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บทคัดย่ อ
การศึกษาได้ทดลองในโคทดสอบสมรรถภาพพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั อายุระหว่าง 21-23 เดือน จานวน 50 ตัว และโค
พ่อพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั อายุ 33-95 เดือน จานวน 15 ตัว โดยวัดขนาดอัณฑะทั้งความกว้างและความยาว เส้นรอบวงลูกอัณฑะ
น้ าหนักอัณฑะ และตรวจวัดปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ส่ วนคุณภาพน้ าเชื้อตรวจสอบในโคพ่อพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั เท่านั้น
พบว่า อายุของโคทดสอบสมรรถภาพ มีสหสัมพันธ์ในทางบวกกับเส้นรอบวงลูกอัณฑะ ขนาดอัณฑะทั้งความกว้างและความยาว
น้ าหนักอัณฑะ และ ปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p>0.05) ส่ วนอายุของโคพ่อพันธุ์มีสหสัมพันธ์
ในทางบวกกับเส้นรอบวงลูกอัณฑะ ความกว้างอัณฑะ น้ าหนักอัณฑะอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีสหสัมพันธ์ใน
ทางบวกอย่างไม่มี นัยสาคัญทางสถิ ติก ับความยาวอัณฑะ แต่มีสหสัมพันธ์ใ นทางลบอย่างไม่ มีนัยส าคัญทางสถิ ติ ก ับ ปริ มาณ
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน และคุณภาพน้ าเชื้ อทุกลักษณะ ยกเว้นอัตราการเคลื่อนไหวเฉพาะตัว สาหรับเส้นรอบวงของลูกอัณฑะ
ในโคทดสอบสมรรถภาพมี ส หสั มพันธ์ ใ นทางบวกกับความกว้าง ความยาวและน้ าหนัก อัณ ฑะอย่างมี นัยส าคัญยิ่งทางสถิ ติ
(P<0.01) และสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ส่วนเส้นรอบวงลูกอัณฑะของโคพ่อ
พันธุ์มีสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติกบั ความกว้างอัณฑะ และสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติกบั ปริ มาตรน้ าเชื้อ แต่มีสหสัมพันธ์ในทางลบอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั ปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน ความเข้มข้น
ของตัวอสุจิ อัตราการเคลื่อนไหวหมู่ และเปอร์ เซ็นต์ตวั ตายของอสุจิ ทั้งขนาดอัณฑะและน้ าหนักอัณฑะของโคทดสอบสมรรถภาพ
มีสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั ปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน แต่ขนาดอัณฑะและน้ าหนักอัณฑะของ
โคพ่อพันธุม์ ีสหสัมพันธ์ในทางลบอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั ปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน นอกจากนี้ ยงั พบว่าขนาดความ
กว้างอัณฑะของโคพ่อพันธุ์มีสหสัมพันธ์ใ นทางบวกอย่างไม่มี นัยส าคัญทางสถิ ติ ก ับ ปริ มาตรน้ าเชื้ อ ส่ วนความยาวอัณฑะมี
สหสัมพันธ์ใ นทางลบอย่างไม่ มีนัยส าคัญ ทางสถิ ติ ก ับ ปริ ม าตรน้ าเชื้ อ แต่ ท้ งั ความกว้างและความยาว และน้ าหนัก อัณฑะมี
สหสัมพันธ์ในทางลบอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติกบั ความเข้มข้นของตัวอสุ จิ และเปอร์ เซ็ นต์ตวั ตายของตัวอสุ จิ และน้ าหนัก
อัณฑะของโคพ่อพันธ์ยงั แสดงถึ งสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ กบั ปริ มาตรน้ าเชื้ อ ส่ วนปริ มาณฮอร์ โมน
เทสโทสเตอโรนมีสหสัมพันธ์ทางบวกอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั คุณภาพน้ าเชื้ อทุกลักษณะ
คาสาคัญ : เส้นรอบวงลูกอัณฑะ ฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน คุณภาพน้ าเชื้อ โคทดสอบสมรรถภาพ โคพ่อพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั
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Abstract
The experiment was conducted in 50 American Brahman performance tested bulls aged between 21-23 months
and 15 American Brahman bulls aged between 33-95 months. Their scrotal circumference, testicular width, length and weight
were measured and testosterone concentration were analysed. For semen quality, it was determined in American Brahman bulls.
It was found that the positive correlation between age of performance tested bulls and scrotal circumference, the testicular width,
length and weight and testosterone concentration were not significant (p>0.005) while the positive correlation between age of
bulls and scrotal circumference, the width and weight of testis were significant (p>0.05) but not significant to the testicular
length. However the negative correlation between the age of bull and testosterone concentration and all seminal characteristic,
except sperm motility, were not significant. The correlation between the scrotal circumference of performance tested bulls
showed highly significant positive correlation with the width, length and weight of testis were positive and highly significant but
not significant to testosterone concentration. In the part of the scrotal circumference and the testicular width of bulls showed
significantly positive correlation but not significant to semen volume, whereas negative correlation between scrotal
circumference and testosterone concentration, semen concentration, mass activity and percentage of dead spermatozoa were not
significant. Positive correlation between testosterone concentration of performance tested bulls and the testicular size and weight
were not significant. In case of the bulls, correlation between testosterone concentration and the testicular size and weight were
negative and not significant. In addition, the testicular width of bulls showed non-significant positive correlation to semen
volume while negative correlation between the testicular length and semen volume was not significant. Negative correlation of
the testicular size and weight of bulls to semen concentration and percentage of dead spermatozoa. On the other hand, positive
correlation between the testicular weight and semen volume was not significant. In addition, correlation between testosterone
concentration and all semen quality were positive but not significant (p<0.05)
Keywords: Testicular size, Scrotal circumference, Testosterone, Semen quality, Performance tested bull,
American Brahman bull.

1. บทนา
การประเมินสมรรถภาพการสื บพันธุ์ในพ่อโคของ Theriogenology Society ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ใช้คะแนนรวม
จาก 3 ส่วน คือ อัตราการเคลื่อนไหวเฉพาะตัวของอสุ จิ รู ปร่ างลักษณะตัวอสุ จิ และเส้นรอบวงอัณฑะเป็ นเกณฑ์ในการจาแนกพ่อ
โค (ปราจีน, 2530) ซึ่งเส้นรอบวงลูกอัณฑะสามารถใช้พยากรณ์น้ าหนักอัณฑะ จานวนตัวอสุ จิที่ผลิ ตและความสมบูรณ์พนั ธ์ของ
พ่อโคที่กาลังเจริ ญเติบโต (Madrid et al.,1988) และยังมีผลต่อคุณภาพน้ าเชื้ อ (Wildeus et al., 1987; Nwakalor and Ezimma, 1989;
Mwansa and Makarechain, 1991 and Bailey et al., 1996) มีการทดลองวัดขนาดเส้นรอบวงลูกอัณฑะในพ่อโคพันธุ์ต่างๆ เช่ น
Santa Gertrudis, Brahman (Morris et al., 1978 and Mc Cosker et al., 1989) Senepol (Wildeus et al., 1987) และ Holstein
(Bailey et al.,1996) เป็ นต้น ซึ่ งขนาดเส้นรอบวงลูกอัณฑะนั้นแตกต่างกันตามพันธุ์และอายุของพ่อโค โดยโคพ่อพันธุ์ที่มีเส้น
รอบวงลูกอัณฑะเล็กจะมี inactive seminiferous tubules และความผิดปกติของตัวอสุ จิสูงกว่าโคพ่อพันธุ์ที่มีเส้นรอบวงลูกอัณฑะ
ใหญ่ (Thomson,et al., 1994) พ่อโคที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย เป็ นพ่อโคพันธุ์บารห์มนั ซึ่ งทางสถานี บารุ งพันธุ์สัตว์มหาสารคาม
ได้มีการทดสอบสมรรถภาพโคพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั เพศผูเ้ ป็ นประจาทุกปี โดยใช้ขนาดเส้นรอบวงลูกอัณฑะเป็ นลักษณะหนึ่ งที่
ใช้พิจารณาสาหรับโคทดสอบสมรรถภาพ (วุฒิพงค์, 2541) สาหรับขนาดเส้นรอบวงลูกอัณฑะของโคพ่อพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั
ที่มีอายุ 20-23 เดือน ซึ่ งได้จากข้อมูลของทางมหาวิทยาลัย Texas A&M คือมีขนาดเฉลี่ย 31.4 ซม. (ปราจีน, 2530) ซึ่ งขนาดเส้น
รอบวงลูกอัณฑะที่วดั ได้น้ ีอาจไม่เหมาะสมสาหรับพ่อโคบราห์มนั ในประเทศไทย เพราะอาหารและสภาพการเลี้ยงดูในโครุ่ นก็มีผล
ต่อขนาดเส้นรอบวงลูกอัณฑะด้วย (Mwansa and Makarechian, 1991 and Nolan,et al., 1991) นอกจากนี้ รายงานที่เกี่ยวกับอายุ
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เส้นรอบวงลูกอัณฑะ และคุณภาพน้ าเชื้ อได้มีการทดลองในโครุ่ นพันธุ์ต่างๆ ในต่างประเทศเป็ นจานวนมาก แต่รายงานของโคพ่อ
พันธุ์บราห์มนั ที่เติบโตเต็มที่แล้วมีค่อนข้างน้อย ซึ่ ง Morris et al. (1978) ได้กล่าวไว้ว่า โคพ่อพันธุ์บราห์มนั มีการเจริ ญเติบโตของ
อัณฑะต่า และมี แนวโน้มที่มีความสนใจทางเพศต่า (Perry et al., 1991) ดังนั้น ในการทดลองครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหา
ขนาดอัณฑะ น้ าหนักอัณฑะ เส้นรอบวงลูกอัณฑะ ปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนของโคทดสอบสมรรถภาพพันธุ์ และโคพันธุ์
อเมริ กนั บราห์มนั และหาข้อมูลถึงความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เส้นรอบวงลูกอัณฑะ ขนาดอัณฑะ น้ าหนักอัณฑะ ปริ มาณฮอร์ โมน
เทสโทสเตอโรนและคุณภาพน้ าเชื้อ

2. วิธีการทดลอง
2.1 โค
โคทดสอบสมรรถภาพพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั อายุ 21-23 เดือน จานวน 50 ตัว ของสถานี บารุ งพันธุ์สัตว์มหาสารคาม
และโคพ่อพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั ของศูนย์วิจยั การผสมเทียมขอนแก่น อายุ 33-95 เดือน จานวน 15 ตัว โคเหล่านี้ ถูกวัดขนาดเส้น
รอบวงลูกอัณฑะ ขนาดอัณฑะและชัง่ น้ าหนักอัณฑะ เจาะเลื อดโคทดสอบสมรรถภาพจานวน 20 ตัว และโคพ่อพันธุ์ทุกตัว ตัวละ
10 มิลลิลิตร เลือดที่เก็บได้แช่ในน้ าแข็งตลอดเวลาแล้วแยกเก็บซี รั่มไว้ในหลอดแก้ว แล้วนาไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 0ซ เพื่อรอการ
ตรวจวิเคราะห์หาปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่อไป โคพ่อพันธุ์ทุกตัวถูกรี ดเก็บน้ าเชื้ อโดยใช้ artificial vagina

2.2 การวัดเส้ นรอบวงลูกอัณฑะ ขนาดอัณฑะและนา้ หนักอัณฑะ
โคถูกจัดยืนในท่าที่อณ
ั ฑะอยูใ่ นแนวตั้งฉากกับพื้นราบ ใช้สายเทปวัดเส้นรอบวงลูกอัณฑะ โดยวัดรอบอัณฑะทั้ง
ข้างขวาและข้างซ้าย วัดรอบส่วนที่กว้างที่สุด ขนาดอัณฑะวัดทั้งความกว้างและความยาว โดยวัดทั้งข้างขวาและข้างซ้าย การชัง่
น้ าหนักอัณฑะใช้วิธีการแทนที่น้ า โดยใช้ถงั น้ าที่ มีขีดบอกปริ มาตร ซึ่ งใส่ น้ าเต็มถังแล้วนาถังไปรองรั บอัณฑะจนถึ งบริ เวณขั้ว
อัณฑะ

2.3 การตรวจคุณภาพนา้ เชื้อ
การตรวจหาปริ มาตร นาน้ าเชื้ อที่รีดเก็บได้ไปตรวจวัดปริ มาตรโดยดูที่ขีดบอกปริ มาตรของหลอดเก็บน้ าเชื้ อ การ
ตรวจการเคลื่ อนไหวหมู่ และอัตราการเคลื่ อนไหวเฉพาะตัวของอสุ จิ นาน้ าเชื้ ออุ่นในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิที่ 37 0ซ แล้วนาไป
ส่องตรวจโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การตัดสิ นการตรวจการเคลื่อนไหวหมู่ ใช้ระบบให้เป็ นตัวเลข 0 1 2 3 และ 4 สาหรับอัตราการ
เคลื่อนไหวเฉพาะตัวของตัวอสุ จิ ใช้ระบบให้เป็ นเปอร์ เซ็นต์ (Hafez, 1975 and Sorensen, 1979) การตรวจหาความเข้มข้นของตัว
อสุจิ โดยใช้เครื่ อง Photoelectric colorimeter (Bearden and Fuguay, 1980) และ การตรวจเปอร์เซ็นต์ตวั ตายของอสุจิใช้วิธียอ้ มด้วย
สี Eosin และวิธีการนับ นับตามวิธีของ Krause (1966)

2.4 การวิเคราะห์ ปริมาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน
ใช้วิธีการตรวจด้วยวิธี Radio immuno assay (Reimers et al., 1982)

2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ค่าสหสัม พันธ์ระหว่าง อายุ น้ าหนัก อัณฑะ เส้น รอบวงลู กอัณฑะ ฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน และ
คุณภาพน้ าเชื้อ ใช้การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์เส้นตรง (Linear Correlation) โดยคานวณค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ และทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติ

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการทดลองครั้งนี้ พบว่า โคทดสอบสมรรถภาพพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั อายุระหว่าง 21-23 เดือน มีความกว้าง
อัณฑะข้างขาวและซ้าย เฉลี่ ยเท่ากับ 8.10 + 0.96 และ 7.80 + 1.11 ซม. ตามลาดับ และความยาวอัณฑะข้างขวาและข้างซ้ายเฉลี่ย
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เท่ากับ 11.4 + 12.7 และ 11.6 + 1.20 ซม. ตามลาดับ ส่ วนเส้นรอบวงลูกอัณฑะมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 29.5 + 3.08 ซม. ซึ่ งค่าที่ได้ต่ากว่า
ข้อมูลของมหาวิทยาลัย Texas A&M ที่ได้ทาในโคพันธุ์บราห์มนั อายุ 20-23 เดือน มีเส้นรอบวงลูกอัณฑะเฉลี่ย 31.4 ซม. (ปราจีน,
2530) ซึ่ งอาจเนื่ องมาจากสภาพแวดล้อมและอาหารที่ใช้เลี้ ยงดู (Mwansa and Makarechian, 1991; Nolan et al., 1991 and Perry et
al., 1991) สาหรับน้ าหนักอัณฑะของโคทดสอบสมรรถภาพพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั อายุ 21-23 เดื อน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 712.30 +
189.61 กรัม ซึ่ งค่าที่ได้สูงกว่าที่ Wildeus et al., (1987) ได้ทาในโคพันธุ์ Senepol อายุระหว่าง 18-36 เดือน มีน้ าหนักอัณฑะเฉลี่ ย
551 กรัม อาจเพราะพันธุ์ของพ่อโคเป็ นปัจจัยหนึ่ งที่ทาให้น้ าหนักอัณฑะแตกต่างกัน (Perry et al., 1991) นอกจากนี้ Wildeus et al.,
(1984, 1987) ได้รายงานถึงปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของโคลูกผสมบราห์มนั อายุ 12-24 เดือน ซึ่งมีสายเลือดผสมบราห์มนั
50% และ 75% ว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.04 + 0.20 และ 0.70 + 0.40 นก./มล. ตามลาดับ แต่จากการทดลองครั้งนี้ พบว่า โคทดสอบ
สมรรรถภาพพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั อายุ 21-23 เดือน มีปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสู งกว่า คือ เฉลี่ ย 1.12 + 1.50 นก./มล. ซึ่ ง
อาจเนื่องมาจากช่วงอายุของโคแตกต่างกัน เพราะความเข้มข้นของฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนจะลดลงก่อนการเริ่ มมีการหลัง่ น้ าเชื้ อ
ครั้งแรก แล้วความเข้มข้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนกระทัง่ อายุ 24 เดือน (Wildeus et al., 1987)

ตารางที่ 1 แสดงค่ าเฉลีย่ อายุ เส้ นรอบวงลูกอัณฑะ ความกว้างอัณฑะ ความยาวอัณฑะนา้ หนัก
อัณฑะ และปริมาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนของโคทดสอบสมรรถภาพพันธุ์อเมริกัน
บราห์ มัน (n = 50)

x
SD
Range

อายุ
(เดือน)

เส้นรอบวงลูก
อัณฑะ
(ซ.ม.)

21.6
+ 0.86
21-23

29.5
+ 3.08
22-34

ความกว้างอัณฑะ
(ซ.ม.)
ขวา
ซ้าย
8.1
+ 0.96
6-10

7.8
+ 1.11
6-11

ความยาวอัณฑะ
(ซ.ม.)
ขวา
ซ้าย
11.4
+ 1.27
9-14

11.6
+ 1.20
9-13

น้ าหนักอัณฑะ
(กรัม)

ฮอร์โมนเทส
โทสเตอโรน
(นก./มล.)

712.3
+ 189.61
330-1178

1.12
+ 1.50
0.20-5.40

ค่าเฉลี่ยอายุ เส้นรอบวงลูกอัณฑะ ความกว้างอัณฑะ ความยาวอัณฑะและน้ าหนักอัณฑะของโคพ่อพันธุ์อเมริ กนั บราห์
มัน แสดงไว้ในตารางที่ 2 พบว่าโคพ่อพันธุ์อเมริ กนั บราห์ มนั อายุระหว่าง 33-95 เดื อน มีขนาดเส้นรอบวงลู กอัณฑะอยู่ระหว่าง
36-45 ซม. เฉลี่ ย 39.50 ซม. ซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่าข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัย Texas A&M ได้ให้ไว้ในโคพ่อพันธุ์บราห์มนั ที่มีอายุ
มากกว่า 36 เดือนขึ้นไป คือ 36.70 ซม. (ปราจีน, 2530) ซึ่ งอาจเนื่ องมาจากอาหารและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (Mwansa and
Makarechiam, 1991 and Perry et al., 1991) ส่ วนค่าเฉลี่ ยปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนและคุณภาพน้ าเชื้ อของโคพ่อพันธุ์
อเมริ กนั บราห์มนั ในตารางที่ 3 ซึ่ งพบว่ามีคุณภาพน้ าเชื้ออยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่มีปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนเฉลี่ ย 3.52 + 2.60
นก./มล. ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยต่ ากว่าที่ Mc Donald (1980) รายงานไว้ว่า โคทัว่ ๆ ไป ปกติมีปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนเฉลี่ ย
6.70 + 0.20 นก./มล.

ตารางที่ 2 แสดงค่ าเฉลีย่ เส้ นรอบวงลูกอัณฑะ ความกว้างอัณฑะ ความยางอัณฑะ และนา้ หนัก
อัณฑะ ของโคพ่ อพันธุ์อเมริ กนั อราห์ มัน (n = 15)
x
SD
Range

อายุ
(เดือน)
63.20
+ 23.76
33-95

เส้นรอบวงลูกอัณฑะ
(ซม.)
39.50
+ 2.75
36-45

ความกว้างอัณฑะ
ขวา
ซ้าย
10.70
10.70
+ 1.71
+ 0.88
8-13
9-12
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ตารางที่ 3 แสดงค่ าเฉลีย่ ปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน และคุณภาพนา้ เชื้อของโคพ่ อพันธุ์
อเมริกนั บราห์ มัน (n = 15)
ฮอร์โมนเทสโทส
เตอโรน (นก.มล.)

x
SD
Range

3.52
+ 2.60
0.20-8.70

ปริ มาตร
(มล.)
4.90
+ 2.88
2.00-8.00

ความเข้มข้นของ
ตัวอสุ จิ (X10 ตัว/มล.
2414.30
+ 244.68
1805-2550

การเคลื่อนไหวหมู่
3.70
+ 0.37
3.50-4.00

อัตราการ
เปอร์ เซ็นต์
เคลื่อนไหว
ตัวตายของตัวอสุ จิ
เฉพาะตัว (%)
79.33
6.80
+ 5.20
+ 8.60
70.00-85.00
4.50-12.50

สาหรั บค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอายุ เส้นรอบวงลูกอัณฑะ ขนาดอัณฑะ น้ าหนักอัณฑะ และปริ มาณฮอร์ โมนเทส
โทสเตอโรนของโคทดสอบสมรรถภาพพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั แสดงในตารางที่ 4 พบว่าอายุมีสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติกบั เส้นรอบวงลูกอัณฑะ ขนาดอัณฑะ น้ าหนักอัณฑะและปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่ งสอดคล้องกับ
รายงานของ Mwansa and Makarechian (1991) ที่กล่ าวว่าอายุของพ่อโคที่ เพิ่มขึ้ นจะมี ขนาดเส้นรอบวงลู กอัณฑะเพิ่มขึ้ น
(Madrid et al., 1988) และ Wildeus et al., (1984) ที่รายงานว่าอายุมีสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิ ติกบั ขนาดของ
อัณฑะทั้งความกว้างและความยาว และน้ าหนักอัณฑะ (P< 0.01) และมีสหสัมพันธ์ทางบวกอย่างไม่นยั สาคัญทางสถิติกบั ปริ มาณ
ฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน แสดงว่า เส้นรอบวงลูกอัณฑะที่เพิ่มขึ้ นมีผลทาให้ขนาดของอัณฑะทั้งความกว้างและความยาว และ
น้ า หนัก อัณ ฑะเพิ่ ม ขึ้ น และมี แ นวโน้ม ท าให้ เ พิ่ ม ปริ ม าณฮอร์ โ มนเทสโทสเตอโรนด้ว ย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การทดลองของ
Wildeus et al., (1984) นอกจากนี้ ขนาดอัณฑะทั้งความกว้างและความยาวมีสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติกบั
น้ าหนักอัณฑะ (P< 0.01) แสดงว่า ขนาดความกว้างและความยาวมีผลต่อน้ าหนักอัณฑะ และทั้งขนาดอัณฑะและน้ าหนักอัณฑะมี
สหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างไม่นยั สาคัญทางสถิ ติกบั ปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน แสดงว่าความกว้าง ความยาวและน้ าหนัก
อัณฑะที่เพิม่ ขึ้นมีแนวโน้มให้มีปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนเพิม่ ขึ้น

ตารางที่ 4 ค่ าสหสั มพันธ์ ระหว่ างอายุ เส้ นรอบวงลูกอัณฑะ ขนาดอัณฑะ นา้ หนักอัณฑะ และ
ฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนของโคทดสอบสมรรถภาพพันธุ์อเมริกนั บราห์ มัน (n=20)
X1
อายุ
เส้นรอบวงลูกอัณฑะ
ความกว้างอัณฑะ(ขวา)
ความกว้างอัณฑะ(ซ้าย)
ความยาวอัณฑะ(ขวา)
ความยาวอัณฑะ(ซ้าย)
น้ าหนักอัณฑะ
ฮอร์โทนเทสโทสเตอโรน
* มีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

X2
0.260

X3
0.099
0.642**

X4
0.062
0.798**
0.681**

X5
0.410
0.687**
0.312
0.548*

X6
0.309
0.667**
0.286
0.663**
0.921**

X7
0.198
0.828**
0.688**
0.650**
0.500*
0.462*

X8
0.032
0.063
0.150
0.106
0.390
0.263
0.041

** มีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.01

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั น้ าหนักอัณฑะ เส้นรอบวงลูกอัณฑะ ขนาดอัณฑะ ฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนและ
คุณภาพน้ าเชื้ อของโคพ่อพันธุ์ ได้แสดงไว้ในตารางที่ 5 พบว่าอายุมีสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติกบั น้ าหนัก
อัณฑะ เส้นรอบวงลูกอัณฑะและความกว้างอัณฑะ แสดงว่าเมื่ อโคพ่อพันธ์อายุเพิ่มขึ้น มีผลทาให้น้ าหนักอัณฑะ เส้นรอบวงลู ก
อัณฑะและความกว้างอัณฑะเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ Mwansa and Makarechian (1991) รายงานไว้ว่า อายุมีผลต่อขนาดของเส้น
รอบวงลูกอัณฑะ โดยอายุที่เพิ่มขึ้นมีผลทาให้เส้นรอบวงลูกอัณฑะเพิ่มขึ้น (Madrid et al., 1988) นอกจากนี้ อายุมีสหสัมพันธ์ใน
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ทางบวกอย่างไม่นยั สาคัญทางสถิติกบั ความยาวอัณฑะและความกาหนัด แต่มีสหสัมพันธ์ในทางลบอย่างไม่นยั สาคัญทางสถิติกบั
ปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน และคุณภาพน้ าเชื้อทุกลักษณะยกเว้นอัตราการเคลื่ อนไหวเฉพาะตัว แสดงว่าเมื่อโคพ่อพันธุ์อายุ
มากขึ้นมีแนวโน้มทาให้ความยาวอัณฑะเพิ่มขึ้น แต่อายุที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มทาให้ปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน คุณภาพน้ าเชื้ อ
ทุกลักษณะ ยกเว้นอัตราการเคลื่อนไหวเฉพาะตัวลดลง ซึ่ ง Mwansa and Makarechian (1991) พบว่าอายุของพ่อโคเป็ นตัวแปรผัน
ต่อคุณภาพน้ าเชื้ อนอกจากนี้ Wildeus et al. (1984) รายงานวิจยั ในโครุ่ นพบว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้น มีผลทาให้ปริ มาณฮอร์ โมนเทส
โทสเตอโรนเพิ่มขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับการทดลองครั้งนี้ ในโคทดสอบสมรรถภาพ (ตารางที่4) แต่แตกต่างจากโคพ่อพันธุ์ที่ปริ มาณ
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุมากขึ้น (ตารางที่ 5)
สหสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักอัณฑะ กับเส้นรอบวงลู กอัณฑะ ความกว้างและความยาวของอัณฑะ ฮอร์ โมนเทส
โทสเตอโรน และคุณภาพน้ าเชื้อ (ตารางที่5) น้ าหนักอัณฑะมีสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิ ติ (p<0.01) กับเส้น
รอบวงลู กอัณฑะและมีสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติกบั ขนากอัณฑะทั้งความกว้างและความยาว นอกจากนี้
น้ าหนักอัณฑะมีสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างไม่นยั สาคัญทางสถิ ติกบั ปริ มาตรน้ าเชื้ อ แต่มีสหสัมพันธ์ในทางลบอย่างไม่นยั สาคัญ
ทางสถิติกบั ปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ความเข้มข้นของตัวอสุ จิและเปอร์ เซ็นต์ตวั ตายของตัวอสุ จิ แสดงว่าน้ าหนักอัณฑะที่
เพิ่มมากขึ้นมีผลจากขนาดอัณฑะทั้งความกว้างและความยาว และเส้นรอบวงลูกอัณฑะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับที่ Madrid et al.
(1988) ได้กล่าวไว้วา่ เมื่อน้ าหนักอัณฑะเพิ่มขึ้นมีผลทาให้เส้นรอบวงลูกอัณฑะเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ น้ าหนักอัณฑะที่เพิ่มขึ้นยังมี
แนวโน้ม ทาให้ป ริ ม าตรน้ า เชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ มีแ นวโน้ม ทาให้ ป ริ ม าณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน ความเข้ม ข้น ของตัว อสุ จิ แ ละ
เปอร์เซ็นต์ตวั ตายของตัวอสุจิลดลง
สหสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบวงลูกอัณฑะ กับขนาดของอัณฑะทั้งความกว้างและความยาว ความกาหนัด ฮอร์ โมน
เทสโทสเตอโรนและคุณภาพน้ าเชื้ อของโคพ่อพันธุ์บราห์มนั ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5 จะเห็ นว่าเส้นรอบวงลูกอัณฑะมีสหสัมพันธ์
ในทางบวกอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติกบั ความกว้างอัณฑะ และสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างไม่นัยสาคัญทางสถิ ติกบั ความยาว
อัณฑะ ปริ มาตรน้ าเชื้ อ และอัตราการเคลื่ อนไหวเฉพาะตัว แต่เส้นรอบวงลูกอัณฑะมีสหสัมพันธ์ในทางลบอย่างไม่นัยสาคัญทาง
สถิติกบั ปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน ความเข้นข้นของตัวอสุ จิ การเคลื่อนไหวหมู่ และ เปอร์ เซ็นต์ตวั ตายของอสุ จิแสดงว่าเส้น
รอบวงลูกอัณฑะที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน มีผลทาให้ความกว้างอัณฑะเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มทาให้ความยาวอัณฑะเพิ่มขึ้น ปริ มาตร
น้ าเชื้ อและอัตราการเคลื่ อนไหวเฉพาะตัวเพิ่มขึ้นซึ่ งการทดลองครั้งนี้ สอดคล้องกับที่ Gipson et al. (1985) และ Mwansa and
Makarechian (1991) รายงานไว้วา่ เส้นรอบวงลูกอัณฑะที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน มีผลทาให้อตั ราการเคลื่อนไหวเฉพาะตัวดี ข้ ึน แต่ขดั แย้ง
กับรายงานของ Nwakalor and Ezinma (1989) ที่พบว่าเส้นรอบวงลู กอัณฑะที่ มีขนาดใหญ่ข้ ึ นมีผลทาให้อตั ราการเคลื่ อนไหว
เฉพาะตัวลดลง นอกจากนี้ การลดลองครั้งนี้ พบว่า เส้นรอบวงลู กอัณฑะที่ เพิ่มขนาดขึ้ น มี แนวโน้มทาให้ปริ มาณฮอร์ โมนเทส
โทสเตอโรน ความเข้มข้นของตัวอสุ จิ การเคลื่ อนไหวหมู่ และเปอร์ เซ็นต์ตวั ตายของตัวอสุ จิลดลง ซึ่ งขัดแย้งกับการทดลองของ
Wildeus et al. (1984) ที่กล่าวว่า เส้นรอบวงลูกอัณฑะที่เพิ่มขนาดขึ้นทาให้ปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้น และการ
ทดลองของ Gipson et al. (1985) ที่รายงานไว้วา่ เส้นรอบวงลูกอัณฑะที่ เพิ่มขนาดขึ้นมีผลทาให้ความเข้มข้นของตัวอสุ จิเพิ่มขึ้นซึ่ ง
การที่การทดลองครั้งนี้ให้ผลแตกต่างนั้น อาจเนื่ องจากพันธุ์ของพ่อโคที่ใช้ทดลองแตกต่างกัน ซึ่ งพันธุ์ของพ่อโคจะเป็ นตัวแปรที่
สาคัญต่อคุณภาพน้ าเชื้อ (Gipson et al. 1985)
ส่ วนค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความกว้างและความยาวของอัณฑะกับความก าหนัด ฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนและ
คุณภาพน้ าเชื้ อ ซึ่ งแสดงไว้ในตารางที่ 5 นั้น พบว่า ความกว้างอัณฑะมีสหสัมพันธ์ในทางบวกอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติก ับ
ปริ มาตรน้ าเชื้อ ส่วนความยาวอัณฑะมีสหสัมพันธ์ในทางลบอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติกบั ปริ มาตรน้ าเชื้ อ แต่ท้ งั ความกว้างและ
ความยาวอัณฑะมีสหสัมพันธ์ในทางลบอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติกบั ปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน และความเข้มข้นของตัว
อสุจิ แสดงว่าความกว้างของอัณฑะที่เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มทาให้ปริ มาตรน้ าเชื้อเพิ่มมากขึ้นมากกว่าความยาวอัณฑะ แต่อย่างไรก็ตาม
ทั้งความกว้างและความยาวอัณฑะที่เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มทาให้ปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนและความเข้มข้นของตัวอสุ จิลดลง
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ค่าสหสัม พันธ์ระหว่างฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนกับ คุ ณภาพน้ าเชื้ อ ในตารางที่ 5 แสดงว่าปริ มาณฮอร์ โมนเทส
โทสเตอโรนมีสหสัมพันธ์ใ นทางบวกอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติกบั คุณภาพน้ าเชื้ อทุ กลักษณะแสดงว่าปริ มาณฮอร์ โมนเทส
โทสเตอโรนที่เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มทาให้คุณภาพน้ าเชื้อทุกลักษณะดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของ Wildeus et al. (1984)

ตารางที่ 5 ค่ าสหสั มพันธ์ ระหว่ างอายุ เส้ นรอบวงลูกอัณฑะ ขนาดอัณฑะ นา้ หนักอัณฑะ ฮอร์ โมน
เทสโทสสเตอโรน และคุณภาพนา้ เชื้อของโคพ่ อพันธุ์อเมริกนั บราห์ มัน
(n = 15)
X1
อายุ X1
เส้นรอบวง
ลูกอัณฑะ X2
ความกว้าง
(ขวา)
อัณฑะ X3
ความกว้าง
(ซ้าย)
อัณฑะ X4
ความยาว
(ขวา)
อัณฑะ X5
ความยาว (ซ้าย)
อัณฑะ X6
น้ าหนัก
อัณฑะ X7
ฮอร์โมนเทส
โทสโรน X8
ปริ มาณ
น้ าเชื้อ X9
ความเข้มข้น
ของ
ตัวอสุ จิ X10
การเคลื่อนไหวหมู่ X11
อัตราการ
เคลื่อนไหว
เฉพาะตัว X12
เปอร์เซ็นต์
ตัวตายของ
อสุ จิ X13

X2
0.614*

X3
0.578*

X4
0.462**

X5
0.326

X6
0.350

X7
0.619*

X8
X9
X10
-0.530 -0.087 -0.266

X11
-0.532*

X12
X13
0.306 -0.214*

0.568*

0.680**

0.374

0.479

0.882**

-0.172 0.118

-0.189

-0.166

0.359

0.596*

0.161

0.115

0.555**

-0.386 0.278

-0.314

-0.545*

0.3545 -0.450

0.107

0.318

0.685**

-0.309 0.233

-0.045

-0.123

0.094

0.904**

0.447

-0.441 -0.344 -0.346

0.091

-0.291 -0.070

0.602*

-0.380 -0.358 -0.410

0.209

-0.200 -0.085

-0.148 0.144

-0.490

0.010

0.372

-0.462

0.091

0.166

0.527*

0.061

0.016

0.041

0.070

0.444

-0.495

-0.053

-0.426 0.193

-0.452

-0.571*

-0.164 -0.117
-0.357

* มีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)

** มีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.01)
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4. บทสรุป
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เส้นรอบวงลู กอัณฑะ ขนาดอัณฑะ น้ าหนักอัณฑะ ปริ มาณฮอร์ โมนเทส
โทสเตอโรนและคุณภาพน้ าเชื้ อของโคทดสอบสมรรถภาพ และโคพ่อพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั พบว่า
1. อายุของโคทดสอบสายพันธุ์ที่มากขึ้นมีแนวโน้มที่มีผลต่อขนาดอัณฑะทั้งความกว้างและความยาว เส้นรอบวงลูก
อัณฑะและปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้น สาหรั บอายุที่มากขึ้นของโคพ่อพันธุ์มีผลทาให้ขนาดอัณฑะ เส้นรอบวงลู ก
อัณฑะ และน้ าหนัก อัณฑะเพิ่มขึ้ น แต่ปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน และคุ ณภาพน้ าเชื้ อทุกลักษณะลดลงยกเว้น อัตราการ
เคลื่อนไหวเฉพาะตัวเพิ่มขึ้น
2. เส้นรอบวงลูก อัณฑะที่เ พิ่มขึ้ นของโคทดสอบสมรรถภาพมี ผลต่อขนาดอัณฑะทั้งความกว้าง ความยาวและ
น้ าหนัก และปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน สาหรับเส้นรอบวงลูกอัณฑะของโคพ่อพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อความกว้างของอัณฑะ
และน้ าหนักของอัณฑะเพิ่มขึ้นด้วย แต่มีแนวโน้มปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนลดลง
3. ขนาดอัณฑะทั้งความกว้าง ความยาว และน้ าหนักของโคทดสอบสมรรถภาพที่ เ พิ่ มขึ้ น มี แ นวโน้มที่ มีผลต่ อ
ปริ มาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้น แต่ของโคพ่อพันธุ์มีแนวโน้มที่มีผลต่อปริ มาณฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนลดลง
4. ความกว้างอัณฑะและน้ าหนักอัณฑะที่เพิ่มขึ้นของโคทดสอบสมรรถภาพและโคพ่อพันธุ์มีผลทาให้เส้นรอบวง
ของลูกอัณฑะเพิ่มขึ้น
5. ความกว้างอัณฑะของโคพ่อพันธุ์มีแนวโน้มทาให้ปริ มาณน้ าเชื้ อเพิ่มมากขึ้นกว่าความยาวอัณฑะ
6. น้ าหนักอัณฑะในโคพ่อพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มทาให้ปริ มาตรน้ าเชื้อมากขึ้น
7. ฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มทาให้คุณภาพน้ าเชื้ อทุกลักษณะดีข้ ึนในโคพ่อพันธุ์
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