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ผลของอายุพ่อโคต่อลักษณะทางกายภาพน้้าเชื้อ 
และคุณภาพน้า้เชื้อแช่แข็งในโคพื้นเมืองภาคใต้ (โคชน)1 

จิตศักดิ์  เมืองเขียว2 ณัฐธิญา แสงเรือง3  ชาญณรงค์  ตันติช านาญกุล4 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของอายุของพ่อโคต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพ
น้ าเชื้อแช่แข็งโคพ้ืนเมืองภาคใต้ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก ก าหนดให้พ่อโคแต่ละตัว
เป็นบล็อก แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ตามช่วงอายุ ได้แก่ อายุน้อยกว่า 5 ปี อายุ 5-10 ปี และ มากกว่า 
10 ปี  ท าการฝึกรีดให้ทุกตัวขึ้นรีดได้ และท าการรีดเก็บน้ าเชื้อด้วยวิธี Artificial vagina กลุ่มละ 8 ตัว ตัวละ 
3 ครั้ง เจือจางน้ าเชื้อด้วย Egg yolk tris บรรจุในหลอดบรรจุขนาด 0.25 มิลลิลิตร ลดอุณหภูมิที่ 4 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 4 ชั่วโมง แช่แข็งน้ าเชื้อในสภาพสนาม โดยลดอุณหภูมิที่ -120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 
นาที แล้วเก็บรักษาน้ าเชื้อไว้ในสภาพแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว ตรวจคุณภาพน้ าเชื้อด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าเชื้อ หลังการแช่แข็ง 24 ชม. ผลการศึกษา ลักษณะทางกายภาพของน้ าเชื้อสดจากพ่อโคทั้ง 3 กลุ่ม 
พบว่า ปริมาตร ความเข้มข้นของอสุจิต่อมิลลิลิตร ปริมาณอสุจิทั้งหมด และอัตราการเคลื่อนที่ไปของอสุจิ มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยพ่อโคในกลุ่มอายุ 5-10 ปี มีปริมาตรและจ านวนอสุจิทั้งหมดที่รีด
ได้ต่อครั้งสูงสุด แต่พ่อโคกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี มีความเข้มข้นของอสุจิต่อมิลลิลิตร และอัตราการเคลื่อนที่
ทั้งหมดของอสุจิสูงกว่ากลุ่มพ่อโคในกลุ่มอายุ 5-10 ปี และผลการศึกษา คุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็งของพ่อโคทั้ง 3 
กลุ่มอายุ พบว่า อัตราการเคลื่อนที่ทั้งหมด อัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จ านวนของตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ช้าและ
ตัวอสุจิที่ไม่เคลื่อนที่เลย ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P>0.05) หากพิจารณาจากลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิ 
พบว่า ความกว้างของส่วนหัวของตัวอสุจิที่ส่ายไปมาจากน้ าเชื้อแช่แข็งหลังละลาย (ALH) ของพ่อโคกลุ่มอายุ 
5-10 ปี ต่ ากว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี และอัตราส่วนความเร็วการเคลื่อนที่ในวิถี
ตรงต่อความเร็วการเคลื่อนที่วิถีโค้งของอสุจิ (LIN) จากน้ าเชื้อแช่แข็งหลังละลายของพ่อโคกลุ่มอายุ 5-10 ปี สูง
กว่า กลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี สรุปได้ว่าพ่อโคกลุ่มอายุ 5-10 ปี เป็นอสุจิที่สมบูรณ์แข็งแรงมีตัวอสุจิแข็งแรง
สูงสุด จึงเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมในการรีดเก็บน้ าเชื้อเพ่ือผลิตเป็นน้ าเชื้อแช่แข็ง นอกจากนี้ ความผิดปกติของ
อสุจิทั้ง 3 กลุ่มอายุ มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
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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 year-
old), 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.  
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ค้าน้า 

โคพ้ืนเมืองไทย เป็นโคในกลุ่ม Bos indicus สามารถจ าแนกออกเป็น 4 สาย ตามถิ่นก าเนิด ได้แก่ 
โคสายภาคเหนือคือโคขาวล าพูน โคสายภาคกลางคือกลุ่มโคลาน โคสายอีสาน และโคสายภาคใต้หรือโคชน 
โคพ้ืนเมืองที่พบมากทางภาคใต้ จากหลายรายงานกล่าวว่า มีลักษณะเฉพาะความแตกต่างจากโคถิ่นอ่ืน 
อาจจะเนื่องมาจากไม่มีการผสมกับโคเหล่าอ่ืน จากสภาพพ้ืนที่ที่เป็นปลายแหลมยื่นสู่ทะเลมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศอ่ืนน้อย โคพ้ืนเมืองภาคใต้ เพศผู้น้ าหนักประมาณ 350-400 กิโลกรัม เพศเมียน้ าหนักประมาณ 
200-250 กิโลกรัม เป็นโคมีตะโหนก ปั้นท้ายเล็ก ส่วนหน้าค่อนข้างใหญ่ เฉพาะเพศผู้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
ท าให้มีแรงยืนหยัดพ้ืนดินต่อสู้ได้ดี เกษตรกรจึงคัดโคเพศผู้มาฝึกเป็นโคชน (กรมปศุสัตว์,2557) โดยจะเริ่มคัด
เมื่ออายุ 4 ปี เข้าชนในสนามชนโคเมื่ออายุประมาณ 5 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงเต็มที่ การ
คัดเลือกโคชนจะต้องเป็นโคเพศผู้ที่มีลักษณะดี ร่างกายสมบูรณ์ ที่ส าคัญต้องมาจากสายพันธุกรรมพ่อแม่เป็น
โคชนโดยเฉพาะ โคชนจะผ่านการเลี้ยงดูอย่างดีให้ร่างกายแข็งแรงมีการน าโคออกก าลังกาย และฝึกชนบ่อย ๆ 
จนกลายเป็นโคชนที่มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะ เช่น แข็งแรงสมบูรณ์ มีไหวพริบในการชน และทรหดอดทนเป็น
พิเศษ โคชนมีอายุใช้งานเป็นโคชนจนถึงอายุประมาณ 10 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของโคด้วย (จรัญและ 
ผกาพรรณ,2543) โดยทั่วไปเมื่อโคเพศผู้ถูกใช้เป็นโคชน เจ้าของโคหลายรายจะไม่ยอมให้มีการผสมพันธุ์กับ
เพศเมีย เนื่องจากมีความเชื่อว่าประสิทธิภาพการต่อสู้ลดลง หรือโคชนบางตัวอาจจะไม่มีโอกาสผสมพันธุ์กับ
โคเพศเมียเลย เนื่องจากเจ้าของโคเกรงว่าลูกโคในสายเลือดหรือเครือญาติเดียวกันอาจจะต้องมาต่อสู้กันใน
สนาม ท าให้โคลักษณะดีหลายตัวไม่มีโอกาสในการสืบพันธุ์เพ่ือถ่ายทอดพันธุกรรมดีไปสู่รุ่น  

การรักษาพันธุกรรมโคพ้ืนเมืองภาคใต้หรือพ่อโคชนที่มีลักษณะดีเอาไว้ โดยการรีดเก็บน้ าเชื้อน าไป
ผลิตเป็นน้ าเชื้อแช่แข็ง เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์พันธุกรรมโคพ้ืนเมืองภาคใต้ให้คงอยู่ เนื่องจาก
สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานมากกว่า 10 ปี แต่อย่างไรก็ตาม อายุของพ่อโคเป็นปัจจัยส าคัญที่อาจจะมีผลต่อ
คุณภาพของน้ าเชื้อสดและความทนต่อการแช่แข็ง (Isnaini et al.,2019) นอกจากนี้ สภาพของพ่อโคแต่ละตัว
ก็อาจจะมีลักษณะของน้ าเชื้อและความสามารถในการทนต่อการแช่แข็งได้แตกต่างกันไป เนื่องจากจ านวนอสุจิ
ที่ได้แต่ละครั้งและสามารถมีชีวิตรอดภายหลังการแช่แข็งได้แตกต่างกัน (Lui and Foote, 1998)  

ดังนั้น การศึกษาผลของอายุของพ่อโคต่อลักษณะทางกายภาพน้ าเชื้อสดและคุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็ง
โคพ้ืนเมืองภาคใต้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาการรีดน้ าเชื้อและการแช่แข็งน้ าเชื้อโคพ้ืนเมือง ซึ่ง
อาจจะช่วยให้สามารถก าหนดแนวทางในการเก็บน้ าเชื้อแช่แข็งโคชนในแต่ละช่วงอายุและสามารถน าไปใช้ใน
การผสมเทียมต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 
สัตว์ทดลอง  

ท าการศึกษาในพ่อพันธุ์โคพ้ืนเมืองภาคใต้หรือโคชน แบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ อายุน้อยกว่า 5 ปี 
อายุ 5-10 ปี และ มากกว่า 10 ปี  ท าการฝึกรีดให้ทุกตัวขึ้นรีดได้ และท าการรีดเก็บน้ าเชื้อด้วยวิธี Artificial 
vagina (รพีพรรณ,2551) กลุ่มละ 8 ตัว ตัวละ 3 ครั้ง ท าการตรวจคุณภาพน้ าเชื้อสดและคุณภาพน้ าเชื้อหลัง
การแช่แข็ง 
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การตรวจคุณภาพน้้าเชื้อสดก่อนท้าการแช่แข็ง 

ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเชื้อสดทันทีภายหลังการรีดเก็บ ดังนี้  
1) ปริมาตรน้ าเชื้อ ดูจากขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอดรองรับน้ าเชื้อ มีหน่วยเป็นมิลลิลิตร 
2) ความเข้มข้นของอสุจิ ใช้การตรวจนับด้วย Marker counting chamber ใช้กล้องจุลทรรศน์

ชนิดตัดแสง ก าลังขยาย 40X (phase II) มีหน่วยเป็น ล้านตัว/มิลลิลิตร  
3) อัตราการเคลื่อนที่รายตัวของอสุจิ โดยเจือจางน้ าเชื้อสดด้วยน้ ายาเจือจาง หยดส่วนผสมลงบน

สไลด์ ปิดทับด้วยแผ่นปิดสไลด์ โดยอุ่นสไลด์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ประเมินด้วยสายตาภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ชนิดตัดแสงก าลังขยาย 40X (phase II) เป็นค่าร้อยละของอสุจิที่เคลื่อนที่เทียบกับจ านวนอสุจิ
ทั้งหมด (รพีพรรณ,2551) 

การแช่แข็งน้้าเชื้อ 

น้ าเชื้อของพ่อพันธุ์แต่ละตัวที่รีดเก็บได้ เจือจางด้วยน้ ายาเจือจาง Egg yolk tris ให้มีความเข้มข้น
ของอสุจิ 120 ล้านตัวต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร จากนั้นท าการบรรจุในหลอดบรรจุน้ าเชื้อขนาด 0.25 มิลลิลิตร 
เช็ดหลอดให้แห้ง ห่อด้วยผ้าขนหนูหนึ่งชั้น วางบนชั้นเลียงหลอดในกล่องโฟมที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 4 องศา
เซลเซียสด้วยน้ าแข็ง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วเอาผ้าขนหนูออกและแช่เย็นต่ออีก 2 ชั่วโมง จากนั้นท าการแช่
แข็งด้วยการอังหลอดบรรจุน้ าเชื้อเหนือ  ไอไนโตรเจนเหลว 3-4 เซนติเมตร ในกล่องโฟม ซึ่งมีอุณหภูมิ
ประมาณ -120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และเก็บรักษาไว้ภายใต้ระดับไนโตรเจนเหลวในถังเก็บ
น้ าเชื้อ (Parks and Graham, 1992) 

การตรวจคุณภาพน้้าเชื้อแช่แข็ง  

ท าการสุ่มน้ าเชื้อแช่แข็งแต่ละพ่อพันธุ์แต่ละตัวๆ ละ 5 หลอด จากแต่ละครั้ง มาท าละลายโดยแช่ใน
น้ าที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที จากนั้นตรวจคุณภาพน้ าเชื้อด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าเชื้อด้วย Computer Assisted Semen Analysis (CASA) โปรแกรมของ Hamilton Thorne  
IVOS motility analyzer version 12.0 โดยแสดงผลในรูปค่าเฉลี่ย ± SD ดังนี้ 

1.อัตราการเคลื่อนทีข่องอสุจิ (motility)  
2.อัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอสุจิ (progressive motility)  
3.ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอสุจิ (velocity) ได้แก่  

 -average path velocity (VAP) คือความเร็วในการเคลื่อนที่เฉลี่ยจากระยะทางจริงใน 1 วินาที  
 -straight line velocity (VSL) คือความเร็วในการเคลื่อนที่วิถีตรง เป็นการค านวณจากจุดหนึ่งไป

ยังอีกจุดหนึ่งในแนวเส้นตรงในช่วงระยะเวลา 1 วินาที 
 -curvilinear velocity (VCL) หมายถึงความเร็วในการเคลื่อนที่วิถีโค้ง เป็นการค านวณแนวโน้ม

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) คือความถ่ีของการส่ายส่วนหัวของตัวอสุจิ มีหน่วยเป็น Hz  
 - Straightness (STR) คือ ความตรงในการเคลื่อนที่ ซึ่งค านวณจากอัตราส่วนความเร็วของการ

เคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่คูณด้วยร้อย มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (VSL/VAP x 100)  
 - Linearity (LIN) คือ อัตราส่วนความเร็วของการเคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อความเร็วเฉลี่ยของการ

เคลื่อนที่วิถีโค้งมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (VSL/VCL x 100)  
5.ความผิดปกติของรูปร่างอสุจิ (Abnormal spermatozoa) มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวอสุจิ 
 -proximal cytoplasmic droplets ตัวอสุจิที่มีก้อนคล้ายหยดน้ าเกาะติดที่หางใต้ฐานของหัว 

 -distal cytoplasmic droplets ตัวอสุจิที่มีก้อนคล้ายหยดน้ าเกาะที่หางตรงส่วนปลายมิดพีช 
 -bent tails ตัวอสุจิที่หางงอ 
 -tail coiled below heads ตัวอสุจิที่หางขดงอใต้ส่วนหัว  

แผนการทดลอง  
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ก าหนดให้น้ าเชื้อที่รีด

เก็บได้จากพ่อพันธุ์แต่ละกลุ่มช่วงอายุ เป็น treatment และก าหนดให้พ่อพันธุ์แต่ละตัวเป็นบล็อก 

การวิเคราะห์และประมวลผล  
วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (มนต์ชัย, 2544) 

ผลการทดลอง 

ผลการศึกษาลักษณะทางกายภายของน้ าเชื้อสดที่เก็บรีดจากพ่อโคพันธุ์พ้ืนเมืองภาคใต้ 3 กลุ่ม 
แบ่งตามช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี กลุ่มอายุ 5-10 ปี และ กลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี พบว่า ทั ้ง 
ปริมาตร ความเข้มข้นของอสุจิต่อมิลลิลิตร ปริมาณอสุจิทั้งหมด  และอัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของ
อสุจิ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยปริมาตรของน้ าเชื้อสดที่รีดเก็บได้จากพ่อโคกลุ่ม
อายุ 5-10 ปี สูงกว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี ส่วนความเข้มข้นของอสุจิต่อ
มิลลิลิตรในน้ าเชื้อสดของพ่อโคกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี สูงกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และอายุ 5 -10 ปี 
อย่างไรก็ตาม เมื่อดูปริมาณตัวอสุจิทั้งหมดที่รีดได้ต่อครั้งของกลุ่มอายุ 5-10 ปี สูงกว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 
5 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี และอัตราการเคลื่อนที่ไปทั้งหมดของตัวอสุจิของน้ าเชื้อสดที่รีดเก็บจาก
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 

 Groups 
 < 5 yr  5 – 10 yr        > 10 yr 
Volume (ml.) 3.50 ± 0.26b 4.77 ± 0.18a 2.88 ± 0.29b 
Concentration (x106/ml) 2,214.00 ± 286.38b 2,550.32 ± 199.2b 3,335.00 ± 320.18a 

 Total sperm (x106/ml) 6,786.00± 1,268.69b 12,535.00 ±883.21a 8,470.00±1,419.56b 
Total motility (%) 50.00 ± 1.10ab 47.58 ± 0.77b 51.25± 1.23a 
ab Different notations show a marked difference (P0.05) 

เมื่อน าน้ าเชื้อสดที่รีดได้จากพ่อโคพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ ทั้ง 3 กลุ่ม มาผ่านกระบวนการแช่แข็ง 
ท าการตรวจคุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็งหลังละลายด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเชื้อ CASA ผลการ
ตรวจ พบว่า อัตราการเคลื่อนที่ทั้งหมด อัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จ านวนของตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ช้า
และตัวอสุจิที่ไม่เคลื่อนที่เลย มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P>0.05) ดัง Table 2 

Table 2.   Average motility of frozen semen  

 
Groups 

< 5 yr 5 - 10 yr > 10 yr 
Total motile (%) 32.33 ± 4.12 36.96 ± 2.87 29.13 ± 4.61 
Progressive motility (%) 13.66 ± 2.15 14.42 ± 1.49 9.95 ± 2.41 
Slow motility (%) 11.39 ± 1.50 12.61 ± 1.04 10.18 ± 1.67 
Static (%) 67.67 ± 4.12 63.04 ± 2.87 70.88 ± 4.61 

  ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอสุจิจากน้ าเชื้อแช่แข็งหลังละลาย พบว่า ความเร็วในการเคลื่อนที่
เฉลี่ยและความเร็วในการเคลื่อนที่วิถีตรง จากทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P>0.05) แต่
ความเร็วในการเคลื่อนที่วิถีโค้งของอสุจิจากน้ าเชื้อแช่แข็งหลังละลายของพ่อโคกลุ่มอายุ 5 -10 ปี ต่ ากว่า 
กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 

 ลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิจากน้ าเชื้อแช่แข็งหลังละลาย พบว่า ความถี่ของการส่ายส่วนหัว
ของตัวอสุจิและความตรงในการเคลื่อนที่ จากท้ัง 3 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P>0.05) ส่วน
ความกว้างของส่วนหัวของตัวอสุจิที่ส่ายไปมาและอัตราส่วนความเร็วของการเคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อความเร็ว
ของการเคลื่อนที่วิถีโค้ง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยความกว้างของส่วนหัวของตัวอสุจิที่
ส่ายไปมาจากน้ าเชื้อแช่แข็งหลังละลายของพ่อโคกลุ่มอายุ 5-10 ปี ต่ ากว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่ม
อายุมากกว่า 10 ปี และอัตราส่วนความเร็วของการเคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อความเร็วของการเคลื่อนที่วิถีโค้งของ
อสุจิจากน้ าเชื้อแช่แข็งหลังละลายของพ่อโคกลุ่มอายุ 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) 

ความผิดปกติของรูปร่างอสุจิหลังผ่านกระบวนการแช่แข็งน้ าเชื้อ จากพ่อโคพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ 
ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า จ านวนของตัวอสุจิที่มีก้อนคล้ายหยดน้ าเกาะติดที่หางใต้ฐานของหัว  ตัวอสุจิที่มีก้อนคล้าย
หยดน้ าเกาะติดที่หางตรงส่วนปลายมิดพีช ตัวอสุจิที่หางงอ และตัวอสุจิที่หางขดงอใต้ส่วนหัว มีค่าไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ (P>0.05) ดังTable 4 

Table 4   Average sperm abnormalities of frozen semen 
 Groups 
 < 5 yr 5 - 10 yr > 10 yr 
Bent tail (%) 21.17 ± 1.30 21.08 ± 0.91 17.15 ± 1.46 
Coiled tail (%) 1.73 ± 0.19 1.42 ± 0.13 1.89 ± 0.21 
Proximal droplet (%) 6.71 ± 1.80 11.20 ± 1.25 7.66 ± 2.01 
Distal droplet (%) 8.97 ± 0.66 8.55 ± 0.46 7.08 ± 0.74 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษาในครั้งนี ้ เห็นได้ว่า ลักษณะทางกายภาพของน้ าเชื้อสดที่รีดเก็บจากพ่อโคพันธุ์
พื้นเมืองภาคใต้ มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาคุณลักษณะในโคเนื้อสายพันธุ์อินเดีย (Bos indicus) คือ มี
ปริมาตรเฉลี่ย 2-4 มิลลิลิตร ความเข้มข้นประมาณ 0.8-1.5 พันล้านตัว/มิลลิลิตร จ านวนอสุจิทั้งหมด 
50-100 พันล้านตัว อัตราการเคลื ่อนที ่ไปข้างหน้าของอสุจิ 40-75เปอร์เซ็นต์ (Hafez,1993) เมื ่อ
พิจารณาผลของอายุพ่อโคต่อลักษณะทางกายภาพน้ าเชื้อ แสดงให้เห็นได้ว่า กลุ่มอายุที่แตกต่างกันส่งผล
ให้ลักษณะทางกายภาพน้ าเชื้อแตกต่างกัน โดยกลุ่มพ่อโคที่มีอายุ 5- 10 ปี มีปริมาตร (Volume) น้ าเชื้อ
สดที่รีดเก็บได้ในแต่ละครั้ง (4.77± 0.18 มิลลิลิตร) สูงกว่ากลุ่มพ่อโคที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี (3.50 ± 0.26 
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มิลลิลิตร) และ พ่อโคที่มีมากกว่า 10 ปี (2.88±0.29 มิลลิลิตร) สอดคล้องกับผลการศึกษาปริมาตร
น้ า เชื ้อสดที ่ร ีด เก ็บ ได ้จากโคนม  2 สายพ ัน ธุ ์ ค ือ  Holstein และ Czech Fleckvieh ในประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก รายงานว่า อายุพ่อโคมีผลต่อปริมาตรและความหนาแน่นของอสุจิ  โดยพ่อโคที่อายุ 1-3 
ปี มีค่าเฉลี่ยทั้งปริมาตรและความหนาแน่นต่ ากว่าพ่อโคที่อายุ 4-7 ปี (Beran et al.,2011) ในท านอง
เดียวกัน จาผลการศึกษาปริมาตรน้ าเชื ้อสดที่รีดเก็บจากพ่อโคนมพันธุ์ Holstein ช่วงอายุ 1-9 ปี ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ก็มีรายงานว่า พ่อโคที ่อายุ 7- 9 ปี สามารถรีดเก็บน้ าเชื ้อสดได้ปริมาตรสูงสุด 
(Argiris et al.,2018) เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาอิทธิพลของอายุต่อคุณภาพน้ าเชื้อสดของพ่อโคพันธุ์
พื้นเมืองบาหลี ซึ่งรายงานว่า พ่อโคที่อายุ 5 และ 6 ปี มีปริมาตรน้ าเชื้อที่รีดเก็บได้ เฉลี่ย 6.4 มิลลิลิตร 
สูงกว่าพ่อโคที่อายุ 3 ปี ที ่เก็บได้เฉลี ่ย 5.2 มิลลิลิตร (Nirwana and Suparman,2017) ทั้งนี ้อาจจะ
เนื ่อ งม าจ าก เป ็น ช ่ว ง อ าย ุที ่พ ่อ โค ม ีร ่า งก าย ส ม บ ูรณ ์เต ็ม ที ่ส ่ง ผ ล ให ้ก ระบ วน ก ารส ร ้า งอ ส ุจิ 
(spermatogenesis) และน้ าเลี้ยงอสุจิ (seminal plasma) เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ในทางกลับกันเมื่อพ่อ
โคมีอายุเพิ่มขึ้นท าให้ประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างอสุจิโดยเฉพาะการน้ าเลี้ยงอสุจิลดลง  (Staub 
and Johnson, 2018) ซึ่งก็สอดคล้องกับผลจากการศึกษาในครั้งนี้ เห็นได้ว่าพ่อโคกลุ่มอายุมากว่า 10 
ปี มีปริมาตรน้ าเชื้อสดที่รีดเก็บได้ที่ต่ าที่สุด แต่มีความเข้มข้นของอสุจิ (Concentration) สูงกว่ากลุ่มพ่อโค
ที่มีอายุ 5- 10 ปี และ พ่อโคที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี  

ในการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโค กระบือ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ก าหนดให้ใน 1 หลอดบรรจุขนาด 
0.25 มิลลิลิตร ต้องมีตัวอสุจิมีชีวิตไม่ต่ ากว่า 8 ล้านตัว (กรมปศุสัตว์,2560) เพราะฉะนั้น ปัจจัยส าคัญใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกพ่อพันธุ์ คือ จ านวนอสุจิทั้งหมดที่รีดเก็บได้ในแต่ละครั้ง 
(Total sperm) จากการศึกษาในครั้งนี้ จ านวนอสุจิทั้งหมดที่รีดเก็บได้ทั้ง 3 กลุ่ม ใกล้เคียงกับผลการศึกษา
คุณลักษณะของน้ าเชื ้อสดโคพื้นเมืองไทย 4 สาย ได้แก่ โคขาวล าพูน โคสายอีสาน โคลาน และโค
พื้นเมืองภาคใต้หรือโคชน ซึ่งรายงานว่า ในน้ าเชื้อโคชนที่รีดเก็บได้ในแต่ละครั้ง มีจ านวนอสุจิทั้งหมด 
7,907 ± 1,144.10 ล้านตัว (จิรุตน์และคณะ,2558) แต่เมื่อพิจารณาจากผลของอายุพ่อโค จะเห็นได้ว่า 
พ่อโคกลุ่มอายุ 5- 10 ปี มีจ านวนอสุจิทั้งหมดที่รีดเก็บได้ในแต่ละครั้งสูงกว่า กลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี 
และกลุ ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี (12 ,535±883.21 , 8 ,470±1 ,419.56 และ 6 ,786±1 ,268.69 ล้านตัว 
ตามล าดับ) สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของศูนย์ผลิตน้ าเชื้อเชิงพาณิชย์ในประเทศไอร์แลนด์ รายงานว่า 
พ่อโคพันธุ์ Holstein ที่อายุมากกว่า 4 ปี มีจ านวนอสุจิทั้งหมดที่รีดเก็บได้ในแต่ละครั้งสูงกว่าพ่อโค 1, 2 
และ 3 ปี ส่งผลให้สามารถผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งได้จ านวนหลอดมากกว่า (Murphy et al.,2018)  

อัตราการเคลื่อนที่ไปของอสุจิในน้ าเชื้อสดก่อนท าการแช่แข็งเป็นปัจจัยส าคัญ ในการพิจารณา
ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโค โดยกรมปศุสัตว์ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของน้ าเชื้อสดโคเนื้อส าหรับใช้ผลิตน้ าเชื้อ
แช่แข็ง ต้องมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่ต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ (รพีพรรณ 2551) แต่จากการศึกษาในครั้งนี้ 
อัตราการเคลื่อนที่ไปของอสุจิในน้ าเชื้อสด ทั้ง 3 กลุ่ม ต่ ากว่าเกณฑ์ อาจจะเนื่องมาจากการทดลองครั้งนี้
เป็นปฏิบัติการในสภาพสนามที่มีข้อจ ากัดในส่วนของสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ยาก  แตกต่างกับผล
การศึกษาคุณลักษณะน้ าเชื้อสดโคพื้นเมืองไทย 4 สาย ได้แก่ โคขาวล าพูน โคสายอีสาน โคลาน และโค
พื้นเมืองภาคใต้ รายงานว่า ในน้ าเชื ้อโคชนที่รีดเก็บได้ในแต่ละครั ้ง มีอัตราการเคลื ่อนที่ไปของอสุจิ  
73.75±2.89 เปอร์เซ็นต์ (ภาณุพันธุ์และคณะ,2556) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลของอายุพ่อโค 
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เห็นได้ว่า น้ าเชื้อสดของพ่อโคกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี (51.25±1.23 เปอร์เซ็นต์) มีอัตราการเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าของอสุจิสูงกว่ากลุ่มอายุ 5- 10 ปี (47.58±0.77 เปอร์เซ็นต์) แต่ทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างจากกลุ่ม
อายุน้อยกว่า 5 ปี (51.25±1.23 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งน่าจะเกิดมาจากเหตุผลของการเลี้ยงพ่อโคพันธุ์พ้ืนเมือง
ภาคใต้ ในช่วงอายุ 5-10 ปี เป็นช่วงที่เจ้าของใช้เป็นโคชน จึงไม่ยอมให้ผสมพันธุ์กับแม่โค เพราะกังวลว่า
พ่อโคชนอาจจะเสียก าลังหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการผสมพันธุ์ได้ ส่งผลให้น้ าเชื้อคั่งค้างอยู่ในท่อพัก
น้ าเชื ้อเป็นเวลานาน ท าให้มีตัวอสุจิที่หมดอายุไม่เคลื่อนที่สะสมอยู่ด้วย จึงท าให้อัตราการเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าของอสุจิในน้ าเชื้อที่รีดเก็บจากพ่อโคกลุ่มนี้จึงต่ าว่ากลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นพ่อโคที่ปลด
ระวางแล้ว เจ้าของมักใช้เป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงเพื่อผสมพันธุ์ผลิตลูกในรุ่นต่อไป มีโอกาสผสมพันธุ์ปล่อย
น้ าเชื้ออยู่เป็นประจ า ไม่มีน้ าเชื้อเก่าค้างท่อ  แตกต่างกับผลการศึกษาอิทธิพลของอายุของพ่อกระบือต่อ
คุณภาพน้ าเชื้อในศูนย์ผลิตน้ าเชื้อกระบือ รายงานว่า กลุ่มพ่อกระบืออายุ 5- 10 ปี มีอัตราการเคลื่อนที่
ของอสุจิสูงกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี ที่รีดเก็บน้ าเชื้อเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
(Abou-El-Roos et al.,2003)  

คุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็งในโคพื้นเมืองภาคใต้ เมื่อน ามาผลิตเป็นน้ าเชื้อแช่แข็ง ตามวิธีการที่ศึกษา
โดยใช้การลดอุณหภูมิด้วยกล่องโฟม ใช้น้ าแข็งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 4-5 องศาเซลเซียส 
และแช่แข็งโดยการอังหลอดบรรจุน้ าเชื้อเหนือไอไนโตรเจนเหลว ประมาณ 3-4 เซนติเมตร ซึ่งมีอุณหภูมิ
ที่ -120 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที แล้วท าการแช่แข็งในสภาพสนาม จะเห็นได้ว่า น้ าเชื้อจากพ่อโค
ทั้ง 3 กลุ่มอายุ สามารถทนต่อการแช่แข็งได้ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาอิทธิพลของอายุ
พ่อโคต่อคุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็งที่รีดเก็บจากโคนมพันธุ์ Holstein ช่วงอายุ 1-9 ปี ในประเทศอินโดนีเซีย 
รายงานว่า คุณภาพของน้ าเชื้อแช่แข็งของพ่อโคอายุ 3- 9 ปี มีอัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิหลังละลายมี
ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน แต่สูงกว่ากลุ่มอายุ 1 และ 2 ปี (Argiris et al.,2018) ถึงแม้ว่าอัตราการเคลื่อนที่
ของอสุจิจากการศึกษาครั้งนี ้มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกรมปศุสัตว์ ซึ ่งก าหนดให้ต้องมีอัตราการ
เคลื่อนที่ของอสุจิไม่ต่ ากว่า 40เปอร์เซ็นต์ หรือมีอสุจิเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 8 ล้านตัว (รพีพรรณ 2551) 
ซึ่งหากมีความจ าเป็นในการผลิตน้ าเชื้อจากพ่อโคพื้นเมืองในภาพสนามเพื่อการอนุรักษ์ อาจจะใช้วิธีเพิ่ม
ความเข้มข้นของอสุจิให้มากขึ้นเพ่ือให้ใน 1 หลอด เพ่ือให้อสุจิเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 8 ล้านตัว 

ความเร็วในการเคลื่อนที่ของอสุจิ สันนิฐานว่าอสุจิที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงหมายถึงอสุจิที่
มีความแข็งแรง และน่าจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าอสุจิที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ าในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่ง
ยังไม่มีรายงานว่าควรมีความเร็วในการเคลื ่อนที ่ในช่วงใดจึงจะเหมาะสม แ ต่มีรายงานว่าอัตราการ
เคลื่อนที่และความเร็วในการเคลื ่อนที่ของอสุจิมีความสัมพันธ์กับอัตรากา รผสมติด (Correa et al., 
1997) จากการศึกษาในครั้งนี ้ เห็นได้ว่า ความเร็วในการเคลื ่อนที่เฉลี ่ย  (VAP) และความเร็วในการ
เคลื่อนที่วิถีตรงของอสุจิ (VSL) จากพ่อโคพื้นเมืองภาคใต้ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งก็เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอสุจิ ยกเว้น ความเร็วในการเคลื่อนที่วิถีโค้งของ
อสุจิ (VCL) จากน้ าเชื ้อแช่แข็งหลังละลายของพ่อโคกลุ่มอายุ 5 -10 ปี ต่ ากว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี 
และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี ทั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวอสุจิบางกลุ่มที่ตกค้างอยู่ในท่อพักน้ าเชื้อ  

ส่วนลักษณะการเคลื่อนที่ จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ความกว้างส่วนหัวของตัวอสุจิที่ส่าย
ไปมา (ALH) ของพ่อโคกลุ่มอายุ 5-10 ปี (5.07±0.19 µm) มีค่าต่ ากว่า กลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่ม
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อายุมากกว่า 10 ปี (5.75 ± 0.28 และ 6.22±0.31 µm ตามล าดับ) การพิจารณาคุณภาพของน้ าเชื ้อ
จากลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิที่ดีนั ้น ควรมีความกว้างในการส่ายหัวน้อย ถือว่าเป็นอสุจิที่สมบูรณ์
แข็งแรง ใกล้เคียงกับการศึกษาลักษณะที่อสุจิเคลื่อนที่ของโคพื้นเมืองไทย 4 สาย ได้แก่ โคขาวล าพูน โค
สายอีสาน โคลาน และโคพื้นเมืองภาคใต้ รายงานว่า น้ าเชื ้อโคพื้นเมืองภาคใต้ เป็นน้ าเชื ้อที่มีอสุจิที่
แข็งแรง เมื่อผ่านกระบวนการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งในสภาพสนามที่มีข้อจ ากัดในส่วนของสภาพแวดล้อมที่
ควบคุมได้ยาก (ALH = 6.35±0.12, 6.57±0.15, 6.6±0.15 และ 5.82±0.18 µm ตามล าดับ) ยังพบว่า
มีอัตราการสูญเสียต่ ากว่าโคสายอื่น (ภาณุพันธ์และคณะ , 2556) และอัตราส่วนความเร็วของการ
เคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ วิถีโค้ง (LIN) ของพ่อโคกลุ่มอายุ 5-10 ปี (51.78 ± 
1.12เปอร์เซ็นต์) สูงกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี  (49.19 ± 1.62 และ 44.65 ± 
1.81เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ) สันนิฐานว่ามีความสัมพันธ์กับระยะทางและเส้นทางการเคลื่อนที่ในระบบ
สืบพ ันธุ ์เพศ เม ีย  ที ่ม ีความซ ับซ ้อนของเส ้นทางที ่อส ุจ ิเด ินทางไปยังต าแหน ่งที ่ปฏ ิสนธ ิก ับ ไข ่ได้   
(Pepper-Yowell., 2011) 

 ความผิดปกติของรูปร่างอสุจิ มีความสัมพันธ์กับความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อโค แสดงว่ามีเหตุปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างอสุจิ (Hafez,1993) การศึกษาในครั้งนี้เห็นได้ว่า น้ าเชื้อสดที่รีดเก็บได้จาก
พ่อโคทั้ง 3 กลุ่มอายุ เมื่อผ่านกระบวนการแช่แข็งน้ าเชื้อ มีความผิดปกติของรูปร่างอสุจิไม่แตกต่างกัน 
โดยเฉพาะความผิดปกติของส่วนหางของตัวอสุจิ (Bent tail) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการทนต่อการ
แช่แข็งของอสุจิ ในกลุ่มพ่อโคที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี กลุ่มพ่อโคที่มีอายุ 5 - 10 ปี และพ่อโคกลุ่มอายุมาก
ว่า 10 ปี มีค่าเท่ากับ (21.17±1.30, 21.08±0.91 และ 17.15 ± 1.46เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ) ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ห้องปฏิบัติการก าหนดให้ต้องมีความผิดปกติส่วนหางของตัวอสุจิที ่ไม่ควรเกิน 25เปอร์เซ็นต์  
(รพีพรรณ 2551) 

สรุปผล 

ผลของอายุพ่อโคพันธุ์พ้ืนเมืองภาคใต้ท าให้ลักษณะทางกายภาพของน้ าเชื้อสดแตกต่างกัน พ่อโค
พ้ืนเมืองภาคใต้ในกลุ่มอายุ 5-10 ปี มีปริมาตรและจ านวนอสุจิที่รีดเก็บได้แต่ละครั้งสูงสุด อย่างไรก็ตาม 
คุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็งของพ่อโคทั้ง 3 กลุ่มอายุ มีอัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
จากความเร็วในการเคลื่อนที่และลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิสรุปได้ว่า  พ่อโคพื้นเมืองภาคใต้ในกลุ่ม
อายุ 5-10 ปี มีตัวอสุจิแข็งแรงสูงสุด จึงถือเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมในการรีดน้ าเชื้อเพื่อผลิตเป็นน้ าเชื้อ
แช่แข็ง และความผิดปกติของอสุจิทั้ง 3 กลุ่มอายุ มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นายสัตวแพทย์ชาญยุทธ กาพล ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และ นายจ าเริญ ทองด า จัดหาสัตว์ทดลองและเอื้อเฟื้อสถานที่ใน
การท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
ให ้ความช่วย เหลือในการรีด เก ็บ และผลิตน้ า เชื ้อแช ่แข ็ง นายสัตวแพทย์วรพงษ์ พงษ ์ศ ิร ิ ส าน ัก
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เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ช่วยตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเชื้อ และนายสมศักดิ์ เปรมปรีด์ แนะน า
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้การทดลองส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
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