
ปีที่ 23 ฉบับที่  11 ประจ ำเดือน  สิงหำคม 2564      
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำกำรเลี้ยงโคนม 

E-mail  : farmproduction@dpo.go.th 

 

“.....เมื่อจะเริ่มงานสิง่ใด ก็ให้พยายาม
คิดพิจารณาให้จนเห็นจุดหมาย เห็น
สาระ และประโยชน์ท่ีแท้ของงานนั้น
อย่างแจ่มแจ้ง แล้วจึงลงมือกระท าด้วย
ความตั้งใจ มั่นใจ และด้วยความ
รับผิดชอบอย่างสูงให้งานด าเนินลุล่วง
ตลอดไปอย่างต่อเนื่อง โดยมิให้บกร่อง
เสียหาย...” 

พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2533 

สำระ 
                                               หน้ำ 

บทคัดย่องานวิจัยภายในประเทศ      2 

จ านวนโคนม อ.ส.ค.                     2 

การจัดการฟารม์                         3 

การจัดการด้านสุขภาพ                  3 

Dairy Activities News                4 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihobSc_5jTAhVEuY8KHby7DEwQjRwIBw&url=http://www.pttplc.com/&psig=AFQjCNElRrmoY9_OB8aYXKOrxIAPYgLxJQ&ust=1491882912969870


จดหมายข่าวโคนม ปีที่  20  ฉบับที่  8  ประจ า เดือน พฤษภาคม 2562   (หน้า  2)  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
ผลการใชก้ารพยากรณจ์โีนมตอ่การประเมนิพนัธกุรรมจโีนม    

โคนมในประเทศไทย 

 

ดนัย จัตวา, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, Mauricio A. Elzo  

และ ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 

 

      วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้การพยากรณ์จโีนมต่อการ
ประเมินพันธุกรรมจีโนมโคนมไทยสา้หรับผลผลิตน า้นม 305 วัน 

(MY) และ เปอร์เซ็นต์ไขมัน 305 วัน (FP) องค์ประกอบความ

แปรปรวนพารามิเตอร์พันธุกรรม ความแม่นย้าการทา้นาย และ

ล้าดับสัตว์จากสามหุ่นจ้าลองจีโนมแบบ Single-step ที่ใช้ SNP 

จริง (GM-Actual) SNP พยากรณ์จาก Flmpute (GM-FI) และ 

SNP พยากรณ์จาก Findhap (GM-FH) ถูกเปรียบเทียบ ปัจจัย

ก้าหนดส้าหรับสามหุ่นจ้าลอง คือ ฟาร์ม-ปี-ฤดูกาล อายุเม่ือคลอด

ลูกและเฮทเทอโรซิส และปัจจัยสุ่ม คือ พันธุกรรมบวกสะสมและ

ความคลาดเคลื่อน ข้อมูลประกอบด้วยพันธุ์ประประวัติ และ

ผลผลิตของโคท้องแรก 8,361 ตัว (810 ฟาร์ม) และจีโนไทป์ของ

สัตว์ 1,244 ตัว (145 ฟาร์ม) สัตว์ถูกจีโนไทป์ด้วยชิป GGP20K 

(570 ตัว) GGP26K (540 ตัว) และ GGP80K (134 ตัว) 

GM-Actual ใช้จีโนไทป์จรงิ 17,779 SNP ที่มีต้าแหน่งร่วมกัน

ระหว่างสามชิปของสัตว์ทุกตัว (1,244 ตัว) แต่สัตว์ดังกล่าวถูก

จ้าแนกออกเป็นกลุ่มอ้างอิง (912 ตัว ใช้ 17,779 SNP) และกลุ่ม

ทดสอบ (332 ตัว ใช้ 7,652 SNP) เพ่ือจ้าลองสถานการณ์

พยากรณ์จีโนมจาก 7,652 ถึง 17,779 SNP ให้กับ GM-FI และ 

GM-FH ค่าประมาณงอค์ประกอบความแปรปรวนและอตัรา

พันธุกรรมจาก GM-Actual  และ GM-FI ใกล้เคียงกัน แต่

แตกต่างจาก  GM-FH ท้านองเดียวกัน ความแม่นย้าการทา้นาย

เฉลี่ยส้าหรับ GM-Actual (30.33%) และ GM-FI (30.01%) 

ใกล้เคียงกัน แต่สูงกว่า GM-FH (28.68%) นอกจากนี  พ่อและ

แม่โค 10 ล้าดับแรก เรียงด้วยความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม 

(GEBV) จาก GM-Actual และ GM-FI ใกล้เคียงกันแต่แตกต่าง

เม่ือเรียงด้วย GEBV จาก GM-FH ผลการศึกษาแสดงถึง

ประโยชน์ของการใช้ SNP พยากรณ์ต่อการท้านายทีแ่ม่นย้า 

ความแม่นย้าของ Flmpute สูงกว่า Findhap ท้าให้โปรแกรมนี 

เหมาะสมมากกว่า Findhap ส้าหรับการประเมินพันธุกรรมจีโนม

โคนมในประเทศไทย 
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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  กรกฎาคม  2564  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,909 69,586 31,458 328.28 

เหนือ 1.009 50,762 22,011 256.65 

ตอ/น 645 26,392 9,320 108.40 

ใต้ 862 29,197 13,716 64.19 

รวม

ทั งหมด 

 

4,425 

 

176,284 

 

76,583 
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โรงเรอืนโคนมและการจดัการ(ตอ่) 

     จุดต้่าสุดของหลังคาหรือชายคาโรงเรือนทีไ่ม่มีวัสดุช่วยลด
การแผ่รังสีความร้อนควรสูงจากพื นประมาณ 3-5 ถึง 4 เมตร 

กรณีที่กางแผ่นพลาสติกกรองแสงสีด้าซ่ึงสามารถกรองแสงได้

ร้อยละ 80 บนหลังคา หรือปูแผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนใต้

กระเบื องหลังคาชายคาโรงเรือนควรสูงจากพื นคอก ประมาณ 2.5 

เมตร วิธีการกางแผ่นพลาสติกรองแสงควรกางให้ตึงและวางอยู่

เหนือหลังคาโรงเรือนประมาณ 0.8 ถึง 1 เมตร ซ่ึงช่วยลดการแผ่

รังสีความร้อนจากหลังคา ลดการสะสมความร้อนและมีผลทา้ให้

อุณหภูมิภายในโรงเรือนลดลงประมาณ 3 ถึง 7 องศาเซลเซียส 

หลังคาควรมีความลาดเอียงร้อยละ 33 

     ความกว้างของหลังคาโรงเรือน หลังคาโรงเรือนไม่ควรมี

ความกว้างมากกว่า 12 เมตร ในกรณีหลังคาเป็นแบบจัว่ชั นเดียว 

หากความกว้างของหลังคาโรงเรือนมากกว่านี อาจก่อให้เกิดปัญหา

การไหลเวียนของอากาศภายในโรงเรือน โดยเฉพาะอากาศ

ไหลเวียนบริเวณรอบตัวโค อาจก่อให้เกิดสภาวะอบอา้วภายใน

โรงเรือน ในกรณีหลังคาเป็นแบบจั่ว 2 ชั น ความกว้างไม่ได้เป็น

ข้อจ้ากัด เพราะจะมีอากาศไหลเวียนผ่านออกระหว่างจั่ว 

2. การสรา้งระบบชว่ยระบายความรอ้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบคือ 

     2.1 โรงเรอืนระบบเปดิ 

            2.1.1 ใช้พัดลมพร้อมแผงท้าความเย็นและเป่าไอเย็น

เฉพาะที่ (Spot cooling) เช่นบริเวณรางอาหาร หรือบริเวณทีโ่ค

พักผ่อน 

             2.1.2 ใช้พัดลมร่วมกับสเปรย์น ้า (Fog and fan) ส่วน

ใหญ่ใช้หัวสปริงเกอร์ หรือฟอกเกอร์เบอร์ 5 และ 7 (ที่มีแรงดัน

น ้า 69 เคปา) อัตราสิ นเปลืองน ้า 114 และ 249 ลิตรต่อช่ัวโมง 

และใช้พัดลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 เซนติเมตรที่มีก้าลัง 0.5 

กิโลวัตต์ วางห่างกันประมาณ 6 เมตร โดยปกติเปิดพ่นน ้าช่วย

เป็นรอบๆ 30-60 วินาทีและเป่าพัดลม 45-60 นาที การสร้าง

ระบบช่วยระบายความร้อนแบบนี สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

การให้น ้านมประมาณร้อยละ 10 (Bray และคณะ, 1994) 

      โรงเรอืนระบบเปดิทีส่เปรยน์ า้และเปา่พดัลม 

      การลดความเครียดเนื่องจากความรอ้นของโคนมทีมี่

ประสิทธิผลวิธีหนึง่คือ การระบายความร้อนด้วยการระเหย โดย

ท้าให้ชั นผิวหนงัและขนเปียก และท้าให้แห้งด้วยลมจากพัดลม 

การระบายความรอ้นโดยตรงด้วยการทา้ให้ผิวหนงัและขนเปียก 

จะท้าให้การระเหยความชื นและพาความร้อนผ่านไอน า้ทีบ่รเิวณ

ผิวหนังและขน ซ่ึงจะท้าให้ลดหรือหยุดการระเหยความชื นและ

ความร้อนออกจากต่อมเหง่ือหากสเปรย์น า้อ่างเดียวและไม่ใช้พัด

ลม จะท้าให้ผิวหนงัและขนเปียก ท้าให้การระเหยความชั นออก

จากผิวหนังและขนจะเป็นวิธีนา้ความรอ้น ซ่ึงเป็นวิธีที่ช้า แต่การ

ใช้พัดลมร่วมด้วยจะเป็นการพาความชื นและความร้อนได้เรว็กว่า 

ซ่ึงช่วยให้ความชื นระเหยออกจากชั นผิวหนังและขนได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีอากาศพัดผ่านแทนทีค่วามชื น และการสะสมความชื น

รอบๆ ตัวโคลดลง ท้าให้มีความแตกต่างของความชื นระหว่าง

ผิวหนังและสภาพแวดล้อมตัวโค (Humidity gradient) 

  

 
กายวภิาคของระบบสบืพนัธุ ์ 

(Anatomy of the Reproductive)  (ต่อ) 

     ฮอร์โมนเอฟเอสเอช(Follicle stimulating hormone;FSH) 

     ฮอร์โมนนี เป็นฮอร์โมนที่เป็นตัวเริ่มตนของการกระตุ้นให้รังไข่มี

การท้างานในเพศเมีย โดยเป็นตัวกระตุ้นให้ฟอลลิเคิลเจริญ 

(follicular growth) และเจริญถึงโตเต็มที่ (graafian follicle) ใน

ระยะการเป็นสัดฮอร์โมนเอฟเอสเอชมีระดับสูงมาก และมีการเพิ่ม

สูงขึ นอีกครั งแต่ไม่สูงเท่าครั งแรกใน 24 ชม. ต่อมาหลังการเป็นสัด 

ในตลอดวงรอบการเป็นสัดฮอร์โมนเอฟเอสเอชมีปริมาณไม่สูงและมี

การเพิ่มลดตลอดเวลา พบว่าปริมาณเอฟเอสเอชมีความสัมพันธ์กับ

การพบฟอลลิเคิลที่เจริญตลอดระยะลูเทียลเฟส (luteal phase) ของ

วงรอบการเป็นสัด เอฟเอสเอชจะไม่ใช่ตัวที่ท้าให้มีการหลั่งฮอรโมน

เอสโตรเจนในฟอลลิเคิล ต้องมีฮอร์โมนแอลเอชมาจะกระตุ้นการ

สร้างเอสโตรเจนจากฟอลลิเคิล การให้ฮอร์โมนเอฟเอสเอชจาก

ภายนอกจะกระตุ้นให้ฟอลลิเคิลเจริญ และการให้ฮอร์โมนนี ในขนาด

ที่สูงจะเพิ่มการเจริญของฟอลลิเคิลเป็นจ้านวนมากได้ ส่วนในเพศผู้

ฮอร์โมนเอฟเอสเอชจะกระตุ้นขบวนการสร้างตัวอสุจิ 

(spermatogenesis) โดยท้างานที่เซลล์สืบพันธุ์ (germinal cells) 

ในท่อเซมินิเฟอรัสทิวบูล (seminiferous tubules) ของอัณฑะ 

และช่วยให้อสุจิเจริญไปถึงระยะที่สอง (secondary 

spermatocyte stage) หลังจากนั นฮอร์โมนแอนโดรเจน 

(androgens) จากอัณฑะจะมาช่วยการพัฒนาให้ด้วยสุจิเจริญอย่าง

สมบูรณ์ 

     ฮอร์โมนแอลเอช(Luteinzing hormone; LH) 

     หน้าที่ของฮอร์โมนแอลเอช เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้มีการเจริญ

เต็มที่ของฟอลลิเคิลในระยะที่ช่องภายในฟอลลิเคิลมีของเหลว 

(antral follicle) และท้าให้เกิดการตกไข่ และหน้าที่ที่สองของแอล

เอช คือเป็นฮอรโมนที่กระตุ้นการเจริญของเซลล์ลูเทียล และช่วยให้มี

การคงอยู่ของคอร์ปัสลูเทียมในวงรอบการเป็นสัดโดยระดับของ

ฮอร์โมนแอลเอชมีระดับต่้ามากในระยะนี  แต่จะเพิ่มสูงขึ นอย่างมาก

และรวดเร็วในระยะเป็นสัด พบร่วมกับการพบฮอร์โมนเอฟเอสเอช

ในระดับสูงในครั งแรกและเป็นการพบก่อนมีการตกไข่ ดังนั นจึงเชื่อ

ว่าแอลเอชเป็นตัวกระตุ้นขบวนการตกไข่และกระตุ้นการเจริญของ

เซลล์ลูกเทียลของเซลล์แกรนนูโลซา และเซลล์ทีก้าของฟอลลิเคิล 

ระดับของฮอร์โมนแอลเอชจะสูงนาน 7-8 ชม. (LH surge) และ

การตกไข่เกิดขึ น 24-32 ชม. หลังจากการมีการเพิ่มสูงอย่างมาก

ของแอลเอช (LH surge) ระดับที่ต่้าของฮอร์โมนแอลเอชสามารถ

พบได้ในระยะลูกเทียลเฟส (luteal phase) ของวงรอบการเป็นสัด 

โดยมีความถ่ีและระดับไม่สูง (ความถ่ี 0.25 ครั ง/ชม.) เม่ือเทียบกับ

ช่วงเป็นสัดใกล้ไข่ตก (ความถ่ี 1 ครั ง/ชม.) อย่างไรก็ตามพบว่า

ระดับและความถ่ีของแอลเอชตลอดระยะลูกเทียลเฟสนี เพียงพอที่จะ

ช่วยท้าให้คอร์ปัสลูเทียมท้างานได้ และพบว่าในโคไม่ท้องฮอร์โมน

แอลเอชเป็นตัวหลักในการท้าให้คอร์ปัสลูเทียมท้างาน 

(luteotrophic hormones) อย่างไรก็ตามีรายงานว่า ฮอร์โมนเอฟ

เอสเอชอาจจะเป็นตัวการส้าคัญหน่ึงในการควบคุมการสร้างฮอร์โมน

โปรเจสเตอโรน จากเซลล์ลูกเทียลในคอร์ปัสลูเทียม ในเพศผู้เซลล์

รอบท่ออสุจิ (interstitial cells or Leydig cells) จะสร้างฮอร์โมน

แอนโดรเจนหลังจากถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนแอลเอช 

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  11  ประจ า เดือน สิงหาคม 2564   (หน้า  4)  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้
มอบหมายให้ นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธีเปิด
การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม รุ่นที ่308 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเปิดให้เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมพัฒนาความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมอย่างถูกต้อง และเพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ได้มีการคัดกรองผู้เข้าอบรมโดยตรวจวัดอุณหภูมิไม่ให้
เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัย วิทยากรจะต้องใส่หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากพลาสติกใส (Face Shield) เพ่ือป้องกันละอองฝอย มีจุดวางแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดที่นั่งเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล ณ ศูนยฝ์ึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
  


