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คํานิยม

ตั้งแตมีไวรัสโรคพีอารอารเอส (PRRS) และโรคเซอรโคไวรัส (PCV2) อุบัติขึ้นในชวงประมาณ 
20 ปที่ผานมา ไดกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอยางรุนแรง มีความสลับซับซอน
ในเร่ืองของกลไกการกอโรค ที่สําคัญมีความสัมพันธอยางมากกับเรื่องของการจัดการสุขภาพและผลผลิต
ของฟารม

ปจจุบันไดมีการพัฒนา ปรับเปล่ียนเร่ืองของการจัดการสุขภาพและผลผลิตกันอยางกวางขวาง 
ทัง้ในสวนของการเล้ียงสุกรในยุโรปและอเมริกา เพือ่ตอสูกบัโรคท่ีเกดิขึน้จากไวรัสทัง้สองรวมกับแบคทีเรยี
และหรือไวรัสอื่นๆ ที่เปนตัวติดเชื้อรวม รวมท้ังปญหาชีวพิษเช้ือราในอาหาร ที่เปนปญหาใหญทั่วโลก
ในยุคปจจุบัน ที่สําคัญคือการเลี้ยงสุกรที่ตองใชยาตานจุลชีพลดลง 

ผมรูสึกเปนเกียรติที่มีโอกาสไดเขียนคํานิยมสําหรับหนังสือ “การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิต
ในฟารมสุกร” ของผูชวยศาสตราจารย น.สพ. ภาณุวัฒน แยมสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ซึ่งจะเปนหนังสือที่มีประโยชนอยางมากเลมหนึ่งตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของประเทศ 
เพราะไดรวบรวมขอมลูท่ีเปนประโยชนทางวชิาการทีเ่กีย่วของกบัการจดัการผลผลติในระดบัฝงู และปฏบิตัิ
ไดจรงิในภาคสนาม หนงัสอืเลมนีเ้หมาะจะเปนหนังสอืประกอบการเรยีนการสอนดานการจดัการสขุภาพ
และผลผลิตสุกร สําหรับนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวของ และสามารถใชเปนคูมือในการทํางานของเกษตรกร
ผูเลี้ยง รวมถึงสัตวแพทย สัตวบาล ที่เกี่ยวของ

หวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนตอบุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของ และเปนกําลังใจใหอาจารย
ไดจัดทําหนังสือที่เปนประโยชนตอวงการเพิ่มขึ้นในโอกาสตอไป

     รองศาสตราจารย น.สพ. กิจจา อุไรรงค
     ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คํานํา

ปจจบุนักระบวนการผลิตสกุรมาจากการจัดการท่ีด ีควบคุมปองกันโรคได ซึง่มกีารพัฒนามาอยาง
ตอเนื่อง หนังสือ เรื่อง การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟารมสุกรเลมนี้ จากเดิมผูเขียนตั้งใจจะเขียน
ขึ้นมาเพ่ือใหสัตวแพทย สัตวบาล นักวิชาการ และเกษตรกรยุคใหมเอาไวอาน และต้ังใจจะเขียนเพ่ือ
ถายทอดสิง่ทีต่นเองไดเรยีนรูมาตลอด 10 ป ทีท่าํงานดานสกุร ไมวาจะเปนอาจารยสอน ซึง่เปนความใฝฝน
ของครอบครัว และเปนนักวิชาการซ่ึงตองการชวยเหลือเกษตรกรท่ีทําอาชีพเล้ียงสุกร และถึงแมฟารม
จะมีขนาดเล็ก หรือฟารมที่มีขนาดใหญมาก หนังสือเลมนี้นาจะชวยสัตวแพทย สัตวบาล นักวิชาการ 
และเกษตรกรยุคใหม หรือสามารถนําความรูในหนังสือเลมนี้ไปประยุกตใชได ในหนังสือเลมนี้จะเร่ิมจาก
ขอมูลพ้ืนฐานของสุกรต้ังแตพฤติกรรมของสุกร ซึ่งองคความรูนี้สามารถนําไปตอยอดและปรับปรุง
การเลี้ยงสุกรได บทตอไปจะพูดถึงการจัดการวิทยาการสืบพันธุ ซึ่งเปนบทท่ีสําคัญเพราะการทําปศุสัตว 
ถาระบบสืบพันธุดีผลผลิตในฟารมก็จะดีไปดวย ทําใหฟารมๆ นั้นมีโอกาสท่ีจะไดผลผลิตมากข้ึนและ
กาํไรมากขึน้ตามมา นอกจากนีใ้นหนงัสอืเลมน้ียงัรวบรวมเรือ่งการบรหิารการใชยาปฏชิวีนะ ซึง่ในปจจุบนั
การเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ หรือ Antimicrobial resistant หรือ AMR กําลังเปนประเด็นสําคัญ 
และในบทนี้พูดถึงหลักการใชยาอยางสมเหตุผล (Rational drug use or Prudent drug use) ซึ่งทาง
ผูเขียนคิดวานาจะเปนแนวทางใหกับนักวิชาการที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการลดปญหาการดื้อยา
ปฏิชีวนะ และเปนแนวทางใหกับสัตวแพทยในภาคสนามไดเก็บประโยชนจากหนังสือเลมนี้ไปใชในฟารม
ตอไป อีกบทหน่ึงของหนังสือเลมนี้จะเปนเร่ืองของการจัดการสุกรในสุกรชนิดตางๆ ซึ่งเปนพ้ืนฐาน
และรวบรวมกรณีศึกษาในแตละสวนไวดวย จึงทําใหหนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึน ผูเขียนจึงจําเปน
ตองใชเวลามากพอสมควรในการเขียน ซึ่งผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนและ
ทําใหผูอานนําความรูที่ไดไปใชประโยชนตอไป 

อน่ึงภาพประกอบและตารางทีม่ไิดเขยีนเอกสารอางองิไว จะเปนรปูภาพและตารางทีผู่เขยีนไดจาก
ประสบการณที่ไดทํางานเปนอาจารยมหาวิทยาลัย และเปนที่ปรึกษาของฟารมสุกร ซึ่งไดเก็บรวบรวมไว

เปนเวลากวา 10 ป ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูอานไดเขาถึงภาพจากสถานการณจริง และสามารถนําไปประยุกตใช
ในการศึกษา หรือในการทํางานดานสุกรตอไป

     ภาณุวัฒน แยมสกุล
     ผูเขียน
     2561
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กิตติกรรมประกาศ

หนังสือเลมนี้สําเร็จลงได ผูเขียนตองขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแมที่พยายามผลักดันใหขาพเจา
เขาสูวิชาชีพสัตวแพทยและแวดวงการศึกษา ครอบครัวของขาพเจา ภรรยา และลูกท้ัง 3 คน ซึ่งบางคร้ัง
ก็อาจจะรบกวนการเขียนอยูบาง แตสุดทายก็เปนกําลังใจอยางดีมากในการเขียนหนังสือเลมนี้จนจบ 
ครู อาจารยทุกทานจากหลายสถาบันที่สั่งสอนและใหวิชาความรู โดยเฉพาะทีมหมอหมู (ทั้งทีมเล็ก
และทีมใหญ) คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนทีมงานที่ขาพเจาไดรวมทํางาน
เกี่ยวกับสุกรหลังจากจบสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และสุดทายน้ีขอพระขอบคุณอาจารยใหญทุกทาน 
(สัตวที่ขาพเจาไดทําการชันสูตรซากและการวิจัย) ซึ่งเสียสละชีวิตเพ่ือใหขาพเจาไดวิชาความรู และ
ประสบการณเกี่ยวกับการเลี้ยงการจัดการและโรคสุกร ขาพเจาขอขอบพระคุณอยางสุดซึ้งทุกทานมา 
ณ โอกาสนี้

     ภาณุวัฒน แยมสกุล
     ผูเขียน
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01พันธุ
และพฤติกรรมสุกร

1. บทนํา 

ปจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีการพัฒนาอยางมาก สิ่งหนึ่งที่สําคัญในการ
พัฒนาการเลี้ยงสุกรของผูสนใจในการเลี้ยงสุกร ไมวาจะเปนนักศึกษาสัตวบาล สัตวแพทย หรือแมแต
เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรเอง จําเปนตองทราบ คือ พฤติกรรมของสุกร ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนพื้นฐานในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียงสุกรได เชน ชวยการออกแบบลักษณะของโรงเรือน หรือลักษณะคอก 
หรือใชขอมูลดังกลาวในการเฝาระวัง อาการที่ผิดปกติ (syndromic surveillance) หรืออาการปวยของ
สุกรได ซึ่งในบทนี้จะเปนการใหขอมูลพรอมตัวอยางในการนําขอมูลทางดานพฤติกรรมที่สุกรแสดงออก
ไปประยุกตใชในฟารม ซึ่งประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของสุกร พฤตกิรรมในสุกร การจับบังคับสุกร และ
การเคลื่อนยายสุกร

2. ขอมูลพื้นฐานของสุกร 

ประกอบดวย สายพันธุและลักษณะทั่วไปของสุกร วงจรการเลี้ยงสุกรและการเรียกช่ือชนิดของ
สุกร และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของสุกร

2.1 สายพันธุและลักษณะทั่วไปของสุกร
สุกรมีชื่อวิทยาศาสตรวา Sus scrofa domesticus สามารถจัดจําแนกสุกร (classification) 

ตามลักษณะทางวิทยาศาสตร ดังนี้
Kingdom: Animalia
 Phylum: Chordata
  Class: Mammalia
   Order: Artiodactyla
    Suborder: Suina
     Family: Suidea
      Genus: Sus
       Species: indica, scrofa domesticus
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สกุรเปนสตัวกบีคูม ี4 ขา มจีมกูทีแ่ขง็แรงสาํหรบัใชคุยเขีย่อาหาร พบวากอนสกุรจะกนิอาหารหรอื
ในเวลากินอาหารจะมีการใชจมกูในการคุยเข่ียอาหารกอน สกุรจะมีฟนแท (permanent teeth) จาํนวน 
44 ซี่ แบงเปน ฟนดานบนและดานลางอยางละ 22 ซี่ (Houpt, 1991) พบวาสุกรจะมีฟนตั้งแตเกิดใหม 
(newborn) ตางจากสัตวหลายชนิดที่ฟนจะงอกหลังจากคลอดออกเปนระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนั้น
มลีกัษณะอืน่ทีส่าํคญัของสกุรทีไ่มเหมอืนกบัสตัวชนดิอืน่ คอื สกุรมชีัน้ใตผวิหนงั (subcutaneous layer) 
ที่มีไขมันหนา มีประโยชนคือเปนฉนวนเพื่อปองกันความหนาว แตขอเสียท่ีสามารถสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการผลิตคือ ทําใหการระบายความรอนทําไดยาก แมวาในช้ันผิวหนังจะมีตอม (gland) 
อยูคอนขางมาก เชน ตอมไขมัน (sebaceous gland) ซึ่งตอมพวกนี้ไมไดเปนตอมเหงื่อ (sweat gland) 
ทําใหการระบายความรอนออกจากรางกายลําบาก ดังนั้นพฤติกรรมท่ีสุกรมักแสดงออกเม่ืออยูสภาวะ
อากาศรอนคือ การหอบ (panting) ดงันัน้ในการออกแบบโรงเรือน หรือปรับเปล่ียนโรงเรือนเพ่ือใหอากาศ
ภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิลดลง จะตองคํานึงถึงความรอนท่ีจะเกิดขึ้นเปนหลัก ในสวนโรงเรือนปจจุบัน
มีการเปล่ียนเปนระบบควบคุมอุณหภูมิ ไดแก ระบบโรงเรือนแบบปด (close system) หรือเรียกวา
ระบบอีแวปโพเรทีฟ (evaporative system) นอกจากน้ีในบางฟารมอาจมีการสรางระบบน้ําหยด 
สําหรับแมพันธุสุกรเลี้ยงลูก หรือ ระบบนํ้าพนฝอยสําหรับสุกรผสม-อุมทอง รวมถึงในสุกรขุนอาจจะ
มีสวนหนึ่งของคอกใหสามารถขังนํ้าได หรือเรียกวา สวมนํ้า เปนตน 

ในปจจุบันปริมาณการเลี้ยงและการบริโภคสุกรในประเทศจีนมีมากทีสุดในโลก แตการเลี้ยงยังไม
เพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากประชาชนชาวจีนบริโภคเนื้อสุกรคอนขางมาก ประมาณ 
35-40 กิโลกรัมตอคนตอป (สมาคมผูผลิตและแปรรูปเพ่ือการสงออก, 2013) จึงทําใหประเทศจีน
ตองมีการนําเขาสุกรจากตางประเทศ ประเทศคูคาสําคัญของประเทศจีน คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สําหรับประเทศไทยมีการบริโภคเน้ือสุกรประมาณ 14-16 กิโลกรัมตอคนตอป (สมาคมผูผลิตและ
แปรรูปเพื่อการสงออก, 2013) ซึ่งมีการบริโภคที่คอนขางตํ่า สําหรับประเทศที่มีการเลี้ยงสุกรสงออก
ในปริมาณมาก ไดแก เดนมารก อังกฤษ เนเธอรแลนด และสหรัฐอเมริกา (สมาคมผูผลิตและแปรรูป
เพื่อการสงออก, 2013) สุกรพันธุที่ประเทศที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย เชน พันธุลารจไวท (Large white) 
พันธุแลนดเรซ (Landrace) พันธุดูร็อค (Duroc) ซึ่งสายพันธุดังกลาวเหลานี้มีการพัฒนาสายพันธุมาจาก
พนัธุพืน้เมอืง เชน เปนสกุรปาแถบยโุรป สาํหรับการพฒันาสายพนัธุเพือ่การคาสวนใหญผสมขามสายพนัธุ 
(cross bred) เชน ลูกผสมสองสายระหวางพันธุลารจไวทและแลนดเรซ โดยสวนใหญนิยมนําลูกที่เปน
เพศเมียมาใชเปนแมพนัธุตอ สาํหรบัผสมกบัอกีพนัธุ เชน ดรูอ็ค จะไดลกูสามสายพันธุ ซึง่นยิมใชเลีย้งเปน

สุกรขุน สวนสุกรสองสายหรือสุกรพันธุที่จะนําไปเปนสุกรสาวทดแทน (replacement sow หรือ gilt) 
จะตองแสดงลักษณะเดนของสายพันธุนั้น เชน ใหลูกมากในแตละครั้งของการตั้งทอง มีความสามารถ
ในการเลี้ยงลูกดีทําใหนํ้าหนักลูกที่อายุ 21 วัน หรือนํ้าหนักหยานมสูง (weaning weight) รายละเอียด
จะกลาวตอไปในบทท่ี 5 เร่ือง การจัดการสุกรสาว สําหรับสุกรขุน จะตองใหลักษณะประสิทธิภาพ
การเจริญเติบโตที่ดี รวมทั้งคุณภาพซากที่ดีดวยดังนั้น สุกรจะตองมีดัชนีการผลิตท่ีดี เชน มีอัตรา
การเจรญิเตบิโตทีด่ ี(average daily gain; ADG) มอีตัราการแลกเนือ้ทีด่ ี(feed conversion ratio; FCR) 
มีคุณภาพซากดี (carcass quality)
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พันธุสุกรที่นิยมใชเปนพอแมพันธุสุกรในประเทศไทย ไดแก สายพันธุลารจไวทซึ่งลักษณะเดน คือ 
ลําตัวมีสีขาว และหูตั้ง ลักษณะทางพันธุกรรมคือใหจํานวนลูกแรกเกิดมาก (litter size หรือ total born) 
และมีความสามารถเลี้ยงลูกไดดี แตขอเสียคือใหคุณภาพซากที่ไมดี (ภาพที่ 1.1 A) พันธุแลนดเรซ 
ซึ่งมีลักษณะเดน คือ ลําตัวมีสีขาว และหูพับ ซึ่งเปนลักษณะภายนอกท่ีแตกตางจากสุกรพันธุลารจไวท 
ลักษณะทางพันธุกรรมคือใหจํานวนลูกแรกเกิดมาก และมีความสามารถเลี้ยงลูกไดดี แตขอเสียคือ 
ใหคุณภาพซากที่ไมดีเชนกัน (ภาพที่ 1.1 B) พันธุดูร็อคมีลกัษณะเดน คือ ตัวใหญลําตัวมีสีดําแดง ขนยาว
พอสมควรและแข็ง ลักษณะทางพันธุกรรมคือ ใหคุณภาพซากดี แตใหจํานวนลูกแรกเกิดนอยและ
มีความสามารถในการเลี้ยงลูกตํ่า (ภาพที่ 1.1 C) 

นอกจากนี้ยังมีสุกรสายพันธุอื่นอีกมากที่มีใชในตางประเทศ แตอาจไมแพรหลายในประเทศไทย 
เนื่องจากไมแข็งแรง ออนแอ จึงปวยไดงายเม่ือนําเขามาเล้ียงในสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอม
ในประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศรอนชื้น ไดแก สุกรพันธุเพรียเทรน (Pietrain) (ภาพที่ 1.1 D) ซึ่งลักษณะ
ลําตัวสีขาวแตมีลายดางสีดํา โตไว ใหคุณภาพซากดีแตมียีนสที่ใหพันธุกรรมท่ีไมดี เชน ยีนสเครียด
หรือฮาโลเทนยีนส (Fábrega et al., 2002) สุกรพันธุลารจแบร็ค (Large black) ที่ลําตัวมีสีดําสนิท 
สกุรพันธุเบอรกเชียร (Berkshire) ทีล่าํตัวสดีาํขนยาวแตขอขาท้ังสีม่สีขีาว สกุรพันธุแทมเวอด (Tamworth) 
สุกรพันธุยอรกเชียร (Yorkshire) และ สุกรพนัธุแฮมเชียร (Hampshire) แตปจจุบันมีระบบการเล้ียงสุกร
ที่มาชวยใหสามารถเลี้ยงสุกรสายพันธุจากตางประเทศเหลานี้ได เชน ระบบโรงเรือนปด 

 ภาพที่ 1.1 พอพันธุสุกรสายพันธุลารจไวท (A) แลนดเรซ (B) 
  ดูร็อค (C) และ เพรียเทรน (D) 

A

C

B

D
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การระบุเพศของสุกรสามารถสังเกตไดชัดเจนจากอวัยวะเพศภายนอก เชน การสังเกตท่ีอวัยวะ
สืบพันธุ ซึ่งในสุกรเพศผูจะพบอวัยวะเพศผู และอัณฑะ (testis) สวนสุกรเพศเมียจะพบอวัยวะเพศเมีย 
แตบางครั้งสามารถพบความผิดปกติทางดานพันธุกรรม คือ พบสุกรมีสองเพศในตัวเดียวกัน ซึ่งโดย
ปกติสุกรเหลานี้จะไมสามารถมีลูกไดหรือเปนหมัน (ภาพท่ี 1.2) การสังเกตเพศหรืออวัยวะเพศจึงมี
ความสําคัญมาก สําหรับการคัดเลือกพอแมพันธุสุกร เพราะหากพบความผิดปกติดังกลาวจะไมควร
นํามาเปนพอแมพันธุสุกรตอไป

 ภาพที่ 1.2 สุกรขุนที่แสดงอวัยวะเพศทั้ง 2 เพศในตัวเดียวกัน ไดแก อวัยวะเพศเมีย (ลูกศรสีดํา) 
  และ อวัยวะเพศผู (อัณฑะ) (ลกูศรสีขาว)

2.2 วงจรการเลี้ยงสุกรและการเรียกชื่อชนิดของสุกร
ในวงจรการเล้ียงสกุรสามารถ แบงออกเปน 2 ชนดิ คอื 1) วงจรการเล้ียงของสกุรพนัธุ เปนรปูแบบ

การเลี้ยงสุกรซึ่งเมื่อโตเต็มท่ีแลวจะนํากลับมาเปนพอแมพันธุในฟารมตอไป และ 2) วงจรการเลี้ยง
ของสุกรขุน เปนรูปแบบการเล้ียงสุกรท่ีเมื่อโตถึงนํ้าหนักประมาณ 100 กิโลกรัม จะถูกนํามาขายเปน
สุกรขุนใหแกผูบริโภค ซึ่งการที่จะเขาใจวงจรการเล้ียงสุกรไดจะตองทําความเขาใจ ชื่อหรือชนิดของสุกร
ในเบื้องตนกอน เนื่องจากเพื่อเกิดมาตรฐานเดียวกันและสามารถเขาใจความหมายเหมือนกันจึงมี
ความจําเปนตองทราบชื่อและการเรียกชนิดของสุกรในแตละระยะ ประกอบดวย

1.  สุกรสาวทดแทน (gilt หรือ replacement sow) หมายถึงสุกรเพศเมียซึ่งมีคุณลักษณะ
ทางดานพนัธกุรรมและโครงสรางเหมาะสมท่ีจะนาํมาเปนแมพนัธุสกุรเพือ่ทดแทนแมพนัธุสกุรท่ีมอีายมุาก 
(มากกวา 3 ป) และหรือแมพันธุสุกรที่มีลําดับทอง (parity) มากกวา 6 (ลําดับทองหรือ parity หมายถึง 

อวัยวะเพศเมีย

อวัยวะเพศผู (อัณฑะ)
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ตัวเลขที่บงชี้จํานวนการคลอดของแมพันธุสุกร เชน แมพันธุสุกรลําดับทองที่ 0 หมายถึง แมพันธุสุกร
ตัวนั้นยังไมเคยคลอดลูกเลย และแมพันธุสุกรลําดับทองที่ 4 หมายถึง แมพันธุสุกรที่คลอดลูกมาแลว 
4 ครั้ง) ซึ่งโดยทั่วไปฟารมสุกรจะเริ่มคัดและเตรียมสุกรสาวทดแทนต้ังแตอายุ 4 เดือนครึ่งถึง 6 เดือน 
ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีสุกรเร่ิมอยูในวัยหนุมสาว (puberty) โดยเปนระยะเวลาท่ีสุกรสาวแสดงลักษณะ
ทางพันธุกรรมออกมาอยางเดนชัด เชน โครงสรางรางกาย จํานวนและระยะหางของเตานม เปนตน 
เหมาะสมเปนอยางย่ิงที่ทําการคัดเลือกเปนสุกรสาวทดแทน และเม่ือสุกรสาวมีอายุประมาณ 7-8 เดือน 
สุกรสาวจะอยูในระยะเจริญพันธุ (maturation) และสามารถหรือพรอมที่จะถูกผสมพันธุ

2.  แมพันธุสุกรรอผสม (sow mating) หมายถึงสุกรสาวทดแทนท่ีพรอมสําหรับการผสมพันธุ 
และหรือแมพันธุสุกรที่แสดงอาการเปนสัด (heat sign) (จะกลาวรายละเอียดในบทท่ี 6) และพรอมที่จะ
ไดรับการผสมพันธุ ซึ่งโดยสวนใหญแมพันธุสุกรเหลาน้ีจะอยูในโรงเรือนผสมและอุมทอง (gestating 
house) เมื่อสุกรเหลาน้ีเปนสัดจะถูกผสมซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก การผสมจริง คือการไดรับ
การผสมจากพอพนัธุสกุร ซึง่ปจจบุนัไมไดรบัความนยิมแลว และการผสมเทียม (artificial insemination; AI) 
หลังจากนั้นจะเขาสูระยะอุมทองตอไป

3.  แมพันธุสุกรอุมทอง (gestating sow) หมายถึงแมพันธุสุกรท่ีไดรับการผสมแลวต้ังทอง 
ซึ่งหมายถึงอสุจิ (sperm) กับไข (ova) ไดรับการผสมกัน (fertilization) โดยปกติอสุจิเพียง 1 จะไดรับ
การผสมกับไขไดเพียง 1 ใบเทานั้น หลังจากที่มีการผสมกันระหวางอสุจิและไขนั้นคือเริ่มกระบวนการ
ตั้งทอง โดยปกติแมพันธุสุกรจะตั้งทองประมาณ 114 วัน ± 2 วัน (เนื่องจากในการเปนสัดของแมพันธุ
สกุร 1 คร้ัง จะมกีารผสมเทียมอยางนอย 2-3 ครัง้ ดงันัน้ในการกําหนดวันคลอดจึงจะนบัการผสมครัง้แรก
และนับไปอีก 114 วัน ซึ่งในวันน้ันจะเปนวันคลอด) ในระยะดังกลาวนี้แมสุกรอยูในโรงเรือนผสมและ
อุมทองเชนกัน และกอนคลอดประมาณ 5-7 วัน แมสุกรจะถูกยายไปรอคลอดที่โรงเรือนคลอดตอไป

4.  แมพนัธุสกุรเลีย้งลกู (lactating sow) หมายถงึแมพนัธุสกุรทีค่ลอดลกูสกุรรวมถงึกาํลงัใหนม
หรือเล้ียงลูกอยู ซึ่งแมสุกรเหลาน้ีจะอยูในโรงเรือนเล้ียงลูก (lactating house) โดยปกติแมพันธุสุกร
จะเลี้ยงลูกสุกรอยูประมาณ 21-28 วัน แมสุกรชนิดนี้จะถูกดูแลอยางดี และใหอาหารเต็มที่ หมายเหตุ: 
ในอดตีมเีทคนิคการเล้ียงซึง่จดุประสงคสวนหนึง่คอืตองการเพิม่รอบการผลติและลดปญหาการตดิเชือ้โรค
ในลูกสุกร โดยในการหยานมเร็ว (early weaning technique) ซึ่งเปนการตัดวงจรของโรค (Fangman 

and Roderick, 1997) มีหลักการคือ การหยานมเร็วซึ่งปกติจะหยาประมาณ 21-28 วัน แตการหยานม
เรว็จะหยานมทีร่ะยะเวลานอยกวา 14 วนั โดยตองการใหภมูคิุมกนัซึง่ลกูสกุรไดรบัจากแมสกุร (maternal 
immunity) ในโรคตางๆ ยงัไมหมดลง ทาํใหหลังหยานมลูกสุกรจะไมตดิเช้ือโรคตางๆ นัน้ และวัตถุประสงค
อีกอยางหนึ่งคือตองการเพิ่มรอบการผลิตหรือเพิ่มครอกตอแมตอป (litter per sow per year; L/S/Y) 
ซึ่งจะสามารถทําใหดัชนีการผลิตที่สําคัญของฟารมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะดัชนีลูกหยานมตอแมตอป 
(pig wean/sow/year; W/S/Y) แตปจจุบันวิธีการนี้ไมคอยนิยมแลว เนื่องจากพบวาเกิดผลเสียมากกวา
ผลดี กลาวคือลูกสุกรมักจะไมพบการปวยในชวงเลี้ยงลูก และหยานมชวงตนเนื่องจากมีภูมิคุมกันที่ไดรับ
จากแมยังคงระดับสูงอยู แตหลังจากภูมิคุมกันที่ลูกสุกรไดรับจากแมหมดลงพอดี ก็มักพบการปวยของ
ลูกสุกรนอกจากนี้เนื่องจากลูกสุกรที่หยานมยังมีอายุนอยเมื่อหยานม จึงทําใหลูกสุกรออนแอและติดเช้ือ
ไดงายกวาการหยานมที่ใหอายุมากกวา ดังนั้นหากจะทําวิธีนี้จะตองมีการจัดการที่เหมาะสมรองรับ 
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จากประสบการณของผูเขียน การหยานมใหเร็วขึ้นสามารถทําไดโดยไมคอยมีผลกระทบตอสุขภาพแม
และลูกสุกร คือ ไมควรหยานมต่ํากวา 18 วัน

5.  ลูกสุกร (piglet) หมายถึงลูกสุกรตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 21-28 วัน หรือจนกระท่ังหยานม 
โดยลูกสุกรจะอยูกบัแมพนัธุสกุรในโรงเรอืนและคอกเดยีวกนั (โรงเรอืนเลีย้งลกู) ซึง่ระยะเวลาจะแตกตางกนั
ขึน้อยูกบัระยะเวลาหยานมในแตละฟารม โดยลกูสกุรในระยะนีห้ลงัจากเกิดจะกนินมแมสกุรเปนสวนใหญ 
แตจะมีอาหารเลียราง (creep feed) เสริมเขาไปใหกับลูกสุกรเพื่อใหเกิดการปรับตัวกอนที่จะกินอาหาร
ผสมเหลานี้ในอนาคต นอกจากนี้ลูกสุกรในระยะนี้ยังตองการอุณหภูมิสิ่งแวดลอมที่คอนขางสูงอยู ดังนั้น
จึงอาจมีความจําเปนตองมีที่สําหรับใหความอบอุน เชน กลองกก หรือ เพิ่มไฟกก ในพื้นที่สวนหนึ่งของ
คอกดวย (รายละเอียดการจัดการจะกลาวในบทที่ 7) 

6.  สุกรอนุบาล (nursing pig) หมายถึงสุกรที่มีอายุตั้งแต 21-28 วัน หรือหยานมจนถึงอายุ
ประมาณ 10 สปัดาห โดยลกูสกุรอนุบาลจะถกูแยกออกจากแมพนัธุสกุรหลงัจากหยานมและถกูเคลือ่นยาย

ออกไปอยูในโรงเรือนสุกรอนุบาล (nursing house) ลูกสุกรอนุบาลชวงตนจะคอนขางออนแอมาก
กวาปกติ เนื่องจากเกิดภาวะเครียดในหลายๆ ดาน เชน การยายจากแมสุกร การยายไปโรงเรือนอนุบาล 
มีการเปล่ียนอาหารจากน้ํานมแมสุกรเปนอาหารผสม นอกจากน้ีภูมิคุมกันโรคท่ีลูกสุกรไดรับจากแม
เริ่มหมดลง ซึ่งเปนผลใหลูกสุกรหยานมชะงักการเจรญิเติบโต (set back หรือ growth check) ดังนั้น
จึงมีความจําเปนตองเพิ่มการดูแลและการจัดการที่ดีเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการดานอาหาร 
ซึ่งหลังจากเลี้ยงที่โรงเรือนอนุบาลประมาณ 4-6 สัปดาห ลูกสุกรอนุบาลจะถูกยายไปเล้ียงในโรงเรือนขุน
ตอไป (finishing house)

7.  สุกรขุน (finishing pig) หมายถึงสุกรที่อยูในระยะสุดทายของการเล้ียงสุกรกอนที่จะสงขาย 
(นํา้หนกัขายเฉล่ีย 100 กโิลกรัม) ประกอบดวยหลายระยะโดยอาจแบงออกตามชนดิของอาหารทีส่กุรขนุ
ไดรบัหรอืแบงตามนํา้หนกัดงันี ้ระยะสกุรเลก็ (starting pig) หมายถงึสกุรทีม่นีํา้หนกัตัง้แต 25-45 กโิลกรมั 
ระยะสุกรรุน (growing pig) หมายถึงสุกรที่มีนํ้าหนักตั้งแต 45-70 กิโลกรัมและ สุกรขุน (finishing pig) 
หมายถึงสุกรที่มีนํ้าหนักตั้งแต 70 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งเปนระยะสุดทายกอนที่จะสงขาย 

(หมายเหตุ: ระบบการเล้ียงสุกรแบบใหม นิยมเลี้ยงสุกรหลังหยานมจนถึงขายเปนสุกรขุน 
หรือเรียกวา การเลี้ยงแบบ two-site production ซึ่งชวงแรกของการเลี้ยงจะตองมีการจัดการที่ดีมาก 

โดยเฉพาะการจัดการเพื่อลดปญหาขอเสียของพื้นแบบซีเมนต (cement floor) ที่มักพบวาจะเก็บ
ความเย็นไดคอนขางดีและการทําความสะอาดคอนขางยาก ดังนั้นเม่ือลูกสุกรหลังหยานมพบพ้ืนคอก
ที่เปนซีเมนตจะสงผลใหลูกสุกรออนแอและทองเสียไดงาย ดังนั้นวิธีการแกไขเบ้ืองตนคือ การใชสิ่งปูรอง 
(bedding) เชน แผนไม หรือ แกลบ จะลดปญหาในสวนนี้ได)

จากที่กลาวมาขางตนในวงจรการเล้ียงสุกรสามารถ แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 1) วงจรการเล้ียง
ของสุกรพันธุ และ 2) วงจรการเลี้ยงสุกรขุน (ภาพที่ 1.3) ซึ่งทั้งสองวงจรการเลี้ยงชวงตนมีลักษณะ
ทีเ่หมอืนกัน แตตางกนัท่ีหลงัจากลกูสกุรอยูในระยะสุกรขนุ วงจรการเลีย้งสกุรพนัธุจะมีการนาํสกุรทีเ่ปน
พันธุแท (pure breed sow) เชน พันธุลารจไวทหรือ พันธุแลนดเรซ และหรือสุกรพันธุที่มีสองสาย 
เชน ลูกสุกรท่ีเกิดจากพันธุลารจไวทกับพันธุแลนดเรซ กลับไปเปนสุกรพอแมพันธุทดแทนตอในฟารม 
แตสําหรับวงจรการเล้ียงของสุกรขุนจะเปนลูกสุกรสามสาย เชน ลูกสุกรที่เกิดจากพันธุลารจไวทและ
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พันธุแลนดเรซและดูร็อค เมื่อนํ้าหนักประมาณ 100 กิโลกรัมจะขายเปนสุกรขุนตอไป ซึ่งระยะเวลาท่ีใช
ในการเลี้ยงทั้งหมดประมาณ 5 เดือนถึง 6 เดือน 

ภาพที่ 1.3 วงจรการเลี้ยงสุกรพันธุและสุกรขุน

นอกจากน้ียงัมรีะบบการเล้ียงสกุรหลายชนิด แบงเปน 4 แบบ (Zimmerman, 2012) คอื 1) ระบบ
การผลิตสุกรแบบดั้งเดิม (traditional single site or one site production) เปนระบบการเลี้ยงทั่วไป 
มักพบเปนฟารมเกษตรกรรายยอยเลี้ยงสุกรไมมาก กลาวคือ การรวมสุกรทุกกลุมหรือทุกชวงอายุไวใน
บริเวณฟารมเดียวกันโดยมีทั้งสุกรพอแมพันธุ สุกรอนุบาล และสุกรรุน-ขุน ระบบนี้มีการเคลื่อนยายสุกร
แบบตอเนื่อง การติดเช้ือระหวางสุกรตางอายุกันเกิดข้ึนไดงาย ทําใหโรคเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและเร้ือรัง 

โดยมักพบโอกาสการติดเชื้อในลูกสุกรอยู 2 ชวง คือ การติดเช้ือในคอกคลอดจากแมสุกรและการติดเช้ือ
ระหวางสุกรรุนพี่และรุนนองในคอกหรือโรงเรือนเดียวกัน 2) ระบบการผลิตแบบทูไซต (two-site pro-
duction) เปนระบบทีแ่ยกสกุรเลีย้งใน 2 พืน้ที ่เปนระบบการผลติทีแ่ยกสกุรอนบุาลและสกุรรุน-ขนุ ออก
จากกันไปอยูอีกพ้ืนที่หนึ่ง ระบบน้ีสุกรหลังหยานมจะถูกนําไปเล้ียงในฟารมสุกรขุนเลย เพราะไมมีคอก
อนบุาลโดยตรงในคอกขุนปกติจะตองเล้ียงอนุบาลดวย ดงัน้ันระบบน้ีจะมีการยายสุกรเพยีง 1 คร้ังเทานัน้ 
ดงันัน้การดแูลตองเครงครัดเปนพิเศษโดยเฉพาะชวงยายลกูสกุรหลงัหยานมใหมๆ  ลงเลีย้งในคอกสกุรขนุ 
จําเปนตองมีที่รองนอน เชน แผนไมหรือแกลบ รวมถึงการใหไฟกกเพื่อเพิ่มความอบอุนใหกับลูกสุกรดวย

แมสุกรรอผสม

แมสุกรเลี้ยงลูก

สุกรสาวหรือสุกรทดแทน สุกรอนุบาล สุกรขุน

แมสุกรอุมทอง

ลูกสุกร
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เพราะพื้นคอกสุกรขุนเปนพื้นซีเมนตซึ่งสะสมความเย็นไดดีจึงทําใหมีอุณหภูมิตํ่า ถาการจัดการไมดีอาจ
สงผลใหลูกสุกรทองเสียไดงาย 3) ระบบการผลิตแบบทรีไซต (three-site production) ระบบนี้
มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เปนระบบการผลิตที่แยกสุกรรุน-ขุน ออกมาจากสุกรอนุบาลและนําไปเลี้ยง
ในพ้ืนที่หรือฟารมอีกแหงที่อยูหางออกไป ระบบน้ีประกอบดวยฟารม 3 แหงคือ ฟารมที่ 1 เปนฟารม 
สุกรพอแมพันธุฟารมที่ 2 เปนฟารมสุกรอนุบาล และฟารมที่ 3 เปนฟารมสุกรรุน-ขุน ระบบนี้มีการ
เคลื่อนยายสุกร 2 ครั้ง แบบที่ 2 เปนแบบประยุกตสุกรทั้ง 3 กลุม (สุกรพอแมพันธุ สุกรอนุบาล และ
สุกรขุน) อยูในพื้นที่ี่ฟารม เดียวกัน (on-site) แตแยกยูนิตกันชัดเจน แตละยูนิตอยูหางกัน แยกบุคลากร
และอุปกรณจากกันโดยเด็ดขาด ระบบน้ีสามารถหยุดวงจรการแพรกระจายของโรคซึ่งเปนขอดีของ
ระบบการจัดการแบบนี้ 4) ระบบการผลิตแบบมัลติไซต (multi-site production) เปนระบบการผลิต
ที่แยกเลี้ยงสุกรทั้ง 3 กลุมอายุเหมือนระบบทรีไซตแตที่แตกตางจากระบบทรีไซตคือสุกรแตละกลุม อายุ
จะแยกเลี้ยงเปนหลายฟารม ระบบนี้เหมาะกับการผลิตในรูปแบบสหกรณ ซึ่งมีฟารมสมาชิกจํานวนมาก
และฟารมทีม่ขีนาดใหญ ระบบนีส้ามารถหยดุวงจรการแพรกระจายของโรคและเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโต
และอตัราการเปลีย่นอาหารด ีแตสาํหรบัระบบสหกรณตองพึง่ระบบการแพรกระจายของโรคระหวางฟารม
จากการขนสงดวย เชน การจับสุกรขุน ดังนั้นตองมีการวางแผนการขนสงอยางเปนระบบ

2.3 การแสดงพฤติกรรมของสุกร
พฤตกิรรม (behavior) ทีป่กติในสกุรไมวาจะเปนสกุรพนัธุหรอืสกุรขุนจะคลายคลงึกัน คอืสวนใหญ

ของสุกรในชวงชีวิตจะประกอบดวย การกินประมาณรอยละ 9 คนหาบางสิ่งบางอยางรอยละ 13 นอน
รอยละ 70 และพฤติกรรมที่ยังไมทราบรอยละ 8 โดยสุกรจะเริ่มเขาสูวัยหนุมสาว (puberty) ที่อายุ
ประมาณ 5-6 เดือน และสุกรจะโตเต็มวัย (maturation) ที่อายุประมาณ 7-8 เดือน มีระยะอุมทอง
ของแมพันธุสุกร 114 วัน และระยะเลี้ยงลูกประมาณ 21-28 วัน (Zimmerman et al., 2012) ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับแตละฟารมจะเปนผูกําหนด เพราะฉะน้ันจากพฤติกรรมของสุกรโดยท่ัวไปดังกลาวสิ่งท่ีสําคัญ
ในการออกแบบคอกหรือที่สําหรับเลี้ยงสุกรจะตองมีพื้นท่ีพอที่จะใหสุกรไดนอนได เพราะพฤติกรรมปกติ
ของสุกรที่แสดงออกมากที่สุดคือการนอนมากถึงรอยละ 70 และรวมกับพฤติกรรมการคนหาบางสิ่ง
บางอยางอีกรอยละ 13 รวมทั้งสองพฤติกรรมเปนรอยละ 83 ซึ่งท้ังสองพฤติกรรมของสุกรตองการพื้นที่

คอนขางมาก ดังนั้นหากคอกท่ีเลี้ยงสุกรไมมีพื้นที่เพียงพอจะสงผลตอสุกร เพราะฉะน้ันพื้นท่ีที่เพียงพอ
ในคอกจึงมคีวามสําคญัมากในการเล้ียงสกุรทกุชนดิ คาํถามคอื หากพืน้ทีไ่มพอหรอืมกีารเลีย้งสกุรหนาแนน
จะสงผลอยางไร? คาํตอบทีบ่อกไดทนัทคีอื สกุรจะเกดิความเครยีด ซึง่ความเครยีดจะสงผลใหเกดิฮอรโมน
บางชนิดสูงขึ้น เชน ฮอรโมนคอรติซอล (cortisol hormone) ซึ่งฮอรโมนดังกลาวมีผลทั้งระบบของสุกร 
โดยเฉพาะกระทบตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโต (จะกลาวในรายละเอียดในบทถัดไป)

2.4 การเคลื่อนไหวในสุกร 
การเคลื่อนไหวของสุกร (swine movement) สวนใหญสุกรจะมีการเคลื่อนไหวเปนกลุมหรือ

มีการเคล่ือนไหวตามกัน โดยการเปล่ียนแปลงลักษณะทาทางจะเปนการแสดงตามสุกรตัวอื่นที่สุกร
ตัวนั้นเห็นซึ่งเปนพฤติกรรมเลียนแบบอยางหนึ่งในสุกร โดยพฤติกรรมดังกลาวสามารถเห็นไดชัดเจน 
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เชน พฤตกิรรมการกนิ เมือ่สกุรตวัหนึง่ตวัใดภายในคอกลกุขึน้กนิอาหารทีถ่งัอาหาร สกุรตวัอืน่ทีอ่ยูภายใน
คอกเดียวกันก็จะลุกขึ้นกินตามไปดวย ซึ่งลักษณะพฤติกรรมที่แสดงตามกันของสุกรเหลานี้ ในระบบ
การเลี้ยงสุกรจึงมีการนํามาคิดคนหรือปรับปรุงการจัดการดานอื่นตามมา เชน การทําที่ใหอาหารสําหรับ
สุกรแบบติดผนังคอกซึ่งออกแบบใหมีชองวางซ่ึงทําใหสุกรในคอกที่ติดกันสามารถเห็นสุกรที่กําลัง
กินอาหารได เพื่อเปนการกระตุนสุกรคอกที่ติดกันหรือตัวอื่นเขามากินอาหารตามกัน นอกจากนี้
บางพฤติกรรมก็อาจสงผลเสียตอสุขภาพของสุกรไปดวย เชน พฤติกรรมการคนหาบางสิ่งบางอยาง 
สุกรเม่ืออยูในสภาวะต่ืนหรือไมไดนอน สุกรจะพยายามคนหาหรือมีการใชจมูกดมกล่ินภายในคอกของ
ตัวสุกรเองอยูบอยครั้ง ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สุกรแสดงออกคอนขางบอย โดยอาจสงผลเสียไดหากภายใน
คอกไมไดลางคอก มีการสะสมมูลมากก็ทําใหสุกรที่มีพฤติกรรมดังกลาวไดรับเช้ือโรคและปวยเปนโรคได 
ดังน้ัน กระบวนการจัดการที่ดี โดยเฉพาะเร่ืองสุขาภิบาลคอก (sanitation) จึงเปนสิ่งจําเปน ซึ่งควรมี
การลางและพักคอกอยางเหมาะสมและสมํ่าเสมอ 

3. พฤติกรรมของสุกร

สามารถแบงพฤติกรรมของสุกรออกเปน 8 พฤติกรรมหลัก คือ

3.1 พฤติกรรมทางสังคมและการสื่อสาร 
สุกรมีพฤติกรรมทางสังคม (social behavior) คือสุกรชอบอยูเปนฝูง ในสังคมของสุกรมีการ

แบงลําดับชั้นเหมือนในสัตวสังคมชนิดอื่น จะพบพฤติกรรมนี้อยางชัดเจนในสุกรที่อยู ในธรรมชาติ 
เชน สุกรปา สุกรที่ทําหนาที่ในการคุมฝูง (seniority) จะเปนสุกรที่มีอายุและนํ้าหนักมากกวา สวนใหญ
เปนตวัผู พฤตกิรรมนีม้กีารแสดงออกชัดเจนในสกุรปา แตสกุรในฟารมอาจมกีารแสดงออกของหัวหนาฝงู
อาจลดลง เน่ืองจากสุกรถูกจัดใหอยูในคอกเดียวกันโดยมีอายุและน้ําหนักท่ีใกลเคียงกัน หากมีพฤติกรรม
ดังกลาวมากอาจทําใหเกิดการตอสูและกาวราว สงผลตอประสิทธิภาพการผลิต เชน ลดการกิน หรือ
การเกิดบาดแผลท่ีลาํตัว ดงันัน้ในการจัดการเพ่ือเพ่ิมการผลิตจงึควรมีการคัดแยกและพยายามจัดขนาดตัว
หรือน้ําหนักของสุกรใหใกลเคียงกันมากที่สุดในแตละชุดการผลิต สุกรที่มีอายุใกลเคียงกันจะมีพฤติกรรม
การหยอกลอเลนกันเปนสวนใหญ แตสุกรที่โตมากข้ึนจะมีความกาวราวมากขึ้น (aggressive) โดยเฉพาะ
สกุรพอพนัธุทีโ่ตเต็มที ่ความกาวราวจะแสดงออกใหเหน็ไดจากการเอาหวัชนกนั (head to head knock) 
ซึ่งสุกรที่แพคือสุกรที่หนีหลังจากการเอาหัวชนกัน ซึ่งสุกรตัวที่ชนะก็จะเปนหัวหนาฝูงหรือผูคุมฝูงนั้น
ตอไป (Midgley, 1983)

หากพฤติกรรมความกาวราวของสุกรมีมากอาจสงผลเสียไดกลาวคือ ความกาวราวดังกลาวจะขม
สกุรตัวอืน่ๆ ทีอ่ยูในฝูงหรือคอกเดียวกัน และอาจทําใหมผีลตอการกินได (feed intake) และการเจริญเติบโต
ตามมา ซึง่ในบางคร้ังพฤติกรรมการกาวราวจากสุกรตัวใดตัวหน่ึงอาจชักนาํใหเกดิความกาวราวตามกันได 
(social aggressive) นอกจากน้ีสาํหรบัลกัษณะการตกแตงตวัเองในสุกรเพศเมีย หรอืเรยีกวา การ grooming 
ก็อาจพบได แตอาจพบเห็นไดไมมากนัก ลักษณะพฤติกรรมการตกแตงตัวเองที่พบบอย เชน การใช
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ดานขางลําตัวเสียดสีกับผนังคอกเมื่อลําตัวสกปรก ซึ่งลักษณะดังกลาวจะพบในสุกรเพศเมียมากกวา 
สกุรเพศผู เปนตน แตอยางไรกต็ามอาจจะตองพยายามแยกอาการดงักลาวจากความผิดปกตอิยางอืน่ดวย 
เชน การติดโรคไรขี้เรื้อน ซึ่งสุกรก็จะมีลักษณะการใชสีขางเสียดสีกับผนังคอกเชนเดียวกัน

การติดตอสื่อสารของสุกร (swine communication) สุกรจะใชเสียงเปนหลัก สามารถสังเกต
ไดงาย เชน ในโรงเรือนแมพันธุ โดยแมพันธุสุกรที่เลี้ยงลูกสุกรอยู จะมีเสียงท่ีจําเพาะสําหรับลูกสุกรของ
ตวัเอง โดยเวลาแมพนัธุสกุรสงเสยีงรองออกไป เมือ่ลกูสกุรไดยนิก็จะมากินนํา้นม (Fraser, 1998) แตสาํหรบั
ลูกสุกรที่ทําการฝากเล้ียงหรือยายมาจากแมพันธุสุกรตัวอื่นจะเขามากินนมไดชาเนื่องจากไมคุนชินกับ
เสียงที่แมพันธุสุกรตัวนั้นสื่อสารออกมา ทําใหเกิดปญหาได นอกจากการสื่อสารโดยใชเสียงแลว ในสุกร
ที่อายุใกลเคียงกันอาจมีการสื่อสารโดยการใชดานขางของลําตัวถูกันและกัน (side to side contact) 
หรือการใชจมูกถูหรือดมกัน (nose to nose contact) (ภาพที่ 1.4) เพื่อแสดงวาสุกรตัวนั้นอยากที่จะ
เลนดวย เปนตน

ภาพที่ 1.4 ลูกสุกรแสดงพฤติกรรมการใชจมูกถูและดมกัน (nose to nose contact)

3.2 พฤติกรรมทางเพศ 
พฤติกรรมทางเพศของสุกร (sexual behavior) แสดงออกทั้งเพศผูและเพศเมีย ในสุกรเพศผู

หากไมมีปญหาระบบสืบพันธุ (เชน ความผิดปกติของฮอรโมน) หรือเคยมีประสบการณทางเพศไมดีแลว 
จะแสดงอาการกําหนัด (libido) ไดตลอดเวลาเมื่ออยูใกลหรือไดกลิ่นสุกรเพศเมีย โดยพฤติกรรมที่สุกร
เพศผูแสดงออกคือ นํ้าลายฟูมปาก เขาหาสุกรเพศเมีย และพยายามข่ีหลังของสุกรเพศเมีย (จะกลาว
ในรายละเอียดตอไปในบทท่ี 2 เรือ่งการจดัการระบบสืบพนัธุ) สาํหรบัสุกรเพศเมยีจะมีความแตกตางจาก
สุกรเพศผู คือจะยอมใหสุกรเพศผูผสมไดก็ตอเมื่อเปนสัดเทานั้น โดยสุกรเพศเมียมีระยะเวลาวงรอบ
การเปนสัด (estrous cycle) นาน 21 วัน อาการเปนสัดของสุกร คือ อาการกระวนกระวาย อยูไมนิ่ง 
อวยัวะเพศบวมแดงและอาจมีนํา้เมอืกไหลออกมาจากอวัยวะเพศ (ภาพที ่1.5) แตลกัษณะท่ีบงช้ีการเปนสดั
ของสุกรที่ชัดเจนที่สุดคือ อาการยืนนิ่งเมื่อมีนํ้าหนักกดที่หลัง (back pressure test หรือ back test) 
(ภาพท่ี 1.6) โดยจะยืนนิ่งไมวานํ้าหนักที่กดทับน้ันเปนพอพันธุสุกรหรือเปนคนกดท่ีบริเวณหลังก็ตาม 
ซึง่วิธกีารดังกลาวสามารถนํามาใชกบัการผสมเทียมในปจจุบนั หรือใชในการตรวจการเปนสดัในสุกร (heat 
detection)

10  •  การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟารมสุกร




