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Abstract

Objective—The objective of this study was to investigate the effect of storage time of native chicken
frozen semen for 7 days and for a year on semen quality and fertility.
Materials and Methods—Thirty-six Thai native cocks were housed under natural environmental conditions, and semen were collected routinely twice a week, using the massage method. Semen sample were
cooled down to 5 ◦C and diluents plus DMF was added (6% DMF of total volume when the sperm concentration was 1,200 x 106/ml). Semen was loaded into 0.5 ml straws and frozen by simple vapour method;
straws were frozen by locate above liquid nitrogen (in styroform box) at -35 ◦C for 10 min and located at
-135 ◦C for 5 min then plunged into liquid nitrogen. Straw were thawed in cold water (5 ◦C). The motility
characteristics were examined by computer-assisted semen analyser (CASA). Fertility test of frozen semen was carried on by inseminated to layer hens. The experiments of Paired T-test were conducted with
13 replications.
Results—Semen was evaluated for percentage of total motility, percentage of progressive motile, percentage of rapid cell, percentage of medium cell, percentage of slow cell, and percentage of static cell.
The storage time were 7 day and 1 year did not significantly affect on semen quality (P>0.05). The fertility and hatching rate of 7 day storage were 69.63% and 74.61%, and 1 year storage were 66.16% and
71.15% respectively. The storage time were 7 day and 1 year did not significantly affect on fertility and
hatching rate (P>0.05).
Conclusion—The effect of storage period (7 day and 1 year) of frozen semen at -196 ◦C did not significantly affect on semen quality and fertility in Thai native chicken.
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ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษา ต่ อคุณภาพน�ำ้ เชื้อและอัตราการ
ผสมติดของน�ำ้ เชื้อแบบแช่ แข็งในไก่ พนื้ เมืองไทย
พรจิต สอนสี ดา1,2, เทวินทร์ วงษ์พระลับ1,2*, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาน�้ำเชื้อแบบแช่แข็ง เป็ นระยะเวลา 7 วัน
และ 1 ปี ต่อคุณภาพน�้ำเชื้อและอัตราการผสมติดของไก่พ้ืนเมืองไทย
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ใช้พอ่ พันธุ์ไก่พ้นื เมืองไทย จ�ำนวนทั้งสิ้ น 36 ตัว เลี้ยงในโรงเรื อนแบบ
เปิ ดภายใต้สภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ ท�ำการรี ดเก็บน�้ำเชื้อสัปดาห์ละ 2 ครั้งเป็ นประจ�ำ โดยใน
แต่ละซ�้ำรวมน�้ำเชื้อพ่อพันธุ์ (pool semen) เจือจางด้วยน�้ำยาสูตร Schramm ลดอุณหภูมิไปที่ 5 °C เติม
น�้ำยาที่มี Dimethyl fromamine (DMF) ให้ได้ความเข้มข้นสุ ดท้าย 6% และมีความเข้มข้นของอสุ จิ
ประมาณ 1,200 x 106/มล. บรรจุน้ ำ� เชื้อในหลอดขนาด 0.5 มล. ด�ำเนินการแช่แข็งด้วยวิธีการแบบ
ง่ายโดยใช้กล่องโฟมและอังไอไนโตรเจนเหลว (simple vapour method) อังไอไนโตรเจนที่บริ เวณ
อุณหภูมิ -35 °C นาน 12 นาที และอุณหภูมิ -135 °C นาน 5 นาทีหลังจากนั้นท�ำการจุ่มลง
ไนโตรเจนเหลวแล้วน�ำไปเก็บรักษา ละลายน�้ำเชื้อที่อุณหภูมิ 5 °C แล้วน�ำมาศึกษาคุณลักษณะของ
การเคลื่อนที่ของอสุ จิดว้ ยเครื่ อง Computer-assisted semen analysis (CASA) และประเมินอัตรา
การผสมติดด้วยการผสมเทียมให้กบั แม่ไก่ทางการค้า วิเคราะห์ผลการทดลองแบบ Paired T-test
ท�ำการศึกษาจ�ำนวน 13 ซ�้ำ
ผลการศึกษา การประเมินคุณภาพน�้ำเชื้อด้วยเครื่ อง CASA โดยอัตราการเคลื่อนที (% total motile),
ร้อยละอสุ จิที่เคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้า (% progressive motile) ร้อยละของอสุ จิที่เคลื่อนที่เร็ ว (%
rapid cell), อสุ จิที่เคลื่อนที่เร็ วปานกลาง (%medium cell), อสุ จิที่เคลื่อนที่ชา้ (% slow cell) และ
อสุ จิที่ไม่เคลื่อนที่ (% static cell) ในกลุ่มที่เก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 7 วัน และ 1 ปี ไม่มีความแตก
ต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) ส่ วนผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาน�้ำเชื้อต่ออัตราการผสมติดและ
ฟักออก พบว่าไม่มีความแตกทางสถิติในเรื่ องอัตราการผสมติดและการฟักออกเช่นกัน โดยในกลุ่ม
ที่เก็บรักษาน�้ำเชื้อที่ 7 วันมีอตั ราการผสมติดและฟักออกเท่ากับร้อยละ 69.63 และ 74.61 และส�ำหรับ
กลุ่มที่เก็บรักษาน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งเป็ นระยะเวลา 1 ปี มีอตั ราการผสมติดและฟักออกเท่ากับร้อยละ
66.16 และ 71.15 ตามล�ำดับ (P>0.05)
ข้ อสรุป พบว่าระยะเวลาในการเก็บรักษาน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งในไก่พ้ืนเมืองไทยที่ 7 วัน และ 1 ปี
ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของคุณภาพน�้ำเชื้อและอัตราการผสมติดอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
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บทนำ�
พันธุ์ของสัตว์ปีกในท้องถิ่นต่างๆ ของโลกได้มีการสู ญพันธุ์ไปแล้วประมาณ 9 % [1] ดังนั้น
การอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมจึ งเป็ นสิ่ งส�ำคัญซึ่ งควรท�ำอย่างเร่ งด่ วนเพื่ อรั กษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมไว้ การท�ำน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งซึ่งวิธีการที่เป็ นไปได้จริ งที่สุดในการอนุรักษ์พนั ธุกรรมของ
สัตว์ปีกในขณะนี้ แต่ในปัจจุบนั อัตราการผสมติดจาการผสมเทียมด้วยน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งยังไม่เป็ น
ที่น่าพอใจ [2] เนื่องจากอสุ จิของสัตว์ปีกนั้นมีความไวต่อความเสี ยหายจากกระบวนการแช่แข็งและ
การท�ำละลาย [3] โดยกระบวนการแช่แข็งนั้นก่อความเสี ยหายต่อเยือ่ หุม้ เซลล์ ของเหลวที่อยูภ่ ายใน
เซลล์และเอนไซม์ต่างๆ องค์ประกอบของไขมันในเยือ่ หุม้ เซลล์ กระบวนการเมตาบอลึซ่ ึมของเซลล์
อสุ จิ ปริ มาณ ATP [4-5] และสารพันธุกรรมที่อยูภ่ ายในเซลล์อีกด้วย [6]
นอกจากผลเสี ยในกระบวนการแช่แข็งแล้วยังมีผลกระทบในเรื่ องอุณหภูมิในการเก็บรักษา
ต่อคุณภาพน�้ำเชื้อ โดยน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 ◦C, -70 ◦C และ -196 ◦C พบว่า
อุณหภูมิของการเก็บรักษาน�้ำเชื้อแช่แข็งไว้ที่ -70 ◦C และ -196 ◦C มีผลดีต่อคุณภาพน�้ำเชื้อมากกว่า
กลุ่มที่เก็บรักษาไว้ที่ -20 ◦C [7] โดย Watson (1995) [8] รายงานว่าน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งส่ วนใหญ่มี
ทั้งเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -79 ◦C ในน�้ำแข็งแห้ง และเก็บรักษาไว้ที่ -196 ◦C ในไนโตรเจนเหลว ซึ่ ง
Mazur (1980) [9] รายงานว่าน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งอาจสามารถรักษาสภาพของสารพันธุกรรมได้ยาวนาน
3000 ปี เมื่อเก็บไว้ในน�้ำแข็งแห้ง และ 10,000 ปี ในไนโตรเจนเหลว ก่อนที่สารพันธุกรรมจะเสื่ อสลาย
ไป แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษา Macpherson (1954) [10] รายงานว่าผลของระยะเวลาการเก็บ
รักษาน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งในโคที่อุณหภูมิ -79 ◦C พบว่าเมื่อเก็บรักษาเป็ นระยะเวลายาวนาน 15 เดือน
ให้อตั ราการผสมติดต�่ำกว่าในน�้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บรักษา 1-3 วันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05)
เช่นเดียวกับการศึกษาใน Harald Trummer et al. (1998) [11] รายงานว่าน�้ำเชื้อแช่แข็งของมนุษย์เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ -70 ◦C และ -196 ◦C พบว่าการเก็บรักษา 7 วันให้คุณภาพน�้ำเชื้อสู งกว่าน�้ำเชื้อแช่
แข็งที่เก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 3 เดือนในทั้งสองอุณหภูมิอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ดังนั้นจากการการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ระยะเวลาในการเก็บรักษาน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งนั้น
มีผลต่ออัตราการติดไม่มากก็นอ้ ย แต่การศึกษาเรื่ องดังกล่าวในไก่พ้นื เมืองยังขาดข้อมูล ดังนั้นการ
ศึกษานี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรี ยบเทียบผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งของไก่
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พื้นเมืองต่อคุณภาพน�้ำเชื้อและอัตราการผสมติด

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
สัตว์ ทดลอง
ใช้พอ่ พันธุ์ไก่พ้นื เมืองไทยจ�ำนวนรวม 36 ตัว แยกเลี้ยงพ่อพันธุ์ในกรงขังเดี่ยว และในการ
ทดลองทดสอบอัตราการผสมติดของน�้ำเชื้อแช่แข็งใช้แม่พนั ธุไ์ ก่ไข่ทางการค้ามีอตั ราการไข่อยูท่ ี่ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป รวมทั้งสิ้ นจ�ำนวน 156 ตัว โดยท�ำการผสมเทียมกลุ่มละ 78 ตัว ด�ำเนินการเลี้ยงดูภายใต้
โรงเรื อนแบบเปิ ดภายใต้มาตราฐานฟาร์ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
น�้ำยาเจือจาง
น�้ำยาเจือจางที่ใช้คือสูตร Schramm โดยมีองค์ประกอบทางเคมี(ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Sigma) ใน
น�้ำ 1 ลิตรดังนี้ Magnesium acetate 0.70 กรัม, Sodium glutamate 28.50 กรัม, Glucose 5.00 กรัม,
Inositol 2.50 กรัม, และ Potassium acetate 5.00 กรัม [12]
การรี ดน�้ำเชื้อและการลดอุณหภูมิของน�้ำเชื้อ
ท�ำการรี ดโดยบีบก้นและเก็บน�้ำเชื้อทันที รองเก็บน�้ำเชื้อด้วยหลอดที่สะอาดขนาด 1.5 ml ซึ่ง
จะมีน้ ำ� ยาเจื อจางอยู่ 200 µl แช่ น้ ำ� เย็นที่อุณหภูมิ 20 ◦C ประเมินคุณภาพน�้ำเชื้ อเบื้องต้นภายใต้
กล้องจุลทรรศน์แบบ bright microscope น�้ำเชื้อที่ปนเปื้ อนและเคลื่อนที่ต่ำ� กว่าร้อยละ 80 จะไม่นำ� มา
ศึกษา รวบรวมน�้ำเชื้อแต่ละพ่อพันธุ์ในหลอดเดียวกัน (pooled semen) เติมน�้ำยาเจือจางอีกให้ได้
สัดส่ วน 1:3 (น�้ำเชื้อ : น�้ำยา)
การแช่ แข็งและการท�ำละลายน�้ำเชื้อ
ด�ำเนินการแช่แข็งตามวิธีการที่อา้ งโดย Vongpralub et al., (2011) [13] ภายใต้อุปกรณ์แบบ
ง่ายวิธีการโดยสังเขปคือ ภายหลังการเจือจางน�้ำเชื้อลดอุณหภูมิไปที่ 5◦C โดยใช้เวลาประมาณ 1
ชัว่ โมง เตรี ยมน�้ำยาที่มีส่วนผสม dimethylformamide (DMF) โดยค�ำนวณองค์ประกอบเป็ นร้อยละ 6
ของปริ มาตรสุ ดท้ายทั้งหมดที่ทำ� การแช่แข็งน�้ำเชื้อ เจือจางส่ วนสุ ดท้ายเป็ น 1: 4 (น�้ำเชื้อ : น�้ำยา)
บรรจุน้ ำ� เชื้อเจือจางในหลอด straw ขนาด 0.5 มิลลิลิตร ปิ ดปลายหลอดด้วยผง polyvinyl alcohol บ่ม
หลอดน�้ำเชื้อเจือจางที่อุณหภูมิ 5 ◦C นาน 15 นาที จากนั้นเช็ดหลอดบรรจุน้ ำ� เชื้อให้แห้งโดยใช้เวลา
ให้ส้ นั ที่สุดเพื่อป้ องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ น�ำหลอดน�้ำเชื้อวางบนตะแกรงในกล่องโฟมเหนือ
ไนโตรเจนเหลวบริ เวณที่มีอุณหภูมิประมาณ -35 ◦C เป็ นเวลานาน 12 นาที ลดอุณหภูมิลงมาที่ระดับ
-135 ◦C นาน 5 นาที ก่อนจุ่มหลอดฟางบรรจุน้ ำ� เชื้อลงในไนโตรเจนเหลว ส�ำหรับการท�ำละลายน�้ำ
เชื้อ น�ำหลอดบรรจุน้ ำ� เชื้อออกจากถังไนโตรเจนเหลว จุ่มลงในน�้ำเย็นอุณหภูมิ 2–5 ◦C นาน 5 นาที
น�ำไปประเมินคุณภาพน�้ำเชื้อและผสมเทียมต่อไป
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การประเมินคุณภาพอสุ จิ
การประเมินคุณภาพน�้ำเชื้อโดยใช้เครื่ อง Computer-Assisteds Sperm Analyser ด้วยระบบ
เครื่ องของ CASA; GTM-IVOS รุ่ น 12.3 D Hammilton- Thorne Bioscience, MA, USA โดยหยด
ตัวอย่างลงบนแผ่นสไลด์ตวั อย่างละ 3 µl โดยตั้งค่าอุน่ สไลด์ที่ 25 ◦C โดยแต่ละตัวอย่างจะวัดค่าของ
ร้อยละการเคลือ่ นทีท่ ้งั หมด, ร้อยละการเคลือ่ นทีแ่ บบตรงไปข้างหน้า, ร้อยละอสุจิเคลือ่ นทีเ่ ร็ว, ร้อยละ
อสุ จิเคลื่อนที่ปานกลาง, ร้อยละอสุจิเคลื่อนที่ชา้ , และร้อยละอสุ จิไม่เคลื่อนที่ ด�ำเนิ นการประเมิน
คุณภาพ ณ ศูนย์ผลิตน�้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำ� พญากลาง กรมปศุสตั ว์
การประเมินอัตราการผสมติด
การประเมินอัตราการผสมติดด้วยการผสมเทียมนั้น ด�ำเนิ นตามวิธีการผสมเทียม โดยใช้
ไซริ งค์ขนาด 1 มิลลิลิตรที่ถอดปลายเข็มฉี ดยาออกแล้ว ดูดบรรจุน้ ำ� เชื้อ 0.4 มิลลิลิตร ผสมเทียมโดย
การสอดไซริ งค์ความลึกประมาณ 4 ซม. ด�ำเนินการผสมเทียมในช่วงบ่ายประมาณ 15.00 น. ท�ำการ
การเก็บไข่ ในวันที่ 2 – 8 หลังผสมเทียมให้แม่ไก่ไข่ น�ำไข่เข้าฟักเมื่อเข้าฟักครบ 7 วันท�ำการส่ อง
ไข่เพื่อประเมินดูอตั ราการผสมติด และประเมินอัตราการฟักออกเมื่อมีอายุเข้าฟักที่ 22 วัน
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
การศึกษาในครั้งนี้ ทำ� การทดสอบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการเก็บรักษาน�้ำเชื้อ
แบบแช่แข็งที่อุณหภูมิ -196 ◦C เปรี ยบเทียบสองระยะเวลาในการเก็บรักษาคือ เก็บรักษาเป็ นเวลา 7
วัน และ 1 ปี ต่อคุณภาพน�้ำเชื้อและอัตราการผสมติด ท�ำการศึกษาวิเคราะห์ค่าทางสถิติแบบ pair
t-test โดยท�ำการแช่แข็งน�้ำเชื้อจ�ำนวนทั้งสิ้ น 13 ซ�้ำเพื่อน�ำไปใช้ในการตรวจคุณภาพและประเมิน
อัตราการผสมติด

ผลการทดลอง
จากการทดลองผลของการเก็บรักษาน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งที่ทำ� การเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 7
วัน เปรี ยบเทียบกับการเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 1 ปี ต่อคุณภาพน�้ำเชื้อซึ่ งท�ำการประเมินด้วยเครื่ อง
CASA พบว่าระยะเวลาในการเก็บรักษาไม่มีผลต่อคุณภาพน�้ำเชื้อ โดยในน�้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บรักษา
เป็ นระยะเวลา 7 วันภายหลังการละลายมีอตั ราการเคลื่อนที่ท้ งั หมด (%total motile) เท่ากับ 54.87
ส่ วนในน�้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 1 ปี มีอตั ราการเคลื่อนที่ท้ งั หมดเท่ากับ 56.13 ส่ วน
ร้อยละของอสุ จิที่เคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้า (%progressive motile) ในกลุ่มที่เก็บรักษาเป็ นระยะเวลา
7 วัน และ 1 ปี เท่ากับร้อยละ 25.51 และ 27.35 ตามล�ำดับ และในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำ� การเปรี ยบ
เทียบลักษณะในการเคลื่อนที่ของความเร็วอสุจิออกเป็ น 4 ประเภทได้แก่อสุจิที่เคลื่อนที่เร็ว ปานกลาง
ช้า และไม่เคลื่อนที่ พบว่าระยะเวลาในการเก็บรักษาไม่มีผลต่อความเร็ วในการเคลื่อนที่ของอสุ จิท้ งั
4 แบบเช่นกัน ส�ำหรับร้อยละของอสุ จิที่เคลื่อนที่เร็ ว (%rapid cell), อสุ จิที่เคลื่อนที่เร็ วปานกลาง
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(%medium cell), อสุ จิที่เคลื่อนที่ชา้ (%slow cell ) และอสุ จิที่ไม่เคลื่อนที่ (%static cell) ในกลุ่มที่
เก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 7 วัน เท่ากับร้อยละ 44.76, 9.43, 14.9, และ 30.33 และในกลุ่มระยะเวลา
ในการเก็บรักษา 1 ปี เท่ากับร้อยละ 46.15, 9.79, 14.56, และ 29.7 ตามล�ำดับ (Table 1)
Table 1. The Effect of Storage Time (7 Day and 1 Year) on Post-thaw Motility of Thai Native
Chicken Frozen Semen Quality
Storage period
(13 replication)

7 day
1 year

P-value

Total
motile (%)
54.87

Progressive
motile (%)
25.51

Rapid
cell (%)
44.76

Medium
cell (%)
9.43

Slow
cell (%)
14.9

Static
cell (%)
30.33

56.13

27.35

46.15

9.79

14.56

0.5392

0.4118

0.6166

0.7782

0.8422

29.7
0.7001

จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งเป็ นระยะเวลา 7 วัน
เปรี ยบเทียบกับการเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 1 ปี ต่ออัตราการผสมติดและการฟักออก ภายหลังการน�ำ
น�้ำเชื้อแบบแช่แข็งผสมเทียมให้กบั แม่ไก่ทางการค้า พบว่าระยะเวลาของการเก็บรักษาน�้ำเชื้อแบบ
แช่แข็งผลต่อไม่มีความแตกในเรื่ องอัตราการผสมติดและการฟักออก โดยในกลุ่มที่เก็บรักษาน�้ำเชื้อ
ที่ 7 วันมีอตั ราการผสมติดและฟักออกเท่ากับร้อยละ 69.63 และ 74.61 และส�ำหรับกลุ่มที่เก็บรักษา
เป็ นระยะเวลา 1 ปี มีอตั ราการผสมติดและฟักออกเท่ากับร้อยละ 66.16 และ 71.15 ตามล�ำดับ ดัง
แสดงใน Table 2
Table 2. The Effect of Storage Time (7 Day and 1 Year) on Frozen Semen of Thai Native
Chicken on Fertility and Hatching Rate
Storage period
(13 replication)

7 day
1 year

P-value

Number of egg set
430

% Fertility
69.63

421

66.16

-

0.2578

% Hatching
of fertile eggs
74.61

71.15
0.2577

วิจารณ์
จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาในการเก็บรักษาน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งไม่มีผลต่อ
คุณภาพน�้ำเชื้อและอัตราการผสมติด สอดคล้องกับการศึกษาในน�้ำเชื้อแพะพบว่าเมื่อท�ำการเก็บรักษา
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น�้ำเชื้อแบบแช่แข็งเป็ นระยะเวลา 1 ปี พบว่าไม่มีความแตกต่างของคุณภาพน�้ำเชื้อกับกลุ่มที่เก็บรักษา
น�้ำเชื้อเป็ นระยะเวลา 1, 30, และ 90 วัน [14] และการศึกษาของ Feldschuh et al. (2005) [15] ท�ำการ
ศึกษาในน�้ำเชื้อของมนุษย์เก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 28 ปี พบว่ายังคงสามารถให้กำ� เนิดบุตรได้ ส่ วน
การศึกษาในน�้ำเชื้อแช่แข็งของไก่พนั ธุ์ไวท์เลกฮอร์น (White Leghorn) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -196 ◦C
เป็ นระยะเวลานาน 9 ปี พบว่ายังคงสามารถให้อตั ราการผสมติดเท่ากับ 46.8 [16] ทั้งนี้อาจจะเนื่องมา
จากความเสื่ อมสลายของน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -196 ˚◦C เกิดขึ้นได้แบบช้าๆ
จึงท�ำให้การศึกษาในครั้งนี้ ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่ องอัตราการผสมติดและคุณภาพน�้ำเชื้ อเมื่อ
ท�ำการเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 1 ปี
โดย Watson (1995) [7] รายงานว่าน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งส่ วนใหญ่มีท้ งั เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ
-79 ◦C ในน�้ำแข็งแห้ง และเก็บรักษาไว้ที่ -196 ◦C ในไนโตรเจนเหลว ซึ่ ง Mazur (1980) [9] รายงาน
ว่าหากเก็บไว้ในน�้ำแข็งแห้งสามารถคงสภาพสารพันธุกรรมได้ประมาณ 3000 ปี และในไนโตรเจน
เหลวประมาณ 10,000 ปี ก่อนที่สารพันธุกรรมจะเสื่ อสลายไป แสดงให้เห็นว่าการเก็บรักษาแม้จะ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ� ยังเกิดความเสื่ อมสลายตามกาลเวลาที่เก็บรักษา และเมื่อเก็บรักษาน�้ำเชื้ อที่
อุณหภูมิ -79 ◦C เกิดความเสื่ อมสลายต่อสารพันธุกรรมได้เร็ วกว่าการเก็บที่อุณหภูมิ -196 ◦C ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากที่อุณหภูมิต่ำ� กว่า -130 ◦C ลงมาเซลล์จะมีการ metabolism ที่นอ้ ยมากหรื อเกือบคงที่
และเซลล์ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิน้ ีจึงเกิดความเสื่ อมสลายได้นอ้ ยมาก [17] ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงพบว่า
ไม่มีความแตกต่างในเรื่ องของคุณภาพน�้ำเชื้อและอัตราการผสมติด ต่างจากการศึกษาของ Rahman
et al. 2011 [18]ได้ทำ� การเก็บรักษาน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งในมนุษย์ที่อุณหภูมิ -85 ◦˚C และ -196 ◦C เก็บ
รักษาน�้ำเชื้อยาวนานเป็ นเวลา 7 วัน และ 30 วัน พบว่าระยะเวลาของการเก็บรักษาไม่มีผลต่อ
คุณภาพน�้ำเชื้อและความสมบูรณ์ของ DNA ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการเก็บรักษาน�้ำเชื้อนั้นเก็บไว้
เพียง 1 เดือนซึ่ งเป็ นช่วงระยะเวลาที่ส้ นั การเสื่ อมสลายของเซลล์ยงั เกิดไม่มากจึงท�ำให้ไม่เห็นความ
แตกต่างในการศึกษานี้ การศึกษาใน Harald Trummer et al. (1998) [11] ได้ทำ� การศึกษาพบว่าในน�้ำ
เชื้อแช่แข็งของมนุษย์ที่ทำ� การเก็บรักษาที่อุณหภูมิเป็ นระยะเวลา 7 วันพบว่าให้มีคุณภาพน�้ำเชื้อที่ดี
กว่าน�้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 3 เดือนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
ศึกษาดังกล่าวได้ทำ� การเก็บรักษาน�้ำเชื้อที่อุณหภูมิสูงกว่าการศึกษานี้ทำ� ให้เกิดอัตราการ metabolism
ของเซลล์ได้สูงกว่าจึงท�ำให้เกิดการเสื่ อมของคุณภาพน�้ำเชื้อที่เร็ วกว่าในการศึกษาครั้งนี้
แม้การศึกษาครั้งนี้ใช้วธิ ีการแช่แข็งตามวิธีการ simple vapour method [13] ซึ่ งเป็ นวิธีการ
แช่แข็งแบบง่ายโดยใช้เพียงกล่องโฟมและการอังไอไนโตรเจนเหลวเท่านั้น ซึ่งเป็ นวิธีการที่ง่ายและ
ประหยัดต้นทุนในการผลิตเมื่อเทียบกับการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแช่แข็ง แต่พบว่าให้อตั รา
การผสมติดดี สอดคล้องกับรายงานของ Vongpralub et al. (2011) [13] และในการศึกษานี้ทำ� การแช่
แข็งและเก็บรักษาน�้ำเชื้อเป็ นระยะเวลา 1 ปี ยังพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของคุณภาพน�้ำเชื้อ
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และอัตราการผสมติดกับการเก็บรักษา 7 วันนอกจากนี้แล้วอัตราการผสมติดของน�้ำเชื้อแบบแช่แข็ง
ยังสู งกว่ามาตรฐานขั้นต�่ำซึ่งยอมรับที่ร้อยละ ภายใต้การผสมเทียม 2 ครั้ง/สัปดาห์ [19] แสดงให้
เห็นว่าวิธีการดังกล่าวสามารถน�ำไปใช้แช่แข็งน�้ำเชื้อในไก่พ้นื เมืองไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากการศึกษาผลของการเก็บรักษาน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งที่ทำ� การเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 7 วัน
และ 1 ปี พบว่าระยะเวลาของการเก็บรักษาน�้ำเชื้อแบบแช่แข็งไม่มีผลต่อความแตกในเรื่ องคุณภาพ
น�้ำเชื้อ อัตราการผสมติดและการฟักออก

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่ง จากศูนย์ความเป็ นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ส�ำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพือ่ เศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิจยั ใคร่ ขอขอบคุณโครงการพัฒนาศูนย์เครื อข่ายวิจยั
และพัฒนาด้านการปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์(ไก่พ้ืนเมือง) ที่อนุเคราะห์เงินสนับสนุนและพ่อพันธุ์ไก่พ้ืน
เมือง และภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการ
ท�ำวิจยั และแม่พนั ธุ์ไก่ไข่ทางการค้าเพื่อใช้ในการทดสอบอัตราการผสมติด
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