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แจงขาว 
 

ป 2549 เปนปแหงการทดสอบความแขง็แกรงของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม นอกจากราคาน้ํามันสูงมากเปน
ประวตัิการณ สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตน้ํานมดิบแลว ขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางไทยกับ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด สองประเทศผูสงออกสินคาผลิตภัณฑนมรายใหญของโลก ในป 2548 ยังมี
ผลกระทบเชิงจิตวิทยาตอความเชื่อม่ันในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร สะทอนจากการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรโคนม สวนหนึ่งเริ่มหันไปมองอาชีพโคเนื้อเปนทางเลือก 

สินคาเกษตรของไทยในปจจุบัน ประสบภาวการณแขงขันรุนแรง ประสบการณจากโคนมบงชี้ชัดเจนวา 
เกษตรกรผูผลิตน้ํานมดิบขาดโอกาสสื่อสารกับผูบริโภค ซึ่งเปนเปาหมายสุดทายใน food chain กลาวงายๆ คือ
ไมมีโอกาสกํากับหวงโซอุปทาน (supply chain) ทําใหมูลคาเพิ่มใดๆ ที่เกิดขึ้น ตลอด value chain ไมตกถึงมือ
เกษตรกรหรือถึงนอยมาก ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นกับสนิคาเกษตรจํานวนมาก และชัดเจนมากในกรณีโคนม 

สกว.ไดสนับสนุนการวิจัยดานโคนมมาตั้งแตป 2537 พรอมกับการสนับสนนุการเผยแพรวิชาการใน
รูปแบบตางๆ มี จดหมายขาวโคนม เปนสื่อกลางความรู สาระ และสถานการณที่เปนปจจุบัน เพ่ือความรูเทาทัน 
ในป 2548 สกว.ไดสนับสนนุการวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแขงขันในอนาคต และความสามารถใน
การปรับตวัของเกษตรกรเพื่อรูเขา-รูเรา ผลวเิคราะหไดนําเสนอในการประชุมวิชาการ เม่ือเดือนสิงหาคม ณ 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ผานมาและจะสรุปลงจดหมายขาวโคนมฉบับพฤศจกิายน 
2549 นี้  

ในโอกาสที่จดหมายขาวโคนม จะยายบานจากคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปสู
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดิฉันขอเอาใจ ชวย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย และกอง
บรรณาธิการ ผูหวงใยกังวลในอนาคตของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมไทยทั้งหลาย ประสบความสําเร็จทุกประการ 
และไดรับความรวมมือทุกเมื่อ 

จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

สาระ 
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“...การเลี้ยงโคนมก็เปนอาชีพที่ดีสําหรับคนไทย 
เหมาะกับประเทศและถาใชหลักวชิาทีเ่หมาะสมก็จะทําให 

มีความเจรญิและมีรายไดดี...” 

 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานใหผูแทนสหกรณการเกษตร 

สหกรณนิคม สหกรณประมง ยุวเกษตรกร และสมาชิกผูรับนมสด ซึ่งเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทที่โครงการสวน
พระองคสวนจติรลดา เม่ือวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2531 ปรากฏเปนที่ประจักษชัดเจนวาพระองคทรงมี
สายพระเนตรยาวไกล พระราชกรณียกิจที่ไดทรงศึกษาและทรงริเริ่มและพระราชทานใหตลอดเวลากวา 45 ป ทีท่รง
งานเกี่ยวกับกิจการโคนมทําใหพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคนมเปนจริงตามที่ไดพระราชทานพระราช
ดํารัสไวทุกประการ มีความชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหพสกนิกรทุกหมูเหลาไดซาบซึ้งถึงพระราชกรณยีกิจที่สําคัญนี้สม
กับที่ไดรับพระพระราชสมัญญานาม พระบิดาแหงเกษตรกรโคนมไทย 

 

 การทรงงานเกี่ยวกับกิจการโคนมในระยะตนจะสะทอนใหเห็นความเปนมา เหตุ และผลในการเริ่มตนทรงงาน
สําหรับอาชีพการเลี้ยงโคนมของราษฎร การทดลองโดยการปฏิบัติจริงในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาจะเพียงพอ
ทําใหเกิดผลชัดเจนตามพระราชวินิจฉัยและมีความเปนจริงตามพระราชดํารัสที่ไดพระราชทานไว 
“เขาใจ  เขาถงึและการพัฒนา” 
 

  การทรงงานในเรื่องการพัฒนา 
 การเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททั่วทุกภาคของประเทศ ทําใหทรงทราบเกี่ยวกับปญหาความ
ยากจนและความลาหลังทางเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรม และการดอยในเรื่องคุณภาพชวิีตเปนปญหาตอเนื่องมาชานาน 
อันเปนสาเหตุใหชาวชนบทไมสามารถพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองได โดยมีแนวพระราชดําริที่ทรงเนนการพัฒนาอยางนอย 2 
ประการ ไดแก ประการแรกการสรางความแข็งแรงใหกบัชุมชนดวยโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการผลิตอันเปนการ
พึ่งตนเองไดในระยะยาว ประการที่สองคอืการสงเสริมหรือการสรางเสริมส่ิงที่ชนบทขาดแคลนและเปนความตองการ
อยางสําคัญ ซึ่งก็คือการนําความรูทางดานเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมเขาไปใหถึงมือชาวชนบทอยางเปนระบบ
อยางตอเนื่องเปนกระบวนการเดียวกันจนชาวชนบทสามารถนําไปใชไดอยางแทจริง 
 

 จากแนวพระราชดําริดังกลาว เขาใจ เขาถงึ และพัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีหลักในการพัฒนา
คือ ประการแรกเปนการพฒันาโดยยึดหลักปญหาและสภาพแวดลอมเปนหลัก โดยเฉพาะทรงใหความสําคัญตอการ
กระตือรือลนของคนในพืน้ที ่รวมทั้งปญหาความตองการของคนเหลานัน้มากเปนพิเศษ ประการที่สองคือ การรวมกลุม
ประชาชนเพื่อแกปญหาหลักของชนบทซึ่งเปนรากฐานสําคัญประการหนึง่ของการพึ่งตนเอง ประการตอมาคือ การ
พัฒนานั้นจะตองทําอยางคอยเปนคอยไปไมรีบรอนที่จะทําใหเกิดผลในทางความเจริญอยางรวดเร็วที่สําคัญคือ ชุมชน
ควรจะพึ่งตนเองไดในเรื่องอาหารใหมีความอยูดีกินดีกอน จากนั้นจงึคอยพัฒนากาวไปสูการพัฒนาในเรื่องอื่นๆ ดังเชน
การพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม 



 
  การเลี้ยงโคนมอาชีพพระราชทานของราษฎรและการพัฒนาอยางคอยเปนคอยไป 

 

อาชีพการเลี้ยงโคอยางจริงจัง และมีแบบแผน 
เกิดขึ้นหลังจากการเสด็จฯ ประพาสยุโรปของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนีาถ ซึ่งเปนโอกาสทีไ่ดเสด็จพระราช
ดําเนินเยอืนประเทศเดนมารก ในเดอืนกนัยายน 
พุทธศักราช 2503 ไดทอดพระเนตรกจิการดานโคนม 
สหกรณโคนม และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ สําหรับ
กิจการนี ้

ในครั้งนัน้รฐับาล และประชาชนชาวเดนมารกมี
ความประสงคที่จะนอมเกลาฯ ถวายของทีร่ะลึกในการ
เสด็จฯเยอืน จงึไดมีการดําเนนิการจัดต้ังฟารมโคนมไทย
เดนมารกขึน้ โดยมีสาระสําคญัของโครงการนี้ คือ การ
ชวยเหลือดานวิชาการในเรื่องการเลีย้งโคนม ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จพระราชดําเนิน
พรอมดวยพระเจาเฟรดเดอริกที่ 9 และพระราชินีแหง
ประเทศเดนมารก เสด็จทรงเปดฟารมโคนมไทยเดนมารก
อยางเปนทางการในวันที่ 16 มกราคม พทุธศักราช 2505 
อันเปนการวางรากฐานกจิการโคนมในประเทศไทย ซึ่ง
ไดเติบโตเปนองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ
ไทยในภายหลงั 

การเลี้ยงโคนม จึงเปนกิจการแขนงหนึ่งที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงใฝพระราชหฤทัยอยาง
จริงจัง ดังจะเห็นไดวาในปพุทธศักราช 2505 นั้นเอง ได
เริ่มมีการกอสรางโรงโคนมเกิดขึ้นในโครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดาในเขตพระราชฐานบริเวณเขตพระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน เมื่อบริษัทเอส.อาร.จํากัด ไดนอมเกลาฯ
ถวายโคพันธุเรดเดนจํานวน 4 ตัว เปนลูกโคเพศผู 1 ต
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ัว 
เพศเมีย 1 ตัว และโคสาวตั้งทองอีก 2 ตัว ตอมากรมปศุ
สัตวไดนอมเกลาฯถวายโคสาวตั้งทองอีก 2 ตัว ไดแก โค
พันธุ บราวสวิส และลูกผสมเรดซินดิ 

โคทัง้ 6 ตัว ต้ังทองแลว 4 ตัว ตอมาไดตกลกูและ
เริ่มทําการรีดนม น้ํานมที่เหลือจาการแบงใหลูกโคกิน

แลว ไดนําไปจําหนายในราคา 1.50 บาทตอออนซ การ
จําหนายในระยะเริ่มแรกจําหนายใหขาราชการ และขา
ราชบริพารภายในสวนจิตรลดา ตอมาเมื่อมีจํานวนโค
นมเพิ่มมากขึ้น ทัง้จากแมโคใหลูกทกุป และมีผูนอม
เกลาฯถวายสมทบเพิ่มมากขึน้ ทําใหสามารถผลิต
ออกจําหนายแก บุคคลภายนอก และโรงเรียนตางๆ ใน
ละแวกใกลเคยีงได 

โรงโคนมที่กอสรางขึน้นัน้ ไดมาจากเงนิ
พระราชทานจํานวน 32,886.73 บาท จากพระราชทรพัย
สวนพระองค ซึ่งไดมาจากผลกําไรจากการจดัพิมพและ
จําหนายหนงัสอืหลกัวิชาการดนตร ี ซึง่พระเจนดรุิยางค
ทูลเกลาฯถวายลิขสิทธิ์ไว การที่ทรงกอต้ังโรงโคนมสวน
จิตรลดา นอกจากจะเปนการสงเสริมขวัญ และกําลงัใจ
สําหรับเกษตรกรผูเลีย้งโคนมแลวยังไดเอือ้ประโยชนแก 
กิจการโคนมอยางมหาศาลหลงัจากนัน้ 

นอกจากการเลี้ยงโคนม ทีม่ีผูนอมเกลาฯถวาย
แลว ยังพระราชทานพระราโชบายสําหรับโรงโคนมสวน
จิตรลดาไว 4 ประการดังนี ้

1. สงเสริมและเผยแพรการเลีย้งโคนม โดย
สาธิตการดําเนนิงานใหเปนตัวอยางแกเกษตรกร เพือ่
สามารถที่จะนําเอาวิธีการดังกลาว ไปดําเนนิการเองได
ภายในครอบครัว 

2. เพื่อคนควาทดลองหาวิชาการแผนใหม
เกี่ยวกับโคนม และทําการเผยแพรความรูไปยังเกษตรกร
ผูเลี้ยงโคนม เพื่อปรบัปรงุวิธีการใหถูกตองและเหมาะสม 

3. เพื่อทําการคัดเลือกและปรับปรุงพนัธุโคนมที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของ
ประเทศไทย 

4. เพื่อสงเสรมิใหมีการบริโภคนมสด ให
กวางขวางยิง่ขึน้

 

หมายเหตุ : จากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนม 2549 “อุตสาหกรรมโคนมไทย กับการแขงขันในอนาตค  
และการปรับตัวของเกษตรกร”, 21-22 สิงหาคม 2549 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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บทวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแขงขันในอนาคต 
และการปรับตัวของเกษตรกร 

 

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

นายสินชัย เรืองไพบูลย กรมปศุสัตว 

นายอดุลย วังตาล สมาคมผูเลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเชี่ยน 

นายจิตศักดิ์ ไชยพาน สมาคมกลุมเกษตรกรผูรวบรวมน้ํานมดิบ 

รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 

 บทสรุป (ตอนที่ 1) 
 

การเลีย้งโคนมไดรับการพฒันา และสงเสริมอยาง
จริงจงัจากรฐับาลไทยโดยหนวยงานรฐั องคกรเกษตรกร 
เอกชนที่เกี่ยวของ และสถาบันการศึกษามาตลอด 50 ป 
ซึ่งสวนสําคัญคอืนโยบายรฐัในการสงเสริมและสนับสนุน
การเลี้ยงโคนม และการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม มีผล
ทําใหปจจุบันนี้โคนมไทยเปนที่ยอมรับ และกาวสูการเปน
ผูนําในระดับประเทศเพื่อนบานแถบอินโดจีน แสดงถึงการ
พัฒนาองคความรู ประสบการณการเลี้ยงการจัดการ
ฟารม พฒันาสายพันธุ การจัดการอาหาร และการ
ควบคุมปองกนัโรคตางๆ ทีม่ีผลตอการผลติ ภายใต
ขอจํากัดของการเปนพื้นที่ในเขตรอนชื้น และมี
โครงสรางการเลี้ยงโคนมแบบฟารมขนาดเลก็ ขนาด
กลาง อยางไรก็ตามจากขอตกลงการคาเสรีที่ประเทศ
ไทยไดทําขอ ตกลงกบัหลายประเทศในป พ.ศ. 2548 
โดยเฉพาะขอตกลงการคากบัประเทศออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนดที่มีตนทุนการผลิตน้ํานมดิบและผลิตภัณฑที่
ตํ่ากวา และมคีวามพรอมในระบบรองรับการผลิตโคนม
ภายในประเทศที่เขมแข็งมากกวา ซึง่มีผลกระทบดาน
กําลังใจของเกษตรกรไทย และมีผลใหภาครฐัตองเรง
ดําเนินการใหระบบการผลิตน้าํนมโคเขาสูระบบ
มาตรฐานในทกุระดับ ประกอบกับภาวะน้ํามันราคา
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหมผีลกระทบโดยตรงและโดย
ออมตอการเลี้ยงโคนม ตนทนุการผลิตน้ํานม และผลตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยในปจจุบนัและอนาคต
อันใกลนี ้ดังนัน้ เกษตรกร องคกรเกษตรกร เอกชน ตอง
เตรียมการรองรับ ตองมีการปรับตัว ปรบักระบวนการ
ทํางาน กระบวนการผลิต เพื่อใหสามารถดําเนินอาชีพ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมโค
นมไทยใหเขมแขง็ และเปนธุรกิจที่ทําใหประเทศไทยมี
ความมัน่คง 

  

บทวิเคราะหนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนการพัฒนาโคนมไทยในระยะ 10 ปที่ผานมา วิเคราะหโครงสราง
อุตสาหกรรม อุปสรรคและโอกาสเชิงนโยบายและการดําเนินการ ปญหาอุปสรรคของการพัฒนาโคนม นาํไปสู
ขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาที่เปนรูปธรรม และแนวทางการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ
ผลผลิต และการลดตนทุน เพื่อใหอุตสาหกรรมโคนมพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน  สอดคลองกับสภาพความเปนจริง    
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บทสรุปในภาพรวม การแกไขในวันนี้เพือ่ใหเกษตรกรและอุตสาหกรรมโคนมไทยเดินตอไปคือ การเพิ่มราคา
น้ํานมตามอัตราการเพิ่มของราคาน้ํามัน การปรับการจัดการฟารมเพื่อลดตนทุนการผลิต การจัดการอาหารที่เพียงพอ
เหมาะสมเพื่อใหน้ํานมมีองคประกอบน้ํานมที่ดี การจัดการฟารม โดยเฉพาะการจัดการกระบวนการรีดเก็บรักษาและ
ขนสงน้ํานมดบิสูศูนยรวบรวมน้ํานมหรอืสหกรณโคนม และโรงงานแปรรูปที่รักษาคุณภาพน้ํานมและลดคาขนสงอัน
เปนตนทุนที่เพิม่ มาตรฐานฟารมโคนม มาตรฐานศูนยรวมนมและมาตรฐานโรงงานแปรรูป ตองถูกนํามาใชอยาง
ตอเนื่องเปนระบบ ในการสรางระบบการผลิตน้ํานมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดเชื้อปนเปอน ปลอดสาร
ตกคาง มาตรการควบคุมโรคที่ติดตอผานทางน้ํานมสูผูบริโภคไดและโรคติดตอที่ทําความสูญเสียใหการเลี้ยงโคนมที่
รุนแรง เชน ปากเทาเปอยตองถูกควบคุมอยางเขมงวด การใหวัคซีนควบคุมโรคตองครบตามกําหนดในทุกพื้นที่ การ
จัดการระบบซื้อขายกระจายอาหารเสริมนมโรงเรียนใหใชน้ํานมโคทั้งหมด และตองเปนน้ํานมมีคณุภาพดีถึงนักเรียน 
การขยายตลาดผลิตภัณฑน้ํานมโคไทยใหมผีูบริโภคมากขึน้ โดยการใหความรูถึงประโยชนของน้ํานมโคที่ถูกตอง แก
ผูบริโภคในประเทศไทยอยางตอเนื่อง การรณรงคบริโภคน้าํนมโคที่จริงจังตอเนื่องรวมถงึการขยายตลาดผลิตภัณฑนม
โคและตัวโคพรอมปจจัยการผลิตไปตางประเทศ 
 

 
สําหรับองคกรเกษตรกร ตองสรางความ

เขมแข็งในระบบการผลิต และการตอรองในการซือ้ขาย
น้ํานม ดวยสหกรณโคนมและศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 
เปนจุดที่มีความสําคัญมากทีสุ่ดในการดูแลเกษตรกร
สมาชิกใหผลิตน้ํานมดีสะอาดปลอดภัย อนัเปนวัตถุดิบสู
โรงงานแปรรูป สหกรณตองมีบุคลากรที่มคีวามรู
เหมาะสมกับภาระงานที่รบัผิดชอบ เชน ตองมนีักสัตว
บาลหรือนักสงเสริม นายสัตวแพทย พนักงานผสมเทียม 
พนักงานตรวจคุณภาพน้ํานม ประจําในทุกศูนยฯ ทัง้นี้
การบริการสุขภาพตองทําในการควบคุมปองกัน ไมทํา
เพียงแตรักษาเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาใหโคที่มีปญหา
สุขภาพเทานั้น โคทุกตัวตองถูกตรวจรับรองการปลอดโรค
กําหนดโดย อ.ย. และกรมปศุสัตว ไดรบัวัคซนี
โดยเฉพาะปากเทาเปอยตามกาํหนด หองปฏิบัติการ
ตรวจคุณภาพน้ํานมตองมีมาตรฐานและมคีวามถูกตอง 

 
ในการตรวจ และใหราคาน้ํานมรายฟารม ระบบการซือ้
ขายใหราคาน้ํานมโค ณ หนาโรงงานแปรรปู ตองเปน
มาตรฐานและยุติธรรมตอทุกฝาย โดยมีวิธีการตรวจ
คุณภาพน้ํานมที่มาตรฐานมกีารตรวจรบัรองประจําปโดย
หนวยงานกลาง ที่สําคญัคอืขบวนการถายทอดจัดการ
องคความรู ทีถู่กตอง เปนปจจุบัน อยางตอเนือ่ง ใน
บุคคลากรทกุระดับที่เกี่ยวของกับ อุตสาหกรรมโคนม 
ทั้งนีอ้งคกรเกษตรกรตองเปนตัวหลกั ในการ
ประสานงานใหนักวิชาการเขามาชวยในขบวนการเรียนรู
และถายทอดองคความรู อยางไรก็ตาม บทสรุปที่กลาว
มาขางตนดูจะไมตางจากที่ นักวิชาการ นักปฏิบัติได
นําเสนอมา ดังนั้น ถงึเวลาที่ตองรวมมือกนั ทํามากกวา
ตางคนตางวิจารณหรือตางคนตางทํา จะตองสรางความ
เชื่อมโยงใหมีผลเปนรูปธรรม ไปสูอุตสาหกรรมโคนมที่
เขมแข็งยัง่ยนืที่แทจริง  
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อยางไรก็ตามการพัฒนาของอุตสาหกรรมโคนมไทย มปีระเด็นใหตองจัดการ แกไข ปรับปรุงและปรับตัว
ตลอดเวลา ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรเกษตรกร ไดพยายามรวมกันในการจัดการใหมีการเดินตอไป แตในภาวะ
ปจจุบันมีภาวะคุกคามจากภายนอกที่มากจากการเขาสูขอตกลงการคาเสรีของรฐับาลไทยในป พ.ศ. 2548 ทําให
สถานการณและกําลังใจของผูผลิตมีรูสึกถึงความไมแนนอนของอาชีพและอุตสาหกรรมโคนมมากขึ้น ส่ิงที่ตองการใน
วันนี้คือ ตองการความมั่นใจจากนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนสงเสริมและปกปองรกัษาอตุสาหกรรมนม
โคไทย ที่ชัดเจนและจริงจังมากกวาที่เปนอยู ดังนัน้งานวิจัยในเชิงระบบการจัดการการผลิตน้ํานมและอุตสาหกรรม
โคนม ที่สามารถนําไปสูการชี้นํา การปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ องคกรที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ํานม เชน 
นโยบายรัฐบาล การปรับระบบการสงเสริม การใชระบบมาตรฐานการผลิตที่ใหผลตอคุณภาพและประสิทธิผลการผลิต 
ในทิศทางที่สอดคลองสนับสนนุอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ ในสวนกรมปศุสัตว อ.ส.ค. เอกชน และองคกรเกษตรกร 
ซึ่งอาจนําไปสูการปรับโครงสราง ปรับบทบาท และปรับวิธีการทํางานในองคกร จึงเปนลําดับงานวิจัยที่ควรใหการ
สนับสนุนในเบือ้งตนและอยางเรงดวน งานวิจัยในเชิงประสิทธิภาพการผลิตตองใหผลและมีขบวนการนําผลงานวิจัย
ไปสูชุมชน ทีเ่ปนความตองการจริงอยางเปนรูปธรรม โดยงานที่จะนําไปใชตองสนับสนุนสอดคลองกับระบบการเลี้ยง 
และระบบสงเสริมการผลิตน้ํานมโคคุณภาพระดับประเทศและสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยป พ.ศ. 2549 ที่สําคัญและแนวทางจัดการคือ 
 

1. องคกรเกษตรกรและเอกชน ตองการความ
มั่นใจในการสนบัสนนุอุตสาหกรรมโคนมไทย และ
ตองการระบบปกปองอาชีพ และอุตสาหกรรมโคนม 
อยางเปนรูปธรรมจากรฐับาล ดวยภาวะปจจุบันตนทุน
การผลิตน้ํานมสูงมาก สวนหนึ่งจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น 
และจากประสิทธิภาพการผลิตที่ตํ่าทําใหฟารมขนาดเล็ก
ไมคุมทุน จากภาวะสับสนขาดกําลังใจที่รัฐบาลไทยทํา
ขอตกลงการคาเสรีกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด
ทําใหมีเกษตรกรเลิกเลี้ยงโคนม โคนมถูกคัดออกมากขึน้ 
โคนมสวนหนึง่ถูกผสมดวยน้ําเชื้อโคเนือ้ การผลิตน้ํานม
ดิบลดลง นับเปนเรื่องเรงดวนตองใหการแกไข  

2. ประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการภายใน
ศูนยหรือสหกรณไมดีพอ และขาดบุคลากรที่เหมาะสม

ในการทํางาน เชน ขาดนักสงเสริม นายสัตวแพทย 
พนักงานผสมเทียม พนักงานตรวจคุณภาพน้ํานม รฐัไม
สามารถทําการตรวจโรคโคนมทุกตัวและทกุศูนย การให
วัคซีนปากเทาเปอยไมไดครบตามกําหนดของเวลา และ
ครบทุกตัวโคในทุกพืน้ที ่ ทําใหขาดความมัน่ใจใน
คุณภาพน้ํานมดานความปลอดภัยปลอดโรค และมีการ
ระบาดโรคปากเทาเปอยเปนระยะสรางความสูญเสียใหการ
ผลิตโคนมเปนอยางมากโดยไมมีการชดเชยการสูญเสีย
เหลานี้ 

3. การจัดการฐานขอมูลโคนมของกรมปศุสัตว
ควรอยูภายในหนวยงานเดียว ที่มีขอมูลโคนมทีถู่กตอง 
เปนปจจุบนัและครอบคลุม เพือ่ประกอบการวางนโยบาย
และวางแผนการพัฒนา และปกปองอตุสาหกรรมโคนม 



เชน ขอมูล ประชากรโค เกษตรกร สหกรณ ศูนยรวมนม 
ผลผลิตน้ํานมโค คุณภาพและองคประกอบน้ํานมราย
ฟารมและรายตัวโค ขอมูลความสมบูรณพนัธุ (วันทอง
วาง อัตราการผสมติด ระยะหางการตกลกู) คาการผสม
พันธุพอพนัธุโคนม ตนทนุการผลิตน้ํานมและตนทนุ
ฟารม ผลการตรวจรับรองโรคที่กําหนด การใหวัคซนี
ปากเทาเปอย การระบาดของโรค นอกจากนี้ ควรมีการ
ประมวลขอมูลการผลิตน้ํานม ผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม 
การกระจายตลาดน้ํานมดิบโคนับจากผูผลิตระดับฟารม 
ศูนยรวบรวมน้าํนม โรงงานแปรรูป ถงึผูบรโิภค โดยมี
รายงานอยางตอเนือ่งและเปนปจจุบัน ขอมลูเหลานี ้องค
เกษตรกร นกัสงเสรมิ ภาครฐัและเอกชน ตลอดจน
นักวิชาการควรไดรับรูเปนขอมูลเพื่อนําไปใชในการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต และพฒันาอุตสาหกรรมโคนม   

4. ตลาดน้ํานมไมขยาย ตองใหความรูผูบรโิภค 
และสรางกลยุทธเพิ่มการบรโิภคน้ํานมโค และตองมี
ระบบการจดัการใหมกีารใชน้ํานมดิบโคที่ผลิตในประเทศ
ทั้งหมด  

5. ขาดการจัดการองคความรูที่มอียู และที่
ศึกษาวิจัยในประเทศ ดังนั้นผลงานวิจัยและองคความรูใน
อุตสาหกรรมโคนม ตองมีการถายทอดสูผูใช และนําไปใช
ใหเหมาะสมมากกวาที่เปนอยู  องคกรเกษตรกรตองมี
บุคลากรที่เชื่อมโยงกับนักวิจยั และนักวิชาการ 

6. ตองปรบัราคาน้ํานมดิบ ใหจงูใจในการ
ประกอบกิจการฟารมโคนมและธุรกิจน้ํานมพรอมดื่ม 
โดยเนนมาตรฐานราคาน้ํานมดิบที่เนนคุณภาพ โดยรฐั
ตองสนบัสนนุการควบคุมมาตรฐานการกรวดน้ํานมใน
ระดับศูนย และโรงงานแปรรูป 

7. ตองสรางระบบประเมนิศักยภาพการอยูรอด
ของธุรกจิ ในระดับฟารม ศูนยรวบรวมน้าํนม และ
โรงงานแปรรูปขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อเปนการ
เตือนใหทราบสถานะภาพ และประกอบการตัดสินใจ
หยุดหรอืปรบัปรุงธุรกิจใหพรอมดําเนินตอไปได 
  ดังนั้น เมื่อวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมในดาน
มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และการแขงขันทางการตลาด ใน
วันนี้ (สิงหาคม 2549) แสดงไวในตารางดังนี้ 

 

สรุป บทวิเคราะห อุตสาหกรรมโคนมไทย 2549: มาตรฐาน-ประสิทธิภาพ-การแขงขัน 
ระดับคะแนน 3 = อยูในเกณฑดี, 2 = ตองปรับปรุง, 1 = ออนแอตองปรับกลยุทธ 

 

 มาตรฐาน ประสิทธิภาพ การแขงขันทางการตลาด 
 รัฐบาล เอกชน เกษตรกร รัฐบาล เอกชน เกษตรกร รัฐบาล เอกชน เกษตรกร 

1.ปจจัยการผลิต 2 2 1+2 2 2 1+2 1+2 2 1+2 
2.การผลิตน้ํานมดิบ 2 2+3 1+2 2 2 1+2 2 2 1+2 
3.ศูนยรวมนม 2 2 1+2 2 2 1+2 2 2 1+2 
4.โรงงานแปรรูป 3 2+3 1+2 2 2 1+2 2 2 1+2 
5.การตลาด 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
6.การวิจัย  
การถายทอด
ผลงานวิจัย 
การจัดการองคความรู 

2 2 1+2 2 2 1+2 1+2 1+2 1 

 
ประชุมวิชาการโคนม 2549 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2549 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เอกสารประกอบการบรรยาย “บทวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมไทย กับการแขงขันในอนาคตและ 
การปรับตัวของเกษตรกร”  ประชุมวิชาการโคนม 2549 วันท่ี  21-22 สิงหาคม 2549  
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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วิกฤตการณอาชีพการเลี้ยงโคนมไทย 
 

ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด 

 
 

“ใครตอใครก็บอกวาเดี๋ยวนี้ประเทศไทยยุงยากอยางโนนอยางนี้ ที่ใชคําวาวิกฤตการณ คําวาวิกฤตการณ
คอนขางจะนากลัว เพราะวาเสียงคําวาวิกฤตการณนั้นก็ดูมันนากลัว แตวิกฤตการณนั้นก็หมายความวาสถานการณ
เวลาที่ไมคอยดีแคนั้น ก็ไมคอยดี..... แตถาทุกคนชวยกันทํางานทําการของตนใหด ีและเผื่อแผซึ่งกนัและกัน แนะนําซึ่ง
กันและกันที่อยูไดและก็ประเทศจะผานวิกฤตการณ เหลานั้นไดอยางดี.... ” พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช พระบิดาแหงสหกรณไทย เมื่อวันศุกรที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2529 ซึ่งเปนพระราช
ดํารัสที่ยังเขากับสภาวะของประเทศชาติ และอาชีพการเลี้ยงโคนมไทยในปจจุบัน 
 

อาจกลาวไดวาสถานการณของอาชพีการเลี้ยงโคนมไทย ในชวงป 2548 และ ป 2549 แตกตางกันก็วาได คือมีทัง้
สถานการณ “นมลนตลาด” และสถานการณ “นมขาดตลาด” แตสิ่งหนึง่ที่เหมือนกนัคอืแนวโนมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม มแีต
ลดจํานวนลง อนัเนือ่งมาจากขาดกําลังใจและความเชือ่ม่ันในอาชพีการเลี้ยงโคนม ซึง่เปนผลมาจากตนทุนการผลิตที่มี
แนวโนมสูงขึ้น ดังกราฟขอมูลของสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร ต้ังแตป 2541 – 2549 

 

ซึ่งชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด ในฐานะผูแทนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ไดติดตามและ
รายงานสถานการณปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และผูประกอบการ แตเนื่องจากการปรับเปลี่ยนรัฐบาล จึงทําใหเรื่องดังกลาวขาดความตอเนื่องในการพิจารณา แตคาด
วาคงไดรับการแกไขปญหาในไมชานี้ อาจเปนขาวดีตอเกษตรกรที่เหลืออยู แตสิ่งที่นาเปนหวงคือ องคกรสหกรณฯที่
เหมือนกับบานของเกษตรกรที่ไดรับความบอบช้ํามาตลอดจากสถานการณ ซึ่งคาดวาสหกรณฯ ที่มีการบริหารน้ํานมดิบ
นอยกวาวันละ 5 ตัน/วัน ซึ่งเปนจํานวนรอยละ 60 ของสหกรณโคนมทั่วประเทศ อาจตองมีบางสหกรณในชวงป 2549 – 
2550 ตองลมเลิกกิจการ 

 

ดังนั้นสมาชิกชมุนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด ทั่วประเทศ จํานวน 116 สหกรณ ขอใหสมาชิกทุก
ทานยึดหลักพระราชดํารัสและอุดมการณสหกรณ ซึ่งเปนรากฐานอนัสําคัญที่จะกําหนดนโยบาย และวิธีในการ
ดําเนินการตางๆใหบรรลุเปาหมายกลาวคือ “การชวยเหลือซึ่งกันและกัน” หมายถึง สมาชิกสหกรณจะตองมีการ
รวมกันซึ่งไดแก การรวมแรงรวมใจ การรวมแรง ไดแก การรวมกําลังกาย กําลังความคิด กําลังทรพัย สวนรวมใจก็
ไดแก มีความซื่อสัตว เสียสละ สามัคคี มวิีนัย เพื่อใหเพื่อนสมาชิกสหกรณโคนมทัว่ประเทศผานสถานการณดังกลาว
ไปได 
 

 ตนทุนการผลิตนํ้านมดิบและราคานํ้านมดิบ
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ท่ีมา: สํานักงานเศรฐกิจการเกษตร, 2549 
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สุดทายนี้ขออัญเชิญพระราชดํารัสซึ่งพระราชทานใหแกเกษตรกรผูเล้ียงโคนมและผูที่เกีย่ว ของสาขาตางๆ เพื่อ
เปนกําลังใจ 
 

“ขอใหทานทั้งหลายหนักแนนในความสามัคคี มีความปราดเปรื่องในวิชาการและสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานในขอบเขตของสหกรณ เพื่อความเจริญรุงเรืองของสหกรณและความเจริญรุงเรืองของแตละ
คน ขอใหทุกคนไดประสบความสําเร็จทุกประการ ........” 
 

หมายเหตุ : พระราชดํารัสจากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการโคนม 2549 ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2549  
ณ คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยนางสาวรสริน  สมิตะพินทุ ผูแทนโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 

 
 
 
 

 
 

 

สถานการณของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมไทยป  2549 
 

สมาคมผูเลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเชี่ยน 
 

 
หลังจากที่มีการปฏิรูปการปกครอง จะพบวา

การเมอืงของไทยเริ่มจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึน้ ซึง่ทําใหผูคน
ในชาติเริ่มมคีวามสงบสุขมากขึน้ แตยงัมีคนอกีอาชพีหนึ่ง
ที่ยังไมสามารถมองเหน็ความชดัเจน ในอาชีพของตัวเองวา
จะไปในทิศทางใด สืบความนับต้ังแตใน 2548 รฐับาลของ
พันตํารวจโททกัษิณ  ชนิวัตร ไดทําการตกลงเรือ่งเขต
การคาเสรีกับหลายประเทศไมวาจะเปน ออสเตรเลีย 
นิวซแีลนด และอีกหลายประเทศ ทําใหมีภาระผูกพันใน
การลดภาษีนําเขานมผง ผลที่ตามมาคือนมผงจะทะลัก
เขามาสรางปญหาซ้ําเติมกบัปญหาน้ํานมในประเทศ อนั
ไดแก ตนทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึน้ ราคาอาหาร
หยาบและอาหารขนสูงขึน้ ปญหาจากจุดยนืของการทํา
มาตรฐานฟารมและอืน่  ๆอกีมากมาย ดวยเหตุปจจัยตางๆ 
เหลานี้ลวนเปนสิ่งกระตุนเราใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม เกิด
ความรูสึกไมมัน่คง ในอาชพีการเลีย้งโคนมเปนอยางยิง่ 
เกษตรกรโคนมบางสวน ตองเลิกอาชีพการเลี้ยงโคนมไป

โดยปริยาย จากตัวเลขของชุมนนุสหกรณโคนมแหง
ประเทศไทย พบวามีการเริ่มลาออกตั้งแตในป 2548 แลว  
 
สวนที่นับต้ังแตมกราคม 2549 ถึงกรกฎาคม 2549 พบวามี
สมาชิกมาลาออก (ซึง่สวนใหญหมายถึงการเลิกเลี้ยง) เปน
จํานวนถึง 1,092 ราย ซึง่ถอืวาเปนจํานวนคอนขางสูงมาก 
และขอมูลไปในทิศทางเดียวกนักับขอมูลจาก สมาคมผู
รวบรวมน้ํานมดิบ (เปนกลุมผูเลี้ยงหรอืบริษัทที่ไมไดเปน
สมาชิกในระบบสหกรณโคนมมารวมตัวกัน) ที่มีสมาชิก
เปนศูนยรวบรวมน้ํานมดิบทั้งหมด 25 ศูนย มีเกษตรกร
แจงวา เลิกเลีย้งจากการสํารวจในกนัยายน 2549 เปน
จํานวน 347 ราย ดั้งนั้นจะเหน็วาไมวาจะเปนเกษตรกรที่
อยูในระบบสหกรณ หรอืเกษตรกรอยูในระบบเอกชนก็ตาม 
ตางก็มีอัตราการเลิกเลี้ยงเปนจาํนวนที่สงูมากทีเดียว แต
สิ่งที่นาสังเกตอยางหนึ่งคอื การที่จะเลกิเลี้ยงโคนม ไมใช
สิ่งที่จะสามารถกระทําไดทันททีันใด หรอืทําไดโดยงาย 
เวนแตจะสงโรงเชือด หรอืขายในราคาต่ํามากๆ หรอื
ขาดทุน การเลกิเลี้ยงตองวางแผนใหคอย  ๆ เปนคอย  ๆ ไป 
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ดังนัน้คาดวาตัวเลขในกนัยายน 2549 และตุลาคม ยังคงมี
ตัวเลขการทยอยเลิกเลี้ยงแนนอน และตอจากนี้หากยงัไมมี
อะไรเปลีย่นแปลง หรอืไมมคีวามชัดเจน ในเรือ่งของการขอ
ปรับขึน้ราคาน้ํานมดิบ เกษตรกรโคนมคงตองคอยๆ เลกิ
เลี้ยงกนัไปเปนแนแท ผลคอืในปจจุบนั (ตุลาคม 2549) 
ปริมาณน้ํานมดบิคอนขางจะยังไมพอ กับความตองการ
ของผูซือ้ก็ตาม แตนัน้กไ็มไดหมายความวาเรามาถูกทาง
แลว และมันคงไมใชคําตอบวาน้ํานมดิบจะไมมีปญหาแลว 
สําหรับการแกปญหาน้ํานมดิบใหครบวงจรนัน้ ไดมหีลาย
ทานหลายหนวยงานที่ตองการจะชวยผลกัดัน ไมวาจะเปน
ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย สมาคมผูเลี้ยงโคนม
ไทยโฮลสไตนฟรีเชี่ยน สมาคมกลุมผูรวบรวมน้ํานมดิบ 
สกว. กรมปศุสัตว และอสค. ไดผลกัดันโครงการตาง  ๆ
มากมาย ไมวาจะเปนโครงการรองรับผลกระทบ จากเขต

การคาเสร ี คณะกรรมการนมและผลิตภัณฑนม ตลอดจน
ขอปรับขึน้ราคาน้ํานมตามตนทนุที่สูงขึน้ จนแทบจะแซง
ราคาขาย แตโครงการการตางๆ ยังไมสําเรจ็ก็มีเหตุใหมี
การเปลีย่นคณะรัฐบาลใหม ซึง่หมายถึงวาตองเริ่มผลักใหม
อีกครั้ง และในครัง้นีช้าวโคนมก็ยังมีความหวังวา รฐับาล
ชุดใหมซึ่งถือวาสงเสริมเศรษฐกจิพอเพียง จะไดเหน็
ความสําคัญของอาชีพโคนม.....หนึง่ในอาชพีพระราชทาน 
สุดทายคําตอบของเกษตรกรโคนมก็คอื รวมกลุมกนัไว
ติดตามขาวสาร และสําคัญที่สุดคอืทําน้ํานมดิบใหมี
คุณภาพ......นัน่คือเมือ่แปรรูปแลว พรอมที่ใชเปนอาหารที่
มีประโยชนสําหรับตัวเราไดเสมอ ชวยกนัสงเสริมใหคนใน
ครอบ ครัวและเพื่อนบานชวยกนัดื่มนมโคของเราเอง ใหคํา
ขวัญที่วา “ดื่มนมโคไทย สรางชาต”ิ กระหึม่ใหจงได

 
ตารางขอมูล ณ กรกฎาคม 2549 จากชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย 

ลําดับ รายการ ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49 มี.ค. 49 เม.ย. 49 พ.ค. 49 มิ.ย. 49 ก.ค. 49 
1 จํานวน

สมาชิก
ทั้งหมด 

25,772 25,798 25,700 25,753 25,753 25,586 25,510 25,393 

2 สงนม 16,354 16,781 16,488 16,438 16,438 16,291 16,167 16,044 
3 ลาออก 103 86 87 127 127 196 163 179 
4 น้ํานม/

เดือน 
49,775.63 49,922.72 45,215.07 36,535.40 36,535.40 47,855.73 44,630.51 44,183.02 

5 น้ํานม/
วัน 

1,552.63 1,609.90 1,613.22 1,483.30 1,483.30 1,541.54 1,486.22 1,423.87 

6 โคนม 392,812 392,969 387,800 385,349 385,349 384,100 384,507 381,702 
7 โครีด 151,350 159,453 158,219 152,268 152,268 158,316 152,489 154,445 

 

ขอขอบคุณ : ขอมูลจากชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย สมาคมผูเล้ียงโคนมไทยโฮลสไตนฟรีเชี่ยน และสมาคมกลุมผู
รวบรวมน้ํานมดิบ (ตุลาคม, 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAIRY  10
                    NEWSLETTER 
   TRF

http://www.philippemaury.com/vaches_web/Cow_-_Cartoon_4_WEB.jpg


เรื่องนารูของอาหารโคนม...  
โดย  รศ.ดร.ฉลอง  วชิราภากร 

 
 
 

 
“อาหารและการจัดการใหอาหารโคนมในทศวรรษหนา” 

ตอนที่ 1 

สืบเนือ่งที่สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวจิัย (สกว.) ไดใหนักวจยัไดทํา “บทวิเคราะหอุตสาหกรรมโคนมไทยกับ

การแขงขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร” เพื่อประเมินศักภาพทางดานอุตสาหกรรมโคนมไทยในภาวะที่มีการ
ทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดนั้น ผูเขียนไดมีโอกาสเปนสวนหนึ่งของทีมนกัวิจัยที่ได
ประเมนิถงึความเปนไปไดในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในอนาคต ทีเ่นนทางดานอาหารและการจัดการใหอาหารโคนม 
ซึ่งผลการวิจัยไดมีการนําเสนอในการประชุมวิชาการทีค่ณะสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที ่ 21-22 
สิงหาคม ทีผ่านมา บทความสวนนี้เพื่อใหเกษตรกร นักวิชาการ ที่ไมไดเขารวมประชุม รวมทั้งในการนําเสนอมีเวลา
คอนขางจํากัด ผูเขียนเลยถือโอกาสนี้ในการที่จะกลาวถึงผลการวิจัยที่ผูเขียนไดมีสวนรวมเพื่อใหขอมูลทางดานอาหาร 
และการใหอาหารโคนมที่เกษตรกร นักวิชาการอาจจะนําไปปรับใชใหสอดคลองกับสภาพในปจจุบันของฟารมของเกษตร 
ซึ่งหากเกษตรกรสามารถบริหารจัดการดานอาหารและการใหอาหารสําหรับโคนม เพื่อความอยูรอดในภาวะที่มีการ
คุกคามจากการทําขอตกลงการคาเสรีที่อาจสงผลกระทบตอเกษตรกรทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นการปรับตัวของ
เกษตรกรจึงหลีกเลี่ยงไมได 
 

ผูเขียนพยายามเรียบเรยีงใหผูอานที่เปนเกษตรกรและนักวิชาการใหเขาใจงายที่สุด เพือ่เกิดประโยชนตามความมุง
หมายของทุกคน ที่ตองการเหน็ “การเล้ียงโคนม” ยังคงอยูและมีการพฒันาเพื่อใหเปนอุตสาหกรรม ที่ทําใหทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของมคีวามกาวหนาและโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลีย้งโคนมมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 

กอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดของ “อาหารและการใหอาหารโคนมในทศวรรษหนา” ผูเขียนอยากจะใหเกษตรกร 
ไดมีการสํารวจขอมูลเบื้องตนในฟารมของเกษตรกรวาปจจุบันมีโคนมจํานวนเทาไหร แบงออกเปนลูกโค โคสาวรุน โคสาว
ทดแทน โคแหงนม และโครีดนม หรือแบงอยางงายๆ คือ โคที่ไมใหนมและโคที่ใหนม ซึ่งสดัสวนของของโคที่ไมใหนมและโค
ที่ใหนม มีความสําคัญตอการขาดทุน/กําไรของฟารม นอกจากนี้ในสวนของโคที่ใหนมมคีาเฉล่ียของการใหนมแตละตัวมาก
นอยแคไหนในแตละวัน ก็มีสวนสําคัญตอผลกาํไร/ขาดทุนของฟารมเชนเดียวกัน 

 

   TRF
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ในภาพที่ 1 แสดงถึงความสัมพันธของปรมิาณการกนิไดของโคนม กับปริมาณการใหนมของโคนมทีไ่ดรวบรวม
จากงานวิจัยในรอบระยะ 10 ป ที่ผานมา พบวาโดยเฉลี่ยโคนมที่ใหผลผลิตในชวง 10-20 กก./ตัว/วัน มปีริมาณการกินได 
1 กก.อาหาร (สัดสวนอาหารหยาบ 40% และอาหารขน 60%) ใหน้ํานมได 1 กก. และในตารางที ่ 1 ไดแสดงถึงปริมาณ
อาหารที่กินกับผลผลิตน้ํานมที่ไดและประเมินรายจายคาอาหาร และรายไดจากน้ํานมปริมาณการกนิได พบวาโคนมที่ใหผล
ผลิตน้ํานมมากกวา 10 กก. ขึน้ไปจะมีกําไรประมาณ 29.0 บาท/กก. จนถึง 196.8 บาท/กก. ขึ้นอยูกับปริมาณน้ํานมทีผ่ลิต
ไดของแตละตัว แตในความเปนจรงิในฟารมโคนมมีทั้งโคนมทีร่ีดนมและไมรีดนม ซึง่ในตารางที ่ 2 ไดแสดงถงึวา หาก
ฟารมโคนมที่มโีครีดนม 5 ตัวและโคไมรดีนม 5 ตัว เกษตรกรจะมีกําไรก็ตอเมื่อโคนมใหผลผลิตน้ํานมตั้งแต 15 กก./วัน 
ขึ้นไป 

 

ถึงแมวาขอมูลที่นํามาเสนอตอเกษตรกรนี ้ อาจจะคลาดเคลือ่นไปจากความเปนจรงิอยูบาง แตขอมูลนีอ้ยูบน
พื้นฐานของผลการวิจัย จึงนาจะใชเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดการฟารม เพื่อความอยูรอดของเกษตรกรที่เล้ียงโคนม 
ดังนั้นในเบื้องตนนี้ เกษตรกรจะตอง 1) มีการจัดสัดสวนโคนมใหเหมาะสมกับ กลาวคือ ควรมโีครีดนมอยางนอย
ครึ่งหนึ่งของโคนมที่มีอยูในฟารม และ 2) ปรับปรุงตนทุนทางดานอาหาร ไมวาจะเปนอาหารหยาบและอาหารขน ที่
ยังมีราคาสูง  

 

การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง 2 ขอนี ้ เปนหัวใจสําคัญ ที่จะทําใหเกษตรกรสามารถแขงขนักับผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการทําขอตกลงการคาเสรีซึ่งผูเขียนจะพยายามนําขอมูลมาเสนอเปนตอนๆ ไปในขาวโคนม เกษตรกร
สามารถติดตามไดในฉบับตอๆ ไป 

 

ตารางที่ 1 แสดงถึงปริมาณอาหารที่กินกับผลผลิตน้ํานมที่ได
และประเมินรายจายคาอาหารและรายไดจากน้ํานม 
ปริมาณ
การกินได
ของโคนม, 
กก./วัน 

ปริมาณ
การให
นํ้านม, 
กก.วัน 

ตนทุน
อาหารที่
จายไป, 
บาท/วัน 

ราคา
นํ้านมที่
ขายได, 
บาท/วัน 

กําไร/
ขาดทุน, 
บาท/วัน 

5 0 30.0 0 -30.0 
12 5 72.0 55 -17.0 
13.5 10 81.0 110 +29.0 
15.7 15 94.2 165 +70.8 
17.5 20 105.0 220 +115.0 
19.4 25 116.4 275 +158.6 
22.2 30 133.2 330 +196.8 

ตนทุนคาอาหาร (อาหารหยาบ = 3 บาท และอาหารขน 7 
บาท) เทากับ 6 บาท/กก. 
ราคาขายน้ํานมดิบ เทากับ 11 บาท/กก. 

 
 
ตารางที่ 2 แสดงถึงผลกําไร/ขาดทุนของฟารมโคนมที่มีสัดสวน
ของโคนมตอโคไมรีดนมเทากัน 
ปริมาณ
การให
นํ้านม, 
กก.วัน 

กําไร/
ขาดทุน, 
บาท/วัน 

จํานวน
โครีด

นม, ตัว/
ฟารม 

กําไร/
ขาดทุน, 
บาท/
ฟารม 

จํานวน
โคไมรีด
นม, ตัว/
ฟารม 

กําไร/
ขาดทุน, 
บาท/
ฟารม 

5 -17.0 5 -85 5 -235 
10 +29.0 5 145 5 (0) 
15 +70.8 5 355 5 205 
20 +115.0 5 575 5 425 
25 +158.6 5 795 5 645 
30 +196.8 5 985 5 835 

โคไมรีดนมกินอาหารวันละ 5 กก. เปนเงิน 30 บาท/วัน 

 
 
 
 
 



หมอวัวไขปญหาสุขภาพโคนม...  
โดย  ผศ.นสพ.ดร.อนันตชัย  ชัยยศวทิยากุล 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 
 
 

“สิ่งแปลกปลอมในกระเพาะอาหาร”  
ปญหาสุขภาพธรรมดาที่ไมธรรมดา 

 
 

ส่ิงแปลกปลอมในกระเพาะอาหาร เปนสิง่ที่ปะปนไปในอาหารที่โคกินเขาไป ไดแก ลวด ตะปู เข็ม เศษ
โลหะ เชือก ถงุพลาสติก กรวด หิน ดิน ทราย เปนตน ซึ่งกอปญหาสุขภาพที่พบบอยในโคนมที่ไมอาจมองขามไดเลย 
เพราะมีโอกาสทําใหกระเพาะอาหารและอวัยวะใกลเคียงเชนหัวใจไดรับความเสียหายจนอาจเปนอันตรายถึงชีวิต รูจัก
กันในชื่อ “Hardware disease” เกิดจากการจัดการอาหารที่ไมเหมาะสม การปลอยเลี้ยงในแปลงหญา แนวรั้วหรอืใกล
บริเวณที่เคยมีการกอสรางมากอน สงผลใหโคมีแสดงอาการตางๆ เชน เชน มีไขเล็กนอย จากการติดเชื้อบริเวณที่สิ่ง
แปลกปลอมทิ่มแทง หรือทะลุออกไปในชองทองจนเกิดเยื่อบุผนงัชองทองอักเสบหรือไปยังหัวใจเกิดเยื่อหุมหวัใจ
อักเสบตามมา น้ํานมลด แสดงอาการเจ็บปวด ยืนหลังโกง กระเพาะหมักบีบตัวลดลงจนถึงขัน้ไมบีบตัวเลย หัวใจเตน
เร็วขึ้น ที่เสนเลือดดําใหญที่บริเวณลําคอจะโปงพอง ซึ่งหากไมไดรบัการรักษา สัตวอาจมีอาการบวมน้ําใตคาง 
เนื่องจากความผิดปกติที่หัวใจ  

ขอคิดและแนวทางในการจัดการปองกันที่เหมาะสม ไดแก การดักจับชิ้นสวนโลหะที่ปนมากับอาหารโดยติดกอน
แมเหล็กกับพลัว่ที่ใชคลุกเคลาอาหาร ไมปลอยใหโคเดินเล็มหญาในบริเวณที่มีการกอสรางซอมแซมใดๆ จัดเก็บให
เรียบรอย และการกรอกแทงแมเหล็กคุณภาพดี ใหม และไมควรใชแทงแมเหล็กที่ตกกระแทกพื้น หรือกรอกแทง
แมเหล็กซ้ําซอน (เพราะแมเหล็กอาจจะไปจับกันเองในกระเพาะ) ทําใหความแรงในการดูดจับโลหะแปลกปลอมลดลง 
ดังนั้นควรจดบนัทึกและตรวจสอบประวัติใหดีกอนกรอกใหแกโค และเมื่อกรอกไปแลวแทงแมเหล็กอาจจะหลุดปน
ออกมากับอาหารเมื่อโคสํารอกอาหารเพื่อเคีย้วเอื้อง หรือเคลื่อนผานออกไปตามทางเดินอาหารได ดังนั้นไมมีวิธีปฏิบัติ
ใดดีและเหมาะสมที่สุด จําเปนตองใชหลายวิธีรวมกัน เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการสุขภาพโค  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารอางอิง 
1. Cavedo, A.M., Latimer, K.S., Tarpley, H.L., and Bain, P.J.  2006. Traumatic reticuloperitonitis (Hardware Disease) in Cattle.  
http://www.vet.uga.edu/VPP/clerk/caveto/index.htm November 10, 2006. 
2. Landau, L.E.  2001.  Hardware is common but tough to diagnose.  Hoard’s Dairyman. The National  
Dairy Farm Magazine.  April 10, 2001. pp 276. 
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ผลของการใชใบมันสําปะหลังแหงเปนอาหารโคนม 

งานวิจัย พัฒนาชาติไทย 

ตอจํานวนจุลินทรียทั้งหมดและไคไลฟอรมในน้ํานมดิบ 
 

 

สุรียวรรณ พันธนรา1,2  พรศรี ชัยรัตนายุทธ2  ประวีร วิชชุลตา2  สมจิต สุรพัฒน3   
อุทัย คันโธ4 และ วงศอนันต ณรงควาณิชการ5

1โครงการสวนพระองคสวนจิตรลาด พระราชวังดุสิน ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303 
2ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
4ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140 

5สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว 
 

บทคัดยอ 
แมโคใหนมเดือนที่ 3 จํานวน 16 ตัว แบงเปน 4 กลุม สุมแมโคแตละตัวในกลุมใหไดรับใบมันสําปะหลังแหง 4 

ระดับ คือ 0, 1, 2 และ 3 กก./วัน ตามแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ มีการวัดซ้ําคาสังเกตทุกเดือน เปนเวลา 
4 เดือน พบวาในน้ํานมดิบปริมาณเอนไซมแลคโตเพอรออกซิเดส (lactoperoxidase) มีคาใกลเคียงกัน (P>0.05) แต
ปริมาณไธโอไชยาเนท (thiocyanate) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) เม่ือแมโคไดรับใบมันสําปะหลังแหง
ในระดับที่สูงขึ้น จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (total plate count) และโคไลฟอรม (Coliform count) ในน้ํานมดิบของแมโค
ที่ไดรับใบมันสําปะหลังแหงลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) และนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เม่ือเปรียบเทียบกับ
น้ํานมดิบของแมโคที่ไมไดรับใบมันสําปะหลังแหง ดังนัน้ การใชใบมันสําปะหลังแหงเปนอาหารโคนมชวยลดจํานวนจุลิ
นทรียทั้งหมด และโคไลฟอรมในน้ํานมดิบลงได 
 
สุรียวรรณ  พนัธนรา  พรศร ี ชัยรัตนายุทธ  ประวีร  วิชชุลตา  สมจิต  สุรพัฒน  อุทัย  คันโธ และ วงศอนันต  ณรงค

วาณิชการ.  2549.  ผลของการใชใบมันสําปะหลังแหงเปนอาหารโคนมตอจํานวนจุลินทรียทั้งหมด และโคไล
ฟอรมในน้ํานมดิบ.  เรื่องเต็มการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44: เกษตรศาสตรเพื่อพลังงานชีวภาพตามแนว
พระราชดําริ, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2549 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ.  
หนา 70-78. 

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

สิงหาคม 2549 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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Clipping 
 
 

ณัฏฐชานันท  ผิวนิล 
 

สาระจาก clipping ฉบับนี้ไดรวบรวมความเคลื่อนไหวในแวดวงโคนมจากชวงกันยายนถึงพฤศจิกายน 2549 
แกสมาชิกจดหมายขาวโคนมทราบ..... จากสถานการณน้ําทวมในหลายพื้นที่ซึ่งสงผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
โดยตรง ผลการสํารวจของเจาหนาที่ อสค. พบวาความเสียหายของฟารมโคนมในความดูแลของเขตการสงเสริมกิจการ
โคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวมคิดเปนสัดสวน 80% จากสภาวะน้ําทวมขังเปน
เวลานานสงผลใหขาดแคลนพืชอาหารสัตว ทําใหโคนมไดรับสารอาหารไมเพียงพอ ปริมาณน้ํานมดิบลดลง ทําให
เกษตรกรขาดรายได รวมทั้งมีผลตอการผสมเทียมไมติดซึ่งทําใหสูญเสียโอกาสที่จะไดลูกโคนม เกิดปญหากีบเทาเนา
เปอยและโรคตาแดง ในเบื้องตน อสค. ไดเตรียมแผนการชวยเหลือเกษตรกร 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวน โดยสง
เจาหนาที่เขาไปสํารวจความเสียหายพรอมจัดทีมสัตวแพทยใหคําแนะนําในการดูแลรักษาสุขภาพโคนม และระยะฟนฟู
หลังน้ําลด โดยเรงฟนฟูแปลงหญาสําหรับเล้ียงสัตว เปนตน  สสส . เผยผลสํารวจเด็กดื่มนมและน้ําอัดลม 
ไดรับแคลเซียมเทากับศูนย หวงเด็กไทยแคระแกร็น พบพฤติกรรมการดื่มนมของเด็กนักเรียนลดลง หันมาบริโภค
น้ําอัดลมแทน ☺ จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการสาขาโภชนาการและอาหารมีวัตถุประสงคพิเศษหรือ 
CCNFSDU ครั้งที่ 26 มีตัวแทนประเทศสมาชิก Codex กวา 300 คน Codex พรอมดันมาตรฐานนมดัดแปลงสําหรับ
ทารก เตรียมประกาศเปนเกณฑบังคับใชระหวางประเทศ  ป จจุ บั นบริ ษัทผลิ ตนมพร อมดื่ มหั นมา ให
ความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม และกลยุทธทางการตลาดกันมากขึ้น นมเสริมแคลเซียมผลิตภัณฑนมเกา
ภายใตการแขงขันใหมในตลาดนมพรอมดื่ม ณ เวลานี้ เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น มีผูผลิตรายใหมๆ เขามาทําตลาด
เพิ่มมากขึ้น มีสัดสวนถึง 70% อัตราการเจริญเติบโต 25% สําหรับคูแขงตลาดนมที่นาจับตามองคือ น้ํานมแพะได
พัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ ตลอด รวมนมถั่วเหลือง เพื่อเปนสวนแบงทางการตลาดอีกดวย  เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุมวิชาการโคนม  2549 วันที่  21-22 สิงหาคม  2549 ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 3 เลม คนหาไดใน vet.kku.ac.th และติดตอซื้อในรูปแบบ CD ราคา 100 บาทไดที่
บรรณาธิการจดหมายขาวโคนม  
 

ปฏิทิน กิจกรรม 
1-3 พ.ย. 49 ประชุมวิชาการทางสัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว ครั้งที่ 32 ประจําป 2549 

โดย สัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
3 พ.ย. 49 

 
ประชุมเรื่องโคพื้นเมืองอุบล: การพัฒนาสูเน้ือโคธรรมชาติ ณ หองประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝาย 2  

9 พ.ย. 49 
 

ประชุมเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การรางมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพ่ือการวิเคราะหความเสี่ยงนําเขาของ
ไวรัสหวัดใหญสัตวปกในไกเน้ือ” ณ โรงแรมเอเชีย 
โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝาย 2  

12 พ.ย. 49 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโค 
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ สหกรณโคนมขอนแกน จํากัด จ.ขอนแกน 

23-25 พ.ย. 49 
 

สัมมนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 12 ป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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ปฏิทิน กิจกรรม 
24 พ.ย. 49 

 
สัมมนาเรื่อง “เสนทางควายไทย สูสัตวเศรษฐกิจ”   
ณ อาคารการเรียนรู สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดย ศูนยสารสนเทศทางกระบือนานาชาติ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

25 พ.ย. 49 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโค 
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ สหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ จํากัด  
จ.มหาสารคาม 

20-21 ธ.ค. 49 ประชุมวิชาการไขหวัดนก ประจําป 2549 ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค  
โดย ศช. (ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ) สวทช. (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ) รวม สกว. วช. (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

 ประชุมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ถาม ชื่องาน วันที่จัด ที่ อ.ฉลอง 
23 ม.ค. 50 

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

26-27 ม.ค. 49 วันโลกสัตวเล้ียง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
จดหมายขาวโคนม เปนเอกสารเผยแพรราย 2 เดือน จัดทําภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อประมวลเนื้อหาสาระ ติดตามและ
สื่อสารความเคลื่อนไหวในแวดวงโคนม (คนหาใน vet.kku.ac.th) 

 
ที่ปรึกษา :   รศ.ดร.จันทรจรัส  เรี่ยวเดชะ 
บรรณาธิการ :  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย 
ผูชวยบรรณาธิการ : นางสาวชอทิพ  อรุณเดชาชัย     นางสาวณัฏฐชานันท  ผวินิล 
กองบรรณาธกิาร:  นายสินชัย  เรอืงไพบูลย     นายอดุลย  วังตาล     นายณัฐวุฒิ  ประทีปะวณิช 
                               รศ.ดร.ฉลอง  วชิราภากร   ผศ.น.สพ.ดร.อนันตชัย  ชัยยศวิทยากุล      
ฝายจัดการ :   นางสาวอัญชรนิทร  อุนไธสง 

 
ขอมูลสมาชิกจดหมายขาวโคนม 

ทานสมาชิกเปล่ียนแปลงที่อยู (ระบุเลขที่สมาชิก) หรอืแนะนําสมาชิกใหม ผูทํางานวิจัยดานโคนมหรอืสาขาที่
เกี่ยวของที่ทานเห็นวาควรไดรับประโยชนจากการรับรูการสื่อสารนี้ โดยกรอกรายละเอยีดสงมาตามที่อยูดานลาง 
 

         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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