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จ ำนวนเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนม 

      ส่วนใหญ่เกษตรกรเล้ียงโคนม 21-50 ตัว จ ำนวน 8,197 รำย(ร้อยละ 

47.25) รองลงมำเล้ียงโคนม 1-20 ตัว จ ำนวน 6,059 รำย (ร้อยละ 34.93) 

เล้ียงโคนม 51-100 ตัว จ ำนวน 2,743 รำย (ร้อยละ 15.81) เล้ียงโคนม 101-

200 ตัว จ ำนวน 313 รำย (ร้อยละ 1.80) ขณะที่มีเกษตรกรเล้ียงโคนมมำกกว่ำ 

200 ตัว เพียง 36 รำย (ร้อยละ 0.21)  

เขต 

ปศุสตัว ์

จ ำนวนเกษตรผูเ้ลีย้งโคนม(รำย) 

1-20 ตัว 21-50 ตัว 51-100 ตัว 101-200 ตัว  >200 ตัว 

รวม 6,059 

(100.00) 

8,197 

(100.00) 

2,743 

(100.00) 

313 

(100.00) 

36 

(100.00) 

เขต 1 1,249 

(20.61) 

2,212 

(26.99) 

760 

(27.71) 

113 

(36.10) 

6 

(16.67) 

เขต 2 140 

(2.31) 

470 

(5.73) 

155 

(5.65) 

9 

(2.88) 

1 

(2.78) 

เขต 3 1,695 

(27.97) 

1,805 

(22.02) 

550 

(20.02) 

65 

(20.77) 

5 

(13.89) 

เขต 4 498 

(8.22) 

721 

(8.80) 

268 

(9.77) 

20 

(6.39) 

2 

(5.56) 

เขต 5 462 

(7.63) 

859 

(10.48) 

490 

(17.86) 

43 

(13.74) 

11 

(30.56) 

เขต 6 115 

(1.90 

98 

(1.20) 

17 

(0.62) 

8 

(2.56) 

- 

- 

เขต 7 1,816 

(29.97) 

1,970 

(24.03) 

484 

(17.64) 

53 

(16.93) 

11 

(30.56) 

เขต 8 78 

(1.29) 

60 

(0.73) 

19 

(0.69) 

2 

(0.64) 

- 

- 

เขต 9 6 

(0.10) 

2 

(0.02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หมำยเหตุ : ภำคเหนือ ได้แก่ เขต 5, 6  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขต 3, 4   

                 ภำคกลำง ได้แก่ เขต 1, 2, 7  ภำคใต้ ได้แก่ เขต 8, 9    

ที่มำ : กลุ่มสำรสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร กรมปศุสัตว์ 
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จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  

กำรศกึษำกำรใชอ้ำหำรผสมส ำเร็จ (TMF) ต่อกำรใช้

ผลผลิตของโคนม 
 

แผนกวิชำกำรโคนม กองพัฒนำกำรเลี้ยงโคนม  

ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำกำรเลี้ยงโคนม  

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 

     กำรศึกษำครั้งนี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบกำรให้
อำหำรหยำบตอ่ผลผลติของโครีดนมที่มรีะยะกำรใหน้ม 7-60 

วัน จ ำนวน 16 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ละ 4 ตัว ตำมแผนกำร

ทดลองบล็อกสมบรูณ์ (RCBD) มี 2 กำรทดลอง โดยโคแตล่ะ

กลุ่มได้รับอำหำรตำมสัดส่วนกำรใชอ้ำหำรหยำบตอ่อำหำรขน้ 

(R:C ratio) ที่ 45: 55 คือ กลุ่มควบคมุ (Cont.) ได้รับอำหำร 

TMR (กำรทดลองที่ 1)/ข้ำวโพดหมกั (Corn กำรทดลองที่ 2) 

กลุ่มที่ 2 ได้รับอำหำรหยำบผสมส ำเร็จรว่มกับอำหำรข้น 

(TMF) กลุ่มที่ 3 ได้รับอำหำรหยำบผสมส ำเร็จ 75% ร่วมกับ

หญ้ำแห้งและอำหำรขน้ (TMF) และกลุ่มที่ 4 ได้รับหญ้ำแหง้

ร่วมกับอำหำรขน้ (Hay) จำกผลกำรทดลอง พบว่ำ กำรกินได้

ในโคกลุ่ม Cont. ทั้ง 2 กำรทดลองมีคำ่มำกที่สุดอย่ำงมี

นัยส ำคัญยิ่งทำงสถิต ิ(P<0.01) ในกำรทดลองที่ 1 ผลผลิต

น้ ำนมกลุ่ม TMF มีค่ำสูงที่สุดอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิต ิ

(P<0.05) ส่วนองค์ประกอบน้ ำนมไมม่ีควำมแตกตำ่งทำงสถิติ

แต่กลุ่ม Cont. (TMR) มีค่ำน้ ำตำลแล็คโตส(Lactose) 

ของแข็งไมร่่วมไขมนั (Solid not fat : SNF) ของแข็งรวม 

(Total solid : TS) สูงที่สุด กลุ่ม TMF มีค่ำโปรตนี 

(Protein) สูงที่สุด กลุ่ม Hay มีค่ำไขมัน (Fat) สูงที่สุด ส่วน

กำรทดลองที่ 2 พบว่ำ ผลผลิตน้ ำนมและองค์ประกอบน้ ำนม

ของแต่ละกลุ่มไมแ่ตกตำ่งกันทำงสถิต ิแต่กลุ่ม Cont. (Corn) 

มีผลผลิตน้ ำนมและน้ ำตำลแล็คโตส (Lactose) สูงที่สุด กลุ่ม 

TMR มีค่ำไขมัน (Fat) โปรตีน (Protein) ของแข็งไมร่วม

ไขมัน (SNF) และของแข็งรวม (TS) สูงที่สุด 

ส ำคัญ : กำรกินได้,  ผลผลิตน้ ำนม, อำหำรหยำบผสมส ำเรจ็, 

องค์ประกอบน้ ำนม      

  

 สรุปผลกำรทดลอง 

     โคกลุ่มที่ไดร้ับอำหำรหยำบคณุภำพดี (TMR ข้ำวโพดหมัก 

หรือ TMF) มีกำรกินได้ และผลผลิตน้ ำนมสูงกว่ำกลุ่มที่ไดร้ับ

อำหำรหยำบคณุภำพต่ ำ (หญ้ำแห้ง) แต่องค์ประกอบน้ ำนมไมม่ี

ควำมแตกตำ่งกัน 

รำยงำนจ ำนวนโคนมปรมิำณน้ ำนมและสมำชกิส่งน้ ำนมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ ำเดอืน ตุลำคม 2561  

  

ภำค/

หน่วยงำน 

สมำชกิสง่

นม(รำย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมำณน้ ำนม

(ตัน/วนั) 

กลำง 2,034 62,432 27,238 295.58 

เหนือ 970 46,256 18,838 221.96 

ตอ/น 641 23,306 9,897 106.13 

ใต้ 916 31,072 13,554 115.15 

อ.ส.ค. - 424 88 0.86 

รวม

ทั้งหมด 

4,561 163,490 69,615 739.70 

หมำยเหต ุ: ปริมำณนมดิบ ตัน/วัน  

                  (ไม่รวมน้ ำนมดบิจำกหน่วยงำนภำยนอก) 
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การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  กำรเปน็สดัในโค(ตอ่) 
(Bovine Oestrous Cycle) 

     ด้วยในปัจจุบนักำรเลีย้งโคโดยเฉพำะโคนม จะใช้กำรผสม

พันธุ์โดยกำรผสมเทียมดว้ยน้ ำเชือ้พอ่พันธ์ุที่มคีณุคำ่ทำง

พันธุกรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับมำกกว่ำกำรใชพ้อ่โคคมุฝงูผสมเอง

โดยธรรมชำต ิท ำให้กำรตรวจกำรเปน็สัดเพื่อท ำกำรผสมเทียม

ให้ได้ถูกต้องในเวลำที่เหมำะสม เพื่อเกิดกำรปฏสินธิไดสู้งดงักำร

ผสมโดยธรรมชำต ิเป็นสิ่งที่ต้องใหค้วำมส ำคญัมำก และอำจ

กล่ำวได้ว่ำกำรผสมพนัธุ์ใหแ้มโ่คท้องไดลู้กเปน็หัวใจส ำคญัของ

กำรผลิตในฟำร์ม ดังนั้นกำรท ำควำมเขำ้ใจธรรมชำตกิำร

สืบพันธ์ุ วงรอบกำรเป็นสัด กำรเปลี่ยนแปลงของระบบสบืพนัธ์ุ

ฮอร์โมนและพฤติกรรมกำรเปน็สัดในวงรอบกำรเป็นสัด 

ตลอดจนกำรเขำ้ใจขบวนกำรปฏสินธิและกำรผสมในเวลำที่

เหมำะสม รวมถึงกำรเฝำ้ระวังปญัหำทำงกำรสืบพนัธุ์ โดยกำรใช้

ดัชนีควำมสมบรูณ์พนัธุ์ในโค มำประเมินประสิทธิภำพกำรผลิต

และช่วยในกำรจัดกำรฟำร์มไดถู้กตอ้งมำกขึน้ นอกจำกนี้กำร

ทรำบถึงวิธีกำรตำ่งๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรสืบพนัธุ์ และ

กำรน ำเอำอุปกรณ์เครื่องมอืชว่ยกำรตรวจกำรเป็นสัดที่ถูกตอ้ง 

จะช่วยเพิ่มโอกำสในกำรผสมตดิไดม้ำกขึน้ ตลอดจนกำรน ำเอำ

ฮอร์โมนเข้ำมำใช้จดัวงรอบกำรเปน็สัด หรือเหนี่ยวน ำให้เปน็สัด

ในเวลำที่ต้องกำร เพื่อช่วยลดแรงงำนและเวลำในกำรตรวจกำร

เป็นสัดและช่วยเพิ่มโอกำสกำรผสมใหถู้กเวลำไดม้ำกขึน้ เหล่ำนี้

เป็นเนื้อหำที่ควรจะต้องเขำ้ใจเพื่อกำรน ำไปประยุกต์ใชใ้ห้

เหมำะสมในแต่ละโอกำส ตำมสภำพควำมพร้อมของแตล่ะฟำร์ม 

กำรจัดกำรฝูงโค กำรรองรับกำรใหบ้ริกำรผสมเทียมและกำรดแูล

สุขภำพโคในแต่ละพื้นที่ 

วงรอบกำรเปน็สดัในโค(Bovine oestrous cycle) 

     กำรเป็นสัด (oestrous มำจำกศัพท์ภำษำกรีกว่ำเอสตรัส 

(oistrus) ซึ่งมำจำกชือ่ของแมลงในตระกูลออสตรเิด 

(Oestridae) แมลงพวกนี้มักรบกวนโคในฤดรู้อน ท ำให้โคมี

อำกำรลุกลนแกว่งห่ำง ซึ่งอำกำรใกล้เคยีงกับอำกำรโคในระยะ

เป็นสัด ค ำนี้จึงถูกน ำมำใชเ้รยีกโคในระยะเป็นสัด กำรเป็นสัดคือ

ช่วงเวลำที่สัตวเ์พศเมยียอมรับกำรผสมพนัธุ์จำกตวัผู ้แล้วมำกร

ตกไข่ โดยพฤติกรมกำรเปน็สัดอยู่ภำยใตอ้ิทธิพลของฮอรโ์มน

เอสโตรเจน ซึ่งสร้ำงมำจำกเซลล์แกรน นูโลซำยของฟอลลิเคลิ 

อำกำรนอกจำกจะยอมรับกำรผสมพนัธุ์จำกเพศผูแ้ล้ว ยังมีกำร

เปลี่ยนแปลงทำงสรีระวิทยำอื่นๆ เช่น อวัยวะเพศบวมแดง มี

เมือกไหล ร้องเสียงดัง กระวนกระวำย และในระยะนี้จะดึงดูด

เพศตรงขำ้มใหส้นใจโดยหลั่งสำรฟโีรโมนเป็นกลิ่นที่ดงึดดูเพศ

ตรงข้ำม โดยทั่วไปจะมีชว่งเวลำที่เป็นสัดเกิดเปน็วงรอบ

ติดต่อกันตลอดป ีหำกโคไมไ่ดต้ัง้ท้องหรอืมีควำมผดิปกตขิอง

ระบบสืบพันธุ์ 

ที่มำ : หนังสือกำรสืบพันธุ์ในโค 

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

  
 

กำรจดักำรกำรสบืพนัธุใ์นโคนม(ตอ่) 

     รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย 

คณะสัตวแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

  

ลักษณะของต ำแหนง่ตำ่งๆในกำรใหค้ะแนนควำมสมบรูณข์อง

ร่ำงกำยโค 

     คะแนน 1 (score 1) ผลประเมนิ คือ ผอม 

     มีลักษณะคือ แนวกระดูกสันหลัง (spinous process) เป็น

หนังหุ้มติดกระดูกเป็นลักษณะคล้ำยฟันเลือ่ย เห็นปลำยของปีก

กระดูกสันหลังส่วนเอว (transverse process f short rib) 

ชัดเจน วำงมือใต้ปลำยของปีกกระดูกสันหลังส่วนเอวบรเิวณสวำบ

เป็นช้ัน ไม่พบไขมันระหว่ำงกระดูกเชิงกรำนกับผิวหนงั ระหว่ำง

กระดูกสันหลังกับกระดูกปลำยของปีกกระดูกสันหลังส่วนเอวเป็น

แอ่งร่องลึก หัวกระดูกเชิงกรำน (hook และ pins) แหลมยื่น

ออกมำชัดเจน ไม่เห็นไขมันหรือเนื้ออยู่ใต้หนังเลย หำกลำกเส้น

ระหว่ำงหัวกระดูกเชิงกรำนจะเป็นรูปตัวว ี(V) บริเวณโคนหำงกับ

ปุ๋มกระดูกเชิงกรำนส่วนบ้ันทำ้ย เป็นแอ่งจมลึกและเป็นรูปตัววี

เช่นกัน โคนหำงและเอ็นยึดหำงนูนเห็นชัดเจน รอบหำงเป็นแอ่ง

กว้ำงลึกมำก 

     คะแนน 2(score 2) ผลประเมนิ คือ ปำนกลำง 

     มีลักษณะคือ แนวกระดูกสันหลังเห็นสันกระดูกชัดแต่จะต้ืน

เม่ือคล ำลักษณะยักฟันเลื่อยเห็นไม่ชัดเจน ปลำยของปีกกระดูกสัน

หลังส่วนเอวยังเห็นได้ ระหว่ำงแนวกระดูกสันหลังกับปีกกระดูก

สันหลังส่วนเอวเป็นแอ่งแต่ไม่ลึก ระหว่ำงหัวกระดูกเชิงกรำน 

(hook และ pins) ยังเห็นนูนชัดเจน ลำกเส้นระหว่ำงหัวกระดูก

เชิงกรำน (hook กับ pins) เป็นรูปตัววีที่ต้ืนข้ึน แนวระหว่ำงสัน

หลังกับหัวกระดูกเชิงกรำนยังเห็นเป็นรอ่งอยู่ พ้ืนที่ใต้โคนหำง

และระหว่ำงปุ่มกระดูกเชิงกรำนส่วนบ้ันทำ้ย สองข้ำงเป็นร่องมี

ลักษณะเป็นรูปตัวย ู(U) ส่วนโคนหำงและเอ็นยึดหำงยังคล ำได้

ชัดเจนแอ่งโคนหำงต้ืนข้ึนเริ่มเห็นไขมันสะสม 

     คะแนน 3 (score 3) ผลประเมนิ คือ ดี 

     มีลักษณะคือ แนวกระดูกสันหลังเรียบแต่สันกระดูกแต่ละช้ิน

ยังเห็นได้อยู่ แนวกระดูกสันหลงักับปลำยของปีกกระดูกสันหลัง

ส่วนเอวจะเป็นแนวกดเล็กนอ้ย ปีกกระดูกสันหลังส่วนเอว เห็น

ปลำยสันกระดูกได้นอ้ย แนวระหว่ำงกระดูกสันหลังมำยังปลำย

ของปีกกระดูกสันหลังส่วนเอวค่อนข้ำงเรียบนนูเลก็นอ้ย ควำมลึก

ใต้ปลำยของปีกกระดูกสันหลังส่วนเอวต้ืนมำกเห็นขอบไม่ชัดเจน 

ระหว่ำงหัวกระดูกเชิงกรำน (hook กับ pins) ยังคงมองเห็นได้

ชัดเจนแต่จะกลมเรียบ ส่วนแนวสันหลังมำยงักระดูกเชิงกรำนจะ

เป็นร่องกดเล็กน้อย บริเวณรอบโคนหำงและปุ่มกระดูกเชิงกรำน

ส่วนบ้ันท้ำย จะเป็นร่องที่ต้ืน เอ็นยึดหำงเห็นไม่ชัดเจน 
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