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บทคัดย่ อ

การทดลองนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริ ม Multimineral Chito Amino Acid Organic
Chelate (MAC) ชนิดนํา้ ในอาหารต่อคุณภาพนํา้ เชือ้ ของพ่อสุกร โดยใช้ พ่อสุกรพันธุ์ดูร็อค จํานวน 15 ตัว อายุ
เฉลี่ย 24 เดือน แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว พ่อพันธุ์สกุ รทุกกลุ่มได้ รับอาหารสําหรับเลี ้ยงพ่อพันธุ์
สุกรเป็ นอาหารควบคุมแล้ วเสริ ม MAC ดังนี ้ กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุมไม่เสริ ม MAC (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 เสริ ม
MAC 1 ลิตร/ตัน และกลุม่ ที่ 3 เสริ ม MAC 2 ลิตร/ตัน จากผลการทดลองพบว่า พ่อพันธุ์สกุ รกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 มี
เปอร์ เซ็นต์ live sperm สูงกว่าพ่อพันธุ์สุกรในกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และ
พบว่า สีของนํ ้าเชื ้อ ความเป็ นกรด-ด่าง ปริ มาตรของนํ ้าเชื ้อ ความเข้ มข้ นของตัวอสุจิ จํานวนตัวอสุจิทงหมดในนํ
ั้
้าเชื ้อ
เปอร์ เซ็นต์ motile sperm เปอร์ เซ็นต์ progressive movement ความเร็ วและทิศทางในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ
และมีเปอร์ เซ็นต์ ความผิดปกติของตัวอสุจิ ของพ่อพันธุ์สุกรทัง้ 3 กลุ่ม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(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

ปั ญหาในการผสมเทียมสุกรขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่างที่มีผลทําให้ สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่
สุกรไม่ได้ ดีตามเป้าหมาย ปั จจัยอย่างหนึ่งคือ คุณภาพนํ ้าเชือ้ ของพ่อพันธุ์สุกรที่มีคณ
ุ ภาพไม่ดี ไม่ได้ มาตรฐาน
ปั จจัยที่ทําให้ เกิดปั ญหาต่อคุณภาพนํ ้าเชื ้อนี ้มีอยู่หลายอย่าง บางครัง้ อาจจะเกิดจากการจัดการดูแลพ่อพันธุ์ที่ไม่
ดี หรื ออาจจะเกิดจากความผิดปกติของตัวพ่อพันธุ์เอง เนื่องจากคุณภาพของนํ ้าเชื ้อที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผล
ถึงประสิทธิ ภาพในการปฏิสนธิ ของเซลล์อสุจิ คุณภาพของนํา้ เชือ้ มีความสําคัญต่อการนําไปใช้ ประโยชน์ การ
ประเมินคุณภาพนํ ้าเชื ้อจึงเป็ นการประเมินคุณภาพของอสุจิ โดยอาศัยลักษณะต่างๆ ได้ แก่ ปริ มาตร สี ความเป็ น
กรดเป็ นด่าง อสุจิที่เคลื่อนไหวได้ หรื อมีชีวิต ความเข้ มข้ นของนํ ้าเชื ้อ ความผิดปกติของตัวอสุจิ โดยการย้ อมสีเพื่อ
ดูตวั เป็ น ตัวตาย และเพื่อดูรูปร่ างและความผิดปกติของตัวอสุจิ โดยปกติแล้ วนํ ้าเชื ้อสดจะพบความผิดปกติของ
ตัวอสุจิประมาณร้ อยละ 20 และสําหรั บนํา้ เชือ้ แช่แข็งพบความผิ ดปกติของตัวอสุจิประมาณร้ อยละ 50 ความ
ผิดปกติที่พบมาก คือ บริ เวณอะโครโซม (ศรี สวุ รรณ, 2542)
การจัดการพ่อพันธุ์สุกร เช่น การดูแลสุขภาพ การจัดการอุณหภูมิภายในโรงเรื อน การใช้ งานพ่อพันธุ์
การจัดการการให้ อาหารทังวิ
้ ธีการให้ และคุณภาพของอาหาร สิ่งต่างๆ เหล่านี ้มีผลต่อคุณภาพของนํ ้าเชื ้อพ่อสุกร
ทังสิ
้ ้น นอกจากพ่อสุกรจะนําอาหารไปใช้ เพื่อการดํารงชีวิต เพิ่มนํ ้าหนักตัวแล้ ว ยังต้ องนําไปใช้ เพื่อสร้ างเซลล์
อสุจิ ด้วย ปั จ จุบัน ความจํ าเป็ นในการเสริ ม แร่ ธ าตุแ ละไวตามิ นต่างๆ มีค วามสํ าคัญ มาก โดยแร่ ธาตุจะเป็ น
โครงสร้ าง และเป็ นส่วนประกอบของเนื ้อเยื่อ อวัยวะและควบคุมการทํางานของร่ างกาย ปั จจุบนั นอกจากพ่อสุกร
จะได้ รับอาหารปกติแล้ ว ยังมีการเสริ มแร่ ธาตุและไวตามินหลายตัวที่ จําเป็ นสําหรั บพ่อสุกร เพื่ อให้ พ่อสุกรมี
ผลผลิ ต และคุณภาพนํ า้ เชื อ้ ที่ ดีขึน้ แร่ ธาตุร องเป็ นแร่ ธาตุที่ สัต ว์ ต้ องการในระดับตํ่ า แต่ก็มีบทบาทที่ สําคัญ
เกี่ยวข้ องกับการทํางานของระบบต่างๆ ในร่ างกาย และเป็ นโคแฟกเตอร์ (co-factor) ของเอนไซม์หลายชนิดใน
ร่ างกาย แร่ ธาตุรองมีผลโดยตรงต่อการเจริ ญเติบโตและการสืบพันธุ์ของสัตว์ (นวลจันทร์ และสินชัย, 2544)
Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate ประกอบไปด้ วยไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ 0.6
เปอร์ เซ็นต์ และแร่ ธาตุอินทรี ย์ ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึง่ Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate เป็ น
สารชนิดหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะนํามาเสริ มในอาหารให้ กบั พ่อสุกรเพื่อเพิ่มคุณภาพของนํ ้าเชื ้อให้ ดีขึ ้น ดังนัน้
วัตถุประสงค์ของการทดลองนี ้จึงมุ่งศึกษาผลของการเสริ ม Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate
ในอาหารต่อคุณภาพนํ ้าเชื ้อของพ่อสุกร ถ้ าการใช้ Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate สามารถ
ช่วยในการปรั บปรุ งคุณภาพนํ า้ เชื อ้ สุกรให้ ดีขึน้ จริ งก็จะทํ าให้ ผ้ ูเลี ้ยงสุกรสามารถลดต้ นทุนในการผลิตสุกรลง
ได้ มากขึ ้น เนื่องจากเมื่อคุณภาพนํ ้าเชื ้อดีขึ ้นมากจํานวนพ่อสุกรที่ใช้ ก็จะลดลง เกษตรกรสามารถเลี ้ยงพ่อพันธุ์ที่มี
พันธุกรรมที่ดีเลิศไม่กี่ตวั ซึง่ จะทําให้ การปรั บปรุ งพันธุ์สกุ รของประเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว จะเป็ นประโยชน์ ต่อ
วงการปศุสตั ว์อย่างมหาศาลในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
ใช้ พ่อสุกรพันธุ์ดรู ็ อค อายุเฉลี่ย 2 ปี จํานวน 15 ตัว เลี ้ยงในคอกขังเดี่ยวในโรงเรื อนระบบปิ ด แบ่งพ่อสุกร
ออกเป็ น 3 กลุ่มๆ ละ 5 ตัว พ่อสุกรทัง้ 3 กลุ่มได้ รับอาหารสําหรั บเลี ้ยงพ่อพันธุ์สุกรเป็ นอาหารควบคุมแล้ วเสริ ม
MAC ดังนี ้ กลุม่ ที่ 1 อาหารควบคุมไม่เสริ ม MAC (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 เสริ ม MAC 1 ลิตร/ตัน และกลุ่มที่ 3 เสริ ม
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MAC 2 ลิตร/ตัน ให้ อาหารแก่พ่อพันธุ์สกุ ร 2.5 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ให้ วนั ละ 1 มื ้อ เวลา 10.00 น. โดยอาหารที่ใช้
ในการทดลองเป็ นอาหารสูตรสุกรพ่อพันธุ์ (อาหารพื ้นฐาน) และมีที่ให้ นํ ้าอัตโนมัติให้ กินตลอดเวลา
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของแร่ ธาตุใน Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate 1,000 มิลลิลิตร
แร่ ธาตุ
ปริ มาณ (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
การศึกษาคุณภาพนํา้ เชือ้
การรี ดเก็บนํ ้าเชื ้อใช้ วิธีบีบนวดปลายอวัยวะสืบพันธุ์ของพ่อสุกร (Glove hand method) แล้ วทําการรี ด
เก็บทุกส่วนของนํ ้าเชื ้อ (total semen) ยกเว้ นส่วนใสส่วนแรกที่ออกมาโดยมีผ้ากรอสกรองแยกเม็ดสาคูออก ในการ
รี ดเก็บนํ ้าเชื ้อเพื่อบันทึกผลการทดลองใช้ ระยะเวลา 12 สัปดาห์ตงแต่
ั ้ เริ่ มทําการเสริ ม Multimineral Chito Amino
Acid Organic Chelate (MAC) ชนิดนํ ้า โดยมีความถี่ในการรี ดเก็บนํ ้าเชื ้อ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ การตรวจคุณภาพ
นํ ้าเชื ้อจะตรวจตามวิธีการของศรี สวุ รรณ (2542) ดังนี ้
- ปริ มาตร (volume) วัดโดยนําไปชัง่ ด้ วยเครื่ องชัง่ ดิจิตอล แล้ วนํานํ ้าหนักของนํ ้าเชื ้อ (กรัม) x 0.95
- สี (color) แบ่งระดับคะแนนสีของนํ ้าเชื ้อออกเป็ น 4 ระดับ (0-3)
- ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของนํ ้าเชื ้อ วัดโดยใช้ เครื่ องวัด pH meter
- ความเข้ มข้ นของตัวอสุจิในนํ ้าเชื ้อโดยใช้ เครื่ องวัดความเข้ มข้ นของนํ ้าเชื ้อ (spermacue photometer)
- จํานวนตัวอสุจิทงหมดในนํ
ั้
้าเชื ้อ = ปริ มาตรนํ ้าเชื ้อ x ความเข้ มข้ นของตัวอสุจิในนํ ้าเชื ้อ (106ตัว/มล.)
- motile sperm และทิศทางในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ ซึง่ ได้ แก่ อัตราเร็ วในการเคลื่อนที่เฉลี่ยเป็ นแนว
ตรงเมื่อเทียบกับการเคลื่อนที่จริ งของตัวอสุจิ (Average Path Velocity : VAP, µm/s) อัตราเร็ วในการเคลื่อนที่เป็ น
เส้ นโค้ งของตัวอสุจิ (Curvilinear Velocity : VCL, µm/s) อัตราเร็ วในการเคลื่อนที่เป็ นเส้ นตรงจากจุดเริ่ มต้ นถึงจุด
สุดท้ ายของตัวอสุจิ (Straight Line Velocity: VSL, µm/s) และ เปอร์ เซ็นต์ progressive movement ประเมินโดย
เครื่ องตรวจคุณภาพนํ ้าเชื ้อ (WLJY-9000 Dynamic Software)
- live sperm และลักษณะความผิดปกติของรู ปร่ างตัวอสุจิ ตรวจสอบโดยนําสีย้อม อีโอซิน-นิโกรซิน
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วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบ Repeated Measurement
in CRD (Complete Randomized Design) แล้ วเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทรี ทเมนต์โดยวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป

ผลและวิจารณ์
จากการศึกษาผลของการเสริ ม Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate (MAC) ต่อคุณภาพ
นํ ้าเชื ้อของพ่อสุกร พบว่า ผลของการเสริ ม MAC และระยะเวลาที่พ่อสุกรได้ รับ MAC ในอาหารไม่มีอิทธิพล
ร่ วมกัน (P> 0.05)
การศึกษาผลของการเสริม Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate (MAC) ต่ อคุณภาพนํา้ เชือ้
ของพ่ อสุกร
ปริมาตร (volume)
ผลการศึกษาผลการเสริ ม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อปริ มาตรนํา้ เชื อ้ พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 สอดคล้ องกับ ธนกร (2553) รายงานว่าการเสริ มไคโตโอลิโก
แซคคาไรด์ในอาหารต่อคุณภาพนํ ้าเชือ้ ของพ่อพันธุ์ พบว่าปริ มาตรของนํา้ เชื ้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) Marin-Guzman et al. (1997) รายงานว่าการเสริ มซีลีเนียมยีสต์ โซเดียมซีลีไนด์ และไวตามินอีใน
อาหารพ่อสุกร พบว่าคุณภาพนํ ้าเชื ้อพ่อสุกรในลักษณะปริ มาตรไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ซึ่ง
ขัดแย้ งกับ Kolodziej and Jacno (2005) ที่พบว่าการเสริ มเสริ มซีลีเนียมร่ วมกับวิตามินอีทําให้ ปริ มาตรของ
นํ ้าเชื ้อแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
สีของนํา้ เชือ้ (color)
ผลการศึกษาผลการเสริ ม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อลักษณะสีของนํ ้าเชื ้อ พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 สอดคล้ องกับ ธนกร (2553) รายงานว่าการเสริ มไคโตโอลิโก
แซคคาไรด์ ในอาหารต่อคุณภาพนํา้ เชื อ้ ของพ่อพันธุ์พบว่าสีของนํ า้ เชื อ้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(P>0.05) สีของนํา้ เชือ้ จากการทดลองทัง้ 3 กลุ่มการทดลอง มีลกั ษณะสีขาวขุ่นใกล้ เคียงกับสีของนํ ้านม โดย
ความเข้ ม ข้ น ที่ ร ะดับ นี จ้ ะมี ตัว อสุจิ ใ นนํ า้ เชื อ้ ประมาณ 400-800 ล้ า นตัว ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ซึ่ง สี ข องนํ า้ เชื อ้ มี
ความสัมพันธ์กบั ความเข้ มข้ นของอสุจิตอ่ มิลลิลิตร โดยถ้ าสีของนํ ้าเชื ้อขุ่นมาก ความเข้ มข้ นของอสุจิต่อมิลลิลิตร
จะสูง (ศรี สวุ รรณ, 2542)
ความเป็ นกรด-ด่ างของนํา้ เชือ้ (pH)
ผลการศึกษาผลการเสริ ม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อลักษณะความเป็ นกรด-ด่างของนํา้ เชือ้ พบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 สอดคล้ องกับ ธนกร (2553) รายงานว่า
การเสริ มไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อคุณภาพนํ ้าเชื ้อของพ่อพันธุ์ พบว่าความเป็ นกรด-ด่างแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) แสดงให้ เห็นว่าการเสริ ม MAC ไม่มีผลต่อความเป็ นกรด-ด่างของนํา้ เชือ้ ศรี
สุวรรณ (2542) รายงานว่า ความเป็ นกรด-ด่างของนํ ้าเชื ้อพ่อสุกรอยู่ระหว่าง 6.8-7.8 ในนํ ้าเชื ้อพ่อสุกรแต่ละตัว
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จะแตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น การใช้ นํ ้าตาลฟรักโทสของตัวอสุจิ การปนเปื อ้ นของนํ ้าปั สสาวะขณะรี ด
นํ ้าเชื ้อ พันธุ์ของพ่อสุกร และความแตกต่างระหว่างพ่อสุกรแต่ละตัวก็สง่ ผลต่อความเป็ นกรด-ด่างของนํ ้าเชื ้อ
ความเข้ มข้ นของตัวอสุจิ (sperm concentration)
ผลการศึกษาผลการเสริ ม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อลักษณะความเข้ มข้ นของตัวอสุจิ พบว่าแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 สอดคล้ องกับ ธนกร (2553) รายงานว่าการเสริ มไค
โตโอลิโกแซคคาไรด์ ในอาหารต่อคุณภาพนํ า้ เชื อ้ ของพ่ อพันธุ์ พบว่ากลุ่มที่ เสริ มไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ มีความ
เข้ มข้ นของตัวอสุจิ สูงกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งแตกต่างกันอย่ างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ (P>0.05) ซึ่งขัดแย้ งกับงาน
ทดลองของ Kolodziej and Jacyno (2005); Comb and Comb (1986) ที่รายงานว่าการเพิ่มระดับซีลีเนียมใน
อาหารจะส่งผลให้ ความเข้ มข้ นของตัวอสุจิเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) อาหารที่ขาดซีลีเนียมจะมี
ผลทําให้ อณ
ั ฑะฝ่ อ ปริ มาตรนํ ้าเชื ้อที่หลัง่ ต่อครัง้ และความเข้ มข้ นของตัวอสุจิลดลง อย่างไรก็ตามพ่อสุกรที่ได้ รับ
การเสริ ม MAC ทุกระดับจะมีแนวโน้ มที่จะให้ ความเข้ มข้ นของตัวอสุจิต่อมิลลิลิตรสูงขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม
จํานวนตัวอสุจทิ งั ้ หมดในนํา้ เชือ้ (total sperm)
ผลการศึกษาผลการเสริ ม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อจํานวนตัวอสุจิทงหมดในนํ
ั้
้าเชื ้อ พบว่าแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 สอดคล้ องกับ ธนกร (2553) รายงานว่าการเสริ มไค
โตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อคุณภาพนํ ้าเชื ้อของพ่อพันธุ์ พบว่ากลุ่มที่เสริ มไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มีจํานวนตัว
อสุจิทงหมดในนํ
ั้
้าเชื ้อสูงกว่ากลุ่มควบคุมซึง่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) Liao et al. (1985)
ได้ ทําการเสริ มสังกะสีในอาหารพ่อสุกรที่ระดับ 32, 89, 146 และ 192 ppm ในอาหาร 2 กิโลกรัม/ตัว/วัน พบว่า
กลุ่มที่เสริ มสังกะสีที่ระดับ 89 และ146 ppm มีจํานวนตัวอสุจิทงั ้ หมดในนํ ้าเชือ้ สูงสุด และจากการศึกษาของ
Kolodziej and Jacyno (2005); Comb and Comb (1986) ที่รายงานว่าการเพิ่มระดับซีลีเนียมในอาหารจะ
ส่งผลให้ ความเข้ มข้ นของตัวอสุจิเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อพิจารณาจํานวนตัวอสุจิทงหมด
ั้
ในนํ ้าเชื ้อโดยเฉลี่ย พบว่าพ่อสุกรที่ได้ รับการเสริ ม MAC มีปริ มาตรและความเข้ มข้ นต่อมิลลิลิตรสูงเมื่อเอาค่าทัง้
2 มาคูณกัน จึงทําให้ จํานวนตัวอสุจิรวมมีคา่ ที่สงู กว่ากลุม่ ควบคุม
Motile sperm
ผลการศึกษาผลการเสริ ม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อเปอร์ เซ็นต์ Motile sperm พบว่าแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 สอดคล้ องกับ ธนกร (2553) รายงานว่าการเสริ มไคโตโอ
ลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อคุณภาพนํา้ เชือ้ ของพ่อพันธุ์ พบว่าเปอร์ เซ็นต์ motile sperm แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) Kolodziej and Jacyno (2005) ทําการประเมินคุณภาพนํ ้าเชื ้อของพ่อสุกรที่เสริ ม
ซีลีเนียมร่ วมกับวิตามินอี พบว่าการเสริ มซีลีเนียมร่ วมกับวิตามินอีไม่มีผลต่อปริ มาตรของนํ ้าเชื ้อ และเปอร์ เซ็นต์
motile sperm
Live sperm
ผลการศึกษาผลการเสริ ม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อเปอร์ เซ็นต์ Live sperm พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 อาจเนื่องจากไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มีคณ
ุ สมบัติในการเป็ น
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สารต้ านอนุมลู อิสระและการเพิ่มไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ลงไปในอาหาร อาจจะมีส่วนช่วยทําให้ ตวั อสุจิมีชีวิตรอด
เพิ่มมากขึ ้นเพราะไคโตโอลิโกแซคคาไรด์มีโครงสร้ างที่มีหมูอ่ ะมิโนอิสระ (-NH2) และหมู่ไฮดรอกซี (-OH) ซึง่ มี
ความสามารถในการหยุดขบวนการ lipid peroxidation (Xie et al., 2001)
การเสริ มซีลีเนียมลงไปในอาหารอาจจะมีสว่ นช่วยทําให้ ตวั อสุจิมีชีวิตรอดเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากซีลีเนียม
จะเป็ นองค์ประกอบของเอนไซม์กลูทาไธโอนเปอร์ ออกซิเดส (GSH-Px) ซึง่ จะทําหน้ าที่สลาย peroxide ที่เกิดขึ ้น
การเพิ่มปริ มาณซีลีเนียมให้ สงู ขึ ้นจะส่งผลให้ เอนไซม์กลูทาไธโอนเปอร์ ออกซิเดสเพิ่มสูงขึ ้นตามลําดับ ส่งผลให้
การเกิด peroxide ลดลง (Mahan and Kim, 1996)
ตารางที่ 2 ผลของการเสริ ม MAC ต่อคุณภาพนํ ้าเชื ้อของพ่อพันธุ์สกุ ร1
อาหารทดลอง
เสริ ม MAC
เสริ ม MAC P-value
1 ลิตร/ตัน
2 ลิตร/ตัน
363.47+18.60 343.29+9.53 0.665
3.00+0.00
2.97+0.02 0.397
6.98+0.02
6.99+0.02 0.479
422.42+8.37 455.21+6.90 0.121

ลักษณะ

ไม่เสริ มMAC
(กลุม่ ควบคุม)
ปริ มาตรของนํ ้าเชื ้อที่หลัง่ ต่อครัง้ (มิลลิลิตร) 305.49+6.32
สีของนํ ้าเชื ้อ (0-3)
3.00+0.00
ความเป็ นกรด-ด่าง
7.03+0.02
ความเข้ มข้ นของตัวอสุจิ (x106 ตัวต่อมิลลิลิตร) 402.64+7.47
จํานวนตัวอสุจิทงหมดในนํ
ั้
้าเชื ้อ
122.44+3.15 149.45+6.57 157.22+5.42
9
(x10 ตัว/ครัง้ ที่หลัง่ )
Motile sperm (เปอร์ เซ็นต์)
90.04+0.75 91.49+0.55 93.22+0.52
Live sperm (เปอร์ เซ็นต์)
88.46+0.46b 89.59+0.48ab 90.48+0.45a
VCL2 (ไมโครเมตร/วินาที)
56.66+1.33 61.39+1.44 60.55+1.61
3
VSL (ไมโครเมตร/วินาที)
27.57+0.54 29.50+0.62 29.25+0.64
4
VAP (ไมโครเมตร/วินาที)
35.00+0.65 37.65+0.73 37.22+0.80
Progressive movement (เปอร์ เซ็นต์)
57.98+0.72 58.00+0.74 60.27+0.75
Curveline movement (เปอร์ เซ็นต์)
32.05+0.68 33.36+0.69 32.82+0.68
ความผิดปกติที่สว่ นหัว (เปอร์ เซ็นต์)
2.90+0.27
2.61+0.26
2.26+0.22
ความผิดปกติที่สว่ นหาง (เปอร์ เซ็นต์)
2.82+0.37
1.69+0.18
2.31+0.28
Cytoplasmic droplet (เปอร์ เซ็นต์)
4.27+0.38
2.55+0.31
2.72+0.27
หมายเหตุ ab ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวเดียวกันแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
1
ค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± standard error)
2
Curvilinear Velocity, 3Straight Line Velocity, 4Average Path Velocity

0.332
0.251
0.029
0.426
0.534
0.393
0.550
0.748
0.200
0.192
0.198

ความเร็วและทิศทางในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ (velocity and movement)
ผลการศึกษาผลการเสริ ม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อความเร็ วและทิศทางในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ
พบว่า VCL , VSL, VAP และ progressive movement แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึง่
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ขัดแย้ งกับการศึกษาของ ธนกร (2553) รายงานว่าการเสริ มการเสริ มไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อคุณภาพ
นํ ้าเชื ้อของพ่อพันธุ์พบว่าเปอร์ เซ็นต์ progressive movement แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึง่
ตามปกติแล้ วนํ ้าเชื ้อที่มีคณ
ุ ภาพดีจะต้ องมีตวั อสุจิที่เคลื่อนไหวแบบพุ่งไปข้ างหน้ าเป็ นจํานวนมาก การที่ตวั อสุจิ
สามารถว่ายได้ ดีมากขึน้ นัน้ ในแง่ของการผสมเที ยมแล้ วจัดได้ ว่านํ า้ เชื อ้ ของพ่อพันธุ์สุกรตัวนัน้ เหมาะสมที่จะ
นํามารี ดเก็บนํ ้าเชื ้อ เพื่อนําไปเจือจางเป็ นนํ ้าเชื ้อสด (ศรี สวุ รรณ, 2542)
ความผิดปกติของตัวอสุจิ
ผลการศึกษาผลการเสริ ม MAC ในอาหารพ่อสุกรต่อเปอร์ เซ็นต์ความผิดปกติในส่วนหัวของตัวอสุจิ
เปอร์ เซ็นต์ความผิดปกติในส่วนหางของตัวอสุจิ และเปอร์ เซ็นต์ cytoplasmic droplet พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) Liao et al. (1985) ได้ ทําการเสริ มสังกะสีในอาหารพ่อสุกรที่ระดับ 32, 89, 146
และ 192 ppm พบว่าผลของการเสริ มสังกะสีไม่มีผลต่อเปอร์ เซ็นต์ของตัวผิดปกติ Suria et al. (2001) รายงานว่า
ซีลีเนียมอาจจะเกี่ยวข้ องกับกระบวนการสร้ างอสุจิระยะ Primary และ Secondary spermatocyte ซึง่ ในระยะนี ้
จะมีการสังเคราะห์ DNA จํานวนมากรวมทังสารอื
้
่นๆ การขาดซีลีเนียมจะส่งผลให้ เกิดความผิดปกติส่วนหัว
เพิ่มขึ ้น และความสมบูรณ์ของหางอสุจิสว่ น mid piece ลดลง ความร้ อนก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ อสุจิได้ รับความ
เสียหายได้ Levis (2004) รายงานว่าพ่อสุกรจะมีความผิดปกติส่วนหางเพิ่มขึน้ เมื่ออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง ทัง้ นี ้
เนื่องจากทําให้ เกิดภาวะ heat stress สุธาทิพย์ (2550) กล่าวว่าหยดนํ ้าที่เกิดขึ ้นบนส่วนหางของตัวอสุจิจะเกิดขึ ้น
ในระหว่างการสร้ างตัวอสุจิ หยดนํา้ นีจ้ ะถูกสลัดออกเมื่อตัวอสุจิเคลื่อนตัวมาอยู่ที่บริ เวณท่อเก็บนํา้ เชือ้ ข้ างลูก
อัณฑะ (epididymis) หากหยดนํ ้านี ้ไม่ถูกสลัดออกไปจากหางตัวอสุจิที่หลัง่ ออกมาจะมีหยดนํ ้าอยู่ที่ส่วนหาง ซึง่
ถือว่าเป็ นตัวอสุจิที่ผิดปกติ เพราะตัวอสุจิชนิดนี ้จะมีการเคลื่อนที่ได้ ตํ่า ลักษณะการมีหยดนํ ้าที่หางนี ้ อาจเกิดจาก
การที่ใช้ งานพ่อสุกรถี่จนเกินไป หรื อการใช้ งานพ่อสุกรหนุ่มที่ยงั ไม่สมบูรณ์พนั ธุ์เต็มที่ (ศรี สวุ รรณ, 2542)
จากการศึกษาพบว่า พ่ อสุกรทัง้ 3 กลุ่มมี ค่าเฉลี่ ย เปอร์ เ ซ็น ต์ ค วามผิ ดปกติ ใ นส่วนหัวของตัวอสุจิ
เปอร์ เซ็นต์ความผิดปกติในส่วนหางของตัวอสุจิ และเปอร์ เซ็นต์ cytoplasmic droplet ที่ส่วนหางของอสุจิอยู่
ในช่วงปกติคือ 2-5 เปอร์ เซ็นต์ (อรรณพ, 2545)

สรุ ป

ผลของการเสริ ม Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate (MAC) ต่อคุณภาพนํ ้าเชื ้อของพ่อ
สุกร พบว่าปริ มาตรนํ ้าเชื ้อ สีของนํ ้าเชื ้อ ความเป็ นกรด-ด่างของนํ ้าเชื ้อ ความเข้ มข้ นของตัวอสุจิ จํานวนตัวอสุจิ
ทังหมดในนํ
้
้าเชื ้อ เปอร์ เซ็นต์ Motile sperm ความเร็ วและทิศทางในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ และความผิดปกติ
ของตัวอสุจิแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่พบว่าเปอร์ เซ็นต์ Live sperm แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
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