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บทคัดย่อ 

การทดลองนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเสริม Multimineral Chito Amino Acid Organic 

Chelate (MAC) ชนิดนํา้ในอาหารต่อคุณภาพนํา้เชือ้ของพ่อสุกร โดยใช้พ่อสุกรพันธุ์ดูร็อค จํานวน 15 ตวั อายุ

เฉลี่ย 24 เดือน แบ่งการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตวั พ่อพนัธุ์สกุรทุกกลุ่มได้รับอาหารสําหรับเลีย้งพ่อพนัธุ์

สกุรเป็นอาหารควบคมุแล้วเสริม MAC ดงันี ้กลุ่มท่ี 1 อาหารควบคมุไม่เสริม MAC (กลุ่มควบคุม) กลุ่มท่ี 2 เสริม 

MAC 1 ลิตร/ตนั และกลุม่ท่ี 3 เสริม MAC 2 ลิตร/ตนั จากผลการทดลองพบวา่ พ่อพนัธุ์สกุรกลุ่มท่ี 2 และ กลุ่มท่ี 3 มี

เปอร์เซ็นต์ live sperm สูงกว่าพ่อพันธุ์สุกรในกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) และ

พบวา่ สีของนํา้เชือ้ ความเป็นกรด-ดา่ง ปริมาตรของนํา้เชือ้ ความเข้มข้นของตวัอสจิุ จํานวนตวัอสจิุทัง้หมดในนํา้เชือ้ 

เปอร์เซ็นต์ motile sperm เปอร์เซ็นต์ progressive movement ความเร็วและทิศทางในการเคลื่อนท่ีของตวัอสุจิ 

และมีเปอร์เซ็นต์ความผิดปกติของตัวอสุจิ ของพ่อพันธุ์สุกรทัง้ 3 กลุ่ม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P>0.05)  

ABSTRACT 

The experiment was conducted to investigate the effect of Multimineral Chito Amino Acid 

Organic Chelate (MAC) supplementation on boar semen quality. Fifteen Duroc boars, average 24 

months of age, were allocated randomly into 3 treatments. Each treatment consisted of five boars. All 

treatments were fed with boar diet (basal feed). The boars in treatment 1 were provided with basal 

feed (control group), treatment 2 basal feed + 1 liter/ton of MAC and treatment 3 basal feed + 2 

liter/ton of MAC in the diet. The results indicated that the boars in treatment 2 and 3 had higher 

percentage of live sperm (P<0.05) than control group. There were not significant difference (P>0.05) 

of color, pH, semen volume, sperm concentration, total sperm per ejaculation, motile sperm, 

percentage of progressive movement, velocity and movement of sperm and percentage of abnormal 

sperm of the boars in all treatment. 
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บทนํา 

ปัญหาในการผสมเทียมสกุรขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่างท่ีมีผลทําให้สมรรถภาพทางการสืบพนัธุ์ของแม่

สกุรไม่ได้ดีตามเป้าหมาย ปัจจัยอย่างหนึ่งคือ คุณภาพนํา้เชือ้ของพ่อพันธุ์สุกรท่ีมีคณุภาพไม่ดี ไม่ได้มาตรฐาน 

ปัจจยัท่ีทําให้เกิดปัญหาตอ่คณุภาพนํา้เชือ้นีมี้อยู่หลายอย่าง บางครัง้อาจจะเกิดจากการจดัการดแูลพ่อพนัธุ์ท่ีไม่

ดี หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติของตวัพ่อพนัธุ์เอง เน่ืองจากคณุภาพของนํา้เชือ้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผล

ถึงประสิทธิภาพในการปฏิสนธิของเซลล์อสุจิ คุณภาพของนํา้เชือ้มีความสําคญัต่อการนําไปใช้ประโยชน์ การ

ประเมินคณุภาพนํา้เชือ้จงึเป็นการประเมินคณุภาพของอสจิุ โดยอาศยัลกัษณะตา่งๆ ได้แก่ ปริมาตร สี ความเป็น

กรดเป็นดา่ง อสจิุท่ีเคลื่อนไหวได้หรือมีชีวิต ความเข้มข้นของนํา้เชือ้ ความผิดปกติของตวัอสจิุ โดยการย้อมสีเพ่ือ

ดตูวัเป็น ตวัตาย และเพ่ือดรููปร่างและความผิดปกติของตวัอสจิุ โดยปกติแล้วนํา้เชือ้สดจะพบความผิดปกติของ

ตวัอสุจิประมาณร้อยละ 20 และสําหรับนํา้เชือ้แช่แข็งพบความผิดปกติของตวัอสุจิประมาณร้อยละ 50 ความ

ผิดปกติท่ีพบมาก คือ บริเวณอะโครโซม (ศรีสวุรรณ, 2542) 

การจัดการพ่อพันธุ์สุกร เช่น การดูแลสุขภาพ การจัดการอุณหภูมิภายในโรงเรือน การใช้งานพ่อพันธุ์ 

การจดัการการให้อาหารทัง้วิธีการให้และคณุภาพของอาหาร สิ่งต่างๆ เหล่านีมี้ผลต่อคณุภาพของนํา้เชือ้พ่อสกุร

ทัง้สิน้  นอกจากพ่อสุกรจะนําอาหารไปใช้เพ่ือการดํารงชีวิต เพ่ิมนํา้หนักตวัแล้ว ยงัต้องนําไปใช้เพ่ือสร้างเซลล์

อสุจิด้วย ปัจจุบันความจําเป็นในการเสริมแร่ธาตุและไวตามินต่างๆ มีความสําคัญมาก โดยแร่ธาตุจะเป็น

โครงสร้าง และเป็นสว่นประกอบของเนือ้เย่ือ อวยัวะและควบคมุการทํางานของร่างกาย  ปัจจบุนันอกจากพ่อสกุร

จะได้รับอาหารปกติแล้ว ยังมีการเสริมแร่ธาตุและไวตามินหลายตัวท่ีจําเป็นสําหรับพ่อสุกร เพ่ือให้พ่อสุกรมี

ผลผลิต และคุณภาพนํา้เชือ้ท่ีดีขึน้ แร่ธาตุรองเป็นแร่ธาตุท่ีสัตว์ต้องการในระดับต่ํา แต่ก็มีบทบาทท่ีสําคัญ

เก่ียวข้องกบัการทํางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย และเป็นโคแฟกเตอร์ (co-factor) ของเอนไซม์หลายชนิดใน

ร่างกาย แร่ธาตรุองมีผลโดยตรงตอ่การเจริญเติบโตและการสืบพนัธุ์ของสตัว์ (นวลจนัทร์และสินชยั, 2544) 

Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate ประกอบไปด้วยไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 0.6 

เปอร์เซน็ต์ และแร่ธาตอิุนทรีย์ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ซึง่ Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate เป็น

สารชนิดหนึ่งท่ีน่าสนใจในการท่ีจะนํามาเสริมในอาหารให้กบัพ่อสุกรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของนํา้เชือ้ให้ดีขึน้ ดงันัน้

วตัถุประสงค์ของการทดลองนีจ้ึงมุ่งศกึษาผลของการเสริม Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate 

ในอาหารตอ่คณุภาพนํา้เชือ้ของพ่อสกุร ถ้าการใช้  Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate สามารถ

ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพนํา้เชือ้สุกรให้ดีขึน้จริงก็จะทําให้ผู้ เลีย้งสุกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตสุกรลง

ได้มากขึน้ เน่ืองจากเม่ือคณุภาพนํา้เชือ้ดีขึน้มากจํานวนพ่อสกุรท่ีใช้ก็จะลดลง เกษตรกรสามารถเลีย้งพ่อพนัธุ์ท่ีมี

พนัธุกรรมท่ีดีเลิศไม่ก่ีตวัซึง่จะทําให้การปรับปรุงพนัธุ์สกุรของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะเป็นประโยชน์ต่อ

วงการปศสุตัว์อย่างมหาศาลในอนาคต 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ใช้พ่อสกุรพนัธุ์ดร็ูอค อายเุฉลี่ย 2 ปี จํานวน 15 ตวั เลีย้งในคอกขงัเด่ียวในโรงเรือนระบบปิด แบ่งพ่อสกุร

ออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 5 ตวั พ่อสุกรทัง้ 3 กลุ่มได้รับอาหารสําหรับเลีย้งพ่อพันธุ์สุกรเป็นอาหารควบคุมแล้วเสริม 

MAC ดงันี ้กลุม่ท่ี 1 อาหารควบคมุไมเ่สริม MAC (กลุ่มควบคมุ) กลุ่มท่ี 2 เสริม MAC 1 ลิตร/ตนั และกลุ่มท่ี 3 เสริม 
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MAC 2 ลิตร/ตนั ให้อาหารแก่พ่อพนัธุ์สกุร 2.5 กิโลกรัมตอ่ตวัตอ่วนั ให้วนัละ 1 มือ้ เวลา 10.00 น. โดยอาหารท่ีใช้

ในการทดลองเป็นอาหารสตูรสกุรพ่อพนัธุ์ (อาหารพืน้ฐาน) และมีท่ีให้นํา้อตัโนมติัให้กินตลอดเวลา  

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของแร่ธาตใุน Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate 1,000 มิลลิลิตร  

แร่ธาต ุ ปริมาณ (มิลลิกรัม) 

Calcium Chelate 5,000 

Magnesium Chelate 5,000 

Potassium Chelate 4,500 

Iron Chelate 8,000 

Zinc Chelate 2,500 

Manganese Chelate 3,000 

Copper Chelate 1,000 

Chromium Chelate 400 

Cobalt Chelate 10 

Selenium Chelate 2,000 

การศึกษาคุณภาพนํา้เชือ้ 

การรีดเก็บนํา้เชือ้ใช้วิธีบีบนวดปลายอวยัวะสืบพนัธุ์ของพ่อสกุร (Glove hand method) แล้วทําการรีด

เก็บทกุสว่นของนํา้เชือ้ (total semen) ยกเว้นสว่นใสสว่นแรกท่ีออกมาโดยมีผ้ากรอสกรองแยกเม็ดสาคอูอก ในการ

รีดเก็บนํา้เชือ้เพ่ือบนัทึกผลการทดลองใช้ระยะเวลา 12 สปัดาห์ตัง้แต่เร่ิมทําการเสริม Multimineral Chito Amino 

Acid Organic Chelate (MAC) ชนิดนํา้ โดยมีความถ่ีในการรีดเก็บนํา้เชือ้ 1 ครัง้ต่อสปัดาห์ การตรวจคณุภาพ

นํา้เชือ้จะตรวจตามวิธีการของศรีสวุรรณ (2542) ดงันี ้

-  ปริมาตร (volume) วดัโดยนําไปชัง่ด้วยเคร่ืองชัง่ดิจิตอล แล้วนํานํา้หนกัของนํา้เชือ้ (กรัม) x 0.95 

-  สี (color) แบ่งระดบัคะแนนสีของนํา้เชือ้ออกเป็น 4 ระดบั (0-3) 

-  ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) ของนํา้เชือ้ วดัโดยใช้เคร่ืองวดั pH meter  

-  ความเข้มข้นของตวัอสจิุในนํา้เชือ้โดยใช้เคร่ืองวดัความเข้มข้นของนํา้เชือ้ (spermacue photometer)  

-  จํานวนตวัอสจิุทัง้หมดในนํา้เชือ้ = ปริมาตรนํา้เชือ้  x ความเข้มข้นของตวัอสจิุในนํา้เชือ้ (106ตวั/มล.) 

-  motile sperm และทิศทางในการเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุ ซึง่ได้แก่  อตัราเร็วในการเคลื่อนท่ีเฉลี่ยเป็นแนว

ตรงเม่ือเทียบกบัการเคลื่อนท่ีจริงของตวัอสจิุ (Average Path Velocity : VAP, µm/s) อตัราเร็วในการเคลื่อนท่ีเป็น

เส้นโค้งของตวัอสจิุ (Curvilinear Velocity : VCL, µm/s) อตัราเร็วในการเคลื่อนท่ีเป็นเส้นตรงจากจุดเร่ิมต้นถึงจุด

สดุท้ายของตวัอสจิุ (Straight Line Velocity: VSL, µm/s) และ เปอร์เซ็นต์ progressive movement ประเมินโดย

เคร่ืองตรวจคณุภาพนํา้เชือ้ (WLJY-9000 Dynamic Software) 

-  live sperm และลกัษณะความผิดปกติของรูปร่างตวัอสจิุ ตรวจสอบโดยนําสีย้อม อีโอซิน-นิโกรซิน 
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วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบ Repeated Measurement 

in CRD (Complete Randomized Design) แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์โดยวิธี 

Duncan’s New Multiple Range Test ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลและวิจารณ์ 

จากการศกึษาผลของการเสริม Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate (MAC) ตอ่คณุภาพ

นํา้เชือ้ของพ่อสุกร พบว่า ผลของการเสริม MAC และระยะเวลาท่ีพ่อสกุรได้รับ MAC ในอาหารไม่มีอิทธิพล

ร่วมกนั (P> 0.05)  

การศึกษาผลของการเสริม Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate (MAC) ต่อคุณภาพนํา้เชือ้

ของพ่อสุกร 

ปริมาตร (volume) 

ผลการศึกษาผลการเสริม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อปริมาตรนํา้เชือ้ พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 สอดคล้องกบั ธนกร (2553) รายงานว่าการเสริมไคโตโอลิโก

แซคคาไรด์ในอาหารต่อคณุภาพนํา้เชือ้ของพ่อพันธุ์ พบว่าปริมาตรของนํา้เชือ้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทาง

สถิติ (P>0.05) Marin-Guzman et al. (1997) รายงานวา่การเสริมซีลีเนียมยีสต์ โซเดียมซีลีไนด์ และไวตามินอีใน

อาหารพ่อสกุร พบว่าคณุภาพนํา้เชือ้พ่อสุกรในลกัษณะปริมาตรไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) ซึ่ง

ขดัแย้งกบั Kolodziej and Jacno (2005) ท่ีพบว่าการเสริมเสริมซีลีเนียมร่วมกบัวิตามินอีทําให้ปริมาตรของ

นํา้เชือ้แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) 

สีของนํา้เชือ้ (color) 

ผลการศกึษาผลการเสริม MAC ในอาหารพ่อสกุรต่อลกัษณะสีของนํา้เชือ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 สอดคล้องกบั ธนกร (2553) รายงานว่าการเสริมไคโตโอลิโก

แซคคาไรด์ในอาหารต่อคุณภาพนํา้เชือ้ของพ่อพันธุ์พบว่าสีของนํา้เชือ้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P>0.05) สีของนํา้เชือ้จากการทดลองทัง้ 3 กลุ่มการทดลอง มีลกัษณะสีขาวขุ่นใกล้เคียงกับสีของนํา้นม โดย

ความเข้มข้นท่ีระดับนีจ้ะมีตัวอสุจิในนํา้เชือ้ ประมาณ 400-800 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร ซึ่งสีของนํา้เชือ้มี

ความสมัพนัธ์กบัความเข้มข้นของอสจิุตอ่มิลลิลิตร โดยถ้าสีของนํา้เชือ้ขุ่นมาก ความเข้มข้นของอสจิุต่อมิลลิลิตร

จะสงู (ศรีสวุรรณ, 2542)  

ความเป็นกรด-ด่างของนํา้เชือ้ (pH) 

ผลการศึกษาผลการเสริม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อลกัษณะความเป็นกรด-ด่างของนํา้เชือ้ พบว่า 

แตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 สอดคล้องกบั ธนกร (2553) รายงานว่า

การเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อคณุภาพนํา้เชือ้ของพ่อพนัธุ์ พบว่าความเป็นกรด-ด่างแตกต่างกนัอย่าง

ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) แสดงให้เห็นว่าการเสริม MAC ไม่มีผลต่อความเป็นกรด-ด่างของนํา้เชือ้ ศรี

สวุรรณ (2542) รายงานว่า ความเป็นกรด-ด่างของนํา้เชือ้พ่อสกุรอยู่ระหว่าง 6.8-7.8 ในนํา้เชือ้พ่อสกุรแต่ละตวั
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จะแตกตา่งกนัขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น การใช้นํา้ตาลฟรักโทสของตวัอสจิุ การปนเปือ้นของนํา้ปัสสาวะขณะรีด

นํา้เชือ้ พนัธุ์ของพ่อสกุร และความแตกตา่งระหวา่งพ่อสกุรแตล่ะตวัก็สง่ผลตอ่ความเป็นกรด-ดา่งของนํา้เชือ้ 

ความเข้มข้นของตัวอสุจ ิ(sperm concentration) 

ผลการศกึษาผลการเสริม MAC ในอาหารพ่อสกุรตอ่ลกัษณะความเข้มข้นของตวัอสจิุ พบว่าแตกต่างกนั

อย่างไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 สอดคล้องกบั ธนกร (2553) รายงานว่าการเสริมไค

โตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อคุณภาพนํา้เชือ้ของพ่อพันธุ์ พบว่ากลุ่มท่ีเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มีความ

เข้มข้นของตัวอสุจิสูงกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งขัดแย้งกับงาน

ทดลองของ Kolodziej and Jacyno (2005); Comb and Comb (1986) ท่ีรายงานว่าการเพ่ิมระดบัซีลีเนียมใน

อาหารจะสง่ผลให้ความเข้มข้นของตวัอสจิุเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) อาหารท่ีขาดซีลีเนียมจะมี

ผลทําให้อณัฑะฝ่อ ปริมาตรนํา้เชือ้ท่ีหลัง่ต่อครัง้และความเข้มข้นของตวัอสจิุลดลง อย่างไรก็ตามพ่อสกุรท่ีได้รับ

การเสริม MAC ทกุระดบัจะมีแนวโน้มท่ีจะให้ความเข้มข้นของตวัอสจิุต่อมิลลิลิตรสงูขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม

ควบคมุ  

จาํนวนตัวอสุจทิัง้หมดในนํา้เชือ้ (total sperm) 

ผลการศกึษาผลการเสริม MAC ในอาหารพ่อสกุรต่อจํานวนตวัอสจิุทัง้หมดในนํา้เชือ้ พบว่าแตกต่างกนั

อย่างไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 สอดคล้องกบั ธนกร (2553) รายงานว่าการเสริมไค

โตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อคณุภาพนํา้เชือ้ของพ่อพันธุ์ พบว่ากลุ่มท่ีเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มีจํานวนตวั

อสจิุทัง้หมดในนํา้เชือ้สงูกว่ากลุ่มควบคมุซึง่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) Liao et al. (1985) 

ได้ทําการเสริมสงักะสีในอาหารพ่อสกุรท่ีระดบั 32, 89, 146 และ 192 ppm ในอาหาร 2 กิโลกรัม/ตวั/วนั พบว่า

กลุ่มท่ีเสริมสงักะสีท่ีระดบั 89 และ146 ppm มีจํานวนตวัอสุจิทัง้หมดในนํา้เชือ้สูงสุด และจากการศึกษาของ 

Kolodziej and Jacyno (2005); Comb and Comb (1986) ท่ีรายงานว่าการเพ่ิมระดบัซีลีเนียมในอาหารจะ

สง่ผลให้ความเข้มข้นของตวัอสจิุเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) เม่ือพิจารณาจํานวนตวัอสจิุทัง้หมด

ในนํา้เชือ้โดยเฉลี่ย พบว่าพ่อสกุรท่ีได้รับการเสริม MAC มีปริมาตรและความเข้มข้นต่อมิลลิลิตรสงูเม่ือเอาค่าทัง้ 

2 มาคณูกนั จงึทําให้จํานวนตวัอสจิุรวมมีคา่ท่ีสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

Motile sperm 

ผลการศกึษาผลการเสริม MAC ในอาหารพ่อสกุรต่อเปอร์เซ็นต์ Motile sperm พบว่าแตกต่างกนัอย่าง

ไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 สอดคล้องกบั ธนกร (2553) รายงานว่าการเสริมไคโตโอ

ลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อคุณภาพนํา้เชือ้ของพ่อพันธุ์ พบว่าเปอร์เซ็นต์ motile sperm แตกต่างกันอย่างไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) Kolodziej and Jacyno (2005) ทําการประเมินคณุภาพนํา้เชือ้ของพ่อสกุรท่ีเสริม

ซีลีเนียมร่วมกบัวิตามินอี พบว่าการเสริมซีลีเนียมร่วมกบัวิตามินอีไม่มีผลต่อปริมาตรของนํา้เชือ้ และเปอร์เซ็นต์ 

motile sperm 

Live sperm 

ผลการศกึษาผลการเสริม MAC ในอาหารพ่อสกุรต่อเปอร์เซ็นต์ Live sperm พบว่าแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 อาจเน่ืองจากไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มีคณุสมบติัในการเป็น
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สารต้านอนมุลูอิสระและการเพ่ิมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ลงไปในอาหาร อาจจะมีส่วนช่วยทําให้ตวัอสจิุมีชีวิตรอด

เพ่ิมมากขึน้เพราะไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มีโครงสร้างท่ีมีหมู่อะมิโนอิสระ (-NH2) และหมู่ไฮดรอกซี (-OH) ซึง่มี

ความสามารถในการหยดุขบวนการ lipid peroxidation (Xie et al., 2001)  

การเสริมซีลีเนียมลงไปในอาหารอาจจะมีสว่นช่วยทําให้ตวัอสจิุมีชีวิตรอดเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากซีลีเนียม

จะเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์กลทูาไธโอนเปอร์ออกซิเดส (GSH-Px) ซึง่จะทําหน้าท่ีสลาย peroxide ท่ีเกิดขึน้ 

การเพ่ิมปริมาณซีลีเนียมให้สงูขึน้จะส่งผลให้เอนไซม์กลูทาไธโอนเปอร์ออกซิเดสเพ่ิมสูงขึน้ตามลําดบั ส่งผลให้

การเกิด peroxide ลดลง (Mahan and Kim, 1996)  

ตารางที่ 2 ผลของการเสริม MAC ตอ่คณุภาพนํา้เชือ้ของพ่อพนัธุ์สกุร1 

 หมายเหตุ  ab ตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแถวเดียวกนัแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) 

1คา่เฉลี่ย + คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean ± standard error) 
2Curvilinear Velocity, 3Straight Line Velocity, 4Average Path Velocity 

ความเร็วและทศิทางในการเคล่ือนที่ของตัวอสุจ ิ(velocity and movement) 

ผลการศกึษาผลการเสริม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อความเร็วและทิศทางในการเคลื่อนท่ีของตวัอสุจิ 

พบว่า VCL , VSL, VAP และ progressive movement แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ซึง่

ลกัษณะ 

อาหารทดลอง 

P-value ไมเ่สริมMAC 

(กลุม่ควบคมุ) 

เสริม MAC 

1 ลิตร/ตนั 

เสริม MAC 

2 ลิตร/ตนั 

ปริมาตรของนํา้เชือ้ท่ีหลัง่ตอ่ครัง้ (มิลลิลิตร) 305.49+6.32 363.47+18.60 343.29+9.53 0.665 

สีของนํา้เชือ้ (0-3) 3.00+0.00 3.00+0.00 2.97+0.02 0.397 

ความเป็นกรด-ดา่ง 7.03+0.02 6.98+0.02 6.99+0.02 0.479 

ความเข้มข้นของตวัอสจิุ (x106 ตวัตอ่มิลลิลิตร) 402.64+7.47 422.42+8.37 455.21+6.90 0.121 

จํานวนตวัอสจิุทัง้หมดในนํา้เชือ้ 

(x109 ตวั/ครัง้ท่ีหลัง่) 
122.44+3.15 149.45+6.57 157.22+5.42 0.332 

Motile sperm (เปอร์เซน็ต์) 90.04+0.75 91.49+0.55 93.22+0.52 0.251 

Live sperm (เปอร์เซน็ต์) 88.46+0.46b 89.59+0.48ab 90.48+0.45a 0.029 

VCL2 (ไมโครเมตร/วินาที) 56.66+1.33 61.39+1.44 60.55+1.61 0.426 

VSL3 (ไมโครเมตร/วินาที) 27.57+0.54 29.50+0.62 29.25+0.64 0.534 

VAP4 (ไมโครเมตร/วินาที) 35.00+0.65 37.65+0.73 37.22+0.80 0.393 

Progressive movement (เปอร์เซน็ต์) 57.98+0.72 58.00+0.74 60.27+0.75 0.550 

Curveline movement (เปอร์เซน็ต์) 32.05+0.68 33.36+0.69 32.82+0.68 0.748 

ความผิดปกติท่ีสว่นหวั (เปอร์เซน็ต์) 2.90+0.27 2.61+0.26 2.26+0.22 0.200 

ความผิดปกติท่ีสว่นหาง (เปอร์เซน็ต์) 2.82+0.37 1.69+0.18 2.31+0.28 0.192 

Cytoplasmic droplet (เปอร์เซน็ต์) 4.27+0.38 2.55+0.31 2.72+0.27 0.198 
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ขดัแย้งกบัการศกึษาของ ธนกร (2553) รายงานว่าการเสริมการเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อคณุภาพ

นํา้เชือ้ของพ่อพนัธุ์พบว่าเปอร์เซ็นต์ progressive movement แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) ซึง่

ตามปกติแล้วนํา้เชือ้ท่ีมีคณุภาพดีจะต้องมีตวัอสจิุท่ีเคลื่อนไหวแบบพุ่งไปข้างหน้าเป็นจํานวนมาก การท่ีตวัอสจิุ

สามารถว่ายได้ดีมากขึน้นัน้ ในแง่ของการผสมเทียมแล้วจัดได้ว่านํา้เชือ้ของพ่อพันธุ์สุกรตัวนัน้เหมาะสมท่ีจะ

นํามารีดเก็บนํา้เชือ้ เพ่ือนําไปเจือจางเป็นนํา้เชือ้สด (ศรีสวุรรณ, 2542) 

ความผิดปกตขิองตัวอสุจ ิ

ผลการศึกษาผลการเสริม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อเปอร์เซ็นต์ความผิดปกติในส่วนหัวของตวัอสุจิ

เปอร์เซน็ต์ความผิดปกติในสว่นหางของตวัอสจิุ และเปอร์เซ็นต์ cytoplasmic droplet พบว่าแตกต่างกนัอย่างไม่

มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) Liao et al. (1985) ได้ทําการเสริมสงักะสีในอาหารพ่อสกุรท่ีระดบั 32, 89, 146 

และ 192 ppm พบวา่ผลของการเสริมสงักะสีไมมี่ผลตอ่เปอร์เซน็ต์ของตวัผิดปกติ Suria et al. (2001) รายงานว่า

ซีลีเนียมอาจจะเก่ียวข้องกบักระบวนการสร้างอสจิุระยะ Primary และ Secondary spermatocyte ซึง่ในระยะนี ้

จะมีการสงัเคราะห์ DNA จํานวนมากรวมทัง้สารอ่ืนๆ การขาดซีลีเนียมจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติส่วนหัว

เพ่ิมขึน้ และความสมบรูณ์ของหางอสจิุสว่น mid piece ลดลง ความร้อนก็เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้อสจิุได้รับความ

เสียหายได้ Levis (2004) รายงานว่าพ่อสุกรจะมีความผิดปกติส่วนหางเพ่ิมขึน้เม่ืออยู่ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง ทัง้นี ้

เน่ืองจากทําให้เกิดภาวะ heat stress สธุาทิพย์ (2550) กลา่ววา่หยดนํา้ท่ีเกิดขึน้บนสว่นหางของตวัอสจิุจะเกิดขึน้

ในระหว่างการสร้างตวัอสุจิ หยดนํา้นีจ้ะถูกสลดัออกเม่ือตวัอสุจิเคลื่อนตวัมาอยู่ท่ีบริเวณท่อเก็บนํา้เชือ้ข้างลูก

อณัฑะ (epididymis) หากหยดนํา้นีไ้ม่ถูกสลดัออกไปจากหางตวัอสจิุท่ีหลัง่ออกมาจะมีหยดนํา้อยู่ท่ีส่วนหาง ซึง่

ถือวา่เป็นตวัอสจิุท่ีผิดปกติ เพราะตวัอสจิุชนิดนีจ้ะมีการเคลื่อนท่ีได้ต่ํา ลกัษณะการมีหยดนํา้ท่ีหางนี ้อาจเกิดจาก

การท่ีใช้งานพ่อสกุรถ่ีจนเกินไป หรือการใช้งานพ่อสกุรหนุ่มท่ียงัไมส่มบรูณ์พนัธุ์เตม็ท่ี (ศรีสวุรรณ, 2542) 

จากการศึกษาพบว่า พ่อสุกรทัง้ 3 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความผิดปกติในส่วนหัวของตัวอสุจิ

เปอร์เซ็นต์ความผิดปกติในส่วนหางของตวัอสจิุ และเปอร์เซ็นต์ cytoplasmic droplet ท่ีส่วนหางของอสจิุอยู่

ในช่วงปกติคือ 2-5 เปอร์เซน็ต์ (อรรณพ, 2545)  

สรุป 

 ผลของการเสริม Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate (MAC) ตอ่คณุภาพนํา้เชือ้ของพ่อ

สกุร พบว่าปริมาตรนํา้เชือ้ สีของนํา้เชือ้ ความเป็นกรด-ด่างของนํา้เชือ้  ความเข้มข้นของตวัอสจิุ จํานวนตวัอสุจิ

ทัง้หมดในนํา้เชือ้ เปอร์เซ็นต์ Motile sperm ความเร็วและทิศทางในการเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุ และความผิดปกติ

ของตวัอสจิุแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่พบว่าเปอร์เซ็นต์ Live sperm แตกต่างกัน

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05)  
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