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บทคัดย่อ
งำนวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษำผลของกำรตอนโดยใช้ ห ลั ก ภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยำต่ อ
สมรรถภำพกำรผลิตของสุกรขุนเพศผู้และกลิ่นสำบของสุกรพ่อพันธุ์ในเนื้อแดง สุกรที่ใช้ในกำร
ทดลองเป็นสุกรเพศผู้ลูกผสมสำมสำยพันธุ์ ที่สม่ำเสมอกัน จำนวน 27 ตัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ทดลอง กลุ่มละ 9 ตัว กลุ่มทดลองที่ 1 คือสุกรที่ไม่ถูกตอน กลุ่มที่ 2 คือสุกรที่ได้รับสำรกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน กลุ่มที่ 3 คือสุกรที่ถูกตอนโดยกำรผ่ำเอำอัณฑะออก กำรทดลองเริ่มเมื่อสุกรมีอำยุ 12
สัปดำห์ สิ้นสุดกำรทดลองเมื่ออำยุ 24 สัปดำห์ สุกรกลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นภูมิคุ้มกันจะได้รับสำร
โดยกำรฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง 2 ครั้ง เมื่ออำยุ 15 และ 19 สัปดำห์
ผลกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตลอดกำรทดลองและอัตรำกำรเจริญเติบโต
ของสุกรกลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ถูกตอนโดยกำรผ่ำเอำอัณฑะออก แตกต่ำงกัน
อย่ ำ งไม่ มี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ (P>0.05) แต่ มี ค่ ำ สู ง กว่ ำ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ต อนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ
(P<0.05) ประสิทธิภำพกำรแลกเปลี่ยนอำหำรของกลุ่มที่ ไม่ถูกตอน กลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ถูกตอน มีค่ำเฉลี่ย 2.99 2.94 และ 3.08 ตำมลำดับ ต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำร
ผลิตน้ำหนัก 1 กิโลกรัม มีค่ำเฉลี่ย 33.50 36.90 และ 38.61 บำท ตำมลำดับ พื้นที่หน้ำตัดเนื้อสัน
ปริมำณเนื้อแดง ปริมำณเนื้อสันนอก และควำมหนำไขมันสันหลัง ของสุกรทั้ง 3 กลุ่ม แตกต่ำงกัน
อย่ำงไม่มีนัยสำคัญทำงสถิติ (P>0.05) ปริมำณไขมันแข็งของสุกรกลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
และกลุ่มที่ถูกตอนแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยสำคัญทำงสถิติ (P>0.05) แต่มำกกว่ำกลุ่มที่ไม่ตอนอย่ำง
มีนัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ปริมำณไขมันเปลวของสุกรกลุ่มที่ไม่ถูกตอน และกลุ่มที่
ได้รับสำรกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยสำคัญทำงสถิติ (P>0.05) และน้อยกว่ำกลุ่มที่ถูก
ตอนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05)
น้ำหนัก ควำมกว้ำง ควำมยำว และเส้นรอบวงของอัณฑะสุกรกลุ่มที่ไม่ตอนมีค่ำมำกกว่ำ
กลุ่มที่ ได้รับสำรกระตุ้นภูมิคุ้ ม กันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05) กลุ่ม ที่ได้รับสำรกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันและกลุ่มที่ถูกตอนไม่แสดงพฤติกรรมเคี้ยวน้ำลำยและไม่ขึ้นไล่ทับ สุกรที่เลี้ยงในคอก
เดียวกัน กลิ่นสำบของพ่อพันธุ์ในเนื้อแดงและไขมัน ของกลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นและกลุ่มที่ถูก
ตอนแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยสำคัญทำงสถิติ (P>0.05) ทั้ง 2 กลุ่มมีกลิ่นสำบน้อยกว่ำกลุ่มที่ ไม่ตอน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05)
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Abstract
The purpose of this experiment was to investigate effect of immunological castration on
productive performance and boar taint of male pigs. 27 three-breed pigs were assigned into 3
groups. The experimental groups were treatments 1: intact male pigs (IMP), treatment 2:
immonological castrated pigs (ICP) and treatment 3: surgical castrated pigs (SCP). The initial to
final age of experimental pigs were 12 to 24 weeks. Immunogen (Improvac®) was treated at the
age of 15 and 19 weeks.
The results indicated that weight gain and average daily gain of ICP and SCP were not
significantly different (P>0.05) but significantly higher than IMP (P<0.05). Feed efficiency of
IMP, ICP and SCP were 2.99, 2.94 and 3.08, respectively. Loin eye area, back fat thickness,
quatity of lean and loin were not significantly different (P>0.05). Thick fat of both ICP and SCP
were not significantly different (P>0.05) but significantly higher than IMP (P<0.05), whereas
quantity of leaf fat of both IMP and ICP were significantly less than SCP (P<0.05).
Size and weight of testes of IMP were significantly greater than ICP (P<0.05). ICP and
SCP did not show male sexual behavior. Boar taint of IMP was significantly stronger than both
ICP and SCP, while boar taint of ICP and SCP were not significantly different (P>0.05).
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1 สมรรถภำพกำรผลิตตลอดกำรทดลองของสุกรเพศผู้กลุ่มที่ไม่ตอน
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3 พฤติกรรมทำงเพศของสุกรเพศผู้กลุ่มที่ไม่ตอน ขณะขึ้นขี่ไล่ทับสุกร
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