
 

บทที่ 8  
การผสมเทียมของสุกร 

 

 
การผสมเทียมทํากันมาต้ังแตพ.ศ.1943 โดยชาวอียิปตโบราณ (อารายัรต) ทํา

การผสมเทียมมา แตยังไมมีหลักฐานยืนยัน จนกระท่ังพ.ศ.2442 นักวิทยาศาสตรชาว    
รัสเชียช่ือ E.I. Ivanov ทําการทดลองตามแบบแผนทางวิชาจนประสบผลสําเร็จ โดยการ
รีดนํ้าเช้ือมาเพศผู นํามาทําใหเจือจาง แลวฉีดใหมาเพศเมีย จนกระท่ังพ.ศ. 2474 มีการ
นําเอาวิธีการผสมเทียมมาใชในสัตวเลี้ยงอยางจริงจังข้ึนในหลายประเทศ การผสมเทียม
ไดมีการพัฒนามาเร่ือย ๆ สําหรับในประเทศไทยไดมีการผสมเทียมเปนคร้ังแรกในไกเม่ือ
พ.ศ.2482 และตอมาพ.ศ.2503 จึงไดเร่ิมใชวิธีการผสมเทียมในโคนม 
 

การผสมเทียม (artificial insemination, AI) หมายถึง การผสมพันธุโดยการ
ฉีดเช้ืออสุจิของสัตวตัวผูเขาไปในอวัยวะสืบพันธุของสัตวตัวเมีย เพื่อใหสัตวตัวเมียต้ังทอง
โดยไมตองผสมพันธุโดยวิธีธรรมชาติ 
 

8.1  ประโยชนของการผสมเทียม 
 

การผสมเทียมมีประโยชนดังน้ี 
 

1.  การผสมเทียมชวยใหยีนดีจากพอพันธุดีแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว   ทําให
การปรับปรุงพันธุบรรลุจุดประสงคไดเร็วข้ึน เพราะการรีดนํ้าเช้ือจากพอพันธุท่ีดีแตละครั้ง
สามารถนํามาเจือจางและแบงผสมใหกับแมพันธุไดทีละหลาย ๆ ตัว  เชน พอพันธุสุกร   
1 ตัว รีดนํ้าเช้ือมาคร้ังหน่ึงสามารถใชผสมใหแมสุกรได 8-10 ตัว เปนตน 

2.  การผสมเทียมชวยทําใหสามารถลดจํานวนพอพันธุท่ีตองเลี้ยง เพ่ือใชในการ
ผสมพันธุ ทําใหลดปญหาเกี่ยวกับการจัดการฟารมและชวยประหยัดคาอาหารไดอีกดวย 

3.  การผสมเทียมชวยแกปญหาดานการผสมพันธุ เชน ความไมอยากผสมพันธุ 
(low libido) ความสมบูรณพันธุตํ่า (low fertility)  นิสัยไมดีเกี่ยวกับการผสมพันธุ หรือ
ปญหาเร่ืองขาเสีย ขาออน การผสมไมไดของพอพันธุและแมพันธุ ขนาดของพอและแมพันธุ
ท่ีตางกัน พอพันธุท่ีอายุมาก เปนตน 
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4.  การผสมเทียมชวยใหสามารถผสมพันธุระหวางพอพันธุและแมพันธุท่ีอยูหาง 
ไกลกันโดยไมตองทําการขนยายพอพันธุหรือแมพันธุใหเกิดความยุงยาก 

5.  การผสมเทียมชวยปองกันการแพรกระจายของโรคที่เกิดจากการผสมพันธุ  
ถาใชวิธีการที่ถูกตองและมีความระมัดระวัง สามารถควบคุมสุขภาพของสัตวไดเต็มท่ี 

6.  การผสมเทียมในรูปของการใชนํ้าเช้ือแชแข็ง  ทําใหสามารถเก็บนํ้าเช้ือของ 
พอพันธุท่ีดีเยี่ยมไวใชเปนเวลานาน ถึงแมวาพอพันธุตัวน้ันอาจตายไปแลว 

7.  การผสมเทียมชวยในการทดสอบลูก (progeny test)  ของพอพันธุไดรวดเร็ว
และแมนยําข้ึน ทําใหการคัดเลือกพอพันธุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

8.  การผสมเทียมชวยลดการสั่งซ้ือพอพันธุสัตว (จากตางประเทศ)   โดยการส่ัง
นํ้าเช้ือแทน เพ่ือใชในการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุสัตวในฟารม ซ่ึงสะดวก รวดเร็ว 
และประหยัดคาใชจายกวา 
 

8.2  โทษของการผสมเทียม 
 

ปจจุบันผูเลี้ยงสัตวในประเทศไทยไดนําเอาวิธีการผสมเทียมไปใชในการ
ปรับปรุงและขยายพันธุสัตวกันอยางกวางขวาง แตบางครั้งขาดการวางแผนการผสมพันธุ
ท่ีดีและขาดความระมัดระวัง อาจทําใหเกิดโทษไดดังน้ี 

 

1.  ถาพอพันธุสัตวท่ีนํามารีดนํ้าเช้ือเปนพอพันธุท่ีมีลักษณะไมดี เน่ืองจากไมได
มีการทดสอบอยางจริงจัง หรือเปนพอพันธุท่ีมีผลการทดสอบในดานการใหผลผลิต แต
อาจมียีนของลักษณะอันตรายท่ีถายทอดไดทางพันธุกรรม เชน ไสเลื่อน เลือดไมแข็งตัว 
หัวพองน้ํา หรืออัมพาต แฝงอยูในตัวพอพันธุน้ัน จะทําใหเกิดการแพรกระจายพันธุท่ีไมดี
หรือยีนเลวนั้นเขาไปในฝูงสัตวไดอยางรวดเร็ว 

2.  การผสมเทียมมักใหอัตราการผสมติดตํ่ากวาการผสมธรรมชาติ 5-10 
เปอรเซ็นตและยิ่งตํ่าลงไปอีกหากผูปฏิบัติขาดความชํานาญ 

3.  การผสมเทียมหากปฏิบัติไมถูกตองขาดความระมัดระวังหรือไมสะอาด  อาจ
เปนสาเหตุใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคได 

4.  การสั่งนํ้าเช้ือจากตางประเทศ   อาจนําเอาโรคทางพันธุกรรมหรือโรคระบาด
เขามาแพรกระจายภายในประเทศ 
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5.  การลดจํานวนพอพันธุจากการใชวิธีการผสมเทียม    อาจทําใหเกิดการผสม
พันธุแบบเลือดชิดข้ึนในช่ัวตอไปไดโดยไมต้ังใจ ซ่ึงการผสมเลือดชิดจะทําใหเกิดความ
เสียหายได 

 

8.3  การเก็บน้ําเชื้อจากสุกรเพศผู 
 

นํ้าเชื้อ (semen)     เปนสวนประกอบของน้ําหลอเลี้ยงจากตอมท่ีชวยในการสืบ 
พันธุรวมกับเช้ืออสุจิจากอัณฑะ การเก็บนํ้าเช้ือจากสุกรเพศผูเปนขั้นตอนแรกของการ
ผสมเทียม นํ้าเช้ือท่ีเก็บจะตองมีคุณภาพดีและมีปริมาณมาก การตรวจสอบคุณภาพของ
นํ้าเช้ือและความถี่ในการเก็บนํ้าเช้ือจึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ 
 

การเก็บนํ้าเช้ือจากสุกรเพศผู ในปจจุบันนิยมใชกันอยู 2 วิธีคือ 
 

1.  การใชอวัยวะเพศเมียเทียม (artificial vagina, AV) 
2.  การใชมือบีบหรือนวดปลายอวัยวะสืบพันธุของเพศผู (bare hand หรือ  

glove hand method) 
 

ก.  การใชอวัยวะเพศเมียเทียม 
 

                 การใชอวัยวะเพศเมียเทียมมีหลักการคือ ปรับอุณหภูมิใหเหมือนอุณหภูมิใน
ชองคลอดของสุกรเพศเมีย และมีแรงบีบรัดตัว (pressure) เหมือนแรงบีบรัดของมดลูก
สัตวตัวเมีย โดยอวัยวะเพศเมียเทียมประกอบดวย ทอยางแข็งยาว 10-15 เซนติเมตร 
ตรงกลางจะมีท่ีปมลมติดอยู ช้ันในประกอบดวย ทอยางออน 2 ช้ัน โดยระหวางทอยาง
ออนท้ัง 2 บรรจุนํ้าอุนอุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส  
 

                 วิธีการใชอวัยวะเพศเมียเทียม เตรียมนํ้าอุนอุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส 
ใสลงไประหวางช้ันยางออน แลวใชวาสลินทาผนังดานในสุดของยางออน เพ่ือชวยใหเกิด
การหลอลื่นอวัยวะเพศผูจะไดสอดเขาไปไดงาย หลังจากน้ันก็มีการบีบลูกยางปมลมเขา
ไปเพื่อทําใหเกิดแรงดันที่ทอยางออนจนเห็นวาชองเล็กลงพอท่ีอวัยวะเพศผูจะสอดเขาไป
ไดก็หยุดปม เม่ืออวัยวะเพศของพอพันธุแข็งตัวและยื่นออกมาขางนอกก็ใชอวัยวะเพศ
เมียเทียมสอดเขาไป  ถาทอยางออนหลวมเกินไปก็ปมลมเขาไปอีก เพ่ือทําใหเกิดแรงบีบ
กระชับดียิ่งข้ึนคลายกับชองคลอดของตัวเมียจริง ๆ     การเก็บนํ้าเช้ือจากพอพันธุสุกรจะ 



ตองการเวลาปลอยนํ้าเช้ือนาน 5-10 นาที นํ้าเช้ือท่ีเก็บไดจะตองนําไปเก็บโดยรวดเร็ว 
เพ่ือปองกันการเสื่อมคุณภาพ การใชอวัยวะเพศเมียเทียมสําหรับเก็บนํ้าเช้ือน้ีพบวาจะมี
แบคทีเรียปะปนมากับนํ้าเช้ือมากจึงตองระมัดระวังในเรื่องความสะอาด 
 

ข.  การใชมือบีบหรือนวดอวัยวะสืบพันธุเพศผู  

 

                 วิธีน้ีนิยมทําในสุกร กอนท่ีจะรีดเก็บนํ้าเช้ือควรจะอาบนํ้าทําความสะอาดพอ
สุกรกอน โดยเฉพาะบริเวณถุงหุมอวัยวะเพศ นอกจากน้ันควรตัดขนที่ปลายถุงหุมออกให
ส้ัน เพราะเวลาใชมือจับอวัยวะเพศของพอพันธุจะไดไมดึงขนออกมาดวย ถาพอพันธุถูก
ดึงขนมันจะเจ็บและหดอวัยวะเพศของมันทันที ควรบีบนํ้าปสสาวะท่ีคางอยูท่ีถุงหุมออก
ใหหมด ลางใหสะอาดแลวใชผาเช็ดใหแหง เพ่ือเปนการลดแบคทีเรียท่ีจะปะปนไปกับ
นํ้าเช้ือ หลังจากน้ันนําพอพันธุมายังคอกรีดเก็บนํ้าเช้ือ พอพันธุท่ีผานการฝกมาแลวเม่ือ
มาถึงก็จะข้ึนหุนไดทันที ควรปลอยใหพอพันธุปนหุนและใหอวัยวะเพศแข็งตัวอยูสักระยะ
หน่ึงกอน เพ่ือใหพอพันธุเกิดความตองการผสมเต็มท่ี (libido) จะทําใหรีดเก็บนํ้าเช้ืองาย 
ใชมือท่ีถนัดจับโดยการคว่ํามือลงจะทําใหจับไดถนัดและแนน (บางคนอาจสวมถุงมือยาง) 
ในการจับคร้ังแรกเอามือไปล็อคท่ีปลายอวัยวะเพศของพอพันธุ แลวบีบรัดใหแนนที่สุด
อยาใหหลุด เม่ือปลายอวัยวะเพศถูกบีบรัดเหมือนแรงกดท่ีคอมดลูก พอพันธุก็จะ
พยายามยื่นอวัยวะเพศของมันออกมาจนสุดเห็นสวนโคนอวัยวะเพศ หลังจากน้ันพอพันธุ
จะหยุดเคล่ือนไหวยืนน่ิง จึงคลายแรงบีบออกบางเล็กนอยแตอยาใหอวัยวะเพศหลุด แลว
ทําการกระตุนอวัยวะเพศโดยการเขี่ยท่ีปลายอวัยวะเพศอยางเบา ๆ ก็ได เม่ืออวัยวะเพศ
ของพอพันธุออนตัวลงจึงคอยคลายมือออก นําภาชนะที่ใสนํ้าเช้ือท่ีรีดไดใสลงในกระติก
หรือกลองโฟมปดฝาใหมิดชิด 
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ภาพที่ 8.1  การรีดเก็บน้ําเชื้อสุกร 

8.4  ความถี่ของการรีดน้ําเช้ือ 
 

การหลั่งนํ้าเช้ือคร้ังหน่ึง ๆ จํานวนนํ้าเช้ือของสุกร 150-250 ลูกบาศกเซนติเมตร 
มีความเขมขนของตัวอสุจิ 100 ลานตัวตอลูกบาศกเซนติเมตร สามารถนําไปผสมใหกับ
สุกรแมพันธุ 10-12 ตัว ถาหากสุกรพอพันธุถูกรีดเก็บนํ้าเช้ืออยูบอย ๆ โดยไมไดพักผอน
จะทําใหความเขมขนของเชื้ออสุจิลดลงและจะพบเช้ืออสุจิท่ีผิดปกติมากข้ึน ความถี่ของ
การรีดเก็บนํ้าเช้ือข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน อายุ นํ้าหนัก อาหาร สภาพแวดลอม 
สุขภาพของพอพันธุ เปนตน โดยท่ัวไปจะเก็บนํ้าเช้ือสุกรพอพันธุทุก ๆ 4 วัน อสุจิท่ีถูก
ปลอยออกมาภายนอกรางกายจะมีชีวิตอยูได 1-2 ช่ัวโมง ถาอยูในอวัยวะสืบพันธุสุกรแม
พันธุจะมีชีวิตอยูได 24-40 ช่ัวโมง ตัวอสุจิมีขนาดเล็กมาก ประกอบดวย 4 สวนคือ สวน
หัว สวนคอ สวนกลาง และสวนหาง ตัวอสุจิท่ีสรางขึ้นมาจะเก็บไวในทอเก็บพักอสุจิ 
 

8.5  การตรวจสอบคุณภาพน้ําเช้ือ 
 

การตรวจสอบคุณภาพนํ้าเช้ือ แบงได 2 วิธีคือ 
             

1.  การตรวจสอบดวยตาเปลา โดยจะทําการตรวจ 
 

                 ก.  ปริมาตรนํ้าเชื้อ (volume) ปริมาณนํ้าเช้ือท่ีรีดไดคร้ังหน่ึง ๆ สามารถ
บอกไดถึงความเขมขนของตัวอสุจิตอ 1 มิลลิลิตร ถารีดไดปริมาตรนอยจะมีความเขมขน
ของตัวอสุจิตอ 1 มิลลิลิตรมากกวาปริมาณนํ้าเช้ือท่ีรีดไดมาก 

 

                 ข.  สี (colour) สีของน้ําเช้ือท่ีรีดไดสามารถบงบอกถึงความเขมขนของตัวอสุจิ
ไดอยางคราว ๆ ได สีของน้ําเช้ือจะมีสีขาวขุน มีความเขมต้ังแตสีคลายนมน้ําเหลือง นํ้า
ซาวขาว นํ้านม จนถึงใส นํ้าเช้ือท่ีมีสีขุนแสดงวามีความเขมขนของอสุจิมาก แตถาสีจาง
แสดงวามีความเขมขนของอสุจินอย 
 

                 ค.  ความเปนกรดเปนดาง (pH)    ความเปนกรดเปนดางของน้ําเช้ือจะบง
บอกถึงคุณภาพของน้ําเช้ือ โดยปกติความเปนกรดเปนดางของน้ําเช้ืออยูระหวาง 7.1-7.8 
ความผันแปรขึ้นอยูกับการใชนํ้าตาลฟรุคโตสของตัวอสุจิในกระบวนการเมแทบอลิซึม ผล
จะไดกรดแลคติก ซ่ึงจะทําใหนํ้าเช้ือมีสภาพเปนกรด ทําใหคุณภาพของน้ําเช้ือไมดี 
 



 

2.  การตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน โดยจะทําการตรวจ 
 

                 ก.  ความแข็งแรงในการเคลื่อนไหวของเชื้ออสุจิ (motility)   บงบอกถึง
ความสมบูรณพันธุของพอพันธุ พอพันธุตัวไหนท่ีมีตัวอสุจิท่ีเคลื่อนไหวไปขางหนาไดมาก
และแข็งแรง จัดวาพอพันธุตัวน้ันมีนํ้าเช้ือท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามารีดเก็บไวเพ่ือเจือจางตอไป 

 

                 ข.  ความเขมของเชื้ออสุจิ (concentration)   มีความสัมพันธตรงขามกับ
ปริมาณของนํ้าเช้ือ ความเขมขนของเชื้ออสุจิมีความจําเปนในการคํานวณเพื่อการเจือจาง
นํ้าเช้ือ 

 

ค.  ตัวเปนและตัวตายของเชื้ออสุจิ (live-death sperm)   ใชประเมิน                  

คุณภาพของน้ําเช้ือวาดีหรือไม โดยการยอมสี 
 

                 ง.  รูปรางและความผิดปกติของตัวเชื้อ (abnormality)    โดยการยอมสี
เพ่ือใชในการตัดสินใจวาน้ําเช้ือน้ันควรใชหรือไม ในกรณีท่ีรีดนํ้าเช้ือไดมากแตเม่ือนําไป
ผสมพันธุแลวไมติด  

 

 
 

8.6  การเจือจางน้ําเช้ือ 
 

การเจือจางน้ําเชื้อ เปนการเพิ่มปริมาณนํ้าเช้ือใหมากข้ึน เพ่ือแบงผสมใหกับ
สุกรแมพันธุไดหลายตัว ในกรณีท่ีหลังจากรีดเก็บนํ้าเช้ือจากพอพันธุมาแลว ถาแมพันธุ
กําลังเปนสัดพรอมกันหลายตัว อาจนํานํ้าเช้ือมาแบงฉีดใหกับแมพันธุไดเลย แตถาใน
กรณีท่ีตองเก็บนํ้าเช้ือไวผสมกับแมพันธุในภายหนาจําเปนตองทําการปรับสภาพแวดลอม

กลองจุลทรรศน                  
ภาพที่ 8.2  การตรวจคุณภาพนํ้าเชื้อสุกรดวย 
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เพื่อเปนการถนอมและเพิ่มปริมาณของน้ําเช้ือท่ีไดจากการหลั่งของพอพันธุแตละคร้ัง ทําให
สามารถนําไปผสมกับแมพันธุไดเปนจํานวนมาก นํ้าเช้ือท่ีรีดไดแตละคร้ังอาจนํามาเจือจาง
ใหมีปริมาตร 30-250 เทา ข้ึนอยูกับจํานวนอสุจิท่ีมีอยูในนํ้าเช้ือและความสมบูรณพันธุ
ของเพศผู  
 

สารละลายนํ้าเช้ือ (diluter) ใชนํ้าธรรมดาไมได ตองเปนสารละลายท่ีมีคุณสมบัติ
เปนแหลงพลังงานและสารอาหารใหแกตัวอสุจิ ปรับสภาพความเปนกรด-ดางที่เปลี่ยนไป
เน่ืองจากการเกิดกรดแลคติก รักษาแรงดันออสโมติคของสารละลายใหเหมาะสมและทํา
ใหสารละลายมีสภาพของอีเล็คโทรไลทสมดุล ปองกันการเสื่อมคุณภาพ เน่ืองจากการทํา
ใหเย็นหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย รวมท้ังเช้ือ
ท่ีทําใหเกิดโรค และเพิ่มปริมาณของนํ้าเช้ือ โดยปกตินํ้าเช้ือเจือจางควรมีปริมาตร 20-50 
มิลลิลิตรและมีจํานวนอสุจิประมาณ 5 billion ตัว   

 

       
 

ภาพที่ 8.3  การเจือจางนํ้าเชื้อแลการเก็บนํ้าเชื้อ 
 

8.7  การเก็บรักษาน้ําเช้ือที่เจือจางแลว 
       

การเก็บรักษานํ้าเช้ือท่ีเจือจางแลวมีอยู 2 วิธีคือ 
             

1.  การเก็บน้ําเชื้อสด (fresh หรือ liquid semen) ใสนํ้าเช้ือท่ีเจือจางแลวลง
ในภาชนะที่มีนํ้าผสมนํ้าแข็ง   เพ่ือคอย ๆ ทําใหอุณหภูมิของน้ําเช้ือลดลงจนถึงอุณหภูมิ 
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ในตูเย็นเพื่อคอย ๆ ทําใหเย็นลง นํ้าเช้ือสดน้ีเก็บไดไมนาน ถาเก็บไวนาน 3-4 วันมีอัตรา
การคลอด 60-70 เปอรเซ็นต ถายิ่งเก็บนานวันข้ึนอัตราการผสมติดและอัตราการคลอดจะ
ลดนอยลงเรื่อย ๆ จนผสมไมติดเลย ถาเก็บนาน 7-8 วัน เช้ืออสุจิจะตายหมด 
 

2.  การเก็บน้ําเชื้อแชแข็ง (deep frozen semen) ข้ันตอนการทําคือ คอย ๆ 
ลดอุณหภูมิของน้ําเช้ือลงในชวงระยะเวลาหน่ึง การทําใหอสุจิเขมขนโดยเครื่องเหว่ียง 
(centrifugation) การเติมอาหารเลี้ยงเช้ือ (สารละลายนํ้าเช้ือ) และกรีเซอรอล (กรีเซอรอล
ปองกันการเกิด cold shock) แลวจึงทําใหนํ้าเช้ือแข็งเปนแบบเม็ด (pellets) นําเก็บในถัง
ไนโตรเจนเหลว  
 

8.8  ระยะเวลาที่เหมาะสมของการผสมเทียมสุกร 
 

แมสุกรเร่ิมแสดงอาการเปนสัดจะยอมรับการผสม สุกรสาวมีระยะเวลา 1-2 วัน 
สวนแมสุกรมีระยะเวลา 2-3 วัน ระยะตกไขของสุกรสาวและสุกรนางจะอยูใกลระยะสิ้นสุด
ของระยะเปนสัด (ระยะตกไข 30-60 ช่ัวโมงหลังจากเริ่มตนระยะเปนสัด) (ภาพที่ 8.4) 
การผสมเทียมจึงควรเกิดข้ึนในระยะตนของระยะเปนสัด เพ่ือใหอสุจิมีความสมบูรณพันธุ
และพรอมท่ีจะผสมกับไขเม่ือไขตกลงมา เน่ืองจากอสุจิจะมีชีวิตในอวัยวะสืบพันธุเพศเมีย
ในระยะเวลาจํากัด (ประมาณ 24 ช่ัวโมง) สวนนํ้าเช้ือแชแข็งจะมีชีวิตลดลงหลังจากเขาไป
ในอวัยวะสืบพันธุเพศเมีย 6 ช่ัวโมง การผสมเทียมจึงตองไมเร็วหรือชาเกินไป ระยะฉีด
นํ้าเช้ือจึงควรใหเช้ือสามารถมีชีวิตอยูในอวัยวะเพศเมียไดครอบคลุมระยะตกไข ถึงแมวา
จะทราบเวลาของการตกไขหลังจากการเปนสัดแตอาจจะไมทราบเวลาเริ่มตนการเปนสัด   

 

  การฉีดนํ้าเช้ือควรอยูในระยะเวลาที่อสุจิมีความสมบูรณพันธุในการปฏิสนธิสูงสุด 
(ภาพที่ 8.4 พื้นท่ีสีเขม) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดนํ้าเช้ือสดหรือนํ้าเช้ือแชแข็ง เม่ือทํา
การผสมคร้ังเดียวสําหรับสุกรสาวคือ 24-30 หรือ 29-36 ช่ัวโมงหลังจากเร่ิมตนระยะเปนสัด 
ตามลําดับ หรือสุกรนางคือ 28-36 หรือ 33-36 ช่ัวโมงหลังจากเริ่มตนระยะเปนสัด ตามลําดับ 
สวนระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดนํ้าเช้ือสด 2 คร้ังสําหรับสุกรสาวคือ คร้ังท่ี 1 12-24 



 
ภาพที่ 8.4  ระยะเวลาที่อสุจิมีความสมบูรณพันธุในการปฏิสนธิสูงสุด (พ้ืนที่สีเทา)  
ที่มา :  Swine Genetics International, Ltd. (2006) 
 

ตารางที่ 8.1  ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมสุกรหลังเร่ิมเปนสัด (ช่ัวโมง) 
             

 นํ้าเช้ือสด นํ้าเช้ือแชแข็ง 
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 ผสมคร้ังเดียว ผสม 2 คร้ัง ผสมคร้ังเดียว ผสม 2 คร้ัง 
สุกรสาว 24-30 คร้ังท่ี 1  12-24 29-36 คร้ังท่ี 1  24-28 
  คร้ังท่ี 2  24-36  คร้ังท่ี 2  30-34 
สุกรนาง 28-36 คร้ังท่ี 1  24 33-36 คร้ังท่ี 1  28-32 
  คร้ังท่ี 2  36  คร้ังท่ี 2  36-40 
ที่มา :  Swine Genetics International, Ltd. (2006) 
 



 

ภาพที่ 8.5  ระยะเปนสัดและระยะเวลาที่เหมาะสมของการผสมเทียมสุกรนาง 
8.9  การฉีดน้ําเช้ือผสมเทียมสุกร  
 

การฉีดนํ้าเช้ือ (insemination) เขาไปในอวัยวะเพศเมีย กอนทําการฉีดนํ้าเช้ือ
ควรทําความสะอาดบริเวณปากชองคลอดดวยนํ้าใหสะอาด ใชน้ิวช้ีและหัวแมมือเปดแคม
นอกของอวัยวะเพศเมียออก แลวสอดอวัยวะเพศผูเทียม (ภาพที่ 8.6) เขาไปเอียงสวน
ปลายข้ึนขางบนทํามุม 45 องศากับแนวนอน เพ่ือปองกันไมใหหลอดฉีดนํ้าเช้ือเขาไปใน
ทอปสสาวะ เม่ือสอดอวัยวะเพศผูเทียมผานพนทอปสสาวะเขาไปแลว สอดเขาไปอีกตาม
แนวนอนจนถึงคอมดลูก จะรูสึกสอดผานไมสะดวก หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อใหเกลียว
สวานของอวัยวะเพศผูเทียมเขาไปล็อคอยูท่ีบริเวณคอมดลูก แตไมตองใหเขาไปถึงตัว
มดลูก ซ่ึงจะเปนทําใหเกิดการติดเช้ือได จากน้ันรวบจับดามอวัยวะเพศผูเทียมกับหางไว 
เพ่ือปองกันการหลุดเม่ือแมสุกรเดิน  ทําการตอขวดนํ้าเช้ือเขากับอวัยวะเพศผูเทียม 
นํ้าเช้ือท่ีเก็บไวในท่ีเย็นไมจําเปนตองอุนกอนฉีดผสม เพียงแตเขยาโดยการควํ่าขวด
นํ้าเช้ือเบา ๆ เพ่ือใหตัวอสุจิกระจายท่ัวนํ้าเช้ือ ทําการฉีดนํ้าเช้ือเขาไปชา ๆ โดยบีบขวด
บรรจุนํ้าเช้ือเบา ๆ  ถามีนํ้าเช้ือบางสวนไหลกลับออกมาควรใชมือกระตุนโดยลูบบริเวณ
เตานม ดานขางลําตัว และเข่ียเบา ๆ เปนระยะท่ีบริเวณปากชองคลอด ซ่ึงจะชวยให
นํ้าเช้ือถูกดูดเขามดลูกจนหมด (ภาพที่ 8.7 และภาพที่ 8.8) 
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ภาพที่ 8.6  อวัยวะเพศผูเทียมแบบตาง ๆ 
 

        

 
           อุปกรณผสมเทียม                 ทําความสะอาดอวัยวะเพศ                ซับอวัยวะเพศใหแหง       
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หลอล่ืนอวัยวะเพศผูเทียมดวยน้ําเชื้อ  สอดอวัยวะเพศผูเทียม 45 องศา   หมุนทวนเข็มและเสียมขวดน้ําเชื้อ  
 

ภาพที่ 8.7  การฉีดนํ้าเชื้อสุกรแมพันธุ 
 

 
ภาพที่ 8.8  การเคลื่อนที่ของอวัยวะเพศผูเทียมในอวัยวะเพศเมีย 
ที่มา :  Singleton (2006) 
 

8.10  อัตราการผสมติด  
 

อัตราการผสมติด (conception rate) หมายถึง สัดสวนระหวางจํานวนแมสุกร
ท่ีถูกผสมติดหรือต้ังทองกับจํานวนแมสุกรท่ีถูกผสมพันธุ ปจจัยที่มีผลตออัตราการผสม
ติดคือ 

 

1.  ความสมบูรณพันธุของพอสุกร  พอสุกรท่ีไมมีความสมบูรณพันธุ จะทําให
ขนาดครอกของลูกสุกรและอัตราการผสมติดของแมสุกรตํ่าดวย 
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2.  สภาพของแมสุกร     แมสุกรท่ีไมอวน ไมมีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ  
และมีความสมบูรณพันธุ จะมีอัตราการผสมติดสูง 

3.  โรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ    เชน   โรคบรูเซลโลซีส  โรคเเล็บโสไปโรซีส 
โรคพารโวไวรัส มดลูกอักเสบ เปนตน โรคเหลาน้ีจะทําใหสุกรมีอัตราการผสมติดตํ่าและ
ขนาดครอกต่ํา 

4.  ปจจัยอื่น      แมสุกรสาวมีอัตราการผสมติดตํ่ากวาแมสุกรนาง   ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการผสมพันธุ จํานวนคร้ังในการผสมพันธุ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


