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ประเทศ 2559 2560 2561 2562 25631/ อัตรำเพิ่ม
(ร้อยละ) 

อินเดีย 53.50 54.00 52.48 54.60 56.45 1.19 

สหภาพยุโรป 23.55 23.53 23.31 22.91 22.63 -1.06 

บราซิล 17.43 16.26 16.30 16.50 16.80 -0.59 

สหรัฐอเมริกา 9.33 9.41 9.40 9.34 9.37 0.01 

รัสเซีย 7.24 7.08 6.82 6.66 6.58 -2.49 

เม็กซิโก 6.45 6.55 6.55 6.50 6.50 0.08 

อื่นๆ 21.98 20.66 19.91 19.55 19.51 -2.89 

รวม 139.48 137.49 134.77 136.06 137.84 -0.34 

จ ำนวนโคนมในประเทศท่ีส ำคัญของโลก ปี 2559-2563 

ประเทศ 2559 2560 2561 2562 25631/ อัตรำเพิ่ม
(ร้อยละ) 

สหภาพยุโรป 151.00 153.40 154.58 155.20 156.70 0.86 

สหรัฐอเมริกา 96.37 97.76 98.69 99.06 100.49 0.97 

อินเดีย 78.10 83.63 89.80 92.00 94.00 4.77 

จีน 30.64 30.39 30.75 32.00 33.00 2.02 

รัสเซีย 30.51 30.93 30.40 30.56 31.00 0.20 

บราซิล 22.73 23.62 23.75 24.45 24.95 2.23 

อื่นๆ 89.30 90.24 91.75 91.04 92.17 0.72 

รวม 498.65 509.97 519.72 524.31 532.31 1.60 

ปริมำณผลผลิตน้ ำนมดิบในประเทศท่ีส ำคัญของโลก ปี 2559-2563 

หน่วย : ล้านตัน 

หน่วย : ล้านตัน 

หมำยเหตุ : 1/ ข้อมูลเบื้องต้น 
ที่มำ : Dairy, World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, July 2020 
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จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
การประเมนิความสามารถทางพนัธกุรรมจโีนมดว้ยการใชบ้นัทกึ

พันธุป์ระวตัแิตกตา่งกนัในประชากรโคนมของประเทศไทย 

 

ดนัย จัตวา, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, Mauricio A. Elzo  

และ ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 

 

      การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทยีบความแม่นย า 
ความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม (GEBV) และล าดับของสัตว์ที่

ถูกประเมินด้วยหุ่นจ าลองทีใ่ช้บันทกึพันธุ์ประวัติแตกต่างกัน 

ข้อมูลผลผลิตน้ านมที ่305 วัน (MY) ไขมันนมที่ 305 วัน (FY) 

และพันธุ์ประวัติของโคนมทอ้งแรก 8,361 ตัว (810 ฟาร์ม) และ

จีโนไทป์ (74,144 SNP) ของโคนม 2,661 ตัว ถูกน ามาใช้ใน

การศึกษา หุ่นจ าลองทางพันธุกรรมจโีนมแบบ Single-step ถูก

จ าลองสถานการณ์ให้ใช้ประโยชนจ์ากบันทกึพันธ์ุประวัติของสัตว์

ที่ถูกจีโนไทป์แตกต่างกัน ได้แก่ สัตว์มีพันธุ์ประวัติสมบูรณ์ 

(FPM) สัตว์มีเพียงพ่อพันธุ์(PSM) สัตว์มีเพียงแม่พันธุ์(PDM) 

และ สัตว์ที่ไม่มีข้อมูลพันธุ์ประวติั (NPM) หุ่นจ าลองดังกล่าว

พิจารณาฟาร์ม-ปี-ฤดูกาลทีค่ลอดลกู อายุเม่ือคลอดลูก และเฮทเทอ

โรซิส เป็นปัจจัยก าหนด และพันธุกรรมบวกสะสมและความ

คลาดเคลื่อนเป็นปัจจยัสุ่ม ผลการศึกษาพบว่า FPM มีความ

แม่นย าเฉลี่ยสูงที่สุด (MY: 39.71%; FY:29.23%) รองลงมา

ได้แก ่PSM (MY: 35.66%; FY: 28.90%) PDM (MY: 

35.49%; FY: 27.69%) และ NPM (MY: 34.22%; FY: 

27.28%) ตามล าดับ ค่า GEBV และล าดับของสัตว์ที่ถูกประเมิน

ระหว่างหุ่นจ าลองเหล่านีแ้ตกต่างกันโดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ของ GEBV ในช่วง 0.81 ถึง 0.82 ส าหรับ MY และ 0.80 ถึง 

0.82 ส าหรับ FY และสหสัมพันธ์ล าดับในช่วง 0.72 ถึง 0.74 

ส าหรับ MY และ 0.70 ถึง 0.74 ส าหรับ FY ผลการศึกษานี้

ช้ีให้เห็นว่า ข้อมูลพันธุ์ประวัติมีความส าคัญต่อการประเมิน

ความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม การใช้ประโยชน์ข้อมูลจีโน

ไทป์ ผลผลิต และพันธุ์ประวัติทีส่มบูรณ์รว่มกันสามารถเพ่ิมความ

แม่นย าได้มากทีสุ่ด และสร้างความก้าวหน้าทางพันธุกรรมใน

ประชากรโคนมไทยได้อย่างมีศักยภาพ 
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รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน้ านมและสมาชกิส่งน้ านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้ านม

(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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รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน้ านมและสมาชกิส่งน้ านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  กันยายน 2564  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้ านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,909 69,788 30,446 150.62 

เหนือ 1.004 45,623 21,111 230.64 

ตอ/น 645 26,291 8,542 96.47 

ใต้ 861 31,351 13,683 56.48 

รวม

ทั้งหมด 

 

4,419 

 

173,412 

 

73,850 

 

534.92 

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  24  ฉบับที่  1  ประจ า เดือน ตุลาคม 2564   (หน้า  2)  
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โรงเรอืนโคนมและการจดัการ(ตอ่) 

     2.2 โรงเรือนระบบปิด (Evaporative tunnet 

ventilation)  

            โรงเรือนระบบปิดสามารถแบง่ตามลกัษณะการติดตัง้

ระบบท าความเย็น การสร้างระบบชว่ยระบายความร้อนแบบนี้

สามารถช่วยเพิม่ประสิทธิภาพการใหน้้ านมประมาณร้อยละ 

20 (Bray และคณะ, 1994)  

             2.2.1 ระบบท าความเย็นแบบพดัลมพรอ้มที่ครอบ

พัดลม และมีฟอกเกอร์สเปรย์น้ าที่เรียกว่าคอรร์อลคลูอีแวปอเร

ทีฟคูลลิ่ง (Korral kool evaporative cooling) ที่เสนอโดย 

Armstrong และ Welchert(1994) ซึ่งเป็นระบบที่ใชพ้ดัลม

ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1.2 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟา้ขนาด 

1.5 ถึง 2.25 กิโลวัตต์ และมีที่ครอบพัดลมท าด้วยสแตนเลส 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ถึง 9 เมตร ติดตั้งที่ดา้นในของหลงัคาและ

ครอบพัดลม และติดตั้งฟอกเกอรท์ี่ใชก้ับแรงดนัสูงขนาด 

1,400 ถึง 5,000 เคปา อัตราสิ้นเปลืองน้ าประมาณ 78 ถึง 

384 ลิตรต่อชั่วโมง 

              2.2.2 ระบบท าความเย็นแบบตดิตัง้แผงท าความเย็น

ที่ผนังด้านใดดา้นหนึ่งของโรงเรือนที่เรียกวา่คูลลิ่งแพค

(Cooling pak) ที่ท าจากกระดาษให้น้ าไหลสู่ภายในชอ่ง

กระดาษ หรือใช้มุ้งเขียวและฟอกเกอร์สเปรย์น้ า และติดตั้งพัด

ลมดูดอากาศจากโรงเรือนโดยตดิตัง้พัดลมดา้นตรงขา้มกับ     

คูลลิ่งแพค เพื่อดูดละอองน้ าและพาความเย็นจากคูลลิ่งแพค

ไปสู่ด้านที่ติดพดัลมและระบายออกจากโรงเรือน 

     การลดอุณหภมูดิว้ยการระเหย(การใหน้้ าไหลผา่นมุ้งตา

ข่ายหรือกระดาษรังผึง้; Cooling pads) ในโรงเรือนระบบ

ปิด จะก่อให้เกิดการสะสมความชืน้รอบๆ ตัวโค ท าให้

ความสามารถระบบความรอ้นออกทางตอ่มเหงื่อลดลง ท าให้โค

นมต้องระบบความร้อนผา่นทางระบบหายใจมากขึน้ และอาจ

ก่อให้เกิดการหอบดงันั้นการระบายความร้อนออกทางตอ่ม

เหงื่อและผิวหนังของโคนมที่อยู่ในโรงเรือนระบบปดินี้ ขึ้นอยู่

กับความเรว็รอบๆตวัโค 

     ภายใต้อุณหภมูอิากาศร้อนแหง้ การระบายความร้อนด้วย

การระเหยในโรงเรือนระบบปดินี้ จะช่วยให้อัตราการหายใจ

ลดลง 15.5 ครั้งต่อนาที อุณหภูมิที่ทวารลดลง 0.6 องศา

เซลเซียส และผลผลิตน านมเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับแม่

โครีดนมที่อยู่ในโรงเรือนระบบเปดิที่ใชพ้ดัลมชว่ยระบายความ

ร้อน (Smith และคณะ, 2006ก) อย่างไรก็ตามเมือ่

เปรียบเทียบกับแมโ่ครีดนมที่อยู่ในโรงเรือนระบบเปดิที่ใชพ้ัด

ลมและสเปรย์น้ าจะช่วยใหอ้ัตราการหายใจลดลง 13 ครั้งต่อ

นาที อุณหภูมิทวารหนักลดลง 0.4 องศาเซลเซยีสและผลผลิต

น้ านมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 (Smith และคณะ, 2006ข) 

 
กายวภิาคของระบบสบืพนัธุ ์ 

(Anatomy of the Reproductive)  (ต่อ) 

      ออกซิโตซินมีบทบาทในขบวนการสิบพันธุ์คือ ในระยะฟอลลิคิว

ลาเฟส(follicular phase) ของวงรอบการเป็นสัด ออกซิโดซินจะ

กระตุ้นการบีบตัวของมดลูกซ่ึงจะช่วยให้ตัวอสุจิเคลื่อนที่ไปถึงท่อน า

ไข่ในระยะเป็นสัด และระยะสุดท้ายของการตั้งท้องฮอร์โมนออกซิ

โตซินจะกระตุ้นการบีบตัวของมดลูก ท าให้คอมดลูกที่ขยายตัวแล้วมี

ความตึงตัวช่วยให้ขับลูกออกจากช่องคลอด ซ่ึงลูกโนมดลูกเป็น

ตัวกระตุ้นให้มีการหลังออกซิโตซินเม่ือลูกเคลื่อนมาชนคอมดลูก 

เรียกกลไกน้ีว่าเฟอกูสันรีเฟล็ค (Ferguson’s reflex) ออกซิโดซิน

ยังมีบทบาทต่อการท างานของคอร์ปัสลูเทียม โดยออกซิโตซินที่เยื่อบุ

มดลูก (endometrium) จะกระตุ้นให้เยื่อบุมดลูกมีการหลั่งโปรสตา

แกลนดินเอฟทูอัลฟา ท าให้มีการสลายคอร์ปัสลูเทียม และมีรายงาน

ว่าการให้ออกซิโตซินจากภายนอก (exogenous oxytocin) 

สามารถเหน่ียวน าให้เกิดการสลายคอร์ปัสลูเทียมในโคได้ ตัวรับออก

ซิโตชิน (oxytocin receptor) พบอยู่ในผนังของเซลล์เยื่อบุมดลูก

เม่ือมีการจับกันกับออกซิโตชินจากเซลล์ลูเทียล (luteal oxytocin) 

กับตัวรับที่ผนังมดลูกจะท าให้เกิดการเปลี่ยนกรดอราชิโดนิกไปเป็น

โปรสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟาในชั้นเซลล์เยื่อบุของมดลูกความ

เข้มข้นของตัวรับออกซิโตซินจะต่ าในระยะต้นของวงรอบการเป็นสัด 

และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยในวันที่เพิ่มขึ้นในวงรอบ และจะถูกกระตุ้นโดย

ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่หลั่งจากฟอลลิเคิลที่เจริญ ในระยะกลางของ

วงรอบการเป็นสัด 

        อย่างไรก็ตามการท างานของฮอร์โมนออกซิโตซินที่เป็นที่รู้จัก

ทั่วไปคือ การกระตุ้นการหลั่งน้ านมในแม่โคในระยะให้นม โดยมีส่ิง

กระตุ้นจากการเห็น การสัมผัสของลูกดูดนม เสียงเครื่องรีดนม 

เหล่าน้ีกระตุ้นให้ฮอร์โมนออกซิโตซินหลั่งเข้าสู่กระแสเลือด เม่ือไป

ถึงเต้านมจะท าให้กล้ามเน้ือ (myoepithelial cells; smooth 

muscle cells) ที่อยู่รอบกระเปาะสร้างน้ านมในเต้านม(alveoli in 

mammary gland) บีบตัวขับน้ านมออกมา 

 

ต่อมไพเนยีล(Pineal gland) 
     ต่อมไพเนียล(pineal glands) มีจุดก าเนิดจากส่วน 

neuroepithelium ที่เจริญออกมาจากส่วนเพดานปากของ third 

ventricle ส่วนใต้ของส่วนท้ายของ Corpus collosum ต่อมไฟ

เนียลในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าจะเป็นตัวรับแสงที่ส่งสัญญาณต่อไปยัง

มอง ส่วนในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเป็นต่อมสร้างฮอร์โมน 

(endocrine gland) บทบาทของฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลอยู่

ภายใต้อิทธิพลของช่วงเวลามืดและสว่างในแต่ละวัน (dark-light 

cycles) และในแต่ละช่วงของฤดูกาล (seasonal cycles) ซ่ึงจะไป

มีบทบาทส าคัญต่อการควบคุมระบบสืบพันธุ์ (neuroendocrine 

control) ต่อมน้ีจะแปรข้อมูลผ่านประสาทตาที่รับแสงเป็นช่วง

ระยะเวลายาวส้ันของแสงในวัน (daylight  length) แล้วไปกระตุ้น

การหลั่งฮอรโมนเมลาโตนินเข้าสู่กระแสเลือด (blood stream) 

และของเหลวในระบบประสาท(cerebrospinal fluid) ในโค

บทบาทไม่ชัดเจนแต่มีส่วนเก่ียวข้องทางอ้อมกับการควบคุมการ

สืบพันธุ์เช่นกัน       

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

 

 

 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 

ที่มา : หนังสือการจัดการฝูงโคนม  จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์  
ภาควิชาสัตวบาล   คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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