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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของช่วงเวลาการผสมเทียมและระดับความเป็นกรด-
ด่างภายในช่องคลอดต่ออัตราการผสมติดและสัดส่วนเพศลูกในแพะนม ท าการศึกษาในแพะพันธุ์แองโกล
นูเบียนและซาเนนที่เคยให้ลูกมาแล้วอย่างน้อย 1 ครอก อายุ 2-3 ปี มีคะแนนร่างกาย 2.5-3 สายพันธุ์ละ 20 
ตัว ในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ สัตว์ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมาใช้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 วางแผนการทดลองแบบ Randomize 
Complete Block Design (RCBD) ก าหนดให้สายพันธุ์แพะเป็นบล็อก โดยแบ่งแพะออกเป็น 4 กลุ่มเท่าๆ กัน 
ท าการผสมเทียมภายหลังแพะเป็นสัดยืนนิ่งในชั่วโมงที่ 12 24 36 และ 48 จากการเหนี่ยวน าการเป็นสัดด้วย
ฮอร์โมน progesterone ชนิดสอดช่องคลอด (CIDR-G®) ร่วมกับ PMSG และ PGF2α บันทึกการแสดงอาการ
เป็นสัดภายหลังการถอดฮอร์โมนและตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างภายในช่องคลอด ทุก 3 ชั่วโมง ตรวจการ
ตั้งท้องด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์ภายหลังการผสมเทียม 40 วัน ตรวจนับจ านวนและสัดส่วนเพศลูก ผล
การศึกษาพบว่าช่วงเวลาการผสมเทียมมีผลต่ออัตราการผสมติด จ านวนลูกเกิด และสัดส่วนเพศลูกในแพะนม 
โดยการผสมเทียมในชั่วโมงที่ 12 ภายหลังการเป็นสัดยืนนิ่งมีอัตราการผสมติดตั้งท้องสูงที่สุด (80%) และ
จ านวนลูกเกิดสูงสุด (P<0.05) แต่การผสมเทียมในชั่วโมงที่ 36 ภายหลังการเป็นสัดมีผลท าให้สัดส่วนลูกเพศผู้
ต่อเพศเมียเป็น 75/25 ในขณะที่ระดับความเป็นกรด-ด่างภายในช่องคลอดไม่มีผลต่อสัดส่วนเพศลูกในแพะนม 
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Abstract 

The study was performed to evaluate the effect of artificial insemination timing and 
cervical pH on pregnancy rate and gender ratio in dairy goats. This was implemented at 
Embryo Transfer Technology and Animal Germplasm Research Center, Pakchong, 
Nakhonratchasima province, Thailand during October 2017 to September 2018. Anglo Nubian 
and Saanen goats (n=40; Anglo Nubian = 20 and Saanen = 20) which gave birth at least 1 
litter, aged 2 -3 years, were included in this study. Body condition score of those goats was 
ranging between 2.5 and 3. The experimental goats were separated into 4 groups equally. 
The study was depicted by randomize complete block design (RCBD), establishing goat 
breed as a block and artificial insemination timing as a treatment. Vaginal progesterone 
(CIDR-G®), PMSG and PGF2α were used for estrus synchronization. Artificial insemination (AI) 
in heated does was performed after standing heat detection at 12, 24, 36 and 48 hours, 
respectively. Then, the pH of cervical mucus was measured every 3 hours and the time of 
standing heat was also recorded after progesterone removal. Pregnancy diagnostic was 
determined by ultrasonography at 40 days after AI. The result showed that the artificial 
insemination timing could affect the conception rate, number of birth and gender ratio in 
dairy goats. Therefore, it could be concluded that the time of artificial insemination at 12 
hours after standing heat presented the highest conception rate (80%) and number of birth 
(P<0.05). In addition, at 36 hours after heat detection, the ratio of male and female was 
75/25. However, this study showed that the pH of cervical mucus did not associate to 
gender ratio in dairy goats.     

 
 
 
 

 
Keywords: Artificial Insemination, pH, gender, dairy goats 

Registered No: 61(1)-0208-020 
1/Bureau of Biotechnology in Livestock Production. Department of Livestock Development, 

Amphoe Muang, Pathumthani Province 12000 

2/Saraburi Artificial Insemination and Biotechnology Research Center Amphoe Kaengkhoi, 
Saraburi Province 18260 



ค าน า 

ปัจจุบันการเลี้ยงแพะในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากแพะเป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตและ
ผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว เลี้ยงง่าย สามารถปรับตัวเข้ากับอากาศได้ดี ถึงแม้ว่าแพะจะเป็นสัตว์ที่ให้ลูกแฝดสูง
แต่เกษตรกรก็ยังมีความต้องการลูกแพะที่มีเพศแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการเลี้ยง เช่น ฟาร์ม
แพะนมมีความต้องการแพะเพศเมียส าหรับผลิตน้ านมในขณะที่ฟาร์มแพะเนื้อต้องการแพะเพศผู้ส าหรับเลี้ยง
ขุน การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถก าหนดเพศลูกเกิดได้ตามความต้องการอย่างเช่นการผลิตน้ าเชื้อแยก
เพศเพ่ือใช้ในการผสมเทียมด้วยเทคนิคแตกต่างกัน (Carvajal et al., 2004; Wolf et al., 2008) แต่ยังไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงจึงยังไม่เป็นที่นิยมของเกษตรกร การจับคู่ผสมพันธุ์
เพ่ือให้ได้สัดส่วนลูกเกิดที่แตกต่างกันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะท าให้มีสัดส่วนเพศลูกเกิดตามความ
ต้องการ โดยอาศัยหลักการความแตกต่างของอสุจิโครโมโซม X และ Y และสภาวะความเป็นกรด-ด่างภายใน
ช่องคลอด (Rorie, 1999; Santos et al., 2007; Khalifa et al., 2010) 

วงรอบการเป็นสัดในแพะอยู่ระหว่าง 18 - 21 วันและระยะเวลาเป็นสัดประมาณ 18 - 72 ชั่วโมง 
และจะตกไข่ประมาณ 18 - 38 ชั่วโมงภายหลังการแสดงอาการเป็นสัด (ชาญยุทธ และคณะ 2562) ซึ่งช่วง
ระยะเวลาการเป็นสัดสภาวะภายในช่องคลอดจะมีสารคัดหลั่งภายในบริเวณคอมดลูกและภายในช่องคลอด
เปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของฮอร์โมนท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะความเป็นกรด - ด่าง (vaginal pH) 
ภายในช่องคลอดของแพะเพศเมีย สันนิษฐานว่ามีผลต่อสัดส่วนเพศลูกเนื่องจากในแต่ละชั่วโมงหลังการเป็นสัด
จะมีการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของ cervical mucus ที่แตกต่างกัน (Khalifa et al., 2010) โดยในช่วงต้นของ
การแสดงอาการเป็นสัดในช่องคลอดแพะจะมีสภาวะเป็นด่างอ่อนและจะลดลงในจนเป็นกรดในช่วงกลาง และ
ค่อยๆ เพ่ิมสูงขึ้นกลับมาเป็นด่างอีกครั้งในช่วงท้ายของการแสดงอาการเป็นสัด  ซึ่งระดับ pH ส่งผลต่อการ
เคลื่อนที่ของอสุจิโครโมโซม X และอสุจิโครโมโซม Y แตกต่างกัน (Khalifa et al., 2009) เนื่องจากอสุจิ
โครโมโซม X และ Y มีความความแตกต่างในส่วนของรูปร่าง โครงสร้าง และขนาด โดยอสุจิโครโมโซม X จะมี
ขนาดใหญ่กว่าอสุจิโครโมโซม Y (Paasch et al., 2007) และในสภาวะที่เป็นกรดการแลกเปลี่ยนประจุ 
ไฮโดรเจน โซเดียม และสารประกอบคลอไรด์ อสุจิโครโมโซม X จะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าอสุจิโครโมโซม Y แต่
สามารถเกิดขบวนการ capacitation ได้ดีกว่าดังนั้นถ้าผสมเทียมในช่วงต้นของการแสดงอาการเป็นสัดสภาวะ
ภายในช่องคลอดมีสภาพเป็นกรด โอกาสที่จะเกิดลูกตัวเมียจึงสูงกว่าตัวผู้ ในขณะที่ผสมเทียมในช่วงที่กลาง
หรือช่วงท้ายของการแสดงอาการเป็นสัดสภาวะภายในช่องคลอดเป็นด่างโอกาสที่จะเกิดลูกตัวผู้สูงกว่าตัวเมีย 
(Martineza et al.,2004; Orkun et al., 2007; Khalifa et al.,2009)  

ดังนั้นจึงท าการศึกษาผลของช่วงเวลาในการผสมเทียมและระดับความเป็นกรด – ด่าง ภายในช่อง
คลอดต่ออัตราการผสมติดและสัดส่วนเพศลูกในแพะนม ส าหรับใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการที่
สามารถท าให้ได้เพศลูกตามความต้องของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 

 
 



อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน และซาเนน ที่เคยให้ลูกมาแล้วอย่างน้อย 1 ครอก อายุ 2-3 ปี 
มีคะแนนร่างกาย 2.5-3 จากเกณฑ์การประเมิน 1-5 สายพันธุ์ละ 20 ตัว วางแผนการทดลองแบบ 
Randomize Complete Block Design (RCBD) โดยการจัดกลุ่มแพะแยกตามปัจจัยที่อาจมีผลต่อค่าสังเกต
ก่อนที่เรียกว่าบล็อก (สายพันธุ์แพะ) โดยหน่วยทดลองในแต่ละกลุ่มจะต้องมีความสม่ าเสมอ จากนั้นจึงท าการ
สุ่มปัจจัยศึกษาหรือทรีทเม้น (ช่วงเวลาการผสมเทียมที่ 12 24 36 และ 48 ชั่วโมงภายหลังแพะแสดงอาการ
เป็นสัดยืนนิ่ง) ลงในแต่ละบล็อก  

วิธีการทดลอง เหนี่ยวน าการเป็นสัดในแพะทั้ง 4 กลุ่มด้วยฮอร์โมน progesterone ชนิดสอดช่อง
คลอด (CIDR-G®) ร่วมกับ PMSG และ PGF2αท าการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของ cervical mucus ที่
ต าแหน่ง external os ด้วยเครื่อง pH meter และสังเกตการแสดงอาการเป็นสัดภายหลังการถอดฮอร์โมน
progesterone ชนิดสอดช่องคลอดทุก 3 ชั่วโมง โดยใช้แพะเพศผู้ในการจับสัดซึ่งถ้าแพะเพศเมียยืนนิ่งยอมให้
ตัวผู้ขึ้นทับถือว่าเป็นชั่วโมงที่ 0 จากนั้นผสมเทียมให้กับแม่แพะด้วยน้ าเชื้อแช่แข็งแพะที่มีอัตราการเคลื่อนที่ 
ร้อยละ 40 ให้กับแพะทั้ง 4 กลุ่มภายหลังแสดงอาการเป็นสัดยืนนิ่งในชั่วโมงที่ 12 24 36 และ 48  และท าการ 
ตรวจการตั้งท้องด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ภายหลังการผสมเทียม 40 วัน (Figure1) 
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Figure 1 Estrus synchronization and AI program 

การวิเคราะห์สถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนของช่วงเวลาการผสมเทียมส าหรับลักษณะข้อมูลที่
ต่อเนื่ อง Analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองด้วย 
Duncan’s new multiple range test และวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง (อัตราการตั้งท้อง อัตราการ
เกิดลูกแฝด และสัดส่วนเพศลูก) ด้วย chi-square test นอกจากนี้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ความเป็นกรด-ด่างภายในช่องคลอดและสัดส่วนเพศลูก โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
product moment correlation coefficient) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ช่วงเวลาการผสมเทียมต่ออัตราการตั้งท้อง (pregnancy rate) และสัดส่วนเพศลูก (gender ratio) 

จากการเหนี่ยวน าการเป็นสัดในแพะด้วยฮอร์โมน progesterone ชนิดสอดช่องคลอดร่วมกับ PMSG 
และ PGF2α พบว่าแพะทั้ง 4 กลุ่มแสดงอาการเป็นสัดยืนนิ่งที่ 23 - 25 ชั่วโมงภายหลังการถอดฮอร์โมนซึ่งอยู่



ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในแพะที่ได้รับการเหนี่ยวน าการเป็นสัดด้วยฮอร์โมน ภายหลังการถอดฮอร์โมน 
progesterone พบว่าแพะลูกผสมแองโกลนูเบียนที่จะแสดงอาการเป็นสัดยืนนิ่งเฉลี่ยที่ 23.82±4.64 ชั่วโมง
(ชาญยุทธ และคณะ, 2562) และในแพะเนื้อลูกผสมจะแสดงอาการเป็นสัดยืนนิ่งเฉลี่ยที่ 25.96 ชั่วโมง     
(กิตติศักดิ์  และคณะ, 2562) ในขณะที่แพะเนื้อพันธุ์บอร์แสดงอาการเป็นสัดยืนนิ่งที่  27.2±0.4 ชั่วโมง 
(Motlomelo et al., 2002)  

อัตราการผสมติดตั้งท้อง (pregnancy rate) พบว่าแพะในกลุ่มที่ 1 มีอัตราการตั้งท้องสูงสุด และกลุ่ม
ที่ 4 มีอัตราการตั้งท้องต่ าที่สุด (Table 1) ทั้งนี้เนื่องจากการผสมเทียมในช่วง 12 ชั่วโมงหลังการเป็นสัดยืนนิ่ง
เป็นช่วงที่สอดคล้องกับช่วงการตกไข่ของวงรอบการเป็นสัด โดยทั่วไปแพะจะตกไข่ประมาณชั่วโมงที่ 30 – 36 
ของวงรอบการเป็นสัด และอยู่ในสภาพที่พร้อมปฏิสนธิได้ 16 - 24 ชั่วโมง ในขณะที่อสุจิมีอายุอยู่ได้ภายใน
ระบบสืบ พันธุ์ เพศเมียได้ประมาณ  30  - 48 ชั่ ว โมง (Evane and Maxwell, 1987; Eisenbach and 
Giojalas, 2006) การผสมเทียมก่อนเวลาตกไข่เป็นการให้เวลาในการเดินทางและเตรียมความพร้อมส าหรับ
การปฏิสนธิของอสุจิ ในขณะที่การผสมเทียมที่ช้าเกินช่วงเวลาไข่ตกไปแล้ว อสุจิอาจยังไม่พร้อมส าหรับการ
ปฏิสนธิรวมทั้งความสมดุลของฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายของการเป็นสัด (Santos et al., 2004) 

Table 1 Reproductive performance of artificial insemination different times in does.  

*means±SD 
** Kidding rate (%) = No. of kids / No of inseminated goat X 100 
abc Different superscripts within the same row demonstrate significant differences (P<0.05) 

Items Groups 1 Groups 2 Groups 3 Groups 4 

No. of does 10 10 10 10 
Standing heat*(hr.) 25 23 24 24 
Vaginal pH on standing heat* 7.22 ± 0.04 7.14 ± 0.09 7.20 ± 0.18 7.12 ± 0.16 
Vaginal pH on time of AI* 6.78c± 0.07 7.60a± 0.16 7.15b± 0.14 7.03b± 0.10 
Pregnancy rate (%) 80a 60b 50cb 40c 
Total number of kids  10a 8a 7ab 4b 
Kidding rate** (%) 100 80 70 40 
Single rate (%) 75ab 50b 60b 100a 
Twinning rate (%) 25ab 50a 40a 0 

Gender ratio      
Female (%) 60a 50a 43a 25a 
Male (%) 40b 50b 57b 75a 



นอกจากนี้อัตราการผสมติดตั้งท้องจากการศึกษาในครั้งอยู่ในระดับที่สูงกว่าการศึกษาที่ผ่านมาซึ่ง
ก าหนดเวลาในการผสมเทียมที่แตกต่างกัน เช่น การผสมเทียมให้กับแพะเนื้อลูกผสมภายหลังการถอดฮอร์โมน 
progesterone ที่ 48 และ 72 ชั่วโมงมีอัตราการผสมติดร้อยละ 52 (นิวัตน์ และคณะ, 2550) ร้อยละ 47 - 50 
(พีระพงษ์  และคณะ, 2552) หรือร้อยละ 48 - 58 ในการผสมเทียมครั้งเดียวที่ 46 ชั่วโมง (Arrebola et al., 
2012) ทั้งนี้พบว่าอัตราการผสมติดไม่มีความสัมพันธ์กับค่า pH แต่สันนิฐานว่ามีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ตก
ไข ่(Khalifa et al., 2013; Dogan et al., 2004; Holtz et al., 2008) 

สัดส่วนเพศลูกของแพะทั้ง 4 กลุ่ม พบว่ามีจ านวนลูกทั้งหมด อัตราการให้ลูกแฝด และสัดส่วนลูกเพศ
ผู้เพศเมีย แตกต่างกัน (P<0.05) โดยแพะในกลุ่มที่ 4 มีจ านวนลูกท้ังหมดต่ าที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นการตั้งท้อง
ลูกตัวเดียวทั้งหมด และมีสัดส่วนการให้ลูกเป็นเพศผู้สูงถึง 75% ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนที่แพะมีการตั้งท้องทั้ง
ลูกตัวเดียวและลูกแฝดและมีสัดส่วนลูกเกิดทั้งเพศผู้และเพศเมียไม่แตกต่างกัน (Table 1)  

จากรายงานการศึกษาการจับคู่ผสมพันธุ์ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน เพ่ือศึกษาสัดส่วนเพศของลูกเกิด
ในแพะ พบว่าการผสมเทียมที่ท าให้เกิดสัดส่วนเพศลูกต่างกันโดยการผสมเทียมที่ชั่วโมงที่ 24 ท าให้มีลูกเกิด
เพศเมีย 84.62% ในขณะที่ผสมเทียมที่ชั่วโมงที่ 36 ท าให้มีลูกเกิดเพศผู้ 73.08% (Khalifa et al., 2010) ซึ่ง
ให้ผลในท านองเดียวกับในแกะพบว่าการผสมพันธุ์ในชั่วโมงท่ี 15 ภายหลังการแสดงอาการเป็นสัดส่งผลให้มีลูก
เกิดเป็นเพศเมีย 84.48% ในขณะที่การจับคู่ผสมด้วยพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ที่เป็นสัดในชั่วโมงที่ 30 มีลูกเกิดเป็น
เพศผู้ 85.92% (Khalifa et al., 2013) ส่วนในโคให้ผลที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยพบทั้งรายงานที่ให้ผลใน
ท านองเดียวกันคือถ้าท าการผสมเทียมในช่วงต้นของการเป็นสัดจะมีผลให้มีลูกเกิดเพศเมียสูงกว่าเพศผู้และถ้า
ผสมเทียมในช่วงท้ายๆของการเป็นสัดจะมีผลให้ลูกเกิดเป็นเพศผู้สูงกว่า (Rorie, 1999) บางรายงานพบว่า
ช่วงเวลาที่ท าการผสมเทียมไม่มีผลต่อสัดส่วนเพศของลูกโคท่ีเกิด แต่พบว่าการผสมเทียมในช่วงท้ายของวงรอบ
การเป็นสัดมีผลต่ออัตราการผสมติดต่ ากว่าการผสมเทียมในช่วงต้นการเป็นสัด (Orkun et al., 2007) และ
จากรายงานในหลายชนิดสัตว์สันนิษฐานในท านองเดียวกันคือ อสุจิโครโมโซม X และ Y มีความความแตกต่าง
ในส่วนของรูปร่าง โครงสร้าง และขนาด โดยอสุจิที่มีโครโมโซม X จะมีขนาดและจ านวนของ DNA ใหญ่กว่า
อสุจิที่มีโครโมโซม Y ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการเคลื่อนที่และกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเยื่อหุ้มเซลล์
ของอสุจิแตกต่างกัน (Paasch et al., 2007) 

ระดับความเป็นกรด - ด่างภายในช่องคลอด (Vaginal pH level) 
การเปลี่ยนแปลงค่า pH ภายในช่องคลอดแพะภายหลังการถอดฮอร์โมน progesterone พบว่า 18 

ชั่วโมงแรกภายในช่องคลอดแพะมีสภาวะเป็นกรดอ่อนๆ และมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ในช่วงแคบๆ โดยมีค่า 
pH ต่ าสุดในชั่วโมงที่ 12 จากนั้นค่า pH ค่อยๆ เพ่ิมสูงขึ้นมาอยู่ในสภาวะด่างอ่อนๆ ในชั่วโมงที่ 21-27 และ
เปลี่ยนเป็นสภาวะกรดอ่อนอีกครั้งที่ชั่วโมง 30 - 36 และจากชั่วโมงที่ 39 เป็นต้นไปมีสภาพเป็นด่างอ่อนๆ 
ตลอดช่วงที่แสดงอาการเป็นสัด โดยมีค่า pH เฉลี่ยสูงสุดที่ชั่วโมง 48 (Figure 2) ในขณะที่ Khalifa et al. 
(2010) รายงานว่าในช่วงเวลาที่แพะแสดงอาการเป็นสัด การเปลี่ยนแปลงค่า pH ภายในช่องคลอดมี
ความสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมน estrogen โดยในช่วงที่แพะแสดงอาการเป็นสัดจะมีสภาวะเป็นด่างเล็กน้อย 
และค่อยๆ ลดลงจนเปลี่ยนแปลงเป็นกรดภายหลังการเป็นสัดประมาณ 30 ชั่วโมงและกลับเข้าสู่สภาวะด่างอีก



ครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปเป็นกรดอ่อนดังกล่าวแสดงถึงการเพ่ิมขึ้นของฮอร์โมน estrogen ในช่วงที่มีการตก
ไข่ (Dhalia et al., 2005; Rasad and Setiawan, 2017) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองในครั้งนี้พบว่าภายหลัง
การแสดงอาการเป็นสัดยืนนิ่งค่า pH ภายในช่องคลอดแพะลดลงที่ 6.6 - 6.9 ในช่วง 30 - 36 ชั่วโมง ซึ่งอาจ
สันนิษฐานได้ว่าเป็นช่วงที่มีการตกไข่ 

 

Figure 2 Means of vaginal pH during estrus in does 

ระดับความเป็นกรด - ด่างต่ออัตราการตั้งท้องและสัดส่วนเพศลูก 
การเปลี่ยนแปลงของค่า pH ภายในช่องคลอดในช่วงที่แพะเป็นสัดยืนนิ่งพบว่าแพะทั้ง 4 กลุ่มมี

สภาวะเป็นด่างอ่อนมีค่า pH ระหว่าง 7.12 - 7.22 แต่ในชั่วโมงที่ท าการผสมเทียมแพะให้กับกลุ่มที่ 1 หลังการ
เป็นสัดยืนนิ่ง 12 ชั่วโมงภายในช่องคลอดมีสภาวะเป็นกรดอ่อน มีค่า pH เฉลี่ย 6.78±0.07 ซึ่งแตกต่างจาก
กลุ่มที่ 2 3 และ 4 ที่ผสมเทียมให้กับแพะภายหลังการเป็นสัดยืนนิ่ง 24 36 และ 48 ชั่วโมงภายในช่องคลอด
แพะมีสภาวะเป็นด่างมีค่า pH เฉลี่ย 7.60±0.16, 7.20±0.18 และ 7.03±0.10 ตามล าดับ (Table1) 

เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) ระหว่างค่า pH ที่ชั่วโมงผสม
เทียมกับสัดส่วนเพศลูกแพะ พบว่าค่า pH ภายในช่องคลอดแพะที่ชั่วโมงท าการผสมเทียม ไม่มีความสัมพันธ์
กับอัตราการตั้งท้องและสัดส่วนเพศลูก (Table 2) ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะปัจจัยของค่าความเป็นกรด - ด่าง 
เพียงปัจจัยเดียวอาจไม่มีผลต่ออัตราการผสมติดและสัดส่วนเพศลูก แต่น่าจะเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งช่วงเวลาที่
ผสมพันธุ์ รูปร่างและโครงสร้างของอสุจิ สภาพแวดล้อมภายในช่องคลอด สารคัดหลั่งภายในระบบสืบพันธุ์เพศ
เมีย และค่า pH  (Paasch et al., 2007; Schulman and Karabinus, 2005)  

Table 2 The correlation coefficient between vaginal pH and pregnancy rate, twinning rate, 
gender ratio of does.     

Items parameter Vaginal pH 
 correlation coefficient P-value 
Pregnancy rate -0.07979 0.6245 
Twinning rate 0.17085 0.4357 
Female rate 0.00094 0.9966 
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Male rate  0.11605 0.5980 

โดยการเปลี่ยนแปลงค่า pH ภายในช่องคลอดเป็นปัจจัยเสริมให้โปรตีนที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของอสุจิ
ท าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนประจุและการไหลเข้าออกของสารที่เป็นแหล่งพลังงานส าหรับใช้ในการเคลื่อนที่
และอายุของอสุจิได้แตกต่างกัน โดยทั่วไปอสุจิโครโมโซม X จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าอสุจิโครโมโซม Y แต่มีอายุ
สั้นกว่า รวมทั้งในสภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดและระดับฮอร์โมน estrogen ที่สูงในช่วงต้นของการเป็นสัดจะเป็น
ตัวกระตุ้นการเกิด capacitation ของอสุจิ ดังนั้นถ้าผสมเทียมในช่วงที่มีสภาพเป็นกรด โอกาสการปฏิสนธิจาก
อสุจิโครโมโซม X สูงกว่าอสุจิโครโมโซม Y สัดส่วนการเกิดลูกเพศเมียจึงสูงกว่าเพศผู้ ในทางตรงกันข้ามกับการ 
ผสมเทียมในช่วงที่ท้ายของการเป็นสัดที่สภาวะในช่องคลอดเป็นด่างมีผลต่อประสิทธิภาพการเข้าปฏิสนธิของ
อสุจิโครโมโซม Y ดีกว่าอสุจิโครโมโซม X ลูกท่ีเกิดมาจึงเป็นเพศผู้สูงกว่า (Martineza et al.,2004; Orkun et 
al., 2007; Khalifa et al.,2009)  

สรุปผลการทดลอง 
ช่วงเวลาการผสมเทียมมีผลต่ออัตราการผสมติด จ านวนลูกเกิด และสัดส่วนเพศลูกเกิดในแพะนม โดย

การผสมเทียมชั่วโมงที่ 12 ภายหลังการเป็นสัดยืนนิ่งมีผลต่ออัตราการผสมติดตั้งท้อง และจ านวนลูกเกิดสูงสุด 
ในขณะที่การผสมเทียมชั่วโมงที่ 36 ภายหลังการเป็นสัดมีผลท าให้สัดส่วนลูกเพศผู้สูงกว่าเพศเมีย แต่ระดับ
ความเป็นกรด - ด่างในช่องคลอดไม่มีผลต่อสัดส่วนเพศลูกในแพะนม  
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