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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
องค์ประกอบความแปรปรวนและการจัดล าดบัสตัว์ส าหรับปรมิาณ

น  านมและปริมาณไขมันนมในประชากรโคนมหลากหลายพนัธุโ์ดย

ใช้แบบจ าลอง Genomic-Polygenic ,Genomic และ 

Polygenic 

บดินทร์ วงศ์พรหม, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, Mauricio A. Elzo  

และ ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 

     การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าสัดส่วนความผัน

แปรและเปรียบเทียบการจัดล าดับสัตว์ โดยใช้แบบจ าลอง 

genomic-polygenic (GP), genomic(G) และ polygenic (P) 

ส าหรับปริมาณน  านม (MY) และปริมาณไขมันนม (FY) ใน

ประชากรโคนมหลากหลายพันธุ์ ชุดข้อมูลประกอบด้วยบันทึกราย

เดือนของปริมาณน  านมและปริมาณไขมันจากแม่โคที่ให้นมครั ง

แรก 600 ตัว จาก 56 ฟาร์ม ในภาคกลางของประเทศไทย 

แบบจ าลองทางพันธุกรรมผสมประกอบด้วย ฟาร์ม-ปี-ฤดูกาลที่

คลอดลูกครั งแรกระดับสายเลือดโฮลสไตน์ เฮทเทอโรไชโกซิตี และ

อายุที่คลอดลูกครั งแรกเป็นปัจจัยก าหนด (ทุกแบบจ าลอง) ปัจจัยสุ่ม 

ได้แก่ single nucleotide polymorphism (SNP; แบบจ าลง 

GP และ G) อิทธิพลแบบบวกสะสมของตัวสัตว์ (แบบจ าลอง GP 

และ P) และความคลาดเคลื่อน อัตราพันธุกรรมส าหรับ MY 

(0.38) และ FY (0.41) ที่ประมาณจากแบบจ าลอง GP มีค่าสูง

กว่าอัตราพันธุกรรมที่ประมาณจากแบบจ าลอง P (0.28 ส าหรับ 

MY และ 0.30 ส าหรับ FY) สัดส่วนความแปรปรวนทาง

พันธุกรรมจีโนมมีค่าเท่ากับ 50% ส าหรับ MY และ 48% ส าหรับ 

FY สหสัมพันธ์เชิงล าดับระหว่างแบบจ าลอง  GP และ G มีค่าสูง

ที่สุดส าหรับ MY และ FY (0.99; P<0.01) สหสัมพันธ์เชิงล าดับ

ระหว่างแบบจ าลอง G และ P มีค่าต่ าที่สุดส าหรับ MY (0.89; P < 

0.01) และ FY (0.73; P < 0.01) SNP จาก GeneSeek 

Genomic Profiler Low-Density (GGP-LD) 9k BeadChip 

ไม่เพียงแต่สามารถอธิบายความผันแปรทางพันธุกรรมส าหรับ MY 

และ FY ได้มาก แต่ยังให้ค่าสหสัมพันธ์เชิงล าดับสูงระหว่างค่า

ความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมที่ท านายจากแบบจ าลอง GP 

และ P ผลการศึกษานี แสดงให้เห็นว่า GGP-LD 9k และซิปจิโน

ไทป์ที่มีความละเอียดสูงขึ นอาจช่วยเพิ่มความแม่นย าในการท านาย

และการคัดเลือกในภาคกลางของประเทศไทย 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน  านมและสมาชกิส่งน  านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณ

น  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

ทั งหมด 

4,573 167,149 72,191 763.77 

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปริมาณนม 

กราฟแสดงปริมาณน ้านมดิบรวม อ.ส.ค 
ตั งแต่ ม.ค2558-ก.พ.2562 

รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 58 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 59 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 60 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 61 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 58 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 59 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 60 

รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน  านมและสมาชกิส่งน  านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  มิถุนายน 2565  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน  านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,940 73,506 34,033 329.80 

เหนือ 954 50,885 21,570 245.53 

ตอ/น 621 26,693 9,933 107.78 

ใต้ 842 37,412 19,025 48.53 

รวม

ทั งหมด 

 

4,357 

 

188,496 

 

84,561 

 

731.64 

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  24  ฉบับที่  10  ประจ า เดือน กรกฎาคม 2565   (หน้า  2)  
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จดหมายข่าวโคนม ปีที่  24  ฉบับที่  10  ประจ า เดือน กรกฎาคม 2565   (หน้า  3)  

 

การจดัการดแูลฝงูโคนม(ตอ่) 

     3. ลูกโคต้องได้รับน  านมน  าเหลืองทันทีหลังเกิด เนื่องจากล าไส้เล็ก
จะสามารถดูดซึมโมเลกุลขนาดใหญ่รวมทั งอิมมูโนโกลบูลินในปริมาณท่ี

ลดลงตั งแต่หลังเกิดถึง 24 ช่ัวโมง (Stott และ Fellah, 1983) ดังนั น

การให้น  านมน  าเหลืองยิ่งเร็วยิ่งดี 

     4. ท าให้น  านมน  าเหลืองมีเชื อโรคน้อยท่ีสุด น  านมน  าเหลืองท่ีไม่

สะอาด อาจจะมีเชื อโรคเช่น Salmonella spp., Mycobacterium 

paratuberculosis, Escherichia coli, Mycoplasma bovis 

mastitis, Staphylococcus aureus mastitis, Bovine viral 

diarrhea virus, Bovine leukemia (McGuirk และ Collins, 

2004) 

     ไม่ควรปล่อยให้ลูกดูดน  านมน  าเหลืองเอง การปล่อยให้อยู่กับแม่โค

หลังคลอดจะท าให้เกิดความเส่ียงสูงท่ีก่อให้เกิดความล้มเหลวของการส่ง

ถ่ายภูมิคุ้มกันรับมา เนื่องจากลูกโคอาจดูดน  านมน  าเหลองไม่มากพอ

หรือไม่สามารถดูดได้ภายใน 6 ช่ัวโมงแรกเกิด และลูกโคอาจดูดมูลหรือ

ติดเชื อโรคจากสภาพแวดล้อมในระหว่างค้นหาหรือดูดหัวนม (Scott 

และ Fellah, 1983) 

     ความล้มเหลวของการส่งถ่ายภูมิคุ้มกันรับมา ก่อให้เกิดอัตราการตาย 

และการเจ็บป่วย (Morbidity) เพ่ิมขึ น อัตราการเจริญเติบโตลดลง เมื่อ

เจริญเติบโตเป็นแม่โครีดนมท่ีคลอดลูกตัวท่ีหนึ่งและสอง จะให้ผลผลิต

น  านมลดลงและอัตราการคัดทิ งเพ่ิมขึ นในรอบการให้น  านมรอบแรก 

ดังนั นจึงแนะนะให้ผู้เลี ยงโคนมเลี ยงน  านมน  าเหลืองด้วยการดูดจากขวด

นม และดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษกรณีลูกโคแรกเกิดท่ีคลอดยาก ทั งนี 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าลูกโคได้รับการส่งถ่ายภูมิคุ้มกันรับมาท่ีมากพอโดยลูกโค

อายุ 1-7 วัน ต้องมีอิมมูโนโกลบูลินจีในซีร่ัมท่ีระดับไม่น้อยกว่า 10 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (Tyler และคณะ, 1996) 

     ข. การป้องกันไมใ่หลู้กโคได้รับละอองฝน และ/หรือลมแรง เพ่ือ

หลีกเลี่ยงโอกาสการเกิดโรคปอดบวม ควรวางกรงลูกโคแรกคลอดอยู่ใน

ต าแหน่งท่ีไม่ได้รับละอองฝน และติดตั งผ้าพลาสติกในทิศทางท่ีสามารถ

กันฝนและลมได้ 

     ค. การเอาใจใส่ดูแลเปลีย่นฟางหรอืหญา้แหง้รองพื นกรงไมใ่หเ้ปยีก

แฉะ เพ่ือหลีกเล่ียงโอกาสการเกิดโรคปอดบวมและสะดืออักเสบ เม่ือ

สังเกตเห็นฟางหรือหญ้าแห้งรองพื นกรงเริ่มเปียกแฉะ จะต้องรีบเปล่ียน

ทันที  

     1.2 การจัดการดูแลลูกโคอาย ุ6 วันถึง 2 เดือน 

     หลังจากลูกโคได้รับน  านมแม่เป็นระยะเวลา 3 ถึง 5 วันแล้ว ควรย้าย

ลูกโคเข้ากรงเด่ียวส าหรับเลี ยงลูกโคอายุ 6 วันขึ นไป ซึ่งเป็นกรงท่ีมี

ขนาดโตกว่ากรงลูกโคแรกคลอด การจัดการดูแลลูกโคในระยะนี มี

จุดประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้กระเพาะหมักได้รับการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

ซึ่งจะช่วยให้ลูกโคได้รับโภชนะมากขึ นจากกระบวนการย่อยและหมัก

อาหารโดยจุลินทรีย์ในกระหมัก และช่วยลดโอกาสการเกิดโรคท้องร่วง 

(Beharka และคณะ, 1990) กรดไขมันระเหยง่ายท่ีได้จากกระบวน

หมักอาหารโดยจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก เป็นสารท่ีสามารถกระตุ้นการ

พัฒนากระเพาะหมักได้เร็วขึ น (Stobo และคณะ, 1996) ปริมาณกรด

ไขมันระเหยง่ายท่ีได้จากกระบวนการย่อยและหมักอาหารข้นมีมากกว่า

อาหารหยาบ เพราะอาหารข้นมีปริมาณโภชนะและมีค่าการย่อยได้สูง

กว่าอาหารหยาบในขณะเดียวกันอาหารหยาบอาจก่อให้เกิดความระคาย

เคือง (Greenwood และคณะ, 1997) และอาจท าให้การพัฒนาของ

กระเพาะหมักช้าลง (Stobo และคณะ, 1996) ดังนั นการฝึกหัดให้ลูกโค

กินอาหารข้น จึงเป็นส่ิงส าคัญต่อการเจริญเติบโตของลูกโคนมในระยะนี  

ควรเริ่มฝึกป้อนอาหารข้นเข้าปากลูกโคในคาบหลังคลอง 2 ถึง 3 วัน 

หลังจากนั นลูกโคจะเลียกินอาหารข้นจากถังอาหารเอง     

 
ฮอรโ์มนการสบืพนัธุ ์(ต่อ) 

(Endocrinology of Reproduction)  

     ฮอร์โมนโปรแลกตนิ(Prolactin) 

     โปรแลกตินเป็นโปรตีนฮอร์โมนโครงสร้างคล้ายโกรทฮอร์โมน 

สารที่มีฤทธยังยั งที่เรียกพีไอเอฟ (prolactin inhibiting factor; 

PIF) ที่หลั่งจากสมองบริเวณ arcuate nucleus ใน median 

eminence จะหลั่งผ่านไฮโปไพซีลพอร์ทอลซิสเต็มมายังอดโีนไฮ

โปไฟซิส ซ่ึงเป็นตัวควบคุมการหล่ังโปรแลกติน พีไอเอฟอาจเป็น

สาร catecholamine หรือ dopamine ซ่ึงเป็นเอมีนที่สร้างจาก L-

tyrosine ฮอร์โมนโปรแลคตินเป็นตัวกระตุ้นการสร้างน  านม และ

รักษาการให้นมตลอดระยะการให้นม (lactation) ในโคไม่มี

รายงานว่ามีบทบาทในการกระตุ้นการเจริญของคอร์ปัสลูเทียมเช่น

ในสัตว์ฟันแทะ แม้ว่าจะพบระดับที่สูงขึ นในระยะเป็นสัดอย่างไรก็

ตามผลต่อระบบสืบพันธุ์โดยตรงไม่ชัดเจน มีรายงานว่าอาจพบ

สัมพันธ์กับ ฤดูกาล การคลอด และการให้น  านม 

     สมองส่วนต่อมพิทูอิตารีส่วนหน้านี มีเซลล์ที่สร้างและหลั่ง

ฮอร์โมนอีก 3 กลุ่มคือ เซลล์กลุ่มโซมาโตโทรบหลั่งฮอร์โมนโกรท

ฮอร์โมน กลุ่มคอรต์ิโคโทรบหลั่งฮอร์โมนอดีโนคอรต์ิโคโทรฟิก

ฮอร์โมน (ACTH) กลุ่มไธโรโทรบหลั่งฮอร์โมนไธรอยด์สติมูเลติง

ฮอร์โมน (TSH) อย่างไรก็ตามบทบาทในการควบคุมการท างาน

ของรังไข่ในโคของฮอรโมนเหล่านี  มีกล่าวไว้ไม่ชัดเจน 

 

ฮอร์โมนจากตอ่มพทิอูิตารีส่วนหลัง (Neurohypophyseal 

hormones) 

     ฮอรโมนจากต่อมพิทูอิตารีส่วนหลัง ต่างจากฮอร์โมนจากต่อมพิ

ทูอิตารีส่วนหน้าคือ ฮอร์โมนเหล่านี ไม่ได้สร้างที่ต่อมพิทูอิตารีส่วนนี  

แต่ต่อมนี เป็นที่เก็บของฮอร์โมนเม่ือต้องถูกใช้จะมีการหลั่งออกมา 

ฮอร์โมนที่ส าคัญสองชนิดคือ ออกซิโตซิน (oxytocin; milk let 

down hormone) และวาโซเพรสซิน (vasopressin; 

antidiuretic hormone or ADH) ฮอร์โมนเหล่านี สร้างจากไฮ

โปธาลามัสผ่านมาสู่ต่อมพิทูอิตารีส่วนหลังทางระบบประสาท 

(axons of the nervous system) ไม่ใช่ผ่านมาทางกระแสเลือด 

(vascular system) เหมือนฮอร์โมนอ่ืนๆ 

 

ออกซิโตซิน(Oxytocin) 

     ฮอร์โมนออกซิโตซินถูกสังเคราะห์ในส่วน supraoptic 

nucleus ในไฮโปธาลามัส ถูกขนส่งผ่านเซลล์ประสาท 

hypothalamic hypophyseal nerve axons มาเก็บไว้ที่ปลาย

ประสาทใกล้เส้นเลือดฝอยในส่วนนิวโรไฮโปไฟซิส จนกระทั่งถึง

เวลาที่หลั่งสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมาย นอกจากนี พบว่า

ฮอร์โมนออกซิโตซินยังถูกสร้างจากคอร์ปัสลูเทียมด้วย ดังนั น     

ออกซิโตซินจึงถูกสร้างจากสองส่วนคือ จากรังไข่และจากสมองไฮ

โปธาลามัส 

      

      

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  10  ประจ า เดือน กรกฎาคม 2565   (หน้า  4)  

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมโคนม (Dairy  Academy) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่
ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่เกีย่วข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference  ทั้งนีผู้เ้ข้าร่วมประชมุทุกท่านต้องปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด–19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมฝ่ายวจิัยและพัฒนาการเล้ียงโคนม ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก 
จ.สระบุรี 

วันที่ 10–11 สิงหาคม 2564 นายวุฒชิัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจยัและพัฒนาการเล้ียงโคนม มอบหมายให้ นายกิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส พร้อมด้วย
พนักงานฝ่ายวิจยัฯ รวมจ านวน 14 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏบิัติการ "นักส่งเสริมมืออาชีพ Smart Dairy Extensionist" เพื่อสร้างความเข้มแขง็
ให้กับบุคลากรสายกิจการโคนม ด้วยการทบทวนความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมในยุค New Normal 
กิจกรรมน าเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตโค
นมและน้ านม โดยเข้ารับการอบรมผ่านระบบ VDO  Conference Google Meet  ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม–ไทยเดนมาร์ค และห้อง
ประชุมฝ่ายวิจัยและพฒันาการเล้ียง ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายเสริมศักดิ ์มุ่งดี หัวหน้าฝ่ายวจิยัและพัฒนาการเล้ียงโคนม มอบหมายให้ นายพจน์ ฤทธิไ์สว หัวหน้าแผนกผลิตน้ าเช้ือและ
พิสูจน์พันธุ์โคนม ให้เกียรติเป็นประธานการหารือร่วมกับ บริษัท UTC. TECH เร่ืองนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กบัพลังงาน
ธรรมชาติ (โซล่าเซลล์) เพื่อแก้ไขปัญหาในฟาร์มปศุสัตว์ โดยแบ่งเป็น 3 ระบบ คือ 1.Ventilation ระบบหมุนเวียนอากาศ ลดความชื้นและอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือน 2. Insect Infestation ระบบลดแมลงรบกวนภายในโรงเรือน เพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรคในปศุสัตว์ และ 3. Emergency 
Electricity ระบบไฟฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ไฟฟ้าดับ เพื่อปรับใช้งานภายในศูนยผ์ลิตน้ าเช้ือและประเมนิพันธุกรรมโคนม อ.ส.ค โดยมีพนักงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ซ่ึงทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมแผนก
ผลิตน้ าเช้ือและพิสูจน์พันธุ์โคนม ส านักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายพีระ ไชยรุตม์ ผูช้่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานใน
พิธีเปิดการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม รุ่นที ่310 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2564 โดยเปิดให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จ านวน 29 คน เข้าร่วม
พัฒนาความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมอยา่งถกูต้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหนา้ทีจ่ากโรงพยาบาลมวกเหล็ก ด าเนินการตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) ให้กับวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค ส านักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 


