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บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผสมเทียมในสัตว์ปีก ประโยชน์ของการผสมเทียมในสัตว์ปีก ข้อ
ควรคำานึงในการผสมเทียมสัตว์ปีก การเตรียมพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองก่อนการรีดเก็บน้ำาเชื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดเก็บน้ำาเชื้อ
วิธีการรีดเก็บน้ำาเชื้อของ Quinn & Burrows (1936) วิธีการรีดเก็บน้ำาเชื้อไก่ พื้นเมืองไทย (Songklanakarin Technics)
การเจือจางน้ำาเชื้อเพื่อใช้ในการผสมเทียม วัตถุประสงค์ของการเติมสารเจือจางน้ำาเชื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจือจางน้ำาเชื้อไก่
พื้นเมือง วิธีการผสมเทียม ความถี่ในการผสมเทียมและจำานวนตัวอสุจิที่ใช้ในการผสมเทียม ผลการรวบรวมข้อมูล พบว่า การ
รีดเก็บน้าำ เชือ้ ในไก่มดี ว้ ยกันหลายวิธี แต่ วิธกี ารทีเ่ หมาะกับไก่พน้ื เมืองไทย คือ วิธกี าร Songklanakarin Technics แม่ไก่ท่ี
นำามาผสมเทียมต้องเป็นแม่ไก่ทก่ี าำ ลังให้ไข่อยูเ่ ท่านัน้ และควรผสมเทียมหลังจาก 15.00 น. เป็นต้นไป หรือในช่วงทีม่ อี ากาศเย็น
และเจือจางด้วย Normal Saline 0.9 % ซึง่ หาได้งา่ ย ราคาถูก และเพือ่ ให้มอี ตั ราการผสมติดทีส่ งู ควรผสมเทียม 2 ครัง้ /สัปดาห์
แต่ละครั้งควรมีตัวอสุจิอยู่ไม่ต่ำากว่า 100 ล้านเซลล์ หรือเจือจางอัตราส่วนน้ำาเชื้อต่อสารเจือจาง ประมาณ 1 : 4 ก็จะทำาให้ได้ไข่
ที่มีอัตราการผสมติดมากกว่า 90 %
คำาสำาคัญ : วิธีการรีดเก็บน้ำาเชื้อ, การผสมเทียม, ไก่พื้นเมืองไทย

Abstract

his article reviews various aspects of AI in poultry, inclusion of its advantages, cautions, preparation of native chicken breeder before semen collection, tools used, semen collection’s method from “Quinn &
Burrows (1936)” and “Songklanakarin Technics”, semen dilution, objective of additive semen dilution, tool of
semen dilution in native chicken, AI method, as well as the frequency of AI and number of spermatozoa used
in AI. The finding data shown that there are many methods in semen collection but, the most recommended
and suitable one for Thai native chicken is the method of “Songklanakarin Technics”. The hen used in AI
must be from the one which is giving an egg stays only and AI should be done after 3.00 p.m., or when the
weather is cold. Recommended semen dilution is normal saline 0.9 % which is cheap and easy to buy.
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The highest chance in successful insemination is when artificial inseminated within 2 times a week with
more than 100 million cells of sperms. Semen may be diluted approximately 1: 4 (semen: diluents) to earn
fertility rate of more than 90 %.
Keywords : Methode of Semen Collection, Artificial Insemination, Thai Native Chicken
บทนำา

การผสมเทียมในสัตว์ปีกได้มีการพัฒนามานานแล้วแต่ยังมีการใช้อยู่ในวงจำากัด (Lake & Stewart, 1978; Perry,
1968) แต่การพัฒนาเทคโนโลยีก็ยังมิได้เป็นที่สิ้นสุดและยังมิได้นำามาพัฒนาใช้กันอย่างกว้างขวาง สำาหรับในประเทศไทย แม้วา่
เทคนิคการผสมเทียมในไก่จะมีการดำาเนินการอยูบ่ า้ ง แต่มขี อ้ มูลของความสามารถในการผลิตน้าำ เชือ้ ของไก่เพศผู้ คุณภาพน้ำาเชื้อ
และความสามารถในการผสมติดของไก่ยังมีอยู่น้อยมาก (สุนทร สุนาทัย, เทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร, กุลภัทร โพธิกนิษฐ์ และเทวิน
วงษ์พระลับ, 2547)
ในปัจจุบันเทคนิคการผสมเทียมในสัตว์ปีก เริ่มมีการนำามาใช้ในไก่พื้นเมืองอย่างเป็นรูปธรรม โดยทั่วไปแล้วไก่พื้น
เมืองจะไข่เป็นชุดๆ ละประมาณ 8-12 ฟอง ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจะใช้เวลาการฟักไข่อีก 21 วัน และเลี้ยงลูกอีก
ประมาณ 4-12 สัปดาห์ ดังนัน้ ในเวลา 1 ปี แม่ไก่พน้ื เมืองจะให้ไข่ประมาณ 30-40 ฟอง และให้ลกู ทีฟ่ กั ออกประมาณ 25 – 30 ตัว
(เกรียงไกร โชประการ, วัชรพงษ์ วัฒนกุล และวรพงษ์ สุริยจันทราทอง, 2543) ซึ่งเมื่อทำาการผสมเทียมให้กับไก่พื้นเมือง อาจ
ทำาให้ไก่พื้นเมืองมีพฤติกรรมการฟักลดลง ลดระยะเวลาการเลี้ยงลูก ทำาให้ไก่พื้นเมืองไข่มากขึ้น และมีจำานวนลูกต่อปีมากขึ้น
ดังนั้นการผสมเทียมในไก่พื้นเมืองจึงมีความสำาคัญ โดยแยกเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ วิธีการรีดเก็บน้ำาเชื้อและวิธีการ
ผสมเทียม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาไก่ พื้นเมืองในอนาคต
ความหมายของการผสมเทียมในสัตว์ปีก
การผสมเทียมในสัตว์ปีก หมายถึง วิธีการปฏิบัติในการนำาน้ำาเชื้อ (semen) จากพ่อพันธุ์สัตว์ปีกฉีดเข้าไปในระบบ
สืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิขึ้น วิธีการผสมเทียมนี้มักจะใช้ในกรณีที่ต้องการให้พ่อพันธุ์ที่
ดีสามารถผสมกับแม่พันธุ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เนื่องจากในการหลั่งน้ำาเชื้อของพ่อพันธุ์ แต่ละครั้ง สามารถนำาน้ำาเชื้อไป
เจือจางและฉีดให้กับแม่พันธุ์เป็นจำานวนมาก ทำาให้เราสามารถใช้พ่อพันธุ์นั้นได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และอาจจะใช้ในกรณี
ที่พ่อพันธุ์ไก่นั้น เป็นไก่ที่มีคุณสมบัติดีเลิศ แต่ไม่สามารถผสมพันธุ์ โดยวิธีธรรมชาติได้ เช่น พิการทางร่างกายบางส่วน และ
นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการผสมเทียมสำาหรับไก่ที่เลี้ยงในกรงตับได้ดีอีกด้วย (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531)
ประโยชน์ของการผสมเทียมในสัตว์ปีก
การผสมเทียมในสัตว์ปีกมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ (สุรชัย ชาครียรัตน์, 2530; สุจินต์ สิมารักษ์, 2532)
1. ช่วยให้ประหยัดการเลี้ยงดูพ่อพันธุ์ลง ประมาณ 3-5 เท่าของจำานวนพ่อพันธุ์ที่จะต้องเลี้ยงดูในกรณีที่ใช้วิธีผสม
พันธุ์ตามธรรมชาติ และถ้าทำาการเจือจางน้ำาเชื้อสามารถใช้ผสมแม่พันธุ์ได้ จำานวนมากขึ้น กว่าการผสมแบบธรรมชาติ
2. ทำาให้ประหยัดโรงเรือนและพืน้ ทีเ่ ลีย้ งดูฝงู ผสมพันธุล์ ง เนือ่ งจากการผสมเทียมจะแยกพ่อพันธุแ์ ละแม่พนั ธุเ์ ลีย้ งไว้ใน
กรงตับ เมื่อเทียบกับการเลี้ยงดูพ่อแม่พันธุ์ โดยใช้โรงเรือนผสมพันธุ์ และการผสมเทียมในระบบการเลี้ยงแบบขังกรง ทำาให้
อัตราการฟักออกเป็นตัวของไก่และไก่งวงพันธุ์สูงขึ้น และยังมีส่วนช่วยในการดูแลสัตว์แต่ละตัวดีขึ้น การเก็บบันทึกสมบูรณ์ขึ้น
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3. ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการผสมพันธุใ์ นสัตว์ปกี ขนาดใหญ่ เช่น ห่าน ไก่งวง และเป็ดเนือ้ (เพศผู้ 1 : เพศเมีย 5) ซึ่ง
มีขนาดร่างกายใหญ่ ไม่คล่องตัวในการผสมพันธุ์ มีผลทำาให้ทำาให้อัตราการมีเชื้อของไข่และเปอร์เซ็นต์การฟักออกต่ำา และการ
ผสมเทียมมีประสิทธิภาพสูงกว่าการผสมจริงมาก
4. ทำาให้เกิดการผสมข้ามพันธุ์ขึ้นในสัตว์ปีกได้ ซึ่งโดยธรรมชาติจะไม่ผสมกันเอง เช่น พ่อไก่กับแม่ไก่ฟ้า พ่อไก่กับ
แม่ไก่ต๊อก เป็นต้น
5. เป็นเครื่องมืออันสำาคัญยิ่งในการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ่อพันธุ์ที่ได้ผ่านการทดสอบมาแล้ว
ว่าจะให้ลูกที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศ เช่น เจริญเติบโตรวดเร็วในไก่หรือเป็ดเนื้อ หรือไข่ดก มีตับไข่หลายฟอง เช่น ไก่ไข่ พ่อ
พันธุ์ที่ว่าจะมีอยู่น้อยตัว การรีดน้ำาเชื้อและใช้วิธีการผสมเทียม จะทำาให้การขยายพันธุ์ ดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่ง
6. ใช้ผสมเทียมแทนการผสมแบบธรรมชาติ ในกรณีที่การผสมแบบธรรมชาติให้ความสมบูรณ์พันธุ์ (fertility) ต่ำา
เช่น ในเป็ดเนื้อที่เกิดจากการผสมระหว่างเป็ดเทศกับเป็ดเพศเมีย หรือการผสมไก่งวงที่พ่อพันธุ์ตัว ใหญ่มีน้ำาหนักมากกว่าตัว
เมีย ทั้งสองกรณีนี้เกิดจากการต้องการในการผลิตเนื้อสัตว์ที่โตเร็ว
7. ช่วยในการทดสอบพ่อพันธุ์โดยใช้ลูก (progeny testing) และควบคุมแผนการผสมพันธุ์ได้ โดยใช้น้ำาเชื้อของพ่อ
พันธุ์ที่ต้องการผสมกับแม่พันธุ์ที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการขนย้ายน้ำาเชื้อไปใช้ในฟาร์มอื่นๆ ด้วย
8. ช่วยในการคัดเลือกพ่อพันธุ์ เพราะการผสมเทียมจำาเป็นต้องมีการตรวจคุณภาพน้าำ เชือ้ ซึง่ มีผลดี เนือ่ งจากพ่อพันธุ์
แต่ละตัวมีความแปรปรวนในการผสมพันธุ์สูง
9. ช่วยแก้ปัญหากรณีที่ในฤดูกาลที่การผลิตต่ำา ความสมบูรณ์พันธุ์ต่ำาในฝูง หรือเพราะสาเหตุจากโรค โดยทำาการ
ผสมเทียม
ข้อควรคำานึงในการผสมเทียมสัตว์ปีก (พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน, 2529)
1. ถ้าใช้พอ่ พันธุท์ ม่ี ลี กั ษณะไม่ดมี าทำาการผสมเทียม จะทำาให้ลกั ษณะทีไ่ ม่ดนี น้ั กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว
2. บุคลากรที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการผสมเทียมนั้น หากทำาหน้าที่บกพร่องก็สามารถจะทำาให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย
เช่น อัตราการผสมติดต่ำา เกิดการติดเชื้อโรค เป็นต้น
การเตรียมพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองก่อนการรีดเก็บน้ำาเชื้อ (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531)
(1) ใช้ไก่พ่อพันธุ์ที่โตเต็มที่แล้วมีสุขภาพดีและมีลักษณะตรงตามพันธุ์
(2) ทำาการถอนขนรอบทวาร เพื่อให้ง่ายต่อการรีดน้ำาเชื้อ
(3) รับการฝึกฝนการรีดน้ำาเชื้อมาแล้ว มีความเชื่องไม่ตื่นตกใจง่าย
(4) แยกออกจากฝูงไก่ตัวเมีย อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
(5) กำาจัดตัวเบียนภายนอก
(6) สามารถรีดน้ำาเชื้อได้ทุก ๆ 2-4 วัน/ครั้ง
(7) ขังพ่อพันธุ์ไก่ในกรงขังเดี่ยว เพราะถ้าขังพ่อไก่ไว้ 2 ตัว ในกรงเดียวกันจะให้ผลผลิตน้ำาเชื้อต่ำาที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิโรจน์ จันทรัตน์ (2537) กล่าวว่า ถ้าเอาไก่พ่อพันธุ์เพศผู้แยกออกขังเดี่ยวๆ ในกรงจะทำาให้การสร้างน้ำาเชื้อ
ได้มากที่สุดและถ้าขังไก่พ่อพันธุ์เพศผู้ 2 ตัว รวมกันในกรงจะทำาให้การสร้างน้ำาเชื้อเกิดขึ้นน้อยและ ควรทำาการขังไก่พ่อพันธุ์ไว้
ในกรงขังเดี่ยว (Ashizawa, Sakuragi & Tsuzuki, 1998; Blesbois, Grasseau & Heumier, 1999)
(8) ตัดแต่งขนรอบทวารร่วม เพื่อให้ง่ายเวลารีดน้ำาเชื้อ อาจจะใช้วิธีการตัดแต่งด้วยกรรไกรหรือถอนก็ได้
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วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดเก็บน้ำาเชื้อ (มงคล คงเสน, 2551)
1) กระบอกฉีดยา (Insuline syringe) ขนาด 1 มิลลิลิตร
2) ขวดวัคซีนเก่าซึง่ ได้ทาำ ความสะอาดและฆ่าเชือ้ แล้ว หรือภาชนะอืน่ ๆ ทีส่ ามารถรองรับน้าำ เชือ้ ได้
วิธีการรีดเก็บน้ำาเชื้อ
1) วิธีการรีดเก็บน้ำาเชื้อของ Quinn & Burrows (1936)
วิธีการในการรีดน้ำาเชื้อจากพ่อพันธุ์ไก่ที่ได้ผลดีและไม่กระทบกระเทือนต่อไก่พ่อพันธุ์นั้นสามารถทำาได้โดย ใช้วิธีที่
เรียกว่า massage method ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย Quinn & Burrows (1936) โดยใช้คนทำางาน 2 คนคือคนหนึ่งทำาหน้าที่จับอุ้ม
พ่อไก่ให้อยู่ในท่าสบายไม่ดิ้นรน อีกคนหนึ่งทำาหน้าที่นวดกระตุ้นพ่อพันธุ์และรีดน้ำาเชื้อ
คนที่ 1 ทำาหน้าที่จับอุ้มพ่อไก่โดยเอาทางด้านหัวของไก่เข้าหาผู้อุ้มทางด้านหางหันเข้าหาคนรีดน้ำาเชื้อ มือที่ อุ้มอยู่ที่
บริเวณหน้าอกของไก่จะรวบบริเวณโคนขาของไก่ (thigh) และรวบปีกไก่บางส่วนไว้ให้แน่นเพือ่ ป้องกันไม่ให้ไก่ดน้ิ รนกระพือปีก
ได้ อุม้ ไก่ให้ลาำ ตัวอยูใ่ นแนวราบ ความสูงของไก่ให้พอเหมาะกับความถนัดของผูร้ ดี น้าำ เชือ้ ผูร้ ดี น้าำ เชือ้ จะอยูท่ างด้านซ้ายของไก่
คนที่ 2 ทำาหน้าที่นวดกระตุ้นพ่อพันธุ์ไก่โดยผู้รีดน้ำาเชื้อจะอยู่ทางด้านซ้ายของไก่ใช้ฝ่ามือซ้ายลูบหลังไก่ไป จนถึงหาง
ประมาณ 2-3 ครั้ง แล้วครั้งสุดท้ายเมื่อลูบหลังไก่ไปจรดโคนหางใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบตรงรอยคอดของลำาตัวกับหางของไก่
พ่อไก่จะตื่นตัวและยกหางขึ้นสูง ในจังหวะนี้เราก็จะปล่อยมือซ้ายจากการบีบนั้นมาก้นหางไก่ไม่ให้กระดกกลับพร้อมกันนั้นใช้
นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจับตรงบริเวณทวาร (vent) แล้วบีบเบาๆพ่อไก่ก็จะปล่อยน้ำาเชื้อออกมาเป็นลักษณะสีขาวข้นคล้ายน้ำานม
มือขวาของผู้รีดน้ำาเชื้อซึ่งถือขวดหรือกรวยสำาหรับเก็บน้ำาเชื้อมา รองรับน้ำาเชื้อที่หลั่งออกมานั้น ควรเก็บแต่น้ำาเชื้อที่สะอาด
ปราศจากสิ่งขับถ่ายของพ่อพันธุ์เท่านั้น จากนั้นก็ค่อยๆ คลายมือจากการบีบทวาร พ่อไก่ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ น้ำาเชื้อที่ได้
จากการรีดนี้ก็สามารถนำาไปฉีดผสมเทียม ให้กับแม่ไก่ได้ทันที ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรงขังพ่อพันธุ์ การถอนขนรอบทวาร และภาชนะรองรับน้ำาเชื้อไก่
2) วิธีการรีดเก็บน้ำาเชื้อไก่พื้นเมืองไทย (Songklanakarin Technics)
เนื่องจากไก่พื้นเมืองเป็นไก่ที่ตัวโตไม่มากนัก โดย วรวิทย์ วณิชาภิชาติ สุธา วัฒนสิทธิ์ และศิริวัฒน์ วาสิกศิริ (2551)
ได้รายงานไว้ใน เอกสารประกอบการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการลี้ยงไก่บ้านเชิงพาณิชย์แบบครบ
วงจร ใน เรื่องที่ 5 การผสมเทียมไก่บ้าน กล่าวว่า “ในฟาร์สัตว์ปีกของภาควิชาสัตวศาสตร์ พนักงานได้พัฒนาการรีดเก็บ น้ำา
เชื้อพ่อพันธุ์ โดยผู้อุ้มไก่เป็นผู้รีดน้ำาเชื้อไปในตัวโดยที่ผู้อุ้มจะทำาการลูบบีบหลังพ่อพันธุ์ไก่จนถึงบริเวณหางไก่ แล้วใช้นิ้วหัวแม่
มือกับนิ้วชี้คล่อมหางไก่ไปบีบบริเวณโคลเอก้าที่กำาลังบานออก เนื่องจากการลูบบีบหลังไก่ไปจนถึงหางไก่ พ่อไก่ก็จะหลั่งน้ำาเชื้อ
ออกมา ส่วนอีกคนทำาหน้าที่รองรับน้ำาเชื้อเพียงอย่างเดียว ทำาให้สามารถรีดเก็บน้ำาเชื้อได้สะดวก และสามารถเก็บน้ำาเชื้อสะอาด
การรีดเก็บน้ำาเชื้อแบบนี้มีประสิทธิภพมากกว่าแบบดังเดิม (conventional)” (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, สุธา วัฒนสิทธิ์ และศิริวัฒน์
วาสิกศิริ, 2551) โดยใช้ชื่อวิธีการรีดน้ำาเชื้อนี้ว่า Songklanakarin Technics และใช้ผู้ปฏิบัติงาน จำานวน 2 คน ดังนี้
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คนที่ 1 (คนรีดเก็บน้ำาเชื้อ) อุ้มพ่อไก่โดยเอาด้านหัวของไก่หันไปทางผู้อุ้มและเอาบริเวณส่วนหัวและหน้าอกของไก่
แนบชิดติดลำาตัวผู้อุ้ม โดยอุ้มไก่ให้ลำาตัวอยู่แนวราบ ความสูงของไก่ให้พอเหมาะกับความถนัดของผู้รีด และให้ทางด้านหาง
ของไก่ หันไปทางคนที่รองรับน้ำาเชื้อ ใช้มือซ้ายรวบตรงขาของไก่ทั้งสองข้าง แล้วจับให้แน่น เพื่อไม่ให้ไก่ดิ้น ใช้มือขวาลูบหลังไก่
โดยเริ่มกดมือลงในซอกปีก แล้วลูบไล้ไปจนถึงโคนหางประมาณ 2-3 ครั้ง พ่อไก่จะตื่นตัวและยกหางขึ้นสูง ในจังหวะนี้ ในครั้ง
สุดท้ายของการลูบไล้ ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้อ้อมโคนหางไปบีบตรงบริเวณทวาร (vent) ของไก่ บีบเบาๆ พ่อไก่จะหลั่งน้ำาเชื้อ
ออกมาเป็นลักษณะสีขาวข้นๆ
คนที่ 2 (คนรองรับน้ำาเชื้อ) ผู้รองรับน้ำาเชื้อถือขวดคอยรองรับน้ำาเชื้อที่หลั่งออกมา และใช้มืออีกข้างช่วยจับส่วนหาง
เพื่อไม่ให้บดบังในขณะรองรับน้ำาเชื้อ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนในการรีดเก็บน้ำาเชื้อไก่ด้วยวิธีการ Songklanakarin Technics
การเจือจางน้ำาเชื้อเพื่อใช้ในการผสมเทียม
1. วิธีการเจือจางน้ำาเชื้อ
1.1 หลังจากได้น้ำาเชื้อจากการรีดเก็บน้ำาเชื้อจากพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง ประมาณได้ว่า น้ำาเชื้อไก่ 1 มิลลิลิตร
มีความเข้มข้นของจำานวนตัวอสุจิ 5,000 ล้านตัว (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531; Etches, 1996; Hunton, 1995; Lake & Stewart,
1978; มงคล คงเสน และสุนีย์ ตรีมณี, 2556) อัตราส่วนการเจือจางน้ำาเชื้อต่อสารเจือจางน้ำาเชื้อ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย
สามารถคำานวณตามสูตรของ ได้ดังนี้ มงคล คงเสน (2551)
(1). ปริมาตรน้ำาเชื้อที่ใช้เจือจาง =
(ความเข้มข้นของน้ำาเชื้อที่ต้องการต่อมิลลิลิตร) x (ปริมาตรน้ำาเชื้อทั้งหมดที่ ต้องการใช้ฉีดผสมเทียม)
(ความเข้มข้นของน้ำาเชื้อรวม (pool semen) เริ่มต้น)
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(2). ปริมาตรสารเจือจางที่ใช้เจือจางน้ำาเชื้อ =
ปริมาตรทั้งหมดที่ต้องการฉีดผสมเทียม – ปริมาตรน้ำาเชื้อที่ใช้เจือจาง
1.2 ทำาการเจือจางน้ำาเชื้อกับสารเจือจางน้ำาเชื้อให้มีความเข้มข้นตรงตามต้องการ
2. สารเจือจาง
2.1 น้ำาเกลือ 0.9 เปอร์เซ็นต์ (มงคล คงเสน, บัญชา รัตนีทู และสมนึก ลิ้มเจริญ, 2555; มงคลคงเสน และ
สุนีย์ ตรีมณี, 2556)
2.2 NaCl-TES (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน, ศยาม ขุนชำานาญ, บรรจบ นะแส และมงคล
คงเสน, 2550; มงคล คงเสน, 2551) เป็นสูตรสารเจือจางน้ำาเชื้อ NaCl-TES ของ Chaudhuri & Lake (1988) ประกอบด้วย
1. Glucose.H2O
6.0
กรัม
2. 1 M NaOH
27.5 มิลลิลิตร
1
3. TES
13.74 กรัม
4. NaCl
8.0
กรัม
2
5. Antibiotic mix
1.0
มิลลิลิตร
Total volume
1000.0 มิลลิลิตร
pH
7.4
Osmotic pressure
382
mOsm kg-1 H2O
1 N,N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid.
2 0.25 g streptomycin and 0.3 g penicillin dissolved in 5 ml
วัตถุประสงค์ของการเติมสารเจือจางน้ำาเชื้อ (พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน, 2529)
1. เพื่อเพิ่มปริมาตรของน้ำาเชื้อ
2. เพื่อรักษาระดับความเป็นกรดด่างของน้ำาเชื้อ
3. เป็นอาหารเลีย้ งตัวอสุจิ ทำาให้ตวั อสุจมิ อี ายุยนื ยาวขึน้ และมีแหล่งอาหารทีส่ มบูรณ์พอเพียงกับการดำารงชีวติ อยูไ่ ด้นาน
4. ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในน้ำาเชื้อ
5. ลดการกระทบกระแทกจากภายนอก โดยสารเจือจางน้ำาเชื้อจะเป็นตัวอุ้มตัวอสุจิไว้ภายใน ป้องกันแรง สั่นหรือ
แรงกระแทก
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจือจางน้ำาเชื้อไก่พื้นเมือง
1. สารเจือจางน้ำาเชื้อ
2. ภาชนะสำาหรับใส่สารเจือจาง
3. กระบอกฉีดยาสำาหรับดูดน้ำาเชื้อและดูดสารเจือจาง ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงวิธีการเจือจางน้ำาเชื้อ
การเตรียมแม่พันธุ์ก่อนการผสมเทียม (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531)
1. เป็นแม่ไก่ที่กำาลังไข่อยู่เท่านั้น
2. กำาจัดตัวเบียนภายนอก
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเทียม
1. กระบอกฉีดยาขนาด 1 มิลลิลิตร
2. น้ำาเชื้อที่เจือจางแล้วพร้อมสำาหรับการนำาไปฉีดผสมเทียม ฉีดครั้งละ 0.1 ซี.ซี. ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงวิธีการปลิ้นทวารร่วมของแม่ไก่ กระบอกฉีดยา และน้ำาเชื้อที่เจือจางแล้ว
วิธีการผสมเทียม
ในการผสมเทียมครั้งนี้ได้ใช้วิธีการในการฉีดน้ำาเชื้อผสมเทียมให้กับแม่พันธุ์ไก่นั้น คิดค้นโดย Burrows & Quinn
(1937) ที่ใช้คนปฏิบัติการ 2 คน คนหนึ่งทำาหน้าที่จับแม่ไก่และปลิ้นทวาร ให้เห็นช่องรูเปิดของท่อนำาไข่ ส่วนอีกคนหนึ่งทำาหน้าที่
ฉีดน้ำาเชื้อเข้าไปในรูเปิดของท่อนำาไข่ ดังภาพที่ 5
คนที่ 1 จับอุ้มแม่ไก่โดยใช้มือช่วยอุ้มอยู่ตรงบริเวณหน้าอกของไก่รวบบริเวณโคนขาและบางส่วนของปีกให้แน่น หัว
ของแม่ไก่ให้หันเข้าหาคนอุ้ม ตัวแม่ไก่อยู่ด้านหน้าคนอุ้มใช้มือขวาปลิ้นทวารแม่ไก่โดยการใช้หัวแม่มือวางอยู่เหนือทวารนิ้วอื่นๆ
อยู่ตรงบริเวณท้องของไก่ เมื่อจะปลิ้นทวารแม่ไก่ก็กดมือขวาเข้าไปตรงบริเวณท้องของแม่ไก่ ทวารก็จะปลิ้นออกมาจะเห็นช่อง
รูเปิดของท่อนำาไข่อยู่ทางด้านซ้ายของแม่ไก่ ส่วนรูเปิดทางด้านขวาเป็นรูเปิดของทางเดินอาหาร แม่ไก่ที่กำาลังให้ไข่และไม่อ้วน
เกินไปนั้นสามารถปลิ้นทวารได้ไม่ยากแต่สำาหรับไก่ที่ไม่ให้ไข่เราจะไม่สามารถปลิ้นทวารได้เลย
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คนที่ 2 ถือหลอดฉีดน้ำาเชื้อที่บรรจุน้ำาเชื้อตามปริมาตรที่ต้องการ จะทำาหน้าที่สอดปลายหลอดฉีดน้ำาเชื้อ เข้าไปใน
ช่องรูเปิดของท่อนำาไข่ทันทีให้หลอดฉีดน้ำาเชื้อเข้าไปในท่อนำาไข่ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร ขณะนั้นคนที่ 1 จะเริ่มคลายมือที่กด
บริเวณท้องของแม่ไก่ออกทำาให้ทวารเริ่มกลับเข้าสู่ช่องท้องแม่ไก่ ในขณะเดียวกันคนที่ฉีดน้ำาเชื้อก็จะฉีดน้ำาเชื้อเข้าไปในท่อนำาไข่
แล้วดึงหลอดฉีดน้ำาเชื้อออกแม่ไก่ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ภาพที่ 5 แสดงวิธีการผสมเทียมไก่
เวลาของการผสมเทียมที่เหมาะสม
เมื่อทำาการเก็บรักษาตัวอสุจิไว้นอกร่างกายเยื่อหุ้มตัวอสุจิส่วนที่มีฟอสโฟไลปิด (phospholipids) จะมีการเสื่อม
สลายเปลี่ยนเป็น Monoaldehyde เพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นทำาให้ตัวอสุจิสูญเสียการเคลื่อนที่หรือตายมากขึ้น
ตลอดเวลา (Fujihara & Koga, 1984) และตัวอสุจิที่ผ่านการเก็บรักษาไว้ในระยะเวลาหนึ่ง จะมีอัตราการผสมติดลดลง ทั้งนี้
น่าจะมีสาเหตุสำาคัญเนื่องมาจากขณะทำาการเก็บรักษา ฟอสโฟไลปิดของตัวอสุจิมีการเปลี่ยนแปลงของ phosphitidylcholine
ไปเป็น lysophosphatidylcholine ทำาให้ตัวอสุจิเกิด spontaneous acrosome reaction อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ตัวอสุจิส่วน
หนึ่งสูญเสีย acrosome ก่อนที่จะพบกับเซลล์ไข่ ทำาให้ไม่สามารถปฏิสนธิได้ (Blesbois, Grasseau & Heumier, 1999)
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์ต่างๆ ในช่วงการเก็บรักษา เช่น acrosome, active plasma proteases (Thurston,
Korn, Froman & Bodine, 1993) ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของไกลโคโปรตีนต่างๆ เช่น neuraminic acid residues ทำาให้
เยื่อหุ้มตัวอสุจิไม่สามารถคงความสามารถในการปฏิสนธิได้ (Froman & Thurston, 1984) ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ระยะเวลา
การเก็บตัวอสุจิในการผสมเทียมมีผลต่ออัตราการผสมติด จึงควรนำาน้ำาเชื้อที่รีดเก็บได้จากพ่อพันธุ์นำาไปผสมเทียมให้กับแม่
ไก่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้จึงจะทำาให้มีอัตราการมีเชื้อของไข่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามภายหลังการรีดน้ำาเชื้อทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง ใน
สภาพธรรมชาติหรือนานกว่านั้นถ้าปรับสภาพให้เหมาะสม (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531) ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง หลังจากรีดเก็บ
น้ำาเชื้อ (สุรชัย ชาครียรัตน์, 2530) น้ำาเชื้อที่รีดเก็บมาแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง (อาวุธ ตันโช, 2538) และ ทำาการ
ผสมเทียมหลังการรีดเก็บน้าำ เชือ้ ภายใน 30 นาที (Etches, 1996) และควรทำาการผสมพันธุใ์ นเวลาบ่าย จะทำาให้เกิดไข่มีเชื้อได้สูง
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(ซึ่งช่วงเวลาบ่ายเป็นเวลาที่มีไข่เปลือกนิ่มอยู่ในมดลูก) ถ้าผสมในช่วงเวลาที่มีไข่เปลือกแข็งอยู่ในมดลูก จะทำาให้ได้ไข่ที่มีเชื้อใน
จำานวนน้อย เวลาที่ไม่แนะนำาในการผสมเทียมไก่ คือ 4 ชั่วโมงก่อนการวางไข่ (ซึ่งเป็นเวลาที่มีไข่เปลือกแข็งอยู่ในมดลูก) หรือ 1
ชั่วโมง หลังจากการวางไข่ ทั้งนี้เพราะว่าทั้งสองเวลาดังกล่าวจะทำาให้เกิดไข่มีเชื้อน้อย การเกิดไข่มีเชื้อมากที่สุด จะเกิดขึ้นในวัน
ที่สองหรือวันที่สาม หลังจากการผสมพันธุ์ การเกิดไข่มีเชื้อที่ดีมากนั้น จะเกิดขึ้นอยู่นาน 5 หรือ 6 วัน หลังจากการผสม พันธุ์
ครั้งสุดท้าย และหลังจากนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็ว แต่อาจจะพบว่ามีไข่ที่มีเชื้อได้บ้าง 2-3 ฟอง นานถึง 35 วัน หลังจากการ
ผสมเทียมครั้งสุดท้าย วิโรจน์ จันทรัตน์ (2537) และ วรวิทย์ วณิชาภิชาติ (2531) แนะนำาให้ทำาการผสมเทียมไก่ในตอนบ่าย
เวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531; มงคล คงเสน, บัญชา รัตนีทู และสมนึก ลิม้ เจริญ, 2555; มงคล
คงเสน และสุนยี ์ ตรีมณี, 2556) เพราะนอกจากจะให้ผลในการผสมพันธุท์ ด่ี แี ล้ว ระยะเวลาดังกล่าวอากาศก็เริม่ เย็นแล้ว ทำาให้แม่ไก่
และพ่อไก่ได้รบั การกระทบกระเทือนน้อยลงด้วย (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531) แต่จากการรายงานของ Obidi, Onyeanusi, Ayo,
Rekwot and Abdullahi (2008) รายงานว่า การผสมเทียมให้กับไก่ในช่วง 10.00 น. ทำาให้การผสมติดสูงกว่า การผสมเทียม
ในช่วง 15.00 น. (85.0 และ 87.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ)
ความถี่ในการผสมเทียมและจำานวนตัวอสุจิที่ใช้ในการผสมเทียม
มีผู้แนะนำาเกี่ยวกับความถี่ในการผสมเทียมและจำานวนตัวอสุจิที่ใช้ในการผสมเทียม คือ ความถี่ที่เหมาะสมควรเป็น
1 ครั้ง/สัปดาห์ และมีจำานวนตัวอสุจิ 150-250 ล้านเซลล์/ครั้ง (Hunton, 1995) การผสมเทียมควรใช้น้ำาเชื้อผสมเทียม 100
ล้านเซลล์/ครั้ง โดยอาจเจือจางหรือไม่เจือจางน้ำาเชื้อ (Etches, 1996) การผสมเทียมควรมีจำานวนตัวอสุจิไม่ต่ำากว่า 100 ล้าน
เซลล์ต่อการผสมเทียม 1 ครั้ง (สุรชัย ชาครียรัตน์, 2530) ทั้งนี้ในการผสมเทียมแต่ละครั้งจะต้องมีจำานวนตัวอสุจิอยู่อย่างน้อย
100 ล้านเซลล์ จึงจะได้ผลดี (Parker, 1942 อ้างโดย วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531) ถ้าทำาการเจือจางน้ำาเชื้อเป็น 10 เท่า โดยการ
ผสมเทียมแต่ละครั้งมีตัวอสุจิอยู่ต่ำากว่า 100 ล้านเซลล์ ก็ยังให้ผลในการผสมติดได้ดี (Weakley & Shaffner, 1952 อ้างโดย
วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531) ในการฉีดน้ำาเชื้อผสมเทียมแต่ละครั้งควรมีตัวอสุจิอยู่ครั้งละ 70 ล้านเซลล์ (Nishiyama et al.,
1968 อ้างโดย วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531) ในการผสมเทียมแต่ละครั้งถ้ามีตัวอสุจิอยู่ 62 ล้านเซลล์ ก็จะทำาให้ได้ไข่ที่มีเชื้อสูง
เป็นที่น่าพอใจ (Van Duijn, 1964 อ้างโดย วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531) การผสมเทียมโดยใช้จำานวนตัวอสุจิ 75 ล้านเซลล์/ครั้ง
ในปริมาตร 75 ไมโครลิตร ทำาการผสมเทียม 1 ครั้ง และเก็บไข่ 10 วัน ได้ผลการผสมติดสูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ (Mc Lean,
Feltmann & Froman, 1998) การศึกษาการผสมพันธุ์ในไก่ไข่สายพันธุ์ White Leghorn ทำาการผสมเทียม 2 ครั้ง และ
1 ครั้ง/สัปดาห์ ทำาให้ได้ไข่ที่มีอัตราการผสมติดเฉลี่ย 65.72 เปอร์เซ็นต์ และ 49.14 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถฟักออกได้ 90.27
เปอร์เซ็นต์ และ 70.07 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ (ทาริกา ประมูลสินทรัพย์, 2540) ความเข้มข้นขั้นต่ำาของตัวอสุจิในการผสมเทียม
50 ล้านเซลล์/ครั้ง (สุจินต์ สิมารักษ์, 2532 อ้างโดย อาวุธ ตันโช, 2538) และ 100 ล้านเซลล์/ครั้ง (สุรชัย ชาครียรัตน์, 2530)
และมีรายงานว่า เมือ่ ฉีดน้าำ เชือ้ ทีม่ ตี วั อสุจขิ นาด 1, 10, 100 และ 1,000 ล้านตัว เข้าทีบ่ ริเวณช่องคลอดของแม่ไก่ พบว่า มีอตั รา
การผสมติดร้อยละ 21, 38, 95 และ 97 ตามลำาดับ และมีความสามารถในการผสมติดอยูไ่ ด้นาน 4, 7, 14 และ 16 วัน ตามลำาดับ
จึงอาจกล่าวได้วา่ เมือ่ ใช้ปริมาณตัวอสุจใิ นการผสมเทียมมากขึน้ ก็จะทำาให้อตั ราการผสมติดสูงขึน้ และนอกจากนัน้ ยังทำาให้ มี
ระยะทีม่ ตี วั อสุจทิ พ่ี ร้อมจะผสมอยูใ่ นแม่ไก่นานขึน้ ด้วย (พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน, 2529) การรายงานของ มงคล คงเสน และสุนยี ์ ตรีมณี
(2556) เมือ่ ใช้จาำ นวนตัวอสุจทิ แ่ี ตกต่างกันต่ออัตราการผสมติดของไข่ในไก่เบตง พบว่า การใช้จาำ นวนตัวอสุจิ 50, 100, 150 และ
200 ล้านเซลล์ ทำาให้มอี ตั ราการผสมติดของไข่มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ นาน 10, 7, 12 และ 10 วัน ตามลำาดับ และมีความแตก
ต่างกับการรายงานของ มงคล คงเสน, บัญชา รัตนีท,ู และสมนึก ลิม้ เจริญ (2555) ซึง่ ทำาการศึกษาอัตราการผสมติดเฉลีย่ สะสม
ของไข่ในไก่ไข่ลูกผสม พบว่า ทำาให้มีอัตราการผสมติดของไข่มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ นาน 0, 3, 7 และ 1 วัน ตามลำาดับ
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จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ความถี่ในการผสมเทียมที่เหมาะสม คือ ควรผสมเทียม 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยในการ
ผสมเทียมแต่ละครั้งต้องมีจำานวนตัวอสุจิอยู่ไม่น้อยกว่า 100 ล้านเซลล์/ครั้ง
สรุป

การรีดเก็บน้าำ เชือ้ ในไก่มดี ว้ ยกันหลายวิธี ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสม ถ้าเป็นไก่ทม่ี ขี นาดลำาตัวใหญ่ เช่น พ่อพันธุไ์ ก่งวง พ่อ
พันธุไ์ ก่เนือ้ เป็นต้น ก็ควรใช้วธิ กี ารของ Quinn & Burrows (1936) แต่ถา้ เป็นไก่ทม่ี ขี นาดลำาตัวเล็ก เช่น พ่อพันธุไ์ ก่พน้ื เมือง พ่อ
พันธุไ์ ก่แจ้ พ่อพันธุไ์ ก่ปา่ เป็นต้น ควรใช้วธิ กี ารของ Songklanakarin Technics (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ สุธา วัฒนสิทธิ์ และ
ศิรวิ ฒ
ั น์ วาสิกศิริ 2551) และแม่ไก่ทน่ี าำ มาผสมเทียมต้องเป็นแม่ไก่ทก่ี าำ ลังให้ไข่อยูเ่ ท่านัน้ ควรทำาการรีดเก็บน้าำ เชือ้ หลังจาก 15.00
น. เป็นต้นไป หรือทำาในช่วงทีม่ อี ากาศเย็น แต่ประเด็นนีย้ งั มีรายงานทีเ่ ห็นแย้งของ Obidi, Onyeanusi, Ayo, Rekwot and Abdullahi (2008) พบว่า ช่วงเวลา 10.00 น. ได้ผลดีกว่าช่วง 15.00 น. และเจือจางด้วย Normal Saline 0.9 % หรือ อาจใช้ NaClTES ก็ได้ และเพือ่ ให้มอี ตั ราการผสมติดทีส่ งู ควรผสมเทียม สัปดาห์ละ 2 ครัง้ แต่ละครัง้ ควรมีตวั อสุจอิ ยูไ่ ม่ตาำ่ กว่า 100 ล้านเซลล์
หรือเจือจางอัตราส่วนน้าำ เชือ้ ต่อสารเจือจาง ประมาณ 1 : 4 ก็จะทำาให้ได้ไข่ทม่ี อี ตั ราการผสมติดมากกว่า 90 %
ข้อเสนอแนะ
การผสมเทียมในไก่พื้นเมืองสามารถใช้วิธีการทั้งสองวิธีการ คือ Quinn & Burrows (1936) และ ของ Songklanakarin Technics (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ สุธา วัฒนสิทธิ์ และศิริวัฒน์ วาสิกศิริ, 2551) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของลำาตัวไก่ และ
ขนาดของมือของผู้รีดเป็นหลัก แต่การรีดแบบ Songklanakarin Tecnics (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ สุธา วัฒนสิทธิ์ และศิริวัฒน์
วาสิกศิริ, 2551) มีแนวโน้มการหลั่งน้ำาเชื้อได้ ดีกว่า วิธีการของ Quinn & Burrows (1936)
รายการอ้างอิง
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