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“.....ในการใช้วิชาความรู้ประกอบอาชีพ
ไม่ว่าอย่างใด ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่าน
ทั้งหลายขงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต 
ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะ
คุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันส าคัญที่จะยัง
ความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแกส่ังคม
เป็นบ่อเกิดแห่งความสามคัคีกลมเกลยีว..” 

  

พระราชด ารัส  

การพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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จ านวนโคนมในประเทศทีส่ าคญัของโลก ปี 2556-2560 
หน่วย : ล้านตัน 
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2556 2557 2558 2559 25601/ อัตราเพิม่(รอ้ยละ) 

อินเดีย 48.25 50.50 52.50 54.50 56.50 4.00 

สหภาพยุโรป 23.19 23.47 23.56 23.60 23.55 0.36 

บราซิล 16.60 16.83 17.43 17.43 17.85 1.82 

สหรัฐอเมริกา 9.22 9.26 9.31 9.33 9.40 0.46 

จีน 8.35 8.40 8.40 8.00 7.50 -2.60 

รัสเซีย 8.25 8.05 7.75 7.55 7.32 -2.99 

อ่ืนๆ 21.18 21.09 20.77 20.56 20.43 -0.97 

รวม 135.04 137.60 139.72 140.97 142.55 1.33 

ปริมาณผลผลิตน้ านมดบิในประเทศทีส่ าคญัของโลก ปี 2556-2560 
หน่วย : ล้านตัน 

 
 2556 2557 2558 2559 25601/ อัตราเพิม่(รอ้ยละ) 

สหภาพยุโรป 140.10 146.50 150.20 151.00 151.30 1.86 

สหรัฐอเมริกา 91.28 93.49 94.62 96.34 98.11 1.76 

อินเดีย 57.50 60.50 64.00 68.00 72.00 5.83 

จีน 34.30 37.25 37.55 36.02 35.50 0.35 

รัสเซีย 30.53 30.50 30.55 30.47 30.70 0.10 

บราซิล 24.26 25.49 24.77 22.73 24.21 -1.18 

อ่ืนๆ 88.26 90.60 91.01 89.28 90.38 0.24 

รวม 466.63 484.33 492.70 493.84 502.20 1.68 
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จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
การศกึษาการเสริมไขมนัไหลผา่น (Bypass fat)      

เพื่อเพิ่มคณุภาพน้ านมในระดบัฟาร์มเกษตรกร 

จุฬานีย์ น่วมจิตร ์ปชาบดี คงเพ็ชรศักดิ์  ชัยณรงค์ บุหงาวงษ์     

และนวนน จันทประสาร 

แผนกวิชาการโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

       

     การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลผลิต

และองค์ประกอบน้ านม ในช่วงก่อนเสริมไขมันไหลผ่าน

(Bypass fat) (Before) ระหว่างเสริม Bypass 

fat(TRT) และหลังหยุดเสริม Bypass fat(After) โดย

ให้ Bypass fat ที่ปริมาณ 300 กรัม/ตัว/วัน ในโครีดนม

จ านวน 16 ตัว พบว่า ปริมาณน้ านม ไขมันนม โปรตีน 

และของแข็งรวม (Total solid) ของช่วง TRT มีปริมาณ

สูงกว่าช่วง Before อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ(p<0.01) 

และช่วง After มีปริมาณน้ านมรวม ไขมัน และของแข็ง

รวม ต่ ากว่าช่วง TRT ยกเว้นโปรตีน และของแข็งไม่รวม

ไขมัน (Solid not fat : SNF) ที่มีปริมาณสูงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) สามารถสรุปได้ว่าการเสริม

ไขมันไหลผ่านสามารถเพิ่มปริมาณน้ านมและ

องค์ประกอบน้ านมได้ แต่อย่างไรก็ตามการที่โคจะมี

ปริมาณน้ านมหรือ องค์ประกอบน้ านมเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

หลังจากได้รับการเสริมไขมันไหลผ่านนั้น ขึ้นอยู่กับหลาย

ปัจจัย เช่น สูตรอาหาร ระยะการให้ผลผลิตน้ านม สมดุล

พลังงานของร่างกาย การสะสมไขมันของร่างกายปริมาณ

ของไขมันที่เสริมและชนิดของไขมันที่เสริม จึงควรศึกษา

ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการทดลอง เพื่อให้เกิด

ประโยชน์จากการใช้อาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ของโคนม และคุ้มค่ามากที่สุด 

  

ค าส าคัญ : ไขมันไหลผ่าน, ไขมันนม, ปริมาณน้ านม 

  

  

  

  

รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน้ านมและสมาชกิส่งน้ านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน มิถุนายน  2561  

  

ภาค/

หน่วยงาน 

สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้ านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,035 64,294 29,115 361.80 

เหนือ 967 45,500 19,594 255.68 

ตอ/น 632 23,067 9,751 124.25 

ใต้ 900 31,066 14,080 114.79 

อ.ส.ค. - 389 91 0.82 

รวม

ทั้งหมด 

4,534 163,203 72,631 869.87 

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 
ม.ค58-มิ.ย.61 

รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 58 

รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 59 

รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 60 

รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 61 

หมายเหต ุ: ปริมาณนมดิบ ตัน/วัน  

                  (ไม่รวมน้ านมดบิจากหน่วยงานภายนอก) 
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การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  ความส าคญัของประสทิธภิาพการสบืพันธุ์ 

ต่อการผลิตโค(ตอ่)       

     ตาราง ความสมบรูณพ์นัธุโ์คนมในประเทศองักฤษ สวีเดน 

และประเทศไทย 

ค่าเฉล่ีย                                   อังกฤษ1      สวีเดน2   ประเทศไทย3   ประเทศไทย4 

                                           2531-2532    2543         2542        2544-2545 

อายุโคสาวผสมติด(เดือน)                 -                -            31.9                22 

อายุคลอดลูกตัวแรก(เดือน                -                -               -                   31 

ระยะห่างวันคลอดถึงผสมคร้ังแรก(วัน)72            87              -                 106 

ระยะห่างวันคลอดถึงผสมติด(วัน)        99             -             183.3            174 

อัตราการผสมติดในโคสาว                 -              -          23.0-61.5        62.0* 

(เปอร์เซ็นต์) 

อัตราการผสมติดในแม่โค                   -            68.5     37.4-45.5        56.2* 

(เปอร์เซ็นต์) 

อัตราการตั้งท้อง(เปอร์เซ็นต์)              49            -                 -                 - 

จ านวนคร้ังที่ผสมต่อการตั้งท้อง            -              -                 -                2.6 

ระยะห่างวันตกลูก(วัน)                     380          395         463.3           452 

ตัดออกจากผสมไม่ติด(เปอร์เซ็นต์)       10           6.7              -                 - 

รวมคัดออกทั้งหมด(เปอร์เซ็นต)์           23           10.7            -                 -         

 1ข้อมูลประเทศอังกฤษฟาร์มโคนม 91 ฟาร์มในฐานข้อมูล DAISY  (Dairy 
Information System) ในปี พ.ศ. 2531-2532 (Peters and Ball, 1995) 

2ข้อมูลประเทศสวีเดน (สุณรัีตน์, 2546) 

3ข้อมูลกองผสมเทียมกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2542    (ปราจีนและคณะ, 2544) 

4ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพโค โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2544-2545            (สุณรีัตน์ 2546 และ 
Aiumlamai et al., 1999;2005) 

 หมายเหตุ : ในปัจจุบัน (พ.ศ.2553) ประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์
ในโคนม จากฐานข้อมูลกรมปศุสัตว ์ข้อมูลงานวิจัย และข้อมูลใน

พ้ืนที่ ยังมีค่าเฉลี่ยวันท้องว่างในโคนมไทยในช่วง 140-200 วัน 

ข้ึนกับประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม จัดการการผสมพันธุ์ การ

บริการผสมเทียม การดูแลสุขภาพ และความพร้อมของอาหาร ใน

แต่ละพ้ืนที่ 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณรัีตน์ เอ่ียมละมัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  
 

การจดัการการสบืพนัธุใ์นโคนม(ตอ่) 

     รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอียมละมัย 

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

ผลของพลงังานและโปรตนีในอาหารตอ่อตัราการตัง้ทอ้ง 

พลังงาน(Energy) 

    เม่ือมีการขาดอาหารอย่างรุ่นแรงจะท าให้โคหยุดวงรอบการ

เป็นสัดได้ หากการขาดอาหารไม่รุนแรงอาจท าให้เกิดการเป็นสัด

เงียบหรือมีผลต่อ การตกไข่ การปฏิสนธิ การตายของตัวอ่อนหรือ

การตายของลูก 

     ปัญหาการผสมตดิยากในโคสาว ในโคสาวทีใ่ห้อาหารมากเกิน

ความต้องการท าให้โคอ้วนจะมีความสมบูรณ์พันธุ์ต่ าลง โคสาวที่มี

ภาวะอาหารไม่ดีในระยะทา้ยของการต้ังทอ้งครั้งแรกที่ท าให้การ

เจริญของโคสาวไม่เต็มทีต่ามอายุ จะมีผลต่อการกลับมาเป็นสัดช้า

หลังคลอดและมีอัตราการต้ังท้องในการผสมครั้งแรกหลังคลอดต่ า 

หากโคสาวได้อาหารมากเกนิไปในระยะทา้ยของการต้ังท้องจะเพ่ิม

อุบัติการณ์คลอดยาก 

     ปัญหาการผสมตดิยากในโคระยะโตเตม็วยั โคสาวในระยะ

คลอดลูกตัวแรก จะมีความเสี่ยงมากที่สุดทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

อาหารที่ท าให้เกิดปัญหาต่อความสมบูรณ์พันธุ์ได้มาก โดยส่วน

ใหญ่จะพบว่าโคไม่เป็นสัดหลังคลอด ทั้งโคสาวที่คลอดลูกครัง้แรก

และแม่โคระยะคลอดลูก หากมีภาวะอาหารไม่สมดุลไม่เพียงพอ

อย่างรุนแรงจะมีผลต่อการลดอัตราการต้ังท้องอย่างชัดเจน ภาวะ

ความไม่สมบูรณ์พันธ์ุในโคทีไ่ด้รับอาหารไม่เพียงพอโดยความไม่

สมบูรณ์พันธุ์เกิดข้ึนสูงสุดในโคทีมี่สภาพร่างกายแย่ทีสุ่ด โคที่

สูญเสียน้ าหนักมากในระยะหลังคลอดจะมีปัญหาความไม่สมบูรณ์ 

พันธุ์สูงโคที่มีการสูญเสียน้ าหนกัในระยะหลังคลอดถึง 60 วันหลัง

คลอดที่มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวควรระมัดระวังปัญหา

ความสมบูรณ์พันธุ์ และในโคทีสู่ญเสียน้ าหนกัตัวมากกวา่ 10 

เปอร์เซ็นต์ในระยะหลังคลอดจะท าให้ความสมบูรณ์พันธ์ต่ ามาก 

ดังนั้นการให้คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายโคและการช่ัง

น้ าหนักเป็นประจ าจะช่วยให้ทราบสภาพของแม่โค สามารถจัดการ

เพ่ือลดปัญหาก่อนที่จะเกิดข้ึนได้ทนั การผสมติดครั้งแรกสูงกว่าโค

ที่มีการเพ่ิมน้ าหนกันอ้ยกว่า 

  

     เหตุผลของการขาดอาหารพลังงานทีมี่ผลต่อการต้ังทอ้ง เช่ือว่า

เกิดจากการรบกวนการสร้างและการหลัง่ฮอร์โมนจีเอนอาร์เอช 

และการรบกวนระบบควบคุมขบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย 

ที่มีผลตอการท างานของรังไข่ ในหลายรายงานพบว่าขนาดของ

ฟอลลเิคิลที่จะตกไข่มีขนาดเลก็กว่าในโคทีมี่สมดุลพลังงานเป็นลบ 

นอกจากนี้ยังพบว่าการพัฒนาของไข่ที่ตกแล้ว ไปเป็นระยะ 

บลาสโตซิสท์จะลดลง โคที่อ้วนมากในระยะพักรีดนมจะมีผลให้

อัตราการต้ังท้องต่ าหลังคลอด 
  
 
 

ที่มา : หนังสือการจัดการสุขภาพและผลิตฟาร์มโคนม 

                     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



KHONKHEAN DPO FIELD DAY 

ณ โชคประเสรฐิฟารม์ 

 

           เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเปน็ประธานเปิดงาน 

Khonkhean DPO Feld Day   ปี 2561 ซึ่งภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการหวัขอ้ “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อ

คุณภาพน้ านมวันนี้และ FTA 2568” โดย รศ.ดร.สพญ. สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย คณะสัตวแพทย์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น       

ที่ได้รับความสนใจจากประธานสหกรณ์โคนม และบูธการเรียนรู้นิทรรศการจาก อ.ส.ค./เอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขต

ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้มีนายประเสริฐ โพธิ์ไพฑูลย์ ให้การสนับสนุนสถานที่จัดงาน 

ฟาร์ม Aura Farm อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

D a i r y  A c t i v i t i e s  N e w s  

  

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  19  ฉบับที่  11  ประจ า เดือน สิงหาคม 2561   (หน้า  4)  


