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ความส าเรจ็ของธุรกจิสุกร ขึน้อยู่กบัประสทิธภิาพการผลติของแม่สุกร และการเจรญิเตบิโตของลูกสุกร โดยเฉพาะ

ประสทิธภิาพครอกก่อนหย่านมนัน้ จะไดร้บัอทิธพิลหลกัมาจากน ้านมเหลอืง และน ้านมปกต ิในการช่วยกระตุน้เจรญิเตบิโต ลด
อตัราการตายหลงัคลอด และมผีลต่อน ้าหนักหย่านมเป็นอย่างยิง่ ลูกสุกรแรกเกดิจะมพีลงังานสะสมมาต ่า และปราศจาก
ภูมคุิม้กนัโรค  2 วนัแรกจงึถอืเป็นช่วงเวลาวกิฤตขิองลูกสุกร พบวา่ 20-30% ของลูกสุกรทีต่ายในช่วงแรกนี้มาจากสาเหตุขาด
น ้านมเหลอืง หรอืขาดสารอาหารจากการไดร้บัน ้านมไม่เพยีงพอ ท าใหเ้กดิปัญหาแม่ทบัตามมามากขึน้ดว้ย     ช่วง 2 สปัดาห์
แรกทีลู่กสุกรตอ้งการสารอาหารจากน ้านมเป็นหลกันี้ การจดัการเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพผลติ และไดร้บัน ้านมเหลอืงเพิม่ จงึถอืว่า
เป็นจุดส าคญัและหวัใจของการเลีย้งสุกรกว็่าได้ 

น ้ำนมเหลือง เป็นอกีรปูแบบหนึ่งของนมสุกร และสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมอกีหลายชนิด ทีผ่ลติโดยต่อมน ้านมในช่วงการตัง้
ทอ้งระยะทา้ย ไปจนถงึ 2-3 วนัหลงัคลอด มกัหลัง่ทนัทหีลงัคลอด อุดมไปดว้ยสารอาหาร และสารทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิรอดชวีติ
ของลูกสุกรเกดิใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโกรทแฟคเตอร์ ฮอรโ์มนชนิดต่างๆ ทีช่่วยใหส้มอง หวัใจ ตบั ไต ล าไส้เจรญิพฒันา รวมถงึ
ภูมคุิม้กนัชนิดอมิมโูนโกลบูลนิซึง่ประกอบดว้ย IgG IgA และ IgM ทีโ่มเลกุลมขีนาดใหญ่ ปรมิาณการหลัง่ IgG ในน ้านมเหลอืง
จะลดลงอย่างรวดเรว็ที ่24 ชม. การดดูซมึอมิมโูนโกลบูลนิ เกดิขึน้ทีเ่ซลลเ์ยื่อบุผนังล าไสเ้ลก็สว่นเจจนูัม และ 2 ใน 3 สว่นตน้ของ
ไอเลยีม โดยไม่ถูกย่อย การดดูซมึจะเริม่มปีระสทิธภิาพที ่4 ชม. หลงัคลอดเป็นตน้ไป และสงูสุดทีป่ระมาณ 8-12 ชม. จากนัน้จะ
เริม่ลดลงเรื่อยๆ จนทีป่ระมาณ 24-36 ชม. เซลลล์ าไสจ้ะพฒันาเตม็ทีจ่นไม่สามารถดดูซมึไดอ้กี จงึควรใหลู้กสุกรเกดิใหม่ไดร้บั
น ้านมเหลอืงทนัท ี เพื่อหวงัผลรบัภูมคุิม้กนัจากแม่สุกร หลงัจากนัน้กย็งัควรใหไ้ปต่อเนื่องอกี แมว้่าไม่สามารถดดูซมึไดแ้ลว้ 
แต่อมิมโูนโกลบูลนิโดยเฉพาะ IgA ยงัสามารถก าจดัท าลายเชือ้โรคเช่น E.coli ในทางเดนิอาหารไดอ้ยู่ องคป์ระกอบของน ้านมทัง้
สารอาหาร และอมิมโูนโกลบูลนิเปลีย่นแปลงไปตามระยะเวลาการผลติและใหน้มตามตารางดา้นล่าง 

 
 



 

 

 
 
หน้ำท่ีของน ้ำนมเหลืองในลูกสุกรเกิดใหม่  

1 เป็นแหล่งพลงังานทีส่ าคญั เนื่องจากลูกสุกรเกดิใหม่ตอ้งการอุณหภูมสิงู แต่อุณหภูมสิภาพแวดลอ้มจะต ่ากว่าถงึ 10 C 
ร่วมกบัลูกสุกรจะมไีขมนัสนี ้าตาล และไกลโคเจนในตบั ทีใ่ชเ้ป็นแหล่งพลงังานน้อยกว่าสตัวช์นิดอื่น โดยแรกเกดิลูกสุกรมี
พลงังานสะสมมาเพยีง 400 kJ/kg แต่ใน 24 ชม.แรกตอ้งใชพ้ลงังานในการด ารงชวีติมากถงึ 900-950 kJ/kg ไขมนัทีม่มีากในนม
จงึเป็นแหล่งพลงังาน และใหค้วามรอ้นทีด่มีาก 

2 เป็นแหล่งของภูมคุิม้ป้องกนัโรค สุกรรวมถงึ มา้ และสตัวเ์คีย้วเอือ้ง แรกเกดิจะมรีะบบภมูคุิม้กนัทีย่งัไม่เจรญิเตม็ที ่ดว้ย
ขอ้จ ากดัของชนิดและลกัษณะรกทีป้่องกนัไม่ใหแ้อนตบิอดผ่ีานได ้ ในน ้านมเหลอืงอุดมไปดว้ยอมิมโูนโกลบูลนิ เซลลเ์มด็เลอืด
ขาว และสารกระตุน้ภูมคุิม้กนัหลายชนิด หลงัไดร้บัน ้านมเหลอืง IgG จะถูกดดูซมึทีล่ าไสเ้ลก็ไดอ้ย่างรวดเรว็ ในขณะที ่ IgA ดูด
ซมึไดไ้ม่ด ี จงึท าหน้าทีป่กป้องเยื่อเมอืกล าไสม้ากกว่า ลมิโฟไซตจ์ะถูกดดูซมึและกระจายไปทัว่ร่างกายอย่างรวดเรว็ แมคโคร
ฟาจและนิวโทรฟิลท าหน้าทีใ่นการเกบ็กนิ แลคโตเฟอรนิ แลคโตเปอรอ์อกซเิดส ทรานสเ์ฟอรนิ ทีพ่บมากในน ้านมเหลอืง ช่วยใน
การตา้นจุลชพี และยงัมไีซโตคายน์อกีหลายชนิดท าหน้าทีก่ระตุน้ใหร้ะบบภูมคุิม้กนัเจรญิ และท างานไดเ้ตม็หน้าที ่ 

3 ช่วยกระตุน้การเจรญิ และการพฒันาของระบบทางเดนิอาหาร โกรทแฟคเตอรเ์ช่น EGF IGF-I TGF- และฮอรโ์มนเชน่ 
อนิซูลนิ เลปตนิ ทีม่มีากในน ้านมเหลอืงสุกร จะช่วยใหเ้ซลลล์ าไสเ้ลก็ของลูกสุกรเกดิใหม่แบ่งตวัรวดเรว็ เจรญิและพฒันาเตม็ที ่ 

ผลช่วยปรบัปรงุประสิทธิภำพในลูกสุกร การไดร้บัน ้านมเหลอืงมผีลใหลู้กสุกรรอดชวีติเพิม่มากขึน้ โดยอตัราการป่วย
จากภาวะทอ้งเสยี แหง้น ้า และตาย ลดลงอย่างมนีัยส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อไดร้บัมากถงึ 450 ก. ในช่วง 24 ชม.แรกหลงั
คลอด ดงัเช่นรายงานในประเทศไทยโดย Nuntaprasert และคณะ (1997) ทีพ่บว่าน ้านมเหลอืงช่วยใหอ้ตัราการตายในลูกสุกรที่
น ้าหนักแรกเกดิน้อย ลดลงจาก 39.5% เหลอืเป็น 24.4% และในลูกสุกรทีน่ ้าหนักแรกเกดิมาก มอีตัราการตายลดลงจาก 31.2% 
เหลอืเป็น 15.8% สอดคลอ้งกบัการศกึษาในสหรฐัอเมรกิาของ Gomez และคณะ (1998) พบว่าลูกสุกรทีไ่ดร้บัน ้านมเหลอืง
ภายใน 2  วนัแรกเกดิมอีตัราการรอดชวีติ 100% เมื่อเทยีบกบักลุ่มไม่ไดร้บัทีม่อีตัราการรอดชวีติเพยีง 30% สว่นการใชน้ ้านม
เหลอืงจากโคทดแทนจะมอีตัราการรอดชวีติ 80% และลูกสุกรทีไ่ดร้บัอมิมโูนโกลบูลนิจะมอีตัราการรอดชวีติสงูถงึ 100% 
เช่นเดยีวกนั น ้านมเหลอืงช่วยใหน้ ้าหนักหย่านมที ่21 วนัเพิม่มากกว่า ในกลุ่มน ้าหนักแรกเกดิน้อยได ้4.14 กก. มากกว่า 3.89 
กก. ในกลุ่มทีน่ ้าหนักแรกเกดิมากได ้4.90 กก. มากกว่า 4.70 กก. ดว้ยเช่นกนั สว่นผลในแงภู่มคุิม้กนัต่อโรคสามารถเหน็ และ
ยนืยนัผลไดจ้ากอตัราการตายทีล่ดลง และน ้าหนักทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวขา้งตน้ 



 

 

 

ข้อจ ำกดักำรผลิตและได้รบัน ้ำนมเหลือง พบว่า โดยทัว่ไปแลว้ใน 24 ชม.แรก แม่สุกรผลติน ้านมเหลอืงไดป้ระมาณ 
3.2-3.7 กก. (1.5-5.5) ดงันัน้จ านวนลูกสุกรทีเ่พิม่ขึน้จะท าใหแ้ต่ละตวัไดร้บัน ้านมเหลอืงปรมิาณลดลง ดเูหมอืนว่าปรมิาณทีลู่ก
สุกรไดร้บัจะไม่เพยีงพอ  การใหป้รมิาณเพิม่มากขึน้ใหผ้ลดใีนแงข่องน ้าหนักทีเ่พิม่ขึน้ และอตัราการตายทีล่ดลง แต่ในแงข่อง
ระบบภูมคุิม้กนัพบว่าการไดร้บัน ้านมเหลอืงใน 24  ชม. แรกเพยีงแค่ 200-250 ก. กเ็พยีงพอทีจ่ะท าใหร้ะดบัของ IgG สงูในระดบั
นิ่งและท าหน้าทีเ่ป็นภูมคุิม้กนัโรคไดเ้ป็นอย่างด ี โดยยงัสามารถลดอตัราการตาย และเพิม่การเตบิโตไดน้ ้าหนักทีน่่าพอใจ การ
ไดร้บัมากกว่านี้กไ็ม่ไดท้ าใหร้ะดบัของ IgG ในร่างกายลูกสกุรสงูไปกว่า 26-27 มก./มล. ทัง้นี้เนื่องจากมขีอ้จ ากดัของระยะเวลา 
และความสามารถในการดดูซมึของล าไสเ้อง ร่วมกบัปัจจยัจากแม่สุกรมากถงึ 35-55% ผลติน ้านมเหลอืงในวนัแรกไดป้รมิาณไม่
เพยีงพอกบัจ านวนลูก ทัง้นี้เนื่องมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น สายพนัธุ ์ล าดบัทอ้ง ปัญหาสุขภาพ ระยะเวลาคลอด ภาวะโภชนาการ 
ความเครยีด อุณหภูม ิ ในสว่นปัจจยัจากลูกสุกรเกดิขึน้ไดจ้ากขนาดครอก น ้าหนักแรกเกดิ ตายแรกคลอด ปัญหาสุขภาพ 
ความสามารถในการดดูนมและน าไปใชไ้ด ้

ปัจจยัท่ีมีผลเพ่ิมและปรบัปรงุน ้ำนมเหลือง ในแงข่องปรมิาณและคุณภาพ ทัง้ผลทางตรงผ่านตวัแม่สุกร และผล
ทางออ้มผ่านลูกสุกรดงันี้ 

1.ตวัสุกร ขึน้อยู่กบัการคดัเลอืกพนัธุกรรมสายพนัธุ ์อายุล าดบัทอ้งที ่2 และ 3 จะใหน้ ้านมเหลอืงมากทีสุ่ด แต่ปรมิาณ
อมิมโูนโกลบูลนิจะมากตัง้แต่ทอ้งที ่4 เป็นตน้ไป  ใหเ้น้นการเพิม่อตัรารอดชวีติของลูกสกุร ตัง้แต่การจดัการแม่สุกรก่อนผสมให้
มขีนาดครอกเหมาะสม และขนาดตวัในครอกสม ่าเสมอ เชน่ การใชน้ ้าตาลเดกซ์โทรสผสมอาหาร การจดัการก่อนคลอดไม่ให้
อว้น ไม่ใหท้อ้งผูก ไม่หอบ ไม่มภีาวะคลอดยาก มกีารเฝ้าคลอดช่วยเหลอืลูกสุกรหลงัคลอด ก าจดัปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความเครยีด
ทัง้ก่อน ขณะ และหลงัคลอด   

2.ฮอรโ์มน ทีเ่กีย่วขอ้งอนัไดแ้ก่ โปรแลคตนิ เอสโตรเจนในระดบัสงู และโปรเจสเตอโรนในระดบัต ่า มผีลชว่ยในการผลติ
และหลัง่น ้านมเหลอืงใหเ้พิม่มากขึน้ การใชฮ้อรโ์มนเพื่อเหนี่ยวน าคลอด การใชโ้ปรแลคตนิ หรอืโพรสตาแกลนดนินอกจากช่วย
ป้องกนัรกัษา MMA กลุ่มอาการเตา้นมอกัเสบ มดลูกอกัเสบ และไม่มนี ้านมหลงัคลอดนัน้ พบว่าชว่ยสรา้งและเพิม่การหลัง่น ้านม
เหลอืงดว้ยเช่นกนั  

3.สำรอำหำร และโภชนะในอาหารแม่สุกรตัง้ทอ้งระยะทา้ยมผีลโดยตรง และสมัพนัธก์บัสว่นประกอบของน ้านมเหลอืง
อย่างใกลช้ดิ การไดร้บัอาหารปรมิาณมากและพลงังานทีเ่พิม่สงูขึน้ มผีลช่วยเพิม่การสรา้งน ้านมเหลอืง การใชเ้พคตนิ มนัฝรัง่
หมกั น ้ามนัมะพรา้ว วตัถุดบิกากเยื่อใยสงูมผีลช่วยเพิม่ปรมิาณน ้านมเหลอืงใหม้ากขึน้ การใช ้CLA แมนแนนโอลโิกแซคคาไรด ์
น ้ามนัปลา วติามนิ A C E และสารอกีหลายชนิดพบว่า ช่วยเพิม่ระดบัของอมิมโูนโกลบูลนิในน ้านมเหลอืงใหส้งูขึน้ นอกจาก
อาหารแลว้ยงัตอ้งไดร้บัน ้าสะอาดในปรมิาณทีเ่พยีงพอดว้ย 

4.ส่ิงแวดล้อม การกระตุน้ใหแ้ม่สุกรเลีย้งลูกถีบ่่อย การไม่ท าเสยีงดงัรบกวน การเปิดเพลงหรอืดนตรบี าบดั สามารถ
กระตุน้การหลัง่น ้านมเหลอืงใหเ้พิม่ขึน้ได ้ แสงมผีลเพิม่ปรมิาณโปรแลคตนิ ช่วงทีก่ลางวนัยาวนานจงึมกัพบวา่แม่สุกรมนี ้านม
เหลอืงมากขึน้ อากาศและอุณหภูมริอ้นชืน้สงูเป็นปัจจยัทีก่ระตุน้ความเครยีดไดม้ากทีสุ่ดในไทย อนัเป็นสาเหตุหลกัทีท่ าให้
ปรมิาณน ้านมเหลอืง และปรมิาณอมิมโูนโกลบูลนิลดต ่าลง    ระดบัของอมิมโูนโกลบลูนิในน ้านมเหลอืงมคีวามสมัพนัธก์บัฤดกูาล 



 

 

 
 

โดย IgA จะมปีรมิาณเพิม่สงูขึน้ในฤดหูนาว และลดต ่าในฤดอูื่นๆ ในขณะที ่IgG จะมปีรมิาณเพิม่สงูขึน้ในฤดใูบไมผ้ล ิและลดต ่า
ในฤดอูื่นๆ ในกรณีทีแ่ม่สุกรมนี ้านมเหลอืงปรมิาณมากพอ อาจรดีเกบ็ไวใ้ชใ้นภายหลงัโดยตอ้งแช่เยน็ทีป่ระมาณ 4C เกบ็ไวไ้ด้
นาน 3 วนั ถา้ตอ้งการเกบ็นานกว่านี้  จะตอ้งแช่แขง็   หากแม่สุกรไม่มนีมน ้าเหลอืงใหลู้กเพยีงพอ  ควรท าการยา้ยฝากไปยงัแม่ 
สุกรทีม่นี ้านมมากพอ แต่ตอ้งไม่กระทบกบัจ านวนลูกในครอกเดมิ น ้านมเหลอืงจากโค หรอือมิมโูนโกลบูลนิส าเรจ็รปูเป็นอกี
ทางเลอืกหนึ่งทีน่่าสนใจ เริม่มกีารน ามาใชท้ดแทนเลีย้งลูกสกุร พบว่าไดผ้ลดเีช่นเดยีวกนั 

 

กล่ำวโดยสรปุว่ำ ลูกสุกรแรกเกดิจ าเป็นจะตอ้งไดร้บัแหลง่พลงังานทีส่ าคญัมากต่อการด ารงชวีติคอื จากน ้านมเหลอืง
โดยทนัทภีายใน 24 ชม. หลงัคลอด ในปรมิาณอย่างน้อย 200  (200-400) กรมัต่อตวั หรอื 150-280 กรมัต่อน ้าหนักตวั 1 กก. 
หรอือย่างน้อย 100 มลิลลิติรต่อตวัในช่วง 16 ชัว่โมงแรก ซึง่ถอืว่าเหมาะสม และหวงัผลประโยชน์ไดใ้นการสรา้งภูมคุิม้กนัทีม่ี
ประสทิธภิาพ ลดอตัราการตายไดอ้ย่างมนีัยส าคญั และกระตุน้การเจรญิเตบิโตไดน้ ้าหนักเพิม่ดปีานกลาง การจดัการใหแ้ม่สุกร
ผลติน ้านมเหลอืงไดม้ากเพยีงพอ ลูกสุกรไดร้บัครบถว้นทัง้ในแงป่รมิาณและคุณภาพนัน้ ถอืเป็นหนทางส าคญัทีใ่ชจ้ดัการ และ
เป็นกุญแจของความส าเรจ็ในการแกไ้ขปัญหาทีห่ลายฟารม์ประสบมาอย่างยาวนาน เรือ้รงั และไม่เคยแกไ้ขไดใ้หห้มดไป ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาตายในเลา้คลอดสงู ปัญหาการเจรญิเตบิโตชา้ ADG ต ่า และทีส่ าคญัคอื ปัญหาสุขภาพอื่นๆ ทีปั่จจุบนันี้แมว้่าจะใช้
ยาหรอืวคัซนีมากขึน้แค่ไหนกต็าม แต่ดเูหมอืนจะไม่ไดผ้ล เพราะทุกคนพากนัมองขา้ม รูด้งันี้แลว้อย่าละเลยคุณค่าของน ้านม
(เหลอืง) ปัจจยัทีเ่ป็นเรื่องพืน้ฐานและธรรมดาๆ นี่เอง ทีจ่ะท าใหสุ้กรทีท่่านเลีย้ง โตไว สุขภาพด ีและท่านมกี าไรมากยิง่ขึน้ 
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