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สาระ

  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาทีม่ีมติิ 4 ดาน  

  การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสขาเขาของอุตสาหกรรมนม 

  การไดรับแคลเซียมของคนไทย ?? 

 อาหารและการจัดการใหอาหารโคนมฯ (ตอนที่ 4): การจัดการการใหอาหารหยาบรวมกบัอาหารขน 

  การปองกันโรคเตานมอักเสบในโคนม  

  ผลการเสรมิซีลีเนียมและไวตามินอตีอโรคเตานมอักเสบแบบแสดงอาการในโคนม 

หลังปรับราคาน้ํานมดิบเพ่ิม พรอมกับการใชเกณฑมาตรฐานรับซ้ือนํ้านมดิบ
หนาโรงงานระบบเดียวทั่งประเทศ มีสหกรณจํานวนมากถูกตัดราคามาก โดยเฉพาะ
ดานเนื้อนมและเซลลโซมาติก มีสหกรณและฟารมใหญหลายแหงไดรับราคาน้ํานมดิบ
เพ่ิมและเปนธรรมกวาในอดีตที่ผานมา จึงนับเปนเรื่องที่ดีๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงโคนม 
นอกเหนือจากที่แววขาววา นมผงนําเขาจากตางประเทศราคาจะสูงขึ้นมาก นาจะเปน
ผลดีกบัเกษตรกรโคนมไทยวันน้ีและในอนาคต ตดิตามในคอลมันทานถาม-เราตอบคะ 

เกษตรกรและสหกรณโคนมตองชวยตวัเองใหมากดวย และสม่ําเสมอ เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ในมิติ 4 ดาน คือ มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานจติใจ มติิ
ดานสงัคม และมิติดานวัฒนธรรม จะชวยใหประเทศไทย เกษตรกรโคนมและ
อุตสาหกรรมโคนมอยูไดดี ขอเพียงรวมนอมใจ ทําความเขาใจ และนําไปปฏบิัตใิห
เกิดผล เปนรูปธรรมอยางตอเน่ือง โคนม ปญหาตางๆ จะหมดไปจากประเทศไทย
แนนอน...(  ฟนธง !!) 

การลดตนทนุการผลติน้ํานม โดยการใชระบบ “การบริหารจดัการระบบโลจิ
สติกสขาเขาของอุตสาหกรรมนม” ซ่ึงจะชวยรักษาคณุภาพน้ํานมและลดคาใชจายให
โรงงานแปรรปูและสหกรณโคนมไดอยางไร ติดตามไดในฉบบั ปญหาโรคเตานมอกัเสบ
และผลตอจํานวนเซลลโซมาติกสูงยงัเปนปญหาใหญ ทีก่อความสญูเสียแกอุตสาหกรรม
โคนมไทย นับแตระดับฟารม สหกรณ และ โรงงานแปรรูป มาตรการควบคุมปองกนัโรค
น้ีตองทําอยางตอเน่ือง มีงานวิจัยเกี่ยวกบัโรคเตานมอักเสบมาโดยตลอด และในฉบบัน้ี
พบกบัแนวทางลดปญหาเตานมอักเสบไดใน “งานวิจัยพัฒนาชาตไิทย” 
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เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่มีมิติ 4 ดาน 
 

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริอยูเหนือกวาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุที่
เปนรูปธรรม เชน เงิน ทรัพยสิน กําไร ไมเกี่ยวกับเรื่องจิตใจซึ่งเปนนามธรรม แตเศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกวางขวาง
กวาเศรษฐกิจนายทุนหรือเศรษฐกิจธุรกิจ เพราะครอบคลุมถึง 4 ดาน คือ มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานจิตใจ มิติดานสังคม 
และมิติดานวัฒนธรรม 
 

1. มิติดานเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจแบบพออยูพอกิน ใหมีความขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อให

พึ่งตนเองได ใหพนจากความยากจน การปฏิบัติตามทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ เปนตัวอยางของการปฏิบัติตาม
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไดชวยใหเกษตรกรจํานวนมากมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น มีชีวิตที่เปนสุขตามสมควรแกอัตภาพพนจาก
การเปนหนี้และความยากจน สามารถพึ่งตนเองได มีครอบครัวที่อบอุนเปนสุข 

 

2. มิติดานจิตใจ 
เศรษฐกิจพอเพียงเนนที่จิตใจที่รูจักพอ คือ พอดี พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได ไมโลภ 

เศรษฐกิจพอเพียงจะตองเริ่มที่ตัวเองโดยสรางรากฐานทางจิตใจที่มั่นคง โดยเริ่มจากใจที่รูจักพอ เปนการปฏิบัติตาม
ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 
 

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ไดเขียนไวในหนังสือเรื่อง “ใตเบื้องพระยุคลบาท” วาเศรษฐกิจพอเพียงกลาวโดยสรุป 
คือการหันกลับมายึดเสนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดํารงชีวิต โดยใชหลักการพึ่งตนเอง 5 ประการ คือ 

1) พ่ึงตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณพรอม
ตองมีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตสํานึกวาตนนั้นสามารถ
พึ่งตนเองได ดังนั้นจึงควรที่จะสรางพลังผลักดันใหมี
ภาวะจิตใจฮึกเหิมตอสูชีวิตดวยความสุจริต แมอาจจะ
ไมประสบผลสําเร็จบางก็ตาม มิพึงควรทอแท ให
พยายามตอไป พึงยึดพระราชดํารัส “การพัฒนาตน” 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา “บุคคลตองมี
รากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแนนมั่นคงใน
สุจริตธรรม และความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ให
จนสําเร็จ ทั้งตองมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบ
ยลในการปฏิบัติงานประกอบพรอมกันดวยจึงจะ
สัมฤทธิ์ผลดีแนนอนและบังเกิดประโยชนอันย่ังยืน
แกตนเองและแผนดิน” 

2) พ่ึงตนเองทางสังคม ควรเสริมสรางใหแต
ละชุมชนในทองถิ่นไดรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกัน นํา
ความรูที่ไดรับมาถายทอดและเผยแพรใหไดรับประโยชน
ซึ่งกันและกัน ดังพระบรมราโชวาทที่วา “เพ่ือใหงาน
รุดหนาไปพรอมเพรียงกันไมลดหลั่น จึงขอใหทุกคน
พยายามที่จะทํางานในหนาที่อยางเต็มที่ และใหมี
การประสานสัมพันธกันใหดีเพ่ือใหงานทั้งหมด
เกื้อหนุนสนับสนุนกัน” 

3) พ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ 
คือการสงเสริมใหมีการนําเอาศักยภาพของผูคนในทองถิ่น 
สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุใน
ทองถิ่นที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งสงผลใหเกิดการ
พัฒนาประเทศไทยอยางดียิ่ง สิ่งดีก็คือการประยุกตใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) ซึ่งมีมากมายในประเทศ 

“...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยกเ็บยีดเบียน
คนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตอง
พอเพียงหมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเรากอ็ยูเปนสุข...” 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
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4) พ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี ควรสงเสริม
ใหมีการศึกษา ทดลอง ทดสอบ เพื่อใหไดมาซึ่งเทคโนโลยี
ใหมๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย 
และสิ่งสําคัญสามารถนําไปใชปฏิบัติไดอยางเหมาะสมซึ่ง
สอดคลองกับพระราชดํารัสที่วา “จุดประสงคของศูนย
ศึกษาฯ คือ เปนสถานที่สําหรับคนควาวิจัยในทองที่ 
เพราะวาแตละทองที่  สภาพฝนฟาอากาศและ

ประชาชนในทองที่ตางๆ กันก็มีลักษณะแตกตางๆ 
กันมากเหมือนกัน” 

5) พ่ึงตนเองในทางเศรษฐกิจ หมายถึง
สามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบื้องตน กลาวคือแมไม
มีเงินก็ยังมีขาว ปลา ผัก ผลไม ในทองถิ่นของตนเองเพื่อ
การยังชีพ และสามารถนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในระดับมหภาคตอไปไดดวย

 

3. มิติดานสังคม 
เศรษฐกิจพอเพียงมุงใหเกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ไมใชตางคนตางอยู มุงใหเกิดความสามัคคีรวมมือกัน เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันไดโดยปราศจากการเบียดเบียนกัน การ
เอารัดเอาเปรียบกัน การมุงทํารายทําลายกัน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกสภายุวพุทธิกสมาคมแหงชาติ ในพระบรม
ราชูปถัมภ เพื่ออัญเชิญไปอานในพิธีเปดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 18 ในวันที่ 18 มกราคม 2530 มี
ขอความที่สําคัญดังนี้ 

“ การสรางสรรคแผนดินไทยใหเปนแผนดินทอง หรือการชวยตนเองในปจจุบันนี้เห็นวาจําเปนอยาง
ย่ิงที่จะตองทําความสงบใหเกิดขึ้นกอนโดยเร็ว เพราะถาความสงบยังไมเกิด เราจะคิดอานแกปญหาหรือจะ
รวมกําลังกันทําการงานชวยตนเองไมได ความสงบนั้นภายนอก ไดแก สถานการณอันเรียบรอยเปนปกติ ไม
มีวุนวายขัดแยง ไมมีการเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนหรือมุงรายทําลายกัน ภายใน ไดแก ความคิดจิตใจที่ไม
ฟุงซานหวั่นไหวหรือเดือดรอนกระวนกระวายดวยอํานาจความมักไมเห็นแกตัว ความรายกาจเพงโทษ ความ
หลงใหลเหอเหิมอันเปนตนเหตุของอกุศลทุจริตทั้งหมด การทําความสงบนั้นตองเริ่มที่ภายในตัวในใจกอน” 

 

4. มิติดานวัฒนธรรม 
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต (way of life) ของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียงมุงใหเกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่

ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบงาย ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ไมตกเปนทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งทําใหเกิดการเปน
หนี้เปนสิน เกิดการทุจริตคอรรปัชั่น เปนปญหาสังคมที่รายแรงที่สุดปญหาหนึ่ง ที่บอนทําลายความมั่นคงของชาติ 

สาเหตุประการหนึ่งของความยากจน คือ การขาดการประหยัดและอดออม ใชเงินเกินกวารายได ใชจายเงินซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภคที่เกินจําเปน ใชจายเงินเพื่อการเที่ยวเตรและความสนุกสนานที่เกินขอบเขต 

คนไทยมักจะชอบแขงขันในการใชสินคาที่มียี่หอราคาแพง ทําใหใชจายเงินอยางสุรุยสุรายฟุมเฟอยเกินฐานะ 
ตามคํากลาวที่วา “มีรายไดนอยแตมีรสนิยมสูง” เมื่อรายไดไมพอก็กูหนี้ยืมสิน หรือซื้อสินคาเงินผอน ทําใหตองมีหนี้สิน 
จํานวนหนี้สินไดเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ บางคนไมมีเงินชําระหนี้ก็ตองหาทางออกโดยการฆาตัวตาย 

ในทางเศรษฐกิจ เงินออม (Saving) ของประชาชนถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศที่มีเงินออมสูง 
ก็ไมจําเปนตองไปกูยืมเงินจากตางประเทศมาใช สามารถที่จะใหประเทศอื่นกูยืมเงินได สวนประเทศที่มีเงินออมตํ่าหรือไมมี
เงินออม ก็จะตองกูเงินจากตางประเทศมาใช หากกูและเปนหนี้มากเกินไปก็จะทําใหกระทบกระเทือนตอฐานะทางเศรษฐกิจ 
และการเงินของประเทศ เชน การที่ประเทศไทยตองกูยืมเงินจากตางประเทศเปนจํานวนถึง 90,000 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในกลางป 2540 เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหประเทศไทยตองประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินอยางรุนแรง 

คนที่มีเงินออมจะตองเปนคนประหยัด ใชจายนอยกวารายได คนที่ไมควบคุมการใชจาย มีนิสัยฟุงเฟอฟุมเฟอย 
เห็นคนอื่นมีอยากมีบางทั้งที่ฐานะทางการเงินไมอํานวยให จะพยายามหาเงินมาไมวาโดยทางสุจริตหรือทุจริตไมวาโดย
ชอบธรรมหรือไมชอบธรรม 
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ปจจุบันอุตสาหกรรมนมไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลให
ตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้อุตสาหกรรมนี้ยังมีการแขงขันกันอยางรุนแรง เนื่องจากการ
มีผูผลิตจํานวนมากในตลาด และผูบริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายนการเลือกซื้อสินคาเพ่ือใหไดคุณภาพ 
ราคา และการบริการที่สามารถตอบสนองความตองการไดอยางทันทวงที ภายใตสถานการณเชนนี้ จึงทําให
การบริหารจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสกลายเปนส่ิงสําคัญ ที่ตองทําใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต้ังแตจุดเริ่มตนของการหาวัตถุดิบจนถึงตลาดที่ตองตอบสนองใหไดตามความตองการของผูบริโภค 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความฟุงเฟอมีขอความที่สําคัญดังนี้ 
“ความฟุงเฟอทําใหเกิดความไมพอ คนเราฟุงเฟอก็ไมมีทางทีจะหาทรัพยมาปอนความฟุงเฟอได 

ความฟุงเฟอเปนปากที่หิวไมหยุด เปนปากที่หิวตลอดเวลา ปอนเทาไรไมพอ หาเทาไรไมพอ ฉะนั้นจะตอง
หาทางปองกัน วิธีที่จะนํามาปอนความฟุงเฟอ ซึ่งก็คือการทุจริต”  

 

กลาวโดยสรุป การมีวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มีขอปฏิบัติที่สําคัญดังนี้ 
1) มีชีวิตที่เรียบงาย ประหยัด ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย 
2) ใหยึดถือทางสายกลาง รูจักพอ พอดี พอประมาณ

และพอใจ 
3) มีความเมตตาเอื้ ออาทรตอกัน  ร วมมือ  และ

ชวยเหลือกันไมเบียดเบียนกัน ไมเอารัดเอาเปรียบ
กัน ไมมุงรายทําลายกัน 

4) ประกอบสัมมาอาชีพดวยความขยันหมั่นเพียร 
ซื่อสัตยสุจริต ใฝหาความรู เพื่อนํามาใชใหเปน
ประโยชน 

5) ใหสามารถพึ่งตนเองได ใหพนจากความยากจน ให
สามารถพออยูพอกิน ไมเดือดรอน ไมตกเปนทาส
ของอบายมุข วัตถุนิยมและบริโภคนิยม 

 

 

 

การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสขาเขาของอตุสาหกรรมนม (ตอน 1) 
 

กาญจนา  เศรษฐนันท 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

  
 
  
 
 
 

 

ในการผลิตนม วัตถุดิบที่สําคัญคือ น้ํานมดิบ (raw milk) ที่เปนผลผลิตทางการเกษตรที่บูดเสียไดงาย 
(perishable products) หากมีการจัดการไมเหมาะสม ประกอบกับน้ํานมที่ไดรับจากเกษตรกรในแตละฟารมอาจมี
ปริมาณไมแนนอนและไมสม่ําเสมอในแตละวัน ซึ่งเปนผลใหการขนสงปริมาณน้ํานมดิบเขาสูโรงงานผลิตอาจมีปริมาณ
ที่ไมตรงตามความตองการ จากประสบการณในการทํางานวิจัยที่ผานมา โดยมีองคการสงเสริมกิจการโคนมแหง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) จังหวัดขอนแกน เปนกรณีศึกษา ผูเขียนจะอธิบายถึงขอจํากัดในการผลิตของอุตสาหกรรมนม 
และแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใชกลยุทธดานโลจิสติกส 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค) จังหวัด ขอนแกน เปนองคกรที่ชวยเหลือ แนะนํา และ
ใหคําปรึกษาแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมโดยตรง ซึ่งการผลิตนมของ อ.ส.ค. นั้นจะเริ่มตนจากการสงเสริมใหเกษตรกร
เลี้ยงโคนม และสงน้ํานมดิบใหแกศูนยรวบรวมน้ํานมดิบซึ่งกระจายตามพื้นที่ตางๆ จากนั้น อ.ส.ค. ก็จะสงรถบรรทุกไป
รับน้ํามันดิบที่ศูนยรวบรวมน้ํานมเหลานั้น และสงเขาสูโรงงานเพื่อทําการแปรรูปเปนผลิตภัณฑนมตอไป 

ผูเขียนจะชี้ใหเห็นถึงขอจํากัดตางๆ ต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการแปรรูปเปนผลิตภัณฑนม ซึ่งมีหลาย
ประการดวยกันดังนี้ คือ 

ที่มา: สมพร  เทพสิทธา. 2546. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ. บริษัทธรรมสาร จํากัด กรุงเทพฯ หนา 39-47. 



1. โรงงานจะไปรับน้ํานมดิบ จากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบหลายศูนยซึ่งกระจายตามพื้นที่ตางๆ ซึ่งศูนย
รวบรวมน้ํานมดิบจะมีปริมาณน้ํานมดิบที่แตกตางกันออกไป โดยขึ้นอยูกับจํานวนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม จํานวนโค
นม  และอัตราการให เฉลี่ ยตอ ตัว  เชนเดียวกัน  โรงงานผลิตนมขององคการส ง เสริมกิจการโคนมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ส.ค.) จังหวัดขอนแกน จะรับน้ํานมดิบทุกวันจากศูนยฯ 5 แหง คือ  

1) ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบศรีธาตุ อ. ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  
2) ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบกุดจับ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี  
3) ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบทุงฝน อ. ทุงฝน จังหวัดอุดรธานี  
4) ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบน้ําพอง อ. น้ําพอง จังหวัดขอนแกน  
5) ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบกระนวน อ. กระนวน จังหวัด ขอนแกน  
 

2. ปกติแลวเกษตรกรจะสงน้ํานมดิบใหแกศูนยรวบรวมน้ํานมดิบทุกวัน โดยเกษตรกรจะเปนผูขนสงมายัง
ศูนยฯ เอง และสวนใหญจะอยูกระจัดกระจาย และหางจากศูนยฯ ในรัศมี 400 เมตร – 50 ก.ม. ในการขนสงน้ํานมดิบนั้น 
รถที่เกษตรกรใชโดยสวนใหญ คือ รถบรรทุก 6 ลอ รถกระบะ ซึ่งอาจจะเปนรถจางเหมา หรือรถของเกษตรกรเอง หาก
เกษตรกรรายใดอยูใกลกับศูนยรับน้ํานมดิบและมีปริมาณนมไมมากนัก ก็จะใชรถจักรยานยนต หรือรถเข็น 
 

3. ในการรับน้ํานมดิบจากเกษตรกรที่ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ ศูนยฯ จะตองเปดอุปกรณควบคุมอุณหภูมิ
น้ํานมดิบจากเกษตรกรใหได 4°C กอนทําการขนสงไปยังโรงงานเพื่อปองกันการบูดเสีย จากขอจํากัดนี้ ศูนยฯ 
จําเปนตองมีระบบการจัดการที่เหมาะสม เชน การจัดคิวใหเกษตรกรมาสงน้ํานมดิบ เพื่อใหปริมาณของน้ํานมดิบมี
ความสม่ําเสมอ และใชเวลาในการ unload/load น้ํานมดิบใหสั้นที่สุด ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาการทํางานของอุปกรณทํา
ความเย็น ที่มีผลตอคาใชจายดานพลังงานโดยตรง 
 

4. ในการขนสงน้ํานมดิบ จากศูนยรวบรวมน้ํานมมายังโรงงานนั้น รถที่ใชจะเปนรถบรรทุกที่มีหลายขนาด
ซึ่งรถบรรทุกโดยสวนใหญจะมีชองบรรจุนม 3 ชอง ที่บรรจุไดโดยอิสระตอกัน เนื่องจากนมเปนสินคาเกษตรที่เนาเสีย
งาย เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพของน้ํานมดิบใหมีคุณภาพที่ดี ชองรับน้ํานมดิบแตละชอง ไมควรมีการผสมกันของ
น้ํานมดิบตางศูนยฯ และตางมื้อ และน้ํานมดิบที่รวบรวมได จําเปนตองมีการรักษาอุณหภูมิของน้ํานมดิบต้ังแตอยูในถัง
บรรจุน้ํานมดิบของรถบรรทุก ที่ไปรับจากแตละศูนยฯ ไปจนถึงกระบวนการผลิต ดังนั้น ชองบรรจุนมของรถบรรทุกแต
ละคัน จะเปนเหล็กกลาไรสนิม ที่สามารถเก็บน้ํานมดิบได 24 ชั่วโมง โดยไมบูดเนา อยางไรก็ตาม โดยปกติแลว 
รถบรรทุกแตละคันจะไปรับนมจากหลายศูนย เนื่องจากน้ํานมดิบจากบางศูนยมีปริมาณไมมากนัก ดังนั้นจึงจําเปน
อยางยิ่ง ที่ตองมีการจัดระบบการขนสงรถบรรทุกนม ที่ไปสงยังโรงงานผลิตนมใหมีประสิทธิภาพ การขนสงตองรวดเร็ว 
และสามารถบรรทุกนมไดจํานวนมากเต็มปริมาตรการบรรจุของรถบรรทุก เพื่อใหตนทุนการขนสงตอหนวยมีคาต่ําที่สุด 
 

5. เมื่อรถบรรทุกมาถึงโรงงาน กระบวนการแรกของการผลตินม คือ การตรวจคุณภาพของน้ํานมดบิ ถา
น้ํานมดิบไดคุณภาพตามที่ตองการ ก็จะนาํน้ํานมดิบจากรถบรรทุกเขาสูถังพักนมโดยระบบทอสง จากนั้นน้ํานมดบิจะ
ถูกนําเขาสูกระบวนการผลิตทันที อยางไรกต็าม ขอจํากัดของการผลิตนม จากกระบวนการนําน้ํานมดิบสูถังพักนมของ
โรงงาน คือ น้าํนมดิบจากรถบรรทุกที่รออยู หรอืมาถึงโรงงานใกลเคียงกัน จะถูกนําเขาสูถังพักนม หลงัจากที่น้ํานมดิบ
จากถังพักนม ถูกนําเขาสูกระบวนการผลิตแลว โรงงานจะตองทําความสะอาดถังพักนมทันทีเพือ่ที่จะปองกันการบูด
เสียของนมของล็อต (lots) ตอไปที่จะตองถูกพักไวที่ถังพกั 
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การไดรับแคลเซียมของคนไทย ?? 
 

จากบทความของ ศาสตราจารยนายแพทยสุรัตน  โคมินทร 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

จากขอจํากัดดังกลาว ทําใหโรงงานผลิตนมของ อ.ส.ค. จังหวัดขอนแกน มีคาใชจายคอนขางสูง 2 ประเภท คอื 
(1) คาใชจายในการขนสง ซึ่งสูงมาก หากปริมาณน้ํานมดิบในถังบรรจุของรถบรรทุกมีนอย เพราะทําใหมีจํานวนครั้ง
ในการขนสงมากขึ้น (2) คาใชจายในการทําความสะอาดถังพักนม คือ คาไฟฟา คาน้ํา คาสารเคมี และคาแรงงาน 
คอนขางสูง ซึ่งในปจจุบันการขนสงน้ํานมดิบของรถบรรทุกนม สวนใหญจะบรรทุกนมไดไมเต็มคันรถ ประกอบกับการ
ที่รถบรรทุกมาถึงโรงงานไมเปนเวลาและมาไมพรอมกัน ทําใหไมสามารถบรรจุนมไดเต็มปริมาณของถังพักนม และทํา
ใหตองใชถังพักนมที่บรรจุนมกอนเขาสูกระบวนการผลิตจํานวนหลายถังตอวัน ซึ่งเปนผลใหโรงงานตองทําความ
สะอาดถังวันละหลายครั้งกอนที่จะบรรจุนมเขาไปใหม ไมเชนนั้นจะทําใหนมครั้งใหมที่บรรจุอยูในถังพักนมบูดได
เนื่องจากมีคราบนมติดอยูที่ถัง 

 

ดังนั้น ในการศึกษาระบบโลจิสติกสของอุตสาหกรรมนม ผูเขียนศึกษาเฉพาะกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบถึงโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือจัดตารางการขนสงน้ํานมดิบเพื่อลดคาใชจายในการลาง
ถังพักนมที่โรงงาน และคาขนสง โดยการใหรถบรรทุกขนสงน้ํานมดิบมาถึงโรงงานแบบเปนเวลา และมาพรอมกัน
หลายๆ คันในระยะเวลาที่สั้นที่ทําใหน้ํานมดิบถูกสงลงสูถังพักนมของโรงงานพรอมเพรียงกัน เพื่อลดจํานวนการใชถัง
พักนม และคาใชจายในการทําความสะอาดถังพักนมใหนอยลง โดยกระบวนการผลิตนมตองเปนไปอยางตอเนื่อง 
 

ท่ีมา: ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 72 มีนาคม-เมษายน 2550. (ติดตาม ตอน 2 ในฉบับตอไป) 
 
 

 

 

 
 

 

แคลเซียม เปนแรธาตุที่สําคัญที่สุดในกระดูก
ทํ า ให กระดู กแข็ งแรง  คื อ  มีความหนาแนนที่ ดี 
นอกจากนั้นแคลเซียมยังมีหนาที่ชวยใหระบบประสาท 
และกลามเนื้อทํางานไดตามปกติใหเราเคลื่อนไหวได 
และรับความรูสึกสัมผัสตางๆ ไดอยางปกติ นอกจากนั้น
แคลเซียมยังมีความสําคัญตอระบบเลือดชวยใหเลือด
หยุดไหลและแข็งตัวได ดังนั้นหากมีการขาดแคลเซียม 
กระดูกก็จะไมแข็งแรง กลามเนื้อจะเกิดอาการเกร็ง หรือ
กระตุกผิดปกติ เปนตระคิว เสนประสาททํางานผิดปกติ 

ทําใหมือเทาชา หากขาดมากอาจทําใหเวลามีเลือดออก
จะหยุดยากเพราะเลือดไมแข็งตัว แตอาการสําคัญที่พบ
ไดบอยและทําใหสุขภาพเสื่อมลง คืออาการกระดูกพรุน 
เพราะความหนาแนนตํ่า ซึ่งทําใหปอด กระดูกที่ตางๆ 
เชน ปวดหลัง กระดูกสันหลังทรุด ตัวเต้ียลง และหลัง
โกง ที่สําคัญคือ กระดูกหักงายโดยเฉพาะกระดูกสะโพก 
และขา ทําใหเคลื่อนไหวตัวลําบาก เสียคาใชจายในการ
ดูแลรักษาสูง และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได 

ดังนั้นการที่กระดูกจะแข็งแรงไดรางกายตองไดรับสารอาหารที่สําคัญอยางเพียงพอใหมีโภชนาการที่ดี ซึ่งนอกจาก
อาหารโปรตีนจากเนื้อสัตวตางๆ แลว รางกายก็ตองการวิตามินดี และแรธาตุตางๆ ดวย แรธาตุที่สําคัญก็คือ แคลเซียม อาหาร
ที่เปนแหลงสําคัญของทั้งแคลเซียมและโปรตีน คือ น้ํานมและผลิตภัณฑตางๆ ที่มีนมเปนสวนประกอบหลัก 
 

 คนไทยบริโภคแคลเซียมมากนอยเพียงใด ?? 
ความตองการประจําวันของแคลเซียมในผูใหญ

อยูประมาณ 800 ถึง 1200 มิลลิกรัมตอวัน การศึกษาของ 
นายแพทยสุรัตน  โคมินทร และคณะ ในป 1994 พบวา 
คนไทยไดรับแคลเซียมเฉล่ีย 361 มิลลิกรัมตอวัน ที่สําคัญ

คือรอยละ  67 บริโภคนอยกวา  400 มิลลิกรัมตอ วัน 
การศึกษาในระยะหลัง โดย ดร.นพวรรณ  เปยซื่อ (1999-
2003) ในนักศึกษาพยาบาล และแมบานในชุมชนแออัด 
พบวา มีการบริโภคแคลเซียมถึงประมาณ 500 มิลลิกรัม

สาระนารู 
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ตอวัน ก็ยืนยันวาคนไทยไดรับแคลเซียมในแตละวันนอย
กวาที่ควร แมวาจะมีการบริโภคมากขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะ 
นมและผลิตภัณฑจากนมมิใชเปนอาหารหลักของคนไทย 
นมเปนแหลงอาหารของแคลเซียมคิดเปนประมาณรอยละ 

8 ถึง 20 ของแคลเซียมที่ไดรับทั้งวันของคนในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ที่นายินดีก็คือ หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี บริโภคแคลเซียมวันละ 700-900 
มิลลิกรัม เนื่องจากมีการดื่มนมมากขึ้น 

 

 ปริมาณแคลเซียมในอาหาร 
เนื้อสัตวสวนใหญมีแคลเซียมนอย นอกจากมีการบริโภคเปลือกและกระดูกดวย เชน เนื้อหมู ไก กุง ปู ปลา ลูกชิ้นและ

ไข มีแคลเซียมนอยกวา กุงแหง กะป ปลาเล็กปลานอย แมกระทั่งแมลง ผักสวนใหญมีแคลเซียมไมมากนัก นอกจากผักคะนา 
บล็อกโคลี ใบยอ มะเขือพวง งา ถ่ัวตางๆ และเตาหู แตน้ําเตาหูมีแคลเซียมเจือจางมาก ในขณะที่นมและผลิตภัณฑที่ทําจากนม
มีแคลเซียมเขมขนเปนสวนใหญ โดยสวนใหญแคลเซียมจากนมจะถูกดูดซึมไดดีกวาจากพืช นอกจากแคลเซียมจากคะนาจะถูก
ดูดซึมไดดีพอๆ กับนม ทั้งนี้เพราะพืชมีใยอาหาร สารไฟเตท และออกซาเลตซึ่งสามารถยับย้ังการดูดซึมแคลเซียม การศึกษา
ในนิสิตหญิงที่ประเทศญี่ปุน แสดงใหเห็นวา นิสิตที่ดื่มนมตั้งแตเยาววัยจะมีความหนาแนนของกระดูกดีกวาพวกที่ไมดื่ม และ
หากดื่มมาตลอดตั้งแตเล็กมาเรื่อยๆ จนเปนสาวจะมีกระดูกยิ่งแข็งแรง การศึกษาของเรายังไดพบวา แคลเซียมจากเตาหูก็ดูด
ซึมไดดีในคนไทย นอกจากในผูสูงอายุซึ่งมีขีดความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมลดลง ดังนั้นการดื่มนมจึงเปนส่ิงที่ดีใน
ผูสูงอายุ เพราะนอกจากใหแคลเซียมมากแลวยังใหอาหารโปรตีนไดดีดวย แตหากยอยนมไมไดก็สามารถเปลี่ยนเปนโยเกิรต 
หรือหากรับไมไดจริงๆ ก็ใหกินเตาหูเปนประจํา แตควรเปนเตาหูกระดานมากกวาเตาหูหลอดหรือเตาหูไขหรือเตาฮวย ซึ่งมี
แคลเซียมเจือจางกวาเตาหู ซึ่งใหแคลเซียมถึง 250 มิลลิกรัมตอกอน 
 

 แคลเซียมชวยในการปองกันกระดูกพรุน 
คณะวิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดรายงานความชุก

ของโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจําเดือน ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล เทากับรอยละ 22 การศึกษาโดยแพทยหญิง
กอบจิตร  ลิมปพยอม และคณะ ไดรายงานความหนาแนนของ
กระดูกในหญิงไทยวัยตางๆ พบวา ความชุกของภาวะกระดูก
พรุนพบมากขึ้นตั้งแตหลังหมดประจําเดือนจากรอยละ 2 ใน
กลุมอายุกอนหมดประจําเดือน 45-49 ป เปนรอยละ 10 ใน
อายุหลังหมดประจําเดือน 55-59 ป และรอยละ 32 ใน
ผูสูงอายุ 65-69 ป หรือประมาณ 5 และ 16 เทา ของหญิงกอน
หมดประจําเดือน และความชุกสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสูงอายุมาก
ขึ้น นพวรรณ  เปยซื่อ และคณะ ไดพบวา ความหนาแนนของ
กระดูกในผูที่บริโภคแคลเซียมมากจะดีกวาในผูที่บริโภค
แคลเซียมนอย การศึกษาโดยกลุมวิจัยภาวะกระดูกพรุนแหง
เอเชีย ไดรายงานอัตรากระดูกสะโพกหักในชาย และหญิงไทย 
เทากับ 114 และ 289 คน ตอประชากร 100,000 คน ซึ่ง

มากกวาของมาเลเซีย (88 และ 218) แตนอยกวาของฮองกง 
(180 และ 459) และสิงคโปร (164 และ 422) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการดํารงชีวิตที่แตกตางมีความเปนอยูแบบชาวเมือง
มากขึ้น ทําใหคนสูงอายุตองชวยตนเองมากขึ้น เพราะ
ครอบครัวเล็กลง แพทยหญิงภัทรวัณย  วรธนารัตน และคณะ 
จากภาควิชาศัลยกรรมกระดูกของรามาธิบดี ไดรายงานอัตรา
ตายของกระดูกสะโพกหักถึงรอยละ 11 และไดศึกษาถึงตน
ทุกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาผูปวยกระดูกสะโพก
หักที่มารักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี จนกระท่ังกลับบาน
ชวยตัวเองไดเปนปกติ พบวา อยูระหวาง 21,428 บาท ถึง 
5,070,655 บาท โดยมีคามัธยฐานของตนทุนรวมเทากับ 
116,458 บาท ดังนั้นหากสามารถปองกันและลดโอกาสการ
เกิดกระดูกหักไดก็จะชวยประหยัดคารักษาพยาบาล และลด
การเสียชีวิตลงได 

 

เอกสารอางอิง 
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Hirota T, Nara M, Ohguri M, et al. Effect of diet and lifestyle on bone mass in Asian young women. Amer J Clin nutr. 1992; 55:1168-73. 
Limpaphayom K et al. Prevalence of osteopenia and osteoporosis in Thai women. Menopause. 2001; 8: 65-69. 
Lau EMC, Lec JK, Suriwongpaisal P. et al. The incidence of Hip Fracture in Four Asian Countries: The Asian Osteoporosis Study (AOS). Osteoporos Int 

2001; 12:239-243. 
Woratanarat P, Wajanavisit W, Lertbusayanukul C, et al. Cost Analysis of osteoporosis Hip Fracture, J Med Assoc Thai 2005; 88 (Suppl 5): S 96-104. 
ท่ีมา: เสวนาวิชาการ ไขปญหาคาใจเรื่องนมกับสุขภาพ โดย สสส. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 โรงแรมมิราเคิลแกรนด 
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เรื่องนารูของอาหารโคนม... 

โดย  รศ.ดร.ฉลอง  วชิราภากร

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 
 
 
 
 

 

อาหารและการจัดการใหอาหารโคนมในทศวรรษหนา” 
 

ตอนที่ 4: การจัดการการใหอาหารหยาบรวมกับอาหารขน 
 

 

“การจัดการการใหอาหารหยาบรวมกับอาหารขน” เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคญัในดานการใหอาหารโค
นม ดังที่ทราบอยูทั่วไปแลววา ตนทุนการผลิตน้ํานม มีตนทุนจากคาอาหารสัตวมากกวา 60 เปอรเซ็นต ประกอบกับ
ปจจุบัน วัตถุดิบอาหารมีราคาที่สูงเพิ่มขึ้นตามภาวะของตลาด ทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นโดยที่เกษตรกรมิอาจ
ควบคุมได อยางไรก็ตามเกษตรกรสามารถที่จะเลือกใชวิธีการจัดการดานอาหารและการจัดการการใหอาหารมาชวยใน
การลดตนทุนการผลิต 

 

เปนที่ทราบอยูแลววา อาหารหยาบในประเทศไทย มีปริมาณเยื่อใยคอนขางสูงและมีโปรตีนตํ่า การยอยไดตํ่า 
หรือกลาวอีกนยัหนึ่งวา มีพลังงานตํ่า การใหอาหารหยาบอยางเดียวแกโคนมที่กําลังใหนม ทําใหโคนมใหผลผลิตได
ตํ่า เนื่องจากไดรับโภชนะไมเพียงพอตอการนําไปผลิตเปนน้ํานม ดังนั้น การเสริมอาหารที่ใหโปรตีนและพลังงานสูง 
หรือ “อาหารขน” เสริม เพื่อใหโคนมไดรับโภชนะไดตามตองการนอกเหนือจากไดรับจากอาหารหยาบแลว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1. ความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตของอาหารหยาบกับผลผลิตนํ้านม 

จากภาพที่ 1 แสดงถึงความสัมพนัธระหวาง
เปอรเซน็ตของอาหารหยาบในสูตรอาหารของโคนม กับการ
ใหผลผลิตน้ํานม ซึ่งเปนขอมูลจากงานวิจัยทางดานอาหารโค
นมในประเทศไทย พบวา เมื่อเปอรเซน็ตของอาหารหยาบใน
สูตรอาหารเพิ่มขึ้น มผีลทําใหผลผลิตน้ํานมลดลง ดังนัน้ การ
เลือกสูตรอาหารสําหรับโคนมใหมีสัดสวนหรอืเปอรเซน็ตของ
อาหารหยาบเทาใดนั้น ควรจะตองคํานงึถงึ…. 

 

ผลผลิตน้ํานมของโคนม : กอนที่จะกลาวถึงการเลือกใชสัดสวนของอาหารหยาบกับอาหารขน ผูเขียน
ใหขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อที่จะทําใหทราบถึงเหตุผลของการแนะนําการใหอาหารขน ที่เกษตรกรเคยไดรับการ
อบรมมาโดยตลอด วาควรใหอาหารขน 1 กก. ตอผลผลิตน้ํานม 2 กก.  
  

ในแงทางวิชาการ ขอมูลการใหอาหารขนดังกลาวไมผิดนัก เนื่องจากโคนมตองการ พลังงานที่ใชประโยชนได 1.2 เมกา
แคลลอรีตอน้ํานม 1 กก. ดังนั้น ถาตองใชอาหารขน (มีพลังงาน 2.8 เมกาแคลลอรี ตอกก.วัตถุแหง) แกโคนมเพื่อใหไดพลังงาน
สําหรับการผลิตน้ํานมดังกลาว จึงควรใหอาหารขน เทากับ 1.2/2.8=0.43 กก.วัตถุแหง หรือ คิดเปนการใหอาหารขนโดยทั่วไป 0.5 
กก.ตอน้ํานม 1 กก.ที่ผลิตได หรือ อาหารขน 1 กก. ตอผลผลิตน้ํานม 2 กก. 

 

ดังนั้น จากขอมูลการใหอาหารขนตอผลผลิตน้ํานมที่ผลิตได จึงพอจะสรุปถึงการใชสัดสวนหรอืเปอรเซน็ตอาหาร
หยาบในสูตรอาหารไดดังนี ้

y = 19.09e-0.0124x

R2 = 0.4175
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1ปริมาณการกินไดของอาหารขนและอาหาร
หยาบคํานวณจากโคนมน้ําหนัก 500 กก. 
ตามปริมาณนํ้านมที่ผลิตได (NRC, 1988) 

2พลังงานที่ใชประโยชนไดของอาหารหยาบ 
เทากับ 1.4 เมกาแคลลอรี ตอกก.วัตถุแหง 

 
 

จากสัดสวนหรอืเปอรเซ็นตอาหารหยาบในสูตรอาหารดังกลาว จะตองพิจาณาในสวนของคุณภาพอาหารหยาบที่
ใชรวมกับอาหารขนดวย ถงึแมวาในสัดสวนดังกลาว คุณคาทางโภชนะของอาหารหยาบ ควรมพีลังงาน 1.4 เมกาแคลลอรี
ตอกก.วัตถแุหง ซึง่มีคาใกลเคียงกบัอาหารหยาบคุณภาพต่ําที่พบทั่วไปในประเทศไทย เชน ฟางขาว ยอดออย ซัง
ขาวโพด เปนตน แตปญหาที่พบคอื เมื่อเกษตรกร ใหอาหารตามทีก่ําหนด โคนมไมสามารถใหผลผลิตตามที่คํานวณไว 
หากมีการใชอาหารหยาบดังกลาว เนือ่งจากขอจํากัดของอาหารหยาบเหลานั้น คอื มโีปรตีนตํ่าและเยือ่ใยคอนขางสงู มผีล
ทําใหปริมาณการกินได รวมทัง้โปรตีนที่โคนมไดรับอาจจะไดไมพอเพียงกบัความตองการในการใหผลผลิตของโคนมกไ็ด 

นอกเหนือจากการใหอาหารขนตามการใหผลผลิตน้ํานมของโคนมแลว ยังมีปจจัยอื่นๆ อีกที่จะไดกลาวตอไป
ในฉบับหนาถึงการเลือกใชอาหารหยาบรวมกับอาหารขน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมทั้งในแงของผลผลติของโคนมและ
เพื่อเปนแนวทางในการลดตนทุนจากการใชอาหารหยาบชนิดตางๆ 
 

 
 

 
 

การปองกันโรคเตานมอักเสบในโคนม 

วัชรี  คุณกิตติ 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“ปญหาเตานมอักเสบ” เปนปญหาสําคัญที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมโคนม กลาวคือ มีผลตอการลดลง
ของปริมาณการผลิตน้ํานม และคุณภาพน้ํานมของโคนม อีกทั้งตองมีการคัดแมโคทิ้งกอนเวลาและคารักษาโรคเตานม
อักเสบ ซึ่งทาํใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจแกอุตสาหกรรมการผลติน้ํานมเปนอยางมาก ประมาณความเสียหาย
โดยรวมจากโรคเตานมอักเสบสูงถึง 1,500-2,000 ลานบาท/ป (วิไลพร และคณะ, 2547) เตานมอักเสบในโค (bovine 
mastitis) เกิดขึ้นจากการติดเชื้อจุลชีพ ไดแก แบคทีเรีย ไมโครพลาสมาและยีสต เปนตน สวนใหญเชื้อทีก่อใหเกิด
ปญหา คือ เชือ้แบคทีเรียเชน Staphylococcus spp. Escherichia coli  Bacillus  spp. และ Pseudomonas spp. ซึ่งพบ
ในสิ่งแวดลอมทั่วไป และมักทําใหเกิดอาการเฉียบพลันและแบบแสดงอาการ  (clinical mastitis) สําหรับเชื้อแบคทเีรีย
ที่ทําใหเกิดการอักเสบของเตานมชนิดเรื้อรังและไมแสดงอาการ (subclinical mastitis) เชื้อที่เปนสาเหตุหลัก คือ 
Staphylococcus aureus และ Streptococcus agalactiae โดยเชื้อทั้งสองเปนเชือ้ที่สามารถทําใหเกิดการติดเชื้อ
ระหวางเตานมของโค และสามารถติดตอไปยังแมโคตัวอื่นไดโดยผานเครื่องรีดนม ซึ่งเตานมอักเสบแบบไมแสดง
อาการ ทําใหผลผลิตและคุณภาพของน้ํานมที่รีดไดลดลง (กิตติศักดิ์, 2547) สุณีรัตนและคณะ (2543) รายงานวาฟารม
โคนมในเขตจังหวัดขอนแกน ตรวจดวย CMT ในโคนม 176 ตัว พบวา 246 เตา มผีลเปนบวก 62.8% ของตัวอยาง
น้ํานม แสดงภาวะเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ และพบเชื้อกลุมกอโรค S..aureus 16.8% และ CNS 25.3% การ
รักษาโรคเตานมอักเสบจากแบคทีเรียสวนใหญจะใชยาปฏิชีวนะ และยาตานการอักเสบ ซึ่งการใชยาปฏิชีวนะเพื่อ
ปองกันและรักษาเตานมอักเสบนั้น อาจกอใหเกิดปญหาการปนเปอนยาปฏิชีวนะในน้ํานม ทําใหเกิดผลเสียตอผูบริโภค
ไดอีก ทั้งยังโนมนําการเกิดการดื้อยาในสัตวได (ชัยเดช และคณะ 2547) การปองกันโรคเตานมอักเสบดวยการฆาเชื้อ
ที่หัวนมดวยน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอหัวนม จะชวยลดอัตราการติดเชื้อ

ผลผลิตนํ้านม, 
กก./วัน 

ปริมาณอาหารขน1, 
กก. 

ปริมาณอาหารหยาบ2, 
กก. 

สัดสวนหรือเปอรเซ็นตอาหารหยาบ
ในสูตรอาหาร 

30 15 5.3 26 
25 12.5 6.1 33 
20 10 6.8 40 
15 7.5 7.6 50 
10 5 8.4 63 

...งานวิจัย  พัฒนาชาติไทย...
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ครั้งใหมลงไดถงึรอยละ 50 และลดอุบัติการณการเกิดโรคเตานมอักเสบไดอยางมีประสิทธิภาพ (National Mastitis 
Council, 1995) มีรายงานการวิจัยที่เห็นพองกันวาการจุมฆาเชื้อหัวนมแมวัวทันทีหลังการรีดนมเปนวิธีที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดวิธีหนึ่ง ที่จะชวยลดการติดเชื้อของเตานมใหมไดดี รูปแบบของยาฆาเชื้อหัวนมแมวัวที่มี
ประสิทธิภาพดี คือ ยาฆาเชือ้ชนิดจุมหัวนม (Teat dip) เนื่องจากน้ํายาสามารถเคลือบหัวนมไดทั่วถึงกวาแบบสเปรย 
ยาฆาเชื้อที่นิยมใชในน้ํายาฆาเชื้อ ไดแก ยาในกลุม quaternary ammonium compound เชน Cetrimide, 
chlorhexidine, polyhexamide  ยากลุมนี้ฆาเชื้อแกรมบวก และลบไดดี แตจะฆาเชื้อ Pseudomonas spp และ 
Nocardia อยางชาๆ และถูกทําใหหมดฤทธิ์เมื่อใชรวมกับน้ําสบู และสารที่มีประจุลบ เชน แชมพ ูผงซักฟอก เปนตน 
โดยเฉพาะ 0.5% chlorhexidine gluconate มีรายงานวาทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวสัตวได (Sears et al., 1992)  
กลุม Glutaldehyde ใหผลดีตอเชื้อแกรมบวก และลบ ในความเขมขนสูงอาจกอใหเกิดการระคายเคือง กลุม
สารประกอบไอโอดีน และ คลอลีน ออกฤทธิ์ไดกวาง แตจะหมดฤทธิ์ไดเมื่อสัมผัสกับสารอินทรีย สิ่งสกปรกและ 
สารประกอบไอโอดีน จะยอมติดสีหัวนมไดดี (วัชร,ี 2542) 

ปจจุบันเวชภัณฑที่นํามาใช สวนใหญตองมีการ
นําเขามาจากตางประเทศ ซึ่งทําใหขาดดุลการคาและเพิ่ม
ตนทุนในการผลิตน้ํานมเวชภัณฑและเคมีภัณฑ ที่ใชใน
การปองกันและรักษาเตานมอักเสบในโคนม ประกอบกับ
แนวโนมปจจุบนัมีการหันมาสนใจ การนําสมุนไพรมาใช
มากขึ้น สมุนไพรกลุมที่มีศักยภาพในการนํามาพัฒนา
เปนน้ํายาจุมหัวนมวัว ไดแก สมุนไพรในกลุมน้ํามันหอม
ระเหย คณะผูวิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และศูนยวิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 
ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการ
วิจัย (สกว.ฝาย 2) ไดศึกษาเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพ
ของน้ํามันหอมระเหยของสมุนไพร ที่มฤีทธิ์ฆาเชื้อ
แบคทีเรียและฤทธิ์ตานการอักเสบ โดยจากการแยกเชื้อ
โรคที่ปนเปอนมาในน้ํานมที่รีดใหมๆ พบเชื้อ 5 ชนิด 
ไดแก สเตร็ปโตคอกคัส อกาแลกเตีย (Streptococcus 

agalactiae) แสตปฟโลคอกคัส ออเรียส (Staphylococcus 
aureus) บาซิลัส ซีรีอัส (Bacillus cereus) เอสเชอริเชีย 
โคไล (Esherichia coli) และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
(Pseudomonas aeruginosa) และนํามาศึกษาฤทธิ์ในการ
ฆาเชื้อพบวา น้ํามันหอมระเหยสามารถฆาเชื้อโรคเหลานี้
ไดในประสิทธิภาพที่ตางกัน น้ํามันที่มีศักยภาพในการฆา
เชื้อกอโรคเตานมอักเสบ ไดแก น้ํามันใบพลู น้ํามัน
ตะไครหอม และ น้ํามันตะไครแกง นอกจากนี้ยังพบวา
น้ํามันหอมระเหย ที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระจากมากที่สุด
ไปนอยที่สุด ไดแก พล ู กระเพรา ตะไครหอม โหระพา 
ไพล ตะไครแกง ขมิ้นชัน และมะกรูด เมื่อนํามาพัฒนา
เปนยาจุมหัวนมวัวพบวามีฤทธิ์ตานเชื้อ S. aureus 
Strep. agalactiase และ B. cereus ไดดี ตานเชื้อ E. coli 
อยูในระดับนอยถึงปานกลาง และไมมีฤทธิ์ฆาเชื้อ Ps. 
aeruginosa. ขณะนี้กําลังศึกษาดานความคงตัวและการ
ทดสอบสอบจริงในฟารม

เอกสารอางอิง 
กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร. 2547. แนวทางการวิจัยสมุนไพรสําหรับโรคเตานมอักเสบในโคนม. คูมือการวิจัยสมุนไพรในการผลิตสัตว 2, 

กรุงเทพมหานคร หนา 33-43. 
ชัยเดช อินทรชัยศรี  กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร  เลิศธิดา มีเดชา  จุฑามาศ ทองปลิว และสุกุมา สามงามนิ่ม. การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกมังคดุ

ตอเช้ือแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของเตานมอักเสบในหองปฏิบัติการ. โอกาสและทางเลือกใหมของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว คร้ังที่ 2, 
โรงแรมสยามซิตี้: 15-16 มกราคม 2547, กรุงเทพมหานคร หนา 131-139. 

วัชรี คุณกิตติ. 2542. เทคนิคการตั้งตํารับยาสัตว คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน: โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิไลพร จันทรไชย  มลิวรรณ กิจชัยเจริญ และบัณฑิต บุญศิลปไทย. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดผักคราดหัวแหวนตอเชื้อโรคเตานมอักเสบ

ในหองปฏิบัติการและการใชสารสกัดผักคราดหัวแหวนจุมหัวนมหลังรีดนมเพื่อลดการติดเชื้อคร้ังใหมในเตานม. การประชุมวิชาการ
สมุนไพรไทย: โอกาสและทางเลือกใหมของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว คร้ังที่ 2, โรงแรมสยาม ซิตี้: 15-16 มกราคม 2547, 
กรุงเทพมหานคร หนา 125-130. 

สุณีรัตน เอี่ยมละมัย  อรัญ จันทรลุน  วราภรณ ศุกลพงศ  ฟวนา ฟอน อุสวีน  ชัยวัฒน จรัสแสง  เชี่ยวชาญ กระจางโพธิ และจารุวรรณ พัฒนาวงศ. 
2543. ชนิดเชื้อแบคทีเรียที่พบจากเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการในโคนม. ประมวลเร่ืองการประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการ
เลี้ยงสัตว คร้ังที่ 26. 15-17 พฤศจิกายน 2543. โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร. หนา 53-63. 
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นันทิยา สุวรรณปญญา1 ฉลอง วชิราภากร2 เมธา วรรณพัฒน2 สุนทร วิทยาคุณ3 และสุณีรัตน เอ่ียมละมัย4 

1คณะวิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ, กาฬสินธุ 46000 
2คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน 40002 

3คณะวิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา วิทยาเขตลําปาง, ลําปาง 52000 
4คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน 40002 

 
บทนํา 
โรคเตานมอักเสบเปนปญหาตอผูเล้ียงโคนม มีผล

ทําใหน้ํานมลดลงไมสามารถสงน้ํานมจําหนายได การเปน
โรคเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ จะใหยาปฏิชีวนะเขา
เตานมในการรักษา พบวาใหผลดีในการกําจัดเชื้อ
แบคทีเรีย (Radostits et al., 1994) การเสริมซีลีเนียมและ
ไวตามินอีในอาหารเพื่อเปน antioxidant ชวยลดปญหาโรค
เตานมอักเสบ (Aseltine, 1991) จุดประสงคเพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพ ของการรักษาโรคเตานมอักเสบแบบแสดง
อาการดวยยาปฏิชีวนะ และการใชยาปฏิชีวนะรวมกับการ
เสริมซีลีเนยีม และไวตามินอี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
โคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชี่ยน 25 ตัว จัดการ

ทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยกลุมทดลองที่ 1 รักษาดวยยา
ปฏิชีวนะตัวยาเช็ฟฟาไพริน กลุมทดลองที่ 2 ใหเช็ฟฟา
ไพรินรวมกับการเสริมซีลีเนียม 3 มก. และวิตามินอี 4,000 
ไอยู/วัน กลุมทดลองที่ 3 ใหเช็ฟฟาไพรินกับซีลีเนียม 6 
มก.และวิตามินอี 4,000 ไอยู/วัน กลุมทดลองที่ 4 ใหเช็ฟ
ฟาไพรนิ กับซีลีเนียม 3 มก. และวิตามินอี 8,000 ไอยู/วัน 
และกลุมทดลองที่ 5 ใหเช็ฟฟาไพรินกับซีลีเนียม 6 มก. 
และวิตามินอี 8,000 ไอยู/วัน โดยเสริมซีลีเนียมชนิดผง 
(Alltech, Inc.Thailand) และไวตามินอีชนิดผง (Roche, 
Inc Thailand) (1 มก.ของ alpha-tocopheryl=1.49 ไอยู

ของไวตามินอี,4,000 ไอยู=2.68 มก, 8,000 ไอยู=5.36 
มก.) โดยโรยบนอาหารทุกวันตลอด 30 วัน โคนมไดรับ
อาหารผสมสําเร็จ วิเคราะหขอมูลดวย SAS (SAS, 1998) 

 

ผลและวิจารณ 
โคนม เปนโรคเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ

พบวา มีเชื้อกลุมฉวยโอกาส 70.4% เมื่อเสร็จส้ินการ
ทดลอง พบวา มีการติดเชื้อลดลง โคนมมีความเขมขนของ
ซีลีเนียม 0.005-0.028 ไมโครกรัม/มล. กลูตาไทโอนเปอร
ออกซิเดส 8.2-17.1 ยูนิต/มล. และอัลฟา-ทูโคฟรอล 4.4-
7.0 ไมโครกรัม/มล. และหลังการเสริมมีปริมาณเพ่ิมขึ้นกวา
กลุมที่ไมเสริม โคนมสามารถตอบสนองตอระบบภูมิคุมกัน
ไดเร็วมีนิวโทรฟลเพ่ิมขึ้น สอดคลองการเก็บกินและการฆา
เชื้อ S. aureus โดยวิธี in vitro กลุมทดลองที่ 5 สามารถ
เก็บกินเชื้อไดจากกอนเสริม 56.2% เปน 83.2 % และพบ
การฆาเชื้อ S. aureus ไดจากกอนเสริม 62.4 % เปน 
71.8% มี SCC 792-2,366 x 103 เซลล/มล. และ CMT 
คะแนนบวก 3 หลังจากการรักษา พบวา SCC และ CMT 
ลดลงสูสภาวะปกติอยางรวดเร็ว แตกลุมที่ไดรับยา
ปฏิชีวนะอยางเดียวยังคงมี SCC และ CMT สูงกวากลุม
อ่ืนๆ มีอัตราการหายปวย 60% ขณะที่กลุมทดลองที่ 5 มี
อัตราการหายปวย 80% โดยพบจํานวน SCC 664 x 103 
เซลล/มล. คะแนน CMT 0 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเสริมซีลีเนียมและไวตามินอีตอการหายอักเสบของเตานม 

ไวตามินอี 4,000 ไอยู ไวตามินอี 8,000 ไอยู รายการ เช็ฟฟาไพริน 

ซีลีเนียม 3 มก. ซีลีเนียม 6 มก. ซีลีเนียม 3 มก. ซีลีเนียม 6 มก. 

เฉลี่ยวันหายเตานมอักเสบ 14 (14) 25 (23-27) 15 (8-22) 16 (14-18) 14 (14) 
อัตราการหายเตานมอักเสบ, ตัว (%) 3 (60) 3 (60) 3 (60) 3 (60) 4 (80) 
จํานวนเตานม, เตา 5 10 11 8 6 
อัตราการหายอักเสบของเตานม, เตา (%) 2 (40) 7 (70) 8 (72.7) 6 (75) 5 (83.3) 

 
 

ผลการเสริมซีลีเนียมและไวตามินอี ตอโรคเตานมอักเสบ 

แบบแสดงอาการในโคนม 
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เอกสารอางอิง 
Aseltine, M.S. 1992. Critical role of selenium and vitamin E in nutrition and immunity: The potential for improving 

selenium availability by microbial accumulation. Consulting Animal Nutritionist, Modesto, California. U.S.A. 
Radostits, O.M., D.C. Blood and C.C. Gay. 1994. Veterinary Medicine, Baailliere Tindoll: London. 
SAS. 1998. User's Guide: Statistics.Version 6. 12th Edition. SAS inst. Inc., Cary, NC. 
 

ที่มา: เอกสารรวบรวมบทคัดยอผลงานวิจัยดานโคนม พ.ศ. 2539-2549. ประชุมวิชาการโคนม 2549 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2549 คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บก ตอบ  
1. สําหรับขอมูลจาํนวนโคนมและเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ตัวเลขที่รวบรวมไดเมื่อสิ้นป 2549 ลาสุด มีดังนี้ 

(สํารวจ ม.ค. 2550) จํานวนเกษตรกรเลี้ยงโคนมและสงน้ํานม รวม 20,568 ครัวเรือน ลดลงจากป 2548 ประมาณ 12% 
จํานวนโคนมรวม 412,804 ตัว ลดลง จากป 2548 ประมาณ 13.8 % ปริมาณผลผลิตน้ํานมดิบป 2549 รวม 759,893 
ตัน ลดลงจากป 2548 ประมาณ 2.42 % (ขอมูลเดือน พฤษภาคม 2550 ยังไมเรียบรอยตองรอสักพักนะครับ...)  

2. กรณีคําถามเรื่องน้ํานมที่ผลิตขายในโครงการอาหารเสริมนม ที่วาน้ํานมดิบลดลงแตนมโรงเรียนยงัมี
จําหนาย นาจะกลาวไดวา มีศูนยเอกชนและสหกรณ มีการขายน้ํานมใหโรงงานพาสเจอไรสกอน เนื่องจากไดราคาดี
และอยูใกล เพราะเทาที่สอบถามจากโรงงานใหญ สวนใหญน้ํานมจะลดมากในชวงวันจันทรและพฤหสั ที่โรงงานเลก็จะ
ทําการผลิตนมพาสเจอรไรส 
 

 
 
 
 
บก ตอบ  

โดยยอ IFCN (International Farm Comparison Network) เปนองคกรที่รวมขอมูลที่สมาชิกสงใหตามรูปแบบ
ที่กําหนด แลวนํามาประมวลเปนขอมูลโคนมทั่วโลก สือ่สารใหสมาชิกและผูสมใจทราบอยางเปดเผย เพื่อสรางความ
เขาใจในการผลิตนมในทุกประเทศ ขอมูลโดยรวมจะมีรายงาน การกระจายของพื้นที่ที่เลี้ยงโคนม (Centers of milk 
production) ผลผลิตน้ํานม (Milk production) ขนาดฟารม ราคาน้ํานมของทุกประเทศสมาชิก (Average dairy farm 
size) การวิเคราะหลักษณะเฉพาะของฟารมในแตละพื้นที่ (The trypical dairy farms analysed)  ตนทนุการผลิตน้ํานม
ในฟารม (Costs potential of milk production) มีหนวยงานวิจัย (IFCN Dairy Research Center) และมีหนวยงานทํา
รายงานสรุปภาพรวมประจําป (IFCN Dairy Repport) ผูสนใจขอมูลสืบคนใน www.ifcndairy.org  

1. มีคําถามวา... “จํานวนโคนมลดลงมาก ขอมูลจริงลดลงมากเทาใด? น้ํานมลดลงมากดวยไหม?”  
บก. ไดรบกวน คุณสินชัย เรืองไพบูลย กรมปศุสัตว ตอบใหคะ 

 คุณถาม ?? : เราตอบ  
โดย  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน  เอ่ียมละมัย 

2. สมาคมผูเลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเซียน สนใจเขารวมเปนสมาชิกใน IFCN  
มีคําถามวา... “องคกรนี้คอือะไร? ทําหนาที่อยางไรตออุตสาหกรรมโคนมของนานาชาติ?  
และมีประโยชนอยางไรตอโคนมไทย?”  
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จากคําถามที่วา “ทําไมสมาคมฯ สนใจเขารวม”  คุณอดุลย วังตาล ไดไขขอของใจ คือ มีคนสงสัยวาทําไมเรา
จึงควรเขารวมกลุมแลกเปลี่ยนขอมูลการผลตินมดิบของ IFCN? ตองถามกลับวาการรูเขารูเรามีความสําคัญตอการตอสู
กับคูแขงไหมครับ? การเขารวมโครงการ ทาํใหเราไดขอมูลตนทุนการผลติของประเทศตางๆ วิธีการคิดตนทุนการผลิต
ที่นานาชาติใชกัน ปริมาณการสงออก ทําไมประเทศหนึง่มีขอไดเปรียบเสียเปรียบกวาอีกประเทศหนึ่ง แนวโนมการ
สงออกนําเขาของแตละประเทศในอนาคต ฯลฯ ดังนั้นการรวมทําฐานขอมูล จะชวยใหเราสามารถการวางแผนทิศทาง
โคนมใหสูเขาไดอยางยั่งยืนครับ 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

บก ตอบ  
 

จากที่ไดสอบถาม ขอมูลจากทางสมาคมผูเลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเซียน และชุมนมุสหกรณโคนมแหง
ประเทศไทย คุณอดุลย  วังตาล ไดกรุณาตอบใหดังนี้คะ.... 

หลังจากปรับการราคาฯ ทางชุมนุมสหกรณฯ ไดรวบรวม ราคาและคุณภาพของสหกรณตางๆ ได 48 สหกรณ 
ในเดือนเมษายน 2550 สรุปวา สหกรณตางๆ ไดราคาเฉลี่ยอยูที่ 13.43 บาท สวนเกษตรกรเองก็ไดเพิ่มจากเดิม 1 
บาท แทนที่จะได 1.25 บาท สรุปวา เกษตรกรยังคงไมหยดุขายวัวครับ 

ตัวมาตรฐานทีโ่ดนตัดมากที่สุดยังคงเปน Total Solid (เนือ้นม) โดยทางสหกรณตางๆ ยอมรับเรื่องจํานวนจุลินท
รียและจํานวนเม็ดเลือดขาว (SCC) แตเรือ่งของแข็งรวม (TS) และจุดเยอืกแข็ง (Freezing Point) ที่จะเปนการซ้ําซอนคง
ตองเชญินักวิชาการใหมาชวยสรุปกนัวาจะทาํอยางไรใหเหมาะสมกับการเลี้ยงเมอืงไทยและตนทนุที่สูงขึน้ ทางสมาคมฯ 
เอง กไ็ดตามเรื่องนีแ้ละขอให คณะกรรมการนมและผลิตภัณฑ เชิญนักวิชาการมาสรุปอยางเปนหลกัการโดยดวนตอไป 
(คุณภาพน้ํานม 48 สหกรณ มีคาเฉล่ียดังนี้ ปริมาณของแขง็รวม (TS) 12.19±0.35 เปอรเซน็ตไขมัน 3.78± 0.21 
เปอรเซน็ตโปรตีน 3.07±0.14 จํานวนจุลินทรีย (SPC) 480,485±235,929 โคโลนีตอ ลบ.ซม.จํานวนเม็ดเลือดขาว (SCC) 
502,248 ±203,846 เซลลตอ ลบ.ซม. ราคาน้าํนมดิบเฉล่ีย 13.43±0.32 ที่มา: ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย)  

สวนเรื่อง 0.75 บาท ที่สัญญากันวา จะนํามาพิจารณากันใน 4 เดือน หลงัจากขึ้นราคาไปแลว ยังไมไดเริ่มเอา
ขอมูลมาคุยกัน ก็จะเสนอใหคณะกรรมการโคนมฯ เรงติดตามตอไปเชนกัน 

สถานการณนมโลกตอนนี้เขาขางเกษตรกรไทย นมผง ราคาขึ้นไปถึง $4,500 ตอตัน กลับมาเปนนมน้ําที่ 16-
17 บาท และจะยังยืนราคาเชนนี้ อีกอยางนอย 2 ป ในขณะที่เกษตรไทยยังคงขายวัวทิ้งอยูเพราะตนทุนไมไหว 
ปริมาณนมดิบขาดแคลน แยงนมกัน จนดันใหราคาอยางไมเปนทางการถึง 14.00 บาท จึงควรจะตองมาคุยกันอีกทวีา 
รัฐบาลควรทําเชนไร กับ ผูเลีย้ง ผูรับซื้อ และโรงงานแปรรปู 

 
 
 
 
 

3. คําถามวา... “หลังจากที่ไดปรับราคาเพิม่ขึ้น และใชมาตรฐานการรับซื้อน้ํานมดบิ”  
                                  (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ วันที ่10 พ.ย. 2549)  
 

แลวมีผลอยางไรตอเกษตรกรและสหกรณโคนม? และฟารมที่ขายในราคาหนาโรงงาน?  

...จากที่มี   e-mail และ  มาหารือมากพอสมควร....  
ขอหารอื คือ กลุมหนึง่ (สวนมาก) ถูกตัดราคาลงมาก ในเกณฑมาตรฐานการรับซือ้น้ํานมดบิฉบับนี้  

   อีกกลุมหนึ่ง “ดีใจ” เพราะไดราคาน้ํานมดิบเพิ่มขึ้น  

 พบกนัฉบับหนา... มีคําถาม - ขอสงสัย หรอืบทความ ขาวสารโคนมทีน่าสนใจ  

 สงมาไดที่ บก. นะคะ… 
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ชอทิพ  อรุณเดชาชัย
 

☺ สวัสดีคะ...สาระจาก clipping ฉบับนี ้ขอเริ่มตนดวยขาวสารดีๆ สําหรับงานวิจัย จาก ...รศ.ดร.จันทรจรัส 
เรี่ยวเดชะ ผูอาํนวยการฝายเกษตร สกว. เปดเผยวา จากพันธกิจของฝายเกษตร สกว. ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เพื่อใหมีการนาํผลงานวิจัยไปใชประโยชนจริงตามความตองการของเกษตรกร ผูประกอบการเอกชน และผูกําหนด
นโยบาย จึงเกิดงานวิจัยภายใตชุดโครงการ “การใชสมุนไพรในการผลิตสัตว” ที่เนนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
เกษตร สรางความรูเพื่อสนบัสนุนการสงออกผลิตภัณฑเกษตรและการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนบนพื้นฐาน
ทรัพยากรของประเทศและภูมิปญญาทองถิน่ โดยไดพบวา สมุนไพรหลายชนิด อาทิ พริก น้ํามันหอมระเหย ฟาทะลาย
โจร ขมิน้ชนั ฯลฯ สามารถที่จะนํามาทดแทนการใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตวได สกว. จึงจัดใหมีงานวิจัยในเรื่องนี้
ขึ้น เพื่อใหสามารถนาํศักยภาพของพืชอาหารและสมุนไพรมาใชประโยชนดานเสริมอาหารสัตวมากขึ้น โดยสามารถ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑไดถึง 21 ชนิด ทั้งนี้งานวิจัยชุดดังกลาวเปนงานวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อใหไดขอมูลและคําตอบที่
เพียงพอในการนําความรูเหลานี้ไปตอยอดในระดับอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อใหไทยเปนผูนาํใน
การสงออกผลติภัณฑอาหารที่ปลอดภัยตอไป (ที่มา: เดลินิวส 24 พ.ค. 50)  

 

  “กรมปศุสัตว” ฉลองครบรอบปที่ 65 ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานใหเชื่อมโยงกับ
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตวิสัยทัศนใหม คือ เปน “องคกรผูนําดานปศุสัตวที่มีคุณภาพ และ
โปรงใส” โดยมุงวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวไปสูผูเลี้ยงสัตวทั่วประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกร พรอมกับมุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาปศุสัตวไทยใหไดมาตรฐาน ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยตอ
ผูบริโภค ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันและผลักดันใหประเทศไทยกาวขึ้นสูการเปน “ครัวโลก” ในอนาคต 
โดยกําหนด 2 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน ซึ่งจะใช กลยุทธการสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร โดยมุงถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวไปสูเกษตรกร เพื่อใหสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ สราง
รายได และมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน พรอมสงเสริมใหผูเลี้ยงสัตวรายยอยมีการรวมกลุม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต 2) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางภาคเกษตร ซึ่งมี 2 กลยุทธหลัก ไดแก กลยุทธการ
พัฒนาสูครัวโลก และ กลยุทธการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต โดยการพัฒนาสูครัวโลกจะมุงเนน ความปลอดภัย
ทางดานอาหาร (Food safety) โดยเรงพัฒนาและปรับปรุงในดานตางๆ ดังนี้ ฟารมและการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานฟารม, โรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน, ตลาดและระบบขนสงสินคา (Logistic) และมีระบบตรวจสอบยอนกลับ 
(Traceability) ได, สุขภาพสัตว มีการเฝาระวังโรคสัตวติดตอสูคน, สงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุม เพื่อสรางฟารม
เครือขายในการปรับปรุงพันธุและพัฒนาสูวิสาหกิจขนาดยอม และผลักดันใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเปน
ปศุสัตวอินทรีย(ที่มา: เดลินิวส, 7 พ.ค. 50) 

 

 กรมปศุสัตว เฝาระวังสถานการณโรคปากและเทาเปอยในสัตวกีบ... แมวาในป 2549 ที่ผานมา พบการ
ระบาดของโรคลดลง แตคาดการณวาในป 2550 นี้อาจมีการระบาดมากขึ้น เนื่องจากครบรอบของการระบาดของโรค โดย
ทุก 1-2 ป สัตวจะมีภูมิคุมกันตอโรคปากและเทาเปอยจากการติดเชื้อตามธรรมชาติลดนอยลง และระบาดขึ้นอีกในปถัดไป 
ดังนั้นในปนี้ มีเปาหมายวา จะตองฉีดวัคซีนใหแกสัตวใหไดประมาณ 80% ของประชากรสัตว ที่ควรจะไดรบัวัคซนี และทาํ
การปรับระบบการผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยใหม เพื่อแกไขปญหาวัคซีนไมเพียงพอเชนในปที่ผานมา เพิ่มเครือขาย
ของการเฝาระวังโรคใหไดมากที่สุด ในสวนของการชดเชยกรณีตองทําลายสัตวปวยที่เปนโรคปากและเทาเปอย ยังอยูใน
ระหวางการดําเนินการเรื่องงบประมาณ ซึ่งราคาคาชดใชในการทําลายสัตวเทากับ 75% 

ขาวโคนม : Clipping
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เชนเดียวกับการจายเงินในกรณีของโรคไขหวัดนก (ที่มา: เดลินิวส, 24 พ.ค. 50) เมื่อเปนเชนนี้... ผูที่เกี่ยวของในแวดวงโค
นม ชวยเรงมือกันหารือ เพื่อปองกันและชวยเหลือเกษตรกรและโคนมไทยใหอยูรอดปลอดภัย ปราศจากโรคปากและเทา
เปอย ดวนคะ... 

 

 อ.ส.ค. ที่มีนโยบายนําน้ํานมดิบที่เสียหรือไมไดมาตรฐานตามที่โรงงานกําหนด มาทําใหเกิดประโยชน
สูงสุดและสนับสนุนนโยบายเกษตรอินทรีย โดยไดทดลองนําน้ํานมดิบเหลานี้มาทําปุยน้ํานมชีวภาพเพื่อใชในแปลงพืช
อาหารสัตวทดแทนการใชปุยเคมี ซึ่งสามารถเพิ่มการเจรญิเติบโตใหกับพืชได นอกจากนี้ยังใชเพื่อการปรับปรุงบํารุง
ดินใหอุดมสมบูรณและมีแรธาตุเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งในอนาคตอาจมีการสงเสริมใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมผลิตไวใชเอง
เพื่อลดตนทุนการผลิต (ที่มา: เดลินิวส 13 มิ.ย. 50) มีโครงการดีๆ เพือ่เกษตรกรแบบนี้ ตองสนับสนุนใหมากๆนะคะ  

 ป 2549 ที่ผานมา อ.ส.ค.ทํา การประเมินความสามารถทางพนัธุกรรมโคนม เพื่อหาพอพนัธุ อ.ส.ค.ที่มีความ
เปนเลิศ พบวา พอพนัธุโคนมพันธุโฮลสไตนฟรีเชี่ยน ชื่อ แฟคเตอร (Facter) มีคาการผสมพันธุสําหรับผลผลิตน้ํานม
รวมที่ 305 วัน = +513.30 กิโลกรัม (ความแมนยํา 74%) และสามารถถายทอดพันธุกรรมที่ดี โดยใหน้ํานมไมนอยกวา 
5,000 ก.ก.ตอระยะการใหนม เตานมกระชับไดรูปทรง ลาํตัวยาวและลึก ความจุของรางกายดีมาก เลี้ยงงาย ทนทาน
ตอสภาพแวดลอมไดดี ขาและกีบแข็งแรง สําหรับเกษตรกรที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตองการน้าํเชื้อของพอพนัธุ
โคนมดังกลาว สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่.... สถาบันวิจัยและพัฒนาโคนม อ.ส.ค. อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุร ี โทร. (036) 341-643 และเพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว อ.ส.ค. ยังมีโครงการ “ทองเที่ยวฟารมโคนมไทย-เดนมารค” เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามาสัมผัส
กับอาชีพการเลี้ยงโคนม และอุตสาหกรรมนมอยางครบวงจร โดยมีทั้งการนั่งรถรางชมทุงหญาเขียวขจี เยี่ยมฟารมโค
นมไทย-เดนมารค มีการสาธิตวิธีการรีดนม เปดใหชมโรงงานนมไทย-เดนมารค และกิจกรรมอืน่ๆ อีกมากมาย (ที่มา: 
เทคโนโลยีชาวบาน, ปที่ 19: 408) 

 

 จากที่มีการประชุม “การขับเคลื่อนสังคม” ในวันที ่ 20 เมษายน 2550 ณ ตึกสันติไมตร ีทําเนียบรฐับาล 
โดยรองนายกรฐัมนตร ี (นายไพบูลย  วัฒนศิริธรรม) เปนประธานฯ มีประเด็นปญหาที่มคีวามเชือ่มโยงทั้งภาครฐั เอกชน 
ประชาชน ทุกภาคสวนของสังคม จงึไดจัดต้ังคณะกรรมการ 4 กลุม โดยสวนโคนมอยูในกลุมคณะกรรมการจัดทํานโยบาย
เกษตรที่มผีลกระทบสงูตอเกษตรกร มีรฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ รศ.ดร.จันทรจรัส 
เรี่ยวเดชะ เปนกรรมการและเลขานุการ และ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย เปนกรรมการโดยมกีรรมการทั้งหมด 12 ทาน 
กําหนดอํานาจหนาที่ตามคาํส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2550 ไดประชมุครั้งที ่1/2550 วันที่ 29 มิถุนายน 2550 ผลการประชุม
จะนําเสนอในจดหมายขาวฯ ฉบับตอไปนะคะ 

 

 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 ได
ท่ีบรรณาธิการจดหมายขาวโคนม   

 ทานท่ีตองการสื่อสาร ลงบทความ หรือ มีคําถามเกี่ยวกับโคนม สงท่ีกองบรรณาธิการ นะคะ 
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ปฏิทิน กิจกรรม 
7-8 มิ.ย. 50 ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มข. ครั้งที่ 8 เรื่อง “ปศุสัตวพอเพียง สัตวเล้ียงยั่งยืน”    

ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
20-24 มิ.ย. 50 งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 6 "เกษตรปลอดภัย หวงใยส่ิงแวดลอม พรอมใจถวายในหลวง" 

ณ คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
3-5 ก.ค. 50 วันวิทยาศาสตรเกษตร ครั้งที่ 3 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

23-29 ก.ค. 50 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Embryonic stem cell and application in biomedical science ” 
ณ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออนและเซลลตนกําเนิด มหาวทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

16-18 พ.ย. 50 สกว. ขอเชิญเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
งานนิทรรศการ “เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต: สายธารแหงคุณคาจากภูมิปญญาเกษตรไทย”   
ณ ไลฟสไตลฮอลล สยามพารากอน 

19 พ.ย. 50 ประชุมวิชาการฝายเกษตร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

จดหมายขาวโคนม เปนเอกสารเผยแพรราย 2 เดือน จัดทําภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อประมวลเนื้อหาสาระ ติดตามและ
สื่อสารความเคลื่อนไหวในแวดวงโคนม (สืบคนใน vet.kku.ac.th) 
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