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“.....ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึงการที่
จะมีจิตใจเห็นใจผู้อ่ืน มีจิตใจที่จะเห็นถึง
ความเดือดร้อนเราจะต้องช่วยเหลือ จิตใจ
นี้ก็เป็นจิตใจที่มีก าลังมากทัง้อ่อนโยนมาก 
จิตใจนี้เป็นปัจจยัที่ท าให้งานการทุกอย่าง
ก้าวหน้าได้ เพราะว่าถ้าคนที่มีเมตตากรุณา
ในใจ และเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน หมายความว่า   
ผู้นั้นเป็นคนฉลาด....” 
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หน่วย : ล้านตัน 
ปริมาณการน าเขา้นมผงขาดมันเนยประเทศทีส่ าคญัของโลก ปี 2557-2561 

ประเทศ 2557 2558 2559 2560 25611/ อัตราเพิม่ 

(ร้อยละ) 

เม็กซิโก 0.203 0.259 0.286 0.331 0.400 17.37 

จีน 0.253 0.200 0.184 0.247 0.275 3.85 

แอลจีเรีย 0.168 0.136 0.119 0.170 0.185 4.25 

อินโดนีเซีย 0.215 0.205 0.173 0.165 0.145 -9.56 

ฟิลิปปินส์ 0.095 0.100 0.185 0.154 0.145 13.63 

รัสเซีย 0.103 0.120 0.129 0.125 0.100 -0.18 

อื่นๆ 1.141 1.167 0.143 1.169 1.171 4.06 

รวม 1.178 1.187 1.219 1.361 1.421 5.25 

จ านวนโคนมและผลผลิตน  านมดบิของไทย ปี 2557-2561 

ประเทศ 2557 2558 2559 2560 25611/ อัตรา

เพิ่ม 

(ร้อยละ) 

25622/ 

 

โคนม

ทั งหมด ณ 

1 ม.ค. 

(ตัว) 

591,700 608,094 626,171 645,261 660,155 2.82 670,950 

แม่โครีดนม  

ณ 1 ม.ค. 

(ตัว) 

256,585 267,182 279,456 267,932 276,321 1.52 281,621 

ผลผลิต

น  านมดิบ 

(ตัน) 

1,143,798 1,179,338 1,193,737 1,191,143 1,233,483 1.62 1,332,180 

อัตราการ

ให้นมของ

แม่โค(กก./

ตัว/วัน 

12.21 12.09 11.67 12.18 12.23 0.11 12.96 

การบริโภค

นม(ตัน) 

1,143,798 1,179,338 1,193,737 1,191,143 1,233,483 1.62 1,332,180 
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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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รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน  านมและสมาชกิส่งน  านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  กรกฏาคม  2562  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน  านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,098 67,988 31,743 344.44 

เหนือ 981 48,670 21,060 246.18 

ตอ/น 650 25,333 9,521 122.99 

ใต้ 910 31,145 13,993 106.77 

รวม

ทั งหมด 

4,639 173,136 76,317 821.32 
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ปริมาณน ้านม 

กรำฟแสดงปริมำณน้ ำนมรวม อ.ส.ค 
ตั้งแต่ ปี 58-ก.ค. 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 
สรุป 

อาหารทีเอ็มเอฟสามารถใช้เป็นอาหารหยาบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การเจริญเติบโตในโคนมสาวได้ มีต้นทุนค่าอาหารต่อตัวต่อวันสูง 

กว่าการกินอาหารทัว่ไปแต่มีต้นทนุค่าอาหารต่อการเพ่ิมน  าหนัก ตัว 

1 กิโลกรัมต่ ากว่า สามารถใช้ต้นทนุการผลิตโคนมสาวได้ 

 กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมารค์ อ่าวน้อย จ ากัด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สนับสนุนสัตว์ทดลองและสถานทีว่จิัย 

บริษัทริช แอนด์ กรีน จ ากัด ที่สนับสนุนงบประมาณวิจัยในครั งนี  

อิทธิพลของการใชอ้าหารทเีอ็มเอฟ(Total Mixed Fiber;TMF) 

ต่อประสิทธภิาพการเจริญเตบิโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใน 

โคนมสาว Effect of Total Mixed Fiber(TMF) on Growth  

Performance in Dairy Heifer 

กนกอร นนท์ศิริ และศรเทพ ธัมวาสร 
Kanokorn Nonsiri and Sornthep Tumwarorn 

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Department of Animal Seience, Faculty of  

Agriculture, Kasetsart University ผลการวิจัย 
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การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  การเปน็สดัในโค(Bovine Oestrous Cycle) (ต่อ) 

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

     การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในวงรอบการเป็นสัด 

      (Endocrine changes during the oestrous cycle) 

      การเปลี่ยนแปลงการท างานของรังไข่ พฤติกรรมของโคใน

วงรอบการเป็นสัดและในระยะเป็นสัด เป็นความสัมพันธ์ภายใต้

อิทธิพลของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง มีการควบคุมการท างานจาก

ต่อมใต้สมองในส่วนไฮโปธาลามัส ต่อมพิทูอิตารี รังไข่ และมดลูก 

ออรโ์มนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดในการควบคุมวงรอบการ

เป็นสัด การตั งท้อง การคลอด และการหลั่งน  านมต่อมไร้ท่อ 

(endocrine gland) สร้างฮอร์โมนหลั่งไปตามกระแสเลือดสู่อวัยวะ

เป้าหมาย ต่อมพิทูอิตารีถูกควบคุมการท างานโดยต่อมใต้สมอง ซ่ึง

ทั งสองอยู่ในต าแหน่งฐานสมองใกล้กัน ต่อมไฮโปธาลามัสจะหลั่ง

ฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอชไปท าหน้าที่ควบคุมสมองส่วนพิทูอิตารีส่วน

หน้าให้หลั่งฮอร์โมนที่ส าคัญคือโกนาโดโทรปิน (gonadotropins) 

ซ่ึงเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการท างานของอวัยวะสืบพันธุ์(gonads) 

คือ รังไข่ในเพศเมีย และอัณฑะในเพศผู้ 

     ในระยะลูกเทียลเฟสภายใต้อิทธิพลของการหลั่งฮอร์โมนจีเอ็น

อาร์เอช ในระดับความถ่ีต่ าฮอร์โมนเอฟเอสเอชจะหลั่งออกมาและ

กระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิล ฟอลลิเคิลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจะหลั่ง 

ฮอรโมนเอสโตรเจนและอินฮิบิน โดยอินฮิบินจะยับยั งการเจริญของ

ฟอลลิเคิลใบอ่ืนๆ และลดการหลั่งของฮอร์โมนเอฟเอสเอชลง ซ่ึง

พบว่ามีการเจริญของฟอลลิเคิลขนาดใหญ่พบได้ 2-3 ครั งในวงรอบ

การเป็นสัดปกติ โดยฟอลลิเคิลที่มีขนาดใหญ่ในวงรอบการเป็นสัด

เหล่านี จะฝ่อลงไม่เจริญถึงการตกไข่ ในระยะกลางวงรอบนี มีการ

หลั่งของฮอร์โมนแอลเอชในระดับต่ า และการเปลี่ยนแปลงของ

ฮอร์โมนเอฟเอสเอชสัมพันธ์กับการเจริญของฟอลลิเคิลขนาดใหญ่ที่

เจริญเหล่านี  

     หลังการตกไข่จะพบการเพิ่มขึ นของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 

และพบฮอร์โมนเอสตราไดออล 17 เบต้า (oestradiol-17β) ได้ใน

ระดับไม่สูง ฮอร์โมนเอฟเอสเอชและแอลเอชอยู่ในระดับต่ ามีการ

สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยฮอร์โมนแอลเอชกระตุ้นการเปลี่ยน

คอเลสเทอรอล (cholesteral) ให้เป็นพรกนิโนโลน 

(pregnenolone) ส่วนฮอร์โมนเอฟเอสเอชจะกระตุ้นการเกิดอะไร

มาไทเซชันจากดีเอชอีเอ (dehydro epiandrosterone; DHEA) 

และเปลี่ยนเทสโตสเตอโรน ให้เป็นเอสโตรเจนชนิดต่างๆ (estriol, 

estrone และ estradiol) โดยการกระตุ้นการสร้างเอสโตรเจนของ

ฮอร์โมนเอฟเอสเอชจะท าในระดับเซลล์แกรนโลซา ส่วนฮอร์โมน

แอลเอชจะท าในระดับเซลล์แกรนนูโลซาและเซลล์ชั นทีก้าชั นใน 

ส่วนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนผลิตจากชั นเซลล์แกรนนูโลซา หลัง

วันที่ 10-12 ของวงรอบการเป็นสัดจะพบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

ในระดับสูง และอาจพบฮอร์โมนออกซิโตซินด้วย ในระยะท้ายหลัง

วันที่ 15 ของวงรอบการเป็นสัดจะพบโปรสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟา

หลั่งในลักษณะเป็นความถ่ี และพบการสลายของคอร์ปัสลูเทียม มี

ผลให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมีระดับต่ าลง และมีการเพิ่มความถ่ี

ในการหลังฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอชในช่วงวันที่ 16-18 ของวงรอบ

การเป็นสัด และต่อมพิทูอิตารีจะหลั่งฮอร์โมนเอฟเอสเอชไปที่รังไข่ 

กระตุ้นให้เกิดการเจรญิเติบโตของฟอลลเิคิล 

 ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  
 

การเลี ยงและการดแูลสขุภาพโคนม 

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

     แม่โคในชว่งระยะคลอดลกู 

     ให้แม่โคคลอดลูกที่คอกพักที่แห้งสะอาด มีหญ้าแห้งหรือฟางปู มี

หญ้าน  าสะอาดตั งให้กินตลอด คอกคลอดควรสงบไม่ควรถูกรบกวน 

เจ้าของสังเกตอาการคลอดได้ง่าย ให้เจ้าของสังเกตอาการแม่โคอย่าง

ใกล้ชิด ลักษณะโคใกล้คลอด โคนหางยุบ เต้านมขยายใหญ่ กระวน

กระวาย นอนลุกบ่อย ปวดเบ่งรุนแรงถ่ี มีถุงน  าคร่ าโผล่แสดงว่าโคจะ

คลอด หากปวดเบ่งนานกว่า 24 ชั่วโมง และถุงน  าคร่ าไม่โผล่ ต้อง

ตามสัตวแพทย์ทันที ในระยะเบ่งขับลูกโค แม่โคจะเบ่งถ่ี แรงและเบ่ง

นานขึ นถุงน  าคร่ าโผล่และแตกออก จะเห็นขาหน้าหรือหัวโผล่ผ่าน

ช่องคลอด ปกติใช้เวลาคร่ึงถึง 1 ชั่วโมง หากนานเกิน 2 ชั่วโมง ให้

ตามสัตวแพทย์ หากต้องช่วยคลอดให้ล้างมือหรืออุปกรณ์เช่นเชือก 

ด้วยน  ายาฆ่าเชื อโรคทุกครั ง เม่ือต้องดึงช่วยคลอดและให้ดึงตาม

จังหวะเบ่งของแม่โคและดึงในทิศทางออกนอกตัวแม่โคและทิศลง 

สาเหตุคลอดยากมักมาจาก แม่โคหมดแรงเบ่ง ลูกคลอดผิดท่า ลูกตัว

โตหรือโคสาวเชิงกรานเล็ก เม่ือมีปัญหาให้ตามสัตวแพทย์แก้ไข

โดยเร็วที่สุด ในบางรายต้องผ่าตัดเอาลูกออก โดยเฉพาะกรณีลูกตาย

ในท้อง ลูกผิดปกติ 

     อาจพบอาการเต้านมบวมน  าหลังคลอด พบในโคสาวมากกว่าใน

แม่โคเป็นอาการปกติที่พบได้ เต้านมจะยุบลงได้เองภายในสัปดาห์

หลังจากคลอดและเริ่มรีดนมแล้ว 

     ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย คือ ปัญหาคลอดยาก รกค้าง มดลูกทะลัก 

มดลูกอักเสบ การเกิดไข้น  านม โคล้มไม่ยอมลุก เต้านมอักเสบ

เฉียบพลัน (จากเชื ออีโคไลและสแตรฟฟิโลคอกคัส) แม่โคลดความ

ยากอาหารเน่ืองจากการย่อยยากและมีการปรับเปลี่ยนอาหารจาก

สูตรอาหารระยะพักรีดนมและสูตรอาหารหลังคลอด อาจพบการ

เคลื่อนตัวของกระเพาะแท้ไปด้านซ้ายหรือขวา 

     หลังคลอดเจ้าของต้องเตรียมอาหารที่น่ากิน พร้อมอาหาร

คุณภาพให้กินได้ตลอด และน  าสะอาดให้กิน คุณภาพอาหาร

เปอร์เซ็นต์โปรตีน 18-20% และมีพลังงานสูง แบ่งให้หลายๆ ครั ง

ต้นข้าวโพดหรือข้าวโพดหมักเป็นแหล่งอาหารพลังงานและเยื่อใยที่ดี 

จ านวนที่ให้ประมาณ อาหาร 1 กก. ต่อผลผลิตน  านม 2 กก. 

แม่โคนมในช่วงระยะแรกคลอด (หลังคลอด – 1 เดือนหลังคลอด) 

     แม่โคหลังคลอด – 7 วัน สังเกตการณ์เกิดรกค้างหลังคลอดลูก 

หากเกิน 12 ชั่วโมง รกไม่หลุดเอง ให้แจ้งสัตวแพทย์ ให้สังเกต

น  าคาวปลา 7-10 วันหลังคลอด ปกติต้องไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าหาก

เหม็นเน่า ให้แจ้งสัตวแพทย์ตรวจล้างมดลูก แม่โคหลังคลอดควรท า

ความสะอาดอวัยวะเพศป้องกันแมลงวันวางไข่ในช่วงหลังคลอด รีด

น  านมเหลืองให้ลูกโคกินให้เร็วที่สุดหลังคลอด คุณภาพนมน  าเหลือง

หลังคลอดใหม่มีโปรตีนและไขมันสูง มีสารภูมิคุ้มกันให้ลูกโคเกิด

ใหม่ (องค์ประกอบนมน  าเหลืองคลอดประกอบด้วย โปรตีน 23.7% 

ไขมัน 6.5% น  าตาลแลกโทส 2.1% แร่ธาตุ 1.4% น  า 66.4% หลัง

คลอด 24 ชม. องค์ประกอบ โปรตีนลดลงเหลือ 7.1% ไขมัน 3.6% 

น  าตาลแลกโทส 4.2 % แร่ธาตุ 1.0% น  า 84.44% น  านมปกติ 

องค์ประกอบ โปรตีน 3.5% ไขมัน 3.7% น  าตาลแลกโทส 4.8% 

แร่ธาตุ 0.8% น  า 87.2%) 

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  11  ประจ า เดือน สิงหาคม 2562   (หน้า  4)  

             

วันท่ี 4-6 มิถุนายน 2562 แผนกวิชาการโคนมร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมฯ ศูนย์รวบรวมน  านมดิบพังทุย 
ขอนแก่น ลงพื นที่เก็บข้อมูลและสาธิตการเสรมิแรธ่าตุ
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสง่เสริมการใช้แร่ธาตุ
สูตรใหม่ ในระดับฟาร์มเกษตรกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันท่ี 19 มิถุนายน 2562 แผนกวิชาการโคนม รวมทั ง
พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี ยงโคนมและนกัศึกษา
ฝึกงาน เข้าร่วมอบรมเรื่อง "การด าเนินงานวิจัยระดับฟารม์
เกษตรกร" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศรเทพ ธัมวาสร      
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการท าวิจัยในระดับฟารม์ การ
เก็บข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ เพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยทั งในและนอกองค์กร 


