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บ ท ค ัด ย ่อ

ในสัตว์ปีกหลายชนิด ไม่สามารถแยกเพศได้จากลักษณะภายนอก การวิเคราะห์ระดับ 
ฮอร์โมนเพศ อาจสามารถใช้แยกเพศได้ ดังนั้นการสืกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะวัดระดับ 
ฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน (Testosterone) และเอสตราไดออล (Estradiol) ในพลาสมา 
(Plasma) และอุจจาระของไก่ โดยวิธีเรดิโออิมมูนโนแอสเช (Radioimmunoassay, RIA) จาก 
ไก่เพศผู้ และเพศเมียจำนวน 8 และ 15 ตัว ตามลำดับ พบว่าระดับฮอร์โมนเทสทอส-เตอร์ 
โรน และเอสตราไดออล ในอุจจาระมีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกกับในพลาสมา โดยมีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Correlation coefficients, r )  ระหว่างค่าความเข้มข้นของฮอร์โมน 
เทสทอสเตอร์โรนในอุจจาระ และพลาสมาเท่ากับ 0.621 (p<0.05) และของฮอร์โมนเอสตรา- 
ไดออลเท่ากับ 0.692 (p<0.05) ตามลำดับ ไก่เพศผู้มีระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรนเฉลี่ยใน 
พลาสมา และอุจจาระเท่ากับ 10.05 ± 1.97 นาโนกรัม/มิลลิลิตร (นนก./มล.) และ 511.50 ± 
95.89 นาโนกรัม/กรัม (นนก./ก.) ส่วนฮอร์โมนเอสตราไดออลเท่ากับ 24.85 ± 1.60 พิโค 
รกรัม/มิลลิลิตร (พคก./มล.) และ 49.65 ± 6.01 นนก./ก. ตามลำดับ ส่วนไก่เพศเมีย ระดับ 
ฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรนเฉลี่ยในพลาสมา และอุจจาระเท่ากับ 0.79±0.05 นนก./มล. และ 
134.20±14.70 นนก./ก. ส่วนฮอร์โมนเอสตราไดออล เท่ากับ 129.91±19.30 พคก./มล. และ 
334.80±15.62 นนก./ก. ตามลำดับ ระดับฮอร์โม่นเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราได-ออลใน 
พลาสมา และอุจจาระระหว่างไก่เพศผู้ และเพศเมีย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง 
สถิติ (p<0.01, p<0.01, pcO.OOl และ pcO.OOl ตามลำดับ) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศของสัตว์ กับระดับฮอร์โมนเพศในพลาสมา หรือในอุจจาระ จึงมี 
ความเป็นไปได้ที่จะใช้ระดับฮอร์โมนเพศในพลาสมา หรือในอุจจาระ ในการจำแนกเพศของ 
สัตว์ปีกชนิดอื่น ที่ไม่สามารถแยกเพศได้จากลักษณะภายนอก.
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ABSTRACT

Identification o f sex in some kind o f fowls can not be done by using their 
external appearances. Sex steroid hormone levels may be used as an indicator o f sexual 
dimorphism in birds. The objective o f this investigation was to measure plasma and 
faecal testosterone and estradiol concentrations in 8 male and 15 female chickens by 
using radioimmunoassay (RIA) technique. The relationship between plasma and faecal 
testosterone, and plasma and faecal estradiol are positively correlated' The correlation 
coefficients (r2) between plasma and faecal steroids concentration were 0.621 (p<0.05) 
for testosterone and 0.692 (p<0.05) for estradiol. The average plasma and faecal sex 
steroid concentrations in male and female chickens were 10.05+1.97 ng/ml and 
511.50+95.89 ng/g (for male testosterone), 24.85+1.60 pg/ml and 49.65+6.01 ng/g (for 
male estradiol), 0.79+0.05 ng/ml and 134.20+14.70 ng/ml (for female testosterone), 
129.91+19.30 pg/ml and 334.80+15.62 ng/g (for female estradiol), respectively. Plasma 
and faecal testosterone and estradiol levels in male and female chickens are significant 
difference (p<0.01, p<0.01, p<0.001 and p<0.001 respectively). The results o f this 
investigation suggested that plasma or faecal sex steroid concentrations can be used to 
discreminate sex o f chicken which is show the possibility to use the plasma or faecal sex 
steroids for identification o f sex in other bird species.



1. บทนำ

สัตว์ปีกหลายชนิด ไม่สามารถจำแนกเพศจากลักษณะภายนอกได้ อาทิเช่น นกออก 
(Haliaetus leucogaster) อนทรดำ (Ictinactus malayensis) เหยยวรุ้ง (Spilornis cheela) เหยยว 
ต่างส (Spizaetus cirrhatus) เหยยวดำ (Milvus migrans) แรงดำหมาลัย (Aegypius monachus) 
เป็นต้น จึงเป็นการยากที่จะศึกษาสรีระการสืบพันธุของสัตว์ปีกดังกล่าว มีรายงานว่าระดับ
สเสียรอยด์ฮอร์โมนในอุจจาระสามารถใช้ศ ึกษาการทำงานของระบบสืบพันธุในสัตว์เลียงลูก 
ด้วยนม และสัตว์ปีกไต้ ดังรายงานในคน (1) ลิงบายูน (2) แมว (3) ม้า (4) สุกร (5) นก 
กระทาญี่ป๋น (6) ไก่ (7) ในการศึกษาครังนี มีวัตถุประสงค์ต้องการวัดระดับฮอร์โมน(ทสทอส 
เตอร์โรน และเอสตราไดออล ในพลาสมา และในอุจจาระของไก่เพศผู้ และเพศเมีย เพื่อหา 
ความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนเพศทั้งสอง กับเพศของสัตว์ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางสำหรับการ 
ศึกษาการจำแนกเพศในสัตว์ปีก ที่ไม่สามารถแยกเพศจากลักษณะภายนอกไต้ต่อไป.

2 . อ ุป กรณ ์และว ิธ ีการท ดลอง

2.1 สัตว์ทดลอง ะ ไก่ไข่เพศผู้ และเพศเมียพันธุโร๊ดไอแลนด์เรด (Rhode Island Red) 
ที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ เพศผู้จำนวน 8 ตัว และเพศเมียจำนวน 15 ตัว ถูกเก็บเลือดจากเสัน 
เลือดใตปีก และแยกขังกรงเดี่ยวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเก็บอุจจาระของไก่แต่ละตัว

2.2 ตัวอย่างเลือดถูกเก็บจากเสันเลือดใตปีก ประมาณ 1 มล. ใส่หลอดทดลองที่มีสาร
ละลาย ED TA 0.5 M จำนวน 200 ไมโครลิตร หลังจากนั้นนำไปปีนแยกที่ความเร็ว 3000 
รอบต่อนาที แยกเก็บพลาสมาที่เป็นสารละลายส่วนบนไว้ที่อุณหภูมิ -20°c  จนกว่าจะ
วิเคราะห์ฮอร์โมนเทสทอสเตอร์ และเอสตราไดออล สำหรับตัวอย่างอุจจาระที่เก็บไต้ ถูกนำไป 
อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 50 - 55 ๐C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และนำไปบดให้ละเอียดด้วยโกร่ง แล้ว 
นำไปร่อนผ่านตะแกรงที่มีฃนาด 0.5 มม. เพื่อแยกเอาสิ่งที่ร่างกายสัตว์ย่อยไม่ไต้ออกไป

2.3 การสกัดฮอร์โมนจากอุจจาระ ตามวิธีการของ ศุภมิตร (8) ที่ดัดแปลงมาจากวิธีของ 
Wasser e t  al.(2) ชั่งตัวอย่างอุจจาระ 0.1 กรัม ใส่หลอดทดลองขนาด 15 X  100 มม. แล้วเติม 
เอธานอล 3 มล. ปิดด้วยจุกยาง เขย่าต่อเนื่องด้วยเครื่อง(ขย่า GFL Type 3015 ที่ความเร็ว 40 %
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เปีนเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากบันนำไปเหวี่ยงที่ความเร็ว 1000 รอบต่อนาที เปีนเวลา 10 นาที 
นำสารละลายส่วนบนมาเจือจางด้วยสารละลาย PBS 10 เท่า สารละลายอุจจาระที่ได้ และ 
พลาสมาที่เก็บไว้ นำไปวิเคราะห์หาปริมาณฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออล 
โดยวิธีเรติโออิมมูนโนแอสเซ (Radioimmunoassay, RIA) ดัดแปลงจากวิธีที่อ้างอิงโดย เพทาย 
และทัศนีย์ (9) ระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออลในพลาสมา จะแสดง 
หน่วยอยู่ในรูป นาโนกรัม/มิลลิลิตร (นนก./มล.) และพิโครกรัม/มิลลิลิตร (พคก./มล.) ส่วน 
ระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออลในอุจจาระจะแสดงหน่วยเป็นนาโนกรัม/ 
กรัม (นนก./ก.)

2.4 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ ระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออล ใน 
พลาสมา และอุจจาระของไก่เพศผู้ และเพศเมียจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูป log เพื่อลดความ 
แปรปรวนของข้อมูล ก่อนนำไปวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ ความเข้มข้นของฮอร์โมน 
เทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออล ในพลาสมาหรืออุจจาระ นำมาวัดความแตกต่างระหว่าง 
เพศ โดยวิธี รณdent's t-test และหาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์-โรน และ 
เอสตราไดออล ในอุจจาระ กับในพลาสมา โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SAS.

3. ผลการสีกษาวิจัย

ผลจากการวัดระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออล
ในพลาสมา และในอุจจาระของไก่เพศผู้ และเพศเมีย ดังภาพที่ 1. พบว่าระดับฮอร์โมนเทส- 
ทอสเตอร์โรน ในพลาสมา และในอุจจาระของไก่เพศผู้ สูงกว่าไก่เพศเมียอย่างมีบัยสำคัญทาง 
สถิติ (p<0.01 และ p<0.01 ตามลำดับ) โดยไก่เพศผู้มีระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรนเฉลี่ยใน 
พลาสมา และอุจจาระเท่ากับ 10.05±1.97 นนก./มล. และ 511.50 ± 95.89 นนก./ก. ตามลำดับ 
ส่วนไก่เพศเมียมีระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรนเฉลี่ย ในพลาสมาเท่ากับ
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เพศผู้ เพศเมย 
พลาสมา

เพศผู้ เพศเมย
อุจจาระ

ภาพ ท ี่1. แสดงระดับฮอร์โมนเทสเตอร์โรน (ก) และเอสตราไดออล (ข) ในพลาสมา แล; 
อุจจาระของไก่เพศผู้ และเพศเมีย จำนวน 8 และ 15 ตัว ตามลำดับ.

0.75±0.05 นนก./มล. และในอุจจาระเท่ากับ 134.20 ± 14.70 นนก./ก. สำหรับระดับฮอร์โมน 
เอสตราไดออลในพลาสมา และในอุจจาระของไก่เพศผู้ตํ่ากว่าไก่เพศเมียอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (pcO.OOl และ pcO.OOl ตามลำดับ) โดยไก่เพศผู้ มีระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลเฉลี่ยใน 
พลาสมา และอุจจาระเท่ากับ 24.85 ± 1.60 พคก./มล. และ 49.65 ± 6.01 นนก./ก. ตามลำดับ 
ส่วนไก่เพศเมียมีระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลเฉลี่ยในพลาสมา และอุจจาระคือ 129.91±19.30 
พคก./มล. และ 334.80±15.62 นนก./ก. ตามลำดับ



เมื่อวัดความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออล ใน
อุจจาระกับในพลาสมาของไก่ พบว่าระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออลใน 
อุจจาระมีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกกับในพลาสมา โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความเข้มข้นของฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรนในอุจจาระ และพลาสมา X = 0.621 (p<0.05) และ 
ของฮอร์โมนเอสตราไดออล มีค่าคือ X = 0.692 (p<0.05).

4. บทวิจารณ์และสเปผล

ระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออล ในพลาสมา และอุจจาระของไก่ 
เพศผู้ และเพศเมียแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรนในพลาสมา 
และอุจจาระของไก่เพศผู้ สูงกว่าไก่เพศเมียประมาณ 12 และ 4 เท่า ตามลำดับ ส่วนระดับ 
ฮอร์โมนเอสตราไดออลในพลาสมา และอุจจาระของไก่เพศเมีย สูงกว่าไก่เพศผู้ ประมาณ 5 
และ 7 เท่า ตามลำดับ ระดับสเตียรอยด์ทังสองในอุจจาระจะผันแปรตามระดับสเสียรอยด์ใน 
พลาสมาชึ๋งมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง สอดคล้องกับรายงานของ Cockrem and Rounce 
(7) กล่าวว่าระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออลในพลาสมาของสัตว์ปีก
สามารถวัดจากอุจจาระแทนได้.

ระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน ในอุจจาระของสัตว์ปีกเพศผู้ ในนกกระทาญี่ป่น มี 
ประมาณ 480 นนก./ก. (6) ในไก่เพศผู้มีประมาณ 460 นนก./ก. (7) ซึ่งใกล้เคียงกับรายงานนี้ 
ประมาณ 510 นนก./ก. ขณะที่ระดับฮอร์โมนเอสตราไดออลในอุจจาระของสัตว์ปีกเพศเมีย 
Bishop and Hall (6) รายงานว่า นกกระทาเพศเมีย มีระดับความเข้มข้น Oestradiol-3- 
glucuronide ประมาณ 180 นนก./ก. ส่วน Cockrem and Rounce (7) รายงานว่าไก่เพศเมีย ม 
ระดับฮอร์โมนเอสตราไดออล 90 นนก./ก. สำหรับการทดลองนีไก่เพศเมียมีระดับเอสตรา-ได 
ออลในอุจจาระประมาณ 330 นนก./ก. จะเห็นว่าระดับสเสียรอยด์ในอุจจาระของงานวิจัยนี้
ค่อนข้างสูงกว่างานอื่นๆ ทังนีอาจเปีนเพราะใช้วิธีการสกัดต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เอธา 
นอล เปีนตัวทำละลาย ขณะที่ Cockrem and Rounce (7) ใช้สารละลาย PBS เปีนตัว-ทำ
ละลาย สำหรับสกัดสเสียรอยด์ฮอร์โมนออกจากอุจจาระ ซึ่งเอธานอลเปีนตัวทำละลายสเตีย 
รอยด์ ที่ดีกว่าสารละลาย PBS จึงอาจจะเปีนสาเหตุให้ระดับสเสียรอยด์ฮอร์โมนสูงกว่างาน 
อื่นๆ.



จากรายงานก่อนหน้านี (7) พบว่าไก่เพศผู้มีระดับฮอร์โมนเทสเตอร์โรน และเอส- ตรา 
ไดออลในพลาสมาประมาณ 3 นนก./มล. และ 8 พคก./มล. ตามลำดับ ส่วนไก่เพศเมียมีระดับ 
ฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออลในพลาสมา 0.2 นนก./มล. และ 370 พคก./มล. 
ตามลำดับ ขณะที่ผลของการวิจัยครังนีไก่เพศผู้มีระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตรา 
ไดออล ในพลาสมาประมาณ 10 นนก./มล. และ 25 พคก./มล. ตามลำดับ ส่วนระดับฮอร์โมน 
เทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออลของไก่เพศเมียประมาณ 0.8 นนก./มล. และ 130 พคก./ 
มล. จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศของสัตว์ กับระดับฮอร์โมนเพศใน 
พลาสมา หรือในอุจจาระ จึงมีความเป็นไปไต้ที่ใช้ระดับฮอร์โมนเพศในพลาสมา หรือใน 
อุจจาระ ในการจำแนกเพศของสัตว์ปีกชนิดอื่น ที่ไม่สามารถแยกเพศไต้จากลักษณะภายนอก.
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