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ส่วนรวม....” 
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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
ปัจจยัทมีอีทิธพิลและความสมัพนัธร์ะหวา่งราคารบัซือ้น้า้นมดบิ 

ไขมนันมระดบัการปนเปือ้นแบคทเีรยี และจา้นวนโซมาตกิ

เซลลใ์นน้า้นมดบิทีผ่ลติโดยสมาชกิของสหกรณโ์คนมแหง่หนึง่

ในเขตภาคกลางของประเทศไทย 

อามีนา แสงจันทร์ และศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 
 

     ราคารับซือ้น้้านมดิบ ไขมันนม ระดับการปนเปื้อนเบคทีเรีย 

และจ้านวนโซมาติกเซลลใ์นน้้านมดิบที่ผลิตโดยเกษตรกร      

ผู้เลี้ยงโคนมจ้านวน 984 ราย ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนม

แห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย(จา้นวน 25,891 

ข้อมูล) ถูกน้ามาใช้ในการศกึษาอิทธิพลของปจัจยั(ฤดกูาลผลิต 

พื้นที่ตั้งของฟาร์มและขนาดฟาร์ม) และความสัมพันธ์ระหว่าง

ราคารับซือ้และคณุภาพของน้้านมดบิ ฤดูกาลผลิตถูกจ้าแนก

เป็นฤดูร้อน (มีนาคมถึงมถิุนายน)ฤดฝูน (กรกฏาคมถึงตลุาคม) 

และฤดูหนาว (พฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์) พื้นที่ตั้งของฟาร์ม 

ถูกจ้าแนกตามอ้าเภอ ได้แก่มวกเหล็ก วังม่วง แก่งคอย และ

ปากช่อง ขนาดฟาร์มของเกษตรกรถูกจ้าแนกเปน็ ฟาร์มขนาด

เล็ก (โครีดนม 1 ถึง 10 ตัว) ขนาดกลาง (โครีดนม 11 ถึง 20 

ตัว)  และขนาดใหญ่(โครดีนมมากกวา่ 20 ตัว ) การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยแบบลีสสแควร์ การ

ประมาณค่าสหสัมพนัธ์ และสมการถดถอยถูกน้ามาใชใ้น

การศึกษาข้อมลู ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้

ราคารับซือ้น้้านมดบิเฉลีย่ 11.62±0.33 บาทต่อกิโลกรัม 

น้้านมดิบที่ผลติไดม้ไีขมนันมเฉลี่ย 3.80±0.31 เปอร์เซ็นต์มี

ระดับการปนเปื้อนแบคทีเรียเฉลี่ย 1.27±0.65 คะแนน และมี

โซมาตกิเซลล์เฉลี่ย 485.42 ±476.44x103 เซลล์ ความผนั

แปรของราคารับซือ้น้้านมดบิ ไขมันนม จ้านวนโซมาตกิเซลล์ 

และระดับการปนเปื้อนแบคทีเรียในน้้านมดบิไดร้ับอิทธิพลจาก

ความแตกตา่งของฤดกูาลที่รีดนม พื้นที่ตั้งของฟาร์ม และขนาด

ของฟาร์มอย่างมนีัยส้าคญัทางสถิต ิ(P<0.05) น้้านมดิบที่ผลิต

ในฤดูร้อนมีปริมาณไขมนันมต่า้ที่สุด (P<0.05) และมีจ้านวน

โซมาตกิเซลล์สูงที่สุด (P<0.05) แต่มีระดับการปนเปื้อน

แบคทีเรียในน้้านมต่า้ที่สุด (P<0.05) และได้ราคารับซือ้สูง

ที่สุด (P<0.05) ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเปน็ผล

จากฟาร์มขนาดเล็กผลิตน้้านมที่มรีะดับการปนเปื้อนแบคทีเรีย

ในน้้านมน้อยกว่า (P<0.05) และมีปริมาณไขมันในน้้านม

มากกว่า (P<0.05) ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ ความผัน

แปรของราคารับซือ้น้้านมดบิมคีวามสัมพันธ์กับระดับการ

ปนเปื้อนแบคทีเรีย (r=-0.89;P<0.01) มากกว่าจ้านวน       

โซมาตกิเซลล์ในน้้านมดบิ (r = 0.14; P<0.01) แต่ไม่มีความ

สมพันธ์กับปริมาณไขมนัมน (r = 0.01; P>0.05) ผลการ 

ศึกษาครั้งนี้บอกเปน็นัยใหเ้หน็ถึง ความส้าคญัและความจา้เปน็

ของการลดปริมาณการปนเปือ้นแบคทีเรียและโซมาตกิเซลล์ที่

แตกต่างกันไปตามฤดกูาล พื้นที่ตั้งฟาร์ม และขนาดฟาร์ม     

โคนมของเกษตรกร     
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รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน้้านมและสมาชกิส่งน้้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้า้นม

(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

ทั้งหมด 

4,573 167,149 72,191 763.77 
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รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน้้านมและสมาชกิส่งน้้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  เมษายน 2563  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,024 67,197 31,084 366.61 

เหนือ 936 49,968 22,138 302.30 

ตอ/น 669 26,623 10,684 137.70 

ใต้ 985 30,270 13,715 119.51 

รวม

ทั้งหมด 

 

4,614 

 

174,058 

 

77,621 

 

926.12 
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สถานการณก์ารผลติน้า้นมดบิ การจดัการฝงูโคนม  

และปญัหาการเลีย้งโคนมในประเทศไทย(ตอ่) 

ผลทางตรง 

     ภูมิอากาศร้อนช้ืนมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของโคนมทีไ่ม่ทน

ร้อน ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะปัญหารกค้าง 

(Phongphaew และ Trisanarom, 1997) และเต้านมอักเสบ 

(Nardone และคณะ, 1997) ติดเช้ือโรคได้ง่าย เบ่ืออาหาร และ

ซูบผอม 

     ภูมิอากาศร้อนช้ืนมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการกิน และการ

นอนของแม่โครีดนม โดยแม่โครีดนมจะกนิอาหารต่อครั้ง หรือมี

คาบการกินอาหาร (Feeding bouts) ลดลงอย่างต่อเนื่อง เม่ือ

ดัชนีอุณหภูมิความช้ืนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

(Kanjanapruthipong และคณะ, 2015) นอกจากจะทา้ให้การ

กินได้ลดลงแล้ว ยังท้าให้ใช้พลังงานในการด้ารงชีพเพ่ิมข้ึน 

     ภูมิอากาศร้อนข้ึนมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการนอน แม่โค

รีดนมจะใช้เวลานอนต่อครั้ง หรือมีคาบในการนอน(Lying 

bouts) ลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือใช้เวลาในการยืนนานข้ึนเม่ือ

ดัชนีอุณหภูมิความช้ืนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

(Kanjanapruthipong และคณะ, 2015) ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยง

อย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคกีบบาดเจ็บ 

ผลทางออ้ม 

     พืชอาหารสัตว์ที่เจรญิเติบโตในภูมิอากาศรอ้นข้ึน มักมี

โครงสร้างที่มีส่วนของเยื่อใยและลิกนนิ เพ่ิมข้ึน (Jung และ 

Allen, 1995) หรือสร้างโครงสร้างของเยื่อใยให้มีลักษณะเหนยีว 

(Wilson และคณะ, 1998) พืชอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ในภูมิอากาศ

ร้อนช้ืนจึงมักมีส่วนของเยื่อใยสูงมาก มีแป้ง น้้าตาล โปรตีนและ

แร่ธาตุต้่า ท้าให้กระบวนการย่อยและหมักอาหารโดยจุลนิทรยี์ใน

กระเพาะหมักไม่มีประสิทธภิาพ (Leng และ Brumby, 1986) 

ก่อให้เกิดการสะสมความรอ้นในกระเพาะหมัก (Baldwin และ

คณะ, 1985) ส่งผลให้โคนมกินอาหารลดลง 

     ภูมิอากาศร้อนช้ืนเอื้อต่อการเจริญเติบโต การระบาดของเช้ือ

โรคและแมลงต่างๆ ตัวอย่างเช่นเหลือบขยายจ้านวนในฤดูฝนได้

มากกว่าฤดูร้อนและฤดูหนาวตามล้าดับ (ธวัชชัย และ ไพฑูรย์, 

2543) โคนมที่ไม่พร้อมมักอ่อนแอ มีโอกาสติดเช้ือโรคได้ง่าย 

ไม่ทนต่อการกัด และดูดเลือดของแมลงโดยเฉพาะแมลงประเภท

ดูดกินเลือด เช่น แมลงวันคอก เหลือบ และเห็บเป็นต้น แมลง

เหล่านี้เป็นแมลงที่เป็นพาหะนา้เช้ือพยาธใินเลือดทีก่่อให้เกิดโรค

ไข่เห็บ(Tick fever) 

      อาจกล่าวได้ว่าภูมิอากาศร้อนช้ืนมีผลกระทบทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมต่อศักยภาพทางการผลิตของโคนมทีเ่ลี้ยงภายใต้

ภูมิอากาศร้อนช้ืน จึงมักประสบปัญหาการผลิตซ่ึงพอสรุปได้ดังนี้ 

     -แม่โครีดนมให้ผลผลิตน้า้นมค่อนข้างต้่า 

     -คุณภาพน้้านมไม่ได้มาตรฐานสากล 

     -ความสมบูรณ์พันธุ์ต้่า 

     -โคนมมักมีปัญหาสุขภาพ 

     -ลูกโค โครุ่น และโคสาวมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างต้่า 

 

 
กายวภิาคของระบบสบืพนัธุ ์ 

(Anatomy of the Reproductive System) (ต่อ) 

     ฟอลลเิคลิระยะที ่3 (tertiary follicie) หรือเวสซิคูลาว์ฟอลลิเคิล 

(Vesicular follicle) เป็นระยะที่ฟอลลิเคิลก้าลังเจริญเรียกว่าโกรยิง

ฟอลลิเคิล (growing follicle) ฟอลลิเคิล เจริญมีเซลล์รอบหลายชั้น 

มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีช่องว่างภายในเรียกอีกชื่อว่าระยะแอ

นทรัลฟอลลิเคคิล (antral follicie) ที่ขยายขนาดเพิ่มปริมาณ

ของเหลวภายใน (follicle fluid) ที่เป็นโปรตีนและฮอร์โมนเอสโตร

เจน โอโอไซด์อยู่ติดกับผนังของแอนทรัม(antrum) ที่ล้อมรอบด้วย

กลุ่มเซลล์ ที่เรียกว่าคิวมูลัสโอโอฟอรัส (cumulus oophorous) 

ส่วนเซลล์แกรนนูโลซา (granulosa cell) ที่ติดกับไข่เรียกว่าโคโร

นาเรดิเอตา(corona radiata) ในโคในแต่ละวงรอบการเป็นสัดส่วน

ใหญ่มีฟอลลิเคิลเพียงใบเดียวที่เจริญจนถึงระยะเจริญเต็มที่ เน่ืองจาก

การควบคุมของฮอร์โมนที่เก่ียวข้อง 

     ฟอลลเิคลิระยะเจริญเตม็ที(่mature follicle or graafian 

follicle) เป็นฟอลลิเคิลที่สมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะเกิดการตกไข่ 

ช่องว่างในฟอลลิเคิลน้ีสามารถมองเห็นได้จากผิวของผนังรังไข่ 

(ovarian surface) ของเหลวที่สะสมภายในฟอลลิเคิล (follicular 

fluid) เป็นอาหาร ฮอร์โมนและส่ิงจ้าเป็นต่อการพัฒนาของฟอลลิเคิล 

ผนังชั้นนอกของฟอลลิเคิลเป็นชั้นเซลล์ที่ก้า(theca cells) แบ่ง

ออกเป็นทีก้าชั้นนอก (theca externa) และทีก้าชั้นใน (theca 

inthena) โดยชั้นทีก้าชั้นนอก เป็นเน้ือเยื่อไฟบรัสส่วนชั้นทีก้าชั้นใน

เป็นเซลล์และเส้นเลือดจ้านวนมาก เซลล์เหล่าน้ีจะหุ้มรอบเซลล์แก

รนนูโลซาอีกทีหน่ึง ผนังชั้นในของฟอลลิเคิลเรียกว่าชั้นแกรนนูโลซา 

(granulosa layer) หรือเรียกว่าเป็นเซลล์แกรนนูโลซาที่แท้จริง 

ส่วนแกรนนูโลซาชนิดที่สองที่อยู่รอบๆ โอโอไซด์เรียกว่าคิวมูลัสโอ

โอฟอรัส (cumulous oophorus) และโอโอไซต์ถูกล้อมรอบด้วย

ผนังที่ไม่เป็นเซลล์ (non-cellular membrane) เรียกว่าชั้นโซน่า

เพลลซิูดา(zona pellucida) และเชื่อว่าเป็นส่วนที่สร้างเซลล์ท่อยู่

รายรอบโอโซต์ที่เรียกว่าคิวมูลัสโอโอฟอรัส ลักษณะของรังไข่จะ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองในวงรอบการเป็นสัด เวลาที่ใช้ในการ

เจริญของฟอลลิเคิลแตกต่างกันในสัตว์แต่ละชนิด เวลาที่ใช้จากระยะ

ไพรมอเดียลฟอลลิเคิลจนถึงระยะแอนทรัลฟอลลิเคิล ในโคในเวลา

มากกว่า 84 วัน และอีกประมาณ 21 วันกว่าจะถึงขนาดที่จะตกไข่ 

     การตกไข(่Ovulation) 

     เม่ือฟอลลิเคิลเจริญเต็มที่มีลักษณะนูนใสออกที่ผิวรังไข่ ด้วยแรง

ตันเลือดสูงในระยะเป็นสัด ระบบเลือดและน้้าเหลืองจะช่วยให้มีการ

สะสมของเหลวเพิ่มมากขึ้นภายในฟอลลิเคิลท้าให้ฟอลลิเคิลโตขึ้น

มาก บริเวณที่จะตกไข่จะเป็นบริเวณที่บางที่สุด(stigma) ของผิว

ฟอลลิเคิล เม่ือความดันมากขึ้น จะส่งผลให้กดเส้นเลือดฝอยบริเวณที่

บางที่สุดไหลเวียนน้อยลง ประกอบกับอิทธิพลของฮอร์โมนแอลเอช 

ที่ท้าให้ผนังของฟอลลิเคิลสร้างเอ็มไซน์โปรที่โอไลติก (proteolytic) 

ท้าให้เกิดการตกไข่ขึ้น โดยผนังชั้นทีก้าชั้นนอกแตกออกและชั้นทีก้า

ชั้นในนูนออกเซลล์ที่คิวมูลัสโอโอฟอรัสจะสลายตัว เพื่อให้โอโอไซต์

หลุดออกมาพร้อมกับโคโรนาเรติเอตาเม่ือไข่ตก จะเคลื่อนสู่ปากแตร

(infundibulum) ของท่อน้าไข่เพื่อรอรับการผสมกับตัวอสุจิต่อไป 

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 
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ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 
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