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สวสัดปีีใหมไ่ทยครบั เขา้สูช่่วงเดอืนเมษายนกนัแลว้ ปีนี้ดูราวกบัว่าอากาศรอ้นมาเยอืนพวกเราคนไทยเรว็มากๆ  
อากาศอบอา้วพรอ้มฝุ่นมลพษิมากมายมหาศาล จงึเชื่อไดอ้ย่างแน่นอนว่าหน้ารอ้นนี้ อุณหภูมคิงสงูสาหสัสากรรจท์ัง้ต่อคน
และสกุรเป็นแน่แท ้ ซ ้ารา้ยดว้ยภยัแลง้ทีจ่อ่คกุคาม ความเสยีหายทีร่อพวกเราเหลา่เกษตรกรอยู่ไมไ่กล ใครรูเ้ท่าทนั เขา้ใจ 
เตรยีมการรบัมอืไวก่้อน กอ็ยู่รอดปลอดภยัไมเ่สยีหาย เพราะอากาศรอ้นมไิดม้ผีลต่อสกุรแคห่ายใจหอบ กนิน้อย โตชา้ ตามที่
เราเหน็กนัเท่านัน้ แต่มนัมอีะไรทีน่่ารู ้ควรรู ้และตอ้งรูม้ากกว่านัน้ 

สกุรเป็นสตัวเ์ลอืดอุ่น และเลีย้งลกูดว้ยนม ทีต่ามสรรีวทิยาแลว้มอีุณหภูมอิยู่สบายใน comfort zone ที ่45-70 F หรอื
ประมาณ 7.2-21 C โดยทีส่กุรแต่ละวยัหรอืช่วงอายุกม็ชี่วงอุณหภูมทิีเ่หมาะสมแตกต่างกนัไปดงัตารางที ่ 1 โดยจะเหน็ไดว้่า
ลกูสกุรแรกเกดิตอ้งการอุณหภูมทิีส่งูถงึประมาณ 35 C จากนัน้เมือ่เจรญิเตบิโตขึน้จะมคีวามตอ้งการอุณหภูมทิีล่ดต ่าลงเรื่อยๆ 
จนกระทัง่เป็นสกุรใหญ่ ไมว่่าจะขุน พอ่พนัธุ ์ หรอืแมพ่นัธุ ์ ลว้นตอ้งการอุณหภูมทิีไ่มส่งูมากนัก เพยีงแค ่ 18 C เท่านัน้ เมื่อ
สกุรอยู่ในสภาวะสิง่แวดลอ้มทีไ่มส่ามารถระบายความรอ้นออกจากร่างกายไดอ้ย่างเหมาะสม จะเกดิความเครยีดจากความ
รอ้น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า Heat stress และตามหลกัการแลว้พบว่าสกุรใหญ่ทีโ่ตเตม็วยัแลว้นี้จะเริม่เกดิความเครยีดทีเ่กดิจาก
การตอบสนองต่อความความรอ้นทีอุ่ณหภูมติัง้แต่ 20 C ขึน้ไป ในขณะทีห่ากอุณหภูมสิงูขึน้เป็น 80 F หรอืประมาณ 26.6 C 
สกุรจะเริม่ไมส่บายตวั ไมม่คีวามสขุ ระบายความรอ้นโดยตรงไดย้ากขึน้ และหากอุณหภูมสิงูขึน้ถงึ 85 F หรอืประมาณ 29.4 
C สกุรจะเริม่หายใจหอบ กระหาย กนิน ้ามากขึน้ ทัง้น้ีอณุหภูมมิไิดเ้ป็นปจัจยัเดยีวต่อการระบายความรอ้น แต่มคีวามชืน้
สมัพทัธข์องอากาศเขา้มาเป็นอกีปจัจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งใหย้ากต่อการเลีย้งและจดัการยากเพิม่ขึน้ดว้ย แสดงดงัรปูที ่1  
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สกุรโตเตม็วยัปกตจิะมอีตัราการหายใจเฉลีย่ 15-25 ครัง้ต่อนาท ี หากเริม่เกดิภาวะความเครยีดจากความรอ้นทีไ่ม่
สามารถระบายออกได ้ อตัราการหายใจจะเพิม่ขึน้เป็น 40 ครัง้ต่อนาท ี และจะเริม่มอีาการหอบ หรอืมผีลกระทบมากขึน้เมือ่
เกนิ 60 ครัง้ต่อนาท ีซึง่เป็นผลมาจากกลไกการท างานของสมอง ต่อมใตส้มอง ตอ่มไรท้่อ ทีท่า้ยสดุแลว้จะผลติฮอรโ์มนต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งออกมามากมายในการปรบั หรอืเปลีย่นเมตาบอลสิมของการท างานในระบบต่างๆ เพือ่ช่วยเพิม่ความสามารถให้
ร่างกายทนทาน และรบัมอืกบัความเครยีดทีเ่กดิขึน้นัน้ได้ แต่ในทางตรงกนัขา้มผลเสยีทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการปรบัตวันี้กม็ ี
มากมายมหาศาลเช่น ฮอรโ์มนไทรอยด ์ T4 ทีล่ดน้อยลง สง่ผลใหก้ารท าหน้าทีก่ระตุน้การเผาผลาญของเซลลต์่างๆ ใน
ร่างกายลดต ่าลง สกุรจงึมคีวามอยากอาหารลดน้อยลง อตัราการกนิได ้ และอตัราการเจรญิเตบิโตต่อวนัลดลง แต่ใน
ขณะเดยีวกนัอตัราการแลกเน้ือกลบัเพิม่ขึน้ Myer และคณะ (1998) รายงานว่าในฤดูรอ้นโดยเฉลีย่สกุรจะมคีา่ ADG ลดต ่าลง
ประมาณ 11%  และ FCR เพิม่สงูขึน้ประมาณ 5% เมือ่เทยีบกบัสกุรในภาวะอุณหภูม ิ comfort zone ยนืยนัดว้ยขอ้มลูของ 
Nichols และคณะ (1980) ในตารางที ่2 ซึง่ใหผ้ลไปในแนวทางทางเดยีวกนั และแน่นอนว่าการเลีย้งสกุรในเขตรอ้นอย่างบา้น
เราจะท าไดย้ากกว่า ตวัเลขประสทิธภิาพการผลติจะน้อย หรอืดอ้ยกวา่ในเขตอบอุ่นหรอืหนาว อนัเนื่องมาจากอุณหภูมทิีส่งูดงั
การศกึษาของ Christon ในปี 1988 ทีเ่ขตรอ้น (tropical) มอีุณหภูมเิฉลีย่สงูสดุถงึ 29 C นัน้ พบว่าสกุรจะมอีตัราการกนิได้ 
และน ้าหนักทีเ่พิม่น้อยกว่าอย่างมนีัยส าคญั แต่ขณะเดยีวกนักลบัมคีา่ FCR อุณหภูมริ่างกาย และอตัราการหายใจทีส่งูกว่า
สกุรในเขตทีม่อีุณหภูมเิฉลีย่ไมเ่กนิ 20 C อย่างมนีัยส าคญัเช่นกนั (ตารางที ่3) ทีส่ าคญัยงัพบว่าความเครยีดจากความรอ้นที่
เกดิขึน้ สง่ผลต่อการท างานในระบบภูมคิุม้กนัร่างกาย อนัเนื่องมาจากการผลติฮอรโ์มนในกลุม่สเตรยีรอยด ์ทีส่ าคญัคอื คอรต์ิ
ซอล ใหเ้พิม่ขึน้อยา่งมากมายมหาศาลและเกอืบตลอดเวลา ท าใหร้ะบบภูมคิุม้กนัร่างกายท างานไดไ้มเ่ตม็ประสทิธภิาพ จงึ
อาจมโีอกาสไวรบัต่อการตดิเชือ้โรคต่างๆ ไดง้่ายขึน้ รวมถงึปญัหาการท าวคัซนีป้องกนัโรคในช่วงทีส่กุรมภีาวะความเครยีด
จากความรอ้น หรอืกลา่วงา่ยๆ กค็อื การท าวคัซนีในช่วงหน้ารอ้นอาจใหป้ระสทิธภิาพสรา้งภูมคิุม้กนัไดไ้มเ่ตม็ทีน่ัก 

 

อาการของสกุรทีเ่ร ิม่มภีาวะความเครยีดจากความรอ้น จะสมัพนัธห์รอืสงัเกตไดจ้ากกลไกในการปรบัตวัของสกุรเพือ่
ระบายความรอ้นนัน่เอง ทีส่ าคญัไดแ้ก่ การน าความรอ้นผ่านพืน้คอนกรตี สกุรจะเริม่ไมส่บายตวั กระสบักระสา่ย พยายามยดื
เหยยีดตวัใหน้อนยาวแนบล าตวักบัพืน้มากทีส่ดุ นอนกระจายตวัหา่งกนั สว่นการพาความรอ้นผ่านวธิหีรอืตวักลางต่างๆ เช่น 
น ้า สกุรจะแช่ในสว้มน ้าหรอืเลน่น ้ามากขึน้ กนิน ้ามากขึน้ สง่ผลใหม้ปีสัสาวะรวมถงึอุจจาระเพิม่ขึน้เพือ่ช่วยในการระบายความ
รอ้น จงึเหน็วา่พืน้คอกคอ่นขา้งเปียกเฉอะแฉะ เลอะเทอะทัง้น ้าและมลูสกุร ตวักลางทีส่ าคญัอกีประการคอื อากาศ สกุรจะชอบ
ไปกระจกุตวัตรงทีม่ลีมหรอือากาศเยน็พดัผ่านเขา้มา ทีเ่หน็เด่นชดัอกีอาการคอื หอบ หายใจถีแ่รง อา้ปากหายใจ อตัราการ
หายใจเพิม่ขึน้นี้เพือ่ใชช้่วยในการระบายความรอ้น ลมหรอืการระบายอากาศจงึมสีว่นช่วยเป็นอย่างยิง่ส าหรบัสกุร นอกจากนี้
จะพบกลา้มเน้ือสัน่กระตุก เคลือ่นไหวชา้ อ่อนเพลยี กจิกรรมต่างๆ ลดลง นิ่งเฉย น ้าหนักลด อนัเป็นผลมาจากการกนิอาหาร



 

 

ทีน้่อยลง ทัง้นี้เพือ่เป็นการลด Heat Increment หรอืความรอ้นทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการกนิอาหารมใิหม้าเสรมิหรอืเพิม่อุณหภูมิ
ร่างกายทีส่งูอยูแ่ลว้ และทีน่่าสนใจคอืสกุรแทบไมม่ตีอ่มเหงือ่ จงึไมม่กีลไกใชเ้หงือ่ในการระบายความรอ้นดงัเช่นในคน หรอื
สตัวอ์กีหลายชนิด ภาวะเครยีดจากความรอ้นนี้จงึถอืว่าน่าเป็นห่วง และยากตอ่การจดัการในสกุรไมน้่อย 

ทีก่ลา่วมาเป็นเพยีงอาการ หรอืความผดิปกตขิัน้พืน้ฐานทีเ่กดิขึน้กบัสกุรทัว่ๆ ไป เมือ่เกดิภาวะความเครยีดจาก
ความรอ้น แต่มใิช่เพยีงเท่านี้ ความรอ้นยงัก่อเกดิผลกระทบทีซ่บัซอ้นในระบบอื่นๆ อกีมากมาย ดงัเช่นในพอ่พนัธุส์กุรพบว่า
ความเครยีดจากความรอ้นมผีลลดการผลติฮอรโ์มนเทสโทสเตอโรนใหล้ดต ่าลง ยงัผลใหพ้อ่สกุรมคีวามก าหนดั หรอืคกึน้อยลง
ตามมา ทีส่ าคญัยงัมผีลตอ่น ้าเชือ้ของพอ่สกุรดงันี้ เริม่ตน้จากผลต่อกระบวนการผลติอสจุทิีพ่บว่าลดลงเป็นอย่างมาก คณุภาพ
น ้าเชือ้โดยรวมลดต ่าลงทุกดา้น จ านวนตวัอสจุแิละความเขม้ขน้ของน ้าเชือ้ลดน้อยลง %การเคลือ่นทีไ่ปขา้งหน้าลดต ่าลง 
ลกัษณะความผดิปกตแิบบต่างๆ ของตวัอสจุเิพิม่มากขึน้ แตใ่นสว่นของปรมิาตรน ้าเชือ้โดยรวม (CC) นัน้อาจลดลงหรอืไม ่ใน
ประเดน็น้ียงัไมเ่ป็นทีส่รปุแน่ชดันัก ความผดิปกตดิงัทีก่ลา่วมานี้จะเริม่เกดิขึน้ทีป่ระมาณ 2 สปัดาหห์ลงัจากสกุรเริม่มภีาวะ
ความเครยีดจากความรอ้น โดยจากการศกึษาของ Curtis ในปี 1981 และ Stone ในปี 1982 รายงานวา่อุณหภูมทิีส่งูกว่า 29 
C จะมผีลต่อการผลติอสจุอินักระทบตอ่คณุภาพน ้าเชือ้สกุรพอ่พนัธุใ์หล้ดต ่าลง และทีส่ าคญัแมว้า่จะท าการแกไ้ขสาเหต ุ หรอื
จดัการภาวะความเครยีดจากความรอ้นนี้ใหห้มดไปแลว้กต็าม แต่ผลกระทบตอ่คณุภาพน ้าเชือ้ทีล่ดต ่าลงนี้จะคงอยู่ยาวนานไป
อกี 4-6 สปัดาห ์ในขณะทีบ่างต าราบอกว่ายาวนาน 5-8 สปัดาห ์กว่าคณุภาพน ้าเชือ้จะกลบัมาปกตดิเีหมอืนเดมิ แสดงดงัรูปที ่
2 คณุภาพน ้าเชือ้เป็นเชน่น้ี แลว้อตัราการผสมตดิในแมส่กุรเลา่ จะเป็นเช่นไร ไมต่อ้งลองคดิ กเ็หน็ความเสยีหายรออยูเ่บือ้ง
หน้าแลว้ 

 

ทีก่ลา่วมาเป็นเพยีงแคส่ว่นเดยีวเท่านัน้ สว่นส าคญัคอืแมพ่นัธุส์กุรทัง้แมน่าง และแมส่าว จะไดร้บัผลกระทบของ
ภาวะความเครยีดจากความรอ้นอย่างไรบา้งนัน้ รวมถงึจะป้องกนั แกไ้ข บรรเทา ลด และรบัมอืผลกระทบจากหน้ารอ้นทีใ่กล้
มาเยอืนเหลา่นี้ใหน้้อยลงไดอ้ย่างไรบา้งนัน้ ตดิตามต่อฉบบัหน้าครบั  
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