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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  

ผลของฟางขา้วทีป่รับปรุงดว้ยแคลเซยีมออกไซดร์่วมกบั

การอบไอน า้ต่อกระบวนการหมกัในกระเพาะรูเมน  

โดยวิธกีารวัดปริมาณแกส๊ทีเ่กดิขึ น 

 

ปชาบด ีคงเพ็ชรศกัดิ1์/ นวนน จันทประสาร1/  

และฉลอง วชิราภากร2/  
1/องค์การส่งเสริมกิจาการโคนมแหง่ประเทศไทย 

2/ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

    การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรับปรุงฟาง

ข้าวด้วยวิธีการอบน ้าร่วมกับแคลเซียมออกไซด์ต่อค่า   

จลศาสตร์การผลิตแก๊สค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ค่าการ

ย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุ วางแผนการทดลอง

แบบ 3 x 2 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์ (3x2 factorial experiments in CRD) มี

ปัจจัยที่ศึกษา 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยแรกเป็นการปรับปรุง

โดยใช้กระบวนการอบไอน ้า (ไม่อบไอน ้า, อบไอน ้า 30 

นาที, อบไอน ้า 45 นาที) และปัจจัยที่สองเป็นการ

ปรับปรุงด้วยแคลเซียมออกไซด์ (ไม่ปรับปรุง, ปรับปรุง

ด้วยแคลเซียมออกไซด์ 3 เปอร์เซ็นต์ของน ้าหนักแห้ง) 

พบว่า การปรับปรุงฟางข้าวด้วยวิธีการอบไอน ้าที่

ระยะเวลาต่างๆ และปรับปรุงด้วยแคลเซียมออกไซด์   

ไม่มีผลต่อปริมาณแก๊สสะสมที่ 96 ชั่วโมง (P>0.05) 

แต่พบว่ามีผลต่อความสามารถในการย่อยสลาย อัตรา

การผลิตแก๊ส และปริมาณแก๊สสะสมสูงสุดโดยใช้

ระยะเวลาในการอบไอน ้าที่ 30 นาที (P<0.05) ในขณะ

ที่การปรับปรุงด้วยแคลเซียมออกไซด์ไม่มีผลต่อการผลิต

แก๊ส และปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (P>0.05) แต่

พบว่าย่อยได้ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ มีค่าความ

แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) จากผลการทดลองสรุป

ได้ว่าการปรับปรุงฟางข้าวด้วยวิธีการอบไอน ้าที่

ระยะเวลา 30 นาที ร่วมกับแคลเซียมออกไซด์ที่ 3 

เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง มีความเหมาะสมในการ

ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ของฟางข้าว 

รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  ธันวาคม  2561  

  

ภาค/

หน่วยงาน 

สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,060 64,848 28,886 339.82 

เหนือ 960 46,772 19,899 236.46 

ตอ/น 644 23,306 9,897 139.76 

ใต ้ 919 31,383 13,791 109.25 

อ.ส.ค. - 424 88 0.86 

รวม

ทั งหมด 

4,583 166,751 72,577 763.77 

หมายเหต ุ: ปริมาณนมดิบ ตัน/วัน  

                  (ไม่รวมน ้านมดบิจากหน่วยงานภายนอก) 

 

ที่มา : นิทรรศการโคนม ปี 62 
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การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  การเปน็สดัในโค(ต่อ) 
(Bovine Oestrous Cycle) 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
และวิทยาการสืบพันธุ ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

      พฤติกรรมการเปน็สดัของโค (Oestrous behaviours) 

     ระยะที่โคเป็นสัดคือ ระยะที่โคยืนนิ่งเมื่อถูกปีนบั นท้ายโดยพอ่

โคหรือโดยแมโ่คตวัอืน่ๆในฝูง ซึ่งในฟาร์มที่มกีารจัดการใหพ้อ่

พันธุ์ท้าการผสมแมโ่คที่เป็นสัดโดยธรรมชาติแมโ่คจะยอมรบั

การผสมในระยะนี  ส่วนในฟาร์มที่ใช้การผสมเทียมตอ้งมกีาร

จัดการฟาร์มเพือ่ใหต้รวจพบการเป็นสัดไดถู้กตอ้งเพื่อใหท้้าการ

ผสมได้ในเวลาเหมาะสม สิ่งนี เป็นหัวใจส้าคัญในการจัดการ

สืบพันธุ์ให้โคมโีอกาสผสมตดิไดสู้งที่สุดในฟาร์มที่ใชก้ารผสม

เทียม การตรวจสัดที่ผดิพลาดเปน็สาเหตหุนึ่งที่ท้าให้โคสาวผสม

ติดช้าและท้าให้แมโ่คหลงัคลอดผสมตดิชา้ โดยอาจท้าให้มกีาร

ผสมเทียมที่ชา้หรือเร็วกว่าเวลาที่ถูกตอ้ง หรือการตรวจสัดไมพ่บ

ทั งที่โคเป็นสัดปจัจยัการตรวจสัดที่ไมด่พีอ มีผลให้โคมรียะวัน

ท้องว่างนาน อัตราการผสมตดิต่า้ จ้านวนครั งที่ผสมตอ่การตั ง

ท้องสูง ดังนั นจึงต้องใหค้วามส้าคญัของการตรวจจบัสดัในฟาร์ม 

โดยเจ้าของฟาร์มและคนงานที่มีหน้าที่ตรวจสัดและผู้ที่ท้าการ

ผสมเทียม ต้องเข้าใจลกัษณะการเป็นสัด การเข้าสู่ระยะเป็นสัด

และการหมดระยะเวลาเป็นสัด ตลอดจนต้องคา้นึงถึงการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในฝงูเพือ่ให้โคแสดงการเปน็สัดไดช้ัดเจน หรืออาจ

ต้องพิจารณาการน้าเครือ่งมอือุปกรณ์อ่ืนๆ เข้ามาใชช้ว่ยในการ

ตรวจการเป็นสัดใหไ้ดสู้งขึ น โดยวิธีการผละอุปกรณ์ที่น้ามาใชม้ี

ความเหมาะสมและใหผ้ลที่ไดต้า่งไปตามการจัดการฟาร์มแตล่ะ

ฟาร์ม 

     โดยทั่วไปโคจะแสดงการเปน็สัดใหเ้หน็นาน 2-30 ชม. 

(เฉลี่ย 15-18 ชม.) โดยอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้าง

จากฟอลลิเคิลที่เจริญเติบโตในรังไขใ่นชว่งเป็นสัด โดย

พฤติกรรมที่โคแสดงออกในแตล่ะระยะในวงรอบการเปน็สัด คือ 

ระยะกอ่นการเปน็สดั(Pro-oestrus) 

     โคจะมีอาการกระสับกระส่าย สนใจสิ่งแวดล้อมมากกว่าปกต ิ

(restless and more active) แยกตัวออกจากฝูงส่งเสียงรอ้ง เอา

คางเกยบั นท้ายตวัอื่น ขึ นขี่ปีนโคตวัอื่น แสดงอาการนาน 6-10 

ชม. ในแม่โครีดนมพบว่าผลผลิตน ้านมลดเหลือประมาณ 75 

เปอร์เซ็นต์ของปกต ิโคกินอาหารน้อยลง การท้างานของ

กระเพาะลดลง ในวันเริ่มเป็นสัด (onset of oestrus) ให้จด

บันทึกหมายเลขโคไว้และสังเกตโคตวันี ใหบ้อ่ยขึ น 
      

 
 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

 
 

การจดัการการสบืพนัธุใ์นโคนม(ตอ่) 

     รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย 

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  
 ในโครีดนม 

     โคระยะพักรีดนมรอคลอด           3.50-3.75 

     โคหลังคลอด-ให้นม 60 วัน                         2.50-3.25 

      โคให้นม 60-120 วันหลังคลอด                  2.50-3.00 

      โคให้นม 121-210 วัน                              2.75-3.25 

      โคให้นม >210 วัน                                   3.00-3.50 

ในโคสาว 

      อายุ 6 เดือน                                              2.75-3.00 

      อายุผสมพร้อมพันธุ์                                    2.25-3.00 

      ระยะก่อนคลอด                                         3.25-3.75 

     กรณีมีคะแนนความสมบูรณ์ของร่างเป็น 4-00-4.50 ในระยะก่อน

การคลอดจะมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคความไม่สมดุลพลังงาน 

(negative energy balance) และคีโตซีสได้มากหากหลังคลอดใน

ระยะ 60 วัน แม่โคมีคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายลดลงจากก่อน

คลอด 1.0-1.25 จะมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคความสมดุลพลังงานได้

สูงเช่นกัน 

 

   ผลของสารอาหารแรธ่าตุไวตามนิต่อความสมบรูณพ์ันธุ์ 

    จากการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมามีความเห็นร่วมกันว่า แร่ธาตุและไวตามิน

มีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์โดยเฉพาะการมีไม่เพียงพอกับระดับความ

ต้องการของร่างกายโค รายงานการศึกษาส่วนใหญ่กล่าวถึงบทบาทของ

แร่ธาตุ ไวตามิน ท่ีท้าหน้าท่ีคล้ายกับสารด้านอนุมูลอิสระ 

(antioxidants) ซึ่งมีผลในการป้องกันเซลล์จากสารอนุมูลอิสระ (free 

radicles) 

     โคบอลท์(Cobalt) 

     มีรายงานการขาดสารโคบอลท์ ท้าให้เกิดโลหิตจาง ไม่อยากอาหาร 

ความสมบูรณ์ของร่างกายลดลง สูญเสียน ้าหนักตัว ป่วยไม่สบายได้ง่าย 

     ทองแดง (Copper) 

     การขาดทองแดงเป็นสาเหตุให้ความสมบูรณ์พันธุ์ล่าช้าไม่เป็นสัด 

หรือเป็นสัดไม่ชัดเจนอัตราการตั งท้องต้่า โดยมีความสัมพันธ์กับอาการ

อ่ืนๆ เช่นโลหิตจาง โตช้า ขนไม่เป็นเงามันอุจจาระร่วง 

     ไอโอดิน และสารที่มผีลต่อการท้างานของไทรอยท์ (Goitrogens)  

     ความสมบูรณ์พันธุ์ท่ีเกิดจากการชาดสารไอโอดีนแตกต่างไปตาม

ความสัมพันธ์กับความเสียกายของการท้างานของต่อมไทรอยท์ของแม่

โค ตัวอ่อน และลูกในท้อง ซึ่งมีผลให้เกิดการตายของตัวอ่อน การแท้ง 

การตายแรกคลอด การอ่อนแอของลูก และการมีอุบัติการณ์ตายแรก

คลอด 

     แมงกานสี (Managenese) 

     แมงกานิสมีบทบาทต่อการท้างานของระบบสืบพันธุ์ โดยมีบทบาทต่อ

การสังเคราะห์สเตียรอยด์ มีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการท้างานทั งใน

ส่วนต่อมให้สมองและรังไข่ อาการท่ีเกิดจากการขาดแมงกานิส คือ พบ

อาการไม่เป็นสัด การพัฒนาของฟอลลิเคิลช้า ไข่ตกช้า เป็นสัดเงียบ

อัตราการผสมติดต้่า และพบว่าสัมพันธ์กับการมีรูปร่างกระดูกและข้อ

ของลูกโคผิดรูปร่างด้วย 
       

ที่มา : หนังสือการจัดการสุขภาพและผลิตฟาร์มโคนม 

                     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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คณะกรรมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดงานประชุมวิชาการและการ
เผยแพร่องค์ความรู้ อ.ส.ค. ในงาน “DPO RESEARCH FORUM 3rd & KM DAY” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย 
งานวิชาการ น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของ อ.ส.ค. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการจัดการโคนม อุตสาหกรรมโคนม และสานต่อ
ความรู้ของแต่ละหน่วยงานแก่พนักงาน อ.ส.ค.  ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหาร อ.ส.ค. ที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของงานวิจัยและ
การจัดการความรูข้ององค์กร รวมถึงแสดงรางวัลแห่งความส าเร็จของความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในองค์กรที่ได้รับรางวัล
รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น “ด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล” และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น “ด้านการยกระดับ
การบริหารจัดการ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. มาเป็นประธานในการเปิดงาน และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานร่วมกับพนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค  

รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. กล่าวเปิดงาน DPO 
RESEARCH FORUM 3rd & KM DAY 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
 และคณะผู้บริหารร่วมลั่นระฆัง   เปิดงาน 

ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  
และคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพ 

ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบงานวิชาการ 
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมกลา่วรายงาน
การจัดงาน  DPO RESEARCH FORUM 3rd & KM DAY 

พิธีกรแนะน ากิจกรรมและก าหนดการของงาน 


