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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและประเมินตนแบบการถายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมสู

เกษตรกรที่เล้ียงสุกรแบบหลังบาน ซึ่งตนแบบประกอบดวย 3 หนวยงาน คือหนวยงานบริการวิชาการ หนวยงาน

ราชการสวนทองถิ่น และองคกรชุมชน การดําเนินงานประกอบดวยหนวยงานบริการวิชาการจัดตั้งศูนยผลิตน้ําเชื้อ

สุกร ซึ่งมีพอสุกร การรีดน้ําเชื้อ หองปฏิบัติการดานน้ําเชื้อ เจาหนาที่ประจํา ระบบกระจายน้ําเชื้อ การอบรม

เกษตรกร การติดตามผลเปนประจําทุกเดือน และการสรางเครือขายเกษตรกร ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรสนใจ

เขารวมโครงการในปที่ 2 เพิ่มขึ้นกวา 100% เกษตรกรที่ผานการอบรม 83.9% สามารถผสมเทียมสุกรของตนเองได 

เมื่อวิเคราะหอัตราเขาคลอด จํานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดและจํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตเปรียบเทียบระหวางกลุม

แมสุกรที่ผสมพันธุตามธรรมชาติ ผสมเทียมโดยเจาหนาที่ และผสมเทียมโดยเกษตรกร จากขอมูลการคลอดของ

สุกร 531 บันทึกจากแมสุกร 307 ตัวในฟารมหลังบานที่มีลําดับครอก 1 ถึง 8 คะแนนรูปรางอยูระหวาง 2.5-3  

พบวาแมสุกรที่รับการผสมเทียมมีอัตราเขาคลอดที่ดีกวาการผสมพันธุธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) สวน

จํานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดและจํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตไมแตกตางกัน (P>0.05)  เกษตรกรที่ผานการอบรม

สามารถผสมเทียมสุกรใหมีอัตราเขาคลอด จํานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดและจํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตไมแตกตาง

จากการผสมเทียมโดยเจาหนาที่ (P>0.05)   จากผลที่ไดแสดงวาตนแบบสามารถนําไปใชเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ผสมเทียมสุกรของเกษตรกรผูเล้ียงสุกรแบบหลังบานได อยางไรก็ตามความสําเร็จของการดําเนินการตองอาศัย

ความรวมมือกันระหวางหนวยงานความรับผิดชอบ กลาวโดยสรุปคือการถายทอดการผสมเทียมสุกรแกเกษตรกรที่

เล้ียงสุกรแบบหลังบานประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนการนําการผสมเทียมไปใชในชนบทอยางยั่งยืนเพื่อใหเกษตรกร

สามารถพึ่งพาตนเองในดานการผสมพันธุสุกรในการประกอบอาชีพได 
 
คําสําคัญ : ตนแบบ  ฟารมสุกรหลังบาน  การผสมเทียม 

 

ABSTRACT 
 The aim of this study was to develop and evaluate the model of artificial insemination (AI) 

technology transfer to backyard pig farmers for strengthening pig productivity in rural area. The model 

comprises of 3 operational units including university/government unit, local organizer and local 

community (backyard farmers). AI center, technicians, criteria and process for farmer selection, AI 
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training program, semen delivery system, AI practice in pigs and backyard, farmer network were 

created as a model. After implementation the model, the total number of farmers in the project 

increased by more than 100% from April 07 to May 09. About 83.9% of trained farmers can do AI by 

themselves with a good result.  Five hundred and thirty-one farrowing records from 307 sows at parity 

1st – 8th from 213 backyard pig farms were studied. Farrowing rate (FR), number of total piglets born 

(TB) and number of piglets born alive (BA) were analyzed. Using this model, we found that AI had led to 

better results in FR than natural mating (P<0.05). But TB and BA did not significant different (P>0.05). 

Backyard farmers performed AI with the good result similar to technicians did (P>0.05). Therefore 

backyard farmers could be trained in AI technique in order to achieve equally good results as 

experienced technicians. A strong cooperation with clear responsibilities of all stakeholders could 

create a good network of backyard pig farmers. In conclusion, the implementation of AI technique in pig 

can be applied with an aim towards a sustainable, self-sufficiency community. 

 
Keywords : model, backyard pig farm, artificial insemination 
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บทนํา 
ในประเทศไทย พบวา 20% ของการเลี้ยงสุกรยังเปนลักษณะการเลี้ยงหลังบาน ที่มีวัตถุประสงคการเลี้ยง

เพื่อเสริมรายไดแกครอบครัว (Paruksa, et al., 2008 ; Cameron, 2000) การเลี้ยงสุกรแบบหลังบานสามารถพบได

ทั่วไปในเกือบทุกจังหวัด   ซึ่งพบวาส่ิงหนึ่งที่สําคัญคือ ยังขาดการพัฒนาสายพันธุที่ดี การจัดการการเลี้ยงเหมาะสม 

โภชนาการและโรงเรือนที่ยังไมถูกสุขลักษณะการเลี้ยงสุกร และพบวาเกษตรกรจะใชการผสมพันธุจากพอสุกรใน

พื้นที่ โดยเปนลักษณะการจายคาตอบแทนเปนครั้ง หรือเปนลูกสุกร พอสุกรดังกลาวไมมีการควบคุมโรค และ

ความถี่ในการใชงาน   โดยที่การผสมเทียมเปนวิธีการที่ตอบสนองตอการปองกันโรคติดตอทางการสืบพันธุ และยัง

สามารถตรวจคุณภาพน้ําเชื้อไดกอนการนําไปผสม   คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได

ทําการศึกษาและจัดตั้งศูนยผสมเทียมสุกรตั้งแตป พศ. 2547  โดยความรวมมือในโครงการระหวางมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ลานนา นาน และไดนําการบริการผสมเทียมสุกรไปใชในระบบการเลี้ยงแบบรายยอยในชนบท  

(Techakumphu et al., 2005; 2007) จนเปนตนแบบของงานวิจัยเชิงบริการ รวมท้ังพบวาการบริการผสมเทียม

สามารถนําไปใชไดในการเลี้ยงแบบรายยอยโดยสุกรมีอัตราเขาคลอดที่ดีกวาจะมีจํานวนลูกแรกคลอดที่ดีกวาการ

ผสมจริง (Am-in, 2005)  ดังนั้นเพื่อใหการผสมเทียมสุกรนั้นไดถูกนําไปใชอยางมั่นคงและยั่งยืนในระบบการเลี้ยง

แบบรายยอย การใหความรูแกเกษตรกรผูเล้ียงสุกรแบบหลังบานในเรื่องการผสมเทียมสุกรเพื่อใหเกษตรกรสามารถ

ทําการผสมเทียมสุกรไดดวยตนเองจึงมีความสําคัญ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อจัดตั้งและประเมิน

ความสําเร็จของตนแบบการถายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมสุกรแกเกษตรกรผูเล้ียงสุกรแบบหลังบานเพื่อให

เกษตรกรสามารถทําการผสมเทียมสุกรของตนเองไดเปนการพึ่งพาจนเองอยางยั่งยืน 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

พื้นที่ศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาท่ีศูนยบริการวิชาการเครือขายแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนาน  โดย

เก็บขอมูลจากเกษตรกรผูเล้ียงสุกรแบบหลังบานจํานวน 213 ฟารม ใน 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง (25 ฟารม) 

อําเภอภูเพียง (11 ฟารม) อําเภอทาวังผา (80 ฟารม) อําเภอปว (37 ฟารม) อําเภอเชียงกลาง (19 ฟารม) อําเภอ

เวียงสา (40 ฟารม) และอําเภอสันติสุข (1 ฟารม) โดยเก็บขอมูลการผสมพันธุและขอมูลการคลอดของของแมสุกร

พันธุผสม ระหวาง เดือนเมษายน 2551 ถึง พฤษภาคม 2552   จํานวนทั้งหมด 327 ตัว รวมเปน 531 บันทึก โดยแม

สุกรทั้งหมดไมมีประวัติการผสมซ้ํา มีลําดับครอกระหวาง 1-8 มีคะแนนรูปรางอยูระหวาง  2.5-3   เล้ียงในคอกเดี่ยว

ระบบเปด   
 

ตนแบบการผสมเทียมสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรแบบหลังบาน  
ตนแบบการถายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมประกอบดวย 7 ขั้นตอน (รูปท่ี 1) ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  จัดตั้งศูนยผสมเทียม 

 ในขั้นตอนนี้หนวยงานบริการวิชาการจัดตั้งและจัดหาโรงเรือนพอสุกร หองปฏิบัติการน้ําเชื้อ  ระบบการ

กระจายน้ําเชื้อ เจาหนาที่ประจําศูนยผสมเทียม(เจาหนาที่ผสมเทียม) จํานวน 2 คน และสุกรพอพันธุวัยเจริญพันธุ  

ขั้นตอนที่ 2  การติดตอและการคัดเลือกฟารมเกษตรกรเขารวมโครงการ 

 เกษตรกรผูเล้ียงสุกรแบบหลังบานไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ของศูนยผสมเทียม ดวยระบบการติดตอ

ผานหนวยงานราชการสวนทองถิ่น คือ อบต. และคัดเลือกฟารมของเกษตรกรเขารวมโครงการที่มีการเลี้ยงสุกรแบบ

หลังบาน และไมมีการเลี้ยงพอสุกรภายในฟารม 

ขั้นตอนที่ 3  การอบรมเกษตรกร 

 เกษตรกรผูสนใจเขารวมโครงการไดรับการอบรมจากผูเชี่ยวชาญดานการผสมเทียมสุกร รวมกับเจาหนาที่

ประจําศูนยในหัวขอ “การผสมเทียมสุกรของตนเอง ที่ถูกตองตามหลักสัตวแพทย” โดยแบงการอบรมออกเปน 2 

ลักษณะ คือ 

 ก. การอบรมแบบกลุม เกษตรกรจํานวน 5-50 คนเขารวมการอบรมแบบกลุมโดยมีการบรรยายในหัวขอ 

ลักษณะกายวิภาคระบบสืบพันธุเพศเมีย โรคที่ติดตอจากการผสมพันธุและสุขศาสตร การจับสัดแมสุกร การเตรียม

แมสุกรกอนการผสมเทียม ขั้นตอนการขนสงหลอดน้ําเชื้อและการเก็บรักษา และวิธีการการผสมเทียมสุกร  

ข. การอบรมรายบุคคล เกษตรกรจะไดรับการอบรมแบบรายบุคคลจากเจาหนาที่ผสมเทียมที่ฟารมของ

เกษตรกร โดยเปนการอบรมในหัวขอการผสมเทียมสุกรแบบ “จับมือทํา” ซึ่งเกษตรกรจะผสมเทียมสุกรในครั้งแรกที่

ไดรับการอบรมภายไดการควบคุมจากเจาหนาที่อยางใกลชิด   
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Figure 1  The workflow of a model for AI Technology Transfer by backyard pig farmers 

 

ขั้นตอนที่ 4  การผสมเทียมและการจดบันทึก 

 เกษตรกรผสมเทียมสุกรของตนเองเมื่อสุกรแสดงอาการเปนสัด ในกรณีที่เกษตรกรไมสามารถผสมเทียม

สุกรไดดวยตนเอง เจาหนาที่ผสมเทียมจะเปนผูผสมให หรือผสมจริงจากพอสุกรอื่นในพื้นที่ และจดบันทึกขอมูลการ

ผสมพันธุลงในบัตรแมสุกร  
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ขั้นตอนที่ 5  การตรวจติดตามฟารมเกษตรกรของเจาหนาที่ผสมเทียม 

 เจาหนาที่ผสมเทียมตรวจเยี่ยมติดตามการผสมเทียมสุกรและการจดบันทึกของเกษตรกรที่เขารวม

โครงการแตละรายอยางนอยเดือนละครั้ง 

ขั้นตอนที่ 6  การเก็บและวิเคราะหขอมูล 

 เจาหนาที่เก็บขอมูลการผสมพันธุสุกรและขอมูลการคลอดของสุกรแตละตัว เพื่อนํามาวิเคราะหอัตราเขา

คลอด จํานวนลูกแรกคลอดทั้งหมด และจํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตเปรียบเทียบระหวางกลุมสุกรที่ไดรับการผสม

เทียมจากเกษตรกร กลุมที่ไดรับการผสมเทียมจากเจาหนาที่ผสมเทียมและกลุมสุกรทีไดรับการผสมจริงจากพอสุกร

ในพื้นที่ 

ขั้นตอนที่ 7  การสรางเครือขายเกษตรกร 

 เจาหนาที่ผสมเทียม เจาหนาที่ของ อบต.และเกษตรกร เผยแพรผลการผสมเทียมที่ผานการวิเคราะหแลว

ของเกษตรกรเปรียบเทียบกับการผสมเทียมจากเจาหนาที่ และการผสมจริง แกเกษตรกรรายอื่นๆในและนอกพื้นที่

การศึกษา เพื่อสรางแรงจูงใจและความเขาใจในการผสมเทียมสุกรใหเพิ่ม กอเกิดเครือขายเกษตรกรที่ตองการเขา

รวมโครงการและเพิ่มจํานวนเกษตรกรที่สามารถทําการผสมเทียมสุกรของตนเองไดในพื้นที่ชนบทเปนวงกวางขึ้น 
 

การผลิตน้ําเชื้อ การขนสง และการผสมเทียม 
 ทําการรีดเก็บน้ําเชื้อจากพอสุกรจํานวน 4 ตัว ทุกๆ 3 วัน  และตรวจประเมินคุณภาพน้ําเชื้อ และเจือจาง

ดวยสารละลายน้ําเชื้อ Beltsville Thawing Solution  (BTS,  Minitub, USA)  และบรรจุใสหลอดน้ําเชื้อใหมีความ

เขมขนของตัวอสุจิ 3 พันลานตัวตอ 100 มิลลิลิตร เก็บรักษาอยูในอุณหภูมิ 18oC ไมเกิน 48 ชั่วโมง ทําการกระจาย

น้ําเชื้อโดยเจาหนาที่ของศูนยผสมเทียมเปนผูนําน้ําเชื้อไปใหเกษตรกรที่ฟารม หรือมารับดวยตนเอง หรือผานการ

ขนสงดวยรถประจําทาง โดยมีการควบคุมอุณหภูมิ ใหอยูระหวาง 16-18 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการขนสง

และเก็บรักษา ทําการผสมแมสุกรจํานวน 2 คร้ัง โดยผสมเทียมครั้งที่ 2 หางจากครั้งแรก 12 ชั่วโมง 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 นําบัตรแมสุกรที่ใชเก็บขอมูล ที่มีขอมูลประกอบดวย ลําดับครอก วันที่ผสม จํานวนครั้งที่ผสม เบอรพอ

พันธุที่ผลิตน้ําเชื้อ วันแทง วันคลอดจริง จํานวนมัมมี่ จํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิต จํานวนลูกตายแรกคลอด จํานวน

ลูกพิการ  วันหยานม วันกลับสัดครั้งแรกหลังหยานม มาวิเคราะหหาอัตราเขาคลอด (จํานวนแมสุกรคลอดหารดวย

จํานวนแมสุกรที่ไดรับการผสม) จํานวนลูกแรกคลอดทั้งหมด (จํานวนลูกแรกมีชีวิตรวมกับจํานวนลูกตายแรกคลอด

และมัมมี่)  และจํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิต เปรียบเทียบระหวากลุมแมสุกรที่ไดรับการผสมเทียมจากเกษตรกร 

เจาหนาที่ผสมเทียม และผสมจริงจากสุกรพอพันธุในพื้นที่  โดยไมนําขอมูลจากแมสุกรที่มีระยะตั้งทองนานกวา 

117 วัน ระยะหยานมถึงเปนสัดครั้งแรกหลังหยานมของครอกที่ผานมานานเกิน 30 วัน ระยะเลี้ยงลูกนอยกวา 21 

วัน หรือนานกวา 30 วันมาวิเคราะห  การวิเคราะหทางสถิติใชโปรแกรม  SPSS (Version 11.5, SPSS Inc., and 

Chicago, IL, USA) ใชระดับความเชื่อมั่นมากกวารอยละ 95 (P<0.05) ทําการวิเคราะห จํานวนลูกแรกคลอด

ทั้งหมดและจํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตดวยวิธี  Least-squared means (LSMEANS) ใน  general linear model 

(GLM) และอัตราเขาคลอดดวยวิธี generalized linear mix model (GLIMMIX) โดยขจัดปจจัยดานฤดูกาล ลําดับ

ครอกและระยะหยานมถึงเปนสัดในการคลอดครอกที่ผานมา 
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ผลและวจิารณ 
จากผลจากการนําตนแบบไปใชในพื้นที่ 7 อําเภอในจังหวัดนาน ตั้งแตเดือนเมษายน 2550  (รูปที่ 2) แสดง

ถึงความสําเร็จของการนําตนแบบไปใชกับเกษตรกรที่เล้ียงสุกรแบบหลังบาน โดยความสําเร็จประเมินไดจากจํานวน

เกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการในปที่ 2 ที่เพิ่มขึ้น  จํานวนเกษตรกรผานการอบรมที่สามารถผสมเทียมสุกรของ

ตนเองได และประสิทธิภาพของการผสมเทียมสุกรโดยเกษตรกรที่ดีเทียบเทาการผสมเทียมจากเจาหนาที่ผสมเทียม

และดีกวาการผสมจริงจากพอสุกรในพื้นที่   เพื่อการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นตนแบบควรประกอบดวย 

3 หนวยงานหลักคือ หนวยงานบริการวิชาการ หนวยงานราชการสวนทองถิ่น และหนวยงานองคกรชุมชน และ

พบวาความตองการของชุมชนรวมกับการสรางเครือขายเกษตรกรและการเขาตรวจติดตามการดําเนินการของ

เจาหนาที่เปนประจําทุกเดือน เปนปจจัยสําคัญตอการนําเทคโนโลยีการผสมเทียมไปใชในพื้นที่อยางยั่งยืนและมี

ประสิทธิภาพ ตนแบบการผสมเทียมไมสามารถนําไปใชไดในพื้นที่ที่ไมตองการ ดังผลจากการติดตอเกษตรกรผาน 

อบต. ที่พบวา 5 จาก 9 อบต.ปฏิเสธการรับตนแบบไปใชในพื้นที่ เนื่องจากตนแบบไมสอดคลองกับนโยบายของ

อบต. และการไมเห็นความสําคัญของการผสมเทียมสุกรของเจาหนาที่อบต. รวมกับการขาดงบประมาณในการ

จัดสรรมาดําเนินการ (Sanankong et al., 2000; Simarak et al., 2006; Techa-atic, 2006) ทําใหมีเกษตรกรเพียง 

26 คนที่มาจากการติดตอประสานงานผานอบต.เขารวมโครงการ ในขณะที่อีก 187 คนมาจากการติดตอ

ประสานงานระหวางเจาหนาที่กับเกษตรกร และการกระจายขาวระหวางเกษตรกรดวยกันเอง  ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพของการติดตอโดยตรงกับเกษตรกรและการสรางเครือขายระหวางเกษตรกรทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

ทําใหจํานวนเกษตรกรเขารวมโครงการเพิ่มขึ้นมากกวา 100% ในปที่ 2 ของการดําเนินการ เกษตรกรที่ผานการ

อบรมสามารถผสมเทียมสุกรของตนเองไดมากกวา 83.9% จากผลการนําตนแบบไปใชนี้เปนการสนับสนุน

การศึกษาที่ผานมา ซึ่งพบวาการถายทอดเทคโนโลยีใหมสูชุมชนนั้นจะประสบความสําเร็จไดตองประกอบดวย

ความเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของชุมชน การรูปญหาภายในชุมชน  กลุมคนในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และ

เครือขายของประชาชนในชุมชน (Tongkow et al., 2002; Simarak et al., 2006; Techa-atic, 2006) 
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Figure 2  Number of backyard farmers during the study 

 

Table 1  The comparison of type of mating on sows reproductive performance 

Type of mating  
Number of 

records 
Farrowing rate 

(%) 

Number of  
total piglets born 

(mean ± SD) 

Number of   
born alive 

(mean ± SD) 

       Natural mating 100 55.1a 10.8 ± 3.4 a 10.1 ± 3.3 a 

       Technician AI 104 73.9b 11.2 ± 2.8 a 10.7 ± 2.6 a 

       Farmer AI 327 73.4b 11.5 ± 2.8 a 10.7 ± 2.8 a 
a ,b : different superscript letters in the same column in the same topic indicate a significant difference at 

p<0.05. 
 

 ผลการวิเคราะหอัตราเขาคลอด จํานวนลูกแรกคลอดทั้งหมดและจํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตระหวางการ

ผสมจริง การผสมเทียมโดยเจาหนาที่และการผสมเทียมโดยเกษตรกรแสดงในตารางที่ 1 พบวาแมสุกรที่ไดรับการ

ผสมจริงจากพอสุกรในพื้นที่มีอัตราเขาคลอดที่นอยกวาการผสมเทียมทั้งจากเจาหนาที่และเกษตรกรอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนผลการผสมเทียมโดยเกษตรกรและผลของการผสมเทียมโดยเจาหนาที่มีคาไม

แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการอบรมเกษตรกรผูเล้ียงสุกรแบบหลังบานให

สามารถผสมเทียมสุกรของตนเองไดดีเทียบเทาเจาหนาที่ผสมเทียมและดีกวาการผสมจริง ซึ่งไดผลเชนเดียวกับ

การศึกษาที่ผานมาในจังหวัดนานที่พบวา แมสุกรที่ไดรับการผสมเทียมนั้นมีอัตราเขาคลอดที่ดีกวาการผสมจริงจาก

พอสุกรในพื้นที่ (Am-in, 2005; Techakumphu et al., 2007, 2008) อาจเนื่องมาจากการผสมเทียมจะมีการตรวจ

District 

No
 o

f f
ar

m
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คุณภาพน้ําเชื้อกอนใชงาน ในขณะการใชพอสุกรผสมนั้นเกษตรกรไมมีการตรวจคุณภาพน้ําเชื้อพอสุกร หรือ

ตรวจสอบประวัติความถี่การใชงาน ทําใหน้ําเชื้อพอสุกรนั้นมีโอกาสที่ดอยคุณภาพ (Am-in, 2005; Techakumphu 

et al., 2005)  ดังรายงานของ Popwell และ Flowers (2004) ที่พบวาคุณภาพน้ําเชื้อมีผลตอการผสมติดและอัตรา

เขาคลอด โดยแมสุกรที่ไดรับการผสมดวยน้ําเชื้อที่มีอัตราการเคลื่อนที่ไปขางหนาของตัวอสุจิมากกวา 80% มีอัตรา

ผสมติด อัตราเขาคลอดและจํานวนลูกแรกคลอดสูงกวาแมสุกรที่ไดรับการผสมดวยน้ําเชื้อที่มีอัตราเคลื่อนที่ไป

ขางหนาของตัวอสุจิ 60% อยางไรก็ตามการผสมพันธุที่จะใหผลดีตองผสมใหตรงชวงที่สุกรตกไข ดังนั้นการจับสัด

จึงเปนปจจัยสําคัญตอการผสมเทียม (Banbury, 1965; Sode et al., 1995; Bortolozzo, et al., 2005; Kaeoket et 

al., 2005) จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการจับสัดเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดความลมเหลวของการปฏิสนธิ จาก

รายงานที่พบวาชวงการผสมพันธุที่เหมาะสมที่สุดควรอยูระหวาง 0 ถึง 24 ชั่วโมงกอนการตกไข (Soede et al., 

1995; Steverink et al., 1997) หรือ 28 ชั่วโมงกอนการตกไขถึง 4 ชั่วโมงหลังการตกไข (Nissen et al., 1997)  และ

จะไมพบการปฏิสนธิเมื่อผสมพันธุหลังตกไขไปแลว 4 ชั่วโมง ดังนั้นจึงควรใหความรูเกี่ยวกับการจับสัดสุกรแก

เกษตรกรอยางเขมขนเพิ่มขึ้น 
 

สรุปผล 
 จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงชองทางในการนําเทคโนโลยีการผสมเทียมไปสูการเลี้ยงปศุสัตวในเขต

ชนบทที่การผสมเทียมยังไมถูกนําไปใช  ดวยการสรางรูปแบบการดําเนินการติดตอ การติดตามผลดําเนินการ 

ตลอดจนการอบรมใหความรูแกเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรสามารถผสมเทียมสุกรตนเองได  เปนผลทําใหการผสม

เทียมไดถูกนําไปใชในฟารมที่เล้ียงแบบหลังบานไดอยางยั่งยืน กอใหเกิดการพึ่งพาตนเองในการผลิตสุกรของตนเอง

เกิดรายไดตอครอบครัวเพิ่มขึ้น  โดยตนแบบนี้สามารถนําไปปรับใชในพื้นที่อื่นในประเทศ หรือ การปศุสัตวชนิดอื่น

นอกเหนือจากสุกรได 
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