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บทคัดยอ 
ทําการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารปองกันอันตรายจากการแชแข็งคือ Dimethylsulfoxide (DMSO) 

และ Ethylene Glycol (EG) ที่ 3 ระดับความเขมขน ไดแก 6%, 8% และ10% ตอคุณภาพน้ําเชื้อที่ผานการแชแข็ง
ของไกสามเหลือง โดยใช modified Tyrode’s medium (TALP) เปนสารละลายเจือจางน้ําเชื้อ ผลการศึกษาจาก
น้ําเชื้อรวมของพอไกจํานวน 10 ตัว พบวา 10%EG ใหคุณภาพน้ําเชื้อหลังการแชแข็งดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
อื่น (p<0.05) โดยมีเปอรเซ็นตอสุจิที่มีการเคลื่อนที่เทากับ 50.17±5.71 เปอรเซ็นตอสุจิเคลื่อนที่ไปขางหนาเทากับ 
20.00±1.96 เปอรเซ็นตอสุจิมีชีวิตเทากับ 64.83±0.38 และเปอรเซ็นตอสุจิรูปรางปกติเทากับ 56.50±1.14  
 
คําสําคัญ : สารปองกันอันตรายจากการแชแข็ง คุณภาพน้ําเช้ือ ไกสามเหลือง 
 

Abstract 
To compare the effect of cryoprotectant on frozen-thawed semen quality in Three-yellow cocks, 

Dimethylsulfoxide (DMSO) and ethylene glycol (EG) with varied concentrations in modified Tyrode’s 
medium (TALP) were used as freezing media. Pooled semen were collected from 10 cocks and divided 
into 6 groups and freezing in 6%, 8% and 10% of DMSO or EG. The results showed that 10%EG gave 
better post-thaw semen quality (p<0.05) including motile (50.17±5.71%), progressive motile 
(20.00±1.96%) live (64.83±0.38%) and morphological normal (56.50±1.14%) spermatozoa, than the 
others. 
 
Keywords : cryoprotectant, semen quality, three-yellow cocks 
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คํานํา 
ไกสามเหลือง (Three-yellow cocks) มีถิ่นกําเนิดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ลักษณะเดนประจํา

พันธุคือมีขนสีเหลือง แขงเหลืองและหนังมีสีเหลือง เนื้อมีรสชาติหวาน กลิ่นหอมชวนกินและเนื้อนุมพอเหมาะ เนื่อง
ดวยไกสามเหลืองเปนไกพื้นเมืองซึ่งมีการเจริญเติบโตชาและมีประสิทธิภาพการใชอาหารที่ต่ํา จึงไดมีการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดไกลูกผสมที่มีการเจริญเติบโตเร็ว หรือใหไขในปริมาณที่สูง เมื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ
เนื้อแลว พบวา ไกสามเหลืองมีราคาและคุณภาพเนื้อดีกวาไกพันธุทั่วๆ ไป หลายหนวยงานไดพยายามพัฒนาสาย
พันธุใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพอากาศ และคุณภาพเนื้อเปนที่ตองการของตลาด เพื่อใหไดพันธุที่ดีและ
ทนทานตอโรค การใชเทคโนโลยีทางการสืบพันธุเชน การเก็บรักษาเซลลสืบพันธุ โดยการแชแข็ง เพื่อการผสมเทียม 
มีความสําคัญตอการเก็บรักษาพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ เพื่อนําไปใชในอนาคตเพื่อที่จะดํารงความหลากหลาย
ทางชีวภาพใหคงอยูและที่สําคัญคือเปนการอนุรักษพันธุสัตวที่มีคุณลักษณะดีเดน หายาก มีความเสี่ยงที่จะสูญ
พันธุ ในประเทศไทยมีรายงานความสําเร็จเกี่ยวกับการเก็บรักษาน้ําเชื้อไกแชแข็งนอย วีระศักดิ์และคณะ (2550) ได
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายเจือจางน้ําเชื้อและสารปองกันอันตรายจากการแชแข็งตอคุณภาพ
น้ําเชื้อไกสามเหลือง ผลการทดลองพบวาการใชสารละลายเจือจางน้ําเชื้อ TALP รวมกับ DMSO ที่ระดับความ
เขมขน 8 เปอรเซ็นต เปนสารปองกันอันตรายจากการแชแข็งและการแชแข็งแบบขั้นตอนเดียว สามารถเปนทางเลือก
สําหรับการผลิตน้ําเชื้อแชแข็งในไกสามเหลือง เพื่อเปนการศึกษาตอและเก็บรักษาพันธุกรรมเพื่อใชสําหรับการ
คัดเลือกปรับปรุงพันธุและชวยคงความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบสารปองกันอันตรายจากการแชแข็งน้ําเชื้อไกสามเหลืองเพื่อใหมีคุณภาพดีเพียงพอสําหรับการผสมติด 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 

สัตวทดลอง 
พอพันธุไกสามเหลืองอายุระหวาง 1-3 ป จํานวน 10 ตัว โดยไกทุกตัวเลี้ยงในกรงเลี้ยงแบบแยกขังเดี่ยว 

ไดรับแสง 14 ชั่วโมงตอวัน ใหอาหารวันละ 2 ครั้งในชวงเชาและชวงเย็น (อาหารสําเร็จรูปคุณคาทางโภชนาการ
โปรตีนไมต่ํากวารอยละ 17 ใหกินประมาณ 125 กรัม/ตัว/วัน) มีน้ําสะอาดใหกินตลอดเวลา รีดเก็บตัวอยางน้ําเชื้อ
จากไกสามเหลืองดวยวิธีการนวดทวารรวมตามวิธีของ Burrows and Quinn (1937) 2 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 6 ครั้ง 
รองรับน้ําเชื้อดวยหลอดทดลองขนาด 5 มิลลิลิตร นําน้ําเชื้อมารวมกัน น้ําเชื้อที่รีดเก็บไดมาตรวจสอบคุณภาพโดย 
การวัดปริมาตรของน้ําเชื้อ, กรด-ดาง, ความดันสารละลาย (Osmolarity), ความเขมขนของตัวอสุจิ, ลักษณะรูปราง
ของอสุจิ, เปอรเซ็นตอสุจิที่มีการเคลื่อนที่และเปอรเซ็นตอสุจิที่ปกติและผิดปกต ิ(Percentage of normal and 
abnormal spermatozoa) 
 

กระบวนการแชแข็งน้ําเชื้อ 
ผสมสารละลายเจือจางน้ําเชื้อลงในน้ําเชื้อรวมครึ่งหนึ่งกอนจากนั้นนําไปแชที่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส

เปนเวลา 30 นาท ีจากนั้นนํามาผสมกับสารละลายเจือจางน้ําเชื้อสวนที่เหลือที่มีสารปองกันอันตรายจากการแชแข็ง
ผสมอยูโดยมีความเขมขนสุดทายของ DMSO 6, 8 และ10 เปอรเซ็นต EG 6, 8 และ 10 เปอรเซ็นต นําสวนที่ไดไป
แชที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 นาที บรรจุสวนผสมที่ไดในหลอดน้ําเชื้อขนาด 0.25 มิลลิลิตร ลด
อุณหภูมิโดยนําไปวางไวเหนือระดับไนโตรเจนเหลว 5 เซนติเมตรเปนเวลา 20 นาที จากนั้นแชลงไปใน
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ไนโตรเจนเหลว ทําการตรวจสอบคุณภาพของน้ําเชื้อแชแข็งภายหลังการเก็บรักษาไวนาน 1 สัปดาห โดยนําหลอด 
น้ําเชื้อ มาอุนละลายที่อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาท ี(วีระศักดิ์และคณะ, 2550) 
 
ตรวจความเขมขนของตัวอสุจิ (Sperm concentration) 

นับความเขมขนโดยใช Hemocytometer method ใช diluting pipette ดูด semen จากหลอดทดลอง 0.05 
ลูกบาศกมิลลิเมตร แลวดูด diluent จนถึงขีด 1.01 ลูกบาศกมิลลิเมตร เขยา pipette เพื่อให semen กระจายตัวไดด ี
หยดทิ้งไป 4-5 หยด จึงคอยหยดลงบนชองของ Hemocytometer method ที่มี cover glass วางปดอยู ทิ้งไว 5 นาท ี
เพื่อให diluted semen กระจายทั่ว chamber หยุดนิ่งแลวจึงเริ่มนับ การนับ sperm โดยใช low power ของกลอง
จุลทรรศน และนับ 5 ชองใหญ เมื่อนับตัว sperm ไดทั้งหมด นําไปคูณดวย 106 จะไดจํานวนความเขมขนของตัว
อสุจิตอลูกบาศกเซนติเมตร (ml.) 
 
การตรวจเปอรเซ็นตอสุจิที่มีการเคลื่อนที่ดวยกลองจุลทรรศน 

ทําการหยดน้ําเชื้อ 1 หยดบนสไลดที่อุนไวที่ 37 องศาเซลเซียส ปดทับดวยกระจกปดสไลด ทําการประเมิน
ภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 400 เทา ทําการตรวจอสุจิที่มีการเคลื่อนที่จาก 5 ตําแหนงบนสไลดและประเมิน
การเคลื่อนที่ตรงไปขางหนาโดยใหคะแนนการเคลื่อนที่ตั้งแต 0-100 เปอรเซ็นต ทําการประเมินการเคลื่อนที่ตัวอยาง
ละ 3 สไลดและหาคาเฉลี่ยของอสุจิทีม่ีการเคลื่อนที ่ 
 
การตรวจเปอรเซ็นตการมีชีวิตของอสุจิดวยกลองจุลทรรศน 

โดยการหยดน้ําเชื้อ 1 หยดลงบนสไลดที่อุนไวที่ 37 องศาเซลเซียสและเติมสี eosin-nigrosin 2 หยดใชไม
จิ้มฟนสะอาดผสมน้ําเชื้อและสีใหเขากัน เสมียรบนสไลด เปาใหแหงและตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 
1,000 เทา อสุจิที่มีชีวิตจะไมติดส ีสวนอสุจิที่ตายจะติดสีแดงของส ีeosin ทําการตรวจนับอสุจิจํานวน 200 ตัวตอ 1 
ตัวอยางแลวจึงคํานวณเทียบเปนรอยละของอสุจิที่มีชีวิต  
 
การตรวจโดยใช Computer-aided sperm motility analysis (CASA) 

ตรวจสอบอสุจิที่มีการเคลื่อนที่ โดยเจือจางนําเชื้อ 1:100 ของสารละลายน้ําเชื้อ จากนั้นนําไปหยดลงบน
สไลดที ่37 องศาเซลเซียส ทําการประเมินอสุจิที่มีการเคลื่อนทีด่วยเครื่อง CASA โดยจะแสดงผลคาพารามิเตอรของ
อสุจิที่มีการเคลื่อนที่ดังนี้ average path velocity (VAP), progressive velocity (VSL), curvilinear velocity 
(VCL), beat cross frequency (BCF), straightness of track (STR), amplitude of lateral head displacement 
(ALH) และ linearity of track (LIN) (Girija et al., 1994 และ Shivaji et al., 1995) 
 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 ใชการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Random Design, CRD) โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 
(Analysis of variance, ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของแตละกลุม (mean ± standard error) 
ดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ในการวิเคราะห (P<0.05) พารามิเตอรที่ใชในการวิเคราะห
ประกอบดวย เปอรเซ็นตการมีชีวิตของอสุจิ ลักษณะอสุจิรูปรางปกติ เปอรเซ็นตอสุจิที่มีการเคลื่อนที่และเปอรเซ็นต
อสุจิเคลื่อนที่ไปขางหนา แบบหุนทางคณิตศาสตรของแผนการทดลองแบบ Completely Random Design 
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      Yij = µ + Ai + eij 
   µ   =  คาเฉลี่ยรวม 
   Ai  =  อิทธิพลของ treatment ที ่i 
   eij  =  ความคลาดเคลื่อนของการทดลอง 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

คุณภาพของน้ําเชื้อสด 
การรีดเก็บน้ําเชื้อในไกสามเหลืองเพื่อนํามาเก็บรักษาแบบแชแข็ง โดยมีการนํามาตรวจคุณภาพ กอนการ

แชแข็งในไนโตรเจนเหลวแบบขั้นตอนเดียวพบวา ปริมาตรของน้ําเชื้อรวมเฉลี่ยเทากับ 2.17 มิลลิลิตรหรือมีปริมาตร
ของน้ําเชื้อเฉลี่ย 0.22 มิลลิลิตรตอตัว ความเขมขนเฉลี่ย 3,546.83 ลานตัวตอมิลลิลิตร ความเปนกรดดางเทากับ 
7.83 และเปอรเซ็นตอสุจิมีการเคลื่อนที่เฉลี่ยเทากับ 93.00 เปอรเซ็นตพบวามีคาใกลเคียงกับน้ําเชื้อไกสามเหลืองที่
ไดมีการศึกษามากอนหนานี้  วีระศักดิ์และคณะ (2550) ไดรายงานคุณภาพของน้ําเชื้อไกสามเหลืองโดยการรีดเก็บ
น้ําเชื้อจากพอพันธุจํานวน 10 ตัว พบวามีความเขมขนเฉลี่ย 3,463.75 ลานตัวตอมิลลิลิตร ความเปนกรดดาง
เทากับ 7.82 และเปอรเซ็นตอสุจิมีการเคลื่อนที่เฉลี่ยเทากับ 89.17 เปอรเซ็นต สําหรับคาความดันสารละลายมีคา 
340.80-354.40 mOsmol/kg พบวามีคามากกวาคาความดันสารละลายของไกงวง, นกกระทา และหาน ซึ่งมีคา
เทากับ 320-340, 270-345 และ 250-260 mOsmol/kg ตามลําดับ (Chelmonska et al., 2006) แสดงไวใน Table 1 
 
Table 1   Characteristics of fresh, pooled semen from ten three-yellow cocks. 

Parameter Mean±SEM Range 
Pooled volume (ml) 2.17±0.07 2.00-2.40 
pH 7.83±0.21 7.00-8.00 
Osmolarity (mOsm kg-1) 347.58±2.56 340.80-354.40 
Sperm concentration (x 106 ml-1) 3,546.83±13.28 3,521.00-3,579.00 
Motile sperm (%) 93.00±1.05 91.00-96.00 

 
เปอรเซ็นตการมีชีวิตของอสุจิ (Percentage of live spermatozoa)  
 จากการศึกษาผลของสารปองกันอันตรายจากการแชแข็งในไนโตรเจนเหลว 2 ชนิด คือ Dimethylsulfoxide 
และ Ethylene glycol ตอเปอรเซ็นตการมีชีวิตของอสุจิกอนและหลังแชแข็ง ที่ระดับเปอรเซ็นตตางกัน 3 ระดับ คือ 6, 
8 และ10 เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิพบวา 10%EG ใหเปอรเซ็นตการมีชีวิตของอสุจิดีที่สุดเมื่อเทียบกับกลุม
อื่น รองลงมาไดแก 8% DMSO, 6% EG, 8% EG, 6% DMSO และ10% DMSO ตามลําดับ (Table 2) 
 

ลักษณะอสุจิรูปรางปกติ (Morphological normal) 
 จากการศึกษาพบวากอนการแชแข็งในไนโตรเจนเหลว 10% EG มีลักษณะอสุจิรูปรางปกติดีที่สุดเทากับ 
94.00±1.53 เปอรเซ็นต หลังจากทําการแชแข็งน้ําเชื้อเปอรเซ็นตลักษณะอสุจิรูปรางปกติของ 10%EG เทากับ 
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56.50±1.14 เปอรเซ็นตมีมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอื่น รองลงมาคือ 8% DMSO เทากับ 47.75±1.44 เปอรเซ็นต, 
8% EG เทากับ 43.92±1.51 เปอรเซ็นต 6% EG เทากับ 43.50±1.74 เปอรเซ็นต, 6% DMSO เทากับ 41.58±1.61 
เปอรเซ็นตและ 10% DMSO เทากับ 39.58±2.92 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 2) 
 

อสุจิที่มีการเคลื่อนที่ (Motile) 
  กอนการแชแข็งในไนโตรเจนเหลว 10% DMSO มีอสุจิที่มีการเคลื่อนที่เทากับ 76.00±3.81 เปอรเซ็นตนอย
ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอื่น หลังจากการแชแข็งอสุจิที่มีการเคลื่อนที ่10%EG ดีที่สุด เทากับ 50.17±5.71 เปอรเซ็นต 
รองลง 8%DMSO เทากับ 46.00±5.59 เปอรเซ็นต, 10%DMSO เทากับ 29.60±2.11 เปอรเซ็นต, 6%EG เทากับ 
29.60±2.64 เปอรเซ็นต, 8%EG เทากับ 28.80±3.21 เปอรเซ็นต และ 6%DMSO เทากับ 27.67±2.02 เปอรเซ็นต 
(Table 2) 
 

อสุจิเคลื่อนที่ไปขางหนา (Progressive motile) 
 เปอรเซ็นตการเคลื่อนที่ไปขางหนาของอสุจิกอนการแชแข็งในไนโตรเจนเหลวไมแตกตางกันทางสถิติ แต
หลังจากการแชแข็งเปอรเซ็นตการเคลื่อนที่ไปขางหนาของอสุจิของ 10% EG กับ 8% DMSO เทากับ 20.00±1.96 
กับ19.25±2.29 เปอรเซ็นตมีคามากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอื่น (Table 2) 

การศึกษาผลของสารปองกันอันตรายจากการแชแข็งสําหรับการแชแข็งน้ําเชื้อของไกสามเหลืองจากผลการ
ทดลองพบวาการใช EG ความเขมขน 10 เปอรเซ็นตรวมกับ modified Tyrode’s medium (TALP) เปนสารละลาย
เจือจางน้ําเชื้อพบวาลักษณะรูปรางของอสุจิที่ปกติมีคาสูงกวาการใช DMSO ทุกระดับความเขมขนทั้งกอนและหลัง
การแชแข็ง รวมทั้งอสุจิที่มีลักษณะรูปรางที่ผิดปกติและอสุจิที่ตายมีคานอยกวาทั้งกอนและหลังการแชแข็ง
นอกจากนี้สวนของพารามิเตอรการเคลื่อนที่ของอสุจิก็ใหผลเชนเดียวกัน จากการที่พบวากลีเซอรอลมีคุณสมบัติเปน
สารปองกันอันตรายจากการแชแข็งที่เหมาะสมที่สุดแตเนื่องจากพบวากลีเซอรอลมีผลตออัตราการผสมติดของ
น้ําเชื้อที่ผานการแชแข็งดวยกลีเซอรอล เทวินทรและคณะ (2550) ไดศึกษาผลของชนิดสารละลายเจือจางและชนิด
ของ cryoprotectant ตอคุณภาพน้ําเชื้อไกพื้นเมืองที่เก็บรักษาไวที่ 5 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง โดยใช
สารละลายเจือจางสูตร BPSE, Prefreezing Lake และ Tselutin’s modifiled พบวามีผลตอคุณภาพน้ําเชื้อไก
พื้นเมืองไมแตกตางกัน และเมื่อทําการผสมเทียมดวยสารละลายเจือจางดังกลาวใหผลอัตราการผสมติด 81.97, 
77.04 และ 78.99 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการศึกษาชนิดของ cryoprotectant ที่เสริมในน้ําเชื้อที่เจือจางดวย 
BPSE โดยใช Ethylene glycol, กลีเซอรอล, Dimethylacetamide และ Dimethylsulfoxide ที่ระดับความเขมขน 0, 
2, 4, 6 และ 8 เปอรเซ็นต พบวาที่ระดับความเขมขน 8 เปอรเซ็นตเปนพิษตอตัวอสุจิยกเวน กลีเซอรอล และเมื่อ
ทําการศึกษาผลของ cryoprotectant ตออัตราการผสมติด พบวา cryoprotectant มีผลทําใหอัตราการผสมติด
ลดลง (Donoghue and Wishart, 2000) มีการศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติดของน้ําเชื้อแชแข็งที่ใชกลี
เซอรอลพบวาการกําจัดกลีเซอรอลกอนนําไปผสมจะชวยทําใหอัตราการผสมติดสูงขึ้น ขณะที่ Long and Kulkarni 
(2004) ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีการกําจัดกลีเซอรอลจากน้ําเชื้อแชแข็งพบวาการใชวิธี Accudenz centrifugation 
จะทําใหมีอัตราการผสมติดเพิ่มขึ้น 17.90-37.17 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ไมไดมีการกําจัด 
กลีเซอรอลออกกอนการผสม ขณะที่วิธี Dialyze มีผลทําใหอัตราการผสมติดลดลงจาก 26.4 เปอรเซ็นตถึง 0 
เปอรเซ็นต Kurbatov (1986) พบวาการใช EG เปนสารปองกันอันตรายจากการแชแข็งน้ําเชื้อไกที่ระดับ 10 
เปอรเซ็นต ใหอัตราการผสมติดดีกวาการใช DMSO ที่ระดับตางๆ 
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รายงานการศึกษาผลของสารปองกันอันตรายจากการแชแข็งในสัตวปกชนิดอื่นๆ Lukaszewicz (2002) 
ศึกษาการแชแข็งน้ําเชื้อของ White Italian gander โดยใชสารละลายเจือจางน้ําเชื้อ EK diluent รวมกับ 6% DMF 
พบวามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของรูปรางอสุจิคือ รูปรางของอสุจิที่ปกติมีคาลดลงภายหลังการแชแข็งและ
ลักษณะรูปรางที่ผิดปกติรวมกับอสุจิที่ตายมีคาสูงขึ้นภายหลังการแชแข็ง นอกจากนี้ยังไดรายงานวาจํานวนอสุจิที่
อยูรอดภายหลังการแชแข็งไมขึ้นอยูกับจํานวนอสุจิที่ปกติกอนการแชแข็งดังรายงานของ Lukaszewicz (2001) ที่ได
ศึกษาการแชแข็งน้ําเชื้อหานที่มีรูปรางปกติกอนการแชแข็งสูงโดยใช DMA เปนสารปองกันอันตรายจากการแชแข็ง 
พบวาภายหลังการแชแข็งมีอสุจิที่มีลักษณะปกติเพียง 29 เปอรเซ็นตดังนั้นจึงควรใหความสําคัญในการเลือก
สารละลายเจือจางน้ําเชื้อและสารปองกันอันตรายจากการแชแข็ง  

เนื่องจากมีรายงานการศึกษาสารปองกันอันตรายจากการแชแข็งสําหรับสัตวปกมากมายหลายชนิดซึ่ง
ใหผลที่มีความแตกตางกันไปทั้งนี้ควรจะตองมีการศึกษาถึงความเปนพิษตออสุจิ, ความเขมขนของสารปองกัน
อันตรายจากการแชแข็งที่เหมาะสมสําหรับสัตวแตละชนิด, อุณหภูมิสําหรับการปรับสภาพ, ระยะเวลาการปรับ
สภาพ (equilibration time), รูปแบบการแชแข็ง, อุณหภูมิและระยะเวลาสําหรับการละลายน้ําเชื้อแชแข็ง 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาในครั้งนีแ้สดงใหเห็นวา การใช EG ที่ระดับความเขมขน 10 เปอรเซ็นตรวมกับสารละลาย

เจือจางน้ําเชื้อ modified Tyrode’s medium (TALP) สามารถเปนทางเลือกสําหรับการผลิตน้ําเชื้อแชแข็งในไกสาม
เหลือง   สําหรับการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาผลของสารปองกันอันตรายจากการแชแข็ง และขั้นตอนการผลิต
น้ําเชื้อในหองปฏิบัติการ ดั้งนั้นควรมีการนําน้ําเชื้อแชแข็งที่ไดไปผสมเทียมใหกับแมไก เพื่อเปนการทดสอบ
ประสิทธิภาพของน้ําเชื้อแชแข็งในการปฎิสนธิตอไป 
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Table 2  Effect of cryoprotectant on post-thaw sperm viability and morphology of the three-yellow cock. 
 

Pre-freezing Post-freezing Sperm parameter 
(%) DMSO (%) EG (%) DMSO (%) EG (%) 

                 6 8 10 6 8 10 6 8 10 6 8 10 
Live sperm 75.67±1.54C 86.50±1.37A 72.33±1.86C 81.33±2.32B 79.67±0.69B 89.17±0.59A 35.83±0.91D 57.50±1.04B 30.17±1.07E 42.83±0.86C 42.17±0.86C 64.83±0.38A 
Morphological normal 90.00±1.19B 92.00±0.42B 92.50±0.85AB 90.42±0.62B 91.33±1.63B 94.00±1.53A 41.58±1.61C 47.75±1.44B 39.58±2.92C 43.50±1.74BC 43.92±1.51BC 56.50±1.41A 
Motile 83.17±2.25AB 84.00±1.45A 76.00±3.81B 84.33±3.11A 83.83±3.34A 85.83±2.40A 27.67±2.02B 46.00±5.59A 29.60±2.11B 29.60±2.64B 28.80±3.21B 50.17±5.71A 
Progressive motile 29.83±1.94 32.83±2.52 29.50±2.26 30.33±2.56 29.33±2.45 27.83±2.66 13.00±1.47B 19.25±2.29A 12.75±0.95B 13.00±0.79B 12.00±1.42B 20.00±1.96A 

Values represent mean± standard error of mean (SEM) 
  A,B,C,D,E Values in the same row that do not share a common superscript differ significantly (p<0.05 


