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ความเจริญและความเป็นปีกแผ่นแกส่ังคม 
เป็นบ่อเกิดแห่งความสามคัคีกลมเกลยีว..” 
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     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดลุยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบตัคิรบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษามัธยมศกึษา เขต 23 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินกิจกรรมเพื่อการส่งตอ่อาชพีการเลี้ยงโคนม 

จากรุ่นสู่รุ่น และการจัดการเรียนการสอบใหแ้ก่เด็กนักเรียนในเขตพืน้ที่ 

ที่มีการเลี้ยงโคนม 

     ในปี พ.ศ. 2561 ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม  

ได้แก่การเลี้ยงโคนมและการจัดการฟาร์มโคนม การจัดการพืชอาหารสัตว์  

การเพิ่มมูลคา่ผลผลิตน้ านมดบิ การพัฒนาความยั่งยืนและลดความเส่ียง 

ในการเลี้ยงโคนม การผลิตโคนมในระบบการเกษตรผสมผสาน การพัฒนา 

โมเดลต้นแบบรวมถึงการถอดความรู้จากการปฏบิตัคิวามเขา้ใจเชงิวิชาการ 

      
     เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการฯ ได้ก าหนดแผนการเชือ่มโยงการผลิตเขา้กับ 

หลักสูตร และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมการเรียน การพัฒนาโอกาสในการสร้างรายได้ 

จากการผลิตโคนม การเผยแพร่โอกาสผา่นนักเรียนไปยังเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนม และการ 

สร้างความอยากเปน็ผูป้ระกอบอาชพีการผลิตโคนมและธุรกิจผลิตภณัฑน์มโค 
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จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
อิทธพิลของการใชอ้าหารทเีอม็เอฟ  

(Total Mixed Fiber;TMF) ต่อประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโต

และผลตอบแทนทางเศรษฐกจิในโคนมสาว 

Effect of Total Mixed Fiber (TMF) on Growth 

Performance in Dairy Heifer 
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     การศึกษาในครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาผลของการใช้

อาหารทีเอ็มเอฟ(TMF) แบบไม่จ ากัดการกินต่ออัตราการ

เจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการเลี้ยงโค

นมสาว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์โดยใชโ้คนมสาว

พันธุโ์ฮลสไตน์ฟรีเซีย่น 87.5% จ านวน 48 ตัว แบ่งเป็น 2 

กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 6 ตัว น้ าหนักตัวเริ่มตน้เฉลีย่ 

258.54±5.25 กิโลกรัม อายุเฉลี่ย 452±157.48 วัน ใช้เวลา

ในการทดลอง 214 วัน โดยมีปจัจัยอาหารทดลอง 2 กลุ่มที่ 1 

ได้รับอาหารขน้ตวัละ 4.5 กก./ตัว/วัน ร่วมกับเศษข้าวโพด

หวานหมักแบบไมจ่ ากัด และกลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารขน้ 2 กก./

ตัว/วัน ร่วมกับอาหาร TMF แบบไม่จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า

อัตราการเจริญเตบิโตเฉลี่ยตอ่วนัและปริมาณโปรตนีที่ไดร้ับตอ่

ตัวต่อวันของกลุ่มที่ 2 สูงกว่ากลุ่มที่ 1 (P<0.01) พบว่าการ

เปลี่ยนแปลงน้ าหนักตวัเฉลี่ยตอ่วันและปรมิาณโปรตนีที่ได้รบั

ต่อตัวต่อวันของกลุ่มที่ 2 สูงกว่ากลุ่มที่ 1 (P<0.01) พบว่าการ

เปลี่ยนแปลงน้ าหนักตวัเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 คือ 

109.78±6.18 และ 142.73±6.32 กิโลกรัม อัตราการ

เจริญเติบโตตอ่ตวัเฉลี่ยเท่ากับ 513.00±28.87 และ 

666.95±29.57 กรัมต่อวันปริมาณโปรตนีที่ได้รบัมคีา่เท่ากับ 

0.86±0.01 และ 1.17±0.03 กิโลกรัมวัตถุแห้ง/ตวั/วัน กลุ่มที่ 

2 มีต้นทุนค่าอาหาร/ตวั/วันสูงกว่ากลุ่มที่ 1 (P<0.01) แต่มี

ต้นทุนค่าอาหารในการเปลีย่นแปลงน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่ า

กว่ากลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P<0.05) จึงสรุปได้ว่า

อาหาร TMF สามารถใช้เปน็อาหารเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการ

เจริญเติบโตในโคนมสาวและสามารถลดตน้ทุนการผลติได้ 
 

 

 

 

 

 

รายงานเกษตรกรส่งน้ านมดบิให้ อ.ส.ค. จ านวนโคนมและปรมิาณน้ านม 

 ประจ าเดอืน  มีนาคม  2561   
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การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  การเปน็สดัในโค(ตอ่) 
(Bovine Oestrous Cycle) 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การเปลี่ยนแปลงของมดลูกในวงรอบการเป็นสัด 

(Cyclic changes in the uterus) 

      ในระยะเป็นสัด มดลูกจะมีเลือดมาหล่อเลี้ยงมาก(congestion) 

และเยื่อบุด้านในของผนังมดลูก (endometrium) จะบวมน้ าผิวมัน   

ในส่วนกล้ามเน้ือมดลูกจะเกร็งตัว ดังน้ันเม่ือล้วงตรวจทางทวารหนักจะ

พบลักษณะการเกร็งแข็งตัว(tonic turgidity) ปีกมดลูกจะแข็งและงอ

ตัว(erect and coiled) การตรวจพบการแข็งตัว (tonicity) ของ

มดลูกน้ีจะพบในระยะวันก่อนการเป็นสัดจนถึงวันหลังการเป็นสัด โดย

การเกร็งตัวจะพบสูงสุดในช่วงเป็นสัด ซ่ึงนายสัตวแพทย์ผู้มี

ประสบการณ์สามารถใช้อาการเกร็งตัวของมดลูก เป็นตัวบ่งชี้การเป็น

สัดได้ถูกต้องเม่ือล้วงตรวจทางทวารหนัก หลังเป็นสัดผ่านไปแล้ว 24-

48 ชม. ผนังมดลูกส่วนเม็ดกระดุม(uterine caruncles) จะมีจุด

เลือดออกและมีเม็ดเลือดแดงปนเมือกพบได้ในเมือกหลังการเป็นสัด 

(vaginal discharge of blood or post-oestrus bleeding) ซ่ึงพบ

ได้บ่อยในโคสาว ต่อมาในระยะไม่เป็นสัดในวงรอบ (dioestrus) ผนัง

มดลูกจะมีสารคัดหลั่งจากต่อมของมูดลูก (utering glands) น้อยลง

มาก 

การเปลี่ยนแปลงของรังไขใ่นวงรอบการเป็นสัด 

(cyclic changes in the ovaries) 

 ฟอลลเิคลิในวงรอบการเป็นสัด  

(Follicular growth and development) 

     เม่ือโคเริ่มมีวงรอบการเป็นสัด ระบบสืบพันธุ์จะพัฒนาขนาดเริ่มโต

ขึ้น ในช่วงเป็นสัดปกติ ฟอลลิเคิลจะสุดและไข่ (ovum) ตกครั้งละใบ 

บางครั้งในโคบางตัวในบางรอบการเป็นสัดอาจเกิดการตกไข่ครั้งละ 2 

ใบ (twin ovulation) พบได้ 4-5 เปอร์เซ็นต์ การเกิดการตกไข่โดย

ธรรมชาติครั้งละ 3 ใบพบได้บ้างแต่โอกาสเกิดน้อยมาก ในโคมี

รายงานว่าพบไข่ตกจากรังไข่ข้างขวามากกว่าข้างซ้ายในสัดส่วน 60 

ต่อ 40 โดยขนาดและรูปร่างของรังไข่ขึ้นกับว่า อยู่ในวันใดของวงรอบ

การเป็นสัด มีคอร์ปัสลเูทียมอยู่ข้างใด อยู่ในวันที่เท่าใดในวงรอบ 

ลักษณะที่ส าคัญที่พบในรังไข่คือฟอลลิเคิลและคอร์ปัสลูเทียม ในโคสาว

จะพบฟอลลิเคิลระยะแรก (primordial follicles) ในรังไข่นับแต่แรก

เกิดประมาณ 150,000 ใบ ณ วัยเจริญพันธุ์จ านวนฟอลลิเคิลในโคมี

ประมาณ 75,000 ใบ โดยทั่วไปพบว่าตลอดช่วงชีวิตของโคมีฟอลลิ

เคิลจ านวนน้อยกว่า 100 ใบ ที่จะเจริญโตจนถึงระยะตกไข่ได้ มากกว่า 

95 เปอร์เซ็นต์ของโคเพศเมียมีการตกไข่เพียงใบเดียวในแต่ละวงรอบ

การเป็นเป็นสัด ดังน้ันฟอลลิเคิลส่วนใหญ่จึงเส่ือมสลายไปโดยไม่มีการ

น าไปใช้งาน 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  
 

แนวคดิการจดัการสขุภาพและผลผลติฟารม์โคนม(ตอ่) 

     ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      นายสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการสุขภาพและผลผลิต
ฟาร์มโคนม จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพและ

ผลผลิตในฟาร์มโคนมอย่างแท้จริง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ผล

ของการจัดการฟาร์มที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ผลผลิต ผลก าไร และ

ส่ิงแวดล้อม ที่ส าคัญนายสัตวแพทย์ต้องสามารถวิเคราะห์และแปลผล

ของข้อมูลในฟาร์ม รวมทั้งการวางแผนส าหรับการแก้ไขปัญหาและ

สามารถส่ือสารถึงข้อมูลในฟาร์มต่อเกษตรกร หรือผู้จัดการฟาร์มและ

สามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของการจัดการอย่างใด

อย่างหน่ึงเพื่อให้เกิดผลก าไรสูงสุดในฟาร์ม 

     องค์ประกอบของจัดการสุขภาพผละผลิตฟาร์มโคนมน้ัน 

ประกอบด้วยหลายส่วนส าคัญดังน้ี คือ 

     1. การวางแผน(Planning) 

     2. การจัดการข้อมูล (Record keeping) 

     3. การประเมิน (Assessment) 

     4. การตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ (Monitoring) 

     ส าหรับเกษตรกรน้ันหัวส าคัญของการจัดการสุขภาพและผลผลิต

ในฟาร์มโคนม คือการจัดการข้อมูล โดยข้อมูลทุกอย่างๆจ าเป็นต้อง

เก็บอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลระบบสืบพันธุ์ ข้อมูล

ผลผลิตน้ านม และรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในฟาร์ม นอกจากน้ีการ

ยอมรับถึงเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ๆ ที่นายสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวให้

ค าแนะน า และน าไปปฏิบัติจะช่วยให้การจัดการสุขภาพและผลผลิต

ฟาร์มมีโอกาสส าเร็จและเกิดผลก าไรสูงสุดในฟาร์ม 

     การจัดการสุขภาพและผลผลิตฟาร์มโคนมน้ัน จ าเป็นต้องมีการ

วิเคราะห์ข้อมูลฟาร์มและประเมินประสิทธิภาพของฟาร์มอย่างต่อเน่ือง 

หลังจากน้ันเกษตรกรและนายสัตวแพทย์จะตั้งเป้าหมายในแต่ละ

ประเด็นว่าควรอยู่ในระดับใดที่เหมาะสมและตั้งค่าเป้าหมายร่วมกัน 

โดยก าหนดแผนงานที่ชัดเจนและเป็นไปได้ 
เป้าหมายการจัดการสขุภาพและผลผลิตฟาร์มโคนม 

     เป้าหมายส าหรับการจัดการสุขภาพและผลผลิตฟาร์มโคนมน้ัน 

เม่ือเกษตรกรและนายสัตวแพทย์ได้วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินปัญหา

แล้ว นายสัตวแพทย์จะตั้งเป้าหมายร่วมกับเกษตรกรว่าสถานการณ์

ของฟาร์มปัจจุบันอยู่ในสถานะอย่างไร และตั้งเป้าหมายในช่วงเวลา 3 

เดือนหรือ 6 เดือนหรือปีต่อไปเป็นอย่างไร เพราะเป้าหมายของแต่ละ

ส่วนอาจจะมีผลตอบสนองที่แตกต่างกันได้ เช่น ปริมาณจุลินทรีย์

น้ านมที่สูงเกิน อาจจะใช้เวลาเพียงหน่ึงเดือนในการค้นหาและท าการ

แก้ไข แต่ถ้าเป็นช่วงห่างของการตกลูกจ าเป็นต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี

ขึ้นไป อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของแต่ละฟาร์มจะแบ่งออกเป็น 

2 เป้าหมายคือ เป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ตามประสิทธิภาพที่จะท าได้

(Target performance) และเป้าหมายที่พอใจในประสิทธิภาพ 

(Satisfy performance) ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายการผสมครั้งแรก

หลังคลอดอยู่ที่ 60 ตัวหลังคลอด แต่ค่าเป้าหมายที่เราพอใจอาจจะอยู่ที่ 

60-90 วัน ซ่ึงหมายความว่า แม่โคในฟาร์มหลังคลอดอาจจะมีระยะ

คลอดถึงผสมครั้งแรกแตกต่างกันไป แต่จริงๆ แล้วแม่โคแต่ละตัวที่

เกษตรกรคิดว่าดีและพอใจคือไม่เกิน 90 วัน แต่ถ้ามีแม่โคตัวหน่ึงตัว

ใดมีระยะคลอดถึงผสมครั้งแรกเกิน 90 วัน เกษตรกรและ

นายสัตวแพทย์จ าเป็นต้องรีบค้นหาปัญหาและแก้ไขทันที        

ที่มา : หนังสือการจัดการสุขภาพและผลิตฟาร์มโคนม 

                     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



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

  

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  20  ฉบับที่  7  ประจ า เดือน เมษายน 2562   (หน้า  4)  

การจัดงาน “การประกวดโคนมเทิดพระเกียรตภิาคใต้และตะวันตก ครั้งที่ 19”  

และงาน “Pranburi Field Day ครั้งที่ 6” 

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 

ณ โครงการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใตแ้ละตะวันตก จ ากัด 

ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบรุี จังหวัดประจวบครีขีันธ์ 

 

 

วันศุกรท์ี ่14 ธันวาคม 2561  

เวลา 09.00 -10.00น. ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประกวดโคนม

ภาคใตแ้ละตะวันตก ครั้งที่ 19 และงาน Pranburi Field Day ครั้งที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
เวลา 10.00 น.- 12.30น. มีการประกวดโคนม รุ่น อายุ 24 เดือนขึ้นไป(โคหุน่งาม)ถ้วยพระราชทาน ,  

รุ่นอายุ 4-8 เดือน, รุ่นอายุ 8-12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา 13.30 น.- 15.30น. เสวนาวิชาการ Pranburi Field Day เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพน้ านมดบิยุคโคนม 4.0 

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จากหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,กรมปศสุัตว์,อ.ส.ค.,และเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสารท์ี ่15 ธันวาคม 2561 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 13.00 น.  

ประกวดโคนมรุ่นอายุ 12 -16 เดือน, 

ประกวดโคนมรุ่นอายุ 16-20 เดือน, 

ประกวดโคนมรุ่นอายุ 20-24 เดือน 

 

 

 


