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๑๓๕ 

การผสมพนัธ์ุสุนัข  
(Dog Mating) 

 

ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ 
 

เมือสุนัขพร้อมทจีะผสมพนัธ์ุ 
 อายทีุสุนขัเขา้สู่วยัเจริญพนัธุ์ คืออายปุระมาณ 6-9 เดือนในตวัเมีย และ
ประมาณ 10 เดือนในตวัผู ้ สุนขัพนัธุ์ใหญ่จะเขา้สู่วยัเจริญพนัธุ์ชา้กวา่พนัธุ์เลก็ 
สุนขัเพศเมียสามารถตงัทอ้งไดต้งัแต่การผสมครังแรก และสุนขัตวัผูก้ส็ามารถ
หลงัสเปิร์มไดใ้นการผสมครังแรกเช่นกนั อยา่งไรกต็ามไม่ควรผสมสุนขัเพศ
เมียตงัแต่การเป็นสดัครังแรก เพราะสุนขัยงัมีร่างกายทีโตไม่เตม็ที และลูกสุนขั
ทีไดมี้แนวโนม้ทีจะไม่แขง็แรง ควรรอใหสุ้นขัตวัเมียเป็นสดัครังทีสองหรือสาม 
ส่วนตวัผูที้จะเป็นพอ่พนัธุ์ควรรอใหอ้ายเุกิน 18 เดือนก่อนเพือใหมี้การผลิต
สเปิร์มทีแขง็แรงสมบูรณ์ 
 

วงรอบการเป็นสัดในสุนัข 
 อาการเป็นสดัพบในสุนขัเพศเมียเท่านนั เป็นผลจากการเปลียนแปลง
ของฮอร์โมนเพศหญิง สุนขัจะเริมเป็นสดัครังแรกเมืออาย ุ 6- 9 เดือน และถา้
ไม่ไดรั้บการผสมจะเป็นสดัทุกๆ 7 เดือนโดยประมาณ (ระหวา่ง 26-37 สปัดาห์) 
วงรอบการเป็นสดัในสุนขัแบ่งเป็น 4 ช่วง ไดแ้ก่ 
 Pro-estrus สุนขัมีอวยัวะเพศบวมแดง มีของเหลวเหนียวเลก็นอ้ยไหล
ออกมา อาจเป็นของเหลวใสก่อนในวนัแรก ต่อมาจะเป็นสีเลือด สุนขับางตวัมี
เลือดออกนอ้ยมากและเลียออกอยูเ่รือยๆ ทาํใหเ้จา้ของสงัเกตไม่เห็นได ้ ช่วงนี
สุนขัตวัผูจ้ะมาวนเวียนเฝ้าตวัเมียแลว้ แต่ตวัเมียจะยงัไม่ยอมใหผ้สม สงัเกตจาก
การหยอกเล่นกบัตวัผูแ้ต่จะแยกเขียวใส่ถา้ตวัผูจ้ะผสมดว้ย ช่วงนีใชเ้วลา
ประมาณ 9 วนั 
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๑๓๖

 Estrus เป็นช่วงทีต่อจากช่วงแรก ช่วงนีอวยัวะเพศบวมนอ้ยลง เลือด
นอ้ยลงจนถึงเป็นเพียงของเหลวสีส้ม ชมพ ู หรือใสๆออกมาจากช่องคลอดนิด
หน่อย ตวัเมียจะยอมใหต้วัผูขึ้นผสมไดใ้นช่วงนี ระยะเวลาของช่วงนี ประมาณ 
9 วนั การตกไข่จะเกิดเมือ 1-2 วนัหลงัจากวนัเริมตน้ของช่วงนี เคยพบสุนขับาง
ตวัที มีการตกไข่ชา้ถึง 14 วนัหลงัจากเริม estrus และบางตวัทีตกไข่เร็วถึง 6 วนั
ก่อนเขา้สู่ระยะ estrus ไข่ทีตกมาจะใชเ้วลาพฒันาต่ออีก 2-3 วนัก่อนจะพร้อม
ผสมกบัสเปิร์มได ้และจะสลายไปภายใน 3 วนัถา้ไม่ไดรั้บการผสมกบัสเปิร์ม 
 ช่วง pro-estrus และ estrus นีเป็นช่วงทีสุนขัแสดงอาการเป็นสดั มี
สุนขัตวัผูม้าติดพนั และเนืองจากสเปิร์มจากตวัผูส้ามารถมีชีวิตอยูใ่นมดลูกของ
ตวัเมียไดถึ้ง 7 วนั เจา้ของทีไม่ตอ้งการใหสุ้นขัตงัทอ้ง จึงควรแยกสุนขัตวัผูอ้อก
จากตวัเมียตลอดทงัสองช่วงนี ซึงเป็นระยะเวลาประมาณ 3 สปัดาห์ ตงัแต่เริม
เห็นอวยัวะเพศเมียบวมแดง มีเลือดไหลออกมา จนถึงหมดอาการเป็นสดั 
 Metestrus เริมตน้ต่อจาก estrus พบวา่ตวัเมียไม่ยอมรับการผสมจาก
ตวัผูแ้ลว้ มีการสลายของ corpus luteum (ส่วนทีเหลืออยูบ่นรังไข่ภายหลงัการ
ตกไข่) ถา้ไม่ตงัทอ้ง ช่วงนีจะคงอยูไ่ปประมาณ 70-80 วนั 
 Anestrus เป็นช่วงต่อจาก metestrus ไม่มีอาการภายนอกทีแตกต่างจาก
ช่วงก่อนแต่อยา่งไร ช่วงนีกินเวลาประมาณ 3 เดือนก่อนทีจะเริมวงจรที pro-
estrus ใหม่  
 สุนขัทีตงัทอ้งจะไม่มีการสลายของ corpus luteum (CL) ทีรังไข่เพราะ 
CL เป็นสิงจาํเป็นในการสร้างฮอร์โมนทีช่วยทาํใหก้ารตงัทอ้งคงอยูไ่ด ้ เมือไข่
ถูกผสมและฝังตวัสุนขัจะเขา้สู่การตงัทอ้ง หลงัคลอดแม่สุนขัจะเขา้สู่ระยะ 
anestrus ทนัที  และใชเ้วลาประมาณ 5-6 เดือนหลงัคลอดก่อนทีจะแสดงอาการ
เป็นสดัอีกครัง 
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๑๓๗ 

ความผดิปกตขิองวงรอบการเป็นสัด 
1. สุนขัแสดงอาการเป็นสดัยาวนานเกินไป (prolonged estrus) 

ช่วงเวลาปกติทีสุนขัมีอาการเป็นสดัคือ 3 สปัดาห์ บางตวัทีเป็นสดัอยูน่านกวา่ 1 
เดือนจดัวา่มีความผดิปกติ มกัเกิดจากความผดิปกติของฮอร์โมนในร่างกายทาํ
ใหไ้ม่มีการตกไข่ อาการเป็นสดัจึงยงัคงอยู ่ หรือมีซิสตห์รือเนืองอกทีรังไข่ 
มกัจะทาํใหผ้สมไม่ติดเพราะไม่ตกไข่ 

2. การเป็นสดัเงียบ (silent heat) คือการเป็นสดัแบบไม่แสดงอาการ
ชดัเจน คือ อวยัวะเพศไม่บวม เลือดออกนอ้ย มกัพบในสุนขัทีเป็นสดัครังแรก 
เจา้ของอาจไม่สงัเกตเห็นการเปลียนแปลง แต่สุนขัตวัผูแ้ถวบา้นสามารถสงัเกต
ออกไดว้า่ตวัเมียตวันีกาํลงัอยูใ่นช่วงเป็นสดั 
 

การเตรียมตัวก่อนผสมพนัธ์ุ 
 ปัจจยัทีสาํคญัทีสุดคือเจา้ของ เจา้ของสุนขัตอ้งมนัใจวา่สามารถเลียงดู
หรือหาผูเ้ลียงดูลูกสุนขัทีเกิดใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี การทีเจา้ของไม่มีความ
รับผดิชอบปล่อยใหสุ้นขัผสมพนัธุ์ทงัทีไม่ตอ้งการ เป็นเรืองทีน่าเศร้าเป็นอยา่ง
ยงิ ถา้ไม่มีการควบคุมการผสมพนัธุ์และการตงัทอ้งในสุนขัแลว้ สุนขัตวัเมียวยั
เจริญพนัธุ์ 1 ตวัสามารถออกลูก แพร่พนัธุ์ต่อๆไปรวมไดลู้กหลานประมาณ 
4372 ตวัภายในเวลา 7 ปี 
 เมือเจา้ของพร้อมจึงมาเตรียมตวัสุนขั สุนขัแม่พนัธุ์ (bitch) และพอ่
พนัธุ์ (stud) ตอ้งมีสุขภาพดี แขง็แรง แม่สุนขัทาํวคัซีนครบตามกาํหนด ถา้จะให้
ดีทาํซาํอีกครังก่อนทีจะเป็นสัด เพือใหมี้ภูมิคุม้กนัสูงสุด ถ่ายพยาธิแม่พนัธุ์ช่วง
ก่อนวนัผสมพนัธุ์ดว้ย พอ่พนัธุ์ตอ้งมนัใจวา่ปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรง 
โดยเฉพาะโรคแทง้ติดต่อซึงแพร่ไดโ้ดยการผสมพนัธุ์ กรณีทีตอ้งการผสมสุนขั
เพือสร้างสายพนัธุ์ทีดี ตอ้งตรวจสอบประวติัโรคทางพนัธุกรรมของพอ่และแม่
ดว้ย ในสุนขัพนัธุ์ใหญ่ เช่น รอตไวเลอร์ เยอรมนัเชพเพอด พบวา่มีโรคขอ้
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๑๓๘

สะโพกเสือม (hip dysplasia) ทีถ่ายทอดทางพนัธุกรรมและพบไดบ่้อยๆในบา้น
เรา พอ่แม่พนัธุ์ทีมีลกัษณะดุ อารมณ์เสียง่าย กไ็ม่ควรนาํมาแพร่พนัธุ์ต่อไป 
เพราะลกัษณะทางอารมณ์นีถ่ายทอดทางพนัธุกรรมไดเ้ช่นกนั 
 

การผสมพนัธ์ุ 
 ถา้นบัวนัทีสุนขัตวัเมียเริมเขา้สู่ระยะ pro-estrus คือวนัแรกทีเห็น
เลือดออกจากอวยัวะเพศของสุนขั เป็นวนัที 1 สุนขัจะเขา้สู่ระยะ estrus วนัที 9-
10 อนัเป็นเวลาทีสุนขัตวัเมียยอมใหต้วัผูขึ้นผสมและมีไข่ตกอยูใ่นช่วงใกลเ้คียง
นีดว้ยเช่นกนั วิธีนบัวนัทีใชก้นัทวัไปคือใหน้าํสุนขัตวัเมียไปผสมกบัตวัผูใ้น
วนัที 9 และซาํอีกครังในวนัที 11 ถา้เป็นไปได ้ใหผ้สม 3 ครังภายในช่วงวนัที 9-
11 นี กรณีทีตวัผูเ้ป็นของคนอืนควรนาํสุนขัตวัเมียไปทีบา้นของสุนขัตวัผู ้
ล่วงหนา้สกัหนึงวนั เพือใหสุ้นขัทาํความคุน้เคยกนั พบบ่อยๆทีสุนขัตวัเมียไม่
ชอบตวัผูด้ว้ยเหตุผลบางประการ และไม่ยอมใหต้วัผูขึ้นผสมทงัๆทีอยูใ่นระยะ 
estrus แลว้  
 การทาํนายช่วงระยะ estrus อีกวิธีหนึงคือ การตรวจดูเซลจากช่อง
คลอด ใชก้นัมากเมือไม่ทราบวนัแรกทีเห็นเลือดออก วิธีการทาํตอ้งนาํสุนขัไป
หาสตัวแพทยทุ์กวนั เพือทาํการขดูเซลจากผนงัช่องคลอดมาป้ายบนแผน่กระจก 
ยอ้มสี แลว้ส่องดูเซลดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์ ผูเ้ชียวชาญในการดูเซลจะบอกไดว้า่
เมือใดเป็นวนัแรกทีสุนขัเขา้สู่ช่วง estrus 
 พฤติกรรมการผสมพนัธุ์ของสุนขัเริมจาก การทาํความคุน้เคยกนัของ
พอ่และแม่พนัธุ์ (courtship behavior) มีการดมกน้ ดมหนา้ ตวัผูเ้ลียอวยัวะของ
ตวัเมีย มีการวงิเล่น หรือกระโดดเล่นหยอกลอ้บา้งถา้ชอบกนั ถา้ยงัไม่ไวใ้จกนั 
ตวัเมียอาจเบียงตวัหลบและไม่เล่นดว้ย ถา้ทงัสองตวัคุน้เคยกนัแลว้ ตวัเมียจะ
หนัส่วนทา้ยให ้ ยนืนิงเบียงหางไปขา้งใดขา้งหนึง เป็นการส่งสญัณาณวา่เธอ
พร้อมจะผสมพนัธุ์ ตวัผูจ้ะพยายามขึนตวัเมียโดยกอดบริเวณเอวตวัเมียไว ้ และ
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สอดอวยัวะเพศเขา้ไปทางช่องคลอดตวัเมีย (รูปที 9.1) เมือไดใ้ส่เขา้ไปแลว้ตวัผู ้
จะมีการฉีดสเปิร์มเขา้ไปในอวยัวะเพศเมีย ตวัสเปิร์มนีสามารถเคลือนทีเขา้ไป
ถึงไข่ไดภ้ายในเวลา 30 วินาที ขณะทีสอดใส่อวยัวะเพศของตวัผูจ้ะขยายขนาด
ขึนโดยเฉพาะทีส่วนโคนอวยัวะเพศผูที้มีลกัษณะเป็นกอ้นกลมๆหุม้อยู ่  (bulbus 
glandis) ในสุนขัตวัโตกอ้นนีเมือขยายใหญ่มีขนาดประมาณเท่าลูกกอลฟ์ ทาํให้
เกิดการลอ็ค (a tie) ของอวยัวะเพศของทงัสองตวัเขา้ดว้ยกนั ตวัผูจ้ะหนัหลงั
กลบั (รูปที 9.2) การลอ็คจะคงอยูป่ระมาณ 5-60 นาที ระหว่างนี เมือสินสุดการ
ผสมพนัธุ์ สุนขัทงัสองจะแยกออกจากกนัเอง การจบัสุนขัแยกในระหวา่งที
อวยัวะเพศทงัสองตวัลอ็คติดกนัแลว้เป็นอนัตรายต่อสุนขัทงัสองมาก เจา้ของที
ตกใจ (ส่วนมากเป็นเจา้ของตวัเมีย) อาจตีหรือจบัดึงใหสุ้นขัแยกจากกนั ซึงอาจ
ทาํใหอ้วยัวะเพศฉีกขาด เกิดแผล อนัตรายถึงตายได ้

 
  

รูปที 9.1   การเริมตน้ผสม

รูปที 9.2 การลอ็คในขณะผสมพนัธ์ุ 
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๑๔๐

 เวลาทีเหมาะสมกบัการผสมคือในช่วงกลางคืน เพราะอากาศเยน็ลง 
และสุนขัรู้สึกสงบ มีสมาธิมากขึน บางครังอาจตอ้งมีผูช่้วยผสมโดยเฉพาะกรณี
ทีตวัผูก้บัตวัเมียมีขนาดต่างกนัมาก ผูช่้วยผสมจะช่วยจบัสุนขัเพศเมียไวไ้ม่ให้
เดินไปมา และช่วยจบัอวยัวะของสุนขัเพศผูใ้หส้อดใส่เขา้ไปในอวยัวะเพศของ
ตวัเมียได ้บางครังอาจตอ้งช่วยพยงุตวัผูไ้วต้ลอดการผสมถา้ตวัผูไ้ม่สามารถลอ็ค 
อวยัวะเพศติดไวใ้นตวัเมียได ้การทีสุนขัตวัเมียไม่ยอมใหผ้สม หรือสุนขัตวัผูไ้ม่
สามารถใส่อวยัวะเพศไวใ้นตวัเมียได ้ จะทาํใหสุ้นขัตวัผูไ้ม่ยอมหยดุพยายามขึน
ตวัเมีย การปล่อยใหต้วัผูว้ิงไล่ขึนตวัเมียอยูน่านเป็นชวัโมงไม่ไดห้ยดุพกั หรือ
ปล่อยใหสุ้นขัวิงไล่กนัอยูก่ลางแจง้เป็นเวลานานจะเป็นอนัตรายได ้ ตงัแต่ความ
ร้อนขึนสูง (heat stroke) จนถึงหวัใจวายตายได ้ เจา้ของตอ้งคอยดูแลไม่ใหสุ้นขั
เหนือยมากเกินไป โดยเฉพาะตวัผู ้ถา้เห็นวา่เหนือยแลว้ใหจ้บัใส่กรงแยกกนั 
 ปัจจุบนัการผสมเทียมสุนขัเริมแพร่หลายมากขึนในประเทศไทย อตัรา
การผสมติดโดยผูเ้ชียวชาญนบัวา่ใกลเ้คียงการผสมจริง ขอ้ดีคือไม่ตอ้งเสียเวลา
ไปหาพอ่พนัธุ์ ไม่ตอ้งเสียงต่อการติดโรคจากการผสมจริง  และใชไ้ดก้รณีที
สุนขัตวัเมียไม่ยอมใหต้วัผูขึ้นผสม ราคาโดยทวัไปไม่มากกวา่ราคาพอ่พนัธุ์ทีรับ
ผสมจริง อยา่งไรกต็าม ในกรณีทีตอ้งการจดทะเบียนพนัธุ์ (pedigree) ลูกสุนขัที
เกิดมา ควรตรวจสอบกบัสมาคมทีขึนทะเบียนสุนขัก่อนดว้ยวา่รับจดทะเบียน
ลูกสุนขัจากการผสมเทียมหรือไม่ กฎของสมาคม American Kennel Club 
(AKC) บอกไวว้า่ถา้เป็นการผสมเทียมโดยใชน้าํเชือสด ตอ้งมีตวัพอ่และแม่
พนัธุ์อยูพ่ร้อมหนา้กนัทงัในขณะทีรีดนาํเชือและขณะทีผสมเทียม กรณีใช้
นาํเชือแช่แขง็ ตอ้งใชน้าํเชือทีผา่นการรับรองของสมาคมและมีใบรับรองการ
ตรวจ DNA ผูรี้ดนาํเชือและผูเ้กบ็รักษานาํเชือตอ้งขึนทะเบียนกบัสมาคม และ
ผูท้าํการผสมเทียมตอ้งเป็นสตัวแพทย ์
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 เมือผสมพนัธุ์เสร็จแลว้ควรใหสุ้นขัตวัเมียพกัผอ่น อาหารในช่วงหลงั
ผสมยงัคงใหป้ริมาณตามปกติ เมือตงัทอ้งในช่วงครึงหลงัแลว้จึงเพิมอาหาร ซึง
จะไดก้ล่าวถึงต่อไปในหวัขอ้การตงัทอ้ง 

การผสมพนัธ์ุทเีจ้าของไม่ต้องการ 
 มีการใชฮ้อร์โมนเพือป้องกนัการตงัทอ้งภายหลงัการผสมพนัธุ์ แต่ไม่มี
ชนิดใดทียนืยนัวา่ไดผ้ล 100% มีอยูย่หีอ้หนึงทีกล่าววา่ไดผ้ล 95% ฮอร์โมนที
นิยมใชไ้ดแ้ก่พวก estrogen ซึงมีหลายชนิดดว้ยกนัโดยฉีดใหต้วัเมียหลงัการ
ผสม ขนาดทีฉีด และวนัทีฉีดหลงัผสม ขึนอยูก่บัชนิดทีใช ้ ส่วนมากฉีดซาํ 2 
ครัง เริมครังแรกภายใน 24-72 ชวัโมงหลงัผสม ฤทธิของ estrogen คือขดัขวาง
การเดินทางของตวัอ่อน (ทีเกิดจากไข่ผสมกบัสเปิร์ม) ซึงจะมาฝังตวัทีผนงั
มดลูกและทาํใหผ้นงัมดลูกมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการฝังตวั จนกระทงัตวัอ่อน
ตอ้งสลายไป การทาํลายตวัอ่อนนีควรตอ้งทาํเมือมีความจาํเป็น และสุดวิสยัจริง 
เช่น สุนขัแอบไปผสมกบัตวัผูที้ตวัใหญ่กวา่มาก อาจเป็นอนัตรายเมือคลอด 
หรือเมือสุนขัไม่แขง็แรงพอทีจะตงัทอ้งได ้ เพราะการใหฮ้อร์โมนเพอืยบัยงัการ
ตงัทอ้งมีผลขา้งเคียงทาํใหเ้สียงต่อการเกิดมดลูกอกัเสบตามมาได ้ 

 


