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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอายุพ่อพันธุไ์ ก่พ้ ืนเมืองเหลืองหางขาวต่อคุณภาพของนา้ เชื้อ โดยใช้
ไก่พ้ ืนเมืองเหลืองหางขาว จานวน 9 ตัว แบ่งออกเป็ น 3 ช่วงอายุ คือ 7-8 เดือน, 10-11 เดือน และ 23-24 เดือน ช่วง
อายุละ 3 ตัว ดาเนินการรีดเก็บนา้ เชื้อพ่ อพันธุ์ ไก่ท้งั 3 ช่ วงอายุ เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพนา้ เชื้อด้ วยการวัด
ปริมาตร การสังเกตสี ความเป็ นกรดเป็ นด่าง การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ ความเข้ มข้ นของตัวอสุจิ และร้ อยละของอสุจิท่มี ี
ชีวิต พบว่า ปริมาตร สี ความเป็ นกรดเป็ นด่าง และการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ ในแต่ละช่วงอายุไม่มีความแตกต่างกัน แต่
ความเข้ มข้ นของตัวอสุจิ และร้ อยละตัวเป็ นตัวตายมีความแตกต่างกันในแต่ละช่ วงอายุ คือ ที่ช่วงอายุระหว่าง 23-24
เดือน มีความเข้ มข้ นของตัวอสุจิสงู สุด (2.20b ± 0.14) เมื่อเทียบกับช่วงอายุ 10-11 เดือน (1.72a ± 0.06) นอกจากนี้
ยัง พบว่า ที่ช่วงอายุระหว่าง 7-8 เดือน มีร้อยละของตัวอสุจิท่มี ชี ีวิตสูงสุด (97.03a ± 0.68) เมื่อเทียบกับช่วงอายุ 2324 เดือน (71.58 b ± 9.22) ดังนั้น การศึกษานี้จึงสรุปได้ ว่าอายุของพ่ อพันธุ์ไก่พ้ ืนเมืองเหลืองหางขาวมีผลต่อความ
เข้ มข้ นของอสุจิและร้ อยละตัวอสุจิท่มี ชี ีวิต
คาสาคัญ: ไก่พ้ ืนเมืองเหลืองหางขาว คุณภาพของนา้ เชื้อ อายุพ่อพันธุ์

66

Abstract
The objective of this study was to observe the effect of aging on semen quality of Thai native roosters,
Leung hang khao. Nine of native roosters were grouped according to the age (7-8, 10-11 and 23-24 months of
age). Semen was collected by abdominal massage and evaluated for different physical parameters such semen
volume, color, pH, motility, concentration and percentage of dead and abnormal spermatozoa. The results showed
that semen volume, color, pH and motility were not significantly among ages. In contrast, sperm concentration and
viability were significantly different among the ages (P ≤ 0.05). Sperm concentration was highest at 23-24
months of age (2.20b ± 0.14) compared with 10-11 months of age (1.72a ± 0.06) While sperm viability was
significantly higher at 7-8 months of age (97.03a ± 0.68) than 23-24 months of age (71.58b ± 9.22) It can be
concluded that sperm concentration and live sperm percentage were related to age of roosters.
Keywords: Thai native roosters, Leung hang khao, semen quality, age of rooster

