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“.....เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ให้พยายามคิด
พิจารณาให้จนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ 
และประโยชน์ที่แท้ของงานนั้นอย่างแจ่ม
แจ้ง แล้วจึงลงมอืกระท าด้วยความตั้งใจ 
มั่นใจและดว้ยความรับผิดชอบอย่างสูงให้
งานด าเนินลุล่วงตลอดไปอย่างต่อเนื่อง 
โดยมิให้บกพร่องเสียหาย..” 
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ปริมาณการผลิตนมผงขาดมนัเนยในประเทศทีส่ าคญัของโลก ปี 2556-2560 
หน่วย : ล้านตัน 
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2556 2557 2558 2559 25601/ อัตราเพิม่(รอ้ยละ) 

สหภาพยุโรป 1.250 1.550 1.715 1.785 1.675 7.54 

สหรัฐอเมริกา 0.956 1.047 1.029 1.049 1.085 2.58 

อินเดีย 0.490 0.520 0.540 0.540 0.570 3.46 

นิวซีแลนด์ 0.404 0.415 0.410 0.414 0.420 0.76 

ออสเตรเลีย 0.215 0.205 0.266 0.238 0.240 3.76 

บราซิล 0.151 0.154 0.155 0.153 0.157 0.72 

อ่ืนๆ 0.585 0.621 0.658 0.648 0.646 2.44 

รวม 4.051 4.512 4.773 4.827 4.793 4.12 

ปริมาณการบรโิภคน  านมในประเทศทีส่ าคญัของโลก ปี 2556-2560 
หน่วย : ล้านตัน 

 
 

2556 2557 2558 2559 25601/ อัตราเพิม่(รอ้ยละ) 

อินเดีย 54.40 57.00 59.75 62.75 65.20 4.69 

สหภาพยุโรป 33.80 34.07 33.80 33.60 33.55 -0.29 

สหรัฐอเมริกา 27.33 27.06 26.79 26.52 26.50 -0.82 

จีน 14.35 15.15 15.36 14.60 14.70 0.11 

บราซิล 9.04 9.66 10.93 10.14 10.95 4.41 

รัสเซีย 10.15 9.86 9.50 9.15 8.90 -3.32 

อ่ืนๆ 24.45 24.73 24.72 24.29 24.05 -0.51 

รวม 173.52 177.53 180.85 181.05 183.85 1.36 

หมายเหต ุ: 1/ ข้อมูลเบื องตน้ 2/คาดคะเน 
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จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  

การศกึษาผลการใชต้้นออ่นขา้วโพดเป็นแหล่งอาหารของ

โครีดนมทีม่ีผลตอ่การกนิได ้ปริมาณน  านม และ

องค์ประกอบน  านม 
 

แผนกวิชาการโคนม กองพัฒนาการเลี ยงโคนม  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี ยงโคนม  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

     งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ต้นอ่อน

ข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบเสริมในโครีดนมใน

สัดส่วนที่ 0, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ (Cont., C25, 

C50 และ C75 ตามล าดับ)ร่วมกับหญ้าแห้งและอาหาร

ข้น ต่อการกินได้, ปริมาณน  านมและองค์ประกอบน  านม 

โดยท าการเพาะต้นอ่อนข้าวโพด ด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์

เป็นเวลา 8 วัน เสริมในโครีดนมที่มีระดับสายเลือด

โฮลสไตน์ฟรีเซ่ียน 75 เปอร์เซ็นต์ ขึ นไป และมีวันให้นม 

90-120  วัน จ านวน 12 ตัว แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 

4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ซ  า ผลการทดลองพบว่า ค่าการกินได้, 

ปริมาณน  านม และองค์ประกอบน  านมของทุกกลุ่มทดลอง 

ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกลุ่ม C75 มีค่าการกิน

ได้ของอาหารหยาบและปริมาณน  านมสูงที่สุด กลุ่ม C25 

มีองค์ประกอบน  านมในส่วนน  าตาล แล็กโทส โปรตีน 

ของแข็งไม่รวมไขมัน และเนื อนมรวมมากที่สุด ในขณะที่

กลุ่ม Cont. มีค่าการกินได้ของอาหารข้น และ

องค์ประกอบน  านมในส่วนไขมัน สูงที่สุด เม่ือพิจารณา

จากผลการทดลอง พบว่า กลุ่ม C25 จัดได้ว่าเป็นสัดส่วน

การใช้ต้นอ่อนข้าวโพดในการเลี ยงโครีดนมมากเหมาะสม

ที่สุด เนื่องจากมีองค์ประกอบน  านมสูง และต้นทุนอาหาร

ต่อวันต่ ากว่ากลุ่มอ่ืนๆ ที่เสริมต้นอ่อนข้าวโพด 

ส าคัญ : การกินได้, ต้นอ่อนข้าวโพด,  ปริมาณน  านม และ

องค์ประกอบน  านม      

  

  

  

รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน  านมและสมาชกิส่งน  านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน กรกฎาคม  2561  

  

ภาค/

หน่วยงาน 

สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน  านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,034 63,298 28,997 323.95 

เหนือ 963 45,223 19,157 238.44 

ตอ/น 632 23,067 9,751 113.00 

ใต้ 928 30,985 14,068 130.46 

อ.ส.ค. - 395 71 0.91 

รวม

ทั งหมด 

4,557 162,968 72,044 806.75 

หมายเหต ุ: ปริมาณนมดิบ ตัน/วัน  

                  (ไม่รวมน  านมดบิจากหน่วยงานภายนอก) 
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การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  ความส าคญัของประสทิธภิาพการสบืพันธุ์ 

ต่อการผลิตโค(ตอ่)       

     ตาราง ค่าเปา้หมายความสมบรูณพ์นัธุโ์คนมของ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ประเทศสวเีดน และ

ประเทศไทย 

ค่าเฉล่ีย                                   สหรัฐอเมริกา1   เนเธอร์แลนด์2   สวีเดน3   ไทย4 

อายุโคสาวผสมติด(เดือน)                 -                        15                -          15 

อายุคลอดลูกตัวแรก(เดือน )               -                         24            24-26     - 

ระยะห่างวันคลอดถึงผสมครั งแรก(วัน)-                        <70              -           - 

ระยะห่างวันคลอดถึงผสมติด(วัน)        -                        <85              -           <85 

อัตราการผสมติด(เปอร์เซ็นต์)             >60                     >60             -            - 

จ านวนครั งที่ผสมต่อการตั งท้อง          <1.7                     <1.5          <1.6         <1.5 

ระยะห่างวันตกลูก(วัน)                   365-380                  -           365-380      - 

วันท้องว่าง(วัน)                                <105                       -                 -          <100 

จ านวนลูกที่มีชีวิตหลังคลอด                >90                         -               -             - 

อัตราการแท้ง(เปอร์เซ็นต์)                       -                       <4             <1-2         - 

ตัดออกจากปัญหาผสมพันธุ์ (เปอร์เซ็นต์)   -                       <5              -              - 

รวมคัดออกทั งหมด(เปอร์เซ็นต)์                -                        20            -               25         

 1Hoard’s Dairyman, 1996 

2Brand et al., 1997 

3สุณรัีตน์ 2546  

4ปราจีน, 2542 

 หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายความสมบูรณ์พันธุ์โคนมของประเทศไทย
(พ.ศ. 2553) ยังคงก าหนดให้อายุโคสาวผสมติดทีอ่าย ุ15-18 

เดือน (น  าหนัก 280-300 กก.) โดยมีค่าเฉลี่ยวันท้องว่างไม่เกิน 

100 วัน 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  
 

การจดัการการสบืพนัธุใ์นโคนม(ตอ่) 

     รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอียมละมัย 

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  

     โรคโคอว้นหรอืโรคไขมนัสะสมในตบั โคที่น  าหนักเกิน

มาตรฐานในระยะคลอดลกู โคจะมีความอยากอาหารต่ าลง 

และมีการเปลี่ยนไขมนัที่สะสมในร่างกายมาใชเ้มื่อรา่งกาย

ขาดพลังงานในระยะให้นม ประกอบกับการไดร้บัอาหาร

โปรตีนที่ไม่เพยีงพอ ตับจะมีไขมันเขา้แทรกมากและแม่โค

จะมีสภาวะคีโตซสิ โคที่มีไขมนัมากในตบั พบว่าโอกาสเปน็

มดลูกอักเสบและรกคา้งไดสู้ง และมีความสมบรูณ์พนัธ์ุต่ า 

     การรักษาไม่ได้ผล นอกจากรอให้สัตว์ปรับตวักลับคนืสู่

สมดุลเอง การป้องกันท าได้โดยอย่างใหโ้คอ้วนเกินไปใน

ระยะใกล้คลอด และให้โคได้อาหารพลังงานเพยีงพอ เพื่อลด

การสลายไขมนัที่สะสมในร่างายออกมา ดังนั นจึงไม่ควรให้

อาหารพลังงานสูงในระยะท้ายของการใหน้  านมและระยะพัก

รีดนม 

โปรตีน (Protein) 

     มีค าแนะน าว่าในโคที่ใหผ้ลผลิตสูง ควรได้รับโปรตนี

หยาบที่ระดับ 16 เปอร์เซ็นต์ของอาหารแห้ง การได้รับ

อาหารโปรตนีไม่เพยีงพอ จะมีผลต่อความสมบรูณ์พันธุ์ เมื่อ

กล่าวถึงโปรตนีจะกล่าวถึงโปรตนีที่ย่อยสลายไดใ้นกระเพาะ

หมัก (rumen degradable protetin; RDP) และโปรตีน

ที่ไม่ย่อยสลายในกระเพาะหมกั (rumen undegradable 

protein; RUP) หรือเรียกว่าโปรตนีไหลผา่น (by-pass 

protein) ในโคที่ให้ผลผลติสูงโปรตนีที่ไม่ย่อยสลายใน

กระเพาะหมักเป็นสิ่งจ าเปน็ที่ตอ้งไดร้บัอย่างเหมาะสม 

     เป็นที่ยอมรับว่าการไดร้บัโปรตนีสูงเกินไปมผีลใหอ้ัตรา

การผสมตดิต่ าลง โดยระดับโปรตนีหยาบ (CP) 16-18 

เปอร์เซ็นต์ เป็นระดับที่แนะน า หากระดับโปรตนีหยาบสูง

กว่า 19 เปอร์เซ็นต์ จะมีผลต่อการตายของตวัอ่อน การเป็น

พิษเมื่อได้โปรตนีหยาบสูง (โดยที่มสีัดส่วนโปรตนีที่ย่อย

สลายได้ในกระเพาะหมกัสูงเกินไป) มีผลให้แอมโมเนียและ

ยูเรียสูงมากในกระเพาะหมกั มีการดูดซึมไปในกระแสเลือด

ไปท าให้มรีะดับสูงในมดลกู ท าให้มีความเป็นกรดในมดลกู 

(pH ในมดลูกต่ าลง) ซึ่งเป็นพิษต่อตวัอสุจิ และตัวอ่อนที่อยู่

ในมดลูกได้ 
 

 

  

      
  
 
 

ที่มา : หนังสือการจัดการสุขภาพและผลิตฟาร์มโคนม 

                     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 ออกตรวจ GAP ภาคกลาง 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561  ออกตรวจ GAP สหกรณ์โคนมชอนมว่ง 

เมื่อวันที่ 12-13 ก.ค. 2561 GAP สหกรณ์โคนมสวนมะเดื่อ หลักสูตร “การปฏบิัตทิางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม” 


