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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การพฒันาศกัยภาพทางพนัธกุรรม

ส้าหรบัการใหผ้ลผลติน า้นมของโคนมระดบัฟารม์ในเขต

ภาคกลางของประเทศไทย 

 

นัทนียา สารกุล, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, 

Mauricio A. Elzo, อภิญญา หิรัญวงษ์  

และธรรมนูญ ทองประไพ 

 

      ผลผลิตน ้านมรวมที่ 305 วัน (MY305) และพันธุ์

ประวัติโคนม จ้านวน 1,921 ตัว ที่คลอดลูกครั งแรก

ระหว่าง พ.ศ. 2534 ถึง 2550 ในฟาร์มของเกษตรกร 

161 ราย ในเขตภาคกลางของประเทศไทยถูกน้ามาใช้

ท้านายคุณค่ากรผสมพนัธุ์ของโคนมแตล่ะตวั และประมาณ

ค่าแนวโน้มทางพนัธุกรรมของโคนมในแต่ละฟาร์ม แล้วจึง

น้ามาจ้าแนกฟาร์มของเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม (มี

แนวโน้มทางพันธุกรรมเปน็บวกไมเ่ปลี่ยนแปลงทาง

พันธุกรรม และมีแนวโน้มทางพันธุกรรมเป็นลบ) เพื่อ

น้าไปศึกษาปัจจยัที่คาดว่ามอีิทธิพลต่อการพฒันาศกัยภาพ

ทางพันธุกรรมของโคนมในระดับฟาร์ม ประชากรที่ศึกษา

มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส้าหรับ MY305 

ในภาพรวม 0.11 ± 1.10 กิโลกรัมต่อป ีฟาร์มส่วนใหญ ่

(40%) มีแนวโน้มทางพันธุกรรมเป็นบวก (2.6 ถีง 230.8 

กิโลกรัมต่อป ีรองลงมา ได้แก่ ฟาร์มทีมีแนวโน้มทาง

พันธุกรรมเป็นลบ (35%; -0.6 ถึง -173.7 กิโลกรัมต่อป)ี 

และไม่มีความก้าวหน้าทางพนัธุกรรม (25%; -0.5 ถึง 0.3 

กิโลกรัมต่อป)ี อย่างไรก็ตาม เกษตรกรทั งสามกลุ่มมรีะดบั

การศึกษา ประสบการณ์ ขนาดของฟาร์ม จ้านวนและ

ประเภทแรงงาน แหล่งความรู้ แหล่งที่มาของพ่อพนัธุ์ และ

ระบบการบันทึกข้อมลูไมแ่ตกต่างกัน (P>0.05) ดังนั น 

ความสามารถของเกษตรกรในการคดัเลือกพอ่พันธ์ุและแม่

พันธุ์โคนม ทดแทนที่เหมาะสม จึงไม่มีความสัมพนัธ์กับพื น

ฐานความรู้ ประสบการณ์ ขนาดของฟาร์ม แหล่งทีมาของ

พ่อพันธ์ุ และระบบการบันทึกข้อมลู 
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รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

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

ทั งหมด 

4,573 167,149 72,191 763.77 
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รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  กันยายน 2563  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,015 67,847 30,849 335.51 

เหนือ 1.003 50,065 20,733 227.67 

ตอ/น 674 25,592 8,941 105.77 

ใต้ 880 31,593 13,692 72.00 

รวม

ทั งหมด 

 

4,572 

 

175,097 

 

74,215 

 

778.68 
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โรงเรอืนโคนมและการจดัการ(ตอ่) 
 

ท้าเลทีต่ั งฟารม์โคนม 

      การเลือกท้าเลทีตั่ งฟาร์มโคนมควรค้านงึถึงความต้องการ

พื นฐานของโคนมโดยเฉพาะความต้องการน า้และอาหารหยาบ 

ความต้องการพื นฐานของฟาร์มโคนมโดยเฉพาะแหลง่จ้านวน

น ้านมดิบ และความต้องากรพื นฐานของชุมชน โดยเฉพาะความ

สะอาดของสิ่งแวดล้อม และการรับกวนชุมชน 

1.ความตอ้งการพื นฐานของโคนม 

     1.1 ความต้องการน ้ากิน น ้าใช้ท้าความสะอาดอุปกรณ์และ

โรงเรือน แม่โครีดที่ผลิตน ้านมวันละ 15 ถึง 30 กิโลกรัม ต้องกิน

น ้าวันละประมาณ 60 ถึง 120 ลิตร นอกจากนั นยังต้องการน ้าที่

ใช้ส้าหรับล้างอุปกรณ์ โรงเรือนและอื่นๆ คิดเฉลี่ยวันละประมาณ 

35 ถึง 70 ลิตรต่อตัว เม่ือรวมปริมาณน ้าทีต้่องใช้เลี ยงโคนมและ

ท้าความสะอาดอุปกรณ์และโรงเรือนแล้ว แม่โครีดนมต้องการน า้

วันละประมาณ 95 ถึง 190 ลิตรต่อตัว (Zulovich และคณะ, 

1994) ดังนั นท้าเลทีตั่ งฟาร์มโคนมต้องมีแหล่งน ้าทีส่ะอาดส้าหรับ

เลี ยงโคนมตลอดปี 

      1.2 ความต้องการอาหารหยาบ โคนมเป็นสัตว์เคี ยวเอื องที่

สามารถเปลี่ยนอาหารทีมี่เยือ่ใยสูงเป็นโภชนะส้าหรบัการผลิต

น ้านมและเนื อ ฟาร์มโคนมควรอยู่ใกลแ้หล่งที่มีพืชอาหารสัตว์

และ/หรือมีพื นที่ส้าหรับปลกูพืชอาหารสัตว์ ขึ นอยู่กับแหล่งน ้า

ชลประทาน ชนิดพืชอาหารสัตว์และการจัดการอาหาร 

2. แหล่งจา้หนา่ยน า้นมดบิ 

     ฟาร์มโคนมควรมีทา้เลทีตั่ งห่างจากศูนย์รวบรวมน า้นมดิบไม่

มากกว่า 50 กิโลเมตร  และควรมีเส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก หรือ

ควรใช้ระยะเวลาในการขนส่งน ้านมดิบจากฟาร์มถึงศูนย์รวบรวม

น ้านมดิบภายใน 2 ช่ัวโมง หากต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 2 

ช่ัวโมง อาจมีผลให้จุลินทรีย์ขยายจ้านวนเพ่ิมมากขึ นทา้ให้น า้นม

ดิบมีคุณภาพลดลง และราคาน ้านมดิบจะลดต้่าลงด้วย (Van den 

Berg, 1988) 

3.ความตอ้งการพื นฐานของชมุชน 

     แม่โครีดนม 1 ตัว ขับถ่ายของเสียคิดเป็นร้อยละ 5 ถึง 11 

ของน ้าหนักตัว หากแม่โครีดนมมีน ้าหนักตัว 500 กิโลกรัม แม่

โครีดนมจะขับถ่ายมูลสดวันละประมาณ 16 ถึง 36 กิโลกรัม และ

ปัสสาวะ 13 ถึง 21 ลิตร (Van Horn และคณะ, 1994) ทั งมูล

และปัสสาวะล้วนเป็นของเสียจากฟาร์มโคนมทีอ่าจก่อให้ปัญหา

การปนเป้ือนน า้ได้ดินและแหล่งน ้าสาธารณะ (Chantala-

khana และคณะ,1999)ดังนั นฟาร์มโคนมต้องมีพื นทีส่้าหรับกัก

เก็บ บ้าบัด และใช้ประโยชน์ของเสีย ทั งนี เพ่ือรักษา

สภาพแวดล้อมชุมชนให้สะอาดอยู่เสมอ และไม่ก่อให้เกิด

สิ่งรบกวนแก่ชุมชนแวดล้อม 

 
กายวภิาคของระบบสบืพนัธุ ์ 

(Anatomy of the Reproductive)  (ต่อ) 

ระบบสบืพนัธุเ์พศผู ้(Male reproductive system) 

     เซลล์สืบพันธุ์ (gonad) ในเพศผู้จะเจริญเปน็อัณฑะโดยใน

โคจะเริ่มเห็นชัดเจนเมื่ออายุประมาณ 90 วันหลังการปฏสินธิ 

แบ่งเป็น 3 ส่วน 

      ส่วนที่หนึ่งคือ อัณฑะ (testis) มีหนึ่งคู่ซึง่ถือวาเปน็อวัยวะ

สืบพันธุ์เริ่มต้นของเพศผู ้(primary male sex organs) ท้า

หน้าที่หลักในการผลิตตวัอสุจิและฮอร์โมนเพศผู ้แต่ละข้างจะ

อยู่ในถุงอัณฑะ (scrotum) ที่อยู่นอกตัวพ่อโคเพื่อปกปอ้ง

อัณฑะและรักษาอุณหภูมิใหต้่า้กวา่อุณหภมูขิองร่างกาย โดย

อัณฑะผ่านจากช่องท้องออกมาบริเวณชอ่งขาหนีบ (inguinal 

region) อัณฑะโคมีรูปร่างเปน็รูปไข ่มีแกนยาวตั งฉากกับพื น

ราบ 

     ส่วนที่สองคือ ระบบท่อ (ducts tissues) เป็น

ส่วนประกอบอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนที่สอง (secondary sex 

organs) ที่เป็นทางเดินผ่านของตวัอสุจจิากอัณฑะออกมาถึง

นอกตัวโค นับรวมระบบท่อภายในอัณฑะด้วยนั่นคือ ตั งแต่ 

efferent ducts, epididymis, vas deferens, ampulla, 

ท่อปัสสาวะ (urethra) และ ลึงค์ (penis)  

     ส่วนที่สามคือ เป็นอวัยวะที่ช่วยสร้างอาหารเลี ยงตวัอสุจิ 

(accessory sex organs)หรือต่อมสรา้งน ้ากาม (seminal 

plasma) ประกอบด้วย prostate gland, vesicular 

glands (seminal vesicles) และ bulbo-urethral 

glands (cowper’s gland) 

     ท่อปัสสาวะที่วิ่งจากปลายของกระเพาะปัสสาวะไปสู่ส่วน

ปลายอิสระของลึงค ์ท้าหน้าที่เป็นทางผ่านของน ้าปสัสาวะของ

ระบบขับถ่ายปสัสาวะและน ้าอสุจิของระบบสืบพันธุ์ ลึงค์เป็น

อวัยวะที่สอดใส่ในอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมยีเพื่อปล่อยน ้าอสุจิ มี

หนังหุ้มปลายลงึค ์(prepuce) เพื่อปกป้องลงึค ์

     ในขณะเป็นตัวอ่อนอัณฑะยังคงอยู่ในชอ่งท้อง ต่อมาจะ

เคลื่อนตัวผ่านผนังชอ่งท้องจากชอ่งท้องในชว่งขาหนีบ 

(inguinal ring) ลงสู่ถุงหุ้มอัณฑะ (scrotum) โดยการหดตวั

ของกูเบอร์ นาคูลัม เทศทิส (gubernaclums testis) ดึงให้

อัณฑะเคลื่อนตัวเข้าสู่ถุงหุม้รวมกับการควบคมุการท้างาน

ของฮอรโมนเพศผู(้androgen) ในโคการเคลื่อนตวัของ

อัณฑะลงสู่ถุงหุ้มจะเสร็จสิ นประมาณ ช่วงกลางของการตั งท้อง 

หากล้มเหลวไมเ่คลื่อนลงถุงหุ้มท้าใหเ้กิดความผดิปกตเิรียกวา่

ทองแดง (crytorchidism) 

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 

ที่มา : หนังสือการจัดการฝูงโคนม  จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์  
ภาควิชาสัตวบาล   คณะเกษตร ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  
 



D a i r y  A c t i v i t i e s  N e w s  

  

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  23  ฉบับที่  1  ประจ า เดือน ตุลาคม 2563   (หน้า  4)  

               

วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย
ให้นายพีระ ไชยรุตม ์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เป็นประธานการประชุมระดับหัวหน้ากองและหัวหน้า
แผนกของฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ประจ าเดือนกรกฏาคม 2563 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละส่วน
งาน และงานที่มอบหมาย ได้แก่ การจัดท าทะเบียนประวัติโค RFID, Smart Farmer, GAP, DIP และการ
จ าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 นายพีระ ไชยรุตม ์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม มอบหมายให้นายสมหมาย 
ทุมไมล์ หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง เขต 2 พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
ร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม จัดอบรม Application Zyan Dairy ให้ความรู้แก่เกษตรกรในเขต
ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง จ านวน 2 รุ่น รวม 44 ราย เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิก ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คสูงเนิน จ ากัด อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 
 


