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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
พารามิเตอร์ทางพนัธกุรรม การท านาย  และการจัดล าดบัส าหรับ

ลักษณะผลผลิตน้ าเชือ้พนัธุใ์นประชากรโคนมไทยหลายหลายพนัธุ์

โดยใชหุ้่นจ าลองพนัธกุรรมจีโนมและแบบดัง้เดมิ 

 

มัทนียา สารกุล, Mauricio A. Elzo, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ,  

ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี และ ดนัย จัตวา 

 

     งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าประมาณ

องค์ประกอบของความแปรปรวนทางพันธุ์กรรมพารามิเตอร์ทาง

พันธุกรรม ท านายค่าความแม่นย า และจัดล าดับพ่อพันธุ์โคนม

ส าหรับลักษณะปริมาตรน้ าเชื้อ (VOL) จ านวนอสุจิทั้งหมด (NS) 

และเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิมีชีวิต (MOT) โดยใช้

หุ่นจ าลองพันธุกรรมจีโนม (genomic-polygenic; GPRM) และ

แบบดั้งเดิม (polygenic; PRM) ที่มีลักษณะเป็น Repeatability 

ชุดข้อมูลประกอบด้วย VOL 13,535 ข้อมูล NS 12,773 ข้อมูล 

และ MOT 12,660 ข้อมูล ของพ่อพันธุ์โคนม 131 ตัว ที่เก็บ

รวบรวมระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง 2560 ในศูนย์ผลน้ าเชื้อและ

ประเมินพันธุกรรมโคนมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย ข้อมูลจีโนไทป์ประกอบด้วย single nucleotide 

polymorphism (SNP) แท้จริงและถูกพยากรณ์ จ านวน 76,519 

ต าแหน่ง ของโคนม 72 ตัว ถูกน ามาใช้ในการศึกษา หุ่นจ าลองทาง

พันธุกรรม GPRM และ PRM ที่วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกันครั้งละ 3 

ลักษณะ ประกอบด้วยปัจจัยก าหนด ได้แก่ ปัจจัยปี-เดือนที่รีดเก็บ

น้ าเชื้อ ครั้งที่หล่ังน้ าเชื้ออายุของพ่อพันธุ์ อุณหภูมิอากาศขณะรีด

น้ าเชื้อ และเฮทเทโรซีสในขณะที่ปัจจัยสุ่ม ได้แก่ พันธุกรรมแบบบวก

สะสมของสัตว์แต่ละตัว ส่ิงแวดล้อมถาวร และความคลาดเคลื่อน 

องค์ประกอบความแปรปรวน และพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม ถูก

ประมาณค่าโดยใช้โปรแกรม AIREMLF90 ผลการศึกษาพบว่า 

อัตราพันธุกรรมที่ประมาณค่าได้จาก GPRM มีค่ามากกว่า PRM 

ส าหรับลักษณะ MOT (0.27 และ 0.24) และมีค่าน้อยกว่า ส าหรับ 

VOL (0.11 และ 0.12) และ NS (0.17 และ 0.19) อัตราซ้ าจาก 

GPRM มีค่าน้อยว่า PRM (0.44 และ 0.45 ส าหรับ MOT, 0.26 

และ 0.28 ส าหรับ NS, และ 0.20 และ 0.21 ส าหรับ VOL) 

สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมมีค่าสูงระหว่าง NS และ MOT (GPRM : 

0.76, PRM: 0.78), ปานกลางระหว่าง VOL และ NS (GPRM: 

0.43, PRM: 0.55) และใกล้เคียงศูนย์ระหว่าง VOL และ MOT 

(GPRM:-0.13, PRM: 0.04) ความสมพันธ์ระหว่างค่าท านาย

ความสามารถทางพันธุกรรมของ GPRM และ PRM มีค่าสูงส าหรับ

ทุกลักษณะที่ศึกษา ความคล้ายคลึงระหว่างผลลัพธ์ของ GPRM และ 

PRM ชี้ให้เห็นว่าข้อมูล SNP จากจ านวนสัตว์ที่มีข้อมูลจีโนไทป์

น้อยมีผลกระทบน้อยมากต่อการท านายค่าความสามารถทาง

พันธุกรรมในประชากรน้ี 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

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  เมษายน 2565  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้ านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,968 73,843 34,215 341.73 

เหนือ 964 53,555 22,210 261.49 

ตอ/น 612 26,748 10,212 120.65 

ใต้ 851 34,142 15,410 49.08 

รวม

ทั้งหมด 
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การจดัการดแูลฝงูโคนม(ตอ่) 

การจดัการดแูลฝงูโคนมทดแทน  

         การจัดการดูแลฝูงโคนมทดแทนทีดี่ไม่ควรมีอัตราการ

สูญเสียโคนมทดแทนในระยะต่างๆ มากกว่าร้อยละ 30 ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่ออัตราความก้าวหนา้ทางพันธุกรรม ฝูงโคนม  

ทดแทนจึงเป็นฝูงที่ได้รบัการคาดหวังว่า จะมีลักษณะพันธุ กรรม

ที่ต้องการดีกว่าโคนมในรุน่แม่ โดยเฉพาะในฟาร์มทีมี่แผนการ

จัดการคัดเลือกลักษณะพันธุกรรมทีต้่องการอย่างต่อเนื่องจากช่ัว

อายุหนึ่งสู่อีกช่ัวอายุหนึง่การจัดการดูแลฝูง โคนมทดแทนเพ่ือให้

ฝูงโคนมทดแทนในระยะต่างๆ มีอัตราการเจริญเติบโตดี มี

สุขภาพแข็งแรง มีความสมบูรณ์พันธุ์ดี และสามารถกินอาหารได้

ตามต้องการ จึงเป็นเป้าหมายส าคัญ ที่ช่วยลดอัตราการสูญเสีย ลด

การคัดทิ้ง เพ่ิมอัตราความ ก้าวหน้าทางพันธุกรรมทีต้่องการได้

เร็วข้ึน และเพ่ิมโอกาสที่จะมีรายได้จากการจ าหนา่ยโคนมทด

แทนส่วนเกินในราคาทีสู่งข้ึน เพ่ือให้การจัดการดูแลฝูงโคนมอ

ย่างทั่วถึงควรแบ่งการดูแลเป็นกลุม่ตามอายุหรือขนาดของ

ร่างกาย 

1.การจดัการดแูลลกูโคแรกคลอดถงึอาย ุ4 เดือน 

     สาเหตุการตายหรือการสูญเสียลูกโคแรกคลอด ถึง อายุ 4 

เดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เกิดจากการป่วยเป็นโรคปอดบวมและ

ท้องร่วง ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 เกิดจากโรคสะดืออักเสบ ท้องอืด 

และแมลงหรือสัตว์มีพิษกัด การจัดการดูแลลูกโคในระยะนีจ้ึง

มุ่งเน้นจัดการลดปัจจัยเสี่ยงที่กอ่ให้เกิดปัญหาสุขภาพและเอาใจใส่

ดูและความสะอาดของโรงเรือน น้ าด่ืม น้ านม และอาหาร 

(Losinger และ Heinrich, 1997) การจัดการดูแลลูกโคใน

ระยะนี้แบ่งการจัดการดูแลเป็นระยะต่างๆ ดังนี้ 

      1.1 การจดัการดแูลลกูโคแรกคลอดถงึอาย ุ5 วัน 

      แม่โคที่คลอดลูกปกติและมีสุขภาพแข็งแรงจะลุกข้ึนเลยีตัวลกู

ทันทีหลังจากคลอดลูก โดยใช้เวลาเลียลกูโคประมาณ 10 ถึง 20 

นาที จนขนลูกโคแห้ง กรณีที่แม่โคอ่อน แอไม่ลุกข้ึนเลียลูก ต้อง

รีบช่วยลูกโค โดยยกขาหลังของลูกโคทั้ง 2 ข้าง ให้หัวห้อยลง 

แล้วแกว่งไป-มาจนได้ยินเสียงร้องของลูกโค วางลูกโคลงบนพ้ืน 

และใช้มือล้วงเมือกออกจากปากของลูกโค ใช้ฟางหรือหญ้าแห้ง

เช็ดเมือกออกจากจมูก เพ่ือช่วยให้ลูกโคหายใจได้สะดวกข้ึน และ

เช็ดตัวจนกระทั่งขนแห้ง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดโรคปอดบวม 

หลังจากนั้นให้แยกลูกโคออกจากคอกคลอด เปิดสายสะดื้อ กรอก

ด้วยทิงเจอร์ไอโอดีนประมาณ 3 ถึง 5 มิลลิลิตร และปล่อยให้

ทิงเจอร์ไอโอดีนไหลตามสายสะดือจนถึงพ้ืนทอ้ง ท าการช่ัว

น้ าหนัก วัดส่วนสูงรอบอก และความยาว ย้ายลูกโคข้ึนกรงส าหรบั

ลูกโคแรกคลอดที่มีฟางหรือหญ้ารองพ้ืนกรง ป้อนน้ านมน้ าเหลือง 

(Colostrum) ประมาณ 1 ถึง 1.5 ลิตร ทันที หลังจากนั้นให้

น้ านมแม่ ม้ือละ 2 ลิตร เข้า และเย็นเป็นเวลา 3 ถึง 5 วัน 

 
ฮอรโ์มนการสบืพนัธุ ์(ต่อ) 

(Endocrinology of Reproduction)  

ฮอรโ์มนจากไฮโปธาลามสั (Hypothalamic 

releasing/inhibiting hormones) 

     ฮอร์โมนที่สรา้งจากสมองส่วนไฮโปธาลามัส ที่ควบคุมการ

ท างานของระบบสืบพันธุใ์นสัตว ์คือ จีเอ็นอาร์เอช (GnRH or 

LHRH) เอซีทีเอช (ACTH) และพีไอเอฟ นอกจากนี้ไฮโปธา

ลามัสยังเป็นแหล่งสร้างฮอร์โมนออกซิโตซิน (oxytocin) และวา

โซเพรสซิน (vasopressin) ซ่ึงจะถูกเก็บสะสมไว้ที่ต่อมพิทูอิตา

รีส่วนหลัง 

     ฮอร์โมนจีเอ็นอารเ์อชเป็นฮอร์โมนโปรตีน (decapeptide) 

สกัดได้จากสมองส่วนไฮโปธาลมัส ประกอบด้วยกรดอะมิโน 

(amino acid) 10 ตัวต่อกันเป็นสาย มีน้ าหนักโมเลกุล 1,183 

ดาลตัน สังเคราะห์และเก็บไว้ที่สมองบริเวณ medial basal 

hypothalamus จีเอ็นอาร์เอช เป็นฮอร์โมนที่ท างานโดยเช่ือม

เซลล์ประสานกับระบบฮอร์โมน โดยสัญญานสื่อประสาท ความถี่

ของการหลั่งจีเอ็นอาร์เอชเข้าสูร่ะบบไฮโปไพซีลพอร์ทอลซิสเต็ม 

ไปกระตุ้นการหลั่งเอฟเอชและแอลเอช จากต่อมพิทูอติารีส่วน

หน้า 

ต่อมพทิอูติาร(ีPituitary gland) 

     ต่อมพิทูอติารีแบ่งตามลักษณะทางกายภาพเป็นส่วนหนา้ 

(anterior lobe) ส่วนกลาง (intermediate lobe) และส่วนหลัง 

(posterior lobe) สมองส่วนต่อมพิทูอติารีส่วนหน้า (anterior 

pituitary gland) มีเซลล์ลักษณะต่างกัน 5 แบบท าหน้าที่สร้าง

และหลั่งฮอร์โมน 6 ชนิด กลุ่มที่ หลั่งฮอร์โมนทางการสบืพันธุ์คือ

เซลล์กลุ่มโกนาโดโทรบ (gonadotropes) หลั่งฮอร์โมนเอฟเอส

เอช และฮอร์โมนแอลเอช ฮอร์โมนทั้งสองเป็นไกลโคโปรตีน 

(glycoproteins) ส่วนกลุ่มโซมาโตโทรป (somatotropes) 

หลั่งโกรทฮอร์โมน กลุ่มคอร์ติโคโทรบ (corticotropes) หลั่งอดี

โนคอร์ติโคโทรฟิกฮอรโ์มน (adenoconticotropic hormone; 

ACTH) กลุ่มแมมโมโทรบ (mammotropes) หลั่งฮอร์โมน   

โปรแลกติน กลุ่มไธโรโทรบ (thyrotropes) หลั่งฮอร์โมนไธ

รอยด์สติมูเลติงฮอร์โมน(โครงสร้างและหนา้ทีข่องฮอรโ์มนทีส่ร้าง

จากต่อมพิทูอติารี 

     ฮอรโ์มนจากตอ่มพทิอูติารสีว่นหนา้ (Adenohypophyseal 

hormones)  

      ต่อมพิทูอติารีส่วนหน้าหลั่งฮอร์โมนทีส่ าคัญสามตัวคือ เอฟ

เอสเอช แอลเอช และโปรแลกติน ซ่ึงฮอร์โมนเอฟเอสเอชและ

แอลเอช เป็นไกลโคโปรตีนมีน้ าหนักโมเลกุล 25,000 และ 

40,000 ดาลตัน ตามล าดับ ฮอร์โมนทั้งสองตัวประกอบด้วย

โปรตีน 2 ส่วนเหมือนกันคืออัลฟาซับยนูติ ( -subunit) 

และเบต้าซับยนูิต (-subunit) สร้างและหลั่งโดยเซลล์กลุ่มโกนา

โดโทรบ (gonadotropes) ในต่อมได้สมองส่วนหน้า ส่วน

ฮอร์โมนโปรแลกตินเป็นโปรตีนฮอร์โมนสรา้งจากเซลล์กลุม่โม

โทรป (mamatropes) ในต่อมพิทูอติารีสว่นหน้า ฮอร์โมนนี้เป็น

โปรตีนมีน้ าหนกัโมเลกุล 23,000 ดาลตัน 

      

      

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  8  ประจ า เดือน พฤษภาคม 2565   (หน้า  4)  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจยัและพัฒนาการเล้ียงโคนม มอบหมายให้ นายนวนน จันทประสาร หัวหนา้กองงานฟาร์ม 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏบิัติการ หัวขอ้ "การใช้งาน การบ ารุงรักษาเครื่องจักรผลิตอาหาร TMR  และรถแทรกเตอร์" ให้กับพนักงาน
แผนกฟาร์มอินทรีย์ จ านวน 6 คน เพื่อสร้างความเข้าใจทีถู่กต้องในการใช้งานซ่ึงจะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดยมีนายพงศธร บุญรอด และ
นายต้นตระกาณฑ์ นวลสาลี แผนกอาหารโคนม เป็นวิทยากร ซ่ึงผู้เข้าอบรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยการตรวจวดัอุณหภูมิไมเ่กิน 37 องศาเซลเซียส ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย ณ โรงผลิตอาหาร TMR 
ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ ์รองผู้อำนวยการท าการแทนผูอ้ำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรม
การบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธภิาพสูง ครั้งที่ 4/2564 เพ่ือติดตามผลการด าเนนิงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา และพิจารณาเร่ือง การท า
ประกันภัยโคนมในฟาร์ม จากนั้นไดเ้ข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานฟาร์มโคนมประสิทธภิาพสูง โดยมีผู้บริหารและพนักงานทีเ่กี่ยวขอ้งเข้าร่วมประชุม
และเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ทุกท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคมุและปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้อง
ประชุม 1 และฟาร์มโคนมประสิทธภิาพสงู ส านักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

วันที่  14–15 มิถุนายน 2564 นายวุฒชิัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวจิยัและพัฒนาการเล้ียงโคนม มอบหมายให ้นายกิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส หัวหน้าแผนก
วิชาการโคนม เป็นประธานการประชุมติดตามความกา้วหน้างานวิจยั ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 เพื่อติดตามการด าเนินงานโครงการวิจยั
จ านวน 12 โครงการให้เป็นไปตามแผน และก าหนดแนวทางการยื่นเสนอหัวข้องานวิจยัในปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.ธ ารงศักดิ์ พลบ ารุง ที่ปรึกษา
โครงการวิจัยด้านกิจการโคนม พร้อมผู้เกี่ยวข้องเขา้ร่วมการประชุมครั้งนี้ ซ่ึงผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือโควิด–19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Google 
Meet  ไปยังส านักงานภาคทุกภาค 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสมพร ศรีเมือง รองผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชมุคณะท างานด าเนนิการค้นคว้า ทดลอง วิจัย พัฒนา
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการวจิัย ป ี2564 และข้อเสนอโครงการวิจัยในปี 2565 ในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากหม่อน มะขามป้อม และนม ระหว่าง อ.ส.ค. กรมหม่อนไหม ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเกียรติ
จากนางนงลักษณ ์เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชมุ โดยมีผูเ้กี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้ทั้งนี้ผู้
เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด–19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมอาคารวิจยัและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ผ่านโปรแกรม Zoom ไปยังห้องประชุมกรมหม่อนไหม ชั้น 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 


