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จริญญา  สุวรรณนาคะ*  พลชาติ  ผิวเณร  และ วิศณุพร  รัตนตรัยวงศ์ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาสเตอร์เจียน (Acipenser baerii Brandt, 1869) ด าเนินการที่โครงการบ้าน
เล็กในป่าใหญ่ดอยด าตามพระราชด าริ อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงดอยอินทนนท์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๑ (เชียงใหม่) อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างเดือนมีนาคม 
2560 ถึง มีนาคม 2561 ด้วยประเด็นการศึกษาพร้อมผลที่ได้ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพของน้ ายาเจือจาง 3 สูตร คือน้ ายา     
เด็กซ์โตรส (Dextrose) เข้มข้น 5% น้ ายาแซคคาโลส (Saccharose) เข้มข้น 23.4 มิลลิโมล ในสารทริส-คลอไรด์ (Tris-HCl) 
เข้มข้น 118 มิลลิโมล และไข่แดง (Egg yolk) เข้มข้น 20% และน้ ายาเด็กซ์โตรส (Dextrose) เข้มข้น 5% ในนอร์มัลซาไลน์ 
(Normal Saline) เข้มข้น 0.45% ในการเก็บรักษาน้ าเช้ือปลาสเตอร์เจียนแบบระยะสั้นนาน 6 ช่ัวโมง ที่อัตราเจือจาง 1 เท่า 
พบว่า น้ ายาสูตรน้ ายาแซคคาโลสในสารทริส-คลอไรด์ และไข่แดงมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาน้ าเช้ือปลา สเตอร์เจียน 
ดีที่สุด โดยมีปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว 16.67±2.89% และ 55.67±9.02 วินาที (2) อัตราการลดอุณหภูมิใน
กระบวนการแช่แข็งน้ าเช้ือปลาสเตอร์เจียน โดยวิธีสัมผัสไอโนโตรเจนเหลวในกล่องโฟม 3 ระดับ คือ ห่างจากผิว
ไนโตรเจนเหลว 2, 3 และ 4 เซนติเมตร พบว่า ท่ีระดับ 1 ห่างจากผิวไนโตรเจนเหลว 2 เซนติเมตร ให้ผลดีที่สุด มีปริมาณและ
ระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว 68.33±2.89% และ 80.7±7.02 วินาที 
 
ค้าส้าคัญ: ปลาสเตอร์เจียน น้ าเชื้อ การเก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็ง 
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Cryopreservation of Sturgeon sperm for germplasm preservation 
 
Jarinya  Suwannaka*,  Ponlachart  Pewnane  and  Wisanuporn  Ratanatrivong 
Aquaculture Genetics Research and Development Division 
  
Abstract 
 Cryopreservation of Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt, 1869) spermatozoa was conducted 
at Her Majesty the Queen’s initiative project Baan Lek Nai Pa Yai Doi Dam Wiang Haeng district and Doi 
Inthanon Highland Aquaculture Research Station, Inland Aquaculture Research and Development Regional 
Center 1 (Chiang Mai) Chom Thong district in Chiang Mai province during March 2017 to March 2018. The 
study was carried out with number of studies and results. (1) The efficiency of tree extender solutions,     
5% dextrose, 23.4 mM saccharose in 118 mM Tris-HCl and egg yolk (saccharose) and 5% dextrose in 0.45% 
normal saline. Sturgeon’s milt was diluted with 3 extenders at 1-fold dilution were short storage preserved 
at 4°C for 6 hours. The results showed that the saccharose extender had highest of % motile sperms 
(16.67±2.89%) and motility duration (55.67±90.02 seconds). (2) The efficiency of freezing rate by liquid 
nitrogen vapor phase methods were studies. Milt samples were exposed to liquid nitrogen vapor in 
styrofoam box. Three freezing rates during cryopreserve procedure, which correspond to the distance 
between sample and liquid nitrogen surface at 2, 3 and 4 cm were performed. Result found the distance 
between liquid nitrogen surface and samples at 2 cm had highest of % motile sperms (68.33±2.89%) and 
motility duration (80.7±7.02 seconds). 
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