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ในฝูงแม่พนั ธุ์สกุ รสาวถือเป็ นจุดเริ มต้ นของกระบวนการผลิต หากเปรี ยบเสมือนโรงงาน โรงงานนี )ต้ อง
ผลิตให้ มีปริ มาณผลิตภัณฑ์ตอ่ ช่วงเวลาทีผลิตได้ มากทีสดุ (มีประสิทธิภาพ-efficiency) โดยทีเครื องจักรไม่ชํารุ ด
เสียหายก่อนเวลาอันควร ทําให้ ลดค่าเสือมของเครื องจักร ต้ นทุนต่อหน่วยลดลง กําไรมากและคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน
ผลิตภัณฑ์ทีแม่สกุ รผลิตก็คือลูกหย่านม ลูกหย่านม/แม่/ปี (pigweaned/sow/year) ซึงเป็ นดัชนีทีใช้ วดั
ประสิทธิภาพของฝูงแม่พนั ธุ์ ซึง มาจากลูกหย่านม/ครอก กับรอบ/แม่/ปี นันคื
) อแม่ต้องให้ ลกู มีชีวิตดก มีอตั ราการ
ทดแทนสมําเสมอ และมีอตั ราการเข้ าคลอดสูง และวันกินเปล่าน้ อย และสุดท้ ายถ้ ามองตลอดชีวิตการผลิตของ
แม่สกุ ร ในหนึง ช่วงชีวิตมันต้ องให้ ลกู หย่านมได้ มากทีสดุ (weaned pig/life time)
ทําไมฝูงสุกรแม่พนั ธุ์บ้านเราส่วนมากถึงทําการผลิตได้ ไม่เต็มศักยภาพ ส่วนหนึง เพราะจุดเริ มต้ นของฝูง
คือสุกรสาวมีปัญหา ยิงในปั จจุบนั สุกรถูกพัฒนาพันธุกรรมไปเร็ วมาก บางครัง) การจัดการไม่ถกู ต้ องก็จะทําให้ การ
ผลิตไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย (ตารางที 1)
สิง ทีต้องการและปั ญหาของสุกรสาวบ้ านเราคืออะไร
สิงทีต้องการจากสุกรสาว
ปั ญหาของสุกรสาว
1. อัตราการเข้ าคลอดเฉลีย ทังปี
) > 85%
อัตราการเข้ าคลอดตํา
2. ลูกหย่าต่อครอก > 10.5 ตัว/ครอก
ให้ ลกู ในท้ องหนึง หรื อท้ องสองตํา
3. ช่วงหย่านม – ผสม < 7 วัน
ช่วงหย่านม – ผสมยาว มีการพักรอบสุกรท้ องหนึง หลังหย่าสูง
4. อัตราการคัดทิ )ง < 5%
อัตราการคัดทิ )งก่อนผสม หลังผสม และหลังหย่าสูง
ประเด็นปั ญหาทังสี
) ข้อนี )ไม่เพียงแต่ก่อให้ เกิดปั ญหากับสุกรสาวเท่านันแต่
) ยงั ทําให้ ผลผลิตภาพรวม คือลูก
หย่านม/แม่/ปี หรื อผลผลิตตลอดชีพเฉลีย ของฝูงตํากว่ามาตรฐาน เพราะสุกรสาวเป็ นต้ นกําเนิดของการผลิต เพือ
ทําให้ ต้นกําเนิดของฝูงมีความพร้ อม จึงมีหลักหลักการเพือทีจะลดปั ญหาเหล่านี ) เราเรี ยกดัชนีการผสมสุกรสาว
ซึง สรุปได้ มี 6 ข้ อดังนี )
1. อายุผสม 230-245 วัน (33-35 สัปดาห์ )
- อายุเมือคลอดครัง) แรก 350-360 วัน (50-52 สัปดาห์)
2. ผ่ านการเป็ นสัดก่ อนการผสมอย่ างน้ อย 1 ครั" ง
- กระตุ้นสัดเมือ 196 วัน หรื อ อายุ 28 สัปดาห์
- กระตุ้นสัดด้ วยพ่อพันธุ์ในคอกรวมในครัง) แรก
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4.

5.
6.

7.

ใช้ พอ่ พันธุ์เข้ ากระตุ้นสองครัง) ต่อวันแต่ละครัง) ต้ องได้ เห็น ได้ กลิน ได้ สมั ผัส อย่างน้ อย 15 นาที
จดบันทึกวันเป็ นสัดและลักษณะการเป็ นสัดว่านิงดีหรื อไม่ หรื อมีความผิดปกติอืนอย่างไร
ค่าเฉลีย การเป็ นสัดรวมในรอบแรกหลังการกระตุ้นตําสุดเป็ นสัด 85% และในรอบสองของการกระตุ้น
มากกว่า 95%
นํ"าหนักตัว 140-150 กก. ในวันผสม
- นํ )าหนักตัวที 23 สัปดาห์ อยูป่ ระมาณ 90-95 กก. ซึง เป็ นช่วงทีเริ มทําวัคซีนเข็มแรก
- จากเกิดถึง 23 สัปดาห์ อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลีย 550 กรัม/วัน กินอาหารเต็มทีในช่วง 45 กก. แรก
เมือกินอาหารสุกรรุ่นให้ ควบคุมอาหารโดยให้ กิน 1.8 กก.
- จากนันต้
) องควบคุมนํ )าหนักต่อ โดยให้ สกุ รสาวกินอาหารอุ้มท้ อง 1.8-2.0 กก./วัน สุกรสาวจะโตเฉลีย
550-600 กรัม/วัน
- อย่าให้ สกุ รสาวอ้ วน ช่วงนี )เป็ นช่วงควบคุมหุน่ และจํากัดการกิน
- ด้ วยวิธีเช่นนี )หากสุกรสาวไม่เป็ นสัดและถูกคัดทิ )ง จะทําให้ สกุ รสาวทีถกู คัดทิ )งนํ )าหนักมากขึ )น จึงต้ องทํา
ให้ การกระตุ้นสัดได้ ผลมากทีสดุ (เฉลีย 170-180 กก.)
หุ่นเหมาะสม ให้ ห่ ุนสุกรสาวอยู่ท*ีระดับ 2.8-3.0 โดยมีความหนาไขมันในวันผสมเมื*อวัดที*ตําแหน่ ง
P2 เท่ ากับ 18 มม. ไม่ ควรสูงเกินนี"และไม่ ควรตํ*ากว่ า 14 มม.
- หากมีการวัดระดับความหนาไขมันควรวัดอย่างน้ อย 2 ครัง) ก่อนผสม
- ควรวัดครัง) แรกเมือกระตุ้นสัด
- วัดครัง) ทีสองก่อนผสม
- หากวัดครัง) แรกมีระดับตํากว่า 9 มม. จําเป็ นต้ องได้ รับการเพิมอาหารเพือปรับระดับไขมัน
หากเป็ นไปได้ ความยาวของช่ องคลอดถึงปากมดลูกไม่ ควรตํ*ากว่ า 25 ซม.
ปรนอาหารก่ อนผสม(เพิ*มปริมาณอาหารก่ อนการผสม) 7-10 วัน
- ปรนอาหารเพิมจากเดิม 1 กก. (กินเฉลีย 3 กก./วัน) 7-14 วันก่อนผสมเท่านันหลั
) งจากนี )ตัวใดไม่ได้ ผสม
ต้ องลดอาหารลงในเกณฑ์ 1.8-2.0 กก. ตามปกติ
ผ่ านการทําวัคซีนแ การจัดการเพิ*มภูมิค้ ุมกัน และกักกันเพื*อ ไม่ สามารถเป็ นตัวแพร่ และตัวรั บโรค
ที*จะสร้ างปั ญหาให้ ฝูงแม่ พันธุ์ได้

สิง ทีกล่าวไปเบื )องต้ นเป็ นดัชนีสาํ หรับสุกรสาวทีจะถูกผสม แต่เรามักจะเจอปั ญหาต่างๆ ทีเกิดกับสุกรสาวซึง
หากสุกรสาวมีลกั ษณะ หรื ออาการเหล่านี )ไม่ควรผสม
ลักษณะของหมูสาวทีไม่ ควรผสม
1. ขามีปัญหา เช่ น ขาโก่ง ขาถ่าง ขาสอดใต้ ท้อง นัง หมา
2. หนองไหล
3. จิ1มเล็ก กระเทย
4. มีลักษณะอมโรค เช่น ผอม ผิวหนังซีด ขนหยาบ ตาแฉะ จมูกมีคราบสกปรกหรื อจมูกสันไม่
) ได้ รูปเป็ นต้ น
5. ยังอยู่ในระยะการติดเชือ4 หลังการคลุก (ระยะพักหลังคลุกกับหมูนางไม่ถึง 60 วัน)
6. หัวนมบอด จํานวนหัวนมน้ อยกว่ าเกณฑ์

เพือหลีกเลีย งปั ญหาทีจะเกิดขึ )น และเพือให้ สกุ รสาวได้ ลกั ษณะตามเกณฑ์ เกษตรกรจึงต้ องให้ ความสําคัญ
และเอาใจใส่ในการจัดการสุกรสาวมากขึ )น
สําหรั บในตอนต่ อไป ผู้เขียนจะได้ กล่ าวถึงรายละเอียด วิธีการ เรื* องการจัดการเพื*อเพิ*มภูมิค้ ุมกัน
และการลดปริ มาณเชื"อสุกรสาวก่ อนเข้ าฝูง เพื*อไม่ ให้ หมูสาวสร้ างปั ญหาเรื* องโรคให้ เกิดขึ"นกับฝูง ให้
ละเอียดยิง* ขึ"น ติดตามได้ ในตอนต่ อไปนะครั บ

