
 

บทที่ 19 
การตอนสุกร 

 

 
19.1  ความหมายของการตอนและการทําหมัน 

  

การตอน (castration) หมาถึง การตัดเอาลูกอัณฑะออก หรือการทําลายลูก
อัณฑะจนไมสามารถทํางานได หรือการทําใหอัณฑะคอย ๆ ฝอลีบ โดยการทําใหเสน
เลือดท่ีไปเลี้ยงอัณฑะตีบตันจนสงเลือดไปเลี้ยงอัณฑะไมได หรือการดันใหอัณฑะเขาไป
อยูในชองทองทําใหอัณฑะไมสามารถผลิตเช้ืออสุจิได เน่ืองจากอุณหภูมิในรางกายสูงไม
เหมาะสมท่ีอัณฑะจะสรางอสุจิได (ยกเวนพวกสัตวปกและชาง)  

 

การทําหมัน (sterilization) หมายถึง การตัดทอนํ้าเช้ือท่ีสงออกจากอัณฑะ  
ทําใหไมมีนํ้าเช้ือหรืออสุจิเดินทางออกไปได 

 

19.2  วัตถปุระสงคในการตอนสุกร 
 

การตอนสุกรทํากับสุกรขุนเพศผูหรือพอสุกรพันธุท่ีถูกคัดท้ิง โดยมีวัตถุประสงคคือ 
 

1.  เพ่ือกําจัดกลิ่นเพศผู (boar taint) ในซากสุกร เน่ืองจากผลของฮอรโมนเพศผู 
2.  เพ่ือทําใหสามารถเลี้ยงสุกรขุนตัวเมียและตัวผูในคอกเดียวกันได 
3.  เพ่ือกําจัดไมใหสุกรท่ีมีลักษณะไมดีไดแพรพันธุ 

 

19.3  อายุที่เหมาะสมในการตอน 
 

อายุท่ีเหมาะสมในการตอนสุกร ต้ังแตอายุไมกี่วันจนถึงกอนหยานม แตท่ีนิยม
ตอนกันมากอายุประมาณ 2 สัปดาห ท้ังน้ีเพราะ 

 

1.  สะดวกในการจับบังคับสุกร 
2.  บาดแผลจะเล็ก  เชื้อโรคแพรเขาไปในบาดแผลไดนอยกวา   และแผลจะหาย 

เร็วกวา 
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3.  อาการเครียดนอย  แตสําหรับสุกรท่ีเปนไสเลื่อนควรทําการตอนเมื่ออายุกอน 
4 สัปดาห 
  

19.4  การตอนสุกรเพศผู  
 

การตอนสุกรเพศผูมี 3 วิธีคือ 
 

1.  การผาตัดเอาลูกอัณฑะออกจากตัวสุกร วิธีน้ีงายและเหมาะสมในปจจุบัน 
2.  การทําใหไมมีเลือดไปหลอเลี้ยงลูกอัณฑะและทําใหลูกอัณฑะฝอลีบ  

(atrophy) 
3.  การฉีดสารเคมีเขาไปตรงบริเวณลูกอัณฑะ 

 

1.  การตอนโดยการผาตัดเอาลกูอัณฑะออก มี 2 วิธีคือ 
 

                ก.  ตอนบริเวณถุงอัณฑะ 
                ข.  ตอนบริเวณซอกขาหลัง 

 

                อุปกรณที่ใช 
 

                1.  มีดผาตัด   2.  คีมหนีบเสนเลือด   
                3.  ดายตราสมอเบอร 8  4.  นํ้ายาฆาเช้ือโรค 
                5.  ทิงเจอรไอโอดีน  6.  ผงใสแผล 
                7.  สําลี                                 8.  ยาและอุปกรณในการฉีดยา 
 

                ก.  การตอนบริเวณถุงอัณฑะ   
 

                     การตอนบริเวณถุงอัณฑะ มีข้ันตอนดังน้ี (ภาพที่ 19.1) 
 

                     1.  แชมีดผาตัด คีบหนีบเสนเลือด และดาย ในนํ้ายาฆาเช้ือโรค 
                     2.  การจับบังคับสุกร ถาเปนสุกรเล็กจับบังคับโดยไมตองใชเชือก ทําโดย
การจับลูกสุกรใหนอนหงายกับพื้นหรือบนโตะและจับท้ัง 4 ไว หรือจับลูกสุกรพาดกับผนัง
คอกเยื้องไปทางดานทายลําตัว ถาเปนสุกรรุนอายุ 2-3 เดือน อาจใชวิธีจับขาหลัง 2 ขาง
ยกข้ึน เอาหัวหอยลงแลวเอาเขาหนีบไหลของสุกรไว  ถาเปนสุกรใหญจําเปนตองใชเชือก 
มัดขาท้ังส่ีใหแนน                          
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                     3.  สุกรใหญใหยาระงับความรูสึก  ซ่ึงอาจเปนยาสลบหรือยาชาเฉพาะที่ 
(อดอาหารสุกรกอนผาตัดอยางนอย 12 ช่ัวโมง และช่ังนํ้าหนักสุกรเพ่ือคํานวณขนาดยา)   
                     4.  ทําความสะอาดบริเวณถุงอัณฑะดวยนํ้าสะอาด แลวเช็ดดวยนํ้ายาฆา
เช้ือหรือทิงเจอรไอโอดีน 
                     5.  ใชน้ิวดันลูกอัณฑะขางใดขางหน่ึงใหนูนขึ้น  แลวผาผิวหนังบริเวณถุง
อัณฑะลงตามยาวใหแผลคอนขางตํ่าไปทางใตทอง เพ่ือใหนํ้าเหลืองและเลือดไหลจาก
แผลไดดี ไมคั่งคางอยูขางในซ่ึงอาจทําใหเปนหนองไดงาย จะเห็นเยื่อหุมลูกอัณฑะ
ช้ันนอก (tunica vaginalis) ผาแผลขนาดยาวแคไหนขึ้นอยูกับขนาดของลูกอัณฑะ ใชมีด
กรีดเยื่อหุมอัณฑะใหขาดแลวบีบเอาสวนหัวหรือหางของลูกอัณฑะออกมา อยาดันเอา
ลําตัวของลูกอัณฑะออกเพราะออกยากและแผลจะกวาง 
                     6.  ตัดเน้ือเยื่อขาว ๆ (fascia) ท่ีอยูรอบ spermatic cord   (ประกอบดวย  
ทอนํานํ้าเช้ือ (ทอสีขาว) และเสนเลือด (ทอสีแดงปนสีมวง) 
                     7.  ใชคีบหนีบเสนเลือดหนีบทอท้ัง 2 ทอ (จะใชหรือไมก็ได)   
                     8.  ใชดายผูกทอท้ัง 2 เหนือคีมหนีบเสนเลือดมัดใหแนนท่ีสุด แลวตัดทอ
ท้ัง 2 ใตคีมหนีบเสนเลือดออก (ถาไมมีคีมหนีบเสนเลือดก็ทําการมัดทอท้ัง 2 ใหแนนท่ีสุด
เหมือนกัน แลวตัดทอท้ัง 2 หางออกมา) 
                     9.  ทาทิงเจอรไอโอดีนตรงรอยตัด  ปลอยเสนเลือดและทอนําเช้ือกลับเขา
ถุงอัณฑะตามเดิม ทาทิงเจอรไอโอดีนตรงบริเวณปากแผลอีกคร้ัง 
                     10.  ผาลูกอัณฑะอีกขางหน่ึงออกโดยวิธีเดียวกัน 
                     11.  ทําความสะอาดแผลที่ผาตัดดวยสําลีเพ่ือเช็ดเลือดท่ีแหงออก แลวทา
ทิงเจอรบริเวณรอบ ๆ แผลอีกคร้ัง    
                     12.  ใสยา  เชน  ยาเนกาซัน (negasant)  หรือยาซัลฟา  เพื่อกันไมให 
แมลงวันมาเจาะวางไข 
                     13.  สุกรนํ้าหนักมากกวา 30 กิโลกรัม  ตองฉีดยาปฏิชีวนะ   เชน  
เพนสเตร็ป เพื่อปองกันการอักเสบติดตอกันนาน 3 วัน และควรแยกขังตางหาก สังเกต
แผลและทายาทิงเจอรไอโอดีนจนกวาแผลจะหาย ในสุกรเล็กใสยาเพียงคร้ังเดียววันตอน 



              
 

              
 

              
 

 

               
 

ภาพที่ 19.1  การตอนสุกรบริเวณถุงอัณฑะ 
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                ข.  การตอนบริเวณซอกขาหนีบ 
 

                     วิธีน้ีแผลท่ีตอนจะอยูตรงซอกขาหนีบของสุกรทําใหมองไมเห็น   
อุณหภูมิตรงบริเวณซอกขาหนีบสูงกวาผิวหนังสวนอื่น ทําใหเช้ือแบคทีเรียบางชนิดไม
สามารถเจริญได และโอกาสที่จะสกปรกก็นอย จึงทําใหแผลหายเร็ว ข้ันตอนการตอนดังน้ี 
(ภาพที่ 19.2) 
 

                     1.  แชมีดผาตัด คีมหนีบเสนเลือด และดายในน้ํายาฆาเช้ือโรค 
                     2.  การจับบังคับสุกร โดยการมัดขาหลังหอยไว ปลอยหัวหอยลง ขาหลัง
ท้ังสองแยกหางกัน  
                     3.  ทําความสะอาดบริเวณซอกขาหลังดวยนํ้าสะอาด   แลวเช็ดดวยนํ้ายา
ฆาเช้ือโรคหรือทิงเจอรไอโอดีน                                                
                     4.  ใชมือซายดันลูกอัณฑะขางใดขางหน่ึงจากถุงอัณฑะใหนูนตรงบริเวณ 
ซอกขา แลวใชมีดกรีดตรงบริเวณนั้นจนทะลุผานช้ันเยื่อหุมลูกอัณฑะ (tunica vaginalis) 
ดันเอาลูกอัณฑะออกภายนอก 
                     5.  ตัดเน้ือเยื่อขาว ๆ ท่ีอยูรอบทอนํ้าเช้ือและเสนเลือดออก 
                     6.  ใชคีมหนีบเสนเลือดหนีบทอท้ัง 2 ไว  ใชดายผูกทอท้ัง 2 ใหแนนที่สุด
เหนือคีมหนีบเสนเลือด แลวตัดทอท้ัง 2 ใตคีมหนีบเสนเลือดออก 
                     7.  ทาทิงเจอรไอโอดีนตรงรอยตัด  ปลอยเสนเลือดและทอนํ้าเช้ือกลับเขา
ไปตรงรอยแผล ทาทิงเจอรไอโอดีนตรงบริเวณปากแผลอีกคร้ัง          
                     8.  อีกขางก็ทําเชนเดียวกัน 
                     9.  ทําความสะอาดแผลที่ผาดวยสําลี   เพ่ือเช็ดเลือดท่ีแหงออก  แลวทา 
ทิงเจอรไอโอดีนบริเวณรอบ ๆ แผลอีกคร้ัง 
                     10.  ใสยา เชน เนกาซันหรือยาซัลฟา 
 



                   
 

 

               
                    

ภาพที่ 19.2  การตอนสุกรบริเวณซอกขาหนีบ 
 

2.  การตอนโดยการทาํใหไมมีเลือดไปหลอเลี้ยงลูกอัณฑะ             
 

                การตอนวิธีน้ีจะใชเคร่ืองมือ เรียกวา เบอรดีซโซ (burdizzo) หนีบเสนเลือดท่ี
ไปเลี้ยงลูกอัณฑะ (spermatic artery) จนบริเวณน้ันซํ้าหรือขาดออกจากกัน จนเลือดไม
สามารถไปหลอเลี้ยงลูกอัณฑะได ทําใหลูกอัณฑะหยุดการเจริญเติบโตและฝอลีบไป 
เหมาะสําหรับสุกรอายุประมาณ 1 เดือน ข้ันตอนการตอนดังน้ี 
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                 1.  จับบังคับลูกสุกรโดยการรวบขาหลัง 2 ขางยกข้ึน เอาหัวหอยลง แลวเอา
เขาหนีบไหลหรือลําตัวของสุกรไว ทําใหลูกอัณฑะเดนเห็นไดชัด 
                 2.  ทําความสะอาดที่บริเวณลูกอัณฑะดวยน้ํายาฆาเช้ือ   แลวใชทิงเจอร- 
ไอโอดีนทาบริเวณท่ีตองการจะหนีบ 
                 3.  ใชน้ิวช้ีและหัวแมมือจับลูกอัณฑะขางใดขางหน่ึงดึงข้ึน    ใชมือบีบดันข้ัว
เสนอัณฑะ (เสนเลือด ทอนํ้าเช้ือ และเสนประสาทรวมกัน) ใหอยูชิดถุง ทําการสอดคีม
เบอรดีซโซเขาไปหนีบเสนขั้วอัณฑะเหนือลูกอัณฑะทีละเสน การหนีบตองหนีบใหแนน
สนิทจนคีมหนีบล็อคตัวอยูเอง 
                 4.  เม่ือหนีบแลว ใชน้ิวดันลูกอัณฑะเหนือบริเวณที่หนีบใหรูสึกวาเสนข้ัวอัณฑะ
ท่ีตอกับลูกอัณฑะขาดออกแลวจึงปลอยคีมออก    
                 5.  ทําเชนเดียวกันน้ีกับลูกอัณฑะอีกขาง   การหนีบเสนขั้วอัณฑะเสนที่สอง  
ไมควรใหอยูในระดับเดียวกันกับเสนแรก ควรใหสูงหรือตํ่ากวาเสนแรกและใหมีชองวาง
ระหวางรอยหนีบท้ัง 2 พอสมควร  เพื่อใหเสนเลือดฝอยสงเลือดไปเลี้ยงถุงอัณฑะได
ตามปกติ ไมเชนน้ันถุงอัณฑะจะเนาและทําใหอัณฑะหลุดออกท้ังพวง 
                 6.  หลังการหนีบจะเห็นมีรอยเข้ียวและฟนของคีมหนีบ เปนรอยบุมท่ีผิวหนัง 
ตรงรอยหนีบ ใหพยายามรีดหรือบีบรอยบุมน้ันขึ้นมาตามเดิม (ถาปลอยใหมีรอยบุมจะทํา
ใหแมลงวันหยอดไขไดงาย) แลวทาทิงเจอรไอโอดีนบริเวณน้ันอีกคร้ัง 
                 7.  บริเวณท่ีหนีบควรพนเนกาซันบริเวณน้ันใหท่ัว   เพ่ือปองกันแมลงวันมา 
หยอดไขและเปนการรักษารอยหนีบใหหายดวย 
                 8.  พยายามกักสัตวไมใหลงนํ้า 3-4 วัน เพ่ือไมใหยาท่ีทาน้ันถูกชะลางไป 
                 9.  หลังการหนีบ 2-3 วัน   ถุงอัณฑะจะบวมและใหญข้ึนเปนลําดับ  จนวันที่ 
10-12  จะยุบลงเรื่อย ๆ จนเปนปกติ 

 

3.  การตอนโดยการฉดีสารเคมีเขาไปตรงบริเวณลูกอณัฑะ 
 

                 การตอนวิธีน้ีใชสารละลายแคลเซียมคลอไรด (CaCl2) 50 เปอรเซ็นต ฉีดเขา
ไปในลูกอัณฑะของลูกสุกรอายุ 4 วัน ขางละ 0.2 มิลลิลิตร สารละลายน้ีไปทําใหเน้ือเยื่อ
ของลูกอัณฑะตายและเส่ือมสลาย ทําใหไมสามารถผลิตฮอรโมนได การฉีดสารละลายน้ี
ตองใหความระมัดระวังใหเขาไปในลูกอัณฑะจริง ๆ 


