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บทคั ดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการเก็บรักษาน้้าเชื้อปลาดุ ก อุ ย (Clarias macrocephalus) แช่
แข็งเพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาดุกอุย โดยท้าการทดสอบผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์ 6 ชนิ ด ที่ มี
ความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 5, 10 และ15% และอัตราการลดอุณหภูมิสามระดับคือ -3, -5 และ -8 องศาเซลเซี ย ส/นาที ที่ มี ต่อ
คุณภาพน้้าเชื้อปลาดุกอุยที่แช่แข็ง ผลการวิจัยพบว่าการแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุกอุยด้วยเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติด้วยการใช้ ส ารไคร
โอโพรเทคแทนท์ 6 ชนิด (Dimethyl sulfoxide; DMSO, Methanol, Glycerol, Sucrose, Ethylene glycol และ Propylene
glycol) พบว่าการใช้สาร DMSO ที่ระดับความเข้มข้น 10% ร่วมกับสาร Calcium free Hank’s balanced salt solution (Ca-F
HBSS) ที่ใช้เป็น Sperm extender โดยใช้อัตราการลดอุณหภูมิ -8 องศาเซลเซี ย ส/นาที จ ะให้ ผ ลดี ที่ สุ ด ในการแช่ แ ข็ ง โดยมี
เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม หลังการละลายเท่ากับ 64 ± 4.44% โดยมีความแตกต่า งกั น อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ (P <
0.05) กับทุกชุดการทดลอง การศึกษาการแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุกอุยสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการแช่แ ข็ ง น้้ า เชื้ อ
เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการอนุรักษ์สายพันธุ์ของปลาดุกอุยพื้นเมืองของไทย
ค้าส้าคัญ : ปลาดุกอุย, การแช่แข็ง, สารไครโอโพรเทคแทนท์, ไนโตรเจนเหลว, การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม

Abstract

The objective of this research was to develop a suitable technology for cryopreservation of Thai
walking catfish (Clarias macrocephalus) sperm for aquaculture and conversation, based on evaluation on the
effects of six cryoprotectants at final concentrations of 5, 10 and 15% and three freezing rates at -3, -5 and
-80C/min on the quality of cryopreserved Thai walking catfish (Clarias macrocephalus) semen.
Cryopreservation of Thai walking catfish semen was performed by The controlled-rate programmable freezer
using six cryoprotectants (Dimethyl sulfoxide ; DMSO, Methanol, Glycerol, Sucrose, Ethylene glycol and
Propylene glycol) and 10% DMSO in combination with Calcium free Hank’s balanced salt solution (Ca-F HBSS)
as a sperm extender. The use of a freezing rate at -80C/min resulted in the highest post-thawed sperm
motility of 64 ± 4.44%, significantly different (P < 0.05) than those of other treatments. This sperm
cryopreservation study of C. macrocephalus can be used for further development of sperm cryopreservation
program in aquaculture industry and conservation of this indigenous species.
Key word : Thai walking catfish (Clarias macrocephalus), Cryopreservation, Cryoprotectants, Liquid nitrogen,
Sperm motility
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1. บทน้า
ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) เป็นปลาน้้าจืดพื้นเมืองของไทยที่นิยมเลี้ยงและบริโภคกันโดยทั่วไป ปลาดุ ก อุ ย
เป็นปลาที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีเนื้อที่มีรสชาติดีเป็นที่นิยมในการบริโภค และมีราคาจ้าหน่ายสูง (Srisuvantach &
Thangtrongpiros, 1985) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้พ่อแม่พันธุ์ปลาดุกอุยในธรรมชาติมีจ้านวนลดน้อยลง เนื่ อ งจากปั ญ หาการ
ขยายตัวของชุมชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในน้้าประกอบกับปลาดุกอุยเป็นปลาที่โตช้าและมีความต้ า นทานโรคต่้ า ท้ า ให้ มี ก าร
พัฒนารูปแบบการเลี้ยงโดยการผสมเทียมข้ามสายพันธุ์ท้าให้ได้ลูกพันธุ์ที่เติบโตเร็วและมีความต้านทานโรคสู ง (ปลาดุ ก บิ๊ ก อุ ย ) ที่
นิยมอย่างแพร่หลายในการเพาะเลี้ยงส่งผลให้การเพาะเลี้ยงปลาดุกอุยมีปริมาณลดลง (Na-Nakorn, 1994) อย่างไรก็ตามเมื่อมีการ
หลุดลอดลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติของปลาดุกข้ามสายพันธุ์ท้าให้เกิดการผสมพันธุ์กับปลาดุกอุยในธรรมชาติ เป็นผลให้ ส ายพั น ธุ์ ข อง
ปลาดุกอุยในธรรมชาติลดจ้านวนลงจากการปนเป้ออนทางพันธุ ก รรม (Senanan, Kapuscinski, Na-Nakorn and Miller, 2004)
นอกจากนี้ยังมีการจ้าแนกชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามภายในโครงการ The Development of Conservation and Protection
Mechanism on Red Data of Thailand โดยปลาดุกอุยถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพมี แ นวโน้ ม ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ (Vulnerable) คื อ
ประสบความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้ (Vidthayanon, 2005) ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาวิ ธี ก ารที่
จะใช้อนุรักษ์สายพันธุ์ และเพิ่มจ้านวนประชากรปลาดุกอุยให้มีจ้านวนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงและการอนุรั ก ษ์ พัน ธุ์
ปลาท้องถิ่นมิให้สูญพันธุ์ในอนาคต
การผสมเทียมเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการเพิ่มจ้านวนของปลาดุกอุยให้ได้จ้านวนมากๆ และรวดเร็ ว แต่ ใ นกระบวนการ
เพาะขยายพันธุ์ปลาดุกอุยนั้นไม่สามารถรีดน้้าเชื้อโดยการกดบริเวณส่วนท้องเหมือนปลาชนิดอื่นได้ จ้า เป็นต้องมีการผ่าท้องปลาดุก
อุยเพศผู้ เพื่อเอาถุงน้้าเชื้อ (Testis) มาใช้ในการผสมเทียม ดังนั้นในการเพาะขยายพันธุ์ปลาดุกอุยในแต่ละครั้งจึงควรใช้น้ า เชื้ อ ให้
คุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้อีกปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดอยู่เสมอในระหว่างการเพาะพันธุ์ปลาก็คือ ช่วงระยะเวลาที่สามารถรวบรวมน้้า เชื้ อ
ได้จากพ่อพันธุ์ปลาดุกอุยอาจไม่สัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาที่ แ ม่ พัน ธุ์ ป ลาดุ ก อุ ย ตกไข่ (Egg availability) อั น เป็ น ผลจากความ
แปรปรวนของพ่อพันธุ์ปลาเพศผู้แต่ละตัวที่อาจผลิตน้้าเชื้อได้ต่างกัน จึงท้าให้เกิดความยุ่งยากในการจัดตารางการผสมเทียมในโรง
เพาะฟักเป็นอย่างมาก (Vuthiphandchai, Thadsri and Nimrat, 2009) อีกทั้งการใช้น้าเชื้อปลาที่รวบรวมได้ใหม่ๆ เพื่อการผสม
เทียมมีข้อจ้ากัดที่ไม่สามารถเก็บรักษาน้้าเชื้อไว้ได้นาน เพราะคุณภาพน้้าเชื้อสดจะลดลงอย่างรวดเร็ว อาจท้าให้ผสมไม่ ติด ดั ง นั้ น
การเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยโดยการผสมเทียมจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาเทคนิควิธีการเก็ บ รั ก ษาน้้ า เชื้ อ ปลาเพื่ อ ให้ มี น้ า เชื้ อ พร้ อมอยู่
ตลอดเวลาเพื่อการผสมเทียมและสามารถใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วตลอดช่วงระยะเวลาของฤดูผสมพันธุ์ว างไข่ (ศิ ริ พร, สุ บั ณ ฑิ ต
และวีรพงศ์, 2548)
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขได้โดยการเก็บรักษาน้้าเชื้อปลาดุกอุ ย แบบแช่ แ ข็ ง ซึ่ ง จะท้ า ให้
น้้าเชื้อคงสภาพพร้อมน้ามาผสมเทียมกับไข่ได้ทุกเวลา โดยที่คุณภาพน้้าเชื้อที่เก็บรักษาไว้ยังคงใกล้เคียงกับน้้าเชื้อสด การศึกษาครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารไครโอโพรเทคแทนท์และอัตราการลดอุณหภูมิที่มีต่อการแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุ ก อุ ย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้้าเชื้อปลาที่จะน้าไปสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่อาจจะมีการ
ใช้น้าเชื้อปลาแช่แข็งในอนาคตและช่วยในการอนุรักษ์สายพันธุ์ของปลาดุกอุย
ทั้งนี้การวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานในการทดลองไว้ดังนี้
1. ชนิดของสารไครโอโพรเทคแทนท์ ที่ ใ ช้ คือสาร Dimethyl sulfoxide (DMSO), Methanol, Glycerol, Sucrose,
Ethylene glycol และ Propylene glycol ในกระบวนการแช่แข็งน้้าเชื้อปลามีผลต่อเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิ ร์ ม ปลาดุ ก
อุย
2. การแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุกอุยโดยใช้อัตราการลดอุณหภูมิที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพของน้้าเชื้อปลาดุ กอุ ย หลั ง การ
ละลาย

2. วิธีการทดลอง
1. การเตรียมตัวอย่างพ่อพันธุ์ปลาดุกอุยก่อนการทดลองคัดเลือกปลาดุกอุยเพศผู้ที่สมบูรณ์เพศ (น้้าหนัก 260-350 กรั ม /
ตัว) น้าปลามาพักไว้เป็นเวลา 5-7 วัน ในบ่อขนาด 5 ตัน ภายในโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู ร พา
ท้าการให้อาหารปลาดุกอุยที่มีโปรตีน 40% โดยให้อาหาร 2 ครั้งต่อ 1วันแต่ท้าการงดอาหาร 2 วันก่อนท้าการทดลองโดยน้ า ปลา
2

มาชั่งน้้า หนั ก เพื่ อ ค้ า นวณฮอร์ โ มนที่ ใ ช้ ใ นการฉี ดฮอร์ โ มนเพื่ อ กระตุ้ น การพั ฒ นาของอสุ จิ ใ นถุ ง อั ณ ฑะ โดยใช้ ฮ อร์ โ มน
Gonadotropin-Releasing Hormone analogue ร่วมกั บ Domperidone มี ชื่ อ ทางการค้ า ว่ า “Motillium” ในอั ตรา 15
ไมโครกรัม ต่อน้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม และ 5 มิลลิกรัมต่ อ น้้ า หนั ก ปลา 1 กิ โ ลกรั ม ตามล้ า ดั บ (Vuthiphandchai, Thadsri &
Nimrat, 2009) พักปลาไว้ 8 ชั่วโมงหลังจากฉีดฮอร์โมน ท้าการเก็บรวบรวมน้้าเชื้อจากพ่อพันธุ์จ้านวน 27 ตัว โดยท้าการสลบปลา
ด้วย Clove oil ผสมกับ 95% แอลกอฮอล์ อัตราส่วน 2:10 ที่ความเข้มข้นของสาร 100 มิลลิกรัมต่อลิตรท้าการผ่าบริเวณหน้าท้อง
ปลาเพื่อเอาถุงอัณฑะออกมา ล้างด้วยสารละลาย NaCl 0.85% ให้สะอาดน้าถุงอัณฑะที่ได้มาใส่จานแก้ว (Petri dish) ที่ ว างบน
น้้าแข็ง ท้าการตัดถุงอัณฑะให้แตกแล้วใช้มีดผ่าตัดกดเบาๆ เพื่อให้น้าเชื้อออกจากถุงอัณฑะ กรองเอาน้้ า เชื้ อ ด้ ว ยผ้ า ขาวบาง น้ า
น้้าเชื้อสดที่ได้เก็บไว้ใน Tissue culture flask วางบนน้้าแข็งเพื่อใช้ในการทดลองต่อไป
2. การประเมินคุณภาพของน้้าเชื้อ ท้าการประเมินเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม (% Sperm motility) โดยท้าการ
หยดน้้าเชื้อสดหรือน้้าเชื้อแช่แข็งประมาณ 5 ไมโครลิตร ลงบนกระจกสไลด์ที่สะอาดพร้อมกับปิดด้วย Cover glass ที่ ห ยด 0.4%
NaCl เพื่อกระตุ้นให้สเปิร์มเคลื่อนที่และน้าไปส่องดูเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยาย 400 เท่า
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 นาทีท้าการประเมินการเคลื่อนที่ของสเปิร์มโดยก้าหนดการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม 6 ระดับคือ น้้ า เชื้ อ ที่ มี
การเคลื่อนที่ของสเปิร์มเท่ากับ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100% ตามล้าดับ (Vuthiphandchai, Thadsri and Nimrat, 2009) โดย
ท้าการประเมิน 9 ซ้้า
3. การด้าเนินการทดลอง การทดลองการแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุกอุยน้าน้้าเชื้อปลาดุก อุ ย ที่ ร วบรวมได้ (pooled semen)
มาเจือจางด้วยน้้ายา Ca-F HBSS ที่ใช้เป็น Sperm extender ในอัตราส่วนของน้้าเชื้อต่อน้้ายาเป็น 1:1จากนั้นน้า ไปผสมกั น กั บ
สารไครโอโพรเทคแทนท์ 6 ชนิด คื อ Dimethyl sulfoxide (DMSO), Methanol, Glycerol, Sucrose, Ethylene glycol และ
Propylene glycol อัตราส่วน 1:1 จึงเติมสาร DMSO ให้ได้ระดับความเข้มข้นสุดท้าย (Final concentrations) 5, 10 และ 15
% ท้าการผสมให้เข้ากันที่อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) ดูดสารละลายที่ได้ 0.2 มิลลิลิตร ใส่หลอดฟางขนาด 0.25 มิ ล ลิ ลิ ตร
ปิดปลายหลอดฟางด้วยคีมลนไฟ ปล่อยให้น้าเชื้ออยู่ในภาวะสมดุล (Equilibration time) เป็นเวลา 10 นาทีก่อนการแช่ แ ข็ ง ท้ า
การลดอุณหภูมิด้วยเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Controlled-rate programmable freezer; Cryologic Pty Ltd รุ่น CL3000)
โดยใช้อัตราการลดอุณหภูมิ -3, -5 และ -8 องศาเซลเซียส/นาที ที่อุณหภูมิสุดท้ายเป็น -40 องศาเซลเซียส จากนั้นน้าหลอดฟางไป
เก็บรักษาในถังไนโตรเจนเหลว (-196 องศาเซลเซียส) นาน 1 วันโดยท้าการทดลอง 9 ซ้้า จากนั้นท้าการประเมิ น เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก าร
เคลื่อนที่ของสเปิร์มหลังจากท้าการละลายในน้้าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 5 วินาที ท้าการทดลอง 9 ซ้้า วิเคราะห์สถิติโดย
โปรแกรม SPSS ด้วยวิธี Two way ANOVA ที่ระดับ ความเชื่ อ มั่ น 95% และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ย
Duncan’s new multiple range test โดยใช้โปรแกรม SPSSโดยข้อมูลน้าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเฉลี่ยความแปรปรวน (SE)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

จากการศึกษาผลของการแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุกอุย (C. macrocephalus) โดยที่น้าเชื้อสดมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ เ ของ
สเปิร์มท่ากับ 80% ผลการทดลองที่ใช้อัตราการลดอุณหภูมิ -8 องศาเซลเซียส/นาที และอุณหภูมิสุดท้ายเป็น -40 องศาเซลเซี ย ส
พบว่าการใช้สาร DMSO ที่ระดับความเข้มข้น 10% เพื่อแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุกอุ ย ให้ ผ ลการทดลองดี ที่ สุ ดโดยมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก าร
เคลื่อนที่ของสเปิร์มหลังการละลายเท่ากับ 64 ± 4.44% รองลงมาคือสาร Methanol ที่ระดับความเข้มข้น 15% และ 10% โดยมี
เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มเท่ากับ 49 ± 3.51 % และ 31 ± 3.51% ตามล้าดับโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ส่วนในชุดการทดลองอื่นๆมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มต่้ากว่า 30% ส่วนการทดลองโดยใช้ ส าร Ethylene
glycol พบการเคลื่อนที่ของสเปิร์มที่ระดับความเข้มข้น 5% เท่านั้นและเคลื่อนที่ต่้าเพี ย ง 11 ± 4.01% เท่ า นั้ น และไม่ พบการ
เคลื่อนที่ของสเปิร์มในชุดการทดลองที่ใช้สาร Propylene glycol, Glycerol และ Sucrose ที่ทุกระดับความเข้มข้นของสารที่ ใ ช้
ในการทดลอง (ตารางที่ 1)
ผลของการแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุกอุย C. macrocephalus ด้วยเครื่องลดอุณ หภู มิ อั ตโนมั ติที่ อั ตราการลดอุ ณ หภู มิ -5
องศาเซลเซียส/นาที และมีอุณหภูมิสุดท้ายเป็น -40 องศาเซลเซียส พบว่าการใช้สาร Methanol ที่ระดับความเข้ ม ข้ น 15% และ
สาร DMSO ที่ระดับความเข้มข้น 10% ให้เปอร์เซ็นต์การเคลื่ อ นที่ ข องสเปิ ร์ ม ดี ที่ สุ ดเท่ า กั บ 44 ± 2.94% และ 40 ± 4.71%
ตามล้าดับโดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) และไม่พบการเคลื่อนที่ของสเปิ ร์ ม เมื่ อ ใช้ ส าร Glycerol
และ Sucrose ที่ทุกระดับความเข้มข้น ส่วนในการทดลองอื่นๆ มีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนของสเปิร์มต่้ากว่า 30% (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาดุกอุยแบบแช่แข็งด้ว ยเครื่ อ งลดอุ ณหภู มิอั ต โนมั ติ ที่ อั ต รา
การลดอุณหภูมิ -8 องศาเซลเซียส/นาที
ชนิดของสาร
ไครโอโพรเทคแทนท์
DMSO

ความเข้มข้นของสารไครโอโพรเทคแทนท์
5%
10%
15%
b,1
a,1
28.89 ± 3.51
64.44 ± 4.44
22.22 ± 4.01b,2

Propylene glycol
Ethylene glycol
Methanol

0a,3
11.11± 4.01a,2
17.78± 3.51c,2

0a,3
0b,3
31.11 ± 3.51b,2

0a,3
0b,3
48.89 ± 3.51a,1

Glycerol
Sucrose

0a,3
0a,3

0a,3
0a,3

0a,3
0a,3

หมายเหตุ: ตัวเลข Superscript ที่เหมือนกันตามแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกัน อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05) ตั ว อั ก ษร Superscript ที่
เหมือนกันตามแนวนอน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)

ผลของการแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุกอุยด้วยเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติที่อัตราการลดอุณหภูมิ -3 องศาเซลเซี ย ส/นาที และ
อุณหภูมิสุดท้ายเป็น -40 องศาเซลเซียส พบว่าการใช้สาร Methanol ที่ระดับความเข้มข้น 15% และสาร DMSO ที่ ร ะดั บ ความ
เข้มข้น 10% ให้เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มดีที่สุดเท่ากับ 53 ± 4.71% และ 44 ± 4.44% ตามล้าดับโดยไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) และไม่พบการเคลื่อนที่ของสเปิร์มในการใช้สาร Glycerol ที่ทุกระดับความเข้มข้นของสาร
ส่วนในการทดลองอื่นๆ มีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มต่้ากว่า 30% (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาดุกอุยแบบแช่แข็งด้ว ยเครื่ อ งลดอุ ณหภู มิอั ต โนมั ติ ที่ อั ต รา
การลดอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียส/นาที
ชนิดของสาร
ไครโอโพรเทคแทนท์
DMSO

ความเข้ มข้นของสารไครโอโพรเทคแทนท์
5%
26.67 ± 3.33

10%
b,1

40.00 ± 4.71

15%
a,1

28.89 ± 3.57b,2

Propylene glycol

6.67 ± 3.33a,3

6.67 ± 3.33a,3

13.33 ± 3.33a,3

Ethylene glycol

13.33 ± 3.33ab,2

8.89 ± 3.51b,3

22.22 ± 4.01a,2

Methanol

6.67 ± 3.33c,3

28.89 ± 3.51b,2

44.44 ± 2.94a,1

Glycerol

0a,3

0a,3

0a,4

Sucrose
0a,3
0a,3
0a,4
หมายเหตุ: ตัวเลข Superscript ที่เหมือนกันตามแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกัน อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05) ตั ว อั ก ษร Superscript ที่
เหมือนกันตามแนวนอน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)

การแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุกอุยนั้นพบว่าการแช่แข็งสเปิร์มปลาด้วยเครื่องมือแช่ แ ข็ ง อั ตโนมั ติที่ อั ตราการลดอุ ณ หภู มิ -8
องศาเซลเซียส/นาที และอุณหภูมิสุดท้ายเป็น -40 องศาเซลเซียส พบว่าการแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุกอุยด้วยการใช้สาร DMSO ระดั บ
ความเข้มข้นสุดท้าย 10% ให้ผลดีที่สุดรองลงมาคือสาร Methanol ระดับความเข้มข้นสุดท้าย 15% ที่ อั ตราการลดอุ ณ หภู มิ -3
องศาเซลเซียส/นาทีและอุณหภูมิสุดท้ายเป็น -40 องศาเซลเซียส ในการทดลองแช่ แ ข็ ง น้้ า เชื้ อ ปลาในตระกู ล catfish นั้ น สาร
DMSO และ Methanol เป็นสารที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและแช่แข็งน้้าเชื้อปลา catfish ได้ประสบผลส้าเร็จ ซึ่งสาร DMSO
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ตารางที่ 3 ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มปลาดุกอุยแบบแช่แข็งด้ว ยเครื่ อ งลดอุ ณหภู มิอั ต โนมั ติ ที่ อั ต รา
การลดอุณหภูมิ -3 องศาเซลเซียส/นาที
ชนิดของสาร
ไครโอโพรเทคแทนท์
DMSO

ความเข้ มข้นของสารไครโอโพรเทคแทนท์
5%
20.00 ± 3.33

10%
b,12

44.44 ± 4.44

15%
a,1

40.00 ± 4.71a,2

Propylene glycol

6.67 ± 3.33b,3

15.56 ± 2.94a,3

17.71 ± 2.22a,3

Ethylene glycol

8.89 ± 3.33b,3

13.33 ± 3.51b,3

26.67 ± 3.33a,3

Methanol

28.89 ± 3.51b,1

28.89 ± 3.51b,2

53.33 ± 4.71a,1

Glycerol

0a,3

0a,4

0a,4

Sucrose
0a,3
6.67 ± 3.33a,4
8.89 ± 3.51a,4
หมายเหตุ: ตัวเลข Superscript ที่เหมือนกันตามแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกัน อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05) ตั ว อั ก ษร Superscript ที่
เหมือนกันตามแนวนอน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)

นั้ น เป็ น สาร Ambivalent character คื อ มี ลั ก ษณะเป็ น กลุ่ ม Hydrophobic (Methyl group) (Kiyohara, Perron and
Desnoyers, 1975) และกลุ่ม Hydrophilic (Sulfinyl group) ที่จะช่วยในการท้าปฏิกิริยากับน้้า (Cabral, Luzar, Teixeira and
Bellisent-Funel, 2000) โดย DMSO จะสามารถขัดขวางการเคลื่ อ นที่ ข องโมเลกุ ล ของน้้ า (Rao and Singh, 1992) และมี
ความสามารถในการซึมผ่านเนื้อเยื่อสูง (Mandumpal, 2011) อย่างไรก็ตามความส้าเร็จในการใช้สาร DMSO นั้นขึ้นอยู่กับ ความ
เข้มข้นของสาร DMSO เนื่องจากเป็นที่รู้กันว่าสาร DMSO นั้นเป็นสารที่มีความเป็นพิษ (Spindler, Wolkers and Glasmacher,
2011) ที่ใช้เข้มข้นที่เหมาะสมหากใช้ในความเข้มข้นที่ต่้าเกินไปอาจท้าให้เซลล์เกิดเหี่ยว (Shrinkage) จากการสูญเสียน้้า และเกิ ด
ความเข้มข้นจากสารละลายที่สามารถท้าอันตรายกับเซลล์ได้ แต่หากใช้สาร DMSO ในความเข้มข้นที่สูงเกินไปจะท้า ให้ เ กิ ดความ
เสียหายกับโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ (Gurtovenko and Anwar, 2007) จึงมีความเป็นไปได้ ที่ คุณ สมบั ติข องสาร DMSO ใน
ความเข้มข้นที่เหมาะสมที่ใช้ในการแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุกอุยสามารถป้องกันความเสี ยหายของเซลล์สเปิร์มจากการแช่ แ ข็ ง นั้ น อยู่ ที่
ระดับความเข้มข้น 10% นอกจากนี้ในการลดอุณหภูมิเพื่อการแช่แข็งอัตราการลดอุ ณ หภู มิ ก็ จ ะมี ความสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความ
เข้มข้นของสารไครโอโพรเทคแทนท์เมื่อได้ชนิดของสารละลายและความเข้มข้นที่เหมาะสมแล้วการลดอุณหภู มิ ด้ว ยอั ตราการ ลด
อุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะมีผลต่อความส้าเร็จในการแช่แข็งน้้าเชื้อ โดยการลดอุณหภูมิที่ช้าเกินไปในระหว่างขบวนการแช่แข็งจะท้ า
ให้เกิดผลึกน้้าแข็ง (Ice crystal) ที่เป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้เซลล์ถูกท้าลาย และเกิดอันตรายกับเซลล์ (Cell injury) จากความเข้มข้น
ของสารละลาย (Mazur, Seki, Pinn, Keinhans and Edashing, 2005) ซึ่งสามารถช่วยได้จากการลดอุณหภูมิที่เร็วขึ้นโดยจะท้า
ให้น้าภายในเซลล์ไหลออกจากเซลล์ไม่ทันและลดการเกิดผลึกน้้าแข็งภายนอกเซลล์ (Denniston, Michelet and Godke, 2000)
สอดคล้องกับการทดลองครั้งนี้ที่ใช้เครื่องมือแช่แข็ง อัตโนมัติอัตโนมั ติ Control-rate programmable freezer (Cryologic Pty,
ltd รุ่น CL3000) ที่อัตราการลดอุณหภูมิ -8 องศาเซลเซียส/นาที และอุณหภูมิสุดท้ายเป็น -40 องศาเซลเซียส ท้ า ให้ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์
การเคลื่อนที่ของสเปิร์มหลังการละลายสูงขึ้นจึงเหมาะสมกว่า การใช้อัตราการลดอุณหภูมิที่ -3 และ -5 องศาเซลเซียส/นาที ในการ
แช่แข็งร่วมกับสาร DMSO
สาร Methanol เป็ น อี ก สารหนึ่ ง ที่ นิ ย มน้ า มาใช้ แ ช่ แ ข็ ง ในปลาตระกู ล catfish เช่ น African catfish (Clarias
gariepinus) (Viveiros, So and Koman, 2000), Yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco) (Pan et al., 2008), Blue
catfish (Ictalurus furcatus) (Hu, Yang and Tiersch, 2011) เป็ น ต้ น สาร Methanol จั ดเป็ น สารจ้ า พวก Monohydric
alcohol ซึ่งคุณสมบัติของ alcohols จะท้าให้การเกิด Glassy matrix ช้าลงเมื่ออุณหภูมิลดต่้าลง (Hofer, Hallbrucker, Mayer,
and Johari, 1989) ซึ่งช่วยยับยั้งความเสียหายจากผลึ ก น้้ า แข็ ง ในขณะท้ า การแช่ แ ข็ ง ได้ ถึ ง แม้ ก ารจั บ ตั ว กั น ระหว่ า ง สาร
Methanol กับน้้าจะมีความแข็งแรงและมีค่าช่วงชีวิตที่ยาว (Mandumpal, 2011) แต่ลักษณะพฤติกรรมที่ชอบรวมตัวกันเองของ
สาร Methanol เมื่อผสมกับน้้า (Noskov, Kiselev, Kolker and Rode, 2001) ที่อาจมีผลต่อคุณสมบัติของ Hydrogen bonds
อันน้าไปสู่ความสูญเสียคุณสมบัติในการจับตัวกับโมเลกุลของน้้าท้าให้ไม่สามารถป้องกันการเกิด Nucleation และเกิดผลึกน้้าแข็ ง
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ขนาดเล็กได้ (Mandumpal, 2011) ซึ่งจะลดความสามารถของสาร Methanol เมื่อน้ามาใช้ ใ นกระบวนการแช่ แ ข็ ง จากการ
ทดลองครั้งนี้เห็นได้ว่าสาร Methanol ที่ความเข้มข้นต่้าจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ความเข้มข้นสูงกว่า แต่ความเข้มข้นที่สูงเกินไปก็อาจจะ
เสี่ยงต่ออันตรายของเซลล์จากความเข้มข้นของสารละลาย ส่วนสารอีกสี่ชนิดที่ใช้ในการทดลองไม่มีสารชนิดใดที่ ไ ด้ ผ ลเปอร์ เ ซ็ น ต์
การเคลื่อนที่ของสเปิร์มหลังการละลายเกินกว่า 30% โดยเฉพาะในสาร Glycerol ที่ไม่พบการเคลื่อนที่ของสเปิร์มเลยถึงแม้ ว่ า จะ
เป็นสารที่มีความสามารถในการลดความแข็งแรงของ Hydrogen bone ในการจั บ ตั ว กั น ระหว่ า งโมเลกุ ล ของน้้ า (Dashnau,
Nucci, Sharp and Vanderkooi, 2006) สาร Glycerol เมื่อน้ามาใช้ใ นการแช่ แ ข็ ง น้้ า เชื้ อ ปลาจะได้ ผ ลดี ใ นปลา Summer
whiting (Sillago ciliata) (Young, Capra and Blackshaw, 1992) แต่ อ าจไม่ ไ ด้ ผ ลในการแช่ แ ข็ ง น้้ า เชื้ อ ปลาดุ ก อุ ย (C.
macrocephalus) อีกทั้งในปลา Yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco) (Pan et al., 2008) ก็มีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่
ไม่ถึง 10% เช่นกัน

4. สรุป
การทดลองแช่แข็งน้้าเชื้อปลาดุกอุย (C. macrocephalus) ด้วยเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติที่ อั ตราการลดอุ ณ หภู มิ -8
องศาเซลเซียส/นาที และอุณหภูมิสุดท้ายเป็น -40 องศาเซลเซียส ด้วยสารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิดต่างๆ พบว่าการใช้สาร DMSO
ระดับความเข้มข้น 10% ให้ผลดีที่สุดโดยมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มหลังการละลายเท่ากับ 64.44 ± 4.44% การพั ฒ นา
เทคโนโลยีในการเก็บรักษาน้้าเชื้อปลาดุกอุย ควรมีการพัฒนาวิธีที่มีค่าใช้จ่ายถูกและเป็นวิธีที่ง่ายต่อการประยุกต์ใช้ อีกทั้งยั ง ควรมี
การศึกษาถึงการเก็บรักษาน้้าเชื้อปลาดุกอุยในหลอดบรรจุขนาดใหญ่ เพื่อที่จะท้าการเก็บรักษาน้้าเชื้อ ครั้ ง ละมากๆ และใช้ เ วลา
น้อยลงในการผสมเทียม เพื่อการพัฒนาไปสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการอนุรักษ์สายพันธุ์ปลา
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