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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
ความแมน่ย าของคา่การผสมพนัธุท์ีป่ระมาณไดจ้าก

แบบจ าลองจโีนมคิ-โพลจีนีิค และโพลจีนีคิส าหรบัอายทุีใ่หล้กู

ครั้งแรกและปรมิาณน้ านมในโคนมไทยหลากหลายพนัธุ์ 
 

ทวิรัตน์ ก้อนเครือ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ,    

Mauricio A. Elzo และ ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี,  

 

     Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) หรือสนิปส์ 

ถูกน ามาใช้ในการท านายพันธุกรรมจีโนมและแสดงให้เห็นถึงการ

เพิ่มความแม่นย าในการท านาย และผลตอบสนองการคัดเลือก

ส าหรับลักษณะทางเศรษฐกิจในโคนม แต่ยังมีรายงานผล

ความส าเร็จของการท านายค่าพันธุกรรมจีโนมส าหรับการปรับปรุง

ลักษณะอายุเม่ือให้ลูกคร้ังแรก(AFC) และปริมาณน้ านม 305 วัน 

(MY) ในประชากรโคนมหลากหลายพันธุ์อย่างจ ากัด ดังน้ัน 

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าประมาณ

องค์ประกอบความแปรปรวนพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และความ

แม่นย าในการท านายส าหรับอายุเม่ือให้ลูกครั้งแรกและปริมาณ

น้ านม 305 วัน โดยใช้แบบจ าลองจีโนมิค-โพลีจีนิค (GPM) และ

แบบจ าลองโพลีจีนิค(PM) ข้อมูลอายุเม่ือให้ลูกครั้งแรกและ

ปริมาณน้ านม 305 วัน ของแม่โคนมหลากหลายพันธุ์ที่ให้ผลผลิต

น้ านมครั้งแรกจ านวน 9,106 ตัว ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง 

2557 ถูกรวบรวมจากฟาร์มโคนม 1,012 แห่งในประเทศไทย ข้อ

มูลสนิปส์จีโนไทป์ของโครายตัวถูกคัดเลือกจากแม่โคที่มีข้อมูลพันธุ์

ประวัติและข้อมูลลักษณะปรากฎสมบูรณ์ตัวอย่างดีเอ็นเอของโคนม 

จ านวนทั้งส้ิน 2,661 ตัว ถูกจีโนไทป์โดยใช้ GeneSeek 

Genomic Profiler Bead chip ที่มีขนาดแตกต่างกัน (9K, 20K 

และ 80K) แบบจ าลองจีโนมิค-โพลีจีนิคและโพลีจีนิค 2 ลักษณะ 

ประกอบด้วย ฝูง-ปี-ฤดูกาล และเฮทเทอโรซีส เป็นปัจจัยก าหนด 

และพันธุกรรมแบบบวกสะสมของตัวสัตว์และส่วนที่เหลือเป็นปัจจัย

สุ่ม องค์ประกอบความแปรปรวนและพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม

ถูกประมาณโดยใช้วิธี Average Information – Restricted 

Maximum Likelihood (AI-REML) ค่าประมาณองค์ประกอบ

ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและอัตราพันธุกรรมส าหรับอายเม่ือ

ให้ลูกครั้งแรกและปริมาณน านมจากแบบจ าลอง GPM มีค่าสูงกว่า

แบบจ าลอง PM ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างอายุเม่ือให้ลูกคร้ังแรกและ

ปริมาณน้ านมจากแบบจ าลองทั้งสองมีค่าใกล้เคียงศูนย์ ค่าเฉล่ีย

ความแม่นย าของค่าประมาณความสามารถทางพันธุกรรม

(EBV)จากแบบจ าลอง GPM (32.95% ส าหรับอายุเม่ือให้ลูกครั้ง

แรก และ 38.24% ส าหรับปริมาณน้ านม) มีค่ามากกว่า

แบบจ าลอง PM (32.65% ส าหรับอายุเม่ือให้ลูกครั้งแรก และ 

32.99% ส าหรับปริมาณน้ านม) ค่าเฉล่ียความแม่นย าของค่า 

EBV ส าหรับพ่อพันธุ์จาก GPM (31.35% ส าหรับอายุเม่ือให้ลูก

ครั้งแรก และ 36.25% ส าหรับปริมาณน้ านม) มีค่ามากกว่า

แบบจ าลอง PM (28.37% ส าหรับอายุเม่ือให้ลูกครั้งแรก และ 

28.80% ส าหรับปริมาณน้ านม) ดังน้ัน แบบจ าลอง GPM จึงควร

ถูกพิจารณาใช้เป็นแบบจ าลองเพื่อเพิ่มความแม่นย าของการท านาย

ค่าทางพันธุกรรมส าหรับอายุเม่ือให้ลูกครั้งแรกและปริมาณน้ านม

ในประชากรโคนมไทยหลากหลายพันธุ์ 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

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  กันยายน  2565  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้ านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,476 58,804 24,918 175.99 

เหนือ 920 50,268 19,493 197.59 

ตอ/น 606 25,281 9,211 90.67 

ใต้ 813 28,334 12,251 34.56 

อ.ส.ค. 

(ผ.ฟาร์ม

อินทรีย์) 

463 139 2.05 

รวม

ทั้งหมด 

 

3,815 

 

163,150 

 

66,012 

 

500.87 
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จดหมายข่าวโคนม ปีที่  25  ฉบับที่  1  ประจ า เดือน ตุลาคม 2565   (หน้า  3)  

 

การจดัการดแูลฝงูโคนม(ตอ่) 

     ที่อายุ 3-21 วัน ลูกโคเริ่มกินอาหารแข็ง (อาหารข้นและ/หรือ

อาหารหยาบ) ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองค่าความเป็นกรด –เบสใน

กระเพาะหมักลดลงอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่แอมโมเนียไนไตรเจน

และกรดไขมันระเหยง่ายจะมีค่าความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

(Rey และคณะ, 2012) กรดบิวทิริกและกรดโปรปิโอนิกจะเป็น

ตัวกระตุ้นในการพัฒนาเซลล์เน้ือเยื่อบุผิวของผนังกระเพาะหมัก 

ปริมาณกรดโปรปิโอนิกจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการกินอาหารข้น 

ในขณะที่ปริมาณกรดแอซิติกจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการกินอาหาร

หยาบ ดังน้ันในคาบอายุน้ีเป็นคาบที่จุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก มี

จุลินทรีย์ต่างๆ รวมอยู่ครบเช่นเดียวกับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง กระเพาะหมัก

ของลูกโคในคาบน้ีมีการพัฒนาขยายขนาดโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

     ตั้งแต่ 3 สัปดาห์เป็นต้นไปจัดเป็นคาบของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

(Ruminants) ลูกโคกินอาหารแข็งได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้

จุลินทรีย์ย่อยและหมักอาหารได้เพิ่มขึ้น ท าให้กระบวนการกระตุ้น

การพัฒนากระเพาะหมักได้อย่างต่อเน่ือง โดยทั่วไปเม่ือโคอายุได้  

2-3 เดือน ถือว่ากระเพาะหมักพัฒนาอย่างเต็มที่แล้วมีสภาวะของ

กระเพาะหมัก (Rumen conditions) เช่นเดียวกับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง

เต็มวัยแล้ว (Rey และคณะ, 2012) 

     การเลี้ยงลูกโคนมด้วยนมและอาหารหยาบ จะท าให้ปุ่มเล็ก 

(Papillae) ที่ผนังกระเพาะหมักพัฒนาได้ช้า เน่ืองจากการผลิตกรด

ไขมันระเหยง่ายค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตามการกินอาหารหยาบของ

ลูกโคนมก่อนหย่านม จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาในส่วนของกล้ามเน้ือ

ของผนังกระเพาะหมัก (Rumen muscular layers) นอกจากน้ัน

ยังท าให้ลูกโคมีอัตราการเจริญเติบโตช้า แต่การให้อาหารหยาบ

บางส่วนคือร้อยละ 10-15 ของอาหารเริ่มต้น (Calf starter) ที่ใช้

เลี้ยงดูโค จะช่วยในการพัฒนากระเพาะหมัก และการกินได้ดีขึ้น ซ่ึง

อาหารหยาบควรมีขนาดความยาว 1-2 เซนติเมตร และไม่ควรอยู่ใน

รูปบดละเอียด (Montoro และคณะ, 2002) 

     การเลี้ยงลูกโคนมด้วยนมผงและอาหารข้นส าหรับลูกโคก่อนหย่า

นม การกินอาหารแข็งโดยเฉพาะอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง จะ

กระตุ้นการพัฒนาของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก (Microbial 

proliferation) และการเพิ่มการผลิตกรดไขมันระเหยง่าย ซ่ึงจะ

กระตุ้นการพัฒนาของปุ่มเล็กที่ผนังกระเพาะหมักได้อย่างรวดเร็ว 

แต่มีข้อระวังเรื่องอาหารที่ใช้เลี้ยงลูกโคนมระยะน้ี คือ อาหารแข็ง

และ/หรืออาหารข้นไม่ควรเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่ายจนเกินไป 

เพราะจะท าให้การย่อยและหมักได้เร็วเกินไปอาจท าให้ค่าความเป็น

กรด-เบส และการเคล่ือนไหวของกระเพาะหมัก (Rumen motility) 

ลดลง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดชั้นคีราตินที่หนา (Keratinization) ส่งผล

กระทบต่อการดูดซึมกรดไขมันระเหยง่ายลดลง ดังน้ันอาหารแข็ง 

และ/หรือ อาหารข้นส าหรับลูกโคนมก่อนหย่านม ไม่ควร

ประกอบด้วยแป้งที่ย่อยได้ง่ายในสัดส่วนที่มากเกินไป และไม่ควร

เป็นอาหารผง (Meal starter) แต่ควรเป็นอาหารบดหยาบ 

(Textured starter) จะดีกว่าอาหารอัดเม็ด(Bateman และคณะ, 

2009) นอกจากน้ันอาหารแข็งที่มีเยื่อใยที่ย่อยได้ง่าย (Digestible 

fiber) โดยเฉพาะแหล่งอาหารเยื่อใยที่ไม่ใช่อาหารหยาบ เช่น 

เปลือกเมล็ดถั่วเหลือง เปลือกส้ม ไม่ได้ท าให้การเจริญเติบโตของลูก

โคในระยะน้ี ดีกว่าลูกโคที่กินอาหารเข็งที่มีเยื่อใยต่ า (Suarez-

Mera และคณะ, 2011) 

 
      

 
ฮอรโ์มนการสบืพนัธุ ์(ต่อ) 

(Endocrinology of Reproduction) 

ขบวนการสร้างและสังเคราะห์ (biosynthesis pathways) ใน

ต่อมสร้างฮอร์โมนสเดียรอยด์จะคลา้ยกันคือ มีสารต้ังต้นเป็น

โคเลสเตอรอลซ่ึงถูกเปลี่ยนมาจากสารอะซีเตต (acetate) ภายใน

เซลล์หรือมาจากเลือดจะแตกต่างเฉพาะเอนไซม์ทีมี่อยูใ่นอวยัวะ

นั้นๆ ที่ต่างกัน เช่น อัณฑะข้ันตอนทา้ยสังเคราะห์เป็นแอนโตร 

เจน รังไข่สังเคราะห์เป็น 18 คาร์บอนคือ เอสโตรเจน และ 21 

คาร์บอนคือ โปรเจสตินขบวนการสังเคราะห์ฮอรโ์มนสเตียรอยด์ 

ในกระแสเลือดฮอร์โมนสเตียรอยด์จะจับกับสารอัลบูมิน

(albumin) สารสเตียรอยด์ทีส่ร้างในรา่งกายจะมีช่วงอายุสั้น 

(short half-life) การน าไปใช้ในการควบคุมการท างานของ

ระบบสืบพันธุ์โดยการฉีดให้จากภายนอก จะมีการสังเคราะห์

ฮอร์โมนสเตียรอยด์ให้มีช่วงอายุนานข้ึน เพ่ือใช้ควบคุมปรับการ

ท างานของระบบสืบพันธุไ์ด้ดีข้ึน การสังเคราะห์ฮอร์โมนกลุ่ม 

สเตียรอยด์(โครงสร้างและหน้าทีข่องฮอร์โมนทีส่ร้างจากอวัยวะ

สืบพันธ์ุ) 

     เอสโตรเจน(Oestrogens) 

     เอสโตรเจนทีเ่ป็นฮอร์โมนหลกัตัวหนึง่ ในการควบคุมการ

ท างานทางระบบสืบพันธุ์ ชนิดที่ส าคัญคือ เอสโตรเจนชนิดเอสรา

ไดออล 17 เบต้า (oestradiol-17 และชนิดอื่นบ้างเช่น       

เอสตริออล (oestriol) และเอสโตรน (oestrone) เป็นฮอร์โมนที่

เปลี่ยนมาจากเอสตราไดออล ฮอร์โมนเอสโตรเจนสรา้งจากเซลล์

ช้ันทีก้าช้ันใน (theca interna) และเซลล์ช้ันแกรนนูโลซาของ

ฟอลลเิคิล ฮอร์โมนเทศโทสเตอโรน (testosterone) ถูกสร้าง

จากโคเลสเตอรอล(cholesterol) ซ่ึงเป็นสารต้ังต้นของ

ฮอร์โมนสเตียรอยด์อยุใ่นช้ันทกี้าช้ันใน ของฟอลลเิคิลที่ควบคุม

โดยฮอร์โมนแอลเอชและเอฟเอสเอช ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

เปลี่ยนไปเป็นแอสตราไดออล 17 เบต้า ในเซลล์ช้ันแกรนนโูลซา

โดยเอนไซม์อะไรมาเตส (aromatase) ฮอร์โมนเอสตราไดออล

จะหลั่งเข้าไปในช่องว่างในฟอลลเิคิล (antral follicle) และดูด

ซีมเข้าสู่เส้นเลือดด าของรังไข่ 

     ผลของฮอร์โมนแอลเอชและเอฟเอสเอชต่อฟอลลเิคิลคือ การ

จับของโปรตีนฮอร์โมนกับตัวรับทีผ่นงัเซลล์ของฟอลลเิคิล การจับ

กันนี้จะกระตุ้นขบวนการของอดีนลิไซเครส(adenyl cyclase) 

มีผลให้เพ่ิมการสังเคราะห์ไซคลิกอดีโนซิลโมโนฟอสเฟส (cyclic 

adenosyl monophosphate;  CAMP) ซ่ึงเป็นตัวกลางของ

การท างานของฮอร์โมนแอลเอชและเอฟเอสเอชท าให้ได้ผลต่อ

การกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนสเตียรอยด์โดยผ่านขบวนการ

สังเคราะห์เอนโซม์เหล่านี ้  

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  25  ฉบับที่  1  ประจ า เดือน ตุลาคม 2565   (หน้า  4)  

วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผ่้อ านวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการ
เลี้ยงโคนม และพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าประชุมระดมความคิดเห็นกับผ่ท้รงคุณวุฒิ เพื่อวิเคราะห์ผ่้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน โดยมี รองศาสตราจารย ์น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์  อัจฉริยะขจร อาจารย์ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,รศ.น.สพ. ธีระ รักความสุข นายกสัตวแพทยสภา ,สพ.ญ. นพวรรณ บัวมีธ่ป กรมปศุสัตว์ และ               
ผศ.สพ.ญ.ดร. วราพร พิมพ์ประไพ อาจารย์ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ เป็นผ่้ร่วมให้ข้อคิดเห็นใน
คณะวิจัย เพื่อสร้างแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกินในแต่ละระยะ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ถ่กต้องและเหมาะสมใน
การเฝ้าระวังและจัดการโรคดังกล่าว โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสริมศักดิ ์มุ่งด ีหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม มอบหมายให ้นายนวนน จันทประสาร   
หัวหน้ากองพัฒนาการเลี้ยงโคนม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผ่้ผา่นการฝกึอบรม จ านวน 2 หลักส่ตร ได้แก่ 
หลักส่ตรการเลี้ยงโคนม รุ่นที ่311 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 15-24 กุมภาพันธ ์2565 ผ่านการอบรม 27 คน และหลักส่ตรการตรวจซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องรีดนมโค รุ่นที่ 110 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 18-21 กุมภาพันธ ์2565 ผ่านการอบรม 15 คน โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ศ่นย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมารค์ ส านักงานใหญ่ 
อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุร ี


