1 

บ่ายวนัท่ี 
1 

เชา้วนัที่ 
2 

บ่ายวนัท่ี 
2 

สุกรนาง 
(P1-P5) 

 

เชา้วนัที่ 
1 

บ่ายวนัท่ี 
1 

เชา้วนัที่ 
2 

บ่ายวนัท่ี 
2 

บ่ายวนัท่ี 
1 

เชา้วนัที่ 
2 

บ่ายวนัท่ี 
2 

เชา้วนัที่  
3 

ท่ีมา: ฟาร์มสุกรของ บริษทัไทยรุ่งกิจสไวน์บรีดเดอร์จ ากดั 
หมำยเหตุ   
 *  ท าการผสมแม่พัน ธ์ุสุกร (P0-P5)ให้ได้
จ านวนสุกรทดลอง ครอกละ 20 ตวัในแต่ละโรงเรือน 
 ** ส าหรับการผสมคร้ังท่ี 3 จะท าการผสมกบั
แม่สุกรท่ียงัแสดงอาการยอมใหผ้สม    

 
2.3 บันทึกข้อมูลประจ าตัวของสุกรแม่

พนัธ์ุ เก่ียวกบัการปฏิบติังานผสมเทียม เช่น เบอร์น ้ าเช้ือ
ของพอ่พนัธ์ุท่ีใชผ้สม เวลาท่ีผสม และคร้ังท่ีผสม 

2.4 บนัทึกการผสมติด หลงัการผสม 21 
วนั และ 42 วนั และปฏิบติัดูแลแม่สุกรทดลองระหว่าง
การตั้งทอ้งในลกัษณะเดียวกนั   

2.5 จดัการเล้ียงดูแม่สุกร หลงัจากไดรั้บ
การผสมแลว้ โดยการให้อาหารสูตรท่ีใชส้ าหรับแม่สุกร
อุม้ทอ้งท่ีมีโปรตีน 15-16 %  มีการปรับเพ่ิมปริมาณตาม
อายกุารอุม้ทอ้งท่ีเพ่ิมข้ึน จนถึง อายกุารอุม้ทอ้ง 105 วนั 
หรือใกลค้ลอด จึงเปล่ียนเป็นอาหารสูตรท่ีใชส้ าหรับ
เตรียมคลอดท่ีมีโปรตีน 14 % ให้ปรับ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2  
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ตำรำงที ่2  การใหอ้าหารแม่สุกรอุม้ทอ้ง 
อาหารสูตรท่ีใชส้ าหรับแม่สุกรอุม้ทอ้ง 
ช่วงของอายกุารตั้งทอ้ง (วนั) ปริมาณอาหารท่ีให้ (กิโลกรัม)   

ตวั/วนั 
หลงัวนัผสม – 21 วนั 1.8 - 2.0  กิโลกรัม / ตวั / วนั 

21-42 วนั 2 .1 - 2.3  กิโลกรัม / ตวั / วนั 
42-63 วนั 2.4 - 2.5  กิโลกรัม / ตวั / วนั 
63-84 วนั 2.6 - 2.7  กิโลกรัม / ตวั / วนั 
84-105 วนั 2.8 - 3.0  กิโลกรัม / ตวั / วนั 

อาหารสูตรท่ีใชส้ าหรับแม่สุกรเตรียมคลอด 
ช่วงของอายกุารตั้งทอ้ง (วนั) ปริมาณอาหารท่ีให้ (กิโลกรัม) 

ตวั/วนั 
105 วนั - ก่อนคลอด 1 วนั 3.0 - 4.0  กิโลกรัม / ตวั / วนั 

ท่ีมา: ฟาร์มสุกรของ บริษทัไทยรุ่งกิจสไวน์บรีดเดอร์จ ากดั 
 

2.6 ก่อนคลอด 7 วนั ท าการยา้ยแม่สุกร
ใกลค้ลอด ไปโรงเรือนคลอดเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การคลอด ไดแ้ก่ ให้อาหารผสมยาปฏิชีวนะป้องกนัการ
ติดเช้ือก่อนและหลงัคลอด มีการจดัการให้แม่สุกรไดอ้ยู่
อย่างสบายในซองคลอดท่ีกว้าง และมีการจัดสภาพ 
แวดลอ้มภายในหอ้งคลอดท่ีเงียบ และเยน็สบายดว้ยการ
ให้น ้ าหยด เพ่ือลดความเครียดของแม่สุกรอันเป็น
สาเหตุของการสูญเสียลูกสุกรแรกคลอด 

2.7 บันทึกข้อมูล ข้อมูลท่ีท าการบันทึก
ได้แก่ ลูกสุกรแรกคลอดทั้ งหมด ลูกแรกคลอดมีชีวิต 
และลูกตายแรกคลอด  
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
      น าข้อมูลท่ีเก็บรวมรวม ได้แก่ อตัราการเข้า
คลอด  จ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมด และจ านวนลูกแรก
คลอดมีชีวิต  มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance)  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
 
 
 
 

ผลกำรวจิยั  
 อตัรำกำรเข้ำคลอด 
 การวิเคราะห์อิทธิพลร่วมของจ านวนคร้ังการ
ผสมกับล าดบัครอกของแม่สุกรต่ออตัราการเขา้คลอด 
ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตำรำงที ่3  อิทธิพลร่วมของจ านวนคร้ังการผสมกับ                 

ล าดบัครอกของแม่สุกรต่ออตัราการเขา้คลอด 

ล าดบัครอก
ของแม่สุกร 

อตัราการเขา้คลอดของแม่สุกร 
(%) 

การผสม 2 คร้ัง การผสม 3 คร้ัง 
P0 90 90 
P1 90 90 
P2 80 85 
P3 90 95 
P4 90 95 
P5 95 95 

 P-value = 0.968  
 

จากตารางท่ี 3 อิทธิพลร่วมของจ านวนคร้ัง
การผสมกบัล าดบัครอกของแม่สุกรมีผลต่ออตัราการเขา้
คลอด  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P> 
0.05)  

ส าหรับอิทธิพลจ านวนคร้ังการผสมต่ออตัรา
การเขา้คลอด และล าดบัครอกของแม่สุกรต่ออตัราการ
เขา้คลอด ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
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ตำรำงที ่4  อิทธิพลจ านวนคร้ังการผสมกบัล าดบัครอก 
                ของแม่สุกรต่ออตัราการเขา้คลอด 

ปัจจยัท่ีศึกษา 
อตัราการเขา้
คลอดของแม่
สุกร (%) 

P - value 

จ านวนคร้ัง

การผสม 

การผสม 2 

คร้ัง 

89.17 0.391 

การผสม 3 

คร้ัง 

91.67  

ล าดบัครอก
ของแม่สุกร 

P0 90.00  
P1 90.00  
P2 82.50 0.301 
P3 92.50  
P4 92.50  
P5 95.00  

 
จากตารางท่ี  4 เม่ือพิ จารณาอิท ธิพลของ

จ านวนคร้ังการผสม พบว่า การผสม 2 คร้ังมีอตัราเขา้
คลอดเฉล่ีย 89.17 %  ในขณะท่ีการผสม 3 คร้ังท่ีมีอตัรา
การเขา้คลอดเฉล่ีย 91.67 %  ทั้ งน้ีไม่พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 

ส าหรับอิทธิพลของล าดบัครอกของแม่สุกรมี
ผลต่ออตัราการเขา้คลอดแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P>0.05) โดยแม่สุกรล าดบัครอกท่ี 5 มีอตัรา
การเขา้คลอดเฉล่ียสูงสุด คือ 95% ส่วนแม่สุกรล าดับ
ครอกท่ี 2 มีอตัราการเขา้คลอดเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 82.5% 

จ ำนวนลูกแรกคลอดทั้งหมด   
 การวิเคราะห์อิทธิพลร่วมของจ านวนคร้ังการ
ผสมกบัล าดบัครอกของแม่สุกรต่อจ านวนลูกแรกคลอด
ทั้งหมดไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 5 
 
 

ตำรำงที ่5 อิทธิพลร่วมของจ านวนคร้ังการผสมกบั
ล าดบัครอกของแม่สุกรต่อลูกแรกคลอด               
ทั้งหมด  

ล าดบัครอกของ
แม่สุกร 

จ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมดเฉล่ีย 
(ตวั/แม่) 

 การผสม 2 คร้ัง การผสม 3 คร้ัง 

P0 13.94 13.11 
P1 13.17 12.17 
P2 14.00 15.06 
P3 14.22 13.79 
P4 14.61 15.68 
P5 14.79 12.63 

 P-value = 0.578 

   
 จากตารางท่ี 5 อิทธิพลร่วมของจ านวนคร้ัง
การผสมกบัล าดบัครอกของแม่สุกรมีผลต่อจ านวนลูก
แรกคลอดทั้ งหมดแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทาง
สถิติ (P>0.05)    
  ส าหรับอิทธิพลของจ านวนคร้ังการผสมต่อ
จ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมด และ ล าดบัครอกของแม่
สุกรต่อจ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมด ไดผ้ลการวเิคราะห์
ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
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ตำรำงที ่6  อิทธิพลจ านวนคร้ังการผสม ล าดบัครอก 
                ของแม่สุกรต่อจ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมด  

                
จากตารางท่ี  6 เม่ือพิ จารณาอิท ธิพลของ

จ านวนคร้ังการผสม พบว่า แม่สุกรท่ีไดรั้บการผสม 2 
คร้ัง มีจ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมดเฉล่ีย 14.13 ตวั/แม่  
ในขณะท่ี แม่สุกรท่ีไดรั้บการผสม 3 คร้ัง มีจ านวนลูก
แรกคลอดทั้งหมดเฉล่ีย 13.73 ตวั/แม่ ทั้งน้ีไม่พบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 

อิทธิพลของล าดับครอกของแม่สุกรมีผลต่อ
จ านวนลูกแรกคลอดทั้ งหมดแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05)  โดยแม่สุกรล าดบัครอกท่ี 
4 มีจ านวนลูกแรกคลอดทั้ งหมดเฉล่ียสูงสุดคือ 15.16 
ตัว/แม่ และแม่สุกรล าดับครอกท่ี 1 มีจ านวนลูกแรก
คลอดทั้งหมดเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 12.67 ตวั/แม่    

จ านวนลูกแรกคลอดมชีีวติ 
การวิเคราะห์อิทธิพลร่วมของจ านวนคร้ังการ

ผสมกบัล าดบัครอกของแม่สุกรต่อจ านวนลูกแรกคลอด
มีชีวติ ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 7 
 
 
 

ตำรำงที ่7  อิทธิพลร่วมของจ านวนคร้ังการผสมกบั  
  ล าดบัครอกแม่สุกรต่อจ านวนลูกแรกคลอด 
  มีชีวติ  
ล าดบัครอกของ

แม่สุกร 
จ านวนลูกแรกคลอดมีชีวติ(เฉล่ีย) 

(ตวั/แม่) 
 การผสม 2 คร้ัง การผสม 3 คร้ัง 

P0 12.83 12.67 
P1 12.61 11.06 
P2 12.75 13.59 
P3 12.50 12.21 
P4 13.67 13.89 
P5 13.05 11.11 

 P-value = 0.659 
 
จากตารางท่ี 7 อิทธิพลร่วมของจ านวนคร้ัง

การผสมกบัล าดับครอกของแม่สุกรต่อจ านวนลูกแรก
คลอดมีชีวิต  พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่ มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05)    

ส าหรับอิทธิพลของจ านวนคร้ังการผสมต่อ
จ านวนลูกแรกคลอดมีชีวิต และ ล าดับครอกของแม่
สุกรต่อจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวิตไดผ้ลการวิเคราะห์
ดงัแสดงในตารางท่ี 8 
 
ตำรำงที ่8 อิทธิพลจ านวนคร้ังการผสม ล าดบัครอกของ

แม่สุกรต่อจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวติ 
ปัจจยัท่ี
ศึกษา 

จ านวนลูกแรกคลอด
มีชีวติเฉล่ีย (ตวั/แม่) 

P - value 

จ านวนคร้ัง
การผสม 

การผสม 2 
คร้ัง 

12.91 0.763 

 การผสม 3 

คร้ัง 

12.41  

ล าดบัครอก
ของแม่สุกร 

P0 12.75  

P1 11.83  
P2 13.18 0.155 
P3 12.35  
P4 13.78  
P5 12.08  

 

ปัจจยัท่ีศึกษา จ านวนลูก
แรกคลอด
ทั้งหมดเฉล่ีย 
(ตวั/แม่) 

P - 
value 

จ านวนคร้ัง
การผสม 

การผสม 2 
คร้ัง 

14.13 0.951 

การผสม 3 
คร้ัง 

13.73  

ล าดบัครอก
ของแม่สุกร 
 

P0 13.53  
P1 12.67  
P2 14.55 0.116 
P3 14.00  
P4 15.16  
P5 13.71  
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จากตารางท่ี  8 เม่ือพิจารณา อิทธิพลของ
จ านวนคร้ังการผสมพบว่าแม่สุกรท่ีได้รับการผสม 2 
คร้ัง มีจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวิตเฉล่ีย 12.91 ตวั และ
แม่สุกรท่ีไดรั้บการผสม 3 คร้ัง มีจ านวนลูกแรกคลอดมี
ชีวิตเฉล่ีย 12.41 ตัว  ซ่ึงไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05)  

เม่ือพิจารณา อิทธิพลของล าดบัครอกของแม่
สุกรมีผลต่อจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวติแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยแม่สุกรล าดับ
ครอกท่ี 4 มีจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวิตเฉล่ียสูงสุด คือ 
13.78 ตวั  และแม่สุกรล าดบัครอกท่ี 1 มีจ านวนลูกแรก
คลอดมีชีวติเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 11.83 ตวั      

 
อภิปรำยและสรุปผลกำรวจิยั 

การวิจยัเร่ืองจ านวนคร้ังท่ีเหมาะสมของการ
ผสมในสุกรสาวและสุกรนาง ต่ออตัราการเข้าคลอด
และจ านวนลูกแรกคลอดทั้ งหมดกับจ านวนลูกแรก
คลอดมีชีวติ สามารถอภิปราย และสรุปผลการวจิยัดงัน้ี    
               จ ำนวนคร้ังกำรผสมกับล ำดับครอกของแม่
สุกรต่ออตัรำกำรเข้ำคลอด  
              ผลการศึกษาจ านวนคร้ังการผสมกับล าดับ
ครอกของแม่สุกรพบวา่ อตัราการเขา้คลอดของสุกรสาว 
และสุกรนางล าดบัครอกท่ี 1-5 มีความแตกต่างกนัอยา่ง 
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) โดยอตัราการเขา้คลอด
ของแม่สุกรท่ีไดรั้บการผสม 2 คร้ังในล าดบัครอกท่ี 5 
และแม่สุกรท่ีไดรั้บการผสม 3 คร้ังในล าดบัครอกท่ี 3, 4 
และ 5 มีอัตราการเข้าคลอดเฉล่ียสูงสุด คือ 95  %  
ส าหรับแม่สุกรล าดับครอกท่ี 2 ทั้ งท่ีได้รับการผสม 2 
คร้ัง และการผสม 3 คร้ัง  ให้อตัราการเขา้คลอดน้อย
ท่ีสุด คือ 80  % และ 85 %  ตามล าดับ แตกต่างจาก
ผลการวิจัยของ Xue et al. (1998a)  และ  Xue et al. 
(1998b) และ Correa et al. (2001)  ท่ีพบวา่  สุกรสาวท่ี
ไดรั้บการผสม 3 คร้ังมีอตัราการเขา้คลอดสูงกวา่กลุ่มท่ี
ไดรั้บการผสม 2 คร้ัง (P<0.05)  แต่ไม่พบความแตกต่าง
กนัของอตัราการเขา้คลอดในสุกรนาง (P>0.10)   

 การท่ีแม่สุกรล าดับครอกท่ี 2 ของการวิจัยน้ี 
ให้อตัราการเขา้คลอดน้อยกว่าแม่สุกรล าดับครอกอ่ืน 
อาจเน่ืองมาจากสภาพร่างกายแม่สุกรมีความสมบูรณ์ไม่
เต็มท่ี ทั้ งน้ี  สมพงษ์, อธิภู (2542) กล่าวว่าแม่สุกรท่ี
คลอดลูกครอกแรกและครอกท่ี 2 จะสูญเสียน ้ าหนกัตวั
ในช่วงเวลาการเล้ียงลูกสูงมาก เพราะอาหารท่ีกินจะใช้
ทั้งการสร้างน ้ านมเล้ียงลูก ในขณะเดียวกนัยงัตอ้งใชใ้น
การพฒันาของระบบสืบพนัธ์ุ หากแม่สุกรมีร่างกายทรุด
โทรมเพราะกินอาหารได้น้อย ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุลดลง  
 ในขณะท่ีแม่สุกรท่ีมีลูกมาแลว้ 3 ท้อง มกัไม่
พบการสูญเสียน ้ าหนักตวัมาก เพราะมีพฒันาการด้าน
การสืบพนัธ์ุไปถึงระดบัสูงสุดแลว้ ท าใหมี้ไข่ตกเพ่ิมข้ึน 
และยงัมีฮอร์โมนท่ีสนบัสนุนการฝังตวัของตวัอ่อน และ
เพ่ิมขนาดของไข่ ส่งผลท าให้มีการผสมติดมากข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัน้ี กล่าวคือ การผสม 3 คร้ังใน
แม่สุกรล าดับครอกท่ี 3 ข้ึนไป แสดงค่าอตัราการเข้า
คลอดท่ีมากกว่าสุกรสาว และแม่สุกรล าดับครอกท่ี 1 
และ 2  ในขณะท่ีแม่สุกรล าดบัครอกท่ี 2 ทั้งท่ีไดรั้บการ
ผสม 2 คร้ังและการผสม 3 คร้ัง  ให้อตัราการเขา้คลอด
นอ้ยท่ีสุด  
 จ ำนวนคร้ังกำรผสมกับล ำดับครอกของแม่
สุกรต่อจ ำนวนลูกแรกคลอดทั้งหมด 
 ผลของจ านวนคร้ังการผสมกับล าดับครอก
ของแม่สุกรต่อจ านวนลูกแรกคลอดทั้ งหมด พบว่า มี
ความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05)  
โดยแม่สุกรล าดบัครอกท่ี 4 ท่ีไดรั้บการผสม 3 คร้ัง มี
จ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมดเฉล่ียสูงสุดคือ 15.68 ตวั/
แม่  ส่วนแม่สุกรล าดบัครอกท่ี 1 ท่ีไดรั้บการผสม 3 คร้ัง
มีจ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมดน้อยท่ีสุดคือ 12.17 ตวั/
แม่ อยา่งไรก็ดี จ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมดของแม่สุกร
ล าดบัครอกท่ี 3 ข้ึนไปทั้งท่ีไดรั้บการผสม 2 คร้ัง และ 3 
คร้ัง มีค่าท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึง  Fulka et al. (1972) กล่าววา่ คร้ัง
แรกของการเป็นสัดในสุกรสาวจะมีการตกไข่จ านวน
น้อย และมีไข่ท่ีไม่สมบูรณ์มาก และยงัพบว่าตวัอ่อน
จากแม่สุกรสาวจะมีขนาดเล็กกวา่ซ่ึงมีผลต่อการพฒันา
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เพ่ือการฝังตัวเม่ือเปรียบเทียบกับแม่สุกรท่ีผ่านการ
คลอดมาแล้ว 2-3 คร้ัง นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลง
น ้ าหนักตวัแม่สุกรจากท้องท่ี 1 ถึงทอ้งท่ี 2 ท่ีแม่สุกรมี
สภาพร่างกายทรุดโทรมจากการสูญเสียน ้ าหนักตวัใน
ช่วงเวลาการเล้ียงลูกจะส่งผลต่ออัตราการผสมติด 
จ านวนลูกสุกรแรกเกิดในครอกต่อไปได ้ทั้งน้ี ศิริลกัษณ์, 
สุรศกัด์ิ (2552) กล่าววา่ จ านวนลูกสุกรแรกเกิดของแม่
พนัธ์ุสุกร จะมีอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงการให้ลูกครอก
ล าดบัถดัไปและสูงสุดในล าดบัครอกท่ี 3-4  ท่ีแม่สุกรมี
พฒันาการของระบบสืบพนัธ์ุสูงสุดในช่วงอายุการให้
ลูกครอกท่ี 3-4 
 เม่ือพิจารณาถึงจ านวนคร้ังการผสมต่อจ านวน
ลูกแรกคลอดทั้ งหมดของแม่สุกรท่ีได้รับการผสม 2 
คร้ัง มีจ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมดเฉล่ีย 14.13 ตวั/แม่ 
มากกว่าแม่สุกรท่ีได้รับการผสม 3 คร้ัง ท่ีมีจ านวนลูก
แรกคลอดทั้ งหมดเฉ ล่ีย 13.73  ตัว/แม่  อย่างไม่ มี
นยัส าคญัทางสถิติ  (P>0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของ  Xue et al. (1998a)  และ Xue et al. (1998b)  ท่ี 
พบวา่ จ านวนคร้ังของการผสมในสุกรสาวท่ีไดรั้บการ
ผสม 2 คร้ังกับการผสม 3 คร้ัง มีจ านวนลูกแรกคลอด
ทั้ งหมด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.10)   
 ท านองเดียวกับ  Tarocco, Kirword  (2001)  
และ Vinicius et al. (2010)  ท่ี พบว่า จ านวนลูกคลอด
ต่อครอกทั้งของแม่สุกรท่ีไดรั้บการผสม 2 คร้ัง และแม่
สุกรท่ีไดรั้บการผสม 3 คร้ัง ต่อรอบการเป็นสัด มีความ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) และ 
Takai, Koketsu  (2010)  ศึกษาผลระหว่างการผสม 2 
คร้ังกบัการผสม 3 คร้ังของสุกรนาง พบวา่ จ านวนคร้ัง
การผสมต่อจ านวนลูกแรกคลอดทั้งหมดให้ผลแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 

จ ำนวนคร้ังกำรผสมกับล ำดับครอกของแม่
สุกรต่อจ ำนวนลูกแรกคลอดมชีีวติ 
 จ านวนคร้ังการผสมกับล าดับครอกของแม่
สุกรต่อจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวิต พบว่า  แม่สุกรท่ี
ได้รับการผสม 3 คร้ังของล าดบัครอกท่ี 4 มีจ านวนลูก

แรกคลอดมีชีวิตเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 13.89 ตวั/แม่  ส่วนแม่
สุกรท่ีไดรั้บการผสม 3 คร้ังในล าดบัครอกท่ี 1 มีจ านวน
ลูกแรกคลอดมีชีวิตเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 11.06 ตัว/แม่ 
อยา่งไรก็ตามจ านวนคร้ังการผสมกบัล าดบัครอกของแม่
สุกรต่อจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวิตให้ผลแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) สอดคล้องกับ 
Xue et al. (1998a) และ Xue et al. (1998b) ท่ีรายงานว่า 
สุกรสาวและสุกรนางท่ีได้รับการผสม 2 คร้ัง กับท่ี
ไดรั้บการผสม 3 คร้ัง มีลูกแรกคลอดมีชีวิตแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (P>0.10)  ในท านอง
เดียวกับ Takai, Koketsu  (2010)  ศึกษาผลการผสม 2 
คร้ังกับการผสม 3 คร้ังของสุกรนางพบว่าจ านวนคร้ัง
การผสมต่อจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวิตให้ผลแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05)    
 
สรุป 
               ผลจากการวิจยัน้ี สามารถสรุปได้ว่า อิทธิพล
ร่วมของจ านวนคร้ังการผสมกบัล าดบัครอกของแม่สุกร 
และอิทธิพลของจ านวนคร้ังการผสม ล าดับครอกของ
แม่สุกร มีผลต่ออัตราการเข้าคลอด จ านวนลูกแรก
คลอดทั้งหมด และจ านวนลูกแรกคลอดมีชีวิต ของสุกร
สาว และสุกรนางล าดบัครอกท่ี 1-5 แตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  อย่างไรก็ดีการผสม 3 
คร้ังในแม่สุกรล าดบัครอกท่ี 3 ข้ึนไป แสดงค่าอตัราการ
เขา้คลอดท่ีมากกวา่สุกรสาวและแม่สุกรล าดบัครอกท่ี 1 
และ 2  ในขณะท่ี แม่สุกรล าดบัครอกท่ี 2 ทั้งท่ีไดรั้บการ
ผสม 2 คร้ังและการผสม 3 คร้ัง ให้อตัราการเขา้คลอด
น้อยท่ีสุด ส าหรับจ านวนลูกแรกคลอดทั้ งหมด และ
จ านวนลูกแรกคลอดมีชีวติ ของแม่สุกรล าดบัครอกท่ี 3 
ข้ึนไปทั้งท่ีไดรั้บการผสม 2 คร้ัง  และ 3 คร้ัง มีค่าท่ีเพ่ิมข้ึน  
 
 กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความ
กรุณาอย่างยิ ่งจาก รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ 
วงส์พิเชษฐ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และรองศาสตราจารย ์
ดร. มณฑิชา  พุทซาค า  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีไดใ้ห้
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ค าแนะน าตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอาใจ
ใส่ ปลูกฝังให้ผูว้ิจยัรักการท างาน สนบัสนุนให้ก าลงัใจ
แล ะ เป็ น แบ บ อ ย่ าง ท่ี ดี แ ก่ ผู ้ วิ จั ย ม าโด ยต ล อ ด 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์กษิดิศ  อ้ือเช่ียวชาญ
กิจประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์   

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณบริษทัไทยรุ่งกิจสไวน์ 
บรีดเดอร์จ ากดั หม่อมหลวงพรเลิศ  นวรัตน์ ผูจ้ดัการ
ฟาร์ม คุณวนัชยั  ตนัจริยภรณ์ รองผูจ้ดัการ ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์สถานท่ี สัตวท์ดลอง เคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ในการท าวจิยั 
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