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จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ปรมิาณและคณุภาพของน้า้เชือ้พอ่พนัธุโ์คนม

ที่ถูกเลีย้งดภูายใตส้ภาพแวดลอ้มแบบรอ้นชืน้ของประเทศไทย 

 

มัทนียา สารกุล, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี และ

Mauricio A. Elzo  

 

     ปริมาตร (VOL) ลักษณะทางกายภาพ (APP) ความเข้มข้น 

(CON) สัดส่วนตัวอสุจิผิดปกติ (ABN) และการเคลื่อนทีข่องอสุจิ 

(MOT) ในน้้าเช้ือสดของพ่อพันธุโ์คนม 130 ตัว (11,121 

ข้อมูล) ที่ถูกเลี้ยงดูและรีดน้า้เช้ือระหว่าง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 

2558 ถูกน้ามาใช้ในการจ้าแนกปัจจัยทีมี่อิทธิพล โคนมทุกตัว

ได้รับการจัดการเหมือนกัน อายุของพ่อพันธุ์ถูกจ้าแนกเป็น 10 

กลุ่ม อุณหภูมิอากาศขณะรีดเก็บน้า้เช้ือถูกจ้าแนกเป็น 8 ช่วง 

หุ่นจ้าลองทางสถิติแบบผสมพิจารณาปีและเดือนรดีเก็บน้้าเช้ือ 

ครั้งที่หลังน้้าเช้ือความแตกต่างทางพันธุกรรม อายุ อุณหภูมิ

อากาศขณะรีดน้้าเช้ือเป็นปัจจัยคงที่ และพิจารณาพ่อพันธุ์แต่ละตัว 

สิ่งแวดล้อมถาวรและความคลาดเคลื่อนเป็นปัจจยัสุ่ม ทุกลักษณะที่

ศึกษาได้รับอิทธิพลจากปีและเดือนทีร่ีดเก็บน้า้เช้ือ ครั้งที่หลั่ง

น้้าเช้ือ อายุและอุณหภูมิขณะรีดเก็บน้า้เช้ืออยา่งมีนยัส้าคัญ 

(P<0.01) ยกเว้นอุณหภูมิขณะรีดเก็บน้้าเช้ือซ่ึงไม่มีอิทธิพลต่อ

ความผันแปรของ VOL และ APP ความแตกต่างทางพันธุกรรม

ไม่มีอิทธิพลต่อทุกลักษณะ อย่างไรก็ตาม พ่อพันธุ์แต่ละตัวมี

อิทธิพลต่อความผันแปรของแต่ละลักษณะต้ังแต่ร้อยละ 22 

(VOL) ถึงร้อยละ 55 (ABN) พ่อพันธุ์ในช่วงอายุมากกว่า 24 

เดือน ถึง 36 เดือน ผลิตน้้าเช้ือที่มี APP CON และ ABN ดีที่สุด 

ในขณะที่การรีดน้า้เช้ือพ่อพันธุใ์นช่วงอุณหภูมิอากาศ 20 ถึง 31 

องศาเซลเซียสส่งผลให้ผลิตน้้าเช้ือทีมี่ CON ABN และ MOT ดี

ที่สุด ผลการศึกษาชี้ให้เห็นเป็นนยัถึงอายแุละอุณหภูมิทีเ่หมาะสม

กับการผลิตน้้าเช้ือของพ่อพันธุ์โคนมภายใต้สภาพแวดล้อมแบบ

ร้อนช้ืนของประเทศไทย 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

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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รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน้้านมและสมาชกิส่งน้้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  ธันวาคม 2564  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,897 72,467 32,429 362.47 

เหนือ 991 52,248 21,501 237.42 

ตอ/น 627 27,838 10,720 135.38 

ใต้ 851 30,373 13,341 53.95 

รวม

ทั้งหมด 

 

4,366 

 

182,926 

 

77,991 

 

789.22 
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การจดัการดแูลฝงูโคนม 

       ฝูงโคนม (Dairy herd) ในหนังสือเล่มนี้หมายถึงโคนมเพศเมียทั้งหมด 

แบ่งออกเป็นฝูงโคนมทดแทน(Replacement herd) และฝูงแม่โคนม 

(Milking herd) ฝูงโคนมทดแทนได้แก่ ลูกโคนมเพศเมียแรกคลอด โครุ่น

เพศเมีย โคสาว และโคนมที่อุ้มท้องแรก ฝูงแม่โคนม ได้แก่ แม่โครีดนม 

(Lactating cows) และแม่โคดราย (Dry cows) แม่โครีดนมหมายถงึแม่

โคท่ีคลอดลูกแล้วและอยู่ระหว่างการให้น้้านมแม่โคดราย หมายถึงแม่โคท่ีไม่

อยู่ในระหว่างการให้น้้านม และอยู่ระหว่างรอคลอดลูกต้ังแต่ตัวท่ี 2 เป็นต้น

ไป 

      ผู้เล้ียงโคนมมักไม่ให้ความส้าคญัในการแบง่กลุ่มทั้งฝูงโคนมทดแทน 

และฝูงแม่โคนม ซึ่งเป็นการเพิ่มปัจจัยเส่ียงที่ก่อให้เกิดความเครียด และ

ปัญหาสุขภาพกับฝูงโคนม การจัดแบ่งฝูงโคนมตามความต้องการพื้นฐาน

ของโคนมในระยะตา่งๆ เป็นหลักส้าคัญในการจัดการฝูงโคนมในภูมิอากาศ

ร้อนชื้น เป็นการช่วยลดปัจจัยเส่ียงที่ก่อให้เกิดความเครียดกับฝูงโคนม ท้าให้

ฝูงโคนมมีความสุขสบาย สุขภาพแข็งแรง กินอาหารได้ตามต้องการ และไม่

ถูกรังแก เป็นการลดการสูญเสียเนื่องจากปัญหาการกินอาหารมากหรือน้อย

เกินไป ลดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร เนื่องจากสามารถจัดการให้อาหารตามความ

ต้องการในการผลิตของโคนมในระยะต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มผลิตภาพการ

ให้ผลผลิตตามศักยภาพทางพันธุกรรมมากขึ้น และลดการคัดทิ้งโคนมออก

จากฝูงเนื่องจากความผิดพลาดของการจัดการฟาร์ม 

      ฟาร์มโคนมที่มีประสิทธภิาพการจัดการฝูงโคนมในระดบัดีมาก ควรมี

การวางแผนผสมพันธุ์โคนมตลอดปี มีการคัดทิ้งโคนมที่มีลักษณะที่ไม่

ต้องการอย่างสม่้าเสมอ มีองค์ประกอบของฝูงโคนม ซึ่งมีสัดส่วนฝูงโคนมทด

แทนร้อยละ 50 ของฝูงโคนม และมีสัดส่วนแม่โครีดนมร้อยละ 84 ของฝูง

แม่โคนม เนื่องจากโคนมในระยะต่างๆ มีความต้องการพื้นฐานที่แตกตา่งกนั 

จึงต้องมีการจัดการดูแลท่ีแตกต่างกัน หลักการจัดการแบ่งกลุ่มที่ส้าคัญคือ

การแบ่งกลุ่มตามการเจริญเติบโต และพัฒนาต่อมเต้านมตามรายละเอียด

ดังนี้ 

การเจรญิเติบโตและพฒันาต่อมเตา้นม 

     การจัดการฝูงโคนมให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนา

ของต่อมเต้านมเป็นส่ิงจ้าเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการผลิตนมตลอดอายุขัย

ของโคนม ต่อมเต้านมของโคนมที่ระยะอายตุ่างๆ จะมีการเจริญเติบโตและ

พัฒนาแตกต่างกันดังนี้ 

ลูกโคแรกเกดิ – อายุ 3 เดือน 

     เต้านมจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อบุผิว (Epithelial tissue) หรือเนื้อเยื่อหล่ัง

น้้านม (Secretary tissue) หรือเซลล์พาเรงคมิา (Parenchyma cells) และ

เนื้อเยื่อที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อบุผิว (Non – epithelial tissue) ซ่ึงจะเป็นส่วนของ

โครงสร้างของเต้านม เนื้อเยื่อที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อบุผิวของลูกโคในระยะแรกเกิด จะ

ได้รับการพัฒนาเกือบสมบูรณ์ที่ประกอบด้วยสโตรมา (Stroma) ซ่ึงจะพัฒนา

เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissue) แผ่นไขมัน (Fat pad) และระบบ

ไหลเวียนของเลือด (Circulatory system) แต่ในส่วนของเนื้อเยื่อบุผิวของลูก

โคในระยะแรกเกิดได้รับการพัฒนาน้อยมาก ในระยะ 30 วันแรกเนื้อเยื้อบุผิวจะ

เจริญเติบโต และพัฒนาในอัตราเดียวกันหรือสมบัติ (lsometric) กับการ

เจริญเติบโตของร่างกาย (Sejrsen และ Purup, 1997) มีเพียงท่อนม 

(Mammary duct) บางส่วนที่อยู่ใกล้กับโพรงต่อมนม (Gland cistern) แต่ยัง

ไม่มีต่อมน้้านม (Alveoli) 

     เม่ืออายุ 30 วันจะเร่ิมมีการพัฒนาของเซลล์พาเรงคมิา ซ่ึงประกอบด้วยเซลล์

เยื่อบุผิว (Epithelial cell) และกล้ามเนื้อเยื่อบุผิว (Myoepithelial cell) ที่จะ

พัฒนาต่อไปเป็นเนื้อเยื่อหล่ังน้้านม (Secretary tissue) ในช่วงอายุ 30 ถึง 90 

วัน เซลล์พาเรงคมิาจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว เม่ืออายุ 90 วัน เซลล์พาเรงคิมา จะ

พัฒนาเป็น 60 เท่า เม่ือเทียบกับเซลล์พาเรงคมิาที่อายุ 30 วัน (Capuco และ 

Akers, 2010) ขณะที่ลูกโคมีน้้าหนักตัวเพ่ิมขึ้นสองเท่า เม่ือเทียบกับน้้าหนักตัว

ที่อายุ 30 วัน  ดังนั้นการเจริญเติบโตและพัฒนาของเซลล์พาเรงคมิาที่เต้านมมี

ความส้าคัญในระยะนี้ เพราะจะมีผลต่อจ้านวนเซลล์หล่ังน้้านมที่มีผลต่อปริมาณ

น้้านมเม่ือเป็นแม่โครีดนม  

 
ฮอรโ์มนการสบืพนัธุ ์ 

(Endocrinology of Reproduction)  

      การควบคุมการท้างานของระบบสิบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จะ

ถูกควบคุมโดยสมองส่วนกลาง (central nervous system; CNS) ท่ี

ควบคุมผ่านสองระบบในร่างกายคือ ทางระบบสมอง (CNS) และทาง

ระบบฮอร์โมน (endocrine system) สมองส่วนไฮโปธาลามัสจะเป็น

ส่วนส้าคัญในการควบคุมการท้างานของระบบสืบพันธุ์ผ่านท้ังสองระบบ 

โดยควบคุมผ่านระบบเส้นเลือดเส้นประสาทท่ีเรียกว่าไฮโปธาลาโมไฮโป

ไพซลีพอร์ทอลซิสเต็ม (hypothalamo-hypophyseal portal 

system) ท้าให้การท้างานของระบบสืบพันธุ์ (gonad) มีการท้างานและ

หน้าท่ีท่ีสัมพันธ์กัน โดยระบบประสาทจะท้าหน้าท่ีรับรู้สภาวะต่างๆ และ

ส่งผ่านไปยังสมอง เช่น การมองเห็นผ่านทางประสาทออบติก (optic 

nerve) การมองเห็นภาพสัตว์ตัวอ่ืน มีการรับรู้พิเศษในสัตว์ชนิด

เดียวกันจากกลิ่น โดยเฉพาะกล่ินทางเพศ รับรู้ผ่านทางประสาทรับกล่ิน 

(olfactory nerve) หรือการรับรู้การสัมผัสรอบข้างจากประสาทสัมผัส 

(sensory nerve) เมื่อประสาทรับข้อมูลดังกล่าวจะส่งผ่านต่อไปยัง

สมอง แล้วอาจส่งขอ้มูลไปยังเป้าหมายโดยตรงหรือกระตุ้นผ่านระบบ

ฮอร์โมน โดยส่งในรูปสารส่ือจากระบบประสาทและอวัยวะต่างๆ อย่างไร

ก็ตามมีพฤติกรรมหรือการท้างานทางการสืบพันธุ์ในสัตว์หลายอย่างท่ีไม่

สามารถอธิบายได้ โดยบทบาทการควบคุมร่วมกันของสมองและ

ฮอร์โมน (neuroendocrine control) ในปัจจุบันมีการพบสารเคมีท่ี

เกี่ยวข้องและพบว่ามีส่วนควบคุมการท้างานของระบบสืบพันธุ์อีกหลาย

ชนิด เช่น สารโปรตีนท่ีเรียกว่าโกรทแฟคเตอร ์(growth factors) ซึ่ง

เป็นฮอร์โมนท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนา

ของอวัยวะ เนื้อเยื่อ เซลล์ต่างๆ พบว่ามีบทบาทในขบวนการท้างานของ

ระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ค่อนข้างมาก และยังพบระบบท่ีควบคุมท่ีอยู่ภายใน

ระบบสืบพันธุ์เองท่ีเรียกว่า ระบบออโตดราย (autocrine system) และ

ระบบพาราดราย (paracrine system) ท่ีมีความเกี่ยวข้องควบคุมการ

ท้างานของระบบสืบพันธุ์เช่นกัน 

     ฮอร์โมนคือ สารเคมีท่ีสร้างและหลั่งจากต่อมท่ีสร้างผ่านเข้าระบบ

หมุนเวียนเลือดไปสู่อวัยวะเป้าหมาย ฮอร์โมนท้าหน้าท่ีกระตุ้นการ

ท้างาน ยับยั้งการท้างาน และควบคุมการท้างานของอวัยวะและเนื้อเยื่อ

เป้าหมาย การสืบพันธุ์ในโคถูกควบคุมจากฮอร์โมนท่ีหล่ังจากสมอง

ส่วนไฮไปธาลามัส (hypothalamus) ท่ีสร้างฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช 

(gonadotrophin releasing hormone; GnRH) ไปควบคุมการ

ท้างานของต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือพิทูอิตารีส่วนหน้าหรืออดีโนไฮโป

ไฟชิส (anterior pituitary gland หรือ adenohypophysis) ท่ีสร้าง

ฮอร์โมนเอฟเอสเอช (follicular stimulating hormone; FSH) และ

แอลเอช (luteinizing hormone; LH) ท่ีไปควบคุมการท้างานของ

ฮอร์โมนจากรังไข่ (ovary) และมดลูกในเพศเมีย ท่ีสร้างฮอร์โมน      

โปรเจสเตอโรน (progesterone) และเอสโตรเจน (estrogen) ส่วน

ต่อมได้สมองส่วนหลังหรือพิทูอิตารีส่วนหลังหรือนิวโพรไฮโปไฟซิล 

(posterior pituitary gland หรือ neurohypophysis) เป็นท่ีเก็บ

ฮอร์โมนออกซิโตซิน (oxytocin) ท่ีสร้างจากไฮโปธาลามัส ฮอร์โมน

เหล่านี้ท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเพศเมีย ท้ังในส่วนของช่องคลอด 

คอมดลูก มดลูก และรังไข่ ซึ่งน้าไปสู่การแสดงพฤติกรรมการเป็นสัด 

การมีวงรอบการเป็นสัด ขบวนการสร้างฟอลลิเคิล การตกไข่ การ

ปฏิสนธิ การดูแลการต้ังท้อง ขบวนการคลอด การสร้างและหลั่งน้้านมใน

เพศเมีย ส่วนในเพศผู้ อัณฑะสร้างฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน 

(testosterone) และมีฮอร์โมนอีกหลายชนิด ท่ีมีผลต่อขบวนการสร้าง

และผลิตอสุจิ การแสดงพฤติกรรมการผสมพันธุ์ ความก้าหนัด และการ

หลั่งน้้าเช้ือ รวมไปถึงการเตรียมการปฎิสนธิ 

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  24  ฉบับที่  4  ประจ า เดือน มกราคม 2565   (หน้า  4)  

วันที ่5 มีนาคม 2564 นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม มอบหมายให ้         
นายกิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส หัวหน้าแผนกวิชาการโคนม เข้าร่วมประชุมหารือผ่านแอปพลิเคชัน Google  Meet  
กับ ดร.ธ ารงศักดิ์ พลบ ารุง ที่ปรึกษาโครงการวิจัยด้านกิจการโคนม และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการจัดฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทีเ่ข้าร่วมโครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว์และจัดสัดส่วนอาหาร
หยาบอาหารข้นที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการผลิตและคุณภาพน้ านมในฟาร์มโคนมรายย่อย พ้ืนทีส่่งเสริม
การเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรก่อนจะด าเนินการเก็บข้อมูลตามแผนการ
วิจัย  ณ ศูนยฝ์ึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และผ่านแอปพลิเคชัน Google 
Meet   ไปยังส านักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค 
 

วันที ่5 มีนาคม 2564 นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม มอบหมายให ้           
นายกิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส หัวหน้าแผนกวิชาการโคนม ให้เกียรตเิข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานสหกิจศึกษา   
หัวข้อ ผลของการใช้เครื่องนวัตกรรมแสงความยาวคลื่นสั้นต่อลักษณะจุลินทรีย์และคุณภาพน้ านมดิบ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน 3 คน ซ่ึงเข้าฝึกปฏิบัติงานกับแผนกฟาร์มอินทรีย์ มาตั้งเเตว่ันที่ 23 
พฤศจิกายน 2563 โดยมีพนักงานที่เก่ียวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า ณ ศูนยฝ์ึกอบรมการเลี้ยงโคนม
ไทย–เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 


