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ประเทศ 2557 2558 2559 2560 25611/ อัตราเพิม่ 

(ร้อยละ) 

อินเดีย 50.50 52.50 54.50 56.50 58.50 3.74 

สหภาพยุโรป 23.47 23.56 23.55 23.53 23.30 -0.16 

บราซิล 16.83 17.43 17.43 17.65 17.95 1.42 

สหรัฐอเมริกา 9.26 9.31 9.33 9.39 9.41 0.41 

จีน 8.40 8.40 8.00 7.20 7.20 -4.52 

รัสเซีย 8.05 7.75 7.24 7.00 6.80 -4.30 

อื่นๆ 21.04 20.76 20.42 20.18 20.18 -1.11 

รวม 137.55 139.71 140.47 141.45 143.34 0.95 

จ านวนโคนมในประเทศทีส่ าคญัของโลก ปี 2557-2561 
หน่วย : ล้านตัว 

ปริมาณผลผลิตน  านมดบิในประเทศทีส่ าคญัของโลก ปี 2557-2561 

ประเทศ 2557 2558 2559 2560 25611/ อัตราเพิม่ 

(ร้อยละ) 

สหภาพยุโรป 146.50 150.20 151.00 153.40 155.55 1.42 

สหรัฐอเมริกา 93.47 94.62 96.35 97.73 98.84 1.45 

อินเดีย 60.50 64.00 68.00 72.00 76.00 5.91 

จีน 37.25 37.55 36.02 35.45 37.20 -0.60 

รัสเซีย 30.50 30.55 30.51 30.60 30.70 0.15 

บราซิล 25.49 24.77 22.73 23.55 23.98 -1.71 

อื่นๆ 90.70 91.30 89.30 90.07 91.66 0.07 

รวม 484.41 492.99 493.91 502.80 513.93 1.39 

หน่วย : ล้านตัน 
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จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ผลงานทดลอง พบว่าการเสริมไอโอดีนรูปแบบโพแทสเซียมไอโอ

ไดด์ให้โคนมที่ระดับ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของวัตถุแห้ง จะมีไอโอดีน

ในน  านมดิบ 2,914.40 ไมโครกรัม/ลิตร ซ่ึงค่าเฉล่ียของการสูญเสีย

ไอโอดีนในน  านมพาสเจอร์ไรส์และสเตอริไลส์มีค่า 58.30 และ 

46.03 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เม่ือเทียบต่อการบริโภคของนม 1 

กล่อง (200 มิลลิลิตร) จะมีปริมาณไอโอดีนในน  านมที่ผ่าน

กระบวนการพาสเจอร์ไรส์และสแตอรไิลส์เท่ากับ 243.07 และ 

314.58 ไมโครกรัม/น  านม 200 มิลลิลิตร โดยเป็นระดับที่เพียงพอ

ต่อการบริโภค 

     ดังนั น การเสริมไอโอดีนส่งผลดีต่อโคที่ได้รับไอโอดีนในปริมาณ

ที่เพียงพอซ่ึงส่งผลให้โคมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั งเพื่อเป็นประโยชน์

ต่อผู้บริโภค เพิ่มพัฒนาการสมองและลดปัญหาการขาดแคลน

ไอโอดีนของประชากรในประเทศไทย 

 

 

 

 

รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน  านมและสมาชกิส่งน  านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน  านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 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

ทั งหมด 

4,573 167,149 72,191 763.77 

ที่มา : นิทรรศการโคนม 2562 
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ปริมาณนม 

กราฟแสดงปริมาณน ้านมดิบรวม อ.ส.ค 
ตั งแต่ ม.ค2558-ก.พ.2562 

รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 58 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 59 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 60 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 61 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 58 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 59 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 60 

รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน  านมและสมาชกิส่งน  านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  เมษายน  2562  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน  านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,087 66,385 30,246 356.74 

เหนือ 963 46,482 21,042 271.04 

ตอ/น 650 25,305 10,512 144.21 

ใต้ 912 31,122 13,961 127.15 

อ.ส.ค. - 424 88 0.86 

รวม

ทั งหมด 

4,613 169,744 75,872 900.35 
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ปริมาณน ้านม 

กราฟแสดงปริมาณน ้านมรวม อ.ส.ค.  
ตั งแต่ปี 58-เม.ย 62 

รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 58 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 59 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 60 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 61 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 62 
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การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  การเปน็สดัในโค(ตอ่)(Bovine Oestrous Cycle) 

     การเจริญของฟอลลิเคิลส่วนจึงเส่ือมสลายไปโดยไม่มีการน าไปใช้
งานวงรอบการเป็นสัด โดยทั่วไปจะพบฟอลลิเคิลขนาดใหญ่ 1-2 ใบ

ตลอดวงรอบการเป็นสัด โดยในระยะกลางของวงรอบการเป็นสัดฟอลลิ

เคิลขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ นจะฝ่อไป (atresia) ไม่เจริญอยู่เป็นไขใบที่

ตกเม่ือเป็นสัด ในระยะเป็นสัดจะมีฟอลลิเคิลที่เจริญจนสุก (Graafian 

follicles) และมีการตกไข่(ovulation) มีรายงานการศึกษาการเจริญ

ของฟอลลิเคิลตลอดวงรอบการเป็นสัดหลายรายงานนับแต่ปี ค.ศ. 

1960 ได้อธิบายการเจริญของฟอลลิเคิลเป็นลักษณะของคลื่นฟอลลิเคิล 

(follicular wave) ที่มีความชัดเจนสอดคล้องกันมากกับผลการศึกษา

ในปัจจุบันด้วยการใช้เครื่องมืออัลตราซาวด์ชนิดเรียลไทม์ ตรวจรังไข่

ผ่านทางทวารหนักประกอบดับการตรวจระดับฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับ

การท างานของรังไข่และระบบสืบพันธุ์ การพบคลื่อฟอลลิเคิลนี มี

รายงาน พบทั งในวงจรการเป็นสัดปกติ ในแม่โคอุ้มท้องระยะแรก ใน

แม่โคหลังคลอดที่ให้นม และพบในลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์ได้เช่นกัน 

     ในวงรอบการเป็นสัดปกติในโค พบว่าการพัฒนาของฟอลลิเคิล

สามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นระยะการเจริญของไพรมอ

เดียลฟอลลิเคิล ฟอลลิเคิลมีขนาดใหญ่ขึ นเรียกฟอลลิเคิลเหล่านี ว่าฟอลลิ

เคิลใหม่ (recruited follicles)  ระยะที่ 2 เป็นระยะที่มีการคัดเลือกฟอล

ลิเคิลเพียงใบเดียวที่จะตกไข่ ฟอลลิเคิลนี  เรียกวาฟอลลิเคิลที่ถูกคัด

เลือด (selected follicle) ระยะที่ 3 ระยะที่มีฟอลลิเคิลขนาดใหญ่

(dominant follicle) เป็นระยะที่พบฟอลลิเคิลขนาดใหญ่ที่สุดที่อาจเป็น

ที่จะตกไข่ (ovulation) หรือเป็นใบที่จะเส่ือมสลาย (atreic) ขึ นกับว่า

เกิดขึ นในช่วงใด หากเกิดในช่วงปลายลูเทียลเฟสก็จะเกิดการตกไข่ 

หากเกิดช่วงกลางลูเทียลเพสจะเกิดการตกไข่ หากเกิดช่วงกลางลูเทียล

เฟสก็จะเกิดการเส่ือมสลายไป แล้วมีการพัฒนาฟอลลิเคิลในระยะ  ที่1 

และ 2 ขึ นมาใหม่ ในขณะที่มีโดมิแนนท์ฟอลลิเคิล (dominant 

follicle) สารอินฮิบินจากฟอลลิเคิลนี จะไปยับยั งไม่ให้ฟอลลิเคิลใบ

อ่ืนๆ เจริญหรือเพิ่มขนาดขึ น ทั งนี การเพิ่มและลดระดับของฮอร์โมน

โปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนมีความสัมพันธ์กับการเจริญของฟอลลิ

เคิลในแต่ละระยะในวงรอบ 

     การเจริญของฟอลลิเคิลในวงรอบการเป็นสัดในโคส่วนใหญ่ 80-90 

เปอร์เซ็นต์จะพบการเจริญ 2 คลื่นในหน่ึงวงรอบการเป็นสัด (two 

waves of follicular growth) โดยในชุดแรกจะพบการเจริญของฟอล

ลิเคิลในวันที่ 3-7 ของวงรอบการเป็นสัดและชุดที่ 2 จะเริ่มเจริญขึ น

ในช่วงวันที่ 7-13 ของวงรอบการเป็นสัด ฟอลลิเคิลที่ตรวจพบที่ปรากฏ

ในวันที่ 5-11 ของวงรอบการเป็นสัดที่มีขนาด 9-13 มิลลิเมตรจะฝ่อ

ไป ส่วนฟอลลิเคิลที่โตในชุดที่ 2 จะเจริญพัฒนามีขนาด 3-13 

มิลลิเมตรระหว่างวันที่ 15-20 ของวงรอบการเป็นสัด เป็นฟอลลิเคิลที่

โตเต็มที่ลแตกไข่ในการเป็นสัดในรอบนั นๆ จากรายงานการศึกษาการ

เจริญและเส่ือมสลายของฟอลลิเคิลในปัจจุบันพบว่าในโค มีการเจริญ

ของฟอลลิเคิลอย่างน้อย 2 ชุด (at least two phases of  follicular 

growth and atresia) ในแต่ละวงรอบการเป็นสัด โดยรายงานในโคนม

เมองหนาวพบได้ 2-3 คลื่น และรายงานในโคเนื อเมืองร้อนส่วนใหญ่

พบ 3 คลื่น และโคส่วนน้อยพบการเจริญของคลื่นฟอลลิเคิลได้ 2 หรือ 

4 หรือ 5 คลื่น การเจริญของฟอลลิเคิลอยู่ภายใต้การกระตุ้นของ

ฮอร์โมนเอฟเอสเอช และการเส่ือมสลายของฟอลลิเคิลอาจเน่ืองจาก

ระดับเอฟเอชที่ลดลงและฟอลลิเคิลที่มีขนาดใหญ่จะสร้างสารอินฮิบิน

ไปควบคุมให้พอลลิเคิลขนาดเล็กๆ เกิดการว่อตัวไม่เจริญเติบโตต่อได้ 

 ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  
 

แนวคดิการจดัการสขุภาพและผลผลติฟารม์โคนม 

     ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

การประเมนิสขุภาพและผลผลติฟารม์โคนม  

       การประเมินสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 2 ประเด็นที่ส าคัญคือการประเมินสุขภาพของฟาร์มและการ

ประเมินผลผลิตของฟาร์ม อย่างไรก็ตามการประเมินทั ง 2 อย่าง ก็ไม่

สามารถแยกออกจากกันอย่างชัดเจน การประเมินส่วนใหญ่จะเป็น

การวิเคราะห์โดยใช้ค่าตัวเลขและการค านวณทางคณิตศาสตร์ ซ่ึง

นายสัตวแพทย์สามารถท าการวิเคราะห์ได้ในเวลาไม่ก่ีนาที ส่วนใหญ่

มักจะใช้ร่วมกับโปรแกรมการจัดการข้อมูลโคนมต่างๆ เช่น 

โปรแกรมการจัดการสุขภาพโคนม โปรแกรม DHI หรือแม้แต่

โปรแกรม Microsoft Excel อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์หรือ

ประเมินด้วยคอมพิวเตอร์อาจจะใช้เวลาไม่นานก็จริง แต่หัวใจของ

การวิเคราะห์คือฐานข้อมูลที่ถูกต้องและมีการปรับปรุงข้อมูลให้

ทันสมัยอยู่เสมอ กรณีที่ฐานข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน การ

วิเคราะห์ข้อมูลนั นอาจจะผิดพลาดและไม่สามารถประเมินปัญหาใน

ฟาร์มได้ 

     การประเมินและวิเคราะห์การจัดการสุขภาพและผลิตฟาร์ม จะได้

จากข้อมูลสุขภาพของแม่โคในฟาร์ม เช่น ช่วงคลอดถึงผสมครั งแรก 

ช่วงคลอดถึงผสมติด หรือการประเมินประสิทธิการผลิตในฟาร์ม เช่น 

ปริมาณน  านมต่อวัน จ านวนเชื อจุลินทรีย์ในน  านมหรือปริมาณ

ของแข็งในน  านม ซ่ึงจะอยู่ในแบบของค่าเฉล่ียของฟาร์ม ซ่ึงค่าที่

ได้มาจะเรียกว่าค่าดัชนี (Index) เช่น ดัชนีทางการสืบพันธุ์ หรือใน

รูปของสัดส่วนหรือร้อยละ เช่น อัตราผสมติดครั งแรกของฟาร์มอยู่ที่

ร้อยละ 50 ซ่ึงการประเมินประสิทธิภาพที่อยู่ในรูปแบบของดัชนีนี จะ

ช่วยให้นายสัตวแพทย์และเกษตรกร สามารถมองภาพรวมของการ

จัดการสุขภาพและผลิตฟาร์มโคนมที่ชัดเจนยิ่งขึ น 

     เม่ือประเมินประสิทธิการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มเสร็จ

แล้ว นายสัตวแพทย์จะต้องเป้าหมายส าหรับแต่ละดัชนีและร่วม

ปรึกษากับเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์ว่าแต่ละดัชนีที่ตั งเป้าไว้นั นมีโอกาส

ส าเร็จมากน้อยแค่ไหน การตั งค่าเป้าหมายส่วนใหญ่นายสัตวแพทย์จะ

ตั งให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าความเป็นจริงหรือเกินความสามารถที่

เกษตรกรจะท าได้ แต่ไม่ควรอยู่สูงเกินจนท าให้เกษตรกรขาด

แรงจูงใจเพราะคิดวาไม่สามารถท าได้ ส่วนเกษตรกรในฐาน

ปฏิบัติงานทั งหมดในฟาร์มควรสอบถามรายละเอียดของส่วนต่างๆ ให้

ชัดเจน รวมทั งผลก าไรที่จะได้รับเม่ือมีการพัฒนาจนถึงเป้าหมายทีตั ง

เอาไว้ได้ ค่าเป้าหมายส่วนใหญ่นานสัตวแพทย์จะน าเสนอในแง่ของ

ผลผลิตที่เพิ่มขึ น ซ่ึงจะส่งผลถึงก าไรที่จะเพิ่มขึ นในที่สุด 
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