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ต่อจากฉบบัทีแ่ลว้นะครบั หากจ ากนัไดภ้าวะความเครยีดจากความรอ้น หรอื Heat stress นัน้ สง่ผลรุนแรงต่ออตัรา
การเจรญิเตบิโตในสกุรทุกช่วงอายุ รวมถงึมผีลกระทบตอ่คณุภาพน ้าเชือ้พอ่พนัธุส์กุรอกีดว้ย ไมเ่พยีงเท่านัน้ ในฉบบันี้จะ
กลา่วถงึผลทีเ่หลอืในสว่นของสกุรเพศเมยี อนัมคีวามส าคญัยิง่ต่อกระบวนการผลติลกูสกุร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสกุรสาวทีจ่ะ
ไดร้บัผลกระทบรุนแรง เน่ืองจากมคีวามไวตอ่ภาวะ Heat stress ทีม่ากกว่าสกุรนาง โดยสว่นใหญ่จะมแีนวโน้มเป็นไปในทาง
ลบเช่นเดยีวกนักลา่วคอื สกุรสาวจะเขา้สูว่ยัเจรญิพนัธุช์า้ลง (Delayed puberty) กว่ามาตรฐานปกต ิ หรอือาจไมแ่สดงอาการ
เป็นสดั (Anestrus) เลยกเ็ป็นได ้ดงัการศกึษาของ Flowers และคณะในปี 1989 ทีร่ายงานว่าเมือ่ถงึอายุ 230 วนัทีส่กุรควร
เป็นสดันัน้ กลุม่ควบคมุปกตจิะมสีกุรสาวเป็นสดัถงึ 90% (18 ตวั จาก 20 ตวั) ในขณะทีก่ลุม่มภีาวะ Heat stress นัน้จะมสีกุร
สาวเป็นสดัเพยีงแค ่ 20% (4 ตวั จาก 20 ตวั) นอกจากนี้สกุรสาวกลุม่ทีม่ภีาวะ Heat stress จะเขา้สูว่ยัเจรญิพนัธุช์า้กว่า 
(เฉลีย่ที ่ 213 วนั เทยีบกบักลุม่ปกต ิ 204 วนั) ในขณะทีอ่ตัราการตกไขข่ณะเขา้วยัเจรญิพนัธุก์น้็อยกวา่ (9.3 เทยีบกบักลุม่
ปกต ิ 12.1) รวมถงึอตัราการตกไข่หลงั PMSG กน้็อยกว่า อนัอาจเกีย่วกบัอุบตักิารณ์พบถุงน ้าทีร่งัไข่สกุรสาวมากกวา่ดว้ย
เช่นกนั แสดงดงัตารางที ่1  

 

 ในสว่นของผลกระทบตอ่แมส่กุรนางหลงัหย่านมนัน้ พบว่าหากมภีาวะ Heat stress เช่น แมส่กุรทีค่ลอดและหยา่นม
ลกูในช่วงฤดูรอ้นนัน้ จะพบว่าไมก่ลบัสดั หรอืเกดิภาวะ Anestrus สงูมากกว่า 35% (Hurtgen et al., 1980) หรอืมผีลต่อ



 

 

ระยะเวลาหยา่นมถงึผสม  (Wean to first service interval) ใหย้าวนานขึน้ หรอืหลายการศกึษากพ็บว่ามผีลต่อวงจรการเป็น
สดัใหย้าวนานขึน้ แต่ระยะเวลาทีแ่สดงอาการเป็นสดักลบัสัน้ลง โดยประเดน็น้ี Cleary (1983) ยงัอธบิายเพิม่เตมิว่ามผีลต่อ
พฤตกิรรมทางเพศ และอาการเป็นสดั โดยระยะเวลายนืนิ่งจะลดสัน้ลง ½ วนั รวมถงึมรีายงานว่า Heat stress มผีลต่ออตัรา
การตกไข่ทีล่ดลง สว่นในประเดน็อตัราการผสมตดิ อตัราการกลบัสดั และอตัราการตัง้ทอ้ง รวมถงึขนาดครอกทีเ่ลก็ลงนัน้คาด
ว่าเป็นผลของ Heat stress ทีก่ระทบทัง้จากแมพ่นัธุ ์ และคณุภาพน ้าเชือ้พอ่พนัธุร์่วมดว้ย ดงัตารางที ่ 2 แสดงใหเ้หน็วา่ช่วง
ระหว่างเดอืน พ.ค.-ส.ค. ในต่างประเทศจะมอีุณหภูมเิฉลีย่คอ่นขา้งต ่า จะท าใหม้รีะยะเวลาหย่านมถงึตัง้ทอ้ง (WCI) สัน้กว่า
ช่วงอื่นๆทีม่อีุณหภูมสิงูกว่า ยนืยนัดว้ยการศกึษาของ Serres ในปี 1992 ทีแ่สดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนว่าสกุรทีอ่ยู่ในภาวะ
อุณหภูมสิงู (33 C) หรอืมภีาวะ Heat stress นัน้จะเกดิภาวะไมเ่ป็นสดั หรอื Anestrus ทีม่ากกว่า สกุรเกดิการกลบัสดั
มากกว่าเช่นกนั อตัราการผสมตดิ อตัราการตัง้ทอ้งกจ็ะต ่ากว่าอย่างมนียัส าคญั (ตารางที ่3) 

 

 ในสว่นของผลกระทบตอ่แมส่กุรนางหลงัผสมไปจนถงึช่วงตัง้ทอ้งนัน้ แบง่ผลกระทบเป็นระยะๆ ตามช่วงของการตัง้
ทอ้งนัน้ ในช่วงการตัง้ทอ้งระยะแรก อุณหภูมทิีส่งูจนเกดิภาวะ Heat stress นัน้ จะท าใหต้วัอ่อนเอม็บรโิอตาย (Early 
embryonic death) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วง 14 วนัแรก แสดงออกดว้ยอาการกลบัสดัทีซ่ึง่อาจตรงรอบ หรอืไมต่รงรอบกไ็ด ้
ความผดิปกตอิื่นๆ ทีม่กัเกดิร่วมอกีไดแ้ก่ เป็นสดัเงยีบ (Silent heat) ทอ้งลม (not-in-pig) หรอืแทง้ (Abrotion) ในช่วงต่างๆ ก็
พบไดไ้มน้่อยเช่นกนั ในช่วงกลางของการตัง้ทอ้ง มกัเป็นช่วงทีท่นต่อภาวะความเครยีดจาก Heat stress ไดม้ากพอควร มกั
ไมพ่บการตายของลกูในช่วงนี้ แต่ทีเ่สยีหายมากยิง่กว่าคอื อาจพบแมส่กุรตายในช่วงนี้แทน และในช่วงการตัง้ทอ้งระยะทา้ย 
กจ็ะคลา้ยคลงึกบัระยะกลาง คอื มกัไมค่อ่ยสญูเสยีลกู แต่อาจพบแมส่กุรตายในช่วงนี้แทน 

 ในสว่นของผลกระทบตอ่แมส่กุรทีส่ าคญัมากในอกีช่วงคอื คลอดไปจนถงึชว่งเลีย้งลกูนัน้ พบว่า Heat stress นัน้อาจ
สง่ผลใหล้กูสกุรตายแรกคลอด (Stillbirth) เพิม่สงูขึน้ น ้าหนกัลกูสกุรแรกคลอดลดลง ในสว่นแมส่กุรนัน้พบว่าอุณหภูมทิีส่งูกว่า 
25 C สง่ผลใหแ้มส่กุรกนิอาหารไดน้้อยลง สง่ผลต่อการพฒันาของเตา้นมใหไ้มส่มบรูณ์ ปรมิาณและคณุภาพของน ้านมแมส่กุร
จะลดลงในทุกๆ ดา้น ลกูสกุรของครอกนัน้ๆ กจ็ะมนี ้าหนักหย่านมน้อยลง ป่วยงา่ย ตดิโรคงา่ย มปีญัหาสขุภาพต่างๆ ตามมา 
อตัราการสญูเสยีกจ็ะเพิม่สงูกว่า อกีทัง้ความรอ้น หรอืภาวะ Heat stress ทีเ่กดิขึน้ยงัสง่ผลใหแ้มส่กุรกนิอาหารไดน้้อย จงึ
สญูเสยีน ้าหนักตวัในช่วงเลีย้งลกูนี้มากขึน้ สง่ผลกระทบโดยตรงต่อการเป็นสดัรอบตอ่ไป ตวัอย่างแสดงดงัตารางที ่ 4 และ
ตารางที ่5 



 

 

 

ส าหรบัการลดผลกระทบความรอ้น หรอืภาวะ Heat stress ทีอ่าจเกดิขึน้กบัตวัสกุรนัน้มหีลากหลายวธิอีนัไดแ้ก่ 
1. การใหร้่มเงา และใชฉ้นวนป้องกนัความรอ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัคา เราควรเลอืกวสัดทุีเ่หมาะสมโดยพจิารณาจากคา่

สมัประสทิธิข์องการน าความรอ้นของวสัดุชนิดนัน้ๆ โดยทีเ่หมาะสม และนิยมน ามาใชก้นัไดแ้ก่  ฟาง ซึง่ป้องกนัความรอ้นไดด้ ี
แต่ไมท่น และตดิไฟ สงักะส ีทีค่งทน ราคาไมแ่พง แต่กร็อ้นอบอา้ว กระเบือ้ง มคีวามคงทน ลดความรอ้นไดด้ ีแตร่าคาคอ่นขา้ง
สงู และวสัดุผสมเช่น เมทลัชทีทีม่นี ้าหนักเบา คงทน ลดความรอ้นไดด้ ีแต่กม็รีาคาคอ่นขา้งสงู สว่นทีส่ าคญัไมน้่อยไปกว่ากนั
เลยคอืฉนวนใตห้ลงัคา อนัไดแ้ก่ โฟมโพลยีรูเีทน โฟมแผน่ ฉนวนใยแกว้ ไมอ้ดั ยปิซัม่ หรอืกระเบือ้งแผ่นเรยีบ ซึง่กต็อ้ง
เลอืกใชใ้หเ้หมาะสมตามลกัษณะโรงเรอืน การใชง้าน และพจิารณาราคาประกอบดว้ย หากมฉีนวนใตห้ลงัคาจะช่วยไดม้าก
ทเีดยีว บางแห่งบนหลงัคาอาจเสรมิดว้ยลกูหมนุระบายอากาศ 

 
2. พืน้ทีก่ารเลีย้งตอ่ตวัตอ้งเพยีงพอเหมาะสม เมือ่อุณหภูมริอ้นขึน้ ควรเลีย้งสกุรใหห้นาแน่นน้อยลง พืน้ทีท่ ีเ่หมาะสมนัน้ ชว่ยลด

ความเครยีดในสกุรไดเ้ป็นอย่างด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วงสกุรขุนใหญ่ 
3. ใชร้ะบบสปรงิเกอร ์หรอืสเปรยน์ ้า การใชส้ปรงิเกอรจ์ะท าใหค้วามรอ้นในร่างกายสกุรระเหยออกมาพรอ้มหยดน ้า สว่นสเปรยจ์ะ

พน่ละอองน ้าขนาดเลก็ออกมา ท าใหอ้ากาศเยน็ลงเมือ่ผ่านตวัสกุร ท าใหอุ้ณหภูมใินรา่งกายสกุรเยน็ลง โดยทัว่ไปจะพน่น ้านาน 
1-2 นาท ีและหยุดประมาณ 10-30 นาท ีเพือ่ใหน้ ้าระเหยเป็นไอ น าความรอ้นออกจากตวัสกุรเสยีก่อน จงึจะพน่ครัง้ต่อไป 

4. การใชน้ ้าหยดในแมเ่ลีย้งลกู และการอาบน ้าสกุร ซึง่สามารถช่วยลดความรอ้นทีเ่กดิขึน้กบัตวัแมส่กุรไดเ้ป็นอยา่งด ี ซึง่น ้าหยด
นัน้ควรมอีตัราการไหลประมาณ 2-3 ลติร/ชม. แต่ละรอบหยดนาน 10-15 วนิาท ีและพกั 1-2 นาท ีมกีารศกึษาพบว่าแมส่กุรที่
ใหน้ ้าหยดนัน้จะกนิอาหารไดม้ากกว่ากลุม่ควบคมุทีไ่มไ่ดใ้หถ้งึ 1.7 กก./วนั และมอีตัราการสญูเสยีน ้าหนักน้อยกว่าถงึ 33% 
เมือ่เทยีบกนั ขอ้ควรระวงัของการลดความรอ้นวธินีี้คอื พืน้คอกทีใ่ชร้ะบบน ้าหยดควรเป็นสแลต เพือ่ไมใ่หช้ืน้แฉะตลอดเวลา 

 



 

 

5. การใชพ้ดัลมเพือ่ระบายอากาศ และความรอ้นภายในโรงเรอืน ลมทีพ่ดัจะเป็นตวัพาความรอ้นออกจากตวัสกุร ท าใหรู้ส้กึเยน็
สบายขึน้ และยงัช่วยใหอ้ากาศดเีคลือ่นเขา้มาแทนทีอ่ากาศเสยี หรอืแก๊สทีอ่ยู่ภายในโรงเรอืน การใชพ้ดัลมร่วมกบัระบบอื่นๆ 
จะช่วยลดอุณหภูมไิดด้กีว่าการใชพ้ดัลมเพยีงอย่างเดยีว เช่น ใชร้่วมกบัน ้าหยด หรอืสเปรยน์ ้า เป็นตน้ แต่พดัลมกม็ขีอ้จ ากดั
เกีย่วขอ้งหลายประการเช่น ความเรว็ลม อุณหภูม ิ และความชืน้สมัพทัธ ์ ดว้ยขอ้จ ากดัเหลา่นี้เองท าใหร้ะบบ EVAP ในเขต
เมอืงรอ้น อาจช่วยลดอุณหภูมลิงไดไ้มต่ ่ามากเทา่ทีต่อ้งการ 

 
6. สว้มน ้าในโรงเรอืนระยะเลก็-ขุน ทีค่วรตอ้งตัง้อยูท่า้ยคอกกเ็ป็นอกีวธิทีีช่่วยลดความรอ้น และช่วยเรือ่งการขบัถา่ยใหเ้ป็นทีท่าง

ไดม้ากเช่นกนั ซึง่ตอ้งมพีืน้ทีป่ระมาณ 15-20% ของพืน้ทีค่อก มคีวามลดเอยีง 0.12% เพือ่ช่วยเรื่องการระบายน ้า ขอบควรสงู
ประมาณ 10-15 ซม. เน้นควรเปลีย่นถ่ายน ้าทุกวนั หรอืตามความเหมาะสม และมกัใช ้น ้าฝอย หรอืพน่น ้าตรงสว้มน ้าร่วมดว้ย 

7. จดัหาน ้าดื่มใหส้กุรอย่างเพยีงพอ โดยน ้าตอ้งสะอาด เยน็ อตัราการไหลมากเพยีงพอกบัความตอ้งการในแต่ละช่วงอายุ น ้าถอื
เป็นตวัชว่ยระบายความรอ้นในร่างกายทีด่ ี โดยวธิกีารระเหยน ้าออกจากระบบทางเดนิหายใจ ยกตวัอย่างแมส่กุรอุม้ทอ้ง
ตอ้งการน ้าดื่มวนัละประมาณ 24 ลติร แมเ่ลีย้งลกู 32 ลติร สกุรเลก็ 4 ลติร สกุรรุน่ 12 ลติร สกุรขนุ 20 ลติร เป็นตน้ 

8. ปรบัสตูรอาหารใหเ้หมาะสม โดยในช่วงอากาศรอ้น สกุรจะกนิอาหารน้อยลง การใหอ้าหารทีม่คีวามเขม้ขน้ของสารอาหารสงู 
จะช่วยลดปญัหาการสญูเสยีน ้าหนักในช่วงหน้ารอ้นได ้ วธิทีีน่ิยมกนัไดแ้ก่ การเตมิไขมนัในอาหาร การยอ่ยไขมนัใหพ้ลงังาน
น้อยกว่า แต่ไดพ้ลงังานมากกว่าแป้งและโปรตนี  ปกตอิาหารแมพ่นัธุม์กัใชไ้ขมนัประมาณ 1-2% ควรปรบัเพิม่ขึน้เป็น 7-10% 
และลดปรมิาณไฟเบอรล์ง แต่ทีส่ าคญัของการปรบัเพิม่ความเขม้ขน้กค็อื อย่าลมืปรบัโภชนะอืน่ๆ ใหส้มดุลดว้ยเสมอ 

9. ปรบัเปลีย่นวธิกีารใหอ้าหารสกุร โดยในสกุรขนุอาจใหอ้าหารแบบจ ากดัในช่วงทีอ่ากาศรอ้นมาก เน้นใหอ้าหารในช่วงทีอ่ากาศ
เยน็จะดกีว่า พบว่าจะมผีลช่วยใหส้กุรโตดกีว่าการใหแ้บบเตม็ทีต่ลอดวนั ในสว่นแมพ่นัธุส์กุรแนะน าใหเ้พิม่ความถีข่องมือ้
อาหารใหบ้อ่ยขึน้ แต่ใหท้ลีะน้อย จะช่วยใหเ้พิม่ปรมิาณกนิอาหารไดม้ากขึน้ โดยไมท่ าใหเ้กดิ Heat increment มากเกนิไป 
นอกจากนี้อาหารเหลวกช็่วยท าใหก้นิอาหารไดม้ากขึน้ ทัง้ยงัไดน้ ้าอกีดว้ย อาหารในช่วงหน้ารอ้นควรตอ้งมคีวามสดใหมเ่สมอ 
เพราะมกัเสยีเรว็ รางอาหารกค็วรตอ้งสะอาดอยู่เสมอ 

10. ขอ้สดุทา้ยคอืโรงเรอืนระบบ EVAP ทีต่อ้งพจิารณาจากอุณหภูมใินทอ้งถิน่ทีส่งูกว่า 35 C อย่างน้อย 3 เดอืนตอ่ปี มคีวาม
แตกต่างของอุณหภูมไิมน้่อยกว่า 11 C ในวนัทีอ่ากาศรอ้น มนี ้าสะอาดมากเพยีงพอ มแีหลง่ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และตอ้ง
ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ และใชอุ้ปกรณ์ทีถู่กตอ้ง ราคาเหมาะสม ซึง่เป็นขอ้ทีย่ากต่อการตดัสนิใจลงทุน ถา้ถูกตอ้งกค็ุม้คา่ 
 เท่าน้ีเอง…ไมย่ากเลยใชไ้หมครบั ส าหรบัหน้ารอ้นนี้ หากเรารูล้กึ รูท้นั ว่าจะเกดิอะไรขึน้กบัหมขูองเราบา้ง? และเรา
จะป้องกนัไมใ่หเ้กดิ หรอืจะแกไ้ขเมือ่เกดิ Heat stress ขึน้แลว้กนัอย่างไรไดบ้า้ง เพราะหมคูอืสิง่ส าคญัในชวีติเรา ทุกหน้า
(รอ้น) ตอ้งดแูล ตอ้งแครเ์ขาใหด้ทีีส่ดุ เหน็ดว้ยไหมครบั.... 
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