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แจงขาว 
ปที่ผานมานับเปนปแหงการตอสูกับเศรษฐกิจการเมืองและความคิดที่รุนแรง ทําใหคนไทยทุกชนชัน้และทุก

อาชีพตองทําการปรับตัว เพื่อใหมีชีวิตอยูและกาวตอไปอยางมีสติและมีความสุข สินคาเกษตรจํานวนมาก ประสบ
ภาวการณแขงขันที่รนุแรงจากขอตกลงการคาเสรีทวิภาคี เชนเดียวกับอาชีพผูเล้ียงโคนมไทย สิ่งที่เกษตรกรโคนมรอ
คอยมาอยางอดทน คือการปรับขึ้นราคาน้ํานมดิบ และการขอใชเงินกองทุนในแผนพัฒนาโคนม เพื่อการปรับตัวรองรับ
ผลกระทบในการทําความตกลงการคาเสรี (FTA) ที่รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบโดยจะใหการสนับสนนุเพื่อให
เกษตรกรไดปรับตัวเขมแข็งทันกับการเปดการเสรีการคาที่ไมมีกําแพงภาษี ซึ่งโครงการนีไ้ดถกูประชุมหารือมอง
รวมกันจากนักวิชาการโคนมผูมีประสบการณจํานวนมาก จากหลายสถาบันทุกสวนภูมิภาคของประเทศไทย โดยหารือ
รวมกับองคกรเกษตรกรคือ ชุมชุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย และสมาคมผูเล้ียงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเซี่ยน และ
กรมปศุสัตว ซึ่งไดนําเสนอสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มานับแตป 2548-2549 แตยังไมมีผลใหดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรมมาจนถึงปจจุบัน  

คอยมาอยางอดทน คือการปรับขึ้นราคาน้ํานมดิบ และการขอใชเงินกองทุนในแผนพัฒนาโคนม เพื่อการปรับตัวรองรับ
ผลกระทบในการทําความตกลงการคาเสรี (FTA) ที่รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบโดยจะใหการสนับสนนุเพื่อให
เกษตรกรไดปรับตัวเขมแข็งทันกับการเปดการเสรีการคาที่ไมมีกําแพงภาษี ซึ่งโครงการนีไ้ดถกูประชุมหารือมอง
รวมกันจากนักวิชาการโคนมผูมีประสบการณจํานวนมาก จากหลายสถาบันทุกสวนภูมิภาคของประเทศไทย โดยหารือ
รวมกับองคกรเกษตรกรคือ ชุมชุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย และสมาคมผูเล้ียงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเซี่ยน และ
กรมปศุสัตว ซึ่งไดนําเสนอสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มานับแตป 2548-2549 แตยังไมมีผลใหดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรมมาจนถึงปจจุบัน  

  

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มโีครงการสนับสนุนอาชีพและอตุสาหกรรมโคนมจากรฐับาลผานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมาโดยตลอด หลายโครงการไมถูกนําไปสานตอจากองคกรเกษตรกรอยางตอเนือ่ง มีผลงานวิจัยมากมายทีถู่ก
นํามาใชและไมถูกนํามาใช มีระบบผลิตดีๆ ที่สงเสริมใหผลิตน้ํานมคณุภาพดีที่ไมทาํตอเนื่องเชน การตรวจรบัรอง
มาตรฐานศนูยรวบรวมน้ํานม (GMP) ที่ป 2549 ไมมีการตรวจติดตามประเมินจากกรมปศุสัตว มาตรฐานฟารมโคนมทีไ่ม
ตรวจรับรองอยางจรงิจังตอเนือ่ง และการปรับตัวเขาสูมาตรฐานสากลเหลานี้ลวนทําใหองคกรเกษตรกรและเกษตรกร
รับภาระหนี้สินเพิ่มขึน้ สิ่งเหลานี้ทั้งภาครฐัและองคกรเกษตรกร จะตองรวมมือกนัมากขึน้ จดุออนของระบบผลิตน้าํนม
โคไทยที่มีสวนใหการขบัเคลื่อนไปไมดเีทาที่ควรคือ การขาดเจาหนาที่หรือพนักงานสงเสรมิโคนมมอือาชีพใน
พ้ืนที่ (เชี่ยวชาญเฉพาะโคนมอยางรอบทศิ ไมใชเชี่ยวชาญสัตวทกุชนิดทศิทางเดียว)  และปจจุบันผลตอบแทน
จากฟารม (ราคาน้ํานมดบิ) ไมจูงใจใหเกษตรกรทําอาชีพดวยตนทนุผลิตโดยเฉพาะอาหารทีเ่พ่ิมสูงขึ้นมาก  

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มโีครงการสนับสนุนอาชีพและอตุสาหกรรมโคนมจากรฐับาลผานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมาโดยตลอด หลายโครงการไมถูกนําไปสานตอจากองคกรเกษตรกรอยางตอเนือ่ง มีผลงานวิจัยมากมายทีถู่ก
นํามาใชและไมถูกนํามาใช มีระบบผลิตดีๆ ที่สงเสริมใหผลิตน้ํานมคณุภาพดีที่ไมทาํตอเนื่องเชน การตรวจรบัรอง
มาตรฐานศนูยรวบรวมน้ํานม (GMP) ที่ป 2549 ไมมีการตรวจติดตามประเมินจากกรมปศุสัตว มาตรฐานฟารมโคนมทีไ่ม
ตรวจรับรองอยางจรงิจังตอเนือ่ง และการปรับตัวเขาสูมาตรฐานสากลเหลานี้ลวนทําใหองคกรเกษตรกรและเกษตรกร
รับภาระหนี้สินเพิ่มขึน้ สิ่งเหลานี้ทั้งภาครฐัและองคกรเกษตรกร จะตองรวมมือกนัมากขึน้ จดุออนของระบบผลิตน้าํนม
โคไทยที่มีสวนใหการขบัเคลื่อนไปไมดเีทาที่ควรคือ การขาดเจาหนาที่หรือพนักงานสงเสรมิโคนมมอือาชีพใน
พ้ืนที่ (เชี่ยวชาญเฉพาะโคนมอยางรอบทศิ ไมใชเชี่ยวชาญสัตวทกุชนิดทศิทางเดียว)  และปจจุบันผลตอบแทน
จากฟารม (ราคาน้ํานมดบิ) ไมจูงใจใหเกษตรกรทําอาชีพดวยตนทนุผลิตโดยเฉพาะอาหารทีเ่พ่ิมสูงขึ้นมาก  

  

เหลานี้ลวนเปนส่ิงทาทาย องคกรเกษตรกร นักวิชาการและนักวิจัยโคนม หนวยงานรัฐบาล ในการรวมกัน
ผลักดันใหโคนมไทยอยูคูประเทศไทย และทําใหทุกคนที่เกี่ยวของมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและความภาคภูมิใจที่
ไดผลิตอาหารนมคุณภาพใหเยาวชนและประชาชนไทย  

เหลานี้ลวนเปนส่ิงทาทาย องคกรเกษตรกร นักวิชาการและนักวิจัยโคนม หนวยงานรัฐบาล ในการรวมกัน
ผลักดันใหโคนมไทยอยูคูประเทศไทย และทําใหทุกคนที่เกี่ยวของมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและความภาคภูมิใจที่
ไดผลิตอาหารนมคุณภาพใหเยาวชนและประชาชนไทย  

            

สุณีรัตน เอ่ียมละมัย  สุณีรัตน เอ่ียมละมัย  
        

                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

สาระ 
  พระบิดาแหงเกษตรกรโคนมไทย (ตอนจบ) 
  บทวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมไทยฯ (ตอน 2) : แนวทางวิจัยโคนมไทย (ตอน 1)  
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง มาตรฐานการรับซื้อน้าํนมดิบ 
  ตนทนุการผลิตปศุสัตว : ตนทุนการผลิตโคนม (น้าํนมดิบ) 
  นมน้ําเหลืองนั้นสําคัญตอลูกโคไฉน 



พระบิดาแหงเกษตรกรโคนมไทย 
(ตอน  2) 

 

รสริน สมิตะพินทุ      
โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 

 

 การพัฒนาโดยยึดหลักปญหาและสภาพแวดลอมเปนหลัก 
 

จากการสงเสริมการเลี้ยงโคนม ในระยะตอมาจึงมีเกษตรกรสนใจเลี้ยงโคนม
เพิ่มมากขึ้น ทาํใหเกิดสภาวะวิกฤตน้ํานมดิบลนตลาด โรงงานผลิตตางๆ ไมคอยรับ
ซื้อน้ํานมดิบไปแปรรูป เนื่องจากในขณะนั้นการสั่งซื้อนมผงจากตางประเทศมาละลาย
น้ําทําผลิต ภัณฑนมมีราคาถูกกวาการซื้อน้ํานมดิบ เกษตรกรจึงขายน้าํนมดิบได
ราคาต่ําจากลิตรละ 3 บาท เหลือเพียงลิตรละ 1.50 บาท เทานั้น ทําใหผูเลี้ยงโคนม

เกิดความเดือดรอน จึงไดรวมกลุมกันเขาทูลเกลาฯ ถวายฎีกาใหทรงชวยเหลือ 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงทรงมีพระราชดําริ ใหจัดสรางโรงนมผงขึ้นในสวนจิตรลดา พระราชทานชื่อวา “โรง
นมผงสวนดุสิต” เพื่อรับซื้อน้ํานมดิบจากเกษตรกร และสหกรณที่ประสบปญหามาแปรรูปเปนนมผง เสด็จฯทรงเปดอยางเปน
ทางการเมื่อวันอาทิตยที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2512 และตอมาไดต้ังศูนยรวมนมสวนจิตรลดาเพื่อนําน้ํานมดิบที่รับซื้อมา
ผลิตเปนนมสด ในระยะแรกใชวิธีการตม-นึ่ง และไดปรับปรุงเปนระบบพาสเจอรไรสและโฮโมจิไนสในระยะหลัง  

เหตุผลที่ทรงสรางโรงงานในการผลิตนมผงนั้น เมื่อวันศุกรที่ 11 กันยายน พุทธศักราช 2513 ไดพระราชทานพระราช
ดํารัส ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐานไวใหแกคณะกรรมการดําเนินการสรางโรงนมผงที่ตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี ไววา 

“......เรือ่งโรงงานทํานมผงนี้ทําระยะยาวเบื้องตนที่ทําที่สวนจิตรลดานี ้ มีจดุประสงคที่จะคน ควา...... และจะดูวา
การทํานมผงทาํไดหรอืไม.....การสรางโรงงานในสวนจิตรลดาไมใชสําหรับการคา แตสําหรับทดลองดูวาการทําเชนนี้จะ
ไดผลอยางไรและเก็บขอมูลไวดังที่ไดทํามาจนถึงบัดนี ้มิใชวาจะทําโรงงานนี้เพือ่จะใหพอความตองการในทองตลาด ซึง่ไม
มีทางจะใหเพียงพอได เพราะวาโรงงานในสวนจิตรลดานี้มคีวามมุงหมายอยางเดียวคอืคนควาไมใชการคา...” ซึง่ทรงเนน
วาโรงงานนมผงในสวนจิตรลดานี้มีความมุงหมายอยางเดียวคือ “คนควาไมใชการคา” 

พระราชประสงคหลักในการเลี้ยงโคนม และการตั้งโรงงานนั้น ไดพระราชทานพระราชดํารัสไวเมื่อวันที่ 11 
กันยายน พทุธศักราช 2513 ความวา “...ในสวนจิตรลดาก็ไดเลี้ยงโคนมไวตอนตน และมีนโยบายจะจํากัดจํานวน เพื่อที่จะได
คนควาดูวาพันธุใดหรือวิธีการใดจะทําใหเกิดประโยชนขึ้นมาได แตเทาที่ไดพิสูจนมาก็พิสูจนวาวิธีเลี้ยงก็ทําไดในประเทศ
ไทย เมื่อต้ังโรงงานนมผงก็พิสูจนไดวาทําได ทั้งหมดนี้ก็เปนความคิดเบื้องตนและเปนความคิดหลักของการตั้งโรงงานนี้...” 

การแกไขปญหาและอุปสรรคตองชวยกันทํา เพราะกจิการโคนมเปนสิ่งที่ยาก เปนพระราชดํารัสที่พระราชทานใน
วันพฤหัสบดีที ่ 12 พฤษภาคม พทุธศักราช 2520 ดังนี้ “...ขอขัดของตางๆ จะวาเปนของธรรมดาก็วาได เพราะวาดวย
เหตุผลหลายประการ เหตุอยางหนึ่งซึ่งเปนรากฐานคือ การเลี้ยงโคนมและกิจการโคนมนี้เปนสิ่งที่ยาก เพราะวาผลผลติที่
เราจะมุงจะทําเปนผลผลิตที่ ถาไมจําหนายทนัทีก็อาจจะเสียไป เสียประโยชนไป และทําใหลมจมขาดทนุได...” 

“...อุปสรรคอีกขอหนึ่งคือคุณภาพของนมที่ไดถาเราสงเสริมใหผลผลิตมาก เพื่อที่จะนํามาทาํนมสดแบบบรษัิทใหญ
ทําหรอืทํานมกระปอง จะตองกวดขันในทางคุณภาพนม จํานวนไหนไมถึงคุณภาพจะตองเททิ้ง ซึง่สําหรบัผูเลี้ยงโคนมตอน
เบื้องตนจะรูสึกวาจะใจหายและคัดคานไมยอมที่จะทํา เลยเปนขอขัดแยงวาบริษัทตั้งในเมืองไทย ก็ไมยอมรับนมที่ผลิตใน
เมืองไทยเพราะวาคุณภาพไมสม่ําเสมอ ปญหาเหลานี้จะตองขจัดโดยมีระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะเรียกไดวาเฉพาะกาลจะชวยผูที่



ผลิตนมใหขายได แตวาในระหวางนี้จะตองสอนหรืออธิบายใหทราบวา คุณภาพนี้เปนจุดสําคัญ วิธีที่จะทําโดยที่จะไมเสีย
คาใชจายจนเกนิไปก็คือ ทํานมผงโดยสรางโรงงานเอง...เปนเหตุผลที่วาทําไมจึงสรางโรงงานในสวนจิตรลดา...” 

  การพัฒนากจิการโคนมโดยการรวมกลุมเปนสหกรณ 
 

หลักการในการพัฒนาเรื่องโคนมใหดําเนินการตอเนื่องไปไดนั้น ก็ยังมีปญหาหลายประการจากพระราช
วินิจฉัยเมื่อวันศุกรที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2530 ซึ่งพระราชทานไววา “...ซึ่งทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวของกับ
การเกษตรนี้ก็เปนเชนเดียวกัน ตองการการผลิต ดัดแปลง จําหนายและบริโภคคือใช...”  

 

และในวันศุกรที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2529 พระราชดํารัสในวันนี้แสดงวาสิ่งใดเปนปญหาที่ตองแกไข 
“...ประเทศไทยมีการเลี้ยงโคนมแตหนกัใจที่วา ถาเลี้ยงโคเปนล่ําเปนสันแลวจะไมมีตลาดดังปรากฏแลววา มีปญหากัน
มาในทองที่ตางๆ ทางราชการไดสงเสริมการเลี้ยงโคนมมาเปนหลายปแถวจังหวัดราชบุรี อยุธยา และสระบุรี ทั้งทาง
จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนั้นทางเหนอืก็มี ตอนแรกก็ไมเกิดปญหาในการจําหนายเทาใดนักเพราะวาเลี้ยงกันไม
มาก ตอมาเมื่อสงเสริมกันมากขึ้นมีผูสนใจ มากขึ้น ก็เกิดปญหาเรื่องจําหนาย...” 

 

“...ขั้นแรกการจําหนายสงและบริโภคเองบางก็ไมมีปญหา ตอมาเมื่อมีมากขึ้นผลิตภัณฑนมนี้เปนผลิตภัณฑที่
จะเสียไดงาย จึงตองหาตลาดใหกวางขวางขึ้นก็ตองขายสงหรือใชวิธีที่จะทําใหสามารถเก็บไว  แตก็ไวไมนานเทาที่ควร
ทําใหตลาดของผูขายฝดเคืองและเสียประโยชนของการสงเสริมและการเลี้ยงโคนม ทําใหผูเล้ียงโคนมมีความทอใจ บาง
คนลงทุนแลวก็เกิดเปนหนี้สินนุงนัง ทําใหเสียกําลังใจ เสียทรัพย แลวก็เกอืบจะเสียทั้งหมด คือลมละลายเอาเลย...” 

 

จึงไดพระราชทานขอแนะนําเกี่ยวกับการรวมตัวกันเปนสหกรณ วันอาทติยที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2512 
ซึ่งเปนวันที่เสด็จฯ ทรงเปดโรงนมผงสวนดุสิต ในสวนจิตรลดาเกี่ยวกับสหกรณไวดังนี้ “...เม่ือพูดถึงคนเดียวทํายาก 
ตองอาศัยธนาคารเพื่อการสหกรณแลวกสกิรที่สนใจทางดานโคนมนี้ก็จะตองต้ังเปนสหกรณ หมายความวา รวบรวม
กําลัง ความคิดดวย กําลังเงิน กําลังแรงดวย รวบรวมกันเปนสหกรณ และทางราชการก็ควรจะสนับสนุนถาตั้งเปน
สหกรณขึ้นมาได คาใชจายตางๆ ก็จะลดลง ความปลอดภัยแกสวนบุคคลก็จะมีมากขึ้น ความกาวหนาจะมีเร็วขึ้นและ
กสิกรทั้งหลายก็คงสามารถที่จะคาขายในทางผลิตภัณฑนมไดสะดวกและมีความปลอดภัย...” และหลังจากวันนั้นกย็ัง
ไดพระราชทานคําแนะนําในเรื่องนีอ้ยางตอเนื่อง 

 

ดังเชนพระราชดํารัสในวันศุกรที่ 11 กันยายน พุทธศักราช 2513 ความวา “...ขอฝากความคิดเหลานี้ไวให
พิจารณา งานก็จะเปนงานที่ยากลําบากแตวาจะเห็นผลใหญหลวง สมควรที่จะพิจารณาใหรอบคอบและดวยความตั้งใจ
ดีจริงๆ อาจจะเปนกิจการที่พิเศษหนอยเพราะวาไมใชกิจการของฝายราชการลวน ระเบียบการที่จะต้ังโรงงาน และ
บริหารโรงงาน และกิจการตางๆ นี้ ก็จะตองรางกฎขอบังคบัใหรัดกุมในรปูสหกรณในอนาคต...” 

 

“...ถาตลอดทางเปนไปโดยดแีละแตละคนกไ็ดทําดวยความซื่อสัตยสุจริตดวยความตั้งใจดี ดวยความมีหลัก
วิชาที่ดี ไมวาผูผลิต ไมวาผูที่ดัดแปลง ไมวาผูที่บริโภคไดประโยชนทั้งนั้น และทําใหสวนรวมของเรามีความมั่นคงได...” 
เปนพระราชดาํรัสเมื่อวันศุกรที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2530 

 

และเมือ่วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2520 ไดพระราชดํารัสไววา “....สิ่งที่จะขาดไมได คือตองมี
ความสามัคค ี และขอย้ําวาที่วาแตละคนมคีวามสําคัญสําหรบัแตละคนหมายความวาถาตัวเราบําเพญ็ตนดี ปฏิบัติดี ก็
ตัวเองไดรับประโยชน เพราะเหตุผลถาตั้งเปนสหกรณ แตละคนสมาชกิแตละคนมคีวามสําคัญถาสมาชกิทําตนไมตรงตาม
จุดประสงคของสหกรณก็เทากบัทรยศตอตัวเอง ก็ไมคุมฉะนั้นขอยํ้าวาความซือ่สัตยสุจริตตอกนัและตอตัวเองเปนสิ่ง
สําคัญ และเปนหัวใจของการอยูเปนสหกรณ และที่วาสหกรณเปนทางออกหรอืทางเดียว ที่จะปฏิบัติอาชพีที่จะเลี้ยงโคนมอ
ยางเดียว ก็เพราะวาการเลีย้งโคนมนี้ตองมีกาํลังรวมกนั ถามีกําลังรวมกนัผลิตก็ไดดี และจําหนายกไ็ดดี หัวใจสําคญัของ
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อาชีพที่ทานเลอืกคอืความสามัคคี ความรวมมือกนัดีๆ ใชความรูทางวิชาการและเผือ่แผกัน นอกจากนี้ใหเขาใจวาไมใช
เฉพาะวิชาการปศุสัตวเทานั้นเอง ที่จะทําใหอาชพีโคนมอาชีพเลี้ยงโคนมสําเร็จจะตองสนใจในดานวชิาการ ทัง้ในดาน
ความรูในการจดัจําหนายถงึจะมีความสําเร็จดี...” 

 

“...ทานทั้งหลายขอใหไปคิดดีๆ  วาทําอยางไรสําหรับใหทกุคนไดกาวหนาโดยแนนอน และทําใหประเทศชาติ
ทั้งมวลไดมีความกาวหนามีความมั่นคงก็เปนสิ่งที่สําคัญ เพราะวาถาแตละทานผูเปนสมาชิกสหกรณเกี่ยวของกับ
การเกษตรนี้มีความกาวหนา มีความเปนปกแผน ก็หมายความวา ประเทศชาติมีความปกแผน เพราะวาทานทั้งหลายก็
มีความสําคัญ เปนประชาชนหลักของประเทศชาติและก็มีจํานวนมากและถาทานทั้งหลายมีการกาวหนาดวยความ
ฉลาดดวยความตั้งใจ หมายความวาประเทศชาติไมมีทางจะลมจม...” เปนพระราชดํารัสเมื่อวันศุกรที่ 9 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2529 และยังไดพระราชทานคําแนะนําในการดําเนินชีวิต และงานในภาวะวิกฤติในขณะนั้นซึ่งยังคง
ทันสมัยเขากับสภาวะในปจจุบันไดเปนอยางดี 

 

“...ใครตอใครก็บอกวาเดี๋ยวนี้ประเทศชาติยุงยากอยางโนนอยางนี้ มีที่ใชคําวาวิกฤตการณ คําวาวิกฤตการณ
คอนขางจะนากลัว เพราะวาเสียงคําวาวิกฤตการณนั้นก็ดูมันนากลัว แตวิกฤตการณก็หมายความวาสถานการณ เวลาที่
ไมคอยดี แคนัน้ ก็ไมคอยดี.....แตถาทุกคนชวยกันทํางานทําการของตนใหดี  และเผื่อแผซึ่งกันและกันแนะนําซึ่งกนัและ
กันที่อยูได และก็ประเทศจะผานวิกฤตการณ เหลานั้นไดอยางดี...” 
 

  การพัฒนาอยางคอยเปนคอยไปไมรีบรอน 
 

จากตัวอยางพระราชดํารัสที่อัญเชิญมาเปนตัวอยางหลายวาระ ในเรื่องการพัฒนาเรื่องโคนมเปนลําดับมาจากพระ
ราชกรณียกิจในประเทศไทยที่ทรงเริ่มทรงงานนี้ ต้ังแตพุทธศักราช 2505 จนถึงปจจุบัน เปนตัวอยางในการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องคอยเปนคอยไปไมรีบรอน และยังทรงงานเรื่องการพฒันากิจการโคนมนี้ตอไปอยางตอเนื่องไมหยดุยั้ง 

จะเห็นไดวาในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในเรื่องการพัฒนาทางดานโคนมนี้ถึงแมวาจะทรงมีความเห็นวางานโค
นมนี้เปนงานทีย่ากลําบากที่จะทําใหไดดีอยางไรก็ตามก็มิไดทรงทอถอย เมื่อทรงเหน็วาเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีปญหาและ
เดือดรอนก็ได ทรงทําการทดลองจนเห็นจริงแลวและไดทรงพากเพียรตลอดมาในเรื่องการพัฒนาอาชีพ การสงเสริม 
พระราชทานคําแนะนํา พระราชทานความรู พระราชทานขวัญและกําลังใจใหเกษตรกรโคนม และสหกรณตางๆ อยาง
ตอเนื่องตลอดมาเพื่อใหมวลพสกนิกรจะไดมีอาชีพที่มั่นคงมคีวามเจริญและมีรายไดดี 

 

ทายที่สุดนี้ ขอใหทานผูสนใจและผูที่ไดมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาเรื่องโคนมใหดําเนินการตอไปไดเปนอยางดี 
ไดรับพรพระราชทานซึ่งพระราชทานใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมและผูเกี่ยวของในสาขาตางๆ ดังนี ้

 

“...ขอใหทานทั้งหลายหนักแนนในความสามัคคี มีความปราดเปรือ่งในวิชาการ และสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานในขอบเขตของสหกรณ เพ่ือความเจรญิรุงเรืองของสหกรณและความเจริญรุงเรืองของแตละคน 
ขอใหทุกคนไดประสบความสําเร็จทุกประการ...” 

 
หมายเหตุ : จากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนม 2549 “อุตสาหกรรมโคนมไทย กบัการแขงขันในอนาตค  และการ

ปรับตัวของเกษตรกร”, 21-22 สิงหาคม 2549 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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บทวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแขงขันในอนาคตฯ (ตอน 2) 
 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายสินชัย เรืองไพบูลย กรมปศุสัตว 

นายอดุลย วังตาล สมาคมผูเลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเชี่ยน 

นายจิตศักดิ์ ไชยพาน สมาคมกลุมเกษตรกรผูรวบรวมน้ํานมดิบ 

รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 แนวทางวิจัยโคนมไทย (ตอนที่ 1) 
 

ขอเท็จจรงิของ ... ศักยภาพการผลิตโคนมไทย (สิงหาคม 2549) 
จํานวนฟารมโคนม 25,393 ราย (เปนฟารมในเขตภาคกลาง 69.4%) จํานวนฟารมที่สงนม 16,044 ราย  
ผลิตน้ํานมวันละ 1,423.87 ตัน  
จํานวนโคนม 381,702 ตัวเปนแมโครีดนม 154,445 ตัว  
ซึ่ง 71% จัดเปนฟารมขนาดเล็ก (โครีดนมนอยกวา 20 ตัว) 

ประสิทธิภาพการสืบพันธุ: วันทองวาง(หรอืวันหลังคลอดถึงผสมติด)เฉลี่ย 196 วัน 
ผลผลิตและคุณภาพน้ํานมโค: 

ผลผลิตน้ํานมเฉลี่ยรายตัว 3,945±1,537 กก./ระยะใหนม และระยะรีดนมนาน 324±97 วัน  
คุณภาพน้ํานมเฉลี่ย: จํานวนจุลินทรีย 209,843±374,933 โคโลน/ีมล.  
จํานวนเซลลโซมาติก 549,910±704,614 เซลล/มล. เปอรเซน็ตไขมันเฉลี่ย 3.75±0.60 เปอรเซ็นตโปรตีน 3.09±0.29 
เปอรเซ็นตเนือ้นม 12.17±0.86 เปอรเซ็นตเนื้อนมไมรวมไขมัน 8.44±0.49  

 

ที่มา: กรมปศุสัตวและชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย, 2549 
 

งานวิจัยโคนมในประเทศไทยและการนําผลงานวิจัยไปใช 
ปญหาใหญในการนําผลงานวิจัยไปสูผูใช คือ การขาดความเชื่อมตอระหวางนักวิจัยและผูใชผลการวิจัย เชน 

เกษตรกร องคกรเกษตรกร (สหกรณโคนมและศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ) หนวยงานภารัฐ และเอกชน มีปจจัยที่ทาํให
งานวิจัยไมถูกนําไปใชอยางคุมคาการลงทุน ดังนีค้ือ  

 สหกรณสวนใหญไมมีเจาหนาที่สงเสริมประจําสหกรณ จงึขาดผูเชื่อมโยง ถายทอด หรือ ประสานงานให
นักวิจัยพบกับเกษตรกร หรอืนําโจทยวิจัยที่ตองการเสนอใหนักวิจัยทํา หรือ ทํางานสรางขบวนการเรียนรูรวมกนั
ระหวางนักวิจัยและเกษตรกร หรือ สหกรณ 

 นักวิจัยดานโคนมไทย มีจํานวนจํากัด และ มีขอจํากัดของงบสนับสนุนการวิจัย เวลาทําการวิจัย เวลาในการ
ถายทอดผลงานสูผูใช งานวิจยัดานโคนมไมจูงใจใหมีนักวิจัยสนใจทํางานวิจัยเทาที่ควร 

 การสื่อสารโดย วารสารงานวิจัย การสัมมนา การประชุมวิชาการ ในดานโคนมมีอยางตอเนื่องพอควรแตผูใช
อาจไมไดรวมประชุม หรือเอกสารอาจไมถึงผูใช หรือผูใชไมไดพยายามศึกษานํามาประยุทธใชเทาที่ควร เกษตรกรอาจ
มีขอจํากัดในการทําความเขาใจงานวิจัยและนํามาใชในฟารม ตองพึ่งพานักวิชาการ นักสงเสริมของสหกรณ กรมปศุ
สัตว หรือ อ.ส.ค. ชวยในการถายทอด  
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เอกสารผลงานวิชาการโคนมที่มีในปจจุบัน ที่สามารถศึกษาไดเอง ไดแก 
วารสารวิชาการ 

วารสารสัตวแพทย เวชชสารสัตวแพทย วารสารสัตวแพทยศาสตร มข. เชียงใหมสัตวแพทยสาร ประมวล
สาระสังเขปงานวิจัยเกี่ยวกับโคนม พ.ศ. 2526-2542. หองสมุดและศูนยเอกสารการสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

งานประชุมวิชาการ 

 การประชุมวิชาการสัตวแพทยและสัตวเล้ียง สัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย 
 การประชุมวิชาการประจําปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 การประชุมวิชาการโคนมและผลิตภัณฑ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 การประชุมวิชาการโคนมและการสัมมนาโคนม คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 การประชุมสัมมนาวิชาการดานเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 การประชุมวิชาการดานเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

วารสารความรูโคนม 

จดหมายขาวโคนม (สกว.) วารสารโคนม (อสค.) วารสารนมเนสเลย วารสารสัตวบาล วัวควาย (สัตว
เศรษฐกิจ) และวารสารปศุสัตวอื่นๆ 

 

เอกสารที่ประมวลสถานภาพและรวบรวมผลงานวิจัยโคนมในประเทศไทยในระยะที่ผานมา เชน 

 สถานภาพงานวิจัยโคนมไทย (จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ และเปลงศรี อิงคนินันท. 2542. สถานภาพงานวิจัยโค
นมในประเทศไทย (2526-2542). เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการโคนมและผลิตภัณฑ ครั้งที่ 3. 4-5 
พฤศจิกายน 2542. ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร. 174 หนา.) 

 ประมวลสถานภาพองคความรูดานสุขภาพโคนม: แนวทางการวิจัยและพัฒนาในอนาคต (สุณีรัตน เอี่ยมละมัย
, ธีรพงศ ธีรภัทรสกุล และปราจีน วีรกุล. 2542. ประมวลสถานภาพองคความรูดานสุขภาพโคนม: แนวทางการวิจัยและ
พัฒนาในอนาคต. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชุดโครงการ การพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑจากนม. 
กรุงเทพมหานคร. 360 หนา.) 

 ประมวลสาระสังเขปงานวิจัยเกี่ยวกับโคนม พ.ศ. 2526-2542. (การุณ เสนชู และเปลงศรี อิงคนนิันท. 2542. 
ประมวลสาระสังเขปงานวิจัยเกี่ยวกับโคนม พ.ศ. 2526-2542. หองสมุดและศูนยเอกสารการสัตว. คณะสัตว
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. 225 หนา.) 

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนม 2549, 21-22 สิงหาคม ณ คณสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. เลมที่ 1 อุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแขงขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร,  เลมที่ 2 
บทวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแขงขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร และเลมที่ 3 รวบรวม
บทคัดยอผลงานวิจัยดานโคนม พ.ศ.2539-2549. (สุณีรัตน เอี่ยมละมัย, 2549) 
 

มีการจัดอบรม สัมมนา ใหความรู ที่ควรทําอยางตอเนื่องมากกวาที่เปนอยู   
 ที่จัดโดย นักวิชาการ กรมปศุสัตว สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน โดยจัดในพื้นที่ เปนการประสานงานของแต
ละสหกรณกับนักวิชาการ ทีจ่ําเปนตองทาํใหตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาเกษตรกรและสหกรณที่ดูแลอยู  
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 จะเห็นไดวาการถายทอดองคความรูจากเวทีวิชาการโคนมมีอยูตลอด แตการถายทอดในระดับฟารม
อาจมีจํากัด ดวยขาดบุคลากรทีเ่หมาะสมอยางเพียงพอในระดับพ้ืนที่ จุดนี้นาจะเปนปญหาใหญของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย 
 

10 ที่ผานมา (พ.ศ.2539-2549) งานวิจัยโคนมในระยะ 
จากการรวมรวมผลงานการศึกษาวิจัยดานโคนมในระยะป พ.ศ. 2539-2549  พบวามีรายงานวิจัยจํานวน 421 

เรื่อง ซึง่การวบรวมในครั้งนี้ยังไมครบถวนสมบูรณ เนื่องจากอาจมีบางเรื่องที่ติดตามเอกสารไมได และบางเรื่อง
นําเสนอในการประชุมหรือเอกสารตางประเทศ อยางไรก็ตามไดทําการจัดกลุม ไดดังนี ้

 งานวิจัยดานสุขภาพโคนม จาํนวน 232 เรื่อง โดยจัดเปนงานวิจัยดานเตานมอักเสบ คุณภาพน้ํานมและ
ผลิตภัณฑจํานวน 72 เรื่อง งานวิจัยดานการสืบพันธุ จํานวน 73 เรื่อง และงานวิจัยสุขภาพอื่นๆ และที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ จํานวน 87 เรื่อง 

 งานวิจัยดานการปรับปรุงพันธุโคนมจํานวน 62 เรื่อง  
 งานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตโคนมจํานวน 16 เรื่อง  
 งานวิจัยดานอาหารโคนม จํานวน 86 เรือ่ง 
 งานวิจัยดานเศรษฐกิจสังคม จํานวน 25 เรื่อง 

ทั้งนี้ไดรวบรวมบทคัดยอผลงานวิจัยทั้งหมดไวใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรวบรวมบทคัดยอ
ผลงานวิจัยดานโคนม พ.ศ. 2539-2549 (คนหาใน www.vet.kku.ac.th : ประชุมวิชาการโคนม 2549) เพื่อเปน
ฐานขอมูลให เกษตรกร นักสงเสริม นักวิชาการและนักวิจัยไดนําไปใชคนควาศึกษา ประกอบการพิจารณาเลือกใช
ผลงานวิจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมตอไป 

 

เม่ือประมวลเรื่องที่ศึกษาวิจัยดานโคนมในระยะ 10 ปที่ผานมา สรุปภาพรวมงานวิจัยที่มีรายงานไวโดยยอ คือ 
งานวิจัยดานเตานมอักเสบ คุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑ  
งานสวนใหญศึกษาวิจัยดานโรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ และแบบแสดงอาการ โดยมรีายงานการ

เพาะแยกเชื้อที่เปนสาเหตุและเทคนิคการตรวจแยกเชื้อ การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรค จํานวนเซลลโซมาติก
และปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มจํานวนเซลลในน้ํานม เชน ผลของฤดูกาล ระยะการใหน้ํานม อายุแมโค สุขศาสตรการรีด
นม ระบบเครื่องรีดนมตอปญหาเตานมอักเสบ การเปรียบเทียบจําจวนเชื้อจุลลินทรียและเซลลโซมาติกในน้ํานมตนและ
น้ําทายของการรีดในแตละครัง้ วิธีการและเทคนิคในการตรวจเซลลโซมาติกในน้ํานม เชน การเหนี่ยวนําไฟฟา วิธี
อิเล็กทรอนิกส วิธี whiteside test วิธีนับเซลลโซมาติกโดยกลองจุลทรรศน และน้ํายาซีเอ็มที การควบคุมโรคเตานม
อักเสบโดยการจัดการอาหารหรือเสริมสารตานอนุมูลอิสระ รายงานการสํารวจสารตกคางปฏิชีวนะและอะฟลาทอกซิน
ในน้ํานม ศึกษาเซลลโซมาติก คุณภาพและองคประกอบน้าํนมรายตัวโค รายฟารม และน้ํานมรวมจากศูนยรวมน้ํานม 
  

งานวิจัยดานการสืบพันธุ 
สวนใหญเปนงานวิจัยดานการเพิ่มการผสมติด โดยการใชฮอรโมนในการเหนี่ยวนําหรือควบคุมการเปนสัด 

การกําหนดเวลาการผสมเทียมหลังการใชฮอรโมน เชน โปรเจสเตอโรน โปรสตาแกลนดิน จีเอ็นอารเอช ทั้งเปนการใช
ฮอรโมนชนิดเดียวและการใชฮอรโมนหลายชนิดรวมกัน การศึกษาผลของความเครียดจากความรอนชื้นตอการผสมติด 
และการสูญเสียตัวออน การเพิ่มการผสมติดในชวงรอนชืน้โดยการจัดการฟารม ลดอุณหภูมิน้ํากินของโคนม การปรับ
โรงเรือน และการเสริมฮอรโมนเพื่อเพิ่มระดับโปรเจสเตอโรนในระยะแรกของการตั้งทอง การใชเครือ่งอัลตราซาวดใน
การตรวจวินิจฉัยปญหาระบบสืบพันธุ การตรวจเชื้อแบคทีเรียและทดสอบความไวยาปฏิชีวนะในแมโคที่เปนมดลูก
อักเสบ การสาํรวจโรคทางการสืบพันธุในพื้นที่ตางๆ เชน โรคไวรัสไอบีอาร บีวีดี โรคโปรโตซัวนีโอสปอโรซิส โรค
แบคทีเรียเลปโตสไปโรซิส โรคยูเรียพลาสมา ไมโครพลาสมา การทดสอบการใชถุงหุมปนผสมเทียมเพื่อลดความเสี่ยง
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ของเชื้อจากชองคลอดเขาในมดลูกและเพิ่มอัตราผสมติด มีการพัฒนาเทคนคิการตรวจโรคแทงติดตอในน้าํนม
เปรียบเทียบกับการตรวจจากเลือด (ซีรัม)  การสํารวจสถานภาพและปญหาระบบสืบพันธุ การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การผสมติดตํ่าและการมีวันทองวางหรือระยะหางวันตกลูกที่ยาว การลดปญหารกคางหลังคลอด  

 

ในพอพันธุ มรีายงานการศึกษาปจจัยที่มีผลการคุณภาพและการผลิตน้ําเชื้อพอพันธุโคนมไวบาง  
 

งานวิจัยสุขภาพอื่นๆ และที่เกี่ยวของกบัสุขภาพ 
การสํารวจโรคพยาธิภายใน ภายนอก พยาธิในเลือด เชน ทริปพาโนโซม อนาพลาสมา บาบิเซีย และไธลาเรีย 

การควบคุมพยาธิโดยสมุนไพรและทดสอบยาถายพยาธิที่นําเขาจากตางประเทศ รายงานปญหาสุขภาพในแตละพื้นที่ 
ปจจัยที่มีผลตอการเกิดวัณโรคในฟารมรายยอย รายงานโรคพาราทูเบอรคูโลซิสหรือวัณโรคเทียม รายงานการสํารวจโรค
เลปโตสไปโรซิส การสํารวจโรคลิวโคซิส การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคพาราทูเบอรคูโรซิส การทดลองวัคซีน
ตอตานเห็บโค รายงานวัตถุแหลมทิ่มแทงกระเพาะ การผาตัดกระเพาะเคลื่อน รายงานโรคที่เกิดจากอาหารไมสมดุล เชน 
คีโตซิส กรดในกระเพาะ โรคโคอวน (fatty liver) การประเมินยูเรียไนโตรเจนในน้ํานมและในเลือด ปญหากีบอักเสบเรื้อรัง 
การปองกันรักษาโรคจากอาหารพลังงานไมสมดุล ปจจัยสุขภาพตอการผลิตน้ํานมโค การปรับความเย็นในโรงเรือน การ
ปรับอุณหภูมิน้ําดื่ม เพื่อเพิ่มผลผลิต การใชโปรแกรมจัดการสุขภาพและผลผลิตในระดับฝูง การจัดการะบบฐานขอมูลโค
นมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํานม การสรางชุมชนปลอดโรคโดยใชระบบขอมูลใหบริการสุขภาพสัตว  

 

งานวิจัยดานการปรับปรงุพันธุโคนม  
รายงานประสิทธิภาพการผลิตดานผลผลิตและคุณภาพน้ํานม การผสมพนัธุ และสุขภาพ ของโคนมลกูผสมทั้ง

ที่นําเขาจากตางประเทศและที่ปรับปรุงพันธุในประเทศ เชนพันธุ โคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเซียนในระดับสายเลือด
ตางๆ โคนมลกูผสมออสเตรเลียนฟรีเซียนซาฮิวาล โคนมพันธุทีเอ็มแซด โคนมพันธุเอเอฟเอส และโคนมพันธุทีเอฟ  
ลายพิมพดีเอ็นเอโคนมเพื่อพสิูจนการเปนพอแมลูก การสกัดดีเอ็นเอในเซลลรากขนโคนมไทย ความหลากหลาย
พันธุกรรมของยีนเบตาเคซีนและแคปปาเคซีนในโคนมลูกผสม 

รายงานวิธีการทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลงานดานปรับปรุงโคนม วิธีการปรับคานม 305 วัน การ
ประเมินคาทางเศรษฐกิจลักษณะโคนม Animal Model BLUP นําไปสูการสรุปคาการผสมพันธุพอพันธุโคนมและคา
อัตราพันธุกรรมโคนมในประเทศไทย  
 

งานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 
การผลิตตัวออน การยายฝากตัวออน การกระตุนรังไขและก็บโอโอไซต เทคนิคการการผสมนอกตัวโคและการ

เล้ียงตัวออน การแยกเพศตัวอสุจิโค การแยกเพศตัวออนโค  
 

งานวิจัยดานอาหารโคนม  
รายงานการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพน้ํานมโดยการใชอาหารรูปแบบตางๆ องคประกอบอาหารสูตรตางๆ การ

ใชวัสดุเหลือใชในประเทศไทยเปนอาหารโค เชน การยอยไดและพลังงานของขาวโพดหมัก ฟางขาว ตนออยแหง ตน
ถั่วเหลืองติดฝกแหง การผลติขาวโพดหมัก การผลิตขาวโพดหมักคุณภาพสูง การใชกระถินทดแทนอาหารขน การใช
มันเสน มันสําปะหลัง ใบมันสําปะหลัง การใชเปลือกเสาวรสเปนอาหารโคนม การใชซังขาวโพดบดเปนแหลงอาหาร
หยาบ การพฒันาอาหารหยาบคุณภาพดี การใชหญาอุบลพาสพาลัมในการเลี้ยงโคนมไทย ผลของอาหารตอผลผลิต
น้ํานมและสมรรถนะการสืบพนัธุ การเสริมไขมันไหลผาน การเสริมโปรตีนไหลผาน การเสริมโซเดียมไบคารบอเนตเพื่อ
แกปญหาแอซโิดซิส การเสริมอาหารไวตามิน แรธาตุรูปแบบตางๆ รูปแบบการเตรียมและการถนอมอาหารโค 
พฤติกรรมการแทะเล็ม การกนิอาหาร การกินหญา การใชอาหารขนและหยาบในสูตรตางๆ และในรปูแบบตางๆ เพื่อ
ผลผลิตน้ํานม และวิจัยการนําไปใชอาหารในกระเพาะหมกั 
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งานวิจัยดานเศรษฐกิจสังคม  
เปนรายการศึกษาวิจัยปจจัยในชุมชนที่มีตอการผลิตโคนม การใชแรงงานสตรีในฟารมโคนม การบริโภคนมใน

ชุมชน ทัศนคติของเกษตรกรตออาชีพ ตอการพัฒนาสหกรณโคนม ตอการเลี้ยงโคนมพันธุทีเอ็มแซด ระดับการใช
เงินทุนที่เหมาะสมของเกษตรกร แนวทางการฝกอบรมผูเล้ียงโคนม ระบบการบริหารจัดการสหกรณ การกําหนดพืน้ที่
เหมาะสมในการเลี้ยงโคนมโดยเทคนิคระบบสารสนเทศ ลักษณะศูนยรวบรวมน้ํานม การศึกษาความพึงพอใจของ
เกษตรกรผูเล้ียงโคนม ตนทุนการผลิตน้ํานม ผลกระทบจากการตกลงการคาเสรี  

อยางไรก็ตาม งานวิจัย บางเรื่องตองใชเทคนิค วัตถุดิบ เครื่องมือทีร่าคาแพง หรอืไมสะดวกในการใชในพื้นที่ 
เพิ่มตนทุนการผลิต  ทําใหจํากัดการนํางานวิจัยไปใชในพื้นที่อยางตอเนื่อง งานวิจัยหลายเรื่องใหผลดีในการเพิ่มการ
ผลิต เพิ่มคุณภาพ การผสมติด หลังสิ้นสุดงานวิจัยการนําไปใชที่ไมสามารถควบคุมปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบได ทําให
ไดผลไมดีเทาในระยะที่ทําการวิจัย  (ติดตามแนวทางวิจัยโคนมไทยฯ ในฉบับตอไป) 
 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนม 2549 “บทวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมไทย กับการแขงขันในอนาคตและการ
ปรับตัวของเกษตรกร วันที่ 21-22 สิงหาคม 2549 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ : เร่ือง มาตรฐานการรับซื้อน้ํานมดิบ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 เรื่อง มาตรฐานการรับซื้อน้ํานมดิบ 

....................................................................................... 

โดยท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นเปนการสมควรในการกําหนดมาตรฐานการรับซื้อน้ํานมดิบ ซึ้งจะใชเปนเกณฑในการ
พิจารณาการรับซื้อ และราคารับซื้อน้ํานมดิบใหใชเปนเกณฑดียวกันกระทรวงเกษตรปละสหกรณ จึงไดออกประกาศกําหนดมาตรฐานการ
รับซื้อน้ํานมดิบไวดังตอไปนี้ 

๑.  คุณภาพทั่วไปของน้ํานมดิบ ซึ่งจะใชเปนเกณฑพิจารณาการรับซื้อ 
๑.๑. เปนน้ํานมดิบที่รีดไดจากแมโคโดยตรงไมมีการสกัดหรือผสมสารอื่นใดในน้ํานมดิบ 
๑.๒ น้ํานมดิบที่สงถึงผูซื้อจะตองเก็บรักษาไวไมเกิน ๒๔ ชั่งโมง 
๑.๓ น้ํานมดิบตองมีสี กล่ิน รส ตามธรรมชาติ 
๑.๔ อุณหภูมิของน้ํานมดิบตองไมเกิน ๘ องศาเซลเซียส ณ หนาโรงงาน 
๑.๕ ความถวงจําเพาะตรวจโดย Lactodensimeter มีคาระหวาง ๑.๐๒๖ – ๑.๐๓๐ ที่ ๒๐ องศาเซลเซียส หรือ ระหวาง 

๑.๐๒๘ – ๑.๐๓๔ ที่ ๑๕ องศาเซลเซียส 
๑.๖ ไมมีการตกตะกอนของโปรตีน เมื่อทดสอบดวย Ethyl alcohol test ที่ความเขมขนรอยละ ๗๕ ในอัตราสวน ๑:๑ 

โดยปริมาตร 
๑.๗ ไมมีการจับตัวกันเปนกอนโดยวิธีการตม (Clot on boiling test) 
๑.๘ ตรวจดวย Methylene blue test เกินกวา ๔ ชั่วโมง หรือ Resazurin test ๑ ชัว่โมง ไมต่ํากวา ๔.๕ point 

วิธีใดวิธีหนึ่ง 
๑.๙ มีคาความเปนกรดไมเกิน ๐.๑๖ ของกรดแลคติค (Lactic acid) คา pH ๖.๖๐ – ๖.๘๐ 
๑.๑๐ ตองตรวจไมพบสารปฏิชีวนะ โดยการตรวจเบื้องตน เชน วิธี Delvo test หรือเทียบเทาหรือสูงกวา 
๑.๑๑ ไมพบสารตกคางที่เปนพิษ เชน ยาฆาแมลง และสารพิษจากเชื้อรา ในเกณฑปริมาณที่สํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กําหนดหรือตามมาตรฐานสากล 
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-๒- 
 ๑.๑๒   ไมพบสารปนเปอนอื่นๆ เชน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogen peroxide), คลอรีน หรือ อื่นๆ 
 ๑.๑๓  จํานวนจุลินทรียในน้ํานมดิบโดยการตรวจดวยวิธี Direct Microscopic Count ไมมากกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐ กลุมตอ 
ลบ.ซม. ซึ่งจะบังคับใชหลักเกณฑขอนี้ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป  
 

๒. องคประกอบของน้ํานมดิบ ซึ่งจะใชเปนเกณฑพิจารณาดานราคา 
๒.๑ กําหนดราคาตามปริมาณของแข็งรวม (Total Solids : TS) ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามปริมาณของแข็งรวม ที่

วิเคราะหได ดังนี้ 
  รอยละของปริมาณของแข็งรวม (TS) นอยกวา ๑๒.๐๐  ลดลง ๐.๒๐ บาทตอ ก.ก. 
  รอยละของปริมาณของแข็งรวม (TS) ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๙  ลดลง ๐.๑๐ บาทตอ ก.ก. 
  รอยละของปริมาณของแข็งรวม (TS) ๑๒.๓๐ – ๑๒.๕๙  เพ่ิมขึ้น ๐.๐๐ บาทตอ ก.ก. 
  รอยละของปริมาณของแข็งรวม (TS) ๑๒.๖๐ – ๑๒.๘๙  เพ่ิมขึ้น ๐.๑๐ บาทตอ ก.ก. 
  รอยละของปริมาณของแข็งรวม (TS) มากกวาหรือเทากับ ๑๒.๙๐ เพ่ิมขึ้น ๐.๒๐ บาทตอ ก.ก. 
 

 ๓. คุณสมบัติทางดานจุลินทรีย 
๓.๑ จํานวนจุลินทรียในน้ํานมดิบโดยการตรวจดวยวิธี Standard Plate Count (SPC) มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ

ราคา ดังนี้ 
  นอยกวา     ๑๕๐,๐๐๐ โคโลนี ตอ ลบ.ซม.  เพ่ิมขึ้น ๐.๒๐ บาท/ กก. 
  ๑๕๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ โคโลนี ตอ ลบ.ซม.  เพ่ิมขึ้น ๐.๑๐ บาท/ กก. 
  ๓๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ โคโลนี ตอ ลบ.ซม.  เพ่ิมขึ้น ๐.๐๐ บาท/ กก. 
  ๕๐๐,๐๐๑ – ๗๐๐,๐๐๐ โคโลนี ตอ ลบ.ซม.  ลดลง    ๐.๑๐ บาท/ กก. 
  มากกวา      ๗๐๐,๐๐๐ โคโลนี ตอ ลบ.ซม.  ลดลง    ๐.๒๐ บาท/ กก. 

๓.๒ จํานวนเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count) มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา ดังนี้ 
  นอยกวา     ๑๕๐,๐๐๐ เซลล ตอ ลบ.ซม.  เพ่ิมขึ้น ๐.๒๐ บาท/ กก. 
  ๑๕๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ เซลล ตอ ลบ.ซม.  เพ่ิมขึ้น ๐.๑๐ บาท/ กก. 
  ๓๐๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ เซลล ตอ ลบ.ซม.  เพ่ิมขึ้น ๐.๐๐ บาท/ กก. 
  ๕๐๐,๐๐๑ – ๗๐๐,๐๐๐ เซลล ตอ ลบ.ซม.  ลดลง    ๐.๑๐ บาท/ กก. 
  มากกวา      ๗๐๐,๐๐๐ เซลล ตอ ลบ.ซม.  ลดลง    ๐.๒๐ บาท/ กก. 

 

๔. จุดเยือกแข็ง (Freezing Point) 
 คาจุดเยือกแข็งโดยวิธี Cryoscopic Method ในเกณฑที่ยอมรับได คือ สูงกวาหรือเทากับ -๐.๕๒๐ องศาเซลเซียส จะมีการ
ลดลงของราคา ดังนี้ 
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-๓- 
  -๐.๕๑๙ ถึง -๐.๕๑๕ องศาเซลเซียส  ลดลง ๐.๑๐ บาท/ กก.   
  -๐.๕๑๔ ถึง -๐.๕๑๐ องศาเซลเซียส  ลดลง ๐.๒๐ บาท/ กก.   
  อุณหภูมิสูงกวา -๐.๕๑๐ องศาเซลเซียส  ลดลง ๑.๐๐ บาท/ กก. หรอื สงคนืสหกรณ/
ศูนยรวมนม   

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(นายรุงเรือง  อิศรางกูร ณ อยุธยา) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 
                          ตนทุนการผลิตปศุสัตว 
 
 

นางสาวอะคราว  อนันต  
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

ตนทุนการผลติโคนม (น้ํานมดิบ) 
 

สวนประกอบของตนทุนการผลิตน้ํานมดบิ แยกเปนตนทุนผันแปรและตนทุนคงที ่ และแสดงในรูปของเงิน
สดและไมเปนเงินสด โดยแยกตามลักษณะคาใชจายดังนี้ 

 

1. ตนทุนผันแปร ประกอบดวย  
1.1 คาแรงงาน จะแสดงในรูปของเงนิสดใน

กรณีที่มีการจางแรงงาน และไมเปนเงนิสดในกรณี
แรงงานของสมาชิกในครอบครวั ซึง่แรงงานในครอบครัว
ถือวาเปนคาจางรายวนั คาแรงงานจะแยกตามลักษณะ
ของการทํางานดังนี ้
1.1.1     แรงงานในการเลี้ยง ไดแก 

• ผสมอาหาร เตรียมและใหอาหารน้ํา 

• ทําความสะอาดคอก โรงเรือน อุปกรณและตัวโค 

• ใหยาปองกันและรักษาโรค 

• แรงงานดแูลและอื่นๆ 
1.1.2  แรงงานในการเก็บผลผลิต 

• แรงงานรีดนม 

1.2 คาวัสดุ เปนคาใชจายในกิจการเลี้ยงโคนม 
แยกออกไดเปน 
1.2.1 คาอาหาร มีทั้งอาหารขนและอาหารหยาบซึ่ง
อาหารขนจะเปนเงนิสดทัง้หมดสวนอาหารหยาบจะมีทั้ง
เงินสดและไมเปนเงนิสด เชน หญาทีผ่ลิตขึ้นเองในฟารม 
1.2.2 คาน้ํา ไฟฟา เปนคาใชจายเงนิสดที่ใชเฉพาะ
เกี่ยวกับโคนม เทานั้น 
1.2.3 คาซื้ออปุกรณ เปนคาซือ้เครือ่งมอืและอปุกรณ
เฉพาะที่มีราคาตอหนวยไมเกนิ 100 บาท หรือมีอายุการ
ใชงานไมเกนิ 1 ป เชน ถังรีดนม พลั่ว แปรง เปนตน 
1.2.4 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เปนคาน้าํมัน
เชื้อเพลิง และหลอล่ืนที่ใชกบั เครื่องสูบน้ํา รถยนต หรอื
จักรยานยนต เฉพาะสวนที่ใชในกิจการโคนมเทานั้น 
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1.2.5 คายาปองกนัและรักษาโรค เปนคาใชจายเงนิสด
ที่ใชปองกนัและรักษาโรคในการเลี้ยงโคนม 

1.3  คาใชจายอื่นๆ 
1.3.1 คาผสมพนัธุ เปนคาใชจายในการผสมพนัธุซึ่งมี
ทั้งเงนิสดและไมเปนเงนิสด 
1.3.2 คาซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ เปนคาใชจาย
ในการซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณใหอยูในสภาพที่
สามารถใชงานไดดังเดิม 

1.3.3 คาซอมแซมโรงเรอืน เปนคาใชจายในการ
ซอมแซมถาวรวัตถุใหอยูในสภาพเดิม  
1.3.4 คาขนสง เปนคาจางในการขนสงน้ํานมดิบไปยัง
ศูนยรวมนมหรอืโรงงานที่รบัซือ้ 
1.3.5 คาเสียโอกาสของเงินทนุ เปนคาตอบแทนหรอื
ดอกเบีย้ที่เจาของฟารมเสียโอกาสที่จะไดรบั เนื่องจาก
นําเงนิไปลงทนุเปนคาใชจายผนัแปรทัง้หมด แทนทีจ่ะ
นําเงนิไปฝากธนาคาร  

 

2.  ตนทุนคงที่ ประกอบดวย 
2.1 คาใชที่ดิน เปนคาใชจายเงินสด ในกรณีที่มีการเชาที่ดินและไมเปนเงินสดในกรณีที่เปนทีด่ินของตนเอง 
2.2 คาเส่ือมเครื่องมือและอุปกรณ เปนคาใชจายประเมินจากมูลคาของเครือ่งมือและอุปกรณตามอายุการ

ใชงาน 
2.3 คาเสียโอกาสของเครื่องมือและอุปกรณ เปนคาตอบแทนหรือดอกเบ้ียที่เจาของฟารมเสียโอกาสที่จะ

ไดรับเนื่องจากนําเงินไปลงทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณแทนที่จะนําเงินไปฝากธนาคาร 
2.4 คาเส่ือมคอกและโรงเรอืน เปนคาใชจายประเมนิจากมลูคาของคอกและโรงเรอืนตามอายุการใชงาน 
2.5 คาเสียโอกาสคอกและโรงเรอืน เปนคาตอบแทนหรอืดอกเบี้ยทีเ่จาของฟารมเสยีโอกาสที่จะไดรับ

เนื่องจากนําเงนิไปลงทนุสรางคอกและโรงเรือนแทนที่จะนําเงินไปฝากธนาคาร  
2.6 คาเส่ือมพันธุของแมโค เปนคาใชจายประเมินจากมูลคาของแมโครีดนมตามอายุการใหนม 
2.7 คาเสียโอกาสของแมโค เปนคาตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เจาของฟารมเสียโอกาสที่จะไดรับ เนื่องจากนําเงิน

ไปลงทุนเกี่ยวกับแมโครีดนมแทนที่จะนําเงินไปฝากธนาคาร 
 

3.  ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบ จะแสดงในรูป 
3.1 ตนทุนผันแปรตอน้ํานมดิบ 1 กก. 
3.2 ตนทุนทั้งหมดตอน้ํานมดิบ 1 กก. 

การคํานวณตนทุนการผลิต การคํานวณตนทุนการ
ผลิตน้ํานมดิบในแตละเดือน จะคิดเฉพาะคาใชจายใน
สวนของแมโคกําหลังรีดนมในเดือนนัน้เทานั้น ในกรณี
ที่คาใชจายในการผลิตบางอยางไมสามารถแยกออกมา
ไดวา เปนสวนของแมโคกําลังรีดนมเทาใดใหใช หนวย
สัตว (Animal Unit) เปนมาตรฐานในการแบง 

 
 
วิธีการแบงหนวยสัตว   

แมโครีดนม เทากับ 1 หนวยสัตวตอตัว 
โคอายุ 2 ปขึ้นไป “ 1 “ 
โคอายุ 1½ - 2 ป “ 0.75 “ 
โคอายุ 1 – 1½ ป “ 0.67 “ 
โคอายุ ½ - 1 ป  “ 0.50 “ 
โคแรกเกิด - ½ ป “ 0.25 “ 

ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบและราคาที่เกษตรกรขายได 
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ที่มา: สํานักงาน
เศรษฐกิจ การเกษตร 
 

 
 

 
 

 
 

“นมน้ําเหลืองนั้นสําคัญตอลูกโคไฉน” 
 

นมน้ําเหลือง หรือ น้ํานมเหลือง (colostrum) เปนน้ํานมที่แมโคเริ่มสรางในชวงกอนคลอดและขับออกมาจาก
เตานมของแมโคในระยะแรกๆ หลงัคลอด มีความเขมขน หอมหวาน และอุดมไปดวยคุณคาทางอาหารและปจจัยทาง
ชีวภาพที่สําคัญมากมาย ชวยกระตุนพัฒนาการของผนงัลําไสใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปน
แหลงพลังงานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของลูกโคที่คลอดออกมา และที่สําคัญอยางยิ่งคือมีโปรตีนชือ่อิมมูโนโกลบลูิน 
ซึ่งเปนภูมิคุมกนัทางออมจากแมโคที่ทําหนาที่ปกปองลูกโคจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ ชวยใหลูกโคหลังคลอดสุขภาพ
แข็งแรงและอยูรอดปลอดภัย ลูกโคจําเปนตองพึ่งภูมิคุมกันทางออมจากแมเพราะภูมิคุมกันไมสามารถผานจากแมสูลูก
ในขณะที่อยูในทอง และพัฒนาการของระบบภูมิคุมกันของลูกโคจะสามารถปองกันตนเองไดอยางสมบูรณเม่ืออายุได
ประมาณ 5-6 เดือน  

 

ลูกโคที่ไดรบันมน้ําเหลืองไดรับชาเกินไปหรือไมพียงพอ จะเกิดภาวะการถายทอดภูมิคุมกันทางออม
ลมเหลว โดยโปรตีนเกี่ยวกับภูมิคุมกันและระดับไวตามินเอต่ําติดตอกันนานหลายสัปดาห และมีรูปแบบกรดไขมันและ
กรดอะมิโนที่จาํเปนในเลือดแตกตางจากลูกโคปกติ บางทานอาจสังเกตเห็นวาลูกโคเหลานี้จะเลี้ยงยาก ออนแอ 
เจ็บปวยไดงายจากปญหาสุขภาพที่สําคัญในชวงอายุนอย เชน ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด ทองเสีย ปอดบวม 
สะดืออักเสบ และขอขาอักเสบ เปนตน สงผลใหการเจรญิเติบโตชา และจากการศึกษาพบวาลูกโคเหลานี้มีโอกาสตาย
จากปญหาสุขภาพมากกวาลูกโคที่ไดรับนมน้ําเหลืองอยางเพียงพอถึงรอยละ 70 สงผลใหเกษตรกรผูเล้ียงโคสญูเสีย
คาใชจายในการดูแลรักษาอาการเจ็บปวย หรือรุนแรงถึงขั้นสูญเสียลูกโคไปเลย ทําใหเกษตรกรเสยีโอกาสในการสราง
รายไดจากการเลี้ยงโค และเวลาไปกับการรอคอยลูกโคตัวใหม ที่ตองใชเวลาอยูในการตั้งทองนาน 9 เดือนเศษ   

 

แนวทางในการปฏิบัติ ลูกโคจําเปนที่จะตองไดรับนมน้าํเหลืองสะอาดปลอดโรคโดยเร็วที่สุดอยางเพียงพอ (
รอยละ 10-15 ของน้ําหนักลูกโค) โดยพยายามใหดูดนมแม/จากขวดนมหรอืการกรอก จากแมโคหรือจากโคในฟารม

ป ตนทุน ราคา
เกษตรกรขาย

ได 

ราคาหนา
โรงงาน 

2538 6.55 7.96 9.25 
2539 7.25 9.25 10.50 
2540 7.79 9.39 12.50 
2541 7.72 10.66 12.50 
2542 7.74 10.97 12.50 
2543 7.76 11.12 12.50 
2544 8.00 11.33 12.50 
2545 8.15 11.34 12.50 
2546 8.20 11.35 12.50 
2547 8.51 11.38 12.50 
2548 8.60 11.40 12.50 
2549  

(มค. - มีค.) 
9.22 11.52 12.50 

หมอวัวไขปญหาสุขภาพโคนม...  
โดย  ผศ.นส

คณะสั
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เดียวกันที่ผานการตรวจโรคประจําป ภายใน 6 ชั่วโมงหลังคลอด เพราะความสามารถในการนําภูมิคุมกันทางออมไป
ใชไดโดยตรงผานผนังลําไสจะลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งสูญเสียคุณสมบัตินี้ไปเม่ือลูกโคอายุเกิน 24 ชั่วโมง  

 

ขอพึงระวัง การกรอกน้ํานมควรระมัดระวัง เพราะลูกโคอาจจะเกิดการสําลัก และอาจทําใหเกิดปอดบวมปอด
บวมตามมาได   

 

เอกสารอางองิ 
1. Howard, J.L. and Smith, R.A.  1999.  Current Veterinary Therapy 4; Food Animal Practice. W.B. Saunders  
    Company, Philadelphia.  766 p.   
2. Svesson, C., Lundborg, K, Emanuelson, U., Olsson, S.  2003.  Morbidity in Swedish dairy calves from birth    
    to 90 days of age and individual calf-level risk factors for infectious diseases.  Prev Vet Med 58: 179–197. 

 
            “มีปญหา ปรึกษาหมอวัว” e-mail: chaiyot@kku.ac.th 
 

 

งานวิจัย พัฒนาชาติไทย  
 
 
 
การใชโปรแกรมการจัดการสุขภาพและผลผลติระดับฝูงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิตในฟารมโคนมขนาดเล็ก : ผลตอราคาน้ํานมดิบ 
 

เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ1,2  จตุรงค วงศสนิท2,3  ศุภชาติ ปานเนียม2  อรชุน สงจิตตสวัสดิ์2  ธิติมา ชางพุม2   
ธีรวัฒน ตันสวัสดิ์2  คมเดช จีนะเจริญ2 และ ธนู ภิญโญภูมิมินทร1,2

1ภาควิชาสูติศาสตรฯ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
2โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

3ภาควิชาศัลยศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 

 
บทคัดยอ 

 

การศึกษานี้เปนการศึกษาผลการใชโปรแกรมการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟารมโคนมรายยอยที่
มีตอราคาน้ํานมดิบ โดยเปรียบเทียบฟารมที่เขารวมในโปรแกรมจํานวน 58 ฟารมกับฟารมที่ไมไดเขารวมจํานวน 62 
ฟารม มีกําหนดการเขาปฏิบัติงานในฟารมของสัตวแพทยอยางสม่ําเสมอเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใหคาํแนะนําและเปนที่
ปรึกษาของเกษตรกรในดานตางๆ ของขบวนการผลิต จากการวิเคราะหขอมูลต้ังแตเดือน ม.ค. 2542 – ธ.ค. 2543 
พบวา ปริมาณน้ํานมดิบ และปจจัยสภาพภูมิอากาศ อันไดแก อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย และปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ย ไมมีความสัมพันธกับราคาน้ํานมดิบเฉลี่ยของเกษตรกร (r = 0.06, -0.03, 0.04 และ -0.07 ตามลําดับ) เกษตรกร
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ที่เขารวมโปรแกรมการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูง มีราคาขายน้ํานมดิบโดยเฉลี่ยเทากับ 11.30 ± 0.17 บาท/
กก. ซึ่งสูงกวากลุมที่ไมเขารวม (11.25 ± 0.17 บาท/กก.) อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) การศึกษานี้ชี้ใหเห็นถึงประโยชน
ของการปฏิบัติงานในรูปแบบการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูง ในการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรผูเล้ียงโคนมราย
ยอยและผูบริโภคไดน้ํานมดิบคุณภาพ 
 
เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ  จตุรงค วงศสนิท  ศุภชาติ ปานเนียม  อรชุน สงจิตตสวัสดิ์  ธิติมา ชางพุม  ธีรวัฒน  ตันสวัสดิ์  คมเดช  

จีนะเจริญ และ ธนู ภิญโญภูมิมินทร. 2545. การใชโปรแกรมการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตในฟารมโคนมขนาดเล็ก : ผลตอราคาน้ํานมดิบ.  เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 40 สาขาสัตว สัตวแพทยศาสตร, 3-5 กุมภาพันธ 2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพฯ. หนา 406-413. 

 
ที่มา: เอกสารรวบรวมบทคัดยอผลงานวิจัยดานโคนม พ.ศ. 2539-2549. ประชุมวิชาการโคนม 2549 วันที ่21-22  

สิงหาคม 2549 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ณัฏฐชานันท  ผิวนิล 
 

ใกลเทศกาลปใหมเขามาทุกที มอบของขวัญปใหมกับคนที่คุณรักดวยผลิตภัณฑนม ซึ่งในปจจุบันมีใหเลือก
หลายแบบ หลายราคา เพื่อแสดงความเคารพและมอบความสุขใหกับคนใกลชิดแลวยังเปนการชวยสงเสริมเกษตรกรผู
เลี้ยงโคนมทางหนึ่งดวยคะ  เริ่มตนขาวดีกันกอนคะ ผลจากการเปดเสรีทางการคา สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อัตรา
ดอกเบี้ยขาขึ้น และภาวะคาครอบชีพตัวสูงขึ้น สงผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณได
อนุมัติเงินกูดอกเบี้ยตํ่าจํานวน 27 ลานบาท ชวยเหลือกองทุนพัฒนาสหกรณเพื่อชวยเหลือสมาชิกผูเลี้ยงโคนมในการ
นําไปพัฒนาประสิทธิภาพ การประกอบการเนน 2 กิจกรรมหลักคือ ผลิตโคสาวทองคุณภาพดีทดแทนฝูง และการผลิต
อาหารหยาบหรือขาวโพดหมักสําหรับโคนม (ไทยรัฐ 28 พ.ย. 49)  

 ผลจากการประชุมผูนําองคกรเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมทั่วประเทศเรื่อง “ปญหาความเดือนรอนของเกษตรกร
ผูเลี้ยงโคนมไทย” เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 49 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท ที่ผานมา ที่ประชุมมีมติเอกฉันทใหผูเกี่ยวของเรง
ดําเนินการยื่นหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้   ขอปรับราคาน้ํานมดิบจากเดิม 12.50 บาท/กก. เปน 
14.50 บาท/กก. เพื่อบรรเทาปญหาความเดือนรอนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม โดยขอใหพิจารณาปรับราคาดังนี้ ขอให
ปรับราคาน้ํานมดิบ กก.ละ 1 บาท ภายใน พ.ย. 49 และอีก 0.50 บาท ภายใน เม.ย. และ ก.ย. 50    พิจารณานําเขา
นมผงขาดมันเนย ขอใหคณะรัฐมนตรี ปรับเพิ่มอัตราภาษีในโคตาไมนอยกวารอยละ 12 นอกโคตาไมนอยกวารอยละ 20 
(เดิมเก็บรอยละ 5) และนําเงินภาษีสวนที่เพิ่มนํากลับมาพัฒนาการเลี้ยงโคนมภายในประเทศเพื่อเตรียมความพรอมใน
การแขงขันกับการคาเสรี   ใหผูแปรรูปผลติภัณฑนมระบขุางกลองหรือถุงใหชัดเจนวา “ผลิตภัณฑนมในกลองผลิตจาก
วัตถุดิบใด” .... และหากไมไดรับการพิจารณาตามขอเรียกรองของเกษตรกร วันที่ 29 พ.ย. 49 เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมทั่ว
ประเทศจะนําโคนมที่ไดรับจากโครงการของรัฐมาคืน และจะเลิกเลี้ยงโคนม (www.thaidairy.net)  

  ผลสืบเนื่องจากมติที่ประชุม ในวันที่ 23 พ.ย. 49 มีม็อบเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจากกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโค
นม จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 100 คน รวมตัวกันยื่นหนังสือรองเรียนขอใหปรับราคาน้ํานมดิบตอผูวาฯ นครราชสีมา 
สําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมจังหวัดกาญจนบุรี กวา 200 คน ไดยื่นหนังสือรองเรียนตอผูวาราชการเชนกัน จากปญหา
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ดังกลาวยังไมมีหนวยงานใดออกมารับผิดชอบรวมผลักดันแกไขราคาน้ํานมดิบใหมีราคาสูงขึ้น ทําใหกลุมชุมนุมสหกรณ
ผูเลี้ยงโคนมทั้ง 3 ชุมนุม ไดแก ชุมนุมสหกรณผูเลี้ยงโคนมแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณโคนมภาคกลางและชุมนุม
สหกรณผูเลี้ยงโคนมภาคใต ไดมีมติเห็นชอบรวมกันวาจะไมสงน้ํานมดิบใหกับ อ.ส.ค. จนกวา อ.ส.ค. จะเขามาชวยแกไข
ปญหาราคาน้ํานมดิบ (มติชน 1 ธ.ค. 49 , ขาวสด 2 ธ.ค. 49 และ สยามรัฐ 4 ธ.ค. 49)  กระทรวงเกษตรฯ สั่งยุบ
โครงการโคลานครอบครัว เนื่องจากที่ผานมาการดําเนินงานโครงการโดยบริษัทสงเสริมธุรกิจเกษตรไทยหรือเอสพีวี มี
ความคืบหนานอยมาก โดย ธ.ก.ส. ระบุวาโครงการดังกลาวเปนไปไดในทางปฏิบัติ แตไมสามารถเรงดําเนินใหได
ปริมาณตามเปาหมายที่ทางการเมืองระบุเอาไว คือ ลานครอบครัวภายใน 5 ป เพราะโคในประเทศมีจํานวนนอย การ
สงเสริมผสมเทียมคืบหนาเพียง 1.5% การสงเสริมการเลี้ยงโคจึงไมเหมาะในเชิงธุรกิจ (กรุงเทพธุรกิจ 29 พ.ย. 49, 
ไทยรัฐ 29 พ.ย. 49)  

 ครม. มีมติแตงต้ังขาราชการระดับ 10 ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 8 ตําแหนง โดยแตงต้ังให  
1. นายภิรมย  ศรีจันทร รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปนอธิบดีกรมปศุสัตว 
2. นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว เปนรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ 
3. นายสรพล  เถระพัฒน รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปนผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ 
4. นายธีระ  วงศสมุทริ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เปนรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ  
5. น.ส.สุพัตรา  ธนเสนีวัฒน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
6. นายเรืองชัย  บุญญารัตน ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ไปดํารงตําแหนงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
7. นายสุรพงษ  ปรานศิลป ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เปน อธิบดีกรมการขาว และ 
8. นายกนก  คติการ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เปนเลขาธิการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรฯ  
โดยตําแหนงดังกลาวมีผลต้ังแตไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนตนไป (ผูจัดการรายวัน 22 พ.ย. 49) 

กลับมาเจอกันหลังปใหม หวังวาคงจะมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมคะ 
☺  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนม 2549 วันท่ี 21-22 สิงหาคม 2549 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3 เลม คนหาไดใน vet.kku.ac.th และติดตอซื้อในรูปแบบ CD ราคา 100 บาทไดท่ี
บรรณาธิการจดหมายขาวโคนม  

ปฏิทิน กิจกรรม 
19-28 ม.ค. 50 งานวันเกษตรอีสาน ประจําป 2550 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

โดย คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
23 ม.ค. 50 

 
งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร ครั้งที่ 3 ประจําป 2550 ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด ขอนแกน 
โดยภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับกรมปศุสัตว  

26-27 ม.ค. 50 วันโลกสัตวเล้ียง   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

30 ม.ค. – 
2 ก.พ. 50  

งานประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45     ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน   
โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2-11 มี.ค. 50 งานวันเกษตรแหงชาติ 2550 เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

6-7 มิ.ย. 50 ประชุมวิชาการ “ปศุสัตวพอเพียง สัตวเล้ียงยั่งยืน”   ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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จดหมายขาวโคนม เปนเอกสารเผยแพรราย 2 เดือน จัดทําภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อประมวลเนื้อหาสาระ ติดตามและ
สื่อสารความเคลื่อนไหวในแวดวงโคนม (คนหาใน vet.kku.ac.th) 
ที่ปรึกษา :   รศ.ดร.จันทรจรัส  เรี่ยวเดชะ 
บรรณาธิการ :  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย 
ผูชวยบรรณาธิการ : นางสาวชอทิพ  อรุณเดชาชัย     นางสาวณัฏฐชานันท  ผวินิล 
กองบรรณาธกิาร:  นายสินชัย  เรอืงไพบูลย     นายอดุลย  วังตาล     นายณัฐวุฒิ  ประทีปะวณิช 
                               รศ.ดร.ฉลอง  วชิราภากร      ผศ.น.สพ.ดร.อนันตชัย  ชัยยศวิทยากุล      
ฝายจัดการ :   นางสาวอัญรินทร  อุนไธสง 
ขอมูลสมาชิกจดหมายขาวโคนม 

ทานสมาชิกเปล่ียนแปลงที่อยู หรือแนะนําสมาชิกใหม ผูทํางานวิจัยดานโคนมหรือสาขาที่เกี่ยวของที่ทานเห็น
วาควรไดรับประโยชนจากการรับรูการสื่อสารนี้ โดยกรอกรายละเอียดสงมาตามที่อยูดานลาง 

     กรุณาสง :   สํานักงานจดหมายขาวโคนม  
              คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40002 

                           โทรศัพท 06-8900747, 08-15677989 โทรสาร 043-202404 
                           E-mail:trfdairynews@yahoo.com

  DAIRY  17
                    NEWSLETTER 
   TRF

mailto:trfdairynews@yahoo.com

	หมายเหตุ : จากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนม 2549 “อุตสาหกรรมโคนมไทย กับการแข่งขันในอนาตค  และการปรับตัวของเกษตรกร”, 21-22 สิงหาคม 2549 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
	 
	บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแข่งขันในอนาคตฯ (ตอน 2) 
	รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
	นายสินชัย เรืองไพบูลย์ กรมปศุสัตว์ 
	นายอดุลย์ วังตาล สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน 
	นายจิตศักดิ์ ไชยพาน สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ 
	รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
	 แนวทางวิจัยโคนมไทย (ตอนที่ 1) 


	งานวิจัยโคนมในประเทศไทยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ 
	งานประชุมวิชาการ 
	วารสารความรู้โคนม 

	ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนม 2549 “บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมโคนมไทย กับการแข่งขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร วันที่ 21-22 สิงหาคม 2549 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
	 



