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RESEARCH ARTICLE
The Comparison of Frozen-thawed Thamin
Eld’s Deer (Cervus eldii thamin) Sperm Head
Morphometric in TRIS and BF5F Extender by
Computer Assisted Sperm Analysis (CASA)
Sukuman Rittem1, Piyawan Suthanmapinanh2, Worawidh Wajjwalku2, Sitthawee Thongtipsiridech2*

Abstract

Objective—To determine and compare characteristics of frozen-thawed Thamin Eld’s deer sperm head
morphometry using two different extenders.
Materials and Methods—Semen was collected from sixteen Thamin Eld’s deer using electroejaculation.
Semen was immediately evaluated for the percentage of progressively motility, volume, pH and sperm
concentration. Seven samples were selected based on semen quality and used for cryopreservation with 2
extenders; TRIS and BF5F that contained 5% of glycerol. Semen of each animal was divided to 2 groups.
Each part of divided semen was immediately diluted and cryopreserved with different extender. Frozenthawed spermatozoa were prepared by twice adding ‘washing’ medium (1% BSA in HAM’s F-10) followed by centrifugation for 5 minutes and 3 minutes at 200xg, respectively. The sperm concentration was
adjusted to 100x106 sperm/ml by adding washing medium then smeared on cleaned glass slide, fixed with
95% ethanol and stained with Eosin and Polychrome methylene blue. At least 100 spermatozoa from two
slides in each sample were analyzed by Computer Assisted Sperm Analysis at 60x magnification.
Results—The average of frozen-thawed sperm morphometric analysis in Tris extender were as followed:
length 8.2 µm, width 4.3 µm, the ratio of width/length 51.9%, head area 28.7µm2 and head perimeter 21.0
µm. The average of frozen-thawed sperm morphometrics analysis in BF5F extender were as followed:
length 8.4 µm, width 4.4 µm, the ratio of width/length 52.6%, head area 29.8 µm2 and head perimeter
21.6 µm.
Conclusion—The significant differences (P<0.05) in frozen-thawed sperm head morphometric of Thamin Eld’s deer between in TRIS and BF5F extender demonstrated the effects of extender for cryopreservation which might be used as indicators for extender choosing in sperm cryopreservation.
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การเปรียบเทียบขนาดหัวอสุ จลิ ะมัง่ สายพันธุ์พม่ า (Cervus eldii
thamin) ทีผ่ ่ านการแช่ แข็งในสารละลายน�ำ้ เชื้อชนิด TRIS และ
BF5F ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ (CASA)
สุ ขมุ าล ฤทธิ์เต็ม1, ปิ ยวรรณ สุ ธรรมาภินนั ท์2, วรวิทย์ วัชชวัลคุ2 , สิ ทธวีร์ ทองทิพย์ศิริเดช2*

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขนาดของหัวอสุ จิแช่แข็งของละมัง่ สายพันธุ์พม่าในสารละลายน�้ำเชื้อชนิ ด
TRIS และ BF5F
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เก็บตัวอย่างน�ำเชื้อจากละมัง่ สายพันธุ์พม่าจ�ำนวน 16 ตัว ด้วยวิธีการกระ
ตุน้ โดยใช้ไฟฟ้ า น�ำน�้ำเชื้อมาทดสอบคุณภาพเบื้องต้น คัดเลือกน�้ำเชื้อที่คุณภาพตามที่กำ� หนดเพือ่ ผ่าน
กระบวนการแช่แข็ง 7 ตัวอย่าง แบ่งแช่แข็งด้วยสารละลายน�้ำเชื้อ 2 ชนิดคือ TRIS และ BF5F หลัง
จากนั้นน�ำตัวอย่างมาอุ่นละลาย ท�ำความสะอาดโดยเติมน�้ำยาท�ำความสะอาดน�้ำเชื้อ (1% BSA in
HAM’s F-10) แล้วปั่ นเหวีย่ ง เลือกเก็บส่ วนตะกอนแล้วเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 100x106 ตัว/มล.
น�ำตัวอย่างที่ได้ smear บนแผ่นกระจกสไลด์สะอาด 2 แผ่น น�ำไปแช่ในเมธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ แล้ว
ย้อมด้วยสี eosin และ polychrome metyhlene blue แล้ววิเคราะห์ดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยนับตัว
อสุ จิจากแต่ละตัวอย่างทั้ง 2 แผ่นกระจกสไลด์ 100 ตัว
ผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยความยาวส่วนหัวอสุจิในสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS 8.2 ไมโครเมตร ในสารละลาย
น�้ำเชื้อ BF5F 8.4 ไมโครเมตร ค่าเฉลี่ยความกว้างหัวอสุ จิในสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS 4.3 ไมโครเมตร
ในสารละลายน�้ำเชื้อ BF5F 4.4 ไมโครเมตร เปอร์เซ็นต์ความกว้าง/ความยาวของตัวอสุจิในสารละลาย
น�้ำเชื้อ TRIS 51.9 เปอร์เซ็นต์ ในสารละลายน�้ำเชื้อ BF5F 52.6 เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยพื้นที่ของหัวอสุ จิ
ในสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS 28.7 ตารางไมโครเมตร ในสารละลายน�้ำเชื้อ BF5F 29.8 ตารางไมโครเมตร
อย่าง และค่าเฉลี่ยความยาวรอบหัวอสุจิละมัง่ ในสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS 21 ไมโครเมตร ในสารละลาย
น�้ำเชื้อ BF5F 21.6 ไมโครเมตร
ข้ อสรุป ขนาดของหัวอสุ จิละมัง่ ที่ผา่ นการแช่แข็งด้วยสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS และ BF5F มีขนาด
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ข้อมูลที่ได้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อคัดเลือกสารละลายน�้ำเชื้อที่
เหมาะสมในการแช่แข็งน�้ำเชื้อละมัง่ ให้ได้คุณภาพดีต่อไป
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บทนำ�
ประเทศไทยจัดละมัง่ เป็ นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2535 มีสถานภาพประชากรอยูใ่ นระดับเสี่ ยงต่อการสูญพันธุต์ ามการจัดสถานภาพของไอยูซีเอ็น (The
International Union for Conservation of Nature or ICUN) และถูกจัดอยูใ่ นบัญชีหมายเลข 1 ตาม
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (The Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora or CITES) ปัจจุบนั ประเทศไทย
มีละมัง่ อยูส่ องสายพันธุ์ ได้แก่ละมัง่ พันธุ์ไทย (Cervus eldii siamensis) และละมัง่ พันธุ์พม่า (Cervus
eldii thamin) ซึ่งละมัง่ ทั้งสองพันธุ์ได้สูญพันธุ์ไปจากป่ าธรรมชาติของประเทศไทยแล้ว [1] แต่ยงั
คงเหลือประชากรของละมัง่ ทั้งสองพันธุ์ในกรงเลี้ยงอยูส่ ่ วนหนึ่ง ส�ำหรับละมัง่ พันธุ์ไทยนั้นอยูใ่ น
ภาวะเสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์เป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากมีประชากรรวมกันทั้งประเทศน้อยกว่า 50 ตัวและมี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมต�่ำ ส�ำหรับละมัง่ พันธุ์พม่ายังคงมีอยูใ่ นกรงเลี้ยง 824 ตัว ในสวนสัตว์
ขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางแห่ง ในสังกัดของกรม
อุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช [2] จึงมีความพยายามในการปล่อยละมัง่ พันธุ์พม่าคืนสู่ ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ.
2546 เพื่อให้ละมัง่ ยังด�ำรงอยูใ่ นธรรมชาติ ณ ปัจจุบนั ได้มีการด�ำเนินการปล่อยแล้วในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทยั ธานี และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเวียงลอ จ.พะเยาและอยูใ่ นระหว่างการ
ติดตามผล [3] แต่เนื่องด้วยจ�ำนวนประชากรในกรงเลี้ยงที่มีอยูย่ งั ไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินการในระยะ
ยาว ประกอบกับการจัดการเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อเตรี ยมน�ำปล่อยสู่ ธรรมชาติ
จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการช่วยเหลือทางระบบสื บพันธุ์ (Asissted-reproductive technology) ใน
ละมัง่ ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ดงั กล่าว [4]
การแช่แข็งน�้ำเชื้อเพื่อเก็บไว้เป็ นธนาคารพันธุกรรมและน�ำไปใช้ในการผสมเทียมหรื อการ
ผลิตตัวอ่อนในหลอดแก้วนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งในกระบวนการช่วยเหลือทางระบบสื บพันธุ์ มีการพัฒนา
ในสัตว์ป่าหายากชนิดต่าง ๆ เช่น ช้างเอเชีย [5, 6] เสื อปลา [7] Iberian red deer [8] bobcat [9] และ
แพนด้ายักษ์ [10] น�้ำเชื้อแช่แข็งสามารถน�ำมาช่วยในการจัดการประชากรและพัฒนาสายพันธุ์ โดย
สามารถขนส่ งน�้ำเชื้อไปผสมกับแม่พนั ธุ์ที่ตอ้ งการในพื้นที่ห่างกันได้โดยไม่ตอ้ งขนย้ายสัตว์ พบว่า
ในละมัง่ มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบสื บพันธุ์และการแช่แข็งน�้ำเชื้อค่อนข้างน้อย ตัวอย่าง เช่น รายงาน
การศึกษาของ Harnal และคณะ (2001) ที่ศึกษาสารเหนี่ยวน�ำกระบวนการ capacitation ของตัวอสุ จิ
ละมัง่ ในห้องทดลอง เพื่อพัฒนากระบวนการผสมในห้องทดลอง การศึกษาของ Monfort และคณะ
(1993) [11] ที่ทำ� การทดลองผสมเทียมด้วยน�้ำเชื้อละมัง่ ที่แช่แข็งด้วยสารละลายน�้ำเชื้อชนิด BF5F ได้
ส�ำเร็จ แต่พบว่ามีอตั ราการตั้งท้องที่ตรวจสอบในวันที่ 90 หลังการผสม เพียงแค่ 9 ตัว จากการผสมเทียม
ทั้งหมด 20 ตัว โดยคุณภาพของตัวอสุ จิแช่แข็งหลังการอุ่นละลาย เป็ นปั จจัยหนึ่งที่สำ� คัญที่มีผลต่อ
อัตราการผสมติด [9, 12,13] ซึ่งพบว่ามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อคุณภาพตัวอสุ จิภายหลังการอุ่น
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ละลาย ตัวอย่างเช่น สารละลายน�้ำเชื้อที่ใช้ในการแช่แข็งก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพตัวอสุ จิ
ภายหลังการอุ่นละลาย ส�ำหรับสารละลายน�้ำเชื้อชนิด BF5F มีรายงานการทดลองใช้แช่แข็งน�้ำเชื้อ
ละมัง่ [11, 14, 15] และสารละลายน�้ำเชื้อชนิด TRIS มีรายงานการใช้ในสัตว์เคี้ยวเอื้องและสัตว์ตระกูล
กวาง เช่น Sika deer และกวางป่ าไทย ซึ่งสามารถใช้แช่แข็งในสัตว์ดงั กล่าวได้ดี [16] สารละลายน�้ำ
เชื้อ TRIS จึงน่าจะเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจน�ำมาใช้ในกระบวนแช่แข็งละมัง่ ได้
การแช่แข็งตัวอสุ จิจะส่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันออสโมติก [12] เนื่องจากการ
เติมสารป้ องกันความเย็นที่มีค่าแรงดันออสโมติกสู ง เช่น กลีเซลรอล หรื อ dimethy sulphoxide และ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการแช่แข็งและการอุ่นละลาย อาจส่ งผลให้สภาพของเยือ่ หุม้ เซลล์
ถูกท�ำลาย ความสามารถในการแลกเปลี่ยนน�้ำและสารในเซลล์ลดลง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ อาจมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาดหัวอสุ จิภายหลังการแช่แข็ง [12] มีรายงานการศึกษาขนาดหัวของตัวอสุ จิมนุษย์
พบว่ากลุ่มตัวอสุ จิที่มีเปอร์ เซ็นต์ขนาดหัวต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยทัว่ ไปจะมีอตั ราการผสมติดต�่ำกว่ากลุ่มตัว
อสุ จิที่มีเปอร์เซ็นต์ขนาดหัวอยูใ่ นค่าเฉลี่ยทัว่ ไป [17] มีรายงานพบว่าส่ วนประกอบในสารละลายน�้ำ
เชื้อ กระบวนการแช่แข็งและการอุ่นละลายมีผลต่อค่าแรงดันออสโมติกภายในเซลล์ โดยสามารถ
ท�ำให้เซลล์ขยายขนาดขึ้นหรื อขนาดเล็กลง [18] มีรายงานการศึกษาผลของสารละลายน�้ำเชื้อและ
กระบวนการแช่แข็งกับขนาดของหัวอสุ จิแพะ [19] และม้า [20] พบว่าชนิดของสารละลายน�้ำเชื้อมี
ผลต่อขนาดหัวที่เปลี่ยนแปลงไปสู งกว่ากระบวนการแช่แข็ง ดังนั้นการวัดขนาดหัวของตัวอสุ จิดว้ ย
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer assisted sperm analysis; CASA) ที่สามารถแสดงความยาว ความกว้าง
อัตราส่ วนความกว้าง/ความยาวของตัวอสุ จิ บ่งชี้รูปร่ างหัวของตัวอสุ จิ แสดงพื้นที่และความยาวรอบ
หัว ของตัว อสุ จิ จึ ง เป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ใ ช้ต รวจสอบผลจากการเปลี่ ย นแปลงขนาดหัว เมื่ อ ผ่า น
กระบวนการแช่แข็ง นอกจากนี้ขนาดหัวของตัวอสุ จิจะใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับสัตว์แต่ละชนิด
โดยค่าต่าง ๆ มีความแตกต่างกันตามแต่ละชนิดสัตว์ ดังรายงานขนาดหัวของตัวอสุจิในสัตว์ชนิดต่างๆ
เช่น สุ นขั [21] ม้าไทยพื้นเมือง [22] และเลียงผา [23] ส�ำหรับในการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาขนาดของหัวอสุ จิแช่แข็งของละมัง่ สายพันธุ์พม่าในสารละลายน�้ำเชื้อชนิด TRIS และ BF5F
หลังการอุ่นละลาย

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บตัวอย่ างน�ำ้ เชื อ้
ท�ำการเก็บตัวอย่างน�้ำเชื้อจากละมัง่ เพศผูโ้ ตเต็มวัย (อายุมากกว่า 2 ปี ) สายพันธุ์พม่าจ�ำนวน
16 ตัว ตัวละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือน เมษายน ถึงเดือนกันยายน ณ สถานี เพาะและขยายพันธุ์สัตว์ป่า
บางละมุง สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว สวนสัตว์นครราชสี มา และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ท�ำการวางยาสลบละมัง่ ด้วย Ketamin HCl (Calypsol ; องค์การ
®
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เภสัชกรรม, กรุ งเทพ) ขนาด 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ Xylazine HCl (X-ZINE®; L.B.S. Laboratory
Ltd., part, กรุ งเทพ) ขนาด 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยการฉี ดเข้ากล้ามเนื้อ และกระตุน้ การหลัง่ น�้ำ
เชื้อด้วยกระแสไฟฟ้ าผ่านทางทวารหนัก (electro-ejaculation) โดยใช้กระแสไฟฟ้ าแบบกระแสสลับ
ด้วยความถี่ 60 Hz และใช้ probe (PT Electronics, Boring OR) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร
เป็ นตัวน�ำกระแสไฟฟ้ ากระตุน้ ผ่านทางทวารหนัก ใช้รูปแบบการกระตุน้ ทั้งหมด 3 ระดับ ดังนี้ ระดับ
ที่ 1 กระตุน้ ด้วยกระแสไฟฟ้ าระดับ 3, 4 และ 5 โวลท์ ระดับที่ 2 กระตุน้ กระแสไฟฟ้ าระดับ 4, 5 และ
6 โวลท์ และระดับที่ 3 กระตุน้ ด้วยกระแสไฟฟ้ าระดับ 5, 6 และ 7 โวลท์ โดยแต่ละระดับจะกระตุน้
ด้วยกระแสไฟฟ้ าระดับละ 10 ครั้ง เป็ นจ�ำนวนทั้งสิ้น 30 ครั้งต่อระดับการกระตุน้ เมื่อครบแต่ละระดับ
การกระตุน้ จะพักครั้งละ 5 นาทีจึงเริ่ มการกระตุน้ ในระดับต่อไป การรองเก็บน�้ำเชื้ อด้วยหลอด
พลาสติกสะอาดขนาด 50 มิลลิลิตร
Figure 1. Collecting Semen from Immobilized Thamin ดังแสดงใน Figure 1 [11,14]
Eld’s Deer by Using Electroejaculation
การตรวจคุณภาพน�ำ้ เชื อ้ เบือ้ งต้ น
ท�ำ การตรวจคุ ณ ภาพน�้ำเชื้ อ
เบื้องต้น ได้แก่ สี ความหนืด สิ่ งปน
เปื้ อน ความเป็ นกรด-ด่ า ง และ
ปริ มาตร ดัง แสดงใน Figure 2
ส�ำหรับอัตราการเคลือ่ นที่ไปข้างหน้า
ของตัวอสุ จิจะท�ำการตรวจสอบโดย
ใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาแล้วให้
คะแนนโดยผูต้ รวจสอบคนเดียวกัน
Figure 2. Fresh Semen Characteristic of Eld’s ในทุกตัวอย่าง ท�ำการเลือกใช้น้ ำ� เชื้อ
Deer Stimulated by Electro-ejaculation Technique ที่มอี ตั ราการเคลือ่ นที่ไปข้างหน้าของ
ตัวอสุ จิมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ความ
เข้มข้นตัวอสุ จินบั โดยใช้ hemocytometer chamber [24] ต้องมากกว่า
700 ล้านตัว/มิลลิลิตร การนับจ�ำนวน
ตัวเป็ น- ตัวตายโดยย้อมสี Eosin 1
เปอร์ เซ็ นต์ ใ นน�้ ำกลั่ น ผสมกั บ
Nigrosin 1 เปอร์เซ็นต์ในน�้ำกลัน่ นับ
จ�ำนวนตัวอสุ จิดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
โดยนับ ทั้ง หมด 100 ตัว /ตัว อย่า ง
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จ�ำนวนตัวอสุ จิมีชีวติ ต้องมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และตรวจนับรู ปร่ างลักษณะตัวอสุจิโดยการย้อมด้วย
สี carbol fuchsin และ eosin นับความผิดปกติจาก ตัวอสุ จิ 100 ตัว/ตัวอย่าง (William’s Stain) [25]
การแช่ แข็งน�ำ้ เชื อ้
น�ำน�้ำเชื้อที่ผา่ นคุณภาพตามที่กำ� หนดมาแบ่งเป็ นสองกลุ่มการทดลอง โดยกลุ่มที่ผา่ นการแช่
แข็งด้วยสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS (แรงดันออสโมติก 345 มิลลิออสโม/กิโลกรัม ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
6.13) และกลุ่มที่สองผ่านการแช่แข็งด้วยสารละลายน�้ำเชื้ อ BF5F (แรงดันออสโมติก 315 มิลลิ
ออสโม/กิโลกรัม ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 6.55) ท�ำการแช่แข็งด้วยวิธีเดียวกันคือ การแช่แข็งแบบ 2-steps
[14] โดยแบ่งการเติมสารละลายน�้ำเชื้อออกสองส่ วนเท่า ๆ กัน โดยปริ มาณสารละลายน�้ำเชื้อที่ใช้จะ
ค�ำนวณจากความเข้มข้นสุ ดท้ายของตัวอสุ จิหลังการละลายที่ตอ้ งการให้เท่ากับ 100 ล้านตัว/มิลลิลิตร
สารละลายน�้ำเชื้อส่วนที่ 1 ไม่เติมสารป้ องกันอันตรายจากการแช่แข็ง (cryoprotectant) และสารละลาย
น�้ำเชื้อส่ วนที่ 2 เติมสารป้ องกันอันตรายจากการแช่แข็ง โดยใช้กลีเซอรอลเข้มข้น10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งมี
รายงานการใช้สารดังกล่าวในกระบวนการแช่แข็งน�้ำเชื้อละมัง่ และสัตว์ตระกูลกวาง [14,11] หลัง
จากเติมสารละลายน�้ำเชื้อส่ วนแรก น�ำน�้ำเชื้อไปลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิหอ้ งจนถึง 5 องศาเซลเซี ยส
ภายในระยะเวลา 30 นาที หลังจากนั้นเติมสารละลายน�้ำเชื้อส่ วนที่ 2 โดยแบ่งเติม 4 ครั้งครั้งละเท่าๆ
กัน ห่างกันครั้งละ 15 นาที ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซี ยส โดยสุ ดท้ายแล้วความเข้มข้นกลีเซอรอลเหลือ
เป็ น 5 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นทิ้งไว้ที่อุณหภูมิเดิมเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เมื่อครบก�ำหนดเวลาบรรจุน้ ำ�
เชื้อลงในหลอดพลาสติกขนาด 0.25 มิลลิลิตร น�ำไปแช่แข็งด้วยวิธีองั ไอไนโตรเจนเหลวที่ระดับความ
สู งเหนือไนโตรเจนเหลว 2.5 เซนติเมตร เป็ นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นเก็บหลอดพลาสติกที่บรรจุน้ ำ�
เชื้อแช่แข็งไว้ในไนโตรเจนเหลวซึ่งบรรจุอยูใ่ นถังเพื่อรอน�ำไปทดสอบคุณภาพหลังการแช่แข็ง
การอุ่นละลายน�ำ้ เชื อ้
น�ำน�้ำเชื้อละมัง่ แช่แข็งมาอุ่นละลาย ในน�้ำอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 วินาที ซึ่ ง
เป็ นวิธีการที่ดดั แปลงมาจากรายงานของ Soler และคณะ (2003) [26] ที่ใช้อุณหภูมิระดับเดียวกัน แต่
ท�ำการเพิ่มระยะเวลาในการอุ่นละลายมากขึ้น
การตรวจวัดขนาดหั วอสุจิละมัง่ ที่ผ่านการแช่ แข็งและอุ่นละลายด้ วยเครื่ อง CASA
เตรี ยมตัวอย่างอสุจิโดยดูดน�้ำเชื้อ 500 ไมโครลิตรใส่ Eppendorf แล้วเติมน�้ำยาท�ำความสะอาด
น�้ำเชื้อ คือ 1% BSA (Sigma, St. Louis, MO)ใน HAM’s F-10 (Sigma, St. Louis, MO)500 ไมโครลิตร
น�ำไปปั่นด้วยความเร็ ว 200 g เป็ นเวลา 5 นาที เมื่อครบเวลาน�ำตะกอนที่ได้เติมน�้ำยาท�ำความสะอาด
น�้ำเชื้อ 250 ไมโครลิตรน�ำไปปั่นอีกครั้งด้วยความเร็ ว 200 g เป็ นเวลา 3 นาที เลือกเก็บส่ วนตะกอนน�ำ
มาเติมน�้ำยาท�ำความสะอาดน�้ำเชื้อ เพื่อเจือจางให้ได้ความเข้มข้นของตัวอสุ จิ 100 ล้านตัว/มล. น�ำ
ตัวอย่างน�้ำเชื้อ smear บนกระจกสไลด์สะอาด 2 แผ่น น�ำไปแช่ในเมธานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 5 นาทีแล้ว
ย้อมด้วยสี eosin และ polychrome metyhlene blue 20 นาทีตามล�ำดับ น�ำสไลด์ที่ผา่ นการย้อมสี มาล้าง
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น�้ำ สะอาดเพื่ อ ล้า งสี ส่ ว นเกิ น ออก
แล้ว น�ำ ไปวิ เ คราะห์ ข นาดหัว อสุ จิ
ด้วยเครื่ อง Computer Assisted Sperm
Analysis (CASA) รุ่ น TOX IVOS
version 12.0 (Hamilton Thorne Biosciences, Beverly MA, USA) ด้วย
โปรแกรมทางการค้า Oval Metrix
Version 4.18 โดยนับตัวอสุ จิจาก
ตัวอย่างทั้ง 2 แผ่นกระจกสไลด์ 100
ตัว/ตัวอย่าง การวัดขนาดหัวและการ
ตรวจสอบโดยใช้กำ� ลังขยายกล้อง 60
เท่ า การนับ แบบสุ่ ม จากตัว อสุ จิ ที่
กล้องจับได้และสามารถจับภาพหัว
อสุ จิ ไ ด้อ ย่า งสมบู ร ณ์ โดยนับ จาก
เฉพาะบริ เวณที่มีการวัดขนาดหัวหัวอสุ จิแบบสมบูรณ์มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงใน Figure 3
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ (P<0.05) โดยหาค่าเฉลี่ยของดัชนีบ่งชี้คุณภาพน�้ำเชื้อสด
ภายหลังการกระตุน้ การหลัง่ น�้ำเชื้อของละมัง่ และเปรี ยบเทียบขนาดหัวของตัวอสุ จิภายหลังการอุ่น
ละลายในสารละลาย TRIS และ BF5F ด้วยวิธี Paired sample T-Test
Figure 3. The Morphometric of Frozen-thaw Spermatozoa
of Eld’s Deer Evaluated by CASA

ผลการศึกษา
จากการกระตุน้ เก็บน�้ำเชื้อละมัง่ พันธุ์พม่าจ�ำนวน 16 ตัว สามารถเก็บน�้ำเชื้อของละมัง่ ได้ท้ งั
สิ้ น 12 ตัว มีละมัง่ จ�ำนวน 4 ตัวจาก 16 ตัวไม่สามารถเก็บน�้ำเชื้อได้แม้ได้รับการกระตุน้ ด้วยกระแส
ไฟฟ้ าทั้ง 3 ระดับ จากข้อมูลพบว่าละมัง่ ที่ไม่สามารถเก็บน�้ำเชื้อนั้น ท�ำการรี ดเก็บในช่วงเดือนสิ งหาคม
และกันยายน ซึ่ งลักษณะภายนอกของละมัง่ ทั้งสี่ ตวั มีลกั ษณะที่เหมือนกัน คือ เขาแก่ที่มีลกั ษณะแข็ง
และสี เข้ม ที่เกิดขึ้นในฤดูกาลผสมพันธุ์หลุดออกแล้ว
กลุ่มละมัง่ ที่สามารถกระตุน้ การหลัง่ น�้ำเชื้อได้เมื่อกระตุน้ ด้วยกระแสไฟฟ้ า พบว่าน�้ำเชื้อมี
ลักษณะต่างกันตามระดับไฟฟ้ าที่ใช้กระตุน้ โดยสามารถแบ่งตามระดับไฟฟ้ าที่ใช้กระตุน้ ได้ 3 ส่ วน
ดังนี้ น�้ำเชื้อจากระดับการกระตุน้ ที่ 1 มีสีขาวขุ่น คล้ายสี น้ ำ� นม ข้น ไม่มีตะกอน พบว่ามีละมัง่ 33.33
เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มละมัง่ ที่เก็บน�้ำเชื้อได้ ไม่สามารถหลัง่ น�้ำเชื้อออกมาในระดับการกระตุน้ นี้ ระดับ
การกระตุน้ ที่ 2 พบน�้ำเชื้อสี ขาวขุ่นคล้ายสี น้ ำ� นม มีความข้นน้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับน�้ำเชื้อที่หลัง่
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ในระดับการกระตุน้ ที่ 1 พบว่าละมัง่ ทั้ง 12 ตัวในกลุ่มการทดลองนี้สามารถหลัง่ น�้ำเชื้อออกมาที่ระดับ
การกระตุน้ ที่ 2 ส�ำหรับน�้ำเชื้อที่เก็บได้ในระดับการกระตุน้ ที่ 3 มีลกั ษณะใสและมีความหนืดเพิม่ ขึ้น
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับน�้ำเชื้อที่ได้จากการกระตุน้ ด้วยกระแสไฟฟ้ าระดับอื่น ละมัง่ 12 ตัว สามารถหลัง่
น�้ำเชื้อที่ระดับการกระตุน้ นี้
จากการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำเชื้อสดโดยน�ำน�้ำเชื้อที่ได้จากการกระตุน้ ทุกระดับรวมกันแล้ว
ท�ำการวิเคราะห์ ข้อมูลแสดงใน Table 1 พบว่าปริ มาตรเฉลี่ยของน�้ำเชื้อในละมัง่ ที่ทำ� การศึกษา คือ
Table 1. Fresh Semen Characteristics of Eld’s Deer (Mean ± SEM)
Semen Characteristics
Volume (ml)
pH
Concentration (x106/ml)
Progressive motility (%)
Viable sperm (%)
Normal Morphology (%)

Cervus eldii thamin (n=12)
2.3 +0.3
7.6+0.2
1124.4+258.6
79.2+2.1
83.8+4.1
92.3+1.8

Table 2. Morphometry Characteristics of Eld’s Deer Spermatozoa by Using CASA (Mean ±
SEM)
Morphometry characteristics

Cervus eldii thamin (n=7)
TRIS
BF5F
Length (µM)
8.2+1.5 a
8.4+1.4 b
Width (µM)
4.3+1.3 a
4.4+1.4 b
Wildth/Length (%)
51.9+0.2 a
52.6+0.1 b
Head area (µM2)
28.7+0.1 a
29.8+0.1 b
Head perimeter (µM)
21.0+4.4 a
21.6+0.3 b
(a)
The value of TRIS groups are significantly different (p<0.05) from the value of BF5F groups (b).

2.3 มิลลิลิตร ความเป็ นกรด-ด่างมีค่า 7.6 ความเข้มข้นเฉลี่ยของตัวอสุ จิ คือ 1124.4 ล้านตัว/มิลลิลิตร
การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของตัวอสุจิเฉลี่ย 79.2 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์จำ� นวนตัวอสุจิที่มีชีวติ เฉลี่ย 83.8
เปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบรู ปร่ างพบจ�ำนวนตัวอสุ จิละมัง่ รู ปร่ างปกติเฉลี่ย 92.3 เปอร์เซ็นต์
จากการวัดขนาดหัวของตัวอสุ จิละมัง่ แช่แข็งหลังการอุ่นละลายในสารละลายน�้ำเชื้อทั้งสอง
ชนิ ดเปรี ยบเที ยบกัน พบค่าเฉลี่ ยความยาวส่ วนหัวอสุ จิในสารละลายน�้ำเชื้ อ TRIS เท่ากับ 8.2
ไมโครเมตร ต�่ำกว่าในสารละลายน�้ำเชื้อ BF5F ที่มีความยาวส่ วนหัวอสุ จิเท่ากับ 8.4 ไมโครเมตร อย่าง
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มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) ค่าเฉลี่ยความกว้างของหัวอสุ จิในสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS เท่ากับ 4.3
ไมโครเมตร ต�่ำกว่าในสารละลายน�้ำเชื้อ BF5F ที่มีความกว้างส่ วนหัวอสุ จิเท่ากับ 4.4 ไมโครเมตร
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในส่ วนของเปอร์ เซ็นต์ความกว้าง/ความยาวของตัวอสุ จิใน
สารละลายน�้ำเชื้อ TRIS เท่ากับ 51.9 เปอร์เซ็นต์ ต�่ำกว่าในสารละลายน�้ำเชื้อ BF5F ที่มีเปอร์เซ็นต์ความ
กว้าง/ความยาวของตัวอสุ จิเท่ากับ 52.6 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส�ำหรับค่า
เฉลี่ยพื้นที่ของหัวอสุ จิในสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS เท่ากับ 28.7 ตารางไมโครเมตร ต�่ำกว่าในสารละลาย
น�้ำเชื้อ BF5F ที่มีค่าเฉลี่ยพื้นที่ของหัวอสุ จิเท่ากับ 29.8 ตารางไมโครเมตร อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(P<0.05) และค่าเฉลี่ยความยาวรอบหัวอสุ จิละมัง่ ในสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS เท่ากับ 21 ไมโครเมตร
ต�่ำกว่าในสารละลายน�้ำเชื้อ BF5F ที่ค่าเฉลี่ยความยาวรอบหัวอสุ จิ เท่ากับ 21.6 ไมโครเมตร อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) (Table 2)

วิจารณ์
จากข้อมูลการกระตุน้ เก็บน�้ำเชื้อละมัง่ ทั้งสิ้ น 16 ตัว สามารถกระตุน้ เก็บน�้ำเชื้อจากละมัง่ ได้
จ�ำนวน 12 ตัวโดยทุกตัวมีเขาลักษณะแข็งสี น้ ำ� ตาล และกลุ่มที่ไม่สามารถกระตุน้ เก็บน�้ำเชื้อ 4 ตัว โดย
ทุกตัวในกลุม่ นี้มีการผลัดเขาแก่แล้ว มีรายงานการศึกษาลักษณะน�้ำเชื้อของ spotted deer พบว่าลักษณะ
เขามีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน(testosterone)ในกระแสเลือด คือใน spotted
deer ที่มีลกั ษณะเขาแก่เต็มที่คือ เขามีสีน้ ำ� ตาลและแข็ง ปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในกระแส
เลือดมีคา่ สูงกว่าในละมัง่ ที่ผลัดเขาแก่แล้ว และปริ มาตรน�้ำเชื้อ ความเข้มข้นของตัวอสุจิ และเปอร์เซ็นต์
การเคลื่อนที่มีคา่ สูงที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่ง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็ น
ช่วงที่ปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในกระแสเลือดสู งที่สุดและลักษณะทางกายภาพของน�้ำเชื้อ
เมื่อได้รับการกระตุน้ ด้วยกระแสไฟฟ้ าต่างระดับมีค่าสอดคล้องกัน คือ น�้ำเชื้อส่ วนแรกมีสีขาวขุ่น
คล้ายน�้ำนม ส่วนที่สองมีลกั ษณะใส และยังพบว่าคุณภาพน�้ำเชื้อมีความสอดคล้องกับช่วงฤดูกาลผสม
พันธุ์ซ่ ึ งเป็ นผลของช่วงความยาวแสง [27] ซึ่ งจากข้อมูลของ pampas deer พบว่าลักษณะเขาที่แข็ง
ของ pampas deer มีความสัมพันธ์กบั ช่วงฤดูกาล คือ ช่วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม คุณภาพของ
ตัวอสุ จิจากการกระตุน้ เก็บพบว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีคุณภาพดีปกติ ส่ วนช่วงเดือนกรกฎาคมและ
กันยายน จะมีคุณภาพต�่ำ [28] และ ข้อมูล roe deer พบว่ามีช่วงฤดูผสมพันธุ์คือ กลางเดือนกรกฎาคม
ถึงกลางเดือนสิ งหาคม ในการศึกษาพบว่าช่วงเวลาดังกล่าว ปริ มาณเทสโทสเตอโรนในซี ร่ัมและ
พลาสมามีค่าสู งสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของตัวอสุ จิและเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับต่อมเพศชายมีจำ� นวน
เซลล์ที่มีการท�ำงานสูงขึ้น [29]
จากรายงานการศึกษาคุณภาพน�้ำเชื้อ fallow deer พบว่ามีคา่ เฉลี่ยปริ มาตรน�้ำเชื้อ 2.5 มิลลิลิตร
และมีความเข้มข้นเฉลี่ยของตัวอสุ จิ >1000 ล้านตัว/มิลลิลิตร แต่จากรายงานดังกล่าวพบว่าในกรณี ที่
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สามารถกระตุน้ เก็บน�้ำเชื้อได้ปริ มาตรถึง 4 มิลลิลิตรนั้น อาจมีการปนเปื้ อนของปัสสาวะขณะกระตุน้
เก็บน�้ำเชื้อ [30] เมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลในการศึกษานี้กบั การรายงานดังกล่าว พบว่ามีตวั อย่างละมัง่
ที่ทำ� การกระตุน้ เก็บน�้ำเชื้อเพียง 1 ตัวอย่างที่มีปริ มาตรน�้ำเชื้อ 4.1 มิลลิลิตร โดยตัวอย่างนี้น้ ำ� เชื้อที่ได้
มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (8.3) สูงกว่าค่าเฉลี่ย และความเข้มข้นของอสุ จิ (6 ล้านตัว/มิลลิลิตร) ต�่ำกว่า
ค่าเฉลี่ย จากข้อมูลข้างต้นอาจกล่าวได้วา่ น�้ำเชื้อจากตัวอย่างดังกล่าวเกิดการปนเปื้ อนปั สสาวะขณะ
กระตุน้ เก็บ นอกจากนี้คา่ เฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของน�้ำเชื้อสดละมัง่ ในการศึกษา
ครั้งนี้ (79.2%) พบว่าค่าที่ได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับน�้ำเชื้อสดของ fallow deer (60%) [30] และสู งกว่า
เมื่อเทียบกับน�้ำเชื้อสดของ spotted deer ที่มีเขาแก่ (66.5%) และใน spotted deer ที่ผา่ นการผลัดเขาแก่
(29.9%) [27]
Table 3. Comparison of Thamin Eld’s Deer in Different Extender with Animal Sperm
Morphometric (Mean ± SEM)
Thamin eld’s deer (TRIS)
Thamin eld’s deer (BF5F)
Serow [23]
Thai native crossbred stallions [18]
Iberian Red Deer [7]
Canine [20]

Length Width (µM) Length/ Area (µM2) Perimeter
(µM)
Width (%)
(µM)
8.2+1.5
4.3+1.3
51.9+0.2
28.7+0.1
21.0+4.4
8.4+1.4
4.4+1.4
52.6+0.1
29.8+0.1
21.6+0.3
6.0+0.6
4.3+0.3
71.7+8.6
19.8+2.5
17.9+2.1
6.2+0.01
3.09+0.0 34+0.001 15.88+0.03 15.77+0.07
8.53
4.63
32.56
18.49
30.05
6.72+0.17 3.89+0.15 58.17+2.56 20.94+1.06 17.70+0.4

ขนาดหัวของตัวอสุ จิในสัตว์แต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกันดังค่าที่แสดงใน Table 3 พบว่า
ค่าเฉลี่ยความยาว ค่าเฉลี่ยความกว้าง เปอร์เซ็นต์ความกว้าง/ความยาว ค่าเฉลี่ยพื้นที่ของหัวอสุ จิ และ
ค่าเฉลี่ยความยาวรอบหัวอสุ จิละมัง่ ทั้งในสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS และ BF5F มีค่าสู งกว่าในหัวอสุ จิ
แช่แข็งของสุ นขั [21] ม้าไทยพื้นเมือง [22] และเลียงผา [23] และมีค่าต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Iberian Red
Deer [31] การศึกษาผลของสารละลายน�้ำเชื้อและกระบวนการแช่แข็งต่อขนาดของหัวอสุ จิแพะ [19]
และม้า [20] พบว่าสารละลายน�้ำเชื้อมีผลต่อขนาดหัวที่เปลี่ยนแปลงไปสูงกว่าผลจากกระบวนการแช่
แข็ง
เมื่อเปรี ยบเทียบขนาดหัวอสุ จิละมัง่ หลังการแช่แข็งและอุ่นละลายในสารละลายน�้ำเชื้อทั้ง 2
ชนิดในการทดลอง พบว่าขนาดหัวอสุ จิละมัง่ ในสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS มีขนาดต�่ำกว่าในสารละลาย
น�้ำเชื้อ BF5F อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลแรงดันออสโมติกใน
สารละลายน�้ำเชื้อ TRIS พบว่าในสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS มีค่าแรงดันออสโมติกสูงกว่าในสารละลาย
น�้ำเชื้อ BF5F ซึ่ งอาจส่ งผลต่ออัตราการเคลื่อนที่ของน�้ำในเซลล์อสุ จิและสารละลายน�้ำเชื้อ และอาจ
เป็ นผลให้ขนาดหัวอสุ จิในสารละลายน�้ำเชื้อ TRIS มีขนาดต�่ำกว่า [12] ซึ่ งมีการศึกษาขนาดหัวอสุ จิ
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แพะพบว่าในสารละลายน�้ำเชื้ อ TRIS ขนาดหัวอสุ จิมีค่าต�่ำกว่าในสารละลายน�้ำเชื้ อ Milk [19]
เนื่ องจากในรายงานไม่ได้เปรี ยบเทียบขนาดหัวอสุ จิหลังผ่านการแช่แข็งและขนาดหัวอสุ จิก่อนการ
แช่แข็ง และนอกจากนี้ยงั ไม่มีขอ้ มูลรายงานขนาดหัวอสุ จิละมัง่ ก่อนการแช่แข็งมาก่อน ท�ำให้ไม่
สามารถสรุ ปได้วา่ สารละลายชนิดใดที่รักษาสภาพของหัวตัวอสุ จิละมัง่ ได้ดีกว่ากัน ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาเพื่อน�ำมาเปรี ยบเทียบต่อไป
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