
 

บทที่ 15 
การจับบังคับและเคลื่อนยายสกุร 

 

 
ในการจัดการฟารมสุกรนั้น กิจกรรมอยางหน่ึงซ่ึงตองปฏิบัติกันเปนประจําคือ 

การจับบังคับและ/หรือการเคลื่อนยายสุกรทั้งลูกสุกร สุกรรุน สุกรขุน และสุกรพันธุ ทั้งน้ี
เพ่ือความเหมาะสมกับสัตวในแตละระยะ วิธีการจับบังคับและ/หรือการเคลื่อนยายสุกรจึง
เปนสิ่งที่ผูเลี้ยงสุกรควรปฏิบัติอยางถูกตองเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายแกสุกร เพราะปกติ
สุกรจะคุนเคยกับคอกที่มันอาศัยอยู เม่ือผูเลี้ยงตองการจับบังคับและ/หรือเคลื่อนยายสุกร
ควรมีการเตรียมการไวกอน การจับบังคับและ/หรือเคลื่อนยายสุกรตองทําดวยความ
นุมนวล ระมัดระวัง ไมควรเรงรีบหรือทุบตีสุกรใหไดรับบาดเจ็บหรือต่ืนตกใจ สุกรอาจมี
อาการเครียดมากและอาจช็อคตายไดในบางครั้ง การจับบังคับหรือเคลื่อนยายสุกร
พยายามใหมีนอยครั้งที่สุด เพราะสุกรจะสูญเสียพลังงานจากการดิ้นรนและการรอง   
 

15.1  การจับบังคับสุกร 
 

ก.  การจับบังคับสุกรเล็ก 
 

                  การจับบังคับสุกรที่มีขนาดเล็ก ไดแก การจับลูกสุกรเช็ดนํ้าเมือก ผายปอด 
ตัดสายสะดือ ตัดเขี้ยว ตัดเบอรหู ช่ังนํ้าหนัก ฉีดยา ตอน มีวิธีการปฏิบัติดังน้ีคือ 

 

                 1.  การจับลกูสุกรเช็ดน้าํเมือก   เม่ือลูกสุกรคลอดออกมาใหม จับลูกสุกร
เพ่ือเช็ดนํ้าเมือกในปาก จมูก และรอบ ๆ ตัว การจับใชมือซายชอนที่ขางลําตัว แลวใชมือ
ขวาถือลูกยางดูดนํ้าเมือกจากจมูก จากนั้นถือผาเช็ดเมือกในปาก จมูก และรอบ ๆ ตัว
ออกจนแหง   
 

                 2.  การจับผายปอด กรณีที่ลูกสุกรคลอดออกมาออนแอ นอนน่ิง ควรรีบทํา
การผายปอด เพ่ือชวยใหลูกสุกรไดรับออกซิเจนเร็วข้ึน ทําได 2 วิธี วิธีแรก ใชหัวแมมือ
ขวาและนิ้วทั้ง 4 จับรอบเอวใหหัวลูกสุกรหอยลง สะบัดแกวงไปมา เพ่ือใหปอดลูกสุกร
ทํางานเร็วข้ึน  จับแกวง 1-2 ครั้ง ครั้งละ 1-2 นาที    วิธีที่สอง ใชน้ิวกลางมือขวาสอดเขา 
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ระหวางขาหลังและใชน้ิวที่เหลือจับรอบขาหลังไว ยกลูกสุกรขึ้นใหหัวหอยลง สะบัดแขน
ลงดานลาง (ระวังอยาใหหัวลูกสุกรโหมงพ้ืน) จากนั้นใชมือซายจับบริเวณหนาอก คอย ๆ 
บีบ ผายปอดเปนจังหวะ ๆ สลับกับการสะบัด จนลูกสุกรหายใจได  
 

                 3.  การตัดเข้ียวลูกสุกร ใชมือที่ไมถนัดจับหัวลูกสุกรหันปากขนานกับผูจับ 
ใชน้ิวช้ีสอดเขาในปากเพื่อใหลูกสุกรอาปาก และใชน้ิวช้ีน้ันกดหรือดันลิ้นข้ึนลงเพื่อไมให
กรรไกรตัดถูกลิ้น น้ิวโปงจับตรงทายทอย น้ิวกลางประคองตรงคางอยากดแรงเพราะลูก
สุกรอาจหายใจไมออก มืออีกขางจับคีมตัดเขี้ยวใหชิดเหงือกจนหมดคมทั้งดานบนและ
ดานลาง ใชน้ิวลูบเหงือกดูวายังคมอยูหรือไม ถาคมอยูใหตัดจนหมดคม 
 

                 4.  การตดัสายสะดือ   คนหน่ึงใชมือทั้งสองขางจับตรงบริเวณซอกขาหนา 
อีกคนผูกและตัดสายสะดือ   
 

                 5.  การจับชั่งน้ําหนัก การจับช่ังนํ้าหนักควรจับรวบขาหลังเหนือเขาทั้งสอง 
(อยาจับขาเดียวเปนอันขาด) หรืออาจจะจับตรงบั้นเอว ถาใชมือขวารวบขาหรือบั้นเอวก็
ใชมือซายสอดประคองที่อกถัดขาหนาเขาไป ปลอยใหหัวแมมือและน้ิวมือทั้ง 4 อยูระหวาง
ลําตัว เพ่ือประคองลูกสุกรวางไวบนตาชั่ง หรือจะใชมือทั้งสองประคองจับระหวางไหลทั้ง
สองแลววางบนตาชั่ง      
 

                 6.  การจับลกูสุกรจากคอก     ลูกสกุรในชวงน้ีกําลังเจริญเติบโตตกใจงาย  
การตื่นตกใจของลูกสุกรทําใหเกิดความเครียด จึงตองจับอยางนิ่มนวลที่สุด เร่ิมต้ังแตเขา
ในคอก ตองเดินอยางเงียบ ๆ คอย ๆ เขยิบเขาหาลูกสุกร ลูกสุกรจะวิ่งหรือเดินไปรวมกัน
อยูมุมคอก พยายามเดินเขาใกลลูกสุกรใหมากที่สุด แลวยื่นมือที่ถนัดเขาไปรวบขาเหนือ
เขาทั้งสองขาง พรอมกับใชมืออีกขางสอดประคองใตทองระหวางอก ดึงเขามาแนบชิดอก
ผูจับนําออกจากคอกเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป เชน ตอน ฉีดยา เปนตน      
 

ข.  การจับบังคับสุกรขนาดใหญ 
 

                 การจับแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคดังน้ี 
 

                 1.  จับตอน   ถาจําเปนตองตอนสุกรนํ้าหนักมากกวา 50 กิโลกรัม   ตองใช
เชือกผูกขาหนาดานที่อยูตรงขามผูปฏิบัติ แลวดึงเชือกเขามาหาตัว   อีกมือจับหางสุกรไว  
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(ถาสุกรไมมีหางไมตองจับ) ใชมือดึงเชือกใหเร็วพรอมกับใชเทาขวายันขาหนาตรงไหลให
สุกรลมลง เม่ือสุกรลมลงแลวรวบผูกขาหนาเขาดวยกัน แลวดึงไปผูกกับขาหลังทั้งสอง ดึง
ใหขาทั้ง 4 มารวมกันอยูตรงสวนสะดือ แลวใชไมคานหรือแปปนํ้าสอดเขาระหวางขาหนา
และขาหลังยกขึ้นผาดวางบนผนังคอก 2 ดาน เพ่ือเตรียมตอนตอไป 
 

                 2.  จับสุกรฉีดยา   ถาฉีดสุกรตัวเดียวใชเชือกผูกปากใหลึกเหนือเข้ียว  มัด
กับเสาคอกโดยพยายามผูกใหชิดเสา ถาตองฉีดยาสุกรหลายตัวในคอกอาจใชแผงกั้นดัน
สุกรใหชิดมุมใดมุมหน่ึงของคอก เพ่ือเตรียมฉีดยาตอไป  
 

                 3.  จับขึ้นรถ สุกรน้ําหนักระหวาง 70-130 กิโลกรัม สามารถจับไดโดยใชเพียง
สองคน โดยไลสุกรเดินเขาไปใกลรถ เม่ือสุกรเขาไปใกลเพียงพอแลว (หางจากรถ 1-2 เมตร) 
คนจับทั้งสองยืนอยูคนละดานของสุกร คนหน่ึงใชมือขวาจับโคนหางสุกร มือซายสอดเขา
ใตทองใหชิดขาหนาทั้งสองขางเพื่อไปจับมือซายของอีกคนหนึ่งที่สอดเขามา สวนมือขวา
ของคนที่สองจับที่โคนหูสุกร คนจับทั้งสองออกแรงยกสุกรข้ึนรถพรอมกัน โดยนํ้าหนัก
สุกรตกอยูที่มือที่สอดอยูใตทองสุกร 
 

15.2  การเคล่ือนยายสุกร 
 

ก.  การเคล่ือนยายสุกรเล็ก 
 

                 การยายลูกสกุรจากคอกคลอดไปยังคอกอนุบาล และจากคอกอนุบาลไปยัง
คอกสุกรรุน มีวิธีการปฏิบัติดังนี้คือ 
 

                 1.  การยายลูกสกุรจากคอกคลอดไปยังคอกอนุบาล   ภายในโรงเรือน 
เดียวกันหรือโรงเรือนใกล ๆ กัน อาจใชวิธีการจับอุมเดินไป หรืออุมมาใสรถเข็นขนาดเล็ก
ก็ได แตอยาใหแนนเกินไป    เม่ือถึงคอกใหญอุมลงแลวสังเกตอาการของลูกสุกรสักระยะ
ดูวาลูกสุกรอาการเหนื่อยหอบผิดปกติหรือไม ชวงแรกลูกสุกรอาจมีการกัดและตอสูกัน
บางเพื่อจัดลําดับสังคมใหม ผูทําหนาที่เคลื่อนยายควรดูแลไมใหเกิดการกัดกันอยาง
รุนแรง โดยอาจใชหญาขนโยนใสในคอกเล็กนอยเพื่อเบนความสนใจหรือบางแหงอาจใช
ยางรถยนตเกาผูกแขวนไวในบริเวณคอกใหสุกรกัดเลนก็ได 
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                 2.  การเคลือ่นยายลกูสุกรจากคอกอนบุาลไปยังคอกสกุรรุน   ถาเปน 
คอกหรือโรงเรือนใกลกัน ซ่ึงมีทางเดินติดตอถึงกันได อาจใชวิธีการไลตอนเปนครอกหรือ
เปนชุด ชุดละประมาณ 10 ตัว แตถาโรงเรือนสุกรรุนอยูไกลออกไปอาจตองใชรถเข็น
ขนาดเล็กหรือรถยนตแลวแตความเหมาะสมและระยะทาง วิธีปฏิบัติควรทําดวยความ
ระมัดระวังเชนเดียวกับในสุกรเล็ก เพื่อไมใหลูกสุกรบอบชํ้าหรือบาดเจ็บหรือเครียดมากนัก 
เพราะทําใหชะงักการเจริญเติบโต 
 

ข.  การเคล่ือนยายสุกรขนาดใหญ 
 

                  การเคลื่อนยายสุกรขนาดใหญ ไดแก การเคลื่อนยายสุกรรุนไปคอกสุกรขุน
ที่เตรียมขาย การยายสุกรไปโรงเรือนสุกรพันธุ  การยายแมสุกรอุมทองไปคอกคลอด 
หรือยายแมสุกรหลังหยานมกลับเขามาในคอกผสมพันธุ ซ่ึงการเคลื่อนยายสุกรในระยะนี้
มีความสําคัญเชนกัน เพราะถาสุกรขุนไดรับความบอบช้ําจากการเคลื่อนยายมากจะทําให
ไดเน้ือสุกรที่มีคุณภาพไมดี ขายไมไดราคา หรือบางครั้งรุนแรงทําใหสุกรเครียดเหนื่อย
หอบมากจนตายได สวนสุกรพันธุโดยเฉพาะสุกรอุมทอง ถาไดรับความกระทบกระเทือนมาก 
เหน่ือยหอบหรือไดรับบาดเจ็บ อาจทําใหแมสุกรแทงลูกหรือไมสามารถใชทําพันธุตอไป
ไดอีก ตองขายไปเปนสุกนขุน ดังนั้นการเคลื่อนยายสุกรที่มีขนาดใหญควรมีหลักการใน
การปฏิบัติดังนี้ 
 

                 1.  การเคลือ่นยายโดยการไลตอนสุกรไปตามทางเดินภายในฟารม    

เปนการเคลื่อนยายที่มีระยะทางไมไกลจนเกินไป คือ ระยะทางไมควรไกลเกินกวา 300 
เมตร  วิธีน้ีเปนวิธีที่ทําไดสะดวกและประหยัด  วิธีการทําไดดังนี้ 
 

                      1.1  ชวงเวลาที่ใชในการเคลื่อนยาย   ควรเปนชวงเวลาที่อากาศไมรอน 
เกินไป เชน ชวงเชาหรือเย็น แตถาจําเปนตองยายเวลากลางวัน ควรใชนํ้าฉีดรดตัวสุกร
เพ่ือชวยลดอาการเหนื่อยหอบหรือลดโอกาสที่จะทําใหสุกรช็อคตายได 
                      1.2  ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยายสุกรหลังจากการใหอาหารอิ่มใหม ๆ  
และถาเปนไปไดควรงดใหอาหารกอนการเคลื่อนยาย 6-12 ช่ัวโมง จะชวยไมใหเกิดความ
เสียหายจากการเหนื่อยหอบและช็อคตายได 
 
 



                      1.3  ควรกําหนดเสนทางเดินใหสุกร   โดยไมเปดโอกาสใหสุกรเลือก 
ทางเดินเอง โดยทั่วไปถาเปนทางเชื่อมระหวางคอกหรือโรงเรือนจะเปนทางที่ไมกวางมาก
นัก ถาสองขางทางเปนกําแพงทึบทําใหตอนไดงายขึ้น ดานหลังของสุกรควรใชไมอัดแผน
สี่เหลี่ยมผืนผาขนาดพอสมควร ปดกั้นเพื่อปองกันไมใหสุกรหันหลังกลับหรือกันไมใหสุกร
ออกนอกเสนทาง 
                      1.4  กรณีตองเคลื่อนยายสุกรไปตามถนนหรือที่โลงไมมีผนังกันดานขาง  
สุกรบางตัวอาจไมยอมไปตามทาง ควรมีคนชวยกันควบคุมไมใหสุกรออกนอกเสนทาง
หรือว่ิงหนีไปไกลมาก เพราะจะทําใหสุกรเหนื่อยหอบมาก 
                      1.5  การเคลื่อนยายสุกรจํานวนหลายตัว    ไมควรตอนไปเปนฝูงใหญ 
เกินไปเพราะควบคุมยาก  กรณีของแมสุกรสาวมักตอนยาก ถาตอนไปพรอมกับแมสุกรที่
มีอายุมากจะชวยใหตอนงายขึ้น 
                      1.6  คนทําหนาที่ตอนสุกร  ควรมีนิสัยใจเย็น ไมโมโหงาย และควรไดรับ
การฝกหัดตอนสุกรมากอน 
                      1.7  ขณะที่ตอนตองหม่ันสังเกตอาการของสุกร ถามีสุกรตัวใดเหน่ือยหอบ
มากผิดปกติตองแยกออกจากฝูง ปลอยใหมันพักใหหายเหน่ือยกอนแลวจึงไลตอนใหม 
หรือถาสุกรดื้อมากและไมยอมไปอาจตองเปลี่ยนวิธีมาใชรถเข็นหรือรถบรรทุกแทน 
มิฉะน้ันสุกรจะเหนื่อยมาก อาจช็อคตายได 
 

 
 

ภาพที่ 15.1  การเคลื่อนยายตามทางเดินระหวางคอกหรือโรงเรือน  
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                 2.  การเคลือ่นยายโดยใชรถยนต สําหรับการเคลื่อนยายเปนระยะทางไกล
เกินกวาที่จะไลตอนไปไดน้ันมีวิธีการปฏิบัติดังน้ี 
 

                      2.1  ชวงเวลาเคลื่อนยายควรเปนชวงที่อากาศไมรอน    ไมเคลื่อนยาย 
หลังจากสุกรกินอาหารอิ่มใหม ๆ เชนเดียวกับการเคลื่อนยายโดยวิธีไลตอน 
                      2.2  รถยนตที่ใชในการเคลื่อนยายสุกรเปนประจํา ควรออกแบบใหเหมาะสม
สําหรับการเคลื่อนยายโดยเฉพาะ เชน พื้นไมควรลื่นและทําความสะอาดงาย อาจมีแผน
ยางหรือฟางรองพื้น เพ่ือปองกันการลื่นและชวยบรรเทาความรอนจากการสัมผัสพื้นของ
กระบะรถยนต ซ่ึงเปนโลหะและควรมีสะพานติดที่ทายกระบะ เพื่อใหสุกรเดินจากทางเดิน
ของคอกสุกรเขามาในรถยนตไดงายขึ้น 
                      2.3  เม่ือสุกรขึ้นรถยนตเรียบรอยแลว ถาสภาพอากาศคอนขางรอน สุกร
มีอาการเหนื่อยหอบควรใชนํ้าฉีดตัวสุกรใหทั่วจะชวยใหสุกรรูสึกสบายขึ้นและไมเหน่ือย
หอบมาก 
 

ค.  การเคล่ือนยายสุกรพอพันธุ-แมพันธุในบริเวณคอกผสมพันธุ 
 

                  กอนทําการไลตอนพอแมพันธุสุกรมาทําการผสม ตองจัดระบบทางเดิน
ภายในคอกใหดีเสียกอนเพ่ือไมใหเสียเวลา หากสุกรมีอาการเหน่ือยหอบกอนการผสม ทํา
ใหผลการผสมพันธุออกมาไมดีเทาที่ควร วิธีการโดยการปดประตูหรือใชแผงเหล็ก/ไมกั้น
ทางแยกตาง ๆ ภายในโรงเรือนใหเหลือไวเฉพาะจุดที่ตองการใหสุกรไปตามทางเดียว
จนถึงคอกผสมพันธุ สุกรไมสามารถออกไปนอกทิศทางที่ตองการ ทําใหประหยัดเวลา
และผูไลตอนไมเสียอารมณ สุกรเองก็จะไมเหนื่อยเสียกอนที่จะผสมพันธุ 
 

                 วิธีการเคลื่อนยายสุกรตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงแนวทางกวาง ๆ 
เทานั้น ในทางปฏิบัติแตละฟารมอาจเลือกใชหรือมรเทคนิคของตนเองที่ดีกวานี้ ผลคือ ให
ผูปฏิบัติประหยัดเวลาและแรงงาน สุกรปลอดภัยเปนใชได        
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15.3  การเคล่ือนยายสุกรในระยะไกล   
 

การเคลื่อนยายสุกรในระยะไกล แบงออกเปน 3 ทางคือ 
 

1.  การเคลื่อนยายทางบก อาจใชรถยนตหรือรถไฟก็ได   สวนมากนิยมขนยาย
ทางรถยนตเพราะสะดวกกวา รถที่ใชขนสงควรมีพื้นเรียบ ไมลื่น และมีการระบายอากาศดี 
เพ่ือปองกันการกระทบกระเทือนแกสุกรนอยที่สุด 

2.  การเคลื่อนยายทางเรือ  เปนการเคลื่อนยายทีท่ําใหเกิดความเครียดนอยสุด 
สุกรไดรับความกระทบกระเทือนนอยแตใชเวลานาน ความเครียดเกิดจากจากพายุ คลื่นลม 
หรือสภาพอากาศที่ไมแนนอน 

3.  การเคลื่อนยายทางอากาศ เหมาะกับการเคลื่อนยายระยะทางไกล    แตเสีย 
คาใชจายสูง 
 

15.4  ผลของการเคลื่อนยาย  

 

การเคลื่อนยายสุกรทําใหเกิดผลเสียหลายประการ ดังน้ี 
 

ก.  ทําใหเกดิความเครียด 
 

                 การเคลื่อนยายทําใหเกิดความเครียด เน่ืองจากสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว
สุกรเปลี่ยนแปลงไป สิ่งกระตุนจากภายนอกมีผลทําใหอัตราการเตนของหัวใจสูงข้ึน
กวาเดิมมากตั้งแตเร่ิมมีการเคลื่อนยาย ในระหวางการเคลื่อนยายสุกรสามารถปรับตัวได  
อัตราการเตนของหัวใจจะลดลงจนเปนปกติหรือเกือบปกติ เม่ือถึงจุดหมายปลายทางตอง
มีการเคลื่อนยายสุกรอีกครั้ง อัตราการเตนของหัวใจสูงข้ึนอีกครั้งจนเสร็จส้ินสุดการ
เคลื่อนยายสุกรจึงกลับเขาสูภาวะปกติ ความเครียดจากการเคลื่อนยายมีผลทําใหการ
ทํางานของกลามเนื้อผิดปกติ ซ่ึงถามีการฆาสุกรหลังการขนยายใหม ๆ จะพบวา pH ของ
เน้ือลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดลักษณะเนื้อซีด น่ิม และฉ่ําน้ํา (PSE)  ซ่ึงสภาพเชนน้ี
เกิดขึ้นมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย เชน ความหนาแนนของสุกรในการขนยาย ซ่ึงมี
ผลตออุณหภูมิของรางกาย อัตราการเตนของหัวใจ และอัตราการหายใจ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการขนสงในชวงที่สภาพอากาศรอน ถาบรรทุกแนนเกินไป อุณหภูมิในรางกายสุกร
สูงข้ึนมาก และถาสูงนานเกินกวา 1 ช่ัวโมงกอนถูกฆา ทําใหมีโอกาสเกิดสภาพเนื้อซีด น่ิม 
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และแฉะน้ําไดมากกวาสุกรปกติ นอกจากนี้การเคลื่อนยายสุกรในสภาพที่แออัดมากเกินไป
และการระบายอากาศไมดีจะทําใหสุกรเกิดอาการเครียดเนื่องจากความรอน ซ่ึงเปน
สาเหตุใหสุกรสูญเสียนํ้าหนักมากขึ้น และบางครั้งอาจถึงข้ันชักและตายได 
 

ข.  ทําใหเกดิการสูญเสยีน้ําหนัก 
 

                 การเคลื่อนยายสุกรทําใหเกิดการสูญเสียนํ้าหนักทั้งนํ้าหนักมีชีวิตและ
นํ้าหนักซาก สุกรที่เคลื่อนยายระยะใกล ๆ จะสูญเสียนํ้าหนักประมาณ 0.6 เปอรเซ็นต 
สวนสุกรที่เคลื่อนยายไกล ๆ จะสูญเสียนํ้าหนักประมาณ 2.3 เปอรเซ็นตมากกวาสุกรที่
ไมไดเคลื่อนยายประมาณ 2.1 เปอรเซ็นต สุกรเพศผูจะสูญเสียนํ้าหนักมากกวาสุกรเพศเมีย 
ทําใหสุกรเพศเมียมีเปอรเซ็นตซากสูงกวาเพศผู ดังตารางที่ 15.1 สุกรที่ใชเวลาในการ
เคลื่อนยายนาน 8 ช่ัวโมงจะสูญเสียน้ําหนักมากกวาสุกรที่ใชเวลาเคลื่อนยายเพียง ½ ช่ัวโมง 
เฉลี่ย 0.9 เปอรเซ็นต โดยไมคํานึงวาจะใหอาหารกอนฆาหรือไม    

 

ตารางที่ 15.1  เปอรเซ็นตซากของสุกรเพศผูและเพศเมียที่เคลื่อนยายในระยะทางตางกัน 
 

การขนยาย เพศผู เพศเมีย ความแตกตางทางสถิติ 
ไมเคลื่อนยาย 76.0  ± 0.6 76.9 ± 0.4 ไมแตกตาง 

ระยะทางใกล 75.4 ± 0.6 76.2 ± 0.5 ไมแตกตาง 

ระยะทางไกล 73.3 ± 0.9 75.5 ± 0.4 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Paul et al. (1983) อางโดยสุกัญญา (2531) 
 

นอกจากนี้ระยะเวลาในการเคลื่อนยายมีผลตอนํ้าหนักดวย ถาไมใหอาหารและ
นํ้ากอนการเคลื่อนยาย 24 ช่ัวโมงจะทําใหสุกรน้ําหนักลดลง 2-10 เปอรเซ็นต เน่ืองจาก
สูญเสียทางอุจจาระและปสสาวะ และเม่ือเพ่ิมเวลาการเคลื่อนยายกอนฆาเปน 48 ช่ัวโมง
จะทําใหนํ้าหนักซากลดลงเชนกัน  แตไมมีผลตอความยาวซาก พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน และ
ไขมันสันหลัง  แตถาระยะเวลาการเคลื่อนยายนานกวา 48 ช่ัวโมง จะทําใหไขมันสันหลัง
ลดลง 10 เปอรเซ็นต สุกรที่ไดกินอาหารกอนการเคลื่อนยายจะสูญเสียนํ้าหนักมากกวา
สุกรที่ไมไดกินอาหารกอนการเคลื่อนยาย ดังตารางที่ 15.2 
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ตารางที่ 15.2  ผลของระยะเวลาการขนยายตอเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักของสุกรที่   
                   ไดกินและไมไดกินอาหารกอนฆา 
 

ระยะทาง (ไมล) เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนัก 
 ใหอาหาร ไมใหอาหาร 
100 1.7 1.4 
200 2.0 2.1 
300 3.8 3.5 
ที่มา :  Stout และ Armstrong (1960) 
 

ค.  ทําใหคุณภาพซากไมดี   
  

                 เม่ือสุกรเกิดความเครียดจากการเคลื่อนยาย คณุภาพเนื้อของสุกรจะต่ําลง 
เกิดสภาพเนื้อซีด น่ิมเหลว และแฉะน้ํา (PSE) ซ่ึงไมเปนที่นิยมของผูบริโภค เพราะเมื่อ
นําไปปรุงอาหารจะมีลักษณะและรสชาติไมดี สาเหตุเน่ืองจากสุกรมีความไวตอสภาพ
ความเครียด จึงมีปฏิกิริยาตอบโตโดยการสรางกรดแลคติกในกลามเนื้อเพิ่มข้ึน ทําให pH 
ลดลงอยางรวดเร็วเหลือเพียง 5.8 ภายในเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงเทานั้น ขณะที่สุกรปกติ
เม่ือถูกฆาไกลโคเจนในกลามเนื้อจะคอย ๆ เปลี่ยนเปนกรดแลคติก คา pH จะลดลงจาก 
7.2 เปน 5.6 ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง นอกจากนี้ในระหวางการเคลื่อนยายอาจเกิดความ
กระทบกระเทือนจากการบรรทุก  การไลตอนหรือสุกรกัดกันเกิดบาดแผลฟกช้ํา สวนใหญ
มักเกิดกับเน้ือบริเวณแฮมซึ่งเปนเนื้อราคาแพง 
 

ง.  ทําใหอัตราการตายสูง 
 

                 เม่ือสุกรไดรับความเครียดอยางมากในขณะเคลื่อนยาย สุกรอาจตายได 
โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนซ่ึงอุณหภูมิของอากาศสูง ทําใหสุกรไมสามารถระบายความรอน
ออกจากรางกายไดรวดเร็วและทันเวลา 
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15.5  การปองกันการสูญเสียที่เกดิจากการเคล่ือนยายระยะไกล 
 

การปองกันไมใหเกิดความเครียดหรือลดปญหาความสูญเสียจากการ
เคลื่อนยายระยะไกล ทําไดดังนี้ 

 

1.  ระยะเวลาในการอดอาหาร   ควรอดอาหารสุกรกอนการเคลื่อนยาย 8-15 
ช่ัวโมงเพื่อลดความเครียดเนื่องจากความรอน ซ่ึงเกิดจากการยอยอาหารของสุกรเอง 
และทําใหสุกรมีเวลาขับถายเต็มที่ จึงมีอาหารตกคางอยูนอยที่สุด 

2.  ชวงเวลาที่เหมาะสมในการขนยายสุกร    ควรขนยายในชวงที่อากาศไมรอน  
คือ อยูในชวงเวลา 6.00-10.00 นาฬิกา หรือ 15.00-19.00 นาฬิกา เพราะถาเคลื่อนยาย
ในเวลาที่อากาศรอนจัดจะทําใหสุกรเกิดอาการเครียด สุกรออนเพลีย คุณภาพซากสุกรที่
ไดตํ่าลง หรืออัตราการตายสูงข้ึน 

3.  การนําสุกรขึ้นรถเพื่อการขนยาย ควรมีชองทางเดินเช่ือมตอระหวางคอกพัก
กับกรงชั่งสุกร ซ่ึงวางยึดติดกับเคร่ืองช่ัง โดยตัวเครื่องช่ังวางฝงลงไปในหลุม ใหระดับพื้น
กรงเสมอกับพื้นทางเดิน สวนตัวกรงชั่งควรมีขนาดกวาง 40 เซนติเมตร ยาว 100 
เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร มีประตูเปดไดทั้ง 2 ดาน เพ่ือใหสุกรที่ช่ังเสร็จเรียบรอยแลว
เดินผานออกไปไดเลยโดยไมตองกลับตัว ตอจากกรงชั่งมีชองใหสุกรเดินขึ้นรถไดเลย  แต
ตองระวังอยาใหพื้นลื่นและลาดชันมากเกินไปจะทําใหสุกรไมยอมเดินข้ึนไป 

4.  รถสําหรับเคลื่อนยายสุกร   ควรมีขนาดเหมาะสมกับขนาดและจํานวนสุกรที่
ตองเคลื่อนยาย ไมบรรทุกใหแนนหรือหลวมเกินไป ถาเปนรถบรรทุกขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญ ควรมีบานประตูกั้นตามขวางรถเปนตอน ๆ อยางนอย  2 ตอน เพ่ือปองกัน
การกระแทกเมื่อรถเบรกหรือเลี้ยวโคงและอาจใชแบงชนิดของสุกร เชน สุกรขุน สุกรพันธุ 
หรือแมพันธุ 

5.  สภาพรถและเครื่องยนตที่ใชในการเคลื่อนยายตองอยูในสภาพดี   ควรมี 
หลังคาปองกันความรอนและมีชองลมเพ่ือระบายอากาศ  สวนพื้นรถตองไมลื่นเกินไป 
อาจใชฟางหรือหญารองพื้นรถดวย 

6.  ขณะนําสุกรขึ้นรถ ควรฉีดนํ้าเพื่อใหสุกรรูสึกเย็นสบายและคลายความเครียด
กอนเดินทาง เม่ือรถออกวิ่งสักครูสุกรจะเริ่มนอนลง ทําใหเกิดผลเสียหายลดนอยลง นอกจากนี้
ควรหานํ้าแข็งเปนกอนขนาดพอสมควรวางหรือโปรยใหทั่วรถ ชวยลดความรอนภายในรถลงได 



7.  สุกรที่ออนเพลียหรือมีอาการหอบมาก ไมควรบรรทุกรวมไปดวยกัน  เพราะ
อาจถูกเบียดหรือถูกสุกรตัวอื่นกัดซํ้าอีกทําใหช็อคตายได 

8.  การเดินทาง ถาเปนไปไดควรเลือกเสนทางที่สภาพถนนดี  การจราจรติดขัด
นอยที่สุดและควรใชความเร็วพอเหมาะกับสภาพถนน อยาใหรถโคลงหรือกระเทือนมาก
เกินไปจะทําใหสุกรเครียดมากและควรเดินทางรวดเดียวจากตนทางถึงปลายทาง ถาระยะ
ทางไกลมากหรืออากาศรอนจัด ตองหยุดและฉีดนํ้าใหสุกรบางเปนครั้งคราว เพ่ือลด
ความเครียดแกสุกร 

9.  การนําสุกรลงจากรถ   ควรรีบนําสุกรลงจากรถเมื่อถึงจุดหมาย  โดยจอดรถ
เทียบกับที่ข้ึนลงสุกรหรือใชสะพานพาดใหสุกรทยอยลง และไลตอนไปดวยความนุมนวล
อยาใหมีสิ่งกีดขวางเชนเดียวกับการนําสุกรขึ้นรถ อาจใหสุกรพักรวมฝูงช่ัวคราวสักครูจึง
ตอนเขาคอกเลี้ยงหรือคอกพักในโรงฆา 

10.  สุกรขุนที่สงโรงฆา   ใหสุกรพักรวมในคอกพัก   แตอยาใหแนนเกินไปและ
คอยระวังอยาใหสุกรกัดกัน สุกรควรพักกอนฆาอยางนอย 6 ช่ัวโมง โดยในระหวางนี้งดให
อาหารใหแตนํ้าเพียงอยางเดียวและถาเห็นสุกรรอนใหฉีดนํ้าใหสุกรเย็นสบายคลายเครียด 

11.  ยากลอมประสาท   การขนยายระยะทางใกล 30 กิโลเมตรไมจําเปนตองใช
ยากลอมประสาท แตถาเปนระยะทางไกล 250 กิโลเมตรขึ้นไป การใชยากลอมประสาท
จะไดผลดีคุมคา เพราะชวยลดอัตราการตายและชวยสุกรไมใหออนเพลียมากนัก 
 

     
 

ภาพที่ 15.2   การเคลื่อนยายสุกรขึ้นรถยนต ชั่งนํ้าหนักและฉีดน้ําลดความรอน  
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15.6  การรักษาพยาบาล 
 

เม่ือสุกรเกิดอาการเครียดจากความรอนในระหวางการขนยาย สิ่งที่ควรทําคือ 
การลดอุณหภูมิในรางกายสุกรใหอยูในระดับ 103 องศาฟาเรนไฮต ภายใน 10-15 นาที 
โดยการใชนํ้าเย็น ๆ รดบนหัวสุกรสักพักหน่ึงแลวคอย ๆ ราดตามลําตัว  ถาเห็นวา
อุณหภูมิยังคงสูงอยูใหใชนํ้าเย็นสวนทางทวารหนักเพื่อชวยลดความรอนอีกทางหนึ่ง ใน
ระหวางนั้นควรชวยนวดตามลําตัวและจับขางอเขาออก เพ่ือใหการไหลเวียนโลหิตดีข้ึน 
สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนไดเร็วข้ึน ลดจํานวนคารบอนไดออกไซดในเลือด ซ่ึงเปน
ตัวกระตุนการหายใจใหเร็วมากกวาปกติ ซ่ึงถาการถายเทอากาศบริเวณน้ันดีก็จะชวยได
มากเชนกัน 
 

การใหแคลเซียมกลูโคเนตเขมขน 10 เปอรเซ็นต จํานวน 5 มิลลิลิตรตอนํ้าหนัก
ตัวสุกร 30 ปอนด (ประมาณ 13.6 กิโลกรัม) จะชวยปรับสภาพรางกายสุกรใหกลับสู
สภาวะปกติเร็วข้ึน เปนการเพิ่มจํานวนแคลเซียมไอออนที่สูญเสียจากการหอบและปรับ
สภาพความเปนกรดดางที่เกิดขึ้นในรางกาย เม่ือสุกรเริ่มรูสึกตัวควรใหนํ้าตาลเด็กโตรสใน
นํ้าเกลือ 12.5 เปอรเซ็นต จํานวนเล็กนอยจะชวยใหสุกรฟนตัวเร็วข้ึน และหลีกเลี่ยง
ภาวะแทรกซอนจากโรคปอดบวมลงได 
 

นอกจากนี้อาจใหยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันโรคแทรกซอน เชน ใชเพ็นนิซิลิน 
3,000 หนวยสากลตอนํ้าหนัก 1 ปอนด ฉีดเขาเสนครึ่งหน่ึงสวนอีกครึ่งหน่ึงฉีดเขากลาม 
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