
ปีที่ 24 ฉบับที่ 12 ประจ ำเดือน กันยำยน 2565      
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำกำรเลี้ยงโคนม 

E-mail  : farmproduction@dpo.go.th 

 

“.....เกียรติและความส าเร็จเกดิจากผล
การปฏิบัติงานและปฏิบัติของแต่ละคน 
ที่สามารถปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติตัวให้สุจริต 
เที่ยงตรงพอควรพอดีแก่ต าแหน่งหน้าที่
ทีด่ ารงอยู.่..” 

พระบรมราโชวาท  
พระราชทานแกข่้าราชการพลเรือน  

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน  
 วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2530 

สำระ 
                                               หน้ำ 

บทคัดย่องานวิจัยภายในประเทศ      2 

จ านวนโคนม อ.ส.ค.                     2 

การจัดการฟารม์                         3 

การจัดการด้านสุขภาพ                  3 

Dairy Activities News                4 
ที่มา : นิทรรศการโคนมแห่งชาติ ประจ าปี 2565 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihobSc_5jTAhVEuY8KHby7DEwQjRwIBw&url=http://www.pttplc.com/&psig=AFQjCNElRrmoY9_OB8aYXKOrxIAPYgLxJQ&ust=1491882912969870


จดหมายข่าวโคนม ปีที่  20  ฉบับที่  8  ประจ า เดือน พฤษภาคม 2562   (หน้า  2)  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
การวิเคราะห ์Pathway Enrichment และเครือข่ายความเชื่อมโยง

ระหวา่งโปรตีนสา้หรับปรมิาณน า้นม ปริมาณไขมนันม และอายเุมือ่

คลอดลูกครั งแรกในประชากรโคนมไทยหลากหลายพันธุ์ 

ทวี เหล่าดิ ม, Mauricio A.Elzo, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ,  

ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี และ ดนัย จัตวา 

     วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั งนี เพื่อ ก้าหนด biological 

pathway และเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างโปรตีนส้าหรับ

ปริมาณน ้านม ปริมาณไขมันนม และอายุเม่ือคลอดลูกครั งแรกใน

ประชากรโคนมไทยหลากหลายพันธุ์ ข้อมูลสนิปส์ทั งหมด 75,776 

ต้าแหน่ง มาจากโคนม จ้านวน 2,661 ตัว วิธีการ single-step 

genomic best  linear unbiased prediction ถูกใช้ประโยชน์

เพื่อประมาณความแปรปรวนของสนิปส์แต่ละต้าแหน่งส้าหรับ

ปริมาณน ้านม ปริมาณไขมันนม และอายุเม่ือคลอดลูกครั งแรก 

หุ่นจ้าลองทางสถิติ ประกอบด้วย ฟาร์ม-ปี-ฤดูกาลที่สัตว์คลอดลูก 

กลุ่มพันธุกรรม และเฮทเทอโรซิส เป็นปัจจัยก้าหนดและปัจจัยสุ่ม 

ได้แก่ พันธุกรรมของตัวสัตว์แต่ละตัวและความคลาดเคลื่อน สนิปส์

ที่มีค่าความแปรปรวนส้าหรับแต่ละลักษณะมากกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 0.001 ถูกใช้ประโยชน์ในการระบุพื นที่ยืนหรือใกล้เคียงยืนใน

ฐานข้อมูล NCBI จากนั น ยืนที่เก่ียวข้องกับทั งสามลักษณะถูก

วิเคราะห์ pathway enrichment และ เครือข่ายความเชื่อมโยง

ระหว่างยืน ผลการศึกษาพบว่า ยืนที่เก่ียวข้องกับปริมาณน ้านม 

ปริมาณไขมันนมและอายุเม่ือคลอดลูกครั งแรก มีส่วนร่วมใน 16 

pathway โดยยืนส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับ 2 ยีน หรือมากกว่า 

ยืนที่มีความสัมพันธ์กับทั งสามลักษณะที่มีส่วนร่วมใน pathway 

และเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างยืนมีหน้าที่เก่ียวข้องกับ

กระบวนการ cellular ความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่อธิบายโดย

ยืนที่มีส่วนร่วมใน pathway (303 ยีน) คือ ร้อยละ 2.63 ส้าหรับ

ปริมาณน ้านม ร้อยละ 2.59 ส้าหรับปริมาณไขมันนม และร้อยละ 

2.49 ส้าหรับอายุเม่ือคลอดลูกครั งแรก ในขณะที่ยีนที่อยู่ใน

เครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างยีน (265 ยีน) อธิบายความ

แปรปรวนพันธุกรรมเท่ากับ ร้อยละ 2.22 ส้าหรับปริมาณน ้านม

ร้อยละ 2.26 ส้าหรับปริมาณไขมันนม และร้อยละ 2.12 ส้าหรับ

อายุเม่ือคลอดลูกครั งแรก สนิปส์ที่มีความสัมพันธ์กับยีนที่มีส่วน

ร่วมใน pathway และเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างยีน ควร

ได้รับการพิจารณาเป็นเครื่องหมายพันธุกรรมส้าหรับการคัดเลือก

ในประชากรโคนมไทยหลากหลายพันธุ์ รวมทั งการศึกษานี ควร

ได้รับการศึกษาต่อทั งในประชากรโคนมกลุ่มนี และประชากรโคนม

อ่ืนๆ เน่ืองจากค่าท้านายอิทธิพลของสนิปส์มีความแตกต่างกันเม่ือ

ขนาดประชากรที่ศึกษาใหญ่ขึ น รวมทั งสภาพแวดล้อมที่โคได้รับมี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  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 
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รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  สิงหาคม  2565  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,898 71,476 31,515 201.63 

เหนือ 924 52,326 20,108 206.13 

ตอ/น 614 24,962 9,086 89.53 

ใต้ 839 28,432 12,755 37.23 

อ.ส.ค. - 439 116 2.07 

รวม

ทั งหมด 

 

4,275 

 

177,635 

 

73,580 

 

536.58 
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การจดัการดแูลฝงูโคนม(ตอ่) 

     ลักษณะนมผงทีใ่ชเ้ลี ยงลกูโค 

     การเลี ยงน ้านมลูกโคในระยะนี  ควรเลี ยงด้วยน ้านมแมม่ื อ

ละ 3 ลิตร เช้าและเย็น จนอายุได้ 2 เดือน จึงหย่านม ในกรณีที่

เลี ยงลูกโคด้วยนมผงใหใ้ชส้ดัสว่นนมผง 1 ส่วน ละลายใน

น ้าอุ่น 8 ส่วน และควรฝึกให้ลูกโคปรับตวัเขา้กับนมผงอย่าง

ช้าๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อใหเ้กิดโรคท้องร่วง ควรเริ่มฝึกให้กิน

น ้านมผสมเมือ่อายุ 21 วัน โดยผสมน ้านมแม ่3 ส่วน และนม

ผงละลายน ้า 1 ส่วน (น ้านมแม่ 2.25 ลิตร และนมผงละลาย

น ้าอุ่น 0.75 ลิตร) วันถัดไปให้ผสมน ้านมแม ่2 ส่วนและนมผง

ละลายน ้า 2 ส่วน (น ้านมแม่ 1 ลิตร และนมผงละลายน ้าอุ่น 1 

ลิตร) วันที่ 3 ให้ผสมน ้านมแม ่1 ส่วน และนมผงละลายน ้าอุ่น 

3 ส่วน (น ้านมแม่ 0.75 ลิตร และนมผงละลายน ้าอุ่น 2.25 

ลิตร) ตั งแต่อายุ 24 วันเป็นต้นไป ให้นมผงละลายน ้าอุ่นอย่าง

เดียวมื อละ 3 ลิตร จนหย่านม 

     อาหารแขง็หรอือาหารผสมเสรจ็สา้หรบัลกูโค 

     การกินอาหารแข็งของลกูโคก่อนหย่านมมคีวามส้าคญัตอ่

การกระตุ้นการพัฒนากระเพาะหมกั และการเปลี่ยนผ่านจาก

ก่อนเป็นสัตว์เคี ยวเอื อง (Preruminant) เป็นสัตว์เคี ยวเอื อง 

(Ruminant) ช่วงเปลี่ยนผ่านนี  จะเป็นการเตรียมตวัจากการ

พึ่งพาการดดูซมึน ้าตาลกลโูคสจากน ้านมที่ล้าไส้เล็ก มาเป็น

การพึ่งพา การดูดซึมกรดไขมันระเหยง่าย เพื่อให้เป็นพลังงาน

หลักในตัวสัตวเ์คี ยวเอื อง (Baldwin และคณะ, 2004) 

     ตั งแต่แรกเกิดถึง 3 สัปดาห์ จัดเป็นช่วงของอายุที่เริ่ม

พัฒนาสู่การเป็นสัตวเ์คี ยวเอื อง (Preruminants) เพราะ

กระเพาะหมักอยู่ในระหว่างการพฒันา การพัฒนาของ

กระเพาะหมักต้องอาศยัน ้า สารอาหาร และจุลินทรีย์ 

     ที่อายุ 1 วัน จะตรวจไม่พบกรดไขมนัระเหยง่าย กิจกรรม

ของเอนไซม์ไซแลนเนส (Xylanase) และอะไมเลส 

(Amylase) ตรวจพบกิจกรรมของเอนไซมโ์ปรติเอส 

(Proteoase) และแอมโมเนียในระดับต่า้มาก ซึ่งน่าจะมาจาก

น ้านมน ้าเหลือง และเซลล์ของเนื อเยื อบุผวิ (Epithelial cell) 

ของกระเพาะหมัก นอกจากนั นในกระเพาะหมักยังมีคา่ความ

เป็นกรด – เบสเป็นกลาง (pH ประมาณ 7.10) ซึ่งแสดงใหเ้หน็

ว่าลูกโคแรกเกิดที่อายุ 1 วัน ยังไม่มีจุลินทรีย์อาศยัในกระเพาะ

หมัก (Rey และคณะ, 2012) 

     ที่อายุ 2 วัน เริ่มตรวจพบกิจกรรมของเอนไซมไ์ซแลนเนส 

มี อะไมเลส โปรติเอส ยูริเอส  และกรดไขมันระเหยง่าย ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าเริ่มมจีุลินทรีย์ที่ย่อยเยื่อใยและย่อยแปง้อาศยัอยู่

ในกระเพาะหมักโดยเริม่จากจุลินทรีย์กลุม่แบคทีเรียที่ไม่ใช้

อากาศแต่สามารถสัมผสัออกซเิจนได ้(Facultative 

anaerobic bacteria) ตามด้วยกลุม่แบคทีเรียที่ไมใ่ชอ้ากาศ

แต่เมื่อสัมผสัออกซเิจนแล้วจะตาย (Strictly anaerobic 

bacteria) (Rey และคณะ, 2012) 

 
      

 
ฮอรโ์มนการสบืพนัธุ ์(ต่อ) 

(Endocrinology of Reproduction)  

      ฮอรโ์มนจากตอ่มไพเนยีล 

          เมลาโตนนิ(Melatonin) 

          เมลาโตนิน (N-acetyl-5-methoxytrptamine) ถูกสร้าง

จากต่อมไพเนียลของเซลล์ประสาทตา (retinohypothalamic 

fibres) การมองเห็นเป็นตัวตอบรับให้มีการหลัง่หรือยับยั งการ

หลั่ง เมลาโตนินถูกสร้างและหลั่งมากในเวลาทีมื่ด ในแกะเมลาโต

นินกระตุ้นการเป็นสัดหรือเริ่มการผสมพันธุใ์นระยะทีมี่ช่วงวันสั น 

(short day breeders) และในม้าจะเริ่มการสืบพันธุ์ในฤดูทีมี่

ช่วงแสงยาว (long day breeder) ดังนั นการสิบพันธุ์ในแกะ ม้า 

เป็นผลจากการควบคุมของเมลาโตนนิอย่างชัดเจน ส่วนในโคไม่

มีรายงานผลของช่วงแสงหรือการหลั่งของเมลาโตนนิต่อการ

สืบพันธุ์ที่ชัดเจน 

อวัยวะสบืพนัธุ ์(Reproductive organs)  

     อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (gonads ทั งเพศผู้และเพศเมียมี

บทบาทสองหน้าทีคื่อ สร้างเซลล์สืบพันธุ์ (germ cells; 

gametogenesis) และหลั่งฮอรโมนทางการสืบพันธุ์ (gonadal 

hormone) ในอัณฑะเซลล์แทรก (interstitial cells) ที่อยู่รอบ

ท่อสร้างอสุจิ (seminiferous tubules) ที่เรียกว่าเซลล์เลติก 

(Leydig cells) เป็นเซลล์สร้างฮอรโมนเทสโทสเตอโรนในสัตว์

เพศผู้ ในขณะที่ในเพศเมียเซลล์ทกี้าชั นใน (theca interna) 

ของฟอลลเิคิลที่เจริญเต็มที ่(Graafian follicle) เป็นแหล่งสร้าง

ฮอร์โมนเอสโตรเจน หลังจากฟอลลเิคิลนี แตกและมีการตกไข่ 

เซลล์แกรนนูโลซาและเซลล์ทกี้าทีอ่ยู่รอบผนังฟอลลเิคิล จะถูก

ทดแทนด้วยเซลล์ลูเทยีลแล้วเจริญเป็นคอรปั์สลูเทยีมทีส่ร้างและ

หลั่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 

     ฮอรโ์มนจากอวยัะสบืพนัธุ(์Gonadal steroid hormones) 

      รังไข่และอัณฑะเป็นแหล่งสร้างฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์ ที่มี

ความส้าคัญต่อระบบสืบพันธุ์ อวัยวะอื่นที่สรา้งฮอร์โมน สเตีย

รอยด์ได้คือ ต่อมหมวกไต(adrenals) และเยื่อหุ้มตัวลูก

(placenta) มีฮอร์โมน 4 ชนิดที่สร้างจากอวัยวะสืบพันธุ์คือ แอน

โดรเจน (androgens) เอสโตรเจน(estrogens) โปรเจสติน

(progestins) และรีเลคซิน (relaxin) ฮอร์โมนสามกลุ่มแรก

เป็นฮอร์โมนสเดียรอยด์ส่วนรีเลคซินเป็นโปรตีนฮอรโ์มน โดยรัง

ไข่สร้างฮอร์โมน สเตียรอยด์สองชนิดคือ เอสตราไดออลและ    

โปรเจสเตอโรน ส่วนอัณฑะสร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์หนึ่งชนดิคือ 

เทศโตสเตอโรน ฮอร์โมนสเตียรอย์ทีส่ร้างจาก รังไข่ อัณฑะ เยื่อ

หุ้มตัวลูก และต่อมหมวกไต มีโครงสร้างโมเลกุลพื นฐานที่

คล้ายกันคือ cyclopentanoperthydrophenanthene เม่ือมี

คาร์บอน 18 ตัว จะแสดงการท้างานเป็นเอสโตรเจน คาร์บอน 21 

ตัวจะแสดงการท้างานเป็นโปรเจสเตอโรน คาร์บอน 19 ตัวจะ

แสดงการท้างานเป็นแอนโดรเจน ส่วนโคเลสเตอรอล 

(cholesterol) มีคาร์บอน 27 ตัว จะกลายเป็นเพรกเนโนโรน 

(pregnenolone) ที่มีคาร์บอน 20 ตัว ซ่ึงเป็นสารตั งต้นที่จะ

เปลี่ยนเป็นโปรเจสเตอโรน แอนโดรเจน และเอสโตรเจนต่อไป    

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  12  ประจ า เดือน กันยายน 2565   (หน้า  4)  

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี หัวหน้าฝ่ายวิจยัและพัฒนาการเล้ียงโคนม ให้เกียรติ
เป็นประธานเปดิโครงการอบรม KM นวัตกรรมการจัดสัดส่วนอาหารโคนมหน้าฟาร์ม ครั้งที่ 1 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิด และรวบรวม
องค์ความรู้ ระหว่างนักวจิยั นักวิชาการ และพนักงาน อ.ส.ค. ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน โดยมี นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าส านกังาน อ.ส.ค. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.ธ ารงศักดิ์ พลบ ารุง และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจดัสัดส่วนอาหารของฟาร์มเกษตรกรใน
ท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ านมดิบและสุขภาพโคในเขตพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ซ่ึงทุกท่านไดป้ฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บ้านสวน รีสอร์ท ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 แผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเล้ียงโคนม ร่วมกับ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง เขต 1 ฝ่ายส่งเสริม
การเล้ียงโคนม จัดอบรมการใชง้านแอปพลิเคชัน Zyan  MCC และ Zyan COOP ให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีร่ับน้ านมดิบ ของสหกรณ์โคนมไทย-เดน
มาร์ค ซับกระดาน จ ากัด จ านวน 13 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรก าแหง จากมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.ฉัตรตระกูล 
สมบัติธีระ จากมหาวทิยาลัยมหาสารคาม และ นายพาณิชย์ สุดโคต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเทลลิเจนท์ จ ากัด เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้   โดยผู้
เข้าอบรมทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ซับกระดาน จ ากัด อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

วันที่ 15 กุมภาพันธ ์2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายเสริมศักดิ ์ มุ่งดี หัวหน้าฝ่ายวิจยัและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ใหเ้กียรติเป็น
ประธานในพิธเีปิดการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม รุ่นที ่311 จัดขึ้นระหว่างวันที ่15-24 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมพัฒนาความรู้
ด้านการเลี้ยงโคนมอย่างถกูต้อง จ านวน 27 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมวกเหล็ก ด าเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับ
วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เกี่ยวขอ้ง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ 
ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค ส านักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายชวลิต  ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม มอบหมายให ้นายสุชาติ แพ่งจันทึก หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและฝ่ายวจิยัและพัฒนาการเลี้ยงโคนม เข้าพบปศุสัตว์ จังหวัดลพบุรี เพื่อหารือแนวทางการท างานการบูรณาการ
มาตรฐานฟาร์ม (GAP) ร่วมกัน โดยมี นสพ.นายศักดิ์ชัย พนิตจิตบุญ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ให้การตอบรับ โดยผู้ที่เข้าร่วมทุกท่านได้ปฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 


