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“.....ความเพียรนั้นคือไม่ท้อถอยในการ
ฝึกตนเองไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู ้
ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่น วินัยก็คือ
ระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเอง 
เพื่อท่ีจะเลือกเฟ้นวิชาการมาใช้ในที่ๆ
เหมาะสม ที่ถูกต้องและวินัยคือควบคุม
ตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยไม่ท าให้เกิ 
ความเสียหายต่อตนเอง...” 
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ประเทศ 2559 2560 2561 2562 25631/ อัตรำเพิ่ม
(ร้อยละ) 

สหภาพยุโรป 1.735 1.725 1.735 1.760 1.790 0.83 

สหรัฐอเมริกา 1.049 1.073 1.060 1.099 1.160 2.28 

อินเ ีย 0.540 0.570 0.600 0.630 0.660 5.14 

นิวซีแลน ์ 0.405 0.402 0.410 0.375 0.385 -1.69 

บราซิล 0.153 0.158 0.155 0.158 0.165 1.52 

ออสเตรเลีย 0.238 0.187 0.201 0.150 0.155 -10.22 

อื่นๆ 0.620 0.613 0.592 0.596 0.610 -0.60 

รวม 4.740 4.728 4.753 4.768 4.925 0.85 

ปริมำณกำรผลิตนมผงขำดมันเนยในประเทศท่ีส ำคัญของโลก ปี 2559-2563 

ประเทศ 2559 2560 2561 2562 25631/ อัตรำเพิ่ม
(ร้อยละ) 

อินเ ีย 67.70 72.19 77.00 79.00 81.00 4.59 

สหภาพยุโรป 33.60 33.55 33.50 33.30 33.26 -0.28 

สหรัฐอเมริกา 22.55 22.07 21.62 21.25 21.20 -1.60 

จีน 12.56 12.81 12.70 13.20 12.80 0.68 

บราซิล 9.60 9.99 10.76 11.04 11.25 4.26 

รัสเซีย 8.96 8.56 7.32 7.22 7.20 -5.90 

อื่นๆ 24.12 23.85 23.91 23.67 23.65 -0.47 

รวม 179.09 183.02 186.81 188.68 190.36 1.54 

ปริมำณกำรบริโภคน้ ำนมในประเทศท่ีส 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 

  
การศกึษาความสมัพนัธท์างพนัธกุรรมระดบัจโีนมส าหรบัรปูแบบ

การใหน้้ านมปรมิาณน้ านมรวม และอายเุมือ่คลอดลกูครัง้แรกใน

ประชากรโคนมไทยหลากหลายพนัธุ ์

 

พิมพ์ชนก ยอดแคล้ว, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, Mauricio A. Elzo,

ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี และ ทวี เหล่าด้ิม 

 

     การศึกษาความสัมพันธท์างพันธุกรรมระดับจีโนมส าหรับ

ปริมาณน้ านมรวม 305 วัน (MY) ปริมาณน้ านมเริ่มต้น (IY) 

ปริมาณน้ านมสูงสุด (PY) ความคงทนของการให้นม (PS) และ

อายุเม่ือคลอดลกครั้งแรก(AFC) ในประชากรโคนมไทย

หลากหลายพันธุ์ โดยใช้ข้อมูลผลผลิตน้ านมครัง้แรกของโคนม

จ านวน 1,305 ตัว ที่ถูกเลี้ยงดูในฟาร์มเกษตรกร 188 ราย ใน

เขตภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศ

ไทย โคนมทุกตัวถูกวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วย 

GeneSeek Genomic Profiler Low-Density (single 

nucleotide polymorphism(SNP) 8,810 ต าแหน่ง; จ านวน 

1,255 ตัว) และ High-Density Bead Chips (SNP 76,883 

ต าแหน่ง;จ านวน 50 ตัว) จ านวน SNP ที่ใช้ในการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีจ านวน 8,096 ต าแหน่ง ซ่ึงเป็นต าแหน่ง

เดียวกันที่วัดได้โดยใช้ Low และ High Density Bead Chips 

หุ่นจ าลองทางพันธุกรรมแบบผสมในการศึกษาครั้งนี้พิจารณา 

ฟาร์ม-ปี-ฤดูกาลที่สัตว์คลอดลกูครั้งแรก สัดส่วนทางพันธุกรรม 

อายุเม่ือคลอดลูกครั้งแรก และต าแหน่ง SNP เป็นปัจจัยก าหนด

ในขณะที่ปัจจยัสุ่ม ประกอบด้วย พันธุกรรมแบบบวกสะสมของ

สัตว์แต่ละตัวและความคลาดเคลื่อนวเิคราะห์ความมีนัยส าคัญของ

ตัวแปรโดยใช้โปรแกรม QXPAK5 พบว่า จ านวน SNP ที่มี

ความสัมพันธ์กับ MY, IY, PY, PS และ AFC ที่ระดับนัยส าคัญ 

P<0.00001 มีจ านวน 75 102 145 74 และ 24 ตามล าดับจาก 

SNP 366 ต าแหน่ง ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับลกัษณะ

ที่ศึกษา พบว่า จ านวน 54 ต าแหน่ง (14.75%) มีความสัมพันธ์

กับ 2 ลักษณะ และจ านวน 312 ต าแหน่ง (85.25%) มี

ความสัมพันธ์กับลักษณะเดียว ในจ านวน SNP 54 ต าแหน่ง ที่มี

ความสัมพันธ์กับทั้งสองลักษณะพบว่า มีอิทธิพลต่อปริมาณน้ านม

และรูปแบบการให้น้ านม ช้ีให้เห็นว่า การปรับปรุงพันธุกรรมของ

ประชากรโคนมในประเทศไทยส าหรับรปูแบบการให้น้ านม 

ปริมาณน้ านมรวม และอายุเม่ือคลอดลูกครั้งแรก สามารถคัดเลือก

สัตว์โดยใช้ต าแหน่ง SNP ที่พบว่ามีความสัมพันธ์สูงกับยืนทีมี่

อิทธิพลต่อลักษณะเหล่านี ้

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

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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ปริมาณนม 
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รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน้ านมและสมาชกิส่งน้ านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  ตุลาคม 2564  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้ านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,911 69,925 30,634 283.03 

เหนือ 1.006 50,524 21,235 228.00 

ตอ/น 640 27,153 9,141 48.82 

ใต้ 861 30,908 13,579 48.82 

รวม

ทั้งหมด 

 

4,418 

 

178,982 

 

74,734 

 

664.94 
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โรงเรอืนโคนมและการจดัการ(ตอ่) 

     ภายใต้ภูมอิากาศร้อนชื้น โรงเรือนระบบปิดที่มซีองนอน 

ขนาดของโรงเรือน 16 X 113 X 2.6 เมตร (กว้าง X ยาว X 

สูง) ติดตั้งแผงกระดาษรังผึง้ที่มีขนาด 55.7 ตารางเมตร และมี

ความหนา 2.4 เซนติเมตร ที่ผนังด้านกว้างดา้นหนึ่ง และ

ติดตั้งพดัลมที่มเีส้นผ่าศนูย์กลาง 130 เซติเมตร จ านวน 11 

ตัว ที่ผนังด้านกว้างอกีดา้นหนึ่ง เมื่อดัชนีอุณหภมูแิละความชืน้

มีค่าเท่ากับ 79 ภายในโรงเรือนนี้จะมีอุณหภมู ิ25 องศา

เซลเซียส และมีความชืน้สัมพัทธ์ร้อยละ 91 โดยคิดเปน็ดัชนี

อุณหภูมิและความชืน้เท่ากับ 78 (Armstrong และคณะ, 

2007) ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าการระบายความร้อนดว้ยการระเหย

ในโรงเรือนระบบปิดภายใตภ้มูอิากาศร้อนชืน้ มักจะมีปัญหา

ความชื้นสัมพทัธ์ที่สูง หากในโรงเรือนระบบนี้ใชค้วามเร็วลม 

1.66 เมตรต่อวินาที จะท าให้อัตราการหายใจและอุณหภมูทิี่

ทวารหนักเพิ่มขึน้ การกินได้และผลผลิตน้ านมจะลดลง  

(Shiao และคณะ, 2009) เพื่อแก้ปัญหาดงักล่าว จะต้องเพิ่ม

ความเร็วลมที่พัดรอบๆ ตัวโค โดยความเร็วของสมตอ้งไมน่้อย

กว่า 2.38 เมตรต่อวินาที (Shiao และคณะ, 2011) 

3. ลักษณะของพืน้โรงเรอืน 

     ลักษณะของพื้นโรงเรือนควรมคีวามลาดเอียงร้อยละ 1.5 

ถึง 2 เพื่อให้ของเหลวไหลไปสู่ทิศทางที่ตอ้งการและไมใ่หพ้ืน้

แฉะ (Bray และคณะ, 1994) พื้นคอนกรีตควรมลีกัษณะ

หยาบและมีร่องเปน็ตารางขนาด 10 x 10 เซนติเมตร โดยร่อง

มีความกวา้ง 1.3 เซนติเมตร และลึก 1 เซติเมตร เพื่อป้องกัน

ไม่ให้โคลื่น 

4. ทิศทางของโรงเรอืน 

     ทิศทางของโรงเรอืน การวางทิศทางของโรงเรอืนโคนมที่

เหมาสมส าหรบัภมูอิากาศร้อนชืน้ ควรค านึงถึงวัสดทุี่เป็น

พื้นผิวของโรงเรือน โดยมีหลกัการดงันี้ 

     4.1 การวางทิศทางโรงเรือนในแนวทิศเหนือและใต ้ท าให้

พื้นที่ภายใต้หลังคาโรงเรือนจะถูกแสงแดดส่องในเวลาเช้าและ

เย็น และร่มเงาของโรงเรือนจะเปลี่ยนในทิศทางตรงกันข้ามกับ

ทิศทางของพระอาทิตย์ โคนมจะเคลื่อนย้ายและพักผอ่นใน

บริเวณที่เป็นร่มเงา ท าให้พื้นของโรงเรอืนไม่เปยีกแฉะใน

บริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นวัสดุที่ให้เปน็พื้นผวิ

ของโรงเรือน ควรเป็นดินอัดแน่น 

     4.2 การวางทิศทางโรงเรือนในแนวทิศตะวันออกและ

ตะวันตก ท าให้พื้นที่ภายใตห้ลังคาโรงเรือนไดร้ับร่มเงาตลอด

วัน โคนมจะพักผ่อนในร่มเงาภายใตห้ลังคาโรงเรือนตลอดวัน 

พื้นโรงเรือนอาจเปียกแฉะ ดังนั้นวัสดุที่ใช้เปน็พืน้ผิวของ

โรงเรือนควรเป็นคอนกรีต 

 
กายวภิาคของระบบสบืพนัธุ ์ 

(Anatomy of the Reproductive)  (ต่อ) 

      ฮอรโ์มนจากตอ่มไพเนยีล 

      เมลาโตนนิ(Melatonin)  

      เมลาโตนิน (N-acetyl-5-methoxytrptamine) ถูกสร้าง

จากต่อมไพเนียลของเซลล์ประสาทตา (retinohypothalamic 

fibres) การมองเห็นเป็นตัวตอบรับให้มีการหลัง่หรือยับยั้งการ

หลั่ง เมลาโตนินถูกสร้างและหลั่งมากในเวลาทีมื่ด ในแกะเมลาโต

นินกระตุ้นการเป็นสัดหรือเริ่มการผสมพันธุร์ะยะทีมี่ช่วงวันสั้น 

(short day breeders) และในม้าจะเริ่มการสืบพันธุ์ในฤดูทีมี่

ช่วงแสงยาว(long day breeder) ดังนั้นการสืบพันธุ์ในแกะ ม้า 

เป็นผลจากการควบคุมของเมลาโตนนิอย่างชัดเจน ส่วนในโคไม่

มีรายงานผลของช่วงแสงหรือการหลังของเมลาโตนนิต่อการ

สืบพันธุ์ที่ชัดเจน 

อวัยวะสบืพนัธุ ์(Reproductive organs) 

     อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (gonads ทั้งเพศผู้และเพศเมียมี

บทบาทสองหน้าทีคื่อ สร้างเซลล์สืบพันธุ์ (germ cells; 

gametogenesis) และหลั่งฮอร์โมนทางการสืบพันธุ์ (gonadal 

hormone) ในอัณฑะเซลล์แทรก (interstitial cells) ที่อยู่รอบ

ท่อสร้างอสุจิ (seminiferous tubules) ที่เรียกว่าเซลล์เลติก 

(Leydig cells) เป็นเซลล์สร้างฮอร์โมนเทศโทสเตอโรนในสัตว์

เพศผู้ ในขณะที่ในเพศเมียเซลล์ทกี้าช้ันใน (theca interna) 

ของฟอลลเิคิลที่เจริญเต็มที ่(Graafian follicle) เป็นแหล่งสร้าง

ฮอร์โมนเอสโตรเจน หลังจากฟอลลเิคิลนี้แตกและมีการตกไข่ 

เซลล์แกรนนูโลชาและเซลล์ทกี้าทีอ่ยู่รอบผนงัฟอลลเิคิล จะถูก

ทดแทนด้วยเซลล์ลูเทยีลแล้วเจริญเป็นคอรปั์สลูเทยีมทีส่ร้างและ

หลั่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 

     ฮอรโ์มนจากอวยัวะสบืพนัธุ(์Gonadal steroid 

hormones) 

     รังไข่และอัณฑะเป็นแห่ล่งสร้างฮอร์โมนกลุ่มเตียรอยด์ ที่มี

ความส าคัญต่อระบบสืบพันธุ์ อวัยวะอื่นที่สรา้งฮอร์โมนส

เตียรอยด์ได้คือ ต่อมหมวกไต (adrenals) และเยื่อหุ้มตัวลูก 

(placenta) มีฮอร์โมน 4 ชนิดที่สร้างจากอวัยวะสืบพันธุ์คือ แอน

โตรเจน (androgens) เอสโตรเจน (estrogens) โปรเจสติน 

(progestins) และรีเลคชิน (relaxin) ฮอร์โมนสามกลุ่มแรกเป็น

ฮอร์โมนสเตียรอยด์ส่วนรเีลคชินเป็นโปรตีนฮอร์โมน โดยรังไข่

สร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์สองชนิด คือ เอสตราไดออลและโปรเจส

เตอโรน ส่วนอัณฑะสร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์หนึง่ชนิดคือ เทศ

โตสเตอโรน ฮอร์โมนสเตียรอย์ทีส่ร้างจาก รังไข่ อัณฑะ เยื่อหุ้ม

ตัวลูก และต่อมหมวกไต มีโครงสร้างโมเลกุลพ้ืนฐานทีค่ล้ายกัน

คือ cyclopentanoperhydrophenanthene เม่ือมีคาร์บอน 

18 ตัวจะแสดงการท างานเป็นเอสโตรเจน คาร์บอน 21 ตัวจะ

แสดงการท างานเป็นโปรเจสเตอไรน คาร์บอน 19 ตัวจะแสดง

การท างานเป็นแอนไตรเจน ส่วนโคเลสเตอรอล (cholesterol) 

มีคาร์บอน 27 ตัว จะกลายเป็นเพรกเนโนโรน (pregnenolone) 

ที่มีคาร์บอน 20 ตัว ซ่ึงเป็นสารต้ังต้นที่จะเปลี่ยนเป็นโปรเจสเตอ

โรน แอนโตรเจน และเอสโตรเจต่อไป  

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

 

 

 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 

ที่มา : หนังสือการจัดการฝูงโคนม  จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์  
ภาควิชาสัตวบาล   คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  
 



D a i r y  A c t i v i t i e s  N e w s  

  

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  24  ฉบับที่  2  ประจ า เดือน พฤศจิกายน 2564   (หน้า  4)  

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้
มอบหมายให ้นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม เป็นประธานในพิธีปิดและ
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเลี้ยงโคนม รุ่นท่ี 308 จัด
ข้ึนระหว่างวันที่ 9–18 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน 22 คน และหลักสูตรการตรวจซ่อม
บ ารุงรักษาเครื่องรีดนมโค รุ่นที่ 107 จัดข้ึนระหว่างวันที ่12-15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ผ่านการอบรม
จ านวน 6 คน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –
19) ได้มีการคัดกรองผู้เข้าอบรมโดยตรวจวัดอุณหภูมิไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ตลอดเวลาที่อยู่ใน
ห้องเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย และวิทยากรจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากพลาสติกใส 
(Face Shield) เพื่อป้องกันละอองฝอย มีจุดวางแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ ศูนยฝ์ึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-
เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 


