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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลของกำรเสริมสำรละลำย Equex STM ในน้ ำยำเจือจำง
น้ ำเชื้อและระดับควำมเข้มข้นของน้ ำเชื้อแช่แข็งต่ออัตรำกำรผสมติดในแพะพ้ืนเมืองลูกผสมที่เลี้ยงในเขตพ้ืนที่
ภำคใต้ของไทยโดยผลิตน้ ำเชื้อจำกแพะพ่อพันธุ์บอร์ จ ำนวน 2 ตัวอำยุ 3-4 ปี  รีดเก็บน้ ำเชื้อด้วยช่องคลอด
เทียม สัปดำห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 5 สัปดำห์ แบ่งน้ ำเชื้อออกเป็น 4 กลุ่มทดลอง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 และ 2 ผลิต
น้ ำเชื้อที่ควำมเข้มข้น 100 และ 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส และไม่เสริมสำรละลำย Equex STM กลุ่มที่ 3 และ 4 
ผลิตน้ ำเชื้อที่ควำมเข้มข้น 100 และ 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส และเสริมสำรละลำย Equex STM น ำน้ ำเชื้อแช่แข็ง
ทั้ง 4 กลุ่มที่มีอัตรำกำรเคลื่อนที่ภำยหลังละลำยไม่น้อยกว่ำ 40% ไปผสมเทียมให้กับแมแ่พะจ ำนวน 160 ตัวที่
ได้รับกำรเหนี่ยวน ำกำรเป็นสัดผลกำรศึกษำพบว่ำกำรเสริมสำรละลำย Equex STM ท ำให้อัตรำกำรเคลื่อนที่
ไปข้ำงหน้ำ VAP VSL และ VCL ของอสุจิมีค่ำสูงกว่ำกลุ่มที่ไม่เสริม (P<0.05) ควำมเข้มข้นของอสุจิที่ระดับ 
100 และ 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส มีคุณภำพไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P>0.05) และควำมเข้มข้น 150 ล้ำนตัวต่อ
โด๊ส กลุ่มที่เสริมสำรละลำย Equex STM ท ำให้อัตรำกำรผสมติด (47.50%) สูงกว่ำกลุ่มที่ไม่เสริม (32.50%) 
(P<0.05) จำกกำรศึกษำครั้งนี้สรุปได้ว่ำ กำรเสริมสำรละลำย Equex STM ในน้ ำยำเจือจำงน้ ำเชื้อสำมำรถ
ช่วยเพิ่มคุณภำพน้ ำเชื้อแช่แข็งแพะและอัตรำกำรผสมติดให้สูงขึ้น ส่วนน้ ำเชื้อแช่แข็งที่ไม่เสริม Equex STM 
ควำมเข้มข้นของอสุจิที่ระดับ 100 และ 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส มีผลท ำให้อัตรำกำรผสมติดในแพะพ้ืนเมือง
ลูกผสมในพ้ืนทีภ่ำคใต้ของประเทศไทยไม่แตกต่ำงกัน  
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Effects of Equex STM and Concentration of Freezing Goat Semen on Conception Rate 
in Thai Native Crossbred Goats in Southern Part of Thailand 

Visid Thongtaeng1/  Twatchai Pocum2/  Jatuporn Pongpeng3/ 

Abstract 

The objective of this study was to investigate the effect of extender supplement 
Equex STM and sperm concentration on conception rate of Thai native crossbred goats 
raised in the southern part of Thailand. The semen was collected once a week for 5 
consecutive week from two mature bucks (3-4 years).The semen samples were collected, 
using artificial vaginal method, on 5 consecutive weeks. The semen quality was assessed 
based on sperm motility and concentration. The semen was divided into that the sperm 
progressive motility, VAP, VSL and VCL were greater in extender supplement 4 treatment 
groups (100 and 150 million sperms/dose with and without Equex STM supplement) and 
further performed the frozen semen processing. The frozen semen from each treatment 
with the post-thawed motility greater than 40% were used for fixed-time artificial 
insemination, total 160 does. Before insemination, all does were synchronized estrus. The 
results showed Equex STM treated group than those in non-supplement group. The semen 
concentration level of 100 and 150 million sperms/dose did not affect the quality of semen 
(P>0.05). However, the conception rate was upper in extender supplement Equex STM 
treated group (47.50%) than those in non-supplement group ( 32.50%). It could be 
concluded that the supplementation of Equex STM in semen could increase the quality of 
semen and conception rate. In addition, 100 and 150 million sperms/dose without Equex 
STM supplement did not affect the conception rate of Thai native crossbred goats in the 
Southern part of Thailand. 
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ค้าน้า 

ปัจจุบัน กำรเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ภำคใต้ นิยมเลี้ยงแพะเนื้อลูกผสมพันธุ์บอร์ โดยกรมปศุสัตว์ให้กำร
ส่งเสริมและสนับสนุน กำรปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีกำรผสมเทียมด้วยน้ ำเชื้อแช่แข็ง ที่ผลิตจำกพ่อพันธุ์ของกรมปศุ
สัตว์ ส่งผลให้มีควำมต้องกำรในกำรรับบริกำรผสมเทียมเพ่ิมมำกข้ึน ท ำให้ต้องใช้น้ ำเชื้อแช่แข็งในปริมำณที่มำก
ขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร แต่เนื่องจำกพ่อพันธุ์ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกและทดสอบส ำหรับใช้ในกำรผลิต
น้ ำเชื้อแช่แข็งมีจ ำนวนจ ำกัด จึงจ ำเป็นต้องผลิตน้ ำเชื้อแช่แข็งให้ได้ปริมำณเพ่ิมมำกขึ้นจำกจ ำนวนพ่อพันธุ์แพะ
ที่มีอยู่เท่ำเดิมโดยยังคงคุณภำพและอัตรำผสมติดไม่ลดลงจำกเดิม  

กรมปศุสัตว์ก ำหนดให้น้ ำเชื้อแช่แข็งแพะที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนต้องมีอสุจิมีชีวิตภำยหลังกำร
ละลำยไม่ต่ ำกว่ำ 40 ล้ำนตัวต่อโด๊ส ซึ่งปัจจุบันศูนย์ผลิตน้ ำเชื้อแช่แข็งแพะผลิตน้ ำเชื้อแช่แข็งที่ ระดับควำม
เข้มข้นของอสุจิ 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส และมีอัตรำกำรเคลื่อนที่ภำยหลังกำรละลำยไม่ต่ ำกว่ำ 40% หรือคิดเป็น 
60 ล้ำนตัวต่อโด๊ส ซึ่งยังมีจ ำนวนอสุจิมีชีวิตมำกกว่ำมำตรฐำนที่กรมปศุสัตว์ก ำหนดดังนั้นหำกลดระดับควำม
เข้มข้นของอสุจิลงเหลือ 100 ล้ำนตัวต่อโด๊ส และยังสำมำรถคงคุณภำพให้ได้ตำมมำตรฐำนที่กรมปศุสัตว์
ก ำหนด น่ำจะเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่จะสำมำรถเพ่ิมปริมำณกำรผลิตน้ ำเชื้อแช่แข็งแพะให้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรได้ มีรำยงำนกำรเติมสำรลำยที่สำมำรถเพ่ิมคุณภำพของน้ ำเชื้อแช่แข็งเช่น กำรเติมสำรละลำย Equex 
STM ร่วมกับน้ ำยำเจือจำงน้ ำเชื้อไข่แดงเพ่ือช่วยลดควำมเสียหำยจำกกำรแช่แข็ง (Loskutoff et al., 2010)  

ดังนั้นจึงท ำกำรศึกษำผลของสำรละลำย Equex STM ต่อคุณภำพน้ ำเชื้อแช่แข็งและระดับควำม
เข้มข้นของน้ ำเชื้อแช่แข็งต่ออัตรำกำรผสมติดในแพะพ้ืนเมืองลูกผสมในภำคใต้ของประเทศไทยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตน้ ำเชื้อแช่แข็งแพะให้มีปริมำณเพียงพอกับควำมต้องกำรของเกษตรกร โดยยังคงคุณภำพ
และอัตรำผสมติดไม่ต่ำงจำกเดิม 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

กำรทดลองที่ 1กำรผลิตน้ ำเชื้อแช่แข็ง 
รีดเก็บน้ ำเชื้อจำกแพะพ่อพันธุ์บอร์จ ำนวน 2 ตัว อำยุประมำณ 3-4 ปี  ด้วยวิธี artificial vaginal 

method สัปดำห์ละ1ครั้ง ติดต่อกัน 5 สัปดำห์ โดยก ำหนดให้น้ ำเชื้อมีกำรเคลื่อนที่ของตัวอสุจิไม่ต่ ำกว่ำ 70% 
ควำมผิดปกติของตัวอสุจิส่วนหัวไม่เกิน 12% และส่วนหำงไม่เกิน 25% ตำมวิธีกำรผลิตน้ ำเชื้อแพะของ
ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำกรมปศุสัตว์ วำงแผนกำรทดลองแบบ 2x2 Factorial in 
RCBD ก ำหนดให้ปัจจัยที่ศึกษำ (Factor) 2 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยที่ 1 กำรเสริมสำรละลำย Equex STM ที่ระดับ
ควำมเข้มข้น 0.5%(v/v)และไม่เสริม ปัจจัยที่ 2 ระดับควำมเข้มข้นน้ ำเชื้อ 100 และ 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส และ
ก ำหนดให้ พ่อพันธุ์ เป็นบล็อก (Table 1) 

Table 1 Factorial in Randomized Complete Block Design. 

Factor1 Egg yolk tris extender Egg yolk tris extender  
supplement Equex STM 

Factor2 Concentration 100 
million sperms/dose 

Concentration 150 
million sperms/dose 

Concentration 100 
million sperms/dose 

Concentration 150 
million sperms/dose 

Block Buck1 Buck2 Buck1 Buck2 Buck1 Buck2 Buck1 Buck2 
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น้ ำเชื้อที่รีดเก็บได้จำกพ่อพันธุ์แพะน ำมำปั่นล้ำงเซมินอลพลำสมำ ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงควำมเร็ว 
1,500 รอบ/นำที นำน 10 นำที แยกเอำสำรละลำยส่วนบนทิ้ง น ำเอำเฉพำะอสุจิที่จับตัวกันอยู่ส่วนล่ำงมำ
แบ่งเป็น 4 ส่วนเท่ำๆกัน เจือจำงด้วยน้ ำยำเจือจำง และค ำนวณควำมเข้มข้นของอสุจิตำมกลุ่มทดลองจำกนั้น
น ำไปบ่มในตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4-5 องศำเซลเซียสเพ่ือให้ตัวอสุจิปรับสมดุลเป็นเวลำ 4 ชั่วโมง จำกนั้นบรรจุ
น้ ำเชื้อลงในหลอดน้ ำเชื้อขนำด 0.25 มิลลิลิตรท ำกำรแช่แข็งด้วยกำรอังหลอดบรรจุน้ ำเชื้อเหนือไอ
ไนโตรเจนเหลวที่ อุณหภูมิ  -120 องศำเซลเซียส เป็น เวลำ 15 นำที  และเก็บรักษำไว้ภำยใต้ระดับ
ไนโตรเจนเหลวในถังเก็บน้ ำเชื้อ  

การตรวจคุณภาพน้้าเชื้อ 
สุ่มน้ ำเชื้อแช่แข็งแต่ละสัปดำห์ๆละ 3 หลอด เพ่ือตรวจคุณภำพ ด้วยกำรละลำยโดยแช่ในน้ ำอุ่นที่

อุณหภูมิ 35-37องศำเซลเซียส นำน 30 วินำที จำกนั้นตรวจคุณภำพน้ ำเชื้อด้วยเครื่องตรวจวิเครำะห์คุณภำพ
น้ ำเชื้อ CASA โปรแกรม CEROS II Animal breeders ,Hamilton thorne USA.ดังนี้ 

1.อัตรำกำรเคลื่อนที่ของอสุจิ (motility;%) 
2.อัตรำกำรเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำของอสุจิ (progressive motility;%) 
3.ควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่ของอสุจิ (velocity) ได้แก่ 
-average path velocity; VAP (µm/s) หมำยถึง ควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่เฉลี่ยจำกระยะทำงจริงใน 

1 วินำที 
- straight-line velocity; VSL (µm/s) หมำยถึง ควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่วิถีตรง เป็นกำรค ำนวณ

จำกจุดหนึ่งไปยังอีกจดุหนึ่งในแนวเส้นตรงในช่วงระยะเวลำ 1 วินำที 
- curvilinear velocity ; VCL (µm/s) หมำยถึงควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่วิถีโค้งเป็นกำรค ำนวณ

แนวโน้มของกำรเคลื่อนที่เฉลี่ยใน 1 วินำที 
 4. ลักษณะกำรเคลื่อนที่ (kinetic movement) ได้แก่ 

- Amplitude of lateral head displacement; ALH (µm) คือควำมกว้ำงของส่วนหัวของตัวอสุจิที่
ส่ำยไปมำ  

- Beatcross frequency; BCF (Hz) คือควำมถี่ของกำรส่ำยส่วนหัวของตัวอสุจิ  
- Straightness; STR(%) คือควำมตรงในกำรเคลื่อนที่ ซึ่งค ำนวณจำกอัตรำส่วนควำมเร็วของกำร

เคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อควำมเร็วเฉลี่ยในกำรเคลื่อนที่คูณด้วยร้อย  
- Linearity; LIN (%) คืออัตรำส่วนควำมเร็วของกำรเคลื่อนที่ในวิถีตรงต่อควำมเร็วเฉลี่ยของกำร

เคลื่อนที่วิถีโค้ง 
กำรทดลองที่ 2 กำรผสมเทียม 

คัดเลือกแม่แพะลูกผสมพ้ืนเมืองของเกษตรกร จ ำนวน 160 ตัว ที่เลี้ยงในพ้ืนที่ จังหวัด สงขลำ 
ปัตตำนี ยะลำและนรำธิวำสท ำกำรทดลองระหว่ำงเดือนตุลำคม 2559 ถึง กันยำยน พ.ศ. 2560 โดยคัดเลือก
ฟำร์มที่มีกำรเลี้ยงแพะจ ำนวน 10-20 แม่ขึ้นไป น้ ำหนัก 20-25 กิโลกรัมมีคะแนนร่ำงกำย 2.5-4 (จำกเกณฑ์
คะแนนตั้งแต่ 1-5) อำยุ 15-24 เดือนเคยมีลูกมำแล้วอย่ำงน้อย 1 ตัว มีสุขภำพแข็งแรง มีกำรเลี้ยงดูแบบขัง
และปล่อยในทุ่งหญ้ำ  
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ท ำกำรสุ่มน้ ำเชื้อแช่แข็งทั้ง 4 กลุ่มทดลองที่มีอัตรำกำรเคลื่อนที่ของอสุจิภำยหลังกำรละลำยไม่ต่ ำ
กว่ำ 40% โดยในแต่ละกลุ่มจะสุ่มจำกพ่อพันธุ์ทั้ง 2 ตัว สลับกัน ผสมเทียมให้กับแม่แพะในจ ำนวนเฉลี่ยให้
เท่ำๆ กัน โดยใช้แม่แพะทั้งหมด 160 ตัว ผสมเทียมด้วยวิธีสอดผ่ำนช่องคลอด (Transcervical Artificial 
insemination) แบบก ำหนดเวลำ (Fixed time) แม่แพะทั้งหมดท ำกำรเหนี่ยวน ำกำรเป็นสัด โดยใช้โปรเจส
เตอโรนชนิดสอดช่องคลอด (CIDR® type G, containing 0.3 g progesterone; Pfizer, Animal Health, 
New Zealand) และฉีด PGF2α (Cloprostenol 250 ug/ml; Estrumate®,Intervet International B.V., 
Thailand) ขนำด 0.5 มิลลิลิตรเข้ำกล้ำมเนื้อและ PMSG ( 200 IU/ml; Folligon®,Intervet International 
B.V.,Thailand) ขนำด 0.75 มิลลิลิตรเข้ำกล้ำมเนื้อในวันที่ 15 ก่อนถอดฮอร์โมน CIDR® ในวันที่17 (Figure 
1) และท ำกำรผสมเทียม 2 ครั้ง ชั่วโมงท่ี 48 และ72 หลังถอด CIDR® (นิวัตน์ และคณะ, 2550) ตรวจกำรตั้ง
ท้องหลังผสมเทียม 40-45 วันด้วยเครื่องอัลตรำซำวด์เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
D0                                                      D15                      D17                   D19       D20 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->      
Insert CIDR®                                         PGF2α 0.5 ml         Remove CIDR®          1st AI     2nd AI 

                                               PMSG 0.75 ml 
Figure1 Estrous synchronization program in goat.  

กำรวิเครำะห์และแปรผลค่ำตัวชี้วัดของคุณภำพน้ ำเชื้อ โดยวิเครำะห์ควำมแปรปรวนด้วย Analysis of 
Variance วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test และอัตรำกำรผสม
ติดด้วยกำรวิเครำะห์ควำมถี ่(Analysis of Frequency Data) 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำเชื้อแช่แข็งแพะพบว่ำปัจจัยกำรเสริมและไม่เสริมสำรละลำย Equex STM 
กับระดับควำมเข้มข้นของอสุจิไม่มีอิทธิพลร่วมกัน จึงพิจำรณำผลกำรทดลองทีละปัจจัยพบว่ำกำรเสริม
สำรละลำย Equex STM และควำมเข้มข้นของอสุจิไม่มีผลต่ออัตรำกำรเคลื่อนที่ของอสุจิ(P>0.05) แต่กำร
เสริมสำรละลำย Equex STM มีผลท ำให้อัตรำกำรเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำ VAP VSL และ VCLของอสุจิมีค่ำสูง
กว่ำกลุ่มที่ไม่เสริมแต่ลักษณะกำรเคลื่อนที่ ALH  STR และ LIN ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P>0.05)ในขณะที่
ปัจจัยของควำมเข้มข้นของอสุจิที่ระดับควำมเข้มข้น 100 และ 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส มีผลท ำให้น้ ำเชื้อแช่แข็ง
แพะมีคุณภำพไมแ่ตกต่ำงกันทำงสถิติ (P>0.05)(Table 2) 

กำรเสริมสำรละลำย Equex STM ในน้ ำยำเจือจำงสำมำรถเพ่ิมคุณภำพน้ ำเชื้อแช่แข็งแพะโดยท ำให้
อัตรำกำรเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำ และควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่ VAP VSL และ VCLเพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดงถึงอสุจิมี
ควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นในขณะที่ยังคงลักษณะกำรเคลื่อนที่ของอสุจิไว้ โดยประเมินจำกค่ำ 
ALH STR และ LIN ที่ไม่แตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรเสริมสำรละลำย Equex STM ในน้ ำยำเจือจำงสำมำรถช่วย
ลดควำมเสียหำยจำกกำรแช่แข็ง (Loskutoff et al., 2010) ท ำให้น้ ำเชื้อแช่แข็งมีคุณภำพดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับรำยงำนของว ิศ ิษฐและคณะ (2556) ที ่ท ำกำรศึกษำกำรเสร ิมสำรละลำย Equex STM ที ่ระด ับ 
0.5%(v/v)ในน้ ำยำเจือจำงชนิด Egg Yolk Tris พบว่ำสำมำรถช่วยเพ่ิมคุณภำพน้ ำเชื้อแช่แข็งแพะภำยหลัง
ละลำยได้ดีที ่สุด สอดคล้องกับ Anakkul et al. (2010) พบว่ำกำรเสริมสำรละลำย Equex STM ที่ระดับ
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ควำมเข้มข้น 1% ในน้ ำยำเจือจำงสำมำรถช่วยเพ่ิมอัตรำกำรรอดของอสุจิแพะในช่วง 2 ชั่วโมงภำยหลังกำร
ละลำย นอกจำกนี้กำรเสริมสำรละลำย Equex STM ในน้ ำยำเจือจำงในสัตว์ชนิดอ่ืน ก็สำมำรถช่วยเพ่ิม
คุณภำพน้ ำเชื้อแช่แข็งให้ดีขึ้นเช่นกัน อำทิเช่น สุกร ที่ระดับควำมเข้มข้น 1.5% (Graham and Crabo, 1972) 
น้ ำเชื้อสุนัขที่ระดับควำมเข้มข้น 0.5% (Rota et al., 1997) น้ ำเชื้อโคที่ ระดับควำมเข้มข้น 0.375 % 
(Underwood et al., 2009) และน้ ำเชื้อหนูทดลองที่ระดับควำมเข้มข้น 0.5% (Devit et al., 2000)  

Table 2 Post-thawed sperm quality parameters were examined by CASA. 

parameter Egg yolk tris extender Egg yolk tris extender 
supplement Equex STM 

100x106 
(sperms/dose) 

150x106 
(sperms/dose) 

100x106 
(sperms/dose) 

150x106 
(sperms/dose) 

Motility (%) 77.57±11.80 79.11±4.74 91.50±4.43 94.87±3.30 
Progressive motility (%) 17.97b±0.35 14.63b±3.67 50.78a±9.30 53.83a±8.77 
Velocity movement     
VAP (µm/s) 15.58b±2.99 20.15b±2.07 32.83a±3.35 37.50a±3.98 
VSL (µm/s) 7.85c±2.57 14.31bc±1.73 24.73ab±3.95 28.45a±3.34 
VCL (µm/s) 37.64b±4.07 44.50ab±20.04 59.28ab±5.68 69.64a±5.12 
Kinetic movement     
ALH (µm) 3.21±1.57 2.53±0.25 3.78±0.36 3.64±0.34 
BCF (Hz) 66.29a±23.91 32.27b±2.82 29.37b±2.41 26.13b±0.82 
STR (%) 70.84±11.46 70.37±3.87 69.24±4.49 71.73±2.50 
LIN (%) 46.81±5.12 40.27±3.22 40.97±4.47 39.41±2.76 
abc Different superscripts within the same row demonstrate significant differences (P0.05) 
 
Table 3 Conception rate from Artificial Insemination in Goat.  

parameter Egg yolk tris extender Egg yolk tris extender 
Supplement Equex STM 

100x106 
(sperms/dose) 

150x106 
(sperms/dose) 

100x106 
(sperms/dose) 

150x106 
(sperms/dose) 

Goat (n) 40 40 40 40 
Pregnant(n) 12 b 13b 14b 19a 
Conception rate (%) 30.00b 32.50b 35.00b 47.50a 
abc Different superscripts within the same row demonstrate significant differences (P0.05) 
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เมื่อน ำน้ ำเชื้อแช่แข็งแต่ละกลุ่มไปผสมเทียมให้กับแม่แพะในฟำร์มเกษตรกรพ้ืนที่ จังหวัด สงขลำ 
ปัตตำนี ยะลำและนรำธิวำสพบว่ำอัตรำกำรผสมติดจำกกำรใช้น้ ำเชื้อกลุ่มที่ผสมเทียมด้วยน้ ำเชื้อแช่แข็งควำม
เข้มข้น 100 ล้ำนตัวต่อโด๊ส กำรเสริมและไม่เสริมสำรละลำย Equex STM มีผลท ำให้อัตรำกำรผสมติดไม่
แตกต่ำงกัน แต่น้ ำเชื้อแช่แข็งควำมเข้มข้น 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส กลุ่มที่เสริมสำรละลำย Equex STM มีผลท ำให้
อัตรำกำรผสมติด (47.50%) สูงกว่ำกลุ่มที่ไม่เสริม (32.50%)(Table3) ปัจจุบันน้ ำเชื้อแช่แข็งแพะของกรมปศุ
สัตว์มีควำมเข้มข้น 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส ซ่ึงจำกกำรทดลองในครั้งนี้กำรเสริมสำรละลำย Equex STM สำมำรถ
เพ่ิมอัตรำกำรผสมติดได้ดีขึ้น ดังนั้นกำรเสริมสำรละลำย Equex STM ในน้ ำยำเจือจำงจึงน่ำจะเป็นอีก
ทำงเลือกหนึ่งในกำรเพ่ิมทั้งคุณภำพน้ ำเชื้อแช่แข็งและประสิทธิภำพกำรผสมติดในแพะ และเมื่อพิจำรณำ
ต้นทุนกำรผลิตในส่วนของน้ ำยำเจือจำงที่ไม่เสริมสำรละลำย Equex STM มีรำคำ 60 บำท/โด๊ส ในขณะที่
น้ ำยำเจือจำงที่เสริมสำรละลำย Equex STM มีรำคำ 60.15 บำท/โด๊ส ซึ่งแตกต่ำงกันเล็กน้อย ถือว่ำเป็นกำร
เพ่ิมต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำมำกเมื่อเทียบกับผลที่ได้รับจำกกำรเพ่ิมอัตรำกำรผสมติดได้อีก 15%  

ผลกำรศึกษำในกลุ่มที่ไม่เสริมสำรละลำย Equex STM ควำมเข้มข้น 150 ล้ำนตัวต่อโด๊สและ100 
ล้ำนตัวต่อโด๊ส พบว่ำอัตรำกำรผสมติดจำกควำมเข้มข้นของน้ ำเชื้อแช่แข็งทั้ง 2 ระดับไม่แตกต่ำงกัน โดยมี
อัตรำกำรผสมติดที่ 30-32.5% ซึ่งถือว่ำอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้ำงต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกำรผสมเทียมแพะที่ผ่ำนมำ
ส่วนใหญ่ใช้น้ ำเชื้อแช่แข็งที่ควำมเข้มข้น 200 ล้ำนตัวต่อโด๊ส โดยในปี พ.ศ. 2550 มีกำรศึกษำเหนี่ยวน ำกำร
เป็นสัดในแพะพันธุ์ซำเนน ด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนร่วมกับ PGF2α และ PMSG ในกำรผสมเทียมแบบ
ก ำหนดเวลำด้วยน้ ำเชื้อแช่แข็งที่มีควำมเข้มข้น 200 ล้ำนตัวต่อโด๊ส ในชั่วโมงที่ 48 และชั่วโมงที่ 72 พบว่ำมี
อัตรำกำรผสมติดที่ร้อยละ 52 (นิวัตน์และคณะ2550) และปี พ.ศ. 2552 มีกำรทดลองเหนี่ยวน ำกำรเป็นสัด
และผสมเทียมแพะพันธุ์ซำเนน โดยกำรเหนี่ยวน ำด้วยฮอร์โมน PMSG ด้วยน้ ำเชื้อแช่แข็งที่มีควำมเข้มข้น 200 
ล้ำนตัวต่อโด๊ส พบว่ำอัตรำกำรผสมติดเท่ำกับร้อยละ 47-50 (พีระพงษ์และคณะ 2552) ต่อมำในปี พ.ศ. 2553 
พีระพงษ์และสำโรช (2553) ศึกษำผลของใช้ CIDR® และ Chornogest ในกำรเหนี่ยวน ำกำรเป็นสัดและผสม
เทียมในแพะซำเนนด้วยน้ ำเชื้อแช่แข็งที่มีควำมเข้มข้น  200 ล้ำนตัวต่อโด๊ส พบว่ำมีอัตรำกำรผสมติดเท่ำกับ
ร้อยละ 39.9-43.1 ในขณะที่ อภิชัยและคณะ (2553) รำยงำนกำรใช้ CIDR® และผสมเทียมด้วยน้ ำเชื้อแช่แข็ง
ที่มคีวำมเข้มข้น 200 ล้ำนตัวต่อโด๊ส มีอัตรำกำรผสมติดร้อยละ 30 และในต่ำงประเทศ กำรผสมเทียมแพะก็ใช้
น้ ำเชื้อแช่แข็งที่มคีวำมเข้มข้น 200 ล้ำนตัวต่อโด๊ส ซึ่งมีอัตรำกำรผสมติดใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 58 (Holtz et 
al.,2008) และ Arrebola et al. (2012) ผสมเทียมโดยใช้น้ ำเชื้อที่มีควำมเข้มข้น 200 ล้ำนตัวต่อโด๊ส ครั้ง
เดียวที ่46 ชั่วโมงภำยหลังถอดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดฟองน้ ำสอดช่องคลอดมีอัตรำผสมติดที่ 48.7%  

ในขณะเดียวกัน มีกำรศึกษำลดควำมเข้มข้นของน้ ำเชื้อแช่แข็งควำมเข้มข้น 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส ซึ่ง
เป็นระดับที่ให้ผลกำรผสมติดไม่ต่ำงจำกน้ ำเชื้อแช่แข็งที่ควำมเข้มข้น 200 ล้ำนตัวต่อโด๊ส โดย Dogan et al. 
(2004) ศึกษำเปรียบเทียบฮอร์โมนฟรูออโรเจสโตนและเมดดรอกซี่โปรเจสเตอโรนแบบฟองน้ ำชนิดสอดช่อง
คลอดเหนี่ยวน ำกำรเป็นสัดและผสมเทียมโดยใช้น้ ำเชื้อควำมเข้มข้น 150 ล้ำนตัว/โด๊ส โดยผสมเทียมครั้งเดียว
ชั่วโมงท่ี 48  หลังถอดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน พบว่ำมอัีตรำผสมติดร้อยละ 52.6 และ 50 ตำมล ำดับ ขณะที่ 
พีระศักดิ์ (2548) ท ำกำรผสมเทียมแพะด้วยน้ ำเชื้อแช่แข็งทีมี่ควำมเข้มข้น 100 ล้ำนตัวต่อโด๊ส ผสมเทียมเพียง
ครั้งเดียวมีอัตรำกำรผสมติดร้อยละ 60-65   



8 

 

อย่ำงไรก็ตำมจำกผลกำรศึกษำในครั้งนี้ กำรลดระดับควำมเข้มข้นของน้ ำเชื้อจำก 150 เป็น 100 ล้ำน
ตัวต่อโด๊ส มีผลท ำให้อัตรำกำรผสมติดไม่แตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรผลิตน้ ำเชื้อแช่แข็งแพะจึงอำจลดระดับควำม
เข้มข้นของน้ ำเชื้อเป็น 100 ล้ำนตัวต่อโด๊ส แต่พบว่ำอัตรำกำรผสมติดยังค่อนข้ำงต่ ำ ซึ่งเกิดจำกสำเหตุหลำย
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตรำกำรผสมติด ทั้งนี้สันนิษฐำนว่ำอำจเกิดจำกปัจจัยในกำรเลี้ยงดูแม่แพะ ซึ่งในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อยเลี้ยงแพะจ ำนวนไม่มำก ปล่อยหลังบ้ำนให้กินหญ้ำและต้นพืชที่
มีตำมธรรมชำติ ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรเลี้ยงในสภำพฟำร์มที่มีกำรจัดกำรที่ดีกว่ำ จึงท ำให้อัตรำกำรผสมติดต่ ำ
จ ำเป็นต้องหำแนวทำงเพ่ิมอัตรำกำรผสมติดให้สูงขึ้นกว่ำนี้ซึ่งยังมีปัจจัยอ่ืนๆที่อำจมีผลต่ออัตรำกำรผสมติดจำก
กำรผสมเทียมด้วยวิธีนี้ เช่น ต ำแหน่งที่ปล่อยน้ ำเชื้อ กำรใช้เวลำผสมเทียม กำรจัดกำรอำหำรสัตว์ เป็นต้น โดย
มีรำยงำนกำรศึกษำของ Arrebola et al. (2012) รำยงำนว่ำต ำแหน่งที่ปล่อยน้ ำเชื้อมีผลต่ออัตรำกำรผสมติด 
กำรใช้เวลำผสมเทียมนำนจะท ำให้อัตรำกำรผสมติดต่ ำกว่ำใช้เวลำสั้น (Houdeau et al., 2008) และแพะที่
ได้รับกำรเสริมอำหำรจะแสดงพฤติกรรมกำรเป็นสัดและมีอัตรำกำรตกไข่ กำรตั้งท้องดีกว่ำแพะที่ไม่ได้รับกำร
เสริมอำหำร (Fitz-Rodriguez et al.,2009) 

สรุปผลการทดลอง 
กำรเสริมสำรละลำย Equex STM ในน้ ำยำเจือจำงน้ ำเชื้อสำมำรถช่วยเพิ่มคุณภำพน้ ำเชื ้อแช่แข็ง

แพะและอัตรำกำรผสมติดให้สูงขึ้น ส่วนน้ ำเชื้อแช่แข็งที่ไม่เสริม Equex STM ควำมเข้มข้นของอสุจิที่ระดับ 
100 และ 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส มีผลท ำให้อัตรำกำรผสมติดในแพะพ้ืนเมืองลูกผสมในพ้ืนที่ภำคใต้ของประเทศ
ไทยไม่แตกต่ำงกัน  

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันกำรผลิตน้ ำเชื้อแช่แข็งแพะของกรมปศุสัตว์มีควำมเข้มข้นของอสุจิที่ระดับ 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส 

ดังนั้นหำกต้องกำรเพ่ิมคุณภำพน้ ำเชื้อแช่แข็งและอัตรำกำรผสมติด ควรพิจำรณำเสริมสำรละลำย Equex STM 
ในน้ ำยำเจือจำงน้ ำเชื้อและในกรณีที่ต้องกำรเพ่ิมปริมำณกำรผลิตแต่ยังคงคุณภำพน้ ำเชื้อและอัตรำกำรผสมติดไม่
แตกต่ำงจำกเดิม อำจพิจำรณำลดควำมเข้มข้นของอสุจิที่ระดับ 150 ล้ำนตัวต่อโด๊ส เป็นที่ระดับ100 ล้ำนตัวต่อ
โด๊ส เพ่ือใหไ้ด้ปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร  

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งำนวิจัยนี้ ได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ(วช.) คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ

นำยสัตวแพทย์กิตติศักดิ์ แสงสกุล และเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ ที่ให้
กำรช่วยเหลือและสนับสนุนให้สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยเป็นไปตำมวัตถุประสงค์  

เอกสารอ้างอิง 
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PGF2α ร่วมกับ PMSG ต่อกำรผสมติดของแพะพันธุ์ซำเนน. วำรสำรเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุ
สัตว์ . ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 สิงหำคม 2550. หน้ำ 1-7.  
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