ระบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ทางพันธุกรรมโคนม อ.ส.ค.

D.P.O. DAIRY GENETIC IMPROVEMENT SYSTEM

ลูกโคเพศผู
Male Calves

พอพันธหุ นุม
กำลังพิสจู นจโี นม
Genomic Proving
Young Bulls
คัดทิง้
Culling

พอพันธผุ า นการพิสจู น
Proven Sires

พอพันธกุ ำลังพิสจู น
Proving Sires
คัดทิง้
Culling

คัดทิง้
Culling

MY GEBV > 0
ACC < 50

ACC ≥ 50

กระจายนํา้ เชือ้ พันธุ
Semen Distribution
ทดสอบสมรรถภาพ
Performance Test

Farm A

ลูกสาว
Daughters

Farm B

Farm C

ลูกสาว
Daughters

ขอมูลสมรรถภาพการใหผลผลิตของลูกสาว
Daughters' Performance
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สุดยอด
พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

ทดสอบลูก
Progeny Test

เพียวริไฟน

PURIFY

สุดยอด

New

พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

ใหม
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ID No. : C5401

วิจก
ั ร จันทาสี ฟาร์ม

พันธุ (Breed) : 99 7/32%HF, 25/64%RS, 25/128%SW,
25/128%NA
วัน เดือน ปเกิด : 10 มกราคม 2554
(Date of Birth) : 10/01/2011

พอ (Sire) : TOYSTORY (1HO07235)
แม (Dam) : MC460678
ปู (PGS) : MARSHALL (11HO4662)
ตา (MGS) : พูมา (9204)

ความแมนยํา)

ค่าการผสมพั นธุ์จีโนม ปริมาณนํ้านม (%
กก. + 651 (51%) กก.
Genomics Estimated Breeding Value (GEBV) Milk Yield (% Accuracy) kg + 651 (51%) kg

ผลผลิตนํ้านมดี (Good milk production)
เลี้ยงง่าย และแข็งแรง (Easy care and strength)

ลูกสาวของ เพี ยวริไฟน์

WJ111 วิจักร จันทาสี ฟารม
ศูนยรับน้ำนมดิบ ทีเค
ปริมาณน้ำนมทองแรกที่ 305 วัน 5,500 กก.

Purify's Daughter

WJ111 Wijuck Juntasi Farm
TK Raw Milk Center
First lactation 305 days milk yield 5,500 kg

โปเตโต

POTATO
ID No. : C5110

สมบัติ แก้ววิสจ
ู น์ ฟาร์ม

พันธุ (Breed) : 96 7/8%HF, 1 9/16%BRA, 1 9/16%NA
วัน เดือน ปเกิด : 16 มิถนุ ายน 2551
(Date of Birth) : 16/6/2008

พอ (Sire) : GRANADO (011HO05815)
แม (Dam) : MC471508
ปู (PGS) : MANFRED (14HO2090)
ตา (MGS) : EMISSARY (307018)

ความแมนยํา)

ค่าการผสมพั นธุ์จีโนม ปริมาณนํ้านม (%
กก. + 584 (61%) กก.
Genomics Estimated Breeding Value (GEBV) Milk Yield (% Accuracy) kg + 584 (61%) kg

ผลผลิตนํ้านมดี (Good milk production)
ให้นํ้านมดีเมื่อเริ่มต้น และสู งสุ ด (High initial and peak yield)
โตเร็ว โครงร่างใหญ่ และแข็งแรง (High growth and strong body structure)

ลูกสาวของ โปเตโต้

SG580567 เคลือวัลย สีกวาง ฟารม
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค สูงเนิน จำกัด
ปริมาณน้ำนมทองแรกที่ 305 วัน 5,280 กก.
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สุดยอด
พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

Potato's Daughter

SG580567 Khruewan Sikwang Farm
Sungnoen Thai-Danish Dairy Coop. Ltd
First lactation 305 days milk yield 5,280 kg

สุดยอด

โพนี่

พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

PONY
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ID No. : C5312

จิรช
ั ยา ทองสนิท ฟาร์ม

พันธุ (Breed) : 87 1/2%HF, 12 1/2%SW
วัน เดือน ปเกิด : 31 สิงหาคม 2553
(Date of Birth) : 31/8/2010

พอ (Sire) : RUDOLPH (73HO1965)
แม (Dam) : 16-492121
ปู (PGS) : MATTADOR (70HO0188)
ตา (MGS) : -

ความแมนยํา)

ค่าการผสมพั นธุ์จีโนม ปริมาณนํ้านม (%
กก. + 554 (66 %) กก.
Genomics Estimated Breeding Value (GEBV) Milk Yield (% Accuracy) kg + 554 (66%) kg

ผลผลิตนํ้านมดี (Good milk production)
โตเร็ว โครงร่างใหญ่ และแข็งแรง (High growth and strong body structure)

ลูกสาวของ โพนี่

SG590008 พินิจ ตะสูงเนิน ฟารม
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค สูงเนิน จำกัด
ปริมาณน้ำนมทองแรกที่ 305 วัน 5,700 กก.

Pony's Daughter

SG590008 Pinit Thasungnoen Farm
Sungnoen Thai-Danish Dairy Coop. Ltd
First lactation 305 days milk yield 5,700 kg

พารทเนอร

PARTNER
ID No. : C5903

วิชย
ั เฉิดจะโปะ ฟาร์ม

พันธุ (Breed) : 93 85/128%HF, 3 17/128%RD, 7/64%BS,
29/32%ZE, 1 73/128%NA, 79/128%RS
วัน เดือน ปเกิด : 13 เมษายน 2559
(Date of Birth) : 13/04/2016

พอ (Sire) : โปรเจ็ค (C4013)
แม (Dam) : MC542570
ปู (PGS) : BELLWOOD (11HO3243)
ตา (MGS) : MADAWI

ความแมนยํา)

ค่าการผสมพั นธุ์จีโนม ปริมาณนํ้านม (%
กก. + 446 (57%) กก.
Genomics Estimated Breeding Value (GEBV) Milk Yield (% Accuracy) kg + 446 (57%) kg

ให้นํ้านมมาก (High milk yield)
โครงร่างใหญ่ และแข็งแรง (Large body structure and strength)
ให้นํ้านมดีเมื่อเริ่มต้น และสู งสุ ด (High initial and peak yield)

แม่ของพาร์ทเนอร์

MC542570 วิชัย เฉิดจะโปะ ฟารม
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค มิตรภาพ จำกัด
ปริมาณน้ำนมที่ 305 วัน ทองที่ 2 5,940 กก.
ปริมาณน้ำนมที่ 305 วัน ทองที่ 4 7,700 กก.
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สุดยอด
พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

Partner's Dam

MC542570 Wichai Cherdjapho Farm
Mittraphap Thai-Danish Dairy Coop. Ltd
Second lactation 305 days milk yield 5,940 kg
Fourth lactation 305 days milk yield 7,700 kg

สุดยอด

พิกเซล

พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

PIXEL
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ID No. : C5311

สุภาษิต สูบกําปัง ฟาร์ม

พันธุ (Breed) : 99 7/32%HF, 25/32%SW
วัน เดือน ปเกิด : 29 สิงหาคม 2553
(Date of Birth) : 29/8/2010

พอ (Sire) : BANDY (14HO4203)
แม (Dam) : MC473864
ปู (PGS) : MOE-ET (07HO05442)
ตา (MGS) : INQUTRER

ความแมนยํา)

ค่าการผสมพั นธุ์จีโนม ปริมาณนํ้านม (%
กก. + 355 (59%) กก.
Genomics Estimated Breeding Value (GEBV) Milk Yield (% Accuracy) kg + 355 (59%) kg

ผลผลิตนํ้านมดี (Good milk production)
เลี้ยงง่าย และแข็งแรง (Easy care and strength)

ลูกสาวของ พิกเซล

SK590611 สุริยัน เจือจันทึก ฟารม
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค สีคิ้ว จำกัด
ปริมาณน้ำนมทองแรกที่ 305 วัน 4,850 กก.

Pixel's Daughter

SK590611 Suriyan Jeuajanteuk Farm
Sikhio Thai-Danish Dairy Coop. Ltd
First lactation 305 days milk yield 4,850 kg

พิลโล

PILLO
ID No. : C5604

สมาน เหล็งหวาน ฟาร์ม

พันธุ (Breed) : 98 7/16%HF, 25/64%RD, 125/128%RS,
25/128%NA
วัน เดือน ปเกิด : 8 พฤศจิกายน 2556
(Date of Birth) : 8/11/2013

พอ (Sire) : ฟก (H2232)
แม (Dam) : PC500140
ปู (PGS) : KORONO STATUM
ตา (MGS) : ELIAN (014HO3712)

ความแมนยํา)

ค่าการผสมพั นธุ์จีโนม ปริมาณนํ้านม (%
กก. + 328 (53%) กก.
Genomics Estimated Breeding Value (GEBV) Milk Yield (% Accuracy) kg + 328 (53%) kg

ผลผลิตนํ้านมดี (Good milk production)
เลี้ยงง่าย และแข็งแรง (Easy care and strength)

แม่ของ พิลโล่

PC500140 สมาน เหล็งหวาน ฟารม
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค ปากชอง จำกัด
ปริมาณน้ำนม 305 วัน ทองที่ 1 5,800 กก.
ปริมาณน้ำนม 305 วัน ทองที่ 2 6,500 กก.
ปริมาณน้ำนม 305 วัน ทองที่ 3 7,700 กก.
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สุดยอด
พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

Pillo's Dam

PC500140 Sman Lengwan Farm
Pak Chong Thai-Danish Dairy Coop. Ltd
First lactation 305 days milk yield 5,800 kg
Second lactation 305 days milk yield 6,500 kg
Third lactation 305 days milk yield 7,700 kg

สุดยอด

พิสทัล

พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

PISTAL
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ID No. : C5302

ประกิจ วงษ์ธนสุภรณ์ ฟาร์ม

พันธุ (Breed) : 98 7/16%HF, 75/128%RD, 25/32%SW,
25/256%BS, 25/256%NA
วัน เดือน ปเกิด : 13 กุมภาพันธ 2553
(Date of Birth) : 13/2/2010

พอ (Sire) : BANDY (14HO4203)
แม (Dam) : MC481426
ปู (PGS) : MOE-ET (07HO05442)
ตา (MGS) : WADE (11HO3686)

ความแมนยํา)

ค่าการผสมพั นธุ์จีโนม ปริมาณนํ้านม (%
กก. + 270 (56%) กก.
Genomics Estimated Breeding Value (GEBV) Milk Yield (% Accuracy) kg + 270 (56%) kg

ผลผลิตนํ้านมดี (Good milk production)
โตเร็ว โครงร่างใหญ่ และแข็งแรง (High growth and strong body structure)

ลูกสาวของ พิสทัล

SD570558 ขวัญเมือง ภิรมสุด ฟารม
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค ซับกระดาน จำกัด
ปริมาณน้ำนมทองแรกที่ 305 วัน 4,850 กก.

Pistal's Daughter

SD570558 Khunmuang Piromsut Farm
Sab Kradan Thai-Danish Dairy Coop. Ltd
First lactation 305 days milk yield 4,850 kg

พริซึ่ม

PRISM
ID No. : C5314

ลัดดา บุญอินทร์ ฟาร์ม

พันธุ (Breed) : 97 109/128%HF, 1 9/16%RS,
25/64%RD, 25/128%NA
วัน เดือน ปเกิด : 20 ตุลาคม 2553
(Date of Birth) : 20/10/2010

พอ (Sire) : ฟก (H2232)
แม (Dam) : SD490482
ปู (PGS) : KORONO STATUM
ตา (MGS) : HALO (5-343)

ความแมนยํา)

ค่าการผสมพั นธุ์จีโนม ปริมาณนํ้านม (%
กก. + 251 (50%) กก.
Genomics Estimated Breeding Value (GEBV) Milk Yield (% Accuracy) kg + 251 (50%) kg

โตเร็ว เลี้ยงง่าย (Fast growth and easy care )
โครงร่างใหญ่ และแข็งแรง ( strong body structure)

ลูกสาวของ พริซ่ึม

HY590002 นงลักษณ สายสาหราย ฟารม
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค หวยสัตวใหญ จำกัด
ปริมาณน้ำนมทองแรกที่ 305 วัน 4,700 กก.
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สุดยอด
พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

Prism's Daughter

HY590002 Nonglak Saisalai Farm
Huay Sud Yai Thai-Danish Dairy Coop. Ltd
First lactation 305 days milk yield 4,700 kg

พลาสมา

PLASMA

สุดยอด

New

พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

ใหม
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ID No. : C5108

สุวฒ
ั น์ แก้ววิสจ
ู น์ ฟาร์ม

พันธุ (Breed) : 90 5/8%HF, 6 1/4%RD, 25/32%BS,
25/32%RS, 1 9/16%NA
วัน เดือน ปเกิด : 4 มิถนุ ายน 2551
(Date of Birth) : 4/06/2008

พอ (Sire) : MISSION (14HO4048)
แม (Dam) : MC421530
ปู (PGS) : HERSHEL (11HO4623)
ตา (MGS) : -

ความแมนยํา)

ค่าการผสมพั นธุ์จีโนม ปริมาณนํ้านม (%
กก. + 224 (50%) กก.
Genomics Estimated Breeding Value (GEBV) Milk Yield (% Accuracy) kg + 224 (50%) kg

ผลผลิตนํ้านมดี (Good milk production)
โตเร็ว โครงร่างใหญ่ และแข็งแรง (High growth and strong body structure)

ลูกสาวของ พลาสม่า

SU0401 สุวัฒน แกววิสูจน ฟารม
สหกรณโคนมมวกเหล็ก จำกัด
ปริมาณน้ำนม 305 วัน ทองที่ 3 12,000 กก.

Plasma's Daughter

SU0401 Suwat Keawvisud Farm
Muaklek Dairy Coop. Ltd
Third lactation 305 days milk yield 12,000 kg

พอพันธุกําลังพิสูจนที่นาสนใจ

INTERESTING PROVING SIRES 2020

พรีเมี่ยม

PREMIUM

ID No. : C5408
พันธุ (Breed)
93 3/4%HF, 3 1/8%BRA, 3 1/8%NA

โปรลอง

PROLONG

ID No. : C5410
พันธุ (Breed)
95 5/16%HF, 3 1/8%SW,
1 63/512%RD, 75/256%RS, 75/512%NA

พับลิค

PUBLIC

ID No. : 5411
พันธุ (Breed)
93 3/4%HF, 2 47/64%RD, 2 69/128%RS,
25/64%JER, 75/128%NA
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สุดยอด
พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

Top
ลำดับที่
Order
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9

สุดยอด

ลําดับแรก

ของพ่อพันธุ ์โคนม อ.ส.ค. ที่ผ่านการพิสูจน์ ปี 2563

Proven Dairy Sires Directory 2020

ชื่อพอพันธุ
Sire Name
Purify
Potato
Pony
Partner
Pixel
Pillo
Pistal
Prism
Plasma
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พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

เพียวริไฟน
โปเตโต
โพนี่
พารทเนอร
พิกเซล
พิลโล
พิสทัล
พริซมึ่
พลาสมา

เ พ็ บ เ บ ิ ล

PEBBLE

ID No. : 5406
พันธุ (Breed)
98 7/16%HF, 25/32%BRA,
25/32%NA

หมายเลข
Sire ID

สายเลือด
โฮลสไตน
H (%)

C5401
C5110
C5312
C5903
C5311
C5604
C5302
C5314
C5108

99.22
96.88
87.50
93.75
99.22
98.44
98.44
97.85
91.00

ปริมาณน้ำนม Milk Yield
GEBV (kg)

ACC (%)

651
584
554
446
355
328
270
251
224

51
61
66
57
59
53
56
50
50

เคล็ดลับการจัดการนํ้าเชื้อแชแข็ง
เตรียมอุปกรณ
สั่งซื้อนํ้าเชื้อแชแข็งลวงหนาใหเพียงพอ
และเหมาะสมตามแผนการจับคูผสมพันธุ
ประจําป
ตรวจสอบวา ปน และ อุปกรณทุกชิ้น
สะอาด และพรอมใชงานอยูเสมอ

การจัดการ
จัดทําสตอกนํ้าเชื้ออยางละเอียด และตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการปรับปรุงทุกครั้ง
ที่มีการนําเขาและจายออกจากถัง
- จัดทําสตอกคงเหลือบนผนังเหนือถังจะดีทสี่ ดุ และนํา้ เชือ้ พอพันธุเ ดียวกันควรอยูท เี่ ดียวกัน
- การจัดนํ้าเชื้อที่เปนระเบียบจะชวยลดขั้นตอนการคนหา
และลดความเสี่ยงจากการยกนํ้าเชื้อขึ้นสูปากถังที่มี
อุณหภูมิสูง และอันตรายในบริเวณคอของถัง
- หากจําเปนตองตรวจนับนํ้าเชื้อ ควรนําลงมา
นับในอางที่มีไนโตรเจนเหลวทวมถึงตลอดเวลา
ยกกระบอกออกจากตําแหนงที่จัดเก็บไมเกินคอถัง
และใชเวลาไมเกิน 10 วินาที
ใชปากคีบ จับหลอดเพื่อนํามาละลาย ใชเวลา
ไมเกิน 5 วินาที
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สุดยอด
พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

สุดยอด

การละลาย
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พ่อพันธุ์โคนม

อ.ส.ค.

ละลายนํ้าเชื้อแชแข็งดวยนํ้าอุน 37˚C นาน 30 วินาที
เมื่อละลายนํ้าเชื้อแลว ตองใชภายใน 10 นาที
นําหลอดออกจากกระติกนํ้าอุนเช็ดใหแหงดวย
ผาขนหนูสะอาด หลีกเลี่ยงสัมผัสหลอดดวยมือเปลา

(37˚C)

การบรรจุ

นําหลอดนํ้าเชื้อใสทางดานปลายปน

ใชกรรไกรตัดหลอดเหนือระดับนํ้าเชื้อ

ไลฟองอากาศ สวมหลอดพลาสติก

ล็อคปน และสวมถุงอนามัย

การผสมเทียม

ปลอยนํ้าเชื้ออยางชา ๆ ลงในมดลูกโดยตรง
ทุกขั้นตอนของการผสมตองสะอาด และนุมนวล
หลังจากผสมเทียมเรียบรอยแลว บันทึกขอมูล
วันที่…

แมโค…

พอโค…

ผูผสม…

