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บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
การเปรยีบเทยีบผลผลติน า้นมและยายไดจ้ากการจา้นวนน า้นม

ของฟารม์โคนมทีเ่ปน็สมาชกิของศนูยร์วบรวมน า้นมดบิเอกชน

และสหกรณโ์คนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
 

ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ Mauircio A. Elzo, สุภาวดี แหยมคง  

และธนาทิทย ์สุวรรณโสภี 
 

      การศึกษานี มีวัตถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทียบปรมิาณผลผลิต

น ้านมรายเดือนและรายไดจ้ากการจ้าหน่ายน ้านมของฟาร์มโค

นมที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมและศนูย์รวบรวมน ้านมดบิ

เอกชนในเขตภาคกลางของประเทศไทย ชุดข้อมลูประกอบดว้ย 

ปริมาณผลผลิตน ้านมรายเดอืนตอ่ฟาร์ม ปริมาณผลผลิตน ้านม

รายเดือนต่อตวั รายได้จากการจ้าหน่ายน ้านมรายเดอืนตอ่

ฟาร์ม และรายได้จากการจ้าหน่ายน ้านมรายเดอืนตอ่ตวัของ

ฟาร์มโคนมที่เปน็สมาชกิสหกรณ์โคนม 642 ฟาร์ม และเป็น

สมาชิกศูนย์รวบรวมน ้านมดบิเอกชน 499 ฟาร์ม ที่บันทึก

ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง 2552 ชุดข้อมลูถูกน้ามาวิเคราะห์

โดยใช้ Mixed model ที่พิจารณา ปี-ฤดูกาล-หน่วยงาน และ

พื นที่ตั งฟาร์ม-ขนาดฟาร์ม-หน่วยงาน เป็นปัจจัยคงที่ ขณะที่ 

ฟาร์มและความคลาดเคลื่อนเป็นปจัจัยสุ่ม ค่าเฉลี่ยสีสสเควรถ์ูก

ประมาณค่าส้าหรับแตล่ะลักษณะและถูกน้ามาเปรยีบเทียบดว้ย

วิธี Bonferroni t-test ผลผลิตน้านมและรายไดจ้ากการ

จ้าหน่ายน ้านมรายเดอืนผนัแปรไปตามปี-ฤดกูาล-หน่วยงาน 

และพื นที่ตั งฟาร์ม-ขนาดฟาร์ม-หน่วยงาน เมื่อพิจารณาในแต่

ละกลุ่ม ปี-ฤดูกาล ฟาร์มที่เป็นสมาชกิสหกรณ์โคนมมปีริมาณ

ผลผลิตน ้านมและรายไดต้่้ากว่าฟาร์มที่เป็นสมาชกิศูนย์

รวบรวมน ้านมดบิเอกชน (P<0.01) ฟาร์มที่เป็นสมาชกิ

สหกรณ์โคนมและศนูย์รวบรวมน ้านมดบิเอกชนที่มีพื นที่ตั ง

ฟาร์ม-ขาดฟารม์ต่างกันมปีริมาณผลผลิตน้านมและรายได้

ใกล้เคียงกัน ยกเว้นฟาร์มขนาดเล็กในอ้าเภอมวกเหล็ก 

อัตราส่วนความผนัแปรของฟารม์มีคา่อยู่ในช่วง 0.47 (รายได้

จากการจ้าหน่ายน้านมรายเดอืนต่อตวั) ถึง 0.59 (ปริมาณ

ผลผลิตน ้านมรายเดอืนตอ่ฟาร์ม) แสดงให้เห็นว่าความแตกตา่ง

ระหว่างฟาร์มเป็นแหล่งที่มาที่ส้าคญัของความผนัแปรส้าหรบั

ทุกลักษณะ ผลการศึกษานี ชี ใหเ้หน็ว่า หน่วยงานโคนม

จ้าเป็นต้องพิจารณาลักษณะของฟาร์มโคนมและละแห่งและ

ส่งเสริมเกษตรกรใหส้อดคล้องกับลักษณะเฉพาะของฟาร์ม 

และความสนับสนุนให้มกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขอ้มลู

ระหว่างฟาร์มที่เป็นสมาชกิทั งในหน่วยงานเดียวกันและ

ระหว่างงาน เพื่อเพิ่มผลผลติน ้านมและรายไดข้องฟารม์โคนม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,047 65,228 29,063 305.35 

เหนือ 965 46,830 19,429 230.83 

ตอ/น 645 23,306 9,897 124.93 

ใต้ 916 31,357 13,700 115.15 

อ.ส.ค. - 424 88 0.86 

รวม

ทั งหมด 

4,573 167,149 72,191 763.77 
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ปริมาณนม 

กราฟแสดงปริมาณน ้านมดิบรวม อ.ส.ค 
ตั งแต่ ม.ค2558-ก.พ.2562 

รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 58 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 59 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 60 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 61 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 58 
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รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  กุมภาพันธ ์2564 

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,982 67,864 31,530 214.01 

เหนือ 1.018 54,600 22,861 298.90 

ตอ/น 645 27,413 11,034 147.10 

ใต้ 878 31,080 13,825 64.23 

รวม

ทั งหมด 

 

4,523 

 

180,957 

 

79,250 

 

724.24 
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โรงเรอืนโคนมและการจดัการ(ตอ่) 

    3.1 ปริมาและองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งขับถ่ายจากโคนม 

           โคนมขับถ่ายของเสียที่มีปริมาณ แลองค์ประกอบทางเคมี

แตกต่าง ขึ นอยู่น ้าหนกัตัวปริมาณการกินอาหาร ชนิดของอาหาร 

และการย่อยได้ของอาหาร โคนมแต่ตะตัวขับถ่ายของเสียคิดเป็น

ร้อยละ 5 ถึง 11 ของน ้าหนักตัว สิ่งขับถ่ายจากโคนมมี

องค์ประกอบทางเคมี 

      3.2 องค์ประกอบของเสียที่ก่อให้เกิดมลพิษกับ

สภาพแวดล้อมและสร้างความร้าคาญรับชุมชน 

            3.2.1 อากาศเสีย 

                      องค์ประกอบของเสียจากฟาร์มโคนมทีก่่อให้เกิด

มลพิษกับสภาพแวดล้อมและสร้างความร้าคาญกับชุมชนแวดล้อม 

ได้แก่ สารที่ก่อให้เกิดกลิ่น ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก (Jiang 

และ Sands, 1999) ดังนี  

                      สารประกอบอนินทรีย์ (Inorganic 

compounds) ได้แก่ ไฮโดรเจนชัลไฟด์ (Hydrogen sulfide) 

และแอมโมเนีย 

                      สารประกอบชัลไฟด์ (Sulfide) ได้แก่ ได

เมทิลชัลไฟด์ (Dimethyl sulfiede) เอทิลเมอร์แคปแทน (Ethyl 

mercaptan) เมทิลเมอร์แคปแทน (Methyl mercaptan) และ

ไทโอฟินอล (Thiophenol) 

                       สารประกอบไนโตรเจน(Nitrogen 

compunds) ได้แก่ บัวทิลลาไมน ์(Butylamine) เมทิลลาไมน์ 

(Methylaminge) อินโดล์ (Indole) และสคาโทล (Skatole) 

                        กรดไขมันระเหยง่ายได้แก่ กรดแอซิติก กรด

บิวทิริกและกรดโปรปิโอนกิ 

                         สารที่ก่อให้เกิดกลิ่นดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิด

การระคายเคือง และอาจเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ และสร้าง

ความร้าคาญแก่ชุมชนแวดล้อม 

                         นอกจากสารทีก่่อให้เกิดกลิ่นดังกล่าวยังมีแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สมีเทน ซ่ึงเป็นแก๊สที่อุ้มรังสีความ

ร้อนคลื่นยาวได้ดี ก่อให้เกิดการสะสมความรอ้นในบรรยากาศ 

และปัญหาอุณหภูมิของโลกสูงขึ น 

             3.2.2 น ้าเสีย 

                       น ้าจากส่งขับถ่าย ล้างอุปกรณ์โรงเรือน ล้างตัวโค 

และ/หรือน ้าใช้เพ่ือลดอุณหภูมิโรงเรือนจัดเป็นน า้เสียจากฟาร์ม

โคนมที่ก่อให้เกิดปัญหาการชะลา้งหน้าดิน ของเสียจากฟาร์มโค

นมทั งในรูปของแข็งและของเหลวก่อให้เกิดปัญหาการปนเป้ือน 

น ้าธรรมชาติ (คู คลอง หนอง บึง แม่น ้า และน ้าใต้ดิน) 

โดยเฉพาะสารไนเตรท และเชื อโคลิฟอร์ม (Chantalakhana 

และคณะ, 1999) ท้าให้น ้าธรรมชาติ (ยกเว้นน ้า ใต้ดิน)มี

สารอาหารส้าหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทใีช้

ออกซิเจนส้าหรับหายใจ ท้าให้ปริมาณออกซิเจนในน า้ธรรมชาติ

ลดลงและก่อให้เกิดการเน่าเสียในขณะเดียวกันจุลนิทรยี์ขับถ่าย 

ซ่ึงอาจเป็นพิษต่อสัตว์น ้า และคน 

 
ฮอรโ์มนการสบืพนัธุ ์ 

(Endocrinology of Reproducttion) 

      การควบคุมการท้างานของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม 

จะถูกควบคุมโดยสมองส่วนกลาง (central nervous system; 

CNS) ที่ควบคุมผ่านสองระบบในร่างกายคือ ทางระบบสมอง

(CNS) และทางระบบฮอรโมน (endocrine system) สมอง

ส่วนไฮไปธาลามัสจะเป็นส่วนส้าคัญในการควบคุมการท้างานของ

ระบบสืบพันธุ์ผ่านทั งสองระบบ โดยควบคุมผ่านระบบเส้นเลือด

เส้นประสาทที่เรียกว่าไฮไปธาลาไมไฮไปไพซีลพอร์ทอลซิสเต็ม 

(hypothalamohypophyesal portal system) ท้าให้การท้างาน

ของระบบสืบพันธุ์ (gonad) มีการท้างานและหน้าที่ที่สัมพันธ์กัน 

โดยระบบประสาทจะท้าหน้าที่รับรู้สภาวะต่างๆ และส่งผ่านไปยัง

สมอง เช่นการมองเห็นผ่านทางประสาทออลติก (optic nerve) การ

มองเห็นภาพสัตว์ตัวอ่ืน มีการรับรู้พิเศษในสัตว์ชนิดเชดียวกันจาก

กลิ่น โดยเฉพาะกลิ่นทางเพศ รับรู้ผ่านทางประสาทรับกลิ่น 

(olfactory nerve) หรือการรับรู้การสัมผัสรอบข้างจากประสาท

สัมผัส (sensory nerve) เม่ือประสาทรับข้อมูลดังกล่าวจะส่งผ่าน

ต่อไปยังสมอง แล้วอาจส่งข้อมูลไปยังเป้าหมายโดยตรงหรือกระตุ้น

ผ่านระบบฮอร์โมน โดยส่งในรูปสารส่ือจากระบบประสาทและอวัยวะ

ต่างๆ อย่างไรก็ตามมีพฤติกรรมปรือการท้างานทางการสืบพันธุ์ใน

สัตวหลากอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ โดยบทบาทการควบคุม

ร่วมกันของสมองและฮอร์โมน (neurendocrine control) ใน

ปัจจุบันมีการพบสารเคมีที่เก่ียวข้องและพบว่ามีส่วนควบคุมการ

ท้างานของระบบสืบพันธุ์อีกหลายชนิด เช่นสารโปรตีนที่เรียกว่าโก

รทแฟคเตอร์ (growth factors) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการ

ควบคุมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของอวัยวะ เนื อเยื อ เซลล์

ล่างๆ พบว่ามีบทบาทในขบวนการท้างานของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์

ค่อนข้างมาก และยังพบระบบที่ควบคุมที่อยู่ภายในระบบสืบพันธุ์เอง

ที่เรียกว่า ระบบออโดคราย (autocrine system) และระบบพารา

คราย (paracrine system) ที่มีความเก่ียวข้องควบคุมการท้างาน

ของระบบสืบพันธุ์เช่นกัน 

      ฮอร์โมนคือ สารเคมีที่สร้างและหลังจากต่อมที่สร้างผ่านเข้า

ระบบหมุนเวียนเสือดไปสู่อวัยวะเป้าหมาย ฮอรโมนท้าหน้าที่กระตุ้น

การท้างาน ยับยั งการท้างาน และควบคุมการท้างานของอวัยวะและ

เนื อเยื่อเป้าหมาย การสืบพันธุ์โคถูกควบคุมจากฮอรโมนที่หลังจาก

สมองส่วนไฮโปธาลามัส(hypothalamus)ที่สร้างฮอรโมนจีเอ็นอาร์

เอช(gonadotrophin releasing hormone; GnRH) ไปควบคุม

การท้างานของต่อมได้สมองส่วนหน่าหรือพิทูอิตารีส่วนหน้าหรืออดี

โนไฮโปไฟซิส (anterior pituitary gtand หรือ 

adenohypoohysis) ที่สร้างฮอร์โมนเอฟเอช (follicular 

stimulating hormone; FSH) และแอลเอช (luteinizing 

homone; LH) ที่ไปควบคุมการท้างานของฮอร์โมนจากรังไข่

(ovary) และมดลูกในเพศเมีย ที่สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

(progesterone) และเอสโตรเจน (estrogen) ส่วนต่อมใต้สมอง

ส่วนหลังหรือพิพูอิตารีส่วนหน่ึงหรือนิวโรไฮโปไฟซิส (posterior 

pituitary gand หรือ neurhypohtysis) เป็นที่เก็บฮอร์โมนออกซิ

โตซิน(oxytocin) ที่สร้างจากไฮโปธาลามัส ฮอร์โมนเหล่านี ท้าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในเพศเมีย ทั งในส่วนของช่องคลอด คอมดลูก 

มดลูก และรังไข่ ซ่ึงน้าไปสู่การแสดงพฤติกรรมการเป็นสัด 

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 

ที่มา : หนังสือการจัดการฝูงโคนม  จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์  
ภาควิชาสัตวบาล   คณะเกษตร ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  
 



D a i r y  A c t i v i t i e s  N e w s  

  

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  23  ฉบับที่  6  ประจ า เดือน มีนาคม 2564   (หน้า  4)  

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ 
นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้
เข้าร่วมโครงการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 10 คน โดยมีนางอุบล เทพบุตร 
หัวหน้าแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม เป็นผู้กล่าวรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งมีการพัฒนาผู้เข้าร่วม
โครงการด้วยการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการโคนมและอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ รวม
ระยะเวลา 10 เดือน ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
           

วันท่ี 10 กันยายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นายวุฒิชัย 
จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบประกาศนยีบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเลี้ยงโคนม รุ่นที ่305 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 1-10 กันยายน 2563 มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน 27 คน 
และหลักสูตรการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาเครือ่งรีดนมโค รุ่นที่ 104 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 4-7 กันยายน 2563 โดยมีผู้ผ่านการอบรม
จ านวน 10 คน ทั้งนีเ้พื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้มีการคัด
กรองผู้เข้าอบรมโดยตรวจวัดอุณหภูมิไม่ให้เกนิ 37.5 องศาเซลเซียส มีฉากกั้นระหว่างโต๊ะเรียน ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียนต้องใส่
หน้ากากอนามัย ส าหรับวิทยากรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรอืหน้ากากพลาสตกิใส (Face Shield)  เพื่อป้องกันละอองฝอย และ
ท าความสะอาดห้องเรียนเมื่อเสร็จสิน้การฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 


