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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  

ปรมิาณน า้นม คุณภาพน า้นม และรายไดข้องเกษตรกรผู้

เลี ยงโคนมทีผ่ลติโดยสมาชกิของศนูยร์วบรวมนมดบิ

เอกชนแหง่หนึง่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย 

 

สุภาวดี แหยมคง, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, Mauricio A.Elzo 

และ ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 

 

การศึกษาครั งนี มวีัตถุประสงคเ์พือ่ประเมินปจัจัยที่มอีิทธิพล

ต่อ ปริมาณผลผลิตน ้านมตอ่ฟาร์มตอ่ตวั คุณภาพน ้านม 

ได้แก่ ไขมัน โปรตีน แลคโตส ปริมาณเนื อนมไมร่วม

ไขมัน ปริมาณเนื อนมทั งหมดและเซลล์โซมาตกิ และ

รายได้ต่อฟาร์มและตอ่ตวัของเกษตรกรผูเ้ลี ยงโคนมที่ผลิต

โดยสมาชกิของศนูย์รวบรวมนมดบิเอกชนแหง่หนึ่งในเขต

ภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด้วย ข้อมูลรายเดอืน 

จ้านวน 34,133 ข้อมูล ที่รวบรวมในเดอืนกันยายน 2546 

ถึงเดือนธันวาคม 2550 ฤดูกาลจ้าแนกเป็นฤดหูนาว ฤดู

ร้อน และฤดูฝน พื นที่ตั งฟาร์มแบง่เปน็อ้าเภอมวกเหล็ก   

วังม่วง พัฒนานิคม และปากช่อง ขนาดของฟาร์มจ้าแนก

เป็นฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาด

ใหญ่ ซึ่งขึ นอยู่กับจ้านวนโคที่ใหน้มตอ่วัน ปี-ฤดูกาล และ

พื นที่ตั งฟาร์ม-ขนาดฟาร์มเปน็ปัจจยัก้าหนด และฟาร์มแต่

ละฟาร์มและความคลาดเคลื่อนเปน็ปจัจัยสุ่ม ผลการศึกษา

พบว่า ทุกลักษณะที่ศึกษาได้รับอิทธิพลจากปี-ฤดกูาล และ

พื นที่ตั งฟาร์ม-ขนาดฟาร์ม ยกเว้นโปรตีน ปริมาณผลผลิต

น ้านมรายเดือนต่อฟารม์และต่อตวัมแีนวโน้มลดลง แต่มี

แนวโน้มของเซลลโ์ซมาตกิสูงขึ นจากป ี2546 ถึง 2550 

ปริมาณผลผลิตน ้านมตอ่ตวัมคีวามใกล้เคยีงกันในแต่ละพื น

ที่ตั งฟาร์ม-ขนาดฟารม์ ฟาร์มขนาดใหญ่มปีริมาณเซลล์โซ

มาติกสูงกว่าฟาร์มขนาดเล็กและฟารม์ขนาดกลาง ส้าหรับ

รายได้จากการจา้หน่ายน ้านมตอ่ฟาร์มและต่อตวัขึ นอยู่กับ

ปริมาณผลผลิตน ้านมตอ่ฟาร์มและต่อตวั การศึกษาครั งนี 

ชี ให้เห็นถึงความจ้าเปน็ของการฝกึอบรม การส่งเสริม 

สนับสนุน และการให้โอกาสที่เหมาะสมกับเกษตรกร ซึ่ง

เป็นการช่วยปรบัปรงุปริมาณการผลิตน ้านมและรายไดจ้าก

การจ้าหน่ายน ้านมของเกษตรกรในเขตพื นที่ภาคกลางของ

ประเทศไทย 
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รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(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 
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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 
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รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  สิงหาคม 2563  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,024 67,574 30,827 343.40 

เหนือ 943 49,686 20,816 225.89 

ตอ/น 662 25,626 9,149 112.51 

ใต้ 989 31,760 13,647 82.89 

รวม

ทั งหมด 

 

4,618 

 

174,646 

 

74,439 

 

764.69 
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ปริมาณน ้านม 

กราฟแสดงปริมาณน ้านมรวม 
อ.ส.ค. ตั งแต่ ปี 58-ส.ค. 63 
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โรงเรอืนโคนมและการจดัการ(ตอ่) 
 

      ปัจจุบันโรงเรือนของโคนมถูกออกแบบโดยไม่ได้ค้านงึถึง

ความสุขสบายของโคนม (Cows comfort) และความสะดวก

ของคนท้างานในคอก แบบของหลังคาโรงเรือน ส่วนใหญ่เป็นจัว่

ชั นเดียว วัสดุหลังคาส่วนใหญ่ทา้จากสังกะสีหรือกระเบื องที่มี

ความหนา 4 มิลลิเมตร หลังคามีความกว้าง 6-8 เมตร และชายคา

สูงจากพื นคอก 2.5-3.0 เมตร พื นโรงเรือนเป็นคอนกรีตขัด

หยาบ และความลาดเอียงเล็กน้อย ท้าให้พื นคอกเปียกแฉะ ฟาร์ม

ที่เลี่ยงโคนมในระบบยืนโรง ส่วนใหญ่มักมีเฉพาะรางอาหาร

ด้านหน้าโรงเรือนไม่มีรางน า้ด่ืม เม่ือเริ่มรีดนม มักจะให้อาหาร

ข้น หลังรีดนมเสร็จจะปล่อยน า้ด่ืมในรางอาหารและเริ่มให้อาหาร

หยาบ ส้าหรับฟาร์มที่เลี ยงในระบบปล่อยอิสระมักไม่ค้านึงถึง

ขนาดและวัสดุรองพื นของพื นคอก ภายใต้หลังคาโรงเรือนมีร่วม

เงาไม่เพียงพอ ในฤดูฝนมักท้าให้พื นคอกมีน า้ขัง ท้าให้โคนมยืน

นานนอนนอ้ยและนอนในพื นแฉะ นอกจากนั นยังใช้หินกรวด 

และลูกรังเป็นวัสดุรอบพื น ก่อให้การบาดเจ็บทีพื่ นกีบ 

      เนื่องจากโรงเรือนเป็นปัจจัยพื นฐานส้าคัญปัจจัยหนึง่ทีมี่

อิทธิพลต่อผลผลิตของโคนมในระยะต่างๆ ได้แก่ การเจริญเติบโต

ของลูกโค โครุ่น และโคสาว การให้ผลผลิตน ้านม และการผสม

ติดของแม่โครีดนมนอกจากนั นโรงเรียนยังมีอิทธิพลต่อความมี

สุขภาพและอุบัติการณ์การเกดิโรคเต้านมอักเสบด้วย ดังนั นการ

สร้างโรงเรือนให้โคนมมีความสุข และรู้สึกสบาย จึงมีความส้าคัญ

เป็นอย่างยิ่งทั งในเง่สวัสดิภาพของสัตว์และธุรกิจของฟาร์ม 

นอกจากขนาดของคอกแล้ว ชนิดและคุณภาพของวัสดุหลังคา 

ตลอดจนแบบของหลังคาและแบบของโรงเรือน ควรมีลักษณะ

ช่วยระบายความร้อน และไม่สะสมความร้อนภายในโรเรือน ซ่ึง

จะช่วยลดลดความเครียดเนือ่งจากสภาพภูมิอากาศรอ้นชื น 

ส้าหรับชนิดและคุณภาพของวัสดุรองพื นมีความส้าคัญทีจ่ะช่วยให้

โคนมรู้สึกสุขสบาย วัสดุรองพื นควรมีความนุ่ม ไม่อับชื น มีความ

คงทน และไม่ท้าให้ลื่นในระหว่างลุกหรือนอน ที่ส้าคัญวัสดุรอง

พื นต้องท้าให้ร่างกายโคนมสะอาด สุขภาพดี และไม่ต้องใช้

แรงงานมาก 

            ถึงแม้ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง โรงเรือน เครื่องมือและ

อุปกรณ์ คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 7 ถึง 13 ของต้นทุนการผลิต

น ้านมดิบ 1 กิโลกรัม แต่เป็นต้นทุนคงทีท่ีต้่องลงทุนเป็นเงิน

จ้านวนมากในระยะเวลาแรกดังนั นการเลือกทา้เลทีตั่ งฟาร์มให้

เหมาะสม วางผัง ออกแบบ และจัดการโรงเรือนเพ่ือป้องกันปัจจัย

เสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเครียด โดยเฉพาะความเครียดเนือ่งจาก

ภูมิอากาศร้อนชื น จัดเป็นสิ่งส้าคัญที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิตของ

ฝูงโคนม และต้นทุนการผลติของฟาร์มโคนมในระยะยาว 

 ท้าเลทีต่ั งฟารม์โคนม 

      การเลือกท้าเลทีตั่ งฟาร์มโคนมควรค้านงึถึงความต้องการ

พื นฐานของโคนมโดยเฉพาะความต้องการน า้และอาหารหยาบ 

ความต้องการพื นฐานของฟาร์มโคนมโดยเฉพาะแหลง่จ้านวน

น ้านมดิบ และความต้องากรพื นฐานของชุมชน โดยเฉพาะคาม

สะอาดของสิ่งแวดล้อม และการรับกวนชุมชน 

 

 
กายวภิาคของระบบสบืพนัธุ ์ 

(Anatomy of the Reproductive)  (ต่อ) 

     คอมดลูกมีหน้าที่ส้าคัญคือ น้าตัวอสุจิเข้าสู่มดลกูเม่ือมีการผสม

พันธุ์โดยธรรมชาติ โดยหลั่งน ้าเมือกที่เหมาะสมให้ตัวอสุจิ

สามารถแทรกผ่านเข้าไปในมดลูก และเป็นแหล่งกักคุณตัวอสุจไิว้ 

ในร่องพับของคอมดลูก แล้วค่อยๆ ปล่อยตัวอสุจิเข้าในมดลูกใน

จ้านวนทีเ่หมาะสมไปยังบริเวณทีจ่ะเกิดการปฎิสนธิ โดยอสุจิ

บางส่วนยังคงติดอยู่ในร่องพับของคอมดลูก นอกจากนี คอมดลกู

ยังเป็นที่กรองตัวอสุจิทีไ่ม่สมบูรณ์ไม่ให้ผ่านเข้าไปในตัวมดลูก

ด้วย ในระยะตั งท้องคอมดลูกสรา้งเมือกทีเ่หนยีวมากมาอุดไว้เพ่ือ

ป้องกันเชื อโรคจากภายนอกเข้าสู่ภายในมดลกู 

     ช่องคลอดเป็นส่วนต่อจากคอมดลูกออกมาถึงปากช่องคลอด 

ผนังของช่องคลอดเป็นเนื อเยื่อทีเ่หนียวและยดืหยุ่นมาก มีขนาด

และความยาวขึ นกับระยะต่างๆ ของวงรอบการเป็นสัดและระยะ

การตั งท้องของแม่โค เซลล์ที่อยู่บริเวณใกล้บริเวณคอมดลูกจะ

สร้างสารคัดหลั่ง และเพ่ิมมากขึ นในระยะใกล้เป็นสัด ในการผสม

พันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ พ่อโคจะหลั่งน ้าเชื อในช่องคลอดหน้าคอ

มดลูกด้านนอก ช่องคลอดเป็นส่วนที่เก็บน า้เชื อไว้โดยให้อสุจิสว่น

หนึ่งผ่านเข้าคอมูดลูก และส่วนหนึ่งส้ารองไว้ทีช่่องคลอด 

นอกจากนี ช่องคลอดยังเป็นทางผ่านของลูกในขณะคลอดลูก ท่อ

ปัสสาวะ (urethra) เปิดที่พื นล่างของช่องคลอดห่างจากปากช่อง

คลอดประมาณ 10 เซนติเมตร โดยส่วนทา้ยจากช่องเปิดปัสสาวะ

นี เป็นปลายต้นเรียกว่า sub-urethral diverticulum 

     ระบบสืบพันธุ์ภายนอก (external genitalia) มี

ส่วนประกอบคือ เวสติบูล (vestibule) แคมนอก (labia 

majora) แคมใน (labia minora) คลิตอริส (clitoris) หรือปุ่ม

กระสันต์ ต่อมแวสติบูลาร์ (Vestibular gland) 

      เวสติดบูล (vestibule) เป็นส่วนต่อจากช่องคลอด จะมีรูเปิด

ของต่อม vestibular glands ท้าหน้าที่สร้างสารหล่อลืน่จา้นวน

มากในขณะเป็นสัด ช่วยในการผสมพันธุแ์ละการคลอดนอกนี 

ในช่วงเป็นสัดจะสร้างสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นกระตุ้นทางเพศต่อเพศผู้ 

      ช่องคลอดมีแคม (labia) ทั งสองข้างเช่ือมกันที่ dorsal และ 

ventral commissure ส่วนปุ่มกระสัน (clitoris) อยู่ภายในร่อง

ที่พื นของช่องหน้าช่องคลอด ซ่ึงเทียบเท่ากับองคชาต (penis) ใน

เพศผู้   การยึดเกาะของทางเดินสืบพันธ์เพศเมีย (broad 

ligament) เป็นเนื อหลักที่เป็นทีย่ดึเกาะของทางเดินสบืพันธุ์เพศ

เมีย ซ่ึงเป็นแผ่นสองแผ่นที่วางอยู่ด้านข้างข้างละแผ่น ก้าหนดยึด

จากผนังด้านบนของท้อง ไปจนถึงผนังของเชิงกราน ส่วนที่อยู่

ด้านหน้าในแนวตั งทา้หนา้ทีแ่ขวนรังไข่ ท่อน้าไข่ และปีกมดลูก 

ส่วนด้านทา้ยวางตัวในแนวนอนยึดด้านข้างทั งสองของตัวมดลูก 

คอมดลูก ช่องคลอดและส่วนหน้าของช่องคลอด หลอดเลือดที่ไป

เลี ยงอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย มาจากหลายทีเ่ส้นเลือดแดงเลี ยงรัง

ไข่ (ovarian artery) เป็นแขนงของเอออร์ตาวิ่งไปเลี ยงรังไข่ 

ท่อน้าไข่และส่วนหนา้ของปีกมดลูก ส่วนเส้นเลือดแดงเลี ยงมดลูก 

(uterine artery) เป็นหลอดเลือดออกจาก intermal iliac 

artery วิ่งไปข้างหน้าภายในเยื่อยึดเกาะ มีแขนงเช่ือมกันไปเสี ยง

ส่วนของตัวมดลูกและปีกมดลูก    

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 

ที่มา : หนังสือการจัดการฝูงโคนม  จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์  
ภาควิชาสัตวบาล   คณะเกษตร ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  
 



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

  

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  22  ฉบับที่  12  ประจ า เดือน กันยายน 2563   (หน้า  4)  

                       วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม มอบหมายให ้นายนยิม 
สุวรรณสิงห์ แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติใหแ้กก่ลุ่ม
เกษตรกรเกี่ยวกับข้อก าหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่สี าหรบัฟารม์โคนม เรื่อง การบ ารุงรักษาเครื่องรีดนม 
ครั้งที ่1 จัดโดย ส านักก าหนดมาตรฐาน ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและเตรยีมความ
พร้อมให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เขา้รว่มโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้า
เกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP ฟาร์มโคนม) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2563 
ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมารค์ (มิตรภาพ) จ ากัด อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
  

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "ทบทวนการใช้งานแอปพลิเคชัน Zyan  Dairy Farm" จัดโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลีย้งโคนม เพื่อให้พนักงาน 
อ.ส.ค. ในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าไปถ่ายทอดเพ่ือสง่เสริมให้เกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนมได้
ใช้งานต่อไป โดยได้รับเกียรตจิาก ผศ. น.สพ. ดร.มนกานต์ อินทรก าแหง เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 15-
16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ฝึกอบรมการเลีย้งโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

            วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการ มอบหมายให ้
นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและนายเสาร ์ศิวิจชัย หัวหน้ากองบริการปัจจัยการเลี้ยงโคนมร่วมประชุม
คณะท างานวิเคราะห์และติดตาม ในคณะอนุกรรมการบรหิารนมทั้งระบบ เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์บันทึกข้อตกลง 
(MOU)การซื้อขายน้ านมโค ปี 2563/2564 และพิจารณาการซื้อขายน้ านมโค/ผู้ประกอบการ 9 เดือนระหว่างเดือนตุลาคม 
2562-มิถุนายน 2563 เพื่อเตรียมการประกอบการท า MOU ซื้อขายน้ านมใน ปี 2563/2564 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรุงเทพฯ 
 


