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จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
การจ าแนก Biological pathway ที่สัมพันธ์กับลกัษณะน้ าเชือ้พันธุ์

ในประชากรโคนมไทยหลากหลายพนัธุ์ 

 

มัทนียา สารกุล, Mauricio A. Elzo, ศกร คุณวุฒฤทธิรณ,  

ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ดนัย จัตวา และ ทวี เหล่าดิ้ม 

 

     การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อจ าแนกวิธีทางชีวภาพที่สัมพันธ์

กับปริมาตรน้ าเชื้อ (VOL) จ านวนอสุจิทั้งหมด(NS) และเปอร์เซ็นต์

การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิมีชีวิต (MOT) ของพ่อพันธุ์โคนม ใน

ประชากรโคนมไทยหลากหลายสายพันธุ์ ข้อมูลลักษณะปรากฏ 

ส าหรับ VOL (จ านวน 13,535 ข้อมูล), NS (จ านวน 12,773 

ข้อมูล) และ MOT (จ านวน 12,660 ข้อมูล) จากโคนม 131 ตัว ของ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ข้อมูลจิโนไทป์

ประกอบด้วย single nucleotide polymorphism (SNP) แท้จริง

และถูกพยากรณ์ จ านวน 76,519 ต าแหน่ง ของโคนม 72 ตัว ความ

แปรปรวนทางพันธุกรรมของ SNP ส าหรับ  VOL NS และ MOT 

ถูกประมาณค่าด้วยหุ่นจ าลองทางพันธุกรรมแบบ 3-trait genomic-

polygenic repeatability ซ่ึงมีปัจจัยก าหนด ได้แก่ ปัจจัยปี-เดือนที่

รีดเก็บน้ าเชื้อ ครั้งที่หลั่งน้ าเชื้อ อายุ อุณหภูมิอากาศขณะรีดน้ าเชื้อ 

และเฮทเทโรซีส ในขณะที่ปัจจัยสุ่ม ได้แก่ พันธุกรรมแบบบวกสะสม

ของสัตว์แต่ละตัว ส่ิงแวดล้อมถาวร และความคลาดเคลื่อนสุ่ม โดย 

SNP แต่ละต าแหน่งที่อธิบายความแปรปรวนทางพันธุกรรมได้อย่าง

น้อยร้อยละ 0.001 ของความแปรปรวนทางพันธุกรรมทั้งหมดของ

แต่ละลักษณะที่ศึกษาถูกคัดเลือกเพื่อน าไปใช้ในการระบุ

ความสัมพันธ์กับยีนในฐานข้อมูล National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) ด้วยโปรแกรม 

Map2NCBI โดยชุดของยีนจ านวน 1,999 ยีน ที่มีความสัมพันธ์กับ

ทั้งสามลักษณะที่ศึกษาถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์ biological 

pathway ด้วยโปรแกรม ClueGo plugin ใน Cytoscape โดยใช้

ข้อมูลจาก Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes ผล

การศึกษาพบว่า มี 7 biological pathway ที่เก่ียวข้องกับ 127 ยืน

อย่างมีนัยส าคัญ และสามารถอธิบายความแปรปรวนทางพันธุกรรม

ได้รัอยละ 1.04 ส าหรับ VOL, NS, and MOT โดยยีนเหล่าน้ีมีผล

ต่อโครงสร้างของเซลล์ การเคลื่อนไหว การเคลื่อนย้าย การเพิ่ม

จ านวนเซลล์ การเปลี่ยนแปลงเซลล์ การมีชีวิต การตาย การส่ง

สัญญาณ การหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซิน การพัฒนาระบบประสาท 

และระบบภูมิคุ้มกันซ่ึงเก่ียวข้องกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ

สรีรวิทยาในกระบวนการสร้างเซลล์อสุจิ 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน้ านมและสมาชกิส่งน้ านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณ

น้ านม(ตนั/

วัน) 

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 มีนาคม 2565  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้ านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,996 

 

74,430 34,254 351.31 

เหนือ 965 53,556 22,217 261.60 

ตอ/น 616 27,726 10,433 133.97 

ใต้ 851 31,684 14,541 51.07 

รวม

ทั้งหมด 

 

4,428 

 

186,992 

 

81,445 

 

797.95 
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จดหมายข่าวโคนม ปีที่  24  ฉบับที่  7  ประจ า เดือน เมษายน 2565   (หน้า  3)  

 

การจดัการดแูลฝงูโคนม(ตอ่) 

     การปรับเปลี่ยน (Manipulation) ใดๆ ที่ช่วยลดความเครียด

เน่ืองจากความร้อนในคาบดรายจะท าให้เซลล์เต้านมพัฒนาได้

เพิ่มขึ้น ย่อมจะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของการให้น้ านมในรอบถัดไป 

     1.แม่โคดรายที่ได้รับความเครียดเน่ืองจากความร้อน ท าให้อัตรา

การขยายจ านวนของเซลล์เต้านม (Mammary cell proliferation) 

ลดลงร้อยละ 2.3 แต่ไม่มีผลต่อการตายของเซลล์เต้านม 

(Mammary cell apoptosis) และการเพิ่มจ านวนของเซลล์สโตร

มาของเต้านม (Mammary stroma cell prolifration) ดังน้ันแม่

โคที่ได้รับความเครียดเน่ืองจากความร้อนในคาบดราย จะท าให้

สมรรถภาพการให้น้ านมในรอบถัดไปลดลง เน่ืองจากการลดลงของ

การเพิ่มจ านวนของเซลล์เต้านม (Mammary cell proliferation) 

ในคาบดราย (Tao และคณะ, 2011) 

     2.โภชนะจะถูกจัดสรรไปยังต่อมเต้านมก่อนที่จะถูกจัดสรรไป

เน้ือเยื่อส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายแม่โคดังน้ันการให้โภชนะที่เพียงพอ

ต่อความต้องของแม่โคในระยะต่างๆ ย่อมช่วยลดการขับเซลล์ที่ไม่

ท างานหรือลดการขับเซลล์ใหม่ที่มากเกินความจ าเป็น กล่าวอีกนัย

หน่ึง คือท าให้มีเซลล์ที่ท าหน้าที่ในการสร้างน้ านมเพิ่มขึ้น 

(Sorensen และคณะ, 2006) 

 

คาบการให้น้ านม (Lactating period) 

     ระหว่างอุ้มท้องการเพิ่มจ านวนเซลล์ (Cell proliferation) ที่

ต่อมเต้านมของแม่โคนม จะมีความส าคัญมากกว่าการตายของเซลล์

(Apoptosis) แต่ระหว่างการให้น้ านมการเพิ่มจ านวนของเซลล์ที่

ต่อมเต้านมจะลดลง และการตายของเซลล์จะเพิ่มขึ้น สัดส่วนระหว่าง

การเพิ่มจ านวนของเซลล์ และการตายของเซลล์ที่ต่อมเต้านมจะ

เรียกว่าการผันเวียนของเซลล์เต้านม (Mammary cell turnover) 

(Dessauge และคณะ,2011) 

      ปริมาณน้ านมและลักษณะเส้นโค้ง (Milk production curve) 

ในรอบการให้น้ านม จะถูกก าหนดด้วยจ านวนเซลล์หลั่งน้ านม และ

กิจกรรมการหลั่งน้ านมต่อเซลล์ ประมาณร้อยละ 50 ของจ านวน

เซลล์หลั่งน้ านมในรอบการให้น้ านมแต่ละรอบจะเป็นเซลล์หลั่งน้ านม

ที่มีอยู่ตั้งแต่หลังคลอด และอีกร้อยละ 50 จะเป็นเซลล์หลั่งน้ านมที่ถูก

สร้างขึ้นมาใหม่ (Capuco และคณะ, 2001)  ในคาบต้นของรอบ

การให้น้ านมการสร้างน้ านมเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการเปลี่ยนสภาพหรือ

แบ่งตัว (Differentiation) ของเซลล์หลั่งน้ านมอย่างต่อเน่ือง และ

การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการหลั่งต่อเซลล์ โดยไม่ปรากฏว่าการ

เจริญเติบโตสุทธิของเซลล์เต้านม (Capuco และคณะ, 2001) 

หลังจากจุดสูงสุดของรอบการให้น้ านมต่อมเต้านมจะเจริญเติบโต

แบบถดถอย (Regression) ผ่านกระบวนการตายของเซลล์ 

(Apoptosis) ปริมาณเซลล์ตายจะมากกว่า การเพิ่มจ านวนเซลล์ 

(Cell proliferation) แต่ก็มีการผันเวียนของเซลล์เต้านม 

(Mammary cells turnover) อย่างมากตลอดรอบการให้น้ านม 

ดังน้ันการเพิ่มจ านวนเซลล์เต้านม (Mammary cell proliferation) 

และลดการตายของเซลล์ (Apoptosis) ในคาบหลังจากจุดสูงสุดของ

รอบการให้น้ านมจะท าให้สามารถเพิ่มความติดทน (Persistency) 

กล่าวคือปริมาณน้ านมจะลดลงอย่างช้าๆ ในรอบการให้น้ านมได้ 

(Capuco และคณะ, 2001)          

 
ฮอรโ์มนการสบืพนัธุ ์(ต่อ) 

(Endocrinology of Reproduction)  

การวัดระดบัฮอร์โมน (Hormone assays) 

     ในปัจจุบันมีเทคนิคในการตรวจฮอรโมนได้ทั้งชนิดและระดับ

ความเข้มข้น ได้ถูกต้องแม่นย าและตรวจวัดฮอรโมนได้หลายชนิด 

เทคนิคการตรวจเช่น 

     การตรวจฮอรโ์มนโดยวธิไีบโอเอสเส (bioassays) เป็นวิธีที่ใช้

ตรวจฮอร์โมนได้ทุกชนิดโดยการฉีดฮอร์โมนให้ตัวสัตว์เพื่อให้เกิด

ปฎิกิริยาตอบสนอง และวัดการตอบสนองทางชีววิทยา (biologic 

response) 

     การตรวจโดยวธิอีิมมูโนเอสเส (immunologic assays) การ

ตรวจโดยวิธีเรดิโออิมมูโนเอสเส (radioimmuno assays; RIAs) 

ในปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ด้วยสามารถตรวจได้ในเวลาที่

รวดเร็ว ตรวจได้จ านวนหลายตัวอย่างพร้อมกัน โดยใช้ตัวอย่างที่

ตรวจเพียงปริมาตรเล็กน้อย และสามารถวัดระดับฮอร์โมนในระดับ

ความเข้มข้นที่ต่ าๆ ได้ โดยมีหลักการคือ การมีฮอร์โมนที่ต้องการ

ตรวจให้จับกับสารกัมมันตรังสี (labeled radioactive hormone; 

H*)  และมีฮอร์โมนที่ไม่ได้จับสารกัมมันตรังสี (unlabeled 

antigen or hormone) แล้วให้มีการแย่งจับกับแอนติบอดีในเวลาที่

ก าหนด (antibody-binding sites; Ab) การพัฒนาเทคนิคการ

ตรวจฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพน้ี ท าให้การศึกษาค้นคว้าการท างาน

ของฮอร์โมนและสารเคมีที่เก่ียวข้องต่างๆ ท าได้มากขึ้น และสามารถ

อธิบายการท างานการควบคุมในระดับเซลล์ได้ชัดเจนมากขึ้น 

ฮอร์โมนหลักของระบบสืบพนัธุแ์ยกตามแหล่งทีส่ร้าง 

สมองส่วนไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) 

     สมองส่วนไฮโปธาลามัสเป็นส่วนที่เล็กมากในสมอง มีส่วนในการ

ควบคุมต่อมพิทูอิตารี (pituitary gland) โดยการหลังฮอร์โมนจีเอ็น

อาร์เอช หรือเรียกได้อีกชื่อคือลูที่ไนซ่ิงฮอร์โมนรีลิสซ่ิงฮอร์โมน 

(luteinizing hormone releasing hormone; LHRH) ผ่านทาง

เส้นเลือดในไฮโปไพซีลพอร์ทอลซิสเต็ม และฮอร์โมนน้ีได้ถูก

สังเคราะห์เพื่อน ามาใช้ในการจัดการระบบการสืบพันธุ์ ซ่ึงได้ถูก

น ามาใช้นานกว่า 30 ปีแล้ว การฉีดฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอชเพียงครั้ง

เดียวสามารถกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนแอลเอชและเอฟเอสเอช

ได้ ซ่ึงผลการตอบสนองอาจต่างกันไปขึ้นกับว่าให้ฮอร์โมนจีเฮ็นอาร์

เอช ในระยะใดของวงรอบการเป็นสัดและให้ในขนาดเท่าใด 

นอกจากน้ีสมองส่วนไฮโปธาลามัสยังหลั่งฮอร์โมนไธโรโทรฟิน      

รีลิสซิงฮอร์โมน (thyrotrophin releasing hormone; TRH) ซ่ึง

เป็นสารโปรตีนที่กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนไธรอยด์สติมูเลติงฮอร์โมน 

(thyroid stimulating hormone; TSH) และฮอร์โมนโปรแลกติน 

(prolactin) จากสมองส่วนพิทูอิตารีส่วนหน้า ต่อมาพบสารพีไอเอฟ 

(prolactin inhibiting factor; PIF) ซ่ึงเป็นสารโดปามีน 

(dopamine) ที่ในบางรายงานกล่าวว่าสารพีไอเอฟ (PIF) น้ีเป็น

ส่วนของสารตั้งต้นของฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช 

      

      

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  7  ประจ า เดือน เมษายน 2565   (หน้า  4)  

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวจิยัและพัฒนาการเล้ียงโคนม มอบหมายให ้นางสาวศุภากร วิเชียรโชติช่วง ผู้จัดการฟาร์มโค
นมประสิทธิภาพสูง แผนกฟาร์มอนิทรีย ์กองงานฟาร์ม ประสานกับ น.สพ.สุปวีณ ์พรหมทอง หัวหน้าแผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม ฝ่ายส่งเสริมการ
เล้ียงโคนม พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการน าโคสาวท้อง จ านวน 53 ตัว เข้าฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง โดยมีการตรวจสุขภาพโคเบื้องต้น และฉีดยาถ่าย
พยาธิให้กับโคนมทัง้หมด ณ ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมโคนม (Dairy  Academy) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่
ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่เกีย่วข้องเข้าร่วมประชมุ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 ส านักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ผ่านระบบ VDO 
Conference กับ ห้องประชุม 1 ส านักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้า
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเล้ียงโคนม ให้เกียรติเป็นประธานเปดิการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธภิาพสูง เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับพนักงานที่เกีย่วข้อง จ านวน 8 คน โดยมีนายสมเพชร ตุ้ยค าภีร ์และคณะ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเล้ียงโคนม มีก าหนดจัด
อบรมดังกล่าวสัปดาห์ละ 1 วัน รวม 6 ครั้ง ซ่ึงผู้เข้าอบรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–
19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิไมเ่กิน 37 องศาเซลเซียส ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามยั ณ บริษัท อกรเีทค มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานอนุกรรมการด้านกิจการโคนม ได้ให้เกยีรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
กิจการโคนม ครั้งที่ 5/2564 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ท าการแทน
ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 ส านักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ผ่านระบบ VDO Conference 
กับห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 


