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บทคัดยอ 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทางชองคลอดในชวงวงรอบการเปนสัด

ของโคเนื้อพันธุกําแพงแสน โดยทําการวัดอุณหภูมิทางชองคลอดทุกวันทั้งในแมโคเนื้อที่ถูกเหนี่ยวนําการเปนสัด

จํานวน 10 ตัว และแมโคเนื้อที่ถูกกระตุนเพิ่มการตกไขจํานวน 8 ตัว พบวา อุณหภูมิทางชองคลอดของแมโคมีการ

เปล่ียนแปลงในชวงวงรอบการเปนสัด โดยพบวา อุณหภูมิมีคาต่ําสุดในชวง 1 วัน กอนและหลังการแสดงอาการเปน

สัด และอุณหภูมิสูงสุดที่พบไดในวันที่แสดงอาการเปนสัด มีคามากกวา 0.5 องศาเซลเซียสเมื่อเปรียบเทียบกับ

อุณหภูมิต่ําสุด อุณหภูมิที่วัดทางชองคลอดมีคาสูงตลอดชวงระยะลูเทียลเฟสของรอบการเปนสัด (วันที่ 2-17 หลัง

การแสดงอาการเปนสัด) อยางไรก็ตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่วัดทางชองคลอดในระยะการเปนสัดพบ

ไดทั้งในแมโคเนื้อที่ถูกเหนี่ยวนําการเปนสัดและที่ถูกกระตุนเพิ่มการตกไข 

 
ABSTRACT 

The objective of this experiment was to study changes in vaginal temperature during the 

estrous cycle of Kamphaeng Saen beef cattle. The vaginal temperatures were daily monitored in 

estrous synchronized cattle (n=10) and superovulated cattle (n=8). The result showed that vaginal 

temperature variation was observed during the estrous cycle. The lowest temperature was detected a 

day before and a day after the time of standing estrus and the highest temperature detected on the day 

of standing estrus was greater than 0.5 °C when compared with the lowest temperature. The vaginal 

temperatures were high throughout the luteal phase of the estrous cycle (day 2-17 after onset of 

standing estrus). However, the pattern of vaginal temperature changes during the estrous cycle was 

found in both estrous synchronized cattle and superovulated cattle. 
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คํานํา 
ในชวงการเปนสัดของโคเพศเมียนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่สังเกตไดดวยตาเปลาหลากหลาย

อยาง เชนมีอาการยืนนิ่งเมื่อโคเพศผูหรือเพศเมียตัวอื่นขึ้นปน มีอาการตื่นเตน มีการสงเสียงรอง มีการบวมและมีสี

แดงของอวัยวะสืบพันธุภายนอก และมีส่ิงคัดหลั่งจากชองคลอดที่เปนลักษณะเมือกเหนียวใสไหลยาวไมขาดงาย 

เปนตน (มงคล, 2543) นอกจากลักษณะที่แสดงออกดังกลาวแลว อุณหภูมิรางกายของโคก็จะมีการเปลี่ยนแปลง

ในชวงรอบของการเปนสัดเชนกัน ซึ่งมีความสัมพันธกับชวงเวลาการแสดงอาการเปนสัดและการตกไข โดยอุณหภูมิ

เร่ิมมีคาต่ําสุดกอนการแสดงอาการเปนสัด แลวมีคาสูงในวันที่แสดงอาการเปนสัด และมีคาต่ําลงในชวงการตกไข

ทั้งในโคที่เปนสัดเองตามธรรมชาติ และโคที่ถูกเหนี่ยวนําการเปนสัดดวยฮอรโมนจากภายนอกรางกาย (Zartman et 

al, 1983; Clapper et al, 1990; Mosher et al, 1990) แตอยางไรก็ตามยังไมเคยมีรายงานการศึกษาถึงการ

เปล่ียนแปลงอุณหภูมิของรางกายในโคเนื้อพันธุลูกผสมยุโรปท่ีเล้ียงในเขตรอนชื้น ดังนั้นการทดลองครั้งนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทางชองคลอดในชวงวงรอบการเปนสัดของแมโคเนื้อพันธุ

กําแพงแสนซึ่งเปนสายพันธุที่มีสายเลือดโคจากยุโรปและไดรับการพัฒนาสายพันธุเพื่อใหเหมาะสมตอสภาพ

อากาศรอนชื้น ซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานและสามารถนําไปเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชทํานายชวงเวลาการ

แสดงอาการเปนสัด และชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมในโคเนื้อในเขตรอนชื้น 

 
อุปกรณและวิธีการ 

1. สัตวทดลอง 
สัตวทดลองเปนแมโคเนื้อพันธุกําแพงแสนจํานวน 18 ตัว โดยโคทั้งหมดมีอายุเฉล่ียประมาณ 4-7 ป ถูก

เล้ียงแบบปลอยทุง ซึ่งมีสุขภาพและระบบสืบพันธุสมบูรณ รวมทั้งมีวงรอบการเปนสัดปกติ  
 
2. การเหนี่ยวนําการเปนสัดพรอมกันของแมโคเนื้อ 

โคเนื้อพันธุกําแพงแสนจํานวน 10 ตัวถูกเหนี่ยวนําการเปนสัดพรอมกัน โดยโคไดรับการฉีดฮอรโมน

พรอสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟา (Cloprostenol) ขนาด 500 ไมโครกรัมเขาทางกลามเนื้อ 2 ครั้งหางกัน 11 วัน และ

หลังจากนั้นสังเกตอาการเปนสัดประมาณ 48-72 ชั่วโมงหลังจากฉีดฮอรโมนพรอสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟาครั้งที่ 2 

(ดังภาพที่ 1) 

 

 
 
ภาพที่ 1  โปรแกรมเหนี่ยวนําการเปนสัดพรอมกันและการวัดอุณหภูมิทางชองคลอดของแมโคเนื้อ 
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3. การกระตุนเพิ่มการตกไขของแมโคเนื้อ 
โคเนื้อพันธุกําแพงแสนจํานวน 8 ตัว ไดรับการกระตุนเพิ่มการตกไขซึ่งดัดแปลงจากวิธีการของ รังสรรค 

และ สรรเพชญ (2530) โดยเมื่อโคแสดงอาการเปนสัดนับเปนวันที่ 0 และวันที่ 9 หลังจากที่โคแสดงอาการเปนสัด

นั้น โคไดรับการกระตุนเพิ่มการตกไขดวยฟอลลิเคิลสติมูเลติ้งฮอรโมนที่ระดับ 200 มิลลิกรัม (NIH-FSH-P1) เขาทาง

กลามเนื้อแบบลดขนาดติดตอกันเปนเวลา 4 วัน วันละ 2 ครั้งหางกัน 12 ชั่วโมง (เชาและเย็น) (วันที่1: 40/40 

มิลลิกรัม, วันที่ 2: 30/30 มิลลิกรัม, วันที่ 3: 20/20 มิลลิกรัม และวันที่ 4: 10/10 มิลลิกรัม) และในชวงเย็นของวันที่ 

3 ที่โคไดรับฟอลลิเคิลสติมูเลติ้งฮอรโมนนั้น โคไดรับฮอรโมนพรอสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟาขนาด 500 ไมโครกรัมเขา

ทางกลามเนื้อ และหลังจากนั้นสังเกตอาการเปนสัดประมาณ 36-72 ชั่วโมงหลังจากฉีดฮอรโมนพรอสตาแกลนดิน

เอฟทูอัลฟา (ดังภาพที่ 2) 

 

 
 
ภาพที่ 2  โปรแกรมการกระตุนเพิ่มการตกไขและการวัดอุณหภูมิทางชองคลอดของแมโคเนื้อ 
 
4. การวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของรางกาย 

แมโคทั้งหมดถูกวัดและบันทึกอุณหภูมิของรางกายทางชองคลอดในเวลา 06.00 น. ดวยเครื่องวัดอุณหภูมิ

แบบดิจิตอล (มีหนวยเปนองศาเซลเซียส) สําหรับโคที่ถูกเหนี่ยวนําการเปนสัดพรอมกันทําการวัดอุณหภูมิตั้งแตวันที่

ฉีดฮอรโมนพรอสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟาครั้งที่ 2 จนกระทั่งเกิดการแสดงอาการเปนสัด และวัดตอเนื่องไปจนถึง

วันที่ 23 หลังจากการแสดงอาการเปนสัด (ดังภาพที่ 1) และสําหรับโคที่ถูกกระตุนเพิ่มการตกไขทําการวัดอุณหภูมิ

ตั้งแตวันที่ 7 หลังจากแสดงอาการเปนสัดครั้งแรก และวัดอุณหภูมิตอเนื่องในชวงวันที่ที่ไดรับฟอลลิเคิลสติมูเลติ้ง

ฮอรโมนทั้งหมดจนกระทั่งพบการแสดงอาการเปนสัดอีกครั้ง และวัดอุณหภูมิตอเนื่องจนถึงวันที่ 7 หลังจากการ

แสดงอาการเปนสัดครั้งที่ 2 (ดังภาพที่ 2) ซึ่งการตรวจสอบการเปนสัดของโคเพศเมียนั้น ใชโคเพศผูที่ถูกเบี่ยงเบน

อวัยวะเพศแลว (teaser bull) ในการตรวจการเปนสัด ซึ่งโคเพศเมียที่มีอาการเปนสัดจะมีลักษณะยืนนิ่งเมื่อโคเพศผู

หรือเพศเมียตัวอื่นขึ้นปน มีอาการตื่นเตน มีการสงเสียงรอง มีการบวมและมีสีแดงของอวัยวะสืบพันธุภายนอก และ

มีส่ิงคัดหลั่งจากชองคลอดที่เปนลักษณะเมือกเหนียวใสไหลยาวไมขาดงาย (มงคล, 2543) และนําขอมูลที่ไดจาก

การทดลองมาหาคาเฉลี่ยแลวสรางกราฟเสนอุณหภูมิเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทางชองคลอดใน 1 

รอบการเปนสัดของแมโคเนื้อ 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
จากการวัดอุณหภูมิทางชองคลอดในชวงระยะ 1 รอบการเปนสัดในแมโคที่ถูกเหนี่ยวนําการเปนสัดโดย

ฮอรโมนพบวา อุณหภูมิทางชองคลอดในชวงเวลาที่แมโคแสดงอาการเปนสัดนั้นมีคาสูงกวาในชวงกอนการแสดง

อาการเปนสัดของแมโค (1 วันกอนการแสดงอาการเปนสัด) ประมาณ 0.51 องศาเซลเซียส และมีคาสูงกวาใน

ชวงเวลาหลังสิ้นสุดการเปนสัด (1 วันหลังการแสดงอาการเปนสัด) ประมาณ 0.64 องศาเซลเซียส หลังจากนั้น

อุณหภูมิทางชองคลอดของแมโคมีลักษณะสูงขึ้นและลดต่ําลงเล็กนอย โดยมีคาเฉล่ียประมาณ 38.10 องศา

เซลเซียส ในชวงวันที่ 2 ถึง 17 หลังจากการแสดงอาการเปนสัด (ระยะลูเทียลเฟส) (ดังภาพที่ 3) สําหรับการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทางชองคลอดในแมโคที่ถูกกระตุนเพิ่มการตกไขพบวา อุณหภูมิทางชองคลอดในชวงเวลา

ที่แมโคแสดงอาการเปนสัดนั้นมีคาสูงกวาในชวงกอนการแสดงอาการเปนสัดของแมโค (1 วันกอนการแสดงอาการ

เปนสัด) ประมาณ 0.46 องศาเซลเซียส และมีคาสูงกวาในชวงเวลาหลังสิ้นสุดการเปนสัด (1 วันหลังการแสดง

อาการเปนสัด) ประมาณ 0.52 องศาเซลเซียส ในวันที่ 2 ถึง 7 หลังจากการแสดงอาการเปนสัดอุณหภูมิทางชอง

คลอดของแมโคมีลักษณะสูงขึ้นและลดต่ําลงเล็กนอย โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 38.43 องศาเซลเซียส (ดังภาพที่ 4)  

สอดคลองกับรายงานของ Wrenn et al. (1958) ที่พบวาอุณหภูมิรางกายที่วัดทางชองคลอดของโคนมมี

การเปลี่ยนแปลงในระหวาง 1 รอบการเปนสัดนั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 38.56-38.61 องศาเซลเซียส ในชวงวันที่ 

5 ถึง 17 หลังจากการแสดงอาการเปนสัด และมีอุณหภูมิต่ํากอนการแสดงอาการเปนสัด (ประมาณ 38.38 องศา

เซลเซียส) แลวมีคาสูงในวันที่แสดงอาการเปนสัด (ประมาณ 38.61 องศาเซลเซียส) และมีคาต่ําอีกครั้งที่ชวงเวลา

การตกไข (ประมาณ 38.44 องศาเซลเซียส) และแมโคจะเกิดการตกไขหลังจากที่อุณหภูมิทางชองคลอดขึ้นสูงสุด

ประมาณ 24 ชั่วโมง และสอดคลองกับรายงานของ Rajamahendran et al. (1989) พบวาขณะที่โคนมแสดงอาการ

เปนสัดนั้นมีอุณหภูมิทางชองคลอดสูงขึ้นกวาปกติ (> 1.0 องศาเซลเซียส) และแมโคจะเกิดการตกไขหลังจากที่

อุณหภูมิทางชองคลอดขึ้นสูงสุดประมาณ 22-27 ชั่วโมง จากการที่รางกายของโคมีอุณหภูมิสูงในชวงวันที่แสดง

อาการเปนสัดนั้น อาจเนื่องจากรางกายของโคมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายสูง เชน อาการตื่นเตน การสงเสียง 

การบวม และมีสีแดงของอวัยวะสืบพันธุภายนอก ที่เกิดจากการที่มีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นกวาปกติ (มงคล, 2543) ทาํ

ใหรางกายตองมีการทํางานเพิ่มสูงขึ้น เกิดการเผาผลาญสารอาหารเพื่อสรางพลังงานออกมาเพื่อรองรับสภาวะการ

เปล่ียนแปลงทางรางกายที่สูงขึ้น ทําใหรางกายมีอุณหภูมิสูงตามมา (Wrenn et al.,1958; Rajamahendran et al., 

1989) 
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ภาพที่ 3  อุณหภูมิทางชองคลอดในแมโคที่ถูกเหนี่ยวนําการเปนสัด 

 

แสดงอาการเปนสัด 

หาง 0.51 oC หาง 0.64 oC 
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ภาพที่ 4  อุณหภูมิทางชองคลอดในแมโคทีถู่กกระตุนเพิ่มการตกไข 

 

FSH PGF2α แสดงอาการเปนสัด 

หาง 0.52 oC 

หาง 0.46 oC 
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สรุป 
อุณหภูมิรางกายที่วัดทางชองคลอดของแมโคเนื้อพันธุกําแพงแสนมีการเปล่ียนแปลงในระหวางชวงรอบ

การเปนสัด โดยมีคาต่ําลงในชวงกอนและหลังส้ินสุดการแสดงอาการเปนสัด และมีคาสูงสุดในวันที่แสดงอาการ

เปนสัด ซึ่งมีคามากกวา 0.5 องศาเซลเซียสเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิในชวงกอนและหลังส้ินสุดการแสดง

อาการเปนสัด และมีคาสูงตลอดชวงระยะลูเทียลเฟสของรอบการเปนสัด และจากขอมูลพื้นฐานที่ไดจาก

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทางชองคลอดของโคเนื้อ ใน 1 รอบการเปนสัด สามารถนําไปเปนแนวทางใน

การประยุกตใชทํานายชวงเวลาการแสดงอาการเปนสัด และชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมในโคเนื้อที่

เล้ียงในเขตรอนชื้น 
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