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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาจานวนครั้งที่เหมาะสมของการผสมเทียมสุกรสาวและสุกรนางต่ออัตรา
การเข้า คลอด จ านวนลู ก แรกคลอดทั้ง หมด และจ านวนลู ก แรกคลอดมี ชี วิ ต เป็ นการวิ จัย เชิ ง ทดลอง แบบ 2x6
แฟคทอเรี ยล สุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม ปั จจัยที่ศึกษามี 2 ปั จจัย ประกอบด้วย จานวนการผสมเทียม 2 ครั้งและ 3 ครั้ง และ
แม่สุกรที่ลาดับครอกต่างๆ คือ สุกรสาว และสุกรนางลาดับครอกที่ 1-5 ใช้แม่สุกรทดลอง 240 ตัว ประกอบด้วยสุกรสาว
40 ตัว และสุกรนาง 200 ตัว แต่ละทรี ตเมนต์ผสมมีสุกรทดลอง 20 ตัวต่อบล็อก น้ าเชื้อที่ใช้ผสมเทียมเป็ นน้ าเชื้อสดที่มี
อัตราการเคลื่อนที่ของตัวอสุ จิ 80 % ขึ้นไป ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนามาวิเคราะห์ความแปรปรวน แล้วเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างทรี ตเมนต์โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ผลการวิจยั พบว่า จานวนครั้งการผสมกับลาดับ
ครอกของแม่สุกร มีผลต่ออัตราการเข้าคลอด จานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดและจานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) แม่สุกรที่ได้รับการผสม 3 ครั้ง มีอตั ราการเข้าคลอดสู งกว่าแม่สุกรที่ ได้รับการ
ผสม 2 ครั้ง แต่มีจานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดและจานวนลูกแรกคลอดมีชีวติ น้อยกว่าการผสม 2 ครั้งอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (P > 0.05) และสุกรนางลาดับครอกที่ 5 มีอตั ราการเข้าคลอดสูงสุด (95.00% ) ส่วนสุกรนางลาดับครอกที่ 4 ให้
จานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดและจานวนลูกแรกคลอดมีชีวติ สูงสุดอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (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).
คำสำคัญ: การผสมเทียม อัตราการเข้าคลอด จานวนลูกแรกคลอดทั้งหมด
Keywords: Artificial insemination, Farrowing rate, Number of total born
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BMO2-2
บทนำ
การผสมเที ยมช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ป รั บ ป รุ งพั น ธุ์ สุ กรให้ ได้ สุ กรที่ มี ลั ก ษ ณ ะก า ร
เจริ ญ เติ บโต ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร และคุ ณภาพ
ซากที่ดี (ศรี สุวรรณ, 2542) ผลสาเร็ จของการผสมเทียม
สุ กรมี ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องหลายประการ ได้แก่ พ่อพัน ธุ์
สุกร แม่พนั ธุ์สุกร การจัดการน้ าเชื้อ และการปฏิบตั ิงาน
ผสมเที ยม ทั้ งนี้ การตรวจสั ด และก าหนดเวลาที่
เหมาะสมในการผสมเป็ นเรื่ องที่ ผูป้ ฏิ บัติตอ้ งมี ความรู ้
เกี่ ยวกับสรี ระวิทยาการสื บ พันธุ์ของแม่สุกร ตลอดจน
ต้องให้ความสนใจสังเกตและจดบันทึ กข้อมูลเกี่ ยวกับ
การเป็ นสัดของแม่สุกรแต่ละตัวอย่างละเอียดครบถ้วน
โดยทัว่ ไปแม่สุกรจะแสดงอาการเป็ นสัด 2-3
วันและตกไข่ภายใน 35-40 ชัว่ โมงหลังจากเริ่ มเป็ นสัด
หรื อ 8-12 ชัว่ โมงก่อนที่แม่สุกรจะยอมรับการผสมพันธุ์
ทั้ งนี้ ไข่ จ ะมี ชี วิ ต อยู่ ใ นท่ อ น าไข่ ไ ด้ น าน 24 ชั่ว โมง
ในขณะที่ อสุ จิจะใช้เวลาเดินทางจากคอมดลูกถึงท่อนา
ไข่ภายในเวลา 4-6 ชัว่ โมงและมีชีวิตอยูใ่ นท่อนาไข่ได้
นาน 25-30 ชัว่ โมง ดังนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ผสมพันธุ์จึงควรทาก่อนที่จะมีการตกไข่ 10-18 ชัว่ โมง
(ศิริลกั ษณ์, สุรศักดิ์, 2552) อย่างไรก็ดี ช่วงเวลาของการ
เป็ นสัดในสุ กรแต่ละตัวจะแปรผันได้ต้ งั แต่ 24 ชัว่ โมง
จนถึง 96 ชัว่ โมง (เผด็จ และคณะ, 2549) ดังนั้นการผสม
เที ยม 2 ครั้ งจะช่ วยทาให้ประสิ ท ธิ ภาพการผสมเที ยม
เพิ่มมากขึ้น (ศรี สุวรรณ, 2542) ในสุกรสาวควรผสมเมื่อ
12 ชั่ว โมงหลังจากแม่ สุ ก รยืน นิ่ งรั บ การกดหลัง และ
ผสมครั้งที่ 2 เมื่อเวลาผ่านไป 12 ชัว่ โมง ในขณะที่ แม่
สุกรจะแสดงอาการเป็ นสัดนานกว่าสุ กรสาว จึงจัดให้มี
การผสมสุ ก รนางครั้ งแรกเมื่ อ 12 ชั่วโมงหลังจากแม่
สุกรยืนนิ่ ง และผสมครั้งที่ 2 เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชัว่ โมง
และถ้าแม่สุกรยืนนิ่ งอีกก็อาจผสมอีกครั้งที่ 3 หลังจาก
ผสมครั้งที่สองแล้ว 12 ชัว่ โมง (สุวชิ ยั , 2538)
การกะเวลาให้ เหมาะสมที่ จะผสมเที ยม
เพื่อให้การผสมเที ยมประสบความสาเร็ จดี ที่สุด มักทา
โดยใช้การผสมหลายครั้งในช่วงเวลาของการยืนนิ่ งซึ่ ง
อาจเป็ น 2 ครั้ ง หรื อ 3 ครั้ ง เพราะการผสมหลายครั้ ง
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ย่อมเป็ นการเพิ่มโอกาสว่า ควรจะมีครั้งใดครั้งหนึ่ งของ
การผสมเที ยมที่ ตกอยูใ่ นช่วงเวลา 0-24 ชัว่ โมงก่อนตก
ไข่ สาหรับการปฏิบตั ิงานของฟาร์ มโดยทัว่ ไป จะมีการ
ตรวจสัดแม่สุกรวันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย
ซึ่ งอาจทาให้มีขอ้ ผิดพลาดของการสังเกตเวลาที่ เริ่ มต้น
การเป็ นสัด นอกจากนี้ การตรวจพบการเป็ นสัดยังต้อง
อาศัยความชานาญของบุคลากรเป็ นสาคัญ จากนั้นฟาร์ ม
จะจั ด ให้ มี ก ารผสมพั น ธุ์ แ ม่ สุ กร 2-3 ครั้ ง ในช่ ว ง
ระยะห่ างประมาณ 6-18 ชัว่ โมง ดังนั้นการวิจยั เกี่ยวกับ
จานวนครั้งในการผสมเทียมที่เหมาะสมต่อสมรรถภาพ
การผลิตของสุ กรสาวและสุ กรนาง จะเป็ นแนวทางใน
การจัดการผสมเทียมสุกรที่เหมาะสมของฟาร์ ม ซึ่ งช่วยทา
ให้มีการใช้แม่พนั ธุ์และพ่อพันธุ์สุกรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตของฟาร์ม
วัตถุประสงค์ กำรวิจยั
เพื่อศึกษาจานวนครั้งที่เหมาะสมของการผสม
เที ยมสุ กรสาว และสุ ก รนางที่ ล าดับ ครอกต่ างกัน ต่ อ
อัตราการเข้าคลอด จานวนลูกแรกคลอดทั้งหมด และ
จานวนลูกแรกคลอดมีชีวติ
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิ จัย นี้ เป็ นการวิจัย เชิ ง ทดลอง ที่ จัด การ
ทดลองแบบ 2x6 แฟคทอเรี ยล ใช้แผนการทดลองแบบ
สุ่ ม สมบู ร ณ์ ภ ายในกลุ่ ม โดยทดลองในโรงเรื อนที่
แตกต่างกัน 2 โรงเรื อน (บล็อก) ปั จจัยที่ศึกษามี 2 ปั จจัย
ประกอบด้วย จานวนครั้งของการผสมเที ยม (artificial
insemination, A) มี 2 ระดับ คื อ การผสมเที ย ม 2 ครั้ ง
และ3 ครั้ง และแม่สุกรที่ ลาดับครอกต่างๆ (parity, P)
จานวน 6 ระดับ คือ สุกรสาว และสุกรนางลาดับครอกที่
1-5 ใช้แม่สุกรทดลองจานวน 240 ตัว ประกอบด้วยสุกร
สาว 40 ตัว และสุ กรนาง 200 ตัว แต่ละทรี ตเมนต์ผสม
มีสุกรทดลอง 20 ตัวต่อบล็อก น้ าเชื้อที่ใช้ผสมเทียมเป็ น
น้ าเชื้อสดที่มีอตั ราการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ 80 % ขึ้นไป

BMO2-3
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. ขั้นเตรียมกำรทดลอง
1.1 เตรี ยมแม่ สุ กรทดลอง โดยแต่ ล ะ
โรงเรื อนใช้สุกรสาวจานวน 20 ตัว และสุ กรนางลาดับ
ครอกที่ 1-5 อย่างละ 20 ตัว
1.2 เตรี ยมน้ าเชื้อพ่อพันธุ์สาหรับใช้ผสม
เทียม โดยการรี ดน้ าเชื้อจากพ่อพันธุ์สุกรแล้วนามาตรวจ
คุณภาพ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีภาพขยายปรากฏบน
จอมอนิ เตอร์ ข องเครื่ อ งโทรทัศ น์ โดยดู ล ัก ษณะการ
เคลื่ อ นไหว อัต ราการมี ชี วิต ความหนาแน่ น และสิ่ ง
ปนเปื้ อน ตามเกณฑ์การปฏิบตั ิงานของฟาร์ม โดยอัตรา
การมี ชี วิต ของตัว สุ จิ ไ ม่ ต่ ากว่า 80 % จากนั้ นเจื อ จาง
น้ าเชื้ อ พ่ อ พัน ธุ์ สุ ก รที่ ผ่ า นการตรวจคุ ณ ภาพแล้ว ใน
อัตราส่ วน 1 ต่อ 3.5 หรื อ มีความหนาแน่ นของตัวอสุ จิ
ไม่ต่ากว่า 3,000 ล้านตัว ต่อ 1 โด๊ส (100 มิลลิลิตร)
2. ขั้นปฏิบัตกิ ำรทดลอง
2.1 ตรวจสัดแม่สุกร จัดการตรวจสัดวัน
ละ 2 ครั้ ง คื อ ช่ ว งเช้ า เวลาประมาณ 07.30-08.30
นาฬิกา และช่วงบ่าย เวลาประมาณ 15.00-16.00 นาฬิกา
โดยใช้พ่อพัน ธุ์อ ายุป ระมาณ 1.5-3 ปี ที่ มีค วามคึ กสู ง
และแสดงพฤติกรรมสนใจเพศเมียอย่างเห็นได้ชดั
2.2 จัด การผสมเที ยมแม่สุก ร เมื่ อตรวจ
พบการเป็ นสัด โดยนาน้ าเชื้ อที่ จดั เตรี ยมไว้มาฉี ดผสม
ให้แม่สุกร แต่ละครั้ งที่ ผสม จะใช้น้ าเชื้ อ 1 โด๊ส (100
มิ ลลิ ลิตร) ซึ่ งการผสมในสุ กรสาว (P0) จะผสมทัน ที
เมื่อตรวจพบว่าเป็ นสัดหรื อยอมรับการผสม เช่น ตรวจ
พบว่าเป็ นสัดในช่ วงเช้า จะทาการผสมในช่วงเช้าของ
วันนั้น และผสมซ้ าอี กครั้ งในช่วงบ่ ายของวันเดี ยวกัน
หรื อ ถ้ายังยืน นิ่ งยอมรั บ การผสม จะผสมครั้ งที่ 3 ใน
ตอนเช้าของวันที่ 2 อีกครั้ง สาหรับการผสมในสุกรนาง
ลาดับครอกที่ 1-5 (P1-5) จะผสม หลังการตรวจพบว่า
เป็ นสัดผ่านไป 1ช่วง เช่น ตรวจพบว่าเป็ นสัดในช่วงเช้า
จะผสมในช่วงบ่ายของวันนั้น และผสมซ้ าอีกครั้งในช่วง
เช้าของวันที่ 2 และถ้าแม่สุกรยังยืนนิ่ งยอมรับการผสม
อี กก็ผสมครั้ งที่ 3 ในช่ วงบ่ ายของวัน ที่ 2 อี กครั้ ง โดย
จานวนครั้งการผสม เป็ นไปตามผังการผสมเทียม ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 แผนผังการผสมเทียม
ชนิดสุ กร
สุ กรสาว
(P0)

สุ กรนาง
(P1-P5)

จานวนครั้งการผสมเทียม
ตรวจพบ
เป็ นสัด ผสมครั้ง ผสมครั้ง ผสมครั้ง
(ยืนนิ่ง)
ที่ 1
ที่ 2 *
ที่ 3 **
เช้าวันที่ เช้าวันที่ บ่ายวันที่ เช้าวันที่
1
1
1
2
บ่ายวันที่ บ่ายวันที่ เช้าวันที่ บ่ายวันที่
1
1
2
2
เช้าวันที่ บ่ายวันที่ เช้าวันที่ บ่ายวันที่
1
1
2
2
บ่ายวันที่ เช้าวันที่ บ่ายวันที่ เช้าวันที่
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ที่มา: ฟาร์ มสุ กรของ บริ ษทั ไทยรุ่ งกิจสไวน์บรี ดเดอร์ จากัด

หมำยเหตุ
* ท าการผสมแม่ พ ัน ธุ์ สุ ก ร (P0-P5)ให้ ไ ด้
จานวนสุกรทดลอง ครอกละ 20 ตัวในแต่ละโรงเรื อน
** สาหรับการผสมครั้งที่ 3 จะทาการผสมกับ
แม่สุกรที่ยงั แสดงอาการยอมให้ผสม
2.3 บัน ทึ ก ข้อ มู ล ประจ าตัว ของสุ ก รแม่
พันธุ์ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผสมเทียม เช่น เบอร์น้ าเชื้อ
ของพ่อพันธุ์ที่ใช้ผสม เวลาที่ผสม และครั้งที่ผสม
2.4 บันทึ กการผสมติ ด หลังการผสม 21
วัน และ 42 วัน และปฏิบตั ิดูแลแม่สุกรทดลองระหว่าง
การตั้งท้องในลักษณะเดียวกัน
2.5 จัดการเลี้ ยงดูแม่สุกร หลังจากได้รับ
การผสมแล้ว โดยการให้อาหารสูตรที่ใช้สาหรับแม่สุกร
อุม้ ท้องที่มีโปรตีน 15-16 % มีการปรับเพิ่มปริ มาณตาม
อายุการอุม้ ท้องที่เพิ่มขึ้น จนถึง อายุการอุม้ ท้อง 105 วัน
หรื อใกล้คลอด จึ งเปลี่ ยนเป็ นอาหารสู ตรที่ ใช้สาหรั บ
เตรี ย มคลอดที่ มี โ ปรตี น 14 % ให้ ป รั บ ดัง แสดงใน
ตารางที่ 2

BMO2-4
ตำรำงที่ 2 การให้อาหารแม่สุกรอุม้ ท้อง
อาหารสูตรที่ใช้สาหรับแม่สุกรอุม้ ท้อง
ช่วงของอายุการตั้งท้อง (วัน) ปริ มาณอาหารที่ให้ (กิโลกรัม)
ตัว/วัน
หลังวันผสม – 21 วัน
1.8 - 2.0 กิโลกรัม / ตัว / วัน
21-42 วัน
2 .1 - 2.3 กิโลกรัม / ตัว / วัน
42-63 วัน
2.4 - 2.5 กิโลกรัม / ตัว / วัน
63-84 วัน
2.6 - 2.7 กิโลกรัม / ตัว / วัน
84-105 วัน
2.8 - 3.0 กิโลกรัม / ตัว / วัน
อาหารสูตรที่ใช้สาหรับแม่สุกรเตรี ยมคลอด
ช่วงของอายุการตั้งท้อง (วัน) ปริ มาณอาหารที่ให้ (กิโลกรัม)
ตัว/วัน
105 วัน - ก่อนคลอด 1 วัน
3.0 - 4.0 กิโลกรัม / ตัว / วัน
ที่มา: ฟาร์มสุกรของ บริ ษทั ไทยรุ่ งกิจสไวน์บรี ดเดอร์ จากัด

2.6 ก่ อนคลอด 7 วัน ทาการย้ายแม่ สุก ร
ใกล้คลอด ไปโรงเรื อนคลอดเพื่อเตรี ยมความพร้อมใน
การคลอด ได้แก่ ให้อาหารผสมยาปฏิชีวนะป้ องกันการ
ติดเชื้อก่อนและหลังคลอด มีการจัดการให้แม่สุกรได้อยู่
อย่ างสบายในซองคลอดที่ ก ว้าง และมี ก ารจั ด สภาพ
แวดล้อมภายในห้องคลอดที่เงียบ และเย็นสบายด้วยการ
ให้ น้ าหยด เพื่ อ ลดความเครี ย ดของแม่ สุ ก รอัน เป็ น
สาเหตุของการสูญเสี ยลูกสุกรแรกคลอด
2.7 บัน ทึ กข้อมู ล ข้อมู ลที่ ท าการบัน ทึ ก
ได้แก่ ลู กสุ ก รแรกคลอดทั้งหมด ลูก แรกคลอดมี ชี วิต
และลูกตายแรกคลอด
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
น าข้อ มูล ที่ เก็บ รวมรวม ได้แ ก่ อัต ราการเข้า
คลอด จานวนลูกแรกคลอดทั้งหมด และจานวนลูกแรก
คลอดมีชีวิต มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance) เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้วย
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ ร ะดับ ความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
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ผลกำรวิจยั
อัตรำกำรเข้ ำคลอด
การวิเคราะห์อิทธิ พลร่ วมของจานวนครั้งการ
ผสมกับลาดับครอกของแม่สุกรต่ออัตราการเข้าคลอด
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 อิ ท ธิ พ ลร่ ว มของจ านวนครั้ งการผสมกับ
ลาดับครอกของแม่สุกรต่ออัตราการเข้าคลอด
ลาดับครอก
ของแม่สุกร
P0
P1
P2
P3
P4
P5

อัตราการเข้าคลอดของแม่สุกร
(%)
การผสม 2 ครั้ง
การผสม 3 ครั้ง
90
90
90
90
80
85
90
95
90
95
95
95
P-value = 0.968

จากตารางที่ 3 อิ ท ธิ พ ลร่ ว มของจ านวนครั้ ง
การผสมกับลาดับครอกของแม่สุกรมีผลต่ออัตราการเข้า
คลอด แตกต่ า งกัน อย่า งไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P>
0.05)
สาหรับอิทธิ พลจานวนครั้งการผสมต่ออัตรา
การเข้าคลอด และลาดับครอกของแม่สุกรต่ออัตราการ
เข้าคลอด ได้ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตารางที่ 4

BMO2-5
ตำรำงที่ 5 อิทธิพลร่ วมของจานวนครั้งการผสมกับ
ลาดับครอกของแม่สุกรต่อลูกแรกคลอด
ทั้งหมด

ตำรำงที่ 4 อิทธิพลจานวนครั้งการผสมกับลาดับครอก
ของแม่สุกรต่ออัตราการเข้าคลอด
ปัจจัยที่ศึกษา
การผสม 2
จานวนครั้ง

ครั้ง

การผสม

การผสม 3

อัตราการเข้า P - value
คลอดของแม่
สุ กร (%)
89.17
0.391

ลาดับครอกของ
แม่สุกร
P0
P1
P2
P3
P4
P5

91.67

ครั้ง

ลาดับครอก
ของแม่สุกร

P0
P1
P2
P3
P4
P5

90.00
90.00
82.50
92.50
92.50
95.00

0.301

จากตารางที่ 4 เมื่ อ พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลของ
จานวนครั้งการผสม พบว่า การผสม 2 ครั้ งมีอตั ราเข้า
คลอดเฉลี่ย 89.17 % ในขณะที่การผสม 3 ครั้งที่มีอตั รา
การเข้าคลอดเฉลี่ย 91.67 % ทั้งนี้ ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
สาหรับอิทธิ พลของลาดับครอกของแม่สุกรมี
ผลต่ออัตราการเข้าคลอดแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ (P>0.05) โดยแม่สุกรลาดับครอกที่ 5 มีอตั รา
การเข้าคลอดเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ 95% ส่ วนแม่สุ กรล าดับ
ครอกที่ 2 มีอตั ราการเข้าคลอดเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 82.5%
จำนวนลูกแรกคลอดทั้งหมด
การวิเคราะห์อิทธิ พลร่ วมของจานวนครั้งการ
ผสมกับลาดับครอกของแม่สุกรต่อจานวนลูกแรกคลอด
ทั้งหมดได้ผลดังแสดงในตารางที่ 5
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จานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดเฉลี่ย
(ตัว/แม่)
การผสม 2 ครั้ง
การผสม 3 ครั้ง
13.94
13.11
13.17
12.17
14.00
15.06
14.22
13.79
14.61
15.68
14.79
12.63
P-value = 0.578

จากตารางที่ 5 อิ ท ธิ พ ลร่ ว มของจ านวนครั้ ง
การผสมกับลาดับครอกของแม่สุกรมีผลต่อจานวนลูก
แรกคลอดทั้งหมดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ ทาง
สถิติ (P>0.05)
สาหรั บ อิ ท ธิ พ ลของจ านวนครั้ งการผสมต่ อ
จานวนลูกแรกคลอดทั้งหมด และ ลาดับครอกของแม่
สุกรต่อจานวนลูกแรกคลอดทั้งหมด ได้ผลการวิเคราะห์
ดังแสดงในตารางที่ 6

BMO2-6
ตำรำงที่ 6 อิทธิพลจานวนครั้งการผสม ลาดับครอก
ของแม่สุกรต่อจานวนลูกแรกคลอดทั้งหมด
ปัจจัยที่ศึกษา

จานวนครั้ง
การผสม

ลาดับครอก
ของแม่สุกร

การผสม 2
ครั้ง
การผสม 3
ครั้ง
P0
P1
P2
P3
P4
P5

จานวนลูก
แรกคลอด
ทั้งหมดเฉลี่ย
(ตัว/แม่)
14.13

ตำรำงที่ 7 อิทธิพลร่ วมของจานวนครั้งการผสมกับ
ลาดับครอกแม่สุกรต่อจานวนลูกแรกคลอด
มีชีวติ

Pvalue

ลาดับครอกของ
แม่สุกร
P0
P1
P2
P3
P4
P5

0.951

13.73
13.53
12.67
14.55
14.00
15.16
13.71

0.116

จากตารางที่ 6 เมื่ อ พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลของ
จานวนครั้งการผสม พบว่า แม่สุกรที่ ได้รับการผสม 2
ครั้ง มีจานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดเฉลี่ย 14.13 ตัว/แม่
ในขณะที่ แม่สุกรที่ ได้รับการผสม 3 ครั้ง มีจานวนลูก
แรกคลอดทั้งหมดเฉลี่ย 13.73 ตัว/แม่ ทั้งนี้ ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
อิทธิ พลของลาดับครอกของแม่สุกรมี ผลต่อ
จ านวนลู ก แรกคลอดทั้ งหมดแตกต่ า งกัน อย่า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยแม่สุกรลาดับครอกที่
4 มี จานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดเฉลี่ยสู งสุ ดคื อ 15.16
ตัว/แม่ และแม่ สุ ก รล าดับ ครอกที่ 1 มี จานวนลู ก แรก
คลอดทั้งหมดเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 12.67 ตัว/แม่
จานวนลูกแรกคลอดมีชีวติ
การวิเคราะห์อิทธิ พลร่ วมของจานวนครั้งการ
ผสมกับลาดับครอกของแม่สุกรต่อจานวนลูกแรกคลอด
มีชีวติ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 7
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จานวนลูกแรกคลอดมีชีวติ (เฉลี่ย)
(ตัว/แม่)
การผสม 2 ครั้ง
การผสม 3 ครั้ง
12.83
12.67
12.61
11.06
12.75
13.59
12.50
12.21
13.67
13.89
13.05
11.11
P-value = 0.659

จากตารางที่ 7 อิ ท ธิ พ ลร่ ว มของจ านวนครั้ ง
การผสมกับลาดับครอกของแม่สุกรต่อจานวนลูกแรก
คลอดมี ชี วิ ต พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
สาหรั บ อิ ท ธิ พ ลของจานวนครั้งการผสมต่ อ
จานวนลู ก แรกคลอดมี ชี วิต และ ล าดับ ครอกของแม่
สุ กรต่อจานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตได้ผลการวิเคราะห์
ดังแสดงในตารางที่ 8
ตำรำงที่ 8 อิทธิพลจานวนครั้งการผสม ลาดับครอกของ
แม่สุกรต่อจานวนลูกแรกคลอดมีชีวติ
ปัจจัยที่
ศึกษา
จ านวนครั้ ง
การผสม

จานวนลูกแรกคลอด
มีชีวติ เฉลี่ย (ตัว/แม่)
การผสม 2
12.91
ครั้ง
การผสม 3
12.41

P - value
0.763

ครั้ง

ลาดับครอก
ของแม่สุกร

P0

12.75

P1

11.83

P2
P3
P4
P5

13.18
12.35
13.78
12.08

0.155

BMO2-7
จากตารางที่ 8 เมื่ อ พิ จ ารณา อิ ท ธิ พ ลของ
จานวนครั้ งการผสมพบว่าแม่ สุ กรที่ ได้รับ การผสม 2
ครั้ง มี จานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตเฉลี่ ย 12.91 ตัว และ
แม่สุกรที่ได้รับการผสม 3 ครั้ง มีจานวนลูกแรกคลอดมี
ชี วิ ต เฉลี่ ย 12.41 ตัว ซึ่ งไม่ พ บความแตกต่ า งอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
เมื่อพิจารณา อิทธิ พลของลาดับครอกของแม่
สุกรมีผลต่อจานวนลูกแรกคลอดมีชีวติ แตกต่างกันอย่าง
ไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P>0.05) โดยแม่ สุ ก รล าดั บ
ครอกที่ 4 มีจานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตเฉลี่ยสู งสุ ด คื อ
13.78 ตัว และแม่สุกรลาดับครอกที่ 1 มีจานวนลูกแรก
คลอดมีชีวติ เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 11.83 ตัว
อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจยั
การวิจยั เรื่ องจานวนครั้งที่ เหมาะสมของการ
ผสมในสุ กรสาวและสุ กรนาง ต่ อ อัต ราการเข้าคลอด
และจ านวนลู ก แรกคลอดทั้ง หมดกับ จ านวนลู ก แรก
คลอดมีชีวติ สามารถอภิปราย และสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
จำนวนครั้ งกำรผสมกับ ล ำดับ ครอกของแม่
สุ กรต่ ออัตรำกำรเข้ ำคลอด
ผลการศึ ก ษาจ านวนครั้ งการผสมกับ ล าดั บ
ครอกของแม่สุกรพบว่า อัตราการเข้าคลอดของสุกรสาว
และสุกรนางลาดับครอกที่ 1-5 มีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยอัตราการเข้าคลอด
ของแม่สุกรที่ ได้รับการผสม 2 ครั้งในลาดับครอกที่ 5
และแม่สุกรที่ได้รับการผสม 3 ครั้งในลาดับครอกที่ 3, 4
และ 5 มี อ ัต ราการเข้ า คลอดเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ 95 %
สาหรั บแม่ สุกรลาดับครอกที่ 2 ทั้งที่ ได้รับการผสม 2
ครั้ ง และการผสม 3 ครั้ ง ให้ อตั ราการเข้าคลอดน้อ ย
ที่ สุ ด คื อ 80 % และ 85 % ตามล าดับ แตกต่ า งจาก
ผลการวิ จัย ของ Xue et al. (1998a) และ Xue et al.
(1998b) และ Correa et al. (2001) ที่ พบว่า สุ กรสาวที่
ได้รับการผสม 3 ครั้งมีอตั ราการเข้าคลอดสู งกว่ากลุ่มที่
ได้รับการผสม 2 ครั้ง (P<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่าง
กันของอัตราการเข้าคลอดในสุกรนาง (P>0.10)
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การที่ แม่ สุก รล าดับครอกที่ 2 ของการวิจัยนี้
ให้อตั ราการเข้าคลอดน้อยกว่าแม่สุกรลาดับครอกอื่ น
อาจเนื่องมาจากสภาพร่ างกายแม่สุกรมีความสมบูรณ์ไม่
เต็ ม ที่ ทั้ง นี้ สมพงษ์ , อธิ ภู (2542) กล่ าวว่า แม่ สุ ก รที่
คลอดลูกครอกแรกและครอกที่ 2 จะสู ญเสี ยน้ าหนักตัว
ในช่วงเวลาการเลี้ยงลูกสู งมาก เพราะอาหารที่ กินจะใช้
ทั้งการสร้างน้ านมเลี้ยงลูก ในขณะเดียวกันยังต้องใช้ใน
การพัฒนาของระบบสื บพันธุ์ หากแม่สุกรมีร่างกายทรุ ด
โทรมเพราะกิ น อาหารได้น้อ ย ย่อ มส่ งผลกระทบต่ อ
ประสิ ทธิภาพการสื บพันธุ์ลดลง
ในขณะที่ แม่สุกรที่ มีลูกมาแล้ว 3 ท้อง มักไม่
พบการสู ญเสี ยน้ าหนักตัวมาก เพราะมี พฒ
ั นาการด้าน
การสื บพันธุ์ไปถึงระดับสูงสุดแล้ว ทาให้มีไข่ตกเพิ่มขึ้น
และยังมีฮอร์โมนที่สนับสนุนการฝังตัวของตัวอ่อน และ
เพิ่มขนาดของไข่ ส่ งผลทาให้มีการผสมติดมากขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั นี้ กล่าวคือ การผสม 3 ครั้งใน
แม่ สุ ก รล าดับ ครอกที่ 3 ขึ้ น ไป แสดงค่ าอัต ราการเข้า
คลอดที่ ม ากกว่าสุ กรสาว และแม่สุกรลาดับ ครอกที่ 1
และ 2 ในขณะที่แม่สุกรลาดับครอกที่ 2 ทั้งที่ได้รับการ
ผสม 2 ครั้งและการผสม 3 ครั้ง ให้อตั ราการเข้าคลอด
น้อยที่สุด
จำนวนครั้ งกำรผสมกับ ล ำดับ ครอกของแม่
สุ กรต่ อจำนวนลูกแรกคลอดทั้งหมด
ผลของจ านวนครั้ งการผสมกับ ล าดับ ครอก
ของแม่สุ กรต่อจานวนลูกแรกคลอดทั้งหมด พบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
โดยแม่สุกรลาดับครอกที่ 4 ที่ ได้รับการผสม 3 ครั้ง มี
จานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดเฉลี่ยสู งสุ ดคือ 15.68 ตัว /
แม่ ส่วนแม่สุกรลาดับครอกที่ 1 ที่ได้รับการผสม 3 ครั้ง
มีจานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดน้อยที่ สุดคื อ 12.17 ตัว/
แม่ อย่างไรก็ดี จานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดของแม่สุกร
ลาดับครอกที่ 3 ขึ้นไปทั้งที่ได้รับการผสม 2 ครั้ง และ 3
ครั้ง มีค่าที่เพิ่มขึ้น ซึ่ ง Fulka et al. (1972) กล่าวว่า ครั้ง
แรกของการเป็ นสัดในสุ กรสาวจะมีการตกไข่จานวน
น้อย และมี ไข่ที่ ไม่ส มบู รณ์ มาก และยังพบว่าตัวอ่อ น
จากแม่สุกรสาวจะมีขนาดเล็กกว่าซึ่ งมีผลต่อการพัฒนา

BMO2-8
เพื่ อ การฝั ง ตัว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ แม่ สุ ก รที่ ผ่ า นการ
คลอดมาแล้ว 2-3 ครั้ ง นอกจากนี้ การเปลี่ ย นแปลง
น้ าหนักตัวแม่สุกรจากท้องที่ 1 ถึงท้องที่ 2 ที่ แม่สุกรมี
สภาพร่ างกายทรุ ดโทรมจากการสู ญ เสี ยน้ าหนักตัวใน
ช่ ว งเวลาการเลี้ ยงลู ก จะส่ ง ผลต่ อ อัต ราการผสมติ ด
จานวนลูกสุ กรแรกเกิดในครอกต่อไปได้ ทั้งนี้ ศิริลกั ษณ์,
สุ รศักดิ์ (2552) กล่าวว่า จานวนลูกสุ กรแรกเกิดของแม่
พัน ธุ์ สุ กร จะมี อตั ราที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในช่ วงการให้ ลูก ครอก
ลาดับถัดไปและสู งสุดในลาดับครอกที่ 3-4 ที่แม่สุกรมี
พัฒนาการของระบบสื บพันธุ์สูงสุ ดในช่วงอายุการให้
ลูกครอกที่ 3-4
เมื่อพิจารณาถึงจานวนครั้งการผสมต่อจานวน
ลู ก แรกคลอดทั้งหมดของแม่ สุ ก รที่ ได้รับ การผสม 2
ครั้ง มีจานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดเฉลี่ย 14.13 ตัว/แม่
มากกว่าแม่สุกรที่ ได้รับการผสม 3 ครั้ง ที่ มีจานวนลูก
แรกคลอดทั้ งหมดเฉลี่ ย 13.73 ตั ว /แม่ อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ Xue et al. (1998a) และ Xue et al. (1998b) ที่
พบว่า จานวนครั้งของการผสมในสุ กรสาวที่ ได้รับการ
ผสม 2 ครั้งกับการผสม 3 ครั้ง มี จานวนลูกแรกคลอด
ทั้ งหมด ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(P>0.10)
ท านองเดี ย วกั บ Tarocco, Kirword (2001)
และ Vinicius et al. (2010) ที่ พบว่า จานวนลูก คลอด
ต่อครอกทั้งของแม่สุกรที่ได้รับการผสม 2 ครั้ง และแม่
สุ กรที่ได้รับการผสม 3 ครั้ง ต่อรอบการเป็ นสัด มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) และ
Takai, Koketsu (2010) ศึ ก ษาผลระหว่างการผสม 2
ครั้งกับการผสม 3 ครั้งของสุ กรนาง พบว่า จานวนครั้ง
การผสมต่อจานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดให้ผลแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
จำนวนครั้ งกำรผสมกับ ล ำดับ ครอกของแม่
สุ กรต่ อจำนวนลูกแรกคลอดมีชีวติ
จานวนครั้ งการผสมกับ ล าดับ ครอกของแม่
สุ ก รต่ อ จ านวนลู ก แรกคลอดมี ชี วิต พบว่า แม่ สุ ก รที่
ได้รับการผสม 3 ครั้งของลาดับครอกที่ 4 มีจานวนลูก
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แรกคลอดมีชีวิตเฉลี่ยสู งที่สุดคือ 13.89 ตัว/แม่ ส่ วนแม่
สุกรที่ได้รับการผสม 3 ครั้งในลาดับครอกที่ 1 มีจานวน
ลู ก แรกคลอดมี ชี วิต เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด คื อ 11.06 ตัว /แม่
อย่างไรก็ตามจานวนครั้งการผสมกับลาดับครอกของแม่
สุ กรต่ อจ านวนลูก แรกคลอดมี ชี วิต ให้ผ ลแตกต่างกัน
อย่างไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P>0.05) สอดคล้อ งกับ
Xue et al. (1998a) และ Xue et al. (1998b) ที่ รายงานว่า
สุ ก รสาวและสุ ก รนางที่ ไ ด้รั บ การผสม 2 ครั้ ง กับ ที่
ได้รับการผสม 3 ครั้ง มีลูกแรกคลอดมีชีวิตแตกต่างกัน
อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P>0.10) ในท านอง
เดี ยวกับ Takai, Koketsu (2010) ศึ กษาผลการผสม 2
ครั้ งกับการผสม 3 ครั้งของสุ กรนางพบว่าจานวนครั้ ง
การผสมต่อจานวนลูกแรกคลอดมี ชีวิตให้ผลแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
สรุป
ผลจากการวิจยั นี้ สามารถสรุ ปได้ว่า อิทธิ พล
ร่ วมของจานวนครั้งการผสมกับลาดับครอกของแม่สุกร
และอิทธิ พลของจานวนครั้งการผสม ลาดับครอกของ
แม่ สุ ก ร มี ผ ลต่ อ อัต ราการเข้า คลอด จ านวนลู ก แรก
คลอดทั้งหมด และจานวนลูกแรกคลอดมีชีวิต ของสุ กร
สาว และสุกรนางลาดับครอกที่ 1-5 แตกต่างกันอย่างไม่
มี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ (P>0.05) อย่างไรก็ ดี ก ารผสม 3
ครั้งในแม่สุกรลาดับครอกที่ 3 ขึ้นไป แสดงค่าอัตราการ
เข้าคลอดที่มากกว่าสุ กรสาวและแม่สุกรลาดับครอกที่ 1
และ 2 ในขณะที่ แม่สุกรลาดับครอกที่ 2 ทั้งที่ได้รับการ
ผสม 2 ครั้งและการผสม 3 ครั้ง ให้อตั ราการเข้าคลอด
น้อ ยที่ สุด ส าหรั บ จ านวนลู ก แรกคลอดทั้งหมด และ
จานวนลูกแรกคลอดมีชีวติ ของแม่สุกรลาดับครอกที่ 3
ขึ้นไปทั้งที่ได้รับการผสม 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง มีค่าที่เพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ด้วยความ
กรุ ณ าอย่า งยิ่ง จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ ริ ล กั ษณ์
วงส์พิเชษฐ อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และรองศาสตราจารย์
ดร. มณฑิ ชา พุทซาคา อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ที่ ได้ให้
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คาแนะนาตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆด้วยความเอาใจ
ใส่ ปลูกฝังให้ผวู ้ ิจยั รักการทางาน สนับสนุนให้กาลังใจ
แ ล ะ เป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี แ ก่ ผู ้ วิ จั ย ม าโ ด ย ต ล อ ด
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญ
กิจประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ บริ ษทั ไทยรุ่ งกิ จสไวน์
บรี ดเดอร์ จากัด หม่อมหลวงพรเลิศ นวรัตน์ ผูจ้ ดั การ
ฟาร์ ม คุณวันชัย ตันจริ ยภรณ์ รองผูจ้ ดั การ ที่ ให้ความ
อนุเคราะห์สถานที่ สัตว์ทดลอง เครื่ องมือ และอุปกรณ์
ในการทาวิจยั
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