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Abstract 

The study of the effect of semen extenders on frozen-thawed semen quality was 
performed in 5 jackasses (Equusasinus). Semen was collected once a week by using Missouri 
model artificial vagina, for 2 consecutive weeks. Each ejaculate was divided into three groups, 
centrifuged and immediately diluted in 3 different freezing extenders with 4% glycerol: 1) 
Lactose-glucose EDTA and 20% egg yolk (LGEDTA-20Y/Gly); 2) UHT skimmed milk-glucose 
and 10% egg yolk (SMG-10Y/Gly); 3) Non-fat dried skimmed milk-glucose and 4% egg yolk 
(NFDSMG-4Y/Gly). All samples were frozen by programmable freezing machine. The quality of 
semen was evaluated at 10 min, 1h, 2h and 4h after thawing. The percentages of progressive 
sperm motility of samples diluted in LGEDTA-20Y/Gly and SMG-10Y/Gly were significantly 
higher than those diluted in NFDSMG-4Y/Gly (p<0.05). Moreover, we found that semen diluted 
in LGEDTA-20Y/Gly had a significant higher rate of alive sperm than those diluted in NFDSMG-
4Y/Gly (p<0.05). In the aspect of sperm morphology and plasma membrane and acrosome 
integrities, no significant difference among the groups was found (p>0.05). We concluded that 
lactose glucose EDTA plus 20% egg yolk and 4% glycerol extender provides the best result for 
protecting the sperm from cold shock and improve the semen quality after thawing. 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาผลของสารละลายเจือจางน า้เชือ้ตอ่คณุภาพน า้เชือ้แชแ่ข็งหลงัการท าละลายในพอ่ลา
จ านวน 5 ตวั  ท าโดยรีดเก็บน า้เชือ้พอ่ลาด้วยชอ่งคลอดเทียมชนิดมิสซูร่ี สปัดาห์ละครัง้ตดิตอ่กนั  2 สปัดาห์ 
แบง่น า้เชือ้ออกเป็น 3 กลุม่ และท าการป่ันเหว่ียง น าตะกอนน า้เชือ้ท่ีได้ในแตล่ะกลุม่มาเจือจางด้วย
สารละลายน า้เชือ้แชแ่ข็งท่ีตา่งกนั 3 ชนิดซึง่แตล่ะชนิดมีกลีเซอรอลผสมอยู ่ 4% ได้แก่ ชนิดท่ี 1: แลคโตส 
กลโูคส อีดีทีเอ และ 20% ไขแ่ดง  (lactose-glucose EDTA+20% egg yolk; LGEDTA-20Y/Gly) ชนิดท่ี 
2: นมขาดมนัเนย ยเูอชที กลโูคส แล ะ 10% ไขแ่ดง (UHT skimmed milk+glucose+10%egg yolk; 
SMG-10Y/Gly) และชนิดท่ี 3: นมผงขาดมนัเนย กลโูคส และ  4% ไขแ่ดง (Non-fat dried skimmed 
milk+glucose+4% egg yolk; NFDSMG-4Y/Gly) ท าการแชแ่ข็งด้วยเคร่ืองควบคมุอณุหภมูิอตัโนมตัิ  และ
ประเมินคณุภาพน า้เชือ้แชแ่ข็งหลงัการท าละลายในนาทีท่ี 10 ชัว่โมงท่ี 1 , 2 และ 4 ตามล าดบั หลงัการท า
ละลายน า้เชือ้แชแ่ข็ง พบวา่ กลุม่ท่ีเจือจางด้วย  LGEDTA-20Y/Gly และ SMG-10Y/Gly มีร้อยละของการ
เคล่ือนท่ีไปข้างหน้าของอสจุิสงูกวา่กลุม่ท่ีเจือจางด้วย  NFDSMG-4Y/Gly อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) และ
พบวา่กลุม่ท่ีเจือจางด้วย LGEDTA-20Y/Gly มีอตัราการรอดชีวิตของอสจุิสงูกวา่กลุม่ท่ีเจือจางด้วย  
NFDSMG-4Y/Gly (p<0.05) ในสว่นของการประเมินความสมบรูณ์ของเย่ือหุ้ม และอะโครโซมของอสจุิ 
รวมถึงลกัษณะความผิดปกตขิองรูปร่างอสจุิ พบวา่ ไมมี่ความแตกตา่งกนัในสารละลายเจือจางน า้เชือ้ทัง้ 3 
ชนิด (p>0.05) สรุปได้วา่สารละลายเจือจางน า้เชือ้แชแ่ข็งชนิดแลคโตส กลโูคส อีดีทีเอ ท่ีมี 20% ไขแ่ดง
และ 4% กลีเซอรอลให้ผลดีท่ีสดุในการป้องกนัอสจุิจากภาวะช็อคจากการลดอณุหภมูิขณะแชแ่ข็ง  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของน า้เชือ้หลงัการท าละลายได้ 
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บทน า 
ลา (donkey: Equusasinus) เป็นสตัว์ในตระกลูม้าท่ีหลายประเทศรวมทัง้ในประเทศไทยมีการ

น ามาใช้ผสมพนัธุ์กบัม้าเพ่ือผลิตลกูลอ่ส าหรับใช้เป็นพาหนะขนสง่และเดนิทางบนท่ีราบสงู โดยลกูลอ่สว่น
ใหญ่ท่ีนิยมท าการผลิตมกัมาจากการผสมข้ามสายพนัธุ์ ระหวา่งลาพอ่พนัธุ์และแมม้่ามากกวา่การใช้ม้าพอ่
พนัธุ์ผสมกบัแมล่า เน่ืองจากให้อตัราการผสมตดิสงูกวา่และลกูลอ่ท่ีเกิดมามีขนาดตวัใหญ่กวา่ซึง่เหมาะตอ่
การใช้งานในพืน้ท่ีราบสงู ในการผลิตลกูลอ่ให้ได้คณุลกัษณะท่ีดีจ าเป็นต้องใช้พอ่พนัธุ์ท่ีมีลกัษณะทาง
พนัธุกรรมท่ีดีร่วมด้วย ซึง่ปัจจบุนัสามารถน าเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพนัธุ์มาใช้เพ่ือเก็บรักษาสาย
พนัธุกรรมท่ีดีของสตัว์พอ่พนัธุ์ไว้ใช้ในอนาคตได้ โดยเทคนิคท่ีง่าย ให้ผลดี และไมส่ิน้เปลืองคา่ใช้จา่ยมาก
นกั คือการเก็บรักษาน า้เชือ้ในรูปแบบของการแชแ่ข็ง  

การแชแ่ข็งน า้เชือ้ เป็นการเก็บรักษาคณุภาพของอสจุิให้มีชีวิตยาวนานขึน้โดยการเจือจาง
ตะกอนอสจุิในสารละลายท่ีมีสารป้องกนัการแชแ่ข็ง และท าการลดอณุหภมูิอยา่งเหมาะสมก่อนท าการเก็บ
รักษาไว้ในไนโตรเจนเหลว ( -196 องศาเซลเซียส) อยา่งไรก็ดีการลดอณุหภมูิในระหวา่งกระบวนการแชแ่ข็ง
สง่ผลให้คณุภาพของน า้เชือ้โดยรวมลดลงเน่ืองจากภาวะช็อคจากการลดอณุหภมูิ  (cold shock) อนั
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางองค์ประกอบของเย่ือหุ้ม  และท าให้อสจุิสญูเสียการท าหน้าท่ีในท่ีสดุ การ
เลือกใช้สารละลายเจือจางน า้เชือ้ท่ีเหมาะสมในขัน้ตอนของการแชแ่ข็งจงึเป็นอีกหนึง่ปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผล
ตอ่คณุภาพของน า้เชือ้แชแ่ข็งหลงัการท าละลาย   ซึง่จะชว่ยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัตวัอสจุิได้ 
นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่พลงังานและสารอาหารส าหรับตวัอสจุิเป็นบฟัเฟอร์ชว่ยควบคมุการเปล่ียนแปลง
แรงดนั และรักษาสมดลุของอิออนตา่งๆ  ชว่ยลดการแพร่กระจายของเชือ้แบคทีเรียท่ีปนมากบัน า้เชือ้ 
รวมถึงสามารถก าจดัสารพิษท่ีตวัอสจุิผลิตออกมาได้  [1,2] สารละลายเจือจางน า้เชือ้ในขัน้ตอนของการแช่
แข็ง (freezing extender) ท่ีนิยมใช้ส าหรับสตัว์ตระกลูม้าในปัจจบุนัมกัประกอบไปด้วย นม น า้ตาล และ 
ไขแ่ดงเป็นหลกั ได้แก่ สารละลายเจือจางท่ีมีหางนมเป็นสว่นประกอบหลกั (skimmed milk extender: 
SM) [3-6] สารละลายเจือจางท่ีมีน า้ตาลแลคโตสและกลโูคสเป็นสว่นประกอบหลกั  (lactose-glucose 
EDTA extender; LGEDTA) [7-10] และสารละลายเจือจางน า้เชือ้แชแ่ข็งท่ีมีนมผงขาดมนัเนย น า้ตาล 
และไขแ่ดงเป็นสว่นประกอบหลกั (non-fat dry skimmed milk with glucose and egg yolk extender; 
NFDSMGY) เป็นต้น [11,12] ซึง่ให้ผลในการรักษาคณุภาพของอสจุิหลงัการท าละลายแตกตา่งกนั  
ปัจจบุนัการศกึษาถึงประสิทธิภาพของสารละลายเจือจางน า้เชือ้ตอ่คณุภาพน า้เชือ้แชแ่ข็งในลา  พบวา่ ยงัมี
อยูน้่อยมากเม่ือเทียบกบัข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาในม้า โดยการศกึษาท่ีผา่นมาในม้ายงัพบวา่สารละลาย
เจือจางน า้เชือ้แชแ่ข็งแตล่ะชนิดนัน้ ให้ผลในการรักษาสภาพของอสจุิแตกตา่งกนัอีกด้วย  ซึง่จากรายงานท่ี
ผา่นมาของ Cãtaná และคณะ [9] และ Ecot และคณะ [12] พบวา่การใช้สารละลายเจือจางน า้เชือ้ชนิด  
NFDSMGY ให้ผลในการป้องกนัอสจุิจากการลดอณุหภมูิขณะแชแ่ข็งได้ดีกวา่สารละลายน า้เชือ้แชแ่ข็ง
ชนิด LGEDTA และ SM โดยไปชว่ยเพิ่มอตัราการเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าของอสจุิ อตัราการรอดชีวิตของอสจุิ 



และเปอร์เซ็นต์ความสมบรูณ์ของเย่ือหุ้มอสจุิ จากการศกึษาท่ีผา่นมาของ  Heitland และคณะ [11] พบวา่
หลงัการท าละลายน า้เชือ้ท่ีแชแ่ข็งในสารละลายเจือจางชนิด SM ให้ผลในการเพิ่มอตัราการเคล่ือนท่ีไป
ข้างหน้าของอสจุิ อตัราการรอดชีวิตของอสจุิ และเปอร์เซ็นต์ความสมบรูณ์ของเย่ือหุ้มอสจุิได้ดีกวา่น า้เชือ้ท่ี
แชแ่ข็งในสารละลายชนิด LGEDTA โดยน า้เชือ้แชแ่ข็งของพอ่ม้าท่ีเจือจางด้วยสารละลายเจือจาง SM และ 
LGEDTA มีอตัราการผสมตดิท้องอยูท่ี่ 42 และ 34 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั  

ปัจจบุนัหนว่ยงานทางทหารในเขตตอนเหนือของประเทศไทย เป็นหนว่ยงานหนึง่ท่ีมีหน้าท่ีในการ
ผลิตลอ่เพ่ือสนบัสนนุในภาระกิจตา่งๆ ของกองทพัท าให้มีความจ าเป็นต้องสัง่ซือ้ลาท่ีมีคณุลกัษณะดีจาก
ตา่งประเทศซึง่มีราคาแพงมาเป็นพอ่และแมพ่นัธุ์ หากสามารถพฒันาเทคนิคการแชแ่ข็งน า้เชือ้ในลาให้มี
ประสิทธิภาพดี จะชว่ยลดงบประมาณในการน าเข้าพอ่ลาจากตา่งประเทศได้ ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้งึมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของสารละลายเจือจางน า้เชือ้แชแ่ข็ง 3 ชนิด ได้แก่ LGEDTA-20Y/Gly, 
SMG-10Y/Gly และ NFDSMG-4Y/Gly ตอ่คณุภาพของอสจุิหลงัการท าละลาย  
 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
สัตว์ทดลอง 

ท าการคดัเลือกพอ่ลาพนัธุ์เติง้โจ (Dezhou) และพนัธุ์ออสเตรเลีย (Australian donkey) ทัง้หมด
จ านวน 5 ตวั ท่ีเลีย้งอยูใ่นอ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ชว่งอายตุัง้แต่ 5-10 ปีและมีน า้หนกัตวัอยูใ่นชว่ง  
150-250 กิโลกรัม พอ่ลาทกุตวัท่ีผา่นการคดัเลือกเป็นพอ่ลาท่ีมีสขุภาพดีไมมี่ประวตัขิองโรคและปัญหาทาง
ระบบสืบพนัธุ์ และถกูใช้ในการผสมพนัธุ์เป็นประจ า พอ่ลาจะได้รับอาหารข้นครัง้ละ  1.5 กิโลกรัมวนัละ 2 
ครัง้ (เช้า-บา่ย) และหญ้าสดหรือหญ้าแห้งประมาณ 10 กิโลกรัม/ตวั/วนั โดยได้รับน า้สะอาดอยา่งเพียงพอ
ตลอดทัง้วนั และมีการปลอ่ยแปลงทกุวนัตลอดชว่งเช้า 
การเตรียมสารละลายเจือจางน า้เชือ้ 
 สารละลายเจือจางน า้เชือ้ทัง้หมด ถกูเตรียมจากน า้กลัน่บริสทุธ์ิท่ีแยกเอาประจอุอก และ
สารเคมีสว่นท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ( analytical grade) จากบริษัทซิกมา่เคมิคอล จ ากดั ( St. Louis, MO, 
USA) โดยมีสว่นประกอบ คา่ความเป็นกรด-ดา่ง และคา่ออสโมลาลิตี ้ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 



Table 1.  Compositions of semen extenders used in the study. 
Compositions(g) Types of Extender 

LGEDTA-20Y/Gly* SMG-10Y/Gly** NFDMG-4Y/Gly*** 
Non-fat dried skimmed milk - - 2.7 
UHT skimmed milk (ml) - 43 - 
Glucose monohydrate - - 4.9 
11% Lactose (w/v) (ml) 50 - - 
Sodium bicarbonate - - 0.15 
Penicillin (IU) - 100,000 100,000 
Streptomycin (µg) - 100,000 100,000 
Distilled water (ml) - - 92 
Egg yolk (%) 20 10 4 
Equex STM 0.5 - - 
87% Glycerol (%) 4 4 4 
Glucose-EDTA solution (ml) 26 - - 
Salt and sugar solution (ml) - 43 - 
pH 7.0±0.1 7.0±0.1 7.3±0.1 
Osmolarity (mOsmol/kg) 300±10 300±10 355±5 

Compositions(g) Glucose-EDTA solution * Salt and sugar 
solution** 

Glucose monohydrate 6.0 5 
Lactose - 0.6 
Sodium citrate dihydrate 0.37 0.06 
Sodium bicarbonate 0.37 0.08 
Disodium EDTA 0.12 - 
Penicillin (IU) 100,000 - 
Streptomycin (µg) 100,000 - 
Distilled water (ml) 100 100 
pH 6.7±0.1 - 
Osmolarity (mOsm/kg) 400±10 - 
*Lactate-glucose EDTA+ 20% egg yolk + 4% glycerol(modified fromCochran et al., 1983) 
**Skimmed milk and sugar + 10% egg yolk + 4%glycerol(modified fromPickett and Amann, 1993) 
***Non-fat dried milk and glucose + 4% egg yolk + 4% glycerol(modified fromChandong et al., 2012) 



การรีดและการเก็บรักษาน า้เชือ้ 
ท าการรีดเก็บน า้เชือ้พอ่ลาทกุตวัสปัดาห์ละครัง้ตดิตอ่กนั  2 สปัดาห์ ด้วยโยนีเทียมชนิดมิสซูร่ี  

(Missourie Model AV, Nasco, Ft. Atkinson, WI, USA) ท่ีหลอ่ด้วยน า้อุน่อณุหภมูิประมาณ 45–50C 
ร่วมกบัการปรับความดนัให้เหมาะสม น าน า้เชือ้ท่ีรีดได้มากรองผา่นผ้าก๊อซท่ีสะอาดเพ่ือแยกสว่นเจลและ
สิ่งสกปรกออก และท าการประเมินคณุภาพเบือ้งต้น ได้แก่ ปริมาตร, สี , คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH Scan 
WP2; Eutech Instruments, Malaysia), ความเข้มข้นของอสจุิ ( SpermaCue®–Photometer; Minitube, 
USA) และอตัราการเคล่ือนท่ีของอสจุิ โดยน า้เชือ้ท่ีน ามาใช้ในการทดลองครัง้นีมี้อตัราการเคล่ือนท่ี  
(motility) ของอสจุิไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 

หลงัการประเมินคณุภาพ ท าการเจือจางน า้เชือ้ในสารละลายนมผงขาดมนัเนย ท่ีประกอบด้วย
น า้ตาลกลโูคส และ 4% ไขแ่ดงเป็นหลกั (Non-fat dried skimmed milk with glucose and 4% egg yolk; 
NFDSMG-4Y) [14] โดยให้มีความเข้มข้นของอสจุิอยูท่ี่ 25x106 ตวั/มิลลิลิตร จากนัน้ท าการขนสง่มายงั
ห้องปฏิบตักิารในกลอ่งทบึแสงท่ีอณุหภมูิห้อง ภายในเวลา 2 ชัว่โมงหลงัการรีดเก็บน า้เชือ้  
การแช่แข็งและการท าละลายน า้เชือ้ 

ท าการแบง่น า้เชือ้ท่ีเจือจางในสารละลาย NFDSMG-4Y ออกเป็น 3 สว่นเทา่ๆ กนั ในหลอด
ทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร น าไปป่ันเหว่ียงท่ีความแรง  400xg นาน 10 นาที ท่ีอณุหภมูิห้อง แยกสว่นของ
น า้เลีย้งอสจุิและสารละลายเจือจางด้านบนทิง้ จากนัน้น าตะกอนอสจุิท่ีได้ในแตล่ะหลอดมาเจือจางด้วย
สารละลายน า้เชือ้แชแ่ข็งท่ีแตกตา่งกนั 3 ชนิดได้แก่ LGEDTA-20Y/GlySMG-10Y/Gly และ NFDSMG-
4Y/Gly ท่ีอณุหภมูิห้องโดยให้มีความเข้มข้นของอสจุิอยูท่ี่ 100x106 ตวั/มิลลิลิตร น ามาบรรจลุงในหลอด
เก็บน า้เชือ้ขนาด 0.5 มลิลิลิตร และท าการแชแ่ข็งด้วยเคร่ืองควบคมุอณุหภมูิอตัโนมตั ิ (CryoLogic CL-
863, Victoria, Australia) โดยเร่ิมลดอณุหภมูิลง  0.5 องศาเซลเซียสตอ่นาทีจนถึง 4 องศาเซลเซียส 
จากนัน้ลดอณุหภมูิลง 7.5 องศาเซลเซียสตอ่นาทีจนถึง -20 องศาเซลเซียส ตอ่มาลดอณุหภมูิลง 6.5 องศา
เซลเซียสตอ่นาทีจนถึง -40 องศาเซลเซียส แล้วจงึลดอณุหภมูิลง 4 องศาเซลเซียสตอ่นาทีจนถึง -120 องศา
เซลเซียส จากนัน้ลดอณุหภมูิลงจนถึง -196 องศาเซลเซียสด้วยการน าหลอดน า้เชือ้จุม่ลงในไนโตรเจนเหลว 
(รูปท่ี 1) แล้วท าการเก็บรักษาไว้ในถงัไนโตรเจนเหลวตอ่ไปเพ่ือรอการประเมินคณุภาพน า้เชือ้  

 



 
 

Figure 1.  The freezing curve controlled by the Cryogenesis freezing program (Version 5).  

                      The initial temperature was set at 25C, after which the temperature was reduced       

                       as follow:  4C at a rate of 0.5C/min, -20C at a rate of 7.5C/min, -40C at a  

                       rate of 6.5C/min, -120C at a rate of 4C/min, and then the straws were plunged  

                       into liquid nitrogen at -196C. 
 
การท าละลายน า้เชือ้แชแ่ข็ง ท าโดยแชห่ลอดน า้เชือ้ในอา่งน า้อุน่ท่ีอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส 

นาน 30 วินาที เจือจางน า้เชือ้ในอตัรา 1:1 ด้วยสารละลายเจือจางน า้เชือ้ NFDSMG-4Y และน าไปป่ัน
เหว่ียงท่ีความแรง 400 x g เป็นเวลา 10 นาที ท่ีอณุหภมูิห้อง น าของเหลวสว่นบนทิง้ 
การประเมินคุณภาพน า้เชือ้ 

ท าการประเมินคณุภาพน า้เชือ้ ได้แก่ การเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าของอสจุิ การมีชีวิตรอดของอสจุิ 
ความเข้มข้นของอสจุิ ลกัษณะความผิดปกตขิองรูปร่างอสจุิ ความสมบรูณ์ของเย่ือหุ้มอสจุิ และความ
สมบรูณ์ของอะโครโซมอสจุิหลงัการรีดเก็บ และในนาทีท่ี  10 ชัว่โมงท่ี 1 , 2 และ 4 ตามล าดบั หลงัการท า
ละลาย 
1) การเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าของอสจุิ (progressive motility) ท าโดยหยดน า้เชือ้ท่ีเจือจางในสารละลาย 

NFDSMG-4Y 10 ไมโครลิตร ลงบนแผน่สไลด์ ปิดด้วยแผน่สลิป  และตรวจภายใต้กล้องจลุทรรศน์
ก าลงัขยาย 100 เทา่บนแผน่ควบคมุอณุหภมูิท่ี 37 องศาเซลเซียส ท่ีต าแหนง่ตา่งๆ กนั 5 ต าแหนง่ 

2) อตัราการมีชีวิตรอดของอสจุิ (viability) ท าโดยย้อมตวัอสจุิด้วยสีอีโอซินนิโกรซิน  (eosin-nigrosin) นบั
อสจุิจ านวน 200 ตวั ภายใต้กล้องจลุทรรศ์ชนิดตดัแสง (phase-contrast microscope) ก าลงัขยาย 



1000 เทา่ ตวัอสจุิท่ีมีชีวิตจะย้อมไมต่ดิสีอีโอซิน  (ตวัอสจุิใสไมต่ดิสี) สว่นตวัอสจุิท่ีตายจะตดิสีอีโอซิน 
(ตวัอสจุิมีสีมว่ง-แดง) [15] 

3) ความเข้มข้นของอสจุิ (sperm concentration) ท าการตรวจโดยใช้เคร่ืองนบัความเข้มข้นของตวัอสจุิ
แบบอตัโนมตัิ (SpermaCue®; Minitube of America, Inc., Verona, WI) 

4) ความผิดปกตขิองรูปร่างอสจุิ (Abnirmality of sperm morphology) ท าการตรวจความผิดปกตขิองหวั
อสจุิ (head morphology) โดยการย้อมด้วยสีอีโอซินนิโกรซิน นบัอสจุิจ านวน 200 ตวั ภายใต้กล้อง
จลุทรรศ์ชนิดตดัแสงท่ีก าลงัขยาย 1000 เทา่ [16] สว่นการตรวจความผิดปกตขิองหางอสจุิ (tail 
morphology) ท าโดยการเจือจางน า้เชือ้ด้วยสารละลายฟอร์มอลซาไลน์  (formal saline) และตรวจนบั
อสจุิจ านวน 200 ตวั ภายใต้กล้องจลุทรรศน์ก าลงัขยาย 400 เทา่ [17] 

5) ความสมบรูณ์ของเย่ือหุ้มอสจุิ (sperm membrane integrity) ตรวจด้วยการท า hypo-osmotic 
swelling test (HOST) โดยเจือจางน า้เชือ้ 100 ไมโครลิตร กบัสารละลายซูโคส (คา่แรงดนัสารละลาย
เทา่กบั 100 มิลลิออสโมล) ปริมาตร  400 ไมโครลิตร พกัไว้ท่ีอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 
ชัว่โมง จากนัน้ตรวจภายใต้กล้องจลุทรรศน์ชนิดตดัแสงท่ีก าลงัขยาย  400 เทา่นบัอสจุิท่ีมีลกัษณะของ
หางบวม และม้วนงอ (coiled tail) จากอสจุิจ านวน 200 ตวั และคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ความสมบรูณ์ของ
เย่ือหุ้มอสจุิ 

6) ความสมบรูณ์ของอะโครโซมอสจุิ (Sperm acrosomal integrity) ตรวจด้วยการย้อมสี fluorescein 
isothiocyanate–labeled peanut (Arachishypogaea) agglutinin (FITC-PNA) ร่วมกบัสี propidium 
iodide (PI) กลา่วคือ ท าการหยดตวัอยา่งน า้เชือ้ปริมาตร 10 µl ลงใน microcentrifuge tube ท่ีมี 10 
µl ของ 340 µM PI  น าไปอุน่ในอา่งน า้ควบคมุอณุหภมูิท่ี 37 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที จากนัน้หยด 
5 µl ของสารละลายลงบนสไลด์ ท าการป้ายและปลอ่ยให้แห้งในอากาศ และ  fix ด้วย 96% ethanol 
นาน 30 วินาที  จากนัน้ท าการย้อมสว่นของอะโครโซมโดยหยด 50 µl ของ100 µM FITC-PNA ลงบน

สไลด์ ทิง้ไว้ท่ีอณุหภมูิ 4 C ในกลอ่งท่ีชืน้และทบึแสงนาน 30 นาที แล้วล้างสไลด์ด้วย cooled PBS 
ก่อนน าไปสอ่งดภูายใต้กล้องจลุทรรศน์ฟลอูอเรสเซนต์ (fluorescent microscope) ท่ีก าลงัขยาย 1000 
เทา่ ท าการนบัอสจุิทัง้หมดจ านวน 200 ตวั โดยอสจุิมีชีวิตท่ีอะโครโซมปกตจิะพบการตดิสีเขียวท่ีสว่น
ของอะโครโซม และไมต่ดิสีแดงบริเวณตวัอสจุิ สว่นตวัอสจุิท่ีตายและไมมี่อะโครโซมหรืออะโครโซมเกิด
การเสียหายจะไมพ่บหรือพบการตดิสีเขียวท่ีสว่นของอะโครโซมเพียงบางสว่น  และตดิสีแดงบริเวณตวั
อสจุิ น าคา่ท่ีได้มาค านวณหาร้อยละความสมบรูณ์ของอะโครโซมในอสจุิมีชีวิต  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ค านวณหาคา่เฉล่ียและคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (mean±SEM) ของดชันีชีว้ดัคณุภาพ

น า้เชือ้ตา่งๆ ได้แก่  อตัราการเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าของอสจุิ อตัราการมีชีวิตรอดของอสจุิ ลกัษณะความ
ผิดปกตขิองอสจุิ ความสมบรูณ์ของเย่ือหุ้ม  และอะโครโซมของอสจุิ แล้วน ามาเปรียบเทียบหาคา่ความ



แตกตา่งระหวา่งกลุม่โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบ Analysis of Variance (ANOVA) หรือ Generalized linear 
model repeated measures in ANOVA ด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistic 21 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% 
 
ผลการทดลอง 

น า้เชือ้ท่ีรีดเก็บจากพอ่ลาจ านวน 5 ตวั ในการศกึษาครัง้นีพ้บวา่มีคา่เฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ปกตท่ีิ
ยอมรับได้ ทัง้ในสว่นของปริมาตร ความเป็นกรด-ดา่ง การเคล่ือนท่ีและมีชีวิตรอดของอสจุิ ความเข้มข้น
ของอสจุิ และรูปร่างอสจุิ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 จากการศกึษาผลของสารละลายเจือจางน า้เชือ้แชแ่ข็งท่ี
ตา่งกนั 3 ชนิด ซึง่ได้แก่ LGEDTA-20Y/Gly, SMG-10Y/Gly และ NFDSMG-4Y/Gly ตอ่คณุภาพของ
น า้เชือ้หลงัการท าละลาย ณ จดุเวลาท่ีแตกตา่งกนั คือ นาทีท่ี 10 ชัว่โมงท่ี 1, 2 และ 4 พบวา่ สารละลาย
เจือจางน า้เชือ้แตล่ะชนิดให้ผลในการรักษาคณุภาพน า้เชือ้หลงัการท าละลายในแตล่ะชว่งเวลาแตกตา่งกนั 
ทัง้ในสว่นของการเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าของอสจุิ และการมีชีวิตรอดของอสจุิ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 แตไ่ม่
พบวา่มีความแตกตา่งของร้อยละความผิดปกตขิองอสจุิท่ีสว่นหวัและสว่นหาง และความสมบรูณ์ของเย่ือ
หุ้มอสจุิและอะโครโซมอสจุิ (p>0.05) ในสารละลายเจือจางน า้เชือ้แชแ่ข็งทัง้ 3 ชนิดหลงัการท าละลาย 
(ตารางท่ี 3 และ 4) 
อัตราการเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าของอสุจิ 

น า้เชือ้ท่ีเจือจางในสารละลายแชแ่ข็งชนิด LGEDTA-20Y/Gly และ SMG-10Y/Gly พบวา่มีอตัรา
การเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าของอสจุิสงูกวา่ NFDSMG-4Y/Gly หลงัการท าละลายในทกุชว่งเวลา (ตารางท่ี 2, 
p<0.05) แตไ่มพ่บวา่มีความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ท่ีเจือจางด้วย LGEDTA-20Y/Gly และ SMG-10Y/Gly 
ยกเว้นในชัว่โมงท่ี 4 หลงัการท าละลาย (p<0.05)  

 

Table 2.  Descriptive data (mean±SEM) of semen characteristics of fresh jackass semen. 
              Data of each jackass was collected and pooled from 2 independent ejaculates. 

Jackass Volume 
(ml.) 

pH Osmolarity 
(mOsm/kg) 

%Motility %Viability Concentration 
x109sperm/ml (range) 

% normal 
morphology 

1 55.0±5.0 7.6±0.0 235.0±10.0 82.5±7.5 87.5±6.5 10.9±3.7 (7.3-14.6) 84.0±2.0 
2 40.0±10.0 7.2± 0.1 237.5±0.5 82.5±2.5 88.5±2.5 11.5±3.9 (7.6-15.4) 80.0±2.0 
3 40.0±10.0 7.3±0.1 225.0±11.0 90.0±0.0 94.5±0.5 9.3±1.3 (8.0-10.6) 81.5±3.5 
4 62.5±27.5 7.5± 0.0 241.0±9.0 90.0±0.0 90.0±4.0 18.6±8.5 (10.1-27.1) 88.0±2.0 
5 50.0±10.0 7.7 ±0.0 233.0±3.0 87.5±2.5 92.0±1.0 21.8±3.4 (18.5-25.2) 89.5±1.5 

 
 
 

 



Table 3.  Means (±SEM) of motility, viability, plasma membrane and acrosome integrity of  
               donkey sperm cryopreserved with three different freezing extenders for all time point. 

Experimental group 

Mean±SEM 

% progressive 

motility 

% sperm 

viability 

% HOST % Intact 

acrosome  

10 min post thaw 

- LGEDTA-20Y/Gly 

- SMG-10Y/Gly 

- NFDSMG-4Y/Gly 

 

48.0±5.8a 

44.5±6.4a 

34.5±6.4b 

 

59.3±6.0a 

54.8±7.1a 

46.4±6.8b 

 

42.7±5.6a 

39.5±5.6a 

38.6±4.6a 

 

52.5±4.3a 

49.4±2.2a 

43.6±8.5a 

1h. post thaw 

- LGEDTA-20Y/Gly 

- SMG-10Y/Gly 

- NFDSMG-4Y/Gly 

 

42.5±6.7a 

36.0±7.7a 

22.0±10.5b 

 

53.3±9.7a 

48.1±6.0a,b 

43.2±7.5b 

 

36.4±4.6 a 

31.8±5.9 a 

31.2±5.6a 

 

48.5±5.6a 

43.4±5.8a 

40.4±7.0a 

2h. post thaw 

- LGEDTA-20Y/Gly 

- SMG-10Y/Gly 

- NFDSMG-4Y/Gly 

 

39.5±6.8a 

30.0±8.1a 

17.0±9.1b 

 

48.9±8.3a 

45.3±7.2a,b 

38.8±4.7b 

 

28.9±6.8 a 

25.7±7.4 a 

23.8±8.0a 

 

42.0±7.9a 

37.5±7.3a, 

34.6±8.1a 

4h. post thaw 

- LGEDTA-20Y/Gly 

- SMG-10Y/Gly 

- NFDSMG-4Y/Gly 

 

37.5±5.8a 

24.0±11.2b 

10.5±5.5c 

 

44.0±10.4a 

40.1±7.1a,b 

33.4±6.0b 

 

21.6±6.8 a 

19.8±6.4 a 

14.8±6.5 a 

 

37.5±5.6a 

36.6±6.2a 

29.2±8.4a 
a, b,cwithin a column, different superscripts denote values that differ significantly at each time point (P<0.05). 
LGEDTA-20Y/Gly: Lactoseglucose-EDTA + 20% egg yolk + 4% glycerol, SMG-10Y/Gly: UHT skimmed-milk 
glucose + 10% egg yolk + 4% glycerol, NFDSMG-4Y/Gly: Non-fat dried skimmed milk + 4% egg yolk + 4% 
glycerol 
Host = hypoosmotic swelling test to indicate the functional integrity of the sperm plasma membrane 

 
 



Table 4.  Means (±SEM) of sperm morphology of donkey sperm cryopreserved with three  
               different freezing extenders at 10 min after thawing. 

Experimental group 
% Abnormality of sperm morphology  (Mean±SEM) 
Head abnormality Tail abnormality 

LGEDTA-20Y/Gly 

SMG-10Y/Gly 

NFDSMG-4Y/Gly 

4.5±4.1 
5.1±4.5 
4.9±5.1 

11.2±5.1 
15.5±9.2 
15.3±8.0 

LGEDTA-20Y/Gly: Lactoseglucose-EDTA + 20% egg yolk + 4% glycerol, SMG-10Y/Gly: UHT skimmed-milk 
glucose + 10% egg yolk + 4% glycerol,  NFDSMG-4Y/Gly: Non-fat dried skimmed milk + 4% egg yolk + 4% 
glycerol 
 

อัตราการมีชีวิตรอดของอสุจิ 
หลงัการท าละลายน า้เชือ้ในนาทีท่ี 10 พบวา่ น า้เชือ้ท่ีเจือจางด้วยสารละลายแชแ่ข็งชนิด  

LGEDTA-20Y/Gly และ SMG-4Y/Gly มีอตัราการรอดชีวิตของอสจุิสงูกวา่ในสารละลาย  NFDSMG-
4Y/Gly (p<0.05)  อยา่งไรก็ดี ในชัว่โมงท่ี 1, 2 และ 4 หลงัการท าละลาย พบวา่  สารละลายแชแ่ข็งชนิด 
LGEDTA-20Y/Gly ยงัคงมีอตัราการรอดชีวิตของอสจุิท่ีสงูกวา่ในสารละลาย  NFDSMG-4Y/Gly อยา่งมี
นยัส าคญั  (p<0.05) แตไ่มพ่บความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ท่ีเจือจางด้วย LGEDTA-20YG กบั SMG-
4Y/Gly ในทกุชว่งเวลาหลงัการท าละลาย และ SMG-10Y/Gly และ NFDSMG-4Y/Gly ในชัว่โมงท่ี 1, 2 
และ 4 หลงัการท าละลาย (p>0.05) 
ความสมบูรณ์ของเย่ือหุ้มและอะโครโซมอสุจิ 

หลงัการท าละลายน า้เชือ้ในนาทีท่ี 10, ชัว่โมงท่ี 1, 2 และ 4 ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งของร้อยละ
ความสมบรูณ์ของเย่ือหุ้มและอะโครโซมอสจุิในทกุกลุม่การทดลอง (p>0.05) 
ลักษณะความผิดปกตขิองรูปร่างอสุจิ 

หลงัการท าละลายน า้เชือ้ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งของร้อยละความผิดปกตท่ีิสว่นหวัและสว่น
หางของอสจุิในทกุกลุม่การทดลอง (p>0.05) 
 
วิจารณ์ และสรุป 

จากผลการแชแ่ข็งน า้เชือ้ในลาครัง้นี ้พบวา่คณุภาพของน า้เชือ้หลงัการท าละลาย โดยเฉพาะใน
สว่นของอตัราการเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าของอสจุิยงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได้  ซึง่ใกล้เคียงกบัท่ีมีการรายงานใน

ม้า ( 30%) [18-20] เม่ือท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายเจือจางน า้เชือ้ 3 ชนิด ได้แก่ 
LGEDTA-20Y/Gly, SMG-10Y/Gly และ NFDSMG-4Y/Gly ในการรักษาคณุภาพน า้เชือ้ภายหลงัการแช่
แข็งและท าละลายท่ีชว่งเวลาตา่งๆ  พบวา่  สารละลายเจือจางทัง้ 3 ชนิดให้ผลในการรักษาสภาพของ



น า้เชือ้แชแ่ข็งหลงัการท าละลายได้แตกตา่งกนั ซึง่แสดงให้เห็นวา่สว่นประกอบในสารละลายเจือจางน า้เชือ้
สง่ผลอยา่งมากตอ่การท าหน้าท่ีของอสจุิในระหวา่งขบวนการแชแ่ข็ง  สอดคล้องกบัท่ีเคยมีการรายงานใน
ม้า [6,9,21] และในสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมชนิดอ่ืน [22,23] 

ในขบวนการแชแ่ข็งน า้เชือ้ พบวา่ การลดอณุหภมูิลงอยา่งรวดเร็วสง่ผลท าให้อสจุิเกิดสภาวะ
เครียดจากสารอนมุลูอิสระ ( reactive oxygen specie; ROS) ท่ีเพิ่มมากขึน้เน่ืองจากขบวนการเมตาบอลิ
สมของเซลล์อสจุิเอง ท าให้การท าหน้าท่ีของอสจุิหลงัการท าละลายลดลงหรือเสียไป การเตมิสารละลาย
เจือจางน า้เชือ้ท่ีมีสว่นประกอบของโปรตีนเป็นหลกั เชน่ นมและไขแ่ดง พบวา่สามารถชว่ยลดการเกิด
สภาวะเครียดจากออกซิเดชัน่ของสาร ROS ได้ [24,25] ในการศกึษาครัง้นี ้ สารละลายเจือจางน า้เชือ้ท่ี
เลือกใช้มีสว่นประกอบของน า้ตาล นมขาดมนัเนย และไขแ่ดงเป็นหลกั  ซึง่จากผลท่ีได้พบวา่สารละลายเจือ
จางน า้เชือ้ชนิด LGEDTA-20Y/Gly และ SMG-10Y/Gly ให้ผลในการรักษาคณุภาพน า้เชือ้หลงัการแชแ่ข็ง
และท าละลายได้ดีกวา่สารละลายเจือจางชนิด NFDSMG-4Y/Gly โดยท าให้อสจุิมีร้อยละการเคล่ือนท่ีไป
ข้างหน้าเพิ่มสงูขึน้และมีอตัราการมีชีวิตรอดยาวนานขึน้ (ตารางท่ี 2) ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากในสารละลาย 
LGEDTA-20Y/Gly มีปริมาณของไขแ่ดง ซึง่ท าหน้าท่ีเป็นสารป้องกนัการแชแ่ข็งในปริมาณท่ีสงูกวา่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัสารละลายเจือจางน า้เชือ้ NFDSMG-4Y/Gly (20% vs. 4% ตามล าดบั)  ปริมาณไขแ่ดงท่ี
สงูนีย้งัท าหน้าท่ีเป็นสารป้องกนัอนมุลูอิสระ โดยพบวา่ในไขแ่ดงมีโปรตีนท่ีชว่ยในขบวนการต้านอนมุลู
อิสระอยูป่ระมาณ 86 ชนิด [24] ในสว่นของสารละลายชนิด SMG-10Y/Gly แม้วา่จะมีปริมาณของไขแ่ดง
น้อยกวา่ชนิด LGEDTA-20Y/Gly แตก็่มีนมเป็นสว่นประกอบร่วมด้วย โดยพบวา่นมขาดมนัเนยมี
คณุสมบตัเิป็นสารต้านอนมุลูอิสระ ท่ีชว่ยป้องกนัเซลล์อสจุิจากสภาวะความเครียดในระหวา่งกระบวนการ
แชแ่ข็ง [26] การศกึษาดงักลา่วสอดคล้องกบัรายงานท่ีผา่นมาของ Ecot และคณะ [12] ท่ีศกึษาถึง
ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของอสจุิในม้าหลงัการแชแ่ข็งน า้เชือ้ในสารละลายเจือจางท่ีมีนมและไขแ่ดงเป็น
สว่นประกอบ เทียบกบัสารละลายเจือจางท่ีมีนมเป็นสว่นประกอบเพียงอยา่งเดียว  และพบวา่การเตมิไข่
แดงในสารละลายเจือจางน า้เชือ้ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการเคล่ือนท่ีของอสจุิได้  

อยา่งไรก็ดี เม่ือเปรียบเทียบคณุภาพน า้เชือ้พอ่ลาหลงัการท าละลายระหวา่งสารละลายเจือจาง
น า้เชือ้ชนิด LGEDTA-20Y/Gly และ SMG-10Y/Gly ในการศกึษาครัง้นี ้  พบวา่ น า้เชือ้ท่ีเจือจางด้วย 
LGEDTA-20Y/Gly มีแนวโน้มในการรักษาคณุภาพของน า้เชือ้สงูกวา่ SMG-10Y/Gly โดยเฉพาะในชัว่โมงท่ี 
4 หลงัการท าละลาย  ผลดงักลา่วแตกตา่งจากท่ีเคยมีการรายงานในม้าโดย Braun และคณะ [27] ท่ีพบวา่
การใช้สารละลายนมขาดมนัเนยท่ีมี 10% ไขแ่ดงเป็นสว่นประกอบให้ผลในการรักษาสภาพการเคล่ือนท่ี
และเย่ือหุ้มเซลล์ของอสจุิได้ดีกวา่สารละลาย lactose glucose-EDTA ท่ีมี 20% ไขแ่ดงเป็นสว่นประกอบ 
ทัง้นีน้า่จะเป็นผลมาจากการเตมิ Equex STM ลงในสารละลายเจือจางน า้เชือ้ ซึง่พบวา่ในการศกึษาของ 
Braun และคณะ มีการเตมิสาร Equex STM ลงในสารละลายเจือจางทัง้สองชนิด แตใ่นการศกึษาครัง้นีท้ า
การเตมิ Equex STM เฉพาะในสารละลายชนิด LGEDTA-20Y/Gly จงึท าให้คณุภาพของอสจุิหลงัการท า



ละลายดีกวา่ในสารละลายชนิด SMG-10Y/Gly เน่ืองจาก Equex STM เป็นสาร detergent ท่ีชว่ยลดการ
เกิดภาวะช็อคของอสจุิจากความเย็นในขณะเกิดผลกึน า้แข็ง รวมถึงชว่ยลดอนัตรายจากการเปล่ียนแปลง
แรงดนัออสโมตคิและความเข้มข้นของสารละลายภายในตวัอสจุิ  นอกจากนีย้งัพบวา่ Equex STM ชว่ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ lipoprotein ในไขแ่ดงซึง่สง่ผลดีตอ่การรักษาสภาพของเย่ือหุ้มเซลล์และอะโครโซมของ
อสจุิในระหวา่งขบวนการแชแ่ข็ง [11,28,29] 

เม่ือพิจารณาถึงชนิดของน า้ตาลท่ีใช้เป็นแหลง่ให้พลงังานในสารละลายเจือจางน า้เชือ้ก็พบวา่
สารละลายเจือจางชนิด LGEDTA-20Y/Gly ซึง่มีน า้ตาลแลคโตสท่ีเป็นน า้ตาลโมเลกลุคูเ่ป็นสว่นประกอบ
ให้ผลในการป้องกนัการเกิดผลกึน า้แข็งในชว่งแชแ่ข็งได้ดีกวา่สารละลายชนิด SMG-10Y/Gly และ 
NFDSMG-4Y/Gly ท่ีมีน า้ตาลกลโูคสซึง่เป็นน า้ตาลโมเลกลุเดี่ยวเป็นสว่นประกอบ ผลดงักลา่วสอดคล้อง
กบัท่ีมีการรายงานในม้า [7,30] และสกุร [22,31] อยา่งไรก็ตาม ในการศกึษาครัง้นีไ้มพ่บวา่มีความ
แตกตา่งของลกัษณะความผิดปกตขิองรูปร่างอสจุิ และความสมบรูณ์ของเย่ือหุ้มและอะโครโซมอสจุิใน
น า้เชือ้ท่ีเจือจางด้วยสารละลายน า้เชือ้ทัง้ 3 ชนิด นอกจากปัจจยัของสารละลายน า้เชือ้ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพ
ของอสจุิหลงัการแชแ่ข็งและท าละลาย ผลส าเร็จของการรักษาคณุภาพน า้เชือ้แชแ่ข็งนัน้ยงัขึน้อยูก่บัปัจจยั
อ่ืนๆ ได้แก่  ชนิดและปริมาณของสารป้องกนัการแชแ่ข็ง อตัราเร็วในการลดอณุหภมูิและท าละลายน า้เชือ้
แชแ่ข็ง ชนิดของภาชนะและขนาดท่ีใช้ในการบรรจนุ า้เชือ้ และปัจจยัจากตวัพอ่ลา เชน่เดียวกบัท่ีเคยมีการ
รายงานในโคและม้า [32-34] 

ในการศกึษาครัง้นีก้ลา่วได้วา่สารละลายเจือจางน า้เชือ้ชนิดแลคโตส กลโูคส อีดีทีเอ และ  20% 
ไขแ่ดง เป็นสว่นประกอบ ให้ผลในการรักษาคณุภาพของน า้เชือ้หลงัการแชแ่ข็งและท าละลายได้ดีกวา่
สารละลายเจือจางน า้เชือ้ชนิดนมขาดมนัเนย ยเูอชที  กลโูคสและ 10% ไขแ่ดง และชนิดนมผงขาดมนัเนย
กลโูคสและ 4% ไขแ่ดง เป็นสว่นประกอบ ซึง่ผลดงักลา่วสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยเป็นข้อมลูพืน้ฐานใน
การหาสารละลายเจือจางน า้เชือ้ท่ีมีความเหมาะสมตอ่การรักษาคณุภาพน า้เชือ้แชแ่ข็งในลา เพ่ือตอ่ยอด
องค์ความรู้ใหม่ๆ และอาจน าไปประยกุต์ใช้ส าหรับการผสมเทียมเพื่อพฒันาสายพนัธุ์ลาตอ่ไปในอนาคตได้  
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