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“.....พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่า บุคคลใด
ประกอบความดีคุณความดีนั้นย่อมตอ้ง
สนองตอบ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนแต่ละ
ท่าน ให้พยายามบ าเพ็ญความดีด้วย
น้ าใจอันบริสุทธ์ิ แม้บางโอกาสอาจจะ
ต้องเสียสละบ้างก็จงมานะอย่าท้อถอย 
จงสมัครสมานสามัคคีรว่มใจกันให้
มั่นคงด้วยดี ท้ังนี้เพื่อความสุขสวัสดี
ของท่านและเพื่อความวัฒนาถาวรของ
ประเทศชาติอันเป็นท่ีรักของเรา
ทั้งหลาย....” 

 พระราชด ารัส ในโอกาสขึ้นปี  
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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การใหผ้ลผลติน า้นม ไขมนันม ระดบั

การปนเปือ้นแบคทีเรยีและจา้นวนโซมาตกิเซลลใ์นน า้นม

ถังรวมของฟารม์โคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย 

Jeffery A, Rhone, ศกร คุณวิฒิฤทธิรณ  

และ Mauricio A. Elzo 
 

     การศึกษานี มีวัตถุประสงคเ์พื่อศกึษาอิทธิพลของฤดกูาล 

พื นที่ตั งฟาร์ม และขนาดฟาร์มต่อการให้ผลผลิตน ้านมของ

ฟาร์ม (Farm milk yield; FMY) ผลผลิตน ้านมเฉลี่ยราย

ตัว (Average milk yield per cow; AYC) ไขมันนม 

ระดับการปนเปื้อนแบคทีเรีย และจ้าวนโซมาตกิเซลล์ใน

น ้านมถึงรวม (Bulk tank somatic cell count; 

BTSCC) ของฟาร์มโคนมในเขตภาคกลางของประเทศ

ไทย ฟาร์มตั งอยู่ในเขตอ้าเภอ    แก่งคอย มวกเหล็ก ปาก

ช่อง และวังม่วง การเก็บรวบรวมขอ้มลูระดับฟาร์มไมม่กีาร

จดบันทึกข้อมลูของสัตวร์ายตวั ชุดข้อมูลประกอบดว้ย 

ข้อมูลรวมของการใหผ้ลผลิตน ้านมของฟารม์ 967,110 

ข้อมูลไขมนันมและระดับการปนเปื้อนแบคทีเรีย 58,575 

ข้อมูล และจ้านวนโซมาตกิเซลล์ในน ้านมถังรวม 24,109 

ข้อมูลจาก 1,034 ฟาร์ม ที่เก็บรวบรวมตั งแต่เดอืน

กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 

ฤดูกาลถูกจ้าแนกเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูร้อน และ

ฤดูหนาว ขนาดฟารม์ถูกจา้แนกเปน็ฟารม์ขนาดเลก็ ฟาร์ม

ขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญต่ามจ้านวนโครีดนมตอ่วนั 

ผลการศึกษาพบวา่ FMY และ AYC ในฤดูหนาวศงูกว่า 

(P<0.05) ฤดูร้อนและฤดูฝน นอกจากนี  ฟาร์มขนาดเลก็

ส่วนใหญ่มี AYC และไขมันนมสูงกว่า (P<0.05) แต่มี

ระดับการปนเปื้อนแบคทีเรียและ BTSCC   ต่้ากว่า 

(P<0.05) ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ป 

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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รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  พฤษภาคม 2563  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,018 67,277 31,253 366.61 

เหนือ 923 49,384 22,215 270.60 

ตอ/น 670 26,819 10,943 138.44 

ใต้ 985 33,197 13,692 117.17 

รวม

ทั งหมด 

 

4,596 

 

176,677 

 

78,103 

 

892.82 
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สถานการณก์ารผลติน า้นมดบิ การจดัการฝงูโคนม  

และปญัหาการเลี ยงโคนมในประเทศไทย(ตอ่) 

การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการฝงูโคนม 

     การจัดการฝูงโคนม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของโคนมที่

เลี ยงภายใต้ภูมิอากาศร้อนชื น จ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการจัดการ

ฟาร์มให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยมี

เป้าหมายส้าคัญดังนี  

     เพ่ือลดปริมาณความร้อนทีผ่ลิตในร่างกายโค โดยเลือกใช้

อาหารที่ก่อให้เกิดความร้อนลดลง ทั งนี เพ่ือเพ่ิมปริมาณการกินได้ 

ลดปริมาณการใช้พลังงาน และแร่ธาตุในกระบวนการระบาย

ความร้อนออกจากรา่งกาย ในขณะเดียวกันจะเพ่ิมปริมาณ

พลังงานและแร่ธาตุส้าหรับใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ของ

ร่างกายโคนม 

     เพ่ือเพ่ิมความทนร้อน ทั งนี เพ่ือให้โคนมมีสุขภาพแข็งแรง 

สามารถกินอาหารได้ตามความต้องการและมีภูมิด้านทานต่อเชื อ

โรค และแมลงต่างๆ 

     เพ่ือลดผลกระทบจากภูมิอากาศร้อนชื น ทั งนี เพ่ือหลีกเสี่ยง

หรือป้องกันไม่ให้โคนมได้รบัผลกระทบโดยตรงจากภูมิอากาศ

ร้อนชื น ส่งผลให้โคนมกินอาหารได้ตามความต้องการ ใช้

พลังงานและแร่ธาตุในกระบวนการผลติต่างๆ ของร่างกายเพ่ิมขึ น 

     การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการฝูงโคนมให้บรรลเุป้าหมาย

ดังกล่าวข้างต้น จ้าเป็นต้องท้าอย่างเป็นระบบ ซ่ึงพอสรุปได้ดังนี  

1.โรงเรอืนและการจดัการ 

    โรงเรือนโคนมทีเ่หมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื น ต้องให้

ความสุขสบาย และสามารถลดผลกระทบของภูมิอากาศร้อนชื นที่

ก่อให้เกิดความเครียดกับโคนม โรงเรือนที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี  

    -ลดการแผ่รังสีความร้อนจากหลงัคาสู่ร่างกายของโคนม 

    -ลดการพาความร้อนเข้าสูภ่ายในโรงเรือน 

    -ลดการสะสมความร้อนและความขึ นภายในโรงเรือน 

    -อาการศสามารถไหลเวียนได้สะดวกภายในโรงเรือน 

    -พื นโรงเรือนต้องมีความลาดเอียง ไม่สะสมความชื น และมี

พื นที่พักผ่อนที่แห้ง 

     ส้าหรับรายละเอียดของการเลือกทา้เลทีตั่ งฟาร์มโคนม ระบบ

โรงเรียนโคนม องค์ประกอบของโรงเรือน และลักษณะของ

โรงเรียนโคนมทีเ่หมาะสมกับภูมิอาการร้อนชื น 

2. การจดัการฝงูโคนม 

     การจัดการฝูงโคนมจ้าเป็นต้องแบ่งออกกลุ่มๆตามผลิตภาพ

และ/หรือจ้านวนวันของการให้น า้นมอายุ และ/หรือน ้าหนักตัว 

และ/หรือการอุ้มท้องหรือไม่อุม้ท้อง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิม

ความสุขสบายของโคนม ในขณะเดียวกันลดความเครียด

เนื่องจากการรังแกและการแย่งกินอาหาร ท้าให้โคนมแต่ละตัวไม่

อึดอัด สามารถกินอาหารได้ตามต้องการและมีสุขภาพแข็งแรง 

ซ่ึงส่งผลให้โคนมปรับตัว และทนต่อภูมิอากาศร้อนชื นได้ดีขึ น 

ส้าหรับการจัดการฝูงโคนมทีเ่ลี ยงภายใต้ภูมิอากาศร้อนขึ น 

 

 

 
กายวภิาคของระบบสบืพนัธุ ์ 

(Anatomy of the Reproductive System) (ต่อ) 

คอร์ปัสลูเทยีม(Corpus luteum) 

   หลังจากไข่ตกช่องว่างท่ีเกิดในฟอลลิเคิลในช่วงแรกจะมีเลือดอยู่

เล็กน้อยเรียกระยะนี ว่า คอร์ปัสฮีโมราจีกัม(corpus 

haemorrhagicum)ต่อมาไม่นาน เซลล์แกรนนูโลซาและเซลลที์ก้าท่ีอยู่

รอบผิวฟอลลิเคิลจะแบ่งตัวเพ่ิมจ้านวนขึ นมาแทรกในช่องว่างนี  เกิดเป็น

เนื อก้อนแข็งออกสีเหลือง เลือดจากทีก้าชั นในเข้ามาเลี ยงมาก ท้าให้เซลล์

แกรนนูโลซาขยายใหญ่เป็นเซลล์ลูเทียลขนาดใหญ่ (large luteal cell) 

ส่วนเซลลล์ูเทียลขนาดเล็ก (small luteal cell) คาดว่าเจริญมาจากชั น

ทีก้าชั นนอก รวมเรียกว่าคอร์ปัสลเูทียม (corpus luteum) มีหน้าท่ี

สร้างฮอร์โมนไปรเจสเตอโรนในโคมีสีเหลืองและเจริญอย่างรวดเร็ว

ระหว่างท่ี 3 ถึง 12 ของวงรอบการเป็นสัด ซึ่งจะฝ่อลงเมื่อไม่มีการตั ง

ท้อง คอร์ปัสลเูทียมจะถูกแทนท่ีด้วยเนื อเยื่อเกี่ยวพันออกสีขาวเทา

เรียกว่าคอร์ปัสอัลบีแคน (corpus albicans) หากได้รับการผสมและตั ง

ท้องคอร์ปัสลเูทียมจะคงขนาดใหญ่อยู่ในรังไข่ตลอดการตั งท้อง 

 

ท่อน้าไข่(Oviduct) 

     ปลายปกีมดลูกทั งสองข้างเป็นส่วนของท่อน้าไข มีความยาวประมาณ 

20-30 เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร ท่ีโค้งคดไปมา ถูกยึด

ด้วยเยื่อพังผิด ประกอบด้วยส่วนปลายอิสระอยู่หน้าสุดของท่อน้าไข่ขยาย

ออกเป็นรูปปากแตร (fimbriated infundibulum)  ท่ีมาปากเปิดสู่ช่อง

ท้อง สามารถแบ่งทอน้าไข่ได้เป็นส่วนต่างๆ คือ 

     ฟิมเบรีย(fimbrea) เป็นส่วนปลายเปิดสู่ช่องท่อน้าไข่ มีลักษณะคล้าย

กรวยท่ีส่วนประปลายขยายยื่นคล้ายนิ วมือ ท่ีท่อหุ้มบางส่วนของรังไข่ 

เมื่อมีการตกไข่ ฟิมเบรียจะรับไข่(oocyte) ท่ีตก จากรังไข่เมื่อโคเป็น

สัด โดยปัดไข่ให้หลุดเข้าไปในท่อน้าไข่ 

     อินฟินดิบูลัม (infundibulum) เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดมาจากพิมเบรีย มี

ลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกระทะ ในโคมีพื นท่ีประมาณ 20-30 ตาราง

เซนติเมตร ภายในอินฟันดิบูลัมมีขน (cillia) ท่ีพัดโบกเข้าไปทางมดลูก 

ช่องเปิดของแนฟันดิบูลัมเข้าสู่ช่องท้องเรียกว่า ออสเตรียมแอบโดมนิาเล 

(ostium abdominale) อยู่ตรงส่วนกลางของอินฟันดิบูลัม 

     แอมพูลลา(ampulla) เป็นส่วนต่อจากอินฟันดิบูลัม มีความยาว

ประมาณครึ่งหนึ่งของท่อน้าไข่ เส้นผ่าศูนย์ประมาณ 3-5 มิลลเมตร 

ภายในมีริ วตามยาวประมาณ  20-30 ริ ว ท้าให้พื นท่ีผิวภายในแอมพูลลา

มีมากขึ น บริเวณนี หนากว่าส่วนอ่ืนของท่อน้าไข่ เซลล์บุผิว(mucosta) 

ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ท่ีมีขนและมีบางส่วนท้าหน้าท่ีผลิตสารคัดหลั่ง 

     อิลธ์มัส(isthmus) เป็นส่วนต่อกับแอมพูลลา ไข่จะเดินทางสู่ส่วนท่อ

น้าไข่ส่วนดันคือแอมพูดลาท่ีต่อกับส่วนปลายคืออิลธ์มัส โดยเป็นบริเวณ

ท่ีไข่ (ova) พบกับตัวอสุจิและเกิดการปฏิสนธิท่ีต้าแหน่งส่วนต่อของอิลธ์

มัสและแอมพูลลา (ampullary-isthmic junction) ส่วนนี จะชะลอการ

เดินทางของไข่ท่ีตกจากรังไข่ ให้อยู่บริเวณนี ท้าให้มีโอกาสในการปฎิ

สนธิ ส่วนอิลธ์มัสเล็กกว่าแอมพูลลามาก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร มีผนังกล้ามเนื อท่ีหนากว่า และมีริ่ม

ประมาณ 4-8 ริ ว มีเซลล์หล่ังสารต่างๆ มากกว่าเซลล์ชนิดมีขน ส่วน

ปลายของท่อน้าไข่ต่อกับส่วนปีกมดลูกเรียกยูทีไรทิวบัลจังช่ัน (utero-

tubal junction) ไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วเป็นตัวอ่อน (embryo) จะ

ยังคงอยู่ในท่อน้าไข่แล้วตัวอ่อนจะเดินทางมาสู่มดลูกผ่านส่วนต่อท่อน้า

ไข่และมดลูก เข้าสู่มดลูกเมื่อตัวอ่อนอายุประมาณ 3-4 วันในโค 

      

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  9  ประจ า เดือน มิถุนายน 2563   (หน้า  4)  

             

             


