ผลของอายุพ่อโคต่อลักษณะทางกายภาพน้้าเชื้อ
และคุณภาพน้า้ เชื้อแช่แข็งในโคพื้นเมืองภาคใต้ (โคชน) 1
จิตศักดิ์ เมืองเขียว2 ณัฐธิญา แสงเรือง3 ชาญณรงค์ ตันติชานาญกุล4
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของอายุของพ่อโคต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพ
น้าเชื้อแช่แข็งโคพื้นเมืองภาคใต้ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก กาหนดให้พ่อโคแต่ละตัว
เป็นบล็อก แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ตามช่วงอายุ ได้แก่ อายุน้อยกว่า 5 ปี อายุ 5-10 ปี และ มากกว่า
10 ปี ทาการฝึกรีดให้ทุกตัวขึ้นรีดได้ และทาการรีดเก็บน้าเชื้อ ด้วยวิธี Artificial vagina กลุ่มละ 8 ตัว ตัวละ
3 ครั้ง เจือจางน้าเชื้อด้วย Egg yolk tris บรรจุในหลอดบรรจุขนาด 0.25 มิลลิ ลิตร ลดอุณ หภูมิที่ 4 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 4 ชั่วโมง แช่แข็งน้าเชื้อในสภาพสนาม โดยลดอุณหภูมิที่ -120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15
นาที แล้วเก็บรักษาน้าเชื้อไว้ในสภาพแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว ตรวจคุณภาพน้าเชื้อด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้าเชื้อ หลังการแช่แข็ง 24 ชม. ผลการศึกษา ลักษณะทางกายภาพของน้าเชื้อสดจากพ่อโคทั้ง 3 กลุ่ม
พบว่า ปริมาตร ความเข้มข้นของอสุจิต่อมิลลิลิตร ปริมาณอสุจิทั้งหมด และอัต ราการเคลื่อนที่ไปของอสุจิ มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) โดยพ่อโคในกลุ่มอายุ 5-10 ปี มีปริมาตรและจานวนอสุจิทั้งหมดที่รีด
ได้ต่อครั้งสูงสุด แต่พ่อโคกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี มีความเข้มข้นของอสุจิต่อมิลลิลิตร และอัตราการเคลื่อนที่
ทั้งหมดของอสุจิสูงกว่ากลุ่มพ่อโคในกลุ่มอายุ 5-10 ปี และผลการศึกษา คุณภาพน้าเชื้อแช่แข็งของพ่อโคทั้ง 3
กลุ่มอายุ พบว่า อัตราการเคลื่อนที่ทั้งหมด อัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จานวนของตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ช้าและ
ตัวอสุจิที่ไม่เคลื่อนที่เลย ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (P>0.05) หากพิจารณาจากลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิ
พบว่า ความกว้างของส่วนหัวของตัวอสุจิที่ส่ายไปมาจากน้าเชื้อแช่แข็งหลังละลาย (ALH) ของพ่อโคกลุ่มอายุ
5-10 ปี ต่ากว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี และอัตราส่วนความเร็วการเคลื่อนที่ในวิถี
ตรงต่อความเร็วการเคลื่อนที่วิถีโค้งของอสุจิ (LIN) จากน้าเชื้อแช่แข็งหลังละลายของพ่อโคกลุ่มอายุ 5-10 ปี สูง
กว่า กลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี สรุปได้ว่าพ่อโคกลุ่มอายุ 5-10 ปี เป็นอสุจิที่สมบูรณ์แข็งแรงมีตัวอสุจิแข็งแรง
สูงสุด จึงเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมในการรีด เก็บน้าเชื้อเพื่อผลิตเป็นน้าเชื้อแช่แข็ง นอกจากนี้ ความผิดปกติของ
อสุจิทั้ง 3 กลุ่มอายุ มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กาหนด
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Effect of age on semen characteristics
and frozen semen quality in Thai native cattle (Fighting Bull).
Jitthasak Maungkhiow2 Nattiya Sangrueng3 Channarong Tuntichumnankui4
Abstract
The objective of this study was to determine the effects of age of bulls on semen
characteristics and frozen semen quality in Thai native cattle (Fighting Bull). The experiment
followed a Randomized Complete Block Design (RCBD) where bulls were blocked by age.
Bulls were assigned into one of three age groups, eight bulls per group: group 1 (<5 yearold), group 2 (5-10 year-old), and group 3 (>10-year-old). Each bulls was trained for semen
collection prior to the study period. Semen from each bull were collected three times
using an artificial vagina. After semen collection, the semen was diluted with egg yolk tris
and loaded into 0.25 mL straw. The temperature was first decreased to 4 degrees Celsius
for 4 hours, and then decreased to -120 degrees Celsius for 15 minutes, followed by storing
in liquid nitrogen. Semen quality was evaluated using Computer Assisted Semen Analysis
(CASA) at 24 hours after freezing step. The results showed that the physical characteristics
of fresh semen: volume, concentration per mL, total amount of sperm, and progressive
motility, were significantly different between age groups (P<0.05). The 5-10 years old bulls
had the highest semen volume, total amount of sperm and progressive motility, but they
showed a lower semen concentration per mL and progressive motility than that of the 5-10
years old bulls. Furthermore, there were no significant differences among age groups in
motility, progressive motility, non-progressive sperm motility, and poor sperm motility
(P>0.05).
Considering sperm motility characteristics, it was found that the amplitude of lateral
head displacement (ALH) after thawing in the 5-10 years old group was lower than the <5
years old and the >10 years old groups. Additionally, the linearity (LIN) of thawed frozen
semen in the 5-10 years old group was higher than that of the >10 years old group. In
conclusion, bulls aged between five and ten years were optimal for producing frozen
semen. However, the sperm anomaly in all age groups was lower than the standard
guideline issued by Department of Livestock Development.
Keywords: age of bulls, frozen semen quality, Thai Native Bull, Field Condition
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ค้าน้า
โคพื้นเมืองไทย เป็นโคในกลุ่ม Bos indicus สามารถจาแนกออกเป็น 4 สาย ตามถิ่นกาเนิด ได้แก่
โคสายภาคเหนือคือโคขาวลาพูน โคสายภาคกลางคือกลุ่มโคลาน โคสายอีสาน และโคสายภาคใต้หรือโคชน
โคพื้น เมืองที่พบมากทางภาคใต้ จากหลายรายงานกล่ าวว่า มีลั กษณะเฉพาะความแตกต่างจากโคถิ่นอื่น
อาจจะเนื่องมาจากไม่มีการผสมกับโคเหล่าอื่น จากสภาพพื้นที่ที่เป็นปลายแหลมยื่นสู่ทะเลมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศอื่นน้อย โคพื้นเมืองภาคใต้ เพศผู้น้าหนักประมาณ 350-400 กิโลกรัม เพศเมียน้าหนักประมาณ
200-250 กิโลกรัม เป็นโคมีตะโหนก ปั้นท้ายเล็ก ส่วนหน้าค่อนข้างใหญ่ เฉพาะเพศผู้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
ทาให้มีแรงยืนหยัดพื้นดินต่อสู้ได้ดี เกษตรกรจึงคัดโคเพศผู้มาฝึกเป็นโคชน (กรมปศุสัตว์,2557) โดยจะเริ่มคัด
เมื่ออายุ 4 ปี เข้าชนในสนามชนโคเมื่ออายุประมาณ 5 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงเต็มที่ การ
คัดเลือกโคชนจะต้องเป็นโคเพศผู้ที่มีลักษณะดี ร่างกายสมบูรณ์ ที่สาคัญต้องมาจากสายพันธุกรรมพ่อแม่เป็น
โคชนโดยเฉพาะ โคชนจะผ่านการเลี้ยงดูอย่างดีให้ร่างกายแข็งแรงมีการนาโคออกกาลังกาย และฝึกชนบ่อย ๆ
จนกลายเป็นโคชนที่มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะ เช่น แข็งแรงสมบูรณ์ มีไหวพริบในการชน และทรหดอดทนเป็น
พิเศษ โคชนมีอายุ ใช้งานเป็ น โคชนจนถึง อายุ ป ระมาณ 10 ปี ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพของโคด้ วย (จรัญ และ
ผกาพรรณ,2543) โดยทั่วไปเมื่อโคเพศผู้ถูกใช้เป็นโคชน เจ้าของโคหลายรายจะไม่ยอมให้มีการผสมพันธุ์กับ
เพศเมีย เนื่องจากมีความเชื่อว่าประสิทธิภาพการต่อสู้ ลดลง หรือโคชนบางตัวอาจจะไม่มีโอกาสผสมพันธุ์กับ
โคเพศเมียเลย เนื่องจากเจ้าของโคเกรงว่าลูกโคในสายเลือดหรือเครือญาติเดียวกันอาจจะต้องมาต่อสู้กันใน
สนาม ทาให้โคลักษณะดีหลายตัวไม่มีโอกาสในการสืบพันธุ์เพื่อถ่ายทอดพันธุกรรมดีไปสู่รุ่น
การรักษาพันธุกรรมโคพื้นเมือ งภาคใต้หรือพ่อโคชนที่มีลักษณะดีเอาไว้ โดยการรีดเก็บน้าเชื้อนาไป
ผลิตเป็นน้าเชื้อแช่แข็ง เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ พันธุกรรมโคพื้นเมืองภาคใต้ให้คงอยู่ เนื่องจาก
สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานมากกว่า 10 ปี แต่อย่างไรก็ตาม อายุของพ่อโคเป็นปัจจัยสาคัญ ที่อาจจะมีผลต่อ
คุณภาพของน้าเชื้อสดและความทนต่อการแช่แข็ง (Isnaini et al.,2019) นอกจากนี้ สภาพของพ่อโคแต่ละตัว
ก็อาจจะมีลักษณะของน้าเชื้อและความสามารถในการทนต่อการแช่แข็งได้แตกต่างกันไป เนื่องจากจานวนอสุจิ
ที่ได้แต่ละครั้งและสามารถมีชีวิตรอดภายหลังการแช่แข็งได้แตกต่างกัน (Lui and Foote, 1998)
ดังนั้น การศึกษาผลของอายุของพ่อโคต่อลักษณะทางกายภาพน้าเชื้อสดและคุณภาพน้าเชื้อแช่แข็ง
โคพื้นเมืองภาคใต้ เพื่อใช้เป็นข้อมูล สาคัญ ในการพัฒ นาการรีดน้าเชื้อและการแช่แข็งน้าเชื้อโคพื้นเมือง ซึ่ง
อาจจะช่วยให้สามารถกาหนดแนวทางในการเก็บน้าเชื้อแช่แข็งโคชนในแต่ละช่วงอายุ และสามารถนาไปใช้ใน
การผสมเทียมต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
สัตว์ทดลอง
ทาการศึกษาในพ่อพันธุ์โคพื้นเมืองภาคใต้ หรือโคชน แบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ อายุน้อยกว่า 5 ปี
อายุ 5-10 ปี และ มากกว่า 10 ปี ทาการฝึกรีดให้ทุกตัวขึ้นรีดได้ และทาการรีดเก็บน้าเชื้อด้วยวิธี Artificial
vagina (รพีพรรณ,2551) กลุ่มละ 8 ตัว ตัวละ 3 ครั้ง ทาการตรวจคุณภาพน้าเชื้อสดและคุณภาพน้าเชื้อหลัง
การแช่แข็ง
3

การตรวจคุณภาพน้้าเชื้อสดก่อนท้าการแช่แข็ง
ทาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าเชื้อสดทันทีภายหลังการรีดเก็บ ดังนี้
1) ปริมาตรน้าเชื้อ ดูจากขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอดรองรับน้าเชื้อ มีหน่วยเป็นมิลลิลิตร
2) ความเข้มข้น ของอสุ จิ ใช้การตรวจนับด้วย Marker counting chamber ใช้กล้องจุล ทรรศน์
ชนิดตัดแสง กาลังขยาย 40X (phase II) มีหน่วยเป็น ล้านตัว/มิลลิลิตร
3) อัตราการเคลื่อนที่รายตัว ของอสุจิ โดยเจือจางน้าเชื้อสดด้วยน้ายาเจือจาง หยดส่วนผสมลงบน
สไลด์ ปิดทับด้วยแผ่นปิดสไลด์ โดยอุ่นสไลด์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ประเมินด้วยสายตาภายใต้กล้อง
จุล ทรรศน์ ชนิดตัดแสงกาลังขยาย 40X (phase II) เป็นค่าร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่เทียบกับ จานวนอสุ จิ
ทั้งหมด (รพีพรรณ,2551)
การแช่แข็งน้้าเชื้อ
น้าเชื้อของพ่อพันธุ์แต่ละตัวที่รีดเก็บได้ เจือจางด้วยน้ายาเจือจาง Egg yolk tris ให้มีความเข้มข้น
ของอสุจิ 120 ล้านตัวต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร จากนั้นทาการบรรจุในหลอดบรรจุน้าเชื้อขนาด 0.25 มิลลิลิตร
เช็ดหลอดให้แห้ง ห่อด้วยผ้าขนหนู หนึ่งชั้น วางบนชั้นเลียงหลอดในกล่องโฟมที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 4 องศา
เซลเซียสด้วยน้าแข็ง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วเอาผ้าขนหนูออกและแช่เย็นต่ออีก 2 ชั่วโมง จากนั้นทาการแช่
แข็งด้ว ยการอังหลอดบรรจุ น้ าเชื้อเหนื อ ไอไนโตรเจนเหลว 3-4 เซนติเมตร ในกล่ องโฟม ซึ่งมี อุณ หภู มิ
ประมาณ -120 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 15 นาที และเก็บรักษาไว้ภ ายใต้ระดับ ไนโตรเจนเหลวในถังเก็บ
น้าเชื้อ (Parks and Graham, 1992)
การตรวจคุณภาพน้้าเชื้อแช่แข็ง
ทาการสุ่มน้าเชื้อแช่แข็งแต่ละพ่อพันธุ์แต่ละตัวๆ ละ 5 หลอด จากแต่ละครั้ง มาทาละลายโดยแช่ใน
น้ าที่ อุณ หภูมิ 37 องศาเซลเซีย ส นาน 30 วินาที จากนั้ น ตรวจคุณ ภาพน้ าเชื้อ ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์
คุ ณ ภาพน้ าเชื้ อ ด้ ว ย Computer Assisted Semen Analysis (CASA) โปรแกรมของ Hamilton Thorne
IVOS motility analyzer version 12.0 โดยแสดงผลในรูปค่าเฉลี่ย ± SD ดังนี้
1.อัตราการเคลื่อนทีข่ องอสุจิ (motility)
2.อัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอสุจิ (progressive motility)
3.ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอสุจิ (velocity) ได้แก่
-average path velocity (VAP) คือความเร็วในการเคลื่อนที่เฉลี่ยจากระยะทางจริงใน 1 วินาที
-straight line velocity (VSL) คือความเร็วในการเคลื่อนที่วิถีตรง เป็นการคานวณจากจุดหนึ่งไป
ยังอีกจุดหนึ่งในแนวเส้นตรงในช่วงระยะเวลา 1 วินาที
-curvilinear velocity (VCL) หมายถึงความเร็วในการเคลื่อนที่วิถีโค้ง เป็นการคานวณแนวโน้ม
ของการเคลื่อนที่เฉลี่ยใน 1 วินาที
4. ลักษณะการเคลื่อนที่ (kinetic movement) ได้แก่
- Amplitude of lateral head displacement (ALH) คือความกว้างของส่วนหัวของตัวอสุจิที่
ส่ายไปมา มีหน่วยเป็นไมโครเมตร
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- Beat cross frequency (BCF) คือความถี่ของการส่ายส่วนหัวของตัวอสุจิ มีหน่วยเป็น Hz
- Straightness (STR) คือ ความตรงในการเคลื่อนที่ ซึ่งคานวณจากอัตราส่วนความเร็วของการ
เคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่คูณด้วยร้อย มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (VSL/VAP x 100)
- Linearity (LIN) คือ อัตราส่วนความเร็วของการเคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อความเร็วเฉลี่ยของการ
เคลื่อนที่วิถีโค้งมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (VSL/VCL x 100)
5.ความผิดปกติของรูปร่างอสุจิ (Abnormal spermatozoa) มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวอสุจิ
-proximal cytoplasmic droplets ตัวอสุจิที่มีก้อนคล้ายหยดน้าเกาะติดที่หางใต้ฐานของหัว
-distal cytoplasmic droplets ตัวอสุจิที่มีก้อนคล้ายหยดน้าเกาะที่หางตรงส่วนปลายมิดพีช
-bent tails ตัวอสุจิที่หางงอ
-tail coiled below heads ตัวอสุจิที่หางขดงอใต้ส่วนหัว

แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) กาหนดให้น้าเชื้อที่รีด
เก็บได้จากพ่อพันธุ์แต่ละกลุ่มช่วงอายุ เป็น treatment และกาหนดให้พ่อพันธุ์แต่ละตัวเป็นบล็อก
การวิเคราะห์และประมวลผล
วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (มนต์ชัย, 2544)
ผลการทดลอง
ผลการศึก ษาลัก ษณะทางกายภายของน้าเชื้อสดที่เก็บรีดจากพ่อโคพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ 3 กลุ่ม
แบ่งตามช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี กลุ่ มอายุ 5-10 ปี และ กลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี พบว่า ทั้ง
ปริม าตร ความเข้ม ข้น ของอสุจิต่อ มิล ลิลิตร ปริมาณอสุจิทั้ง หมด และอัตราการเคลื่อ นที่ไปข้างหน้า ของ
อสุจิ มีค วามแตกต่า งอย่า งมีนัย สาคัญ (P<0.05) โดยปริม าตรของน้าเชื้อ สดที่รีด เก็บ ได้จ ากพ่อ โคกลุ่ม
อายุ 5-10 ปี สูง กว่า กลุ่ม อายุน้อ ยกว่า 5 ปี และกลุ่ม อายุม ากกว่า 10 ปี ส่ว นความเข้ม ข้น ของอสุจิต่อ
มิล ลิลิต รในน้าเชื้อสดของพ่อ โคกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี สูงกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และอายุ 5-10 ปี
อย่างไรก็ตาม เมื่อดูปริมาณตัวอสุจิ ทั้งหมดที่รีดได้ต่อครั้ง ของกลุ่มอายุ 5-10 ปี สูงกว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า
5 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี และอัตราการเคลื่อนที่ไปทั้งหมดของตัวอสุจิของน้าเชื้อสดที่รีด เก็บจาก
พ่อโคกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี สูงกว่า กลุ่มอายุ 5-10 ปี แต่ทั้ง 2 กลุ่ม มีผลไม่แตกต่างจากกลุ่มอายุน้อย
กว่า 5 ปี ดัง Table 1
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Table 1 Fresh semen sperm quality of Thai Native Cattle breeds

Volume (ml.)
Concentration (x106/ml)
Total sperm (x106/ml)
Total motility (%)
ab

Groups
5 – 10 yr
4.77 ± 0.18a
2,550.32 ± 199.2b
12,535.00 ±883.21a
47.58 ± 0.77b

< 5 yr
3.50 ± 0.26b
2,214.00 ± 286.38b
6,786.00± 1,268.69b
50.00 ± 1.10ab

> 10 yr
2.88 ± 0.29b
3,335.00 ± 320.18a
8,470.00±1,419.56b
51.25± 1.23a

Different notations show a marked difference (P0.05)

เมื่อ นาน้าเชื้อสดที่รีด ได้ จ ากพ่อ โคพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ ทั้ง 3 กลุ่ม มาผ่านกระบวนการแช่แข็ง
ทาการตรวจคุณ ภาพน้าเชื้อ แช่แ ข็ง หลัง ละลายด้ว ยเครื่อ งตรวจวิเคราะห์คุณ ภาพน้าเชื้อ CASA ผลการ
ตรวจ พบว่า อัตราการเคลื่อ นที่ทั้งหมด อัตราการเคลื่อ นที่ไปข้างหน้า จานวนของตัว อสุจิที่เคลื่อนที่ช้า
และตัวอสุจิที่ไม่เคลื่อนที่เลย มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (P>0.05) ดัง Table 2
Table 2. Average motility of frozen semen

Total motile (%)
Progressive motility (%)
Slow motility (%)
Static (%)

< 5 yr
32.33 ± 4.12
13.66 ± 2.15
11.39 ± 1.50
67.67 ± 4.12

Groups
5 - 10 yr
36.96 ± 2.87
14.42 ± 1.49
12.61 ± 1.04
63.04 ± 2.87

> 10 yr
29.13 ± 4.61
9.95 ± 2.41
10.18 ± 1.67
70.88 ± 4.61

ความเร็วในการเคลื่อนที่ ของอสุจิจากน้าเชื้อแช่แข็งหลังละลาย พบว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่
เฉลี่ย และความเร็วในการเคลื่อนที่วิถีตรง จากทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (P>0.05) แต่
ความเร็ว ในการเคลื่อนที่วิถีโค้งของอสุจิจากน้าเชื้อแช่แข็งหลังละลายของพ่อโคกลุ่มอายุ 5-10 ปี ต่ากว่า
กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05)
ลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิจากน้าเชื้อแช่แข็งหลังละลาย พบว่า ความถี่ของการส่ายส่ว นหัว
ของตัวอสุจิและความตรงในการเคลื่อนที่ จากทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (P>0.05) ส่วน
ความกว้างของส่วนหัวของตัวอสุจิที่ส่ายไปมาและอัตราส่วนความเร็วของการเคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อความเร็ว
ของการเคลื่อนที่วิถีโค้ง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) โดยความกว้างของส่วนหัวของตัวอสุจิที่
ส่ายไปมาจากน้าเชื้อแช่แข็งหลังละลายของพ่อโคกลุ่มอายุ 5-10 ปี ต่ากว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่ม
อายุมากกว่า 10 ปี และอัตราส่วนความเร็วของการเคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อความเร็วของการเคลื่อนที่วิถีโค้งของ
อสุจิจากน้าเชื้อแช่แข็งหลังละลายของพ่อโคกลุ่มอายุ 5-10 ปี สูงกว่า กลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่แตกต่างกับ
กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี ดังTable 3
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Table 3 Average Velocity movement and Kinetic movement of frozen semen
Groups
< 5 yr
5 - 10 yr
> 10 yr
Velocity movement
VAP (µm/s)
64.98 ± 2.58
59.09 ± 1.79
64.85 ± 2.88
VSL (µm/s)
51.20 ± 2.17
47.05 ± 1.51
47.79 ± 2.43
VCL (µm/s)
116.44 ± 5.01a
100.47 ± 3.49b
120.74 ± 5.61a
Kinetic movement
ALH (µm)
5.75 ± 0.28a
5.07 ± 0.19b
6.22 ± 0.31a
BCF (Hz)
27.94 ± 0.89
29.02 ± 0.62
27.38 ± 1.00
STR (%)
80.42 ± 1.29
80.75 ± 0.90
76.69 ± 1.44
LIN (%)
49.19 ± 1.62ab
51.78 ± 1.12a
44.65 ± 1.81b
ab

Different notations show a marked difference (P0.05)

ความผิดปกติของรูปร่างอสุจิ หลังผ่านกระบวนการแช่แข็งน้าเชื้อ จากพ่อโคพัน ธุ์พื้น เมืองภาคใต้
ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า จานวนของตัวอสุจิที่มีก้อนคล้ายหยดน้าเกาะติดที่หางใต้ฐานของหัว ตัวอสุจิที่มีก้อนคล้าย
หยดน้าเกาะติดที่หางตรงส่วนปลายมิดพีช ตัวอสุจิที่หางงอ และตัวอสุจิที่หางขดงอใต้ส่วนหัว มีค่าไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญ (P>0.05) ดังTable 4
Table 4 Average sperm abnormalities of frozen semen

Bent tail (%)
Coiled tail (%)
Proximal droplet (%)
Distal droplet (%)

< 5 yr
21.17 ± 1.30
1.73 ± 0.19
6.71 ± 1.80
8.97 ± 0.66

Groups
5 - 10 yr
21.08 ± 0.91
1.42 ± 0.13
11.20 ± 1.25
8.55 ± 0.46

> 10 yr
17.15 ± 1.46
1.89 ± 0.21
7.66 ± 2.01
7.08 ± 0.74

วิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึก ษาในครั้ง นี้ เห็น ได้ว่า ลัก ษณะทางกายภาพของน้าเชื้อ สดที่รีด เก็บ จากพ่อ โคพัน ธุ์
พื้น เมือ งภาคใต้ มีค่า ใกล้เคีย งกับ การศึก ษาคุณ ลัก ษณะในโคเนื้อ สายพัน ธุ์อิน เดีย (Bos indicus) คือ มี
ปริม าตรเฉลี่ย 2-4 มิล ลิลิต ร ความเข้ม ข้น ประมาณ 0.8-1.5 พัน ล้า นตัว /มิล ลิลิต ร จานวนอสุจิ ทั้งหมด
50-100 พัน ล้า นตัว อัต ราการเคลื ่อ นที ่ ไ ปข้า งหน้า ของอสุจ ิ 40-75เปอร์เ ซ็น ต์ (Hafez,1993) เมื ่อ
พิจารณาผลของอายุพ่อโคต่อลักษณะทางกายภาพน้าเชื้อ แสดงให้เห็นได้ว่า กลุ่มอายุที่แตกต่างกันส่งผล
ให้ลักษณะทางกายภาพน้าเชื้อ แตกต่างกัน โดยกลุ่มพ่อโคที่มีอายุ 5- 10 ปี มีปริมาตร (Volume) น้าเชื้อ
สดที่รีด เก็บ ได้ในแต่ล ะครั้ง (4.77± 0.18 มิลลิลิตร) สูง กว่ากลุ่ม พ่อโคที่มีอายุ น้อยกว่า 5 ปี (3.50 ± 0.26
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มิล ลิลิต ร) และ พ่อ โคที่มีม ากกว่า 10 ปี (2.88±0.29 มิล ลิลิต ร) สอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาปริม าตร
น้ าเชื ้อ สดที ่ร ีด เก็บ ได้จ ากโคนม 2 สายพัน ธุ ์ คือ Holstein และ Czech Fleckvieh ในประเทศ
สาธารณรัฐ เช็ก รายงานว่า อายุพ่อโคมีผ ลต่อปริม าตรและความหนาแน่นของอสุจิ โดยพ่อ โคที่อายุ 1-3
ปี มีค่า เฉลี่ย ทั้งปริม าตรและความหนาแน่น ต่ากว่า พ่อ โคที่อ ายุ 4-7 ปี (Beran et al.,2011) ในทานอง
เดีย วกัน จาผลการศึก ษาปริม าตรน้ าเชื้อ สดที่รีด เก็บ จากพ่อ โคนมพัน ธุ์ Holstein ช่ว งอายุ 1-9 ปี ใน
ประเทศอิน โดนีเ ซีย ก็มีร ายงานว่า พ่อ โคที ่อ ายุ 7- 9 ปี สามารถรีด เก็บ น้ าเชื ้อ สดได้ป ริม าตรสูง สุด
(Argiris et al.,2018) เช่น เดีย วกัน กับ ผลการศึกษาอิทธิพ ลของอายุต่อคุณ ภาพน้าเชื้อสดของพ่อ โคพัน ธุ์
พื้น เมืองบาหลี ซึ่ง รายงานว่า พ่อ โคที่อายุ 5 และ 6 ปี มีป ริมาตรน้าเชื้อที่ รีด เก็บ ได้ เฉลี่ย 6.4 มิล ลิลิต ร
สูง กว่า พ่อ โคที่อ ายุ 3 ปี ที่เ ก็บ ได้เ ฉลี ่ย 5.2 มิล ลิล ิต ร (Nirwana and Suparman,2017) ทั้ง นี้อ าจจะ
เนื ่อ งม าจ าก เป็น ช่ว ง อ ายุที ่พ ่อ โค มีร ่า งก าย ส ม บูร ณ ์เ ต็ม ที ่ ส ่ง ผ ล ให้ก ระ บ ว น ก าร ส ร้า งอ สุจิ
(spermatogenesis) และน้าเลี้ย งอสุจิ (seminal plasma) เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ในทางกลับกันเมื่อพ่อ
โคมีอ ายุเพิ่ม ขึ้น ทาให้ป ระสิทธิภ าพของกระบวนการสร้างอสุจิโ ดยเฉพาะการน้าเลี้ย งอสุจิล ดลง (Staub
and Johnson, 2018) ซึ่งก็ส อดคล้อ งกับ ผลจากการศึก ษาในครั้งนี้ เห็นได้ว่า พ่อโคกลุ่มอายุม ากว่า 10
ปี มีป ริมาตรน้าเชื้อสดที่รีด เก็บได้ที่ต่าที่สุด แต่มีความเข้มข้นของอสุจิ (Concentration) สูงกว่ากลุ่ม พ่อโค
ที่มีอายุ 5- 10 ปี และ พ่อโคที่มีอายุ น้อยกว่า 5 ปี
ในการผลิตน้าเชื้อแช่แข็งโค กระบือ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ กาหนดให้ใน 1 หลอดบรรจุขนาด
0.25 มิล ลิลิตร ต้องมีตัวอสุจิ มีชีวิตไม่ตากว่
่ า 8 ล้านตัว (กรมปศุสัตว์ ,2560) เพราะฉะนั้น ปัจจัยสาคัญใช้
ประกอบการพิจ ารณาตัด สิน ใจในการคัด เลือ กพ่อ พัน ธุ์ คือ จานวนอสุ จิทั้งหมดที่รีด เก็บ ได้ในแต่ล ะครั้ง
(Total sperm) จากการศึกษาในครั้งนี้ จานวนอสุจิทั้งหมดที่รีด เก็บ ได้ทั้ง 3 กลุ่ม ใกล้เคียงกับผลการศึกษา
คุณ ลัก ษณะของน้ าเชื้อ สดโคพื ้น เมือ งไทย 4 สาย ได้แ ก่ โคขาวล าพูน โคสายอีส าน โคลาน และโค
พื้น เมือ งภาคใต้ห รือ โคชน ซึ่ง รายงานว่า ในน้าเชื้อ โคชนที่รีด เก็บ ได้ใ นแต่ล ะครั้ง มีจานวนอสุจิทั้ง หมด
7,907 ± 1,144.10 ล้านตัว (จิรุตน์และคณะ,2558) แต่เมื่อ พิจ ารณาจากผลของอายุพ่อ โค จะเห็นได้ว่า
พ่อ โคกลุ่ม อายุ 5- 10 ปี มีจานวนอสุจิทั้ง หมดที่รีด เก็บ ได้ใ นแต่ล ะครั้ง สูง กว่า กลุ่ม อายุม ากกว่า 10 ปี
และกลุ ่ม อายุน ้อ ยกว่า 5 ปี (12,535±883.21, 8,470±1,419.56 และ 6,786±1,268.69 ล้า นตัว
ตามลาดับ ) สอดคล้องกับ ผลการศึก ษาของศูนย์ผ ลิตน้าเชื้อเชิงพาณิช ย์ในประเทศไอร์แลนด์ รายงานว่า
พ่อโคพัน ธุ์ Holstein ที่อายุมากกว่า 4 ปี มีจานวนอสุจิทั้งหมดที่รีด เก็บได้ในแต่ละครั้งสูงกว่า พ่อโค 1, 2
และ 3 ปี ส่งผลให้สามารถผลิต น้าเชื้อแช่แข็งได้จานวนหลอดมากกว่า (Murphy et al.,2018)
อัต ราการเคลื่อ นที่ไปของอสุจิ ในน้าเชื้อ สดก่อนทาการแช่แข็ง เป็น ปัจจัย สาคัญ ในการพิจ ารณา
ผลิตน้าเชื้อแช่แข็ง โค โดยกรมปศุสัตว์ กาหนดเกณฑ์มาตรฐานของน้าเชื้อ สดโคเนื้อ สาหรับ ใช้ผ ลิตน้าเชื้อ
แช่แ ข็ง ต้อ งมีอัต ราการเคลื่อ นที่ไ ม่ต่ากว่า 60 เปอร์เซ็น ต์ (รพีพ รรณ 2551) แต่จ ากการศึก ษาในครั้ง นี้
อัตราการเคลื่อนที่ ไปของอสุจิ ในน้าเชื้อสด ทั้ง 3 กลุ่ม ต่ากว่า เกณฑ์ อาจจะเนื่องมาจากการทดลองครั้งนี้
เป็น ปฏิบ ัติก ารในสภาพสนามที่มีข้อ จากัด ในส่ว นของสภาพแวดล้อ มที่ค วบคุม ได้ย าก แตกต่า งกับ ผล
การศึกษาคุณลักษณะน้าเชื้อสดโคพื้น เมืองไทย 4 สาย ได้ แก่ โคขาวลาพูน โคสายอีส าน โคลาน และโค
พื้น เมือ งภาคใต้ รายงานว่า ในน้าเชื้อ โคชนที่รีด เก็บ ได้ใ นแต่ล ะครั้ง มีอัต ราการเคลื ่อ นที่ไ ปของอสุจิ
73.75±2.89 เปอร์เซ็น ต์ (ภาณุพัน ธุ์ แ ละคณะ,2556) อย่างไรก็ต าม เมื่อ พิจ ารณาจากผลของอายุพ่อโค
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เห็นได้ว่า น้าเชื้อสดของพ่อโคกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี (51.25±1.23 เปอร์เซ็นต์ ) มีอัตราการเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าของอสุจิสูงกว่า กลุ่มอายุ 5- 10 ปี (47.58±0.77 เปอร์เซ็นต์ ) แต่ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างจากกลุ่ม
อายุน้อยกว่า 5 ปี (51.25±1.23 เปอร์เซ็นต์ ) ซึ่งน่าจะเกิดมาจากเหตุผ ลของการเลี้ยงพ่อโคพันธุ์พื้นเมือ ง
ภาคใต้ ในช่วงอายุ 5-10 ปี เป็นช่ว งที่เจ้าของใช้เป็นโคชน จึงไม่ยอมให้ผสมพันธุ์กับแม่โค เพราะกังวลว่า
พ่อโคชนอาจจะเสีย กาลัง หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการผสมพันธุ์ ได้ ส่งผลให้น้าเชื้อคั่งค้างอยู่ในท่อพัก
น้าเชื้อ เป็น เวลานาน ทาให้มีตัว อสุจิที่ห มดอายุไ ม่เ คลื่อ นที่ส ะสมอยู่ด้ว ย จึงทาให้ อัต ราการเคลื่อ นที่ไ ป
ข้างหน้าของอสุจิในน้าเชื้อที่รีด เก็บ จากพ่อโคกลุ่ม นี้จึง ต่าว่า กลุ่ม อายุม ากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็น พ่อ โคที่ป ลด
ระวางแล้ว เจ้า ของมัก ใช้เ ป็น พ่อ พัน ธุ์คุม ฝูง เพื่อ ผสมพัน ธุ์ผ ลิต ลูก ในรุ่น ต่อ ไป มีโ อกาสผสมพัน ธุ์ป ล่อ ย
น้าเชื้ออยู่เป็ น ประจา ไม่มีน้าเชื้อเก่าค้างท่อ แตกต่างกับ ผลการศึกษาอิทธิพลของอายุของพ่อกระบือต่อ
คุณภาพน้าเชื้อ ในศูน ย์ ผ ลิตน้าเชื้อกระบือ รายงานว่า กลุ่มพ่อกระบือ อายุ 5- 10 ปี มีอัตราการเคลื่อนที่
ของอสุจิสูงกว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี ที่รีดเก็บน้าเชื้อเป็นประจาทุกสัปดาห์
(Abou-El-Roos et al.,2003)
คุณ ภาพน้าเชื้อแช่แข็งในโคพื้นเมืองภาคใต้ เมื่อนามาผลิตเป็นน้าเชื้อแช่แข็ง ตามวิธีการที่ศึกษา
โดยใช้การลดอุณหภูมิด้ว ยกล่องโฟม ใช้น้าแข็งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 4-5 องศาเซลเซียส
และแช่แข็งโดยการอังหลอดบรรจุน้าเชื้อเหนือไอไนโตรเจนเหลว ประมาณ 3-4 เซนติเมตร ซึ่งมีอุณหภูมิ
ที่ -120 องศาเซลเซีย ส นาน 15 นาที แล้ว ทาการแช่แ ข็ง ในสภาพสนาม จะเห็น ได้ว่า น้าเชื้อ จากพ่อโค
ทั้ง 3 กลุ่ม อายุ สามารถทนต่อ การแช่แ ข็ง ได้ไม่แ ตกต่างกัน สอดคล้องกับ ผลการศึก ษาอิท ธิพ ลของอายุ
พ่อโคต่อคุณภาพน้าเชื้อแช่แข็ง ที่รีดเก็บจากโคนมพันธุ์ Holstein ช่วงอายุ 1-9 ปี ในประเทศอินโดนีเซีย
รายงานว่า คุณ ภาพของน้าเชื้อ แช่แ ข็งของพ่อ โคอายุ 3- 9 ปี มีอัต ราการเคลื่อ นที่ ของอสุจิห ลังละลายมี
ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน แต่สูงกว่ากลุ่มอายุ 1 และ 2 ปี (Argiris et al.,2018) ถึงแม้ว่าอัตราการเคลื่อนที่
ของอสุจ ิจ ากการศึก ษาครั้ง นี ้ ม ีค่า ต่ ากว่า เกณฑ์ม าตรฐานกรมปศุส ัต ว์ ซึ่ง กาหนดให้ต้อ งมีอ ัต ราการ
เคลื่อ นที่ข องอสุจิ ไม่ต่ากว่า 40เปอร์เซ็น ต์ หรือ มีอ สุจิเคลื่อ นที่ไม่น้อ ยกว่า 8 ล้านตัว (รพีพ รรณ 2551)
ซึ่งหากมีความจาเป็นในการผลิ ตน้าเชื้อจากพ่อโคพื้นเมืองในภาพสนามเพื่อการอนุรักษ์ อาจจะใช้วิธี เพิ่ม
ความเข้มข้นของอสุจิ ให้มากขึ้นเพื่อให้ใน 1 หลอด เพื่อให้อสุจิเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 8 ล้านตัว
ความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของอสุจิ สันนิฐ านว่าอสุจิที่มีความเร็ว ในการเคลื่อนที่สูงหมายถึงอสุจิที่
มีความแข็งแรง และน่าจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าอสุจิที่มีความเร็ว ในการเคลื่อนที่ต่าในช่ว งเวลาเดียวกัน ซึ่ง
ยัง ไม่มีร ายงานว่า ควรมีค วามเร็ว ในการเคลื ่อ นที ่ใ นช่ว งใดจึง จะเหมาะสม แ ต่มีร ายงานว่า อัต ราการ
เคลื่อ นที่แ ละความเร็ว ในการเคลื ่อ นที่ข องอสุจิมีค วามสัม พัน ธ์กับ อัต ราการผสมติด (Correa et al.,
1997) จากการศึก ษาในครั้ง นี ้ เห็น ได้ว่า ความเร็ว ในการเคลื ่อ นที่เ ฉลี ่ย (VAP) และความเร็ว ในการ
เคลื่อ นที่วิถีต รงของอสุจิ (VSL) จากพ่อ โคพื้น เมือ งภาคใต้ ทั้ง 3 กลุ่ม มีค่า ไม่แ ตกต่า งกัน ซึ่ง ก็เ ป็น ไปใน
ทิศ ทางเดีย วกัน กับ อัต ราการเคลื่อ นที่ไปข้า งหน้า ของอสุจิ ยกเว้น ความเร็ว ในการเคลื่อ นที่วิถีโ ค้ง ของ
อสุจิ (VCL) จากน้าเชื้อ แช่แ ข็ง หลัง ละลายของพ่อ โคกลุ่ม อายุ 5-10 ปี ต่ากว่า กลุ่ม อายุน้อ ยกว่า 5 ปี
และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี ทั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวอสุจิบางกลุ่มที่ตกค้างอยู่ในท่อพักน้าเชื้อ
ส่ว นลักษณะการเคลื่อนที่ จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ความกว้างส่ว นหัว ของตัว อสุจิที่ส่าย
ไปมา (ALH) ของพ่อโคกลุ่มอายุ 5-10 ปี (5.07±0.19 µm) มีค่าต่ากว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่ม
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อายุม ากกว่า 10 ปี (5.75 ± 0.28 และ 6.22±0.31 µm ตามลาดับ ) การพิจ ารณาคุณ ภาพของน้าเชื้อ
จากลัก ษณะการเคลื่อ นที่ข องอสุจิที่ดีนั้น ควรมีค วามกว้า งในการส่า ยหัว น้อ ย ถือ ว่า เป็น อสุจิที่ส มบูร ณ์
แข็งแรง ใกล้เคีย งกับการศึกษาลักษณะที่อสุจิเคลื่อนที่ของโคพื้นเมืองไทย 4 สาย ได้แก่ โคขาวลาพูน โค
สายอีส าน โคลาน และโคพื้น เมือ งภาคใต้ รายงานว่า น้าเชื้อ โคพื้ น เมือ งภาคใต้ เป็น น้าเชื้อ ที่มีอ สุจิที่
แข็งแรง เมื่อผ่านกระบวนการผลิตน้าเชื้อแช่แข็งในสภาพสนามที่มีข้อจากัดในส่ว นของสภาพแวดล้อมที่
ควบคุมได้ย าก (ALH = 6.35±0.12, 6.57±0.15, 6.6±0.15 และ 5.82±0.18 µm ตามลาดับ) ยังพบว่า
มีอ ัต ราการสูญ เสีย ต่ากว่า โคสายอื่น (ภาณุ พ ัน ธ์แ ละคณะ, 2556) และอัต ราส่ว นความเร็ว ของการ
เคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อความเร็ว เฉลี่ย ของการเคลื่อนที่ วิถีโ ค้ง (LIN) ของพ่อโคกลุ่มอายุ 5-10 ปี (51.78 ±
1.12เปอร์เซ็นต์) สูงกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี (49.19 ± 1.62 และ 44.65 ±
1.81เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ) สัน นิฐ านว่า มีค วามสัม พัน ธ์กับ ระยะทางและเส้น ทางการเคลื่อ นที่ใ นระบบ
สืบ พัน ธุ ์เ พศเมีย ที ่ม ีค วามซับ ซ้อ นของเส้น ทางที ่อ สุจ ิเ ดิน ทางไปยัง ต าแหน่ง ที ่ป ฏิส นธิก ับ ไข่ไ ด้
(Pepper-Yowell., 2011)
ความผิดปกติของรูปร่างอสุจิ มีความสัมพันธ์กับความสมบูรณ์พันธุ์ ของพ่อโค แสดงว่ามีเหตุปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างอสุจิ (Hafez,1993) การศึกษาในครั้งนี้ เห็นได้ว่า น้าเชื้อสดที่รีดเก็บได้จาก
พ่อโคทั้ง 3 กลุ่ม อายุ เมื่อผ่านกระบวนการแช่แข็งน้าเชื้อ มีค วามผิด ปกติข องรูป ร่า งอสุจิ ไ ม่แ ตกต่า งกัน
โดยเฉพาะความผิดปกติของส่ว นหางของตัวอสุจิ (Bent tail) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการทนต่อการ
แช่แข็งของอสุจิ ในกลุ่ม พ่อโคที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี กลุ่มพ่อโคที่มีอายุ 5- 10 ปี และพ่อ โคกลุ่มอายุม าก
ว่า 10 ปี มีค่า เท่ากับ (21.17±1.30, 21.08±0.91 และ 17.15 ± 1.46เปอร์เซ็น ต์ ตามลาดับ ) ซึ่ง ผ่า น
เกณฑ์ห ้อ งปฏิบ ัต ิก ารกาหนดให้ต ้อ งมีค วามผิด ปกติส ่ว นหางของตัว อสุจิที่ไ ม่ค วรเกิน 25เปอร์เ ซ็น ต์
(รพีพรรณ 2551)
สรุปผล
ผลของอายุพ่อโคพัน ธุ์พื้น เมืองภาคใต้ทาให้ ลักษณะทางกายภาพของน้าเชื้อ สดแตกต่างกัน พ่อโค
พื้น เมืองภาคใต้ ในกลุ่มอายุ 5-10 ปี มีปริมาตรและจานวนอสุจิที่รี ดเก็บได้แต่ละครั้งสูงสุด อย่างไรก็ตาม
คุณภาพน้าเชื้อแช่แข็งของพ่อโคทั้ง 3 กลุ่มอายุ มีอัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิไม่แตกต่างกัน เมื่ อพิจารณา
จากความเร็ว ในการเคลื่อ นที่แ ละลัก ษณะการเคลื่อ นที่ข องอสุจิส รุป ได้ว่า พ่อ โคพื้น เมือ งภาคใต้ ในกลุ่ม
อายุ 5-10 ปี มีตัว อสุจิ แข็งแรงสูง สุด จึงถือ เป็น ช่ว งอายุที่เหมาะสมในการรีดน้าเชื้อ เพื่อ ผลิตเป็นน้าเชื้อ
แช่แข็ง และความผิดปกติของอสุจิทั้ง 3 กลุ่มอายุ มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กาหนด
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ นายสัต วแพทย์ช าญยุท ธ กาพล ผู้อานวยการศูน ย์วิจัย การผสมเทีย ม
และเทคโนโลยีชีว ภาพสุร าษฎร์ธ านี และ นายจาเริญ ทองดา จัด หาสัต ว์ท ดลองและเอื้อ เฟื้อ สถานที่ใ น
การทาการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ข องศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีว ภาพสุราษฎร์ธ านี
ให้ค วามช่ว ยเหลือ ในการรีด เก็บ และผลิต น้ าเชื ้อ แช่แ ข็ง นายสัต วแพทย์ ว รพงษ์ พงษ์ศ ิร ิ ส านัก
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เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ช่ว ยตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าเชื้อ และนายสมศักดิ์ เปรมปรีด์ แนะนา
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทาให้การทดลองสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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