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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
ค่าพารามเิตอรแ์ละแนวโนม้ทางพนัธกุรรมส าหรบัลกูสาวของพอ่

โคน าเขา้ และพอ่โคไทยโฮลสไตนส์ าหรบัอายเุมือ่ใหล้กูครัง้แรก

และผลผลติน้ านม 

 

ทวีรัตน์ ก้อนเครือ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, Mauricio A.Elzo และ 

ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 

 

     ข้อมูลอายุเม่ือให้ลูกครั้งแรก(AFC) และปริมาณน้ านม 305 

วัน (MY) ของลูกสาวที่ให้ลูกครั้งแรกจากพ่อโคโฮลสไตน์น าเข้า 

(IH) และไทยโฮลสไตน ์(TH; พันธุ์แท้และลูกผสมโฮลสไตน์อืน่ๆ 

ถูกน ามาใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและ

เปรียบเทียบแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมชุดข้อมูล

ประกอบด้วยข้อมูลของลูกสาวทีไ่ด้จากพ่อโคโฮลสไตนน์ าเข้า 

3,137 ตัว และจากพ่อโคไทยไฮลสไตน ์5,686 ตัว ที่เกิดในช่วงปี 

พ.ศ. 2534-2557 ในฟาร์มโคนม จ านวน 1,012 ฟาร์ม 

แบบจ าลองตัวสัตว์ 2 ลักษณะ ประกอบด้วย ฝูง-ปี-ฤดูกาล ความ

แตกต่างระหว่างสายพันธุ์อ่ืนและพันธุ์โฮลสไตน ์และเฮทเทอไรซีส

ถูกจัดให้เป็นปัจจัยก าหนด ตัวสัตว์และส่วนทีเ่หลือถูกจดัให้เป็น

ปัจจัยสุ่ม องค์ประกอบความแปรปรวนและพารามิเตอร์ทาง

พันธุกรรมถูกประเมินโดยใช้วธิี Average Information 

restricted maximum likelihood (AI-REML) ค่าการถดถอย

ของค่าประมาณความสามารถทางพันธุกรรม (Estimated 

breeding value; EBV) ต่อปีที่เกิดถูกค านวณเพ่ือประเมิน

แนวโน้มทางพันธุกรรม อัตราพันธุกรรม (ค่าประมาณ ± 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) มีค่าเท่ากับ 0.149 ± 0.036 

ส าหรับอายุเม่ือให้ลูกตัวแรกและมีค่าเทา่กับ 0.147 ± 0.035 

ส าหรับปริมาณน้ านม สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างอายุเม่ือ

ให้ลูกตัวแรกและปริมาณน้ านม มีค่าเท่ากับ 0.083 ± 0.174 

แนวโน้มทางพันธุกรรมส าหรับอายเุม่ือให้ลกูตัวแรกมีค่าเทา่กับ 

0.008 ± 0.001 เดือน/ปี (P < 0.001) และส าหรับปริมาณ

น้ านม มีค่าเท่ากับ 1.529 ± 0.219 กิโลกรัม/ปี (P < 0.001) 

แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายเุม่ือให้ลูกตัวแรก คือ 0.003 ± 

0.002 เดือน/ปี (P = 0.084) ส าหรับลูกสาวจากพ่อโคโฮลสไตน์

น าเข้า และ 0.014 ± 0.002 เดือน/ปี (P<0.001) ส าหรับลูกสาว

จากพ่อโคไทยโฮลสไตน ์แนวโน้มทางพันธกุรรมส าหรับปริมาณ

น้ านม คือ 0.585 ± 0.326 กิโลกรัม/ปี (P = 0.072) ส าหรับลูก

สาวจากพ่อโคโฮลสไตนน์ าเข้า และ 4.091 ± 0.294 กิโลกรัม/ปี 

(P<0.001) ส าหรับลูกสาวจากพ่อโคไทยโฮลสไตน ์สหสัมพันธ์

ทางพันธุกรรมระหว่างอายุเม่ือให้ลูกครัง้แรกและปริมาณน้ านมมี

ค่าใกล้เคียงศูนย์ ช้ีให้เห็นว่าการคัดเลือกโคเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ านม

ไม่ส่งผลกระทบอายุเม่ือให้ลูกครั้งแรก ค่าท านายทางพันธกุรรม

และแนวโน้มทางพันธุกรรมช้ีให้เห็นว่า ลูกสาวของพ่อโค

โฮลสไตน์น าเข้ามีแนวโนม้ทีมี่ค่า EBV ส าหรับปริมาณน้ านมสงู

กว่าลูกสาวที่ได้จากพ่่อโคไทยโฮลสไตน ์แต่ลูกสาวที่เกิดจากทัง้ 

พ่อโคโฮลสไตน์น าเข้าและไทยโฮลสไตนมี์แนวโนม้มีค่า EBV 

ส าหรับอายุเม่ือให้ลูกตัวแรกใกล้เคียงกัน  

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน้ านมและสมาชกิส่งน้ านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณ

น้ านม(ตนั/

วัน) 

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

ทั้งหมด 

4,573 167,149 72,191 763.77 
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รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน้ านมและสมาชกิส่งน้ านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  มกราคม 2565  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้ านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,897 72,885 32,069 367.09 

เหนือ 992 52,273 21,533 238.20 

ตอ/น 619 27,910 10,775 137.20 

ใต้ 851 30,633 13,673 59.79 

รวม

ทั้งหมด 

 

4,359 

 

183,701 

 

78,050 

 

802.28 
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การจดัการดแูลฝงูโคนม(ตอ่) 

โครุ่นก่อนวัยเจรญิพนัธุ์ 

     การเลี้ยงลูกในระยะน้ีให้มีอัตราการเจริญเติบโต 800-1000 

กรัมต่อวัน (NRC, 2001) โดยให้ลูกโคได้รับโปรตีนและพลังงาน

สูงขึ้นจะช่วยในการเพิ่มน้ าหนัก (Mass) ดีเอ็นเอ (DNA) และอาร์

เอ็นเอของพาเรงคิมา (Mammary parenchyma mass, DNA, 

RNA) (Brown และคณะ, 2005ข) ซ่ึงปริมาของดีเอ็นเอของ

พาเรงคิมาจะเป็นตัวบ่งชี้จ านวนเซลล์หลั่งน้ านม และอารเ์อ็นเอของ

พาเรงคิมาจะเป็นตัวบ่งชี้กิจกรรมสร้างและสลาย (Metabolic 

activity) ของเซลล์หลั่งน้ านม 

     ช่วงอายุ 3-9 เดือนเป็นช่วงอายุก่อนวัยเจริญพันธุ์ (Prepubertal 

period) เป็นช่วงที่เต้านมมีการเจริญเติบโตและพัฒนาแบบก้าว

กระโดด (Allometric growth) มีการเจริญเติบโตมากกว่าการ

เจริญเติบโตของร่างกาย 3.2 เท่า โดยเปรียบเทียบอัตราการ

สังเคราะห์ดีเอ็นเอที่เซลล์เต้านม และเซลล์ร่างกาย (Meyer และ

คณะ, 2006ข) การเจริญเติบโตและพัฒนาของเต้านมในช่วงน้ี จะ

เป็นการพัฒนาความยาวและการแผ่ก่ิงก้านสาขาของท่อน้ านม เข้า

ไปในส่วนของแผ่นไขมัน แต่ต่อมน้ านม (Alveoli) และเซลล์หลั่ง

น้ านมยังไม่พัฒนา (Capuco และ Akers, 2010) 

     อัตราการเจริญเติบโตของโครุ่นในช่วงน้ี ขึ้นอยู่กับปริมาณการ

ได้รับพลังงาน และโปรตีน โครุ่นที่ได้รับพลังงานและโปรตีน

มากกว่า จะเจริญเติบโต และเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (Pubertal age) ได้

เร็วกว่าโครุ่นที่ได้รับสารอาหารน้อยกว่า 

     การเลี้ยงโครุ่นให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น จะท าให้ดีเอ็น

เอของแผ่นไขมันที่เต้านมเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะท าให้มีการสะสมไขมันที่

แผ่นไขมัน และแผ่นไขมันที่เต้านมมีขนาดเพิ่มขึ้นแต่แผ่นไขมันมี

โปรตีนลดลง (Meyer และคณะ 2006ก) การสะสมไขมัน และ

ขนาดแผ่นไขมันที่เพิ่มขึ้นในระยะน้ี จะปิดบังพ้ืนที่การเจริญเติบโต

และพัฒนาของระบบท่อน้ านม จนท าให้น้ านมลดลงเม่ือกลายเป็นแม่

โครีดนม อย่างไรก็ตามการที่จะเลี้ยงโครุ่นให้มีอัตราการเจริญเติบโต

ที่ 900 ถึง1000 กรัมต่อวันต้องให้โครุ่นได้รับโปรตีนต่อพลังงานไม่

น้อยกว่า 71 กรัมต่อเมกะแคลอรี่ ซ่ึงจะท าให้โครุ่นโตดีแต่ไม่อ้วน 

เพราะอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นน้ี ไม่ได้ก่อให้เกิดการสะสม

ไขมันที่พาเรงคิมาที่เต้านมเพิ่มขึ้น แต่ท าให้อัตราการเจริญเติบโต

ของเน้ือเยื่อพาเรงคิมาและเซลล์เยื่อบุผิวเพิ่มขึ้น (Meyer และคณะ, 

2006ข) ถึงแม้ว่าโครุ่นที่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนเพิ่มขึ้นจะมีระดับ 

เลปติน (Leptin) ในพลาสมาเพิ่มขึ้น ระดับเลปตินที่เพิ่มขึ้นน้ี

ก่อให้เกิดการสะสมไขมันที่แผ่นไขมันและซาก (Carcass) เพิ่มขึ้น 

แต่เลปตินไม่ได้ขัดขวางกระบวนการแบ่งเซลล์ (Antimitogenic 

activity) ของพาเรงคิมาที่เต้านม Meyer และคณะ, 2006ข) 

     หากโครุ่นกินอาหารที่มีสัดส่วนของโปรตีนต่อพลังงานลดลงจาก 

72 เหลือ 65 กรัมโปรตีนต่อเมกะแคลอร่ี หรือกินอาหารที่มีพลังงาน

เพิ่มขึ้น จะก่อให้เกิดการสะสมไขมันทั้งภายนอกและระหว่างเซลล์

พาเรงคิมา (Extraparenchyma และ Interparenchyma fat) 

นอกจากน้ันยังท าให้เซลล์เยื่อบุผิวที่ก าลังพัฒนา และเพิ่มจ านวน 

(Proliferating epithelial cells) ที่ปลายท่อน้ านมมีสัดส่วนลดลง 

(Davis Rincker และคณะ, 2008ข) 

 
ฮอรโ์มนการสบืพนัธุ ์(ต่อ) 

(Endocrinology of Reproduction)  

ฮอร์โมนหลักของระบบสืบพนัธุ ์(Primary hormones of 

reproduction) 

     ฮอร์โมนหลักที่ควบคุมขบวนการที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์

โดยตรง (primary hormone) เช่น ขบวนการสร้างอสุจิ การตกไข่ 

พฤติกรรมการสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การฝังตัวของตัวอ่อน การตั้ง

ท้อง การคลอด การให้น้ านม และพฤติกรรมการเป็นแม่ ฮอร์โมน

หลักทางการสืบพันธุ์น้ีถูกจัดกลุ่มตามแหล่งก าเนิดตามระบบหรือ

อวัยวะที่สร้างเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ ฮอร์โมนที่สร้างจากไฮโปธาลามัส 

ต่อมพิทูอิตารี อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (อัณฑะและรังไข่)มดลูกและ

เยื่อหุ้มตัวลูก (รก) ซ่ึงขบวนการต่างๆในการควบคุมการท างานของ

ระบบสืบพันธุ์ จะมีฮอร์โมนเสริมคือ กลุ่มเมตาบอลิกฮอร์โมน 

(metabolic hormone) ที่เก่ียวข้องโดยทางอ้อมและมีอิทธิพลต่อ

การท างานของระบบสืบพันธุ์ เช่น การเก่ียวข้องกับการเจริญเติบโต 

การอยู่สุขสบาย การสร้างและหลั่งในระดับปกติของฮอร์โมนหลัก 

ฮอร์โมนเสริมเหล่าน้ี สร้างจากไธรอยด์พาราไธรอยด์ ต่อมหมวกไต 

และตับอ่อน 

     ฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์โดยตรงมีหลายชนิด สามารถ

จัดกลุ่มตามลักษณะของโครงสร้างทางเคมี (biochemical 

structure) หรือแบ่งตามบทบาทหน้าที่ (mode of action) ของ

ฮอร์โมน เม่ือแบ่งตามโครงสร้างสามารถแบ่งได้เป็น กลุ่มไกลโค

โปรตีน (glycoproteins) และโพลีเปปไทด์ (polypeptides) 

กลุ่มสเตียรอยด์ (steroids) กลุ่มกรดไขมัน (fatty acid) และกลุ่ม

เอมีน (amines) การแบ่งกลุ่มฮอร์โมนตามโครงสร้างทางเคมีน้ี

ฮอร์โมนทางการสืบพันธุ์ถูกจัดเป็น 4 กลุ่มคือ 

     กลุ่มโปรตีน ฮอร์โมนในกลุ่มน้ีเป็น โพลีเปปไทด์ฮอรโมน 

(polypeptides hormones) มีน้ าหนักโมเลกุล 300 -70,000  

ดาลตัน เช่น ฮอร์โมนเอฟเอสเอช แอลเอช ออกซิโตซิน (oxytocin) 

     กลุ่มสเตียรอยด ์สารเหล่าน้ีมีสารตั้งต้นคือ โคลเรสเตอรอล 

(cholesterol) มีน้ าหนักโมเลกุล 300-400 ดาลตัน เช่น       

เอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน เทสโทสเตอโรน 

     กลุ่มกรดไขมัน มีสารตั้งต้นเป็นกรดอราชิโดนิก (arachidonic 

acid) มีน้ าหนักโมเลกุลประมาณ 400 ดาลตัน เช่น โปรสตาแกลน

ดินเอฟทูอัลฟา (prostaglandin F2) 

     กลุ่มเอมีน เป็นสารประกอบที่มาจาก ไทโรซีน (tyrosine) หรือ 

ทริปโตเฟน (trytophan) เช่น เมลาโตนิน (melatonin) 

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 

ที่มา : หนังสือการจัดการฝูงโคนม  จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์  
ภาควิชาสัตวบาล   คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  
 



D a i r y  A c t i v i t i e s  N e w s  

  

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  24  ฉบับที่  5  ประจ า เดือน กุมภาพันธ์  2565   (หน้า  4)  

วันที่ 9–10 มีนาคม 2564 นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวจิยัและพัฒนาการเล้ียงโคนม มอบหมายให้ นายกิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส หัวหน้าแผนกวิชาการ
โคนม ร่วมกับ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการอาหารเพื่อเพิม่สมรรถนะการผลิตโคนม ให้กับเกษตรกร จ านวน 41 
คน ที่เข้าร่วมโครงการวิจยัการปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว์และจัดสัดส่วนอาหารหยาบอาหารข้นที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตและคุณภาพ
น้ านมในฟาร์มโคนมรายยอ่ย พื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. และได้เชิญ นายสมศักดิ์ พรหมปลัด หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้ เป็น
ประธานในพิธเีปิดการอบรม โดยมี ดร.ธ ารงศักดิ ์พลบำรุง ที่ปรึกษาโครงการวิจ ัยด้านกิจการโคนม และนายธงชัย ปอศิร ิผูเ้ช่ียวชาญด้านพืชอาหารสัตว์ 
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมกุยบุรี จ ากัด อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหนา้ฝ่าย
วิจัยและพัฒนาการเล้ียงโคนม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเีปิดการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม รุ่นที่ 309 จัดขึ้นระหว่างวันที ่16–25 มีนาคม 2564 มีผู้เข้า
รับการอบรมจ านวน 17 คน โดยเปิดให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมพัฒนาความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมอยา่งถกูต้อง และเพื่อเป็นการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ได้มีการคัดกรองผู้เข้าอบรมโดยตรวจวัดอุณหภูมิไมใ่ห้เกนิ 37.5 องศาเซลเซียส 
ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัย วิทยากรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากพลาสติกใส (Face Shield) เพื่อป้องกันละอองฝอย 
และมีจุดวางแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย –เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

วันที่  16–17 มีนาคม 2564 นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวจิัยและพัฒนาการเล้ียงโคนม มอบหมายให้ นายกิตตว์ธรรศ์  จิตต์มนัส หัวหน้าแผนก
วิชาการโคนม ร่วมกับ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การจัดการอาหารเพือ่เพิ่มสมรรถนะการผลิตโคนม 
พร้อมมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียรท์้ายเขือ่นซุปเปอร์ลีฟให้เกษตรกรฟาร์มละ 200 ท่อน เพื่อน าไปขยายพันธุเ์พิ่มการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพ ให้กับ
เกษตรกร จ านวน 40 คน ที่เข้าร่วมโครงการวิจยัการปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว์และจัดสัดส่วนอาหารหยาบอาหารข้นทีเ่หมาะสมเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการผลิตและคุณภาพน้ านมในฟาร์มโคนมรายยอ่ย พื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. และได้เชิญ นายสุนทร อุ่นบริบูรณ์ หัวหน้ากองส่งเสริม
การเลี้ยงโคนมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เป็นประธานในพิธเีปิดการอบรม โดยมี ดร.ธ ารงศักดิ์ พลบำรุง ที่ปรึกษาโครงการวิจ ัยด้านกจิการโคนม และ
คุณสุกัญญา ค าพะแย ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยมาตรฐานอาหารสัตว์เค้ียวเอือ้ง ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพังทุยพัฒนา 
อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 


