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“.....การท างานใดๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย 
ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว ยากที่
จะให้ส าเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ การ
ฝึกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆ จะรู้สึก
เหน็ดเหนื่อยล าบาก แต่พอได้เพียรจนเป็น
นิสัยแล้ว ก็จะกลับเป็นพลังอย่างส าคัญ    
ที่คอยกระตุ้นเตือนให้ท างานอย่างจริงจัง 
ด้วยใจร่าเริง..” 

 พระบรมราโชวาท  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา                                               

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรณ          
ณ สวนอัมพร                                          

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ 

สรุปข้อมลูและสถติิจ ำนวนเกษตรกรโคนม ปี 2560 
 

จ ำนวนเกษตรกรและโคนม       

     ในปี 2560 มีเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมโคนมทั้งหมดจ ำนวน 17,348 รำย  ซ่ึง

ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขต 1 จ ำนวน 4,340 รำย (ร้อยละ 25.02) รองลงมำคือเขต 

7 จ ำนวน 4,334 รำย (ร้อยละ 24.98) และเขต 3 จ ำนวน 4,120 รำย (ร้อยละ 

23.75)ตำมล ำดับ โดยมีกำรเล้ียงโคนมทั้งหมดจ ำนวน 584,327 ตัว ซ่ึงในพื้นที่

เขต 1 เล้ียงโคนมมำกที่สุด จ ำนวน 160,963 ตัว (ร้อยละ 27.55) รองลงมำคือ

เขต 7 จนวน 127,823 ตัว (ร้อยละ 21.88) และ เขต 3 จ ำนวน 124,996 ตัว 

(ร้อยละ 21.39) ตำมล ำดับ 
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เขต 

ปศุสตัว ์

เกษตรกร(รำย) โคนม(ตวั) 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

รวม 17,348 100.00 584,327 100.00 

เขต 1 4,340 25.02 160,963 27.55 

เขต 2 775 4.47 29,789 5.10 

เขต 3 4.120 23.75 124,996 21.39 

เขต 4 1,509 8.70 52,282 8.95 

เขต 5 1,865 10.75 77,834 13.32 

เขต 6 238 1.37 6,472 1.11 

เขต 7 4,334 24.98 127,823 21.88 

เขต 8 159 0.92 4,044 0.69 

เขต 9 8 0.05 124 0.02 

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ได้แก่ เขต 5, 6  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขต 3, 4   
                 ภาคกลาง ได้แก่ เขต 1, 2, 7  ภาคใต้ ได้แก่ เขต 8, 9    

ที่มา : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
กรมปศุสัตว์ 
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จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
กำรศกึษำผลกำรใชต้้นกล้ำขำ้วเปน็แหล่งอำหำรของ     

โครีดนมทีม่ีผลตอ่กำรกนิได ้ปริมำณ 

 และองคป์ระกอบน้ ำนม 
 

แผนกวิชำกำรโคนม กองพัฒนำกำรเลี้ยงโคนม  

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำกำรเลี้ยงโคนม  

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 

     งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พือ่ศกึษำกำรใชต้น้กล้ำขำ้วเปน็

แหล่งอำหำรหยำบเสริมในโครดีนมที่ระดับ 0, 25, 50 และ 75 

เปอร์เซ็นต์ (R0, R25, R50 และ R75) ร่วมกับหญ้ำแห้งและ

อำหำรข้นตอ่กำรกินได,้ ผลผลิตน้ ำนมและองคป์ระกอบน้ ำนม 

โดยท ำกำรเพำะต้นกล้ำขำ้วแบบระบบไฮโดรโปรนิกส์เปน็

ระยะเวลำ 11 วัน เสริมในโครีดนมที่ระดบัสำยเลือดโฮลสไตน์

ฟรีเซียน 75 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และมีวันกำรให้นม 120-150 

วัน จ ำนวน 12 ตัว แบ่งกลุ่มกำรทดลองออกเปน็ 4 กลุ่มๆละ 3 

ซ้ ำ ผลกำรทดลอง พบว่ำ ค่ำกำรกินได้ ผลผลิตน้ ำนม

องค์ประกอบน้ ำนมของทุกกลุ่มกำรทดลองไม่มคีวำมแตกตำ่ง

กันทำงสถิติ โดยกลุ่ม R75 มีคำกำรกินได้อำหำรหยำบมำก

ที่สุด กลุ่ม R50 มีค่ำกำรกินไดอ้ำหำรขน้และผลผลติน้ ำนม

เฉลี่ยมำกที่สุด ขณะที่กลุ่ม R25 มีค่ำองคป์ระกอบน้ ำนม เช่น 

ไขมัน โปรตีน น้ ำตำลแลคโดส ของแข็งไมร่วมไขมนั และ

ของแข็งรวมสูงที่สุด เมื่อพิจำรณำควำมคุม้คำ่ทำงเศรษฐกิจ 

ของกำรใชต้น้กล้ำขำ้วเป็นอำหำรหยำบเสรมิ พบว่ำ กำรไม่

เสริมต้นกล้ำข้ำวจะท ำใหม้รีำยไดค้งเหลือมำกที่สุด 

ส ำคัญ : ต้นกล้ำข้ำว,  ผลผลิตน้ ำนม, องค์ประกอบน้ ำนม      

 

สรุปผลกำรทดลอง 

     จำกกำรศึกษำกำรใชต้น้กล้ำขำ้วโพดเปน็อำหำรหยำบเสริม

ในโครีดนมที่ระดบั 0  25  50  และ 75  เปอร์เซ็นต์ พบว่ำ 

กำรกินได้ ปริมำณน้ ำนมและองคป์ระกอบของน้ ำนมของโคนม

ไม่มีควำมแตกตำ่งกันทำงสถิต ิซึ่งผลกำรทดลองสำมำรถสรุป

ได้ดังนี้    

     1.กำรเสริมตน้กล้ำขำ้วที่ระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ มีค่ำกำรกิน

ได้ของอำหำรหยำบสูงที่สุด และกำรเสริมต้นกล้ำขำ้วที่ระดับ 

50 เปอร์เซ็นต์มีคำ่กำรกินได้อำหำรขน้สูงที่สุด  

     2.กำรเสริมตน้กล้ำขำ้วที่ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ มีผลผลิต

น้ ำนมสูงที่สุด  

     3.กำรเสริมตน้กล้ำที่ระดบั 25 เปอร์เซ็นต์มีคำ่องคป์ระกอบ

น้ ำนมในส่วนของไขมัน, โปรตีน, น้ ำตำลแลคโดส, ของแข็งไม่

รวมไขมัน และของแข็งรวมสูงที่สุด 

    4.กำรไม่เสริมตน้กล้ำขำ้วจะมีรำยไดค้งเหลือมำกที่สุด 

  

รำยงำนจ ำนวนโคนมปรมิำณน้ ำนมและสมำชกิส่งน้ ำนมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ ำเดอืน กันยำยน  2561  

  

ภำค/

หน่วยงำน 

สมำชกิสง่

นม(รำย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมำณน้ ำนม

(ตัน/วนั) 

กลำง 2,034 63,413 28,052 282.20 

เหนือ 964 45,822 18,403 208.63 

ตอ/น 634 23,306 9,897 108.63 

ใต้ 919 31,560 13,906 96.23 

อ.ส.ค. - 418 87 0.91 

รวมทัง้หมด 4,559 164,519 70,345 688.71 

หมำยเหต ุ: ปริมำณนมดิบ ตัน/วัน  

                  (ไม่รวมน้ ำนมดบิจำกหน่วยงำนภำยนอก) 
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การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  กำรเปน็สดัในโค 
(Bovine Oestrous Cycle) 

     โดยธรรมชำตสิัตว์จะผสมพนัธุ์ ตั้งท้อง และคลอดลูกในช่วง

ฤดูที่มีพืชพนัธุ์ธัญญำหำรสมบูรณ์ เช่น ช่วงหน้ำฝน ช่วงใบไมผ้ลิ 

เป็นผลให้สัตว์ส่วนใหญต่ำมธรรมชำตมิกัมฤีดผูสมพันธุ์  

(breeding season) มีช่วงเวลำเหมำะสมในกำรผสมพันธุ์ สัตว์

บำงชนิดเมือ่น ำมำเลี้ยงภำยใตก้ำรจัดกำรโรงเรือนและอำหำรที่

เหมำะสม ช่วงที่เหมำะสมตอ่กำรผสมพนัธุ์จะขยำยยำวขึ้น และ

บำงชนิดอำจผสมพนัธุ์ไดต้ลอดป ีเช่น โคที่มีวงรอบกำรเปน็สัด

ได้ตลอด (polyoestrus or polycyclic animals) ในสัตว์ที่ยังเล็ก

จะไม่แสดงลักษณะกำรยอมรับกำรผสมพันธุ์ ต่อมำเมือ่ระบบ

สืบพันธุ์เริ่มท ำงำน มีพฤติกรรมกำรแสดงออกทำงเพศและ

ยอมรับกำรผสมพันธุ์เรียกว่ำวยัเจริญพนัธุ์ (puberty) ในโคอำยุที่

ถึงวัยเจริญพันธ์ุประมำณ 7-18 เดือน (โดยเฉลีย่ประมำณ 10 

เดือน)  ขึ้นกับกำรเลี้ยงด ูควำมสมบรูณ์ของอำหำร กำรได้รับ

อำหำรไม่เพยีงพอจะท ำใหโ้คเจริญพนัธุ์ชำ้ (delay puberty) 

เป็นผลให้เปน็สัดชำ้ ในโคสำวส่วนใหญ่กำรเป็นสัดและไขต่ก

ครั้งแรกจะไม่แสดงออกเรียกวำ่เปน็สัดเงียบ (silent heat) และมี

โคสำวส่วนน้อยที่ไข่ไมต่กในกำรเปน็สัดครั้งแรก 

     เมื่อโคเริ่มเป็นสัดแล้วจะมีวงรอบกำรเปน็สัดตลอดไป ยกเว้น

ในช่วงตั้งท้องและช่วงหลังคลอด 3-6 สัปดำห์ รวมถึงในโคบำง

ตัวในช่วงที่ใหผ้ลผลิตน้ ำนมสูงหรอืชว่งที่ไดร้บัสำรอำหำรไม่

เพียงพออำจไมแ่สดงกำรเปน็สัดใหเ้ห็นแมจ้ะมีวงรอบกำรเปน็

สัดปกติ ซึ่งพยำธิสภำพนี้เรียกว่ำกำรเปน็สัดเงียบ (silent heat 

หรือ suboestrus) ซึ่งส่วนหนึ่งอำจเกิดจำกกำรตรวจจบัสดัไมไ่ด้

โดยเกษตรกร หรืออำจเป็นควำมผดิปกตขิองระบบสืบพนัธุ์ของ

โคที่ท ำให้ไมแ่สดงกำรเปน็สัดอย่ำงไรก็ตำมในที่อำกำศรอ้นมำก 

หรือภำวะโคเครยีดอำจมผีลใหก้ำรแสดงกำรเปน็สัดลดลงโดยที่

วงรอบกำรเป็นสัดและท ำงำนของระบบสืบพนัธุ์ยังคงปกตอิยู่ 

      โดยปกตโิคจะมวีงรอบกำรเปน็สัดเฉลี่ย 20 วัน (18-22 วัน) 

ในโคสำวและ 21 วัน (18-24 วัน) ในแม่โค ระยะเวลำของกำร

เป็นสัด (average duration of oestrus) นำน 15-18 ชม.(อยู่

ในช่วง 2-30 ชม.) ซึ่งมีหลำยปจัจัยที่มผีลกระทบตอ่ระยะกำร

เป็นสัด เช่น สำยพันธุ์โคพบวำ่โคพนัธุ์เมอืงรอ้น (Bos indicus) 

แสดงกำรเป็นสัดสั้นกว่ำโคพันธุ์เมอืงหนำว (Bos taurus) 

ฤดูกำลในแต่ละปีในฤดูร้อนพบว่ำโคเปน็สัดไม่ชดัเจนและอัตรำ

กำรผสมตดิต่ ำ กำรมีโคตวัผูอ้ยู่ในฝูง กำรมีโคหลำยตวัเป็นสัดใน

เวลำเดียวกันช่วยให้ตรวจพบกำรเปน็สัดไดม้ำกขึน้ และมี

รำยงำนกำรตรวจพบกำรเปน็สัดในชว่งกลำงคนืว่ำแสดงอำกำร

ชัดเจนกว่ำช่วงกลำงวัน ในโคฟอลิเคลิ (follicle) ที่โตเต็มที่จะ

เกิดกำรตกไขเ่อง (spontaneous ovulation) และเกิดกำรตกไข่

ประมำณ 12 ชม. หลังสิ้นสุดกำรเปน็สัด 

ที่มำ : หนังสือกำรสืบพันธุ์ในโค 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย ภำควิชำศัลยศำสตร์ 
และวิทยำกำรสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

  
 

กำรจดักำรกำรสบืพนัธุใ์นโคนม(ตอ่) 

     รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย 

คณะสัตวแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

  

     ข้อควรค ำนงึถงึเมือ่ประเมนิอำหำรทีไ่ดร้บัตอ่ควำมไม่

สมบรูณพ์นัธุใ์นโค 

     เป็นกำรยำกที่จะวินิจฉัยว่ำปญัหำควำมสมบรูณ์พนัธุ์มำจำก

ปัญหำของอำหำรดว้ย เมื่อเกิดปัญหำขึน้มักเกิดขึน้หลังจำกที่โค

มีปัญหำกำรมสีภำวะอำหำรไมส่มดลุมำแลว้ กำรตรวจอัตรำ

กำรตั้งท้อง ตรวจระดับโปรตนีจำกน้ ำนมถังรวมฟำร์มจะชว่ย

บ่งชี้ผลของกำรจัดกำรวำ่เปน็ผลจำกอำหำรไดใ้นโคที่มปีญัหำ

ควำมสมบรูณ์พันธุ์ที่เกิดจำกภำวะอำหำรไมส่มดลุหรือไม่

เพียงพอ มักเกิดจำกสำเหตตุอ่ไปนี้ 

     1. ประเมินคุณค่ำอำหำรสูงกว่ำคณุคำ่จริงของอำหำรที่

ได้รับทั้งอำหำรขน้และอำหำรหยำบ 

     2. กำรประเมินกำรกินได้ของโคสูงกว่ำที่โคกินไดจ้ริง 

ขึ้นกับวิธีกำรจัดกำร กำรให้อำหำรในโคที่อำจใหร้ำยตวัไมไ่ด้ 

     3. ให้สูตรอำหำรที่สัดส่วนอำหำรขน้มำกเกินไปท ำให ้โค

กินอำหำรหยำบไดน้้อยท ำใหม้ผีลตอ่กำรหมกัของกระเพำะ

และมีผลต่อจุลินทรีย์ที่ย่อยอำหำร 

     4. มีกำรให้อำหำรขน้น้อยกว่ำที่โคควรได ้ทั้งกำรให้อำหำร

แบบรำยตัวดว้ยมอืหรือกำรใหอ้ำหำรโดยเครือ่งให้อำหำร

อัตโนมัติ 

     ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเปน็ต้องค ำนวณ ควำมตอ้งกำรของ

อำหำรในโคเพื่อกำรมชีวีิตอยู่และกำรใหผ้ลผลิตที่ถูกตอ้ง 

ตลอดจนมีกำรใหแ้ร่ธำตกุ้อนเพื่อโคไดเ้ลียเองควำมตอ้งกำร 

กำรวัดน้ ำหนักโคโดยใชส้ำยวัด และกำรให้คะแนนควำม

สมบูรณ์ร่ำงกำยโคเปน็ประจ ำจะช่วยในกำรประเมินว่ำโค

ได้รับอำหำรเพยีงพอและไดส้มดลุดหีรือไม่ 

กำรใชค้ะแนนควำมสมบรูณข์องรำ่งกำยโคประเมนิควำม

ต้องกำรอำหำร 

     ในโคนมคะแนนควำมสมบรูณ์ของร่ำง (BSC) จะ

เปลี่ยนแปลงขึ้นกับกำรเปลีย่นแปลงน้ ำหนักตวัและกำรสะสม

อำหำรในร่ำงกำยโค ในเอกสำรนี้จะใช้เกณฑ์กำรใหค้ะแนน

ระบบ 1-5 นอกจำกมองด้วยสำยตำและกำรใชม้อืคล ำตัวโคใน

ต ำแหน่งที่ถูกต้อง จะช่วยในกำรตัดสินภำวะควำมสมบรูณ์และ

ไม่สมบูรณ์ของร่ำงกำยไดถู้กตอ้งมำกขึ้น โดยทั่วไปโคที่มี

คะแนนควำมสมบรูณ์ของร่ำงกำย 1 แสดงถึงโคที่มสีภำพผอม

อย่ำงรุนแรง และโคที่มีคะแนนควำมสมบรูณ์ของร่ำงกำย 5 

แสดงถึงกำรเป็นโคที่อ้วนมำกเกินไป 
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