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จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
สมาชกิ ฝูงโคนม และลกัษณะการบนัทกึขอ้มลูของสหกรณโ์คนม

ในประเทศไทย 

 

ธิรารัตน์ แซ่เตียว, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 

และ Mauricio A. Elzo 

 

      ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณผู้์แทนของสหกรณ์
โคนม 68 แห่ง จากทั้งหมด 103 แห่งในประเทศไทยถูกใช้อธิบาย

สถานภาพของสมาชิก ฝูงโคนม และลักษณะการบันทกึข้อมูลใน

ปัจจุบัน ข้อมูลถูกรวบรวมในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 

2559 ค่าเฉลี่ยแบบลีสสแควร์ส าหรับทกุตัวแปรถูกประมาณค่า

จ าแนกตามภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาค

ตะวันออก และภาคใต้) แล้วน ามาเปรียบเทยีบด้วย Bonferroni  

t-test ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์โคนมในประเทศไทยใน

ปัจจุบันประกอบกิจการนานเฉลี่ย 23 ปี (1 ถึง 45 ปี) มีจ านวน

สมาชิกเฉลี่ย 117 ราย (6 ถึง 931 ราย) และมีโคนมเฉลี่ย 3,547 

ตัว (200 ถึง 23,957 ตัว) ทั้งนี้ ไม่พบความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญระหว่างสมาชิกของสหกรณ์โคนมทีอ่ยู่ในภูมิภาคต่างกัน

เกษตรกรเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 34 ตัวต่อฟาร์ม ส่วนเป็นโครีดนม(รอ้ย

ละ 51) ตามด้วยโคทดแทน (ร้อยละ 28) ลูกโค (ร้อยละ 17) และ

โคเพศผู้ (ร้อยละ 4) เกษตรกรส่วนใหญ่บันทกึหมายเลขประจ าตัว 

(ร้อยละ 62) ผลผลิตน้ านม (ร้อยละ 94) และคุณภาพน้ านม (ร้อย

ละ 97) ในระดับฟาร์ม แม่โคที่ได้รับการผสมเทยีม (ร้อยละ 53) 

จ านวนครั้งทีผ่สมเทยีม (ร้อยละ 55) และข้อมูลของพ่อพันธุ์ที่ถูก

คัดเลือก สหกรณ์ส่วนใหญ่มีปัญหาการบันทกึข้อมูล เนื่องจากขาด

แคลนรายได้และเจา้หนา้ทีจ่ดัเก็บข้อมูล (ร้อยละ 56) ขาด

เทคโนโลยทีีอ่ านวยความสะดวก(รอ้ยละ 50) และขาดความเข้าใจ

ในวิธีการใช้ประโยชน(์ร้อยละ 26) ผลการศึกษานี ้ช้ีให้เห็นถึง

ความท้าทายทีส่ัมพันธ์กับการพัฒนาวธิีจัดเก็บข้อมูลโคนมและการ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายตัว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ

ยั่งยืนของอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทย 
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รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน้ านมและสมาชกิส่งน้ านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้ 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

ทั้งหมด 

4,573 167,149 72,191 763.77 
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รายงานจ านวนโคนมปรมิาณน้ านมและสมาชกิส่งน้ านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ าเดอืน  สิงหาคม  2564  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทัง้หมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน้ านม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,905 69,926 31,149 166.36 

เหนือ 1.004 50,660 21,069 230.79 

ตอ/น 641 26,253 8,918 97.76 

ใต้ 858 30,699 13,701 60.04 

รวม

ทั้งหมด 

 

4,408 

 

177,898 

 

74,917 

 

555.76 
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โรงเรอืนโคนมและการจดัการ(ตอ่) 

     การระบายความรอ้นด้วยการสเปรย์น้ าและเป่าพัดลม ต้อง

ท าให้ผิวหนังและขนเปยีก และแห้งอย่างต่อเนื่อง หากใช้น้ า

น้อยเกินไป หรือหยดน้ าเล็กเกินไป จะท าให้เกิดการสะสม

ความขึ้นรอบๆ ตัวโคกลายเปน็ฉนวนของอากาศ ซึ่งแยกชั้น

ผิวหนังที่มีอุณหภมูสิูงออกจากความชื้น ท าให้การะเหยไอน้ า

และระบายความร้อนลดลง (Berman, 2010) ใน

ขณะเดียวกันลมที่พัดผา่นตวัโคตอ้งท าใหผ้วิหนังและขนแหง้

อย่างรวดเร็ว ดังนั้นต้องใชส้ปริงเกอรท์ี่สเปรย์น้ าระหว่าง 2.4-

2.8 ลิตรต่อตัวตอ่ครั้ง (Shiao และ คณะ, 2011;Armstrong 

และคณะ, 2007) และลมที่พัดผ่านบริเวณผวิหนังโค ต้องมี

ความเร็วประมาณ 2.4 เมตรต่อวินาทีในสภาพภมูอิากาศร้อน

แห้งหรือที่ความชืน้สัมพทัธ์ไมสู่ง (Shiao และคณะ, 2009) 

และลมต้องมีความเรว็ 2.9-4.0 เมตรต่อวินาทีในสภาพ

ภูมิอากาศร้อนชืน้ (Chastain และ Turner, 1994) 

     ส าหรับโรงเรือนระบบเปดิที่ระบายความร้อนดว้ยสเปรย์น้ า

และพัดลม จะติดตั้งตวัสปริงเกอร์หา่งกัน 1.9 เมตร สูงจากพื้น

คอกไม่น้อยกว่า 1.6 เมตร และติดตั้งพัดลมสูงกว่าหวัสปรงิ

เกอร์ 1.50 เมตร ห่างกัน 6 เมตร ระหว่างตัวหน้าและตวัหลัง 

ห่างกัน 60 เซนติเมตรระหว่างตวัข้าง โดยพัดลมตอ้งท ามุก 45 

องศากับแนวดิง่ ซึ่งสามารถตดิตัง้ระบบนี้บริเวณที่พกัรอรีดนม 

(Holding area) หรือบริเวณพื้นที่กินอาหาร (Feeding 

lane)  แม่โคจะถูกไล่ต้อนมาบริเวณที่ติดตัง้ระบบนี้ 7-9 รอบ

ใน 1 วัน โดย 1 รอบจะเปิดพัดลม 30-60 นาทีและเปิดสเปรย์

น้ า 1 นาทีในทุกๆ 5 นาที (Armstrong และคณะ, 2007; 

Shiao และคณะ, 2011) ทั้งนี้การระบายความรอ้นด้วยระบบ

นี้จะท าให้อุณหภูมทิี่ทวารหนักของโคลดลงจาก 39.3 องศา

เซลเซียส เหลือ 38.5 องศาเซลเซยีส ทั้งวัน (Suadsong และ

คณะ, 2013) 

     ข้อควรระวังในการใชส้เปรย์น้ าและพัดลม คือ เวลาที่ใช้ใน

การยืนตลอดวันอาจมากกว่า 12 ชั่วโมง โดยให้ตรวจสอบเวลา

ที่ใช้ในการยืนทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การไล่ตอ้นโคไปบริเวณที่

ติดตั้งระบบนี้ และกลับถึงที่พัก รวมกับเวลาที่ใชใ้นการกิน

อาหารและน้ าต้องไมเ่กิน 12 ชั่วโมง หากใช้เวลามากกว่านี้ จะ

ท าให้โคนมแสดงอาการเหนื่อยล้าจากการยืนนาน โคนม

ต้องการเวลานอนมากขึน้ ท าให้โคนมกินอาหารน้อยละ และ

เพิ่มความเส่ียงที่จะก่อให้เกิดปญัหาโรคกีบเจ็บ 

 
กายวภิาคของระบบสบืพนัธุ ์ 

(Anatomy of the Reproductive)  (ต่อ) 

      ฮอรโ์มนโปรเลกตนิ (Prolactin) 

      โปรแลกตินเป็นโปรตีนฮอรโ์มนโครงสร้างคล้ายโกรท

ฮอร์โมน สารที่มีฤทธิยบัยั้งที่เรยีกพีไอเอฟ (prolactin 

inhibiting factor; PIF) ที่หลั่งจากสมองบริเวณ arcuate 

nucleus ใน median eminence จะหลั่งผ่านไฮโปไพซีลพอร์

ทอลซิสเต็มมายังอดีโนไฮโปไฟซิส ซ่ึงเป็นตัวควบคุมการหลั่ง   

โปรแลกติน พีไอเอฟอาจะเป็นสาร catecholamine หรือ 

dopamine ซ่ึงเป็นเอมีนที่สร้างจาก L-tyrosine ฮอร์โมนโปร

แลคตินเป็นตัวกระตุ้นการสร้างน้ านม และรักษาการให้นมตลอด

ระยะการให้นม (lactation) ในโคไม่มีรายงานวา่มีบทบาทใน

การกระตุ้นการเจริญของคอร์ปัสลูเทยีมเช่นในสัตว์ฟันแทะ แม้ว่า

จะพบระดับที่สูงข้ึนในระยะเป็นสัดอย่างไรก็ตามผลต่อระบบ

สืบพันธุ์โดยตรงไม่ชัดเจน มีรายงานว่าอาจพบสัมพันธ์กบั ฤดูกาล 

การคลอด และการให้น้ านม 

     สมองส่วนต่อมพิทูอติารีสว่นหน้านีมี้เซลล์ทีส่รา้งและหลัง่ฮอร

โมนอีก 3 กลุ่มคือเซลล์กลุ่มโซมาโตโทรบหลั่งฮอร์โมนโกรท

ฮอร์โมน กลุ่มคอร์ติโคโทรบหลั่งฮอร์โมนอดีโนคอร์ติโคโทรฟิก

ฮอร์โมน (ACTH) กลุ่มไธไรโทรบหลัง่ฮอร์โมนไธรอยด์สติมูเล

ติงฮอร์โมน (TSH) อย่างไรก็ตามบทบาทในการควบคุมการ

ท างานของรังไข่ในโคของฮอร์โมนเหล่านี ้มีกล่าวไว้ไม่ชัดเจน 

     ฮอรโ์มนจากตอ่มพทิอูติารสีว่นหลงั (Neurohypophyseal 

hormones) 

     ฮอร์โมนจากต่อมพิทอูิตารีส่วนหลงั ต่างจากฮอร์โมนจาก

ต่อมพิทูอติารีส่วนหนา้คือฮอร์โมนเหล่านีไ้ม่ได้สร้างที่ต่อมพิท ู   

อิตารีส่วนนี้ แต่ต่อมนี้เป็นที่เก็บของฮอร์โมนเม่ือต้องถูกใช้จะมี

การหลั่งออกมา ฮอร์โมนที่ส าคัญสองชนิดคือ ออกซิโตชิน 

(oxytocin; milk let down hormone) และวาโซเพรสซิน 

(vasopressin; antidiuretic hormone or ADH) ฮอร์โมน

เหล่านี้สร้างจากไฮโปธาลามัสผ่านมาสูต่่อมพิทอูติารสี่วนหลังทาง

ระบบประสาท (axons of the nervous system) ไม่ใช่ผ่าน

มาทางกระแสเลือด (vascular system) เหมือนฮอรโมนอื่นๆ 

     ออกซโิตซนิ (Oxytocin) 

     ฮอร์โมนออกซิโตซินถูกสังเคราะห์ในสว่น supraoptic 

nucleus ในไฮโปธาลามัสถูกขนส่งผ่านเซลลป์ระสาท 

hypothalamic hypophyseal nerve axons มาเก็บไว้ที่

ปลายประสาทใกล้เสน้เลอืดฝอยในส่วนนวิโรไฮโปไฟซิส จนกระ

ทั่วถึงเวลาที่หลั่งสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมาย นอกจากนี้

พบว่าฮอร์โมนออกซิโตซินยังถูกสร้างจากคอร์ปัสสูเทยีมด้วย 

ดังนั้นออกซิโตซินจึงถูกสร้างจากสองส่วนคือ จากรังไข่และจาก

สมองไฮโปธาลามัส 

       

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 

ที่มา : หนังสือการจัดการฝูงโคนม  จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์  
ภาควิชาสัตวบาล   คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  
 



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

  

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  23  ฉบับที่  12  ประจ า เดือน กันยายน 2564   (หน้า  4)  

 วันที ่9 กุมภาพันธ ์2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให ้นาย
วิศิษฎ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะท างานวจิัยและพัฒนาด้านบริหารและ
กิจการโคนม ครั้งที ่1/2564 เพื่อหารือการปรับแผนงานและการด าเนินงานโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผน โดยมี ดร.ธ ารง
ศักดิ์ พลบ ารุง ที่ปรึกษาแผนงานวิจยัฯ, นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเล้ียงโคนม, นางกัญญา ศรีฟ้า 
นักวิชาการ 8 ด้านกิจการโคนม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเล้ียงโคนม 
ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
 


