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“.....การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้าง
บ้านเมืองก็ตามมิใชส่ร้างในวันเดยีว ต้อง
ใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความ
อดทนเสียสละ แต่ส าคัญที่สุดคือความ
อดทนคืนไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม 
สิ่งที่ดีงามนั้นท ามันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่า
ไม่ได้ผล ไม่ดังคือดูมันครึท าดีนี่ แต่ขอ
รับรองว่าการท าให้ดีไม่ครึต้องมีความ
อดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอน ใน
ความอดแทนของตน..” 
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เขต 

ปศุสตัว ์

 

เพศผู้ 

(ตัว) 

เพศเมยี(ตวั) 

แรกเกิด 

ถึง 1 ปี 

1 ปี ถึง 

ตั้งท้องแรก 

โคก ำลัง 

รีดนม 

 

โคแห้งนม 

รวมโคนม 

เพศเมีย 

รวม 30,319 

(100.00) 

108,738 

(100.00) 

116,829 

(100.00) 

266,345 

(100.00) 

62,096 

(100.00) 

554,008 

(100.00) 

เขต 1 5,458 

(18.00) 

27,917 

(20.61) 

30,807 

(26.37) 

76,963 

(28.90) 

19,818 

(31.92) 

155,505 

(28.07) 

เขต 2 634 

(2.09) 

6,008 

(5.53) 

6,574 

(5.63) 

13,874 

(5.21) 

2,699 

(4.35) 

29,155 

(5.26) 

เขต 3 6,434 

(21.22) 

24,670 

(22.69) 

25,899 

(22.17) 

55,102 

(20.69) 

12,891 

(20.76) 

118,562 

(21.40) 

เขต 4 3,613 

(11.92) 

11,006 

(10.12) 

11,798 

(10.10) 

21,507 

(8.07) 

4,358 

(7.02) 

48,669 

(8.78) 

เขต 5 2,153 

(7.10) 

16,883 

(15.53) 

17,354 

(14.85) 

434,229 

(12.85) 

7,215 

(11.62) 

75,681 

(13.66) 

เขต 6 347 

(1.14) 

1,340 

(1.23) 

1,454 

(1.24) 

2,670 

(1.00) 

661 

(1.06) 

6,125 

(1.11) 

เขต 7 11,340 

(37.40) 

20,282 

(18.65) 

22,019 

(18.85) 

60,057 

(22.55) 

14,125 

(22.75) 

116,483 

(21.03) 

เขต 8 336 

(1.11) 

606 

(0.54) 

902 

(0.77) 

1,900 

(0.70) 

300 

(0.48) 

3,708 

(0.66) 

เขต 9 4 

(0.01) 

26 

(0.02) 

22 

(0.02) 

43 

(0.02) 

29 

(0.05) 

120 

(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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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  นมปรำศจำกน้ ำตำลแลคโทส 
(Lactose Free Milk Product) 

 

     ปัจจุบันพบว่ำประชำกรทุกเชื้อชำติ ประมำณร้อยละ 65 มีภำวะ

พร่องเอนไซม์แลคเตสเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะในวัยผู้ใหญ่ อ้ำงอิงจำก

บทควำมใน International Dairy Journal ปี 2012 และมีรำยงำน

ว่ำประชำกรที่สืบเชื้อสำยมำจำกทำงยุโรปตอนเหนือส่วนมำก

สำมำรถย่อยน้ ำตำลแล็กโทสได้ แต่ภำวะพร่องเอนไซม์แลคเตส    

มักพบมำกในคนที่สืบเชื้อสำยมำจำกชำวแอฟริกันตะวันตก  ชำว

อำหรับ ชำวยิว ชำวกรีก และชำวอิตำเลียน นอกจำกน้ีภำวะพร่อง

เอนไซม์แลคเตสยังพบได้ในชำวเอเชียและชำวพ้ืนเมืองของอเมริกำ

เกือบทุกคน อ้ำงอิงจำกรำยงำนในวำรสำร Pediatrics ปี 2006  

รำยงำนจ ำนวนโคนมปรมิำณน้ ำนมและสมำชกิส่งน้ ำนมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ ำเดอืน  พฤศจิกำยน  2561  

  

ภำค/

หน่วยงำน 

สมำชกิสง่

นม(รำย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมำณน้ ำนม

(ตัน/วนั) 

กลำง 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

ทั้งหมด 

4,573 167,149 72,191 763.77 

หมำยเหต ุ: ปริมำณนมดิบ ตัน/วัน  

                  (ไม่รวมน้ ำนมดบิจำกหน่วยงำนภำยนอก) 

 

     กำรแพน้้ ำตำลแล็กโทส (Lactose Intolerance)  

หรือภำวะขำด/พร่องเอนไซม์แลคเตส (Lactase Deficiency) 

เป็นภำวะที่ล ำไส้เล็กผลิตเอนไซม์แลคเตสได้น้อยกว่ำปกติ น้ ำตำล

แล็กโทสที่ไม่ถูกย่อย เม่ือเข้ำสู่ล ำไส้ใหญ่แบคทีเรียในล ำไส้ใหญ่ 

จะย่อยน้ ำตำลแล็กโทสเกิดเป็นแก๊สและของเหลวในล ำไส้ใหญ่  ท ำ

ให้เกิดปัญหำท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊ส หรือ อำจเกิดอำกำรท้องเดิน 

โดยอำกำรเหล่ำน้ีส่วนใหญ่จะเกิดหลังจำกบริโภคผลิตภัณฑ์นม

ประมำณ 30 นำที - 2 ชั่วโมง ท ำให้ผู้บริโภคกลุ่มน้ีหลีกเลี่ยงกำร

บริโภคนม ซ่ึงเป็นแหล่งอำหำรที่ดีและมีคุณค่ำทำงอำหำรครบถ้วน  

 
     เอนไซม์แลคเตส (Lactase) หรือ เบตำ-กำแลคโตสิเดส      

(β-Galactosidase) เป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยำกำรไฮโดรไลซ์

น้ ำตำลแล็กโทส ซ่ึงเป็นน้ ำตำลโมเลกุลคู่ ได้ออกมำเป็นน้ ำตำล

โมเลกุลเดี่ยว 2 ชนิด คือ น้ ำตำลกลูโคส และน้ ำตำลกำแล็กโทส 

โดยร่ำงกำยสำมำรถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ 

     กำรด ำเนินงำนวิจยั ท ำกำรคัดเลือกเอนไซม์ และศึกษำสภำวะ

ขั้นตอนกำรตัดพันธะเบตำ-1,4ของน้ ำตำลแล็กโทส ทั้งผลิตภัณฑ์

นมพำสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที กำรใส่เอนไซม์แลคเตสในขั้นตอน

ก่อนกำรฆ่ำเชื้อทั้ง 2 รูปแบบ ท ำให้คุณภำพผลิตภัณฑ์หลัง

กระบวนกำรผลิตปรำศจำกน้ ำตำลแล็กโทส สำมำรถย่อยน้ ำตำล

แล็กโทสได้ทั้งหมดผลิตภัณฑ์นมที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อจะมีสีน้ ำตำลเข้ม

ขึ้นเล็กน้อย  เน่ืองจำกเกิดปฏิกิริยำเมลลำร์ด  ซ่ึงจะเกิดขึ้นเม่ือ

สภำวะอำหำรมีองค์ประกอบของกรดอะมิโน และน้ ำตำลรีดิวซ์ 

กระตุ้นด้วยอุณหภูมิในกำรฆ่ำเชื้อที่อุณหภูมิสูง นอกจำกน้ี

ผลิตภัณฑ์ยังมีรสชำติหวำนกว่ำนมปกติเล็กน้อย เพรำะน้ ำตำล  

แล็กโทสถูกย่อยเป็นน้ ำตำลกลูโคสและกำแล็กโทส ซ่ึงมีควำมหวำน

สัมพัทธ์ (Relative Sweetness) มำกกว่ำน้ ำตำลแล็กโทส 

      ในปี 2561 องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) จึงขอน ำเสนอผลิตภัณฑ์นมปรำศจำกน้ ำตำลแล็กโทส    

ในรูปแบบนมพำสเจอร์ไรส์และแบบยูเอชที ซ่ึงนับเป็นกำรเพิ่ม

ทำงเลือกให้กับผู้บริโภค ที่มีอำกำร Lactose Intolerance 

สำมำรถบริโภคน้ ำนมโคได้โดยไม่มีปัญหำเก่ียวกับระบบทำงเดิน

อำหำร อีกทั้งยังได้รับโปรตีนและแคลเซียมธรรมชำติจำกน้ ำนมโค

อีกด้วย 

ที่มำ : DPO RESEARCH FORUM3 
         หนังสือประชุมวิชำกำร อ.ส.ค. ครั้งที่ 3  
         วันที่ 17 กันยำยน 2561 
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การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  กำรเปน็สดัในโค(ตอ่) 
(Bovine Oestrous Cycle) 

     ด้วยในกำรท ำฟำร์มโคในปัจจุบัน กำรผสมเทียมถูกน ำมำใช้ช่วย

กำรสืบพันธุ์มำกข้ึนกำรประสบควำมส ำเร็จข้ึนกับกำรตรวจพบกำร

เป็นสัดโดยคนเลี้ยง ประกอบกับกำรจัดกำรภำยในฟำรม์เพ่ือเพ่ิม

โอกำสกำรตรวจพบกำรเป็นสัดจริงและกำรผสมติด ลักษณะกำรเป็น

สัดในโคแต่ละตัวมีควำมแตกต่ำงกันอยูบ้่ำง โดยเฉพำะพฤติกรรม

ในโคสำว แต่พฤติกรรมโดยทั่วไปแล้วจะคลำ้ยกัน ในวงรอบกำร

เป็นสัดมักถูกแบ่งเป็น 4 ระยะตำมลักษณะพฤติกรรม กำร

เปลี่ยนแปลงอวัยวะสืบพันธุ์ กำรเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน ทีมีควำม

สอดคล้องกันเพ่ือให้เข้ำใจเม่ือกล่ำวถึง ซ่ึงระยะทั้ง 4 คือ 

     1.ระยะกอ่นกำรเปน็สดั(Pro-oesturs) คือวันที่ 20 ถึงวันเป็น

สัด เป็นระยะที่โคเข้ำสู่กำรเป็นสัด ระบบสืบพันธุ์มีกำรเปลี่ยนแปลง 

ฟอลลเิคิล (follicle) เจริญอย่ำงรวดเร็ว คอร์ปัสลูเทียม (corpus 

luteum) ฝ่ออย่ำงรวดเร็ว มดลูก (uterus) มีเลือดเลี้ยงมำก ต่อม

สร้ำงสำรคัดหลั่งเจริญขยำยตัวในส่วนคอมดลูก (cervix) และช่อง

คลอด (vagina) โดยช่องคลอดจะบวมแดงมีเมือกใสเหนียวไหลจำก

ช่องคลอด 

     2.ระยะเปน็สดั(Oestrus) คือนับเป็นวันที ่1 ของวงรอบกำรเป็น

สัด เป็นวันที่โคยืนนิง่ยอมรับกำรผสม สำรคัดหลั่งจำกมดลูก คอ

มดลูก และช่องคลอดมีมำกที่สุด เยื่อเมือกของปำกช่องคลอดจะแดง

มีเลือดค่ัง 

     3.ระยะหลงักำรเปน็สดั(Metoestrus) คือ วันที่ 1-3 ของวงรอบ

กำรเป็นสัด เป็นระยะที่ผ่ำนกำรเป็นสัดไปแล้ว ไข่ตกออกจำกฟอลลิ

เลิคแล้ว เซลล์แกรนนูโลซ่ำทีผ่นงัรอบฟอลลเิคิลเจริญเป็นเป็นเซลล์

ลูเทียลและพัฒนำเจรญิเป็นคอร์ปัสลเูทยีม ในส่วนตัวมดลูก คอ

มดลูก และช่องคลอดจะลดปริมำณสำรคัดหลั่งลง 

     4.ระยะไมเ่ปน็สดัในวงรอบ(Dioestrus) คือวันที่ 4-19 ของ

วงรอบกำรเป็นสัด เป็นระยะที่มีคอร์ปัสลูเทยีมเจริญ มดลูกพร้อมรับ

กำรต้ังท้องมีระดับโปรเจสเตอโรน(progesterone) สูง คอมดลูกปิด

มีเมือกเหนียวปิดอยู่ เยื่อเมือกช่องคลอดค่อนข้ำงซีด 

     วงรอบกำรเป็นสัดสำมำรถแบ่งเป็น 2 ระยะตำมกำรพบฟอลลิ

เคิลและคอร์ปัสลูเทียม คือ ระยะที่ฟอลลเิคิลเจริญท ำงำนมำกเรียก

ระยะฟอลลิคิวลำเฟส (follicular phase) เป็นช่วงที่รวมระยะก่อน

เป็นสัดและระยะเป็นสัด ส่วนระยะทีมี่คอร์ปัสลเูทยีมท ำงำนเรยีกว่ำ

ระยะลูเทียลเฟส (luteal phase) โดยรวมระยะหลังกำรเป็นสัดและ

ระยะไม่เป็นสัดในวงรอบ นอกจำกนี้ยังมีระยะทีโ่คไม่เป็นสัดและไม่

มีวงรอบกำรเป็นสัดเรียกว่ำระยะแอนเอสตรสั(anoestrus) พบได้ใน

โคระยะต้ังท้องที่ไม่แสดงอำกำรเป็นสัด หรือในโคที่มีปัญหำทำง

ระบบสืบพันธุ์ เช่น รังไข่ไม่มีกำรท ำงำนไม่มีกำรเปลีย่นแปลงเป็น

วงรอบและไม่แสดงกำรเป็นสัด 

ที่มำ : หนังสือกำรสืบพันธุ์ในโค 

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

  
 

กำรจดักำรกำรสบืพนัธุใ์นโคนม(ตอ่) 

     รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย 

คณะสัตวแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

  

     คะแนน 4 (score 4) ผลประเมิน คือ อ้วน  มีลักษณะคือ แนว

กระดูกของกระดูกสันหลังมองไม่เห็นสันกระดูก เห็นเป็นแผ่นเรียบ

กลม จำกแนวสันหลังถึงปลำยของปีกกระดูกสันหลังส่วนเอวเรียบ

กลมเม่ือคล ำจะแน่น ใต้ปลำยของปีกกระดูกสันหลังส่วนเอวไม่เป็น

ชั้นหรือเป็นแอ่งเหนือสวำบ บริเวณโคนหำงและปุ่มกระดูกเชิงกรำน

ส่วนบ้ันท้ำย เห็นกลมนูนและเห็นชัดว่ำมีไขมันสะสมบริเวณน้ี ใต้

ผิวหนังมีไขมันชัดเจนเอ็นของหำงคล ำไม่พบ แอ่งที่โคนหำงตื้นมำก 

     คะแนน 5 (score 5) ผลประเมินคอื อ้วน     มีลักษณะคือ มอง

ไม่เห็นแนวกระดูกสันหลัง ปลำยของปีกกระดูกสันหลังส่วนเอว และ

ปุ่มกระดูกเชิงกรำน (hooks และ pin bones) แนวสันหลังนูน

ชัดเจนแสดงถึงกำรมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังอย่ำงเห็นได้เด่นชัด 

ผิวหนังตึง บริเวณโคนหำงเห็นชัดว่ำมีไขมันสะสมมำกไม่มีแอ่งเลย 

     โดยสรุปแล้วโคที่มีคะนนควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย 1.0 จะเป็น

โคที่มีสภำพขำดอำหำรอย่ำงรุนแรง หนังหุ้มกระดูก โครงกระดูก

ส่วนต่ำงๆ ปรำกฏให้เห็นอย่ำงชัดเจน โคนมระยะแรกหลังคลอดที่ให้

ผลผลิตสูง คะแนนควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำยไม่ควรต่ ำกว่ำ 2.5 โคที่

มีคะแนนร่ำงกำยเท่ำกับหรือต่ ำกว่ำ 2.0 ในระยะแรกหลังคลอด

แสดงถึงกำรได้รับอำหำรพลังงำนไม่เพียงพอในระยะหลังคลอด หรือ

ปริมำณกำรกินได้ที่ลดลงหลังคลอด แม่โคนมที่มีสภำพดี ควรมี

คะแนนควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย 3.0 โคระยะพักรีดนม (dry 

cows) ควรมีคะแนน 3.5-3.75 กำรมีคะแนนมำกกว่ำ 4.0 แสดงว่ำ

มีควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำยมำกเกินไป น ำไปสู่กำรสะสมไขมันใน

ตับ โคที่มีคะแนนมำกกว่ำ 4.0 ในช่วงคลอดลูก จะท ำให้กำรกิน

อำหำรหลังคลอดได้ลดลง และคะแนนควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำยหลัง

คลอดจะลดลงมำก โคที่มีคะแนน 5.0 ในระยะคลอด จะมีโอกำสเส่ียง

ต่อกำรป่วยจำกโคโคอ้วนควำมสมบูรณ์ต่ ำ และมีปัญหำสุขภำพหลัง

คลอดตำมมำ 

     กำรประเมินคะแนนควำมสมบูรณ์รำ่งกำยโคนมควรท ำบ่อย

เพียงใด 

     โคทุกตัวควรมีกำรประเมินคะแนนควำมสมบูรณ์ร่ำงกำยเป็น

ประจ ำ โดยในโคระยะพักรีดนม ควรให้คะแนนทุก 4 สัปดำห์ และ

หลังคลอดควรให้คะแนนทุก 3.6 สัปดำห์ ซ่ึงคะแนนควำมสมบูรณ์

ร่ำงกำยขึ้นกับ ระยะกำรรีดนม ในโคเล็กโครุ่น ควรให้คะแนนทุก 2 

เดือน หรือน้อยกว่ำ 2 เดือนหรือทุกครั้งที่มีกำรจัดกำรกับโคกลุ่มน้ี 

เช่น ขณะชั่งน้ ำนม ขณะถ่ำยพยำธิ เม่ือตรวจโรค ด้วยในโคเหล่ำน้ี 

จะเปลี่ยนควำมสมบูรณ์ร่ำงกำยเร็วมำกในช่วงเข้ำสู่วัยรุ่น ในโคสำว

ท้องควรตรวจคะแนนควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำยและให้คะแนนใน

ระยะ 2 เดือนก่อนคลอดดังน้ันกำรให้คะแนนควำมสมบูรณ์ของ

ร่ำงกำยรำยตัว ควรให้ควำมส ำคัญและท ำกำรประเมินให้คะแนนเป็น

ประจ ำ ด้วยมีควำมสัมผัสต่อควำมสมบูรณ์พันธุ์ กำรผสมติด และ

น ำมำช่วยประกอบกำรจัดกำรเพิ่มควำมสมบูรณ์พันธุ์และลดควำม

เส่ียงต่อโรคต่ำงๆ ที่เกิดจำกควำมไม่สมดุลของอำหำรในฟำร์มได้ ใน

โคแต่ละตัว คะแนนควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำยจะมีกำรเปลี่ยนแปลง

ตำมระยะต่ำงๆ ของระยะกำรให้น้ ำนม กำรรอคลอด อำยุกำรท้อง 
เกณฑ์ปกติที่ควรเป็นคือ      

ที่มำ : หนังสือกำรจัดกำรสุขภำพและผลิตฟำร์มโคนม 

                     คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 



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

  

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  20  ฉบับที่  3  ประจ า เดือน ธันวาคม 2561   (หน้า  4)  

Sungnein Field Day 
ณ สหกรณ์ไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จ ากัด 

ช่วงเช้าวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Field day 
ภาคกลาง ครั้งท่ี 7 จัดขึ้นภายใต้ช่ือ Sungnein Field Day ภายในงานมีการเสวนา เรื่องฟาร์มโคนมไทย ในอนาคต Dairy 
Thailand 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากรบริษัท DeLaval จ ากัด , บริษัท พญาเย็นแดรี่ จ ากัด, ฟาร์มคุณปลื้ม และ PPO 
ฟาร์ม ร่วมบรรยายตอบข้อซักถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงโคนมแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ 
และแสดงผลความก้าวหน้าของสหกรณ ์
 

การจัดบูธนิทรรศการ 

ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. รวมทั้งสหกรณ์โคนมภาคกลางในเขตพื้นท่ีส่งเสรมิของ อ.ส.ค. และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมารค์ สูงเนิน จ ากัด ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 


