บทที่ 11
การผสมเทียมในสัตว์ปีก
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประวัติการผสมทียมในสัตว์ปีกได้
2. บอกส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ์ในไก่เพศผู้ได้
3. บอกส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ์ในไก่เพศเมียได้
4. บอกเครื่องมือที่ใช้ในการผสมเทียมในสัตว์ปีกได้
5. อธิบายขั้นตอนการรีดเก็บน้้าเชื้อไก่ได้
6. บอกองค์ประกอบในน้้าเชื้อไก่ได้
7. บอกสารเจือจางน้้าเชื้อในไก่ได้
8. อธิบายการฉีด และต้าแหน่งของการฉีดน้้าเชื้อในไก่ได้
การผสมเทียมในสัตว์ปีกได้ท้ากันมานานแล้ว จากรายงานในปี พ.ศ. 2445 ไอแวนนอฟฟ์ได้ท้า
การผสมเทียมในสัตว์ปีก โดยเก็บน้้าเชื้อจากไก่ตัวผู้ที่ฆ่าให้ตายก่อน แล้วเก็บน้้าเชื้อจากท่อน้าอสุจิ
ส่วนเทอร์มินอลบัลบ์ (terminal bulb) แล้วน้าไปฉีดเข้าช่องคลอดของไก่ตัวเมีย แต่มีผลการผสมติด
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 เพย์นี (Payne) ได้รายงานการเก็บน้้าเชื้อจากพ่อไก่ โดย
เก็บน้้าเชื้อจากอวัยวะสืบพันธุ์ของไก่ตัวเมีย จากส่วนโคลเอก้า (cloaca) หลังจากที่พ่อพันธุ์ไก่ขึ้น
ผสม โดยใช้ช้อนเล็ก ๆ ตักออกมาพบว่าสามารถน้าน้้าเชื้อที่เก็ บได้น้าไปผสมเทียมให้กับแม่ไ ก่
ตัวอื่น ๆ ได้ ปรากฏว่ามีการผสมติด แต่ตัวเลขไม่ทราบแน่ชัด ในปี พ.ศ. 2465 อมานเท รายงานว่าได้
ท้าการเก็บน้้าเชื้อพ่อไก่ได้เช่นกัน โดยการสกัดกั้นน้้าเชื้อก่อนผสมเข้าในแม่ไก่ ซึ่งทั้งวิธีของเพย์นี
และอมานเท ต้องท้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น เพราะในช่วงนี้พ่อไก่มีอารมณ์ทางเพศ และกิจกรรม
ทางเพศที่ดีสามารถหลั่งน้้าเชื้อออกมาในปริมาณมาก ในระยะต่อมาก็ได้มีการพัฒนามาตามล้าดับ
โดยอิชิกาวา (Ishikawa) ได้รายงานไว้ในปี พ.ศ. 2473 ได้ทดลองใช้โคลเอก้าประดิษฐ์ (artificial
cloaca) ผูกติดไว้กับส่วนท้ายของแม่ไก่เพื่อใช้รีดเก็บน้้าเชื้อพ่อไก่ เมื่อพ่อไก่ขึ้นทับผสมแม่ไก่ ส่วน
ในปี พ.ศ. 2475 นิกิทินา (Nikitina) ใช้การถ่างก้นของแม่ไก่เพื่อให้ผสมได้ง่าย
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ในปี พ.ศ. 2477 ซีรีโบรฟสกี้และโกลอฟสกายา (Serebrovski and Sokolovskaja) และใน
ปี พ.ศ. 2480 ลีตาดและทิเนท (Letard and Tinet) เป็นกลุ่มนักวิจัยที่ได้ท้าการรีดเก็บน้้าเชื้อไก่โดย
ใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ส่วนวาร์เรนและสโคล์ท (Warren and Scolt) ในปี พ.ศ. 2478 เป็นกลุ่มแรก
ที่ประสบผลส้าเร็จในการเก็บน้้าเชื้อไก่ งวง ขณะที่ผสมพันธุ์กัน จากนั้นน้าไปผสมโดยใช้ไปเปท
สอดเข้าในช่องคลอด และวาตานาเบ้ (Watanabe) ได้รายงานไว้ในปี พ.ศ. 2500 ได้ท้าการรีดเก็บ
น้้าเชื้อจากพ่อเป็ดโดยใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าอีกเช่นกั น ในระยะต่อมาควินน์ และ เบอร์โรลส์
(Quinn and Burrows) ก็ได้ใช้วิธีการรีดเก็บน้้าเชื้อในสัตว์ปีกโดยการนวด ซึ่งวิธีการนวดใช้ ได้ทุก
ฤดูกาล และ ทุกเวลาในการรีดเก็บน้้าเชื้อด้วย
เทคโนโลยีทางด้านการผสมเทียมในสัตว์ปีก ส่วนใหญ่ถูกน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
ไก่งวง แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังไม่มีการเลี้ยงไก่ งวงเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงยัง
ไม่ค่อยได้ใช้การผสมเทียมสัตว์ปีกในแง่อุตสาหกรรม แต่ในแง่ของการทดลองการผสมเทียมสัตว์
ปีก ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยประยุกต์ส่วนใหญ่นิยมท้าในไก่ไข่ มีบางบริษัทที่ท้าใน
ไก่ชน ฉะนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงการผสมเทียมสัตว์ปีก โดยเฉพาะการผสมเทียมไก่ รวมทั้งเนื้อหา
วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผสมเทียมในสัตว์ปีกด้วย เพราะการผสมเทียมสัตว์ปีกแตกต่างกัน
ค่อนข้างมากจากการผสมเทียมโค-กระบือ และสุกร
1. ระบบสืบพันธุ์ของไก่เพศผู้
ระบบสืบพันธุ์ของไก่เพศผู้ ประกอบด้วยอัณฑะ (testis) ท่อพักอสุจิ (epididymis) และอวัยวะ
ร่วมเพศ (copulatory organ) ต้าแหน่งที่ตั้ง ส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ของไก่เพศผู้ ดังแสดงใน
รูปที่ 11.1 และ 11.2
1.1 อัณฑะ สัตว์ปีกเพศผู้ต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป อัณฑะของสัตว์ ปีกจะอยู่ในช่องท้อง
ไม่ได้ตกลงมาในถุงหุ้มอัณฑะเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อัณฑะของสัตว์ปีกมีอยู่ 1 คู่ มีรูปร่างคล้าย
ถั่ว ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของแนวกระดูกสันหลังในช่องท้องด้านหน้าไต ด้านท้ายของอัณฑะจะเป็น
เส้นเลือดด้าคอมมอนอิลิแอค (common iliac vein) ด้านหน้าอยู่ใกล้กับปอด ด้านในของอัณฑะจะ
เป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ (aorta) เส้นเลือดด้าใหญ่จากส่วนท้าย (caudal vena cava) และต่อมอดรีนอล
(adrenal gland) ลักษณะอัณฑะของสัตว์ปีกไม่เห็นเป็นรูปร่างภายนอก ไม่สามารถจับได้เหมือนกับ
อัณฑะของสัตว์เลี้ย งลูก ด้วยนม หากตัดอัณฑะของสัต ว์ปีก ออกจะมีของเหลวคล้ายนมมี ไ ลโป
โปรตีน (lipoprotein) และตัวอสุจิอยู่ อัณฑะจะมีถุงอากาศในช่องท้องหุ้มโดยรอบ โดยเฉพาะทาง
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ด้านหน้า การที่มีถุงอากาศหุ้มอยู่คาดว่าจะเป็นตัวที่ช่วยท้าให้อัณฑะมีอุณหภูมิต่้ากว่าอุณหภูมิของ
ร่างกาย เพื่อให้เกิดขบวนการสร้างอสุจิได้ อัณฑะของไก่ที่โตเต็มที่มีความยาวประมาณ 3.25-6.50
เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.6-2.9 เซนติเมตร หนาประมาณ 2.5 เซนติเมตร และมีน้าหนักประมาณ
14-60 กรัม ทั้งนี้จะขึ้นกับพันธุ์ด้วย
ด้านนอกของอัณฑะมีทูนิก้าอัลบูจิเนีย (tunica albuginea) ซึ่งเป็นผนังที่บางมากปกคลุมอยู่
ภายในเนื้ออัณฑะจะไม่แบ่งเป็นพูเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนั้นท่อสร้างอสุจิจึงไม่รวมกลุ่ม
แยกเป็นพู ๆ ด้วย แต่จะแตกแขนงเชื่อมกันอยู่อย่างอิสระ ในทูนิก้าอัลบูจิเนียของไก่ที่โตเต็มที่แขนง
เล็ก ๆ ของท่อสร้างอสุจิ จะแทรกเข้าไปในท่อสร้างอสุจิ จนกลายเป็นโครงสร้างคล้ายร่างแห ขนาด
ของท่อสร้างอสุจิในลูกไก่ที่เพิ่งฟักออกจากไข่มีขนาด 35 ไมโครเมตร และเมื่อไก่โตเต็มที่ท่อสร้าง
อสุจิจะมีขนาด 250 ไมโครเมตร ความยาวของท่อสร้างอสุจิเมื่อลูกไก่อายุ 8 วัน ยาว 1.17 เมตร และ
เมื่ออายุประมาณ 5 เดือน ท่อสร้างอสุจิมีความยาวประมาณ 257 เมตร
ตัวอสุจิที่เพิ่งผลิตขึ้นจากท่อสร้างอสุจิหรือตัวอสุจิที่ยังอ่อนอยู่จะเกาะอยู่กับเซลล์เซอร์ทอไล
(sertoli cell) ตัวอสุจิที่เจริญเต็มที่แล้วจะเดินทางไปยังท่อพักอสุจิ การเจริญของตัวอสุจิใช้เวลา
ต่างกันในสัตว์ปีกแต่ละชนิด โดยปกติแล้วจะมีการแบ่ งตัวของสเปอร์มาโตโกเนีย (spermatogonia)
ในท่ อสร้า งอสุจิเมื่อไก่ อายุ ป ระมาณ 5 สัปดาห์ และเกิ ดเป็นสเปอร์มาโตไซท์ (spermatocyte)
ระยะแรกเมื่อไก่มีอายุประมาณ 6 สัปดาห์ เมื่อไก่อายุประมาณ 10 สัปดาห์ จะเกิดการแบ่งเซลล์
ของสเปอร์มาโตไซท์เป็นระยะที่ 2 ท่อสร้างอสุจิมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยพบสเปอร์มาติด (spermatid)
จนกระทั่งไก่อายุประมาณ 20 สัปดาห์ สเปอมาติดจะเจริญกลายเป็นตัวอสุจิ (spermatozoa) จ้านวน
มากมายเดินทางไปพักรอที่ท่อพักอสุจิ ระหว่างท่อสร้างอสุจิมีเซลล์เลย์ดิก (leydig cell) แทรกอยู่ ท้า
หน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพศผู้ (testosterone)
1.2 ท่อพักอสุจิ ท่อพักอสุจิในสัตว์ปีกไม่คดเคี้ยวไปมามากมายเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ทั่ว ๆ ไป ท่อพักอสุจิในสัตว์ปีกมีลักษณะยาวเรียว รูปร่างกลมปลาย 2 ข้างแหลม ติดอยู่ที่อัณฑะตาม
ความยาวในแนวขอบด้านบนเฉียงเข้าด้านในของอัณฑะ ในไก่พัน ธุ์เล็กฮอร์น อายุ 9 เดือน จะมี
ความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ส่วนในไก่พื้นเมืองมีความหนาประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ด้านหน้า
ของท่อพักอสุจิจะฝังตัวอยู่ในต่อมอดรีนอล ท่อพักอสุจิจะไม่แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เหมือนกับของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1.3 อวัยวะร่วมเพศ ส่วนที่ต่อจากท่อพักอสุจิจะเป็นท่อน้าน้้าเชื้อซึ่งมีความยาวประมาณ 10
เซนติเมตร แต่เมื่อยืดส่วนย่น ๆ จะมีความยาวมากกว่านี้ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.5 มิลลิเมตร
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ส่วนปลายท่อที่เปิดสู่โคลเอก้าจะมีท่อขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และกล้ามเนื้อเรียบ
มาเกาะอยู่ ส่วนนี้เรียกว่าอวัยวะร่วมเพศ ซึ่งเทียบได้กับลึงค์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อวัยวะร่วมเพศ
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1.3.1 ปาปิลลี่ (papillae) ต่อจากท่อน้าน้้าเชื้อทั้งซ้ายขวาแต่ละข้างของท่อน้าน้้าเชื้อจะโผล่เข้า
มาในส่วนโคลเอก้าตรงต้าแหน่งใต้ช่องเปิดของท่อปัสสาวะประมาณ 5-8 มิลลิเมตรและมีเส้นผ่า
ศูนย์กลางประมาณ 2.-3 มิลลิเมตร
1.3.2 วาสคูล่าบอดี้ (vascular body) มีอยู่ 2 ข้าง มีลักษณะคล้ายกระสวยแบน ยาวประมาณ 7
มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร อยู่ที่บริเวณผนังด้านล่างเฉียงไปทางด้านข้าง (ventro lateral)
ของโคลเอก้า โดยอยู่ระหว่างท่อน้าน้้าเชื้อที่ขยายใหญ่และฟาลลัส (phallus) ที่วาสคูล่าบอดี้จะมีกลุ่ม
ของเส้นเลือดแดงอยู่เป็นจ้านวนมาก ซึ่งฝังอยู่ในท่อน้้าเหลือง (lymphatic duct) และท่อน้้าเหลืองจะ
ต่อไปยังกลุ่มท่อน้้าเหลือง (lymphatic plexus) ในส่วนของฟาลลัสและลิมฟาติคโฟลล์ (lymphatic
fold)
1.3.3 ฟาลลัส อยู่ทางด้านล่างในแนวกึ่งกลางของโคลเอก้าหรืออยู่ทางด้านท้ายเฉียงไปด้าน
ใน (caudomedial) ของปาปิลลี่ ซึ่งฟาลลัสจะประกอบด้วยมีเดียนฟาลลิกบอดี้ (median phallic body)
หรือไวท์บอดี้ (white body) และเลเทอรอลฟาลลิกบอดี้ (lateralphallic body) หรือราวด์โฟลล์
(round fold) ซึ่งมีอยู่เป็นคู่ ส้าหรับมีเดียนฟาลลิกบอดี้ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5-3.5 มิลลิเมตร
ส่วนเลเทอรอลฟาลลิกบอดี้ มีเส้นผ่าศูนย์กลางจากหน้าไปถึงหลังประมาณ 1.0-2.3 มิลลิเมตร และ
จากซ้ายไปขวาประมาณ 2.7-5.0 มิลลิเมตร
1.3.4 ลิมฟาติกโฟลล์ ประกอบด้วย 2 ข้าง อยู่ระหว่างเลเทอรอลฟาลลิกบอดี้และปาปิลลี่
ขนาดกว้าง 1.2 มิลลิเมตร ยาว 2.8 มิลลิเมตร
ส่วนต่าง ๆ อวัยวะร่วมเพศ ดังแสดงในรูปที่ 11.3
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รูปที่ 11.1 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งของอวัยวะสืบพันธุ์ของไก่เพศผู้
ที่มา : https://www.extension.org/pages/65373/avian-reproductive-systemmale

รูปที่ 11.2 แสดงส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ของไก่เพศผู้
ที่มา : https://www.extension.org/pages/65373/avian-reproductive-systemmale
การผสมเทียม : การผสมเทียมในสัตว์ปีก
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รูปที่ 11.3 โคลเอก้าของไก่งวงเพศผู้ (ซ้าย) และไก่เพศผู้ (ขวา) แสดงอวัยวะร่วมเพศ
ประกอบด้วย มีเดียนฟาลลิกบอดี้ (median phallic body, MPB) ลิมฟาติคโฟลล์
(lymphatic fold, LF) และเลเทอรอลฟาลลิกบอดี้ (lateralphallic body, LPB)
ที่มา: http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/41721.pdf
2. ระบบสืบพันธุ์ของไก่เพศเมีย
ระบบสืบพันธุ์ของไก่เพศเมียมีส่วนที่ส้าคัญคือรังไข่ (ovary) และท่อน้าไข่ (oviduct) ต้าแหน่ง
ที่ตั้งอยู่ในช่องท้อง ดังแสดงในรูปที่ 11.4 ในขณะที่มีการสร้างไข่ จะมีการเจริญเติบโตของรังไข่
และท่อน้าไข่ทั้ง 2 ข้าง แต่หลังจากนั้นรังไข่และท่อน้าไข่ข้างขวาจะถูกยับยั้งการเจริญพัฒนามีผลให้
ฝ่อลงไป ทั้ งนี้ อาจเนื่องมาจากผลของฮอร์โมนพวกสเตียรอยด์ที่ผลิตขึ้นจากรังไข่ข้างซ้าย จาก
การศึกษาหากตัดรังไข่ด้านซ้ายออก จะมีการเจริญพัฒนาของรังไข่ข้างขวาขึ้น แต่เป็นอวัยวะที่เป็น
กระเทยคือมีเนื้อเยื่อทั้งอัณฑะและรังไข่
2.1 รังไข่ รังไข่ของไก่ที่อยู่ในระยะที่มีกิจกรรมทางเพศมีลักษณะคล้ายพวงองุ่น เนื่องจากมี
กระเปาะไข่เจริญขึ้นในขนาดต่า ง ๆ กัน รังไข่สามารถแบ่งออกเป็น ชั้นนอกและชั้นใน ส้าหรับ
ชั้นในประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเกี่ย วพั น เส้นเลือด และเส้นประสาท ส่วนชั้นนอกมีโอโอโกเนีย
(oogonia) ซึ่งเจริญเป็นโอโอไซท์ (oocyte) รังไข่มีความยาวประมาณ 15 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 5
มิลลิเมตร อยู่ในช่องท้องด้านล่างของเส้นเลือดแดงใหญ่ และอยู่ด้านหน้าของไต อยู่ใกล้กับต่อม
อดรีนอล
ในแม่ไก่ที่ก้าลังวางไข่ พบว่ารังไข่มีกระเปาะไข่ใหญ่มากประมาณ 4-5 ฟอง ในขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางประมาณ 40 มิลลิเมตร น้้าหนักประมาณ 20 กรัม และสามารถพบโอโอไซท์ประมาณ
1,000 ฟองด้วยตาเปล่า ส่วนโอโอใซท์เล็ก ๆ มีจ้านวนมากมาย และฝัง ตัวอยู่ในรังไข่ ซึ่งสามารถ
ตรวจพบได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
การผสมเทียม : การผสมเทียมในสัตว์ปีก
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เมื่อไก่ตัวเมียถึงวัยเจริญพันธุ์ น้้าหนักของรังไข่เพิ่มจากประมาณ 0.5 กรัม เป็น 40-60 กรัม
และพบกระเปาะไข่ฟองใหญ่ 4-5 กระเปาะ พร้อมมีไข่อ่อนเป็นจ้านวนมาก แต่มีการเจริญขึ้นมาครั้ง
ละ 1 ฟองเรียงกัน โดยอิทธิพลของฮอร์โมนฟอลลิเคิล สทิมิวลาทิ่งและลูทิไนซ์ซิ่ง โดยมีช่วงระยะ
เวลาของการเจริญแต่ละใบประมาณ 26 ชั่วโมง มีการเจริญของไข่เริ่มจากในกระเปาะไข่ไปสิ้นสุด
การเจริญในท่อน้าไข่

รูปที่ 11.4 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งของอวัยวะสืบพันธุ์ของไก่เพศเมีย
ที่มา: https://www.extension.org/pages/65372/avian-reproductive-systemfemale
ส่วนแม่ ไ ก่ ที่ อยู่ ใ นระยะพั ก ตัว ไม่ไ ด้ วางไข่ จะมีลัก ษณะรั งไข่รู ปไข่ย าวแบนซึ่งมี ปลาย
ด้านหน้าป้าน และปลายด้านหลังแหลมเล็กน้อย มีขนาดยาวประมาณ 3 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2
เซนติเมตร และหนาประมาณ 3.5-100 มิลลิเมตร ในระยะนี้มีน้าหนักประมาณ 2-6 กรัม เท่านั้น มีโอ
โอไซท็จ้านวนมากมายแต่มีขนาดเล็กมาก มีสีเทาหรือขาวเทา กระเปาะไข่ที่เจริญเต็มที่แล้วจะมีผนัง
กระเปาะไข่ 6 ชั้น คือ
2.1.1 อินเนอร์โมสท์ (innermost layer) เป็นชั้นที่แคบที่สุด มีเซลล์โซนาเรเดียตา (zona
radiata) เป็นชั้นที่หุ้มอยู่ชั้นในสุดของกระเปาะไข่และเป็นผนังหุ้มไข่ (egg membrane)
การผสมเทียม : การผสมเทียมในสัตว์ปีก
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2.1.2 สทราทัมกรานูโลซัม (stratum granulosum) เป็นชั้นของเซลล์ที่อยู่รอบโอโอไซท์
2.1.3 ทีคาอินเทอร์นา (theca interna) มีเซลล์เรียงกันอย่างหนาแน่น
2.1.4 ทีคาเอกซ์เทอร์นา (theca externa) มีเซลล์หลวมกว่าชั้นทีคาอินเทอร์นา
2.1.5 ซูปเปอร์ฟิเชียลทูนิค (superficial tunic) เป็นชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
2.1.6 เยื่อบุผิว (epithelium tissue) อยู่ชั้นนอกสุด
ในชั้นของกระเปาะไข่ที่โตเต็มที่ จะพบสติคมา (sticma) เป็นรอยแถบเล็ก ๆ อยู่ที่กระเปาะไข่
แก่เป็นชั้นของกล้ามเนื้อเรียบที่อัดแน่น ไม่มีเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดด้ามาหล่อเลี้ยง ซึ่งที่สติคมา
คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่เกิดการแตกออกของกระเปาะไข่สุก ที่เป็นผลมาจากฮอร์โมนลูทิไนซ์ซิ่งใน
ขบวนการตกไข่ (ovulation)
2.2 ท่อนาไข่ ยึดด้วยเอ็นเพอริโทเนียลดอร์ซอล (peritoneal dorsal ligament) ซึ่งหุ้มไปทางด้าน
ล่างกลายเป็นเส้นเอ็นเวนทรัล (ventral ligament) ท่อน้าไข่เป็นส่วนที่มีเส้นเลือด เส้นประสาทมา
หล่อเลี้ยงมาก และมีชั้นของกล้ามเนื้อมาก
ท่อน้าไข่โดยทั่วไปยาวประมาณ 14-19 เซนติเมตร หนักประมาณ 5 กรัม ในไก่ไข่ท่อน้าไข่
ยาวประมาณ 42-86 เซนติเมตร หนักประมาณ 76 กรัม ท่อน้าไข่ของไก่แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
2.2.1 อินฟันดิบูลัม (infundibulum) เป็นส่วนที่รองรับไข่ โดยมีฟิมเบรีย (fimbrea) มีลักษณะ
คล้ายนิ้วมือยื่นคลุมไปโดยรอบของอินฟันดิบูลัม ส่วนอินฟันดิบูลัมเองมีลักษณะคล้ายกระทะเพื่อ
รองรับ ไข่ โดยปกติก ารตกไข่ ไข่จะตกลงท่อน้าไข่ โดยฟิ มเบรียโบกพัดให้ไข่ลงตรงทางเข้า มี
โอกาสน้อยมากที่ไข่ซึ่งยังไม่มีการตกไข่ในขณะที่อยู่ติดกับรังไข่ได้เข้ามาชิดกับอินฟันดิบูลัม และ
เกิดการตกไข่ ในส่วนที่ต่อจากแอ่งคล้ายกระทะของอินฟันดิบูลัม จะเป็นท่อแคบ เรียกว่า ทูบูล่า
รีเจียน (tubular region) หรือส่วนคอ ส่วนนี้จะเป็นตัวสร้างชาลาซี (chalazae) ซึ่งเป็นแถบหมุนเป็น
เกลียวในไข่ขาวยึดระหว่างไข่แดงและเปลือกไข่ด้านในมีอยู่ 2 ขั้วตรงข้ามกัน บริเวณส่วนคอของ
อินฟันดิบูลัมมีผนังหนากว่าบริเวณฟิมเบรีย แต่บางกว่าส่วนอื่น ๆ ของท่อน้าไข่ ภายในจะเป็นหลืบ
2.2.2 แมกนัม (magnum) เป็นส่วนที่สร้างอัลบูมิน (albumin) มีความยาวมากกว่าส่วนอื่น ๆ
ของท่อน้าไข่ สามารถแยกส่วนแมกนัมออกจากส่วนอื่น ๆ ได้โดยที่ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางภายนอก
มากขึ้นและมีผนังหนาขึ้น ผนังด้านในมีหลืบประมาณ 22 หลืบ และมีเซลล์ที่สร้างน้้าคัดหลั่งอยู่เป็น
จ้านวนมาก ในไก่ที่วางไข่มีความยาวของแมกนัมประมาณ 20-48 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2
เซนติเมตร
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2.2.3 อิสธ์มัส (isthmus) ส่วนนี้เป็นส่วนสั้น ๆ และมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลง ในไก่ที่วางไข่มี
ความยาว 4-12 เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ที่ตัวของอิสธ์มัสและแมกนัม มีแถบ
แคบ ๆ กว้างประมาณ 1-13 มิลลิเมตร เป็นรอยแบ่งทั้งสองส่วนออกจากกัน ในอิสธ์มัส มีหลืบอยู่
ประมาณ 18-20 หลืบ
2.3.4 ต่อมสร้างเปลือกไข่ (shell gland) หรือมดลูก ซึ่งไก่ในช่วงที่วางไข่มีความยาวของต่อม
สร้างเปลือกไข่ประมาณ 4-12 เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 3 เซนติเมตร ไข่จะอยู่ในต่อม
สร้างเปลือกไข่ประมาณ 20 เซนติเมตร ในช่วง 6 เซนติเมตรแรกจะมีของเหลวคล้ายน้้าที่ผลิตจาก
ส่วนคอของต่อมสร้างเปลือกไข่จะถูกดันเข้าในไข่ อย่างไรก็ตามของเหลวนี้อาจเข้าในไข่ตลอดช่วง
ที่ไข่ยังคงอยู่ในต่อมสร้างเปลือกไข่ก็ได้ หลังจากนั้นจะมีการสะสมของแคลเซียมเพื่อสร้างเปลือกไข่
และอีกหน้าที่หนึ่งคือสร้างคิว ทิเคิล (cuticle) และสร้างเม็ดสี (pigment) ให้กับเปลือกไข่ก่อนที่จะ
วางไข่ไม่กี่ชั่วโมง
2.3.5 ช่องคลอด ท้าหน้าที่เป็นทางผ่านของไข่จากต่อมสร้างเปลือกไข่ออกสู่ภายนอก โดยไม่
มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมเลย นอกจากนั้นยังท้าหน้าที่ส้าคัญคือเป็นต่อมที่เก็บสะสมตัวอสุจิไว้ในการ
ปฏิสนธิ ช่องคลอดมีรูปร่างเป็นท่อโค้งคล้ายตัวเอส มีกล้ามเนื้อแทรกอยู่ และมีช่องว่างภายในท่อ
แคบ ในไก่ที่ก้าลังไข่มีความยาวช่องคลอดประมาณ 4-12 เซนติเมตร และมีเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1
เซนติเมตร กล้ามเนื้อของช่องคลอดแข็งแรงมาก เมื่อไก่ได้รับการผสม ตัวอสุจิสามารถเดินทางไป
ถึงท่อน้าไข่ในไม่กี่นาที แต่ภายใน 24 ชั่วโมง ตัวอสุจิเหล่านี้จะหายไป และเนื่องจากการผสมนี้
จะต้องมีตัวอสุจิในการปฏิสนธิเป็นเวลาถึง 10-14 วัน เพื่อให้ไข่ทุกใบได้รับการผสม ดังนั้นจึงมีการ
เก็บตัวอสุจิส้ารองไว้ใช้ในการผสมต่อไป พบว่าช่องคลอดสามารถเก็บตัวอสุจิไว้ได้ดี แต่ยังไม่ทราบ
กลไกในการปล่อยตัวอสุจิออกมาปฏิสนธิในช่วงที่มีการตกไข่
ส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ของไก่เพศเมีย ดังแสดงในรูปที่ 11.5
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รูปที่ 11.5 แสดงส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ของไก่เพศเมีย
ที่มา: http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/41721.pdf
3. เครื่องมือที่ใช้ในการผสมเทียมสัตว์ปีก
เครื่องมือที่ใช้โดยทั่วไปในการผสมเทียมไก่ ดังแสดงในรูปที่ 11.6 มีดังนี้
3.1 กรวยเก็บน้าเชื้อ กรวยเก็บน้้าเชื้อใช้ส้าหรับรองรับน้้าเชื้อที่หลั่งจากปาปิลลี่ ยังนิยมใช้กรวย
มากกว่าการใช้หลอดเก็บน้้าเชื้อดังเช่นในโค เพราะต้องการรวบรวมน้้าเชื้อที่หลั่งออกมาให้ไปอยู่ใน
จุดเดียวกัน และเป็นการยากที่หลอดเก็บน้้าเชื้อจะครอบปาปิลลี่ได้ กรวยเก็บน้้าเชื้ออาจเป็นพลาสติก
หรือแก้ว แต่สามารถท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อได้สะดวก ด้านแคบของกรวยเก็บน้้าเชื้อมีไม้คอร์ค
อุดอยู่ เพื่อไม่ให้น้าเชื้อไหลรวมกันอยู่บริเวณคอของกรวยเก็บน้้าเชื้อ
3.2 กระบอกฉีดทูเบอร์คูลิน (tuberculin syringe) เป็นกระบอกฉีดมีขนาด 1 มิลลิลิตร มีขีดบอก
ปริมาตรเป็น 1 ใน 100 เพื่อใช้ในการวัดปริมาตรของน้้าเชื้อที่ฉีดให้แม่ไก่ และเป็นตัวสอดเข้าไปใน
ท่อน้าไข่ของแม่ไก่ในการฉีดน้้าเชื้อผสมเทียม หากท้าการผสมเทียมหลายตัวควรมีส่วนปลายใช้ต่อ
กับกระบอกฉีด ซึ่งส่วนปลายที่ต่อนั้นยาวประมาณ 5 เซนติเมตร และมีปลายมน สามารถเปลี่ยน
ปลายต่อกระบอกฉีดได้ง่าย หากมีการผสมหลายกลุ่ม
3.3 กระติกควบคุมอุณหภูมิ ใช้ส้าหรับเก็บน้้าเชื้อ
3.4 กรวยโลหะ ใช้ส้าหรับบังคับพ่อไก่ในการรีดน้้าเชื้อ
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รูปที่ 11.6 เครื่องมือที่ใช้ในการผสมเทียมไก่
ที่มา: Perry (1968) อ้างโดยพีรศักดิ์ (2530)
4. การรีดเก็บน้าเชื้อสัตว์ปีก
4.1 การรีดเก็บน้าเชื้อไก่ การรีดน้้าเชื้อในไก่ที่นิยมกันมากคือการนวด พ่อไก่ที่ จะใช้ในการรีด
น้้าเชื้อต้องได้รับการแยกออกจากตัวเมียไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อให้พ่อไก่ได้พักผ่อน และช่วยให้
มีการสร้างอสุจิตลอดจนเก็บส้ารองไว้ส้าหรับการรีดน้้าเชื้ออย่างพอเพียง ควรขังพ่อไก่เพื่อ แยกจาก
แม่ไก่ไว้ในกรง ประมาณกรงละ 1-2 ตัว พบว่าไม่มีความแตกต่างของคุณภาพน้้าเชื้อของพ่อไก่ที่
ขังเดี่ยวหรือขังรวม 2 ตัว แต่พบว่าพ่อไก่ที่ขังรวม 2 ตัว มักจะให้น้าเชื้อที่มีปริมาณมากกว่าน้้าเชื้อพ่อ
ไก่ที่ขังเดี่ยว กรงขังมีขนาดกว้าง 30-50 เซนติเมตร และยาว 45-50 เซนติเมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของ
พันธุ์ไก่และใช้ขังตัวเดี่ยวหรือ 2 ตัว
4.1.1 การฝึกพ่อไก่รีดเก็บน้าเชื้อ การฝึกรีดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเมื่อต้องการรี ด
น้้าเชื้อพ่อไก่ตัวนั้นก็จะสามารถรีดเก็บน้้าเชื้อได้ การฝึกหรือการรีดเก็บน้้าเชื้อไม่เกิน 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ จะไม่มีผลต่อคุณภาพของน้้าเชื้อ และถ้าหากการฝึกรีดเก็บน้้าเชื้อ หรือในการรีดเก็บน้้าเชื้อ
เพื่อน้าไปใช้ มีการปะปนของน้้าเข้าในน้้าเชื้อด้วย สามารถแก้ไขด้วยการลดให้น้าที่กิน ลดอาหาร
อัดเม็ด และให้อาหารพวกเมล็ดข้าวแทน ควรตัดขนบริ เวณด้านท้ายของตัวไก่ให้สั้น เพื่อให้สะดวก
ในการรีดเก็บน้้าเชื้อ และป้องกันการปะปนของสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ
4.1.2 การปฏิบัติเลี้ยงดูพ่อไก่ ที่รีดเก็บน้าเชื้อ การดูแลเลี้ยงดูพ่อไก่ ควรค้านึงถึงแสง และ
อุณหภูมิ เพราะมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของน้้าเชื้ออย่างมาก ช่วงวันสั้นจะท้าให้จ้านวน
ตัวอสุจิตายและผิดปกติในน้้าเชื้อมากขึ้น ดังนั้นหากช่วงใดเป็นช่วงวันสั้นจ้าเป็นต้องให้แสงสว่าง
เพิ่ม จะช่วยรักษาระดับของปริมาณและคุณภาพของน้้าเชื้อให้คงที่
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4.1.3 วิธี การรีดเก็บน้าเชื้อ การรีดเก็บน้้าเชื้อไก่วิธีที่นิยมโดยการนวด ผู้ที่คิดค้นคือ ควินน์
เบอร์โรวล์ (Quinn Burrows) มีอยู่ 2 วิธีคือใช้ผู้ท้าการรีดน้้าเชื้อ 2 คน และผู้ท้าการรีดน้้าเชื้อคนเดียว
1) การใช้ผู้ท้าการรีดน้้าเชื้อไก่ 2 คน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและใช้กันมากที่สุด โดยมีผู้ช่วย
จับพ่อไก่ และมีผู้ที่รีดเก็บน้้าเชื้อ ผู้ช่วยจะจับพ่อไก่ที่บริเวณโคนขาทั้ง 2 ข้างไว้ เพื่อป้องกันการ
กระพือปีก การจับควรหันด้านหน้าของพ่อไก่เข้าหาตัว จับอยู่ในแนวระดับความสูงที่เหมาะสม
ส้าหรับผู้รีดเก็บน้้าเชื้อ ท้างานได้สะดวก อาจจับพ่อไก่ไว้ในอุ้งมือหรือจับมาแนบชิดล้าตัวก็ได้ ผู้รีด
เก็บน้้าเชื้อจะใช้ฝ่ามือซ้ายกันขนหางของพ่อไก่ให้ขึ้นไปด้านบน เพื่อเปิดให้เห็นโคลเอก้า และใช้
นิ้ว หั ว แม่ มื อ กั บ นิ้ว ชี้ ข องมื อ ซ้ า ยนั้น จั บ โคลเอก้ าไว้ ส่ ว นมื อ ขวาถื อ กรวยเก็ บ น้้า เชื้ อ รองอยู่ ใ ต้
โคลเอก้า และใช้นิ้วมือนวดส่วนอ่อนของท้องที่บริเวณใกล้กับช่องเชิงกรานให้ผลในการรีดเก็บ
น้้าเชื้อได้ดีขึ้น เมื่อนวดโคลเอก้าด้วยมือซ้าย และนวดท้องด้วยมือขวาจนกระทั่งพ่อไก่ตอบสนองต่อ
การกระตุ้นแล้ว จะเกิดการแข็งตัวของอวัยวะผสมพันธุ์ และปาปิลลี่โผล่พ้นโคลเอก้าออกมา เพราะ
น้้าเชื้อจะสะสมอยู่ที่บริเวณบัลบัสวาสาดีเฟอเรนเทีย (bulbus vasa deferentia) ซึ่งอยู่ทางด้านท้าย
ของปาปิลลี่ ดังแสดงในรูปที่ 11.7
ข้อผิดพลาดในการรีดเก็บน้้าเชื้อมักเกิดเนื่องจากการรีดน้้าเชื้อออกมาก่อนที่ปาปิลลี่จะ
มีการแข็งตัวเต็มที่ ในบางครั้งหากไม่มีผู้ช่ วยท้าการรีด ผู้รีดน้้าเชื้อสามารถใช้เครื่องควบคุมพ่อไก่
โดยให้ส่วนคอสอดเข้าในช่องของเครื่องมือ และส่วนล้าตัวนอนอยู่บนรางโลหะ ส่วนขาจะสอดอยู่
ในช่องที่บากไว้ ท้าให้พ่อไก่อยู่ในสภาพนิ่ง จึงท้าการรีดน้้าเชื้อได้ ส่วนผู้ช่วยจะคอยช่วยเหลือใน
การถือกรวยเก็บน้้าเชื้อ

รูปที่ 11.7 (วีดีทัศน์ที่ 11.1) การรีดน้้าเชื้อไก่โดยใช้ผู้ท้าการรีด 2 คน
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=ridF_hCj5Z4
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2) การใช้ผู้ท้าการรีดน้้าเชื้อไก่คนเดียว ท้าได้โดยการจับพ่อไก่ และรีดเก็บน้้าเชื้อด้วย
ตัวคนเดียว แต่เป็นการยุ่งยากบ้างในการจับ และท้าให้พ่อไก่ได้รับความเครียดได้มาก โดยเฉพาะพ่อ
ไก่ที่ไม่ได้รับการฝึกรีดเก็บน้้าเชื้อมาก่อน การรีดแบบนี้อาจใช้เครื่องมือช่วยหรือใช้เครื่องมือในการ
บังคับไก่ซึ่งออกแบบเองช่วยก็ได้ การใช้เครื่องมือในการบังคับไก่ช่วยนี้ได้เขียนไว้ โดย กาเบลียล
(Gabiel) โดยใช้กรวยโลหะคล้ายกับที่ใช้ฆ่าไก่ ให้พ่อไก่สอดด้านหน้าเข้าไปในกรวย ซึ่งมีความยาว
ประมาณ 28 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกรวยประมาณ 16 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง
ด้านแคบประมาณ 12 เซนติเมตร ดังนั้นพ่อไก่จะไม่สามารถกระพือปีกได้ เพราะล้าตัวจะติดแน่น
ภายในกรวยโลหะ โดยโผล่ด้านท้ายของล้าตัวออกมาข้างนอก เป็นการสะดวกในการรีดน้้าเชื้อโดย
ผู้รีดคนเดียว ดังแสดงในรูปที่ 11.8

รูปที่ 11.8 ลักษณะของการควบคุมไก่เพศผู้ในการรีดน้้าเชื้อโดยใช้กรวยโลหะ
ที่มา: Perry (1968) อ้างโดยพีรศักดิ์ (2530)
วิธีรีดเก็บน้้าเชื้อคนเดียวที่เป็นวิธีง่ายวิธีหนึ่ง ซึ่งเขียนไว้โดย มูเอลเลอร์ (Mueller)
ในปี พ.ศ. 2492 วิธีของเขาควบคุมพ่อไก่ไว้บนตักของผู้รีดน้้าเชื้อซึ่งนั่งอยู่ ใช้หัวเข่าหนีบขาของ
พ่อไก่ทั้ง 2 ไว้ และให้พ่อไก่หันหัวไปด้านซ้ายมือของผู้รีดเก็บน้้าเชื้อ ท้าให้สามารถใช้มือซ้ายใน
การนวดโคลเอก้า มือขวาใช้ในการนวดบริเวณท้องและถือกรวยเก็บน้้าเชื้อ การนวด มีข้อควรระวัง
คือ ต้องท้าการบีบไล่น้าเชื้อจากปาปิลลี่ด้วยแรงขนาดพอดี เพื่อลดการปะปนของสิ่งอื่น ๆ ลงใน
น้้าเชื้อ เพราะการรีดแรง ๆ จะท้าให้มียูเรียหรืออุจจาระปนลงในน้้าเชื้อได้ และอาจท้าให้เลือดออก
บริเวณปาปิลลี่ เกิดการปะปนเลือดลงในน้้าเชื้อ และอาจเกิดการอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ์ตามมา
หากพบว่าเลือดปะปนในน้้าเชื้อต้องพักพ่อไก่ไว้สัก 2-3 วัน และการรีดน้้าเชื้อในครั้งต่อ ๆ ไป ต้อง
ท้าด้วยความระมัดระวัง หากพบยูเรียซึ่งจะมีสีขาวคล้ายชอร์คจ้านวนเล็กน้อยปนอยู่ในน้้าเชื้ออาจจะ
ไม่มีผลต่ออัตราการผสมติดได้ ถ้าหากรีบผสมในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่วนการปะปนด้วยอุจจาระ
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ลงในน้้าเชื้อจะมีผลต่ออัตราการผสมติด ควรท้าการแยกเอาอุจจาระออกโดยเร็วหรืออาจเป็ นไปได้
ให้ทิ้งน้้าเชื้อนั้นไป
การรีดเก็บน้้าเชื้อคนเดียวอีกแบบหนึ่ง เขียนอธิบายไว้โดย วีลเลอร์ (Wheeler) ในปี
พ.ศ. 2511 ควบคุมพ่อไก่โดยผู้รีดเก็บน้้าเชื้อยืนคุกเข่ากดพ่อไก่ด้วยเข่าไว้พออยู่ และใช้การกระตุ้น
ทางเพศโดยการลูบหลังไก่ลงมายังปลายหางเป็นจังหวะหลายครั้งจนกระทั่งปาปิลลี่โผล่ออกมา แล้ว
จึงใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือซ้ายจับบริเวณโคลเอก้า และมือขวาถือกรวยเก็บน้้าเชื้อมาเตรียม
พร้อมไว้ แล้วจึงท้าการรีดเก็บน้้าเชื้อในลักษณะคล้ายการรีดนม ลงสู่กรวยเก็บน้้าเชื้อ
4.2 การรีดเก็บน้าเชื้อในสัตว์ปีกอื่น ๆ นอกจากการรีดน้้าเชื้อในไก่แล้ว ยังมีสัตว์ปีกอื่น ๆ ที่มี
ขนาดเล็กกว่าหรือขนาดใหญ่กว่าไก่โดยทั่วไป จึงมีวิธีการรีดเก็บน้้าเชื้อ ดังนี้
4.2.1 การรีดน้าเชื้อนกกระทา วิธการรีดเก็บน้้าเชื้อคล้าย ๆ กับไก่ นกกระทาจะรีดน้้าเชื้อได้
ง่าย วิธีการรีดโดยการลูบหลัง จากนั้นบีบที่บริเวณก้นโดยทันที จะน้้าเชื้อที่มีสีขาว ซึ่งมีความขาวขุ่น
ตามความเข้มข้นของอสุจิ ในนกกระทาก่อนรีดน้้าเชื้อ ควรบีบฟองสีขาวที่ก้นออกเสียก่อนจึงลูบ
หลังกระตุ้น
4.2.2 การรีดน้าเชื้อไก่งวง ไก่งวงมีน้าหนักตัวมากควรใช้คน 2 คน โดยคนหนึ่งจับขาสองข้าง
รวบเข้ากับปีก เอาหน้าอกไก่วางบนพื้นที่นุ่ม อีกคนหนึ่งลูบหลังและนวดเบา ๆ เมื่อไก่งวงมีอารมณ์
ทางเพศจะสังเกตเห็นก้นเผยอแข็งและมีสีแดง ใช้มือบีบน้้าเชื้อ จะพบน้้าเชื้อที่มีสีขาวขุ่นมาก แต่มี
ปริมาณน้อย ให้ใช้ปิเปท ดูดออกเก็บไว้ในหลอด ในพวกนกกระเรียนก็ใช้วิธีการท้านองเดียวกัน ใน
สัตว์ปีกขนาดใหญ่จะใช้เวลากระตุ้นนานกว่าพวกไก่
4.2.3 การรีดน้าเชื้อเป็ดและห่าน การกระตุ้นในการรีดน้้าเชื้อเป็ดและห่านจะใช้เวลานาน
วิธีการกระตุ้นท้าได้โดยการลูบหลังพร้อม ๆ กับนวดบริเวณก้น ซึ่งสัตว์พวกนี้จะมีอวัยวะส่งน้้าเชื้อ
เข้าไปในช่องคลอดที่เรียกว่า ฟาลลัส (phallus) ที่คล้ายคลึงกับลึงค์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หาก
กระตุ้นพ่อพันธุ์มีอารมณ์ทางเพศจะพบว่าบริเวณก้นจะขยายใหญ่และแข็งกว่าปกติ ทั้งนี้เนื่องจากมี
เลือดมาหล่อเลี้ยงที่ลึงค์มากขึ้น เมื่อกระตุ้นได้ที่ ฟาลลัส ก็จะพุ่งออกมาพร้อมกับการปลดปล่อย
น้้าเชื้อ การรีดน้้าเชื้อเป็ดเทศวิธีที่ง่ายอาจท้าได้โดยขังแยกตัวผู้ออกจากฝูงตัวเมียประมาณ 3 วัน
จากนั้นน้าตัวเมียเข้าไป เมื่อตัวผู้ขึ้นทับให้สังเกตบริเวณก้นตัวผู้ หากแดงจัดและพบฟาลลัสบาน
เต็มที่ ให้ใช้มือบีบที่โคนก้น ฟาลลัสจะพุ่งออกพร้อมกับการหลั่งน้้าเชื้อ ผู้รีดสามารถเก็บน้้าเชื้อได้
โดยการใช้บีคเกอร์รองรับ ดังแสดงในรูปที่ 11.9
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รูปที่ 11.9 การรีดน้้าเชื้อห่าน
ที่มา: เทวินทร์ (2542)
5. น้าเชื้อสัตว์ปีก
ไก่ที่ได้จากการรีดเก็บน้้าเชื้อมีปริมาตรประมาณ 0.2-0.5 มิลลิลิตร ตัวอสุจิมีความเข้มข้นเฉลี่ย 3
พั นล้า นตัวต่อ มิ ล ลิลิตร ซึ่ง ปริม าตรจะแตกต่างกั น ไปตามการรีดเก็ บ แต่ล ะครั้ง เนื่องจากความ
ช้านาญและประสบการณ์ของผู้รีดเก็ บน้้าเชื้อ และปริมาณของของเหลวจากลิมพ์โฟลด์ ซึ่งหลั่ง
ออกมารวมกับน้้าเชื้อ ในไก่ที่มีความสมบูรณ์สามารถรีดเก็บน้้าเชื้อได้ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นระยะ
เวลาติดต่อกันนาน ๆ โดยไม่มีผลต่อปริมาตรและคุณภาพของน้้าเชื้อที่รีดเก็บได้ การรีดเก็บน้้าเชื้อ
บ่อยครั้งจะมีผลต่อปริมาตรและคุณภาพของน้้าเชื้อตามความถี่ที่รีดเก็บ ปริมาตรและความเข้มข้น
ของตัวอสุจิในน้้าเชื้อสัตว์ปีก ดังแสดงในตารางที่ 11.1
น้้าเชื้อของสัตว์ปีกมีตัวอสุจิที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังแสดงในรูปที่ 11.10 ตัวอสุจิ
ของสั ตว์ ปี ก มี ข นาดเล็ ก กว่ า มี หั ว ลั ก ษณะยาวและไม่ มีไ คโนพลาสมิ ค ดรอพเล็ท (kinoplasmic
droplet) ในน้้าเชื้อจะพบสารพวกไขมัน และไกลโคโปรตีน รอบ ๆ ตัวอสุจิบริเวณอโครโซม และ
พบฟอสโฟไลปิด ที่บริเวณหางของตัวอสุจิ คาดว่าเป็นแหล่งพลังงาน ในส่วนของของเหลวใน
น้้าเชื้อ พบสาร ละลายของเกลือหลายชนิด และมีกรดอะมิโนอยู่บ้าง แต่จะแตกต่างจากส่วนของ
ของเหลวในน้้าเชื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ของเหลวในน้้าเชื้อของสัตว์ปีกไม่มีฟรุคโตส ซิเตรท
เออร์โกธิโอนีน ฟอสโฟรีลโคลีน และไกลโคฟอสโฟรีลโคลีน นอกจากนี้มีแอนไออนพวกคลอไรด์
ต่้า แต่มีกลูตาเมทสูง
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ตารางที่ 11.1 แสดงปริมาตรและความเข้มข้นของตัวอสุจิในน้้าเชื้อสัตว์ปีกชนิดต่าง ๆ
ชนิด
ลักษณะ

ไก่
พันธุ์เนื้อ

ไก่พันธุ์ไข่
ไก่งวง
ไก่ต๊อก
เป็ด
ห่าน
พันธุ์
พันธุ์
พันธุ์
พันธุ์
เบา ขนาดกลาง
เบา
หนัก
ปริมาตร
0.35
0.15
0.2
0.15
0.2
0.075
0.23
0.52
(มล.)
(0.1-0.9) (0.05-0.9) (0.08-0.5) (0.08-0.3) (0.1-0.33) (0.05-015) (0.1-1.0) (0.2-1.5)
ความเข้มข้น 5.7
5.0
5.0
9.0
9.5
6.0
4.0
0.25
(1x108 มล.) (3.0-8.0) (4.0-7.5) (3.5-6.0) (8.0-14.0) (9.0-13.5) (4.0-8.0) (0.02-6.0) (0.03-1.3)

ที่มา : เทวินทร์ (2542)

รูปที่ 11.10 แสดงรูปร่างลักษณะตัวอสุจิของไก่
ที่มา: http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/41721.pdf
6. การเจือจางและการเก็บรักษาน้าเชื้อสัตว์ปีก
6.1 สารเจือจางน้าเชื้อ การผสมเทียมแม่ไก่ในจ้านวนมาก ๆ มีความจ้าเป็นต้องท้าการเจือจาง
น้้าเชื้อ เพื่อให้มีปริมาตรมากขึ้น และสามารถแบ่งน้้าเชื้อไปผสมเทียมได้มากตัวขึ้น ได้ มีการทดลอง
ใช้สารเจือจางน้้าเชื้อชนิดต่าง ๆ เพื่อเจือจางน้้าเชื้อสัตว์ปีก แต่พบว่าตัวอสุจิของสัตว์ปีก สามารถถูก
ท้าลายด้วยสารเจือจางน้้าเชื้อได้ง่าย มากกว่าน้้าเชื้อของสัตว์ชนิดอื่น ๆ จากการทดลองใช้สารเจือจาง
น้้าเชื้อพ่อโค เช่น ไข่แดงฟอสเฟตหรือซิเตรทในการเจือจางน้้าเชื้อไก่และไก่งวงนั้น พบว่าไม่เป็นที่
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น่าพอใจ แม้ว่าการใช้สารเจือจางชนิดนั้นจะให้ผลดีในโคก็ตาม การทดลองใช้ไข่ขาวเจือจางน้้าเชื้อก็
ได้ผลดีเช่นเดียวกัน
สารเจือจางส้าหรับน้้าเชื้อที่จะใช้ผสมเทียมในทันที พบว่าสารเจือจางน้้าเชื้อที่ดีที่สุดส้าหรับ
ไก่ก็คือของเหลวในน้้าเชื้อนั่นเอง อย่างไรก็ตามการเจือจางน้้าเชื้อควรค้านึงถึงปริมาณของตัวอสุจิที่
อยู่ในน้้าเชื้อ ขนาดที่จะฉีดผสมให้แม่ไก่ในแต่ละครั้ง แนะน้าว่าปริมาณตัวอสุจิที่ใช้ส้าหรับฉีดผสม
ครั้งหนึ่ง ๆ ต้องมีอย่างน้อย 62 ล้านตัว มีสูตรสารเจือจางน้้าเชื้อหลายตัวที่ใช้กันดังนี้คือ
6.1.1 สารละลายริงเกอร์ (Ringer’s solution) จะมีส่วนประกอบคือโซเดียมคลอไรด์ 9 กรัม
โพแตสเซียมคลอไรด์ 0.30 กรัม แคลเซียมคลอไรด์ 0.25 กรัม และโมโนโซเดียม คาร์บอร์เนต 0.20
กรัม และน้้ากลั่น 100 มิลลิลิตร
6.1.2 สารละลายลอค (Locke’s solution) ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์ 9 กรัม โพแตส
เซียมคลอไรด์ 0.24 กรัม แคลเซียมคลอไรด์ 0.42 กรัม โมโนโซเดียมคาร์บอร์เนต 0.20 กรัม แดกซ์
โตรส 1 กรัม และน้้ากลั่น 1,000 มิลลิลิตร
6.1.3 สารละลายทายโรด (Tyrode’s solution) ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์ 9 กรัม โพแตส
เซียมคลอไรด์ 0.20 กรัม แคลเซียมคลอไรด์ 0.20 กรัม แมกนีเซียมคลอไรด์ 0.10 กรัม โมโนโซเดียม
คาร์บอร์เนต 1 กรัม แดกซ์โตรส 1 กรัม น้้ากลั่น 1,000 มิลลิลิตร
สารละลายทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว สามารถใช้เป็นสารเจือจางน้้าเชื้อได้ โดยมีการลดอัตรา
การผสมติดลงไม่เกินร้อยละ 10-20 ตลอดจนให้ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่ 6.6-6.8
6.1.4 สารละลายอื่น ๆ มีนักวิชาการบางคนแนะน้า สูตรของสารเจือจางน้้าเชื้อที่หาได้ง่าย
โดยใช้นมสดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว สูตรที่แนะน้าคือน้้าเชื้อ 1 ส่วนต่อสารเจือจางน้้าเชื้อ 3 ส่วน และ
ฉีดน้้าเชื้อผสมเทียมขนาด 0.1 มิลลิลิตร
การเจือจางน้้า เชื้ อที่ใ ช้ กันแพร่หลายในระดับเกษตรกรสามารถท้าได้ง่าย สะดวก จึงขอ
แนะน้าคือเมื่อได้น้าเชื้อมาแล้วให้ท้าเจือจางโดยใช้น้ากลั่นที่ละลายเกลือแกงบริสุทธิ์ความเข้มข้น
ของเกลือเท่ากับ 0.75% จ้านวน 2-3 เท่าของน้้าเชื้อ
6.2 อัตราการเจือจางน้าเชื้อ ในธรรมชาติการเจือจางน้้าเชื้อ ย่อมมีผลท้าให้ตัวอสุจิ มีความเครียด
ซึ่งจะมีระดับมากน้อยแตกต่างกันกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ชนิดของสัตว์ ชนิดของสารละลาย ตลอดจน
ปัจจัยอื่น ๆ โดยปกติอัตราเจือจางน้้าเชื้อในไก่ประมาณ 1:1-1:2 และในเป็ดประมาณ 1:4 ถ้าหากมี
การเก็บรักษาไว้หลายชั่วโมง ควรมีความเข้มข้นของตัวอสุจิสูงขึ้น ควรเจือจางและผสมทันที
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6.3 การเก็บรักษาน้าเชื้อ ในการเจือจางน้้าเชื้อด้วยน้้ายาเจือจางที่มีองค์ประกอบไม่ซับซ้อน เช่น
โซเดียมคลอไรด์ 0.9% ควรเจือจางทันทีภายหลังรีดและน้าไปผสมเทียมโดยเร็ว ส่วนการเจือจางด้วย
น้้ายาสูตรที่มีความซับซ้อน มักจะใช้น้าเชื้อภายใน 6-24 ชั่วโมง ซึ่งจะเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียส แต่หากผสมเทียมภายใน 3 ชั่วโมง ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
7. การฉีดน้าเชื้อผสมเทียมสัตว์ปีก
การฉีดน้้าเชื้อผสมเทียมในแม่ไก่นั้น พบว่าความเข้มข้นของน้้าเชื้อที่ฉีดเข้าไปในระบบสืบพันธุ์
มีความส้าคัญมาก เพราะเมื่อฉีดน้้าเชื้อที่มีตัวอสุจิ 1, 10, 100 และ 1,000 ล้านตัวต่อการฉีดเข้าบริเวณ
ช่องคลอดของแม่ไก่แต่ละครั้ง พบว่ามีอัตราการผสมติดเป็นร้อยละ 21, 38, 95 และ 97 ตามล้าดับ มี
ความสามารถที่จะผสมติดอยู่ได้นาน 4, 7, 14, และ 16 วัน ตามล้าดับ ดังนั้น ปริมาณหรือความ
เข้ ม ข้ นของตัวอสุ จิมี ผลมากต่ออั ตราการผสมติ ดสูง ตลอดจนระยะเวลาที่ตัวอสุจิอยู่ ใ นอวัย วะ
สืบพันธุ์ของแม่ไก่ก็มีผลด้วย จึงจัดได้ว่าเป็นข้อมูลที่ต้องพิจารณาในการจัดการผสมเทียมไก่ในการ
ที่จะมีความส้าเร็จสูง
7.1 วิธีการฉีดน้าเชื้อไก่ วิธีการฉีดน้้าเชื้อไก่มี 2 วิธี คือ การฉีดน้้าเชื้อโดยมีผู้ท้าการผสมเทียม 2
คน และการฉีดน้้าเชื้อโดยมีผู้ท้าการผสมเทียมเพียงคนเดียว รายละเอียดดังนี้
7.1.1 การฉีดน้าเชื้อโดยมีผู้ทาการผสมเทียมไก่ 2 คน เป็นวิธีที่นิยม ดังแสดงในรูปที่ 11.11
โดยผู้ช่วยจะเป็นผู้บังคับ สัตว์โดยใช้มือซ้ายอุ้มไก่แม่พันธุ์ให้แนบไว้กับล้าตัว และใช้มือขวาปลิ้น
โคลเอก้าให้ท่อน้าไข่โผล่ออกมา ใช้นิ้วหัวแม่มือวางไว้เหนือโคลเอก้า ใช้นิ้วมือที่เหลือและอุ้งมือกด
ลงที่บริเวณท้องใต้โคลเอก้า ท้าให้เกิดการปลิ้นกลับจนถึงท่อน้าไข่ โดยปรับระดับของการปลิ้นได้
โดยแรงกดของมือขวาที่กดจับใต้ท้องของตัวไก่ พบว่าช่องเปิดของท่อน้าไข่เปิดที่โคลเอก้าด้านซ้าย
เพราะในสัตว์ปีกมีท่อน้าไข่เจริญด้านซ้าย และท้าหน้าที่ได้เพียงด้านเดียว ส่วนด้านขวาของโคลเอก้า
จะเป็นช่องเปิดของล้าไส้ ในไก่ที่อยู่ในช่วงไข่ สามารถปลิ้นท่อน้าไข่ออกมาได้ง่าย ยกเว้นในแม่ไก่
ที่ค่อนข้างอ้วนจะต้องใช้แรงกดบริเวณท้องมากขึ้นจึงจะสามารถปลิ้นออกมาได้ เมื่อท่อน้าไข่ถูก
ปลิ้นออกมาแล้ว ผู้ผสมเทียมจะท้าการสอดกระบอกฉีดหรือปลายต่อกระบอกฉีด เข้าในท่อน้าไข่ลึก
ประมาณ 3 เซนติเมตร ก่อนที่จะฉีดน้้าเชื้อผู้ช่วยจะคลายมือที่กดท้องแม่ไก่เล็กน้อย เมื่อฉีดน้้าเชื้อเข้า
ไปจะช่วยให้มีการดูดน้้าเชื้อเข้าไปในท่อน้าไข่ เสร็จแล้วดึงกระบอกฉีดออก แล้วจึงปล่อยแม่ไก่ วิธี
ฉีดน้้าเชื้อดังกล่าวเขียนไว้โดยควินน์ เบอร์โรวส์ ในปี พ.ศ. 2480
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รูปที่ 11.11 แสดงการฉีดน้้าเชื้อผสมเทียมไก่โดยใช้ 2 คน
ที่มา: http://www.clinictech.most.go.th/online/techlist/attachFile/20131181645241.pdf
7.1.2 การฉีดน้าเชื้อโดยมีผู้ทาการผสมเทียมไก่เพียงคนเดียว โดยผู้ผสมเทียมจับแม่ไก่ด้วย
มือซ้าย อุ้มไก่ไว้ในอุ้งมือ แล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางหนีบขาขวาของแม่ไก่ และใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อย
หนีบขาซ้ายของแม่ไก่ ตามลักษณะที่จับดังกล่าว ด้านท้ายแม่ไก่จะหันมาทางขวามือของผู้ ฉีดน้้าเชื้อ
ผสมเทียม ส่วนมือขวาจะใช้ในการปลิ้นท่อน้าไข่ ออกมาคล้ายกับใช้ 2 คน เมื่อท่อน้าไข่ปลิ้นออก
มาแล้ วไม่ หดกลั บ เข้ า ไป ใช้ นิ้ วกลางของมือ ซ้ายที่จับแม่ไ ก่ ก ดบริเวณท้องของแม่ไ ก่ ไ ว้ ท้าให้
สามารถปล่อยมือขวาจากการปลิ้นท่อน้าไข่มาหยิบกระบอกฉีด เพื่อฉีดน้้าเชื้อเข้าไปในท่อน้าไข่ได้
ในการฉีดน้้าเชื้อวิธีนี้เขียนไว้โดยมูเอลเลอร์ ในปี พ.ศ. 2492 ดังแสดงในรูปที่ 11.12
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รูปที่ 11.12 (วีดีทัศน์ที่ 11.2) การฉีดน้้าเชื้อไก่โดยผู้ท้าการผสมเทียมเพียงคนเดียว
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=sOo_nQszl0
นอกจาก 2 วิธีการฉีดน้้าเชื้อผสมเทียมไก่ดังกล่าวแล้ว ยังมีวิธีของโมลทรี ในปี พ.ศ. 2499
โดยวิธีที่ไม่ต้องจับแม่ไก่ออกจากกรง ในการผสมเทียมไก่วิธีนี้จะสะดวก รวดเร็ว เหมาะส้าหรับที่
เลี้ยงแม่ไก่ไว้ในกรงเป็นจ้านวนมาก ๆ โดยใช้ 2 คนผสมเทียม สามารถผสมเทียมได้มากกว่าวิธีอื่น
ประมาณ 40 ตัวต่อชั่วโมง วิธีนี้โดยให้ผู้ช่วยจับขาแม่ไก่ที่อยู่ในกรง ให้จับที่ต้นขาไก่ด้วยมือขวา
แล้วดึงขาแม่ไก่ให้ลอดกรงออกมาอย่างระมัดระวัง โดยให้ตัวไก่ติดอยู่ในกรง แล้วใช้มือซ้ายปลิ้น
ท่อน้าไข่ใ ห้สัม พันธ์กั นกับ การกดบริเวณท้องด้วยมือขวาที่จับขาอยู่ ผู้ผสมเทียมใช้กระบอกฉีด
น้้าเชื้อเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของแม่ไก่ ดังแสดงในรูปที่ 11.13

รูปที่ 11.13 (วีดีทัศน์ที่ 11.3) การฉีดน้้าเชื้อผสมเทียมไก่ไข่โดยใช้กรงในการควบคุม
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=ridF_hCj5Z4
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7.2 ตาแหน่งของการฉีดน้าเชื้อ การฉีดน้้าเชื้อเข้าที่บริเวณต่อมสร้างเปลือกไข่ มีผลให้มีอัตรา
การผสมติดสูงกว่ากาฉีดน้้าเชื้อเข้าที่บริเวณช่องคลอด การฉีดเข้าที่บริเวณต่อมสร้างเปลือกไข่หรือ
มดลูก จ้าเป็นต้องปลิ้นท่อน้าไข่ออกมา ในบางครั้งใช้นิ้วสอดทางช่องคลอด เพื่อหาต้าแน่งของ
มดลูก แล้วใช้นิ้วชี้น้าปลายกระบอกฉีดไปยังต้าแหน่งมดลูก แต่อย่างไรก็ตามไม่นิยมสอดนิ้วเข้าไป
เพราะจะท้าให้อัตราการไข่ลดลง หรืออีกวิธีหนึ่งให้อุ้มไก่แนบอก โดยให้ด้านซ้ ายของไก่อยู่ชิด
ล้า ตั ว แล้ วใช้ มื อ ปลิ้น ท่ อ น้ า ไข่ โดยใช้มื อ ที่ อุ้ ม ช่ว ยกดบริเ วณท้ อ ง ค่ อ ย ๆ ท้ า อย่ า งสั ม พั น ธ์ กั น
จนกระทั่ ง ช่ อ งคลอดค่ อ ย ๆ ปลิ้ น ออกมา ให้ สั ง เกตว่ า ถึ ง มดลู ก แล้ ว พร้ อ มทั้ ง ดู ที่ เ ยื่ อ เมื อ กที่
เปลี่ยนแปลงไป และดูที่รอยต่อระหว่างช่องคลอดกับมดลูก แล้วจึงสอดกระบอกฉีดเข้าไปในมดลูก
และฉีดน้้าเชื้อ
อีกต้าแหน่งหนึ่งที่สามารถฉีดน้้าเชื้อให้เข้าไปผสมกับไข่ได้ คือการฉีดน้้าเชื้อเข้าในช่องท้อง
ตามวิธีแนะน้าของแวน ดริมีเลน ในปี พ.ศ. 2488 โดยการดูดน้้าเชื้อเข้าในกระบอกฉีดแล้วแทงผ่าน
ผนังช่องท้องทางด้านข้างของล้าตัวแม่ไก่ และฉีดน้้าเชื้อเข้าในช่องท้องบริเวณรังไข่ และท่อน้าไข่
ส่วนบน วิธีนี้ต้องใช้ความช้านาญและประสบการณ์เพื่อให้เกิดอันตรายกับไก่น้อยที่สุด ส่วนมาก
แล้วจะใช้ในการทดลองและใช้ในกรณีที่ผสมตามธรรมชาติแล้วไม่ติด วิธีนี้พบว่าให้อัตราการผสม
ติดต่้ากว่าวิธีธรรมดาอื่น ๆ
น้้าเชื้อของสัตว์ปีกมีความเข้มข้นประมาณ 3 พันล้านตัวต่อมิลลิลิตร ส่วนปริมาตรการหลั่ง
น้้าเชื้อครั้งหนึ่ง ๆ คือ 0.2-0.5 มิลลิลิตร มีจ้านวนตัวอสุจิประมาณ 600-1,500 ล้านตัว แวนดูอิจน์ ใน
ปี พ.ศ. 2507 แนะน้าควรใช้ตัวอสุจิในการผสมครั้งหนึ่ง ๆ จ้านวนไม่น้อยกว่า 62 ล้านตัว ดังนั้นใน
การหลั่งน้้าเชื้อครั้งหนึ่ง ๆ สามารถผสมเทียมแม่ไก่ได้ประมาณ 10-20 ตัว
การผสมเทียมในสัตว์ปีกนั้นไม่เหมือนกั บสัตว์อื่น ๆ เนื่องจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีการ
ตกไข่เพียงครั้งเดียวในการเป็นสัดครั้งหนึ่ง ๆ ดังนั้นจึงท้าการผสมเทียมได้ 1-2 ครั้งเท่านั้นในรอบ
นั้น แต่ในไก่มีการตกไข่และการออกไข่ทยอยออกมาเรื่อย ๆ จึงจ้าเป็นต้องมีอสุจิในทางเดินอวัยวะ
สืบพันธุ์แม่ไก่เพื่อคอยผสมกั บไข่ที่ตกลงมาในแต่ละวัน ซึ่งในไก่มีอวัยวะที่ให้ตัวอสุจิพักอาศัยอยู่
คือที่รอยต่อระหว่างต่อมสร้างเปลือกไข่กับช่องคลอด มีท่อรูปโค้งคล้ายตัวเอส พบว่าตัวอสุจิจะมี
ชีวิตอยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์แม่ไก่ตัวเมียนานถึง 32 วัน และในไก่งวงนานถึง 70 วัน และพบว่าเมื่อ
ผสมเทียมให้แม่ไก่แล้ว จะท้าให้มีความสามารถในการผสมติดร้อยละ 85 อยู่นาน 10 วัน ดังนั้นควร
ผสมเทียมไก่ทุก ๆ 7 วัน และควรเก็บไข่ไปฟักหลังจากการผสมเทียมแล้วจากวันที่ 2 เป็นต้นไป โดย
หลังวันที่ 7-8 อัตราการผสมติดจะทยอยต่้าลงไปเรื่อย ๆ ดังแสดงในกราฟที่ 11.1
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กราฟที่ 11.1 ร้อยละของไก่ที่มีเชื้อภายหลังการผสมเทียม
ที่มา: วรวิทย์ (2525) อ้างโดยพีรศักดิ์ (2530)
7.3 จานวนอสุจิและปริมาตรน้าเชื้อในการผสมเทียมสัตว์ปีก คุณสมบัติพิเศษของสัตว์ปีกที่
ตัวอสุจิมีความสามารถในการมีชีวิตรอดในทางเดินระบบสืบพันธุ์เพศเมียที่บริเวณ uterovaginal
junction และบริเวณ chraziferous ซึ่งอยู่บริเวณ infundibulum เป้าหมายในการพัฒนางานผสมเทียม
สัตว์ปี ก คื อการผสมเที ย มด้วยอสุจิที่มีจ้านวนน้ อยแต่ใ ห้ผลการผสมติดสูง และอยู่ ไ ด้เป็นเวลา
ยาวนานจากการผสมเทียมในแต่ละครั้ง จ้านวนอสุจิและความบ่อยในการผสมเทียมที่ใช้ในทาง
ปฏิบัติ ดังแสดงในตารางที่ 11.2
ในไก่มีการทดลองอัตราเจือจาง 1:1 - 1:2 เปรียบเทียบกับ 1:3 - 1:15 พบว่าได้ผลไม่แตกต่าง
กัน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การใช้จ้านวนอสุจิต่อการผสม 1 ครั้ง จะใช้มาตรฐานตามตารางที่
11.2 ส่วนปริมาตรใช้ 0.1 มิลลิลิตร เพื่อความแน่นอนในการผสมติด อย่างไรก็ตาม มีผู้รายงานไว้
โดยอ้างว่า ในไก่สามารถผสมเทียมด้วยน้้าเชื้อสดปริมาตร 0.03 มิลลิลิตร หรือน้้าเชื้อเจือจาง 0.05
มิลลิลิตร ก็ให้ผลการผสมติดดี และในการผสม 1 ครั้ง อัตราการผสมติดยังสูงหลายวันคือ 12, 6, 7,
22 และ 7 วัน ใน ไก่ ห่าน เป็ด ไกงวง และไก่ต๊อก ตามล้าดับ
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ตารางที่ 11.2 แสดงการผสมเทียมสัตว์ปีกในเชิงอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกบางชนิด
ชนิดของสัตว์
จานวนอสุจิ/ครั้ง (1x106)
ความถี่ของการผสม
ครึ่งแรกของ
ครึ่งหลังของ
เริ่มต้นฤดู
ระหว่างฤดู
ฤดูกาลไข่
ฤดูกาลไข่
ไก่งวง
150-200
200-250
3 ครั้ง/10 วัน
1 ครั้ง/สับดาห์
ไก่
150-200
200-250
3 ครั้ง/10 วัน
1 ครั้ง/สับดาห์
ไก่ต๊อก
80-100
100-120
3 ครั้ง/10 วัน
1 ครั้ง/สับดาห์
เป็ด
70-100
100-120
2 ครั้ง/10 วัน
2 ครั้ง/สับดาห์
ที่มา: เทวินทร์ (2542)
สรุป
การผสมเทียมในสัตว์ปีก ที่นิยมกันคือการผสมเทียมไก่ เพราะมีขั้นตอนและวิธีการที่ท้าได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนสามารถจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผสมเทียมได้ไม่ยุ่งยาก หากน้า
วิธีการผสมเทียมไก่ไปใช้ในระดับเกษตรกร ก็สามารถแนะน้าหรือให้ความรู้ แก่เกษตรกรให้เรียนรู้
ได้ไม่ยากนัก อย่างไรก็ตามการผสมเทียมไก่ในระดับเกษตรกรก็ยังปฏิบัติกันค่อนข้างน้ อย อาจจะ
เป็นเพราะว่าไก่หรือสัตว์ปีกอื่น ๆ สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ จึงหา
พ่อพั นธุ์มาคุ มฝูงแม่ พันธุ์ไ ด้ง่า ย แต่อย่างไรก็ตามการผสมเทียมไก่ หรือสัตว์ปีกอื่น ๆ ยังมีความ
จ้าเป็นหรือนิยมใช้ในงานทดลองหรืองานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก
ในอนาคตต่อไปได้
คาถามท้ายบทที่ 11
คาสั่ง ให้ตอบค้าถามทุกข้อให้สมบูรณ์
1. ให้บอกประวัติการผสมทียมในสัตว์ปีก
2. ให้บอกส่วนส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ์ในไก่เพศผู้
3. ให้บอกส่วนส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ์ในไก่เพศเมีย
4. ให้บอกเครื่องมือที่ใช้ในการผสมเทียมในสัตว์ปีก
5. ให้อธิบายขั้นตอนการรีดเก็บน้้าเชื้อไก่
6. ให้บอกองค์ประกอบในน้้าเชื้อไก่
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7. ให้บอกสารเจือจางน้้าเชื้อในไก่
8. ให้อธิบายการฉีดและต้าแหน่งของการฉีดน้้าเชื้อในไก่
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
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