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จากใจ บก. 

สาระ 

 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดาํร ิ

 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสขาเขาของอุตสาหกรรมนม (ตอนจบ) 

 อาหารและการจัดการใหอาหารโคนมฯ (ตอนที่ 5): การประเมินคุณภาพของอาหารหยาบ 

 ลักษณะมูลโค.....สิ่งบงชี้สขุภาพระบบทางเดนิอาหาร (ตอน 1) 

 เลีย้งโคนมใหอยูอยางเย็นสบายจะเพิม่รายไดใหเกษตรกร (ตอน1) 

 สถานการณอตุสาหกรรมนมไทย 2550 (6 เดือนแรก) 

 ศึกษาดูงาน สหกรณโคนมทามวง  จาํกัด  จังหวัดกาญจนบุรี 

 ขับเคลื่อนสังคม: คณะกรรมการจัดทํานโยบายเกษตรที่มีผลกระทบสูง อุตสาหกรรมโคนมไทยและอาชีพเกษตรกรโคนม 

เรื่องราวขาวด ี เกิดขึ้นมากมายในวงการโคนมไทย ทั้งราคานมดิบที่ปรับขึน้อีกครัง้ 0.75 สตางค และผลจาก
นมผงตางประเทศราคาสงูมาก ทําใหความตองการใชน้ํานมดบิโคในประเทศมีมากกวาที่ผลติได ทําใหการแยงซื้อน้ํานม
เกิดขึ้นอีกครัง้ ดูนาจะดีกับเกษตรกร แตความนาเปนหวง คือ การแยงซือ้นมทําใหผูซือ้ผูขายละเลยคุณภาพน้ํานม ซึ่ง
เปนเรื่องที่นาเปนหวงตอการพัฒนาอตุสาหกรรมโคนมไทยในปจจุบนัและอนาคต หากทุกคนคิดเพียงสั้นๆ ในการผลิต
นมขาย โดยเขมงวดดานคุณภาพลดลง อุตสาหกรรมโคนมและอาชพีเกษตรกรโคนมจะลําบากมากขึน้ในอนาคต ตอง
ขอฝากเกษตรกร สหกรณฯ และโรงงานแปรรปู ใหมมีาตรฐานการซือ้ขายทีด่ีและยุติธรรมเพื่อโคนมไทยของเรา 

ปญหาความเครียดจากความรอนชื้นในประเทศไทย นบัเปนปญหาสําคญัที่มีผลตอการผลิตโคนมโดยเฉพาะ
ตอการผสมติด มนีักวิชาการโคนมไทย ไปอบรมการเลี้ยงโคนมประเทศอสิราเอลในปนี ้ เพื่อนําความรูการเลี้ยงโคนมใน
ประเทศรอน นาํมาประยุกตใชในประเทศไทย โดยเฉพาะดานการปรบัปรงุโรงเรอืน คงไดขอมูลดีๆ มาถายทอดใหชาว
โคนมไดทราบตอไป อยางไรก็ตามในฉบับนีอ้านผลงานการวิจัยดานนี้ที ่สกว. ไดใหการสนับสนนุในระยะ 3 ป ที่ผานมา
ในเรื่องผลของความเครียดจากความรอนตอการสืบพนัธุและผลผลิตโคนม 

สกว. โดย รศ.ดร.จนัทรจรัส  เรี่ยวเดชะ เชญิทุกทานรวมงานนิทรรศการ “เกษตรเพื่อคณุภาพชีวิต: สาย
ธารแหงคุณคาจากภูมิปญญาเกษตรไทย” ในวันที ่ 16-18 พฤศจิกายน 2550 ณ ไลฟสไตลอลล สยามพารากอน 
และในวันที ่19 พฤศจิกายน 2550 รวมฟงสัมมนาในสวนของโคนม เรื่อง “นมคุณภาพ เพ่ือสุขภาพคนไทย” และรวม
ใหขอคิดเหน็แนวทางวิจัย  
 ในป พ.ศ. 2551 มีการประชุมที่นาสนใจดานโคนม คอื Dairy Focus Asia 2008 วันที่ 3-4 มีนาคม 2551 ที่ The 
Imperial Queen’s Park Hotel ผูที่สนใจเขารวม สืบคนขอมูลเพิม่เติมไดที ่www.positiveaction.co.uk หรอื www.qsncc.co.th  

สุณีรัตน  เอ่ียมละมัย 
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การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ ต้ังอยูบน
พ้ืนฐานของหลักการ “ทฤษฎีใหม” 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่หนึ่ง มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองไดบนพ้ืนฐานของ

ความประหยัด ขจัดการใชจาย 

ขั้นที่สอง รวมพลังกันในรูปกลุม เพ่ือทําการผลิต

การตลาด การจัดการรวมทั้งดานสวัสดิการ การศึกษา การ

พัฒนาสังคม ฯลฯ  

ขั้นที่สาม สรางเครือขายกลุมอาชีพและขยายกจิกรรม

ทางเศรษฐกจิใหหลากหลาย โดยประสานความรวมมือกบัภาค

ธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชนและภาคราชการในดานเงินทุน 

การตลาด การผลิต การจัดการ และขาวสารขอมูล 

คัดจากเอกสารเผยแพร เรื่องเศรษฐกจิพอเพียง หนา 16 

ของสํานักงานคณะกรรมการ เพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ, ก.ค. 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 

 

ในวันที่ 25 มกราคม 2536 ซึ่งเปนวันทีร่ะลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการพัฒนา พื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและบําเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในอุโบสถวัดมงคลชัยพัฒนา พระองคไดมีพระ
ราชกระแสรับสั่งวา “วันนี้ไดนําพระบุญญาธิการสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาไวที่นี้ เพื่อความเปนสิริมงคลและความ
เจริญรุงเรืองของสถานที่นี้” 

วัดมงคลชัยพฒันา อยูในอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสระบุร ี เดิมมชีื่อวา “วัดมงคล” พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามเปน “วัดมงคลชัยพฒันา” เมื่อวันที ่3 ตุลาคม 2546 ไดโปรดเกลาฯ 
ใหพัฒนาพืน้ทีบ่ริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา โดยไดจัดพืน้ที่ออกเปน 2 แปลง พื้นทีแ่ปลงที ่1 เปนแปลงสาธติการเกษตรกรรม
แบบผสมผสาน พืน้ทีแ่ปลงที ่2 เปนแปลงสาธิตทฤษฎีใหม ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริจึงเริ่มต้ังแต 2536  

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดํารัสแกผูเขาเฝาถวายพระพร เนือ่ง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเกี่ยวกับทฤษฎีใหม 

 

ความหมายทฤษฎีใหม 
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับทฤษฎีใหมที่ไดทรงพระราชทานไวเนื่องใน

วโรกาสตางๆ พอจะสรุปความหมายของ “ทฤษฎีใหม” (New theory) นาจะหมายถึง แนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกษตรกร
ที่มีที่ดินถือครองประมาณ 10-15 ไร สามารถมีน้ําใชเพื่อการเกษตรอยางพอเพียงตลอดป และใชน้ํากับที่ดินที่มีอยูให
เกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหมีที่ดินตามแบบอัตภาพ คือไมไดรวยมาก แตพอกินไมอดยาก โดยการแบงที่ดินถอืครอง
ออกเปนสัดสวนดังนี้ สวนทีห่นึ่งรอยละ 30 พื้นที่สําหรับขุดสระ สวนที่สองรอยละ 60 ของพืน้ที่สําหรับทํานาปลูกขาว
และปลูกพืชไรทําสวน และสวนที่สามรอยละ 10 ของพืน้ทีส่ําหรับเปนที่บริการ เชน ทางเดิน ที่อยูอาศัยและอื่นๆ  
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แนวพระราชดําริเกี่ยวกบัทฤษฎีใหม 
(1) เปนวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เปนเจาของที่ดินจํานวนนอย (ประมาณ 15 ไร) ซึ่งเปนทีถ่ือครองโดยเฉลี่ย

ของเกษตรกรโดยทั่วไป 
(2) ใหเกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัดกอน ทั้งนี้ตองมีความสามัคคีกันในทองถิ่น 
(3) มีขาวบริโภคเพียงพอประจําป โดยถือวาครอบครัวหนึ่งทํานา 5 ไร จะมีขาวพอกินตลอดป 
(4) เพื่อการนี้จะตองใชหลักเกณฑที่วาตองมีน้ําใชระหวางชวงฤดูแลง 1,000 ลูกบาศกเมตร ตอ 1 ไร 

 

ประโยชนของทฤษฎีใหม 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรณุาพระราชทานสรุปประโยชนของทฤษฎีใหมไวดังนี ้
(1) ทําใหประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพ คือ ไ มไดรวยมาก แตพอกิน ไมอดอยาก 
(2) ถาน้ํามีพอดีปไหนก็สามารถทีจ่ะทําการเกษตรหรือปลูกขาวนาปได และถาตอไปในหนาแลง น้ํามีนอยก็

สามารถใชน้ําที่กักเอาไวในสระเก็บน้ําของแตละแปลงมาปลูก แมแตขาวที่ยังปลูกไดไมตองเบียดเบียนชลประทาน
ระบบใหญ และอาจปลูกผักหรือเลี้ยงปลาหรอืทําอะไรก็ได ฉะนั้นทฤษฎีใหมนี้มีไวสําหรบัปองกันการขาดแคลนน้ํา 

(3) ถาในภาวะปกติ ก็สามารถทําใหมีรายไดมากขึ้น (รวยขึ้น) 
(4) ถาในภาวะที่มีอุทกภัยก็จะสามารถฟนตัวได โดยไมตองใหทางราชการไปชวยมากเกินไป ทําใหประชาชน

พึ่งตนเองไดเปนอยางดี 
 
 

 

 

การบริหารจัดการระบบโลจิสติกสขาเขาของอตุสาหกรรมนม (ตอน 2) 
 

กาญจนา  เศรษฐนันท 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
จากการศึกษาพบวา กลยุทธในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงโลจิสติกส

ขาเขา (inbound logistics) ของอุตสาหกรรมนม แยกตามชนิดของตัวขับเคลื่อน (driver) 
อันไดแก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการขนสง ดานการจัดการสินคาคงคลัง และดาน
การจัดการขอมูลและติดตอสื่อสาร....  

 

1. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการแปรรูปนมพาสเจอรไรสนั้น ไดแก รถบรรทุก ถังรับน้ํานมดิบ และหอง

รับนม เปนตน ซึ่งทั้งในศูนยฯ และโรงงานจําเปนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีความเพียงพอกับการดําเนินการ 
เชน ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ หากมีหองรับน้ํานมดิบไมเพียงพอ จะทําใหเวลาที่ใชในการรับน้ํานมดิบจากเกษตรกร
เปนไปดวยความลาชา และสงผลตอคาใชจายดานพลังงานที่สูงมากขึ้น และที่สําคัญคือ อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
ของน้ํานมดิบได นอกจากนี้ สําหรับรถที่ใชในการบรรทุกน้ํานมดิบนั้น จะตองมีระบบการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อที่จะทําใหรถบรรทุกมีสภาพที่เหมาะสมในการใชงาน หากรถบรรทุกคันใดที่ตองรับน้ํานมดิบจากศูนยฯ มากกวา 1 
แหง แลวรถบรรทุกคันนั้นควรไปรับน้ํานมดิบศูนยที่หางไกลกอน เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการขนสง แต
อยางไรก็ตาม ในการจัดลําดับเสนทางการขนสงนี้ ไดแสดงรายละเอียดไวในหัวขอที่ 2 และ 4 
 
 

ที่มา: สมพร  เทพสิทธา. 2546. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ. บริษัทธรรมสาร จํากัด กรุงเทพฯ หนา 57-64. 



2. ดานการขนสง 
ในดานการขนสงนั้น สามารถแบงการขนสงในชวงโลจิสติกสขาเขาเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกเปนการขนสงนม

ของเกษตรกรจากฟารมมายังศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ และการขนสงนมจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบมายังโรงงาน โดยใน
การขนสงระยะแรก เกษตรกรจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการขนสง สวนการขนสงในระยะที่ 2 โรงงานจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการขนสง เพื่อใหการขนสงนมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการในชวงโลจิสติกสขาเขา
จึงสามารถสรุปไดดังนี้ …. 
 

การขนสงในระยะที่ 1 การขนสงนมของเกษตรกรจากฟารมมายังศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 
 

• ในการขนสงนมของเกษตรกรจากฟารมมายังศูนยรวบรวมน้ํานมดิบนั้น เกษตรกรสวนใหญจะสงน้ํานมดิบมายัง
โรงงานเอง ซึ่งเกษตรกรสวนใหญ (80 %) เปนเกษตรกรรายยอย ที่มีปริมาณน้ํานมดิบนอยกวา 200 กก./วัน ดังนั้นเพื่อใหเกิด
ความรวดเร็ว และประหยัดคาใชจายในการขนสง (economy of scale and economy of distance) เกษตรกรควรมีการรวมกลุม
ในการขนสง โดยอาจจะใหเกษตรกรรายใหญที่มีศักยภาพ หรือมีความพรอมเกี่ยวกับรถบรรทุกในการขนสง เปนผูจัดการ
รวบรวมปริมาณน้ํานมของเกษตรกรรายยอย ที่อยูในเสนทางหรือบริเวณใกลเคียง อยางไรก็ตาม ในบางพื้นที่อาจจะมีการ
รวมกลุม เพื่อการขนสงน้ํานมดิบอยูแลว แตในหลายๆ พื้นที่ยังไมมีการดําเนินการดังกลาวอยางจริงจัง ทั้งนี้เนื่องมาจากความ
ยุงยากในการบริหารจัดการ หากมีจํานวนเกษตรกรรายยอยจํานวนมาก และมีที่ต้ังของฟารมอยูอยางกระจัดกระจาย อยางไรก็
ดี หากไดมีการนําการวิจัยที่เกี่ยวของไปประยุกตใชในการขนสงดังกลาว จะทําใหการขนสงน้ํานมดิบมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
และเปนการลดคาใชจายดานการขนสงใหกับเกษตรกรโดยตรง 

• กําหนดเวลาที่เกษตรกรมาสงน้ํานมดิบ ที่ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบในตอนเชา คือ 7.00-8.00 น. และตอนเย็น คือ 
16.30-17.30 น. ซึ่งเปนเวลาที่เหมาะสมกับการสงน้ํานมดิบและสัมพันธกับการรีดน้ํานมดิบ เนื่องจากเปนเวลาที่โคนมให
น้ํานมดิบมากที่สุด 

• การกําหนดเวลาที่เกษตรกรมาสงน้ํานมดิบที่ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบจะแบงชวงเวลา (time slots) ในแตละมื้อ 
ทั้งในตอนเชาและตอนเย็น และควรแบงเปนหลายชวง เพื่อใชในการกําหนดใหเกษตรกรแตละรายเขาเปนชวง เพื่อทําใหการ
บริหารจัดการเวลาที่เกษตรกรมาสงน้ํานมดิบยังศูนยรวบรวมน้ํานมดิบมีความยืดหยุนและตอเนื่อง ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาว จะทําใหกระบวนการรับนมที่ศูนยฯ เปนไปอยางรวดเร็ว และลดคาใชจายดานพลังงานของอุปกรณรับนม และที่
สําคัญคือ ทําใหการขนสงน้ํานมดิบมายังโรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตนมก็เปนไปอยางตอเนื่อง และ
จํานวนครั้งของการลางถังพักนมที่โรงงาน และศูนยรวบรวมน้ํานมดิบลดลง 

• ถาเกษตรกรมาสงน้ํานมดิบ ที่ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบเกินชวงเวลาที่ศูนยฯ กําหนด ตองเสียคาปรับ ในกรณี
ดังกลาวศูนยฯ ควรนําเงินสวนที่ไดจากการปรับเกษตรกรที่มาสงน้ํานมดิบชา มาใหเกษตรกรที่มาสงน้ํานมดิบตรงเวลา
เพื่อใหเกษตรกรมีความกระตือรือรน ในการมาสงน้ํานมดิบยังศูนยฯ ใหตรงเวลา 

• ควรมีการเตรียมงาน ของรถสงน้ํานมดิบของเกษตรกรคันถัดไปกอนทําการ load น้ํานมดิบสูถังพักนมของ
ศูนยฯ เพื่อลดระยะเวลานํา (lead time) และนําไปสูการลดคาใชจายดานพลังงาน 

 

การขนสงในระยะที่ 2 การขนสงจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบมายังโรงงาน 
 

ในการขนสงนมจากศูนยฯ มายังโรงงานนั่น จําเปนตองมีการใชซอฟตแวรที่เหมาะกับระบบของการขนสงน้ํานมดิบ
ของโรงงานในปจจุบัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบซอฟตแวรดังกลาวขึ้น โดยมีเปาหมายในการเลือกเสนทางและปริมาณ
การรับน้ํานมดิบจากศูนยฯ ตางๆ มายังโรงงานโดยพิจารณาเวลาออกและเวลากลับมายังโรงงาน (time window constraints) 
ของรถบรรทุกที่ทําใหกระบวนการผลิตนมเปนไปอยางตอเนื่อง และทําใหคาใชจายในการขนสงมีคาต่ําที่สุด ซึ่งวอฟตแวรที่ได
พัฒนาขึ้นนั้น จะชวยใหการตัดสินใจในการวางแผนการขนสงน้ํานมดิบมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพราะสามารถปรับใหทันตอ
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ความไมแนนอนในสถานการณตางๆ ไดในเวลาที่รวดเร็ว เชน ปริมาณน้ํานมดิบมีการเปลี่ยนแปลง จํานวนรถที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง หรือการเสียของรถบรรทุกหรือเครื่องจักรในระบบการผลิต เปนตน ดังนั้นกลยุทธการบริหารจัดการดานการขนสงน้ํานม
ดิบจากศูนยฯ มายังโรงงาน สามารถสรุปไดดังนี้ 

เพื่อใหระบบการผลิตเปนไปอยางตอเนื่อง รถบรรทุกแตละคันจะตองมาถึงโรงงานไมเกินเวลาที่กําหนดเพื่อให
ทันเวลาการผลิตของโรงงาน โดยการกําหนดเวลามาถึงโรงงานจําเปนตองพิจารณาเวลาครบรอบของการผลิต (cycle time) 
เปนสําคัญ นั่นหมายความวา เวลาในการขนสงจากศูนยรวบรวมน้ํานมดิบมายังโรงงาน รวมกับเวลาตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ 
เวลาขนถายน้ํานมดิบเขาสูถังพักนมของโรงงาน และเวลาเผื่อสําหรับความไมแนนอนตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ตองไมเกินเวลา
ครบรอบของการผลิต 

• รถบรรทุกคันที่ไปรับน้ํานมดิบ 2 รอบ ตองไดรับการขนถายน้ํานมในรอบที่ 1 ลงสูถังพักนมที่โรงงานกอน
รถบรรทุกคันที่ไปรับน้ํานมดิบเพียงรอบเดียว 

• รถบรรทุกที่ตองไปรับน้ํานมดิบในรอบที่ 2 ตองออกจากโรงงานเวลา 12.00 น. เนื่องจากเมื่อมาถึงโรงงานในรอบ
ที่ 1 ตองทําการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ 1 ชั่วโมง ขนถายน้ํานมดิบเขาสูถังพักนมของโรงงาน (10 ตัน/ชั่วโมง) และลางถังของ
รถบรรทุก 1 ชั่วโมง 

• หากพิจารณาถึงน้ําหนักบรรทุก การจัดเสนทางการเดินทางของรถบรรทุกแตละคัน จะไปรับน้ํานมดิบจากศูนย
ที่อยูไกลที่สุดกอน เพื่อชวยทําใหประหยัดน้ํามันมากขึ้น 
 

3. ดานการจัดการสินคาคงคลัง 
ในปจจุบัน เกษตรกรไดนําสงน้ํานมดิบใหแกศูนยฯ 2 รอบ คือ ในชวงเชาละชวงบาย ดังนั้นการจัดการ

สินคาคงคลัง จึงเปนเรื่องสําคัญที่นํามาพิจารณาเพื่อลดคาใชจายและทําใหการขนสงน้ํานมดิบมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
ซึ่งกลยุทธการจัดการสินคาคงคลังสามารถทําไดโดยการจัดปริมาณนมที่เหมาะสมกับแตละรอบของการรับนม (หาก
ศูนยฯ นั้นมีปริมาณน้ํานมมากและจําเปนตองรับน้ํานมดิบมากกวา 1 รอบ) และควรมีการกะปริมาณน้ํานมดิบที่
เหมาะสมกับขนาดของรถบรรทุกที่จะตองเก็บไวเพื่อรอใหรถมารับไดทันทีในตอนเชาในวันถัดไป ซึ่งการจัดเก็บ
ปริมาณน้ํานมดิบใหเปนสินคาคงคลังดังกลาว จะชวยลดเวลาการรอคอยในการรับน้ํานมดิบของรถบรรทุก และทําให
การใชรถบรรทุกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากรถบรรทุกมีเวลาเพียงพอที่สามารถนําไปใชในการรับน้ํานมดิบใน
รอบที่ 2 ได 

 

4. ดานการจัดการขอมูลและการติดตอส่ือสาร 
กลยุทธการจัดการขอมูลและติดตอสื่อสาร สามารถสรุปไดดังนี้ 

• การติดตอประสานงานระหวางศูนยฯ กับเกษตรกรรายใหญ เพื่อทราบปริมาณและเวลาการขนสงน้ํานม
ดิบ และสงขอมูลใหกับโรงงานเพื่อที่โรงงานจะไดจัดตารางการรับน้ํานมดิบไดอยางเหมาะสม โดยการติดตอ
ประสานงานระหวางศูนยฯ กับเกษตรกรรายใหญนั้นควรหาแนวทางใหเกษตรกรรายใหญมาสงน้ํานมดิบในชวง time 
slot แรกๆ เพื่อลดเวลาในขั้นตอนการรับน้ํานมดิบลง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะทําใหการรับน้ํานมดิบของรถบรรทุก
ไปยังโรงงานมีปริมาณที่เพียงพอตอระบบการผลิต และสามารถไปถึงโรงงานไดเร็วขึ้น ซึ่งเปนการใชรถบรรทุกไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

• ควรมีการนําเทคนิคการพยากรณปริมาณน้ํานมดิบในแตละฤดูกาล เพื่อนําไปใชในการวางแผนการจัดการ
น้ํานมดิบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาดานโลจิสติกสของอุตสาหกรรมนม พบวาการที่จะทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดี มีตนทุนตํ่า และ
สามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกคาไดอยางรวดเร็วนั้น องคกรจะตองมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขั้นตอนการนําวัตถุดิบเขาสูโรงงานหรือที่เรียกกันวา “โลจิสติกสขาเขา”  ดังนั้นในการวิจัย
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เรื่องนารูของอาหารโคนม... 

โดย  รศ.ดร.ฉลอง  วชิราภากร

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ดังกลาว ผูเขียนไดเสนอกลยุทธตางๆ เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถนําไปประยุกตใช เพื่อใหการดําเนินงานนั้นมี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น สุดทายนี้คณะวิจัยใครขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการสนับสนุนให
การวิจัยนี้สําเร็จไดเปนอยางดี และองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) จังหวัดขอนแกน ที่ไดให
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยพรอมเปนกรณีศึกษาระบบโลจิสติกสของอุตสาหกรรมนมใหประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี 
 

ท่ีมา: ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 72 มีนาคม-เมษายน 2550.  
 
 
 
 
 
 

 

อาหารและการจัดการใหอาหารโคนมในทศวรรษหนา 
 

ตอนที่ 5: การประเมนิคุณภาพของอาหารหยาบ 
 

ฉบับที่แลว ไดกลาวถึง “การจัดการการใหอาหารหยาบรวมกับอาหารขน” โดยสัดสวนของอาหารหยาบและ
อาหารขนนัน้ขึน้อยูกับปริมาณการใหผลผลิตของโคนมเปนสําคัญ การเลือกใชอาหารหยาบรวมกับอาหารขนเปนอีก
ปจจัยหนึ่ง ที่จะนําไปสูความสําเร็จในดานการจัดการการใหอาหารสําหรบัโคนมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนที่ทราบอยูแลววา อาหารหยาบในเขตรอนรวมทั้งในประเทศไทย มีปริมาณเยื่อใยคอนขางสูงและมีโปรตีน
ตํ่า การยอยไดตํ่าหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวามีพลังงานตํ่า อยางไรก็ตาม หากเกษตรกรทราบถึงองคประกอบทางเคมีของ
อาหารหยาบ เชน ปริมาณเยื่อใยที่ไมละลายในสารฟอกที่เปนกลาง (neutral detergent fiber, NDF) และเยื่อใยที่ไม
ละลายในสารฟอกที่เปนกรด (acid detergent fiber, ADF) สามารถที่จะประเมินถึงคุณภาพของอาหารหยาบชนิดนั้นได 

ในตางประเทศ มีนักวิชาการไดศึกษาหาความสัมพันธของปริมาณเยื่อใยในอาหารหยาบกับปริมาณการกินได
และความสามารถในการยอยไดของอาหารหยาบ เพื่อใชในการเปรียบเทียบคุณภาพของอาหารหยาบ Grant (1997) 
ไดกลาวถึงความสัมพันธของปริมาณเยื่อใยกับปริมาณการกินไดของวัตถแุหง (dry matter intake, DMI) และ
ความสามารถในการยอยไดของวัตถุแหง (digestible dry matter, DDM) ดังแสดงในสมการขางลางนี้ 
 

ปริมาณการกินไดของวัตถุแหง (% น้ําหนักตัว) = 120 / %NDF 
 

ความสามารถในการยอยไดของวัตถุแหง (%) = 88.9 – (0.779 x %ADF) 
 

หลังจากไดคาปริมาณการกินไดและความสามารถในการยอยไดของวัตถแุหงแลว นํามาคํานวณหาคา “คุณคา
ทางอาหารสัมพันธ” (relative feed value, RFV) ดังนี้ 
 

RFV = DDM% x DMI% x 0.775 
 

คุณคาทางอาหารสัมพันธ หมายความวา หากอาหารหยาบชนิดใดมีคานี้เทากับ 100 แสดงวา คุณคาทาง
อาหารชนิดนัน้มีคาเทียบเทากับ อัลฟลฟาเฮย (alfalfa hay) ซึ่งอัลฟลฟาเฮยถือไดวามีคุณคาทางอาหารสําหรับสัตว
เคี้ยวเอื้องที่ดี แตหากมีคานอยกวา 100 แสดงวา คณุคาทางอาหารของอาหารหยาบชนิดนั้นๆ ยังไมด ี และมีคา
มากกวา 100 แสดงวา คุณคาทางอาหารของอาหารหยาบชนิดนั้นดีมาก 
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ปริมาณการกินได ของแหลงอาหารหยาบ
ที่มีโปรตีนตํ่าถึงปานกลาง มีคาที่ตํ่าอยูระหวาง 
1.50-1.97% ของน้ําหนักตัว ซึ่งตํ่ากวาความ
ตองการของโคนมมาก ขณะที่แหลงอาหารหยาบที่
มีโปรตีนสูง มีปริมาณการกินไดที่คอนขางสูง 1.98-
4.59 % ของน้ําหนักตัว ถึงแมวาแหลงอาหารหยาบ
ที่มีโปรตีนสูง จะมีปริมาณการกินไดที่สูง แตการใช
แหลงอาหารหยาบที่มีโปรตีนสูง ใหโคนมกินเพียง
อยางเดียวอาจกอใหเกิดความผิดปกติทาง
โภชนาการได เชน ทองอืด เปนตน  

จากขอมูลของแหลงอาหารหยาบในตารางที่ 1 พบวา แหลงอาหารหยาบที่มีโปรตีนตํ่า (สวนใหญมีโปรตีนตํ่า
กวา 5%) มีเยื่อใย NDF และ เยื่อใย ADF คอนขางสูง ไดแก ฟางขาว ยอดออย แหลงอาหารหยาบที่มีโปรตีนปาน
กลาง (สวนใหญมีโปรตีน 5-15%) หญาอาหารสัตวพันธุตางๆ ไดแก หญาเนเปยร หญารูซี ่หญาแพงโกลา หญากินนีสี
มวง หญาอะตราตั้ม รวมทั้งตนขาวฟางและตนขาวโพด เปนตน สวนแหลงอาหารหยาบที่มีโปรตีนสูง (สวนใหญมี
โปรตีนสูงวา 15%) สวนใหญเปนถั่วอาหารสัตว ไดแก ถัว่มะแฮะ ถั่วลสิงนา ถั่วไมยรา ถั่วทาพระสไตโล ถั่วแกรมส
ไตโล รวมถึงใบกระถิน และใบมันสําปะหลังดวย เชนเดียวกันกับปริมาณพลังงานที่ใชประโยชนไดในแหลงอาหาร
หยาบที่มีโปรตีนตํ่าถึงปานกลาง มีคาที่ตํ่ากวาแหลงอาหารหยาบที่มีโปรตีนสูง (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 1. องคประกอบทางเคมีของแหลงอาหารหยาบ (% วัตถุแหง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DM = วัตถุแหง, Ash = เถา, CP = โปรตีนหยาบ, NDF = เยื่อใยที่ไมละลายในสารฟอกที่เปนกลาง,  
ADF =  เยื่อใยที่ไมละลายในสารฟอกที่เปนกรด, EE = ไขมัน, ME = พลงังานที่ใชประโยชนได 
ดัดแปลงจาก : สมบัติ (2550) 

 

เมื่อประเมินถึง คุณคาทางอาหารสัมพันธ (RFV) พบวา โดยสวนใหญของแหลงอาหารหยาบที่มีโปรตีนตํ่าถึง
ปานกลาง มีคา RFV ที่ตํ่ากวา 100 ขณะที่แหลงอาหารยาบที่มีโปรตีนสูงมีคา RFV สูงกวา 100 แสดงใหเห็นวา ในเขต
รอนยังมแีหลงอาหารหยาบที่ดีมีปริมาณการกินไดสูงและความสามารถในการยอยไดสูง โดยเฉพาะแหลงอาหารหยาบ
ที่มีโปรตีนสูงมศัีกยภาพที่จะนํามาใชเปนแหลงอาหารรวมกับแหลงอาหารหยาบที่มีโปรตีนตํ่า ซึ่งจะนําไปสูการลด
ตนทุนดานอาหารลงได 

 

ดังนั้น การใชแหลงอาหารหยาบที่มีโปรตีนตํ่าถึงปานกลางรวมกับแหลงอาหารหยาบที่มีโปรตีนสูง เปนแหลงอาหาร
หยาบสําหรับโคนม เปนอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการใหอาหารโคนม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตได 

 

ชนิดอาหารหยาบ DM Ash CP NDF ADF EE 
อาหารหยาบโปรตีนต่ําถึงปานกลาง   
ยอดออย 34.7 5.3 4.4 79.7 47.4 1.6 
ฟางขาว 87.1 14.9 3.1 75.7 47.2 1.0 
หญากินนีสีมวง 16.3 12.3 14.0 72.8 39.9 2.1 
หญาแพงโกลา 29.9 9.9 10.1 72.3 39.6 1.6 
หญารูซี่ 15.1 11.8 12.7 72.1 32.6 2.1 
ตนขาวฟาง 38.9 3.2 11.2 66.9 31.8 0.6 
หญาอะตราตั้ม 21.9 10.7 7.9 66.7 34.8 0.5 
หญาเนเปยร 18.8 16.7 14.6 65.1 32.5 3.2 
ตนขาวโพด (หลังเก็บเกี่ยว) 30.3 9.0 13.4 61.0 35.7 0.6 
อาหารหยาบโปรตีนสูง       
ถั่วมะแฮะ 44.1 6.1 20.5 60.5 34.7 4.2 
ถั่วลิสงเถา 23.9 9.0 15.7 53.2 29.1 1.1 
ถั่วไมยรา 21.6 8.1 20.7 53.2 33.1 3.2 
ถั่วคาวาลเคด 20.3 7.9 20.7 51.1 36.1 1.6 
ถั่วทาพระสไตโล 28.6 6.8 21.6 49.8 33.5 1.6 
ถั่วฮามาตา 21.7 14.9 27.4 40.9 30.6 1.1 
ถั่วแกรมสไตโล 20.3 13.1 27.4 35.5 23.3 1.6 
ใบมันสําประหลัง 27.8 8.6 22.5 36.4 28.5 6.2 
ใบกระถิน 26.8 6.7 26.5 26.1 12.6 2.6 
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หมอวัวไขปญหาสุขภาพโคนม... 

โดย  ผศ.นสพ.ดร.อนนัตชัย  ชัยยศวิทยากุล 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตารางที่ 2. คุณภาพของแหลงอาหารหยาบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ลักษณะมูลโค.....สิ่งบงชี้สุขภาพระบบทางเดินอาหาร (ตอน 1) 
 

“มูลโค” เปนกากอาหารจากกระบวนการหมักยอยอาหารที่โคกินเขาไป ในแตละวันโคทีโ่ตเต็มวัยจะมีการ
ขับถายออกมาทุกๆ 1½-2 ชั่วโมง รวมทั้งสิน้ประมาณ 30-50 กก.ตอตัว ระยะเวลาตั้งแตกินเขาไปจนถึงขับออกมาเปน
กากอาหารอาจใชเวลานานประมาณ 1½-4 วัน เนื่องจากโคเปนสัตวเคี้ยวเอื้องและมี 4 กระเพาะ พืชอาหารที่โคกินเขา
ไปจะตองใชเวลาในกระบวนการบดเคี้ยวเอื้องสลับกับการหมักยอยกระเพาะหมัก แลวจึงเคลื่อนผานตอไปยังอวัยวะ
สวนอื่นๆ ในทางเดินอาหารตอไป การตรวจพบกากอาหารในลําไสตรงที่พรอมจะขับถายออกมา หรือการพบเห็นมูลโค
บริเวณพื้นคอก บงบอกวาอวัยวะในทางเดินอาหารมีการบีบตัวและมีการขับถายสม่ําเสมอ แตถาโคไมมีการขับถาย
นาน 24 ชั่วโมง จะเปนสิ่งหนึง่ที่บงชี้ถึงความผิดปกติ โดยเฉพาะปญหาสุขภาพตางๆ ของกระเพาะและลําไส เกษตรกร
ผูเลี้ยงโคควรสงัเกตและจดบันทึกปริมาณมูลโค ลักษณะ (เปนกอนหรอืเหลว) สี กลิ่น ความยาวของเศษอาหาร หรือ
การมีเมือกเคลือบมูลโค เพราะสิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนตอสัตวแพทยในกระบวนการตรวจ

ชนิดอาหารหยาบ DMI  
(%BW) 

DDM  
(%) 

RFV 
(%) 

ME 
(Mcal/kgDM) 

อาหารหยาบโปรตีนต่ํา    
ยอดออย 1.50 53.2 62 1.9 
ฟางขาว 1.59 52.2 64 1.9 
หญากินนีสีมวง 1.64 57.8 66 2.1 
หญาแพงโกลา 1.66 58.0 75 2.1 
หญารูซี่ 1.66 63.5 82 2.3 
ตนขาวฟาง 1.79 64.1 89 2.3 
หญาอะตราตั้ม 1.80 61.8 86 2.2 
หญาเนเปยร 1.84 63.6 91 2.3 
ตนขาวโพด (หลังเก็บเกี่ยว) 1.97 61.1 93 2.2 
อาหารหยาบโปรตีนสูง    
ถั่วมะแฮะ 1.98 61.8 95 2.2 
ถั่วลิสงเถา 2.26 66.2 116 2.4 
ถั่วไมยรา 2.25 63.1 110 2.3 
ถั่วคาวาลเคด 2.35 60.8 111 2.2 
ถั่วทาพระสไตโล 2.41 62.8 117 2.2 
ถั่วฮามาตา 2.80 65.0 141 2.3 
ถั่วแกรมสไตโล 3.38 70.7 185 2.5 
ใบมันสําประหลัง 3.30 66.7 170 2.4 
ใบกระถิน 4.59 79.1 282 2.9 

ME = พลังงานที่ใชประโยชนได 
ดัดแปลงจาก : สมบัติ (2550) 
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1 2 3

4 5

วินิจฉัยโรค การรักษา และการควบคุมปองกันปญหาสุขภาพอยางมาก เพื่อใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติจึงขอแนะนาํ
เกณฑการใหคะแนนลักษณะของมูลโค ซึ่งจะแบงออกเปน 5 ระดับ (1 = แหง ถึง 5 = เหลวเปนน้ํา) (ภาพที่ 1) อาจใช
ประเมินสุขภาพทางเดินอาหารโครายตัวหรอืระดับฝูงโดยเปรียบเทียบกับโคตัวอื่นๆ ที่เลี้ยงรวมกัน หรอือยูใน
สิ่งแวดลอมเดียวกัน มูลโคทีม่ีคะแนน 3-5 ควรพิจารณาสุมเก็บสงไปตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เพื่อหาสาเหตุ
ของปญหาสุขภาพตอไป  

 
 

 
   
 
 
 
 
   
   
  

ฉบับนี้ขอจบเพียงเทานี้ และโปรดติดตามตอนตอไปกับเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของมูลโคใน
รูปแบบตางๆ ที่จะเปนสัญญาณบงชี้ถึงปญหาสุขภาพทางเดินอาหารในโค  
เอกสารอางอิง 
Cockcroft, P. and Jackson, P. 2004.  Clinical examination of the abdomen in adult cattle. In Pract. 26: 304-317. 
Hughes, J.  2001.  A system for assessing cow cleanliness.  In Pract.  23: 517-524. 
 

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

 

เลี้ยงโคนมใหอยูอยางเย็นสบายจะเพิ่มรายไดใหเกษตรกร (ตอน 1) 
 

ศิริวัฒน   ทรวดทรง 
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยไดมีการปรับปรุง และพัฒนากันมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 40-50 ป แตปญหา
สําคัญที่ยังคงอยูคูกับการเล้ียงโคนมในประเทศมาตลอดจนถึงปจจุบัน คือโคนมที่เลี้ยงอยูมีประสิทธิภาพในการใหผล
ผลิตตํ่า กอปรกับในสถานการณปจจุบันการเลี้ยงโคนมมีตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากปญหาน้ํามันราคาแพง สงผลให
น้ํานมที่ผลิตไดในประเทศมีตนทุนในการผลิตคอนขางสูง นอกจากนั้นการเลี้ยงโคนมอาจจะไดรับผลกระทบจากนโนบาย
ของรัฐบาลที่จะมีการเปดการคาเสรีกับประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตน้ํานมสูง เชน นิวซีแลนด และออสเตรเลีย จะทํา
ใหผลผลิตน้ํานมที่ผลิตไดจากเกษตกรผูเลี้ยงโคนมไมสามารถแขงขันกับนมและผลิตภัณฑนมที่นําเขามาจาก
ตางประเทศไดเลย ประเทศไทยยังมีขอจํากัดของสภาพภูมิอากาศที่รอนชื้น ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญมากสงผลกระทบตอ
ปญหาสุขภาพและความสมบูรณพันธุของแมโคนม รวมทั้งความสามารถในการใหผลผลิตน้ํานม ดังนั้น ถาเราไมสามารถ
จัดการใหแมโคนมที่มีอยู มีประสิทธิภาพในการใหผลผลิตเพิ่มขึ้นได ภายใตภาวะการแขงขันทางการคาและขอจํากัดของ
สภาพภูมิอากาศ ก็จะสงผลกระทบตออาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในอนาคตอยางแนนอน 

 

ภาพที่ 1: เกณฑการใหคะแนนลักษณะมูล
โค (Hughes, 2001) แบงเปน 5 ระดับ คือ … 
(1) แหงมาก แข็งเปนกอน  
(2) คอนขางแหง มีเศษอาหารปน  
(3) คอนขางเหลว เปนวงสมมาตร  
(4) เหลวมาก กระจายเปนแผนแบน 
และ (5) เหลวเปนน้ํา 



เนื่องจากประเทศไทย ต้ังอยูในเขตอากาศแบบ
รอนชื้น ซึ่งมีอณุหภูมิสูงเกือบตลอดทั้งป แตโคนมพันธุ
ที่ใหผลผลิตน้ํานมสูง มักจะเปนโคนมพันธุที่มีถิ่นกําเนิด
ในเขตอากาศหนาว เชน พันธุโฮลสไตนฟรีเชียนหรือ
พันธุขาวดํา ซึ่งเปนพันธุโคนมที่ใหผลผลิตน้ํานมสูงและ
ไดรับความนิยมในการเลี้ยงมาก เมื่อนํามาเลี้ยงใน
ประเทศเรา โคเหลานี้จะไมสามารถทนตอสภาพอากาศ
และโรคในเขตอากาศรอนได ทําใหไมสามารถให
ผลผลิตไดเต็มที่ หรือโคบางตัวไมสามารถมีชีวิตอยูได 
จึงไดมีการปรับปรุงพันธุ โดยผสมพันธุกับโคพันธุที่
สามารถทนตอสภาพอากาศรอนชื้นไดดี ทําใหไดโคนม
พันธุลูกผสมที่สามารถทนตอสภาพอากาศ และโรคไดดี
ขึ้น แตอยางไรก็ตามคงตองยอมรับวาโคนมพันธุ
ลูกผสมเหลานี้จะใหผลผลิตน้ํานมไดนอยกวาโคนมพันธุ
แท ดังนั้นเมื่อเราตองการใหโคนมในบานเรามี
ความสามารถในการใหผลผลิตน้ํานมไดมากขึ้น จึงไดมี
การพัฒนาและปรับปรุงพันธุกันมาอยางตอเนื่อง โดย
การผสมพันธุ แบบเพิ่มระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรี
เชียนใหมากขึ้นเพื่อใหไดผลผลิตน้ํานมเพิ่มสูงขึ้น และ
เมื่อโคนมเหลานี้ มีระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน
เพิ่มสูงมากขึ้น ทําใหแมโคมีความสามารถในการ
ทนทานตอสภาพอากาศรอนลดลง สงผลทําใหโคเหลานี้
ไมสามารถใหผลผลิตน้ํานมไดเต็มที่ ตามศักยภาพของ
สายพันธุที่มีอยูได เนื่องจากสภาพอากาศรอนทําใหแม
โคมีอุณหภูมิรางกายสูงขึ้น มีการหายใจถี่หรือหอบมาก
ขึ้น กินน้ํามากขึ้น กินอาหารลดลง ทําใหผลผลิตน้ํานม
ลดลง รวมทั้งสงผลเสียตอความสมบูรณของสุขภาพ
รางกายและความสมบูรณของระบบสืบพันธุดวย ซึ่ง
ผลกระทบเหลานี้เห็นไดชัดในแมโครีดนม สวนโคสาว
หรือโคทดแทนจะไดรับผลกระทบนอยกวา 

จะเหน็ไดวา ถงึแมโคนมในบานเราไดรบัการ
พัฒนาและปรับปรุงพนัธุมาเปนระยะเวลานานพอสมควร 
เพื่อใหมีพนัธุกรรมที่สามารถใหผลผลิตน้ํานมสูงขึ้น แต
มาจนถึงบัดนี้ ปริมาณผลผลิตน้ํานมเฉลี่ยของแมโคนม

ไทยก็ไมไดเพิ่มสูงขึ้นมากนัก ทั้งนี้นาจะเปนผลมาจาก
ขอจํากัดของสภาพภูมิอากาศที่รอนชื้น ทาํใหรางกาย
ของแมโคนมมีความรอนสะสมมากขึ้น และไมสามารถ
ระบายออกสูภายนอกไดอยางสะดวก ทําใหโคนม
เหลานี้ ยังคงไดรับผลกระทบจากความรอนอยู
ตลอดเวลา เปนผลใหกินอาหารไดนอยลงและผลิต
น้ํานมลดลงรวม ทั้งมีความสมบูรณพันธุลดลงดวย 
ยกเวนในฤดูหนาวที่อากาศมีอุณหภูมิไมสูงมากนัก แม
โคนมจะกินอาหารไดมากขึ้น และใหผลผลิตน้ํานมเพิ่ม
สูงขึ้นได นอกจากนั้นแมโคที่ไดรับการผสมพันธุในชวง
นี้ก็จะมีโอกาสผสมติดไดมากขึ้น อยางไรก็ตามชวงเวลา
ที่อากาศมีอุณหภูมิไมสูงมากนี้ เปนชวงเวลาที่ไมนาน
นักที่เกษตรกรจะมีโอกาสพบไดในแตละป ถึงแมวาเรา
จะพยายามหาวิธีการจัดการ เพื่อใหแมโคสามารถกิน
อาหารไดมากขึ้น เชน การเพิ่มจํานวนครั้งในการให
อาหาร หรือการปรับสูตรอาหารเพื่อใหโคไดรับ
สารอาหารเพิ่มขึ้นหรือมีความนากินเพิ่มขึ้น แต
เนื่องจากมีขอจํากัดของอาหารหยาบ ที่มีคุณภาพต่ํา
รวมทั้งปริมาณการกินอาหารที่ลดลง เนื่องจาก
ผลกระทบของอากาศรอน ทําใหแมโคยังคงไดรับ
สารอาหารไมเพียงพอกับความตองการ ซึ่งจะสงผลเสีย
ตอสุขภาพและการใหผลผลิตของแมโคนมได 

แนวทางการจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหผลผลิตของโคนมในบานเรา โดยวิธีการปรับปรุง
พันธุรวมทั้งการจัดการดานอาหารนั้น อาจจะยังไม
สามารถทําใหแมโคเหลานี้ ใหผลผลิตเพิ่มขึ้นไดเต็มที่
ตามศักยภาพของพันธุกรรมที่มีอยูได เนื่องจากแมโค
ยังคงไดรับผลกระทบ จากสภาพอากาศรอนเกือบ
ตลอดเวลา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลอยางมากตอ
ปญหาสุขภาพและการใหผลผลิตของแมโค ดังนั้นเราจึง
ควรพิจารณาหรือใหความสําคัญกับการจัดการปรับปรุง
สิ่งแวดลอมในโรงเรือนหรือรอบๆ ตัวโค ใหมีความเย็น
สบายมากขึ้น เพื่อใหแมโคนมในบานเราสามารถให
ผลผลิตไดเต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยูได  

 

.... โปรดติดตาม การปรับปรุงสิ่งแวดลอมของโคนมที่เลี้ยงในเขตอากาศรอนชื้น ในตอน 2 (ฉบับหนาคะ) 
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สถานการณอุตสาหกรรมนมไทย 2550 (6 เดือนแรก)... (ตอน 1) 
 

สมาคมผูเลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเซียน 
ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย 

 

1. กลไกอุตสาหกรรมนมไทย  
อุตสาหกรรมน้ํานมในประเทศไทย ประกอบดวยเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม เปนผูผลิตน้ํานมสงไปยังสหกรณที่เปน

สมาชิก โดยทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมน้ํานมดิบและสงจําหนายใหแกผูประกอบการแปรรูปนม ผลิตเปนผลิตภัณฑนม
ตางๆ ตามความตองการของผูบริโภคตอไป ในขณะเดียวกันการผลิตผลิตภัณฑนมไมเพียงใชน้ํานมดิบในประเทศ 
เพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังมีการใชนมผงจากตางประเทศอีกดวย แตสัดสวนการใชนมผงและน้ํานมดิบจะมากหรือ
นอย ขึ้นอยูกับราคาและกฎขอบังคับตางๆ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1:  กลไกอุตสาหกรรมนมไทย 
 

2. สถานการณตลาดนมผงโลก 
นมผงในตลาดโลก มีราคาสูงอยางตอเนื่อง นับต้ังแตมกราคม 2550 เปนตนมา จนกระทั่งมีราคาใกล 5,000 

เหรียญสหรัฐตอตัน ในมิถุนายน 2550 ดังภาพที่ 2 เมื่อพิจารณาเปนนมผงคืนรูปในอัตรานมผง 8 สวน ละลายดวยน้ํา 
2 สวน จะมีราคาอยูที่ 17-18 บาท ดังภาพที่ 3 การที่เปนเชนนี้ มีปจจัยมาจาก 

2.1 ประเทศผูผลิตรายใหญประสบภัยทางธรรมชาติ ไดแก ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ไดรบัผลของภัยแลง
นาน แปลงหญาจึงไมสมบูรณ ทําใหเกิดการขาดแคลนแหลงอาหารสําหรบัโคนม น้ํานมจึงลดลง สวนอเมริกาประสบ
พายุฝนตกหนกัจนเกิดน้ําทวมหลายรัฐ ทําใหแมโคขาดแคลนแหลงอาหารและผลผลิตน้าํนมลดลงเชนกัน ปจจัยเหลานี้
ทําใหการผลิตนมผงลดลง 

2.2 การบริโภคน้ํานมในจีนและอนิเดีย สูงตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตการผลิตน้ํานมในประเทศไม
เพียงพอกับความตองการ จึงจําเปนตองนําเขานมผงในปรมิาณสูงขึ้น ทําใหนมผงในตลาดโลกมีความตองการมากขึ้น 
 

(โปรดติดตามสถานการณการผลิตนํ้านมดิบในประเทศ และสถานการณอ่ืนๆ ไดในตอน 2 ฉบับหนาคะ) 
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ศึกษาดูงาน สหกรณโคนมทามวง  จํากัด  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย สมาคมผูเลี้ยงไทยโฮลสไตนฟรีเซี่ยน รวมกับกรมสงเสริมสหกรณ ดูงาน 
คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดราชบุรี สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี 
จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) และสหกรณโคนมทามวง จาํกัด จังหวัดกาญจนบุร ีวันที ่7-8 สิงหาคม 2550 เพื่อศึกษา
ขอมูลการทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม เสนอกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิม่
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ โดยรูปแบบการดูแลจัดการฟารมโคนม สหกรณโคนมทามวง จํากัด 
จังหวัดกาญจนบุรี เปนรปูแบบที่นาจัดเปนตนแบบในการนํามาใชเพื่อเพิ่ม ประสทิธิภาพการผลิตของฟารมโคนม 
ปจจุบันสหกรณโคนมทามวง จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิกสงน้ํานมดิบ 180 ราย ปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ย 13 ตัน/
วัน ไดรวมกับโรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ดําเนนิการโครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบภาคตะวันตก ระยะที ่ 4 โดย
เริ่มโครงการตั้งแตป 2540 เปนตนมา ซึ่งมหีลักการและวิธีการ ดังนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหนองโพฯ จดัทําโปรแกรมบริการการจัดการฟารมแกสมาชิก โดย
กําหนดการเขาบริการใหกับสมาชิกสหกรณฯ สัปดาหละ 5 วัน ยกเวนวันหยุดราชการ ในเรื่อง การรักษาสัตวปวยราย
ตัว และยังไดรบับริการทางดานหองปฏิบัติการและอื่นๆ ดวย ทั้งนี้สหกรณตองเสียคาใชจาย ในอัตราเดือนละ 20,000 
บาท ใหแกโรงพยาบาลสัตว ซึ่งสมาชิกสหกรณสามารถติดตอนายสัตวแพทยและทีมงานไดตลอดเวลาในกรณีสัตวปวย
หรือมีปญหา 

สําหรับสมาชิกที่ตองการใหโรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหนองโพ ใหบริการเพิ่มเติมเปนกรณี
พิเศษ ในดานใหคําปรึกษาการจัดการสุขภาพโค ทําการเก็บขอมูล ตรวจระบบสืบพันธุโคนม ใหคําปรึกษาแกไขปญหา
เฉพาะหนา และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห หาสาเหตุที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิต เชน ปญหาระบบ
สืบพันธุ ปญหาเตานมอักเสบ คุณภาพน้ํานม และการจัดการดานอาหาร โดยมีเปาหมายใหฟารมมีประสิทธิภาพการ
ผลิตที่ดียิ่งขึ้น สมาชิกจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในอัตรา 10 บาท/แมโครีดนม 1 ตัว/เดือน เชน สมาชกิมีแมโครีดนมใน
ฟารม 5 ตัว จะเสียคาใชจาย 50 บาท/ฟารม/เดือน ปจจุบันมีเกษตรกรทั้งฟารมขนาดเล็กและขนาดใหญเขารวม
โครงการนี้ 50 ราย ปจจุบันมีสมาชิกตองการเขารวมโครงการเพิ่มเติมแตนายสัตวแพทยและทีมงานของโรงพยาบาลมี
ไมเพยีงพอที่จะสามารถบริการสมาชิกไดทั่วถึง 

จากการดําเนินการของสหกรณฯ รวมกับโรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหนองโพ ทําใหสมาชิก
ไดพัฒนาคุณภาพน้ํานมดิบมาโดยตลอด และมีความพึงพอใจเพราะสามารถขายน้ํานมดิบไดราคาดี เฉลี่ยราคา 13.70 
บาท/กก. สหกรณสงน้ํานมดิบใหกับ บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด ในป 2549 สหกรณฯ มีคุณภาพน้ํานมดิบอยูใน
อันดับ 1 ของบริษัท และนาจะเปนอันดบั 1 ของประเทศไทยดวย 



    TRF DAIRY  13
                    NEWSLETTER 

 
 

 
 
 
 
บก ตอบ ในระยะ 2 เดือนที่ผานมา มีเรื่องดีๆ เกิดขึน้มากในแวดวงโคนมไทย อยางไรก็ตามเหตุการณและคําถาม
ที่ถูกถามบอยมาก คือ หลังประกาศใชเกณฑมาตรฐานรับซื้อน้ํานมดิบหนาโรงงานระบบเดียวทั่วประเทศ มีสหกรณฯ ที่
ถูกตัดราคาดวยปญหาคุณภาพน้ํานมในสวนเซลลโซมาติกสูง ทําใหมีการขอทบทวนเกณฑมาตรฐานรับซือ้ฯ ตอมา
กรกฏาคม 2550 ความตองการน้ํานมดิบมีมากดวยนมผงตางประเทศมีราคาสูงขึ้นมาก ทําใหมีความเห็นในที่ประชมุ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคนมและผลติภัณฑ ครั้งที่ 1/2550 วันที ่ 23 สิงหาคม 2550 เหน็ชอบใหผอนปรน ใน
ระยะนี้ขอใหรบัซื้อน้ํานมที่เซลลโซมาติกสูงไมเกิน 700,000 เซลล/มล. มีคําถามที่มีจากผูทํางานดานคุณภาพน้ํานมเตา
นมอักเสบและเครื่องรีดนมมายาวนาน และจากนักวิชาการหลายทานวา ทําไมเมืองไทยลดคุณภาพน้ํานมลง การทํา
เชนนี้จะปนผลเสียทั้งทางตรงและทางออมแกเกษตรกร โดยเฉพาะตัวโคนมที่มีปญหาเตานมอักเสบแบบไมแสดง
อาการ จะไมถูกควบคุมดูแลปองกัน คัดทิ้ง มีผลใหคณุภาพเนื้อนมและปริมาณการสรางน้ํานมของโคที่มีปญหาลดลง 
นําสูการเปนเตานมอักเสบแบบแสดงอาการและแบบเรื้อรัง สุดทายแมโคที่มีปญหาจะตองถูกคัดออกจากฝูง ปญหา
เซลลโซมาติกสูงในประเทศไทย โดยเฉพาะฟารมขนาดเล็ก ขนาดกลาง เกิดจากโคเปนโรคเตานมอักเสบทั้งแบบแสดง
อาการและไมแสดงอาการ สาเหตุหลักมาจากเครื่องรีดนมไมมาตรฐาน การดูแลทําความสะอาดของอุปกรณรีดนมและ
เปลี่ยนอุปกรณโดยเฉพาะยางในหัวรีดไมตามอายุใชงาน มีขั้นตอนการรีดนมที่ไมถูกตอง ดังนัน้ขณะนี้ที่น้ํานมดิบมี
ราคาดีขึ้น เกษตรกรและสหกรณมีรายไดดีขึ้น ควรใหความสําคัญและลงทุนในมาตรการการควบคุมและปองกันโรคเตา
นมอักเสบในฟารม โดยเฉพาะในฤดูฝนโอกาสเปนโรคนีสู้ง ยิ่งตองใหความสําคัญในการควบคุมปองกันใหมาก เพื่อ
อนาคตที่มั่นคงของฟารมและสหกรณ ชวยกันนะคะ การที่โคไมมีโรค ราคาน้ํานมดี เกษตรกรก็มีความสุขกับโคนม
อาชีพพระราชทานนี้นะคะ การควบคุมปองกันสามารถทําได และตองทําอยางสม่ําเสมอ มีขอแนะนําดังนี…้. 
การควบคุมและปองกันโรคเตานมอักเสบในโคนม ทําอยางไร?? 

โรคเตานมอักเสบเปนปญหาใหญสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม ทําความสูญเสียรายไดจากการขายน้ํานม เสีย
คาใชจายซื้อยารักษาและการรักษาอาจไมไดผลจนตองคัดแมโคออกจากฝูง กฎเบื้องตนของการจัดการปญหาเตานม
อักเสบที่ตองคํานึงถึง คอื 

กฏขอที ่1 แมโคที่จะรีดนมตองมีหัวนมที่แหงสะอาดกอน
สวมเครื่องรีดนมหรือกอนเริ่มรีดนม 

กฏขอที ่ 2 ปองกันการนําเชื้อจุลินทรยี เขาสูเตานม
ในชวงระยะเวลารีดนม 

กฏขอที ่ 3 พยายามอยาใหหัวนมมีบาดแผล หรือรอย
ถลอกเพราะเปนแหลงสะสมเชื้อ 

กฏขอที ่4 เกษตรกรตองหาวิธีการจัดการใหแมโคสะอาด
ตลอดเวลาที่รีดนม 

กฏขอที ่ 5 คนหาหรือตรวจหาเตานมที่มีการติดเชื้อกอ
โรคเตานมอักเสบใหพบเร็วที่สุด หรือในระยะเริ่มแรก 

กฏขอที ่6 ใหการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มาตรการควบคุมปองกันโรคเตานมอักเสบที่ควรปฏิบติัในฟารมมีดังนี้  

1. เตรียมเตานมและหัวนม ใหแหงและสะอาดกอนรีดนม 
โดยใชผาสะอาดเช็ดเตานมตัวละผืน 

2. ตรวจเตานมและรีดนมตนตรวจกอนเริม่รีดนม ทุกครั้ง 
3. ใสหัวรีดนมภายใน 1 นาที หลังการเช็ดกระตุนเตานม 

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

1. “ทําไมเซลลโซมาติกในฟารมโคนมไทยสวนใหญสูงกวามาตรฐาน?”  และ “ทําไมระยะนี้ลดมาตรฐานลง?” 
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4. ปดก็อกสูญญากาศ กอนปลดหัวรีดนมทกุครัง้ 
5. จุมปลายหัวนมทันทีดวยน้ํายาที่เตรียมเฉพาะ ทุกครัง้

เมื่อรีดนมเสรจ็และควรใหแมโคยืนอยางนอย 30 นาที
หลังรีดนม 

6. จุมหัวรีดนมดวยน้ํายาฆาเชื้อ กอนนําไปรีดนมแมโค
ตัวตอไป 

7. รีดนมแมโคที่เปนโรคเตานมอักเสบเปนตัวสุดทาย 
8. รักษาแมโคที่เปนเตานมอักเสบแบบแสดงอาการทนัท ี

โดยใหยาปฏิชวีนะรกัษาใหไวที่สุด ตองคนหาตรวจ
พบการติดเชือ้ไดไว ตองเกบ็รักษายาสอดเตานมใหดี
ไมใหเสือ่มสภาพหรือ ไมใชยาที่หมดอายุ สอดยาเขา
เตาดวยวิธีที่สะอาดและถูกตอง ใหยาครบตามจํานวน
และระยะเวลาที่กําหนด 

9. ใสยาสอดเตานมสําหรับโคดรายใหกับแมโคทกุตัว ทุก
เตา เมื่อหยุดพกัการรีดนม 

10. คัดแมโคที่เปนโรคเตานมอักเสบแบบเรื้อรังออกจากฝงู 
11. ควรตรวจเพาะเชื้อในน้ํานมจากแมโคตัวใหมที่กําลังจะ

นําเขามาเลี้ยงในฟารม 
12. ตรวจสอบการทํางานเครือ่งรดี ทําความสะอาดของทอ

ลมและตัวควบคุมจังหวะการรดีนม เปนประจาํ และทํา

ความสะอาดเครื่องรีดนมตามกําหนด เปลีย่นยางรีด
นมตามอายุการใชงาน (ปกติแนะนําใหเปลีย่นเมือ่ใช
รีดนม 2,500 ครั้ง) 

13. ควรตรวจน้ํานมถังรวมฟารม รวมกับการใชน้ํายาซี
เอ็มท ี ตรวจน้าํนมจากแมโคทุกตัว ทุกเตา ทุก 1-2 
เดือน เพื่อเปนการเฝาระวงัโรค 

14. ตรวจสอบฟารม โดยเฉพาะประวัติการเกิดโรคเตานม
อักเสบ เกรดน้าํนมถงัรวมฟารม ระบบและการทํางาน
ของเครือ่งรีดนม ขัน้ตอนการรีดนม การจัดการ
สิ่งแวดลอม และการจดัการอาหารโคภายในฟารม 
เพื่อการแกปญหาในองครวมและเปนการผลิตน้ํานมที่
มีคุณภาพดี 

15. เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ํานมแบบรุนแรง ควร
ปรึกษานายสัตวแพทย นักสงเสริมการเลี้ยงโคนม ผู
ชํานาญดานระบบเครื่องรีดนม เจาหนาที่
หองปฏิบัติการเพาะแยกเชื้อจากน้ํานม หรือ
เจาหนาที่ที่มีความชํานาญดานแกปญหาโรคเตานม
อักเสบและคุณภาพน้ํานมต่ํา 

 
 

 
 

ชอทิพ  อรุณเดชาชัย 

 ☺ สวัสดีคะ...สาระจาก clipping ฉบบันี ้ ขอแสดงความยนิดีลวงหนากับผูที่รักสุขภาพและสิ่งแวดลอม เนื่องจาก 
อ.ส.ค. กําลังศึกษารูปแบบการจัดการฟารมในระบบ “ฟารมโคนมออรแกนคิ” สําหรับเปนตนแบบถายทอดเทคโนโลยี
ใหกับเกษตรกร ซึ่งในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจะไมใชสารเคมีเขามาเกี่ยวของ ต้ังแตอาหารหยาบ อาหารขน 
ตลอดจนเรื่องการจัดการฝูงโค เพื่อมุงหวังใหน้ํานมดิบที่ปลอดจากสารเคมี หรือที่เรยีกวาออรแกนคิมิลค เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบรโิภคทีร่ักสุขภาพ และคาดวาโครงการนี้จะเสร็จสมบูรณเห็นผลเปนรูปธรรมภายในป 2551 (ที่มา: 
ไทยรัฐ 16 ส.ค. 50)  “ศูนยปศุสัตวอินทรีย มุงมัน่พัฒนาปศุสัตวอินทรียอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู
ความสมดุลและยั่งยืน” มีนโยบายซึ่งสนับสนุนใหเกิดการผลิตปศุสัตวอินทรียตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
หากเกษตรกรตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปศุสัตวอินทรีย สามารถติดตอสอบถามไดที่ ศูนยปศุสัตวอินทรีย กรมปศุ
สัตว พญาไท กรุงเทพฯ หรอื โทร. 0-2653-4922 หรอืที ่ www.dld.go.th/organic (ที่มา: เดลินิวส 16 ส.ค. 50)  
ขณะนี้ กรมปศุสัตว ไดจัดทําโครงการระบบการทําเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตวแหงชาติขึ้นเปนระบบเดียวกันของ
ประเทศ โดยมีเปาหมายเริ่มดําเนินการ คือ โค กระบือ แพะ แกะ ซึง่จะดําเนินการเปน 3 ขั้นตอน คอื การติดเบอรหู
สัตว โดยมีหมายเลข 13 หลัก ซึ่งเปนหมายเลขที่กรมปศุสัตวกําหนดเทานั้น ทําบัตรประจําตัวสัตว ระบุประวัติดาน
ตางๆ และนําขอมูลในบัตรประจําตัวสัตวไปบันทึกเก็บไวในคอมพิวเตอรในระบบฐานขอมูลประวัติสัตว ทั้งนี้ไดกําหนด
พื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานเปน 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ป 2550 ในภาคใต ภาคตะวันออก ระยะที่ 2 ป 2551 โคนม

ขาวโคนม : Clipping
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สวนการผลักดนัใหเกิด โครงการรณรงคการบริโภคนมสดแทจากโค
นมไทยอยางตอเนือ่ง ที่ประชมุเหน็วา รฐับาลโดย สสส. นาจะเปนตัวหลักใน
การดําเนนิการอยางไรก็ตาม ในปจจุบัน สสส. ไมมโีครงการดานนมเพื่อ
สุขภาพ แตหากจะมีการผลกัดัน สสส. มีนโยบายทํางานที่เปนเจาภาพไดแต
ตองมีผูรวมสนบัสนนุกิจกรรม ทั้งงบประมาณและการดําเนนิงาน เชน จาก
บริษัทผลิตภัณฑนมฯ อสค. ชุมนมุฯ และสมาคมฯ รวมถึงโครงการอาหาร
เสริมนมโรงเรียน  ตองรวมกนัทํางาน ซึง่คงตองหารอื สสส. ในการผลกัดันตอ
รัฐบาลและผูมสีวนไดสวนเสียตอไป หรอืผลักดันโดยคณะกรรมการพฒันาโค
นมและผลิตภัณฑ มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน

ทั่วประเทศและสัตวในโครงการตาง ๆ ของสวนราชการ ระยะที่ 3 ป 2552 จังหวัดชายแดนทุกจังหวัดและในภาคกลาง 
ระยะที่ 4 ป 2553 ในภาคเหนอื และระยะที่ 5 ป 2554 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรผูเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ 
สามารถศึกษาขอมูลของระบบ การทําเครื่องหมาย และขึ้นทะเบียนสัตวแหงชาติไดที่ WWW.dld.go.th/dcontrol หรือติดตอ
ขอรับบริการที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด-อําเภอ (ที่มา: เดลินิวส 21 ส.ค. 50)   
 

ขับเคลื่อนสังคม: คณะกรรมการจัดทํานโยบายเกษตรที่มผีลกระทบสูง 

อุตสาหกรรมโคนมไทยและอาชีพเกษตรกรโคนม 

สุณีรัตน  เอ่ียมละมัย 

 
 
 
 
 

 
จากผลการประชุมปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนสังคม” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 มีขอเสนอนโยบายเพื่อสรางสรรค

สังคมในสวน การสงเสริมอาชีพเกษตรกรโคนม มีผลคาดหวังในระยะสั้น คอื ผลักดัน พระราชบัญญัติ นมและผลิตภัณฑนม 
และผลระยะยาว คือ ผลักดันยุทธศาสตรโคนม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิต (ผลกระทบจาก FTA) และ
ผลักดันใหเกิดโครงการรณรงคบริโภคนมสดแทจากโคนมไทยอยางตอเนื่อง วันที่ 29 มิถุนายน 2550 มีการประชุม 
“คณะกรรมการจัดทํานโยบายเกษตรที่มผีลกระทบสูง” ครั้งที ่ 1/2550 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อติดตาม
กิจกรรมที่ไดนาํเสนอ โดยมี สกว. เปนผูประสานงาน ประธานชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทยรายงานปญหาตนทุน
น้ํานมดิบที่สูงมาก การขาดกําลังใจของเกษตรกรและจํานวนเกษตรกรและโคนมลดลงอยางตอเนื่องจากผลกระทบ FTA และ
ตนทุนสูงขึ้น ไดเสนอใหกระทรวงฯ เรงรัด พรบ. นมและผลิตภัณฑนม ตอมาในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2550 สกว. ไดเชิญ
คณะทํางานและผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมโคนม ประชุมติดตามงานดานการขับเคลื่อนอตุสาหกรรมโคนมที่ไดหารือไว ณ 
หองประชุม 2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดขอสรุปโดยรวม ดังนี้ พรบ. นมและผลิตภัณฑนม ไดมีการผลักดันและ
มีโอกาสจะผานในรัฐบาลนี้ สวนยุทธศาสตรโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิต (ผลกระทบจาก FTA) กรม
สงเสริมสหกรณ เปนตัวหลักในการดําเนินการผลักดัน ขอใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขัน จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยดําเนินการรวมกับกรมปศุสัตว ชุมนุมสหกรณโคนม
แหงประเทศไทย สมาคมผูเลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเชี่ยน ซึ่งโครงการการลดตนทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโค
นมดวยวิธีปฏิบัติไดและเห็นผลจริง (Dairy Herd Health and Production Management Programme) จะไดรับอนุมัติงบให
ดําเนินการไดเรว็ๆ นี้ ทั้งสองเรื่องนี้เปนที่นายินดีเปนอยางมากตอเกษตรกรโคนมไทย  
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ปฏิทิน กิจกรรม 

25-26 ส.ค. 50 อบรม การดูแลสุขภาพโคเนื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3-4 ก.ย. 50 อบรม การรีดนมดวยเครื่องและการจัดการเครื่องรีดนม โดย บริษัท ดี เอ็ม ฟารม จํากดั 
ณ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย มวกเหล็ก สระบุรี และ ทาพระ ขอนแกน 

14 ก.ย. 50 สัมมนา “28 วัน กับฟารมโคนมรอบอิสราเอล เขาทําอยางไร”  
โดย สมาคมผูเลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเชี่ยน ณ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ 

15 ก.ย. 50 อบรมการผลิตน้ํานมคุณภาพดีโดยการลดเซลลโซมาติก โดย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ณ สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด 

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) 

ที่ปรึกษา :  รศ.ดร.จันทรจรัส  เรี่ยวเดชะ 

 

บรรณาธิการ : รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย 
ผูชวยบรรณาธิการ : นางสาวชอทิพ  อรุณเดชาชัย 
กองบรรณาธกิาร: นายสินชัย  เรอืงไพบูลย นายอดุลย  วังตาล 

                    นายจิตศักดิ์  ไชยพาน รศ.ดร.ฉลอง  วชริาภากร 
                 ผศ.น.สพ.ดร.อนันตชัย  ชัยยศวิทยากุล 

ฝายจัดการ :  นางสาวอัญชรนิทร  อุนไธสง 

 
 

ขอมูลสมาชิกจดหมายขาวโคนม 
ทานสมาชิกเปล่ียนแปลงที่อยู หรือแนะนําสมาชิกใหม ผูทํางานวิจัยดานโคนมหรือสาขาที่เกี่ยวของที่ทานเห็น

วาควรไดรับประโยชนจากการรับรูการสื่อสารนี้ โดยกรอกรายละเอียดสงมาตามที่อยูดานลาง 
หรือ โทรศัพท 08-6890-0747, โทรสาร 0-4320-2404, E-mail:  trfdairynews@yahoo.com 
 

 

สํานักงานจดหมายขาวโคนม  
คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน   
อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40002 


