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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อคนหาความหลากหลายของจีโนไทปยีนเบตา-แลคโตโกลบูลินในประชากร 

โคนมลูกผสมโฮลสไตนในประเทศไทย และหาความสัมพันธของรูปแบบจีโนไทปกับปริมาณน้ํานมและองคประกอบ
ในน้ํานม จํานวนทั้งหมด 187 ตัว โดยแบงกลุมการศึกษาออกเปน 2 กลุม ตามระดับสายเลือดลูกผสมของโคคือ 
กลุมที่ 1 (G1) มีสายเลือดโฮลสไตนไมเกินรอยละ 75 จํานวน 18 ตัว กลุมที่ 2 (G2) มีสายเลือดโฮลสไตนมากกวา
รอยละ 75 จํานวน 169 ตัว เก็บตัวอยางจากเลือดแลวตรวจหาความหลากหลายของจีโนไทปดวยวิธีการ PCR-
RFLP ผลการศึกษาพบจีโนไทปสามรูปแบบเหมือนกันทั้งสองกลุมคือ AA, AB และ BB โดยพบ AB มีความถี่มาก
ที่สุดทั้งสองกลุม เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความถี่จีโนไทปในโคนมแตละกลุมโดยใชวิธี Chi-square test 
พบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) หาความสัมพันธของจีโนไทปแบบตางๆ ในแตละกลุม
กับปริมาณน้ํานมและองคประกอบในน้ํานม พบวาจีโนไทปแบบ AA ใน G1 มีอิทธิพลตอการเพิ่ม Milk yield และ 
Total solid (g) จากคาเฉลี่ยของประชากร จีโนไทปแบบ AB มีอิทธิพลตอการลดคาเฉลี่ยของ Milk yield, Protein 
yield (g) และ Total solid (g) จากประชากร (P<0.05) ในขณะที่จีโนไทปแบบ AA และ AB ใน G2 กลับมีอิทธิพล
ตอการเพิ่มคาเฉลี่ยของ Milk yield, Protein yield (g) และ Total solid (g) จากประชากร (P<0.05) 
 
คําสําคัญ : ยีนเบตา-แลคโตโกลบูลิน  ความหลากหลายของจีโนไทป  องคประกอบในน้ํานม 

 
Abstract 

The objective of this research was to compare the polymorphisms for β -lactoglobulin gene in 
crossbred Holstein, study associations between β -lactoglobulin genotypes and milk yield traits of 
crossbred Holstein. Population which was divided into 2 groups, ≤75% Holstein was G1, >75% Holstein 
was G2. Blood samples were collected from Suranaree university of technology dairy farm and 
Chaiyasaan dairy farm total 187 cows. Polymerase chain reaction with subsequent restriction fragment 
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length polymorphism (PCR-RFLP) method was used to identify the allele of this gene. Polymorphism was 
detected by digestion of PCR amplified products with HaeIII enzyme. The results found that there were 
polymorphism of this gene AA, AB and BB. The genotype AB of β -lactoglobulin occurred at a higher 
frequency than genotypes AB and BB. The effects of β -lactoglobulin genotypes were significant for milk 
yield, protein (g) and total solid (g) (P<0.05). 
 
Keywords : β -lactoglobulin gene, polymorphisms, milk composition 
E-mail : pi-pom@hotmail.com 

 
คํานํา 

จากการรวบรวมขอมูลคาเฉลี่ยของผลผลิตปริมาณน้ํานมและองคประกอบในน้ํานมพบวาผลผลิตน้ํานมดิบ
จากเกษตรกรสวนใหญของประเทศยังมีคุณภาพต่ํา สาเหตุหนึ่งมาจากปริมาณองคประกอบในน้ํานมที่ต่ํากวา
มาตรฐานที่กําหนด ซึ่งเราสามารถเพิ่มปริมาณองคประกอบในน้ํานมโดยใชการคัดเลือกดวยยีนเครื่องหมายทาง
พันธุกรรมจากตัวสัตวเขามาชวย เพื่อไดโคที่มีพันธกุรรมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและใหผลผลิตตามตองการ อีก
ทั้งในการศึกษาการคัดเลือกโคนมดวยยีนมีการวิจัยบางแลวในประเทศ หากเราทําการศึกษาเพิ่มเติมในยีนที่ยังไมมี
การศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประกอบกับการศึกษากอนหนา ผลที่ไดคือรูปแบบการใชยีนเครื่องหมายเพื่อชวยใน
การคัดเลือกที่ครอบคลุมและสมบูรณขึ้น การคัดเลือกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตที่ไดอาจเปนการยกระดับ
คุณภาพน้ํานมดิบในประเทศใหสูงขึ้นและเปนการแกปญหาน้ํานมดิบราคาตกต่ําในระยะยาวก็เปนได 

น้ํานมดิบของโคมีโปรตีนเปนองคประกอบอยู 3.5% แบงออกเปนสามสวนคือ สวนแรกเปนโปรตีนชนิดที่พบ
มากที่สุดในน้ํานมคือ เคซีน 76% สวนที่สอง non-protein nitrogen 6% และสวนที่สามหางนมหรือ serum protein 
18% ในสวนของหางนมมีสวนประกอบหลักสองชนิดคือ เบตา-แลคโตโกลบูลิน ( β -lactoglobulin) และแอลฟา-
แลคตอลบูมิน (α -lactalbumin) (Braunschweig et al., 2000) เมื่อปนเหวี่ยงแยกไขมันนมออกไป และตกตะกอน
โปรตีนเคซีนที่อุณหภูม ิ20 องศาเซลเซียส pH 4.6 สิ่งที่เหลืออยูคือหางนม ซึ่งเรามักพบหางนมในสวนที่เหลือจาก
อุตสาหกรรมการผลิตเนยแข็ง (Eigel et al., 1984)  โปรตีนทั้งหมดที่พบในน้ํานมโคพบสวนของโปรตีนเคซีน 80% 
โปรตีนหางนม 20% แตโปรตีนทั้งหมดที่พบในน้ํานมมนุษยพบสวนของโปรตีนเคซีน 20% และโปรตีนหางนม 80% 
แสดงใหเห็นวาสําหรับการบริโภคน้ํานมโคของคนเราเพื่อทดแทนน้ํานมมารดาตองเพิ่มสวนของโปรตีนหางนมเขาไป
อีก โปรตีนหางนมจึงเปนที่ตองการในอุตสาหกรรมการผลิตนมสําหรับบริโภค  

จากการศึกษารหัสทางพันธุกรรมที่ทําหนาที่ในการควบคุมการสังเคราะหโปรตีนเบตา-แลคโตโกลบูลิน ใน
โคนมพบวาอยูบนโครโมโซมคูที่ 4 (BTA4) คือยีนเบตา-แลคโตโกลบูลิน พบความหลากหลายของอัลลีลเปน A, B, 
C, D และ E สรางสายโพลีเพปไทปเปนกรดอะมิโนทั้งหมด 162 ตัว จากการศึกษาพบความถี่อัลลีลและความถี่จีโน
ไทปของยีนเบตา-แลคโตโกลบูลินในประชากรโคหลายสายพันธุ โดยในงานของ Kucerova et al. (2006) พบ 
จีโนไทปแบบ AA, AB และ BB (ความถี่ 0.262, 0.498 และ 0.24 ตามลําดับ) และ Rachagani et al. (2006) พบ 
จีโนไทปแบบ AA, AB และ BB (ความถี่ 0.031, 0.276 และ 0.693 ตามลําดับ) 

เมื่อพบความหลากหลายของรูปแบบจีโนไทปจึงเกิดการศึกษาตอถึงความสัมพันธของรูปแบบยีนเบตา-
แลคโตโกลบูลินกับการสงผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ํานมและองคประกอบในน้ํานม พบวารูปแบบตางๆ ของ
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ยีนสงผลตอปริมาณน้ํานมและองคประกอบในน้ํานมแตกตางกัน ในงานของ Braunschweig et al. (2000) พบ      
จีโนไทปแบบ AA และ AB สงผลตอการเพิ่มปริมาณหางนมจากคาเฉลี่ยของประชากร (P<0.01) และงานของ 
Braunschweig (2008) พบจีโนไทปแบบ AA สงผลตอการเพิ่มปริมาณโปรตีนรวมจากคาเฉลี่ยของประชากร 
(P<0.03) 

จากการศึกษาทําใหทราบวารูปแบบของจีโนไทปยีนเบตา-แลคโตโกลบลูนิในแตละการทดลองสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบในน้ํานมไดแตกตางกันไปและผลที่ไดไมสอดคลองกันในทุกการทดลอง อีกทั้งยีนเบตา-
แลคโตโกลบูลินยังไมพบการศึกษามากอนในประเทศไทย ซึ่งประชากรโคนมในประเทศสวนใหญเปนโคลูกผสม
โฮลสไตน (Bos Taurus) และพันธุพื้นเมือง (Domestic: Bos indicus) ที่มีระดับสายเลือดหลายระดับ หากสามารถ
คนหารูปแบบของยีนที่มีอิทธิพลตอปริมาณน้ํานมและองคประกอบในน้ํานม รวมไปถึงความเหมาะสมของระดับ
สายเลือดกับการแสดงออกของยีน แลวนําขอมูลที่ไดไปหาความสัมพันธรวมกับยีนตัวอื่นที่มีอิทธิพลตอปริมาณ
น้ํานมและองคประกอบในน้ํานมเหมือนกัน ที่ทําการศึกษามาแลวในประเทศไทย คือ ยีนแอลฟาเอส 1-เคซีน         
ยีนแอลฟาเอส 2-เคซีน ยีนเบตา-เคซีนและยีนแคปปา-เคซีน ผลที่ไดคือกลุมของยีนที่มีอิทธิตอการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ํานมและองคประกอบในน้ํานม สามารถนําไปใชเปนยีนเครื่องหมายเพื่อชวยในการคัดเลือกแมโค ใหได  
โคนมที่มีผลผลิตน้ํานมดิบคุณภาพสูงขึ้นในอนาคต 

 
อุปกรณและวิธีการ 

โคนมที่ใชในการศึกษาเปนโคนมลูกผสมพันธุโฮลสไตนกับพื้นเมือง จากฟารมโคนมไชยสาสนและฟารม 
โคนมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีรวมทั้งหมด 187 ตัว ซึ่งมีพันธุประวัติ แบงออกเปนสองกลุมเพื่อการศึกษาตาม
ระดับสายเลือดดังนี้ กลุมที่ 1 (G1) มีสายเลือดโฮลสไตนไมเกินรอยละ 75 กลุมที่ 2 (G2) มีสายเลือดโฮลสไตน
มากกวารอยละ 75 เก็บตัวอยางเลือดจากโคเพศเมีย ปริมาณ 10 ml. เก็บในหลอดสุญญากาศที่บรรจ ุ
ethylenediaminetetra acetic acid จากนั้นสกัด DNA ดวยชุดสกัด Genomic DNA Mini Kit เมื่อได genomic 
DNA นําไปหารูปแบบจีโนไทปของยีนเบตา-แลคโตโกลบลูนิดวยเทคนิค PCR-RFLP (Rachagani et al., 2006) 

Primers Synthesis (Rachagani et al., 2006) 
forward primer, 5´- GTCCTTGTGCTGGACACCGACTACA - 3´  
reverse primer,  5´- CAGGACACCGGCTCCCGGTATATGA - 3´ 

โดยใช genomic DNA เขมขน 50 ng 1 µl เติมสวนประกอบ reaction ซึ่งประกอบดวย 10-fold 
concentrated PCR buffer ปริมาณ 2.5 µl, MgCl2 25 mM ปริมาณ 1 µl, deoxynucleotide-triphosphate 10 
mM ปริมาณ 0.5 µl, primer 10 pmol ปริมาณ 1 µl, Taq polymerase 5UI ปริมาณ 0.2 µl และ dH2O ปริมาณ
17.8 µl โดยใช annealing temperature 35X: 97oC 30 วินาที, 60oC 30 วินาที, 72oC 30 วินาที จากนั้นตัดดวย 
เอนไซดตัดจําเพาะ เติม HaeIII 0.6 µl เติมสวนประกอบ buffer 1.4 µl และ PCR product 8 µl นําไปเก็บไวที่
อุณหภูมิ 37oC เปนเวลาอยางนอย 3 ชั่วโมง ศึกษารูปแบบของจีโนไทปดวยเทคนิค gel electrophoresis โดยใช 
Agarose gel 2%  

หาความถี่ของอัลลีล ความถี่จีโนไทป ความแตกตางของความถี่อัลลีลและความแตกตางของความถี่จีโน
ไทปในแตละกลุมทดลองดวยโปรแกรมสําเร็จรูป GENEPOP (Raymond and Rousset, 1995) ประมาณคาอิทธิพล
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ของยีนเบตา-แลคโตโกลบูริน ตอปริมาณน้ํานมและองคประกอบในน้ํานม โดยใชโมเดลสมการเชิงเสน (general 
linear model) (Eenennaam and Medrano, 1991; Braunschweig et al., 2000) 

                                      εβββ +++= 22110 xxy   

y  คือคาสังเกต, 0β คือ overall mean, 1x  คือปจจัยคงที่ไดแก ฝูง ฤดูกาล ครั้งที่รีดนม, 1β คืออิทธิพลจาก
ปจจัยคงที ่ 1x , 2x คือปจจัยจากรูปแบบจีโนไทปของยีนเบตา-แลคโตโกลบูริน, 2β คืออิทธิพลจากปจจัย 2x , ε  คือ
อิทธิพลที่ไมสามารถจําแนกได 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 เมื่อทําการศึกษาหาความหลากหลายของรูปแบบจีโนไทปในประชากรทั้งสองกลุม พบความแตกตางของ 
จีโนไทปเปน 3 รูปแบบคือ AA, AB และ BB  

 

 
     

 
 
 
 

 

 

Figure 1    Representatively results of analysis PCR-RFLP for β -lactoglobulin gene by HaeIII , 
A       - PCR product (252 bp), 
B, G  - genotype AB (144, 108, 70, 74 bp), 
C, E  - genotype AA (144, 108 bp), 
D, F, H  - genotype BB (108, 70, 74 bp). 

 
 ในกลุมการทดลอง G1 พบอัลลีล A และ B (ความถี่ 0.472 และ 0.528 ตามลําดับ) และพบจีโนไทปแบบ 
AB มากที่สุด รองลงมาคือ BB และ AA (ความถี่ 0.72, 0.17 และ 0.11 ตามลําดับ) ในกลุมการทดลอง G2 พบ    
อัลลีล A และ B (ความถี่ 0.447 และ 0.553 ตามลําดับ) และพบจีโนไทปแบบ AB มากที่สุด รองลงมาคือ BB และ 
AA (ความถี่ 0.54, 0.28 และ 0.18 ตามลําดับ) (Table 1) 
 

Table 1   Freqeuncy of genotypes and alleles of β -lactoglobulin gene in the two groups. 

Alleles  Genotypes Groups n 
A B  AA AB BB 

G1 (Holstein ≤ 75%) 18 0.472 0.528  0.11 0.72 0.17 
G2 (Holstein > 75%) 169 0.447 0.553  0.18 0.54 0.28 

  A        B       C       D       E       F       G      
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 เมื่อนํารูปแบบของจีโนไทปทั้งสามแบบไปหาความสัมพันธกับขอมูล Milk yield, Protein yield (g) และ 
Total solid (g) พบวาจีโนไทปทั้งสามแบบสงผลตอลักษณะไดแตกตางกัน โดยพบวาจีโนไทปแบบ AA ใน G1 มี
อิทธิพลตอการเพิ่ม Milk yield และ Total solid (g) จากคาเฉลี่ยของประชากร แตจีโนไทปแบบ AB มีอิทธิพลตอการ
ลดคาเฉลี่ยของทั้งสามลักษณะจากประชากร (P<0.05) สอดคลองกับงานของ Braunschweig et al. (2000) 
ทําการศึกษาในโคนมพันธุ Brown Swiss and Braunschweig (2008) ทําการศึกษาในโคนมพันธุ Fleckvieh Swiss 
ในขณะที่กลุม G2 จีโนไทปแบบ AA และ AB กลับมีอิทธิพลตอการเพิ่มคาเฉลี่ยของทั้งสามลักษณะจากประชากร 
(P<0.05) (Table 2) โดยเฉพาะจีโนไทปแบบ AB ที่สงผลตอการเพิ่มคาเฉลี่ยของลักษณะจากคาเฉลี่ยของประชากร
มากกวาจีโนไทปแบบอื่น จึงอาจเปนเหตุผลที่ทําใหในประชากรโคนมมีความถี่จีโนไทปแบบนี้อยูมากที่สุด เพราะ
เกษตรกรคัดเลือกเอาไวจากความสัมพันธกับน้ํานมดิบที่มีปริมาณมาก จีโนไทปแบบ AA และ BB จึงถูกคัดทิ้งจาก
ประชากรไปที่ละนอย 
 
Table 2   Estimates of effects and standard errors for β -lactoglobulin gene genetypes on traits. 

Milk yield Protein yield(g) Total solid(g) Groups Genotypes 
Est. SE Sig  Est. SE Sig  Est. SE Sig 

AA 1.20 1.43 0.40  -0.18 0.12 0.15  102.5 172.3 0.553 
AB -2.31 0.76 0.03  -0.23 0.67 0.00  -327.9 91.46 0.00 

G1  
 

BB 0b . .  0b . .  0b . . 
AA 1.10 0.31 0.00  28.92 8.89 0.00  106.54 35.44 0.003 
AB 1.268 0.24 0.00  32.76 6.83 0.00  125.63 27.21 0.00 

G2  
 

BB 0b . .  0b . .  0b . . 
Est.: Estimates, SE: Standard Errors, Sig: significant. 
b: This parameter is set to zero because it is redundant. 

 
จากผลการศึกษาจีโนไทปแบบ AB ในกลุม G2 คือโคที่มีระดับสายเลือดโฮลสไตนตั้งแตรอยละ 76 ขึ้นไป มี

อิทธิพลตอการเพิ่มคาเฉลี่ยของ Protein yield (g) จากประชากร ขัดแยงกับรายงานของ Braunschweig et al. 
(2000) ทําการศึกษาในโคนมพันธุ Brown Swiss และ Braunschweig (2008) ทําการศึกษาในโคนมพันธุ 
Fleckvieh Swiss ซึ่งทั้งสองรายงานใหผลในทางตรงกันขาม อาจเปนเพราะความแตกตางของพันธุที่สงผลตอ
ลักษณะใหแตกตางกันไป เนื่องจากพันธุของโคเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผันแปรของปริมาณและองคประกอบ
น้ํานม (สุทธิศักดิ์, 2546) ขณะที่จีโนไทปแบบ AA ในกลุม G2 สงผลตอการเพิ่มคาเฉลี่ย Milk yield และ Protein 
yield (g) จากประชากร สอดคลองกับงานของ Braunschweig et al. (2000) และ Braunschweig (2008) จึงเปน
รูปแบบจีโนไทปทีส่มควรเก็บรักษาไวในประชากร 

 
สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษาหาความหลากหลายของรูปแบบจีโนไทปในประชากรทั้งสองกลุมการทดลอง พบความ
แตกตางของจีโนไทปเปน 3 รูปแบบคือ AA, AB และ BB โดยพบจีโนไทปแบบ AB มากที่สุด รองลงมาคือ BB และ 
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AA ตามลําดับ และมีความถี่ของยีนสอดคลองกันทั้งสองกลุมการทดลอง แสดงใหเห็นวาความแตกตางของระดับ
สายเลือดไมสงผลตอการกระจายตัวของอัลลีลยีนเบตา-แลคโตโกลบลูนิ 
 เมื่อนํารูปแบบของจีโนไทปทั้งสามแบบไปหาความสัมพันธกับขอมูล Milk yield, Protein yield (g) และ 
Total solid (g) พบวาจีโนไทปแบบ AA ทั้งสองกลุมการทดลองสงผลตอการเพิ่มคาเฉลี่ย Milk yield และ Protein 
yield (g) จากประชากร แสดงวาจีโนไทปแบบ AA ของยีนเบตา-แลคโตโกลบูริน สามารถใชเปนยีนเครื่องหมายเพื่อ
ใชในการคัดเลือกโคใหม ีMilk yield และ Protein yield (g) สูงขึ้นได 

แตอยางไรก็ตามดังที่กลาวไวในตอนตนวา  กลุมยีนที่สงผลตอปริมาณน้ํานมและองคประกอบในน้ํานม
ไมไดมียีนเบตา-แลคโตโกลบูลินเพียงตัวเดียว ในลําดับตอไปจึงควรทําการศึกษาความสัมพันธของยีนเบตา-               
แลคโตโกลบลูนิกับยีนตัวอื่น คือ ยีนแอลฟาเอส 1-เคซีน ยีนแอลฟาเอส 2-เคซนี ยีนเบตา-เคซีนและยีนแคปปา-เคซีน 
เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสมกันของกลุมยีนที่มีอิทธิตอการเพิ่มปริมาณน้ํานมและองคประกอบในน้ํานม สามารถ
นํามาใชคัดเลือกโคนมไดอยางถูกตองและแมนยําขึ้นจากการคัดเลือกเพียงดูจากคา breeding value อยางเชนที่ทํา
ในปจจุบัน 
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