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บทคัดยอ 
โคเนื้อพันธุกําแพงแสนเปนโคเนื้อพันธุแรกที่มีการจดทะเบียนรับรองพันธุในประเทศไทย ปจจุบันกําลัง

พัฒนาเปนโคพันธุแท อันจําเปนตองศึกษาลักษณะประจําพันธุตางๆ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

กําหนัดและคุณภาพน้ําเชื้อของโคกําแพงแสน เปรียบเทียบกับโคพื้นเมืองซึ่งเปนโคพื้นฐานในการสรางพันธุโค

กําแพงแสน โดยใชพอพันธุกําแพงแสน 5 ตัว และพอพื้นเมือง 2 ตัว พอโคกําแพงแสนแตละตัวไดนํามารีดเก็บ

น้ําเชื้อ 22 ครั้ง สวนพอโคพื้นเมือง 15 ครั้ง ผลการประเมินโคกําแพงแสนมีระดับคะแนนความกําหนัดต่ํากวาโค

พื้นเมือง (3.8 และ 4.0 คะแนน) สวนลักษณะที่บงชี้คุณภาพน้ําเชื้อน้ันพบวา คาความเปนกรดเปนดางของน้ําเชื้อโค

สองพันธุเทากัน คือ 6.5 แมวาปริมาตรน้ําเชื้อที่รีดไดจากโคกําแพงแสนสูงกวาโคพื้นเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(6.10 และ 2.84 มิลลิลิตร; P<0.05) แตความเขมขนของตัวอสุจิต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (171.71 และ 

259.53 ลานตัวตอมิลลิลิตร; P<0.05) ดานการเคลื่อนที่ของอสุจิในน้ําเชื้อสด (74.27 และ 83.83 เปอรเซ็นต; 

P>0.05) และการเคลื่อนที่ของอสุจิแชแข็งหลังละลายน้ําเชื้อ (46.28 และ 52.33 เปอรเซ็นต; P>0.05) แตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษานี้นําไปใชเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงลักษณะความสมบูรณพันธุของ

โคกําแพงแสนตอไป 
 

ABSTRACT 
Kamphaeng Saen (KPS) cattle is the first registered beef breed in Thailand. The breed has 

been improved to obtain the uniformity of its characteristics for genetic purification, while breed details 

have to be studied. This research, therefore, aimed to compare libido and semen quality of KPS cattle 

with those of Thai native cattle. Semen collection from 5 KPS bulls and 2 native bulls were conducted, 

22 times for each KPS bull and 15 times for each native bull. It was found on average that KPS cattle 

received a little lower libido score than the native cattle (3.8 vs 4.0). Indicators for semen quality were 

measured as the values of pH, volume, sperm cell concentration, initial motility, and post-thawing 

motility of frozen semen. The results showed that KPS cattle ejaculated significantly higher semen 

volume than the native cattle (6.10 vs 2.84 ml; P<0.05), but sperm cell concentration of the former was 
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significantly lower than the latter (171.74 vs 259.53 million cells/ml; P<0.05), while pH value of the two 

breeds were the same (6.5). An evaluation of initial motility and post-thawing motility was found lower in 

KPS cattle than the native cattle, 74.27 vs 83.83% (P>0.05) for initial motility and 46.28 vs 52.33% 

(P>0.05) for post-thawing motility of the respective two breeds. These research results are valuable for 

the improvement of KPS beef breed in the future. 
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คํานํา 
โคพันธุกําแพงแสน เปนโคเนื้อที่ไดจากผลงานวิจัยระยะยาวในการปรับปรุงพันธุโคของนักวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับเกษตรกรผูเล้ียงโค โดยใชโคพื้นเมืองเปนฐานหลัก โคเนื้อกําแพงแสนเกิดจากการ

ผสมขามพันธุของโคสามพันธุ คือ โคพื้นเมืองไทย 25 เปอรเซ็นต โคพันธุบราหมัน 25 เปอรเซ็นต และโคพันธุชา

โรเลส 50 เปอรเซ็นต โคกําแพงแสนจึงไดรับพันธุกรรมดีเดนของโคพื้นเมืองไทยที่มีความสมบูรณพันธุดี ทนรอน โรค

และแมลง ในสภาพรอนชื้น โคบราหมันที่มีโครงรางใหญ และโคชาโรเลสที่โตเร็วและใหเนื้อมาก ในป พ.ศ. 2535 

สมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน ไดจดทะเบียนรับรองพันธุโคกําแพงแสน (ปรารถนา, 2548) เปนโคเนื้อพันธุแรกของ

ประเทศไทย โคพันธุกําแพงแสนไดรับการปรับปรุงพันธุกรรมโดยการผสมพันธุ คัดเลือก และทดสอบสมรรถภาพทาง

เพศผูเปนหลัก (Innurak et al., 2005) โคเพศผูที่ผานการทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโต จะถูกนํามารีดน้ําเชื้อ

เพื่อทําน้ําเชื้อแชแข็ง กระจายออกสูเกษตรกร โดยการผสมเทียมใหแกแมโคเพศเมียของเกษตรกร (Innurak et al., 

2004) เนื่องจากโคพันธุกําแพงแสนกําลังพัฒนาเปนโคพันธุแท ซึ่งตองศึกษาวิจัยเพื่อหาขอมูลลักษณะประจําพันธุ

ตางๆ ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความกําหนัดและคุณภาพน้ําเชื้อของโคเนื้อพันธุ

กําแพงแสนกับโคพื้นเมืองไทย 

 

อุปกรณและวิธีการ 
พอพันธุโค  

การศึกษานี้ใชพอพันธุโค 2 พันธุ คือโคกําแพงแสน และ โคพื้นเมืองไทย จํานวน 5  และ 2 ตัว ตามลําดับ 

อายุระหวาง 3 ถึง 4 ป ดําเนินการวิจัย ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

วิธีการ 
1. ทําการรีดเก็บน้ําเชื้อพอโคในเวลาเชาตรูโดยใชโคกําแพงแสนเพศผูที่ตอนแลวเปนตัวลอ และใชชอง

คลอดเทียมเปนตัวรองรับน้ําเชื้อ  พอโคทดลองแตละตัวถูกรีดเก็บน้ําเชื้อสัปดาหละ 2 ครั้ง โดยรีดน้ําเชื้อพอโค

กําแพงแสน 22 ครั้ง และพอโคพื้นเมือง 15 ครั้ง  

2. เมื่อรีดน้ําเชื้อไดแลว ทําการตรวจวัดลักษณะตอไปน้ีทันที คือ ความเปนกรดเปนดางของน้ําเชื้อ (pH) 

ปริมาตรน้ําเชื้อ (volume) การเคลื่อนที่เมื่อเร่ิมตน (initial motility) หรือการเคลื่อนที่ของอสุจิในน้ําเชื้อสด และความ

เขมขนของน้ําเชื้อ (sperm cell concentration)  
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3.  การทําน้ําเชื้อแชแข็งจากน้ําเชื้อที่ผานการตรวจวัดลักษณะเบื้องตนตามวิธีของบุญญวัฒนและคณะ 

(2524) หลังจากแชแข็งในถังไนโตรเจนเหลวนาน 24 ชั่วโมง จึงนําออกมาตรวจหาคาการเคลื่อนที่ของอสุจิแชแข็ง

หลังละลายน้ําเชื้อ (post-thawing motility)  
 

ลักษณะที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูล  
1. คาสังเกตที่ประเมินเปนระดับคะแนนใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของของโคแตละพันธุ และแตละตัวใน

แตละพันธุ ไดแก ความกําหนัด มีระดับคะแนน จาก 1 ถึง 5 คะแนน 1 ดอยที่สุด และคะแนน 5 ดีที่สุด (ปรารถนา, 

2548) คาความเปนกรดเปนดางของน้ําเชื้อ การเคลื่อนที่ของอสุจิในน้ําเชื้อสด และการเคลื่อนที่ของอสุจิแชแข็งหลัง

ละลายน้ําเชื้อ ประเมินคาเปนรอยละ 

2. คาสังเกตที่มีการกระจายของขอมูลปกติ ไดแก ปริมาตรน้ําเชื้อ (มิลลิลิตร) และความเขมขนของตัวอสุจิ

ในน้ําเชื้อ (ลานเซลลตอมิลลิลิตร) โดยใชวิธีวิเคราะหวาเหรียนซ แบบหุนของการวิเคราะหเปนแบบหุนผสม ขอมูล

เปนแบบ Samples within Samples ซึ่งมีจํานวนคาสังเกตไมเทากัน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Least 

Significant Different (จรัญ, 2549) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการเปรียบเทียบลักษณะที่ศึกษาระหวางพันธุโค 2 พันธุ ไดแสดงไวในตารางที่ 1 และ ภายในกลุมพอโค

กําแพงแสนและกลุมพอโคพื้นเมืองแสดงไวในตารางที่ 2  
 

ความกําหนัดของโค   
การประเมินผลความกําหนัดของโคในการขึ้นตัวลอ โดยมีคะแนน 5 ระดับ คือ 1, 2, 3, 4 และ 5 นั้น พบวา

โคกําแพงแสนมีคะแนนเฉลี่ย 3.8 + 0.4 และโคพื้นเมือง 4.0 + 0.0 คะแนนเฉลี่ยของพอโคกําแพงแสน 5 ตัว อยู

ระหวาง 3.7 ถึง 3.9 สวนสวนโคพื้นเมืองแตละตัวอยูในระดับคะแนน 4 ปรารถนา (2548) ไดเปรียบเทียบความ

กําหนัดของโคพันธุตางๆ ในการผสมพันธุดวยคะแนน 5 ระดับ รายงานวาโคกําแพงแสน (คะแนน 4) มีลักษณะนี้

ดอยกวาโคพื้นเมือง (คะแนน 5) 
 

คุณภาพน้ําเชื้อ 
คาความเปนกรดเปนดาง โคทั้งสองพันธุมีคาความเปนกรดเปนดางของน้ําเชื้อเทากัน คือ 6.5+0 เมื่อ

เปรียบเทียบแตละตัวในแตละพันธุก็มีคา 6.5+0 เชนกัน คือมีความเปนกรดเล็กนอย กรมปศุสัตว (2550) และ 

Bearden and Fuqay (2000) รายงานวาโดยปกติน้ําเชื้อสดมีคาความเปนกรดเปนดางในชวง 6.3-7.0 
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Table 1  Libido and indicators for semen quality of Kamphaeng Saen beef cattle and Thai native cattle  

 Kamphaeng Saen Thai native 

Observation No. 22 15 

Libido (score) 3.8+0.4 4.0+0.0 

pH 6.5+0.0 6.5+0.0 

Volume of semen (ml) 6.10b+1.66 2.84a+0.44 

Sperm cell concentration (million cells/ml) 171.74a+49.43 259.53b+65.34 

Initial motility of semen (%) 74.27+6.63 83.83+6.90 

Post-thawing motility of frozen semen (%) 46.28+7.41 52.33+7.96 
a,b means in the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
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Table 2  Libido and indicators for semen quality of Individual Kamphaeng Saen beef cattle and Thai native cattle 

Kamphaeng Saen  Thai native 
 

1 2 3 4 5  1 2 

Observation No. 22 22 22 22 22  15 15 

Libido (score) 3.9+0.29 3.9+0.29 3.7+0.48 3.8+0.43 3.8+0.39  4.0+0.0 4.0+0.0 

pH 6.5+0.0 6.5+0.0 6.5+0.0 6.5+0.0 6.5+0.0  6.5 +0.0 6.5+0.0 

Volume of semen (ml) 6.10+1.63 6.10+1.46 6.60+2.17 5.50+1.30 6.20+1.57  2.90+0.40 2.80+0.48 

Sperm cell concentration 

(million cells/ml)  
153.02a+50.76 176.80b+46.20 149.10a+47.74 184.40bc +51.25 195.20c+37.38 

 
256.60+63.72 263.10+68.98 

Initial motility of semen (%) 77.70+7.36 73.20+4.77 72.50+5.51 70.90+4.79 77.00+7.82  80.40+6.60 86.40+6.17 

Post-thawing motility of 

frozen semen (%) 
48.60+7.74 46.40+5.81 45.43+8.41 45.50+5.54 45.70+9.04 

 
52.50+9.98 52.50+5.63 

a,b,c means in the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
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ปริมาตรน้ําเชื้อ ปริมาตรน้ําเชื้อของโคกําแพงแสนมีคาเฉลี่ย 6.10+1.66 มิลลิลิตร ของโคพื้นเมือง 

2.84+0.44 มิลลิลิตร ซึ่งโคกําแพงแสนมีปริมาตรน้ําเชื้อสูงกวาโคพื้นเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

โดยพอโคกําแพงแสน 5 ตัวมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 5.50 ถึง 6.60 มิลลิลิตร สวนพอโคพื้นเมือง 2 ตัวมีคาเฉลี่ยที่ 

2.90 และ 2.80 มิลลิลิตร ผลการศึกษาเห็นไดวาปริมาตรน้ําเชื้อโคกําแพงแสนมากกวาโคพื้นเมืองประมาณหนึ่ง

เทาตัว ซึ่งอยูในชวงต่ําสุด-สูงสุดที่มีรายงานไวโดยกรมปศุสัตว (2550) และ Hafez (1974) 

ความเขมขนของตัวอสุจิ ในน้ําเชื้อของโคกําแพงแสนมีตัวอสุจิ 171.74+49.43 ลานเซลลตอมิลลิลิตร 

ของโคพื้นเมือง 259.53+65.34 ลานเซลลตอมิลลิลิตร ซึ่งโคพื้นเมืองมีความเขมขนของตัวอสุจิสูงกวาโค

กําแพงแสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ความเขมขนของตัวอสุจิของพอโคกําแพงแสน 5 ตัว มีคา

ระหวาง 149.10 ถึง 195.20 ลานเซลลตอมิลลิลิตร สวนของพอโคพื้นเมือง 2 ตัว คือ 256.60 และ 263.10 ลาน

เซลลตอมิลลิลิตร แมวาโคพื้นเมืองจะมีความเขมขนของตัวอสุจิในน้ําเชื้อมากกวาโคกําแพงแสน แตเมื่อ

เปรียบเทียบความเขมขนของตัวอสุจิกับโคเมืองหนาวเชนโคพันธุชาโรเลสที่ Almquist et al. (1976) ไดรายงานไว 

คือ 1,200-1,500 ลานเซลลตอมิลลิลิตร โคเมืองรอนจะมีคาความเขมขนตัวอสุจิต่ํากวาประมาณ 4-8 เทา 

การเคลื่อนที่ของอสุจิในน้ําเชื้อสด ผลการศึกษาในโคกําแพงแสนและโคพื้นเมืองมีคาการเคลื่อนที่ของ

อสุจิเฉลี่ย 74.27+6.63 และ 83.83+6.90 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยพอโคกําแพงแสนมีคาอยูระหวาง 70.90 ถึง 

77.70 เปอรเซ็นต สวนพอโคพื้นเมืองมีคา 80.40 และ 86.40 เปอรเซ็นต จากรายงานของ Bearden and Fuquay 

(2000) การเคลื่อนที่ของอสุจิในน้ําเชื้อสดมีคาประมาณ 65-75 เปอรเซ็นต  

 การเคลื่อนที่ของอสุจิแชแข็งหลังละลายน้ําเชื้อ โคกําแพงแสนและโคพื้นเมืองมีคาเฉลี่ย 46.28+7.41 

และ 52.33+7.96 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยพอโคกําแพงแสนมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 45.43 ถึง 48.60 เปอรเซ็นต 

สวนพอโคพื้นเมือง 2 ตัว มีคาเทากัน คือ 52.50 เปอรเซ็นต มาตรฐานขั้นต่ําของกรมปศุสัตวไดกําหนดไวที่ 40 

เปอรเซ็นต (กองผสมเทียม, 2539) 
 

สรุป 
ความกําหนัดของโคพื้นเมืองมีคะแนนสูงกวาโคกําแพงแสน สวนลักษณะที่บงชี้คุณภาพน้ําเชื้อนั้นพบวา 

คาความเปนกรดเปนดางของน้ําเชื้อโคสองพันธุเทากัน แมวาปริมาตรน้ําเชื้อที่รีดไดจากโคกําแพงแสนสูงกวาโค

พื้นเมือง แตความเขมขนของตัวอสุจิต่ํากวา ดานการเคลื่อนที่ของอสุจิในน้ําเชื้อสด และการเคลื่อนที่ของอสุจิแช

แข็งหลังละลายน้ําเชื้อแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

ขอเสนอแนะ 
ผลการศึกษานี้ เปนขอมูลที่ทําใหทราบถึงคุณสมบัติของพอโคกําแพงแสนในดานความกําหนัดและ

คุณภาพน้ําเชื้อเมื่อเปรียบเทียบกับโคพื้นเมือง แตยังขาดการเปรียบเทียบกับพอโคพันธุบราหมัน และพอโคพันธุ

ชาโรเลส ซึ่งมีพันธุกรรมอยูในโคกําแพงแสน 25 และ 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ผลงานวิจัยนี้ก็เปน

ขอมูลเบื้องตนที่ใชเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงลักษณะความสมบูรณพันธุของโคกําแพงแสนตอไป   

 

 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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