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“.....เมื่อตกลงใจท ำงำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แล้ว ต้องพยำยำมละวำงสิ่งอ่ืนๆ ที่มีใช่
สำระเป้ำหมำยของงำนไว้ก่อน แล้วตั้ง
หน้ำกระท ำให้จนส ำเร็จโดยไม่เห็นแก่
ควำมสะดวกสบำยหรือควำมเหน็ดเหนื่อย 
ส ำคัญที่สุด จะต้องพยำยำมท ำจิตใจของ
ตนให้สงบหนักแน่น และแน่นอน มีสติ
ควบคุมโดยตลอด....” 

 พระรำชด ำรัส 
พระรำชทำนแก่ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 

ในโอกำสเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท 
และรับพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี 

ณ ศำลำดุสิถำลัย 
วันพุธที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๒๕ 
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Dairy Activities News                4 
หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลเบื้องต้น 
ที่มา : Dairy, World Markets and Trade. USDA Foreign Agricultural Service, July 2018 

หน่วย : ล้านตัน 

หน่วย : ล้านตัน 

ปริมาณการบรโิภคนมผงขาดมนัเนยในประเทศทีส่ าคญัของโลก ปี 2557-2561 

ประเทศ 2557 2558 2559 2560 25611/ อัตราเพิม่ 

(ร้อยละ) 

สหภาพยุโรป 0.887 0.978 0.803 0.984 1.012 2.73 

อินเดีย 0.446 0.492 0.531 0.574 0.601 7.80 

สหรัฐอเมริกา 0.457 0.489 0.447 0.425 0.394 -4.28 

เม็กซิโก 0.247 0.301 0.325 0.351 0.375 10.39 

จีน 0.300 0.244 0.223 0.276 0.295 0.90 

รัสเซีย 0.181 0.186 0.191 0.193 0.193 1.67 

อื่นๆ 1.062 1.080 1.095 1.123 1.122 1.50 

รวม 3.580 3.770 3.615 3.926 3.992 2.62 

ปริมาณการสง่ออกนมผงขาดมันเนยในประเทศทีส่ าคญัของโลก ปี 2557-2561 

ประเทศ 2557 2558 2559 2560 25611/ อัตราเพิม่ 

(ร้อยละ) 

สหภาพยุโรป 0.648 0.695 0.580 0.781 0.850 6.82 

สหรัฐอเมริกา 0.545 0.558 0.594 0.606 0.720 6.60 

นิวซีแลนด์ 0.383 0.411 0.444 0.401 0.410 1.12 

ออสเตรเลีย 0.164 0.201 0.163 0.157 0.165 -2.32 

เบลารุส 0.092 0.122 0.111 0.109 0.105 1.53 

แคนาดา 0.013 0.014 0.024 0.072 0.085 71.48 

อื่นๆ 0.124 0.083 0.087 0.094 0.138 3.44 

รวม 1.969 2.084 2.003 2.220 2.473 5.33 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihobSc_5jTAhVEuY8KHby7DEwQjRwIBw&url=http://www.pttplc.com/&psig=AFQjCNElRrmoY9_OB8aYXKOrxIAPYgLxJQ&ust=1491882912969870


จดหมายข่าวโคนม ปีที่  20  ฉบับที่  8  ประจ า เดือน พฤษภาคม 2562   (หน้า  2)  

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 

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

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  มิถุนายน  2562  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน  านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,083 67,525 31,823 336.80 

เหนือ 973 38,600 21,270 266.92 

ตอ/น 650 25,333 10,521 131.24 

ใต้ 917 31,024 14,113 103.76 

อ.ส.ค. 1 424 88 0.86 

รวม

ทั งหมด 

4,624 162,927 77,828 839.44 

อิทธพิลของสภาพอากาศตอ่สรรีวทิยาและคณุภาพน  านมโค 

 
พิมพา ชีวาประกอบกิจ1 และ ณัฐภร แก้วประทุม2 

1คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
2ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย 

 

สรุปผลการทดลอง 

     ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างสภาพอากาศตอ่

สรีรวิทยาและคุณภาพน  านมของโค จากภาพที่ 2 จะพบว่า

สภาพอากาศเปน็ปัจจัยที่ส าคญัที่ส่งผลโดยตรงต่อสรีรวิทยา

ของโค โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.27 ในส่วนของคุณภาพน  านม

นั นได้รับอิทธิพลทางตรงเชงิบวกจากสภาพอากาศโดยมคีา่

สัมประสิทธ์ิ 0.27 ในขณะเดียวกัน ได้รับอิทธิทางอ้อมเชงิลบ

จากสภาพอากาศผา่นทางสรีรวิทยาของโคโดยมคีา่สัมประสิทธ์ิ 

-0.49 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ p-value<0.05 

    จากตารางที่ 1 ในการศึกษาปัจจัยของสภาพอากาศที่มี

อิทธิพลต่อสรีรวิทยาและคณุภาพน  านมของโค พบว่าสภาพ

อากาศมีอิทธิพลตอ่สรีรวทิยาของโค 9.4% และสภาพอากาศ

ร่วมกับสรีรวิทยาของโค ทั งสองตัวแปรนี มอีิทธิพลตอ่คณุภาพ

น  านมของโค 26.8% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  20  ฉบับที่  10  ประจ า เดือน กรกฎาคม 2562   (หน้า  3)  
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปริมาณน ้านม 

กราฟแสดงปริมาณน ้านมรวม อ.ส.ค. 
ตั งแต่ ปี 58-มิ.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 



จดหมายข่าวโคนม ปีที่  20  ฉบับที่  10  ประจ า เดือน กรกฎาคม 2562   (หน้า  3)  

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  การเปน็สดัในโค(ตอ่)(Bovine Oestrous Cycle) (ต่อ) 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอียมละมัย 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     ขนาดและการอยูใ่นรงัไขข่องคอรป์สัลเูทยีม 

     เม่ือคอร์ปัสลูเทียมขนาดโตขึ น จะดันตัวส่วนหนึง่ออกมานอก

เนื อผิวรังไข่ มีลักษณะนูนออกมาประมาณ 10 มิลลิเมตรจากผิว

รังไข่ บางครั งมีลักษณะคล้ายหัวนมนนูออกมา เนื อคอร์ปัสลู

เทียมส่วนใหญ่ฝังอยู่ในรังไข่ โดยคอร์ปัสลูเทียมจะอยู่ต าแหน่งที่

ไข่ตก 

     การสลายของคอรป์สัลเูทยีม 

     คอร์ปัสลูเทียมจะมีขนาดใหญ่อยู่จนใกล้ระยะก่อนการเป็นสัด

(pro-oestrus) ขนาดจะลดลงอย่างรวดเรว็และสีจะเปลี่ยนเป็นส้ม

เข้มขึ น ขนาดอาจลดลงเหลือ 15 มิลลิเมตรในช่วงเป็นสัด และ

ลดส่วนยื่นจากผิวรังไข่จนการล้วงตรวจทางทวารหนกัอาจสัมผัส

คอร์ปัสลูเทียมไม่ได้ชัดเจน ในระยะนี เนื อคอร์ปัสลูเทยีมจะแนน่

ขึ น (scar tissue) ในวันที ่2 ของระยะ dioestrus ขนาดของคอร์

ปัสลูเทียมจากวงรอบทีแ่ล้วขนาดลดลงเหลือ 10 มิลลิเมตร และ

ผิวรังไข่ไม่เรียบในระยะกลางของระยะไม่เป็นสดัในวงรอบ 

(dioestrus) ขนาดของคอร์ปัสลูเทียมของรอบทีผ่่านมาลดขนาด

ลงเหลือ 5 มิลลิเมตร คล้ายหัวเข็มหมุดเรียกคอร์ปัสอัลบิแคน 

(corpus albican) สีเปลี่ยนเป็นแดงส้มเนื อแน่นแข็ง คอร์ปัสลู

เทียมที่ฝ่อลีบนี จะคงร่องรอยอยู่ในรังไข่นานหลายเดือน 

ขนาดของรงัไข ่(Size of the ovaries) 

     ขนาดของรังไขขึ นกับว่าเป็นระยะวันใดของวงรอบการเป็น

สัด โดยการมีคอร์ปัสลูเทยีมทีใ่หม่จะมีผลให้มีขนาดเปลีย่นไป

มาก ฟอลลเิคิลไม่มีผลต่อการเปลี่ยนขนาดของรังไข่ ในโคสาวโค

ที่อายุน้อย ในช่วงวันที ่6-18 ของวงรอบการเป็นสัด (dioestrus 

period) รังไข่จะมีข้างหนึ่งใหญ่กว่าข้างหนึง่ ข้างที่มีคอร์ปัสลู

เทียมจะมีขนาดประมาณ ยาว 35 มิลลิเมตร (pole to pole) 

กว้าง 30 มิลลิเมตร (attached to free border) หนา 28 

มิลลิเมตร (side to side) มีคอร์ปัสลูเทียมผังตัวในรงัไข่และม่ี

เนื อส่วนนูนของคอร์ปัสลเูทยีมยื่นออกจากรังไข่ มีขนาดโตเต็มที่

ในวันที ่7 ของวงรอบการเป็นสัดและรังไข่คงขนาดอยู่จนเข้าสู่

ระยะแรกของวงรอบ (prooestrus) คือวันที่ 19-20 ของวงรอบ

การเป็นสัด ส่วนรังไข่อีกข้างเล็กกว่ามีขนาดประมาณ 

25x15x15 มิลลิแมตร 

     รังไข่แม่โคที่เคยมีลูกแล้วหลายตัว รังไข่แตกต่างจากโคสาว

นักแต่ส่วนใหญ่จะขนาดใหญ่กวา่โคสาว การที่มีขนาดใหญ่กว่า

อาจเนื่องจากการมีรอ่งรอยคอร์ปัสลูเทยีมเก่าอยู่มากจากรอบการ

เป็นสัดที่ผ่านมา คอร์ปัสลูเทียมของโคในทอ้งที่ผ่านมาจะมี

ลักษณะเป็นหัวเข็มหมุดออกสีขาวเทาหรือน  าตาลขาว (corpus 

albicans) ซ่ึงร่องรอย (scar tissue) ของคอร์ปัสลูเทียมท้องจะคง

อยู่ตลอดชีวิตแม่โค สามารถใช้แยกรังไข่แม่โคออกจากโคสาวได้

โดยใช้คอร์ปัสลูเทียมทอ้งที่มีรอยอยู่ในรังไข่ และสามารถใช้บ่งชี 

จ านวนการเคยมีลูกได้ ลักษณะรูปร่างและการเปลี่ยนแปลงของ

รังไข่โค 

 
ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  
 

การเลี ยงและการดแูลสขุภาพโคนม 

     รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอียมละมัย 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

     ที่ส าคัญมากคือ ภายในฟาร์มต้องสะอาด ไม่ทิ งขยะ กระดาษ 
พลาสติก ขวด หรือตากเสื อผ้า กระสอบ เชือก ไว้ทั่วฟาร์ม เพราะ 

เป็นแหล่งสะสมเชื อโรค เห็บ หมัด และโคอาจมากินเกิดปัญหา

ท้องอืดถึงตายได้ นอกจากนี หากมีการซ่อมแซมคอกรั ว ให้เก็บเศษ

ลวด ตะปู ออก กันไม่ให้โคกินจะเกิดปัญหาวัตถุแหลมทิ่มแทง

กระเพาะถึงตายได้ และก่อนเข้าคอก จะต้องมีบ่อน  ายาฆ่าเชื อจุ่มเท้า

ก่อนเข้าคอก รถเข้าออกฟาร์มต้องว่ิงผ่านบ่อจุ่มน  ายาฆ่าเชื อก่อน 

หากไม่มีบ่อจุ่มให้จอดรถนอกฟาร์ม เพื่อลดการน าโรคเข้าฟาร์ม 

โดยเฉพาะโรคส าคัญคือ โรคปากเท้าเป่ือย 

การดูแลสุขภาพในโคนมในชว่งอายแุละระยะให้นามตา่งๆ 

     เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค จึงได้

ประมวลปัญหาสุขภาพโคนมที่สามารถเกิดในแต่ละช่วงอายุต่างๆ 

และในระยะการรีดนม ที่พบอยู่ทั่วไปในฟาร์มโคนม ตลอดจน

แนวทางควบคุมป้องกัน การจัดการอาหาร ในแต่ละระยะ เพื่อช่วย

ให้เกษตรกรดูแลสุขภาพโคนม เพื่อป้องกันการเกิดโรคนั นๆ ได้ตรง

กับปัญหาที่เกิดและทันเวลา เป็นการลดการสูญเสียภายในฟาร์มได้ 

แม่โค(ระยะพกัรอคลอดหรือแห้งนม) หรือโคสาวทอ้งระยะรอคลอด 

     เกษตรกรจ าเป็นต้องทราบก าหนดคลอดของแม่โค และควรหยุด

พักรีดนมก่อนคลอดอย่างน้อย 2 เดือนก่อนคลอด แม่โคระยะพักรีด

นมควรตรวจท้องเพื่อให้แน่ใจว่าโคท้อง หากไม่ท้องจะได้แก้ไข

จัดการ ให้ตรวจสุขภาพเต้านมในเดือนก่อนหยุดรีดนม ตรวจ

ลักษณะน  านม เต้านม และตรวจน  านมด้วยน  ายาซีเอ็มที กรณีผล

ตรวจซีเอ็มทีบวก 3 (เหนียวมากๆ เป็นยอดตั งขึ น) ควรปรึกษาสัตว

แพทย์เพื่อรักษาก่อนจึงให้ยาดราย การให้ยาดรายต้องให้ทุกเต้าเม่ือ

หยุดรีดนม หม่ันสังเกตเต้านมในระยะหยุดพักรีดนมระวังเต้านม

อักเสบ ในระยะใกล้คลอดหากมีนมไหลออกให้จุ่มหัวนมด้วยน  ายาจุ่ม

หัวนมจึงถึงคลอดลูกจึงเริ่มรีดนม ถ่ายพยาธิระยะหยุดรีดนมอย่าง

น้อย 1 เดือนก่อนคลอด แจ้งตัดแต่งกีบในโคที่มีรูปร่างกีบผิดปกติ 

     แม่โคท้อง 7-8-9 เดือนลูกในท้องเจริญเติบโตรวดเร็ว ควรให้

อาหารเหมาะสม ไม่ให้โคอ้วนหรือผอมเกินไป ในโคสาวเสริม

อาหารข้นให้มากขึ นเม่ือตั งท้อง ลดอาหารลงเม่ืออายุท้องได้ 7 เดือน

(คะแนนรูปร่างโคนมและโคสาวท้องควรประมาณ 3.50-3.75-

4.00) ถ่ายพยาธิระยะ 1 เดือนก่อนคลอด แจ้งตัดแต่งกีบในโคที่มี

รูปร่างกีบผิดปกติ ในระยะใกล้คลอดสังเกตการณ์ขยายตัวของเต้านม

ช่องท้อง อาการปวดเบ่ง ส่ิงขับถ่ายออกจากช่องคลอด การดูแล

เหมือนแม่โคระยะใกล้คลอด 

     หลีกเลี่ยงการให้อาหารพลังงานมากเกินเพื่อไม่ให้เกิดโรคโคอ้วน 

ให้อาหารสูตรที่มีแคลเซียมต่ า ให้วิตามินเอ หรือแคโรทีนให้เพียงพอ

ในอาหาร หรือให้วิตามินดีจะช่วยลดการเกิดปัญหาไข้น  านมหลัง

คลอด การเสริมวิตามินอีและแร่ธาตุซีลีเนียมก่อนคลอดจะช่วยท าให้

ภูมิคุ้มกันเข้มแข็งลดการเกิดเต้านมอักเสบ มดลูกอักเสบ รกค้างได้ 

ท าการเตรียมสถานที่คลอดที่แห้งสะอาดสงบ เพื่อเตรียมรอคลอด 

การคลอดลูกต้องอยู่ในที่แห้งสะอาด หากต้องช่วงคลอดต้องสะอาด

ลดการติดเชื อเข้าช่องคลอด 

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  10  ประจ า เดือน กรกฎาคม 2562   (หน้า  4)  

     เมื่อวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 การฝึกอบรม Workshop and Hand-on Training for Myanmar Dairy 
Farmers, and Milk Products Producers ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ คณาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมชาวพม่า ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทีร่่วมจัดโดย องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บริษัท เบทาโกร และ สหพันธ์ปศุสัตว์แห่งสหภาพเมียนมาร์ (MLF: 
Myanmar Livesock Federation) สมาคมโคนมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (MDA: Myanmar Dairy Association) 
และ กรมพัฒนาพันธุ์สัตว์และการสัตวแพทย์ (LBVD: Livesock Breeding and Veterinary Department) ของ
รัฐบาลเมียนมาร์ ส าเร็จลุลวงด้วยดี ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้งานทุกอย่างส าเร็จด้วยดี 
 

             


