
ในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร จ านวนลูกสุกรหย่านมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากก าไรทางเศรษฐกิจโรงเรือนคลอดสอดคล้องกับจ านวนลูกสุกรหย่านมต่อแม่ต่อปี เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจึงหาวิธีการต่างๆ 
มาใช้ในการจัดการ เพื่อลดการสูญเสียลูกสุกรให้ได้มากที่สุด แต่ยังคงพบปัญหาที่ท าใหเ้กิดการสูญเสียลูกสุกรก่อนหย่านมอยู่มาก ประมาณ 10% (NAHMS, 2015) และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสัปดาห์แรกหลังคลอด ซึ่งสาเหตุที่ท า
ให้เกิดการสูญเสียลูกสุกรก่อนหย่านมเกิดจากหลายปัจจัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากแม่สุกร ปัจจัยที่เกิดจากลูกสุกร และปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
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การเก็บข้อมูล

ตารางที่ 1 จ านวนลูกสุกร และเปอร์เซ็นต์ของลูกสุกรมีชีวิต และลูกสุกรที่ตาย

ข้อมูลที่บันทึก จ านวนลูกสุกร (ตัว) เปอร์เซ็นต์
จ านวนลูกสุกรทั้งหมด 3,124 100.00

จ านวนลูกสุกรที่ตายทั้งหมด 203 6.52

สาเหตกุารตาย
แม่ทับ 124 3.97
ขาดสารอาหาร 21 0.68
อ่อนแอ 10 0.33

ไม่ทราบสาเหตุ 34 1.10
อื่นๆ 14 0.46

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลต่างระหว่างจ านวนลูกสุกรเสียหายจริงและจ านวนลูกสุกรเสียตามเป้าหมาย 

** ราคาลูกสุกร ซี.พี. หย่านม ณ วันที่ 28 มี.ค. 2565 ราคา 2,600 บาท/ตัว

ที่มาและความส าคัญ

วิธีการด าเนินงานสหกิจศึกษา

ผลการด าเนินโครงการ

ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ

ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ

จากตารางที่ 3 จ านวนลูกสุกรแรกเกิดเฉลี่ยต่อโรงเรือน 1 หลัง มีจ านวน 3,124 ตัว หรือ 6.52% ถ้า
ฟาร์มก าหนดเป้าหมายอัตราการตายไม่เกิน 6% จ านวนลูกสุกรที่ตายจะเท่ากับ 187 ตัว ดังนั้นจ านวนลูก
สุกรตายน้อยลง 15.62 ตัว ถ้าสถานประกอบการสามารถลดอัตราการตายของลูกสุกรลงได้ตามเป้าหมาย 
จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 40,612 บาท 
จากผลการศึกษาลูกสุกรที่ตายจากสาเหตุแม่ทับมีค่ามากที่สุด ดังนั้นทางสถานประกอบการจึงควรเพิ่มการ
จัดการในการดูแลลูกสุกรในสัปดาห์ที่ 1 หลังคลอดเป็นพิเศษ เพื่อช่วยในการลดจ านวนลูกสุกรที่ตายจาก
สาเหตุแม่ทับ

• ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการท างานในอนาคต
• ได้เรียนรู้ถึงการหาสาเหตขุองปัญหาและการน ามาวิเคราะห์เพื่อหาแก้ไขต่อไป

• เพิ่มการจัดการดูแลแม่และลูกสุกรเป็นพิเศษในสัปดาห์ที่ 1 หลังคลอด เพื่อให้การตายของลูก
สุกรจากสาเหตุแม่ทับลดลง

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาจ านวนและสาเหตุการตายของลูกสุกรในสัปดาห์ที่ 1- 4 หลังคลอด

การลงบันทึกสาเหตุการตายของลูกสุกร ได้แก่

สาเหตุ นิยาม

แม่ทับ ตายจากการถูกแม่สุกรทับ

ขาดสารอาหาร ลูกสุกรที่ตัวผอมโทรมจนเห็นโครงกระดูกชัดเจน

อ่อนแอ ลูกสุกรที่น้ าหนักแรกคลอดต่ า ประมาณ 0.6-1.0 กก.

ไม่ทราบสาเหตุ ลูกสุกรที่ตายโดยไม่สามารถระบุสาเหตุได้

อื่นๆ ลูกสุกรที่ตายจากขาเจ็บ ข้อบวมถ่ายเหลว ซีด เอ๋อ ชัก และขี้เรื้อน

• บันทึกข้อมูลจ านวนลูกสุกรมีชีวิต และจ านวนลูกสุกรที่ตายพร้อมสาเหตุ หลังคลอด 1 วัน ถึง 
4 สัปดาห์ และค านวณอัตราการตายของลูกสุกรจากจ านวนลูกสุกรเริ่มต้น และอัตราการตาย
ของลูกสุกรจากจ านวนลูกสุกรที่ตายทั้งหมด

การวิเคราะห์ข้อมูล

• น าข้อมูลอัตราการตายของลูกสุกร มาแปลงค่าโดยใช้สูตร 

• น าข้อมูลที่แปลงค่าแล้วมาวิเคราะห์ โดยใช้แผนการทดลองแบบ 5x4 Factorial in RCBD 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) ด้วยโปรแกรม SPSS

จากตารางที่ 1 พบลูกสุกรตายทั้งหมดคิดเป็น 6.52% จากลูกสุกรมีชีวิตทั้งหมด โดยเกิด
จากสาเหตุแม่ทับมากที่สุด คือ 3.97% ตามด้วยการตายไม่ทราบสาเหตุ ขาดสารอาหาร อื่นๆ 
และอ่อนแอ มีค่า 1.10, 0.68, 0.46 และ 0.33% ตามล าดับ เนื่องจากหลังคลอด ลูกสุกรมี
พฤติกรรมเข้าหาเต้านมแม่สุกร เพื่อกินนม ท าให้ลูกสุกรต้องอยู่ใกล้แม่สุกร หากลูกสุกรเข้าใกล้
ใกล้แม่ขณะยืนและแม่สุกรแสดงพฤติกรรมการนอนเพื่อให้นมลูก จึงท าให้ลูกสุกรมีความเสี่ยงที่
จะโดนแม่ทับสูงขึ้น

สรุปผลการทดลอง

= 𝑎𝑠𝑖𝑛 (อตัราการตาย + 1/100)

ท าการศึกษาโดยใช้ลูกสุกรสายพันธุ์ CP86 จากโรงเรือน 3 หลัง
• หลังที่ 1 ลูกสุกรเริ่มต้น 1,035 ตัว ลูกสุกรตายจ านวน 49 ตัว
• หลังที่ 2 ลูกสุกรเริ่มต้น 1,015 ตัว ลูกสุกรตายจ านวน 70 ตัว
• หลังที่ 3 ลูกสุกรเริ่มต้น 1,074 ตัว ลูกสุกรตายจ านวน 84 ตัว

ตารางที่ 2 อัตราการตายของลูกสุกรจากสาเหตุต่างๆ หลังคลอด 1-4 สัปดาห์ (%)

สาเหตุการตาย
สัปดาห์หลังคลอด

รวม
1 2 3 4

แม่ทับ 2.03a 1.27b 0.32cde 0.35cd 3.97

ขาดสารอาหาร 0.06d 0.29d 0.13d 0.19d 0.68

อ่อนแอ 0.23d 0.03d 0.00e 0.07d 0.33

ไม่ทราบสาเหตุ 0.00e 0.32e 0.74c 0.03d 1.10

อื่นๆ 0.16d 0.03e 0.03e 0.23d 0.46

รวม 2.34 1.92 1.20 0.67 6.52

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกนั a,b,c,d,e แสดงว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)

ข้อมูล เปอร์เซ็นต์
จ านวนลูกสุกร
จริง (6.52%)

จ านวนลูกสุกร
เป้าหมาย (6%) 

ผลต่าง 
(ค่าจริง-เป้าหมาย)

ลูกสุกรทั้งหมด 100.00 3,124 3,124
จ านวนลูกสุกรที่ตาย 6.50 203 187 15.62
แม่ทับ 3.97 124 114 9.54

ขาดสารอาหาร 0.67 21 19 1.61
อ่อนแอ 0.32 10 9 0.77
ไม่ทราบสาเหตุ 1.09 34 31 2.62
อื่นๆ 0.45 14 13 1.08

จากตารางที่ 2 พบว่าการตายของลูกสุกรจากสาเหตุแม่ทับในสัปดาห์ที่ 1 มีค่า 2.03% ซึ่งสูงกว่าการ
ตายจากสาเหตุอื่นๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) อาจเนื่องจากลูกสุกรอายุน้อยมีการสูญเสีย
อุณหภูมิร่างกายได้ง่าย จึงอยู่ใกล้แม่สุกรเพื่อรับความอบอุ่น ท าให้มีโอกาสที่ลูกสุกรจะถูกแม่ทับสูงขึ้น และ
การตายโดยไม่ทราบสาเหตุในสัปดาห์ที่ 3 ที่มีค่า 0.74% สูงกว่าสัปดาห์อื่นๆ (P<0.05) เนื่องจากลักษณะ
การตายของลูกสุกรที่ไม่สามารถระบุสาเหตุทีแ่น่ชัดได้ และการขาดการบันทึกข้อมูลการตายของลูกสุกรจาก
พนักงาน จึงท าให้อัตราการตายของลูกสุกรโดยไม่ทราบสาเหตุมีค่าสูง

สาเหตุที่ท าให้ลูกสุกรตายก่อนหย่านมมากที่สุด เกิดจากการโดนแม่ทับ และเกิดขึ้นมากในช่วงสัปดาห์ที่ 1 
หลังคลอด 


