
 

บทที่ 4 
การปรับปรุงพันธุสุกร 

 

 
4.1  การปรับปรุงพันธุสุกร 
 

การปรับปรุงพันธุสุกรตองทําทั้งการคัดเลือกพอแมพันธุที่ดีและเลือกวิธีการผสม
พันธุที่เหมาะสมควบคูกันไปจึงจะประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะลักษณะที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ ไดแก การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร คุณภาพซาก จํานวน
ลูกตอครอก ประสิทธิภาพการสืบพันธุ ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 
เปนตน สวนใหญเปนลักษณะปริมาณ ซ่ึงเปนผลจากความสามารถทางพันธุกรรมและมี
สภาพแวดลอมเขามาเกี่ยวของดวย ดังน้ันการปรับปรุงพันธุสุกรใหไดลักษณะที่ดีตาม
ความตองการตองทําการคัดเลือกทั้งพอพันธุและแมพันธุที่มีความสามารถทางพันธุกรรม
ในการถายทอดลักษณะตาง ๆ ไปในชวงตอไปได และเลือกวิธีการผสมพันธุที่เหมาะสม  
 

4.2  เปาหมายการปรับปรุงพันธุสุกร 
 

การปรับปรุงพันธุสุกร มีเปาหมายดังน้ี 
 

1.  เพ่ือคัดเลือกสายแมพันธุที่ดีที่สุด  มีความแข็งแรง ทนโรค ทนรอน  และควร
มีคาการทดสอบฮาโลเธน (ความเครียด) เปนลบ 

 

2.  เพื่อคัดเลือกสุกรสาวทดแทนที่ดีที่สุด     ถานําสุกรสาวเขามาทดแทนใหเร็ว 
ที่สุดในระยะไมเกิน 2 ป แลวปลดแมพันธุเกาออกจากฝูงผสมพันธุ จะทําใหพัฒนา
ลักษณะทางพันธุกรรมไดเร็วข้ึน เน่ืองจากสุกรสาวจะมีความสมบูรณพันธุในระยะ 1 ป 

 

3.  เพ่ือคัดเลือกพอพันธุที่ดีที่สุด  พอพันธุควรไดรับการทดสอบสมรรถภาพการ
สืบพันธุและมีลักษณะทางเศรษฐกิจดี ไดแก อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช
อาหาร และลักษณะซาก ซ่ึงสามารถถูกถายทอดใหลูกได โดยทําการเก็บนํ้าเช้ือของพอ
พันธุสุกรเหลานี้ไวเพ่ือใชในการขยายพันธุตอไป 
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4.3  ความเปนมาของการคัดเลือกพันธุ 
 

การคัดเลือกพันธุสุกรมีการทํากันมานานแลว นักปรับปรุงพันธุพยายามสรรหา
พันธุสุกรตาง ๆ ที่มีอยูในโลกมาคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ เพ่ือใหไดสุกรที่เหมาะสม
และตรงตามความตองการของผูบริโภคในแตละยุคแตละสมัย เชน ในสมัยกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 การเลี้ยงสุกรในสหรัฐอเมริกาตองการน้ํามันมาใชในการประกอบ
อาหารและผลิตวัตถุระเบิด  สวนเนื้อสุกรเปนผลพลอยได ดังน้ันสุกรพันธุในตอนนั้นจึงมี
ลักษณะไปในทางดานการผลิตไขมัน สุกรพันธุที่เลี้ยง ไดแก พันธุดูรอค เบิกเชียร และ
โปแลนดไชนา ตอมาเมื่อความตองการน้ํามันลดนอยลง เน่ืองจากผูบริโภครักษาสุขภาพ
มากขึ้นจึงหันมาบริโภคน้ํามันพืชแทน จึงทําใหนักเลี้ยงสุกรหันกลับไปเลี้ยงสุกรพวกที่มี
ไขมันนอย ไดแก พันธุลารจไวท แลนดเรซ เปนตน   แตในสหรัฐอเมริกาในสมัยน้ันยังไม
สนใจเรื่องคุณภาพซากหรือปริมาณไขมันมากนัก เพราะตลาดเนนเปอรเซ็นตการสูญเสีย
ที่โรงฆามากกวา เน่ืองจากเนื้อสุกรสวนใหญนําไปผลิตอาหารสําเร็จรูปมากกวาการ
จําหนายในรูปเน้ือสด  ในอังกฤษนิยมเนื้อสวนเบคอน (เน้ือสามชั้น) กันมาก สุกรที่เลี้ยง
เพ่ือสงขายในตลาดอังกฤษจึงเนนคุณภาพของเนื้อ มีปริมาณเนื้อมากไขมันนอย สุกรพันธุ
ที่เลี้ยง ไดแก พันธุลารจไวท แลนดเรซ และเวล  ในฝร่ังเศส อิตาลี เยอรมัน เนเธอรแลนด 
เบลเยี่ยม สเปน เปนตน ผูบริโภคคอนขางเนนคุณภาพของเนื้อสุกร  ไมวาจะเปนเน้ือสวน
สะโพก เน้ือสัน เน้ือสามชั้น ตลอดจนสีสันของเน้ือดวย นักปรับปรุงพันธุจึงคัดเลือกสุกรที่
มีสะโพกใหญ หลังหนา เน้ือสันใหญยาว และสีของเนื้อแดงสดนารับประทาน สุกรพันธุที่
เลี้ยง ไดแก พันธุแลนดเรซ เวล และเพียวเตรียน   ในเอเชียตลาดการซื้อขายสุกรนิยม
การตีราคาสุกรขุนจากการดูรูปรางภายนอก นักปรับปรุงพันธุจึงไดคัดเลือกพันธุสุกรใหได
ตามความตองการของตลาด 
  

นักปรับปรุงพันธุพยายามคัดเลือกพันธุสุกรใหไดสุกรที่ถูกใจทั้งผูเลี้ยงสุกร คน
จับสุกร และเขียง แตการคัดเลือกสุกรพันธุใดพันธุหน่ึงมาเพื่อผลิตสุกรใหไดตามความ
ตองการนั้นทําไดยาก เน่ืองจากสุกรแตละพันธุจะมีทั้งขอดีและขอเสียในตัวเอง ดังน้ันเพื่อ
เปนการแกปญหาดังกลาวนักปรับปรุงพันธุไดนําเอาสุกรพันธุตาง ๆ มาผสมพันธุกัน เพ่ือ
ผลิตสุกรลูกผสมที่รวมเอาลักษณะที่ดีจากแตละพันธุมาใชใหเปนประโยชน สุกรลูกผสม
สวนใหญจึงมีเจริญเติบโตเร็ว กินอาหารนอย  มีความแข็งแรงข้ึน  ใหลูกดกขึ้น  และเลี้ยง 
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งาย  เรียกวา  มีพลังอัดเเจ หรือ  เฮตเตอโรซีส (heterosis) สุกรลูกผสมที่นิยมในปจจุบัน
คือ สองสายเลือด สามสายเลือด หรือส่ีสายเลือด ซ่ึงสวนใหญทํากันในระดับฟารมขนาด
ใหญหรือระดับบริษัทที่มีแผนการผสมพันธุที่แนนอน และสวนใหญอยูในยุโรปและสหรัฐ-
อเมริกา ประเทศไทยไดนําเขาสุกรพันธุตาง ๆ หรือสุกรสายพันธุตาง ๆ จากตางประเทศ
เขามาเลี้ยง อาจจะมีลักษณะบางลกัษณะที่เราไมตองการติดมาดวย และสุกรขุนลูกผสมที่
ไดในชวงตอ ๆ ไปมียีนคูตางกันสูง   ถามีการนําเอาสุกรขุนลูกผสมนั้นมาทําพันธุใหม 
ผลผลิตที่ไดในชวงตอไปมักจะสูผลจากพอแมพันธุไมได 
 

4.4  การคัดเลือกพอแมพันธุสุกร 
 

การคัดเลือก (selection) เปนขบวนการคัดเลือกสุกรไวใชเปนพอพันธุและแมพันธุ
ในการผลิตลูกชวงตอไปโดยใชขอมูลที่มีอยู การคัดเลือกสุกรมีความสําคัญในการปรับปรุง
พันธุสุกร เน่ืองจากลักษณะพันธุกรรมจะถายทอดจากพอแมสูลูกหลานได   ถาคัดเลือก
พอพันธุและแมพันธุที่มีลักษณะดีตามความตองการมาผสมกัน ลูกที่ออกมาจะมีลักษณะ
น้ันดวย ถาการคัดเลือกกระทําไมถูกตองถึงแมวาจะมีการผสมพันธุดีแคไหนก็ไมมีประโยชน 
 

ลักษณะที่สําคัญทางเศรษฐกิจของสุกรสวนใหญเปนลักษณะปริมาณ ไดแก การ
เจริญเติบโต จํานวนลูกตอครอก นํ้าหนักหยานม คุณภาพซาก เปนตน ซ่ึงการแสดง
ลักษณะนั้นเปนผลมาจากความสามารถทางพันธุกรรมในตัวสัตวและสภาพแวดลอม ดังน้ี 

 

                  P   =   G + E  
 

  P   = Phenotype  (ลักษณะที่แสดงออก) 
  G   = Genotype  (ความสามารถทางพันธุกรรม) 
  E   = Environment  (สภาพแวดลอม) 
 

สภาพแวดลอม ไดแก อาหาร การจัดการ โรงเรือน สภาพอากาศ โรคและพยาธิ     
เปนตน ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป การแสดงลักษณะของสุกรก็จะเปลี่ยนแปลงไป
ดวย ถึงแมวาพันธุกรรมจะคงเดิม 
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การคัดเลือกลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรนั้น ตองคัดเลือกความสามารถทาง
พันธุกรรมซึ่งทําไดยาก เน่ืองจากมีอิทธิพลของสภาพแวดลอมเขามาเกี่ยวของยูดวย ทํา
ใหลักษณะที่แสดงออกมามีความผันแปรไปจากพันธุกรรมที่มีอยูในตัวสุกร หากสภาพ-
แวดลอมมีสวนทําใหการแสดงออกของลักษณะผันแปรไป การคัดเลือกจะทําไดลําบาก
เน่ืองจากไมแนใจวาลักษณะที่แสดงออกเปนผลจากพันธุกรรมหรือสภาพแวดลอม การ
คัดเลือกสุกรทําไดก็ตอเมื่อสุกรในฝูงที่จะคัดเลือกมีความแตกตางกันทางพันธุกรรมมาก ๆ 
ถาสุกรในฝูงมีลักษณะสม่ําเสมอหรือเหมือนกัน การคัดเลือกทําไดยากและโอกาสที่จะ
ปรับปรุงพันธุก็นอยลง ถาลักษณะใดไดรับอิทธิพลของพันธุกรรมมาก ลักษณะนั้นจะ
แสดงออกมาใกลเคียงพันธุกรรมและการคัดเลือกลักษณะนั้นจะมีความแมนยําสูง ดังน้ัน
นักปรับปรุงพันธุจึงไดหาวิธีวัดอัตราสวนของอิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดลอมที่มี
ผลตอการแสดงออกของสุกร เพ่ือใชในการพิจารณาคัดเลือกสุกรในการปรับปรุงพันธุ
ตอไป คานั้นคือ อัตราพันธุกรรม 

 

อัตราพันธุกรรม (heritability, h2) หมายถึง สัดสวนของความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมตอความแปรปรวนของลักษณะปรากฏ อัตราพันธุกรรมเปนคาเฉพาะสําหรับ
ประชากรหนึ่ง เพราะประชากรสัตวที่ตางกันยอมมีองคประกอบทางพันธุกรรมที่ตางกัน
และอยูภายใตสภาพแวดลอมที่แตกตางกันดวย  
 

อัตราพันธุกรรมของลักษณะใดตองระบุวาเปนอัตราพันธุกรรมของสุกรฝูงไหน มี
สภาพแวดลอมอยางไร คานี้ช้ีใหเห็นวาความแปรปรวนของลักษณะที่เกิดขึ้นเปนผลมา
จากยีนเทาใดเปรียบเทียบกับอิทธิพลของสภาพแวดลอม และสามารถบอกไดวาลักษณะที่
ปรากฏถูกถายทอดไปยังลูกหลานไดในอัตราสวนเทาใด ซ่ึงจะทําใหตัดสินใจไดวาสุกรฝูง
น้ันควรเนนการปรับปรุงลักษณะในดานพันธุกรรมหรือดานสภาพแวดลอม การประมาณคา
อัตราพันธุกรรมคํานวณไดดังน้ี 

 

                               h2   =   VG / VP    =   VG / VG  + VE 
 

h2 =   อัตราพันธุกรรม 
VG =   ความแปรปรวนของยีโนไทป (genetic variance) 
Vp =   ความแปรปรวนของฟโนไทป (phenotype variance) 

VE =   ความแปรปรวนของสภาพแวดลอม (environment variance) 
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ในการคัดเลือกสุกรเพื่อปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรม ถาลักษณะใดมีคา h2 ตํ่า 
(ต้ังแต 5-25 เปอรเซ็นต) การปรับปรุงลักษณะนั้นจะไดผลชา แตถามีความจําเปนจริง ๆ 
ที่จะตองปรับปรุงลักษณะนั้น ตองทําการคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุที่มีคาแตกตางจาก
คาเฉลี่ยในฝูงสูงที่สุด คือ คัดเลือกสุกรตัวที่ดีที่สุดมาทําพันธุ และอาจตองเนนปรับปรุง
เร่ืองอาหาร การเลี้ยงดู และการปองกันโรคดวย ถาลักษณะใดมีคา h2 ต้ังแตปานกลาง 
(25-50 เปอรเซ็นต) จนถึงสูง (50-100 เปอรเซ็นต) คือ ลักษณะนั้นอยูภายใตอิทธิพลของ
ปจจัยพันธุกรรมตั้งแต 25 เปอรเซ็นตข้ึนไป การปรับปรุงพันธุกรรมของลักษณะนั้นจะ
กอใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 
 

ลักษณะคุณภาพมักจะมีคา h2 สูง สวนลักษณะปริมาณมักจะมีคา h2 ตํ่า จึงทํา
ใหการปรับปรุงลักษณะที่สําคัญทางเศรษฐกิจซ่ึงเปนลักษณะปริมาณทําไดยาก   คาอัตรา
พันธุกรรมแสดงในตารางที่ 4.1  
 

ตารางที่ 4.1  คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะที่สําคัญของสุกร 
 

ลักษณะ h2 (%) ลักษณะ h2 (%) 

ขนาดครอกเมื่อคลอด 15 ความยาวซาก 40-87 
ขนาดครอกเมื่อหยานม 7 ความยาวขา 46-50 
นํ้าหนักหยานม 8 ความลึกของซาก 34-56 
การเจริญเติบโตตอวัน 21-40 พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน 35-49 
ประสิทธิภาพการใชอาหาร 20-48 กลิ่นตัวผู 54 
% ซาก 26-40 ความยาวเนื้อสัน 39-46 
% เน้ือแดง 45 อายุเปนหนุมเปนสาว 30-40 
ความหนาไขมัน 43-74 อัตราการตกไขเม่ือเปนสัดครั้งที่ 2 30-40 
ที่มา : ดัดแปลงจากสมชัย (2527), Warwick and Legates (1979) 
    

ตัวอยาง สุกรฝูงหน่ึงมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยวันละ 720 กรัม ไดทําการ
คัดเลือกสุกรจากฝูงน้ีไวเพ่ือทําพันธุ โดยคัดตัวที่มีการเจริญเติบโตวันละ 950 กรัม เม่ือทํา
การผสมสุกรตัวนี้ ลูกที่ไดมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยวันละ 900 กรัม ดังน้ัน 
 
 
 



  h2  =  VG / VP  =  (900 - 720)/(950 - 720)  =  180/230  =  0.78  หรือ  78 % 

                 ∴ ผลจากยีโนไทป   180  กรัมตอวัน 
                      ผลจากสภาพแวดลอม   230 - 180  =  50  กรัมตอวัน 
 

หลังจากคัดเลือกไดผลการคัดเลือก 78 เปอรเซ็นตของที่ควรได หมายความวา 
พันธุกรรมมีผลทําใหสัตวตัวน้ันดีกวาหรือเลวกวาในฝูงเทากับ 78 เปอรเซ็นตของความ
ตางทั้งหมด สวนที่เหลือเปนผลจากอิทธิพลของความผันแปรในสภาพแวดลอม ลักษณะนี้
ถายทอดจากพอแมไปสูรุนลูกไดมาก หรือการปรับปรุงพันธุเพ่ือปรับปรุงลักษณะนี้ไดผล
รวดเร็ว 
 

หลักการคัดเลือกพันธุสุกร 
 

            การปรับปรุงพันธุสุกรตองคัดเลือกลักษณะที่มีคาอัตราพันธุกรรมสูง เพ่ือให
ลักษณะนั้นสามารถถายทอดไปยังรุนลูกไดในสัดสวนที่สูง นอกจากนี้คาความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของลักษณะในสุกรพันธุที่คัดเลือกและสุกรในฝูง ที่เรียกวา ความแตกตาง
ดวยการคัดเลือก (selection differential, Sd) ก็มีความสําคัญที่จะแสดงใหเห็นถึงความ
ดีเดนของสุกรพันธุเหนือคาเฉลี่ยของฝูง หากสุกรพันธุมีคา Sd สูงยอมมีโอกาสปรับปรุง
ลักษณะนั้นใหกาวหนาไดมาก คา Sd สามารถคํานวณไดจาก 
 

                                        Sd   =   Ps - P       
 

                           Ps    =    เปนคาเฉลี่ยลักษณะของสัตวพันธุ 
 

                           P     =    เปนคาเฉลี่ยลักษณะของสัตวในฝูง 
 

เม่ือไดคา Sd ของพอแมพันธุแลว นํามาหาคาความกาวหนาของการคัดเลือก 

(selection progress, ΔG) ซ่ึงเปนคาที่แสดงถึงความกาวหนาของลักษณะหนึ่งในรุนลูก 
อันเปนผลมาจากการคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุน้ัน คานี้แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะใน 1 ช่ัวอายุ คา ΔG จะคํานวณไดจาก    ΔG   =   h2 x Sd 
 

ดังน้ันในรุนลูกจะใหผลผลิตเปน  P + ΔG 
 

ตัวอยาง สุกรฝูงหน่ึงมีลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 0.50 กิโลกรัม
ตอวัน   ขณะที่อัตราการเจริญเติบโตของพอพันธุเทากับ  0.97  กิโลกรัมตอวันและของ
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แมพันธุเทากับ 0.94 กิโลกรัมตอวัน ถาในฝูงน้ีมีคาอัตราพันธุกรรมเทากับ 0.40 หรือ 40 
เปอรเซ็นต อยากทราบวาในรุนลูกจะใหผลผลิตเทาไร 
 

                                 Sd   =   Ps -  P 
 

                Sd ของพอพันธุ   =   0.97 – 0.50     =   0.47   กิโลกรัมตอวัน 
                Sd ของแมพันธุ   =   0.94 – 0.50     =   0.44   กิโลกรัมตอวัน 
                Sd รวมของพอพันธุและแมพันธุ = (0.47 + 0.44)/2 = 0.455 กิโลกรัมตอวัน  

 

ดังน้ัน หากใชกลุมพอพันธุและแมพันธุน้ีขยายพันธุจะมีคา Sd รวมเปน 0.455 
กิโลกรัมตอวัน ซ่ึงเปนการคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุที่ดีกวาเดิม 0.455 กิโลกรัมตอวัน 
แตถาหากไมมีการคัดเลือกแมพันธุในฝูงผสมพันธุจะมีผลใหคา Sd ของแมพันธุเปนศูนย 
และคา Sd รวมจะเปน (0.47+0)/2 = 0.235 กิโลกรัมตอวัน ซ่ึงมีคาต่ํากวา Sd เม่ือคัดเลือก
ทั้งพอพันธุและแมพันธุ 
 

                 ΔG   =   h2 x Sd    =   0.40 x 0.455   =   0.182   กิโลกรัมตอวัน 
 

                 ∴ ในรุนลูกจะมีอัตราการเจริญเติบโตเปน    

                     P + ΔG   =   0.50 + 0.182   =   0.682 กิโลกรัมตอวัน 
 

ดังน้ันหากไดทําการคัดเลือกสุกรที่มีคาความแตกตางระหวางการคัดเลือกสูง 
และคัดเลือกลักษณะที่มีคาอัตราพันธุกรรมสูงติดตอกันไปหลาย ๆ รุน   สามารถปรับปรุง 
ความสามารถของลักษณะที่ตองการนั้นในฝูงใหดีข้ึนไปเรื่อย ๆ ได 

 

แบบของการคัดเลือกสุกร 
 

            1.  การคัดเลือกสุกรตามแหลงขอมูล ทําได 5 วิธีคือ 
 

                1.1  การคัดเลือกโดยพิจารณารูปรางลักษณะ  (appearance selection)  
เปนการคัดเลือกลักษณะที่แสดงออกทางรูปราง เชน สีของสุกร ขนาดของสุกร ลักษณะ
ผิดปกติหรือพิการ เปนตน การคัดเลือกโดยวิธีน้ีเปนวิธีเปนวิธีแรก แตรูปรางลักษณะ
ภายนอกของสุกรเปลี่ยนแปลงไดโดยอิทธิพลของสภาพแวดลอม เชน สภาพภูมิอากาศ 
การใหอาหาร โรค เปนตน ซ่ึงอาจทําใหสุกรเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพทีแ่ทจริง  
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                1.2  การคัดเลือกโดยพิจารณาสถิติความสามารถ   (performance  
record selection) เปนการคัดเลือกลักษณะตามความสามารถของสุกร เชน จํานวนลูก
ตอครอก ความหนาไขมันสันหลัง เปนตน เปนลักษณะที่สุกรแสดงออกอยางแทจริง แต
ข้ึนอยูกับความถูกตองของสถิติน้ัน สถิติอาจคลาดเคลื่อน เน่ืองจากสภาพแวดลอมและ
วิธีการรวบรวมสถิติ เชน จํานวนสุกรอาจไมเทากัน สุกรมีอายุแตกตางกัน การเลี้ยงดู
ตางกัน ฉะน้ันขอมูลที่นํามาพิจารณาควรนํามาปรับใหอยูในมาตรฐานเดียวกันกอน  
 

                1.3  การคัดเลือกโดยพิจารณาพันธุประวัติ  (pedigree selection) เปน 
การคัดเลือกที่อาศัยแผนผังแสดงความสัมพันธทางสายเลือดของสุกรทั้งจากสายพอและ
สายแมยอนข้ึนไปไมควรเกิน 2 ช่ัว เน่ืองจากบรรพบุรุษที่หางกวานี้จะมีความสัมพันธทาง
สายเลือดนอยเกินไป การคัดเลือกแบบนี้สามารถทําไดรวดเร็วและเสียคาใชจายนอย 
 

                1.4  การคัดเลือกโดยพิจารณาจากญาติ  (sib หรือ family selection)  
เปนการคัดเลือกโดยดูจากคาเฉลี่ยของบันทึกลักษณะตาง ๆ ของพี่นองในตระกูลเดียวกัน 
เชน พี่นองที่มีพอแมเดียวกัน หรือพอเดียวกันคนละแม ถาสุกรในครอกมีความสม่ําเสมอ
กันจะชวยใหการคัดเลือกไดผลแนนอนขึ้น แตถาสุกรในครอกไมสม่ําเสมอ สุกรที่คัดเลือก
อาจเลวกวาหรือดีกวาคาเฉลี่ยของครอก จะทําใหคาที่ไดไมเปนจริง มักใชในการคัดเลือก
ลักษณะที่ตองฆากอน เชน คุณภาพซาก เปนตน 
 

                1.5  การคัดเลือกโดยการทดสอบความสามารถของลูก (progeny test)  
เปนการวัดความสามารถในการถายทอดลักษณะของสุกรโดยตรง หรือเปนการพิสูจนวา
สุกรนั้นมียีนเปนอยางไร โดยมากมักทําการทดสอบกับสุกรพอพันธุ เพราะสามารถใหลูก
ไดมากกวาตัวเมีย ทําใหผลการทดสอบแมนยํามากกวา ลักษณะที่คัดโดยวิธีน้ี เชน การมี
ลูกดก การเจริญเติบโต เปนตน แตในทางปฏิบัติวิธีน้ีมีความยุงยาก ใชเวลานาน และเสีย
คาใชจายสูง  
 

2.  การคัดเลือกเมื่อตองการปรับปรุงหลายลักษณะ มีวิธีการดังน้ี 
 

                2.1  การคัดเลือกทีละลักษณะ  (tandem selection) วิธีน้ีเปนการคัดเลือก
ทีละลักษณะ โดยเริ่มตนคัดเลือกลักษณะหนึ่งกอนในเวลาหรือช่ัวอายุหน่ึงจนไดผลพอใจ
แลว จึงหันกลับไปคัดเลือกลักษณะที่สองในอีกเวลาหนึ่ง แลวจึงเร่ิมลักษณะตอไป การ
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คัดเลือกแบบนี้ทําไดงายและความกาวหนาในการคัดเลือกลักษณะหนึ่งเปนไปอยาง
รวดเร็ว แตตองเสียสละลักษณะอื่น ๆ ไป 
 

                2.2  การคัดเลือกโดยการวางมาตรฐานแตละลักษณะ  (independent  
culling levels) วิธีน้ีเปนการคัดเลือกหลายลักษณะในเวลาเดียวกัน โดยจะมีการวาง
มาตรฐานหรือระดับการผลิตที่จะคัดสุกรออกในแตละลักษณะไว สุกรที่มีลักษณะต่ํากวา
มาตรฐานที่กําหนดไวในลักษณะหนึ่งจะถูกคัดออกจากฝูงผสมพันธุ สัตวที่จะไดรับการ
คัดเลือกตองมีลักษณะที่จะคัดเลือกทุกระดับถึงมาตรฐานที่ต้ังไว การคัดเลือกแบบนี้มี
ขอเสียคือ อาจจะตองคัดทิ้งสัตวที่มีลักษณะหนึ่งดีออกไป เน่ืองจากมีลักษณะหน่ึงไมถึง
มาตรฐาน 
 

                2.3  การคัดเลือกดวยดัชนีการคัดเลือก (index selection)  วิธีน้ีเปนการ
คัดเลือกแบบคิดคะแนนรวมของลักษณะตาง ๆ ที่เนนเพื่อการปรับปรุงพันธุ โดยมากใช
คะแนนจาก 2-3 ลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ คะแนนรวมซึ่งจะใชเปนเกณฑใน
การคัดเลือก เรียกวา ดัชนีการคัดเลือก (selection index) เปนการรวมคุณคาการผสม
พันธุในแตละลักษณะถวงน้ําหนักดวยคุณคาทางเศรษฐกิจสัมพันธ (relative economic 
values) ของลักษณะที่เนนเพื่อการคัดเลือก โดยคํานึงถึงคุณคาทางเศรษฐกิจของแตละ
ลักษณะ ความสามารถในการถายทอดทางพันธุกรรมของแตละลักษณะและความสัมพันธ
เช่ือมโยงระหวาง 2 ลักษณะเขารวมในการพิจารณา การคัดเลือกวิธีน้ีมีผลดีเพราะความ
เดนดอยของลักษณะตาง ๆ สามารถนํามาหักลางทดแทนกันได  
 

                     การคัดเลือกวิธีน้ีเปนการปรับปรุงลักษณะหลายลักษณะพรอมกันและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด     แตวิธีการคํานวณมีความยุงยากซับซอนและจะตองใชคาสําคัญ ๆ 
ประจําฝูงสุกรหลายคา คาเหลานั้น ไดแก อัตราพันธุกรรม อัตราซํ้า สหสัมพันธปรากฏ 
สหสัมพันธทางพันธุกรรม ความแปรปรวนของลักษณะ และคุณคาทางเศรษฐกิจของแต
ละลักษณะ   ดังน้ันดัชนีการคัดเลือกจึงเปนคาเฉพาะสําหรับฝูงสุกรหน่ึง ๆ   เพราะความ 
สําคัญทางเศรษฐกิจของลักษณะและคาอัตราพันธุกรรมแตกตางกันในฝูงสัตวที่ตางกัน 
 

                     ตัวอยางดัชนีการคัดเลือกของสถานีทดสอบพันธุสุกรของรัฐไอโอวา ดังน้ี 
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               I  =   250 + 50 (ADG) – 50 (FCR) - 50 (BT) 
       เม่ือ    I  =   ดัชนีการคัดเลือก       
            ADG =   อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (ปอนด)    
              FC =   อัตราการแลกเนื้อหรือประสิทธิภาพการใชอาหาร   
              BT =   ความหนาของไขมันสันหลัง (นิ้ว) 

          

                     การคัดเลือกสุกรโดยใชคาดัชนีการคัดเลือกเนนลักษณะที่มีความแตกตางกัน
ในคาอัตราพันธุกรรมและคาลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะใดที่มีคาอัตราพันธุกรรมต่ําจะ
ต้ังคาคงที่ใหสูง และยิ่งถาลักษณะนั้นมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากจะตั้งคาคงที่ไวยิ่งสูง
มากขึ้น  
             

                     ตัวอยางการคัดเลือกสุกรพอพันธุจากสุกรเพศผู 2 ตัว คาลักษณะทาง
เศรษฐกิจของสุกรทั้ง 2 ดังน้ี  
 

 ADG FCR BT  Index1 Index2 
สุกร A 1.9 3.0 1.5  120 215 

สุกร B 1.6 2.9 1.1  130   210 
                                  

                     ดังน้ันควรคัดเลือกสุกร B ไวทําพันธุเพราะคาดัชนีการคัดเลือก (Index1) 
สูงกวาสุกร A ถึงแมวาอัตราการเจริญเติบโตของสุกร A จะสูงกวาสุกร B ก็ตาม แตถาการ
คัดเลือกเนนอัตราการเจริญเติบโตควรเพิ่มคาคงที่ของอัตราการเจริญเติบโตใหมากขึ้น 
สมมติจาก 50 เปน 100 กรณีน้ีสุกร A จะมีคาดัชนีการคัดเลือก (Index2) สูงกวาสุกร B 
จึงควรคัดเลือกสุกร A  
   

                     การคัดเลือกดวยดัชนีการคัดเลือกจากหลายลักษณะมีผลดีคือ 
 

                     1.  ลักษณะตาง ๆ ที่เลือกนั้น มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตางกัน การถวง
หรือใหคะแนนความสําคัญของแตละลักษณะในทางเศรษฐกิจจึงจําเปน 
                     2.  ไมมีลักษณะใดที่มีคาอัตราพันธุกรรมเทากัน และความเขมงวดใน 
การคัดเลือก (selection intensity) เหมือนกันในทุกลักษณะ 

3.  บางลักษณะมีความสัมพันธระหวางลักษณะที่แสดงออกกับลักษณะ   



ทางพันธุกรรม การเนนลักษณะหนึ่งอาจจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอีกลักษณะหนึ่ง  เปน
การลดระยะเวลาในการคัดเลือกพันธุลง ดังตารางที่ 4.2 ลักษณะใดมีความสัมพันธกันไม
วาทางบวกหรือทางลบ เม่ือเลือกเอาลักษณะหนึ่งจะมีผลตออีกลักษณะหนึ่ง 
 

ตารางที่ 4.2  ความสัมพันธของลักษณะบางลักษณะที่คัดเลือกในสุกร 
 

  ADG FCR PC BT 
อัตราการเจริญเติบโต ADG  - 0.76 - 0.19 - 0.15 
อัตราแลกเนื้อ FCR - 0.73  - 0.01 - 0.21 
เปอรเซ็นตซาก PC - 0.17 - 0.05  - 0.28 
ความหนาไขมันสันหลัง BT - 0.17 + 0.19 + 0.19  

 

การปรับปรุงพันธุโดยการคัดเลือกพันธุน้ัน จะใชแบบใดโดยเฉพาะคงไมได ตอง
ใชผสมกันไปตามสภาวะและความจําเปน แตลักษณะที่ตองการนํามาปรับปรุงน้ันสวน
ใหญจะตองมีคาอัตราพันธุกรรม (h2) สูง และคาความแตกตางจากสวนเฉลี่ยของฝูงสูง 
การปรับปรุงลักษณะนั้นในช่ัวตอไปจะไดผลรวดเร็ว 
 

4.5  การผสมพันธุสุกร 
 

การผสมพันธุ (breeding) หมายถึง การที่เซลลสืบพันธุตัวผูหรืออสุจิเขาไป
ผสมกับเซลลสืบพันธุตัวเมียหรือไข เกิดเปนไซโกด (zygote) จะโดยวิธีการผสมธรรมชาติ
หรือผสมเทียมก็ได 
 

จุดประสงคของการผสมพันธุสุกร 
 

การผสมพันธุ มีจุดประสงคหลักอยู 2 ประการคือ 
 

1.  การผสมพันธุเพื่อรักษาลักษณะพันธุแท    เปนการผสมพันธุระหวางสุกร
พันธุเดียวกัน เพ่ือปรับปรุงลักษณะของความเปนพันธุแทใหดีข้ึนเรื่อย และเพื่อนําไปใชใน
การผลิตสุกรเพื่อการคาตอไป สุกรที่ผลิตออกมายังคงเปนสุกรพันธุแท มีความสามารถ
ถายทอดลักษณะที่ดีใหลูกหลานไดอยางแนนอนและสม่ําเสมอ สุกรที่ไดจะมีคุณภาพและ
คุณสมบัติดีข้ึน เชน ใหผลผลิตสูงข้ึน เปนตน 
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2.  การผสมพันธุเพื่อผลิตเปนการคา เปนการผสมพันธุระหวางสุกรตางพันธุ
กัน เพ่ือใหไดสุกรลูกผสมที่มีคุณลักษณะดีข้ึน เชน ใหอัตราการเจริญเติบโตสูง กินอาหาร
นอย ใหผลผลิตสูงข้ึน อัตราการเลี้ยงรอดสูง เปนตน สวนใหญใชวิธีการผสมพันธุแบบ
ขามพันธุ ลูกผสมที่ไดใชเลี้ยงเปนสุกรขุนสงตลาด 
 

แบบของการผสมพันธุ 
 

การผสมพันธุที่นิยมใชในการปรับปรุงคุณภาพของสัตว มีอยู 2 ระบบ คือ 
 

1.  การผสมในพันธุ (straight breeding)  คือ ระบบการผสมพันธุคูสุกรที่เปน
พันธุเดียวกัน ซ่ึงอาจเปนญาติกันหรือมีความสัมพันธกันทางสายเลือดหรือไมมีความ 
สัมพันธทางสายเลือดก็ได การผสมพันธุแบบน้ีทําใหสุกรคงลักษณะประจําพันธุ ทําให
สุกรมีลักษณะคลายคลึงกันมากที่สุด และทําใหสุกรจะแสดงลักษณะคอนขางสม่ําเสมอ 
แบงออกไดเปน 
 

                1.1  การผสมแบบสายเลือดชิดหรือผสมในสายพันธุ (inbreeding)  เปน
การผสมพันธุระหวางคูสุกรที่มีความสัมพันธทางสายเลือดตอกันหรือเปนการนําเอายีนคู
เหมือนของสุกรที่ไดรับมาจากบรรพบุรุษมารวมกัน เชน แมผสมกับลูกตัวผู พี่ผสมกับ
นอง ลูกของพี่ผสมกับลูกของนอง เปนตน คูสุกรที่ใชผสมจะตองมีความสัมพันธกันไมเกิน 
4 ช่ัวทั้งฝายพอและฝายแม จึงจะมียีนคูเหมือนที่ไดจากพอและแมมาก ทําใหสุกรแสดง
ลักษณะบริสุทธิ์ออกมา ลูกที่ไดจะมีความสม่ําเสมอในทางลักษณะ และมีอํานาจในการ
ถายทอดลักษณะ (prepotency) ไปใหลูกหลานไดแนนอนยิ่งข้ึน  เปนลักษณะดีหรือไมดี
ข้ึนอยูกับยีนคูเหมือนน้ันจะเปนยีนที่ใหประโยชนหรือยีนที่ไมใหประโยชน การผสมแบบ
น้ีจะเปดโอกาสใหยีนดอย (recessive gene) แสดงออกมา มีผลในการคัดเลือกพันธุ
อีกดวย 
 

                      ก.  การผสมแบบเลือดชิดกันมาก (close breeding)     เปนการผสม
สุกรที่มีความสัมพันธกันทางสายเลือดอยางใกลชิดกันมาก เชน แมผสมกับลูกตัวผู (dam 
+ son mating) พอผสมกับลูกตัวเมีย (sire + daughter mating) พี่ผสมกับนองพอแม
เดียวกัน (full sib mating) พี่ผสมกับนองพอเดียวกันคนละแม (half sib mating) 
 
 



                      ข.  การผสมแบบเลือดชิดกันนอยหรือแบบยึดสายพันธุ  (line  
breeding) เปนการผสมระหวางสุกรที่เปนญาติกัน เพ่ือใหสุกรในฝูงมีลักษณะดีเหมือน
บรรพบุรุษตัวใดตัวหน่ึง การผสมแบบนี้ทําในฝูงหรือในสายพันธุเดียวกัน ไมเอาฝูงอื่น
หรือสายพันธุอื่นมาผสม ความสัมพันธทางสายเลือดจะนอยกวาแบบเลือดชิดมาก และ
จํานวนยีนคูเหมือนเพิ่มข้ึนชากวาแบบเลือดชิด การผสมแบบนี้มักทํากับฝูงที่มีลักษณะ
ดีเดนพิเศษ เชน หลานสาวผสมกับปูหรือตา เปนตน 
 

                          ตัวอยาง การผสมระหวางปูหรือตากับหลานสาว 
 

                                    ♂    M       A        C        D 
                                    ♀    N       B        M      
                                                                

                1.2  ผสมแบบสายเลือดหางหรือแบบนอกสายสัมพันธ (out breeding 
หรือ out crossing)  เปนการผสมพันธุระหวางคูสุกรที่เปนพันธุเดียวกัน   แตไมมีความ 
สัมพันธทางสายเลือดตอกันหรือตางฝูงตางสายพันธุกัน เชน การนําเอาสุกรพันธุเดียวกัน
จากฝูงอื่นที่มีลักษณะดีมาผสมกับสุกรภายในฝูง ทําใหเกิดยีนคูตาง (heterozygosity) 
เพ่ิมข้ึน มีผลทําใหลูกที่เกิดมีลักษณะเดนเผาเหลาหรือเดนพิเศษขึ้นได เพ่ือตองการจะให
ลักษณะของสุกรภายในฝูงดี เปนการปรับปรุงคุณภาพของฝูงใหดีข้ึน การผสมสุกรวิธีน้ีไม
ทําใหสุกรในฝูงเปลี่ยนพันธุไป แตเปนการนําเอาลักษณะที่ดีหรือมีคุณภาพที่ดีเขามาในฝูง 
การผสมแบบนี้มักนิยมทํากันในฝูงที่ยังมีคุณภาพยังไมดีพอ สุกรที่นําเขามาในฝูงจะตอง
เปนสุกรที่ไดรับการคัดเลือกแลววาดีกวาสุกรที่มีอยูในฝูง 
 

                      ตัวอยาง การผสมระหวางสัตว 4 สายพันธุ คือ  A B C D 
 

                           ♂   A          X 
                           ♀   B                     Z  เปนการรวมลักษณะที่ดีจากสายพันธุ 
                           ♂   C          Y             A B C D มารวมกันที่ Z 
                           ♀   D        
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2.  การผสมระหวางพันธุ (breed crossing)     เปนการผสมพันธุคูสุกรที่เปน
พันธุตางกันต้ังแต 2 พันธุข้ึนไปหรือตางชนิด (species) กัน การผสมพันธุแบบน้ีทําให
ลักษณะของสุกรไมสม่ําเสมอกันและมีความแตกตางกัน บางครั้งอาจไดลูกที่มีลักษณะ
ดีเดนพิเศษหรือเดนผาเหลา แบงออกเปน 
 

                2.1  การผสมขามพันธุ (cross breeding)    เปนการผสมที่สุกรคูผสมตาง
พันธุหรือตางตระกูลกัน การผสมขามพันธุจะเปนการรวมลักษณะที่ดีของพอและแมมาไว
ในสุกรตัวเดียวกัน เปนการเพิ่มยีนคูตางและลดยีนคูเหมือน ทําใหอํานาจในการถายทอด
ลักษณะลดลง ลูกที่ไดช่ัวแรก (F1) จึงมักจะเปนลูกที่มีลักษณะแตกตางไปจากพอแมมาก 
ลูกผสมขามพันธุที่เกิดจากพอแมบางชุดอาจมีคุณสมบัติดีเดนพิเศษหรือเดนผาเหลา เปน
ประโยชนในการผลิตสุกรขุนเปนการคา แตลูกผสมที่เกิดขึ้นจะใชไดเฉพาะชั่วอายุน้ัน โดย
ไมใชในการผสมพันธุอีกตอไป เพราะสุกรจะไมคอยสม่ําเสมอ วิธีแกไขเพื่อใหไดลูกไวใช
ตอไปในขณะที่สุกรยังคงมีคุณสมบัติที่ดีอยู อาจใชวิธีผสมโดยใชสุกรหลายพันธุผสมสลับ
หมุนเวียนก็ได 
 

                      ก.  การผสมขามพันธุแบบธรรมดาหรือการผสมขาม 2 พันธุ  (two  
breed cross) เปนการผสมขามพันธุหน่ึงกับอีกพันธุหน่ึง เชน สุกรพันธุลารจไวทกับสุกร
พันธุแลนดเรซ เปนตน 
 

                พันธุแทลารจไวท (Y) ♂  x  ♀พันธุแทแลนดเรซ (L) 

                                           ลูกผสม (LY) (แลนดเรซ 50% + ลารจไวท 50%) 
                                                ♂ ขุนขาย 
                                                ♀ ตัวที่ดีเก็บไวเปนแมพันธุ, ตัวไมดีขุนขาย 
 

                      ข.  การผสมขามแบบไขวสลับระหวาง 2 พันธุ (criss crossing)    
เปนการผสมระหวางสุกรพันธุแท 2 พันธุและสลับพอพันธุทุก ๆ ช่ัว เพ่ือรวมลักษณะดี
ของสุกร 2 พันธุไวในฝูง มักเกิดลูกเดนผาเหลา 
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                  พันธุแทลารจไวท (Y) ♂  x  ♀ พันธุแทแลนดเรซ (L) 

                                                            ลูกผสม (LY) (L 50% + Y 50%) 
                                               ♂ ขุนขาย 
พันธุแทแลนดเรซหรือลารจไวท ♂  x  ♀ ตัวที่ดีเก็บไวเปนแมพันธุ, ตัวไมดีขุนขาย 

                                 ♂ ♀ ลูกผสม (L 75% Y 25% หรือ L 25% Y 75%)  ขุนขาย 
 

                      ค.  การผสมขาม 3 พันธุ (three breed cross) เปนการใชลูกผสมเพศ
เมียที่เกิดจากพอและแมคนละพันธุไปผสมกับพันธุที่ 3 เปนการรวมเอาลักษณะที่ดีของ
แตละพันธุเขาไว แตพันธุที่ 3 จะใหลักษณะตาง ๆ มากกวาอีก 2 พันธุ เพราะมีสายเลือด
ถึง 50 เปอรเซ็นต 
                       พันธุแทลารจไวท (Y) ♂  x  ♀ พันธุแทแลนดเรซ (L) 

                                                  ลูกผสม (LY) (L 50% + Y 50%) 
                                                    ♂ ขุนขาย 
                         พันธุดูรอค (D) ♂  x  ♀ ตัวที่ดีเก็บไวเปนแมพันธุ, ตัวไมดีขุนขาย 

                                      ♂ ♀ ลูกผสม (DYL) (D 50% Y 25% L 25%)  ขุนขาย 
 

                      ง.  การผสมขามแบบหมุนเวียน (rotation crossing)     เปนการผสม
ขามระหวางสุกรต้ังแต 3 พันธุข้ึนไป โดยหมุนเวียนสลับกันเปนพอพันธุทุก ๆ ช่ัว เปน
การลดและเพิ่มพันธุกรรมของบางพันธุใหเหมาะสมกับการผลิต เชน การผสมระหวางสุกร 
3 พันธุ หรือ 4 พันธุ 

                           การผสมพันธุแบบขาม 3 พันธุ 
 

                  พันธุแทลารจไวท (Y) ♂  x  ♀ พันธุแทแลนดเรซ (L) 
                                             ลูกผสม(YL) (L 50% + Y 50%)   
                                               ♂ ขุนขาย 
                พันธุแทดูรอค (D) ♂  x  ♀ ตัวที่ดีเก็บไวเปนแมพันธุ, ตัวไมดีขุนขาย 
                                        ลูกผสม (DYL) (D 50% Y 25% L 25%)   
                                             ♂ ขุนขาย 
                                               ♀ ตัวที่ดีเก็บไวเปนแมพันธุ, ตัวไมดีขุนขาย 
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      พันธุแทแลนดเรซ (L) ♂  x  ♀ ตัวที่ดีเก็บไวเปนแมพันธุ, ตัวไมดีขุนขาย 
                                 ลูกผสม (DYL  (D 25% Y 12.5% L 62.5%)   
                                         ♂ ขุนขาย 
      พันธุแทลารจไวท (Y) ♂  x  ♀ ตัวที่ดีเก็บไวเปนแมพันธุ, ตัวไมดีขุนขาย      
                                 ลูกผสม ((DYL) (D 12.5% Y 56.25% L 31.25%)  ขุนขาย 
                                      ♂ ขุนขาย 
       พันธุแทดูรอค (D) ♂  x  ♀ ตัวที่ดีเก็บไวเปนแมพันธุ, ตัวไมดีขุนขาย                     
                              ลูกผสม (D 56.25% Y 28.13% L 15.63) 
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                           การผสมพันธุแบบขาม 4 พันธุ 

พันธุแทแฮมเชียร (H) ♂x♀ พันธุแทดูรอค (D) พันธุแทลารจไวท (Y) ♂x♀ พันธุแทแลนดเรซ (L) 
                       

                                   ลูกผสม (HD) ♂    ♀ลูกผสม (YL) 
 

      ♀ ขุนขายหรือใชเปน                                              ♂  ขุนขาย 
         แมลูกผสมกับ Y ก็ได                                          ♀  ไมดีขุนขาย 
         ไมควรใชผสมกับพอ L         ♂♀ ขุนขาย (HDYL) 
         เพราะลูกที่ไดจะมีสีดํามาก 

                                                
                2.2  การผสมเพื่อยกระดับพันธุหรือสายเลือด  (grading up หรือ up  
grading) เปนการนําพอพันธุสุกรพันธุดีและพันธุแทมาผสมกับสุกรพันธุพื้นเมืองที่มี
คุณภาพดอยกวา เม่ือไดลูกผสมแลวก็นําเอาลูกตัวเมียยอนไปผสมกับพอพันธุแทพันธุ
เดิมอีก แตจะตองเปลี่ยนพอพันธุแทที่มีคุณภาพดีกวาเดิมทุกช่ัว เพ่ือเพ่ิมเลือดคุณภาพดี
ใหแกสุกรในฝูงใหสูงข้ึนเร่ือย ๆ  ถาทําซํ้าหลาย ๆ ช่ัวอายุ สุกรในฝูงจะมีรูปรางและ
คุณสมบัติใกลเคียงกับพันธุแทยิ่งข้ึน โดยในชั่วที่หน่ึงและช่ัวที่สองจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
และตอ ๆ ไปจะลดนอยลงทุกช่ัว จนในที่สุดเมื่อถึงช่ัวที่หาขึ้นไปจะไมมีความกาวหนาแต
อยางไร เพราะสุกรจะมีคุณภาพเทาเทียมกับสุกรพันธุแท ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      ตัวอยาง การปรับปรุงพันธุสุกรพื้นเมือง 
 

                                    ลารจไวท 1  x  พื้นเมือง 

AT 328 65 

 

                             ลารจไวท 2  x  ลูกผสม (ลารจไวท 50% หรือ1/2 พื้นเมือง 50%) 
 

                     ลารจไวท 3  x  ลูกผสม (ลารจไวท 75% หรือ 3/4 พื้นเมือง 25%) 
  

              ลารจไวท 4  x  ลูกผสม (ลารจไวท 87.50% หรือ 7/8 พื้นเมือง 12.5%) 
 

         ลารจไวท 5  x  ลูกผสม (ลารจไวท 93.25% หรือ 15/16 พื้นเมือง 6.75%) 
 

  ลารจไวท 6  x  ลูกผสม (ลารจไวท 96.75% หรือ 31/32 พื้นเมือง 3.25%) 
 

4.6  ระบบการคัดเลือกพันธุแบบใหม 
 

การพัฒนาสายพันธุสุกรในประเทศไทย เดิมพัฒนาโดยนําเขาพอแมพันธุสุกร
จากตางประเทศเปนหลัก ทั้งจากประเทศในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป ฟารมสวนใหญ
สั่งซ้ือเขามาโดยคําแนะนําและคําโฆษณาของบริษัทที่เปนตัวแทนขายพอแมพันธุสุกร 
และเม่ือนํามาเลี้ยงในฟารมของตนแลว ก็จะใชระบบการคัดเลือกพันธุโดยดูจากลักษณะ
ภายนอกเปนรายตัว เชน  รูปราง จํานวนลูกเกิด จํานวนลูกหยานม เปนตน เปนเกณฑ
สําคัญ ยังไมไดดูภาพรวมและกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการคัดเลือก 

 

การพัฒนาดานสายพันธุสุกรควรนําหลักวิชาการเขามาใช โดยเฉพาะฟารมใหญ
ที่มีพอแมพันธุจํานวนหลายพันแม ไดแก การจัดระบบการแบงเปนหลายสายพันธุที่มี
วัตถุประสงคหรือมีเปาหมายที่ชัดเจนประจําสายพันธุน้ัน ไดแก แบงเปนสายพันธุกลุมพอ
พันธุ (boar line) และสายพันธุกลุมแมพันธุ (sow line) ในแตละกลุมยังแบงเปนสายพันธุ
ยอยอีก ซ่ึงจะมีจํานวนมากหรือนอยข้ึนกับขนาดของฟารมและเปาหมายของฟารม เชน 
 

ในสายพันธุกลุมพอพันธุ มี 2 สายพันธุยอย เชน 
  สายพันธุ บี 1 (line B1) เนนเร่ืองรูปราง ตัวยาว ไขมันสันหลังบาง 

  สายพันธุ บี 2 (line B2) เนนเร่ืองความตานทานโรค 
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ในสายพันธุกลุมแมพันธุ มี 4 สายพันธุยอย เชน 
  สายพันธุเอส 1 (line S1) เนนเร่ืองการใหลูกดก เลี้ยงลูกดี 
  สายพันธุเอส 2 (line S2) เนนเร่ืองการเจริญเติบโตดี อัตราการแลกเนื้อดี 
  สายพันธุเอส 3 (line S3) เนนเร่ืองรูปราง ตัวยาว เตานมมาก 
  สายพันธุเอส 4 (line S4) เนนเร่ืองความแข็งแรงของขา  
 

นอกจากการจัดระบบเปนกลุมของสายพันธุแลว วิธีการคัดเลือกพันธุก็
จําเปนตองพัฒนาดวย เชน ข้ันตอนการคัดเลือก 
  ครั้งที่ 1 ตอนหยานม 
  ครั้งที่ 2 เม่ือถึงนํ้าหนัก 25 กิโลกรัม 
  ครั้งที่ 3 เม่ือถึงนํ้าหนัก 90 กิโลกรัม  
 

การใชดัชนีการคัดเลือกที่เหมาะสมมาใชในการพิจารณาใหเหมาะสมกับ
เปาหมายของฟารม การประเมินคุณคาสายพันธุในปจจุบันทําไดไมยาก โดยอาศัย
โปรแกรมคอมพิวเตอร การพัฒนาสายพันธุในลักษณะนี้เปนการพึ่งพาตนเองมากขึ้นและ
ลดการนําเขา ในขณะที่ยังคงสภาพพันธุกรรมที่ดีไวในฟารม แตกระจายพันธุกรรมที่ดีน้ัน
ออกไปในฝูงมากขึ้นเร่ือย ๆ  
 

4.7  หลักการทดสอบสมรรถภาพการสืบพันธุของพอสุกร 
 

การทดสอบสมรรถภาพการสืบพันธุของพอสุกร มีหลักการดังน้ี 
 

1.  สุขศาสาตรทางพันธุกรรมของอวัยวะเพศ     ใชสายพันธุสุกรที่มีขอบกพรอง
ของลักษณะทางพันธุกรรมนอยที่สุด เชน อัณฑะทองแดง (cryptorchidism) ไสเลื่อน 
(hernia) เปนตน 

2.  สุขศาสาตรทางระบบอวัยวะสืบพันธุ  ระบบสืบพันธุตองปราศจากโรคที่ 
เกี่ยวของกับการติดเช้ือทางการสืบพันธุ เชน โรคแทงติดตอ โรคติดเช้ือไวรัส เปนตน 

3.  สุขภาพทั่วไป  ตองปราศจากการติดโรคที่มีผลตอการสืบพันธุ   เชน   เช้ือ-  
ไมโครพลาสมา ซ่ึงสามารถติดไดทางน้ําเช้ือ โรคเกี่ยวกับปอด โรคปากและเทาเปอย  
(foot and mouth disease) และโรคอหิวาตสุกร (swine disease) ซ่ึงมีผลทําใหสุกรเพศเมียแทงได 
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4.  ความกําหนัดทางเพศ ควรทําการทดสอบการหลั่งนํ้าเช้ือ อวัยวะเพศออนตัว
ขณะหลั่งนํ้าเช้ือ และความบกพรองของขาหลัง 

5.  ความสมบูรณพันธุของน้ําเช้ือและอัตราการผสมติด     ควรทําการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเช้ือของสุกร 

6.  การทําน้ําเช้ือแชแข็งเพื่อเก็บไวใช   หลังจากมีการทดสอบสมรรถภาพในรุน 
ลูกแลว ถึงแมวาพอสุกรตัวนั้นจะตายไปแลว 
 

4.8 หลักการจัดการดานสมรรถภาพการสืบพันธุของพอสุกร 
 

การจัดการดานสมรรถภาพการสืบพันธุ มีหลักการดังน้ี 

 

1.  ความสะอาด   ทําความสะอาดพอพันธุ  บริเวณคอกผสมหรือคอกรีดนํ้าเชื้อ  
หุนรีดนํ้าเชื้อ (dummy) และอุปกรณตาง ๆ ใหปราศจากเชื้อ 

2.  สภาพแวดลอมบริเวณของการผสมพันธุหรือรีดนํ้าเช้ือ ตองไมมีเสียงรบกวน  
สุกรเพศผูควรแยกขังเดี่ยว ควรใหสุกรมีการออกกําลังกายวันละ 1-2 ครั้ง  เพ่ือใหมีความ
กําหนัดดีข้ึน การฝกสุกรหนุมไมควรเปลี่ยนสถานที่บอยและตองใจเย็น 

3.  การใชระบบความเย็น (cooling system)    เขาชวยในขณะผสมพันธุหรือรีด
นํ้าเช้ือ เพ่ือชวยลดความเครียดของพอสุกรและทําใหคุณภาพน้ําเช้ือดี 

4.  คุณภาพอาหารที่ใชเลี้ยงสุกรพอพันธุ    อาหารที่ใชเลี้ยงสุกรพอพันธุควรมี 
คุณภาพดีและเหมาะสม มีปริมาณไลซีน เมทไธโอนีน และซีสตีนสูง เพ่ือใหนํ้าเช้ือมี
คุณภาพดี 
 

4.9  หลักการทดสอบสมรรถภาพการสืบพันธุของแมสุกร 
 

การทสอบสมรรถภาพการสบพันธุของแมสุกร มีหลักการดังน้ี 
 

1.  สุขศาสตรพันธุกรรมการสืบพันธุ    สุกรสาวทดแทนควรมีความสมบูรณของ
อวัยวะเพศและเตานม 

2.  คัดเลือกจากสายพันธุที่ใหผลผลิตสูง  คิดจากอัตราการผลิตลูกของแมสุกรใน 
1 ป 
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3.  พฤติกรรมทางเพศและการเปนสัด   ควรทําการเลี้ยงสุกรสาวเปนกลุมและใช
พอพันธุกระตุน 

4.  อายุเม่ือผสมพันธุและการคลอดลูกครอกแรก      สุกรสาวควรมีอายุเร่ิมผสม
พันธุไดเม่ือ 7 เดือน ลูกครอกแรกเมื่ออายุ 1 ป 

5.  วงรอบการผลิต (ชวงการตกลูกตอครอก)     และอัตราการใหลูกตอปของแม
สุกร ควรมีวงรอบการผลิตในชวงระหวาง 160-180 วัน และมีอัตราการใหลูกตอปมากกวา 
18 ตัว 

6.  คัดเลือกสายแมพันธุที่ใหผลการทดสอบฮาโลเธน (halothane test) หรือ 
ฟูออเธน (fluothane test) เปนลบ 

7.  ปราศจากสภาพโรคติดตอหรือโรคระบาดที่มีผลตอสุขภาพและการผลิต 
 

4.10  หลักการปรับปรุงอัตราการผสมติดในสุกรแมพันธุ 
 

การปรับปรุงอัตราการผสมติดในสุกรแมพันธุ มีหลักการดังน้ี 
 

1.  ขณะทําการผสมพันธุ   ผูเลี้ยงควรมีการกระตุนเพื่อเรงการตอบสนองของแม
สุกรใหดีข้ึน เชน กระตุนคลิตอรีส การลูบสีขาง หรือใชพอพันธุมาลอ (กรณีผสมเทียม) 

2.  การใชออกซีโตซินหรือสารนิวโรไมโอโทรปค (neuromyotropics)   ภายหลัง
การผสมเทียม เพ่ือเรงอัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิใหไปผสมกับไขในตําแหนงปฏิสนธิได
มากขึ้น กระตุนการบีบตัวของมดลูก 

3.  การลดความเครียดของแมสุกรภายหลังผสมพันธุ    ควรแยกขังเดี่ยว  ใหนํ้า
หยดหรือพนนํ้า เพ่ือทําใหตัวออนหรือคัพภะของสุกรในอายุ 21-28 วันสมบูรณ ลดอัตรา
การตายซึ่งปกติมีสูงถึง 40 เปอรเซ็นต 

4.  การปรนอาหาร  กอนผสมพันธุ 7-10 วัน  สุกรสาวทดแทนหรือสุกรนางหยา
นมควรใหอาหารที่มีพลังงานสูงเพิ่มข้ึน 50-100 เปอรเซ็นต พรอมกับใชสุกรเพศผูกระตุน
การเปนสัด 
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4.11  การควบคุมลักษณะฮาโลเธนในทางพันธุกรรม 
 

ลักษณะฮาโลเธนเปนลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีน 1 คู เรียก ยีนฮาโลเธน 
(halothane gene) เปนยีนเครียด (stress gene) ซ่ึงเกิดจากการกลายพันธุของยีนใน
สภาพที่เปนยีนดอย ทําใหเกิดกลุมอาการเครียดของสุกร (porcine stress syndrome, 
PSS) โดยมียีนฮาโลเธนลบ ซ่ึงเขียนแทนดวยสัญลักษณ N เปนยีนขม และมียีนฮาโลเธน
บวก ซ่ึงเขียนแทนดวยสัญลักษณ n เปนยีนดอย การควบคุมลักษณะในทางพันธุกรรมทํา
ใหเกิดยีโนไทป 3 แบบคือ แบบ NN เปนสุกรที่ใหผลการทดสอบเปนฮาโลเธนลบหรือ
ฮาโลเธนเนกาทีฟ (halothane negative)  โดยมียีนฮาโลเธนลบอยูทั้ง 2 ยีน แบบ nn 
เปนสุกรที่ใหผลการทดสอบเปนฮาโลเธนบวกหรือฮาโลเธนโพสซิทีฟ (halothane positive) 
โดยมียีนฮาโลเธนบวกอยูทั้ง 2 ยีน เปนสุกรที่เกิดการกลายพันธุของยีน ทําใหสุกรมี
อาการเครียด และแบบ Nn เปนสุกรที่ใหผลการทดสอบเปนฮาโลเธนลบ โดยมียีนฮาโลเธน
ลบ 1 ยีนและยีนฮาโลเธนบวก 1 ยีน (ยีนฮาโลเธนลบขมยีนฮาโลเธนบวก) สุกรแบบเฮตเตอโรไซ
โกต Nn เปนฮาโลเธนพาหะ (halothane carrier)  ทําใหสุกรมีลักษณะเปนฮาโลเธนลบ
หรือมีความตานทานตอความเครียด และสามารถถายทอดยีนฮาโลเธนบวกไปให
ลูกหลานไดเม่ือถูกใชเปนพอแมพันธุ ซ่ึงลักษณะของยีนเครียดมีผลทําใหสุกรมีเปอรเซ็นต
เน้ือแดงสูงกวาสุกรที่ไมมียีนเครียด 1-3 เปอรเซ็นต สวนประกอบของยีนและลักษณะที่
สุกรแสดงออก แสดงในตารางที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.3  สวนประกอบของยีนในตัวสุกรและลักษณะที่สุกรแสดงออก 
 

สวนประกอบของยีนในตัวสุกร (ยีโนไทป) ฮาโลเธน ความเครียด 
NN  ยีนขมทั้ง 2 ยีน ลบ ตานทาน 
Nn   ยีนขม 1 ยีน ยีนดอย 1 ยีน 
(เรียก เฮตเตอโรไซโกตหรือพาหะ) 

ลบ ตานทาน 

nn   ยีนดอยทั้ง 2 ยีน บวก ไว 
ที่มา : สมชัย (2530) 
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สุกรที่แสดงลักษณะฮาโลเธนบวกมีปริมาณที่แตกตางกันมากในสุกรพันธุตาง ๆ  
สุกรพันธุลารจไวทและดูรอคจัดเปนพันธุตานทานตอความเครียด สุกรพันธุยอรคเชียร 
(สุกรพันธุลารจไวทสายพันธุจากสหรัฐอเมริกา) และแฮมเชียร มีสุกรเปนฮาโลเธนบวก
จํานวนต่ํามากตั้งแต  5-80 เปอรเซ็นต สุกรพันธุแลนดเรซ เชน สายพันธุจากนอรเวร 
ออสเตรเลีย และไอรแลนด มีสุกรเปนฮาโลเธนบวกจํานวนต่ําจนถึงปานกลาง สวนสาย
พันธุแลนดเรซที่มีสุกรเปนฮาโลเธนบวกจํานวนสูงมากคือ สายพันธุจากเยอรมันนีและ 
เบลเยี่ยม ซ่ึงแสดงลักษณะแฮมใหญเปนพิเศษ สวนสุกรพันธุเพียวเตรียน มีสุกรเปน    
ฮาโลเธนบวกจํานวนมากที่สุดคือ พบต้ังแต 30-100 เปอรเซ็นต โดยพบมากเปนพิเศษใน
สุกรพันธุเพียวเตรียนสายพันธุจากเนเธอรแลนดและเยอรมัน 
 

กลุมประเทศในยุโรปตะวันตกไดรวบรวมขอมูลสุกรที่เปนพาหะของยีนเครียดที่
เขาโรงฆา ดังตารางที่ 4.4 ซ่ึงแสดงถึงการผลิตสุกรขุนที่เปนพาหะของยีนเครียด ในบาง
ประเทศ เชน ประเทศฝร่ังเศสไดกําหนดกลยุทธในการควบคุมยีนเครียด โดยเขาใจถึง
ผลกระทบของการผลิตสุกรที่เปนพานะในระบบเปนการคา ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย
และสหรัฐอเมริกาไดหันไปใชแนวทางกําจัดยีนเครียดใหหมดไปจากฝูงสุกรแทน  

 

ตารางที่ 4.4  จํานวนสุกรขุนที่เปนพาหะของยีนเครียดในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรใน 
                 ประเทศยุโรป 
 

พบมากกวา 75% พบ 40-75% พบ 10-40% พบนอยกวา 2% 
เยอรมันนี (ตอนใต) 
เบลเยียม 
สเปน (แอนดาลูเซีย, 
  แคตาโนเลีย, เมอรเซีย) 
โปรตุเกส  

เยอรมันนี (เวสฟาเรีย, 
  ตะวันตกและเหนือ) 
ออสเตรเลีย 
ฝรั่งเศส 
กรีซ 
ไอรแลนด 

สเปน (แคสติลลา,  
  เทรูเอล) 
อิตาลี (ตอนกลาง  
  และเหนือ)  
อังกฤษ 

เดนมารก 
ฟนแลนด 
อิตาลี (เหนือ) 
เนเธอรแลนด 
สวีเดน 

ที่มา : Pig International (2001) 
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ความสัมพันธของลักษณะฮาโลเธนกับลักษณะเศรษฐกิจอื่น ๆ 
 

สุกรที่แสดงลักษณะฮาโลเธนบวก มีขอเสียคือ มีอัตราการเจริญเติบโตตอวัน
ลดลง กินอาหารตอวันนอยลง มีอัตราการตายเนื่องจากเกิดความเครียดสูงข้ึน ในบาง
กรณีอัตราการตายเกิดขึ้นสูงเปน 10 เทาของปกติ ใหเน้ือมีคุณภาพเลวลงมีลักษณะ PSE  
(pale soft exudative หรือเน้ือซีด น่ิม และแฉะ) มากขึ้น และขนาดครอกของลูกเม่ือแรก
คลอดและเมื่อหยานมลดลง สวนขอดีคือ มีลักษณะรูปรางซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนา
ของกลามเนื้อและมีแฮมใหญเปนพิเศษ เปอรเซ็นตเน้ือแดงและเปอรเซ็นตแฮมสูงข้ึน 
ความหนาไขมันสันหลังบางลง และพ้ืนที่หนาตัดเนื้อสันสูงข้ึน  

 

ตามหลักการคัดเลือกพันธุน้ัน การกําจัดยีนฮาโลเธนบวกจากฝูงสามารถกระทํา
ไดคอนขางเร็วถามีสุกรลักษณะฮาโลเธนบวกจํานวนมากในฝูง แตถามีสุกรที่ใหผลการ
ทดสอบฮาโลเธนบวกจํานวนนอย การคัดทิ้งยีนฮาโลเธนบวกออกจากฝูงจะกระทําไดชา
มากเพราะยีนฮาโลเธนบวก ซ่ึงเปนยีนดอยจะแฝงอยูในสุกรที่แสดงลักษณะเปนฮาโลเธน
ลบเปนสวนใหญ การจะกําจัดยีนฮาโลเธนบวกใหหมดไปจากฝูงเปนเร่ืองยาก เพราะตอง
อาศัยการทดสอบลูก ซ่ึงตองลงทุนสูงและใชเวลานาน 

 

ขอดีของสุกรฮาโลเธนลบพวกที่เปนเฮตเตอโรไซโกต 
 

สุกรฮาโลเธนลบที่เปนเฮตเตอโรไซโกต มีสวนประกอบของยีนเปนแบบ Nn ซ่ึง
มียีนฮาโลเธนบวกแฝงอยู ทําใหแสดงลักษณะของการพัฒนาของกลามเนื้อและมีแฮม
ใหญ (แมวาจะไมเทากับสุกรฮาโลเธนบวกหรือสุกร nn) ใหเปอรเซ็นตเน้ือแดงในปริมาณ
สูง (อยูระหวางสุกร NN และ nn) มีความตานทานความเครียด ใหเน้ือมีคุณภาพเกือบ
ปกติ และมีการตายจากการเกิดความเครียดในอัตราปกติ ดังน้ันจึงไดมีแผนการผสมพันธุ
เพ่ือผลิตสุกรขุนโดยใชประโยชนของยีนฮาโลเธน ซ่ึงมีการประยุกตใชในทางการคาคือ   
สรางสายพันธุของพอพันธุฮาโลเธนบวกหรือพอพันธุ nn (halothane positive sire lines) 
ซ่ึงสายพันธุเหลานี้สวนมากก็จะพัฒนามาจากสุกรพันธุที่มีปริมาณสุกรฮาโลเธนบวกสูง 
ไดแก สุกรพันธุเพียวเตรียน และเบลเยียม-แลนดเรซ เพ่ือนําไปผสมกับแมพันธุที่เปนสุกร
ฮาโลเธนลบ (สุกร NN) ระบบการผสมพันธุแบบน้ีทําใหไดสุกรลูกผสม 3 หรือ 4 
สายเลือด ที่มียีนเปนเฮตเตอโรไซโกตของยีนฮาโลเธน (สุกร Nn) เพ่ือใชเลี้ยงเปนสุกรขุน
ในทางการคา ดังน้ันสุกรขุน Nn จะไดรับผลดีของยีนฮาโลเธนบวกในดานเปอรเซ็นตเน้ือ



แดงและรูปรางลักษณะของแฮมแลว ยังไดรับผลดีของยีนฮาโลเธนลบในดานอัตราการ
เจริญเติบโต คุณภาพของเนื้อ และความอยูรอดของชีวิต นอกจากนี้ยังมีขอดีในฟารมที่
ผลิตลูกสุกรขุนจําหนาย คือ ผูซ้ือไมสามารถจะนําสุกร Nn ไปใชเปนสุกรพันธุได เพราะ
ยีนที่รวมตัวกันอยูจะแยกตัวจากกันตามหลักการถายทอดของยีน 
 

4.12  การทดสอบฮาโลเธน  
 

การทดสอบฮาโลเธน (Halothane test) เปนวิธีการวัดความออนแอของสุกร 
หรือเปนการทดสอบความไวตอการเกิดความเครียด (stress susceptibility) แตเนื่องจาก
ลักษณะการเกิดความเครียดในสุกร มีความสัมพันธโดยตรงกับการเกิดลักษณะ PSE 
(เน้ือซีด น่ิม และแฉะ) ในเนื้อสุกร ดังน้ันการทดสอบฮาโลเธนจึงสามารถใชวัดคุณภาพ
ของเนื้อสุกรไดทางออมในขณะที่สุกรยังมีชีวิตอยู 
 

การทดสอบฮาโลเธนนิยมทําเมื่อสุกรมีอายุ 8 สัปดาห วิธีการทดสอบสามารถทํา
ไดโดย นําสุกรเล็กที่จะทดสอบมาดมกาซสลบ ชนิดแกซฮาโลเธน เปนเวลา 3-5 นาที ถา
สุกรเล็กเหลานั้นสลบลงในลักษณะปกติ มีอาการสงบและผอนคลายของกลามเนื้อ ถือวา
สุกรเล็กนั้นเปนพวกตานทานตอความเครียด จัดเปนพวกฮาโลเธนลบ แตถาสุกรเล็ก
เหลานั้นสลบลงโดยมีอาการเกร็งของกลามเนื้อขาหลัง ซ่ึงจะมองเห็นไดจากการเหยียด
แข็งของขาหลัง ถือวาสุกรนั้นเปนพวกออนแอหรือไวตอการเกิดความเครียด จัดเปนพวก
ฮาโลเธนบวก  
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