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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อของพอพันธุสกุ รในฟารมสุกรเชิงการคาแหงหนึ่ง
ในประเทศไทย
Effects Influencing Boar Semen Quality Traits in a Thai Commercial Swine Farm
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บทคัดยอ
ขอมูลของพอพันธุสุกรพันธุแทดูร็อค แลนดเรซ และยอรคเชียร สายพันธุฟนแลนดและนอรเวย จาก
ฟารมสุกรเชิงการคาแหงหนึ่งในประเทศไทย จํานวน 10,106 บันทึก ถูกนํามาศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะ
คุณภาพน้ําเชือ้ ของพอพันธุสุกร ไดแก ปริมาตรน้ําเชื้อ (SV) ความเขมขนของน้ําเชื้อ (SC) จํานวนตัวอสุจิทั้งหมด
(TS) และจํานวนตัวอสุจิผิดปกติทั้งหมด (TA) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยเนื่องจากพันธุ อายุที่รีดน้ําเชื้อ ระยะหาง
ระหวางการรีดน้ําเชือ้ แตละครัง้ เดือนที่ทําการรีดน้ําเชื้อ และปที่ทําการรีดน้ําเชื้อมีอทิ ธิพลตอลักษณะคุณภาพ
น้ําเชื้อทุกลักษณะ (p<0.05) โดยพอสุกรพันธุยอรคเชียรมคี ุณภาพน้ําเชือ้ โดยรวมดีที่สุด รองลงมาคือ พันธุแลนด
เรซ และพันธุดูรอ็ ค ตามลําดับ เมื่อพอพันธุสุกรมีอายุเพิ่มขึ้น SV, TS และ TA มีคาเพิ่มขึ้น ขณะที่ระยะหางระหวาง
การรีดน้ําเชื้อแตละครั้งเพิ่มขึ้น จะสงผลให SC และ TS มีคาเพิ่มขึ้น การรีดน้ําเชื้อที่มีระยะหางนอยกวา 3 วัน
สงผลให TA เพิ่มมากขึ้น สวนน้ําเชื้อที่รีดในฤดูรอนจะมีคณ
ุ ภาพต่ํากวาฤดูอื่นๆ และน้าํ เชื้อที่รีดไดในแตละป SV
มีคาลดลง แต SC กลับมีคาเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ : พอพันธุสุกร ปริมาตรน้ําเชื้อ ความเขมขนของน้ําเชื้อ จํานวนตัวอสุจิทั้งหมด จํานวนตัวอสุจิผิดปกติทั้งหมด

ABSTRACT
A total of 10,106 records of data of purebred Finnish-Norwegian boars, Duroc, Landrace and
Yorkshire, from a commercial swine farm in Thailand were used to study effects influencing boar
semen quality traits; semen volume (SV), semen concentration (SC), total sperms (TS) and total
abnormality (TA). The results demonstrated that breed of boar, age at collection, collection interval,
collecting month and collecting year were significant for all semen quality traits (p<0.05). Semen
quality was the greatest for Yorkshire, followed by Landrace and Duroc, respectively. Increasing age
at collection caused SV, TS and TA increased. SC and TS increased as collection interval increased.
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TA increased when collection interval was less than 3 days. Semen quality in the summer was lower
than the others. In each year, although SV increased, SC decreased.
Keywords : boar, semen volume, semen concentration, total sperms, total abnormality
E-mail : mai_es@hotmail.com

คํานํา
ปจจุบันระบบการปรับปรุงพันธุในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร มีการนําเทคโนโลยีการผสมเทียมเขามาใช
ทดแทนการผสมพันธุดวยวิธธี รรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนการผลิตในสวนของพอพันธุสกุ รทั้งดาน
การเลี้ยง อาหาร และการจัดการตางๆ และเพื่อกระจายพันธุกรรมที่ดีของพอพันธุสุกรไปสูฝูงสุกรไดอยางรวดเร็ว
เนื่องจากน้ําเชื้อที่รีดไดจากพอพันธุสุกร 1 ตัว สามารถใชในการผสมพันธุกับแมพันธุสุกรไดเปนจํานวนมาก ใน
การผสมเทียมนั้นคุณภาพของน้ําเชื้อที่นํามาใชมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากคุณภาพของน้ําเชื้อมีผล
โดยตรงตอประสิทธิภาพในการผสมพันธุกลาวคือ การใชนา้ํ เชื้อที่มีคุณภาพต่ํา จะสงผลใหอัตราการผสมติดต่ํา
หรือผสมไมติด และสงผลใหขนาดครอกลดลง (Kunavongkrit and Prateep, 1995) น้ําเชื้อของพอพันธุสุกรมี
คุณภาพที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับอิทธิพลของปจจัยตางๆ เชน พันธุของพอสุกร (Kennedy and Wilkins, 1984)
อายุของพอสุกร (Huang and Johnson, 1996; Smital, 2009) และระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อ (du Mesnil
de Buisson et al., 1978; Pruneda et al., 2005) เปนตน การทราบถึงปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอลักษณะคุณภาพ
น้ําเชื้อของพอพันธุสุกร ทําใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับคุณภาพน้ําเชื้อ และเลือกใชน้ําเชื้อไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อทําการศึกษาถึงปจจัยที่มอี ิทธิพลตอลักษณะ
คุณภาพน้ําเชื้อของพอพันธุสุกร เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ําเชื้อของพอพันธุสุกร อันจะสงผล
ใหการผลิตสุกรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไป

อุปกรณและวิธีการ
1. ขอมูล และการจัดการฟารม
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อจํานวน 10,106 บันทึก ของพอพันธุสุกร
สายพันธุฟนแลนดและนอรเวยที่ไดรับการคัดเลือกไวเปนพอพันธุสําหรับผสมเทียม ประกอบดวยพอสุกรพันธุ
ดูร็อค แลนดเรซ และยอรคเชียร จํานวน 25, 59 และ 24 ตัว ตามลําดับ ทีผ่ านการรีดน้ําเชื้อตั้งแตป พ.ศ.2544 ถึง
พ.ศ.2552 จากฟารมเอกชนแหงหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย พอพันธุสุกรถูกเลี้ยงในคอกเดี่ยวขนาด 2 × 4
ตารางเมตร ภายในโรงเรือนปดที่ควบคุมอุณหภูมิดวยระบบระเหยไอน้ําเย็น (evaporative cooling system) ซึ่ง
อุณหภูมิภายในโรงเรือนผันแปรไปตามสภาพแวดลอมของฤดูกาล แตมอี ุณหภูมิต่ําวาอุณหภูมิภายนอกโรงเรือน
ประมาณ 7 องศาเซลเซียส (ภุมรินทร, 2544) พอพันธุสุกรไดรับอาหารที่มีโปรตีน 16 เปอรเซ็นต และพลังงาน
3,000 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัมอาหาร ไดรับอาหารวันละ 2 ครั้ง ปริมาณเฉลี่ย 2.5 กิโลกรัมตอตัวตอวัน
พอพันธุสุกรทุกตัวผานการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะอัตราการเจริญเติบโตตอวัน และความหนาไขมัน
สันหลัง โดยใชดัชนีคัดเลือกที่สรางขึ้นจากคาการผสมพันธุ (breeding value) พิจารณารวมกับรูปราง ลักษณะ
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ภายนอก และลักษณะการเคลือ่ นไหว (การเดิน) ของพอพันธุส ุกร ทําการคัดเลือกพอพันธุสุกรเมือ่ อายุเฉลีย่ 5 เดือน
จากนั้นเริ่มฝกรีดน้ําเชื้อเพื่อกระตุนความพรอมในการเปนพอพันธุ นําพอพันธุสุกรขึ้นทดแทนเมื่ออายุเฉลี่ย 7 เดือน
โดยพอพันธุสุกรที่อายุนอยกวา 1 ป ถูกรีดน้ําเชื้อทุกๆ 7 วัน สวนพอพันธุส ุกรที่อายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป ถูกรีดน้ําเชื้อ
ทุกๆ 5 วัน ทางฟารมทําการรีดเก็บน้ําเชื้อวันละ 1 ครั้ง เวลา 5.00 ถึง 7.00 นาฬิกา โดยตลอดชวงเวลาที่ทําการ
บันทึกขอมูลใชพนักงานรีดเก็บน้ําเชื้อเพียงคนเดียว
2. การประเมินคุณภาพน้ําเชื้อ
หลังจากการรีดเก็บน้ําเชื้อ น้ําเชื้อถูกสงตอเขาหองปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพ โดยวัดปริมาตร
น้ําเชื้อดวยวิธีการชั่งน้ําหนัก โดยที่น้ําเชื้อหนัก 1 กรัมมีปริมาตรน้ําเชื้อเทากับ 1 มิลลิลิตร วัดความเขมขนของ
น้ําเชื้อดวยเครื่องสเปอมาคิว (spermacue) (Minitube Germany, Tiefenbach, Baden-Württemberg) มีหนวย
เปนลานตัวตอมิลลิลิตร ประเมินการเคลื่อนที่แบบกลุมของตัวอสุจิดวยตาเปลาผานการสองดูดวยกลองจุลทรรศน
ที่กําลังขยาย 200 เทา และใหคะแนนการเคลื่อนที่เปนเปอรเซ็นต จากนั้นทําการเจือจางน้ําเชื้อ และแบงตัวอยาง
น้ําเชื้อสวนหนึ่งมายอมดวยสีคารบอล ฟุคซิน อีโอซิน ตามวิธีวิลเลี่ยมสสเตน (Williams’ stain) (Williams, 1920)
เพื่อตรวจนับตัวอสุจิที่มีความผิดปกติสวนหัว เชน หัวคลายลูกแพร (pyriform head) หัวใหญผิดปกติ (giant
head) หัวเล็กผิดปกติ (micro head) หัวแหลม (tapering head) และหัวไมตอกับหาง (detached head หรือ
tailess) เปนตน และแบงน้ําเชื้ออีกสวนหนึ่งนําไปดองในน้ํายาฟอรมอล (Hancock, 1957) เพื่อตรวจนับตัวอสุจิที่
มีความผิดปกติสวนหาง เชน หางงอ (bent tail) หางขดมวน (coiled tail) มีหยดน้ําบริเวณสวนหางตอนตน
(proximal cytoplasmic droplets) และบริเวณสวนหางตอนปลาย (distal cytoplasmic droplets) เปนตน
ทําการตรวจนับตัวอสุจิที่มีความผิดปกติสวนหัว และสวนหางภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 1,000 เทา และ
400 เทา ตามลําดับ ทางฟารมเริ่มทําการบันทึกขอมูลของตัวอสุจิที่ผิดปกติทั้งสวนหัว และสวนหาง ตั้งแตป พ.ศ.
2546
3. การจัดการขอมูลเบื้องตน
ขอมูลลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อที่ประกอบดวยขอมูลของ ปริมาตรน้ําเชื้อ (semen volume, SV) ความ
เขมขนของน้ําเชื้อ (semen concentration, SC) จํานวนตัวอสุจิทั้งหมด (total sperms, TS) ซึ่งเปนผลคูณของ
ปริมาตรน้ําเชื้อ และความเขมขนของน้ําเชื้อ และจํานวนตัวอสุจิผิดปกติทั้งหมด (total abnormality, TA) จํานวน
10,135 บันทึก จากพอพันธุสกุ ร 108 ตัว ถูกนํามาตรวจสอบความถูกตองดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SAS
(SAS Institute Inc., 2002) ลบขอมูลที่มคี าสังเกตสูญหายหลายตัวแปร (variable) ขอมูลที่มีคาอยูนอกชวงที่
ยอมรับได (outliner) ไมนํามาใชในการวิเคราะห (data exclusion) โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ น้ําเชือ้ ที่มปี ริมาตร
ต่ํากวา 50 หรือมากกวา 583 มิลลิลิตร มีความเขมขนต่ํากวา 56 หรือสูงกวา 775 ลานตัวตอมิลลิลิตร และมี
จํานวนตัวอสุจทิ ั้งหมดนอยกวา 10 หรือมากกวา 168 พันลานตัว ภายหลังการตรวจสอบความถูกตอง และลบ
ขอมูลที่มีคาสังเกตสูญหายแลว เหลือขอมูลเขาทําการวิเคราะหทั้งสิ้น 10,106 บันทึก จากพอพันธุสุกรทั้งหมด
108 ตัว ซึ่งมีอายุเมื่อรีดน้ําเชื้อเฉลี่ย 24.61 ± 11.65 เดือน โดยรายละเอียดของขอมูลทีใ่ ชในการวิเคราะหแสดง
ใน Table 1
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Table 1 Number of boars, number of ejaculations and average age at collection of boars for individual
breed
Breed
Duroc
Landrace
Yorkshire
Total

No. of boars
25
59
24
108

No. of
ejaculations
2,400
4,878
2,828
10,106

Ejaculations
per boar
96
83
118
94

Age at collection (months)
Mean ± SD
Range
23.42 ± 10.18
7 – 62
24.14 ± 11.07
7 – 69
26.42 ± 13.45
7 – 75
24.61 ± 11.65
7 – 75

4. การวิเคราะหขอมูล
ปจจัยที่นํามาศึกษาอิทธิพลตอลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อของพอพันธุสุกร ไดแก พันธุของพอสุกร (ดูร็อค
แลนดเรซ และยอรคเชียร) อายุที่รีดน้ําเชื้อของพอสุกรโดยแบงเปนกลุมอายุดังนี้ พอสุกรอายุ 7 เดือน ถึง 4 ป
แบงเปนกลุมละ 3 เดือน (14 กลุม) พอสุกรอายุมากกวา 4 ป ถึง 5 ป แบงเปนกลุมละ 6 เดือน (2 กลุม) และพอ
สุกรอายุมากกวา 5 ป ถึง 6 ป (1 กลุม) ระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อแตละครั้ง (≤2, 3, 4, 5, 6, 7 และ > 7 วัน)
เดือนที่ทําการรีดน้ําเชื้อ แบงเปนกลุมละ 2 เดือน (ม.ค. – ก.พ., มี.ค. – เม.ย., …, พ.ย. – ธ.ค.) และ ปทที่ ําการรีด
น้ําเชื้อ (2544, 2545, …, 2552) ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
1) ทําการวิเคราะหหาคาสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และ
คาสูงสุดของลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อ โดยใชชุดคําสั่ง Proc Means และ Proc Freq ของโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ SAS
2) ทําการวิเคราะหปจจัยเนื่องจาก พันธุ อายุทรี่ ีดน้ําเชื้อ ระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อ เดือนที่รีด
น้ําเชื้อ และปที่รีดน้ําเชื้อ ดวยแบบหุนเชิงเสนตรงโดยนําปจจัยทั้งหมดเขาสูสมการพรอมกัน ทําการวิเคราะหดวย
วิธี Ordinary least square (OLS) โดยใชชุดคําสั่ง Proc GLM ของโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SAS โดย
พิจารณาวาปจจัยที่ศึกษามีอทิ ธิพลตอลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อเมื่อปจจัยนัน้ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 และ
นําปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Least significant difference (LSD) (Harvey, 1975)

ผลการทดลองและวิจารณ
1. คาสถิติพรรณนา
คาสถิติพรรณนาของลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของพอสุกรทุกพันธุ (Table 2)
พบวาน้ําเชือ้ ของพอพันธุสุกรมีปริมาตรเฉลี่ย 223.44 ± 86.67 มิลลิลิตร มีความเขมขนเฉลี่ย 301.32 ± 117.87
ลานตัวตอมิลลิลิตร มีตัวอสุจทิ ั้งหมดเฉลี่ย 62.90 ± 23.59 พันลานตัวตอการหลั่งน้ําเชื้อ 1 ครั้ง และมีตัวอสุจิ
ผิดปกติทั้งหมดเฉลี่ย 3.89 ± 3.31 เปอรเซ็นต เมื่อพิจารณาคาสูงสุดของตัวอสุจิผิดปกติทั้งหมดพบวามีคาไมเกิน
คามาตรฐานทีก่ ําหนดใหน้ําเชือ้ ที่สามารถนํามาใชในการผสมเทียมไดมีตวั อสุจิผิดปกติทั้งหมดไมเกิน 20 เปอรเซ็นต
(อรรณพ, 2545)
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Table 2 Descriptive statistics for semen volume (SV), semen concentration (SC), total sperms (TS)
and total abnormality (TA)
Trait
SV (ml)
SC (106/ml)
TS (109)
TA (%)

No. of records
10,061
10,106
10,016
5,481

Mean
223.44
301.32
62.90
3.89

SD
86.67
117.87
23.59
3.31

Minimum
50.00
56.00
10.00
0.00

Maximum
577.00
762.00
166.47
19.80

2. อิทธิพลของปจจัยที่ทําการศึกษา
จากการวิเคราะหปจจัยคงที่สําหรับลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อ พบวา พันธุของพอสุกร อายุที่รีดน้ําเชื้อ
ระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อ เดือนที่รีดน้ําเชื้อ และปที่รีดน้ําเชื้อ มีอิทธิพลตอลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อทุก
ลักษณะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 พันธุของพอสุกร
คาเฉลี่ยแบบลีสสแควร สําหรับลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อจําแนกตามพันธุของพอสุกร แสดงใน Table 3
ผลการศึกษาพบวาพอสุกรพันธุแลนดเรซ มีปริมาตรน้ําเชื้อสูงที่สุด โดยมีความแตกตางระหวางพันธุแลนดเรซ
และพันธุดูร็อคสูงสุดถึง 74 มิลลิลิตร สอดคลองกับการศึกษาของ Smital (2009) ที่รายงานวาพันธุข องสุกรมี
อิทธิพลตอปริมาตรน้ําเชื้อที่รีดไดโดยรายงานวาพอสุกรพันธุต างๆ 7 พันธุ และสุกรพันธุผ สมอีก 6 กลุม พันธุ มี
ปริมาตรของน้าํ เชื้อตางกันสูงสุดถึง 90 มิลลิลิตร สําหรับความเขมขนของน้ําเชื้อพบวาพอสุกรพันธุดูร็อคมีความ
เขมขนของน้ําเชื้อสูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Smital (2009) ที่รายงานวาน้ําเชื้อที่รีดไดจากพอสุกร
พันธุดูร็อคมีความเขมขนสูงที่สุด เมื่อพิจารณาจากจํานวนตัวอสุจิทั้งหมดพบวาพอสุกรพันธุยอรคเชียรมีจํานวน
ตัวอสุจิรวมทั้งหมดมากที่สุด และน้ําเชื้อที่รีดไดจากพอสุกรพันธุดูร็อคมีจํานวนตัวอสุจิผิดปกติทั้งหมดสูงที่สุด
อยางไรก็ตามจํานวนตัวอสุจิผดิ ปกติทั้งหมดที่พบยังอยูในเกณฑที่ต่ํามากซึ่งไมมปี ญหาตอการผสมเทียม
Table 3 Least squares means ± SE for boar semen quality traits of Duroc, Landrace and Yorkshire boars
Trait†
SV (ml)
SC (106/ml)
TS (109)
TA (%)
†

Breed
Landrace
238.73 ± 1.61a
265.94 ± 2.18c
57.79 ± 0.46b
4.83 ± 0.13b

Duroc
164.40 ± 2.06c
352.07 ± 2.79a
56.31 ± 0.59c
5.75 ± 0.14a

SV = semen volume; SC = semen concentration; TS = total sperms; TA = total abnormality
Different superscripts within row are significantly different (p<0.05)

a, b, c
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Yorkshire
223.65 ± 1.74b
309.78 ± 2.35b
65.23 ± 0.49a
4.01 ± 0.13c
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2.2 อายุที่รีดน้ําเชื้อ
ปจจัยเนื่องจากอายุที่รีดน้ําเชื้อที่มีผลตอลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อ แสดงใน Figure 1 ปริมาตรน้ําเชื้อ
พบวาเมือ่ พอพันธุสุกรมีอายุมากขึ้นปริมาตรน้ําเชื้อเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาตรสูงสุดเมื่อพอพันธุสุกรมีอายุ 28 ถึง 30
เดือน หลังจากนั้นปริมาตรน้ําเชื้อมีแนวโนมลดลง และเพิ่มขึ้นสูงอีกครั้งในชวงอายุ 49 ถึง 54 เดือน หลังจากนั้น
ปริมาตรน้ําเชื้อลดลงอีกครั้ง
ความเขมขนของน้ําเชื้อ พบวาพอพันธุสุกรทีอ่ ายุต่ํากวา 3 ป มีความเขมขนของน้ําเชื้อสูงสุดที่ชวงอายุ
10 ถึง 15 เดือน หลังจากนั้นความเขมขนของน้ําเชื้อลดลง และคงที่ (ไมมีความแตกตางทางสถิติ) ตั้งแตอายุ 19
เดือน ถึงอายุ 3 ป เมื่อพอพันธุสุกรมีอายุมากกวา 3 ป ความเขมขนของน้ําเชื้อเพิ่มขึ้นอีกครั้ง การที่ความเขมขน
น้ําเชื้อเพิ่มขึ้นในชวงนี้อาจเกิดเนื่องจากพอพันธุสุกรเริ่มใหปริมาตรน้ําเชื้อลดลงในชวงอายุนี้ สอดคลองกับที่มี
รายงานวาความเขมขนของน้ําเชื้อมีความสัมพันธแบบผกผันกับปริมาตรน้ําเชื้อ (Smital et al., 2005; Wolf, 2008)
เมื่อพิจารณาเฉพาะชวงอายุที่ต่ํากวา 3 ป พบวารูปแบบการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของน้ําเชื้อในการศึกษาครั้งนี้
สอดคลองกับการศึกษาของเตือนตา และคณะ (2542) ที่รายงานวา ความเขมขนของน้ําเชื้อมีคาสูงสุดเมื่อพอพันธุ
สุกรมีอายุประมาณ 1 ป หลังจากนั้นจึงมีคาลดลงจนกระทั่งพอพันธุสุกรมีอายุ 3 ป
จํานวนตัวอสุจทิ ั้งหมด พบวาจํานวนตัวอสุจทิ ั้งหมดที่รีดไดเพิ่มขึ้นเมื่อพอสุกรมีอายุมากขึน้ โดยมีคาสูง
ที่สุดในชวงอายุ 13 ถึง 15 เดือน หลังจากนัน้ มีจํานวนตัวอสุจิทั้งหมดลดลงเล็กนอย และไมพบความแตกตางทาง
สถิติจนถึงชวงอายุ 40 ถึง 42 เดือน หลังจากนั้นจํานวนตัวอสุจิทั้งหมดเพิ่มขึ้น และลดลงอีกครั้ง และพบวาเมือ่
พอพันธุสุกรมีอายุมากกวา 3.5 ป (42 เดือน) รูปแบบของจํานวนตัวอสุจิทั้งหมดไมคอยแนนอน ทั้งนี้อาจขึ้นอยูกับ
อายุของพอพันธุสุกรที่เลยชวงที่เหมาะสม สอดคลองกับรายงานของ Smital (2009) ที่รายงานวาผลผลิตน้ําเชื้อ
ของพอพันธุสุกรจะเพิ่มขึ้นในชวง 3.5 ปแรก และจะลดลงหลังจากนั้น
จํานวนตัวอสุจผิ ิดปกติทั้งหมด พบวาจํานวนตัวอสุจิผดิ ปกติทั้งหมดเพิ่มขึ้นเมื่อพอสุกรมีอายุมากขึ้น
และมีจํานวนคงที่ไปจนถึงชวงอายุ 28 ถึง 30 เดือน ซึ่งเปนชวงเดียวกับที่พอ สุกรใหปริมาตรน้ําเชือ้ สูง สอดคลองกับ
รายงานของ Smital และคณะ (2005) และ Wolf (2008) ที่รายงานวาจํานวนตัวอสุจิผิดปกติทั้งหมดเพิม่ ขึ้นเมื่อพอ
สุกรใหปริมาตรน้ําเชือ้ เพิ่มขึ้น
2.3 ระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อ
ปจจัยเนื่องจากระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อตอลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อแสดงใน Figure 2 ปริมาตร
น้ําเชื้อ พบวาน้ําเชื้อที่รีดไดมีปริมาตรสูงสุดเมื่อมีระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อ 4 วัน อยางไรก็ตามจาก
การศึกษาในครั้งนี้พบวาระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อตั้งแต 0 ถึง 7 วัน มีปริมาตรน้ําเชื้อไมตางกัน (p>0.05)
ยกเวนระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อ 6 วัน ที่ใหปริมาตรน้ําเชื้อต่ํากวาระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อ 4 วัน สวน
พอพันธุสุกรที่มรี ะยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อมากกวา 7 วัน เปนพอพันธุส ุกรกลุมที่มีปญ
 หาสุขภาพ เชน ปญหา
ขาเจ็บ เปนตน ซึ่งอาจสงผลใหพอพันธุสุกรใหน้ําเชื้อที่มีปริมาตรลดลง โดยระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อในกลุม
นี้มีคาอยูในชวง 8 ถึง 213 วัน
ความเขมขนของน้ําเชื้อ และจํานวนตัวอสุจทิ ั้งหมด พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อระยะหางระหวางการรีด
น้ําเชื้อเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยที่รายงานวาความเขมขนของน้ําเชื้อ และจํานวนตัวอสุจิทั้งหมดที่รีดได
เพิ่มขึ้น เมื่อระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อเพิ่มขึ้น (Kennedy and Wilkins, 1984; Huang and Johnson,
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1996) เนื่องจากพอพันธุสุกรมีระยะเวลาในการสราง และเก็บสะสมตัวอสุจิไวในทอพักน้ําเชื้อกอนการรีดน้ําเชื้อ
เพิ่มขึ้น (du Mesnil de Buisson et al., 1978)
จํานวนตัวอสุจผิ ิดปกติทั้งหมด พบวาการรีดน้ําเชื้อทุกๆ 0 ถึง 2 วัน สงผลใหจํานวนตัวอสุจิผิดปกติ
ทั้งหมดมีคาสูงขึ้น เนื่องจากระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อที่ลดลง ทําใหพอพันธุสุกรเกิดความเครียด ลดการหลั่ง
และการดูดซึมสารคัดหลั่งบริเวณทอพักน้ําเชือ้ สารคัดหลั่งเหลานี้จําเปนตอการเก็บรักษาตัวอสุจิ และชวยใหตัว
อสุจิเจริญเต็มวัย (mature) ดังนั้นความเครียดนี้มีผลใหตัวอสุจิมีการพัฒนา และมีความสมบูรณลดลง สงผลให
จํานวนตัวอสุจผิ ิดปกติทั้งหมดเพิ่มขึ้น (Pruneda et al., 2005) จากการศึกษาครั้งนี้พบวา น้ําเชือ้ ที่ไดจากการรีด
น้ําเชื้อที่มีระยะหาง 6 ถึง 7 วัน มีคุณภาพดีที่สุด เนื่องจากมีจํานวนตัวอสุจิทั้งหมดสูงที่สุด ซึ่งใกลเคียงกับ Wolf
และ Smital (2009) ที่รายงานวา น้ําเชือ้ ที่ไดจากการรีดน้ําเชื้อที่มีระยะหาง 7 ถึง 10 วัน จะมีคุณภาพดีที่สุด
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2.4 เดือนที่รีดน้ําเชื้อ
ปจจัยเนื่องจากเดือนที่รีดน้ําเชื้อ ตอลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อแสดงใน Figure 3 ผลการศึกษาพบวาทั้ง
ปริมาตรน้ําเชื้อ ความเขมขน และจํานวนตัวอสุจิทั้งหมด คอยๆ ลดลงจากเดือนมกราคม/กุมภาพันธ จนต่ําสุดใน
เดือนพฤษภาคม/มิถุนายน จากนั้นจึงมีปริมาตรเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ผลผลิตน้ําเชื้อที่ต่ําสุดในเดือนพฤษภาคม/
มิถุนายนนี้ อาจเกิดเนื่องจากชวงนี้เปนชวงฤดูรอนในเขตภาคกลางของประเทศไทย (Suriyasomboon et al., 2004)
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทยที่รายงานวา น้ําเชื้อของพอพันธุสุกรมีปริมาตรลดลงในชวงฤดูรอน
(มีนาคม ถึง มิถุนายน) (Kunavongkrit and Prateep, 1995; Suriyasomboon et al., 2004) เนื่องจากเมือ่ อุณหภูมิ
โดยรอบ (ambient temperature) สูงขึ้นสงผลใหเนื้อเยื่ออัณฑะของสุกรเสื่อมสภาพลง และทําใหกระบวนการสราง
ตัวอสุจิของพอพันธุสุกรมีประสิทธิภาพลดลง (Wettemann et al., 1976; Cameron and Blackshaw, 1980)
จํานวนตัวอสุจผิ ิดปกติทั้งหมด พบวามีคาสูงสุดในเดือนกันยายน/ตุลาคม และคอยๆ ลดลงจนมีคาต่ําสุดในเดือน
มีนาคม/เมษายน
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Figure 3 Effect of month (two months period) on boar semen quality traits. a-d Within a line, least
squares means without a letter in common are significantly different (p<0.05)
2.5 ปที่รีดน้ําเชื้อ
ปจจัยเนื่องจากปที่รีดน้ําเชื้อที่มีผลตอลักษณะคุณภาพน้ําเชือ้ แสดงใน Figure 4 พบวาในระยะเวลา 9
ปที่ทําการศึกษา ปริมาตรน้ําเชื้อมีคาลดลง 79 มิลลิลิตร ซึง่ มีคาสัมประสิทธิ์รีเกรซชั่น (regression coefficient)
ตอปเทากับ 8.78 มิลลิลิตร การที่น้ําเชื้อที่รีดไดมีปริมาตรลดลงนี้ สงผลใหความเขมขนของน้ําเชื้อมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตามไปดวย จํานวนตัวอสุจิทั้งหมด พบวาในป 2005 ถึง 2007 น้ําเชื้อที่รีดไดมีจํานวนตัวอสุจิสูงสุด
สําหรับอิทธิพลเนื่องจากปที่รีดน้ําเชื้อที่สงผลตอลักษณะที่ศึกษาเชนนี้ยังไมสามารถระบุสาเหตุไดจะตอง
ทําการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
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letter in common are significantly different (p<0.05)

สรุป
น้ําเชื้อที่รีดไดจากพอสุกรพันธุย อรคเชียรมีคุณภาพโดยรวมดีที่สุด เนื่องจากน้ําเชื้อที่รีดไดจากพอสุกร
พันธุยอรคเชียรมีจํานวนตัวอสุจิทั้งหมดสูงที่สุด และมีจํานวนตัวอสุจิผิดปกติต่ําที่สุด รองลงมาเปนพอสุกรพันธุ
แลนดเรซ และพันธุดูร็อค ตามลําดับ เมื่อพอพันธุสุกรมีอายุเพิ่มขึ้น จะสงผลใหปริมาตรน้ําเชื้อ จํานวนตัวอสุจิ
ทั้งหมด และจํานวนตัวอสุจิผดิ ปกติทั้งหมดมีคาเพิ่มขึ้น เมือ่ ระยะหางระหวางการรีดน้ําเชื้อเพิ่มขึ้น ทําใหน้ําเชื้อที่
รีดไดมีความเขมขนของน้ําเชื้อ และจํานวนตัวอสุจิทั้งหมดเพิ่มขึ้น แตการรีดน้ําเชื้อที่มีระยะหาง 0 ถึง 2 วัน สงผล
ใหจํานวนตัวอสุจิผิดปกติทั้งหมดเพิ่มขึ้น น้ําเชื้อที่รีดไดในฤดูรอนมีคุณภาพต่ํากวาน้ําเชื้อที่รีดไดในฤดูฝน และฤดู
หนาว น้ําเชื้อที่รีดไดมีปริมาตรลดลงทุกป อยางไรก็ตามความเขมขนของน้ําเชื้อกลับมีคา เพิ่มขึ้น จากการศึกษา
ครั้งนี้ทางฟารมควรทําการรีดน้ําเชื้อแตละครั้งควรมีระยะหาง 6 ถึง 7 วัน เพื่อใหไดน้ําเชื้อที่มีคุณภาพดี และลด
ปญหาการเพิ่มขึ้นของจํานวนตัวอสุจิผิดปกติ นอกจากนีค้ วรมีการจดบันทึกปจจัยตางๆ ที่มีผลตอลักษณะ
คุณภาพน้ําเชื้อเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการศึกษาปจจัย และใชเปนแนวทางในการแกปญหาดานการจัดการตอไป
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