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ผานเมษายน วันสงกรานต ปใหมไทย ไปแลว คนไทยควรใจเย็นใหมากขึ้น และรักสามัคคี ชวยประเทศชาติและสังคม
ที่เราอยูใหมาก คิดถึงและกระทําดีตอสวนรวมมากกวาคิดถึงประโยชนสวนตัว ทําความเขาใจและปฏิบัติอยางพอเพียง พอดี 
ถูกตอง ซื่อสัตย ประเทศไทยจะไดผานพนชวงลําบากนี้ไปไดโดยสูญเสียนอยลง แววเสียงขาวดีจากรัฐบาลใหเกษตรกรผูเล้ียง
โคนมและสหกรณฯ มีกําลังใจขึ้นในเรื่องการเพิ่มราคาน้ํานมดิบ ณ หนาโรงงานผลิตนมแปรรูป เปนเสียงเรียกรองในปที่ผาน
มาถึงปจจุบันอยางมากจากกลุมเกษตรกร ดีใจดวยมากๆ ที่มีผลชัดเจนไดราคาน้ํานมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทุกสหกรณ ศูนยรวบรวม
น้ํานม และเกษตรกรทุกฟารม ตองรวมมือกันผลิตน้ํานมคุณภาพดีอยางเขมแข็ง ดังนั้นการเพิ่มราคาใหเนนระบบการเพ่ิมลด
ราคาตามคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานการรับซื้อน้ํานมดิบใหเขมงวด เพ่ือไดน้ํานมคุณภาพดีจริงเปนการสรางความมั่นใจให
ผูบริโภคและสงเสริมการขยายตลาดน้ํานมโคในอนาคต ทุกคนที่อยูในอุตสาหกรรมโคนมตองรักกัน ชวยสนับสนุนกันอยาง
จริงใจและทําใหมากขึ้น 

โคนมและสหกรณฯ มีกําลังใจขึ้นในเรื่องการเพิ่มราคาน้ํานมดิบ ณ หนาโรงงานผลิตนมแปรรูป เปนเสียงเรียกรองในปที่ผาน
มาถึงปจจุบันอยางมากจากกลุมเกษตรกร ดีใจดวยมากๆ ที่มีผลชัดเจนไดราคาน้ํานมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทุกสหกรณ ศูนยรวบรวม
น้ํานม และเกษตรกรทุกฟารม ตองรวมมือกันผลิตน้ํานมคุณภาพดีอยางเขมแข็ง ดังนั้นการเพิ่มราคาใหเนนระบบการเพ่ิมลด
ราคาตามคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานการรับซื้อน้ํานมดิบใหเขมงวด เพ่ือไดน้ํานมคุณภาพดีจริงเปนการสรางความมั่นใจให
ผูบริโภคและสงเสริมการขยายตลาดน้ํานมโคในอนาคต ทุกคนที่อยูในอุตสาหกรรมโคนมตองรักกัน ชวยสนับสนุนกันอยาง
จริงใจและทําใหมากขึ้น 

ขาวดีมากขึ้นวันศุกรที่ 20 เมษายน 2550 ที่ผานมา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย (นายไพบูลย วัฒศิริธรรม) จัดประชมุเชิงปฏิบัติการ ”ขับเคล่ือนสังคม” 8 กลุม กลุมที่ 3 เปนกลุม
นโยบายเกษตรที่มีผลกระทบสูงตอเกษตรกร โดยกลุม 3.4 กลุมอุตสาหกรรมโคนมไทยและอาชีพเกษตรกรโคนม) ณ ตึกสันติ
ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ทางกลุมไดนําเสนอพิจารณามาตรการ พรบ. นมและผลิตภัณฑนม อนุมัติใชเงินกองทุนพัฒนาโคนมเพื่อ
เพ่ิมปะสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุน (ผลกระทบจาก FTA)  และโครงการรณรงคบริโภคนม ขอใหทั้ง 3 มาตรการผานความ
เห็นชอบและไดรับการผลักดันใหเห็นผลเปนรูปธรรม    

ขาวดีมากขึ้นวันศุกรที่ 20 เมษายน 2550 ที่ผานมา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย (นายไพบูลย วัฒศิริธรรม) จัดประชมุเชิงปฏิบัติการ ”ขับเคล่ือนสังคม” 8 กลุม กลุมที่ 3 เปนกลุม
นโยบายเกษตรที่มีผลกระทบสูงตอเกษตรกร โดยกลุม 3.4 กลุมอุตสาหกรรมโคนมไทยและอาชีพเกษตรกรโคนม) ณ ตึกสันติ
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นักคิด นักวิชาการ และนักวิจัยดานโคนม ยังมีใจดําเนินงานโคนมอยูอยางตอเนื่อง แมจะแผวลงบาง และหลายคนหัน
ไปทํางานกับพืชและสัตวเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ดวยบาง แตยังคงมีงานวิจัยโคนมดําเนินการอยูในปจจุบัน และที่สําคัญงานวิจัยที่
เคยนําเสนอในระยะที่ผานมาหลายงานยังไมถูกนํามาใชเทาที่ควร ดวยขาดการเชื่อมโยงระหวางนักวิชาการ นักวิจัย และกลุม
ผูใช ซึ่งเคยวิเคราะหและนําเสนอมาตลอดวา สหกรณตองมีนักสงเสริมประจําที่จะทํางานเชื่อมโยงกับเจาหนาที่รัฐ นักวิจัย และ
นักวิชาการ ในการนําความรูมาถายทอดประยุกตใชใหแกเกษตรกรสมาชิก ผูนําองคกรเกษตรกรตองพัฒนาแนวคิดดานการ
จัดการบริหารองคกรในแบบธุรกิจและขบวนการผลิตอาหารนมคุณภาพ เจาหนาที่รัฐตองมีการพัฒนาองคความรูที่เปนปจจุบัน
อยางตอเนื่อง เพ่ือการเปนพ่ีเล้ียงที่ดีแกเกษตรกร หลายสหกรณไดดําเนินการกิจกรรมเหลานี้เปนอยางดี แตสหกรณจํานวน
มากไมไดใหความสําคัญในกิจกรรมขบวนการพัฒนาเหลานี้ ตองขอฝากผูมีสวนเกี่ยวของใหชวยกันคิดและนําสูการปฏิบัติใหได 
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยในองครวม 
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สาระ 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  การปรับตัวเกษตรกรและองคกรเกษตรกรในอนาคต (ตอน 2) 
  อาชีพการเลี้ยงโคนมไทยแบบยั่งยืนภายใตเศรษฐกิจพอเพยีง: (ตอน 2) 
  อาหารและการจัดการใหอาหารโคนในทศวรรษหนา (ตอนที่ 3): แนวทางในการเลอืกใชอาหารหยาบใหเหมาะสม 
  ดื่มนม....เปนมะเรง็จริงหรือ?? 
  อุณหภูมิน้ําดื่มท่ีมีผลตอความเครียดและการใหผลผลติน้ํานมของโคนมในชวงฤดูรอน 
  เปดคอลัมนใหม..... คุณถาม:เราตอบ 



 

 

พระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

เมื่อวันที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๔๑ 

 
“...คําวาพอเพียง มีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก 
ไมไดหมายถึง การมีพอสําหรับใชของเทาน้ัน แตมีความหมายวา พอมีพอกิน...
พอมีพอกินน้ี ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง...” 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

“เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน ถงึระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียงหมายถงึ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเปนที่จะตองมีภูมิคุมกันในตัวดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนีจ้ะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาตางๆ มาใชในการ
วางแผนและดําเนินการทุกขัน้ตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่
ของรฐั นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม 
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี” 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จึงประกอบหลักการหลกัวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ 
๑. เปนปรัชญาแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชมุชน 

จนถึงระดับรัฐ 
๒. เปนปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
๓. จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน เพื่อใหสมดุล และพรอมตอการรองรบัการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
๔. ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัว

ที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
๕. จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ

วางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน 
๖. จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรฐั นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ 

ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มี
สติปญญา และความรอบคอบ 

 
ที่มา:  สมพร เทพสิทธา. 2546. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ. บริษัทธรรมสาร จํากัด.      
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การปรับตัวเกษตรกรและองคกรเกษตรกรในอนาคต (ตอน 2) 

นายอดุลย  วังตาล 
สมาคมผูเล้ียงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเชี่ยน 

 

 

วิเคราะห ตลาดน้ํานมดิบไทย หรือ ตลาดนมสดแท 100% โดยใช Porter 5 forces analysis 
 

   TRF

 
การวิเคราะหตลาดน้ํานมดิบไทย 

คูแขงปจจุบัน 

• นมผงขาดมันเนย (SMP) และนมผงเต็มมันเนย (WMP) 

• นมถั่วเหลือง  

• ชาเขียว น้ําอัดลม 

• น้ําผลไม 
คูแขงในอนาคต 

• Milk Protein Concentrate จากอุตสาหกรรมนม
ตางประเทศ 

• Whey Protein 

• Fortified Drink with Vitamin and Mineral Added 

• ชา+สมุนไพร ผลไมผสมตางๆ 
Customer 

• ตลาดภายในประเทศยงัโตไดอีกเยอะ แตไมรูเรือ่ง
วานมที่บรโิภคเปนนมสดแท 100%หรอืไม 

• ตลาดตางประเทศกําลังขยายตัว ตองการนมสด
แทเชนกนั 

• แนวโนมตองการ Organic, Immunity milk, นม 
Specialized 

Supplier 

• ปจจัยการผลิตนมดิบสูงขึ้น เชน มันเสน อาหาร
หยาบที่ตองแยงกับโคเนือ้ 

• ตองนําเขาแหลงโปรตีนอาหารสัตว เชน กากถั่วเหลือง 

• เกษตรกรที่ไดรบัฟารมมาตรฐานยังคงมีนอยทาํให
การผลิตนมคุณภาพยังไมมั่นใจ 

• การทํา Organic Milk ทําไดยากแตก็มี Demand 
ในตลาดเชนกัน 

สินคาทดแทน 

• ไข 

• ผลไมตามฤดูการ 

• ผลิตภัณฑจากถัวเหลือง 

• Cereal Bar และ ธัญพืชสําเร็จรูปตางๆ 

• อาหารเสริมตางๆ (มองวานมเปนอาหารสขุภาพ) 

 

จากปญหาอุปสรรคขางบน และจากการวิเคราะห SWOT และ Porter แนวทางแกไขคือ เกษตรกรตองเรง
ปรับตัวโดยดวน ในเกือบทกุดาน โดย ภาครัฐและองคกรเกษตรกร ตองรีบดําเนินการสงเสริมอบรมเปลี่ยนแปลง 
เพื่อใหปรับตัวไปในทิศทางที่ทําใหเกิดความอยูรอด กองทุนปรับความเขมแข็งที่รัฐบาลมีใหเกษตรกรตองรีบนํามา
ดําเนินการ 

 

 
 

องคกรเกษตรกรของผูเลี้ยงโคนมไทย 

1. ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด ไดจดทะเบียนครั้งแรก ชื่อ “ชุมนุมสหกรณโคนม จํากัด” เมื่อ
วันที่ 28 ต.ค. 2528 และไดรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน “ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด” เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2530 
และไดยายสถานที่ต้ัง สํานักงานชั่วคราวที่ ถ.กรุงเกษม เทเวศร มาอยูที่สํานักงานถาวร ที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด ทําหนาที่เปนตัวแทนสหกรณผูเล้ียงโคนมที่อยูในรูปสหกรณ โดย
มีสมาชิกเปนสหกรณโคนมทัว่ประเทศ มีสมาชิกอยู 117 สหกรณ มีน้าํนมดิบที่รับผิดชอบอยู 1,600 ตันตอวัน (70% 
ของทั้งหมด) ดูแลนโยบายทางดานโคนมทุกอยาง ตลอดจนเงินชวยเหลือจากภาครัฐลงสูเกษตรกรจะผานชุมนุม
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สหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด เสียเปนสวนใหญ และรวมพิจารณาทุกเรื่องต้ังแตการนําเขานมผงแตละป การจัด
โควตานมโรงเรียน การขึน้ราคาน้ํานมดิบ การชวยเหลือเงนิทุนยามเกิดวิกฤต 

ที่ผานมา ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด ทําหนาที่สวนใหญในการแกปญหาการขายน้ํานมดิบ
ใหกับสมาชิกเปนรายวัน สิ่งที่ขาดอยูคือ การวางแผนระยะยาวอยางเปนระบบ 

2. สมาคมผูเลี้ยงโคนมไทยโอลสไตนฟรีเช่ียน ไดจดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2543 โดยเริ่มจาก
การเปนชมรมฯ ซึ่งกอต้ังโดยคุณอุดม วังตาล และคุณยอด วัฒนศิลป ในวันที่ 2 มิ.ย. 2532 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาการเลี้ยงโคนมของไทยใหเขมแข็ง โดยการเชิญนักวชิาการและเกษตรกรมาเปนสมาชิกและใหความรู
แลกเปลี่ยนกับเกษตรกร ตลอดจนการจัดสัมมนาและอบรมความรูใหกบัเกษตรกร โดยนําวิทยากรจากในและนอก
ประเทศมา นอกจากนี้สมาคมฯ ยังดํารงตําเหนงเปนที่ปรกึษาของชุมนุมสหกรณฯ อีกดวย สมาคมฯ เปนที่ปรึกษาใน
การขึ้นราคาน้าํนมดิบทั้ง 2 ครั้ง สมาคมฯ เปนแกนนําในการคัดคานการเปดเสรี FTA กับประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ซึง่ดําเนินการถึงขั้นการฎีกากับสมเด็จพระเจาอยูหัว การเขาพบทูตของทั้งสองประเทศ การขอเขาพบกับ
นายกรัฐมนตร ี ตลอดจนการใหความรูเรื่องนี้แกเกษตรกรทั่วประเทศ สมาคมฯ ยังคงติดตามความเดือดรอนของ
เกษตรกรและเปนแกนนําในการดําเนินการทําโครงการเพื่อแกไขผลกระทบจาก FTA อีกดวย ปญหาของสมาคมฯ ที่
ผานมาเปนปญหาในการจัดการ การไมมรีายไดเพราะเปนองคกรไมหวังกําไร จึงขาดบุคลากรและปจจัยในการทํางาน
ใหมีคุณภาพมากกวานี้ 

3. สมาคมกลุมเกษตรกรผูรวบรวมน้ํานมดบิ ไดจัดต้ังขึน้ในป 2544 เพื่อพัฒนาเกษตรกรผูมีอาชีพ
เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนมและจัดสงน้ํานมดิบใหกับศูนยน้ํานมดิบที่เปนเอกชน ปจจุบันมีเกษตรกรอยูภายใตการดูแล 
5,487 ครอบครัว จากศูนยที่เปนสมาชิก 27 ศูนย มีน้ํานมดิบที่รับผิดชอบอยูประมาณ 600 ตัน/วัน ทีผ่านมาสมาคมนี้
ยังรวมตัวกันไมเหนียวแนนจวบจนเมื่อ 2 ป ที่ผานมา 

ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศ จํากัด และ สมาคมผูรวบรวมฯ โดยมีสมาคมผูเล้ียงโคนมฯ เปนสักขีพยาน
ไดเซ็นสัญญาจับมือกันในป 2547 เพื่อทําใหน้ํานมดิบเปนกอนเดียวและสามารถบริหารได ซึ่งชวยอยางมากในการทํา 
MOU และบริหารไมใหเกิดการเทนมในปจจุบัน 

กลุมที่ไมไดรวมตัว ประกอบดวย ฟารมใหญๆ เชน โชคชัยแดรี่ฟารม ฟารมโคนมปกธงชัย ฟารมโคนมวัง
มวงของบริษัท ซีพ ีและฟารมของวิทยาลัยเกษตรกรรม และมหาวิทยาลัย 

ปญหาทีเ่กิดมากที่สุดคือ การขาดขอมูลปรมิาณน้ํานมดิบทั้งหมด การที่น้ํานมดิบไมเปนหนึ่งเดียว เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปมา การแยงปริมาณน้ํานมและผลักน้ํานมออกในบางชวง กอใหเกดิการไหลของน้ํานมไป  ๆ มา  ๆ ทําใหการ
วางแผนทําไดลาํบาก สมาชิกตางไมบอกความจริงทําใหตัวเลขคลาดเคลื่อน และเกิดภาวะนมลนเพราะไมมีทีไ่ป นมขาดในบาง
ระยะ 
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วิเคราะห องคกรเกษตรกรโคนม โดยใช SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) 

• เปนอาชีพพระราชทานที่ทุกรัฐบาลใหความสนใจ 

• นมเปนผลิตภัณฑที่เสียงาย ทําใหเกษตรกร
ตองรวมตัวเขาสังกัดเพือ่ขาย 

• เกษตรกรเปนเจาของสหกรณ จึงตอบสนอง
ความตองการผูเลี้ยงไดดีกวา ยกเวน ศูนย
เอกชนที่เอาใจใสดูแลสมาชิกเปนอยางด ี

• มีกองทนุใหกู ดอกเบีย้ตํ่า 

• มีกฎหมายควบคุม และใหผลประโยชนกับ
สหกรณโดยเฉพาะ 

• หนวยงานของรัฐ มักจะสนับสนนุมากกวา
รูปแบบสหกรณอื่นเพราะชือ่เสียงคอนขางด ี
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จุดออน (Weakness) 

• สหกรณมักจะพบปญหาวา กลุมผูบริหารออนแอ 
ขาดความรู และไมมีความตั้งใจที่จะทําใหดี 

• การรวมตัวของสมาชิกยังไมเหนียวแนน 

• ขาดเงินทุนในการจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

• การขาดความตอเนื่องของผูบรหิารที่ต้ังใจทํา 

• ขาดมืออาชีพเชนนักการตลาด การเงิน การ
บัญชี มารวมบริหาร 

• มีการแยงเกษตรกรทําใหนมดบิไมนิ่ง และทําให
ขาดการรวมมือกันระหวางองคกร 

• ขาดการประสานงานกับองคกรอื่น เชน สหกรณ
การเกษตร สหกรณนาหญา 

• ขาดการวางแผนระยะยาว 

• เกิดงายไป ขนาดเล็กเกินไปทําใหคาใชจายสูง
อยูไมได 

• สวนใหญไมมีการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ที่เก็บ
ไวไดยาวนาน 

โอกาส (Opportunity) 

• ภาครัฐกําลังใหความสนใจ เพราะผลจากการ
เปดการคาเสรี (FTA)  

• การเปด FTA ทําใหสมาชิกต่ืนตัวมากขึ้นและให
ความรวมมือมากขึ้นดวย 

อุปสรรค (Threat) 

• FTA กําลังรออยู 

• นมโรงเรียนไมครบ 365 วัน ทําใหความตองการ
น้ํานมดิบในชวงปดภาคเรียนมีนอย สงผลใหมี

น้ํานมดิบลนระบบในชวงดังกลาวประจํา ทําให
องคกรเกษตรกรไมมีเวลาคิดแผนระยะยาว ตอง
ใชเวลาในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 

 
 

แนวทางแกไข : 

• จัดต้ังองคกรบริหารน้ํานมดิบ ทําหนาทีต่กลงการซื้อขายน้ํานมดิบลวงหนาใน ราคา และ คุณภาพ ที่กําหนด
รวมกับราชการตลอดทั้งป เพื่อใหแนใจวาน้ํานมดิบทุกหยดมีการรับซื้อ โดยจะตองผูกการซื้อขายน้าํนมดิบไว
กับโควตานมผงขาดมันเนยซึง่เปนรูปแบบหนึ่งของการทํา Supply Management ซึ่งหลายประเทศทําคือ การ
มีโควตา การผลิตน้ํานมดิบเพื่อทําให Supply = Demand เพื่อแกปญหาน้าํนมไมมีที่ขาย 

• หนาที่สําคัญอกีหลายอยางขององคกรเกษตรกรคือ จัดใหมีคณะทํางานดาน สนับสนุนการวิจัย การลดตนทุน 
การนําเอางานวิจัยไปใช การพัฒนาพันธุ การเก็บและจัดการขอมูล การดูแลคุณภาพน้ํานม การสนับสนุนให
ดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑนมที่ทําจากนมสดแท 100% ดูแลเรื่องฉลากโดยไมใหใชนมผงมาปน การทํา
การตลาด องคกรที่จะทํา Milk Board 

• องคกรควรจะตองมองมุมตางประเทศมากขึ้น โดยจับมือกับผูผลิตนมผงนอกทําตลาดสงออก   และขออยามา
ยุงกันภายในซึ่งเราจะทําตลาด ใชน้ํานมดิบ 100% 

• องคการจะตองขยายลงไปใหถึงผูบรโิภคเพือ่เชื่อมหวงโซจาก Farm to Table 

• ตองใหความสําคัญกับตนทุนและคุณภาพของน้ํานมดิบโดยลงไปดูแลใหถึงตัวเกษตรกร  และปรับความรูให
เกษตรกรอยูตลอดเวลา 

• ทําตัวเปนพี่เล้ียงยามที่ตองลดตนทุน โดยจดัการในสิ่งที่เปน Economy of scale คือ ตนทุนลดลงถาทํามาก
ขึ้น เชน การจดัการอาหารขน อาหารหยาบ TMR ใหกับสมาชิก เพื่อใหเกษตรกรมีเวลาในการปรับปรุงฟารม 

• ตองมีเงินใชในองคกรเพียงพอที่จะทําใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บจากคาน้ํานมดิบ 

• คณะกรรมการควรหาผูมีความรูมารวมและทํางานอยางจริงจัง ใหเงนิเดือนและประเมินผลงาน 



• จดทะเบียน ประชากรโค และเกษตรกร 

• ตองมีเจาหนาที่สงเสริมในทุกสหกรณฯ เพ่ือทํางานในระดับฟารมและเกษตรกร เพือ่ถายทอดความรู
และนําขอมูลกลับมาวิเคราะหเพื่อเตรียมเกษตรกรรับ FTA 

• ตองมีนักวิชาการเปนพ่ีเลี้ยงนักสงเสริมในแตละสหกรณฯ เพื่อใหไดนําความรูใหมที่ถูกตองมาใชในการ
ปรับปรุงการผลิตตลอดเวลา 

• ตองเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคนม ลดตนทุนของตัวสหกรณและศูนยรวมนม รวมมือกันไมใหน้าํนมไหล
ไปมา โดยไมแยงน้ํานมดิบกัน 

 
 

   TRF

 
1. ตองมี เกษตรกรอยูในหัวใจ ไมวาจะเปนสหกรณหรือเอกชน เพราะสุดทายถาเกษตรกรอยูไดมี

ความสุข องคกรก็อยูไดและมีความสุขเชนกัน 
2. มุงเปาหมายไปที่ความตองการของเกษตรกร เชน ชวงนี้ เกษตรกรตองปรับตัว ลดตนทุน เพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ องคกรตองลงทนุในดานนี้ เชน มีเจาหนาที่สงเสริมอยางเพียงพอ ประสานงานกับภาควิชา
การและเกษตรกร นําความรูในเรื่องการปรบัปรุงไปให ขณะเดียวกันนําขอมูล และขอเท็จจริงกลบัมาใหนักวิชาการ
วิเคราะหเพื่อแนะนําตอไป 

3. ทําเพื่อสวนรวม อยาเอาแตไดระยะสั้น เพราะจะทําใหเกิดผลเสียในระยะยาว 
4. มีหนวยงานเฉพาะทํางานดาน การพัฒนาพันธุ การเก็บและจัดการขอมูล การดูแลคุณภาพน้ํานม การ

สนับสนุนใหดืม่และบริโภคผลิตภัณฑที่ทําจากน้ํานมสดแท 100% ดูแลเรื่องฉลากโดยไมใหใชนมผงมาปน การทํา
การตลาด  ตลอดจนมีองคกรที่จะทํา Milk Board โดยเฉพาะและตอเนื่อง 

5. ผูบริหารมีความรูในการขงขนัและตอสูกับภาคเอกชนที่ทําธุรกิจเพื่อหวังแตกําไรเปนหลัก 
 

ที่มา: ดัดแปลงจากเอกสารประกอบการประชมุวิชาการโคนม 2549 “อุตสาหกรรมโคนมไทย กับการแขงขันในอนาตค  และการปรับตัว
ของเกษตรกร”, 21-22 สิงหาคม 2549 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

องคกรเกษตรกรในอุดมคติ 

อาชีพการเลี้ยงโคนมไทยแบบยั่งยืนภายใตเศรษฐกิจพอเพียง : 
แนวคิดใหมเรื่องบัญชีตนทุนกิจกรรมโครีดนมและกิจกรรมการผลิตโคทดแทน (ตอน 2) 

ปฏิวัติ  ผายทอง,1, มัทนียา  สารกุล1, สถาปนิก  นาคยา1, ดํารง  ลีนานุรักษ2
1นักศึกษาสาขาโคนมโคเนื้อ มหาวิทยาลัยแมโจ 

2อาจารยที่ปรึกษา  

• หลักการทําบญัชีรายรับ-รายจายของกิจกรรมฝงูโครีดนมและโคดราย 
บัญชีรายรับ ของกิจกรรมการเลี้ยงโครดีนมและโคดราย 
1. แมโคคลอดลูก จําหนายลูกโคเขาบัญชีลูกโค โดยมีการประเมินราคา แยกตามเพศและน้ําหนัก ทําใหมี

รายไดเขาบัญชีแมโครีดนมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการจําหนายน้ํานมเพยีงอยางเดียว เขาเปนบัญชีรายรับ 
2. จําหนายน้ํานมดิบ เพื่อนําไปเลี้ยงลูกโค โดยประเมินราคาตามราคาจริงในทองตลาด เพื่อเขาบัญชีของโค

รีด ในสวนของรายรับ 
3. จําหนายน้ํานมดิบที่ผลิตไดจริง ตอตัว ตอวัน เขาบัญชีโครีดนม ในสัดสวนของรายรับ 
4. การจําหนายแมโคปลดระวาง เขาบัญชีโครีดนม ในสวนของรายรับ 
5. ฯลฯ 
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บัญชีรายจาย ของกิจกรรมการเลี้ยงโครดีนมและโคดราย 
1. คาอาหารหยาบและอาหารขนของโครีดนมและโคดราย 
2. คายา คาเวชภัณฑตางๆ คาน้ําและคาไฟฟา 
3. คาน้ําเชื้อและผสมเทียม 
4. คาน้ํามันรถรับ-สงน้ํานมดิบ 
5. คาโรงเรอืนและอุปกรณ ซึ่งคดิเปนคาเสื่อมรายป (หรือรายเดือนแลวแตการคิดงบดุล) 
6. คาแรงคนเลี้ยงตอวัน (มีการปนสวนแรงงานถามีการใชรวมกับกิจกรรมการเลี้ยงลูกโค) 
7. คาใชจายกรณี ซื้อโคสาวทดแทนจากนอกฟารม หรือซือ้กิจกรรมการเลีย้งโคสาวอุมทอง ซึง่ตองจดบันทึก

ไวในสวนของคาใชจายของฝูงโครีดนม 
8. ฯลฯ 

• หลักการทําบญัชีรายรับ-รายจายของกิจกรรมการเลี้ยงลูกโค จนถงึโคสาวอุมทอง 
บัญชีรายรับ ของกิจกรรมการเลี้ยงลูกโค จนถึงโคสาวอุมทอง 
1. จําหนายโคสาวอุมทอง เขาบัญชีโครีดนม หรือขายออกจากฟารม 
2. ในกรณีเปนลูกโคเพศผู 

 จําหนายโดยประเมินราคาตามน้ําหนัก 
 เขาโปรแกรมการขุนโค 
 แปรรูปเปนผลติภัณฑเครื่องหนังตางๆ 
 จําหนายเปนเนื้อลูกโคหัน 

3. ฯลฯ  
บัญชีรายจาย ของกิจกรรมการเลี้ยงลูกโค จนถึงโคสาวอุมทอง 
1. คาอาหารหยาบ และอาหารขนสําหรับลูกโค จนถงึโคสาวอุมทอง 
2. คาน้ํานมดิบสําหรับลูกโค จนถึงโคสาวอุมทอง 
3. คาน้ํา คาไฟฟา คายาและเวชภัณฑตางๆ 
4. คาลูกโคที่ซื้อมาจากบัญชีแมโครีดนม 
5. คาเสื่อมราคาของโรงเรือน โดยประเมินสภาพอายุการใชงานเปนรายป (หรือรายเดือน) (หากเลี้ยงใน

โรงเรือนเดียวกับโครีดนมหรอืโคดราย คิดคาเสื่อมราคาโดยการปนสวนตามเกณฑความเปนจริง) 
6. ฯลฯ 
 

ในการดําเนินการเมื่อแยกบัญชีชัดเจน การคํานวณตนทุนการผลิตน้ํานมตอ 1 กโิลกรมั ในแตละเดือนก็จะได
ตัวเลขที่สะทอนตนทุนที่แทจริง ในแตละสวนของบัญชีเล้ียงลูกโคก็สามารถคํานวณตนทุนการผลติลูกโคจากโคเล็ก
จนถึงโคสาวอุมทองได และจะไดทราบวาเราผลิตโคสาวอุมทองในตนทนุที่สูงหรอืตํ่ากวาที่ควรจะเปน 

 

จะเห็นไดวาเมื่อเราแยกบัญชรีายรับ-รายจายของแตละกิจกรรมการเลี้ยงโคนมไดชัดเจนแลว ก็จะทําใหเรา
สามารถทราบปญหา และจุดบกพรองตางๆ ไดงายขึ้น อกีทั้งยังรูถึงสถานภาพทางการเงินของการผลิตทั้ง 2 กิจกรรม 
แยกกันอยางเดนชัด ไมใชรวมบัญชีและแบกรับภาระกันจนแยกไมออกอยางทุกวันนี้ และสามารถที่จะแกไขปญหาได
ถูกตองและตรงจุด จึงทําใหเกษตรกรผูเล้ียงโคนมอยูไดโดยไมตองเลิกกิจการ เพราะขาดทุนหรือแบกรับภาระตางๆ ไว
โดยไมรูเทาทัน ซึ่งจะสงผลไปถึงอาชีพการเลี้ยงโคนมไทยแบบยั่งยืน ภายใตเศรษฐกิจที่พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานไวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อ วันที ่ 23 ธันวาคม 2542 
ความวา... 
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“...ขอใหทุกคนมีความปรารถนาดีที่จะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบ และทํางานต้ังอธิษฐาน ต้ัง
ปณิธาน ในทางนี้ ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอกิน ไมวาจะรุงเรืองอยางยอด แตมีความพออยูพอกิน มีความสงบ 
เปรียบเทียบกบัประเทศอืน่ๆ ถาเรารกัษาความพออยูพอกินได เราก็จะยอดยิ่งยอดได... ฉะนั้นถาทกุทาน ซึ่งถือ
วาเปนผูมีความคิด และอิทธิพล มีพลังที่จะทําใหผูอื่น ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดี กิน
ดีพอสมควร ขอยํ้าพอควร พออยูพอกิน มีความสงบ ไมใหคนอืน่มาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปน
ของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณคาอยูตลอดกาล” 

   TRF

เรื่องนารูของอาหารโคนม...  
โดย  รศ.ดร.ฉลอง  วชิราภากร 

 

ภาพแสดงความสัมพันธ : บัญชีกิจกรรมที่ 1 ตอบัญชีกิจกรรมที่ 2 
 

   ขายออกจากฟารม      โคสาวตั้งทอง (ซื้อเขา) 
     
                  ขายใหบญัชีกิจกรรมที่ 2 

   โคสาวตั้งทองใกลคลอด   
 
  
 กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมที่ 2: 
 เล้ียงลูกโคถึง โคสาวอุมทอง ฝูงโครีดนมและโคดราย 
 
 
       ขายใหบัญชีกิจกรรมที่ 1 

               ลูกโคนอกฟารม         ลูกโค      โคแกขายออก 
             (ซ้ือเขา)                  (ขุนเปนโคมัน)  
               ขายออกนอกฟารม  

 

หมายเหต:ุ บทความชนะเลิศ การแขงขันปาฐกถาชิงถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพฯ งานโคนมแหงชาติ วันที่ 20 มกราคม 2550   

 
 

 
 

อาหารและการจัดการใหอาหารโคนมในทศวรรษหนา” 
ตอนที่ 3: แนวทางในการเลือกใชอาหารหยาบใหเหมาะสม 

ฉบับที่แลวไดกลาวถึง “ปรมิาณของอาหารหยาบที่เกษตรกรควรจะตองรูในการสํารองใชในฟารม” เกษตรกร

อาจจะมีคําถามวา “มีวิธีการเลือกใชอาหารหยาบอยางไร ใหเหมาะสมกับโคนม” ซึ่งการเลือกใชอาหารหยาบนั้น 
เกษตรกรจะตองเขาใจถึงความหมายของอาหารหยาบเสียกอน 

อาหารหยาบ หมายถึง อาหารที่มเียื่อใยประกอบอยูสูง มคีวามจําเปนสําหรับโคนม เพือ่เปนอาหารสําหรับจุลินท
รียที่มีความสําคัญตอกระบวนการหมักยอยอาหารในกระเพาะรูเมน ชวยกระตุนใหมีการเคี้ยวเอือ้งและหลั่งน้ําลาย เปนการ
ปรับสมดุลของระบบนิเวศนในกระเพาะรเูมน 

แลวจะรูไดอยางไรวามี “เย่ือใย” สูง เกษตรกรสามารถที่จะดูไดจากลักษณะภายนอก แหลงที่มาของอาหาร 
อาหารหยาบสวนใหญไดจากการปลูกพืช ซึ่งอาหารหยาบอาจจะเปนพืชอาหารสัตว (หญาหรือถั่ว) หรือจากผลพลอย
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ไดทางการเกษตร/เศษเหลือทิ้ง เปนตน ในตารางที่ 1 แสดงแหลงวัตถุดิบอาหารหยาบตางๆ นอกเหนอืจากพืชและถัว่
อาหารสัตวที่มีอยูในทองถิน่ และแสดงองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารหยาบ ซึ่งอาหารหยาบทั้งหมดจะมีเย่ือ
ใยทั้งหมด (neutral detergent fiber, NDF) อยูมากกวา 35 เปอรเซน็ตวัตถุแหง 

เม่ือรูวาแหลงอาหารหยาบไดมาจากไหนบางแลว คราวนี้ เกษตรกรควรที่จะตองรูวิธีการในการเลือกใช 
เพื่อที่จะสํารองไวใชในฟารมของเกษตรกรเอง 

 อาหารหยาบที่สํารองไวใชในฟารม ควรเปนอาหารหยาบที่แหง ถาอดัเปนฟอนไดยิง่ดี หรืออาจเปน
อาหารหยาบหมักอัดใสถุงหรอืถังหมัก ทําใหสามารถสํารองเก็บไดมาก การนําไปใชสะดวก 

 เลือกอาหารหยาบที่จัดหาไดงาย ราคาถูก เนื่องจากอาหารหยาบในประเทศไทย สวนมากมีคุณคาทาง
โภชนะสําหรับโคนมไมแตกตางกันมาก ซึ่งโคนมจะไดรับโภชนะตางๆ จากอาหารหยาบ เพื่อใหเพียงพอกับการดํารง
ชีพมากกวาที่จะใหผลผลิต และเพื่อใหกระบวนการหมักยอยอาหารในกระเพาะรูเมนทํางานไดเปนปกติ 
 ในการเลือกใชอาหารหยาบใหเหมาะสมตอการใหผลผลิตโคนมและตนทุนการผลิตนั้น ควรมีการพิจารณา
หลักๆ อยู 2 สวนดวยกัน คือ ราคา และ คุณภาพของอาหารหยาบ 
 ในการเลือกอาหารหยาบที่มีราคาต่ําสุดนั้น ขอยกกรณีตัวอยางในการเลือก ดังนี้ นาย ก. ซื้อฟางมาเลี้ยงโคนม
ในราคากิโลกรมัละ 2 บาท ขณะที่ นาย ข. ซือ้ขาวโพดหมัก มาในราคากิโลกรัมละ 2 บาท เชนเดียวกัน ถามวา 
ระหวาง นาย ก. กับ นาย ข. ใครซือ้อาหารหยาบมาไดถูกกวากัน?? 
 

การเลือกวาอาหารหยาบชนิดใด ที่มีราคาถูกกวา
กันนั้น มีวิธีการประเมินอยางคราวๆ ดังนี้  

1) คิดจากน้ําหนักวัตถุแหง 
ราคาของอาหารหยาบที่คิดเปนน้ําหนักวัตถุแหง = (ราคา
ที่ซื้อมาตอกิโลกรัมx100) / เปอรเซ็นตวัตถุแหง 

ราคา ฟาง ที่ นาย ก. ซื้อมา กิโลกรัมละ 2 บาท 
ฟางขาวมี 92.3 เปอรเซ็นตวัตถุแหง (ดูตารางที่ 1) ดังนั้น 
ราคาของอาหารหยาบ ที่คิดเปนน้ําหนักวัตถุแหงของฟาง 
เทากับ (2x 100)/92.3 = 2.17 บาท 

ราคา ขาวโพดหมัก ที่ นาย ข. ซื้อมา กิโลกรัมละ 
2 บาท ขาวโพดหมักมี 30.1 เปอรเซ็นตวัตถุแหง ดังนั้น 
ราคาของอาหารหยาบ ที่คิดเปนน้ําหนักวัตถุแหงของ
ขาวโพดหมัก เทากับ (2x 100)/30.1 = 6.64 บาท 

จากตัวอยางที่ยกมานี้ ราคาอาหารหยาบที่
เกษตรกรซื้อ ฟางและขาวโพดหมัก จะเทากันก็ตาม แตถา
ประเมินตามปริมาณวัตถุแหงแลวจะเห็นไดวา นาย ก. ซื้อ 

ฟาง มีราคาที่ถูกกวา นาย ข. ที่ซื้อ ขาวโพดหมัก แตไมได
หมายความวา ฟาง มีคุณภาพที่ดีกวา ขาวโพดหมัก  

2) คิดจากพลังงานที่ไดจากอาหารหยาบ 
ราคาของอาหารหยาบตอหนวยพลังงาน = ราคาที่ซื้อมา
ตอกิโลกรัมวัตถุแหง / พลังงานของอาหารหยาบ  
 ฟางและขาวโพดหมัก เปนแหลงอาหารหยาบ ซึ่ง
อาหารหยาบโดยสวนใหญแลว จะใหพลังงานเปนหลัก 
ดังนั้น เกษตรกรอาจจะเปรียบเทียบ ราคาของพลังงานที่
ไดจากอาหารหยาบนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้ ฟาง มีพลังงาน 
1.63 Mcal ME/kgDM (ดูตารางที่ 1) ซึ่งตํ่ากวาขาวโพด
หมัก ที่มีพลังงาน 2.38 Mcal ME/kgDM เมื่อเปรียบเทียบ
ราคาพลังงานของฟาง เทากับ (2.17/1.63) = 0.99 
บาท/Mcal ME สวนของขาวโพดหมัก เทากับ (6.64/2.38) 
= 2.79 บาท/Mcal ME นั่นหมายความวา พลังงาน 1 Mcal 
ME ที่โคนมไดรับจาก ฟาง มีราคาที่ถูกกวา ขาวโพดหมัก

เกษตรกร อาจจะเห็นแยง เนื่องจากขาวโพดหมักมีเปอรเซ็นตโปรตีน (7.9%) ที่สูงกวาฟาง (2.3%) (ตารางที่ 1) 
ขาวโพดหมักจึงนาจะมีคุณภาพหรือคุณคาทางโภชนะที่ดีกวา โคนมนาจะกินขาวโพดหมักไดมากกวา ปริมาณอาหารขน
เสริมใชนอยกวา อาหารขนที่ใชเสริมมีโปรตีนที่ตํ่ากวา และโคนมนาจะใหผลผลิตน้ํานมไดสูงกวาโคนมที่กินฟาง 

 

ในสวนของปรมิาณการกนิไดของอาหารหยาบ สามารถประเมินไดจากองคประกอบทางเคมีของฟางและขาวโพด
หมัก คอื เปอรเซ็นตเยือ่ใยทัง้หมด (NDF) กลาวคือ ปริมาณการกนิได (เปอรเซน็ตน้ําหนักตัว) = 120/เปอรเซน็ต NDF 
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ดังนั้น โคนม กินฟางได เทากับ 120/70.3 = 1.7 เปอรเซน็ตน้ําหนักตัว สวนขาวโพดหมัก โคนมกนิได เทากับ 
120/52.9 = 2.3 เปอรเซน็ตน้ําหนักตัว ซึ่งมากกวา ฟาง 



สําหรับปริมาณอาหารขนที่ใชนั้น ในกรณีที่อาหารขนมีโปรตีนเทากัน พบวา หากใชอาหารขน 1 กิโลกรมั สําหรับ
โคนมที่กนิ ขาวโพดหมัก เกษตรกรตองใชอาหารขน 1.6 กิโลกรัม สําหรับโคนมที่กิน ฟาง ดังนั้น ในดานคุณภาพ ขาวโพด
หมัก จึงดีกวา ฟาง 

เกษตรกร คงจะมีคําถามตอไปวา แลวจะรูไดอยางไรวา ควรเลือกซื้อ ฟาง หรือ ขาวโพดหมัก? จากเงื่อนไข
ที่วา ฟาง มีราคาที่ถูกกวา แต ขาวโพดหมัก มีคุณภาพที่ดีกวา  

ผูเขียนมีขอเสนอแนะ ใหการตัดสินใจเลือก ดังนี้  
สมมติวา โคนมน้ําหนัก 500 กก. กินอาหาร

ทั้งหมดได 3.4 เปอรเซ็นตน้ําหนักตัว หรือ 17 กิโลกรัม
น้ําหนักวัตถุแหง มีการเสริมอาหารขนที่ม ี90 เปอรเซ็นต
วัตถุแหง ราคากิโลกรัมละ 7 บาท  

ในกรณีของ ฟาง  
โคนม กนิฟางได 1.7 เปอรเซ็นตน้ําหนักตัว 

หรือ 8.5 กิโลกรัมน้ําหนักวัตถแุหง และใชอาหารขนเสริม 
8.5 กิโลกรัมน้ําหนักวัตถุแหง คิดเปนตนทุนอาหาร
ทั้งหมด = (8.5x2x100/92.3) + (8.5x7x100/90) = 84.53 
บาท 

ในกรณีของ ขาวโพดหมัก 
โคนม กินขาวโพดหมักได 2.3 เปอรเซ็นต

น้ําหนักตัว หรอื 11.5 กิโลกรมัน้ําหนักวัตถุแหง และใช
อาหารขนเสริม 5.5 กิโลกรมัน้ําหนักวัตถุแหง คิดเปน
ตนทุนอาหารทัง้หมด = (11.5x2x100/30.1) + 
(5.5x7x100/90) = 119.19 บาท 

 จะเห็นไดวา ตนทุนคาอาหารทั้งหมด ที่ใช ฟาง
เปนแหลงอาหารหยาบ มรีาคาที่ตํ่ากวาการใชขาวโพด
หมัก เทากับ 34.66 บาท เทียบเทากับผลผลิตน้ํานม 3 
กิโลกรัม (น้ํานมกิโลกรัมละ 11.5 บาท) จากจุดนี้ ถาโค
นมที่กินขาวโพดหมักใหผลผลติน้ํานมที่มากกวา 3 
กิโลกรัมตอตัวตอวัน เมื่อเทียบกับโคนมที่กนิฟาง ให
เลือก ขาวโพดหมัก แต ถาโคนมที่กินขาวโพดหมักให
ผลผลิตน้ํานมที่นอยกวา 3 กิโลกรัมตอตัวตอวัน เมื่อ
เทียบกับโคนมที่กินฟาง ใหเลอืก ฟาง 
 ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เปนแนวทางหนึ่งในการ
เลือกใชอาหารหยาบใหเหมาะสมและสอดคลองกับการลด
ตนทุนการผลิตน้ํานม 

ในฉบับหนา ผูเขียนจะไดกลาวถึง การจัดการ
การใหอาหารหยาบรวมกับอาหารขน ซึ่งเปนอีกปจจัย
หนึ่งที่สําคัญ ในดานการใหอาหารโคนมที่อาจจะทําให
เกษตรกรเปลี่ยนแนวคิด และสามารถนําไปสูการจัดการ
อาหารโคนมทีม่ีราคาถูกที่สุดไดในอนาคต 

ตารางท่ี 1.  ตัวอยางองคประกอบทางเคมีของแหลงอาหารหยาบบางชนิดในประเทศไทย 
วัตถุดิบอาหารหยาบ วัตถุแหง, % เถา, % โปรตีหยาบ, % ไขมัน, % NDF, % ADF, % พลังงาน,Mcal 

ME/kgDM 

ตนออย 26.7 1.5 1.5 1.4 46.3 29.1 3.2 
ตนถ่ัวเหลืองติดฝกแหง 90.5 7.4 17.4 5.1 50.6 32.5 2.4 
ตนขาวโพดหวานหลังเก็บฝก 25.7 7.7 8.9 2.6 61.2 32.8 - 
ตนขาวโพดหวานหลังเก็บฝกหมัก 23.8 7.5 10.4 3.1 66.9 30.0 2.67 
ขาวโพดหมัก 30.1 7.6 7.7 4.1 53.3 34.3 2.13 
หญารูซ่ีหมัก 25.5 9.6 5.6 4.9 63.0 40.9 2.24 
ถ่ัวคาวาลเคด 92.3 8.1 16.1 2.9 51.5 42.1 2.03 
ใบกระถินแหง 94.1 9.2 26.8 5.2 23.3 13.8 2.21 
หญากินนีสีมวงแหง 90.4 9.2 6.1 1.7 75.3 48.3 1.83 
ฟางขาว 92.3 13.3 2.3 2.0 70.3 52.4 1.63 
เปลือกและซังขาวโพดหวาน 19.8 3.9 6.9 3.2 70.9 35.6 - 
เปลือกและซังขาวโพดหวานหมัก 22.0 3.1 6.3 2.3 77.3 33.9 - 
เปลือกและซังขาวโพดหวานหมัก
รวมกับรําและฟอรมาลิน 

28.3 7.1 10.9 11.7 58.0 28.9 2.68 

ขาวโพดหมัก 30.1 7.6 7.9 3.2 52.9 28.9 2.38 
หญารูซ่ีหมักกับกากน้ําตาล 5% 25.0 7.4 7.2 4.1 62.4 35.3 1.87 
มันเฮย 86.3 8.9 23.6 2.5 44.3 30.0 - 
ฟางหมักยูเรีย 5% 53.7 17.5 7.6 - 80.5 56.6 - 
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ดื่มนม เปนมะเร็งจริงหรือ ?? 
จากบทความของ รศ.ดร.ประไพศรี  ศิริจักรวาล 

สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
จากรายงานการประชุมเรื่อง “อาหาร โภชนาการกับการปองกันมะเร็ง” ที่ประเทศอังกฤษเมื่อเดือนกันยายน 

2540 ไดสรุปการวิเคราะหผลงานวิจัยมากกวา 4,500 ฉบับ วาอาหารที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง คืออาหารที่มี
ไขมันสูง มีใยอาหารตํ่า และมีสารตานออกซิเดชันตํ่า เรื่องของการดื่มนมกับมะเร็งในรายงานนั้น ขอสรุปเปนเพียง อาจ
เปนไปไดหรอืเปนการคาดเดาเทานัน้ และที่มีรายงานความเสี่ยงตอโรคมะเร็งของบางอวัยวะ เชน ไต และตอม
ลูกหมาก ในผลสรุปนั้นกลาวไวดวยวาไขมันในนม อาจจะเปนตัวที่ทําใหเกิดความเสี่ยงของมะเร็งชนิดนี้ คนตะวันตก
กินอาหารที่มีไขมันสูง ดื่มนมปริมาณมาก และกินผักผลไมนอย ไดใยอาหารตํ่าจึงมีความเสี่ยงมาก คนไทยเราถามี
อาหารแบบไทยๆ มีขาว เนือ้สัตวไมติดมัน มีผักมากๆ และกินผลไมเปนประจํา เล่ียงอาหารทอดๆ ผัดๆ ไขมันทีไ่ดก็
จะไมมากนัก นมปกติ 1 แกว (200 มล.) จะมีไขมันประมาณ 6-7 กรัม วันหนึ่งๆ ผูทีป่ริโภคอาหาร 2,000 กิโลแคลอรี 
ควรไดไขมันไมเกิน 65 กรัม ดังนั้นถาดื่มนมธรรมดา 1 แกวจะไดไขมันรอยละ 10 ของปริมาณที่แนะนําตอวัน หรอืถา
ดื่มนมพรองมนัเนยก็จะไดไขมันเพียงรอยละ 4 ของปริมาณที่แนะนําใหบริโภคตอวัน จะเห็นวานมเปนแหลงของไขมัน
เพียงสวนนอยเทานั้น เรามาระวังในเรื่องการปรุง การเลือกรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงเนื้อสัตวติดมัน หนังสัตว และ
อาหารทอดๆ จะลดปริมาณการบริโภคไขมนัไดดีกวา 

สาระนารู 

ไมมีปรากฏการณที่นาเชื่อถือไดวาการกินนมหรืออาหารนมมีบทบาทตอการเปนมะเร็ง เชน มะเร็งตอม
ลูกหมาก และมะเร็งเตานม ที่จรงิการศึกษาบางเรื่องแสดงใหเห็นวาการกินอาหารนมอาจชวยลดการเสี่ยงตอการเปน
มะเร็ง การรายงานทางระบาดวิทยาซึ่งเชื่อมโยงการกินแคลเซียมจากอาหารนมกับมะเร็งตอมลูกหมากนั้น พบวามีการ
เกี่ยวของกัน แตไมใชเปนความสัมพันธแบบเปนสาเหตุใหเกิด จากการทบทวนปจจัยเสี่ยงมะเร็งตอมลูกหมาก โดย 
American Council on Science and Health พบวาการดื่มนมไมไดเปนปจจัยเสี่ยงของมะเร็งตอมลูกหมาก 
ปรากฏการณที่วาเปนบทบาทของนมเปนเพียงการคาดเดา 

เชนเดียวกัน ไมมีปรากฏการณที่จะสรุปวาการกินอาหารชนิดใดชนดิหนึ่ง หรืออาหารนมโดยเฉพาะจะมี
บทบาทตอการเปนมะเร็งเตานม และบางการศึกษากลับเสนอแนะวาการกินนมอาจปองกันมะเร็งเตานมได นักวิจัยคาด
วาขอดีของนมตอการเสี่ยงของมะเร็งเตานมอาจเนื่องจากแคลเซียมหรือสารประกอบอื่นๆ ในนมเชน CLA 
(Conjugated linoleic acid)  

การดื่มนมและกินอาหารนม ไดถูกนํามาเกี่ยวโยงวาทําใหลดความเสี่ยงตอมะเร็งชนดิอื่น โดยเฉพาะมะเร็ง
ลําไสใหญ จากการสุม single-blinded controlled trial คนไขที่มีประวัติการเปน polyps (non-cancerous growth) ที่ 
colon เม่ือเพิม่อาหารที่มีแคลเซียมมากโดยเฉพาะอาหารนมไขมัมตํ่า การเสี่ยงตอการเปนมะเร็งที่ colon ลดลง จาก
การทดลอง case-control study ของชายมากกวา 14,000 คน อายุระหวาง 40-84 ป การกินนมไขมันตํ่าเพื่อได
แคลเซียมจากอาหารนมจะมีสวนเกี่ยวของกับการลดความเสี่ยงตอ colorectal cancer โดยเฉพาะในกลุมที่เส่ียง
มากกวาในกลุมที่ไมดื่มนม สวนประกอบหลายชนิดในนมและอาหารนม เชน Vit D, Calcium, CLA, sphingolipids 
และ butyric acid อาจชวยปองกันมะเร็งไดอยางดี การศึกษาถึงบทบาทของอาหารโดยทั่วไป และอาหารเฉพาะเชน 
อาหารนมที่เกีย่วของกับมะเร็งชนิดตางๆ ยงัตองมีการดําเนินการวิจัยเพือ่ใหไดขอสรุปที่ชัดเจนตอไป 
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Association with American Institute for Cancer Research, 1997 หนา 50 และหนา 460 
2. The Dairy Council Digest, May/June 2002, Vol. 73, No.3 
 

ท่ีมา: เสวนาวิชาการ ไขปญหาคาใจเรื่องนมกับสุขภาพ โดย สสส. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 โรงแรมมิราเคิลแกรนด 
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งานวิจัยพัฒนาชาติไทย  
 
 

อุณหภูมิน้ําดืม่ท่ีมีผลตอความเครียดและการใหผลผลิตน้ํานมของโคนมในชวงฤดูรอน 
 

ยวงยศ จินดาทะจักร1  สุจินต สิมารักษ2  เทวินทร วงษพระลับ2 และ พรชัย ลอวิลัย2

1ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวลําพญากลาง ต.หนองรี อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี 15190 
2ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน 40002 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาอุณหภูมิน้ําดื่ม ที่มีผลตอความเครียด
และการใหผลผลิตน้ํานมของโคนม ในชวงฤดูรอน 
การศึกษาอิทธพิลของอุณหภูมิน้ําดื่ม 4 ระดับ คือ 15oC 
(T1), 20oC (T2), 25oC (T3), และ 30oC (T4), ตามลําดับ 
โดยวางแผนการทดลองแบบ Latin Square ในโคนม
ลูกผสม โฮลสไตน-ฟรีเชี่ยน 75 เปอรเซน็ต จํานวน 12 
ตัว โคนมทุกตัวไดรับขาวฟางหมัก โดยใหกนิเต็มที่ (ad 
libitum) เสริมอาหารขน ที่มีระดับโปรตีน 16% สัดสวน
อาหารขนตอปริมาณน้ํานมที่วัดได = 1:2 กก. คาสังเกตที่
ศึกษาคือ อัตราการหายใจ อัตราการเตนของชีพจร และ
อุณหภูมิรางกาย ปริมาณน้ําที่โคดื่ม การกินได น้ําหนัก
ตัว ปริมาณน้ํานมและองคประกอบน้ํานม ผลจาก
การศึกษาพบวาเมื่อเวลา 14.00 น. โคนมที่ดื่มน้ํา
อุณหภูมิ  30oC มีอัตราการหายใจ อัตราการเตนของชีพ
จร และอุณหภูมิรางกายสูงกวาโคนมที่ดื่มน้ําอุณหภูมิ 
15oC, 20oC, และ 25oC อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยมีคาเฉล่ียอัตราการหายใจ อัตราการเตน
ของชีพจร และอณุหภูมิรางกายของโคนมที่ดื่มน้ํา
อุณหภูมิ 15oC, 20oC, 25oC และ 30oC เทากับ 
47.50±3.30, 48.25±4.79, 51.00±5.22 และ 64.50±3.31 
ครั้ง/นาที, 67.00±6.13, 68.75±7.88, 70.25±4.63 และ 
86.00±3.65 ครั้ง/นาที, 38.55±0.57oC, 38.58±0.05 oC, 

38.70±0.22 oC,  และ 39.30±0.08oC ตามลําดับ ปริมาณ
น้ําที่โคนมดื่มจากน้ําดื่มอุณหภูมิ 15oC, 20oC, 25oC และ 
30oC เฉลี่ยเทากับ 47.50±4.35, 49.50±3.10, 
53.25±1.25 และ 59.50±3.31 ลิตร/วัน โคนมดื่มน้ําที่
อุณหภูมิ 30oC ปริมาณมากกวา 15 oC และ 20oC อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณการกินไดของวัตถุ
แหงของโคนมที่ดื่มน้ําอุณหภูมิ 15oC, 20oC, 25oC และ 
30oC เฉลี่ยเทากับ 3.17±0.08, 3.13±0.08, 3.14±0.09 
และ 2.76±0.11 เปอรเซ็นต/น้ําหนักตัว ตามลําดับ โคนม
ที่ดื่มน้ําอุณหภูมิ 15oC, 20oC, 25oC มีปริมาณการกินได
ของวัตถุแหงมากกวาโคนมที่ดื่มน้ําอุณหภูมิ 30oC อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) น้ําหนักตัวของโคนมที่ดื่ม
น้ําอุณหภูมิ 15oC, 20oC, 25oC และ 30oC เฉลี่ยเทากับ 
405.75±6.75, 405.50±9.98, 405.00±10.40 และ 
395.00±11.75 กก. ตามลําดับ โคนมที่ดื่มน้ําอุณหภูมิ 15 

oC และ 20oC มีน้ําหนักตัวมากกวา 30oC อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณผลผลิตน้ํานมของ
โคนมที่ดื่มน้ําอณุหภูมิ 15oC, 20oC, 25oC และ 30oC 
เฉลี่ยเทากับ 12.37±1.27, 11.70±0.72, 10.10±0.62 และ 
9.75±0.37 กก./วัน ตามลําดับ โคนมที่ดื่มน้ําอุณหภูมิ 15 

oC และ 20oC มีปริมาณผลผลิตน้ํานมมากกวาโคนมที่ดื่ม
น้ําอุณหภูมิ 30oC อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 

ยวงยศ จินดาทะจักร สุจินต สิมารักษ เทวินทร วงษพระลับ และ พรชัย ลอวิลัย.  2546.  อุณหภูมิน้ําดื่มที่มีผลตอความเครียด
และการใหผลผลิตน้ํานมของโคนมในชวงฤดูรอน.  ผลงานวิจัยกรมปศุสัตว สาขาปรับปรุงพันธุสัตวและจัดการฟารม 
ประจําป 2546. กรมปศุสัตว กรุงเทพฯ.  หนา 57-72. 
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การศึกษาเบือ้งตนของฤทธิ์การตานแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรบางชนิด 
ตอแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุของเตานมอักเสบในโคนม 

ชัยเดช อินทรชัยศรี  กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร และ สุกุมา สามงามนิ่ม 
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บทคัดยอ 
ศึกษาฤทธิ์การตานเชื้อแบคทีเรีย ที่เปนสาเหตุเตานมอักเสบในโคนมของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด ไดแก ใบฝรั่ง

ขี้นก (Psidium guajava Linn.) เปลือกมังคุด (Garcinia mangostana Linn.) หัวขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) บัวบก 
(Centella asiatica Linn. Urban) และใบฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata Burm.f.Nees) โดยวิธี agar diffusion พบวา
สารสกัดใบฝรั่งขี้นกใหผลยับยั้งการเจริญเติบโตของ Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae Coagulase Negative 
Staphylococci (CNS) และ E. Coli ที่ระดับความเขมขนของสารสกัดสมุนไพรแตกตางกัน สวนสารสกัดจากเปลือกมังคุด หัว
ขมิ้นชัน และบัวบก มีฤทธิ์ตานเชื้อ S. aureus, Strep. Agalatiae, CNS แตไมมีผลในการยับยั้งเชื้อ E. coli สารสกัดใบฟา
ทะลายโจร ไมมีฤทธิ์การตานเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดที่ทดสอบ สวนการศึกษา minimal inhibitory concentration (MIC) และ 
minimal bactericidal concentration (MBC) ของสารสกัดใบฝรั่งขี้นก เปลือกมังคุด หัวขมิ้นชัน และบัวบก ที่มีผลตานเชื้อชนิด 
penicillin-resistant S. aureus ซึ่งพบมีคา MIC เทากับ 0.8, ≤0.1, 1.6 และ 3.2 mg/ml ตามลําดับ และไมพบวาสารสกัดใบฟา
ทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และคา MBC ของสารสกัดเปลือกมังคุดเทากับ 51.2 mg/ml ส วนสารสกัดอื่น ไมสามารถ
ฆาเชื้อแบคทีเรียนี้ไดที่ความเขมขน ≤51.2 mg/ml 
 
ชัยเดช อินทรชัยศรี  กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร และ กุสุมา สามงามนิ่ม.  2544.  การศึกษาเบื้องตนของฤทธิ์การตานแบคทีเรียของสารสกัด

สมุนไพรบางชนิดตอแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของเตานมอักเสบในโคนม.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนมและผลิตภัณฑ 
ครั้งที่ 4 : ทําวิจัยได - ใชประโยชนจริง, 13-14 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมโซลทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ.  หนา 22-23. 

 

 
 
 
 
 

 คุณถาม ?? : เราตอบ  
โดย  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน  เอ่ียมละมัย 
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1. คําถามสงมาทาง e-mail ถามวา “ขอมูลประชากรโค เกษตรกร ปริมาณน้ํานมและผลผลิตน้ํานม คุณภาพและ
องคประกอบน้ํานมโค ที่ทางจดหมายขาวโคนมนํามาลง มีความถูกตองเชื่อถือไดเพียงใด สามารถนําไปอาง
ใชไดหรือไม ?”  

บก ตอบ ขอมูลที่นําลงในจดหมายขาวโคนม ทุกฉบับ จะอางที่มา และเดือน ป ที่รายงาน การสรปุขอมูลในเวลาที่
ตางกัน ตัวเลขจะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และหนวยงานที่นําขอมูลมาอางใชมากที่สุด จะเปนฐานขอมูลของกรม
ปศุสัตว ทั้งที่เปนรายงานและเปนขอมูลที่สืบคนใน website ของกรมปศสุัตว (http.www.dld.go.th) บางสวนเปนขอมูล
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อ.ส.ค. อ.ย. มกอช. และจากผลงานวิจัยที่มีรายงานไว เรื่องนีเ้ปนปญหามาโดย
ตลอด ดวยไมมีระบบบริหารจัดการขอมูลในองครวมของขอมูลอุตสาหกรรมโคนม ทีม่ีความเกี่ยวของหลายกระทรวง
และหลายหนวยงาน ทําใหเกิดความสับสนในการอางใชขอมูล ซึ่งมีผลตอการวางแผนงานและนโยบายของรฐับาลและ
เอกชน รฐับาลควรกําหนดผูรับผิดชอบที่สามารถรวบรวมกลั่นกรองขอมลู นําเสนออยางเปนปจจุบัน และเปดเผยให
ทราบเทากัน เพื่อเปนฐานขอมูลในการปฏบัติงานอยางมีทิศทางที่ถูกตอง   
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2. มีคําถามจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมแหงหนึ่ง โทรมาปรึกษาวา… “น้ํานมคุณภาพไมดี ถูกปฏิเสธการรบั
ซื้อที่สหกรณโคนม สาเหตุจากอะไร และจะแกไขอยางไร ?” 

บก ตอบ  
ปญหาสวนใหญที่น้ํานมจากฟารมถูกปฏิเสธการรับซื้อ หรือถูกตัดราคารับซื้อน้ํานม จากสหกรณโคนม หรอื

ศูนยรวบรวมน้าํนมดิบ มักเนือ่งมาจากน้ํานมมีคุณภาพไมดีตามเกณฑมาตรฐานการรับซื้อน้ํานมดิบ โดยสวนใหญกรณี
ปฏิเสธการรับซื้อมักเนื่องมาจากการมีจํานวนจุลินทรียสูงมาก (อาจตรวจวัดโดยวิธีรีซาซูรีนหรือแอลกอฮอรเทส) การ
ลงโทษปรับ 20-30 เทาของราคาน้ํานมที่สงขาย (ขึ้นกับสหกรณ) เม่ือตรวจพบการปนเปอนสารปฎิชีวนะหรือมีการปน
น้ําในน้ํานม การปรับลดราคารับซื้อเมื่อตรวจพบจํานวนจุลินทรียสูง (ตรวจโดยวิธีเมธิลีนบลูเทส) การมีจํานวนเซลลโซ
มาติกสูง และการมีเนื้อนมในองคประกอบของไขมันหรอืโปรตีนตํ่ากวาคากําหนด ซึ่งสหกรณโคนมหรือศูนยรวบรวม
น้ํานม จะมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานราคาน้ํานมเพิ่มลดตามคุณภาพในทุกองคประกอบ ที่สอดคลองกับขอกําหนด
ของโรงงานแปรรูปที่รับซื้อน้ํานมดิบและตามท่ีกรมปศุสัตวและองคการอาหารและยากําหนดไว ในมาตรฐานฟารมโค
นมและมาตรฐานอาหารนม ที่สําคัญสหกรณตองอธิบายวิธีการตรวจคุณภาพและการใหราคาเพิ่มลดตามคุณภาพ
มาตรฐานแกเจาของฟารมใหเขาใจ และตองมีรายงานผลตรวจการใหราคาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเปดเผยถูกตอง 
หองปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ํานมของสหกรณและโรงงานแปรรูปตองมีมาตรฐาน และมีความถูกตองแมนยําสูง 
สหกรณตองมนีักสงเสริมหรอืสัตวแพทยเขาตรวจใหคําแนะนําแกไขในฟารมที่เปนปญหาอยางรวดเร็ว 

ปญหาแตละดานสามารถปองกันแกไขได โดยตองเริ่มตนที่เกษตรกรทีต่องจัดการโคนมและจัดการฟารมของ
ตนเองอยางถกูตอง แกปญหารวมกับสหกรณและเจาหนาที่สงเสริมหรือนายสัตวแพทยที่เขาตรวจและใหคําแนะนาํตาม
ปญหาที่พบ เชน กรณีน้ํานมมีจํานวนจุลินทรียสูงมากอาจเนื่องจาก แมโคมีปญหาเตานมอักเสบ เกษตรกรลางอุปกรณ
เครื่องรีดไมสะอาดถูกตองตามกําหนด ติดต้ังระบบทอลมไมถูกตองไมมกีารลางทอลมอยางถูกตองตามเวลา ไมมีตัว
ควบคุมลมในระบบรีดนม มขีั้นตอนการรีดนมไมสะอาดไมถูกตอง ตองทําการแกไขในสิ่งที่ตรวจพบวาเปนปญหาหรือ
บกพรอง กรณีมีจํานวนเซลลโซมาติกสูงในน้ํานมเกิดจากแมโคมีปญหาเตานมอักเสบ อันเกิดไดจากมีการติดเชื้อเขา
เตาที่อาจติดเชื้อผานขั้นตอนการรีดนมไมสะอาดหรือผานอุปกรณรีดนมที่ไมมาตรฐาน และไมลางทําความสะอาดตามที่
กําหนด กรณีนี้จึงควรทําการตรวจแมโครดีนมทุกตัวดวยน้ํายาซีเอ็มที เพื่อการเฝาระวังและปรับปรุงแกไขสิ่งที่เปน
ปญหา กรณีองคประกอบของไขมันหรือโปรตีนตํ่ากวาคากําหนดแกไขทีก่ารจัดการใหอาหารที่มีคุณภาพเหมาะสม และ
การมีอาหารหยาบคุณภาพดีใหแมโค กรณมีีการปนเปอนสารปฎิชีวนะ แกไขโดยตองระวังเมื่อมีการใหการรักษาแมโค
ดวยยาปฏิชีวนะใหงดสงนมตามที่ยาแตละชนิดกําหนด และควรตรวจน้ํานมแมโคตัวที่รักษาวาไมพบยาปฏิชีวนะ
ตกคางในน้ํานมกอนสงขาย เกษตรกรตองซื่อสัตยไมเติมน้ําปนลงในน้าํนม คําแนะนําเหลานี้ เกษตรกรควรเนนการ
ควบคุมปองกันโรคเตานมอักเสบและการผลิตน้ํานมคุณภาพดี เพื่อลดความสูญเสียและไมรอแกปญหาที่ปลายเหต ุ
ดวยหากแมโคมีปญหาโรคเตานมอักเสบอาจรักษาไมหายตองคัดทิ้ง และบางตัวอาจถึงตายได อยางไรก็ตามเมื่อ
ฟารมใดพบปญหาถูกปฏิเสธการรับซื้อใหติดตอผูมีความรูประสบการณ เชน นายสัตวแพทยดานโคนม หรือ
นักสงเสริมโคนมเขาตรวจคนหาปญหาใหเร็วที่สุด ทีส่ําคัญที่สุด เกษตรกรตองมีความซื่อสัตยตออาชีพ และตอ
สหกรณที่สงน้าํนมขาย และตองรับผิดชอบการผลิตน้ํานมคุณภาพดีใหแกผูบริโภค 
 
 
 
 
 

 

3. มี  ถามความคืบหนาราคาน้ํานม และโครงการขอใชเงนิกองทนุในแผนพัฒนาโคนม เพ่ือปรับตัว
รองรับผลกระทบในการทาํความตกลงการคาเสร ี(FTA) ที่ใหเกษตรกรสงโครงการขอการสนับสนุนไปนาน
มากแลว จนวนันี้เกษตรกร เลิกเลี้ยงโคนมไปมากพอควร รัฐบาลทําอะไรใหบาง??  

บก. ไดรบกวนคุณอดุลย  วังตาล นายกสมาคมผูเลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน ฟรีเซี่ยน ตอบใหนะคะ... 



บก ตอบ  
ราคานม : สืบเนื่องมาจากการเขากรุงประทวงขอขึ้นคาน้ํานมดิบของผูเล้ียงโคนมกวา 3,000 คน เม่ือ ก.พ. ที่

ผานมา จนไดรับคํามั่นสัญญาจากปากของทานนายกรัฐมนตรีวาจะชวยเต็มที่ และมอบหมายใหทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรฯ และ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพานิชยไปดําเนินการ เพราะสาเหตุหลักของการไมสามารถขึ้น
ราคาน้ํานมดิบคือ ประกาศคณะปฎิวัติที่หามขึ้นราคาสินคา จึงเปนเหตุใหผูประกอบการแปรรูปไมสามารถขยับราคา
ขาย เพื่อรองรบัราคาน้ํานมดิบได เพราะประกาศคณะปฎิวัติถือเปนกฎหมายที่จะแกไดโดยขบวนการรางกฎหมายใหม
มาลบลางเทานั้น โดยมีขั้นตอนคือ รางกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรี สงไปยังกฤษฎีกา กลับมาคณะรัฐมนตรี เขาสภานิติ
บัญญัติ สงมายังสํานักนายกฯ สงใหสํานักราชเลขาฯ เพื่อลงพระปรมาภิไทย ประกาศในราชกิจานุเบกษา เม่ือนั้น
กรมการคาภายในจะพิจารณาวาจะใหขึ้นไดเทาไร แลวจึงแจงใหรานคาตางๆ ขึ้นได ซึ่งทุกขั้นตอนทางชุมนุมฯ และ
สมาคมฯ ไดติดตามและประสานงานมาตลอด จนกระทั้งปลายเดือน มี.ค. รางกฎหมายกําลังรอการลงพระปรมาภิไทย 
ชุมนุมฯ สมาคมผูเล้ียงโคนมไทยโฮลสไตน ฟรีเชี่ยน สมาคมผูรวบรวมน้าํนมดิบ สมาคมอุตสาหกรรมนมไทย ไดคุยกัน 
และตกลงวา ทางสมาคมอุตสาหกรรมนมไทยโดยมสีมาชิกเปนผูแปรรูปรายใหญที่รับซึ้อน้ํานมดิบเพื่อแปรรูปเกือบ
ทั้งหมดจะทําการขึ้นคานมดิบให 1.25 บาท โดยจะมีผลต้ังแตเม่ือกรมการคาภายในอนุมัติใหสามารถขึ้นผลิตภัณฑได 
ยอนหลังไป 15 วัน แตไมเกนิ 1 เม.ย. นั้นก็คือ ถากรมการคาภายในอนุมัติในชวง 1-15 เม.ย. คาน้ํานมดิบใหมจะเริ่ม 
วันที่ 1 เม.ย. แตถาหลังจากนั้น จะยอนหลังไมเกิน 15 วัน 

เทาที่ทราบในวันนี้ (12 เม.ย. 50) กรมการคาภายในอนุมัติแลว แตราคาที่ใหขึ้นยังตกลงกันอยูครับ จึงเปนไป
ไดสูงวาราคานมดิบจะไดขึ้นยอนหลังมาตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. ครับ  สาธุ!! 

กองทุน FTA: โครงการของสมาคมฯ ไดถูกตัดจนเหลือโครงการเดียวคือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโดย
คณะกรรมการชุดใหญไดใหผานเปนงบประมาณ 43 ลานบาท แตอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโดย สสก ไดทํา
จดหมายถึงสมาคมฯ วา โครงการนี้เปนการทําซ้ําซอนกับงาน Service ของกรมปศุสัตวจึงไมอนุมัติ สมาคมฯ กําลังงง
ครับทาน ไมทราบวาใครมีอํานาจในการอนุมัติมากกวากัน โครงการที่เกษตรขอเพื่อจะชวยเหลือตัวเองคงไมสามารถ
พึ่งความคิดความเขาใจของหนวยงานราชการนี้ไดกระมังครับ   
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   พบกันฉบับหนา... มีคาํถาม - ขอสงสัย หรือบทความ ขาวสารโคนมที่นาสนใจ สงมาไดที่ บก. นะคะ… 

 
 

                                                 Clipping 

 

ณัฏฐชานันท  ผิวนิล
สวัสดีคะ ฉบับนี้เร่ิมตนดวยขาวสหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด ไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 

9001-2000 ดวยคะ ซึ่งในปจจุบันสหกรณโคนมมวกเหล็ก ไดดําเนินธุรกิจบริการครบวงจรเพื่อบรกิารแกสมาชิก โดยมี 4 ธรุกิจหลัก
ดังนี้ 1) บริการธุรกิจการซื้อ โดยใชหลักรวมการซื้อ จดัหาปจจัยการผลิตตางๆ ไดแก อาหารสัตว เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้ง
วัสดุอุปกรณการเกษตร 2) บริการธุรกิจขาย โดยรวมน้ํานมดิบจากสมาชิกขายตอโดยใชหลักรวมกันขาย ปจจบัุนมีน้ํานมดิบวันละ 
102 ตัน 3) บริการดานสงเสริมและเผยแพรการเกษตร เปนงานสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม ไดแก สัตวแพทย การผสมเทียม 
สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม 4) บริการดานสินเชื่อ ปจจุบันมีนายตระการศักดิ ์ประสาน เปนประธานกรรมการฯ และมี
นายจักรีชัย ณ นาน เปนผูจัดการฯ (ที่มา: บานเมือง 8 ก.พ. 50) ยินดีดวยคะ 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ ที่ผานมากลุมผูชุมนุมจากองคกรและเกษตรผูเล้ียงโคนมทั่วประเทศ นําโดยนายราชัย ชูศิลปกุล 
ประธานสหกรณโคนมแหงประเทศไทย เดินทางมาชุมนุมหนาทําเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกรองใหนายกรัฐมนตรี แกไขปญหาความ
เดือดรอนของเกษตรกรผูเล้ียงโคนม เนื่องจากประสบกับภาวะราคาตันทุนเล้ียงโคนมสูงขึ้น เพ่ือเสนอขอขึ้นราคารับซื้อน้ําดิบเพ่ิม



อีกกิโลกรัมละ 2 บาท หรือจาก 12.50 บาท เปน 14.50 บาท แตรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรฯ ตอรองใหเพ่ิมขึ้นกิโลกรัมละ 1.25 
บาท หลังจากนั้นอีก 4 เดือน จะพิจารณาปรับอีก 0.75 บาท ทั้งนี้ตองรอคําส่ังยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ฉบับท่ี 8 ที่หามการขึ้นราคาสินคา มีผลบังคับใชจริงตามขั้นตอน
กฎหมาย (ที่มา: ขาวสด 7 ก.พ. 50) จากขอมูลลาสุดพบวาสมาชิกเกษตรกรผูเล้ียงโคนมจํานวน 3,416 ครอบครัว เลิกเล้ียงโคนม 
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะตนทุนการผลิตสูงขึ้น สงผลทําใหผลผลิตน้ํานมดิบลดลงจากเดิมถึงวันละ 2,300 ตัน เหลือวัน
ละ 1,800 ตัน ซึ่งในอนาคตอาจเปนชองทางใหผูประกอบนําเขานมผงจากประเทศเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุผลที่วาผลผลิตในประเทศ
ไมเพียงพอ.... ทางดานผูประกอบการสินคานมกลองยูเอชทีขอปรับขึ้นราคานม กระทรวงพาณิชยเตรียมไฟเขียวแตตองหลังจาก
ยกเลิกประกาศ คปค. ฉบับที่ 8 ที่หามการขึ้นราคาสินคา ขณะนี้อยูระหวางโปรดเกลาฯ ลงมา (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ 8 มี.ค. 50)  

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนม 2549 วันท่ี 21-22 สิงหาคม 2549 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3 เลม สืบคนได http://vet.kku.ac.th.cow และติดตอซื้อในรูปแบบ CD ราคา 100 บาท ไดท่ี
บรรณาธิการจดหมายขาวโคนม   

 ทานท่ีตองการสื่อสาร ลงบทความ หรือ มีคําถามเกี่ยวกับโคนม สงท่ีกองบรรณาธิการ นะคะ 

ปฏิทิน กิจกรรม 
20 เม.ย. 50 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคล่ือนสังคม” (8 กลุม: กลุม 3 นโยบายเกษตรที่มีผลกระทบสูงตอเกษตรกร 

3.4 กลุมอุตสาหกรรมโคนมไทยและอาชีพเกษตรกรโคนม) ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  
20-22 เม.ย. 50 งานนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุน ป.ตรี สกว. ครั้งที่ 5 ณ รอยัลพารากอนฮอล ชั้น 5 สยามพารากอน 
26-27 เม.ย. 50 ประชุมวิชาการ 72 ป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

27-29 เม.ย. 50 กรมปศุสัตว จัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 4 ประจําป 2550 ณ สวนสาธารณะคูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง 
23-25 พ.ค. 50 สมาคมพันธุศาสตรแหงประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ “พันธุศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 15” 

7-8 มิ.ย. 50 ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มข. ครั้งที่ 8 เร่ือง “ปศุสัตวพอเพียง สัตวเล้ียงยั่งยืน”    
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

จดหมายขาวโคนม เปนเอกสารเผยแพรราย 2 เดือน จัดทําภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือประมวลเนื้อหาสาระ ติดตามและสื่อสารความเคลื่อนไหวใน
แวดวงโคนม (สืบคนใน vet.kku.ac.th) 

ท่ีปรึกษา :   รศ.ดร.จันทรจรัส  เรี่ยวเดชะ 
บรรณาธิการ :  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน  เอ่ียมละมัย 
ผูชวยบรรณาธิการ :  นางสาวชอทิพ  อรุณเดชาชัย     นางสาวณัฏฐชานันท  ผิวนิล 
กองบรรณาธิการ:  นายสินชัย  เรืองไพบูลย     นายอดุลย  วังตาล     นายณัฐวุฒิ  ประทีปะวณิช 

                                รศ.ดร.ฉลอง  วชิราภากร      ผศ.น.สพ.ดร.อนันตชัย  ชัยยศวิทยากุล      
ฝายจัดการ :   นางสาวอัญชรินทร  อุนไธสง 

 

ขอมูลสมาชิกจดหมายขาวโคนม 
ทานสมาชิกเปล่ียนแปลงที่อยู หรือแนะนําสมาชิกใหม ผูทํางานวิจัยดานโคนมหรือสาขาที่เกี่ยวของที่ทานเห็นวาควร

ไดรับประโยชนจากการรับรูการสื่อสารน้ี โดยกรอกรายละเอียดสงมาตามที่อยูดานลาง 
 

               กรุณาสง :   สํานักงานจดหมายขาวโคนม  
                         คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน   อ.เมือง   
                         จ.ขอนแกน  40002 
                         โทรศัพท 06-8900747, 08-15677989 โทรสาร 043-202404 
                                  E-mail:trfdairynews@yahoo.com
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