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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ของการศกึษาในครัง้นี ้เพ่ือประเมินผลของความเร็วและเวลาท่ีแตกต่างกนัในการป่ันแยก 

เซมินอลพลาสมาตอ่คณุภาพของอสจิุของแพะหลงัการแช่แข็ง ใช้แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลในสุ่มสมบูรณ์

เพ่ือทดสอบปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั คือ ความเร็ว (500 และ 1500 รอบต่อนาที) และเวลา (3 และ 10 นาที) ผลการ

ประเมินคณุภาพอสจิุหลงัผ่านการแช่แข็ง 24 ชัว่โมง พบวา่ อสจิุท่ีผ่านการป่ันแยกเซมินอลพลาสมาด้วยความเร็ว 

1500 รอบต่อนาที มีการเคลื่อนท่ีของตวัอสุจิ การเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนท่ี ความเร็ว

การเคลื่อนท่ีในแนวตรง ความเร็วการเคลื่อนท่ีในแนวโค้ง และอสจิุมีชีวิตสงูกว่าอสุจิท่ีผ่านการป่ันด้วยความเร็ว 

500 รอบต่อนาที นอกจากนี ้ยังพบอิทธิพลร่วมระหว่างการป่ันโดยใช้ความเร็ว 1500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 

นาที ส่งผลดีต่อลักษณะการเคลื่อนท่ีทัง้หมด และอสุจิมีชีวิต การศึกษาในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า การป่ันแยก 

เซมินอลพลาสมาด้วยความเร็วสงูและใช้เวลาน้อยส่งผลดีทัง้ลกัษณะการเคลื่อนท่ีและตวัอสจิุมีชีวิตในนํา้เชือ้ท่ี

ผ่านกระบวนการแช่แข็ง 
 

Abstract 

 The aim of present study was to evaluate effect of different speed and time of centrifugation 

to separate spermatozoa from the seminal plasma on the post-thawed goat sperm quality. The 

experiment was conducted using 2x2 factorial in completely randomized design. The centrifugation 

speed (500 and 1500 rpm) and time (3 and 10 mins), were two major factors tested. The results of 

sperm quality evaluation after cryopreserved 24 h revealed that total motility, progressive motility, 

average path velocity, straight-line velocity, curve-line velocity and viability of sperms centrifuged 

1500 rpm were significantly higher than those of sperms centrifuged 500 rpm. In addition, the 

interaction between speed (1500 rpm) and time (3 mins) was detected and significantly improved the 

percentages of total sperm motility and viability. This study indicates that the centrifugation with high 

speed and short time enhances both sperm motility and viability in frozen semen. 
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คาํนํา 

ในกระบวนการผลิตนํา้เชือ้แช่แข็ง จําเป็นต้องมีการเติมสารเจือจางนํา้เชือ้ท่ีมีส่วนประกอบของ 

สารป้องกนัอนัตรายจากการแช่แข็ง (cryprotectant) จากความสําเร็จในการทํานํา้เชือ้โคแช่แข็ง สารท่ีนิยมใช้ใน

การป้องกนัอนัตรายจากการแช่แข็ง คือ ไข่แดง และนมไขมนัต่ํา (skim milk) (Leboeuf et al., 2000) ซึง่สารทัง้

สองชนิดนีส้ามารถทําปฏิกิริยากบั Egg Yolk Coagulating Enzyme (EYCE) (Roy, 1957) และ Secreted 

Bulbourethral III (SBUIII) (Nunes et al., 1982) ตามลําดบั ท่ีปะปนอยู่ในเซมินอลพลาสมา (seminal plasma) 

ซึง่มีการหลัง่จากตอ่มบลัโบยเูรทรอล (Bulbourethral gland) ในระบบสืบพนัธุ์แพะเพศผู้  

โดยบลัโบยูเรทรอลซีครีชัน่ไกลโคโปรตีน 60 (bulbourethral secretion glycoprotein-60; BUSgp60) 

ในเซมินอลพลาสมามีความสามารถในการสลายไขมนัชนิดไตรกลีเซอไรด์ (triacylglycerol) ซึง่เป็นส่วนประกอบ

หนึ่งของเย่ือหุ้มเซลล์อสจิุ เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อเย่ือหุ้มเซลล์ ลดความสามารถในการเคลื่อนท่ีของตวั

อสจิุ (Pellicer-Rubio and Combarnous, 1998) ส่วน EYCE ในเซมินอลพลาสมาเม่ือทําปฏิกิริยาคาตาไลส์ 

(catalyse) กับฟอสฟาทิดิลโคลีน (phosphatidylcholine) ในไข่แดง ได้ผลผลิตเป็นไลโซฟอสฟาทิดิลโคลีน 

(lysophosphatidylcholine) มีฤทธ์ิท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อเย่ือหุ้มเซลล์ ลดความสมบูรณ์ของเย่ือหุ้มเซลล์

และความสามารถในการเคลื่อนท่ีของอสจิุ สง่ผลให้อตัราการปฏิสนธิลดลง (Upreti et al., 1999) 

เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อจํากัดดังกล่าว จึงได้ตระหนักถึงการลดปริมาณการใช้ไข่แดงในสารเจือจางนํา้เชือ้ 

(Bispo et al., 2011) การใช้สารเจือจางนํา้เชือ้ท่ีไม่มีส่วนประกอบของไข่แดง (รพีพรรณ และคณะ, 2548) หรือ

การกําจัดเซมินอลพลาสมา โดยการป่ันแยกเซมินอลพลาสมาก่อนเติมสารเจือจางนํา้เชือ้แช่แข็ง (อนนท์ และ

คณะ, 2551; เฉลิมพล, 2552; Niang et al., 2011) อย่างไรก็ตาม ชนิดและปริมาณของสารละลายท่ีใช้เจือจาง

ก่อนการป่ันแยกเซมินอลพลาสมา รวมถงึความเร็วและระยะเวลาท่ีใช้ในการป่ันแยกเซมินอลพลาสมา เป็นปัจจยั

ท่ีส่งผลกระทบต่อคณุภาพของอสจิุหลงัการแช่แข็งเช่นกนั (Leboeuf et al., 2000) วตัถุประสงค์ของการทดลอง

ในครัง้นีเ้พ่ือประเมินคณุภาพของอสจิุหลงัการแช่แข็งท่ีผ่านกระบวนการป่ันแยกเซมินอลพลาสมาด้วยความเร็ว

และเวลาท่ีแตกตา่งกนั 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง 

 พ่อพนัธุ์แพะสายพนัธุ์แองโกลนเูบียน จํานวน 1 ตวั อายุประมาณ 3-4 ปี มีนํา้หนกัประมาณ 50-70 กก. 

มีระบบสืบพันธุ์ปกติ โดยแพะพ่อพันธุ์ ได้รับหญ้าแห้งอย่างเต็มท่ี และอาหารข้นท่ีมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 12

เปอร์เซน็ต์ วนัละ 2 กก. รวมถงึนํา้และแร่ธาตกุ้อนตลอดการทดลอง  

 

การรีดเกบ็นํา้เชือ้ 

ทําการรีดเก็บนํา้เชือ้โดยใช้ช่องคลอดเทียม (artificial vagina) สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ตามวิธีการของ อนนท์ 

และคณะ (2551) ตรวจคุณภาพนํา้เชือ้เบือ้งต้น โดยนํา้เชือ้ต้องมีการเคลื่อนท่ีของอสุจิมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ 

และมีความผิดปกติไมเ่กิน 15 เปอร์เซน็ต์ จงึสามารถนํามาแช่แข็งสําหรับการศกึษาครัง้นี ้
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การแช่แขง็และการละลายนํา้เชือ้ 

 นํา้เชือ้ท่ีผ่านการตรวจคณุภาพเบือ้งต้น นํามาเติมนํา้เกลือ (normal saline) ในอตัราส่วน 1:19 (v/v) ทํา

การป่ันแยกเซมินอลพลาสมาด้วยความเร็วและเวลาท่ีแตกตา่งกนั โดยแบ่งกลุม่การทดลองดงันี ้

กลุม่ท่ี 1 ป่ันแยกเซมินอลพลาสมา โดยใช้ความเร็ว 500 รอบ/นาที นาน 3 นาที 

กลุม่ท่ี 2 ป่ันแยกเซมินอลพลาสมา โดยใช้ความเร็ว 500 รอบ/นาที นาน 10 นาที 

กลุม่ท่ี 3 ป่ันแยกเซมินอลพลาสมา โดยใช้ความเร็ว 1500 รอบ/นาที นาน 3 นาที 

กลุม่ท่ี 4 ป่ันแยกเซมินอลพลาสมา โดยใช้ความเร็ว 1500 รอบ/นาที นาน 10 นาที 

หลงัการป่ันแยกเซมินอลพลาสมา แยกสว่นใสด้านบนทิง้ นํานํา้เชือ้ท่ีได้มาเติมสารเจือจางนํา้เชือ้แช่แข็ง 

ประกอบด้วย ทริส 250 มิลลิโมล กรดซิตริค 90 มิลลิโมล นํา้ตาลฟรุคโตส 70 มิลลิโมล ไข่แดง 20 % (v/v) และ 

กลีเซอรอล 7 % (v/v) ตามวิธีการของ Choe et al. (2006) กําหนดให้นํา้เชือ้หลงัการเจือจางมีความเข้มข้นของ

อสจิุ 600 ล้านตวัตอ่มิลลิลิตร โดยทําการแช่แข็งนํา้เชือ้ตามวิธีการของ อนนท์ และคณะ (2551) ทําการบ่มนํา้เชือ้

ท่ีเจือจางแล้วท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5-10 นาที แล้วจึงนําเข้าตู้ควบคุมความเย็น (cooling chamber) ท่ี

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนัน้ทําการบรรจุนํา้เชือ้ลงหลอดบรรจุนํา้เชือ้ขนาด 0.25 

มิลลิลิตร อุดหลอดบรรจุนํา้เชือ้ด้วย polyvinyl alcohol เรียงหลอดนํา้เชือ้บนถาดเรียงนํา้เชือ้ และนําไปแช่ 

ไอไนโตรเจนเหลวในกล่องโฟมเหนือระดบัไนโตรเจนเหลว ประมาณ 5 เซนติเมตร อณุหภูมิประมาณ -120  

องศาเซลเซียส นาน 13 นาที สดุท้ายจงึนําหลอดนํา้เชือ้แช่ในถงัไนโตรเจนเหลว 

 

การตรวจคุณภาพนํา้เชือ้หลังการละลาย 

หลงัจากการเก็บรักษานํา้เชือ้แช่แข็งในถังไนโตรเจนเหลวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ทําการละลายนํา้เชือ้ 

แช่แข็งในนํา้อุ่นท่ีอณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที เพ่ือตรวจคุณภาพของตวัอสุจิ ตามวิธีการ 

ของอนนท์ และคณะ (2551) โดยทําการประเมินการเคลื่อนท่ีทัง้หมด (total motility; MOT) การเคลื่อนท่ีไป

ข้างหน้า (progressive motility; PMOT) ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนท่ี (average path velocity; VAP) ความเร็ว

การเคลื่อนท่ีในแนวตรง (straight-line velocity; VSL) และความเร็วการเคลื่อนท่ีในแนวโค้ง (curve-line 

velocity; VCL) ด้วยเคร่ือง Computer Assisted Sperm Analyzer (CASA) ประเมินตวัอสจิุท่ีมีชีวิต (viability) 

ตามวิธีของ Niang et al. (2010) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้วิธี Analysis of variance ด้วย one-way anova และ

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่และทรีตเมนท์ด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ด้วย

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 

  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากการศกึษาความเร็วและเวลาท่ีใช้ในการป่ันแยกเซมินอลพลาสมาต่อคณุภาพนํา้เชือ้แพะแช่แข็งหลงั

การละลาย แสดงดงัตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มนํา้เชือ้ท่ีป่ันแยกเซมินอลพลาสมาด้วยความเร็ว 1500 รอบต่อนาที 

มีการเคลื่อนท่ีทัง้หมด (MOT) การเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า (PMOT) ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนท่ี (VAP) ความเร็ว
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การเคลื่อนท่ีในแนวตรง (VSL) ความเร็วการเคลื่อนท่ีในแนวโค้ง (VCL) และอสจิุมีชีวิต (viability) สูงกว่ากลุ่ม

นํา้เชือ้ท่ีป่ันแยกเซมินอลพลาสมาด้วยความเร็ว 500 รอบต่อนาที อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) เน่ืองจาก

การป่ันแยกเซมินอลพลาสมาด้วยความเร็ว 1500 รอบต่อนาที ทําให้เกิดแรงเหว่ียงท่ีช่วยแยกชัน้ระหว่าง 

เซมินอลพลาสมาด้านบนกบัตะกอนอสจิุด้านลา่งได้อย่างชดัเจน จงึสามารถกําจดัเซมินอลพลาสมาทิง้ได้ปริมาณ

มาก และเหลือเซมินอลพลาสมาท่ีปะปนกบัตวัอสจิุน้อย (Len et al., 2010) โดยหาก Egg Yolk Coagulating 

Enzyme ในเซมินอลพลาสมาทําปฏิกิริยากบั egg yolk phosphatidylcholine ในสารเจือจางนํา้เชือ้แช่แข็งได้

สาร lysophosphatidylcholine ซึ่งมีความเป็นพิษต่อเย่ือหุ้ มเซลล์อสุจิ ทําให้อสุจิหลังผ่านการแช่แข็งมีการ

เคลื่อนท่ีและความสมบูรณ์ของเย่ือหุ้มเซลล์ลดลง (Ritar and Salamon, 1982; Niang et al., 2011) นอกจากนี ้

การตกตะกอนของอสุจิอย่างชัดเจนยังช่วยลดการสูญเสียตวัอสุจิมีชีวิตในระหว่างกระบวนการกําจัดเซมินอล 

พลาสมา (violeta and pana, 2007) กําจัดสิ่งปลอมปนท่ีติดมากับนํา้เชือ้ และอสุจิตวัตายออกจากอสุจิท่ี

ตกตะกอนอยู่ด้านล่าง โดยอสจิุตวัตายสามารถปลดปล่อยรีแอคทีฟออกซิเจนสปีช่ี (reactive oxygen species; 

ROS) (Upreti et al., 1999) โดยหากพบ ROS ในระดบัสงู จะเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน่ของฟอสโฟลิปิดท่ีบริเวณ

เย่ือหุ้มเซลล์ ก่อให้เกิดความเสียหายและสง่ผลตอ่การทํางานของเย่ือหุ้มเซลล์ (Shekarriz et al., 1995) 

 

ตารางที่ 1  ลกัษณะการเคลื่อนท่ีของอสุจิและอสุจิมีชีวิตหลงัการละลายท่ีผ่านกระบวนการป่ันแยกเซมินอล 

พลาสมาด้วยความเร็วและเวลาท่ีแตกตา่งกนั 

 

 MOT (%) PMOT (%) VAP (µm/s) VSL (µm/s) VCL (µm/s) Viability(%) 

ความเร็ว (รอบตอ่นาที)       

500  31.6 b 12.8 b 56.14 b 47.06 b 107.17 b 39.20 b 

1500  38.1 a 15.3 a 77.04 a 55.03 a 148.11 a 47.05 a 

P-value 0.0181 0.0246 <0.0001 0.0002 <0.0001 0.0037 

เวลา (นาที)       

3  33.9 13.9 67.64 51.27 129.13 41.25 

10  35.8 14.2 65.54 50.83 126.15 45.00 

P-value 0.4526 0.7697 0.7933 0.7933 0.1885 0.1239 

ความเร็ว x เวลา       

500 x 3 27.2c 11.6 57.32 47.20 107.40 31.8c 

500 x 10 36.0b 14.0 54.96 46.92 106.94 46.6b 

1500 x 3 40.6a 16.2 77.96 55.34 150.86 50.7a 

1500 x 10 35.6b 14.4 76.12 54.72 145.36 43.4b 

P-value 0.0129 0.0535 0.8725 0.9211 0.2625 0.0002 

หมายเหตุ:  a, b, c อกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแนวตัง้แสดงความแตกตา่งของคา่เฉลีย่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 

 

แตอ่ย่างไรก็ตาม เวลาท่ีใช้ในการป่ันแยกเซมินอลพลาสมาไมมี่ผลตอ่คณุภาพนํา้เชือ้ในด้านการเคลื่อนท่ี

ทัง้หมด การเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนท่ี ความเร็วการเคลื่อนท่ีในแนวตรง ความเร็วการ

เคลื่อนท่ีในแนวโค้ง และอสจิุมีชีวิต เน่ืองจากการป่ันแยกเซมินอลพลาสมาด้วยเวลาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการ
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แยกชัน้ ในขณะท่ีอิทธิพลร่วมระหวา่งความเร็วและเวลาท่ีใช้ในการป่ันแยกเซมินอลพลาสมา มีผลตอ่การเคลื่อนท่ี

ทัง้หมด และอสจิุมีชีวิต โดยการป่ันแยกเซมินอลพลาสมาด้วยความเร็ว 1500 รอบตอ่นาทีเป็นเวลา 3 นาที ส่งผล

ให้การเคลื่อนท่ีทัง้หมด และอสจิุมีชีวิตสงูกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) สอดคล้องกบัการ

ทดลองในแพะพนัธุ์บอร์ โดยพบวา่การป่ันแยกเซมินอลพลาสมาด้วยความเร็วสงูในเวลาสัน้ ช่วยเพ่ิมการเคลื่อนท่ี

ทัง้หมดและอสจิุมีชีวิต (Niang et al., 2011) 

สรุป 

การป่ันแยกเซมินอลพลาสมาด้วยความเร็ว 1500 รอบต่อนาที ส่งผลให้มีการเคลื่อนท่ีทัง้หมด 

การเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนท่ี ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนท่ีในแนวตรง ความเร็วเฉลี่ย

ในการเคลื่อนท่ีในแนวโค้ง และอสุจิมีชีวิตสูงขึน้ นอกจากนี ้การป่ันแยกเซมินอลพลาสมาด้วยความเร็ว 1500 

รอบตอ่นาทีเป็นเวลา 3 นาที สง่ผลให้มีการเคลื่อนท่ีทัง้หมด และอสจิุมีชีวิตดีขึน้ 
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