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ผลของการใช้ฮอรโ์มนแบบออกฤทธิเ์นิน่นานต่อปริมาณและคณุภาพน้้าเช้ือ 
ปลากดแก้วทั้งในรูปน้้าเช้ือสดและน้้าเช้ือแช่แข็ง 

 
พลชาติ ผิวเณร* พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ทองอยู่ อุดเลิศ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า  
 

บทคัดย่อ 
 

ท าการทดลองฉีดฮอร์โมน LHRHa [des–Gly10–(D–Ala6)–LH–RH] ร่วมกับสาร dopamine 
antagonist คือ metoclopramide ในรูปออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานโดยผสมสารไซโคลเด็กซ์ตริน เป็นระบบน าส่ง
ในอัตรา 100 g/kg และ 50 mg/kg ตามล าดับ และฉีดฮอร์โมนร่วมกับสาร metoclopramide ในรูปแบบ
ปรกติในปลากดแก้วเพศผู้ น้ าหนักเฉลี่ย 2.49±0.57 กก. น าปลามาผ่าเก็บอัณฑะหลังจากฉีดฮอร์โมนนาน 30 
วัน น าน้ าเชื้อไปวัดปริมาณและคุณภาพ และเก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็ง พบว่าปลากดแก้วชุดที่ฉีดฮอร์โมนใน
ระบบน าส่งและชุดควบคุมมีดัชนีความสมบูรณ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ คุณภาพน้ าเชื้อโดยปริมาณและระยะเวลาที่
สเปิร์มเคลื่อนไหว ความหนาแน่นสเปิร์ม คุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็งที่เก็บรักษานาน 365 วัน และอัตราปฏิสนธิของ
น้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อแช่แข็งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่ปลากดแก้วชุดที่ฉีดฮอร์โมนในระบบน าส่งมี
ปริมาตรน้ าเชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะเฉลี่ย 504.30±51.00 มค.ล./กรัม ซ่ึงมีค่าสูงกว่าปลาชุดควบคุมที่มีปริมาตร
น้ าเชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะเฉลี่ย 382.35±134.83 มค.ล./กรัม จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ฮอร์โมนและ
สาร metoclopramide ในรูปออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานมีผลไปกระตุ้นให้อัณฑะปลากดแก้วสร้างน้ า เชื้อจนมี
ปริมาตรน้ าเชื้อต่ออัณฑะเพ่ิมขึ้นโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ าเชื้อ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไ ปใช้
ผสมเทียมและเก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็งต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ: ปลากดแก้ว ฮอร์โมนในรูปออกฤทธิ์แบบเนิ่นนาน น้ าเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
*ผู้รับผิดชอบ: 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2904 7604 
e–mail: ponlachart@gmail.com 
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Sustainably–Released Hormone Effects to the Quality and Quantity  
of Fresh and Cryopreserved Milt of Asian Redtail Catfish 

(Hemibagrus wyckioides) 
 

Ponlachart  Pewnane† Panom K. sodsuk Wisanuporn Ratanatrivong Thongyu Utlert  
Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute  

 
Abstract 

 
Effect of the sustainable released LHRHa [des–Gly10–(D–Ala6)–LH–RH] and 

dopamine antagonist (metoclopramide) on the quality and quantity of fresh and 
cryopreserved milt was studied in male Asian redtail catfish. LHRHa and metoclopramide 
were mixed with –cyclodextrin for vehicle system, then they were intramuscularly injected 
at 100 g/kg and 50 mg/kg, respectively to the male catfish which were the treatment group. 
The control group were injected with normal hormone with metoclopramide at the same 
rate. Testis were collected and milt was extracted to measure milt quality and quantity at 30 
days after the injection. There were no significant different (p>0.05) between the two group 
for milt quality and quantity including gonosomatic index, sperm motility and motility 
duration, sperm density, 365 days cryopreserved sperm quality and fertilization rate of fresh 
and cryopreserved sperm except the milt volume by testis weight. Milt volume by testis 
weight of the treatment group (504.30±51.00  ul/g) was found significantly higher than the 
control group (382.35±134.83  ul/g). The overall results indicated sustainably released LHRHa 
and metoclopramide induced sperm production which increased milt volume/testis weight 
without negative effect to sperm quality.  
 
Key words: Asian redtail catfish, Hemibagrus wyckioides, sustainably–released hormone, 

fresh milt, cryopreserved milt 
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ค้าน้า 
 

ปลากดแก้ว หรือ  Asian Redtail Catfish (Scotcat, 2004), Hemibagrus wyckioides 
(CHAUX AND FANG, 1949) (Hee and Rainboth, 1999) เป็นปลาน้ าจืดพ้ืนเมืองที่ มีรสชาติดีจึงเป็นที่นิยม
บริโภคและมีราคาสูง จากการศึกษาทางชีววิทยาและทดลองผสมเทียมโดยกรมประมงพบว่าปลาชนิดนี้สามารถ
เพาะขยายพันธุ์ในสภาพบ่อเลี้ยงได้ (วิศณุพรและคณะ, 2537) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้
ศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจซ่ึงพบว่าลักษณะดังกล่าวสามารถปรับปรุง
พันธุ์ได้ (สุภัทรา และคณะ, 2544) โดยหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ คือ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ได้ด าเนินการคัดพันธุ์ปลากดแก้วจนได้ลูกรุ่นที่ 2 ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ปลากดแก้วจะเป็นสัตว์
น้ าเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง หากมีการพัฒนาการเพาะและปรับปรุงพันธุ์จนได้ลูกพันธุ์ท่ีมีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ ดี
ขึ้น และมีจ านวนมากพอที่จะส่งเสริมให้มีการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ ซ่ึงควรจะต้องเริ่มที่การศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ปลากดแก้วท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์และเริ่มเจริญพันธุ์ในปีแรกที่อายุ 3 ปี โดยเน้น
ไปที่การพัฒนาระบบฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ปลากดแก้ว เพ่ือกระตุ้นให้พ่อพันธุ์ปลา
มีพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ดียิ่งขึ้น ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องพ่อพันธุ์ปลากดแก้ว
รวมทั้งปลาน้ าจืดพ้ืนเมืองชนิดอ่ืน ๆ ที่น ามาเลี้ยงในที่ กักขัง ซ่ึงมักมีพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์
เนื่องจากสภาพแวดล้อมของบ่อที่เลี้ยงแตกต่างจากในธรรมชาติ ส่งผลให้เซลล์สืบพันธุ์ มีพัฒนาการบกพร่อง 
(reproductive dysfunction) (Zohar and Mylonas, 2001) การศึกษาดังกล่าวสามารถด าเนินการโดยใช้
ฮอร์โมน LHRHa ร่วมกับสารประกอบเชิงซ้อนไซโคลเด็กซ์ตรินเพ่ือท าให้ฮอร์โมนมีการออกฤทธิ์แบบเนิ่นนาน 
(sustainable release) ซ่ึงได้มีการศึกษาในปลากดแก้วมาบ้างแล้ว (วิศณุพร, 2550, 2551; พลชาติ และคณะ, 
2552) และได้ผลท่ีบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้ฮอร์โมนในรูปแบบนี้ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เพาะพันธุ์ปลากดแก้ว 

จากการศึกษาของ พลชาติ และคณะ (2552) ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการในปลากดแก้วเพศ
เมีย ซ่ึงยังไม่มีการทดลองใช้สารเสริมฤทธิ์ในรูปออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานควบคู่ไปกับฮอร์โมน การศึกษาครั้งนี้  ซ่ึง
ด าเนินการในปลากดแก้วเพศผู้ จะท าให้ทราบถึงผลของฮอร์โมนและสารเสริมฤทธิ์ในรูปออกฤทธิ์แบบเนิ่นนาน
ในด้านปริมาณและคุณภาพน้ าเชื้อ โดยจะมีการศึกษาทั้งในรูปน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อแช่แข็งไปพร้อมกัน ซ่ึงหากมี
การใช้ฮอร์โมนไปกระตุ้นพัฒนาการสร้างสเปิร์มอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ปลากดแก้วมีน้ า เชื้อในปริมาณและ
คุณภาพเพ่ิมขึ้น สามารถน าไปใช้ผสมเทียมและเก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็งเพ่ือใช้ประโยชน์น้ า เชื้อจากปลากดแก้ว
แต่ละตัวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  และเป็นแนวทางในการใช้ฮอร์ โมนร่วมกับสารเสริมฤทธิ์ เพ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการเพาะพันธุ์ปลาชนิดอ่ืน ๆ ต่อไป  

  
วัตถุประสงค์ 

 
เพ่ือศึกษาปริมาณและคุณภาพน้ าเชื้อทั้งในรูปน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อแช่แข็งของปลากดแก้วที่ได้รับ

ฮอร์โมน LHRHa ร่วมกับสารเสริมฤทธิ์ ในรูปออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานเปรียบเทียบกับในรูปแบบปกติ 
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วิธีด้าเนินการ 
 

1. การเตรียมปลาทดลอง  

ใช้พ่อพันธุ์ปลากดแก้วท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์รุ่นที่ 2 ขนาด 1.5–3.3 กิโลกรัม ที่ เลี้ยงไว้ใน
บ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าอุตรดิตถ์ โดยให้อาหารเม็ดส าเร็จรูป
โปรตีน 30% ในอัตรา 3%/น้ าหนักตัว/วัน และเสริมด้วยอาหารเสริมคือ ปลาทะเลสดสับละเอียดผสมปลา
ป่นและวิตามินรวม ในอัตรา 1%/น้ าหนักตัว สัปดาห์ละครั้ง ตามที่รายงานใน วิศณุพร และคณะ (2537) 

 
2. การเตรียมฮอร์โมนและยาเสริมฤทธ์ิในรูปออกฤทธ์ิแบบเน่ินนาน  

ใ ช้ ฮ อ ร์ โ ม น  LHRHa [des–Gly10–(D–Ala6)–LH–RH] แ ล ะ ส า ร เ ส ริ ม ฤ ท ธิ์ คื อ 
metoclopramide ในอัตรา 100 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และ 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ และมีสาร
ไซโคลเด็กซ์ตรินคือ เฮปตาคิส [Heptakis–(2,6–di–O–ethyl)–β–cyclodextrin] ผสมเป็นระบบน าส่ง 
เพ่ือให้มีคุณสมบัติออกฤทธิ์แบบเนิ่นนาน ตามวิธีการที่รายงานใน พลชาติ และคณะ (2552) 

 
3. การฉีดฮอร์โมนและสารเสริมฤทธ์ิให้กับปลาทดลอง  

ท าเครื่องหมายโดยฝังเครื่องหมาย ADID TAG บนปลากดแก้วเพศผู้ 16 ตัว และแบ่งปลา
ออกเป็น 2 ชุด ชุดละ 8 ตัว คือ 

– ชุดระบบน าส่ง ฉีดฮอร์โมนร่วมกับสารเสริมฤทธิ์ ในรูประบบน าส่งในอัตราความเข้มข้น 
100 ไมโครกรัม และ 50 มิลลิกรัม ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ตามล าดับ 

– ชุดควบคุม โดยฉีดฮอร์โมนร่วมกับสารเสริมฤทธิ์ ในรูปที่ไม่มีระบบน าส่ง ในอัตราความ
เข้มข้น 100 ไมโครกรัม และ 50 มิลลิกรัม ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ตามล าดับ 

 
4. การเก็บข้อมูล  

น าปลาทั้ง 2 ชุดการทดลองปล่อยลงเลี้ยงร่วมกันในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร เป็นเวลา 
30 วัน แล้วน ามาวางยาสลบและผ่าท้องเก็บอัณฑะไปท าความสะอาดและชั่งน้ าหนัก เพ่ือศึกษาข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

 
4.1  น้ าเชื้อสด 

4.1.1 ปริมาณน้ าเชื้อสด โดยค่า 

– ดัชนีความสมบูรณ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (gonosomatic index, GSI) ชั่งน้ าหนัก
ปลาและอัณฑะหน่วยเป็นกรั ม น าไปค าน วณค่า GSI ตามวิธีการ ของ Brauhn and 
McCraren (1975) จากสูตร 

GSI = [นน.อัณฑะ/(น้ าหนักตัว – น้ าหนักอัณฑะ)] × 100  
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– ปริมาตรน้ าเชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะ โดยน าอัณฑะชั่งน้ าหนักแล้วท าการเก็บน้ า เชื้อ 
ค านวณปริมาตรน้ าเชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะ หน่วยเป็น ไมโครลิตร /กรัม ตามวิธีการของ 
กฤษณ์ (2536) 

– ความหนาแน่นสเปิร์ม เจือจางน้ า เชื้อ ด้วยสารละลายฟรุกโตส เข้มข้น 6% ใน
อัตร าเจื อจ า ง  400 เท่า  น า ไปวัดควา มหนา แน่นส เปิ ร์ มบนสไล ด์นั บเ ม็ดโลหิ ต 
(haemacytometer) หน่วยเป็น เซลล์/มิลลิลิตร ตามวิธีการที่รายงานใน พลชาติ และคณะ 
(2551) 

 
4.1.2 คุณภาพน้ าเชื้อสด โดยค่า 

– ปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว วัดปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์ม
เคลื่อนไหวภายใต้กล้องจุลทรรศน์ หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์และวินาที ตามล าดับ ตามวิธีการ
ของ กฤษณ์ (2536) และ พลชาติ และคณะ (2546) 

– อัตราปฏิสนธิของไข่ ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่ให้กับปลากดแก้วเพศเมียแล้ว
น าไปรีดไข่และผสมเทียมกับน้ าเชื้อปลากดแก้ว 2 ชุดการทดลอง ฉีดฮอร์โมนผสมเทียมและ
หาค่าอัตราปฏิสนธิของไข่โดยนับจ านวนไข่ที่ได้รับการผสมซ่ึงเข้าสู่ระยะ late gastrula 
ตามวิธีการที่รายงานใน วิศณุพร และคณะ (2537) 

 
4.2  น้ าเชื้อแช่แข็ง  

แช่แข็งน้ าเชื้อปลากดแก้วโดยดัดแปลงมาจากวิธีการของ พลชาติ และพนม (2546) น า
น้ าเชื้อแช่แข็งของปลาทั้ง 2 ชุดการทดลองที่เก็บรักษานาน 365 วัน มาละลาย น าไปวัดปริมาณและ
คุณภาพน้ าเชื้อดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ปริมาณน้ าเชื้อแช่แข็ง โดยค่า 

– ปริมาณสเปิร์มมีชีวิตต่อปริมาตร น าน้ า เชื้อที่ละลายไปวัดความหนาแน่นสเปิร์ม 
ตามวิธีการเดียวกับข้อ 4.1.1 น าค่าความหนาแน่นสเปิร์มและปริมาณสเปิร์มที่ เคลื่อนไหวไป
ค านวณปริมาณสเปิร์มมีชีวิตต่อปริมาตร หน่วยเป็น เซลล์/มิลลิลิตร จากสูตร 

ปริมาณสเปิร์มมีชีวิตต่อปริมาตร = (ปริมาณสเปิร์มที่ เคลื่อนไหว×ความหนาแน่น
สเปิร์ม)/100 

4.2.2 คุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็ง โดยค่า 

– ปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว โดยน าน้ า เชื้อที่ละลายไปวัดปริมาณ
และระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว ตามวิธีการเดียวกับข้อ 4.1.2 

– อัตราปฏิสนธิของไข่ น าน้ าเชื้อแช่แข็งของปลากดแก้ว 2 ชุดการทดลองที่เก็บรักษา
นาน 365 วันมาละลาย น าไปผสมกับไข่ปลากดแก้ว หาค่าอัตราปฏิสนธิของน้ า เชื้อแช่แข็ง 
เช่นเดียวกับข้อ 4.1.2 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
น าข้อมูลที่บันทึกคือ ดัชนีความสมบูรณ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ ปริมาตรน้ า เชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะ 

ปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว ความหนาแน่นสเปิร์ม ปริมาณสเปิร์มมีชีวิตต่อปริมาตร และอัตรา
ปฏิสนธิของปลากดแก้วท้ัง 2 ชุดการทดลอง ทั้งในรูปน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อแช่แข็ งมาแปลงข้อมูลเป็น arcsine 
และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี t–test  (อนันต์ชัย, 2539) 
 

ผลการศึกษา 
 

จากการน าน้ าเชื้อปลากดแก้วชุดที่ฉีดฮอร์โมนในระบบน าส่งและชุดควบคุมไปวัดปริมาณและ
คุณภาพน้ าเชื้อ ทั้งในรูปน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อแช่แข็ง ผลการทดลองมีดังต่อไปนี้ 

 
1. น้ าเชื้อสด 

1.1 ปริมาณน้ าเชื้อสด โดยค่า  

– ดัชนีความสมบูรณ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ ผลการทดลองแสดงตามตารางที่ 1 ปลาชุดระบบน าส่ง
และชุดควบคุมมีค่า GSI เฉลี่ย 0.61±0.31 และ 0.55±0.25 ตามล าดับ ปลาทั้งสองชุดการทดลองมีค่า GSI ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

– ปริมาตรน้ าเชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะ ผลการทดลองแสดงตามตารางที่ 1 ปลาชุดระบบน าส่งและ
ชุดควบคุมมีปริมาตรน้ าเชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะเฉลี่ย 504.30±51.00 และ 382.35±134.83 ไมโครลิตร/กรัม 
ตามล าดับ ปลาชุดระบบน าส่งมีปริมาตรน้ า เชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะสูงกว่าปลาชุดควบคุมอย่างมีนั ยส าคัญ 
(p<0.05) 

– ความหนาแน่นสเปิร์ม ผลการทดลองแสดงตามตารางที่ 1 ปลาชุดระบบน าส่งและชุดควบคุมมี
ความหนาแน่นสเปิร์ม 3.49±0.99×109 และ 4.98±1.76×109 เซลล์/มิลลิลิตร ตามล าดับ ปลาทั้งสองชุดการ
ทดลองมีความหนาแน่นสเปิร์มไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 

1.2 คุณภาพน้ าเชื้อสด โดยค่า 
– ปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว ผลการทดลองแสดงตามตารางที่ 1 ปลาชุดระบบ

น าส่งและชุดควบคุมมีปริมาณสเปิร์มที่เคลื่อนไหว 63.23±18.90 และ 56.46±17.07% ตามล าดับ มีระยะเวลา
ที่สเปิร์มเคลื่อนไหว 849.67±141.75 และ 920.75±217.64 วินาที ตามล าดับ ปลาทั้งสองชุดการทดลองมี
ปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

– อัตราปฏิสนธิของไข่ ผลการทดลองแสดงตามตารางที่ 1 ปลาชุดระบบน าส่งและชุดควบคุมมี
อัตราปฏิสนธิ 17.03±8.04 และ 14.61±6.14% ตามล าดับ ปลาทั้งสองชุดการทดลองมีอัตราปฏิสนธิไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางที่ 1   ดัชนีความสมบูรณ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ ปริมาตรน้ า เชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะ ความหนาแน่นสเปิร์ม 
ปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว และอัตราปฏิสนธิ ของน้ าเชื้อสดในปลากดแก้วชุดระบบ
น าส่งและชุดควบคุม ที่ระยะเวลา 30 วันหลังจากฉีดฮอร์โมน 

 ชุดระบบน าส่ง ชุดควบคุม 
ดัชนีความสมบูรณ์ของอวัยวะสืบพันธุ์  0.61±0.31 0.55±0.25 
ปริมาตรน้ าเชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะ  
(ไมโครลิตร/กรัม)* 

504.30±51.00 382.35±134.83 

ความหนาแน่นสเปิร์ม (เซลล์/มิลลิลิตร) 3.49±0.99×109 4.98±1.76×109 
ปริมาณสเปิร์มที่เคลื่อนไหว (%) 63.23±18.90 56.46±17.07 
ระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว (วินาที) 849.67±141.75 920.75±217.64 
อัตราปฏิสนธิ (%) 63.23±18.90 56.46±17.07 
* มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
 

2. น้ าเชื้อแช่แข็ง 

2.1 ปริมาณน้ าเชื้อแช่แข็ง โดยค่า 
– ปริมาณสเปิร์มมีชีวิตต่อปริมาตร ผลการทดลองแสดงตามตารางที่ 2 ปลาชุดระบบน าส่งและ

ชุดควบคุมมีปริมาณสเปิร์มมีชีวิตต่อปริมาตร 2.50±0.60 และ 2.50±1.49 เซลล์/มิลลิลิตร ตามล าดับ ปลาทั้ง
สองชุดการทดลองมีปริมาณสเปิร์มมีชีวิตต่อปริมาตรไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

2.2 คุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็ง โดยค่า 
– ปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว ผลการทดลองแสดงตามตารางที่ 2 ปลาชุดระบบ

น าส่งและชุดควบคุมมีปริมาณสเปิร์มที่ เคลื่อนไหว 51.92±17.84% และ 53.60±28.03% ตามล าดับ มี
ระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว 1,9282.00±15.85 และ 2,079.00±250.75 วินาที ตามล าดับ ปลาทั้งสองชุด
การทดลองมีปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

– อัตราปฏิสนธิของไข่ ผลการทดลองแสดงตามตารางที่ 2 ปลาชุดระบบน าส่งและชุดควบคุมมี
อัตราปฏิสนธิ 38.01±20.84% และ 49.17±14.40% ตามล าดับ ปลาทั้งสองชุดการทดลองมีอัตราปฏิสนธิ ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
ตารางที่ 2   ปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหวของน้ าเชื้อแช่แข็งที่เก็บรักษานาน 365 วัน ในปลากด

แก้วชุดระบบน าส่งและชุดควบคุม 
 ชุดระบบน าส่ง ชุดควบคุม 

ปริมาณสเปิร์มที่เคลื่อนไหว (%) 51.92±17.84 53.60±28.03 
ระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว (วินาที) 1,9282.00±215.85 2,079.00±250.75 
ปริมาณสเปิร์มมีชีวิตต่อปริมาตร (เซลล์/มิลลิลิตร) 2.50±0.60×109 2.50±1.49×109 
อัตราปฏิสนธิ (%) 38.01±20.84% 49.17±14.40% 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

(1) ดัชนีความสมบูรณ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (GSI) ปลาชุดระบบน าส่งและชุดควบคุมมีค่า GSI ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะค่า GSI เป็นค่าที่บ่งบอกถึงขนาดโดยน้ าหนักของอัณฑะเทียบกับ
น้ าหนักตัวซ่ึงมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ท าให้อัณฑะมีขนาดแตกต่างกันในปลาแต่ละตัว ได้แก่อายุ รุ่น และระยะเวลาใน
รอบปี (Jasper et al., 1978) อย่างไรก็ตาม ปลากดแก้วท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นปลารุ่นเดียวกัน มีน้ าหนัก
ไม่แตกต่างกัน และทดลองในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้น ปัจจัยเรื่องอายุและระยะเวลาจึงมีผลต่อปลาทั้ง 2 ชุด
การทดลองเท่าเทียมกัน ดังนั้น ฮอร์โมนและสารเสริมฤทธิ์แบบออกฤทธิ์เนิ่นนานไม่มีผลท าให้อัณฑะมีน้ าหนัก
เพ่ิมขึ้น ผลท่ีได้สอดคล้องกับรายงานของ Henry et al. (1998) และ Komatsu et al. (2006) ที่ใช้ฮอร์โมน 
LHRHa แบบออกฤทธิ์เนิ่นนานในปลา Atlantic salmon (Salmo salar) และปลา golden rabbitfish 
(siganus guttatus) พบว่าปลา Atlantic salmon ที่ฝังฮอร์โมน LHRHa อย่างเดียว ไม่ท าให้ค่า GSI เพ่ิมขึ้น 
และการใช้อัตราฮอร์โมนในอัตรา 100 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในปลา golden rabbitfish ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับ
การทดลองครั้งนี้ ส่งผลให้ดัชนีความสมบูรณ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่แตกต่างจากปลาชุดควบคุม 

(2) ปริมาตรน้ าเชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะ ปลาชุดระบบน าส่งมีปริมาตรน้ า เชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะ 
504.30±51.00 ไมโครลิตร/กรัม ซ่ึงมีค่ามากกว่าปลาชุดควบคุม (382.35±134.83 ไมโครลิตร/กรัม) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ผลที่ได้สอดคล้องกับรายงานของ Clearwater and Crim (1998); Lim et al. (2004); 
Mylonas et al. (1997); Sorbera et al. (1998) และ เพ็ญพรรณ (2549) ที่ใช้ฮอร์โมน LHRHa แบบออก
ฤทธิ์เนิ่นนานด้วยระบบน าส่งแบบต่างๆ ในปลา yellowtail flounder (Pleuronectes ferrugineus) ปลา 
greenback flounder (Rhombosolea tapirina)ปลา striped bass (Morone saxatilis) ปลา  sea bass 
(Dicentrarchus labrax) และ ปลานิล (Oreochromis niloticus) ตามล าดับ ซ่ึงพบว่าปลาที่ใช้ฮอร์โมนแบบ
ออกฤทธิ์เนิ่นนานมีปริมาณน้ าเชื้อมากกว่าปลาชุดที่ฉีดฮอร์โมนในรูปปรกติ ปริมาตรน้ า เชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะที่
เพ่ิมขึ้นบ่งบอกถึงผลของฮอร์โมนและสาร dopamine antagonist แบบออกฤทธิ์เนิ่นนาน โดย Lim et al. 
(2004) รายงานว่า ฮอร์โมน LHRHa แบบออกฤทธิ์เนิ่นนานที่ท าให้ปลา greenback flounder มีน้ าเชื้อเพ่ิมขึ้น 
เกิดจาก LHRHa ที่ปลดปล่อยออกจากระบบน าส่งจะไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลั่งฮอร์โมน gonadotropin 
เข้าสู่กระแสโลหิตและไปกระตุ้นให้อัณฑะหลั่งสาร steroids ชนิดต่างๆ ที่ไปกระตุ้นให้เซลล์สืบพันธุ์ในอัณฑะ
สร้างสเปิร์ม (spermatogenesis) ตามมาด้วยกระบวนการ spermiation ซ่ึงประกอบไปด้วยการพัฒนาเป็น
เซลล์สเปิร์มอย่างสมบูรณ์ การสร้าง seminal fluid) ท าให้สเปิร์มกลายสภาพเป็นของเหลว (milt hydration) 
และถูกเคลื่อนย้ายไปสะสมที่ vas deferens (Lim et al., 2004) ในขณะที่ปลาชุดควบคุมซ่ึงได้รับฮอร์โมน
และสารเสริมฤทธิ์ในรูปแบบปรกติจะมีระดับฮอร์โมนและสารเสริมฤทธิ์สูงในวันแรก แต่สารทั้งสองชนิดจะลด
ต่ าลงไปเรื่อยๆ จนหมดไปจากกระแสโลหิตในที่สุด การคงอยู่ของฮอร์โมนสังเคราะห์ในกระแสโลหิตในช่วงเวลา
สั้นๆ นั้นมีรายงานในปลา gilthead seabream (Sparus auratus) โดย Gothilf and Zohar (1991) 
รายงานว่า ฮอร์โมน LHRHa ในกระแสโลหิตมีครี่งชีวิต (half–life) เพียง 10–23 นาที เท่านั้น  ดังนั้นฮอร์โมน
และสารเสริมฤทธิ์ในรูปปรกติที่ฉีดเพียงครั้งเดียวเม่ือเวลาผ่านไปเรื่อยๆ จะท าให้ฮอร์โมนในกระแสโลหิตลดลง
จนหมดไป ส่งผลให้การพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์หยุด จึงท าให้มีปริมาตรน้ า เชื้อต่อน้ าหนักอัณฑะน้อยกว่าปลาชุด
ระบบน าส่ง 

(3) ความหนาแน่นสเปิร์ม ปลาชุดระบบน าส่งและชุดควบคุมมีความหนาแน่นสเปิร์มไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ ผลที่ได้แสดงว่า ปริมาณน้ า เชื้อที่ เพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากเซลล์ สเปิร์มที่ถูกสร้ างเพ่ิมขึ้นจา ก
กระบวนการ spermatogenesis ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกันกับ seminal fluid ที่ถูกสร้างเพ่ิมขึ้นจาก
กระบวนการ spermiation (Mylonas et al., 1997; Ueda et al., 1985) จึงท าให้ความหนาแน่นสเปิร์มไม่
เปลี่ยนแปลงและไม่แตกต่างไปจากปลาชุดควบคุม ผลการศึกษาที่ได้ยังสอดคล้องกับ Weil and Crim (1983) 
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ที่รายงานว่า ฮอร์โมน LHRHa แบบออกฤทธิ์เนิ่นนานมีผลท าให้น้ า เชื้อปลา landlocked Atlantic salmon 
(Salmo salar) มีปริมาณเพ่ิมขึ้น และสรุปว่าปริมาณน้ าเชื้อที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากการสร้างเซลล์สเปิร์มเพ่ิมขึ้นและ
ไม่ได้เป็นผลมาจากการสร้าง seminal fluid เพ่ิมขึ้น  

(4) คุณภาพน้ าเชื้อ โดยค่าปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว และอัตราปฏิสนธิ น้ า เชื้อ
สดของปลาชุดระบบน าส่งและชุดควบคุม มีคุณภาพไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าฮอร์โมนและสาร
เสริมฤทธิ์ในรูปออกฤทธิ์แบบเนิ่นนานมีผลท าให้ปลากดแก้วมีน้ าเชื้อปริมาณเพ่ิมขึ้นและไม่ท าคุณภาพน้ า เชื้อ
ลดลง ผลท่ีได้สอดคล้องกับรายงานของ Sorbera et al. (1996) และ Rainis et al. (2003) ซ่ึงใช้ฮอร์โมน 
LHRHa แบบออกฤทธิ์เนิ่นนานในปลา sea bass (Dicentrarchus labrax) พบว่าปลากลุ่มที่ฉีดฮอร์โมนใน
ระบบน าส่งสามารถรีดน้ าเชื้อได้มากกว่าปลากลุ่มควบคุม และคุณภาพน้ า เชื้อโดยปริมาณและระยะเวลาที่
สเปิร์มเคลื่อนไหว ความหนาแน่นสเปิร์ม และอัตราปฏิสนธิของปลาทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า ฮอร์โมนและสารเสริมฤทธิ์แบบออกฤทธิ์เนิ่นนานไม่ใช่ปัจจัยที่ท าให้คุณภาพ
น้ าเชื้อแตกต่างกัน ปัจจัยที่จะท าให้คุณภาพน้ าเชื้อแตกต่างกันนั้น Rana (1995) รายงานว่า เกิดจากปัจจัย
ทางด้านพันธุกรรม ลักษณะการเก็บน้ าเชื้อ สิ่งปนเปื้อนในน้ าเชื้อ และอายุของสเปิร์มที่ เก็บอยู่ในอัณฑะ ดังนั้น 
เม่ือน้ าเชื้อจากปลาทั้งสองชุดการทดลองมีคุณภาพไม่แตกต่างกัน เม่ือน าไปเก็บรั กษาโดยวิธีแช่แข็ง จึงท าให้
คุณภาพน้ าเชื้อที่เก็บรักษาไม่แตกต่างกัน และเม่ือน าน้ าเชื้อสดและน้ า เชื้อแช่แข็งของปลา 2 ชุดการทดองไป
ผสมเทียม จึงท าให้อัตราปฏิสนธิไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับรายงานของ Lin et al. (1996) ซ่ึง
ใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้นพ่อพันธุ์ปลา Muskellunge (Esox masquinongy) แล้วเก็บน้ าเชื้อไปวัดปริมาณและคุณ
และเก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็ง พบว่าน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อแช่แข็งของปลาชุดที่ฉีดฮอร์โมนและปลาชุดควบคุมมี
ปริมาณและคุณภาพไม่แตกต่างกัน 

ปลาแก้วชุดระบบน าส่งและชุดควบคุมมีคุณภาพน้ าเชื้อและอัตราปฏิสนธิ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ทั้งในด้านน้ าเชื้อและน้ าเชื้อแช่แข็ง อย่างไรก็ตาม ฮอร์โมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนานกลับมีผลต่อคุณภาพไข่
ปลากดแก้วตามรายงานของ วิศณุพร (2550) และพลชาติ และคณะ (2552) ซ่ึงพบว่าปลากดแก้วเพศเมียที่ฉีด
ฮอร์โมน LHRHa ร่วมกับสารไซโคลเด็กซ์ตรินมีไข่ที่พัฒนาถึงระยะปลาย (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4 มิลลิเมตร) มี
อัตราปฏิสนธิและอัตราฟักสูงกว่าปลาชุดควบคุม สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ฮอร์โมนและสารเสริมฤทธิ์แบบ
ออกฤทธิ์เนิ่นนานมีผลต่อปริมาณน้ าเชื้อและมีผลต่อคุณภาพไข่  

การศึกษาครั้งนี้ ถือว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเพาะพันธุ์ปลากดแก้ว หากมีการผนวกกับผล
การศึกษาในปลากดแก้วเพศเมียของ วิศณุพร (2550, 2551) และพลชาติ และคณะ (2552) มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ปลากดแก้ว ซ่ึงจะท าให้ได้น้ า เชื้อปริมาณมากขึ้นและได้ไข่ที่ มีคุณภาพสูงขึ้น 
และจะเป็นแนวทางในการเพาะพันธุ์ปลาชนิดอ่ืน ๆ ต่อไป 
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