
ปีที่ 22 ฉบับที่  6 ประจ ำเดือน  มีนำคม 2563      
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำกำรเลี้ยงโคนม 

E-mail  : farmproduction@dpo.go.th 

 

“.....พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่า บุคคลใด
ประกอบความดีคุณความดีนั้นย่อมตอ้ง
สนองตอบ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนแต่ละ
ท่าน ให้พยายามบ าเพ็ญความดีด้วย
น้ าใจอันบริสุทธ์ิ แม้บางโอกาสอาจจะ
ต้องเสียสละบ้างก็จงมานะอย่าท้อถอย 
จงสมัครสมานสามัคคีรว่มใจกันให้
มั่นคงด้วยดี ท้ังนี้เพื่อความสุขสวัสดี
ของท่านและเพื่อความวัฒนาถาวรของ
ประเทศชาติอันเป็นท่ีรักของเรา
ทั้งหลาย....” 

 พระราชด ารัส ในโอกาสขึ้นปี  
พุทธศักราช 2597 
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ระบบกำรพัฒนำศักยภำพทำงพันธุกรรมโคนม อ.ส.ค. 
D.P.O. DAIRY GENETIC IMPROVEMENT SYSTEM 

 
 
     การประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมในปี พ.ศ.2563 ใช้ข้อมูลสมรรถภาพ 
การผลิต พันธุ์ประวัติของโคนมที่ให้ผลผลิตน้ านมครั้งแรกจ านวน 12,859 ตัว  ซึ่งถูก 
เลี้ยงในฟาร์มโคนม 1,189 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีโคจ านวน 4,518 ตัว (พ่อพันธุ์ 292 ตัว 
และแม่พันธุ์ 4,226 ตัว) ที่ถูกจีโนไทป์ด้วยชิปเชิงการค้า GENESEEK GENOMIC 
PROFILER เพ่ือให้ได้เครื่องหมายทางพันธุกรรมสนิปส์ (SINGLE NUCLEOTIDE  
POLYMORPHISM; SNP) จ านวน 117,338 ต าแหน่ง ชุดข้อมูลลักษณะที่ปรากฏ  
พันธุ์ประวัติ และรูปแบบพันธุกรรมในระดับจีโนมดังกล่าวถูกรวมเข้าด้วยกัน และน ามา 
ใช้ในการค านวณหาค่า GEBV ส าหรับลักษณะของโคนมแต่ละตัวในประชากร  
ขอขอบคุณเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลและตัวอย่าง 
เลือดของโคนมแต่ละตัว ส าหรับน ามาใช้ในการประเมินความสามารถทางพันธุกรรม 
จีโนมโคนม อ.ส.ค. ในปีนี้ 

 
“แนวทำงเพิ่มควำมก้ำวหน้ำทำงพันธุกรรมในฝูงโคนมไทย” 

1.ประเมินสถานการณ์ของฝูงโคนมของตนว่ามีปัญหาหรือความต้องการพัฒนาในเรื่องใด 
   ภายใต้ข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในฟาร์ม 
2.ก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการปรับปรุงพันธุ์ให้ชัดเจน 
3.คัดเลือกโคพ่อและแม่พันธุ์ดีด้วยความเข้มช้นที่เหมาะสมตามสถานการณ์ของฝูง 
  และทรัพยากรที่มีอยู่ 
4.พิจารณาใช้ประโยชน์ จากพ่อพันธุ์ที่ได้รับการพิสูจน์ด้วยเทคโนโลยีจีโนมเป็นส่วนหนึ่ง 
   ของแผนการปรับปรุงพันธุ์เพ่อลดความเสี่ยง เพ่ิมความแม่นย าและลดช่วงระหว่างรุ่น 
   น าไปสู่การเพ่ิมความก้าวหน้าทางพันธุกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
ปัจจัยทีมีอทิธพิลและความสัมพันธร์ะหวา่งราคารับซื้อน้้านมดบิ 

ไขมันนมระดับการปนเปื้อนแบคทเีรยี และจ้านวนโซมาตกิเซลล์ใน

น้้านมดิบที่ผลิตโดยสมาชกิของสหกรณโ์คนมแห่งหนึ่งในเขตภาค

กลางของประเทศไทย 

อามีนา แสงจันทร์ และศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 

 

     ราคารับซือ้น้้านมดิบ ไขมันนม ระดับการปนเปื้อนเบคทีเรีย 

และจ้านวนโซมาติกเซลลใ์นน้้านมดิบที่ผลิตโดยเกษตรกรผู้

เลี้ยงโคนมจ้านวน 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 เซลล์ความผนั

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) ฟาร์มขนาดเล็กไดร้าคารับซื้อน้้ามนัดิบสูงกว่า 

(P<0.05)ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเป็นผลจาก

ฟาร์มขนาดเล็กผลติน้้านมที่มรีะดบัการปนเปื้อนแบคทีเรียใน

น้้านมน้อยกว่า (P<0.05) และมีปริมาณไขมนัในน้้านม

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) ผล

การศึกษาครั้งนี้บอกเปน็นัยใหเ้ห็นถึง ความส้าคญัและความ

จ้าเป็นของการลดปรมิาณการปนเปื้อนแบคทีเรียและโซมาตกิ

เซลล์ที่แตกต่างกันไปตามฤดกูาล พื้นที่ตั้งฟาร์ม และขนาด

ฟาร์มโคนมของเกษตรกร     
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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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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปริมาณนม 

กราฟแสดงปริมาณน ้านมดิบรวม อ.ส.ค 
ตั งแต่ ม.ค2558-ก.พ.2562 

รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 58 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 59 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 60 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 61 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 58 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 59 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 60 

รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน้้านมและสมาชกิส่งน้้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2563  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,997 66,392 30,961 396.35 

เหนือ 940 48,677 21,801 301.47 

ตอ/น 669 26,330 11,063 136.22 

ใต้ 901 31,922 13,851 112.12 

รวม

ทั้งหมด 

 

4,514 

 

173,321 

 

77,676 

 

947.21 

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  22  ฉบับที่  6  ประจ า เดือน มีนาคม 2563   (หน้า  3)  
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ปริมาณน ้านม 

กรำฟแสดงปริมำณน้ ำนมรวม อ.ส.ค. 
ตั้งแต่ ปี 58-ก.พ 63 

รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 58 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 59 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 60 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 61 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 62 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 63 
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สถานการณก์ารผลติน้า้นมดบิ การจดัการฝงูโคนม  

และปญัหาการเลีย้งโคนมในประเทศไทย(ตอ่) 

ผลของภมูอิากาศรอ้นชืน้ตอ่ผลติภาพการผลติของโคนม 

     ความเครียดเนื่องจากความร้อน (Heat stress) ก่อให้เกิด

การสูญเสียทางเศรษฐกจิในอุตสาหกรรมของการเลีย้งโคนมทัว่

โลก เนื่องจากท้าให้ผลิตภาพการผลิต (Productivity) ลดลง หาก

ภูมิอากาศมีอุณหภูมิและความช้ืนสูงกว่าภูมิอากาศทีโ่คนมอยู่

อย่างสบาย (Thermal neutral zone) จะท้าให้การให้ผลผลติ

นมการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ องค์ประกอบ และภูมิคุ้มกันโรค

ลดลง โคนมที่ถูกเลี้ยงภายใต้สภาพแวดล้อมทีก่่อให้เกิด

ความเครียดเนืองจากความร้อน จะกินอาหาร เค้ียวเอื้อง และดูด 

ซ่ึมสารอาหารลดลง แต่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทีค่วบคุม

การใช้พลังงานและการใช้พลังงานในการด้ารงชีพเพ่ิมข้ึน ใน

ที่สุดท้าให้ปริมาณสารอาหารและ/หรอืพลังงานทีใ่ช้ใน

กระบวนการผลิตนมลดลง และแม่โครีดนมจะสูญเสียน้า้หนักตัว 

     กระบวนการสังเคราะห์และหลั่งน้้านม เป็นกระบวนการทีถู่ก

ควบคุมด้วยฮอร์โมนหลายชนดิ และมีความไวต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และภูมิอากาศแวดล้อม ฮอร์โมนที่มี

บทบาทส้าคัญในการสังเคราะห์น้า้นม (Lactogenic 

hormones) ซ่ึงอยู่ในกลุ่มแกนกลางของโซมาโตโทรปิน 

(Somatotropicaxis) ได้แก่ ฮอร์โมนโซมาโตโทรปิน 

(Somatotropin) หรือฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต 

(Growth hormone) และอินซูลินไลค์โกทแผคเตอร์วนั 

(Insulin-like growth factor-1; IGF-1, ไอจีเอฟ-1”) 

Rhoads และคณะ, 2009) กล่าวคือ 

     แม่โครีดนมที่มีพลังงานสมดุลเชิงบวก Positive energy 

balance) การหลั่งฮอร์โมนโซมาไตโทรปิน จากต่อมใต้สมอง

ส่วนหน้า (Anterior pituitary) จะแบ่งสรรโภชนะ (Nutrient 

partitioning) ไปที่เต้านมเป็นหลัก โดยลดการแบ่งสรรโภชนะ

ไปที่เนื้อเยื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่เต้าน้้านม (Extra-mammary tissue) 

และกระตุ้นให้ตับสังเคราะห์และหลั่ง “ไอจีเอฟ-1” ดังนั้นแม่โครีด

นมจะผลิตน้้านมได้ตามศักยภาพทางพันธุกรรม 

     แม่โครีดนมที่มีพลังงานสมดุลเชิงลบ (Negative energy 

balance) ฮอร์โมนในกลุ่มแกนกลางของโซมาโตโทรปินจะอยู่

ในภาวะแยกหรือไม่ควบคู่ (Uncouples)กล่าวคือ ถึงแม้

ฮอร์โมนควบคุมการเจรญิเติบโตจะมีระดับสูง แต่ตับจะสังเคราะห์

และหลั่ง “เอจีเอฟ-1” ลดลง อย่างไรก็ตามถึงแม้ฮอร์โมนควบคุม

การเจริญเติบโตจะอยูใ่นภาวะไม่ควบคู่ แต่ก็ยังคงบทบาทในการ

แบ่งสรรโภชนะยังเต้านมเป็นหลักนอกจากนัน้ เนื้อเยื่อไขมันของ

แม่โครีดนมที่มีพลังงานเชิงลบ จะสลายไขมันเพ่ือให้เนือ้เยื่ออื่นๆ 

โดยใช้กรดไขมันอิสระ (Non esterified free fatty acids) 

เป็นแหล่งพลังงาน ทั้งนี้เพ่ือส้ารองน้้าตาลกลูกโคสส้าหรับใช้ใน

กระบวนการสังเคราะห์น้้านม ดังนั้นแม่โครีดนมจะมีน้า้หนักตัวที่

ลดลงอย่างต่อเนื่อง   

 

 
กายวภิาคของระบบสบืพนัธุ ์ 

(Anatomy of the Reproductive System) (ต่อ) 

ระบบสบืพนัธุเ์พศเมยี  Female reproductive system) 

     ระบบสืบพันธุ์เพศเมียท้าหนา้ทีเ่กี่ยวข้องกับการผลิตไข่ การ

เดินทางของไข่และตัวอสุจกิารเจริญเติบโตของลูก ตลอดจนการ

คลอด ประกอบด้วยอวัยวะหลักคือ รังไข่ (ovaries) ท่อน้าไข่ 

(oviduct or follopian tube) มดลูก (uterus) คอมดลูก 

cervix) ช่องคลอด (vagina) ปากช่องคลอด (vulva) และ

เนื้อเยื่อช่วยพยุงอวัยวะในช่องเชิงกราน broad ligaments) ซ่ึง

วางตัวอยู่ในช่องเชิงกรานเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนแขวนลอย

อยู่ในช่องท้องโดยมีเยื่อยดึคือ มีโซวาเรียม (mesovarirm) ยึด

ส่วนรังไข่ มีโซชัลฟิงซ์ (mesosalpinx) ยึดส่วนท่อน้าไข่ และมี

โซมีเตรียม (mesometrium) ยึดส่วนมดลูก ระบบสืบพันธุ์โค

เพศเมีย 

รังไข ่(Ovaries) 

     รังไข่เป็นอวัยวะทีท่า้หนา้ทีส่ร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 

(gametogenic function) ที่เรียกว่า โอโอไซต์ (oocyte) โดย

ขบวนการโอโอจนีซิีส (oogenesis) รังไข่เป็นที่สะสมโอโอไซต์

ต้ังแต่แรกเกิดรวมทั้งสร้างฟอลลเิคิลและสรา้งฮอร์โมนเพศ 

(endocrine function) ที่ส้าคัญคือเอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน

และแอนโตรเจน ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฟอลลเิคิล การตกไข่ 

การปฏิสนธิ การต้ังท้อง รังไข่ มีรูปร่างกลมรี ผิวไม่เรียบ มีสอง

ข้างข้างซ้ายและข้างขวา มีขนาดเปลี่ยนแปลงข้ึนกับว่าอยู่ในระยะ

ใดในวงรอบการเป็นสัด ขนาดโดยประมาณมีความยาวประมาณ 

1.5-5.0 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.0-3.0 

เซนติเมตร รังไข่ถูกยึดให้ห้อยอยู่ในเยือ่แขวนรังไข่มีซาเรยีม 

(broad ligaments-mesovarium) รังไขแขวนอยู่ด้านบนของ

ช่องท้องใกล้กับส่วนปลายสุดของปีกมดลูก โคเป็นสัตว์ที่ออกลกู

ตัวเดียว รังไข่ประกอบด้วยคอร์ปัสลูเทียมใบเดียวและพบฟอลลิ

เคิลชนิดต่างๆ บริเวณขอบริมนอกของรังไข่ 

     โครงสรา้งของรงัไข ่Structure of the ovaries) 

     รังไข่แบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนนอก (cortex) เป็นบริเวณที่อยู่

ของฟอลลเิคิล  และคอรัปัสลูเทียมแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

(tunica albuginia) ที่ห่อหุ้มด้วยเยื่อบุผิวส่วนนอก (cuboidal 

surface epithelium) และรังไข่ส่วนใน (medulla) มีเนื้อเยื่อ

เกี่ยวพัน เส้นเลือดและเส้นประสาททีเ่ข้ามาหล่อเลีย้งรังไขทางข้ัว 

(hilus) รังไข่มีหน้าที่สร้างไข่ ขบวนการสร้างไข่(oogenesis) 

เป็นขบวนการผลิตไข่ (ova หรือ oocyte) เกิดข้ึนในรังไข่ใน

กลุ่มเซลล์โอโอโกเนยีม (oogonium) ที่พัฒนาในส่วนเซลล์

สืบพันธุ์ (germinal epithelium) ที่อยู่ช้ันรอบๆ รังไข่ 

(cortex)เริ่มในระยะเป็นลูกในทอ้ง fetal ovary) ซ่ึงเซลล์ใน

ส่วนนี้จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

     โครงสร้างของฟอลลเิคิลหรือถุงไข่ เปลี่ยนแปลงไปตามการ

เจริญเติบโตของฟอลลเิคิลในระยะต่างๆ  

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  22  ฉบับที่  6  ประจ า เดือน มีนาคม 2563   (หน้า  4)  

             

            ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายวุฒิชัย จั่นเพชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาการเลี้ยงโคนม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Appication Zyan Dairy Farm ให้กับ
พนักงานสายกิจการโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม,ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้และฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในเขตพ้ืนที่ส่งเสริม อ.ส.ค. ภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งาน
และน า Appication Zyan Dairy Farm มาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มเกษตรกร                  
โดยมี ผศ.ดร.นสพ.มนกานต์ อินทรก าแหง อาจารย์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และ ผศ.ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ 
อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะ ผู้พัฒนา Appication Zyan Dairy Farm   
เป็นวิทยากรในการอบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่    
17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค 


