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สวัสดีปีใหม่ไทยครับ เข้าสูช่ ่วงเดือนเมษายนกันแล้ว ปีน้ดี ูราวกับว่าอากาศร้อนมาเยือนพวกเราคนไทยเร็วมากๆ
อากาศอบอ้าวพร้อมฝุ่นมลพิษมากมายมหาศาล จึงเชื่อได้อย่างแน่นอนว่าหน้าร้อนนี้ อุณหภูมคิ งสูงสาหัสสากรรจ์ทงั ้ ต่อคน
และสุกรเป็ นแน่แท้ ซ้าร้ายด้วยภัยแล้งทีจ่ อ่ คุกคาม ความเสียหายทีร่ อพวกเราเหล่าเกษตรกรอยู่ไม่ไกล ใครรูเ้ ท่าทัน เข้าใจ
เตรียมการรับมือไว้ก่อน ก็อยู่รอดปลอดภัยไม่เสียหาย เพราะอากาศร้อนมิได้มผี ลต่อสุกรแค่หายใจหอบ กินน้อย โตช้า ตามที่
เราเห็นกันเท่านัน้ แต่มนั มีอะไรทีน่ ่ ารู้ ควรรู้ และต้องรูม้ ากกว่านัน้
สุกรเป็ นสัตว์เลือดอุ่น และเลีย้ งลูกด้วยนม ทีต่ ามสรีรวิทยาแล้ว มีอุณหภูมอิ ยู่สบายใน comfort zone ที่ 45-70 F หรือ
ประมาณ 7.2-21 C โดยทีส่ กุ รแต่ละวัยหรือช่วงอายุกม็ ชี ่วงอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมแตกต่างกันไปดังตารางที่ 1 โดยจะเห็นได้ว่า
ลูกสุกรแรกเกิดต้องการอุณหภูมทิ ส่ี งู ถึงประมาณ 35 C จากนัน้ เมือ่ เจริญเติบโตขึน้ จะมีความต้องการอุณหภูมทิ ล่ี ดต่ าลงเรื่อยๆ
จนกระทังเป็
่ นสุกรใหญ่ ไม่ว่าจะขุน พ่อพันธุ์ หรือแม่พนั ธุ์ ล้วนต้องการอุณหภูมทิ ไ่ี ม่สงู มากนัก เพียงแค่ 18 C เท่านัน้ เมื่อ
สุกรอยู่ในสภาวะสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้อย่างเหมาะสม จะเกิดความเครียดจากความ
ร้อน หรือทีเ่ รียกกันว่า Heat stress และตามหลักการแล้วพบว่าสุกรใหญ่ทโ่ี ตเต็มวัยแล้วนี้จะเริม่ เกิดความเครียดทีเ่ กิดจาก
การตอบสนองต่อความความร้อนทีอ่ ุณหภูมติ งั ้ แต่ 20 C ขึน้ ไป ในขณะทีห่ ากอุณหภูมสิ งู ขึน้ เป็ น 80 F หรือประมาณ 26.6 C
สุกรจะเริม่ ไม่สบายตัว ไม่มคี วามสุข ระบายความร้อนโดยตรงได้ยากขึน้ และหากอุณหภูมสิ งู ขึน้ ถึง 85 F หรือประมาณ 29.4
C สุกรจะเริม่ หายใจหอบ กระหาย กินน้ ามากขึน้ ทัง้ นี้อณ
ุ หภูมมิ ไิ ด้เป็ นปจั จัยเดียวต่อการระบายความร้อน แต่มคี วามชืน้
สัมพัทธ์ของอากาศเข้ามาเป็ นอีกปจั จัยหลักทีเ่ กีย่ วข้องให้ยากต่อการเลีย้ งและจัดการยากเพิม่ ขึน้ ด้วย แสดงดังรูปที่ 1

ทีม่ า : Myer and Bucklin(2008)

สุกรโตเต็มวัยปกติจะมีอตั ราการหายใจเฉลีย่ 15-25 ครัง้ ต่อนาที หากเริม่ เกิดภาวะความเครียดจากความร้อนทีไ่ ม่
สามารถระบายออกได้ อัตราการหายใจจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 40 ครัง้ ต่อนาที และจะเริม่ มีอาการหอบ หรือมีผลกระทบมากขึน้ เมือ่
เกิน 60 ครัง้ ต่อนาที ซึง่ เป็ นผลมาจากกลไกการทางานของสมอง ต่อมใต้สมอง ต่อมไร้ท่อ ทีท่ า้ ยสุดแล้วจะผลิตฮอร์โมนต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องออกมามากมายในการปรับ หรือเปลีย่ นเมตาบอลิสมของการทางานในระบบต่างๆ เพือ่ ช่วยเพิม่ ความสามารถให้
ร่างกายทนทาน และรับมือกับความเครียดทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ได้ แต่ในทางตรงกันข้ามผลเสียทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการปรับตัวนี้กม็ ี
มากมายมหาศาลเช่น ฮอร์โมนไทรอยด์ T4 ทีล่ ดน้อยลง ส่งผลให้การทาหน้าทีก่ ระตุน้ การเผาผลาญของเซลล์ต่างๆ ใน
ร่างกายลดต่ าลง สุกรจึงมีความอยากอาหารลดน้อยลง อัตราการกินได้ และอัตราการเจริญเติบโตต่อวันลดลง แต่ใน
ขณะเดียวกันอัตราการแลกเนื้อกลับเพิม่ ขึน้ Myer และคณะ (1998) รายงานว่าในฤดูรอ้ นโดยเฉลีย่ สุกรจะมีคา่ ADG ลดต่ าลง
ประมาณ 11% และ FCR เพิม่ สูงขึน้ ประมาณ 5% เมือ่ เทียบกับสุกรในภาวะอุณหภูม ิ comfort zone ยืนยันด้วยข้อมูลของ
Nichols และคณะ (1980) ในตารางที่ 2 ซึง่ ให้ผลไปในแนวทางทางเดียวกัน และแน่ นอนว่าการเลีย้ งสุกรในเขตร้อนอย่างบ้าน
เราจะทาได้ยากกว่า ตัวเลขประสิทธิภาพการผลิตจะน้อย หรือด้อยกว่าในเขตอบอุ่นหรือหนาว อันเนื่องมาจากอุณหภูมทิ ส่ี งู ดัง
การศึกษาของ Christon ในปี 1988 ทีเ่ ขตร้อน (tropical) มีอุณหภูมเิ ฉลีย่ สูงสุดถึง 29 C นัน้ พบว่าสุกรจะมีอตั ราการกินได้
และน้ าหนักทีเ่ พิม่ น้อยกว่าอย่างมีนัยสาคัญ แต่ขณะเดียวกันกลับมีคา่ FCR อุณหภูมริ ่างกาย และอัตราการหายใจทีส่ งู กว่า
สุกรในเขตทีม่ อี ุณหภูมเิ ฉลีย่ ไม่เกิน 20 C อย่างมีนัยสาคัญเช่นกัน (ตารางที่ 3) ทีส่ าคัญยังพบว่าความเครียดจากความร้อนที่
เกิดขึน้ ส่งผลต่อการทางานในระบบภูมคิ มุ้ กันร่างกาย อันเนื่องมาจากการผลิตฮอร์โมนในกลุม่ สเตรียรอยด์ ทีส่ าคัญคือ คอร์ต ิ
ซอล ให้เพิม่ ขึน้ อย่างมากมายมหาศาลและเกือบตลอดเวลา ทาให้ระบบภูมคิ มุ้ กันร่างกายทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึง
อาจมีโอกาสไวรับต่อการติดเชือ้ โรคต่างๆ ได้ง่ายขึน้ รวมถึงปญั หาการทาวัคซีนป้องกันโรคในช่วงทีส่ กุ รมีภาวะความเครียด
จากความร้อน หรือกล่าวง่ายๆ ก็คอื การทาวัคซีนในช่วงหน้าร้อนอาจให้ประสิทธิภาพสร้างภูมคิ มุ้ กันได้ไม่เต็มทีน่ ัก

อาการของสุกรทีเ่ ริม่ มีภาวะความเครียดจากความร้อน จะสัมพันธ์หรือสังเกตได้จากกลไกในการปรับตัวของสุกรเพือ่
ระบายความร้อนนัน่ เอง ทีส่ าคัญได้แก่ การนาความร้อนผ่านพืน้ คอนกรีต สุกรจะเริม่ ไม่สบายตัว กระสับกระส่าย พยายามยืด
เหยียดตัวให้นอนยาวแนบลาตัวกับพืน้ มากทีส่ ดุ นอนกระจายตัวห่างกัน ส่วนการพาความร้อนผ่านวิธหี รือตัวกลางต่างๆ เช่น
น้ า สุกรจะแช่ในส้วมน้ าหรือเล่นน้ ามากขึน้ กินน้ ามากขึน้ ส่งผลให้มปี สั สาวะรวมถึงอุจจาระเพิม่ ขึน้ เพือ่ ช่วยในการระบายความ
ร้อน จึงเห็นว่าพืน้ คอกค่อนข้างเปียกเฉอะแฉะ เลอะเทอะทัง้ น้ าและมูลสุกร ตัวกลางทีส่ าคัญอีกประการคือ อากาศ สุกรจะชอบ
ไปกระจุกตัวตรงทีม่ ลี มหรืออากาศเย็นพัดผ่านเข้ามา ทีเ่ ห็นเด่นชัดอีกอาการคือ หอบ หายใจถีแ่ รง อ้าปากหายใจ อัตราการ
หายใจเพิม่ ขึน้ นี้เพือ่ ใช้ช่วยในการระบายความร้อน ลมหรือการระบายอากาศจึงมีสว่ นช่วยเป็ นอย่างยิง่ สาหรับสุกร นอกจากนี้
จะพบกล้ามเนื้อสันกระตุ
่
ก เคลือ่ นไหวช้า อ่อนเพลีย กิจกรรมต่างๆ ลดลง นิ่งเฉย น้ าหนักลด อันเป็ นผลมาจากการกินอาหาร

ทีน่ ้อยลง ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการลด Heat Increment หรือความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการกินอาหารมิให้มาเสริมหรือเพิม่ อุณหภูม ิ
ร่างกายทีส่ งู อยูแ่ ล้ว และทีน่ ่ าสนใจคือสุกรแทบไม่มตี อ่ มเหงือ่ จึงไม่มกี ลไกใช้เหงือ่ ในการระบายความร้อนดังเช่นในคน หรือ
สัตว์อกี หลายชนิด ภาวะเครียดจากความร้อนนี้จงึ ถือว่าน่าเป็ นห่วง และยากต่อการจัดการในสุกรไม่น้อย
ทีก่ ล่าวมาเป็ นเพียงอาการ หรือความผิดปกติขนั ้ พืน้ ฐานทีเ่ กิดขึน้ กับสุกรทัวๆ
่ ไป เมือ่ เกิดภาวะความเครียดจาก
ความร้อน แต่มใิ ช่เพียงเท่านี้ ความร้อนยังก่อเกิดผลกระทบทีซ่ บั ซ้อนในระบบอื่นๆ อีกมากมาย ดังเช่นในพ่อพันธุส์ กุ รพบว่า
ความเครียดจากความร้อนมีผลลดการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้ลดต่ าลง ยังผลให้พอ่ สุกรมีความกาหนัด หรือคึกน้อยลง
ตามมา ทีส่ าคัญยังมีผลต่อน้ าเชือ้ ของพ่อสุกรดังนี้ เริม่ ต้นจากผลต่อกระบวนการผลิตอสุจทิ พ่ี บว่าลดลงเป็ นอย่างมาก คุณภาพ
น้ าเชือ้ โดยรวมลดต่ าลงทุกด้าน จานวนตัวอสุจแิ ละความเข้มข้นของน้ าเชือ้ ลดน้อยลง %การเคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้าลดต่ าลง
ลักษณะความผิดปกติแบบต่างๆ ของตัวอสุจเิ พิม่ มากขึน้ แต่ในส่วนของปริมาตรน้ าเชือ้ โดยรวม (CC) นัน้ อาจลดลงหรือไม่ ใน
ประเด็นนี้ยงั ไม่เป็ นทีส่ รุปแน่ ชดั นัก ความผิดปกติดงั ทีก่ ล่าวมานี้จะเริม่ เกิดขึน้ ทีป่ ระมาณ 2 สัปดาห์หลังจากสุกรเริม่ มีภาวะ
ความเครียดจากความร้อน โดยจากการศึกษาของ Curtis ในปี 1981 และ Stone ในปี 1982 รายงานว่าอุณหภูมทิ ส่ี งู กว่า 29
C จะมีผลต่อการผลิตอสุจอิ นั กระทบต่อคุณภาพน้าเชือ้ สุกรพ่อพันธุใ์ ห้ลดต่ าลง และทีส่ าคัญแม้วา่ จะทาการแก้ไขสาเหตุ หรือ
จัดการภาวะความเครียดจากความร้อนนี้ให้หมดไปแล้วก็ตาม แต่ผลกระทบต่อคุณภาพน้ าเชือ้ ทีล่ ดต่ าลงนี้จะคงอยู่ยาวนานไป
อีก 4-6 สัปดาห์ ในขณะทีบ่ างตาราบอกว่ายาวนาน 5-8 สัปดาห์ กว่าคุณภาพน้าเชือ้ จะกลับมาปกติดเี หมือนเดิม แสดงดังรูปที่
2 คุณภาพน้ าเชือ้ เป็ นเช่นนี้ แล้วอัตราการผสมติดในแม่สกุ รเล่า จะเป็ นเช่นไร ไม่ตอ้ งลองคิด ก็เห็นความเสียหายรออยูเ่ บือ้ ง
หน้าแล้ว

ทีก่ ล่าวมาเป็ นเพียงแค่สว่ นเดียวเท่านัน้ ส่วนสาคัญคือแม่พนั ธุส์ กุ รทัง้ แม่นาง และแม่สาว จะได้รบั ผลกระทบของ
ภาวะความเครียดจากความร้อนอย่างไรบ้างนัน้ รวมถึงจะป้องกัน แก้ไข บรรเทา ลด และรับมือผลกระทบจากหน้าร้อนทีใ่ กล้
มาเยือนเหล่านี้ให้น้อยลงได้อย่างไรบ้างนัน้ ติดตามต่อฉบับหน้าครับ
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