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การผสมเทยีม (Artificial Insemination, AI) ในสกุร เกดิขึน้เป็นครัง้แรกเมือ่ 80 กว่าปีทีแ่ลว้ จากนัน้กไ็ดร้บัความ

นิยมอยา่งกวา้งขวางแพรห่ลายเรือ่ยมา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของเศรษฐกจิ และความตอ้งการบรโิภคเนื้อสตัวข์อง
ประชากรโลกทีเ่พิม่สงูขึน้ ปจัจุบนัในระบบอตุสาหกรรมการเลีย้งและผลติสกุรนัน้ ลว้นแต่เพิม่ผลผลติดว้ยวธิกีารผสมเทยีม
ทัง้สิน้ ดว้ยผลทีแ่มน่ย า แน่นอน ก าหนดระยะเวลาได ้และทีส่ าคญัยงัสามารถลดตน้ทนุการผลติไดเ้ป็นอยา่งดี ลดปญัหาเรือ่ง
โรคตดิต่อจากการผสมจรงิ ปจัจบุนัไดม้กีารพฒันาทัง้เทคโนโลยดีา้นอปุกรณ์เชน่ ทอ่ผสมเทยีม น ้ายาท าละลายน ้าเชือ้ 
เครือ่งมอืในการตรวจคณุภาพน ้าเชือ้ และเทคโนโลยวีธิกีารผสมเทยีมทีม่ที ัง้น ้าเชือ้แชเ่ขง็ และน ้าเชือ้สดทีย่อมรบั และนิยมใช้
กนัอยา่งกวา้งขวาง การผสมเทยีมในสกุรมหีลายแบบ แบ่งตามวธิกีารปล่อยน ้าเชือ้ทีบ่รเิวณต าแหน่งต่างๆ ดงันี้ 

1 การผสมเทียมแบบปล่อยน ้าเช้ือท่ีบริเวณคอมดลูก (Conventional Artificial Insemination, CAI) วธิีเป็น

ตัง้แต่แรกเริม่คอื แสดงดงัรปู A ปจัจุบนัวธินีี้กย็งัเป็นทีน่ิยมอยูใ่นภาคสนาม ฟารม์ทัว่ไป โดยเฉพาะฟารม์เกษตรกร เนื่องจาก
อปุกรณ์ทีใ่ชร้าคาไมส่งู วธิกีารผสมไมยุ่ง่ยาก ไมต่อ้งการเทคนิค หรอืความช านาญมากดงัเชน่วธิอีืน่ แต่วธินีี้กต็อ้งใชน้ ้าเชือ้
ปรมิาตรคอ่นขา้งสงูคอืประมาณ 80-100 มล. โดยแตล่ะโดสของน ้าเชือ้ตอ้งมจี านวนตวัอสจุทิีค่อ่นขา้งมาก คอืประมาณ 
3,000-5,000 ลา้นตวั นัน่หมายความว่าแตล่ะครัง้ของน ้าเชือ้ทีร่ดีได ้ จะสามารถเจอืจางไดจ้ านวนโดสทีน้่อยกว่าวธิอีืน่ๆ ที่
ตอ้งการจ านวนตวัอสจุไิมม่ากเทา่นี้ โดยปกตแิลว้ 25-40% ทีผ่สมไปดว้ยวธินีี้จะถกูขบัทิง้ออก และอกีมากกว่า 50% ถกูเกบ็
กนิโดยเซลลเ์มด็เลอืดขาว ซึง่การใชน้ ้าเชือ้ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่แปลกปลอมอยา่งหนึ่งในปรมิาณมาก กอ็าจพบปญัหาแทรกซอ้น
ตามมามากดว้ยเชน่กนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่มดลกูอกัเสบ เนื่องจากมโีอกาสเกดิการไหลยอ้นกลบัของน ้าเชือ้ขณะผสมได้
คอ่นขา้งมาก ซึง่มผีลต่ออตัราการผสมตดิ ทัง้ใชเ้วลาในการผสมคอ่นขา้งนาน อปุกรณ์ทอ่ผสมเทยีมทีพ่บในทอ้งตลาดปจัจุบนั
นี้ กม็มีากมายหลากหลายยีห่อ้ สว่นรปูแบบทีช่นิตากนักจ็ะมแีบบหวัโฟม และหวัเกลยีว ทีท่กุทา่นคุน้เคยกนัดี 



 

            
2 การผสมเทียมแบบปล่อยน ้าเช้ือท่ีบริเวณตวัมดลูก (Intrauterine Insemination, IUI) เป็นอกีวธิตี่อมา ที่

เริม่ไดร้บัความนิยมแพรห่ลายมากขึน้เรือ่ยๆ ในปจัจบุนั เป็นการปล่อยหลงัคอมดลกูแบบหนึ่ง (Post Cervical Artificial 
Insemination, PCAI) วธินีี้จะใชท้อ่ผสมเทยีมคลา้ยกบัวธิแีรก แต่ภายในทอ่ผสมเทยีมดา้นนอกทีเ่ขา้ไปแคค่อมดลกูนัน้จะใช้
ทอ่ขนาดเลก็สอดผา่นภายในอกีท่อหนึ่ง  โดยทอ่เลก็นี้จะถกูสอดผา่นคอมดลกูเขา้ไปถงึยงัตวัมดลกูได ้   โดยจะยาวออกจาก
ทอ่ปกตไิปประมาณ 20 ซม. หรอืยืน่พน้ตวัคอมดลกูออกไปประมาณ 8-10 ซม.  ขอ้ดขีองวธินีี้คอื สามารถลดปรมิาตรน ้าเชือ้
ลงไดเ้หลอื 30-50 มล.ต่อโดส หรอือยา่งน้อยกห็นึ่งเทา่ตวั โดยแต่ละโดสของน ้าเชือ้ทีจ่ะใชผ้สมดว้ยวธินีี้ สามารถใชจ้ านวนตวั
อสจุทิีน้่อยกว่าไดด้ว้ย คอืเหลอืประมาณ 1,000-1,500 ลา้นตวั นัน่คอืลดลงไดป้ระมาณ 3-5 เทา่ตวัจากวธิ ีCAI บางงานวจิยั
รายงานว่าสามารถลดลงไดเ้หลอืเพยีง 500 ลา้นตวั โดยทีแ่มส่กุรยงัคงใหผ้ลผลติไดใ้กลเ้คยีงคงเดมิ วธินีี้ท าไดค้อ่นขา้ง
รวดเรว็ ไมยุ่ง่ยากนกั หากปฏบิตัจินช านาญแลว้ และใชเ้วลาในการผสมทีร่วดเรว็กว่า และมกัไมพ่บปญัหาแทรกซอ้นจาก
มดลกูอกัเสบมากนกั รวมถงึลดปญัหาการไหลยอ้นกลบัของน ้าเชือ้ไดเ้ป็นอยา่งด ี ซึง่พบเพยีงแค ่ 1% หรอืไมพ่บเลย สว่น
ขอ้เสยีของวธินีี้คอื ตอ้งใชอ้ปุกรณ์พเิศษทีอ่าจมรีาคาสงูกว่าแบบดัง้เดมิ ยุง่ยากในการปฏบิตัคิรัง้แรกๆ และตอ้งอาศยัความ
ช านาญในการฝึกฝน มเิชน่นัน้แมส่กุรอาจบาดเจบ็ หรอืปล่อยน ้าเชือ้ผดิต าแหน่ง ท าใหไ้มไ่ดป้ระสทิธภิาพ และประสทิธผิล
ดงัทีค่าดหวงัไว ้ รวมถงึวธินีี้ไมแ่นะน าใหใ้ชก้บัสกุรสาว เนื่องจากคอมมดลกูค่อนขา้งแคบ การสอดทอ่เป็นไปไดย้ากกว่าสกุร
นาง อาจท าใหเ้กดิการบาดเจบ็และอกัเสบทีค่อมดลกูได ้ การศกึษาในภาคสนามพบว่า ฟารม์สกุรทัว่ไปสามารถสอดทอ่ผสม
เทยีมผา่นคอมดลกูแมส่กุรนางไดม้ากกว่า 94% และเกดิการบาดเจบ็ พบเลอืดออกเลก็น้อยมาก ไมเ่กนิ 1.7%  

 
 

 
จ านวนตวัอสุจทิีใ่ช ้: 2.5-3.5 x 109 
ปรมิาตรต่อโดส : 70-100 มล. 

ทีม่า : Mozo-Martinet et al., 2012 

 
จ านวนตวัอสุจทิีใ่ช ้: 1-1.5 x 109 
ปรมิาตรต่อโดส : 30-50 มล. 

ทีม่า : Mozo-Martinet et al., 2012 



 

3 การผสมเทียมแบบปล่อยน ้าเช้ือท่ีบริเวณปีกมดลูก (Deep Intrauterine Insemination, DIUI) ถอืเป็นการ

ปล่อยหลงัคอมดลกู (PCAI) อกีแบบหนึ่ง โดยพฒันาการของวธินีี้เริม่แรกดว้ยการผา่ตดั ต่อมาเป็นการสอดทอ่เอนโดสโคป 
ซึง่ทัง้สองวธิกีไ็ดผ้ลด ี แต่มรีาคาแพง และไมเ่หมาะสมกบัการใชง้านจรงิในภาคสนาม จงึไดพ้ฒันาต่อมาเป็นทอ่ไฟเบอรท์ีย่าว
ประมาณ 180 ซม. สอดผา่นคอมดลกู ตวัมดลกู จนเขา้สูปี่กมดลกู ซึ่งเป็นการสุม่ว่าจะเขา้ขา้งใดขา้งหนึ่งกไ็ด ้แต่จากงานวจิยั
มกีารสงัเกตว่าจะเขา้ไปอยูด่า้นซา้ยมากกว่า โดยการปล่อยน ้าเชือ้ไวข้า้งใดขา้งหนึ่ง กพ็บว่าสามารถท าใหเ้กดิการปฏสินธไิด้
ลกูสกุรทัง้สองขา้งของปีกมดลกู ขอ้ดขีองวธินีี้คอื สามารถลดปรมิาตรน ้าเชือ้ลงไดม้ากทีสุ่ด จนเหลอืเพยีง 5-20 มล.ต่อโดส 
(น้อยสดุ 0.5 มล.) โดยแต่ละโดสของน ้าเชือ้ทีจ่ะใชผ้สมดว้ยวธินีี้ สามารถใชจ้ านวนตวัอสจุทิีน้่อยสดุ ประมาณ 150-600 ลา้น
ตวั บางรายงานพบวา่สามารถลดจ านวนตวัอสจุลิงไดถ้งึ 150 เทา่เมือ่เทยีบกบัวธิดีัง้เดมิ CAI โดยผลผลติสกุรยงัคงเดมิ วธินีี้
อาจยงัไมเ่หมาะส าหรบัการใชง้านจรงิในภาคสนามของบา้นเรามากนกั เนื่องจากอปุกรณ์ราคาสงู และตอ้งใชค้วามช านาญ
คอ่นขา้งมาก เหมาะส าหรบัการผสมเทยีมดว้ยน ้าเชือ้ทีอ่อ่นแอกว่าปกตใินการคดัเลอืกพนัธุ ์ น ้าเชือ้แชแ่ขง็ และน ้าเชือ้ทีผ่า่น
การคดัแยกเพศมาแลว้ รวมถงึยงัใชว้ธินีี้กบัการยา้ยฝากตวัออ่นอกีดว้ย วธินีี้ชว่ยลดผลขา้งเคยีงต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบัวธิี
ดัง้เดมิทีก่ล่าวมาแลว้ไดเ้ป็นอยา่งด ีอสจุไิมต่อ้งเดนิทางไกล ซ ้ายงัมฮีอรโ์มนรอสตาแกลนดนิ เอฟ ท ูแอลฟา่ (PGF2)ทีเ่กดิ
จากการสมัผสัของทอ่ไฟเบอรก์บัผนงัมดลกู มาชว่ยในการกระตุ้นบบีตวัของมดลกู ท าใหก้ารขนสง่อสจุไิปยงัต าแหน่งปฏสินธิ
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ แตอ่ยา่งไรกด็ ีวธินีี้ยงัคงมขีอ้จ ากดัมากเชน่กนั  

     
ส าหรบัการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการผลติลกูสกุรดว้ยการผสมเทยีมวธิตี่างๆ นัน้ มคีอ่นขา้งมากมาย

หลากหลาย แต่สว่นใหญ่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ดใีกลเ้คยีงเหมอืนกนั ทัง้ 3 วธิ ี อาจแตกต่างกนัในแงข่องอตัราการเขา้
คลอด จ านวนลกูแรกคลอดมชีวีติเฉลีย่ต่อครอก ดชันีการใหล้กูดก และน ้าหนกัแรกคลอดเฉลีย่ทัง้หมดต่อครอกบา้งเลก็น้อย
แตกต่างกนัไปในแต่การศกึษาวจิยั แต่ความแตกต่างนัน้กด็รูาวกบัว่าไมจ่ าเป็น หรอืส าคญัขนาดน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
เลอืกเอามาใชป้ฏบิตัจิรงิในฟารม์หรอืภาคสนาม เพราะเกณฑท์ีน่่าจะถกูเลอืกน ามาใชจ้รงิ คงเป็นคา่ใชจ้่าย ตน้ทนุอปุกรณ์ 
ตน้ทนุคา่น ้าเชือ้ ความยากงา่ย เวลา เทคนิค และความช านาญของผูป้ฏบิตัเิป็นส าคญั รวมถงึพจิารณาจากขอ้ดขีอ้เสยีอืน่ๆ 
เชน่ ภาวะมดลกูอกัเสบมหีนองไหล ความผดิพลาดจนน ามาสูอ่นัตรายทีอ่าจเกดิกบัแมส่กุร เป็นตน้ เลอืกใชว้ธิทีีเ่หมาะสมใน
ทกุๆ ดา้น กบัฟารม์ของทา่นจะดกีว่า จะใชว้ธิดี ัง้เดมิ หรอืทนัสมยั ถกูแพง ยากงา่ย ไม่ส าคญัเลย แมใ้ชว้ธิดี ัง้เดมิ ถกู และงา่ย 
กอ็าจใหผ้ลดเียีย่มทีส่ดุกไ็ด ้ถา้ทา่นท าไดถ้กูตอ้งเหมาะสมกบั 

1. ตรวจคณุภาพน ้าเชือ้ใหไ้ดต้รงตามมาตรฐานทีด่สีดุ เชน่ จ านวนอสจุมิชีวีติ-ตาย ความเขม้ขน้ จ านวนที่
เคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้า  จ านวนตวัผดิปกต ิ 

 
จ านวนตวัอสุจทิีใ่ช ้: 0.15-0.6 x 109 

ปรมิาตรต่อโดส : 5-20 มล. 
ทีม่า : Mozo-Martinet et al., 2012 



 

2. น ้าเชือ้ไดร้บัการเตรยีมอยา่งสะอาด มกีารปนเป้ือนของสารเคม ีหรอืเชือ้โรคน้อยทีส่ดุ ซึง่อาจมผีลท าใหต้วัอสจุิ
ตาย และมดลกูแมส่กุรอกัเสบ ผสมไมต่ดิ มหีนองไหล 

3. ความสะอาดของอปุกรณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทอ่ผสมเทยีม ตลอดจนวธิขี ัน้ตอนการผสมทีต่อ้งลดการปนเป้ือน
เขา้ไปใหน้้อยทีส่ดุ รวมถงึทีบ่รเิวณอวยัวะเพศของแมส่กุรทีค่วรไดร้บัการท าความสะอาดดว้ย 

4. ชว่งเวลา และจ านวนครัง้การผสมทีเ่หมาะสม เริม่ตัง้แต่การตรวจสดัทีม่คีณุภาพ แมน่ย า ผสมเฉพาะในชว่งที่
เป็นสดัยนืนิ่ง อาจผสม 2-3 ครัง้ ชว่งหา่งการผสม 12 หรอื 24 ชม. ทัง้เรือ่งครัง้และชว่งหา่งอาจพจิารณาให้
เหมาะสมกบัประเภทสกุรว่าเป็นสกุรสาว สกุรนาง และคณุลกัษณะพเิศษบางตวั บางตวัไมค่อ่ยนิ่ง บางตวัเป็น
สดัเงยีบ บางตวัยนืนิ่งไมน่าน เป็นตน้ 

5. ปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง นุ่มนวล ไมร่นุแรง ไมก่อ่ใหเ้กดิการบาดเจบ็ และเกดิความเครยีดกบัแมส่กุรน้อยทีส่ดุ 
 

เอกสารอ้างอิง 
ศรีสุวรรณ สมชยั - http://www.agrithai1999.com/piceditor/file/FAQS/Insemination.pdf    
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