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“...ผู้ที่มีความสุจริตแบรสิุทธิใจ       
แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่า ผู้มีความรู้
มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความ
บริสุทธ์ิใจ...” 

 พระราชด ารัส ในโอกาสที่คณะผู้อ านวยการ
และอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนต่างๆ          

ในเขตอ าเภอดุสิต “กลุ่มจิตรลดา” เข้าเฝ้า ฯ 
ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกศุล

ตามพระราชอัธยาศัย                           
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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
 

     การประเมนิองคป์ระกอบความผนัแปรรว่มและการท านาย

อิทธพิลทางพนัธกุรรมแบบบวกสะสมส าหรบัผลผลติน  านมรวม 

305 วัน และปรมิาณไขมนัในการใหน้มครั งแรกในประชากรโค

นมไทยหลากหลายพนัธุ ์

 

ศกร คุณุฒิฤทธริณ, Mauricio A. Elzo, ศรเทพ ธัมวาสร และ 

โกวิทย์ นิธิชัย 

 

     องค์ประกอบความผันแปรร่วมและอิทธพิลทางพันธุกรรมแบบ

บวกสะสมส าหรับผลผลิตน  านมรวม 305 วัน (MY) และปริมาณ

ไขมันรวม 305 วัน (FY) ถูกประเมินโดยใช้ข้อมูลผลผลติจากแม่

โครีดนมที่ให้ลูกครั งแรกจ านวน 610 ตัว ซ่ึงประกอบด้วยโคพันธุ์

แท้และลูกผสมในประชากรโคนมหลากหลายพันธุ์ในประเทศไทย 

กลวิธี average information restricted maximum 

likelihood ถูกน ามาใช้ในการประมาณค่าองค์ประกอบของความ

แปรปรวนร่วมกับหุ่นจ าลองทางพันธกุรรมแบบ two-trait 

additive genetic animal models ด้วยกลวิธีในการจัดกลุม่

ทางพันธุกรรมแบบสมการถดถอย 2 รูปแบบ โดย BTBL model 

พิจารณาสัดส่วนพันธุกรรม Bos taurus (BT)และ Bos 

indicus (BI) ขณะที่ HO model พิจารณาสัดส่วนพันธุกรรม 

Holstein (H) และกลุ่มพันธุ์อ่ืนๆ (O) อัตราพันธุกรรมที่ประมาณ

จาก HO model มีค่า 0.46 ส าหรับ MY และ 0.25 ส าหรับ FY 

สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม สหสัมพันธ์ทางสภาพแวดล้อม และ

สหสัมพันธ์ทางลักษณะปรากฏระหวา่ง MY และ FY ที่ประมาณ

จากทั งสองโมเดลมีค่าสูง (0.89 ถึง 0.99) ค่าประมาณของBT 

additive genetic group effects ที่เบ่ียงเบนจาก BI มีค่า 149 

กิโลกรัม ส าหรับ MY และ -26 กิโลกรัม ส าหรับ FY ค่าประมาณของ 

H additive genetic group effects ที่เบ่ียงเบนจาก O มีค่า 18 

กิโลกรัม ส าหรับ MY และ -21 กิโลกรัม ส าหรับ FY ความสามารถ 

ทางพันธุกรรมของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ท านายจาก BTBI model 

และ HO model กระจากตัวใกล้เคียงกัน พ่อพันธุ์ที่มีความสามารถ

ทางพันธุกรรมดีที่สุด 10%แรก และด้อยที่สุด 10% สุดท้ายส าหรับ 

MY และ EY คือ พ่อพันธุ์แท้โฮลสไตน์ฟรีเซ่ียน (91% ของพ่อพันธุ์

คือ 100% H) แม่พันธุ์ที่มีค่า EBV ส าหรับ MY สูงที่สุด คือ แม่พันธุ์

ลูกผสม (5/8H) และแม่พันธุ์ที่มีค่า EBVส าหรับ MY ต่ าที่สุด คือ แม่

พันธุ์แท้ H ค่า EBV ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า โคลูกผสม BT (หรือ H) 

มีศักยภาพในการให้ผลผลิตส าหรับ MY และ FY ดีกว่าโคพันธุ์แท้ 

BT หรือ H ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบร้อนชื นของไทย ข้อด้อยอย่าง

หน่ึงของ additive group regression models ที่ใช้ในการศึกษา

นี  คือ การมองข้ามอิทธิพลทางพันธุกรรมแบบไม่บวกสะสม 

โดยเฉพาะอิทธิพลทางพันธุกรรมแบบไม่บวกสะสมที่เกิดขึ นจาก

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มพันธุ์ ซ่ึงจ าเป็นต้องศึกษาในประชากรโค

นมไทย การประเมินพันธุกรรมในประชากรหลากหลายพันธุ์ควร

พิจารณาอิทธิพลทางพันธุกรรมทั งแบบบวกสะสมและไม่บวกสะสม

เพื่อประเมินความส าคัญของอิทธิพลทางพันธุกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน  านมและสมาชกิส่งน  านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน  านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,047 65,228 29,063 305.35 

เหนือ 965 46,830 19,429 230.83 

ตอ/น 645 23,306 9,897 124.93 

ใต้ 916 31,357 13,700 115.15 

อ.ส.ค. - 424 88 0.86 

รวม

ทั งหมด 

4,573 167,149 72,191 763.77 
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รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน  านมและสมาชกิส่งน  านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  มกราคม 2563  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน  านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,994 66,108 30,873 384.49 

เหนือ 923 49,682 21,650 278.70 

ตอ/น 673 26,803 10,940 144.27 

ใต้ 901 31,567 13,890 108.20 

อ.ส.ค. 1 170,020 104 1.10 

รวม

ทั งหมด 

 

4,553 

 

170,020 

 

77,457 

 

916.76 
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สถำนกำรณ์กำรผลิตน้ ำนมดิบ กำรจัดกำรฝูงโคนม  
และปัญหำกำรเลี้ยงโคนมในประเทศไทย(ต่อ) 

     7. การจัดการรีดนม การขาดความรู้ เร่ืองอุปกรณ์ เคร่ืองรีดนม และ
ระบบรีดนม ไม่มีโปรแกรมควบคุมโรคเต้านมอักเสบ การจัดการความสะอาด
และสุขศาสตร์การรีดนมยังคงใช้ผ้าเช็ดเต้านม 1 ผืน เช็ดหลายตัว ไม่ใช้น  ายา
คลอรีน ในการเช็ดเต้านม 1 ผืน เช็ดหลายตัว ไม่ใช้น  ายาคลอรีนในการเช็ค
เต้านม และการจัดการรีดนมไม่สอดคล้องกับการท างานของออกซิโตซิน 
(Milk let-down) โดยเฉพาะการล้างและเช็คเต้านมและหัวนมรอ ยังคงเป็น
ประเด็นปัญหาหลักของการก่อโรคเต้านมอักเสบและคุณภาพน  านม 

หลักกำรพื้นฐำนของกำรถ่ำยเทควำมร้อน 
     การถ่ายเทความร้อนแบ่งออกเป็น 3 วิธี (Gebremedhin และ Wu, 
2001) คือ  
     1.การน าความร้อน (Conduction) เป็นการถ่ายเทความร้อนผ่านโดยตรง
จากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุ 2 ชิ นที่สัมผัสกัน และมีทิศทางการ
เคลื่อนที่ของพลังงานความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ ากว่า 
     2.การพาความร้อน คือ (Convection) เป็นการถ่ายเทความร้อนโดยมี
ตัวกลางคือของของเหลวหรือแก๊สเป็นตัวพาหรือตัวส่งถ่ายความร้อน แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ 
       2.1การพาความร้อนแบบธรรมชาติหรือแบบอิสระ (Natural or free 
convection) เป็นการถ่ายเทความร้อนผ่านของเหลวหรือแก๊ส โดยไม่มีกลไก
ใดๆ ท าให้ของของเหลวหรือแก๊สเคลื่อนที่ แต่เกิดจากแรงลอยตัวของ
ของเหลวหรือแก๊สเอง ซึ่งแรงลอยตัวเกิดจากผลการเปลี่ยนแปลงความ
หนาแน่นที่มีอุณหภูมิของของเหลวหรือแก๊สแตกต่างกันใน 2 บริเวณ กล่าวคือ
ของเหลวหรือแก๊สที่มีอุณหภูมิสูงความหนาแน่นต่ าจะขยาย และลอยตัวขึ นสู่
ข้างบน ส่วนของเหลวหรือแก๊สที่มีอุณหภูมิต่ า ความหนาแน่นสูงกว่าจะ
เคลื่อนลงมาแทนที่ 
        2.2การพาความร้อนแบบบังคับ (Forced convection) การถ่ายเท
ความร้อนด้วยการเคลื่อนที่ของความร้อนระหว่างผิวของของเหลวหรือแก๊ส 
ซึ่งของของเหลวหรือแก๊สถูกบังคับให้เคลื่อนที่ไปสัมผัสกับผิวของของแข็งโดย
กลไกภายนอก เช่น พัดลม 
     3. การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) เป็นการถ่ายเทความร้อนออก
รอบตัวทุกทิศทุกทาง โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการส่งผ่านความร้อน เมื่อ
การแผ่รังสีความร้อนไปกระทบพื นผิวของวัตถุ ส่วนหนึ่งเกิดการสะท้อน ส่วน
หนึ่งถูกดูดกลืนไว้ และอีกส่วนหนึ่งถูกส่งผ่านวัตถุ โดยวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงแผ่
รังสีคลื่นสั นวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ าแผ่รังสีคลื่นยาว ในขณะที่วัตถุสีด าหรือสีเข้ม
ดูดกลิ่นความร้อนได้ดีกว่าวัตถุสีขาว หรือสีอ่อน นอกจากนั นวัตถุผิวขรุขระ
ดูดกลืนความร้อนได้ดีกว่าวัตถุผิวเรียบและขัดมัน 

 

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 

กำยวิภำคของระบบสืบพันธุ์  
(Anatomy of the Reproductive System) (ต่อ) 

     ในระยะเป็นตัวอ่อน รังไข่และอัณฑะมีการพัฒนามาจากบริเวณเดียวกัน
คือบริเวณที่จะพัฒนาไปเป็นไต โดยความแตกต่างของระบบสืบพันธุ์ทั งสองจะ
เพ่ิมพบได้เมื่ออายุการตั งท้องประมาณ 7-8 สัปดาห์ โครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์
ทั งสองจะเปลี่ยนต าแหน่งโดยส่วนอัณฑะจะเคลื่อนที่ออกไปจากต่ าแหน่งเดิม
ไกลกว่ารังไข่ เนื่องมาจากการพัฒนาของอวัยวะของร่างกายส่วนอื่นๆ มากกว่า
การเคลื่อนตัวของเซลล์สืบพันธุ์ (fetal gonads) เอง ทั งรังไข่และอัณฑะจะ
เคลื่อนอยู่ในต าแหน่งปกติเมื่อเวลาใกล้คลอด 

     ท่อของเซลล์สิบพันธุ์ (genital tubercle) เจริญมาจากท่อสองชุด 
(longitudinal ducts) ที่ถูกกระตุ้นให้พัฒนาเมื่อเป็นตัวอ่อนคือ ท่อวูลฟ์เฟียน
และท่อมูลเลอเรียน ในเพศผู้ท่อวูลฟ์เฟียนจะเจริญไปเป็นท่อของระบบสืบพันธุ์
เพศผู้ เช่นท่อ efferent ducts ท่อ epididymis และท่อ vas deferens โดย
ในระยะที่เซลล์สืบพันธุ์ยังไม่พัฒนาจะประกอบด้วยเนื อเยื่อ 2 ชั นคือ ชั น 
germinal epithelium ที่ต่อมาเจริญเป็นชั นส่วนนอก (cortex) และชั น 
mesenchymal tissue ที่ต่อมาเจริญเป็นชั นส่วนใน (medulla) ในเพศผู้ 
primodial germ cell จะเคลื่อนที่ไปอยู่ใน medulla ส่วนเซลล์เซอโตไล 
(Sertoli cell) จะผลิตฮอร์โมน anti Mullerian hormone (AMH) เพ่ือไปกด
ให้ระบบท่อที่จะเจริญไปเป็นมดลูกและท่อน าไข่ให้ชะงักการเจริญเติบโตไป ใน
เวลาใกล้เคียงกัน เซลล์เลย์ติก (Leydig cell) จะผลิตฮอร์โมนเพศผู้ช่วยให้
ระบบสืบพันธุ์เพศผู้พัฒนา และท าให้ระบบท่ออื่นๆ พัฒนาเฉพาะที่เป็นของ
เพศผู้ ในเพศผู้จะพบเป็นร่องรอยท่อมูลเลอเรียนเหลืออยู่กับท่อทางเดินระบบ
สืบพันธุ์ 

     ในเพศเมียท่อมูลเลอเรียน จะเจริญไปเป็นท่อระบบสืบพันธุ์เพศเมีย ท่อ
ส่วนวูลฟ์เฟียนในเพศเมียจะฝ่อไป และท่อมูลเลอเรียนจะเชื่อมและพัมนาเป็น
ท่อของระบบสืบพันธุ์เพศเมียคือท่อน าไข่ มดลูก คอมดลูก และส่วนหน้าของ
ช่องคลอด ในเพศเมีย primodial germ cell จะเคลื่อนที่ไปอยู่บริเวณขอบ
นอก (cortex) ซึ่งเซลล์เหล่านี คือโอโอโกเนีย (oogonia) จะมีการแบ่งตัวแบบ
ไมโตซิส (mitosis) หลายครั ง หลังจากนั นจะแบ่งตัวแบบไมโอซิล meiosis) 
ครั งที่ 1 ท าให้เกิดโดโอไซต์ (oocyte) จ านวนหลายล้านใบ การแบ่งตัวนี จะพัก
ที่ระยะโปรเฟส (prophase) และมีการฝ่อไปของโดโอไซต์จ านวนมาก 
โดยเฉพาะระยะเวลาที่ลูกโคใกล้คลอดและเมื่อถึงวัยสาว เมื่อแรกเกิดจะมีชั น
ของเซลล์ล้อมรอบโอโดไซต์ ที่อยู่ในรังไข่ก่อตัวเป็นไพรมอเดียลฟอลลิเคิล 
(primodial follicle) หรือฟอลลิเคิลระยะแรก (primary follicle)  
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