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บทคัดยอ 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเสริมนิวเคลียร-COS (Chitooligosaccharide) ใน

สารละลายน้ําเชื้อตอคุณภาพน้ําเชื้อของพอสุกร โดยใชพอสุกรพันธุดูรอคอายุเฉลี่ย 2 ป แบงการทดลองออกเปน 3 
กลุม กลุมละ 3 ตัว กลุมที่ 1 น้ําเชื้อเจือจางดวยสารละลายสูตร NSRTC 4 (กลุมควบคุม) กลุมที่ 2 น้ําเชื้อเจือจาง
ดวยสารละลายสูตร NSRTC 4 + นิวเคลียร- COS สูตร1 ในอัตราสวน 2 เปอรเซ็นต กลุมที่ 3 น้ําเชื้อเจือจางดวย
สารละลายสูตร NSRTC 4 + นิวเคลียร- COS สูตร2 ในอัตราสวน 2 เปอรเซ็นต ทําการเจือจางน้ําเชื้อในแตละกลุม
ใหน้ําเชื้อที่เจือจางแลวแตละกลุมมีความเขมขนของตัวอสุจิมีชีวิตเทากับ 3 x 109 ตัวตอน้ําเชื้อ 80 มิลลิลิตร นํา
น้ําเชื้อมาตรวจคุณภาพที่มีอายุการเก็บรักษาเปนเวลา 1, 3, 5, 7 และ 10 วัน ผลการทดลองพบวา  น้ําเชื้อที่เจือจาง
ดวยสารละลายในกลุมที่เสริมนิวเคลียร - COS สูตร 1 และ กลุมที่เสริมนิวเคลียร- COS สูตร 2 มีคาความเปนกรด-
ดางและเปอรเซ็นต Progressive movement แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) กับน้ําเชื้อในกลุม
ควบคุม สวนเปอรเซ็นต Curve line movement แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05) สําหรับน้ําเชื้อที่ทํา
การเก็บรักษาไวเปนเวลา 1,3,5,7 และ 10 วัน มีคาความเปนกรด – ดาง เปอรเซ็นต Motile sperm เปอรเซ็นต Live 
sperm เปอรเซ็นต Progressive movement ความเร็วในการวายแบบ VCL VSL VAP แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) และเปอรเซ็นต Curve line movement แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05)  
 
คําสําคัญ : พอพันธุสุกร  ไคโตโอลิโกแซคคาไรด  คุณภาพน้ําเช้ือ 

 
Abstract 

The experiment was conducted to investigate the effect of Nuclear-COS (Chitooligosaccharide) 
addition in semen extender on boar semen quality. Three Duroc boars average 2 year of age were 
allocated into 3 treatment groups. Each treatment consisted of 3 boars, group 1  NSRTC4 extender 
(control group), group 2 NSRTC4 extender+ 2% of Nuclear-COS 1, group 3 NSRTC4 extender + 2% of 
                                                 
1 สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
 Agricultural Research and Development Field, Faculty of Agriculture Kamphaengaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen  
 Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand 
2 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Kamphaengsaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus, Nakhon 
 Pathom 73140, Thailand 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 264 

Nuclear-COS 2. The final semen dilution contained 3,000x106 spermatozoa in 80 ml. in each treatment 
group. The diluted semen were examined the quality on the 1st, 3rd, 5th, 7th and 10th days after dilution. 
The results found that semen extender in group 2 and group 3 there were highly significant differences 
(P<0.01) than control group in pH and progressive movement of diluted semen among treatment groups 
while curve line movement had significant differences (P<0.05).  At various time of storage pH motile 
sperm live sperm progressive movement VCL VSL VAP of diluted semen had highly significant 
differences (P<0.01) while curve line movement had significant differences (P<0.05).  
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คํานํา 

ปจจุบันการผลิตสุกรในประเทศไทยผูเลี้ยงสุกรสวนใหญ ไดยอมรับเอาวิธีการผสมเทียมสุกรมาใชแทนที่
การผสมพันธุตามแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การผสมเทียมสุกรจะประสบความสําเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย 
ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งคือ พอพันธุสุกร ซึ่งเปนแหลงผลิตน้ําเชื้อเพื่อใชในการผสมพันธุ น้ําเชื้อของพอพันธุสุกรจะมี
คุณภาพดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางเชน สุขภาพของพอพันธุสุกร การจัดการเรื่องอุณหภูมิภายใน
โรงเรือนพอพันธุ  อายุและการใชงานพอพันธุ การจัดการเรื่องอาหารทั้งวิธีการใหอาหารและคุณภาพของอาหาร 
นอกจากนี้ยังอาจจะขึ้นอยูกับความผิดปกติของตัวพอพันธุแตละตัว ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมหลาย
อยางเชน เทคโนโลยีของอุปกรณในการผสมเทียม เทคโนโลยีทางดานการควบคุมการเปนสัดของแมสุกร เทคโนโลยี
ทางดานการแยกอสุจิเพศผู เพศเมียเทคโนโลยีในการทําน้ําเชื้อแชแข็งเปนตน ในการผสมเทียมสุกรในปจจุบัน การ
ใชน้ําเชื้อสดยังเปนที่นิยมแพรหลายของผูเลี้ยงสุกร ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของสารละลายน้ําเชื้อ เพื่อผลิต
น้ําเชื้อสดใหสามารถเก็บรักษาคุณภาพน้ําเชื้อใหไดนานวันมากขึ้นและมีตัวอสุจิมีชีวิตรอดสูง โดยที่เมื่อถูกนําไป
ผสมเทียมใหกับแมสุกรแลวใหความสมบูรณพันธุสูง สารที่เปนสวนประกอบของสารละลายน้ําเชื้อที่นิยมใชใน
สารละลายสูตรตางๆในปจจุบันประกอบดวย  สารที่ใหพลังงานแกตัวอสุจิ เชน น้ําตาลกลูโคส น้ําตาลฟรุคโตส สาร
ที่ใชเปนตัวรักษาแรงดังออสโมติคและทําหนาที่เปนบัพเฟอร เชน เกลือโซเดียม เกลือโปแตสเซียม อี. ดี. ที. เอ และ 
ทรีส (ไฮดรอกซี่เมทธีล) อมิโนมีเทน ซึ่งปจจุบันไดใหความสนใจในการใชทรีสเพื่อเปนบัพเฟอร เพราะสามารถเก็บ
รักษาน้ําเชื้อใหมีชีวิตไดนานขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเสริมสารตานทานอนุมูลอิสระลงไปในสารละลายน้ําเชื้อ เพื่อชวย
ปองกันการเกิดออกซิเดชั่นของตัวอสุจิ สารตานอนุมูลอิสระเหลานี้เชน วิตามินซี และวิตามินอี (Andrabi et al., 
2008; Barbara et al., 2003.)  

 ไคโตโอลิโกแซคคาไรดซึ่งเปนอนุพันธของไคตินและไคโตซานโดยเปนสารสกัดจากธรรมชาติ 100 
เปอรเซ็นต ไมมีสารพิษเจือปน เปนสารสกัดจากเปลือกกุง เปลือกปู ที่มีทั้งสายโมเลกุลยาวและสั้น โดยผาน
กระบวนการผลิตถึง 3 เทคโนโลยีอันประกอบดวยไคโตเทคโนโลย,ี นาโนเทคโนโลย ีและไบโอเทคโนโลยี โดยเอ็นไซม
จากธรรมชาติ  จึงทําใหมีความบริสุทธิ์มากกวาและมีขนาดที่เล็กกวาไคโตซานทั่วไปถึง 1,000 เทา สัตวจึงสามารถ
ดูดซึมเขาสูกระแสเลือดไดเร็วและนําไปใชประโยชนไดทันทีไคโตโอลิโกแซคคาไรด มีฤทธิ์ในการชวยตานอนุมูลอิสระ
ในรางกาย ชวยเพิ่มการดูดซึมสารอาหาร และขับสารพิษออกจากรางกายสัตว ทําใหสัตวมีระบบการขับถายที่ด ี
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สงผลใหสัตว แข็งแรง มีความตานทานโรคสูง ไมมีพิษตกคางในสิ่งแวดลอม ดังนั้นเมื่อนํามาผสมลงไปในสารละลาย
น้ําเชื้อแลวก็นาจะเปนการชวยทําใหน้ําเชื้อสุกรสามารถเก็บรักษาไวไดนานขึ้น ตัวอสุจิมีความแข็งแรงในการ
เคลื่อนไหว ซึ่งจะเปนประโยชนตอการผสมเทียมสุกร การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเสริมไคโตโอลิโก
แซคคาไรดลงไปในสารละลายน้ําเชื้อวามีผลอยางไรตอคุณภาพน้ําเชื้อ ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะนํามาใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเทียมสุกร 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ใชพอสุกรพันธุดูรอค อายุเฉลี่ย 2 ป จํานวน 3 ตัว โดยสุกรแตละตัวเลี้ยงในคอกขังเดี่ยว ขนาด 2.5 x 3 
ตารางเมตร พื้นซีเมนตทึบในสภาพโรงเรือนระบบเปด ใหอาหารแกพอสุกร 2 กิโลกรัมตอวัน และมีที่ใหน้ําอัตโนมัติ
ใหกินตลอดเวลา นําน้ําเชื้อที่รีดไดจากพอพันธุแตละครั้งมาตรวจคุณภาพ น้ําเชื้อสดที่นํามาใชในการทดลองตอง
ผานมาตรฐานที่กําหนดไวดังตอไปนี ้ คะแนนการเคลื่อนไหวแบบกลุม ระดับ 3 ขึ้นไป มีตัวอสุจิมีชีวิตไมต่ํากวา 70 
เปอรเซ็นต มีตัวอสุจิผิดปกตินอยกวา 25 เปอรเซ็นต แลวแบงน้ําเชื้อของพอสุกรที่รีดมาไดแตละครั้งออกเปน 3 สวน
เทาๆกัน เพื่อนํามาเจือจางดวยสารละลาย ดังตอไปนี้ กลุมที่ 1 น้ําเชื้อเจือจางดวยสารละลายสูตร NSRTC 4 
(National Swine Research and Training Center 4) กลุมควบคุม กลุมที่ 2 น้ําเชื้อเจือจางดวยสารละลายสูตร 
NSRTC 4 + นิวเคลียร- COS สูตร1 ในอัตราสวน 2 เปอรเซ็นต กลุมที่ 3 น้ําเชื้อเจือจางดวยสารละลายสูตร NSRTC 
4 + นิวเคลียร- COS สูตร2 ในอัตราสวน 2 เปอรเซ็นต โดยใหน้ําเชื้อที่เจือจางแลวแตละกลุมมีความเขมขนของตัว
อสุจิมีชีวิตเทากับ 3 x 109 ตัวตอน้ําเชื้อ 80 มิลลิลิตร นําน้ําเชื้อที่เจือจางแลวบรรจุใสหลอดบรรจุน้ําเชื้อ และเก็บ
รักษาไวในตูเย็นเก็บน้ําเชื้อที่อุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส และนําน้ําเชื้อมาตรวจคุณภาพที่มีอายุการเก็บรักษาเปน
เวลา 1, 3, 5, 7 และ 10 วัน ทําการบันทึกขอมูลคุณภาพของน้ําเชื้อของพอพันธุสุกรลักษณะตางๆ คือ ความเปนกรด
เปนดาง (pH) เปอรเซ็นต Motile sperm เปอรเซ็นต Live-death sperm ความแข็งแรงในการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ
มีชีวิต (Motility rating) ไดแก ความเร็วและทิศทางในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ (velocity and movement) 
ประกอบดวย เปอรเซ็นต progressive movement เปอรเซ็นต curve line movement ทิศทางการเคลื่อนที่มีหนวย
เปนไมโครเมตรตอวินาที (μm/s) ไดแก ความเร็วของการเคลื่อนที่เปนเสนโคงของอสุจิ (Curvilinear Line Velocity; 
VCL) ความเร็วของการเคลื่อนที่เปนเสนตรงของอสุจ ิ(Straight Line Velocity; VSL) ความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่
ของอสุจิ (Average Path Velocity; VAP) รูปรางสัณฐานของเซลอสุจ ิ(Sperm morphology) วางแผนการทดลอง
และวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบ 3x5 Factorial in CRD แลว
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแตละปจจัยโดยวิธี  Duncan’s new multiple rang test  ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SAS (2003)  

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
1. ผลของการเติมนิวเคลียร-COS ในสารละลายน้ําเชื้อตอคุณภาพน้ําเชื้อ 

 ผลของการเติมนิวเคลียร-COS ในสารละลายน้ําเชื้อตอคุณภาพน้ําเชื้อ พบวาความเปนกรด-ดางของ
น้ําเชื้อในกลุมควบคุมมีคาสูงกวากลุมที่เสริมนิวเคลียร- COS สูตร 1 และสูตร 2 แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิต ิ(P<0.01) สาเหตุอาจจะเนื่องมาจากคุณสมบัติของนิวเคลียร-COS ทั้งสองสูตรมีความเปนกรด- ดางต่ําเมื่อเติม
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ลงในสารละลายน้ําเชื้อสูตร NSRTC4 ซึ่งมีความเปนกรด- ดางประมาณ 6.8 จึงสงผลใหความเปนกรด- ดาง ของ
สารละลายลดลง น้ําเชื้อที่เจือจางดวยสารละลายในกลุมควบคุมมีคา pH สูงกวาน้ําเชื้อที่เจือจางดวยสารละลายที่
เติมดวยนิวเคลียร - COS สูตร 1 และ สูตร 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05) ความเร็วและทิศทาง
ในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ (velocity and movement of sperm)เปอรเซ็นต Progressive movement ของตัวอสุจิ
ของน้ําเชื้อที่เจือจางดวยสารละลายในกลุมควบคุมมีคาต่ํากวาน้ําเชื้อที่เจือจางดวยสารละลายที่เสริมดวยนิวเคลียร-
COS สูตร 1 และสูตร 2 โดยมีคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นต Progressive movement เทากับ 47.99, 53.32 และ 52.62 

เปอรเซ็นตตามลําดับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.01) แสดงใหเห็นวาการเสริมนิวเคลียร-COS สูตร 
1 และ สูตร 2 ชวยทําใหตัวอสุจิมีความแข็งแรง มีความสามารถเคลื่อนที่ตรงไปขางหนาไดดี น้ําเชื้อมีเปอรเซ็นต 
progressive movement ของอสุจิที่สูงนี้จะเพิ่มโอกาสใหตัวอสุติวายไปปฏิสนธิกับไขไดสูงขึ้น Xie et al., (2001)  
กลาววาโครงสรางของไคโตโอลิโกแซคคาไรด ซึ่งมีหมูอมิโนอิสระสามารถจับกับอนุมูลอิสระได และสลาย peroxide 
ที่เกิดขึ้นในเซลล ซึ่งperoxide เปนสาเหตุที่สงผลใหเซลลเมมเบรนของ organal ที่สําคัญ เชนไมโตคอนเดรียถูก
ทําลาย ซึ่งสงผลกระทบตอการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิเปอรเซ็นต Curve line movement ของตัวอสุจิของน้ําเชื้อที่เจือ
จางดวยสารละลายในควบคุมมีคาสูงที่สุดแตกตางจากเปอรเซ็นต Curve line movement ของตัวอสุจิของน้ําเชื้อที่
เจือจางดวยสารละลายสูตร NSRCT4+ COS อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05) (Table 1) 
 
2. ผลของการเติมนิวเคลียร-COS ในสารละลายน้ําเชื้อตอระยะเวลาการเก็บน้ําเชื้อ 

 ผลของการเติมนิวเคลียร-COS ในสารละลายน้ําเชื้อตอระยะเวลาในการเก็บน้ําเชื้อ พบวาความเปนกรด 
– ดางของน้ําเชื้อที่เก็บรักษาไวเปนเวลา 5, 7 และ10 วัน มีคาแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) กับ
ความเปนกรด – ดางของน้ําเชื้อที่เก็บรักษาไวเปนเวลา 1 วัน เมื่อเก็บน้ําเชื้อไวนานวันขึ้นความเปนกรด – ดางของ
น้ําเชื้อสูงขึ้น น้ําเชื้อที่เก็บรักษาไวเปนเวลา 1,3,5,7 และ 10 วัน มีคาความเปนกรด – ดางของน้ําเชื้อเทากับ 6.76, 
6.79, 6.82, 6.85 และ 6.88 ตามลําดับ ซึ่งขัดแยงกับการรายงานของ ศรีสุวรรณ (2542) ที่กลาววาความเปนกรด – 
ดางของน้ําเชื้อขึ้นอยูกับการใชน้ําตาลฟรุคโตสของตัวอสุจิ ผลพลอยไดจากการใชน้ําตาลฟลุคโตสนี้จะเกิดกรด      
แลคติค ซึ่งน้ําเชื้อควรจะมีคาความเปนกรด – ดางลดลงเมื่ออายุการเก็บนานขึ้น แตอยางไรก็ตามความเปนกรด – 
ดางของน้ําเชื้อที่เก็บรักษาไวจะมีคาออกมาทางเปนกรดแตอยูในชวงที่ปกต ิเปอรเซ็นต Motile sperm จะต่ําเมื่ออายุ
การเก็บน้ําเชื้อมากขึ้น เปอรเซ็นต Progressive movement ของตัวอสุจิที่เก็บรักษาไวเปนเวลา1วัน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) กับ เปอรเซ็นต Progressive movement ของตัวอสุจิที่เก็บรักษาไวเปนเวลา 
3, 5, 7 และ 10 วัน เมื่อเก็บรักษาน้ําเชื้อไวนานขึ้นก็จะมีผลตอเปอรเซ็นต Progressive movement ที่ลดลง
เชนเดียวกัน เปอรเซ็นต Curve line movement ของตัวอสุจิของน้ําเชื้อเก็บรักษาไวเปนเวลา 1 วันมีคาต่ําที่สุดคือ
เทากับ 31.70 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05) กับเปอรเซ็นต Curve line movement 
ของตัวอสุจิของน้ําเชื้อที่เก็บรักษาไวเปนเวลา 3,5,7 และ 10 วัน โดยมีคาเทากับ 35.99, 35.89, 36.42 และ 35.43 

เปอรเซ็นตตามลําดับ (Table 2) 
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Table 1  Effect of Nuclear- COS (Chitooligosaccharide) addition in semen extender on boar semen  
 quality. 

Treatment  
Characteristics 
 Control Nuclear-COS1 Nuclear-COS2 

pH 6.87a± 0.02 6.80b± 0.01 6.79b± 0.01 
Motile sperm (%) 85.11± 2.30 87.14 ± 2.54 87.03 ± 2.21 
Live sperm (%) 82.02 ± 3.12 83.50 ± 3.28 83.08 ± 3.01 
Progressive movement (%) 47.99 a± 2.80 53.32 b± 2.52 52.62 b± 2.43 
Curve line movement (%) 36.82 c± 0.58 33.67 d± 0.95 34.77 cd± 0.95 
VCL1 (µm/sec) 63.82 ± 3.32 62.01 ± 2.99 62.83 ± 3.06 
VSL2 (µm/sec)  36.22 ± 2.32 38.16 ± 2.15 37.79 ± 2.06 
VAP3 (µm/sec) 39.08 ± 0.41 40.96 ± 0.50 43.60 ± 0.42 
Spermatozoa with abnormal head (%)  1.33 ± 0.17 1.05 ± 0.15 0.86 ± 0.10 
Spermatozoa with abnormal tail (%)  1.034 ± 0.21 0.87 ± 0.13 0.85 ± 0.11 
cytoplasmic droplet (%) 1.13 ± 0.15 1.17 ± 0.12 0.98 ± 0.12 

 
ab Mean in same row with different letters are significantly different (P<0.01) 
cd Mean in same row with different letters are significantly different (P<0.05) 
   mean ± standard error 
1Curvilinear Velocity, 2Straight Line Velocity, 3Average Path Velocity 
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Table 2   Effect of storage time on boar semen quality. 

Storage period (day)  
 

Characteristics 
1 

(Control, 
Nuclear-COS 1, 
Nuclear-COS 2) 

3 
(Control, 

Nuclear-COS1, 
Nuclear-COS2) 

5 
(Control, 

Nuclear-COS 1, 
Nuclear-COS 2) 

7 
(Control, 

Nuclear-COS 1, 
Nuclear-COS 2) 

10 
(Control, 

Nuclear-COS 1, 
Nuclear-COS 2) 

pH 6.76d ±0.01 6.79cd ±0.02 6.82bc± 0.01 6.85ab±0.02 6.88a± 0.02 
Motile sperm (%) 94.31a±0.51 92.47ab±0.45 89.1b±0.73 85.24c± 0.91 71.02d±2.04 
Live sperm (%) 93.81a±0.29 91.99a ±0.45 87.51b±0.97 78.06c±1.4 62.96d±1.68 
Progressive movement (%) 62.76a ±1.48 56.48b±0.85 52.85b±1.58 48.42c±1.45 35.64d±1.77 
Curve line movement (%) 31.70e±1.14 35.99f±0.86 35.89f±0.95 36.42f±0.76 35.43f±1.37 
VCL1 (µm/sec) 71.97a±1.05 70.32a±2.61 54.85ab±2.45 60.96b±2.88 46.34c±3.38 
VSL2 (µm/sec)  45.42a±0.98 42.18ab±0.84 38.08b±1.46 36.20bc±2.02 25.10c±1.99 
VAP3 (µm/sec) 49.87a±0.98 47.04ab±1.05 42.65bc±1.38 40.44c±1.92 30.07c±2.15 
Spermatozoa with abnormal head (%)  0.78±0.12 0.8 ±0.15 1.3 0±0.23 1.31±0.20 1.15±0.21 
Spermatozoa with abnormal tail (%) 0.84 ±0.11 0.91±0.13 0.91±0.27 0.79±0.13 1.07±0.31 
cytoplasmic droplet (%) 0.84 ± 0.09 1.12 ± 0.15 1.12 ± 0.24 0.95 ± 0.09 1.43± 0.18 

abcd Mean in same row with different letters are significantly different (P<0.01) 
ef Mean in same row with different letters are significantly different (P<0.05) 
  mean ± standard error 
1Curvilinear Velocity, 2Straight Line Velocity, 3Average Path Velocity 
 

สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาผลของการเสริมนิวเคลียร-COS (Chitooligosaccharide) ในสารละลายเจือจางน้ําเชื้อตอ

ลักษณะคุณภาพน้ําเชื้อของพอพันธุสุกรและระยะเวลาในการเก็บรักษาน้ําเชื้อสรุปผลดังนี้ น้ําเชื้อที่เจือจางดวย
สารละลายในกลุมควบคุมมีคาความเปนกรด-ดางและเปอรเซ็นต Progressive movement แตกตางอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) กับน้ําเชื้อในกลุมที่เสริมนิวเคลียร - COS สูตร 1 และ กลุมที่เสริมนิวเคลียร- COS 
สูตร 2 สวนเปอรเซ็นต Curve line movement แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05)  สําหรับเปอรเซ็นต 
Motile sperm  และเปอรเซ็นต Live sperm  ความเร็วในการวายแบบ VCL VSL VAP ความผิดปกติที่สวนหัว ความ
ผิดปกติที่สวนหาง และ cytoplasmic droplet ของน้ําเชื้อที่เจือจางดวยสารละลายทั้ง 3 กลุมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ(P>0.05) น้ําเชื้อที่เจือจางดวยสารละลายกลุมควบคุม กลุมที่เสริมนิวเคลียร- COS สูตร 1 และ 
นิวเคลียร-COS สูตร 2 แลวทําการเก็บรักษาไวเปนเวลา 1, 3, 5, 7 และ 10 วัน มีคาความเปนกรด – ดาง เปอรเซ็นต 
Motile sperm เปอรเซ็นต Live sperm เปอรเซ็นต Progressive movement ความเร็วในการวายแบบ VCL VSL 
VAP แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(P<0.01) เมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น สวนเปอรเซ็นต Curve line 
movement แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05) สําหรับความผิดปกติที่สวนหัว ความผิดปกติที่สวนหาง 
และ cytoplasmic droplet ที่เก็บรักษาไวในระยะเวลาที่ตางกันพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
(P>0.05) 
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