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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
รูปแบบการเจรญิเตบิโตของโคนมเพศผูเ้พือ่การผสมเทยีมทีถู่กเลีย้งดู

ภายใตส้ภาพแวดล้อมแบบร้อนชืน้ของประเทศไทย 

มัทนียา สารกุล, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, Mauricio A. Elzo  

และ ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 

     งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินรูปแบบการเจริญเติบโต

ของโคนมเพศผู้เพื่อการผสมเทียมที่ถูกเลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อม

แบบร้อนชื้นของประเทศไทย ข้อมูลประกอบด้วยน้้าหนักร่างกายราย

เดือน (4,963 ข้อมูล) จากโคนมเพศผู้ 140 ตัว ที่ถูกเลี้ยงดูโดยศูนย์

ผลิตน้้าเชื้อและประเมินพันธุกรรมโคนมขององค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2539 ถึง 2558 กลุ่มพันธุ์

ของโคนมถูกจ้าแนกตามสัดส่วนพันธุกรรมโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ (H) 

เป็น BG1 (0.96 ≤ H ≤ 1.00), BG2 (0.91 ≤ H ≤ 0.96), BG3 

(0.86 ≤ H ≤ 0.91) และ BG4 (0.44 ≤ H ≤ 0.86) สมการ 

Quadratic, Gompertz, Logistic, Von Bertalanffy และ Brody 

ถูกน้ามาเปรียบเทียบเพื่อหาสมการการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ด้วย

สถิติทดสอบ -2logL, Akaike Information Criterion (AIC), 

Corrected AIC (AICC) และ Bayesian Information Criterion 

(BIC) ผลการศึกษาพบว่า สมการ Quadratic ให้ค่าสถิติทดสอบต่้า

ที่สุด (-2logL, AIC, AICC และ BIC) โดยโคนมในกลุ่ม BG2 ให้

ค่าท้านายน้้าหนักร่างกายที่อายุ 30 เดือน และ 60 เดือน สูงกว่าโค

นมในกลุ่ม BG1, BG3 และ BG4 ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการ

เจริญเติบโตจากโคนมเพศผู้เหล่าน้ีสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการ

ระบุพ่อพันธุ์โคนมที่คาดว่าจะให้ลูกโคนมเพศผู้ตอนที่มีอัตราการ

เจริญเติบโตเร็ว และโคสาวที่สามารถคลอดลูกครั้งแรกเม่ืออายุน้อย 

อย่างไรก็ตาม น้้าหนักของโคเพศผู้ตอนและโคสาวทดแทนที่เป็นลูก

ของพ่อพันธุ์โคนมยังไม่เคยถูกจัดเก็บ ดังน้ัน น้้าหนักของลูก

จ้าเป็นต้องถูกวัดและจัดเก็บ ถ้าหากต้องการคัดเลือกโคนมพ่อแม่

พันธุ์โดยพิจารณาจากความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม เพื่อพัฒนา

ศักยภาพทางพันธุกรรมส้าหรับการเจริญเติบโตในประชากรโคนม

ไทยหลากหลายพันธุ์ 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน้้านมและสมาชกิส่งน้้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณ

น้้านม(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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รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน้้านมและสมาชกิส่งน้้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน พฤษภาคม 2565  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,953 74,900 35,042 335.11 

เหนือ 954 57,879 22,005 255.19 

ตอ/น 627 26,536 10,032 117.64 

ใต้ 851 32,522 15,459 47.28 

รวม

ทั้งหมด 

 

4,385 

 

191,837 

 

82,538 

 

757.38 
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การจดัการดแูลฝงูโคนม(ตอ่) 

     หลักการส้าคัญในการจดัการดแูลลูกโคในระยะนี้คอื 

     ก.ให้ลูกโคไดร้บัภูมิคุม้กันโรคเร็วทีสุ่ดในชว่ง 2 ถึง 3 ชั่วโมง

หลังคลอด ซ่ึงจัดเป็นระยะที่ส้าคัญที่สุดของชีวิต อาจกล่าวได้ว่าเป็น

ระยะวิกฤตส้าหรับลูกโค ชีวิตจะเริ่มต้นด้วยดีหรือไม่ มีสุขภาพ

สมบูรณ์ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ได้รับน้้านม

น้้าเหลืองในระยะแรกคลอด เพราะลูกโคแรกคลอดยังไม่มีภูมิคุ้มกัน

โรค จ้าเป็นต้องได้รับภูมิคุ้มกันโรคเร็วที่สุด วิธีการที่ดีที่สุดที่ท้าให้

ลูกโคได้รับภูมิคุ้มกันโรคก็คือ การให้ลูกโคแรกคลอดได้รับน้้านม

น้้าเหลืองเร็วที่สุด น้้านมน้้าเหลืองครั้งแรกที่รีดออกจากเต้าจะเป็น

น้้านมน้้าเหลืองที่มีภูมิคุ้มกันโรคมากที่สุด (Quigley และ Drewry, 

1998) ในขณะที่น้้านมแม่ที่ให้ลูกโคกินในม้ือต่อๆมาจะมีภูมิคุ้มกัน

โรคลดลง 

     ความสามารถในการดูดซึมภูมิคุ้มกันโรคที่ล้าไส้เล็กของลูกโคจะ

ลดลงตั้งแต่หลังคลอดถึง 28 ชั่วโมงหลังคลอด (Otterby และ Linn, 

1981) หมายความว่ายิ่งให้ลูกโคได้กินน้้านมน้้าเหลืองเร็วเท่าใด 

ความสามารถในการดูดซึมภูมิคุ้มกันโรคยิ่งมากขึ้นเท่าน้ัน หลัง

คลอด 6 ชั่วโมงเป็นต้นไป ความสามารถในการดูดซึมภูมิคุ้มกันโรค

ที่ล้าไส้เล็กของลูกโคจะลดลงเร่ือยๆ ล้าไส้เล็กของลูกโคไม่สามารถ

ดูดซึมภูมิคุ้มกันโรคได้หลังคลอด 28 ชั่วโมง เป็นต้นไป แต่ลูกโค

จ้าเป็นต้องได้กินน้้านมต่อไปอีก 3 ถึง 5 วัน เพราะน้้านมแม่ครั้ง

ถัดไปยังคงประกอบไปด้วยคุณค่าทางโภชนะที่สูงมาก โดยเฉพาะ

วิตามินเอที่เป็นโภชนะส้าคัญในกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

     น้้านมน้้าเหลืองและภูมิคุม้กัน 

     ลูกโคแรกเกิดแทบจะไม่มีภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะไม่มีแกรมม่า

โกลบูลิน(Agammaglobulinemic) ซ่ึงเป็นโปรตีนขนาดใหญ่ใน

ระบบภูมิคุ้มกันที่ท้าหน้าที่ตรวจจับ และท้าลายฤทธิ์ของส่ิง

แปลกปลอมที่เข้าร่างกาย และต้องได้รับภูมิคุ้มกันด้วยการดื่มน้้านม

น้้าเหลืองซ่ึงมีอิมมูในโกลบูลิน (Immunoglobulins) นอกจากน้ัน

ล้าไส้เล็กของลูกโคจะสามารถดูดซึมโมเลกุลขนาดใหญ่รวมทั้งอิมมู

โนโกลบูลินในช่วง 12 ถึง 24 ชั่วโมงแรกเกิดเท่าน้ัน อิมมูโนโกล   

บูลินในน้้านมน้้าเหลืองประกอบด้วยอิมมูโนโกลบูลินจี (lgG) ที่มี

ความเข้มข้น 7.5-123.8 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร อิมมูโนโกลบูลินเอ็ม   

ที่มีความเข้มข้น 0.46-11.19 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และอิมมูโนโกล   

บูลินเอ (lgA) 0.38-5.53 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (Stott และ Fellah, 

1983) ดังน้ันประมาณร้อยละ 88 ของอิมมูโนโกลบูลินในน้้านม

น้้าเหลืองจะเป็นอิมมูโนโกลบูลินจี 

     ความล้มเหลวของการส่งถ่ายภูมิคุ้มกันรับมา (Failure of 

passive transfer of immunity) จะเกิดขึ้น เม่ือลูกโคไม่สามารถ

ดูดซึมอิมมูโกลบูลินได้มากพอ ความส้าเร็จของการส่งถ่ายภูมิคุ้มกัน

รับมาขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัยคือ 

     1.น้้านมน้้าเหลืองต้องมีความเข้มข้นของอิมมูโนโกลบูลิน 

มากกว่า 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซ่ึงวิธีในทางปฎิบัติที่ใช้ในการ

พิจารณาความเข้มข้นของอิมมูโนโกลบูลินคือปริมาณน้้านม

น้้าเหลืองที่รีดครั้งแรกต้องไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม (weaver และคณะ, 

2000) 

     2.ลูกโคจะต้องได้รับน้้านมน้้าเหลืองในปริมาณที่มากพอ ลูกโค

ต้องได้รับน้้านมน้้าเหลืองไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร (Beam และคณะ, 

2009) 

 

 
ฮอรโ์มนการสบืพนัธุ ์(ต่อ) 

(Endocrinology of Reproduction)  

     ฮอร์โมนเอฟเอช(Follicle stimulating hormone;FSH) 

     ฮอร์โมนน้ีเป็นฮอร์โมนที่เป็นตัวเริ่มต้นของการกระตุ้นให้รังไข่มี

การท้างานในเพศเมีย โดยเป็นตัวกระตุ้นให้ฟอลลิเคิลเจริญ 

(follicular growth) และเจริญถึงโตเต็มที่ (graafian follicle) ใน

ระยะการเป็นสัดฮอร์โมนเอฟเอสเอชมีระดับสูงมาก และมีการเพิ่ม

สูงขึ้นอีกครั้งแต่ไม่สูงเท่าคร้ังแรกใน 24 ชม. ต่อมาหลังการเป็นสัด 

ในตลอดวงรอบการเป็นสัดฮอร์โมนเอฟเอสเอชมีปริมาณไม่สูงและมี

การเพิ่มลดตลอดเวลา พบว่าปริมาณเอฟเอสเอชมีความสัมพันธ์กับ

การพบฟอลลิเคิลที่เจริญตลอดระยะลูเทียลเฟส (luteal phase) ของ

วงรอบการเป็นสัด เอฟเอสเอชจะไม่ใช่ตัวที่ท้าให้มีการหลั่งฮอร์โมน

เอสโตรเจนในฟอลลิเคิล ต้องมีฮอร์โมนแอลเอชมาจะกระตุ้นการ

สร้างเอสโตรเจนจากฟอลลิเคิล การให้ฮอร์โมนเอฟเอสเอชจาก

ภายนอกจะกระตุ้นให้ฟอลลิเคิลเจริญ และการให้ฮอร์โมนน้ีในขนาด

ที่สูงจะเพิ่มการเจริญของฟอลลิเคิลเป็นจ้านวนมากได้ ส่วนในเพศผู้

ฮอร์โมนเอฟเอสเอชจะกระตุ้นขบวนการสร้างตัวอสุจิ

(spermatogenesis) โดยท้างานที่เซลล์สืบพันธุ์ (germinal cells) 

ในท่อเซมินิเฟอรัสทิวบูล (seminiferous tubules) ของอัณฑะ 

และช่วยให้อสุจิเจริญไปถึงระยะที่สอง (secondary 

spermatocyte stage) หลังจากน้ันฮอร์โมนแอนโตรเจน 

(androgens) จากอัณฑะจะมาช่วยการพัฒนาให้ตัวอสุจิเจริญอย่าง

สมบูรณ์ 

     ฮอร์โมนแอลเอช (Luteinzing hormone; LH) 

     หน้าที่ของฮอร์โมนแอลเอช เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้มีการเจริญ

เต็มที่ของฟอลลิเคิลในระยะที่ช่องภายในฟอลลิเคิลมีของเหลว 

(antral follicle) และท้าให้เกิดการตกไข่ และหน้าที่ที่สองของแอล

เอช คือเป็นฮอรโมนที่กระตุ้นการเจริญของเซลล์ลูเทียล และช่วยให้มี

การคงอยู่ของคอร์ปัสลูเทียมในวงรอบการเป็นสัดโดยระดับของ

ฮอร์โมนแอลมีระดับต่้ามากในระยะน้ี แต่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและ

รวดเร็วในระยะเป็นสัด พบร่วมกับการพบฮอร์โมนเอฟเอสเอชใน

ระดับสูงในครั้งแรกและเป็นการพบก่อนมีการตกไข่ ดังน้ันจึงเชื่อว่า

แอลเอชเป็นตัวกระตุ้นขบวนการตกไข่และกระตุ้นการเจริญของ

เซลล์ลูเทียลของเซลล์แกรนูโลซา และเซลล์ทีก้าของฟอลลิเคิล ระดับ

ของฮอร์โมนแอลเอชจะสูงนาน 7-8 ชม. (LH surge) และการตก

ไข่เกิดขึ้น 24-32 ชม. หลังจากการมีการเพิ่มสูงอย่างมากของแอล

เอช (LH surge) ระดับที่ต่้าของฮอร์โมนแอลเอชสามารถพบได้ใน

ระยะลูเทียลเฟส (luteal phase) ของวงรอบการเป็นสัด โดยมี

ความถ่ีและระดับไม่สูง (ความถ่ี 0.25 ครั้ง/ชม.) เม่ือเทียบกับช่วง

เป็นสัดใกล้ไข่ตก (ความถ่ี 1 ครั้ง/ซม.) อย่างไรก็ตามพบว่าระดับ

และความถ่ีของแอลเอชตลอดระยะลูเทียลเฟสน้ีเพียงพอที่จะช่วยท้า

ใหค้อร์ปัสลเูทียมท้างานได้ และพบ่าในโคไม่ท้องฮอร์โมนแอลเอช

เป็นตัวหลักในการท้าให้คอร์ปัสลูเทียมท้างาน (luteotrophic 

hormones) อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า ฮอร์โมนเอฟเอสเอชอาจจะ

เป็นตัวการส้าคัญหน่ึงในการควบคุมการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอ

โรน จากเซลล์ลูเทียลในคอร์ปัสลูเทียม ในเพศผู้เซลล์รอบท่ออสุจิ 

(interstitial cells or Leydig cells) จะสร้างฮอร์โมนแอนโตรเจน

หลังจากถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนแอลเอช 

 

      

      

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  9  ประจ า เดือน มิถุนายน 2565   (หน้า  4)  

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายวุฒชิัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจยัและพัฒนาการเล้ียงโคนม มอบหมายให ้นายชัยณรงค์ บุหงาวงษ์ หัวหน้าแผนกอาหารโค
นม ติดตามการดำเนินงานโครงการวจิัยที่เกีย่วข้องกับพชือาหารสัตว์ จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ การเก็บตัวอยา่งผลผลิตครั้งที่ 3 เพื่อน าส่งตรวจ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ ในโครงการวิจัยการปรับปรุงดินด้วย Bio–Cha ต่อผลผลิตและคุณภาพหญ้าเนเปียรล์ูกผสมสองสายพันธุ์ กิจกรรมก าจัด
วัชพืชและใส่ปุ๋ยคอก โครงการวิจัยเปรียบเทียบผลของระยะการปลูกต่อผลผลิตต้นและใบมันส าปะหลังเพื่อเป็นอาหารหยาบคุณภาพสูง, โครงการวิจัย
การศึกษาผลผลิตและคุณภาพของถั่วอัลฟาฟ่าในชดุดินมวกเหล็กภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ และโครงการวิจัยการศึกษาผลผลิตและคุณภาพของถั่ว
ลิสงเถาฟลอริเกรซในชุดดินมวกเหล็กภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมทุกทา่นต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ แปลงหญ้าหมายเลข 12 ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวจิัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม มอบหมายให้ นายพจน์ ฤทธิ์ไสว หัวหน้าแผนกผลิตน้ าเช้ือและ
พิสูจน์พันธุ์โคนม พร้อมด้วยแผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม ฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโคนม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิต
น้ าเช้ือ เพื่อตรวจรับรองการต่ออายุศูนย์ผลิตน้ าเช้ือและประเมนิพันธุกรรมโคนม อ.ส.ค ซ่ึงได้รับเกียรติจากนายอรุณ จันทร์กระจ่าง ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีพนักงานที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมการตรวจรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ 
ทั้งนี้ผูเ้กี่ยวข้องทุกทา่นได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด–19 อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์ผลิตน้ าเช้ือและประเมินพันธุกรรม
โคนม อ.ส.ค แผนกผลิตน้ าเช้ือและพิสูจน์พันธุโ์คนม ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

วันที่  3–4 สิงหาคม 2564 นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจยัและพัฒนาการเลี้ยงโคนม มอบหมายให ้นายกิตตว์ธรรศ์ จิตตม์นัส หัวหน้าแผนก
วิชาการโคนม เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการวจิัยเบื้องต้น (Conceptual Proposal) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซ่ึงมีผูส้่งร่าง
ข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เข้าร่วม จ านวน 11 โครงการ และร่วมหารือถึงแนวทางการด าเนนิงานตามแผนการวจิัยของโครงการวิจัยต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4 โครงการ โดยมี ดร.ธำรงศักดิ์ พลบำรุง ที่ปรึกษาโครงการวิจัยด้านกจิการโคนม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชมุผ่าน
ระบบ VDO  Conference Google Meet  ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายวุฒชิัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝา่ยวิจัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม มอบหมายให้ ดร.ณัฐภร แก้วประทุม นักวิชาการ 7 ในฐานะ
หัวหน้าโครงการวจิัยการใช้พืชกัญชงเป็นแหล่งอาหารโคนม พร้อมด้วย นางกัญญา ศรีฟ้า นักวิชาการ 8 และตัวแทนวสิาหกจิชุมชนในอ าเภอ
มวกเหล็ก ให้การต้อนรับเจ้าหน้าทีจ่ากส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสระบุรี ในการเข้าตรวจประเมินเพ่ือการออกใบอนุญาตปลูกพืชกัญชง จ านวน 
1 ไร ่เพ่ือใช้ในการวิจัย ทั้งนี ้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด–19 อย่าง
เคร่งครัด ณ แปลงหญ้าหมายเลข 6 ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 


