
ใช้แม่พันธุ์สุกร จ ำนวน 10 แม่ ที่มีจ ำนวนลูกสุกรทั้งหมด 122 ตัวซึ่งประกอบไปด้วยแม่
พันธุ์แลนดเ์รซ 6 แม่ และแม่สุกรพันธุ์ยอร์คเชียร์ 4 แม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มทดลอง ได้แก่ กลุ่มที่ 
1 กลุ่ม Split weaning ใช้ลูกสุกรจ ำนวน 36 ตัว 3 ซ้ ำ ๆ ละ 12 ตัว   กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่อยู่กับแม่หลัง
แยก split-weaning ใช้ลูกสุกรจ ำนวน 81 ตัว 10 ซ้ ำ

โครงการ : ผลของการหย่านมไม่พร้อมกัน (split-weaning) และการย้ายฝากต่อน ้าหนักหย่านมของลูกสุกร
Effect of split weaning and cross fostering on weaning weight of piglets
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ความเป็นมาของโครงงาน
บริษัทฟำร์เมช จ ำกัด (สำขำบ้ำนหมน) ได้เลี้ยงสุกรสำยพันธุ์ฟินนอร์ ซึ่งเป็นสำยพันธุ์ที่

ปรับปรุงพันธุ์มำเพื่อให้ให้ได้ลูกดก ท ำให้ลูกสุกรมีน้ ำหนักตัวที่น้อย ไม่แข็งแรง อ่อนแอ และมีขนำด
ตัวที่ไม่สม่ ำเสมอกันเนื่องจำกลูกสุกรได้กินนมแม่สุกรได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งท ำให้เกิดปัญหำน้ ำหนักตัวของ
ลูกสุกรที่ไม่ถึงเกณฑ์จับออก เกิดกำรคัดทิ้งมำกขึ้น ดังนั้นทำงฟำร์มจึงมีควำมสนใจที่จะแก้ปัญหำ
โดย กำรท ำ split-weaning โดยท ำกำรแยกลูกสุกที่มีน้ ำหนักมำกแยกเลี้ยงออกจำกแม่ และปล่อย
ให้ลูกที่มีน้ ำหนักน้อยให้อยู่กับแม่ ในขณะเดียวกันแม่สุกรยังสำมำรถรับลูกย้ำยฝำกจำกแม่สุกรตัว
อื่นที่มีขนำดตัวที่เล็กเพื่อท ำให้ลูกตัวเล็กมีน้ ำหนักหย่ำนมที่ถึงเกณฑ์จับออกและลดกำรคัดทิ้งได้

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษำผลของกำรหย่ำนมไม่พร้อมกัน (Split weaning) ต่อกำรเจริญเติบโตของลูกสุกร

วิธีการศึกษา

แม่สุกรทดลอง 10 แม่ 

กลุ่มที่อยู่กับแม่หลังแยก split weaningกลุ่ม Split weaning

น้ ำหนักตัวมำกกว่ำ 6 กิโลกรัม น้ ำหนักตัวต่ ำกว่ำ 6 กิโลกรัม
ชั่งน้ ำหนัก 18 วัน

อำหำรเลียรำง + วิตำมิน

รับลูกฝำกเลี้ยง

นมแม่ + อำหำรเลียรำง

ชั่งน้ ำหนัก 25 วัน

การเก็บข้อมูล

บันทึกข้อมูลประกอบไปด้วย  น้ ำหนักแรกคลอด, น้ ำหนักลูกที่อำยุ 18 วัน, น้ ำหนักลูกที่อำยุ 25 
วัน อัตรำกำรตำย อัตรำกำรเจริญเติบโต และบันทึกสุขภำพของลูกสุกร

ผลการศึกษา

ประสิทธิภาพ กลุ่มท้า split weaning กลุ่มลูกที่อยู่กับแม่หลังท้า 
split weaning

p-value

จ ำนวนลูกสุกรเริ่มต้น 36 86 -
ระยะเริ่มต้น (1-18 วัน)
จ ำนวนลูกสุกร 36 81 -
อัตรำกำรเจริญเติบโตต่อ
วันที่ 1-18 วัน (กรัม/ตัว/วัน) 

245±7.19 186.6±27.96 0.072

ระยะก่อนหย่ำนม

(18-25 วัน)
จ ำนวนลูกสุกร 36 81 -
น้ ำหนักตัวที่ 25 วัน 6.93±0.08 6.90±0.43 0.158
อัตรำกำรเจริญเติบโตต่อ
วันที่ 18-25 วัน (กรัม/ตัว/
วัน) 

89.68±3.63 294.7±51.85 0.093

อัตรำกำรตำย (%) - 4 -

ตารางที่ 1 ผลของกำรหย่ำนมไม่พร้อมกัน (split weaning) ที่อำยุ 18 วัน และ 25 วัน      
ต่อประสิทธิภำพกำรเจริญเติบโต
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กราฟแสดงน ้าหนักลูกก่อนและหลังย้ายฝากจากแม่อื่น

น้ ำหนักตัวที่ 18 วัน น้ ำหนักตัวที่ 25 วัน

จำกกำรศึกษำผลของน้ ำหนักลูกที่ย้ำยมำจำกแม่อื่น จะเห็นได้ว่ำลูกสุกรที่ย้ำยฝำกเลี้ยงทั้ง 
12 ตัว น้ ำหนักตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2.56 กิโลกรัม เมื่อลูกสุกรอำยุครบที่ 25 วัน พบว่ำมีน้ ำหนักตัว
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 กิโลกรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์กำรจับออกทุกตัว และลดปัญหำกำรคัดทิ้งได้ 

หมายเหตุ : (P<0.05) มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
จำกกำรศึกษำผลของกำรหย่ำนมไม่พร้อมกัน (split weaning) ต่อกำรเจริญเติบโตของลูกสุกรที่

อำยุ 25 วัน พบว่ำระยะก่อนหย่ำนมกลุ่มท ำ split weaning มีน้ ำหนักตัวที่ 25 วัน และอัตรำกำร
เจริญเติบโตที่ 25 วัน ไม่แตกต่ำงกับกลุ่มลูกที่อยู่กับแม่หลังท ำ split weaning (P>0.05) 

สรุปผลการศึกษา การสูญเสีย (%) ราคาสุกร (บาท/ตัว) การสูญเสียต่อสัปดาห์
(บาท/สัปดาห์) 

การสูญเสียต่อเดือน
(บาท/เดือน)

3% สูญเสีย 21 ตัว 2,000 42,000 42,000 x 4

168,000 

1.5% สูญเสีย 11  ตัว 2,000 22,000 22,000 x 4

88,000

ผลตอบแทนที่ได้กลับมำ 159,200 บำท/เดือน

ตารางที่ 2 ข้อมูลกำรสูญเสียผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ 

จำกกำรศึกษำผลของกำรหย่ำนมไม่พร้อมกัน (split weaning) กำรย้ำยฝำกต่อน้ ำหนักหย่ำ
นมของลูกสุกร พบว่ำกลุ่มท ำ split weaning มีน้ ำหนักตัวที่ 25 ไม่แตกต่ำงกับกลุ่มลูกที่อยู่กับ
แม่หลังท ำ split weaning (P>0.05) น้ ำหนักลูกที่ย้ำยมำจำกแม่อื่นที่ 18 วัน เมื่อมีอำยุครบ 25 
วัน จะมีน้ ำหนักตัวถึงเกณฑ์กำรจับออก (4 กิโลกรัมขึ้นไป) ทุกตัวท ำให้สำมำรถลดเปอร์เซ็นต์
กำรคดทิ้งได้ ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ พบว่ำกำรที่ %กำรสูญเสียลดลง 1.5 % มีผลตอบแทน
กลับมำ 159,200 บำท/สัปดำห์

ลูกสุกร


