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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
สัดส่วนของพนัธุโ์คและความมอีทิธพิลตอ่การใหผ้ลผลติน า้นม     

ของ โคนมไทย 

พจน์ ฤทธ์ิไสว, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ดนัย จัตวา,   

ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี และ Mauricio A. Elzo 

 

      ข้อมูลพันธุ์ประวัติและผลผลิตน ้านมรวมที่ 305 วัน ของ

แม่โค 5,602 ตัว ที่คลอดลูกครั งแรกระหว่าง พ.ศ. 2532 ถึง 

2555 ถูกน้ามาศึกษาจ้านวนพันธุ์โคที่เป็นองคป์ระกอบ 

สัดส่วนพันธุกรรมของแมโ่คนมแตล่ะตัว และความมีอิทธิพล

จ้านวนและสัดส่วนพันธุกรรมตอ่การใหผ้ลผลิตน ้านมที่ 305 

วัน ของโคนมที่ถูกเลี ยงดใูนประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 

โคนมในประชากรส่วนใหญ ่(91%) เป็นโคลูกผสมซึง่มีพนัธุ์ 

โคที่แตกต่างกันเฉลีย่ 3 พันธุ์เป็นองค์ประกอบ (1 ถึง 8 พันธุ)์ 

ความหลากหลายของจ้านวนพันธุ์โคส่งผลตอ่การใหผ้ลผลิต

น ้านม แตกต่างกันอย่างมนีัยส้าคญัทางสถิต ิโคทุกตัวมี

พันธุกรรมโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ รองลงมาคอื พื นเมืองไทย 

ซาฮวิาล เรดเดน เรดซินดิ บราห์มัน บราวน์สวิสส์ และเจอซี่

ตามล้าดบั สัดส่วนพันธุกรรมของโคนมพนัธุ์โฮลสไตน์ 

พื นเมือง และเจอร์ซี่ มีอิทธิพลต่อการให้ผลผลติน ้านมอยา่งมี

นัยส้าคัญทางสถิต ิ(P<0.05) การเพิ่มขึ นของสัดส่วน

พันธุกรรมโฮลสไตน์ส่งผลให้ผลผลติน ้านมเพิม่ขึ น ในทาง

ตรงกันข้าม การเพิ่มขึ นของสัดส่วนพนัธุกรรมพื นเมอืงไทย

และเจอร์ซี่ส่งผลใหผ้ลผลิตน ้านมสดลง ผลการศึกษานี ยืนยันให้

เห็นถึงความหลากหลายทางพนัธุกรรมของโคนมแต่ละตัว และ

ผลกระทบที่มีต่อการใหผ้ลผลติน ้านมของโคนมที่ถูกเลี ยงดใูน

ประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

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  มิถุนายน 2564 

 

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,914 67,437 32,255 170.57 

เหนือ 1.010 49,587 22,689 264.37 

ตอ/น 638 27,122 10,442 118.13 

ใต้ 867 30,811 13,836 62.49 

รวม

ทั งหมด 

 

4,429 

 

177,298 

 

79,303 

 

616.28 
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ปริมาณน ้านม 

กราฟแสดงปริมาณน ้านมรวม 
อ.ส.ค. ตั งแต่ ปี 58-มิ.ย. 64 
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โรงเรอืนโคนมและการจดัการ(ตอ่) 

7.พื นทีส่า้หรบัเลี ยงฝงูโคนมทดแทน 

    ฝูงโคนมทดแทน หมายถึงลูกโคเพศเมียตั งแต่แรกคลอดถึงแม่

โคอุ้มท้องแรกในคาบก่อนคลอดการจัดการฟาร์มโคนมโดยทัว่ไป

จะแบ่งฝูงโคนมทดแทนเป็น 5 กลุ่มตามที่เสนอโดย 

McFarland(1992) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี  

     7.1 ลูกโคแรกคลอด ถึงอาย ุ4 เดือน เป็นระยะทีลู่กโคควรอยู่

บนกรงเดียวที่มีขนาดความกว้าง x ความยาว x ความสูง เท่ากับ 

1 x 1 เมตร พื นกรงความสูงจากพื นประมาณ 15 ถึง 30 

เซนติเมตร มีที่วางถังให้น ้าหรือให้น ้านมถังให้อาหารข้นและ

อาหารหยาบบริเวณหนา้กรงและมีประตูปิดเปิดบรเิวณทา้ยกรง 

      7.2 โครุน่อาย ุ4 ถึง 8 เดือน เม่ือลูกโค สามารถกินอาหารข้น

และหญ้าได้ดีแล้วควรย้ายเข้าเลี ยงในคอกรวม 4 ถึง 6 ตัวต่อคอก 

คอกโครุ่นควรมีขนาดความกว้าง x ความยาว x ความสูง เท่ากับ 

3 x 5 x 1 เมตร รางอาหารอยู่ด้านหนา้มีขนาดความกว้าง

ประมาณ 40 เซนติเมตร ควรจะมีเซลฟ์ล็อค รางน ้าควรอยู่บริเวณ

ท้ายคอกติดกับทางระบายของเสีย 

        7.3 โคสาว 9 ถึง 12 เดือน เป็นระยะที่สามารถเลี ยงอยู่

รวมกันเป็นฝูงตั งแต่ 5 ถึง 40 ตัว ขึ นอยู่ขนาดของโรงเรือน ราง

อาหารควรมีขนาดความกวา้ง 60 เซนติเมตรอยู่ด้านหนา้ และ

ควรมีเซลฟ์ล็อค รางน ้าควรอยู่บริเวณทา้ยคอกติดกับทางระบาย

ของเสีย 

        7.4 สาวอาย ุ13 ถึง 15 เดือน เป็นระยะที่ควรเลี ยงรวมกัน

เป็นฝูง 10 ถึง 15 ตัว ทั งนี เพ่ือช่วยในการตรวจสัด และจดบันทึก

การเป็นสัดของโคสาวได้สะดวกมากขึ น รางอาหารควรมีขนาด

ความกว้าง 80 เซนติเมตร อยู่ด้านหน้า และควรมีเซลฟ์ล็อค ราง

น ้าควรอยุบ่รเิวณทา้ยคอกติดกบัรางระบายของเสีย 

        7.5 แม่โคอุม้ทอ้งแรก เป็นระยะที่ต้องดูแลการให้อาหาร

เป็นพิเศษ เพ่ือป้องกันไม่ให้แม่โคอุ้มท้องแรกมีคะแนนรา่งกาย

น้อยหรือมากเกินไป ซ่ึงมีผลต่อสุขภาพและปัญหาการคลอดยาก 

รางอาหารควรมีขนาดความกว้าง 90 เซนติเมตรอยู่ด้านหนา้ และ

ควรมีเซลฟ์ล็อค รางน ้าควรอยู่บริเวณทา้ยคอกติดกับทางระบาย

ของเสีย 

 

โรงเรอืนสา้หรบัเลี ยงโคนมในภมูอิากาศรอ้นชื น 

      โรงเรือนส้าหรับเลี ยงโคนมในภูมิอากาศร้อนชื น ควรมี

ลักษณะที่ช่วยลดผลกระทบเนือ่งจากภูมิอากาศร้อนชื น ควร

ค้านึงถึงการสร้างร่มเงา ลักษณะของพื น และทิศทางโรงเรือน 

นอกจากนั นยังอาจเป็นโรงเรือนทีช่่วยระบายความร้อน ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี  

      1.การสร้างร่มเงา เพ่ือป้องกันผลกระทบของความรอ้นจาก

แสงแดดที่มีต่อโคนม หรือลดการสะสมความร้อนภายในโรงเรือน 

การสร้างร่มเงาท้าได้ 2 แบบคือ 

          1.1 ร่มเงาธรรมชาติ คือร่วมเงาที่ได้จากต้นไม้ 

          1.2 ร่มเงาถาวร คือร่มเงาที่ได้จากการสรา้งหลังคา

โรงเรือนซ่ึงควรมีคุณสมบัติที่เสนอโดย Bray และคณะ(1994) 

ดังนี  

 
ฮอรโ์มนการสบืพนัธุ ์ 

(Endocrinology of Reproducttion) (ต่อ) 

      ฮอร์โมนจากไฮโปธาลามัส (Hypothalamic 

releasinginhibiting hormones) 

          ฮอร์โมนที่สร้างจากสมองส่วนไฮโปธาลามัส ที่ควบคุมการ

ท้างานของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ คือ จีเอ็นอาร์เอช (GnRH or 

LHRH) เอชีทีเอช (ACTH) และพีไอเอฟ นอกจากนี ไฮโปธาลามัส

ยังเป็นแหล่งสร้างฮอร์โมนออกซิโตซิน (oxytocin) และวาโซเพรส

ซิน (vasopressin) ซ่ึงจะถูกเก็บสะสมไว้ที่ต่อมพิทูอิตารีส่วนหลัง 

           ฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอชเป็นฮอร์โมนโปรตีน (decapeptide) 

สกัดได้จากสมองส่วนไฮโปธาลามัส ประกอบด้วยกรดอะมิโน 

(amino add) 10 ตัวต่อกันเป็นสาย มีน ้าหนักโมเลกุล 1,183 ตาล

ตัน สังเคราะห์และเก็บไว้ที่สมองบริเวณ medial basal 

hypothalamus จีเอ็นอาร์เอช เป็นฮอร์โมนที่ท้างานโดยเชื่อมเซลล์

ประสานกับระบบฮอร์โมน โดยสัญญาส่ือประสาท ความถ่ีของการ

หลั่งจีเอ็นอาร์เชเข้าสู่ระบบไฮไพซีลพอร์ทอลซิสเต็ม ไปกระตุ้นการ

หลังเอฟเอสเอชและแอลเอช จากต่อมพิทูอิตารีส่วนหน้า 

ต่อมพิทูอติาร(ีPituitary gland) 

     ต่อมพิทูอิตารีแบ่งตามลักษณะทางกายภาพเป็นส่วนหน้า 

(anterior lobe) ส่วนกลาง (intermediate lobe) และส่วนหลัง 

(posterior lobe) สมองส่วนต่อมพิทูอิตารีส่วนหน้า (anterior 

pituitary gland)  มีเซลล์ลักษณะต่างกัน 5 แบบท้าหน้าที่สร้างและ

หลังฮอร์โมน 6 ชนิด กลุ่มที่หลั่งฮอร์โมนทางการสืบพันธุ์คือเซลล์

กลุ่มโกนาโดโทรบ(gonadotropes) หลั่งฮอร์โมนเอฟเอสเอช และ

ฮอร์โมนแอลเอช ฮอร์โมนทั งสองเป็นไกลโคโปรตีน 

(glycoproteins) ส่วนกลุ่มโซมาโตโทรป (somatotropes) หลั่ง

โกรทฮอร์โมน กลุ่มคอรต์ิโคโทรบ (corticotropes) หลั่งอดีโนคอร์

ติโคโทรฟิกฮอร์โมน (adenocorticotropic hormone; ACTH) 

กลุ่มแมมโมโทรบ (mammotropes) หลั่งฮอรโมนโปรแลกติน 

กลุ่มไธไรโทรบ (thyrotropes) หล่ังฮอร์โมนโธรอยด์สติมูเลติง

ฮอร์โมน(โครงสร้างและหน้าที่ของฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมพิทูอิตาร ี

      ฮอร์โมนจากตอ่มพทิดูติารสี่วนหน้า (Adenohypophyseal 

hormones) 

      ต่อมพิทูอิตารีส่วนหน้าหลั่งฮอร์โมนที่ส้าคัญตามตัวคือ เอฟเอส

เอส แอลเอช และไปรแลกดิน ซ่ึงฮอร์โมนเอฟเอสเอชและแอเอช 

เป็นไกลโคโปรตีนมีน ้าหนักโมเลกุล 25,000 และ 40,000 ดาลตัน 

ตามล้าดับ ฮอร์โมนทั งสองตัวประกอบด้วยโปรตีน 2 ส่วนเหมือนกัน

คืออัลฟาซับยูนิต ( -subunit) และเบต้าซับยูนิต (-subunit) 

สร้างและหลั่งโดยเซลล์กลุ่มโกนาโดโทรบ (gonadotropes) ใน

ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ส่วนฮอร์โมนโปรแลกดินเป็นโปรตีนฮอร์โมน

สร้างจากเซลล์กลุ่มแมมโมโทรป (mamatropes) ในต่อมพิทูอิตารี

ส่วนหน้า ฮอร์โมนนี เป็นไปรตีนมีน ้าหนักโมเลกุล 23,000 ดาลดัน 

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  10  ประจ า เดือน กรกฎาคม 2564   (หน้า  4)  

วันท่ี 29 มกราคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นายวุฒิชัย    
จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารอืการท าประกนัภัยโคนม เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร พร้อมยกระดับมาตรฐานธุรกิจโคนมในประเทศไทย โดย
มีคุณณัฐพินี ประภากาศ ผู้อ านวยการฝ่ายขายรายบุคคล-สถาบันการเงิน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าเสนอ
เงื่อนไขกรมธรรม์ พร้อมด้วยนายรัชพล หลิมวัฒนา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 เจ้าหน้าท่ีจากกรม
ปศสุัตว์ ตัวแทนจากสหกรณ์โคนม 16 แห่ง ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี ้ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมารค์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 
           


