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ปริมาณและคุณภาพของน้ำาเชื้อไก่
Quantity and Quality of Semen in Chicken
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บทคัดย่อ

บทความฉบับนีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับปริมาณและและคุณภาพของน้าำ เชือ้ ไก่ ถือว่าเป็น ข้อมูลทีส่ าำ คัญในการ
พัฒนาระบบผสมพันธุไ์ ก่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผสมเทียมในไก่ ซึง่ จำาเป็นต้องทราบข้อมูลเบือ้ งต้น เช่น ปริมาตร การเคลือ่ นที่
รายตัว การเคลือ่ นทีห่ มู่ ตัวอสุจมิ ชี วี ติ ความเข้มข้นของตัวอสุจใิ นน้าำ เชือ้ จำานวนตัวอสุจทิ ร่ี ดี เก็บได้แต่ละครัง้ และจำานวนตัวอสุจิ
ทีผ่ ลิตได้ตอ่ สัปดาห์ ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า ปริมาตรน้าำ เชือ้ เฉลีย่ ใน ไก่ไข่ ไก่เนือ้ ไก่พน้ื เมือง และไก่งวง เท่ากับ 0.18, 0.35,
0.33 และ 0.18 มิลลิลติ ร ร้อยละของการเคลือ่ นทีร่ ายตัวของตัวอสุจใิ นไก่เนือ้ ไก่พน้ื เมือง และไก่งวง เท่ากับ 88.75, 78.03 และ
82.57 ตามลำาดับ การเคลือ่ นทีห่ มูใ่ นไก่พน้ื เมือง เท่ากับ 3.47 คะแนน ร้อยละของตัวอสุจมิ ชี วี ติ ในไก่เนือ้ ไก่พน้ื เมือง และไก่งวง
เท่ากับ 94.82, 95.00 และ 82.16 ตามลำาดับ ความเข้มข้นของจำานวนตัวอสุจใิ นน้าำ เชือ้ ในไก่ไข่ ไก่เนือ้ ไก่พน้ื เมือง และไก่งวง
เท่ากับ 5,400, 5,667, 4,377 และ 9,059 ล้านเซลล์/มิลลิลติ ร จำานวนตัวอสุจทิ ร่ี ดี เก็บได้แต่ละครัง้ ในไก่ไข่ ไก่เนือ้ ไก่พน้ื เมือง และ
ไก่งวง เท่ากับ 2,128, 1,567, 1,535 และ 3,596 ล้านเซลล์/ครัง้ จำานวนตัวอสุจทิ ผ่ี ลิตได้ตอ่ สัปดาห์ในไก่เนือ้ ไก่พน้ื เมือง และไก่
งวง เท่ากับ 11,667, 5,674 และ 8,559 ล้านเซลล์/สัปดาห์ ตามลำาดับ
คำาสำาคัญ : ปริมาณ คุณภาพ น้ำาเชื้อไก่

Abstract

This article has accumulated the data that pertaining to quantity and quality of semen in chicken.
It is considered as the important data in development system of chicken breeds especially, the artificial insemination in chicken which primary data are needed such as semen volume, sperm motility, mass activity,
percentage of live spermatozoa, semen concentration, number of spermatozoa per ejaculation, and number
of spermatozoa produced per week. The accumulated data showed that semen volume in layer line chicken,
broiler line chicken, native’s line chicken and turkey is 0.18, 0.35, 0.33 and 0.18 ml. respectively. Sperm motility
in broiler, natives chicken, and turkey is 88.75, 78.03, and 82.57 percent, respectively. The score of mass activity in natives chicken is 3.47 point. Percentage of living spermatozoa in broiler, natives chicken, and turkey is
94.82, 95.00, and 82.16 percent, respectively. Semen concentration in layer, broiler, natives chicken, and turkey
is 5,400, 5,667, 4,377, and 9,059 million cell/ml, respectively. Number of spermatozoa per ejaculation in layer,
broiler, natives chicken, and turkey is 2,128, 1,567, 1,535, and 3,596 million cell/time, respectively. Number of
spermatozoa produced per week in broiler, natives chicken, and turkey is 11,667, 5,674, and 8,559 million cell/
wks., respectively.
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ตัวอสุจิ (sperm หรือ spermatozoa) ของสัตว์ปีกมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์
ปีก ตัวอสุจิของไก่จะมีลักษณะส่วนหัวยาวและแหลม ส่วนปลายของหัว เรียกว่า acrosome ส่วนกลางของตัว (midpiece)
สั้น และหางยาว ตัวอสุจิของสัตว์ปีกมีขนาดเล็กกว่าตัวอสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม acrosome ของไก่ยาวประมาณ 1.75
ไมครอน (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531; วิโรจน์ จันทรัตน์, 2537; Sturkie, 1976) ยาวประมาณ 2 ไมครอน (Lake & Stewart,
1978) ส่วนหัวยาวประมาณ 12.5 ไมครอน ส่วนกลางของตัวยาวประมาณ 4 ไมครอน และส่วนหางยาว 80 ไมครอน (วรวิทย์
วณิชาภิชาติ, 2531; วิโรจน์ จันทรัตน์, 2537; Lake & Stewart, 1978; Sturkie, 1976) รวมความยาว ทั้งสิ้น 98.25 ไมครอน
(วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531; วิโรจน์ จันทรัตน์, 2537; Sturkie, 1976) และตัวอสุจมิ สี ว่ นทีก่ ว้างทีส่ ดุ 0.5 ไมครอน (วิโรจน์ จันทรัตน์,
2537; Lake & Stewart, 1978; Sturkie, 1976) และยาวประมาณ 100 ไมครอน มีปริมาตรประมาณ 10 ลูกบาศก์ไมครอน
(Etches, 1996) มีปริมาตรเฉลี่ย 9.2 ลูกบาศก์ไมครอน (วิโรจน์ จันทรัตน์, 2537; Sturkie, 1976) และเซลล์ในรูป spermatogonia ก่อนทีจ่ ะเป็น spermatozoa มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ไมครอน และมีปริมาตร 75 ลูกบาศก์ไมครอน (Etches, 1996) น้าำ เชือ้
(semen) ของไก่มคี วามแตกต่างจากน้าำ เชือ้ ของสัตว์เลีย้ งลูกด้วย นม เนือ่ งจากไก่ไม่มตี อ่ ม seminal vesicle, cowper’s gland
และ prostate gland เหมือนในสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม (พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน, 2529; วิโรจน์ จันทรัตน์, 2537; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ,
2531; Sturkie, 1976) น้ำาเชื้อ ของไก่จะประกอบด้วย spermatozoa และ epididymal secretion มีลักษณะเป็นของเหลว
เหมือนกับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งได้มาจาก เซลล์ที่ทำาหน้าที่ค้ำาจุนหรือให้อาหารแก่เซลล์ที่สร้างตัวอสุจิ (sustentocytes
หรือ sertoli cell) และจากเซลล์บุผิวภายในท่อของถุงเก็บน้ำาเชื้อ (epididymal ductus) และของท่อ vas deferens และอีก
ส่วนหนึง่ ได้จากส่วนนูนทีม่ เี ลือดมาเลีย้ งมาก (vascular bodies) และจาก lymphatic folds (วิโรจน์ จันทรัตน์, 2537; Sturkie,
1976) ดังนัน้ น้าำ เชือ้ ของไก่จงึ มีปริมาณน้อยและในน้าำ เชือ้ ของไก่จะไม่มนี าำ้ ตาลฟรุคโทส (fructose), citrate, ergothioneine, inosital, phosphoryl choline และ glyceryl phosphoryl choline อยูเ่ ลย (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531; วิโรจน์ จันทรัตน์, 2537;
Sturkie, 1976) ดังนั้นระดับของคลอรีน (Cl-) ในน้ำาเชื้อของไก่จึงต่ำากว่าแต่ระดับของโพแทสเซียม (K+) และมีglutamate สูง
กว่าน้ำาเชื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลักษณะน้ำาเชื้อของไก่มีสีขาวขุ่น ถ้ามีตัวอสุจิอยู่น้อยก็จะใสกว่าปกติ (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ,
2531) ระดับ pH โดยปกติอยู่ระหว่าง 7.0-7.6 (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531; วิโรจน์ จันทรัตน์, 2537; Sturkie, 1976) ส่วนน้ำา
เชื้อของ ไก่งวงจะมีสีเหลืองจางหรือสีน้ำาตาล และควรมีค่า osmolarities ของน้ำาเชื้ออยู่ในช่วงระหว่าง 250 ถึง 460 mosM/
KgH2O (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531)
การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับปริมาณและคุณภาพน้าำ เชือ้ ของไก่ เป็นข้อมูลทีม่ คี วามน่าสนใจสามารถนำามาใช้ในการพัฒนาการ
ผลิตสัตว์ปกี ได้ ดังนั้นบทความนี้จึงเป็นการเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพน้ำาเชื้อไก่และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณและคุณภาพน้ำาเชื้อในไก่หลากหลายสายพันธุ์
ปริมาตรน้ำาเชื้อของไก่
โดยปกติพ่อพันธุ์ไก่ไข่พันธุ์เบา (Light-weight egg layer) สามารถให้ปริมาตรน้ำาเชื้อได้ครั้งละ 0.15-0.3 มิลลิลิตร
และมีค่าเฉลี่ย 0.15 มิลลิลิตร ในพ่อพันธุ์ไก่เนื้อ (broiler breeder) มีปริมาตรน้ำาเชื้ออยู่ในช่วง 0.1-0.9 มิลลิลิตร และมีค่า
เฉลี่ย 0.35 มิลลิลิตร ในพ่อพันธุ์ไก่ไข่ Medium-weight egg layer มีปริมาตรน้ำาเชื้ออยู่ในช่วง 0.08-0.5 มิลลิลิตร และมี
ค่าเฉลี่ย 0.2 มิลลิลิตร (Etches, 1996) โดยปกติไก่สามารถให้ปริมาตรน้ำาเชื้อได้ครั้งละ 0.15-0.3 มิลลิลิตร (Hunton, 1995)
ปริมาตรน้ำาเชื้อที่หลั่ง 0.1-1.0 มิลลิลิตร (อาวุธ ตันโช, 2538) จากการศึกษาของ วรวิทย์ วณิชาภิชาติ (2531) พบว่า ปริมาตรน้ำา
เชื้อที่ไก่หลั่งแต่ละครั้งจะผันแปรมาก คือจะหลั่งครั้งละ 0.11-1.00 มิลลิลิตร และ 0.2-0.5 มิลลิลิตร (Hafez, 1980 อ้างโดย
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วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531) 0.63-1.43 มิลลิลิตร (Parker, 1965 อ้างโดย วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531) ทั้งนี้การรีดเก็บน้ำาเชื้อ
ด้วยความถี่ 3 ครั้ง/สัปดาห์ จะได้น้ำาเชื้อ ปริมาตร 0.1-1.0 มิลลิลิตร (อาวุธ ตันโช, 2538) จากการรายงานของ สุจินต์ สิมารักษ์
(2532) พบว่า ไก่เนื้อมีปริมาตรน้ำาเชื้อระหว่าง 0.1-0.9 มิลลิลิตร และมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.35 มิลลิลิตร ไก่ไข่พันธุ์เล็กมีปริมาตร
น้ำาเชื้อระหว่าง 0.05-0.3 มิลลิลิตร และมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.15 มิลลิลิตร ไก่ไข่พันธุ์กลางมีปริมาตรน้ำาเชื้อระหว่าง 0.08-0.5
มิลลิลิตร และมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.2 มิลลิลิตร
ในไก่พน้ื เมืองไทย อายุ 1 ปี ทำาการรีดเก็บน้าำ เชือ้ 4 วันติดต่อกันและหยุดพัก 3 วัน ใน 1 สัปดาห์ เป็นเวลา 1 เดือน
พบว่า ปริมาตรน้ำาเชื้อที่ไก่พื้นเมืองไทยสามารถผลิตได้ในวันที่ 1, 2, 3 และ 4 มีปริมาตรน้ำาเชื้อ เฉลี่ยครั้งละประมาณ 0.30,
0.36, 0.28 และ 0.27 มิลลิลิตร ตามลำาดับ (สุนทร สุนาทัย, เทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร, กุลภัทร โพธิกนิษฐ์ และ เทวิน วงษ์พระ
ลับ, 2547) และในไก่พื้นเมืองไทย อายุ 35-52 สัปดาห์ เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์ มีปริมาตรน้ำาเชื้อเฉลี่ยครั้งละประมาณ
0.29-0.41 มิลลิลิตร (Chotesangasa, 2001) ในไก่เบตง พบว่า ความถี่ในการรีดเก็บน้ำาเชื้อต่อปริมาณน้ำาเชื้อในไก่เบตงที่อายุ
52 สัปดาห์ ความถี่ในการรีดเก็บน้ำาเชื้อไม่มีผลต่อปริมาณน้ำาเชื้อในไก่เบตง จากผลการทดลองมีปริมาตรของน้ำาเชื้อที่ทำาการรีด
เก็บน้ำาเชื้อทุกวัน , รีดเก็บน้ำาเชื้อ 1วัน เว้น 1 วัน, รีดเก็บน้ำาเชื้อ 1 วัน เว้น 2 วัน และรีดเก็บน้ำาเชื้อ 1 วัน เว้น 3 วัน (0.43, 0.39,
0.45 และ 0.55 มิลลิลิตร ตามลำาดับ) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (มงคล คงเสน, สุนีย์ ตรีมณี และวินิจ คำาสังข์,
2555) ในไก่สามเหลือง ซึง่ เป็นไก่พน้ื เมืองในประเทศจีน พบว่า มีปริมาตรน้าำ เชือ้ เท่ากับ 0.22 มิลลิลติ ร/ครัง้ เมือ่ รีดเก็บน้าำ เชือ้ 2
ครัง้ /สัปดาห์ (วีรศักดิ์ ฟุง้ เฟือ่ ง, 2552) ในน้าำ เชือ้ ไก่พน้ื เมือง อายุ 1, 2 และ 3 ปี เมือ่ รีดเก็บน้าำ เชือ้ 2 ครัง้ /สัปดาห์ พบว่า มีปริมาตร
น้าำ เชือ้ ท่ากับ 0.309, 0.261 และ 0.278 มิลลิลติ ร ตามลำาดับ (เทวินทร์ วงษ์พระลับ, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, พิชญ์รตั น์ แสนไชย
สุริยะ และยุพิน ผาสุข, 2556) ในไก่พื้นเมืองเขตร้อนของประเทศไนจีเรีย พันธุ์ Naked-neck, Frizzle และ Normal พบว่า มี
ปริมาตรน้ำาเชื้อเท่ากับ 0.27, 0.24 และ 0.22 มิลลิลิตร/ครั้ง เมื่อรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (Machebe & Ezekwe, 2004)
ในไก่งวง พบว่า ไก่งวงเพศผู้ อายุ 28 สัปดาห์ ทำาการรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์ สามารถให้ปริมาตรน้ำาเชื้อครั้งละ
ประมาณ 0.17-0.43 มิลลิลิตร (Holsberger, Donoghue, Froman& Ottinger, 1998) ขณะที่ Noirault & Brillard (1999)
รายงานว่า ไก่งวง (BIG6 medium, Bristish United Turkeys) อายุ 35 สัปดาห์ เมือ่ รีดเก็บน้าำ เชือ้ 1, 2, 3, 5 และ 7 ครัง้ /สัปดาห์
สามารถให้น้ำาเชื้อในปริมาตรเฉลี่ย เท่ากับ 0.43, 0.42, 0.37, 0.27 และ 0.25 มิลลิลิตร/ครั้ง ตามลำาดับ ส่วน Zahraddeen,
Butswat, Kalla, Sir & Bukar (2005) พบว่า ไก่งวง (Large Holland White) อายุ 12 เดือน น้ำาหนักตัว 18 กิโลกรัม ทำาการ
รีดเก็บน้าำ เชือ้ 1, 2 และ 3 ครัง้ /สัปดาห์ ได้ปริมาตรน้าำ เชือ้ เท่ากับ 0.28, 0.35 และ 0.31 มิลลิลติ ร ตามลำาดับ และในไก่งวงพันธุ์
พืน้ เมือง (unimproved) อายุ 12 เดือน น้าำ หนักตัว 9 กิโลกรัม ทำาการรีดเก็บน้าำ เชือ้ 1, 2 และ 3 ครัง้ /สัปดาห์ ได้ปริมาตรน้าำ เชือ้
เท่ากับ 0.11, 0.12 และ 0.22 มิลลิลติ ร ตามลำาดับ Etches (1996) รายงานว่า ไก่งวง (Light-weight turkey) ให้ปริมาตรน้าำ
เชือ้ อยูใ่ นช่วง 0.08-0.3 มิลลิลติ ร และมีคา่ เฉลีย่ 0.15 มิลลิลติ ร และในไก่งวง (Heavy-weight turkey) ให้ปริมาตรน้าำ เชือ้ อยูใ่ น
ช่วง 0.1-0.33 มิลลิลติ ร และมีคา่ เฉลีย่ 0.2 มิลลิลติ ร ในการหลัง่ น้าำ เชือ้ ของไก่งวงแต่ละครัง้ จะมีปริมาณน้อยกว่าไก่ คือ ประมาณ
0.1-0.2 มิลลิลติ ร แต่ วรวิทย์ วณิชาภิชาติ (2531) รายงานว่า น้าำ เชือ้ ของไก่งวงจะมีความเข้มข้นของตัวอสุจสิ งู กว่าในไก่ และจาก
การรายงานของ สุจนิ ต์ สิมารักษ์ (2532) พบว่า ในไก่งวงขนาดเล็กมีปริมาตรน้าำ เชือ้ ระหว่าง 0.08-0.3 มิลลิลติ ร และมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 0.15 มิลลิลติ ร และในไก่งวงขนาดใหญ่มปี ริมาตรน้าำ เชือ้ ระหว่าง 0.1-0.33 มิลลิลติ ร และมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.2 มิลลิลติ ร
ร้อยละของการเคลื่อนที่รายตัวของตัวอสุจิ
Blesbois, Grasseau & Heumier (1999) ได้ทำาการศึกษาในไก่เนื้อเพศผู้ (SASSO, Sabres, France) อายุ 40-45
สัปดาห์ และทำาการรีดเก็บน้ำาเชื้อ 3 ครั้ง/สัปดาห์ พบว่า มีร้อยละของการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิมีค่า เท่ากับ 87.5 ทั้งนี้
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Seigneurin and Blesbois (1994) ได้ศึกษาในไก่เพศผู้ (T-55 roosters ของ SASSO, Sabres, France) อายุ 42-46
สัปดาห์ พบว่า มีร้อยละของการเคลื่อนที่ เท่ากับ 90 เมื่อทำาการศึกษาในน้ำาเชื้อสด
สำาหรับในพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยอายุ 1 ปี ทำาการรีดเก็บน้ำาเชื้อ 4 วันติดต่อกันและหยุดพัก 3 วัน ใน 1 สัปดาห์
เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า มีร้อยละของการเคลื่อนที่รายตัวของตัวอสุจิที่ทำาการรีดเก็บน้ำาเชื้อ วันที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ 64.75,
76.55, 59.25 และ 46.25 ตามลำาดับ (สุนทร สุนาทัย, เทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร, กุลภัทร โพธิกนิษฐ์ และ เทวิน วงษ์พระลับ, 2547)
และ การรีดเก็บน้ำาเชื้อในพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง อายุ 1 ปี จำานวน 20 ตัว ทำาการรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์ และนำาน้ำาเชื้อมารวม
กัน (pool semen) พบว่า มีร้อยละของการเคลื่อนที่รายตัวของตัวอสุจิ เท่ากับ 85 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ (สุนทร สุนาทัย,
สราวุธ ศรีงาม, อดิศักดิ์ สังข์แก้ว, อภิชัย พูลชัย และ กังวาน กาญจนพงศ์กิจ., 2548) ในพ่อพันธุ์ไก่เบตง พบว่า ความถี่ในการ
รีดเก็บน้ำาเชื้อต่อปริมาณน้ำาเชื้อในไก่เบตงที่อายุ 52 สัปดาห์ ที่ทำาการรีดเก็บน้ำาเชื้อทุกวัน , รีดเก็บน้ำาเชื้อ 1 วัน เว้น 1 วัน, รีด
เก็บน้ำาเชื้อ 1 วัน เว้น 2 วัน และรีดเก็บน้ำาเชื้อ 1 วัน เว้น 3 วัน มีร้อยละของการเคลื่อนที่รายตัวของอสุจินั้นมีค่าเท่ากับ 82.67,
82.67, 82.82 และ 82.00 ตามลำาดับ (มงคล คงเสน, สุนีย์ ตรีมณี และวินิจ คำาสังข์, 2556) ในไก่สามเหลือง ซึ่งเป็นไก่พื้น
เมืองในประเทศจีน พบว่า มีร้อยละของการเคลื่อนที่รายตัว เท่ากับ 89.17 เมื่อรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์ (วีรศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง,
2552) ในน้ำาเชื้อไก่พื้นเมืองอายุ 1, 2 และ 3 ปี เมื่อรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์ พบว่า มีร้อยละของการเคลื่อนที่รายตัว เท่ากับ
91.1, 91.8 และ 92.1 ตามลำาดับ (เทวินทร์ วงษ์พระลับ, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยะ และยุพิน ผาสุข,
2556) ในไก่พื้นเมืองเขตร้อนของประเทศไนจีเรีย พันธุ์ Naked-neck, Frizzle และ Normal พบว่า มีร้อยละของการเคลื่อนที่
รายตัว เท่ากับ 72.59, 71.88 และ 68.93 เมื่อรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (Machebe & Ezekwe, 2004)
ส่วนในไก่งวง จากการรายงานของ Zahraddeen, Butswat, Kalla, Sir & Bukar (2005) พบว่า ไก่งวง (Large
Holland White) อายุ 12 เดือน น้ำาหนักตัว 18 กิโลกรัม ทำาการรีดเก็บน้ำาเชื้อ 1, 2 และ 3 ครั้ง/สัปดาห์ มีร้อยละของการ
เคลื่อนที่รายตัวของตัวอสุจิ เท่ากับ 82.11, 83.47 และ 81.92 ตามลำาดับ และในไก่งวงพันธุ์พื้นเมือง (unimproved) อายุ 12
เดือน น้ำาหนักตัว 9 กิโลกรัม ทำาการรีดเก็บน้ำาเชื้อ 1, 2 และ 3 ครั้ง/สัปดาห์ มีร้อยละของการเคลื่อนที่รายตัวของตัวอสุจิ เท่ากับ
84.25, 83.47 และ 80.17 ตามลำาดับ
คะแนนของการเคลื่อนที่รายหมู่
ในไก่พื้นเมือง อายุ 1, 2 และ 3 ปี เมื่อรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์ พบว่า มีคะแนนของการเคลื่อนที่รายหมู่ เท่ากับ
4.38, 4.44 และ 4.45 คะแนน ตามลำาดับ (เทวินทร์ วงษ์พระลับ, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยะ และยุพิน
ผาสุข, 2556) และในไก่เบตง พบว่า มีการเคลื่อนที่รายหมู่ เมื่อทำาการรีดเก็บน้ำาเชื้อทุกวัน , รีดเก็บน้ำาเชื้อ 1 วัน เว้น 1 วัน, รีด
เก็บน้ำาเชื้อ 1 วัน เว้น 2 วัน และรีดเก็บน้ำาเชื้อ 1 วัน เว้น 3 วัน เท่ากับ 2.67, 2.83, 2.50 และ 3.30 คะแนน ตามลำาดับ (มงคล
คงเสน, สุนีย์ ตรีมณี และวินิจ คำาสังข์, 2555)
ร้อยละของตัวอสุจิมีชีวิต
Blesbois, Grasseau & Heumier (1999) ได้ทำาการศึกษาในไก่เนื้อเพศผู้ (SASSO, Sabres, France) อายุ 40-45
สัปดาห์ และทำาการรีดเก็บน้ำาเชื้อ 3 ครั้ง/สัปดาห์ พบว่า มีร้อยละของตัวอสุจิมีชีวิตของไก่ เท่ากับ 96.64 โดยเป็นตัวอสุจิมีชีวิต
และมีรูปร่างปกติ ร้อยละ 84.0 ทั้งนี้ Seigneurin & Blesbois (1994) ได้ศึกษาในไก่เพศผู้ (T-55 roosters ของ SASSO,
Sabres, France) อายุ 42-46 สัปดาห์ พบว่า ตัวอสุจิที่มีรูปร่างปกติมีชีวิตรอดตั้งแต่ 92-94 เปอร์เซ็นต์
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เมือ่ ทำาการศึกษาในน้าำ เชือ้ สดสำาหรับไก่พน้ื เมืองไทย สุนทร สุนาทัย, สราวุธ ศรีงาม, อดิศกั ดิ์ สังข์แก้ว, อภิชยั พูลชัย
และกังวาน กาญจนพงศ์กจิ (2548) รายงานว่า ไก่พน้ื เมืองไทยอายุ 1 ปี จำานวน 20 ตัว ทำาการรีดน้าำ เชือ้ 2 ครัง้ /สัปดาห์ และนำาน้าำ
เชือ้ มารวมกัน (pool semen) ตรวจวัดคุณภาพทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 41 องศาเซลเซียส พบว่า มีรอ้ ยละของตัวอสุจทิ ม่ี ชี วี ติ มีคา่ เท่ากับ 95
สำาหรับในไก่งวง เพศผู้ อายุ 28 สัปดาห์ ทำาการรีดน้าำ เชือ้ 2 ครัง้ /สัปดาห์ พบว่า มีรอ้ ยละของตัวอสุจมิ ชี วี ติ เฉลีย่ 81.63
เปอร์เซ็นต์ (Holsberger, Donoghue, Froman & Ottinger, 1998) ส่วน Zahraddeen, Butswat, Kalla, Sir & Bukar (2005)
พบว่า ไก่งวง (Large Holland White) อายุ 12 เดือน น้าำ หนักตัว 18 กิโลกรัม ทำาการรีดน้าำ เชือ้ 1, 2 และ 3 ครัง้ /สัปดาห์ มีรอ้ ยละ
ของตัวอสุจมิ ชี วี ติ เท่ากับ 82.83, 86.08 และ 82.58 ตามลำาดับ และในไก่งวงพันธุพ์ น้ื เมือง (unimproved) อายุ 12 เดือน น้าำ หนัก
ตัว 9 กิโลกรัม ทำาการรีดน้าำ เชือ้ 1, 2 และ 3 ครัง้ /สัปดาห์ มีรอ้ ยละของตัวอสุจมิ ชี วี ติ เท่ากับ 83.50, 81.42 และ 77.08 ตามลำาดับ
ร้อยละของตัวอสุจิที่ผิดปกติ
ในไก่พื้นเมืองไทยอายุ 1 ปี จำานวน 20 ตัว ทำาการรีดน้ำาเชื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์ และนำาน้ำาเชื้อมารวมกัน (pool semen)
ตรวจวัดคุณภาพที่อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส พบว่า มีค่าร้อยละของตัวอสุจิที่ผิดปกติ เท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ (สุนทร สุนาทัย, สราวุธ ศรีงาม, อดิศักดิ์ สังข์แก้ว, อภิชัย พูลชัย และ กังวาน กาญจนพงศ์กิจ, 2548) ในไก่พื้น
เมืองเขตร้อนของประเทศไนจีเรีย พันธุ์ Naked-neck, Frizzle และ Normal พบว่า มีร้อยละของตัวอสุจิที่ผิดปกติ เท่ากับ
9.98, 9.46 และ 9.59 เมื่อรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (Machebe & Ezekwe, 2004)
Zahraddeen, Butswat, Kalla, Sir & Bukar (2005) พบว่า ไก่งวง (Large Holland White) อายุ 12 เดือน น้ำา
หนักตัว 18 กิโลกรัม และในไก่งวงพันธุ์พื้นเมือง (unimproved) อายุ 12 เดือน น้ำาหนักตัว 9 กิโลกรัม ทำาการรีดน้ำาเชื้อ 1, 2
และ 3 ครั้ง/สัปดาห์ มีร้อยละของตัวอสุจิที่ผิดปกติ เท่ากับ 14.33, 12.58 และ 13.92 ตามลำาดับ
ความเข้มข้นของตัวอสุจิในน้ำาเชื้อปริมาตร 1 มิลลิลิตร
สำาหรับความเข้มข้นของตัวอสุจิ พบว่า ไก่มีความเข้มข้นของน้ำาเชื้อ 5,000-7,500 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร (Etches,
1996; Hunton, 1995) ความเข้มข้น 5,000-5,500 ล้านเซลล์/มิลลิลติ ร (วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, 2531) ความเข้มข้น 1,600-1,800 ล้าน
เซลล์/มิลลิลติ ร (อาวุธ ตันโช, 2538) สำาหรับในไก่กระทง มีความเข้มข้นของน้าำ เชือ้ ระหว่าง 3,000-8,000 ล้านเซลล์/มิลลิลติ ร และ
มีค่าเฉลี่ย 5,700 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร (สุจินต์ สิมารักษ์, 2532)
ในไก่ไข่พันธุ์เล็กเพศผู้ มีความเข้มข้นของน้ำาเชื้อระหว่าง 4,000-7,500 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร และมีค่าเฉลี่ย 5,000
ล้านเซลล์/มิลลิลิตร และในไก่ไข่พันธุ์ที่มีขนาดกลาง มีความเข้มข้นของน้ำาเชื้อ 3,500-6,000 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร และมีค่าเฉลี่ย
5,000 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร (สุจินต์ สิมารักษ์, 2532)
สุนทร สุนาทัย, สราวุธ ศรีงาม, อดิศกั ดิ์ สังข์แก้ว, อภิชยั พูลชัย และ กังวาน กาญจนพงศ์กจิ (2548) ได้ทาำ การรีดเก็บ
น้าำ เชือ้ ไก่พน้ื เมืองไทยอายุ 1 ปี จำานวน 20 ตัว รีดน้าำ เชือ้ 2 ครัง้ /สัปดาห์ และนำาน้าำ เชือ้ มารวมกัน (pool semen) ตรวจวัดคุณภาพ
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 41 องศาเซลเซียส พบว่า ให้นาำ้ เชือ้ ทีม่ คี วามเข้มข้นของตัวอสุจิ 2,950 ล้านเซลล์/มิลลิลติ ร ทัง้ นีเ้ มือ่ รีดเก็บน้าำ เชือ้ ไก่พน้ื
เมืองไทยอายุ 35-52 สัปดาห์ ด้วยความถี่ 2 ครัง้ /สัปดาห์ พบว่า น้าำ เชือ้ มีความเข้มข้นของตัวอสุจิ ตัง้ แต่ 6,767.8-8,001.2 ล้าน
เซลล์/มิลลิลติ ร (Chotesangasa, 2001) ในไก่พน้ื เมืองเขตร้อนของประเทศไนจีเรีย พันธุ์ Naked-neck, Frizzle และ Normal
พบว่า มีความเข้มข้นของตัวอสุจิ เท่ากับ 3,350, 2,340 และ 2,010 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร เมื่อรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้งต่อสัปดาห์
(Machebe & Ezekwe, 2004) ในน้าำ เชือ้ ไก่ พืน้ เมือง อายุ 1, 2 และ 3 ปี เมือ่ รีดเก็บน้าำ เชือ้ 2 ครัง้ /สัปดาห์ พบว่า มีความเข้มข้น
ของตัวอสุจิ เท่ากับ 4,521.6, 4,391.10 และ 3,907.7 ล้านเซลล์/มิลลิลติ ร ตามลำาดับ (เทวินทร์ วงษ์พระลับ, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,
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พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยะ และยุพิน ผาสุข, 2556) ในไก่สามเหลือง ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองในประเทศจีน พบว่า มีความเข้มข้นของ
ตัวอสุจิ เท่ากับ 3,463.75 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร เมื่อรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์ (วีรศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, 2552)
สำาหรับในไก่งวง เพศผู้ อายุ 28 สัปดาห์ ทำาการรีดน้าำ เชือ้ 2 ครัง้ /สัปดาห์ ความเข้มข้นของตัวอสุจิ เท่ากับ 6,400-8,500
ล้านเซลล์/มิลลิลิตร (Holsberger, Donoghue, Froman & Ottinger, 1998) และไก่งวง (BIG6 medium, Bristish United
Turkeys) อายุ 35 สัปดาห์ มีความเข้มข้นของน้ำาเชื้อเท่ากับ 11,070 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 1 ครั้ง/ 2 สัปดาห์
10,940 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 11,400 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์ 10,710
ล้านเซลล์/มิลลิลิตร เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 3 ครั้ง/สัปดาห์ 10,040 ล้านเซลล์/มิลลิลิตร เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 5 ครั้ง/สัปดาห์ และ 9,820 ล้าน
เซลล์/มิลลิลิตร เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 7 ครั้ง/สัปดาห์ (Noirault & Brillard, 1999) ส่วน Zahraddeen, Butswat, Kalla, Sir &
Bukar (2005) พบว่า ไก่งวง (Large Holland White) อายุ 12 เดือน น้ำาหนักตัว 18 กิโลกรัม ทำาการรีดน้ำาเชื้อ 1, 2 และ 3
ครัง้ /สัปดาห์ มีความเข้มข้นของตัวอสุจิ เท่ากับ 8,040 , 3,870 และ 2,070 ล้านเซลล์/มิลลิลติ ร ตามลำาดับ และในไก่งวงพันธุพ์ น้ื
เมือง อายุ 12 เดือน น้าำ หนักตัว 9 กิโลกรัม ทำาการรีดน้าำ เชือ้ 1, 2 และ 3 ครัง้ /สัปดาห์ มีความเข้มข้นของตัวอสุจิ เท่ากับ 2,800,
2,870 และ 2,750 ล้านเซลล์/มิลลิลติ ร ตามลำาดับ และ สุจนิ ต์ สิมารักษ์ (2532) ได้รายงานความเข้มข้นของน้าำ เชือ้ ในไก่งวงพันธุ์
เล็กมีความเข้มข้นของน้าำ เชือ้ ระหว่าง 8,000-14,000 ล้านเซลล์/มิลลิลติ ร และมีคา่ เฉลีย่ 9,000 ล้านเซลล์/มิลลิลติ ร และในไก่งวง
พันธุใ์ หญ่ มีความเข้มข้นของน้าำ เชือ้ อยูร่ ะหว่าง 9,000- 13,500 ล้านเซลล์/มิลลิลติ ร และมีคา่ เฉลีย่ 9,500 ล้านเซลล์/มิลลิลติ ร
จำานวนตัวอสุจิที่รีดเก็บได้แต่ละครั้ง
สำาหรับไก่เนื้อพันธุ์ฮับบาร์ด อายุ 32 สัปดาห์ พบว่า สามารถผลิตตัวอสุจิได้ประมาณ 1,200 ล้านเซลล์/การรีดน้ำา
เชื้อ 12 ชั่วโมง/ครั้ง 1,700 ล้านเซลล์/การรีดน้ำาเชื้อ 24 ชั่วโมง/ครั้ง และ 1,800 ล้านเซลล์/การรีดน้ำาเชื้อ 48 ชั่วโมง/ครั้ง (Riaz,
Aleem, Ijaz, Saeed & Latif, 2004)
de Reviers (1975, อ้างโดย Hunton, 1995) รายงานว่า ไก่ไข่เพศผู้อายุ 14-26 สัปดาห์ สามารถผลิตตัวอสุจิได้
ประมาณ 2,000 ล้านเซลล์ ต่อการรีดน้ำาเชื้อ 1 ครั้ง/วัน เมื่อไก่ไข่มีอายุ 24 สัปดาห์ สามารถผลิตตัวอสุจิได้ 2,280 ล้านเซลล์/
การรีดน้ำาเชื้อ 1 ครั้ง/วัน (de Reviers & Williams, 1981 อ้างโดย Hunton, 1995) เมื่อไก่ไข่มีอายุ 48 สัปดาห์ สามารถผลิต
ตัวอสุจิได้ 2,500 ล้านเซลล์/การรีดน้ำาเชื้อ 1 ครั้ง/วัน (Swierstra & Strain, 1964 อ้างโดย Hunton, 1995) และเมื่อไก่ไข่
มีอายุ 52 สัปดาห์ สามารถผลิตตัวอสุจิได้ 1,730 ล้านเซลล์/การรีดน้ำาเชื้อ 1 ครั้ง/วัน (de Reviers & Williams, 1981 อ้างโดย
Hunton, 1995)
ส่วนในไก่พน้ื เมืองไทย อายุ 35-52 สัปดาห์ เมือ่ รีดน้าำ เชือ้ 2 ครัง้ /สัปดาห์ สามารถผลิตตัวอสุจไิ ด้ ตัง้ แต่ 2,474-3,200
ล้านเซลล์/การหลั่ง 1 ครั้ง (Chotesangasa, 2001) ในน้ำาเชื้อไก่พื้นเมืองอายุ 1, 2 และ 3 ปี เมื่อรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์
พบว่า มีจำานวนตัวอสุจิที่รีดเก็บได้แต่ละครั้ง เท่ากับ 1,397.2, 1,146.1 และ 1,086.3 ล้านเซลล์/ครั้ง ตามลำาดับ (เทวินทร์
วงษ์พระลับ, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยะ และยุพิน ผาสุข, 2556) ในไก่พื้นเมืองเขตร้อนของประเทศ
ไนจีเรีย พันธุ์ Naked-neck, Frizzle และ Normal พบว่า มีตัวอสุจิที่รีดเก็บได้แต่ละครั้ง เท่ากับ 650, 580 และ 440 ล้าน
เซลล์/ครั้ง เมื่อรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (Machebe & Ezekwe, 2004)
ส่วนในไก่พน้ื เมืองไทย อายุ 35-52 สัปดาห์ เมือ่ รีดน้าำ เชือ้ 2 ครัง้ /สัปดาห์ สามารถผลิตตัวอสุจไิ ด้ ตัง้ แต่ 2,474-3,200
ล้านเซลล์/การหลัง่ 1 ครัง้ (Chotesangasa, 2001) ในน้าำ เชือ้ ไก่พน้ื เมืองอายุ 1, 2 และ 3 ปี เมือ่ รีดเก็บน้าำ เชือ้ 2 ครัง้ /สัปดาห์ พบว่า
มีจาำ นวนตัวอสุจทิ ร่ี ดี เก็บได้แต่ละครัง้ เท่ากับ 1,397.2, 1,146.1 และ 1,086.3 ล้านเซลล์/ครัง้ ตามลำาดับ (เทวินทร์ วงษ์พระลับ,
บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยะ และยุพิน ผาสุข, 2556) ในไก่พื้นเมืองเขตร้อนของประเทศไนจีเรีย
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พันธุ์ Naked-neck, Frizzle และ Normal พบว่า มีตัวอสุจิที่รีดเก็บได้แต่ละครั้ง เท่ากับ 650, 580 และ 440 ล้านเซลล์/ครั้ง
เมื่อรีดเก็บน้ำาเชื้อ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (Machebe & Ezekwe, 2004)
จำานวนตัวอสุจิที่ผลิตได้ต่อสัปดาห์
Riaz, Aleem, Ijaz, Saeed & Latif (2004) รายงานว่า ไก่เนื้อพันธุ์ฮับบาร์ด อายุ 32 สัปดาห์ สามารถผลิตตัวอสุจิ
ได้ประมาณ 16,800 ล้านเซลล์/สัปดาห์ เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 12 ชั่วโมง/ครั้ง 11,900 ล้านเซลล์/สัปดาห์ เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 24 ชั่วโมง/ครั้ง
และ 6,300 ล้านเซลล์/สัปดาห์ เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 48 ชั่วโมง/ครั้ง
ส่วนในไก่พื้นเมืองไทย Chotesangasa (2001) พบว่า ไก่พื้นเมืองอายุ 35-52 สัปดาห์ เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์
สามารถผลิตตัวอสุจิได้ ตั้งแต่ 4,948-6,400 ล้านเซลล์/สัปดาห์
ในไก่งวง (BIG6, British United Turkeys) อายุ 30-40 สัปดาห์ สามารถผลิตตัวอสุจิได้ 2,145 ล้านเซลล์/สัปดาห์
เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 1 ครั้ง/2 สัปดาห์ 4,320 ล้านเซลล์/สัปดาห์ เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 8,000 ล้านเซลล์/สัปดาห์ เมื่อรีดน้ำา
เชื้อ 2 ครั้ง/สัปดาห์ 10,650 ล้านเซลล์/สัปดาห์ เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 3 ครั้ง/สัปดาห์ 13,500 ล้านเซลล์/สัปดาห์ เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 5 ครั้ง/
สัปดาห์ และ 12,740 ล้านเซลล์/สัปดาห์ เมื่อรีดน้ำาเชื้อ 7 ครั้ง/สัปดาห์ (Noirault & Brillard, 1999)
สรุป

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล สามารถสรุปได้วา่ ปริมาตรน้าำ เชือ้ ต่อการรีดเก็บน้าำ เชือ้ 1 ครัง้ พบว่า ในไก่ไข่มปี ริมาตรน้าำ
เชือ้ เท่ากับ 0.05-0.50 มิลลิลติ ร และมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.18 มิลลิลติ ร ไก่เนือ้ มีปริมาตรน้าำ เชือ้ เท่ากับ 0.10-0.90 มิลลิลติ ร และ
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.35 มิลลิลติ ร ไก่พน้ื เมืองมีปริมาตรน้าำ เชือ้ เท่ากับ 0.22-0.55 มิลลิลติ ร และมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.33 มิลลิลติ ร
และไก่งวงมีปริมาตรน้าำ เชือ้ เท่ากับ 0.08-0.43 และมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.18 มิลลิลติ ร ร้อยละของการเคลือ่ นทีร่ ายตัว พบว่า ในไก่
เนือ้ มีรอ้ ยละของการเคลือ่ นทีร่ ายตัว เท่ากับ 88.75 ไก่พน้ื เมืองมีรอ้ ยละของการเคลือ่ นทีร่ ายตัว เท่ากับ 78.03 และไก่งวงมีรอ้ ย
ละของการเคลือ่ นทีร่ ายตัว เท่ากับ 82.57 คะแนนการเคลือ่ นทีร่ ายหมู่ พบว่า ในไก่พน้ื เมืองมีคะแนนการเคลือ่ นทีร่ ายหมู่ เท่ากับ
3.47 คะแนน ร้อยละของตัวอสุจมิ ชี วี ติ พบว่า ในไก่เนือ้ มีรอ้ ยละของตัวอสุจมิ ชี วี ติ เท่ากับ 94.82 ไก่พน้ื เมืองมีรอ้ ยละของตัวอสุจิ
มีชวี ติ เท่ากับ 95.00 และไก่งวงมีรอ้ ยละของตัวอสุจมิ ชี วี ติ เท่ากับ 82.16 ความเข้มข้นของจำานวนตัวอสุจใิ นน้าำ เชือ้ ปริมาตร 1
มิลลิลติ ร พบว่า ในไก่เนือ้ มีความเข้มข้นของจำานวนตัวอสุจใิ นน้าำ เชือ้ ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร เท่ากับ 5,667 ล้านเซลล์ ในไก่ไข่มคี วาม
เข้มข้นของจำานวนตัวอสุจใิ นน้าำ เชือ้ ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร เท่ากับ 5,400 ล้านเซลล์ ในไก่พน้ื เมืองมีความเข้มข้นของจำานวนตัวอสุจิ
ในน้าำ เชือ้ ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร เท่ากับ 4,377 ล้านเซลล์ และไก่งวงมีความเข้มข้นของจำานวนตัวอสุจใิ นน้าำ เชือ้ ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร
เท่ากับ 9,059 ล้านเซลล์ จำานวนตัวอสุจทิ ร่ี ดี เก็บได้แต่ละครัง้ พบว่า ในไก่เนือ้ มีจาำ นวนตัวอสุจทิ ร่ี ดี เก็บได้แต่ละครัง้ เท่ากับ 1,567
ล้านเซลล์ ไก่ไข่มจี าำ นวนตัวอสุจทิ ร่ี ดี เก็บได้แต่ละครัง้ เท่ากับ 2,128 ล้านเซลล์ ไก่พน้ื เมืองมีจาำ นวนตัวอสุจทิ ร่ี ดี เก็บได้แต่ละครัง้
เท่ากับ 1,535 ล้านเซลล์ และไก่งวงมีจาำ นวนตัวอสุจทิ ร่ี ดี เก็บได้แต่ละครัง้ เท่ากับ 3,596 ล้านเซลล์ จำานวนตัวอสุจทิ ผ่ี ลิตได้ตอ่
สัปดาห์ พบว่า ในไก่เนือ้ มีจาำ นวนตัวอสุจทิ ผ่ี ลิตได้ตอ่ สัปดาห์ เท่ากับ 11,667 ล้านเซลล์ ไก่พน้ื เมืองมีจาำ นวนตัวอสุจทิ ผ่ี ลิตได้ตอ่
สัปดาห์ เท่ากับ 5,674 ล้านเซลล์ และไก่งวงมีจาำ นวนตัวอสุจทิ ผ่ี ลิตได้ตอ่ สัปดาห์ เท่ากับ 8,559 ล้านเซลล์
ข้อเสนอแนะ
พ่อพันธุ์ไก่มักชอบผสมกับแม่พันธุ์ที่มีลำาดับในสังคม (social order หรือ peck order) กลางๆ มากกว่าพวกที่มี
ลำาดับในสังคมสูงๆ หรือพวกทีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าว ดังนัน้ ในฝูงไก่ผสมพันธุไ์ ก่ตวั ทีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าวจะเป็นต้นเหตุอย่างหนึง่
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ของไข่ไม่มีเชื้อ สำาหรับพ่อพันธุ์ไก่ ไม่ว่าจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่ ถ้าร่างกายแข็งแรงเป็นปกติก็จะสามารถผลิตน้ำาเชื้อได้
เท่าเทียมกันการเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์ขังเดี่ยวจะสามารถผลิตน้ำาเชื้อได้สูงที่สุด แต่ในทาง ตรงกันข้ามถ้าขังพ่อไก่ไว้ 2 ตัว ในกรง
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