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กำรท ำนำยผลผลิตน้ ำนมรวมที่ 100 วัน และ 305 วัน ในฝูงโคนมหลำกหลำย

พันธุ์ แห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยใช้บันทึกวันทดสอบรำยเดือน 
 
ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, Mauricio A. Elzo, ศรเทพ ธัมวาสร และ วิโรจ สินตะละ 
 
     ความสามารถของแปดขั้นตอนที่มักน ามาใช้ท านายผลผลิตนมรวมที่ 100 วัน 
และ 305 วัน โดยใช้บันทึกวันทดสอบรายเดือน (monthly test-day) ถูก
ทดสอบด้วยชุดข้อมูลผลผลิตน้ านมรายตัวต่อวัน (28,452 ข้อมูล) ที่รวบรวมได้
จากแม่โครีดนม 88 ตัว ในฝูงโคนมหลากหลายพันธุ์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกศตรสกลนคร ขั้นตอนทั้งแปดใช้หุ่นจ าลองที่
แตกต่างกัน ได้แก่ test interval method, gamma function, mixed log 
linear และ second, third, fourth, fifth และ sixth degree polynomial 
models กลุ่มพันธุ์ที่ปรากฏในฝูงโคนมหลากหลายพันธุ์ ได้แก่ HF, 1/2HF-
1/2RS และ ¾ HF-1/4RS การท านายผลผลิตน้ านมรวมที่ 100 วัน และ 305 
วัน ของทั้งแปดขั้นตอนถูกน ามาเปรียบเทียบกับการให้ผลผลิตน้ านมรวมที่ 100 
วัน และ 305 วัน ของทั้งแปดขั้นตอนถูกน ามาเปรียบเทียบกบัการให้ผลผลิต
น้ านมรวมจริงที่ 100 วัน และ 305 วัน ของโคนมภายในกลุ่มพันธุ ์X ล าดับการ
ให้นม X อายุเมื่อคลอด และ กลุ่มพันธุ์ X ล าดับการให้นม X ฤดูกาลที่คลอดลูก 
ค่าเฉลี่ยก าลังสองน้อยที่สุดของความแตกต่างระหว่างค่าที่ท านายได้และค่าที่
แท้จริงในการให้ผลผลิตน้ านมรวมที่ 100 วัน และ 305 วัน ถูกค านวณค่าส าหรับ
แต่ละกลุ่มย่อยม จ านวนนัยส าคัญของความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี่ยของผลผลิต
น้ านมรวมที่ท านายได้และที่เกดิขึ้นจริง รวมถึงล าดับความสามารถในการท านาย
ค่าของแต่ละขั้นตอนในแต่ละกลุ่มย่อย ถูกน ามาใชใ้นการประเมินความสามารถ
ในการท านายค่า ผลการศึกษาพบว่า third-degree polynomial มีล าดับ
ความสามารถในการท านายผลผลิตนมรวมที่ 100 วัน สูงที่สุด และ second-
degree polynomial มีล าดับความสามารถในการท านายผลผลิตนมรวมที่ 100 
วัน สูงที่สุด และ second-degree polynomial มีล าดับความสามารถในการ
ท านายผลผลิตนมรวมที่ 305 วัน  สูงที่สุดอย่างไรก็ตาม ไม่มีขั้นตอนใดมี
ความสามารถในการท านายค่าดีที่สุดส าหรับทุกกลุ่มยอ่ย ด้วยเหตุนี้ การใช้หลาย
ขั้นตอนในการท านายค าอาจจ าเปน็ต้องได้รับการพิจารณาส าหรับการประเมิน
ความสามารถทางพันธกุรรมของโคนมแต่ละตัวในประชากรหลากหลายพันธุ ์และ
ถ้าการค านวณด้วยความเรียบง่ายเป็นเป้าหมายหลัก บางทีโมเดลที่ไม่ซับซ้อน
แบบ a single (mixed log linear) model น่าจะเพียงพอต่อการใชป้ระโยชน ์
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของการศึกษานี้ใช้เฉพาะกบัชดุข้อมูลและประชากรโคนม
หลากหลายพันธุ์นี ้ในการได้มาซ่ึงผลลัพธ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ในระดับชาติ การศึกษา
เช่นนี้ควรท าซ้ ากับขอ้มลูที่มีขนาดใหญ่กวา่จะได้แสดงถึงประชากรโคนมไทย
หลากหลายพันธุ์ได้อยา่งแม่นย ายิ่งขึน้ 
  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
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  ธันวาคม 2562  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,996 65,560 30,403 340.39 

เหนือ 987 49,183 20,731 241.16 

ตอ/น 671 24,859 10,019 125.68 

ใต้ 904 31,841 13,637 82.30 

รวม

ทั งหมด 

 

4,553 

 

170,020 

 

73,669 

 

735.66 
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สถำนกำรณ์กำรผลิตน้ ำนมดิบ กำรจัดกำรฝูงโคนม  
และปัญหำกำรเลี้ยงโคนมในประเทศไทย(ต่อ) 

     ต้นทุนการผลิตน้ านมดิบ (ดังรายละเอียดในค านวณเสนอ เฉลี่ยตลอดปี 
2560 มีค่าเท่ากับ 14.86 บาทต่อน้ านมดิบ 1 กิโลกรัม โดยค่าอาหารโคนมเป็น
รายจ่ายหลักคิดเป็นร้อยละ 62.6 ของต้นทุนทั้งหมด รองลงมาคอค่าแรงงานคิด
เป็นร้อยละ 16.9 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้ฟาร์มขนาดเล็กที่มแีมโ่ครีดนมจ านวน
น้อยกว่า 20 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ านมดิบสูงกว่าฟาร์มขนาดกลางที่มแีมโ่ครีด
นมจ านวน 21-50 ตัว และฟาร์มขนาดใหญ่ที่มแีมโ่ครีดนมจ านวน 50-200 ตัว 
โดยราคาที่เกษตรขายได้เฉลี่ย 18.12 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมมี
ก าไรสุทธิ 3.26 (18.12-14.86) บาทต่อน้ านมดิบ 1 กิโลกรัม และแม่โครีดนมให้
น้ านมเฉลี่ย 12.06 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน 

สถำนกำรณ์กำรจัดกำรฝูงโคนมในประเทศ 
     1.สภาพโรงเรือน โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงโคนมไม่ได้ถูกออกแบบด้วยการค านึงถงึ
ความสุขสบายของโคนม (Cows comfort๗ และความสะดวกของการท างาน 
     วัสดุ และพื้นที่หลังคาโรงเรือน วัสดุที่ใช้ท าหลังคาโรงเรือนยังคงมีการใช้
สังกะสี และพื้นที่ให้ร่มเงาไม่เพียงพอ แม้ฟาร์มส่วนใหญ่ใช้กระเบื้องปหูลังคา แต่
พื้นที่พักผ่อนภายใต้หลังคาไม่เพียงพอ ต่อจ านวนโคนม ท าให้โคนมได้รับ
ความเครียดเนื่องจากความร้อนในฤดูร้อน และพื้นที่พักผ่อนชื้นแฉะในฤดูหนาว 
     2.การจัดการฝูงโคนม เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมให้ความส าคัญกับการเลี้ยงโคน
มทดแทนค่อนข้างน้อยฝูงโคนมทดแทนส่วนใหญ่จะถูกขังหรือผูกไว้ใต้ต้นไม้ และ
ได้รับการดูแลเลี้ยงดูไม่ดี ท าให้ฝูงโคนมทดแทนโตช้า และมีสุขภาพไม่ดี 
     3.การจัดการบันทึกข้อมูล เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมไม่ได้มีบันทึกข้อมูลรายตัว 
และบางส่วนได้ท าการบันทึกข้อมูลจ านวนโค และบันทึกการผสมเทียมในไวท์
บอร์ด เมื่อไวท์บอร์ดเต็มและ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อมูลที่บันทึกจะถูก
ลบออก 
     4.การจัดการพันธุกรรมและผสมพันธุ์ เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมส่วนใหญ่ตั้งหน้า
ตั้งตาผสมเทียมเพื่อให้แม่โคตั้งท้องเท่านั้น ซ่ึงเป็นลักษณะ (Mating system) 
โดยไม่ได้ค านึงถึงความก้าวหน้าทางพันธกุรรม (Breeding system) โดยเฉพาะ
ลักษณะการทนร้อน ซ่ึงจะพบแม่โครีดนมที่มีลักษณะไม่ทนร้อน 
     5.การจัดการอาหารและการให้อาหาร เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมจัดการอาหาร
และการให้อาหารตามทีเ่คยปฏิบตัิกันมาในกลุ่ม ส่วนใหญ่จะให้อาหารเท่ากนัทุก
ตัว ไม่รู้ว่าแม่โครีดนมที่ให้นมต่างกันต้องบกนิพลังงาน และโปรตีนที่ต่างกัน ขาด
ความรู้เรื่องความต้องการโภชนะ การให้อาหารและการจัดการอาหารที่ถูกต้อง 
     6.การจัดการความสมบูรณ์พันธุ์ เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมไม่ได้ให้ความส าคัญใน
ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมในเชงิรุก ทราบแต่ว่าแม่โครีดนมมีปัญหาผสมติด
ยาก ทั้งนี้เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมไม่ได้ให้ความส าคัญในการคัดเลือก และ/หรือคัด
ทิ้งสายพันธุ์ของแมโ่ครีดนมที่ผสมติดยาก โดยเฉพาะการเลือกใชพ้่อพันธุ์ทีใ่ห้ลูก
สาวที่มีความสมบูรณ์พันธุด์ีขึ้น ที่ส าคัญให้ความส าคัญน้อยมากต่อภาวการณ์ติด
เช้ือที่มดลูก โดยไม่จัดการความสะอาดหรือไม่จดัการคอกคลอดให้ถูกสุขลักษณะ 

 

 

กำยวิภำคของระบบสืบพันธุ์  
(Anatomy of the Reproductive System) (ต่อ) 

ต่อมพทิูอิตำรีส่วนหน้ำ (Anterior pituitary gland) 
     ต่อมพิทูอิตารีส่วนหน้า สร้างและหลั่งฮอร์โมนหลายชนิด กลุ่มโปรตีน
ฮอร์โมนที่มีเลกุลขนาดใหญ่ที่ควบคุมการท างานของร่างกายที่ส าคัญเช่น  
โกรธฮอร์โมน (growth hormone; GH) ไธรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมน (thyriod 
stimulating hormone; TSH) อดีโนคอร์ติโคโทรฟินฮอร์โมน 
(adrenocorticotrophic hormone; ACTH) ลูทิในซิงฮอร์โมนหรือแอลเอช 
(luteinizing hormone; LH) ฟอลลิเคิลสติมูเลติงฮอร์โมนหรือเอฟเอสเอช 
(follicle stimulating hormone; FSH) และโปรแลกติน (prolactin) โดย
ฮอร์โมน 3 ตัวหลังมีบทบาทในการท างานของระบบสืบพันธุ์มาก ต่อมพิทูอิตา
รีส่วนหน้าจะสร้างและหลั่งฮอร์โมนเมื่อถูกกระตุ้นจากฮอร์โมนกลุ่ม 
releasing hormones จากต่อมไฮโปธาลามัส ซึ่งจะผ่านมาถึงต่อมพิทูอิตารี
ส่วนหน้าทางเส้นเลือด hypothalamo-hypophyseal portal blood 
vessels ซึ่งเจริญมาจากพ้ืนที่สมองส่วน median eminence ซึ่งฮอร์โมน
จากต่อมไฮโปธาลามัส จะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมพิทูอิตารีส่วนหน้า 
     ต่อมพิทูอิตำรีส่วนหลัง (Posteriour pituitary gland) 
     ต่อมพิทูอติารีส่วนหนึ่ง หลั่งฮอร์โมนโปรตีน 2 ชนิด คือ ออกซิโตซิน 
(oxytocin) และวาโซเปรสซิน (vasopressin) ฮอร์โมนเหล่านี้สร้างจาก 
paraventricular nuclei และ supraoptic nuclei  ของสมองส่วนไฮโปธา
ลามัส และผ่านเส้นประสทาเข้าไปเก็บอยู่ในส่วนต่อมพิทูอิตารีส่วนหลัง ซึ่ง
ฮอร์โมนจากส่วนนี้จะหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดการน าไปใช้
ต่อไป 
กำรพัฒนำระบบสืบพันธุ์ในระยะตัวอ่อน 
(Embryonic development of the reproductive system) 
    ภายหลังการการปฎิสนธิการพัฒนาในระยะแรกของตัวอ่อนจะพบเซลล์
สืบพันธุ์ (gonad) 2 ข้างซึ่งยังไม่แยกเพศ มีระบบท่อวูลฟ์เฟียน (Wolffian 
duct) ท่อมูลเลอเรียน (Mullerian dauct)  ยูโรเจนนิทอลไซนัส (ruogenital 
sinus) เจนนิทอลทูเบอร์เคิล (genital tubercle) และเวสทิบูลาร์โฟล์ด 
(vestibular folds) ตัวอ่อนจะพัฒนาไปเป็นเพศใดขึ้นกับโครโมโซมเพศ ซึ่ง
ก าหนดโดยตัวอสุจิ ตัวอ่อนที่มีโครโมโซมเพศเอ็กสซ์เอ็กซ์ (XX) จะพัฒนาเป็น
เพสเมีย โดยเซลล์สืบพันธุ์จะพัฒนาเป็นรังไข่และระบบสืบพันธุ์เพศเมีย 
ส่วนตัวอ่อนที่มีโครโมโซมเพศเอ็กซว์าย (XY) จะพัฒนาเป็นเพศผู้ โดยเซลล์
สืบพันธุ์จะพัฒนาเป็นรังไข่และระบบสืบพันธุ์เพศเมีย ส่วนตัวอ่อนที่มี
โครโมโซมเพศเอ็กซ์วาย (XY) จะพัฒนาเป็นเพศผู้ โดยเซลล์สืบพันธุ์จะพัฒนา
เป็นอัณฑะและระบบสืบพันธุ์เพศผู้ บนโครโมโซมวาย จะมียืนจ าเพาะที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดเพศ(testis determining factor; TDF) ซึ่งจะมี
บทบาทในระยะเป็นตัวอ่อน โดยผลิตฮอร์โมนที่มีผลให้อัณฑะพัฒนา 
 

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 

ที่มา : หนังสือการจัดการฝูงโคนม  
จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ ภาควิชาสัตวบาล  

คณะเกษตร ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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วันที่ 11 กันยายน 2562 หัวหน้าฝ่ายวจิัยและพัฒนาการเล้ียง  
โคนม มอบหมายให้นายนวนน จันทรประสาร หัวหน้ากอง
พัฒนาการเลี้ยงโคนม ต้อนรับคณะเจ้าหน้าทีป่ศุสัตว์จังหวัด 
ประเทศบังคลาเทศ จากโครงการ International Center for 
Development Communication เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงาน
ของส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง และฟาร์มอินทรีย์ ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาการเลี้ยงโคนม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การเลี้ยงโคนมของทั้ง 2 ประเทศ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในประเทศต่อไป 

 


