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บทที่ 1
บทนำ
สุกรขุนเพศผู้ที่ไม่ได้ตอนเมื่อเลี้ยงจนถึงน้ำหนักส่งตลำดภำยหลังชำแหละ เนื้อจะมีกลิ่นที่ไม่
พึงประสงค์เรียกว่ำกลิ่นสำบของพ่อพันธุ์ (boar taint) เป็นข้อตำหนิหนึ่งของคุณภำพเนื้อและไม่
เป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค ดังนั้นสุกรเพศผู้ที่จะเลี้ยงเป็นสุกรขุนจะถูกตอนภำยใน 1 สัปดำห์หลัง
คลอด เพรำะสะดวกต่อกำรจับบังคับและบำดแผลจำกกำรตอนจะหำยเร็ว ปัจจุบันกำรเลี้ยงสัตว์ของ
ประเทศต่ำงๆในแถบยุโรปจะมีควำมเข้มงวดเกี่ยวกับสวัสดิภำพสัตว์ (Animal welfare) กำรตอน
สุกรโดยกำรตัดก้อนอัณฑะออกเป็นข้อจำกัดประกำรหนึ่งของหลักสวัสดิภำพสัตว์ ดังนั้นจึงจะไม่มี
ตอนสุกรเพศผู้แต่จะไปลดกลิ่น สำบของสุกรตัวผู้โดยกำรชำแหละสุกรเมื่อน้ำหนัก 60 ถึง 70
กิโลกรัม ซึ่งเป็นช่วงที่สุกรเพศผู้ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ กลิ่นในเนื้อสุกรและไขมันจะมีน้อย กำรเลี้ยง
ในสภำพนี้เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนน้อยลง เนื่องจำกกำรเลี้ยงสุกรขุนจะให้ผลตอบแทนสูง
เมื่อสุกรมีน้ำหนักประมำณ 110 กิโลกรัม จึงมีกำรพัฒนำกำรตอนสุกรเพศผู้ในหลำยประเทศโดย
ใช้หลักของวิทยำภูมิคุ้มกัน กล่ำวคือจะใช้สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน (immunogen) ซึ่งเป็น
แอนติเจนสังเครำะห์ ลักษณะคล้ำย gonadotropin-releasing hormone (GnRH) ภำยหลังกำรให้สำร
กระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่สุกรเพศผู้ โดยกำรฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง ร่ำงกำยสุกรจะถูกชักนำให้เกิด
กำรสร้ำงภูมิต้ำนทำน(antibody) ที่จำเพำะต่อ GnRH และเกิดกำรแย่งจับ GnRH ที่หลั่งมำจำกต่อม
hypothalamus ทำให้ปริมำณ GnRH ที่จะส่งไปยังต่อมใต้สมองส่วนหน้ำ ลดลง มีผลให้กำรสร้ำง
และหลั่ง follicle stimulating hormone (FSH) และ luteinizing hormone (LH) ลดลง อัณฑะไม่
พัฒนำ และมีขนำดเล็กลง กำรผลิตฮอร์โมนเพศผู้และกำรสร้ำงเชลล์สืบพันธุ์ลดลง สุกรไม่สำมำรถ
สืบพันธุ์ได้ กลิ่นสำบของสุกรพ่ อพันธุ์ ใ นเนื้อและไขมัน ลดลงมำกจึง สำมำรถเลี้ยงสุก รได้ถึง
น้ำหนัก 120 กิโลกรัมโดยไม่มีข้อตำหนิเรื่องของกลิ่น สำบของพ่อพันธุ์ ถึงแม้ว่ำกำรเลี้ยงสุกรขุน
ในประเทศไทยจะยังไม่เข้มงวดในเรื่องของหลักสวัสดิภำพสัตว์ แต่เมื่อใดก็ตำมถ้ำมีกำรผลิตเนื้อ
สุกรเพื่อจะส่งไปจำหน่ำยยังประเทศที่มีควำมเข้มงวดเกี่ยวกับสวัสดิภำพสัตว์ กำรตอนสุกรโดยใช้
หลักของวิทยำภูมิคุ้มกันก็จะมีควำมสำคัญทันที เมื่อพิจำรณำถึงขั้นตอนและกลไกกำรทำงำนของ
สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิต้ำนทำนจำกกำรตอนสุกรโดยกำรให้สำรดังกล่ำว ก็น่ำจะเพิ่มสมรรถนะ
กำรผลิต ทั้ ง ในแง่ ข องอั ตรำกำรเจริ ญเติบ โต ประสิ ท ธิภ ำพกำรใช้ อำหำร และปริ ม ำณเนื้ อแดง
เนื่องจำกสุกรเพศผู้จะได้รับกำรฉีดสำรดังกล่ำวเข้ำใต้ผิวหนังหลังจำกที่มีกำรพัฒนำของกล้ำมเนื้อ
เต็มที่แล้วก่อนที่ระดับของฮอร์โมนเพศผู้จะลดลงถึงระดับที่ไม่สำมำรถสร้ำงฮอร์โมนเพศและเซลล์
สืบพันธุ์ได้ สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิต้ำนทำนที่นำเข้ำมำจำหน่ำยในประเทศไทยมีชื่อกำรค้ำว่ำ
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Improvac ปัญหำของใช้สำร Improvac เพื่อตอนสุกรเพศผู้ของเกษตรกรในประเทศไทยคือกำร
ขำดควำมเชื่อมั่นในประสิทธิภำพของกำรกำจัดกลิ่นสำบในเนื้อแดงและไขมัน เนื่องจำกรำยงำนกำร
ทดลองผลกำรใช้ Improvac ในประเทศยังไม่ปรำกฏแพร่หลำยนัก มีแต่เฉพำะรำยงำนกำรทดลอง
จำกต่ำงประเทศซึ่งคนต่ำงชำติจะมีวัฒนธรรม พฤติกรรมและรสนิยมกำรบริโภคเนื้อสุกรต่ำงจำก
คนไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำผลกำรตอนสุกรเพศผู้ด้วยสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ต่อสมรรถภำพกำรผลิต คุณภำพซำก และต้นทุนกำรผลิต
2. ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงขนำดของอัณฑะสุกรภำยหลังได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
3. เพื่อประเมินกลิ่นสำบของพ่อพันธุ์ในเนื้อสุกรขุนที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ขอบเขตของการวิจัย
กำรวิจัยกระทำในสุกรเพศผู้จำนวน 27 ตัว เริ่มทดลองสุกรมีอำยุ 12 สัปดำห์ น้ำหนักเฉลี่ย 30
กิโลกรัม เริ่มให้สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันครั้งแรกอำยุ 15 สัปดำห์ ครั้งที่ 2 อำยุ 19 สัปดำห์
สิ้นสุดกำรทดลองเมื่อมีอำยุ 24 สัปดำห์ ทำกำรทดลองแบบรวมกลุ่ม (group comparison) โดยแบ่ง
สุกรออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสุกรเพศเพศผู้ที่มีควำมสม่ำเสมอกันจำนวน จำนวน 9
ตัว ให้อำหำรวันละ 2 ครั้ง ระหว่ำงกำรทดลองจะชั่งน้ำหนักสุกรและปริมำณอำหำรที่ใช้เลี้ยงสุกรใน
แต่ละกลุ่ม ทุก 2 สัปดำห์ เพื่อนำไปคำนวณสมรรถภำพกำรผลิตและต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรเพิ่ม
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม กำรประเมินกลิ่นสำบของสุกรพ่อพันธุ์ กระทำโดยกำรตัดตัวอย่ำงชิ้นเนื้อจำก
ซำกของสุกรทั้ง 3 กลุ่มทดลอง มำประเมินทำงประสำทสัมผัสโดยผู้ประเมิน 25 คนที่ผ่ำนกำรฝึกฝน
กำรให้คะแนนทำงประสำทสัมผัสแล้ว กำรให้คะแนนจะให้โดยกำหนดค่ำของกลิ่นที่สัมผัสได้ใน
สเกลที่มีควำมยำว 15 เซนติเมตร
ระยะเวลาที่ทาการวิจัย
ระยะที่ 1. เตรียมกำร ก่อนเริ่มวิจัย (2 เดือน)
1.1 จัดหำสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่มีชื่อกำรค้ำว่ำ improvac
1.2 ขออนุญำตเข้ำใช้ฟำร์มสุกรจำกหัวหน้ำสำขำวิชำสัตวศำสตร์
1.3 เตรียมคอกทดลอง จัดหำอุปกรณ์กำรเลี้ยงและเตรียมเครื่องชั่งสุกร

3

ระยะที่ 2. ระหว่ำงกำรทำงำนวิจัย (10 เดือน)
2.1 คัดเลือกลูกสุกรขุนเพศผู้ที่สม่ำเสมอจำกคอกอนุบำลจำนวนให้ได้จำนวน
27 ตัว
2.2 เริ่มทดลองเมื่อสุกรมีอำยุ 12 สัปดำห์
2.3 ให้สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ครั้งแรก อำยุ 15 สัปดำห์
2.4 ให้สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ครั้งที่สอง อำยุ 19 สัปดำห์
2.5 ประเมินคุณภำพซำก และวัดขนำดของอัณฑะเมื่อสุกรมีอำยุ 24 สัปดำห์
2.5 นำตัวอย่ำงชิ้นเนื้อไปประเมินกลิ่นสำบของสุกรพ่อพันธุ์ทำงประสำทสัมผัส
ระยะที่ 3. (2 เดือน)
3.1 รวบรวม และจัดเตรียมข้อมูลจำกกำรวิจัยให้อยู่ในรูปแบบของกำรวิเครำะห์
3.2 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
3.3 สรุปผลกำรวิเครำะห์ และเรียบเรียงผลกำรวิจัย
3.4 จัดทำรูปเล่มรำยงำนผลกำรวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทรำบประสิทธิผลของกำรตอนสุกรเพศผู้ด้วยสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อ
สมรรถภำพกำรผลิต คุณภำพซำกและต้นทุนกำรผลิต
2. ทรำบกำรเปลี่ยนแปลงขนำดของอัณฑะสุกรภำยหลังได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
3. ทรำบผลกำรประเมินกลิ่นสำบของพ่อพันธุ์ในเนื้อสุกรขุนที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน

4

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การตอน (castration)
Ensminger and Parker (1997) อธิบำยถึงกำรตอนสุกรเพศผู้เอำไว้ว่ำ กำรตอน หมำยถึงกำรผ่ำ
เอำอัณฑะของตัวผู้ออกทั้งสองลูก กำรตอนสุกรเพศผู้มีวัตถุประสงค์ 3 ประกำรคือป้องกันกำร
สืบพันธุ์ของสุกรที่ไม่ต้องกำรให้เป็นพ่อพันธุ์ เพื่อกำจัด กลิ่นสำบของพ่อพันธุ์ ในเนื้อและไขมัน
ตลอดจนเพื่อรักษำคุณภำพของเนื้อสุกร สุกรเพศผู้ที่ถูกตอนจะมีรูปร่ำงค่อนไปทำงแม่พันธุ์มำกกว่ำ
พ่อพันธุ์ กำรตอนสุกรขุนเพศผู้มักกระทำเมื่อลูกสุกรมีอำยุ 1-10 วัน เพรำะสะดวกต่อกำรจับบังคับ
เลือดไหลน้อย บำดแผลที่ เกิ ดจำกกำรตอนหำยเร็ว ลูก สุก รได้รับภูมิต้ำนทำนจำกน้ำนมของแม่
สุกร สุกรที่ถูกตอนจะเชื่องไม่ก้ำวร้ำวสำมำรถเลี้ยงรวมกันได้หลำยตัว
วิธีการตอนสุกรเพศผู้
1. กำรผ่ำตัดเอำอัณฑะออก เป็นวิธีที่ง่ำยและสะดวก โดยจะตอนสุกรเมื่อมีอำยุ 4 ถึง 10 วันใช้
ผู้ปฏิบัติงำนเพียง 1 คนก็สำมำรถกระทำได้ วิธีนี้ ยังคงเป็นที่นิยมมำกในปัจจุบัน เนื่องจำกสุกรไม่
บอบช้ำมำก บำดแผลจะแห้งสนิทภำยใน 1 สัปดำห์หลังกำรตอนสุกร (Miksch and Cline, 2008)
2. กำรฉีดสำรเคมีเข้ำบริเวณลูกอัณฑะ โดยใช้สำรละลำยแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) ควำม
เข้มข้นร้อยละ 50 ฉีดเข้ำไปในลูกอัณฑะของลูกสุกรอำยุ 4 วัน ในขนำด 0.2 มล. ต่ออัณฑะหนึ่ง
ข้ำง สำรละลำยแคลเซียมคลอไรด์จะทำให้เนื้อเยื่อของลูกอัณฑะตำย (วิโรจน์, 2540)
3 กำรตอนโดยใช้คีมหนีบสำยรั้งลูกอัณฑะ คีมที่ใช้ออกแบบมำเพื่อหนีบสำยรั้งลูก อัณฑะ
(spermatic cord) เรียกว่ำ burdizzo โดยใช้หลักกำรว่ำกำรหนีบสำยรั้งลูกอัณฑะที่ ห่อหุ้มด้วยผนัง
อัณฑะที่หนำและแข็งแรงพอสมควร อย่ำงแรงช้ำ ๆ เพียงครั้งเดียว จะทำให้เนื้อเยื่อของสำยรั้งลูก
อัณฑะถูกทำลำย ท่อนำน้ำเชื้อไม่สำมำรถลำเลียงเซลล์ สืบพันธุ์จำกอัณฑะไปได้และเส้นเลือดก็จะ
ไม่สำมำรถลำเลียงเลือดไปหล่อเลี้ยงลูกอัณฑะได้ กำรตอนสุกรด้วยวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจำกกำร
หำตำแหน่งของสำยรั้งลูกอัณฑะของสุกรกระทำได้ยำกกว่ำในโคจึงไม่ค่อยมีควำมมั่นใจว่ำจะตอน
ได้สำเร็จในทันทีหรือไม่ (วิโรจน์, 2540)
นอกเหนือจำกกำรตอนสุกรโดย 3 วิธีดังกล่ำวแล้ว Dunchea et al. (2001) ได้กล่ำวถึงกำรตอน
โดยใช้ หลัก ภู มิ คุ้ ม กั นวิท ยำซึ่ง เป็ นกำรตอนสุก รเพศผู้ ที่ไ ม่ต้องผ่ำเอำอัณฑะออก แต่จะฉีดสำร
กระตุ้นกำรสร้ำง anti-GnRH โดยฉีดสำรดังกล่ำวให้แก่สุกรเพศผู้ จำกนั้นจะเกิดกำรสร้ำงภูมิ
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ต้ำนทำนไปแย่งจับกับ GnRH ที่สร้ำงจำกต่อม hypothalamus ทำให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้ำได้รับ
GnRH ลดลง ส่งผลให้กำรสร้ำงฮอร์โมน gonadotropins จำกต่อมใต้สมองส่วนหน้ำลดลง อัณฑะมี
ขนำดเล็กลงระดับฮอร์โมนเพศและกำรผลิตเซลล์สืบพันธุ์ลดลงสุกรไม่สำมำรถสืบพันธุ์ได้ กลิ่น
สำบของสุกรพ่อพันธุ์ในเนื้อและไขมันของสุกรลดลง
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องในระบบสืบพันธุ์เพศผู้
Ganong (1987 ) กล่ำวว่ำ ฮอร์โมนคือสำรเคมีที่สร้ำงมำจำกต่อมไร้ท่อ (endrocrine glands)
หรือจำกเนื้อเยื่อ (endocrine tissue) แล้วถูกปลดปล่อยเข้ำสู่ระบบหมุนเวียนโลหิต ลำเลียงไปยัง
ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยเพื่อควบคุมกำรทำงำนของอวัยวะเป้ำหมำย
ทัศนีย์ (2544) กล่ำวถึง
ฮอร์โมนที่ควบคุมกำรทำงำนของระบบสืบพันธุ์เพศผู้ที่สำคัญได้แก่ กลุ่มฮอร์โมนจำกต่อมใต้สมอง
ส่วนหน้ำ ที่เรียกว่ำ gonadotropins ในเพศผู้มีฮอร์โมนที่สำคัญคือ luteinizing hormone (LH) หรือ
interstitial- cell-stimulating hormone (ICSH) และ follicle stimulating hormone (FSH) นอกจำกนี้
ยังมีฮอร์โมนที่ผลิตจำกอัณฑะได้แก่ androgens
Evans (2006) กล่ำวว่ำ โดยปกติแล้วกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับสุกรเพศผู้จะอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมของ gonadotropin-releasing hormone (GnRH) ที่หลั่งออกมำจำกต่อม hypothalamus และ
GnRH จะไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้ำสร้ำงและหลั่ง LH และ FSH จำกนั้น LH และ FSH
จะไปควบคุมกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของอัณฑะและเกิดกำรปลดปล่อย fat soluble steroids
เช่น androstenone ที่จะไปส่งเสริมให้อัณฑะของสุกรทำงำนได้
Luteinizing hormone (LH) หรือ interstitial-cell-stimulating hormone (ICSH) จะไปกระตุ้น
กำรสร้ำง androgens จำก leydig cells ในอัณฑะ โดย LH จะไปจับกับ receptor บนผนัง leydig cells
และกระตุ้นให้เกิดกลไกลกำรสร้ำง testosterone ภำยในเซลล์ จำกนั้นจะปลดปล่อย testosterone
ผ่ำนผนังเซลล์เข้ำสู่กระแสโลหิต นอกจำกนี้ LH ยังจะไปเสริมประสิทธิภำพให้แก่ FSH ให้ไปมีผล
ต่อกำรเจริญเติบโตของ seminiferous tubules ซึ่งสนับสนุนขบวนกำรสร้ำงเซลล์อสุจิ (ทัศนีย์, 2544)
Follicle stimulating hormone (FSH) จะกระตุ้นกำรเจริญของ seminiferous tubules และทำ
ให้เกิดกำรแบ่งตัวแบบ meiosis ของ spermatogonia จนกลำยเป็นตัวอสุจิในที่สุด โดยเชื่อว่ำ FSH
จะมีส่วนช่วยในขั้นตอนท้ำย ๆ ของกำรเปลี่ยนแปลงตัวอสุจิ (วิโรจน์ , 2540; ทัศนีย์, 2544; Ganong,
1987) sertoli cells ใน seminiferous tubules เป็นเป้ำหมำยหลักของ FSH โดย FSH จะไปกระตุ้น
ให้ sertoli cells สร้ำงและหลั่งสำร Androgen-binding protein (ABP) ซึ่งสำรนี้จะไปจับกับ
androgens ทำให้มีกำรสะสม androgens ภำยในช่องว่ำงของ seminiferous tubules ในปริมำณสูงเพื่อ
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ประโยชน์ในกระบวนกำรผลิตอสุจิ และยังทำให้ปริมำณ androgens ใน caput epididymis สูงด้วย
(ทัศนีย์, 2544; Ganong, 1987)
Androgens
เป็ น ชื่ อ เรี ย กกลุ่ ม ฮอร์ โ มนเพศผู้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยฮอร์ โ มนที่ ส ำคั ญ เช่ น
testosterone, androstenedione และ 5–dihydrotestosterone แหล่งผลิต androgens ที่สำคัญคือ
leydig cells ในอัณฑะ นอกจำกนี้ยังพบว่ำต่อมหมวกไตในส่วนของ adrenal cortex ก็สำมำรถสร้ำง
androgens ได้ด้วย androgens ในสัตว์เพศผู้ทำหน้ำที่กระตุ้นกระบวนกำรสร้ำงอสุจิใน seminiferous
tubules ช่วยยืดอำยุของอสุจิที่เก็บสะสมใน epididymis ทำให้เกิดกำรพัฒนำและทำหน้ำที่ของต่อม
ผลิตน้ำเลี้ยงอสุจิ กระตุ้นให้สัตว์แสดงพฤติกรรมเพศและควำมกำหนัด (libido) ทำให้มี secondary
male sex characteristics ของเพศผู้ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรสร้ำงส่วนประกอบของโปรตีนใน
ร่ำงกำยสัตว์ กล่ำวคือทำให้เกิดกำรสะสมไนโตรเจน เพิ่มจำนวนและควำมหนำของเส้นใยกล้ำมเนื้อ
(ทัศนีย์, 2544; Ganong, 1987)
Testosterone ทำให้เกิดกำรแสดงออกของ secondary male sex characteristics ไปกระตุ้นกำร
เจริญเติบโตและทำหน้ำที่ได้เป็นปกติของ accessory sex glands เพื่อควบคุมกำรหลั่งฮอร์โมน LH
ในตัวผู้ ทำให้เกิดกำรสังเครำะห์โปรตีน โดยทำให้มีมัดกล้ำมเนื้อใหญ่ขึ้น กระดูกมีขนำดใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้รูปร่ำงมีขนำดใหญ่ขึ้น มีฤทธิ์ไปกระตุ้นให้อวัยวะสืบพันธุ์เจริญเติบโตขึ้น (วิโรจน์, 2540;
ทัศนีย์, 2544; Ganong, 1987)
สารกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน (Immunogen)
สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำหน้ำที่เสมือนเป็นวัคซีน ได้รับกำรพัฒนำขึ้นมำเพื่อใช้ในกำร
ผลิตสุกรที่ปลอดภัยและสำมำรถลดกลิ่นสำบของสุกรเพศผู้ที่เกิดจำก androstenone และ skatole ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เรียกผลิตภัณฑ์แบบนี้ว่ำ immunogen ซึ่งมีชื่อทำงกำรค้ำว่ำ improvac กำร
ผลิต improvac กระทำโดยนำ carrier protein ไปจับกับ GnRH analogue GnRH analogue ที่จับ
กับ carrier protein นั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ GnRH analogue ถูกจับโดย GnRH receptor ในต่อมใต้
สมองส่วนหน้ำ ลำพัง GnRH analogue ที่สังเครำะห์ขึ้นมำนี้จะยังไม่มีคุณสมบัติเป็นสำรกระตุ้นภูมิ
ต้ำนทำน แต่เมื่อนำไปจับ carrier protein แล้วเติม Hapten (แสดงในภำพที่ 1 และ 2) เพื่อให้ขนำด
ของสำรสั ง เครำะห์ ดั ง กล่ ำ วใหญ่ ขึ้ น จนท ำให้ ร่ ำ งกำยสุ ก รสำมำรถตรวจจั บ ได้ ว่ ำ เป็ น สิ่ ง
แปลกปลอม แล้วสร้ำงภูมิต้ำนทำน (antibody) ที่จำเพำะต่อสิ่งแปลกปลอมดังกล่ำว สำรสร้ำงภูมิ
ต้ำนทำนที่สร้ำงขึ้นก็คือ anti-GnRH (Evans, 2006; Rico, 2008; Pfizer Animal Health, 2010)
Improvac
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท ำให้ เ กิ ด กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ข องกำรผลิ ต สุ ก รในระดั บ
อุตสำหกรรม เกิดผลดีต่อกำรตอนสุกรเพศผู้ที่สอดคล้องกับหลักสวัสดิภำพสัตว์ สุกรไม่บำดเจ็บ
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และบอบช้ำจำกกำรถูกผ่ำเอำลูกอัณฑะออกมำ นอกจำกนี้กำรตอนโดยใช้ Improvac ยังสำมำรถ
กระทำก่อนส่งโรงฆ่ำสัตว์ได้อย่ำงน้อย 4 สัปดำห์ซึ่งในช่วงนี้สุกรสำมำรถเจริญเติบโตได้อย่ำงเป็น
ธรรมชำติเต็มที่ และมีกำรสร้ำงกล้ำมเนื้อมำกกว่ำสุกรที่ตอนหลังคลอดใหม่ๆ (Dunchea et al.,
2001; Anonymous, 2006; Evans, 2006)

ภาพที่ 1 โครงสร้ำงของ gonadotropin- releasing hormone สังเครำะห์
ที่มา: Hennessy (2008)

ภาพที่ 2 สำรกระตุ้นภูมิต้ำนทำน
ที่มา: Pfizer Animal Health (2010)
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กลไกลการทางานของสารกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
Evans (2006) กล่ำวว่ำโดยปกติแล้วกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับสุกรเพศผู้ที่ไม่ได้ตอนอยู่ภำยใต้
กำรควบคุมของ GnRH ที่หลั่งมำจำกต่อม hypothalamus GnRH จะไปกระตุ้นกำรสร้ำง LH และ
FSH จำกต่อมใต้สมองส่วนหน้ำ LH และ FSH จะไปควบคุมกำรเจริญเติบโตและกำรพัฒนำของ
อัณฑะและเกิดกำรปลดปล่อย fat soluble steroids ซึ่งสำรนี้จะไปกระตุ้นให้อัณฑะของสุกรตัวผู้
ทำงำน กำรให้สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่สุกรที่ไม่ได้ตอนจะไปกระตุ้นระบบภู มิคุ้มกัน
ของสุกรให้ผลิตภูมิต้ำนทำนที่จำเพำะต่อ GnRH ภูมิต้ำนทำนที่ร่ำงกำยสุกรสร้ำงขึ้นจะไปแย่งจับ
GnRH ที่หลั่งมำจำกต่อม hypothalamus ทำให้ receptor ของ GnRH ในต่อมใต้สมองส่วนหน้ำไม่
สำมำรถจับกับ GnRH ได้ ต่อมใต้สมองส่วนหน้ำจึงไม่สำมำรถสร้ำง LH และ FSH ให้ไปกระตุ้น
กำรพั ฒ นำของอั ณฑะเป็ นสำเหตุ ใ ห้ ไ ม่มี ก ำรผลิ ต ฮอร์ โมน testosterone จำกลู ก อั ณ ฑะ เมื่ อ
testosterone ในกระแสเลื อ ดลดลง ร่ ำ งกำยสุ ก รก็ ส ำมำรถย่ อ ยสลำยและขั บ สำรประกอบ
androstenone และ skatole ออกจำกร่ำงกำยได้ทำให้กลิ่นสำบของสุกรเพศผู้ในเนื้อและไขมันลดลง
(Pfizer Animal Health, 2010)
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บทที่ 3
เนื้อหาการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
อุปกรณ์การทดลอง
ประกอบด้วย
1. สุกรเพศผู้ 3 สำยเลือดที่มีควำมสม่ำเสมอกัน อำยุ 12 สัปดำห์ น้ำหนัก เฉลี่ย 30 กิโลกรัม
จำนวน 27 ตัว
2. สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน (Inprovac; Anti-GnRH)
3. เครื่องชั่งน้ำหนัก
4. อำหำรสุกรระยะรุ่น (น้ำหนักระหว่ำง 30-60 กิโลกรัม)
5. อำหำรสุกรระยะขุน (น้ำหนักตั้งแต่ 61 กิโลกรัมขึ้นไป)
6. ห้องทดสอบทำงประสำทสัมผัส
7. ชุดมีดตกแต่งซำก
การแบ่งกลุ่มทดลอง
กำรทดลองประกอบด้วย 3 กลุ่มทดลอง(treatment) ดังนี้
กลุ่มที่ 1: สุกรเพศผู้ไม่ตอน (Intact Male Pigs; IMP)
กลุ่มที่ 2: สุกรเพศผู้ที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน (Immunological Castrated
Pigs; ICP)
กลุ่มที่ 3: สุกรเพศผู้ที่ตอนโดยผ่ำเอำอัณฑะออก (Surgical Castrated Pigs; SCP)
แผนการทดลอง
ทำกำรทดลองแบบรวมกลุ่ม (group comparison) ประกอบด้วย 3 กลุ่มทดลอง แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยสุกรที่เลี้ยงรวมกัน 9 ตัว
การให้อาหารสุกร
ให้วันละ 2 ครั้ง คือ 06.00 น. และ 16.00 น. มีให้น้ำสะอำดให้กินตลอดเวลำ
อำหำรที่ให้มี 2 ระยะ ได้แก่
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1. อำหำรสุกรระยะรุ่น (30-60 กิโลกรัม) มีคุณค่ำทำงอำหำรคือโปรตีนไม่น้อยกว่ำร้อยละ
16 ไขมันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 เยื่อใยไม่มำกกว่ำร้อยละ 8 และควำมชื้นไม่มำกกว่ำร้อยละ 13
2. อำหำรสุกรระยะขุน (61 กิโลกรัมขึ้นไป) มีคุณค่ำทำงอำหำรคือโปรตีนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 14 ไขมันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2 เยื่อใยไม่มำกกว่ำร้อยละ 8 และควำมชื้นไม่มำกกว่ำ
ร้อยละ 13
การให้สารกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันเข้ำใต้ผิวหนังบริเวณหลังใบหูแก่สุกรกลุ่มที่ 2 โดยฉีดให้ 2
เข็ม เข็มละ 2 มิลลิลิตร เข็มแรกฉีดเมื่ออำยุ 15 สัปดำห์ และเข็มที่ 2 ฉีดเมื่ออำยุ 19 สัปดำห์
หรือก่อนชำแหละ อย่ำงน้อย 4 สัปดำห์
การบันทึกข้อมูล
1. บันทึกน้ำหนักของสุกรเมื่อเริ่มต้นกำรทดลอง และทุก ๆ 2 สัปดำห์จนสิ้นสุดกำรทดลอง
2. บันทึกปริมำณอำหำรที่กินตลอดกำรทดลอง
3. บันทึกขนำดอัณฑะเมื่อสุกรมีอำยุ 24 สัปดำห์
ลักษณะที่ศึกษา(variables)
1. อัตรำกำรเจริญเติบโตต่อวัน ( average daily gain : ADG )
2. อัตรำกำรแลกเปลี่ยนอำหำร ( feed conversion rate : FCR )
3. ปริมำณอำหำรที่กินตลอดกำรทดลอง ( total feed intake: DFI )
4. ปริมำณอำหำรที่กินต่อวัน ( daily feed intake: DFI )
5. ต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรเพิ่มน้ำหนัก 1 กก. (feed cost per gain: FCG )
6. ควำมหนำไขมันสันหลัง ( backfat thickness :BT)
7. พื้นที่หน้ำตัดเนื้อสัน (loin eye area:LEA)
8. ขนำดลูกอัณฑะ (testis size)
9. พฤติกรรมทำงเพศของสุกร (sex behavior)
10. คุณภำพซำกเกี่ยวกับ พื้นที่หน้ำตัดเนื้อสัน ควำมหนำไขมันสันหลัง ปริมำณเนื้อแดง
ปริมำณเนื้อสันนอก ปริมำณไขมัน
11. ค่ำกำรประเมินกลิ่นในเนื้อสุกรโดยประสำทสัมผัส
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ t-test ตรวจสอบควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่ม เปรียบเทียบครั้งละ 2 กลุ่มโดยอิสระ
(two independent samples) เปรียบเทียบได้ 3 คู่ ได้แก่
คู่ที่ 1. เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระหว่ำง กลุ่ม 1 กับ กลุ่ม 2
คู่ที่ 2. เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระหว่ำง กลุ่ม 1 กับ กลุ่ม 3
คู่ที่ 3. เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระหว่ำง กลุ่ม 2 กับ กลุ่ม 3
สถานที่ทาการวิจัย
ฟำร์มสุกร สำขำวิชำสัตวศำสตร์ คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ
มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตบำงพระ
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและข้อวิจารณ์
สมรรถภาพการผลิตตลอดการทดลอง
เมื่อเริ่มทดลองสุกรเพศผู้ทุกตัวมีอำยุ 12 สัปดำห์ น้ำหนักเฉลี่ย 30.18 กิโลกรัม สิ้นสุดกำร
ทดลองเมื่ออำยุ 24 สัปดำห์ สมรรถภำพกำรผลิตตลอดกำรทดลอง และต้นทุนค่ำอำหำรต่อน้ำหนัก
เพิ่ม 1 กิโลกรัมของสุกรเพศผู้กลุ่มที่ไม่ตอน กลุ่มที่ได้รับ สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และกลุ่ม
ที่ตอนโดยผ่ำเอำอัณฑะออก แสดงในตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 สมรรถภำพกำรผลิตตลอดกำรทดลองของสุกรเพศผู้กลุ่มที่ไม่ตอน กลุ่มที่ได้รับ
สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ตอนโดยผ่ำเอำอัณฑะออก
กลุ่มทดลอง
ได้รับสำรกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน

ตอน

สมรรถภำพกำรผลิต

ไม่ตอน

น้ำหนักเมื่อเริ่มทดลอง (กก.)

29.90

30.72

29.92

น้ำหนักเมื่อสิ้นสุดกำรทดลอง (กก.) 1

86.85ก

100.45ข

102.37ข

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กก.)

53.56ก

64.91ข

69.67ข

อัตรำกำรเจริญเติบโตต่อวัน (ก./วัน)

637.33ก

772.67ข

829.33ข

ปริมำณอำหำรที่กินตลอดกำรทดลอง (กก./ตัว) 2

102.84

142.15

177.66

ปริมำณอำหำรที่กินต่อวัน (กก./ตัว/วัน) 2

1.92

2.19

2.55

อัตรำกำรแลกเปลี่ยนอำหำร 2

2.99

2.94

3.08

ต้นทุนค่ำอำหำรต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (บำท/กก.) 2

33.50

36.90

38.61

หมายเหตุ 1 ค่ำเฉลี่ยในแต่ละแถวนอนที่มีอักษรกำกับต่ำงกัน แตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
(p<0.05)
2
เป็นค่ำฉลี่ยของสุกร 9 ตัวที่เลี้ยงในคอกเดียวกัน
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น้าหนัก สุ ก รที่เพิ่ ม ขึ้น ตลอดการทดลอง สุก รกลุ่มที่ตอนโดยผ่ำเอำอัณฑะออกมีน้ำหนั ก
เพิ่มขึ้นสูงสุด แต่แตกต่ำงจำกกลุ่มที่ได้รับ สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน อย่ำงไม่มีนัยสำคัญทำง
สถิติ (p>0.05) โดยมีค่ำเฉลี่ย 69.67 และ 64.91 กิโลกรัมตำมลำดับ ในขณะที่สุกรกลุ่มที่ไม่ได้ตอนมี
น้ำหนักเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 53.56 กิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่ำกลุ่มที่ตอนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p<0.05)
อัตราการเจริญเติบ โต สุกรกลุ่มที่ตอนโดยผ่ำเอำอัณฑะออกมีอัตรำกำรเจริญเติบโตต่อวัน
สูง สุด แต่แตกต่ำ งจำกกลุ่ม ที่ ไ ด้รับ สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกั น อย่ ำงไม่มีนัย ส ำคัญทำงสถิติ
(p>0.05) โดยมีค่ำเฉลี่ย 829.33 และ 772.67 กรัมต่อวันตำมลำดับ ในขณะที่สุกรกลุ่มที่ไม่ได้ตอนมี
อัตรำกำรเจริญเติบโตต่อวัน เฉลี่ย 637.33 กรัมต่อวัน ซึ่งต่ำกว่ำกลุ่มที่ตอนทั้ง 2 วิธีอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติ (p<0.05) สอดคล้องกับรำยงำนวิจัยของ Dunchea et al. (2001) ที่แสดงให้เห็นว่ำสุกร
ที่ได้รับวัคซีน GnRH จะมีอัตรำกำรเจริญเติบโตดีกว่ำสุกรเพศผู้ที่ไม่ตอนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
(p<0.05) ซึ่งขัดแย้งกับรำยงำนของ ศรีน้อยและสัจจำ (2553) และ Ensminger and Parker (1997) ที่
รำยงำนว่ ำ สุ ก รที่ ไ ม่ ไ ด้ ต อนจะเจริ ญ เติ บ โตดี ก ว่ ำ สุ ก รเพศผู้ ที่ ต อน และสุ ก รเพศผู้ ที่ ต อนจะ
เจริญเติบโตดีกว่ำสุกรเพศเมียในขณะที่ได้รับอำหำรที่มีคุณภำพเหมือนกัน ทั้งนี้เป็นไปได้ว่ำสุกร
เพศผู้ที่ไม่ได้ตอนในกำรทดลองครั้งนี้ถูกเลี้ยงรวมอยู่ในคอกเดียวกัน ช่วงท้ำยของกำรทดลองสุกร
เหล่ำนี้ใกล้ถึงวัยเจริญพันธุ์จึงมีพฤติกรรมขึ้นทับกันเกือบตลอดวัน เวลำพักผ่อน นอนน้อย และกิน
น้อยลง เสียพลังงำนไปกับกำรขึ้นทับและถูกทับมำกขึ้น
ปริมาณอาหารที่กินตลอดการทดลอง เป็นปริมำณอำหำรที่ สุกรกินเฉลี่ยต่อตัวคำนวณจำก
บันทึกปริมำณอำหำรที่ให้สุกรทั้งคอกกินตลอดกำรทดลองเฉลี่ยด้วย 9 ตัว เนื่องจำกเป็นกำรเลี้ยง
แบบรวมกลุ่ม ซึ่ง เป็ นกำรเลี้ย งในสภำพจริงไม่ไ ด้ เลี้ย งในคอกขังเดี่ย วจึงไม่มีข้อมูลของปริมำณ
อำหำรที่ สุก รกิ นรำยตั ว ไม่ ส ำมำรถวิเครำะห์ระดับนั ย ส ำคัญได้ เนื่องจำกมี ตัวเลขเพี ย งซ้ำเดีย ว
ปรำกฏว่ำสุกรที่ตอนกินอำหำรมำกที่สุด รองลงมำได้แก่สุกรที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
และสุกรที่ไม่ตอน เฉลี่ย 177.6 142.5 และ 102.84 กิโลกรัมต่อตัว ตำมลำดับ
ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน คำนวณจำกปริมำณอำหำรที่สุกรทั้งคอกกินคิดเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน มี
ตัวเลข 1 ซ้ำ ปรำกฏว่ำสุกรที่ตอนกินอำหำรมำกที่สุด รองลงมำได้แก่สุกรที่ได้รับสำรกระตุ้นกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกัน และสุกรที่ไม่ตอน เฉลี่ย 2.55 2.19 และ 1.92 กิโลกรัมต่อตัวต่อวันตำมลำดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Ensminger and Parker (1997) ที่รำยงำนว่ำสุกรที่ตอนจะกินอำหำรมำกกว่ำสุกรที่ไม่
ตอนประมำณร้อยละ 10 ถึง 15 และสอดคล้องกับงำนทดลอง Dunchea et al. (2001) ที่รำยงำนว่ำ
สุกรที่ได้รับวัคซีน GnRH จะกินอำหำรมำกกว่ำสุกรที่ไม่ตอนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p<0.05)
ประมำณร้อยละ 17.9 จะสัง เกตเห็น ได้ว่ำอัตรำกำรเจริญเติบโตของสุก รทดลองทั้ง 3 กลุ่มจะ
ตอบสนองไปในทิศทำงเดียวกับปริมำณอำหำรที่กิน
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อัตราการแลกเปลี่ยนอาหาร คำนวณจำกปริมำณอำหำรที่สุกรทั้งคอกกินตลอดกำรทดลองต่อ
น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของสุกรทุกตัวที่อยู่ในคอกเดียวกัน แต่ละกลุ่มทดลองมี 1 ซ้ำเช่นเดี ยวกับปริมำณ
อำหำรที่กิน ผลปรำกฏว่ำ สุกรกลุ่มได้รับ สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน มีอัตรำกำรแลกเปลี่ย น
อำหำรดีกว่ำสุกรที่ตอน ร้อยละ 4.55 ซึ่งตอบสนองได้น้อยกว่ำงำนทดลองของ Dunchea et al.
(2001) ที่รำยงำนว่ำสุกรที่ได้รับวัคซีน GnRH จะมีอัตรำกำรแลกเปลี่ยนอำหำรดีกว่ำสุกรที่ตอน ร้อย
ละ 16.89
ต้นทุนค่าอาหารต่อน้าหนักทีเ่ พิ่มขึ้น ตัวแปรนี้จะสัมพันธ์กับอัตรำกำรแลกเปลี่ยนอำหำร โดย
ค ำนวณจำกผลคู ณระหว่ำ งอัตรำกำรแลกเปลี่ย นอำหำรกั บรำคำอำหำรสุก ร 1 กิ โ ลกรัม ดังนั้ น
ผลตอบสนองของกลุ่ ม สุ ก รทดลองจึ ง เป็ น ไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกั บ อั ต รำกำรแลกเปลี่ ย นอำหำร
กล่ำวคือสุกรกลุ่มที่ได้รับ สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน มีต้นทุนค่ำอำหำรต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น 1
กิโลกรัม ถูกกว่ำสุกรที่ตอน ร้อยละ 4.43
คุณภาพซาก
คุณภำพซำกที่ศึกษำจำกกำรทดลองนี้ประกอบด้วย ปริมำณซำก พื้นที่หน้ำตัดเนื้อสัน ร้อยละ
ของเนื้อแดงต่อน้ำหนักซำก ปริมำณของเนื้อสันนอก ร้อยละของเนื้อสันนอกต่อน้ำหนักซำก ควำม
หนำไขมันสันหลัง ปริมำณของไขมันแข็ง ร้อยละของไขมันแข็งต่อน้ำหนักซำก ปริมำณของไขมัน
เปลว และร้อยละของไขมันเปลวต่อน้ำหนักซำก แสดงในตำรำงที่ 2
ปริมาณซาก สุกรกลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ตอนมีปริมำณซำก
ใกล้เคียงกันมำก คือร้อยละ 81.40 และ 81.70 ตำมลำดับ ซึ่งมำกกว่ำของกลุ่ม ที่ไม่ตอนอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ (p<0.05) โดยสุกรกลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ตอนมี
ปริมำณซำกมำกกว่ำกลุ่มที่ไม่ตอน ร้อยละ 5.26 และ 5.61 ตำมลำดับ
พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน สุกรกลุ่มที่ไม่ตอน กลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และกลุ่ม
ที่ตอนมีพื้นที่หน้ำตัดเนื้อสัน เฉลี่ย 30.21 29.26 และ 28.06 ตำรำงเซนติเมตร ตำมลำดับซึ่งแตกต่ำง
กันอย่ำงไม่มีนัยสำคัญทำงสถิติ (p>0.05) พื้นที่หน้ำตัดเนื้อสันของสุกรกลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ตอนน้อยกว่ำกลุ่มที่ไม่ตอนร้อยละ 3.14 และ 7.12 ตำมลำดับ
ปริมาณเนื้อแดง สุกรกลุ่มที่ไม่ตอน กลุ่มที่ได้สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ตอน
มี ป ริม ำณเนื้อแดง คิ ด ต่อน้ำหนัก ซำก เฉลี่ ย ร้อยละ 43.88 40.92 และ 40.78 ตำมล ำดับ ควำม
แตกต่ำงของทั้ง 3 กลุ่มไม่มีนัยสำคัญทำงสถิติ (p>0.05) ปริมำณเนื้อแดงของสุกรกลุ่มที่ได้รับสำร
กระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้ม กัน และกลุ่มที่ต อนมีค่ำน้อยกว่ำ กลุ่มที่ไ ม่ตอนร้อยละ 6.75 และ 7.06
ตำมลำดับ
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ปริมาณเนื้อสันนอก สุกรทั้ง 3 กลุ่มให้ปริมำณเนื้อสันนอกแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยสำคัญ
ทำงสถิติ (p>0.05) โดยสุกรกลุ่มที่ไม่ตอน กลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่
ตอน ให้ปริมำณเนื้อสันนอก เฉลี่ย 7.63 7.08 และ 7.74 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละต่อน้ำหนักซำก
เฉลี่ย 8.73 8.42 และ 7.75 ตำมลำดับ
ตารางที่ 2 คุณภำพซำกของสุกรขุนเพศผู้กลุ่มที่ไม่ตอน กลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ตอนโดยผ่ำเอำอัณฑะออก
คุณภำพซำกที่ศึกษำ
ปริมำณซำก (ร้อยละ) 1
พื้นที่หน้ำตัดเนื้อสัน (ตร.ซม.)
ปริมำณเนื้อแดง (ร้อยละของซำก)
ปริมำณเนื้อสันนอก (กก.)
ปริมำณเนื้อสันนอก (ร้อยละของซำก)
ควำมหนำไขมันสันหลัง (มม.)
ปริมำณไขมันแข็ง (กก.)
ปริมำณไขมันแข็ง (ร้อยละของซำก)
ปริมำณไขมันเปลว (กก.)
ปริมำณไขมันเปลว (ร้อยละของซำก)

กลุ่มทดลอง
ไม่ตอน ได้รับสำรกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
77.12ก
30.21
43.88
7.63
8.73
15.46
8.45ก
9.75ก
1.50ก
1.33ก

81.40ข
29.26
40.92
7.08
8.42
16.00
11.39ข
13.51ข
1.29ก
1.25ก

ตอน
81.70ข
28.06
40.78
7.74
8.75
18.38
12.65ข
14.21ข
1.77ข
1.52ข

หมายเหตุ 1 ค่ำเฉลี่ยในแต่ละแถวนอนที่มีอักษรกำกับต่ำงกัน แตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
(p<0.05)
ความหนาไขมันสันหลัง สุกรทั้ง 3 กลุ่มมีหนำไขมันสันหลังแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยสำคัญ
ทำงสถิติ (p>0.05) สุกรกลุ่มที่ไม่ตอนมีไขมันสันหลังบำงที่สุด เฉลี่ย 15.46 มิลลิเมตร สุกรกลุ่มที่
ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ตอนมีควำมหนำไขมันสันหลัง เฉลี่ย 16.00 และ
18.38 มิลลิเมตร ตำมลำดับ
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ปริมาณไขมันแข็ง สุกรกลุ่มที่ตอนโดยผ่ำเอำอัณฑะออกมีปริมำณไขมันแข็งมำกกว่ำกลุ่มที่
ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ไม่ตอนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p<0.05) เฉลี่ย
12.65 11.39 และ8.45 กิโลกรัม ตำมลำดับ
ปริมาณไขมันเปลว มีผลตอบสนองไปในทิศทำงเดียวกับปริมำณไขมันแข็ง คือสุกรกลุ่มที่
ตอนโดยผ่ำเอำอัณฑะออกมีปริมำณไขมันเปลวมำกกว่ำกลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
และกลุ่มที่ไม่ตอนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p<0.05) เฉลี่ย 1.77 1.29 และ1.50 กิโลกรัมตำมลำดับ
การเปลี่ยนแปลงของขนาดอัณฑะ พฤติกรรมทางเพศ และกลิ่นสาบของพ่อพันธุ์
การเปลี่ยนแปลงของขนาดอัณฑะ ภำยหลังได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 2 เข็ม สุกร
ชุดนีถ้ ูกชำแหละเมื่อมีอำยุ 24 สัปดำห์ พบว่ำน้ำหนักอัณฑะ ควำมกว้ำงของอัณฑะ ควำมยำวของ
อัณฑะ และเส้นรอบวงของอัณฑะสุกรกลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน มีค่ำน้อยกว่ำกลุ่ม
ที่ไม่ตอนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 สภำพของอัณฑะ พฤติกรรมทำงเพศ กลิ่นสำบของพ่อพันธุ์ในเนื้อแดง และในไขมัน
ของกลุ่มที่ไม่ตอน กลุ่มที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ตอนโดยผ่ำ
เอำอัณฑะออก

1

น้ำหนักอัณฑะ (กรัม)
ควำมกว้ำงของอัณฑะ (ซม.)
ควำมยำวของอัณฑะ (ซม.)
เส้นรอบวงของอัณฑะ (ซม.)
พฤติกรรมทำงเพศของสุกร
กลิ่นสำบของพ่อพันธุ์ในเนื้อแดง2
กลิ่นสำบของพ่อพันธุ์ในไขมัน2

ไม่ตอน
530.00ก
7.31ก
12.83ก
18.22ก
แสดง
10.24ก
9.15ก

กลุ่มทดลอง
ได้รับสำรกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
167.50ข
4.67ข
9.82ข
11.81ข
ไม่แสดง
2.75ข
3.13ข

ตอน
ไม่แสดง
2.70ข
2.62ข

หมายเหตุ 1 ค่ำเฉลี่ยในแต่ละแถวนอนที่มีอักษรกำกับต่ำงกัน แตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
(p<0.05)
2
สเกลกำรประเมินยำว 15 เซนติเมตร(1 = มีกลิ่นสำบของพ่อพันธุ์น้อยมำก 15 = มีกลิ่น
สำบของพ่อพันธุ์รุนแรงมำก)
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พฤติกรรมทางเพศ จำกกำรสังเกตพฤติกรรมทำงเพศของสุกรทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์
พบว่ำสุกรที่ไม่ตอนจะแสดงพฤติกรรมของเพศผู้ชัดเจนมำก มีกำรขึ้นขี่ทับกันเองภำยในคอก เมื่อ
เดินผ่ำนหน้ำคอกของสุกรคอกอื่นจะแสดงอำกำรก้ำวร้ำว ต้องกำรต่อสู้ มีกำรแสดงอำกำรเคี้ยว
น้ำลำยซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของสุกรพ่อพันธุ์ก่อนที่จะขึ้นผสมพันธุ์ ในน้ำลำยนั้นจะมี Pheromone
เพื่อดึงดูดควำมสนใจของสุกรเพศเมีย แต่สุกรที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และสุกรที่
ตอนโดยผ่ำเอำอัณฑะออกจะไม่แสดงพฤติกรรมทำงเพศดังกล่ำว
กลิ่นสาบของสุกรพ่อพันธุ์ ประเมินโดยผู้ประเมิน 25 คนที่ผ่ำนกำรฝึกฝนกำรให้คะแนนตำม
สเกลและสำมำรถปรับกำรให้คะแนนอยู่ในระดับเดียวกันจำกตัวอย่ำงที่นำมำให้ทดสอบ สเกลมี
ควำมยำว 15 เซนติเมตร ถ้ำเนื้อสุกรมีกลิ่นสำบของสุกรพ่อพันธุ์มำก สเกลจะมีค่ำมำกมำก ผลกำร
ประเมินกลิ่นสำบของสุกรพ่อพันธุ์ทั้งในเนื้อแดงและไขมัน พบว่ำค่ำกำรประเมินของสุกรกลุ่มที่
ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ตอนโดยผ่ำเอำอัณฑะออกมีค่ำใกล้เคียงกันมำก เป็น
ที่ยอมรับได้ของผู้บริโภคโดยสังเกตจำกกำรที่ผู้บริโภคหลำยรำยรับเนื้อสุกรทดลองไปประกอบ
อำหำรเพื่อบริโภค ไม่มีรำยใดกล่ำวตำหนิถึงกลิ่นที่ผิดปกติในเนื้อแดงและไขมัน ในขณะที่สุกรที่
ไม่ได้ตอนมีค่ำกำรประเมินทำงประสำทสัมผัสสูงกว่ำกลุ่ม ที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
และสุกรที่ตอนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p<0.05) และเมื่อนำเนื้อแดงของสุกรที่ไม่ได้ตอนไป
ประกอบอำหำรจะสำมำรถสัมผัสถึงกลิ่นสำบที่รุนแรงของสุกรเพศผู้ในอำหำรจนยำกที่จะบริโภค
ต่อไปได้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
สมมุติฐำนที่ตั้งจำกเหตุผลทำงทฤษฎีคำดหวังว่ำหำกสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน (improvac)
มีประสิทธิภำพ สุกรเพศผู้กลุ่มที่ตอนโดยได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันจะได้ผลเช่นเดียวกับ
กำรตอนโดยกำรผ่ำเอำอัณฑะออกและน่ำจะมีสมรรถภำพกำรผลิตตลอดจนคุณภำพซำกดีกว่ำ ผล
ปรำกฏว่ำประสิทธิภำพของกำรตอนโดยให้สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้ผลไม่แตกต่ำงจำกกำร
ตอนโดยผ่ำเอำอัณฑะออกกล่ำวคืออัณฑะของสุกรฝ่อลง สุกรไม่แสดงพฤติกรรมกำรผสมพันธุ์ ไม่
ก้ำวร้ำว ไม่เคี้ยวน้ำลำย เนื้อแดงและไขมันมีกลิ่นสำบของพ่อพันธุ์ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ำ
สำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภำพในกำรไปกระตุ้นให้สุกรสร้ำงภูมิต้ำนทำนที่จำเพำะ
ต่อ GnRH ที่หลั่งจำกต่อม hypothalamus ทำให้ต่อมใต้สมองไม่ได้รับ GnRH จึงไม่สำมำรถสร้ำง
ฮอร์โมน gonadotropins ที่จะไปกระตุ้นกำรเจริญเติบโตของอัณฑะ ทำให้อัณฑะฝ่อ ฮอร์โมนเพศผู้
ลดลง และส่งผลต่อเนื่องให้กลิ่นสำบฉุนในเนื้อแดงและไขมันลดลงจนใกล้เคียงกับของสุกรที่ตอน
โดยกำรผ่ำเอำอัณฑะออก ในขณะที่เนื้อแดงและไขมันของสุกรที่ไม่ได้ตอนจะมีกลิ่นสำบของสุกร
พ่อพันธุ์ที่รุนแรงไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้บริโภคโดยทั่วไป
สมรรถภำพกำรผลิตและคุณภำพซำกของสุกรที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและสุกรที่
ตอนเกือบทุกลักษณะแตกต่ำงอย่ำงไม่มีนัยสำคัญทำงสถิติ (p>0.05) ยกเว้นปริมำณไขมันที่สุกรกลุ่ม
ที่ตอนมีมำกกว่ำอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้เป็นไปได้ว่ำสุกรที่ได้รับสำรกระตุ้นกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันต้องกำรโภชนะในอำหำรโดยเฉพำะโปรตีนและพลังงำน สูงกว่ำอำหำรที่ใช้เลี้ยง
สุกรขุนทั่วไป ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำต่อเนื่องจำกงำนวิจัยนี้คือกำรหำระดับโปรตีนและพลังงำน
ที่เหมำะสมต่อสุกรที่ตอนโดยกำรให้ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน มีควำมเป็นไปได้สูงที่
สุกรที่ได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน จะตอบสนองกำรให้ผลผลิตดีกว่ำสุกรที่ตอนโดยกำรผ่ำ
เอำอัณฑะออก เนื่องจำกขณะที่สุกรได้รับกำรกระตุ้นครั้งที่ 2 นั้น เป็นช่วงเวลำที่สุกรยังมีโอกำส
ได้รับอิทธิพลของฮอร์โมน testosterone ไปช่วยเพิ่มกำรสะสมกล้ำมเนื้อและโครงสร้ำง
ดังนัน้ หำกมีกำรผลิตสุกรส่งไปจำหน่ำยยังประเทศที่มีควำมเข้มงวดเกี่ยวกับสวัสดิภำพสัตว์
กำรตอนสุกรโดยกำรผ่ำเอำอัณฑะออกซึ่งเป็นข้อจำกัดหนึ่งของหลักสวัสดิภำพสัตว์ จึงไม่อำจ
กระทำได้ กำรตอนสุกรโดยกำรให้สุกรได้รับสำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันจึงเป็นทำงเลือกสำคัญ
ที่สำมำรถปฏิบัติได้
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