


 
 

ค ำน ำ 

ผลงำนวิจัยและวิชำกำรเล่ม นี ้รวบรวมจำกกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและวิชำกำรในกำร 

ประชุมวิชำกำรปศสุตัว์แห่งชำติ ประจ ำปี 2558 ระหว่ำงวนัท่ี 25-27 สิงหำคม 2558 ณ สถำบนัสขุภำพสตัว์

แห่งชำติ กรมปศสุตัว์ รวมจ ำนวน  23  เร่ือง และผลงำนวิจยั/วิชำกำรใช้ประโยชน์ท่ีได้รับกำรคดัเลือกใน

ปีงบประมำณ 2557 ซึง่ได้จดัแสดงในภำคนิทรรศกำรในครัง้นีจ้ ำนวน 17 เร่ือง โดยมีเนือ้หำครอบคลมุด้ำน

กำรผลิตสตัว์ สขุภำพสตัว์ มำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ และส่งเสริมและพฒันำกำรปศสุตัว์ กำรประชุมวิชำกำร

ประจ ำปีของกรมปศสุตัว์ถือเป็นเวทีระดบัชำติท่ีให้นกัวิจยัของกรมปศสุตัว์ ได้น ำเสนอผลงำนวิจยัและวิชำกำร

ท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จแล้ว รวมทัง้เปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ และเกิดกำรบรูณำกำรใน

กำรท ำงำนวิจยัร่วมกัน ระหว่ำงนกัวิจยัของกรมปศุสตัว์และผู้ เก่ียวข้อง นอกจำกนีก้ำรแสดงนิทรรศกำร

ผลงำนวิจยัและวิชำกำรท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ ยงัเป็นกำรเผยแพร่และขยำยผลงำนวิจยัให้ไปสู่กำรน ำไปปฏิบตัิ

หรือประยกุต์ใช้ให้มำกขึน้ และยงัเป็นกำรกระตุ้นให้นกัวิจยัเน้นกำรวิจยัท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไข

ปัญหำและพฒันำงำน ปศสุตัว์ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ 

กรมปศุสัตว์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรผลงำนวิจัยและวิชำกำรเล่มนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อ  

นกัวิจยั นกัวิชำกำร นกัศกึษำ เกษตรกร และผู้สนใจงำนด้ำนกำรปศสุตัว์ ในกำรท่ีจะน ำองค์ควำมรู้ไปใช้

อ้ำงอิงตอ่ยอดกำรวิจยัหรือน ำไปใช้ในกำรพฒันำงำนด้ำนปศสุตัว์ และก่อให้เกิดกำรบรูณำกำร ร่วมแรงร่วมใจ

ในกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้กรมปศุสัตว์เป็นองค์กรชัน้น ำพัฒนำกำรปศุสัตว์ส่งผลให้

เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์มีควำมก้ำวหน้ำและยัง่ยืนในกำรประกอบอำชีพตอ่ไป 
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สารบญั 

เร่ือง หน้า 

ภาคบรรยาย (oral presentations)  

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของน า้เชือ้โคพืน้เมืองไทย 

โดย  จิรุตม์ รัตนเทพ  จิตศกัดิ ์เมืองเขียว  ณรงค์กร เกษมสขุ  จตพุร พงษ์เพ็ง 

    1 

สภาพการเลีย้งสุกรพืน้เมืองไทย ในอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

โดย  วิรัลพชัร อวิรุทธพำณิชย์  วิสทุธ์ิ หิมำรัตน์  กมล ฉวีวรรณ  สำธิต อยูยื่น 

    9 

การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากใบของหญ้าและถั่วอาหารสัตว์บางชนิด 

โดย เยำวลกัษณ์ แหมง่ปัง   รัตตกิำล ปวงแก้ว   อำนภุำพ เสง็สำย  ศศิพร ช่อล ำไย 

    18 

ผลของระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีมอมบาซา 

โดย  ศภุวนัจกัรี ดอนไสว  ไพฑรูย์ ป้องสนำม  วีระพงษ์ อดุรไสว  แพรวพรรณ เครือมงักร    

กำนดำ  นำคมณี 

    31 

โครงการน าร่องการผลิตหญ้ากินนีมอมบาซาโดยเกษตรกรรายย่อยในพืน้ที่จังหวัดยโสธร 

โดย  ศภุวนัจกัรี ดอนไสว  ศภุลกัษณ์ ฮำร์ริสนั  อศัวิน สำยเชือ้   

    44 

การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติเก่ียวกับสารเร่งเนือ้แดงของผู้เลีย้งสุกร ผู้ประกอบการและ

ผู้บริโภคในพืน้ท่ีภาคเหนือตอนล่าง 

โดย  สืบชำต ิสจัจวำทิต  นนัทศกัดิ ์มสุิกศลิป์ 

    53 

ผลการใช้ต้นถั่ วลิสงเถาฟลอริเกรซแห้งทดแทนแหล่งโปรตีนในอาหารไก่พืน้เมือง อายุ  

6-12 สัปดาห์ ต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซาก 

โดย  สมศกัดิ์ เภำทอง  ฆะฤทยั จนัทร์ธิบดี  อภินนัท์ จินดำนิรดลุ  อรวิมล แก้วเกลีย้ง 

    68 



 
 

การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไก่งวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

โดย  ชชัวำล  ประเสริฐ  อไุร  แสนคณุท้ำว 

     

   81 

โปรแกรมฐานข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

โดย กิตศิกัดิ ์กลิ่นทอง 

    95 

การศึกษาคุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ปรากฏของกากเนือ้ในเมล็ดปาล์มบีบอัด

น า้มันท่ีมีแหล่งผลิตแตกต่างกันในไก่กระทง 

โดย  กรกกำญจน์ ภู่สวุรรณ  ญำณิศำ รัชดำภรณ์วำนิช  สวุรรณี เกศกมลำศน์ 

    109 

การพัฒนาและพสูิจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ผลรวมสาร amitrazในน า้ผึง้ด้วยวิธี  

GC-MS/MS  

โดย  วิรัลพชัร  อวิรุทธพำณิชย์ไพโรจน์  ศริิสมวิสทุธ์ิ  หิมำรัตน์ 

    120 

การใช้ Equex STM ในน า้ยาเจือจางน า้เชือ้ไข่แดงทริสเพื่อปรับปรุงคุณภาพน า้เชือ้แช่แข็ง

กระบือปลัก 

โดย  สินชยั วิโรจน์วฒุิกลุ  กิตตศิกัดิ ์แสงสกลุ  รพีพรรณ เอือ้เวชนิชกลุ  จตพุร พงษ์เพ็ง 

    137 

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นรอบวงอัณฑะกับปริมาตรและคุณภาพน า้เชือ้ของโคนมท

รอปริคอลโฮลสไตน์ 

โดย  ธวชัชยั โพธ์ิค ำ  จิตศกัดิ ์เมืองเขียว 

    147 

การพัฒนาและพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์แก

โนคลอรีน 17 ชนิด และสารกลุ่มโพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนีล6 ชนิด ในคราวเดียว ในไข่ไก่

ด้วยวิธี GC-MS/MS 

โดย  วงศ์ขวญั จิตนพุงศ์  สรำวธุ ชกูระชัน้ 

    157 

การจ าแนกชนิดของสัตว์เคีย้วเอือ้งโดยใช้ความแตกต่างของยีนไซโตโครม บี 

โดย  สำยใจ ช่ืนสขุ  ณชยัศรำธพนัธุ์  วิบรูณ์ ตลุำรักษำ 

    179 



 
 

การตรวจหายีนดือ้ยาแวนโคมัยซิน และการทดสอบการดือ้ต่อยาต้านจุลชีพของเชือ้เอ็น

เทอโรคอคคัส ในเนือ้สัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

โดย  สภุำพร มีบญุ  นิรมล ศรีวงษำ 

    189 

การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไวรัสโรคอหวิาต์สุกรในพืน้ท่ีภาคเหนือ

ตอนบนระหว่างปี 2553-2557 

โดย  วิจิตรำ อนกุลู  นงลกัษณ์ แสนบวัผนั 

    202 

ผลของการใช้โปรตีนระดับต่างๆ กันในอาหารต่อการเจริญเตบิโตและลักษณะซากของไก่เบตง 

โดย  สมศกัดิ์ เภำทอง  ญำณิศำ รัชดำภรณ์วำนิช  คมสนั ทะกนัสนีุย์ ตรีมณี 

    215 

การวิจัยและพัฒนาการผลิตกระถนิสายพันธ์ุกลาบราต้าเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์

เชิงพาณิชย์ (2.2) ผลของอายุการตัดและความสูงของการตัดต่อการผลิตใบกระถินสาย

พันธ์ุกลาบราต้า 

โดยญำณิศำ รัชดำภรณ์วำนิช  สมศกัดิ ์เภำทอง  กำนดำ นำคมณี  เฉลำ พิทกัษ์สินสขุ   

อนภุำพ เส็งสำย 

     234 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรตามแนวชายแดน

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

โดย  สวุิช บญุโปร่ง  ฉลองชยั ชุม่ช่ืน  พิชิต ชุม่เจริญ 

    249 

การศึกษาการใช้เนือ้สุกรส่วนขาหน้าและขาหลังของสุกรแม่พันธ์ุคัดทิง้ในการท าลูกชิน้ 

โดย  อ ำพล วริทธิธรรม  เอือ้งพลอย ใจลงักำ  วฒุิชยั ลดัเครือ 

    309 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ด าซอสน า้แดงบรรจุกระป๋อง 

โดย  เอือ้งพลอย ใจลงักำ  วฒุิชยั ลดัเครือ  อ ำพล วริทธิธรรม 

    322 

ผลการใช้แป้งมันส าปะหลัง แป้งสาลี และแป้งข้าวโพดท่ีมีต่อคุณภาพของหมูยอ 

โดย  อ ำพล วริทธิธรรม  เอือ้งพลอย ใจลงักำ  วฒุิชยั ลดัเครือ 

    333 



 
 

ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)  

การพัฒนาวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย สเตรน A ลพบุรี/2012 

โดย  สมเกียรต ิเพชรวำณิชกลุสมเกียรต ิศรีพิสทุธ์ิก่ิงกำนต์ บญุสยุำ สีโยวิไล ลินจงสบุงกช 

    342 

การเปรียบเทียบคุณภาพเนยแข็งเฟต้าที่ผลิตจากน า้นมโคและจากน า้นมกระบือ 

โดย  นำรถตยำ ชมนำรถวิชยั หำญพำณิชย์พนัธ์สทุธิพร พิริยำยน 

 

    356 

การทดสอบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตหญ้าเนเปียร์ลูกผสม หมักส าหรับเกษตรกร

รายย่อยเพื่อการจ าหน่ายในพืน้ที่จังหวัดสุราษฎร์ 

โดย  สมพล ไวปัญญำจนัทกำนต์ อรณนนัท์วำรุณี พำนิชผล 

    368 

โครงการการผลิตสุกรสายพันธ์ุกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร3.1เพิ่มประสิทธิภาพ

สุกรขุนของเกษตรกรด้วยสุกรพันธ์ุดูร็อคของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์ตาก 

โดย  วิรัลพชัร อวิรุทธพำณิชย์ไพโรจน์ ศริิสมวิสทุธ์ิ หิมำรัตน์ 

    379 

ประสิทธิภาพการลดฮอร์โมน PMSG ในการเหน่ียวน าการเป็นสัด และผสมเทียม 

ด้วยน า้เชือ้แช่แข็งในแพะ 

โดยสำโรช งำมข ำพีระพงษ์ ส ำรำญทรัพย์ 

    388 

ศึกษาคุณค่าทางอาหารสัตว์ของใบพืชพืน้เมืองบางชนิดที่ใช้เป็นอาหารเลีย้งแพะในพืน้ท่ี

หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพกุิลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (1) ใบกันเกรา  

ใบโคลงเคลง ใบคอแห้งป่า และใบกระถนิเทพา 

โดย  คมสนั ทะกนัจกัรพงษ์ ขำนโบศกัดำ ประจกัษ์บญุเจษฎำจรีุรัตน์ เงินแดง 

สพุิดำวฒันนำวินสดดีุ พงษ์เพียจนัทร์เย่ียม คงสวสัดิพ์ิสทุธ์ิ สขุเกษม 

    396 

การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณของแซลโมเนลลาในเนือ้ไก่จากการค้าปลีกถงึการ

บริโภค 

โดยบณิุกำ จลุละโพธิธนิดำ หรินทรำนนท์ศภุชยั เนือ้นวลสวุรรณ 

 

    412 



 
 

การตรึงเนือ้เยื่อทางจุลพยาธิวิทยาโดยใช้คล่ืนไมโครเวฟ (Histological fixation by 
microwave irradiation) 

โดยทริกำ จนัทมณีโชตเิจษฎำ รัตโณภำสลดัดำ ตรงวงศำสนทนำ มิมะพนัธุ์ 

    424 

การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณของแซลโมเนลลาในเนือ้ไก่จากผู้ค้าปลีกในตลาดสด
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การศึกษาลักษณะทางกายภาพของน า้เชือ้โคพืน้เมืองไทย  
 

จิรุตม์ รัตนเทพ1  จิตศกัดิ์ เมืองเขยีว2  ณรงค์กร เกษมสขุ3  จตพุร พงษ์เพ็ง4 

 
บทคัดย่อ 

 กำรศกึษำครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษำลกัษณะทำงกำยภำพของน ำ้เชือ้โคพืน้เมืองไทย 4 สำยพนัธุ์ ได้แก่ 
โคขำวล ำพนู  โคสำยอีสำน โคลำน และ โคชน จ ำนวนสำยพนัธุ์ละ 3 ตวั โดยท ำกำรรีดเก็บตวัอย่ำงน ำ้เชือ้จำกพ่อโคทกุ
ตวั สปัดำห์ละ1ครัง้ติดตอ่กนั 5 สปัดำห์ ด้วยวิธี Artificial vagina และตรวจวิเครำะห์ลกัษณะทำงกำยภำพของน ำ้เชือ้ 
ได้แก่ สี ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง แรงดันออสโมติก ปริมำตร ควำมเข้มข้น จ ำนวนอสุจิทัง้หมด พืน้ท่ีส่วนหัวของอสุจิ 
จ ำนวนอสจิุรูปร่ำงผิดปกติและอตัรำกำรเคลื่อนท่ี ซึ่งจำกกำรศกึษำลกัษณะทำงกำยภำพของน ำ้เชือ้โคขำวล ำพูน โค
สำยอีสำน โคลำน และโคชน ให้ผลค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (7.05±0.03, 7.00±0.03, 6.97±0.01 และ 7.00±0.12 
ตำมล ำดบั) แรงดนัออสโมติก (279.75±0.13, 282.00±3.21, 280.5±0.45 และ 292.25±1.35 mOsM/kg ตำมล ำดบั) 
ปริมำตร (7.87±0.56, 8.13±0.63, 2.88±0.13 และ 7.25±1.05 มิลลิลิตร ตำมล ำดบั) ควำมเข้มข้น (1,275±39.17, 
700±92.93, 1,300±63.96 และ 1,097± 76.58 ล้ำนตวั/มิลลิลิตร ตำมล ำดบั) จ ำนวนอสจิุทัง้หมด (10,162±924.87, 
5,325±690.31,  3,729±235.28 และ 7,907±1,144.1 ล้ำนตัว ตำมล ำดับ ) พืน้ ท่ีส่วนหัวของอสุจิ  (5.97±0.10, 
6.25±0.10, 6.18±0.07 และ 6.45±0.08 ตำรำงไมโครเมตร ตำมล ำดับ) จ ำนวนอสุจิรูปร่ำงผิดปกติ (13.25±0.17, 
12.75±0.27, 10.88± 0.32 และ 10.13±0.19 % ตำมล ำดับ) และอตัรำกำรเคลื่อนท่ี (71.25±1.25, 67.50±0.75, 
78.75±0.65 และ 73.75±2.89 % ตำมล ำดบั) และจำกกำรวิเครำะห์ผลทำงสถิติพบว่ำลกัษณะทำงกำยภำพของ
น ำ้เชือ้โคพืน้เมืองไทย 4 สำยพันธุ์ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ (P<0.05)  กำรศึกษำครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นว่ำโค
พืน้เมืองทัง้ 4 สำยพนัธุ์มีลกัษณะทำงกำยภำพของน ำ้เชือ้แตกตำ่งกนั 
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A Study on Semen Characteristics of Thai Native Bulls 
 

Chirut Ratanadheb1 Jitthasak Maungkhiow2 Naronggorn  kasemsuke3 Jatuporn pongpeng4 

 

Abstract 

The objective of this study was to investigate the semen characteristics of 4 breed lines Thai 
native cattle which were  Kao Lamphun, North-Eastern, Kholan, and Fighting bull. Three bulls from each 
breed line were used in this study. Fresh semen samples were collected from each bull once a week for 5 
consecutive weeks and then evaluated for their semen characteristics: color, pH, osmotic pressure, 
volume, concentration, total sperm count, sperm head area, abnormal morphology and motility. The 
results of semen characteristic evaluation of all 4 breed lines were as follows: the  color of semen 
collected were all grayish white, pH : 7.05±0.03, 7.00± 0.03, 6.97±0.01 and 7.00±0.12, respectively, 
osmotic pressure : 279.75±0.13, 282.00±3.21, 280.5±0.45 and 292.25±1.35 mOsM/kg, respectively, 
volume : 7.87±0.56, 8.13±0.63, 2.88±0.13 and 7.25±1.05 ml., respectively, concentration : 1,275±39.17, 
700± 92.93, 1,300±63.96 and 1,097±76.58 x106 /ml., respectively, total sperm : 10,162±924.87, 
5,325±690.31, 3,729±235.28 and 7,907±1,144.1 x106 cell, respectively, sperm head area : 5.97±0.10, 
6.25±0.10, 6.18±0.07 and 6.45±0.08 µm2, respectively, abnormal morphology : 13.25±0.17, 12.75±0.27, 
10.88±0.32 and 10.13±0.19 %, respectively and motility : 71.25±1.25, 67.50±0.75, 78.75±0.65 and 
73.75±2.89 %, respectively. The results showed that all 4 breed lines bulls’ semen characteristics were 
different significantly (P<0.05). This study indicates that all 4 breed lines of Thai Native cattle have 
different semen characteristics.  
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ค าน า 

โคพืน้เมืองไทยจดัอยู่ในกลุม่โคอินเดีย (Bos  indicus) ซึง่เป็นโคในเขตร้อน-ชืน้ มีนิสยัปรำดเปรียว ตื่นตกใจง่ำย 
รักฝูง จดจ ำฝูงได้ดี ตวัผู้หนกัประมำณ 350 กิโลกรัม ตวัเมียหนกัประมำณ 250 กิโลกรัม สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 4 สำย
พนัธุ์ ตำมถ่ินก ำเนิด ดงันี ้โคขำวล ำพนูเป็นโคสำยภำคเหนือ โคลำนเป็นโคพืน้เมืองสำยภำคกลำง โคสำยอีสำน และโคชน
เป็นโคสำยภำคใต้ ซึง่จดุเดน่ของโคพืน้เมืองไทยคือมีควำมสำมำรถในกำรทนต่อสภำพอำกำศร้อนและอยู่ในภูมิประเทศท่ี
ทุรกนัดำร ชุกชุมไปด้วยโรคและแมลงได้ดี (กรมปศุสตัว์, 2557) ด้วยขนำดร่ำงกำยท่ีค่อนข้ำงเล็ก เกษตรกรจึงนิยมผสม
พนัธุ์ด้วยโคสำยพนัธุ์อื่น เพ่ือปรับปรุงให้มีขนำดใหญ่ขึน้ ท ำให้จ ำนวนโคพืน้เมืองไทยพนัธุ์แท้มีจ ำนวนลดลงอย่ำงรวดเร็ว 
ดงันัน้กำรเก็บรักษำพนัธุกรรมในรูปแบบน ำ้เชือ้แช่แข็งจึงเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรช่วยอนุรักษ์สตัว์พืน้เมืองไทยให้สำมำรถ
คงอยู่ และแพร่กระจำยไปสูเ่กษตรกรได้อย่ำงกว้ำงขวำง  
 กำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็ง จ ำเป็นต้องทรำบถึงคุณลกัษณะเฉพำะของน ำ้เชือ้สดท่ีได้จำกพ่อพันธุ์โคเพ่ือเลือก
วิธีกำรและขัน้ตอนท่ีเหมำะสมในกำรแช่แข็งเพ่ือให้ได้น ำ้เชือ้แช่แข็งคณุภำพดี ซึง่ปัจจุบนัอำศยัข้อมลูคณุลกัษณะของ
น ำ้เชือ้โคนมหรือโคสำยพนัธุ์ยโุรป โดยพ่อพนัธุ์โคท่ีใช้เป็นพ่อพนัธุ์ผลิตน ำ้เชือ้มีคณุสมบตัิทัว่ไปคือ มีค่ำควำมเป็นกรด
ดำ่ง 6.5-7 มีปริมำตรน ำ้เชือ้เฉลี่ย 5-10 มล. ควำมเข้มข้นประมำณ 1-2 พนัล้ำนตวั/มล. และจ ำนวนอสจิุ 50-150 ล้ำน
ตวั/กำรรีด 1 ครัง้ อตัรำกำรเคลื่อนท่ี 50-70% และอสจิุรูปร่ำงปกติประมำณมำกกว่ำ 70-95% ซึง่ต่ำงกบัคณุลกัษณะ
ในโคเนือ้ คือมีปริมำณเฉลี่ย 2-4 มล. ควำมเข้มข้นประมำณ 0.8-1.5 พันล้ำนตวั/มล. จ ำนวนอสุจิ 50-100 ล้ำนตวั 
อตัรำกำรเคลื่อนท่ี 40-75% และอสจิุรูปร่ำงปกติประมำณมำกกว่ำ 65-90% (Hafez, 1993) ซึง่แตกต่ำงกนัระหว่ำงโค
นมและโคเนือ้ โดยเฉพำะในส่วนของจ ำนวนอสจิุและลกัษณะกำรเคลื่อนท่ี (รพีพรรณ 2551) นอกจำกนีค้่ำแรงดนั
ออสโมติกของน ำ้เชือ้ยงัเป็นสว่นส ำคญัในกำรเลือกใช้ชนิดน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ให้เหมำะสม ซึง่มีผลต่อควำมคงทนของ
เย่ือหุ้มเซลล์และอะโครโซมเน่ืองจำกเป็นสว่นส ำคญัของอสจิุท่ีใช้ในกำรเจำะเซลล์ไข่เพ่ือเข้ำปฏิสนธิ (Khan and Ijaz, 
2008) โดยน ำ้เชือ้โคมีคำ่แรงดนัออสโมติกใกล้เคียงกบัแรงดนัของเซลล์และแรงดนัในเลือด (Angela et al., 2002) แต่
โคพืน้เมืองไทยยงัไมท่รำบข้อมลูลกัษณะทำงกำยภำพท่ีแน่ชดั  
 ดงันัน้กำรศกึษำลกัษณะทำงกำยภำพของน ำ้เชือ้โคพืน้เมืองไทยจงึมีควำมส ำคญั เพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐำนใน
กำรพฒันำกำรแช่แข็งน ำ้เชือ้โคพืน้เมืองให้มีคณุภำพสงู ช่วยเพ่ิมอตัรำกำรผสมติด  และจ ำนวนประชำกรโคพืน้เมือง
ไทยพนัธุ์แท้ให้คงอยู่  
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง และแผนการทดลอง  

ศกึษำในพ่อพนัธุ์โคพืน้เมืองไทย 4 สำยพนัธุ์ ๆ ได้แก่ โคขำวล ำพูน โคสำยอีสำน โคลำน และโคชน สำยพนัธุ์
ละ 3 ตวั ท ำกำรรีดเก็บน ำ้เชือ้ด้วยวิธี Artificial vagina สปัดำห์ละ 1 ครัง้ ตลอด 5 สปัดำห์ ระหวำ่งเดือนตลุำคม 2555 
ถึงเดือน มีนำคม  พ.ศ. 2556 ในแต่ละพืน้ท่ีในแต่ละพืน้ท่ี ได้แก่ โคขำวล ำพูนรีดเก็บท่ีจงัหวดัพะเยำ โคสำยอีสำนรีด
เก็บน ำ้เชือ้ท่ีจังหวดัอบุลรำชธำนี โคลำนรีดเก็บน ำ้เชือ้ท่ีจังหวดัรำชบุรี และโคชนรีดเก็บน ำ้เชือ้ท่ีจงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี 
วำงแผนกำรทดลองแบบ Randomize Complete Block Design ก ำหนดให้น ำ้เชือ้ของพ่อพันธุ์แต่ละสำยเป็น 
treatment และก ำหนดให้พ่อพนัธุ์แตล่ะตวัเป็นบลอ็ก 
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การตรวจประเมินคุณภาพน า้เชือ้ ท ำกำรตรวจวิเครำะห์คณุภำพน ำ้เชือ้สดทันทีภำยหลงักำรรีดเก็บตำม
คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนกำรควบคมุคณุภำพน ำ้เชือ้พ่อพนัธุ์ผสมเทียม (รพีพรรณ, 2551)  ดงันี ้ 

1) ลกัษณะควำมขุ่นและสี ประเมินด้วยสำยตำ ด้วยกำรเอียงหลอดน ำ้เชือ้ด ูควำมเป็นเนือ้เดียวกนัของน ำ้เชือ้ 
ซึง่จะแยกเป็นสีเหลืองออ่น หรือขำวนม  

2) ปริมำตรน ำ้เชือ้ ดจูำกขีดบอกปริมำตรท่ีข้ำงหลอดรองรับน ำ้เชือ้ มีหน่วยเป็นมิลลิลิตร 
3) ควำมเข้มข้น ใช้กำรตรวจนับด้วย Makler counting chamber ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดตดัแสง 

ก ำลงัขยำย 40X (phase II) มีหน่วยเป็น ล้ำนตวั/มิลลิลิตร  
4) จ ำนวนอสจิุทัง้หมด (total sperm count) ค ำนวณจำกควำมเข้มข้นXปริมำตรท่ีรีดเก็บได้ 
5) ควำมหนำแน่น (density) ประเมินด้วยสำยตำโดยกำรให้คะแนนตัง้แต ่1 ถงึ 4 จำกน้อยไปหำมำก  
6) ควำมเป็นกรดเป็นดำ่ง โดยใช้เคร่ืองวดัควำมเป็นกรดเป็นดำ่งของสำรละลำย (pH meter)  
7) แรงดนัออสโมติกโดยใช้เคร่ือง Osmolality มีหน่วยเป็น mOsM/kg  
8) กำรเคลื่อนไหวหมู่  (mass movement) ด้วยกำรหยดน ำ้เชือ้ลงบนสไลด์ และประเมินภำยใต้กล้อง

จลุทรรศน์ชนิดตดัแสง (phase contrast microscope) ให้คะแนนจำกกำรหมนุวนของหยดน ำ้เชือ้จำกน้อย ไปหำมำก 
ตัง้แตค่ะแนน 1 ถงึ 4  

9) อตัรำกำรเคลื่อนท่ีรำยตวั โดยเจือจำงน ำ้เชือ้สดด้วยสำรละลำย หยดสว่นผสมลงบนสไลด์ ปิดทบัด้วยแผ่น
ปิดสไลด์ โดยอุ่นสไลด์ท่ีอุณหภูมิ 37 °C ประเมินด้วยสำยตำภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดตดัแสงก ำลงัขยำย 40X 
(phase II) เป็นคำ่ร้อยละของอสจิุท่ีเคลื่อนท่ีเทียบกบัอสจิุทัง้หมด 

10) ขนำดของอสจิุ โดยใช้เคร่ืองวิเครำะห์น ำ้เชือ้ CASA โปรแกรม IVOS motility analyzer version 12.0 
(Hamilton-Thorne, Biosciences, MA., USA.)  

11) ลกัษณะควำมผิดปกติของรูปร่ำงอสจิุ (abnormal morphology) และควำมสมบูรณ์ของ       อะโครโซม 
ด้วยกล้องจลุทรรศน์ชนิดตดัแสง และค ำนวณเป็นคำ่ร้อยละ  

การวิเคราะห์และประมวลผล  
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนด้วยวิธี Analysis of Variance in RCBD วิเครำะห์ควำมแตกตำ่งของคำ่เฉลี่ยโดยวิธี 

Duncan’s New Multiple Range Test 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
  ผลกำรศกึษำลกัษณะทำงกำยภำพน ำ้เชือ้สดของโคพืน้เมืองไทยทัง้ 4 สำยพนัธุ์ ได้แก่ โคขำวล ำพูน โคสำย
อีสำน โคลำน และโคชน พบวำ่สีของน ำ้เชือ้มีสีขำวขุ่นคล้ำยนม เหมือนกนั แต่จำกกำรศกึษำโคกลุ่มทดลองมีลกัษณะ
ทำงกำยภำพของน ำ้เชือ้แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05) ได้แก่ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง แรงดนัออสโม
ติก ปริมำณของน ำ้เชือ้ท่ีรีดเก็บได้ในแต่ละครัง้ จำกโคกลุ่มทดลองโคลำนมีปริมำตรของน ำ้เชือ้ต ่ำท่ีสุด เฉลี่ยท่ี 
2.88±0.13 มล. แต่มีควำมเข้มข้นสูงท่ีสุด (1,300±63.96 x106/ml) ในขณะท่ีโคสำยอีสำนมีปริมำตรสงูสุด เฉลี่ยท่ี 
8.13±0.63 มล. แต่มีควำมเข้มข้นต ่ำท่ีสดุ (700±92.93 x106/ml) แต่จ ำนวนอสจิุท่ีหลัง่ออกมำแต่ละครัง้สงูสดุเป็นโค
ขำวล ำพนู มีคำ่เฉลี่ย 10,162±924.87 x106 (Table 1) ซึง่โคทกุกลุม่มีลกัษณะของน ำ้เชือ้อยู่ในช่วงเดียวกบัโคเนือ้สำย
พันธุ์อื่น คือมีปริมำณเฉลี่ย 2-4 มล. ควำมเข้มข้นประมำณ 0.8-1.5 พันล้ำนตวั/มล. จ ำนวนอสุจิ 50-100 ล้ำนตัว 
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(Hafez, 1993) แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงโคพืน้เมือง 4 สำยพันธุ์ท่ีท ำกำรทดลองพบว่ำโคลำนมีน ำ้เชือ้ท่ีมีควำม
เข้มข้นสูง แต่ปริมำตร และจ ำนวนอสุจิทัง้หมดต ่ำกว่ำโคสำยอื่น ทัง้นีม้ีควำมเก่ียวข้องทัง้ กำรจัดกำรเลีย้งด ู
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยทำงพันธุกรรม (Mathevon et al., 1998) ซึ่งลกัษณะของน ำ้เชือ้ดงักล่ำวเป็นลกัษณะเชิง
ปริมำณ ท่ีบ่งชีถ้งึจ ำนวนของน ำ้เชือ้ท่ีรีดเก็บได้  

Table 1 Semen characteristics of 4 breed lines Thai Native bull. 
Semen parameter Thai Native breed lines 
 Kao lamphun North-Eastern Kholan Fighting Bull 
Color  Grayish white Grayish white Grayish white Grayish white 
pH 7.05a ± 0.03 7.00b ± 0.03 6.97c ± 0.01 7.00b ± 0.12 
Osmolality (mOsM/kg) 279.75d ± 0.13 282.00b ± 3.21 280.5c ± 0.45 292.25a ± 1.35 
Volume (ml.) 7.87b ± 0.56 8.13a ± 0.63 2.88d ± 0.13 7.25c ± 1.05 
Concentration (x106/ml) 1,275a ± 39.17 700c ± 92.93 1,300a ± 63.96 1,097b ± 76.58 
Total sperm (x106 cell) 10,162a ± 924.87 5,325c ± 690.31 3,729d ± 235.28 7,907b ± 1,144.10 
Density (score) 2.75a ± 0.07 1.50c ± 0.15 2.75a ± 0.13 2.25b ± 0.17 
abcd Different superscripts within the same row demonstrate significant differences (P0.05) 
 
 
แตถ้่ำหำกต้องกำรน ำน ำ้เชือ้ท่ีรีดเก็บได้ไปผลิตเป็นน ำ้เชือ้แช่แข็งตอ่ไปนัน้ จ ำเป็นต้องทรำบถงึ คำ่แรงดนัออสโมติกของ
น ำ้เชือ้ยงัเป็นส่วนส ำคญัในกำรเลือกใช้ชนิดน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ให้เหมำะสม ซึง่มีผลต่อควำมคงทนของเย่ือหุ้มเซลล์
และอะโครโซมเน่ืองจำกเป็นส่วนส ำคญัของอสจิุท่ีใช้ในกำรเจำะเซลล์ไข่เพ่ือเข้ำปฏิสนธิ (Khan and Ijaz. 2008)จำก
ผลกำรศกึษำพบวำ่โคพืน้เมืองไทยทัง้ 4 สำยพนัธุ์มีค่ำแรงดนัออสโมติกต่ำงกนั โดยน ำ้เชือ้โคชนมีค่ำแรงดนัออสโมติก
เฉลี่ย 292.25±0.12 mOsM/kg ซึ่งสูงกว่ำน ำ้เชือ้โคสำยอื่น และพบรำยงำนว่ำแรงดนัออสโมติกของน ำ้เชือ้ควรมีค่ำ 
300 mOsM/kg เท่ำกับแรงดันเลือดและแรงดันภำยในเซลล์อื่นของร่ำงกำยจะส่งผลให้อสุจิมีควำมแข็งแรงและ
สำมำรถในกำรท ำหน้ำท่ีได้สมบรูณ์ท่ีสดุ (Angela et al., 2002)  

ส่วนค่ำ pH ของโคในกลุ่มทัง้ 4 กลุ่ม มีค่ำต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั (P<0.05) ซึง่น ำ้เชือ้โคลำนมีค่ำ pH ต ่ำ
ท่ีสดุคือ 6.97±0.01 ในขณะท่ีโคขำวล ำพนูมีค่ำสงูสดุ คือ 7.05±0.03 แต่เมื่อเปรียบเทียบกบัโคเนือ้พนัธุ์อื่น หรือโคนม 
มีค่ำอยู่ระหว่ำง 6.5-7 ซึง่มีค่ำเป็นกรดเล็กน้อย ถึง เป็นกลำง ซึ่งต่ำงกบัน ำ้เชือ้โคขำวล ำพูนมีควำมเป็นด่ำงเล็กน้อย 
สว่นคำ่แรงดนัออสโมติกของน ำ้เชือ้โคทัง้ 4 สำยพนัธุ์ มีคำ่แตกตำ่งกนัทัง้หมด Pankaj et al. (2013) รำยงำนว่ำค่ำ pH 
และค่ำแรงดนัออสโมติกของน ำ้เชือ้จะเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงแคบๆ ขึน้อยู่กบัสภำวะร่ำงกำยของโคในช่วงนัน้ๆ หรือ
กำรมีปัจจยัภำยนอกเข้ำมำกระทบ เช่น กำรให้ยำ กำรให้วคัซีน ต่ำงๆ อำจเกิดจำกกำรเลีย้งดู และอำหำรท่ีกิน ซึง่จำก
กำรทดลองในครัง้นีช้่วงท่ีท ำกำรรีดเก็บน ำ้เชือ้โคขำวล ำพูน เป็นช่วงท่ีโคถูกเจำะเก็บตัวอย่ำงเลือดและท ำวัคซีน
ประจ ำปี อำจมีผลตอ่คำ่ pH แตกตำ่งจำกโคสำยอ่ืน 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะรูปร่ำงของอสจิุของโคทัง้ 4 กลุม่ พบวำ่สว่นหวัของอสจิุโคชน (6.45±0.08 µm2) มีขนำด
เท่ำกบัโคสำยอีสำน (6.25±0.10 µm2) แตใ่หญ่กวำ่โคขำงล ำพนู (5.97±0.10 µm2) และโคลำน (6.18±0.07 µm2) สว่น
ลกัษณะอสจิุรูปร่ำงผิดปกติ พบวำ่โคขำวล ำพนูมีอสจิุผิดปกติสงูท่ีสดุ รองลงมำคือ โคสำยอีสำน โคลำน และโคชนมีค่ำ
ต ่ำท่ีสดุ (P<0.05) แตโ่คลำนมีอสจิุท่ีอะโครโซมสมบรูณ์สงูท่ีสดุ รองลงมำคือโคชน โคสำยอีสำน และโคขำวล ำพูนมีค่ำ
ต ่ำท่ีสุด (P<0.05) ดงั Table 2 ซึ่งลกัษณะดงักล่ำวค่อนข้ำงมีควำมเฉพำะของโคแต่ละพันธุ์ หรือแม้กระทั่งโคพันธุ์
เดียวกันก็ตำม แต่ยังไม่มีรำยงำนถึงควำมสัมพันธ์กับควำมสำมำรถในกำรผสม แต่สันนิฐำนว่ำอำจเก่ียวข้องกับ
ควำมสำมำรถในกำรปรับสมดลุแรงดนัออสโมติก Steinbach and Foot (1967) รำยงำนว่ำกำรปรับสมดลุแรงดนั
ออสโมติกของสำรละลำยภำยในและภำยนอกเซลล์นัน้ ขึน้อยู่กบัขนำด และควำมแข็งแรงเย่ือหุ้มเซลล์ 

Table 2 Spermatozoa characteristic of 4 breed lines Thai Native bull. 
Sperm parameter Thai Native breed lines 
 Kao lamphun  North-Eastern         Kholan     Fighting Bull 
Head area (µm2) 5.97c ± 0.10 6.25ab ± 0.10 6.18bc ± 0.07 6.45a ± 0.08 
Elongation (%) 45.00a ± 0.89 43.50b ± 0.33 45.08a ± 0.37 44.16ab ± 0.60 
Abnormal morphology (%) 13.25a ± 0.17 12.75b ± 0.27 10.88c ± 0.32 10.13d ± 0.19 
Acrosome integrity (%) 92.63d ± 0.22 93.38c ± 0.47 95.38a ± 0.16 95.00b ± 0.18 
abcd Different superscripts within the same row demonstrate significant differences (P0.05) 
 

ลกัษณะกำรเคลื่อนท่ี พบวำ่ mass movement ของโคลำนมีคำ่สงูท่ีสดุ มีคะแนนเฉลี่ย 3.13±0.17 และโค
อีสำนมีคำ่ต ่ำสดุ มีคะแนนเฉลี่ย 1.38±0.20 สว่นอตัรำกำกรเคลื่อนท่ี และอตัรำกำรเคลื่อนท่ีไปข้ำงหน้ำ ของอสจิุโค
ลำนมีอตัรำกำรเคลื่อนท่ีสงูท่ีสดุ และโคสำยอีสำนมีคำ่ต ่ำท่ีสดุ (P<0.05) ดงั Table 3  

Table 3 Sperm movement of 4 breed lines Thai Native bull.  

 Thai Native bull breed lines 
 Kao lamphun North-Eastern Kholan Fighting Bull 
Mass movement (score)  2.38b ± 0.07 1.38c ± 0.20 3.13a ± 0.17 2.5b ± 0.15 
Motility (%) 71.25c ± 1.25 67.5d ± 0.75 78.75a ± 0.65 73.75b ± 2.89 
Progressive motility (%) 44.00b ± 0.95 39.25c ± 1.16 47.50a ± 0.50 44.25b ± 1.94 
abcd Different superscripts within the same row demonstrate significant differences (P0.05) 
 

ซึ่งอตัรำกำรเคลื่อนท่ี และอตัรำกำรเคลื่อนท่ีไปข้ำงหน้ำ เป็นลักษณะส ำคัญที่ใช้ในกำรพิจำรณำตัดสิน
น ำ้เชือ้สดว่ำควรน ำไปผลิตเป็นน ำ้เชือ้แช่แข็งหรือไม่นัน้ ศูนย์ผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งสังกัด กรมปศุสัตว์ ใช้อัตรำกำร
เคลื่อนที่ของอสุจิเป็นเกณฑ์ โดยก ำหนดให้น ำ้เชือ้โคเนือ้ต้องมีอัตรำกำรเคลื่อนที่ไม่ต ่ำกว่ำ 60% (รพีพรรณ 
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2551) ซึ่งโคพืน้เมืองไทยกลุ่มท่ีศึกษำในครัง้นีท้ัง้ 4 สำยพันธุ์มีคุณภำพน ำ้เชือ้สดอยู่ในเกณฑ์ดี  สำมำรถน ำไป
ผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งได้ 

 
สรุปผลการทดลอง 

  โคพืน้เมืองไทยทัง้ 4 สำยพนัธุ์จำกกำรทดลองในครัง้นี ้ได้แก่ โคขำวล ำพนู โคสำยอีสำน โคลำน และโคชน มี
สีของน ำ้เชือ้ไมต่ำ่งกนั แตม่ีลกัษณะทำงกำยภำพของน ำ้เชือ้ ได้แก่ คำ่ควำมเป็นกรด-ดำ่ง แรงดนัออสโมติก ปริมำตร 
ควำมเข้มข้น จ ำนวนอสจิุทัง้หมด ควำมหนำแน่น พืน้ท่ีสว่นหวัของอสจิุ จ ำนวนอสจิุรูปร่ำงผิดปกติ จ ำนวนอสจิุท่ีอ
โครโซมสมบรูณ์ และอตัรำกำรเคลื่อนท่ี แตกตำ่งกนั  

ข้อเสนอแนะ 

 จำกผลกำรทดลองแสดงวำ่โคพืน้เมืองไทยทัง้ 4 สำยพนัธุ์มีคณุลกัษณะทำงกำยภำพของน ำ้เชือ้ท่ีแตกต่ำงกนั 
ซึง่อำจมีผลต่อคุณภำพน ำ้เชือ้ภำยหลงักำรแช่แข็ง ดงันัน้อำจต้องให้ควำมส ำคญัต่อชนิดของสำรละลำยท่ีน ำมำเจือ
จำงน ำ้เชือ้ ขัน้ตอนวิธีกำรแช่แข็งท่ีเหมำะสมกบัน ำ้เชือ้ของโคพืน้เมืองไทยแต่ละสำย เพ่ือให้ได้น ำ้เชือ้แช่แข็งคณุภำพดี 
ทัง้นีอ้ำจต้องมีกำรศกึษำตอ่ไป 
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สภาพการเลีย้งสุกรพืน้เมืองไทย ในอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 
วิรัลพัชร  อวิรุทธพาณิชย์1   วิสทุธ์ิ หิมำรัตน์2   กมล ฉวีวรรณ3    สำธิต อยูย่ืน3 

 

บทคัดย่อ 

  สกุรพืน้เมืองไทยเป็นสตัว์ท่ีเสี่ยงตอ่กำรสญูพนัธุ์มำกประเภทหนึง่ เพรำะจะพบเห็นสกุรพืน้เมืองได้ในชนบทท่ี

ห่ำงไกลควำมเจริญเท่ำนัน้ และไมม่ีกำรสง่เสริมกำรเลีย้งสกุรพืน้เมือง อำจเน่ืองจำกปัจจยับำงประกำรท่ีเป็นข้อจ ำกดั

ตอ่กำรเลีย้งสกุร จงึได้มีกำรศกึษำสภำพกำรเลีย้งสกุรพืน้เมืองในระดบัหมูบ้่ำน โดยด ำเนินกำรท่ี บ้ำนม้งใหมพ่ฒันำ 

หมูท่ี่ 5 ต ำบลท้องฟ้ำ อ ำเภอบ้ำนตำก จงัหวดัตำก 

  กำรคดัเลือกเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองใช้วิธีกำรคดัเลือกตวัอย่ำงตำมวตัถปุระสงค์ จ ำนวน 6 รำยรวบรวม

ข้อมลูโดยใช้เทคนิค กำรสมัภำษณ์แบบกึง่โครงสร้ำง และวิเครำะห์ข้อมลูด้วยกำรตีควำมสร้ำงข้อสรุปแบบอปุนยั 

(Analytic Induction) ผลกำรวิจยัพบวำ่ ผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองปลกูพืชหมนุเวียน เชน่ ท ำไร่ข้ำวโพด 

ปลกูกะหล ่ำปลี และปลกูผกักำดขำว เป็นอำชีพหลกั เลีย้งโคเนือ้ ไก่พืน้เมืองเป็นอำชีพเสริม  มีสมำชิกในครอบ 

ครัวเฉลี่ย 7 คน โดยมีสำมีและภรรยำเป็นแรงงำนหลกัในกำรท ำกิจกรรมเกษตรดงักลำ่ว สกุรพืน้เมืองท่ีนิยมเลีย้งเป็น

สกุรผิวสีด ำสำยพนัธุ์ทำงภำคเหนือ มีกำรเลีย้งเฉลี่ยรำยละ 2-10 ตวั ประกอบด้วยพ่อพนัธุ์ 1 ตวั แมพ่นัธุ์ 3 ตวั ขนำด

อื่นๆ 6 ตวั มกัไมค่อ่ยน ำพ่อพนัธุ์มำจำกหมูบ้่ำนอื่น มีโอกำสเกิดกำรผสมพนัธุ์ระหวำ่งเครือญำติสงูท ำให้เกิดสภำวะ

เลือดชิด (inbreed) ได้ เป็นกำรเลีย้งแบบปลอ่ยให้หำกินเองตำมธรรมชำติในบริเวณบ้ำน ไมม่ีโรงเรือนให้อยู่เป็น

สดัสว่น สกุรจะหลบแดดฝนอยู่ตำมร่มไม้ใหญ่ สกุรผสมพนัธุ์กนัเองตำมธรรมชำติ แมส่กุรให้ลกูมีชีวิตประมำณ 7-8 ตวั

ตอ่ครอก จ ำนวนลกูหย่ำนม 6-7 ตวัตอ่ครอก หย่ำนมท่ีอำยปุระมำณ 

45-60 วนั น ำ้หนกัลกูหย่ำนมประมำณ 5-7 กิโลกรัมตอ่ตวั แม่สกุรให้ลกูปีละ 2 ครอก ไมม่ีกำรจดบนัทกึพนัธุ์ประวตัิ ไม่

มีกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรค และธำตเุหลก็ป้องกนัโรคโลหิตจำง นิยมไปซือ้ยำมำรักษำด้วยตนเอง วิถีกำรตลำดคือพ่อค้ำ

คนกลำงมำติดตอ่ขอซือ้ลกูสกุรหย่ำนมด้วยวิธีเหมำตวัละ 500-800 บำทตอ่ตวั น ำ้หนกัประมำณ 7-9 กิโลกรัมตอ่ตวั 

หำกน ำ้หนกัมำกกวำ่นีจ้ะซือ้โดยกำรตกลงรำคำ วตัถปุระสงค์ในกำรซือ้เพ่ือน ำไปขำยให้เกษตรกรในหมูบ้่ำนอื่นส ำหรับ

เลีย้งขนุขำย บำงครัง้ขำยให้เพ่ือนบ้ำนเพ่ือใช้ในงำนพิธีกรรมตำ่งๆ หรือขำยเม่ือถงึครำวจ ำเป็นต้องใช้เงิน หรือฆ่ำ

ช ำแหละบริโภคในครัวเรือน 

ค าส าคัญ : การส ารวจ สุกรพืน้เมืองไทย จังหวัดตาก 
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The Situation of Thai Indigenous Pig in Bantak District, Tak Province 
 

Wiranpat  Awiruttapanich1  Wisooth Himarat2   Kamon  Chaweewan3   Satid  Yooyun3   
 

Abstract 

  Thailand native pigs are animals at risk of extinction of species. Because pigs found in remote 

rural indigenous only prosper, and no promotion of native pigs. Probably due to some factors is limited to 

raising pigs. Therefore, the study of native pig in the village, By implementing the Hmong Mai Phattana 

village Moo 5, Thong Fah Sub-district, Ban Tak District, Tak Province. Selection of native pig farmers using 

sampling purposes 6 cases collected by the techniques. A semi-structured interview analysis and 

interpretation of data, the inductive conclusion. The results showed that pig native crop rotation including 

maize shifts cabbage and lettuce as the main occupation.  There are 7 people with the family members, 

husband and wife labor in agricultural activities. Native pigs are popular pets pig have black lines on the 

north. Are fed an average of 2-10 contains 1 breeder, 3 parent breeding stock and 6 other sizes do not 

always use a breeder from another village. The chance of mating between relatives can cause low blood 

ties. Les’s raise pigs eat naturally. No buildings are proportional to pigs will rain shelter in the shade. 

Mating the pigs themselves naturally for piglet 7-8 sow per litter, number of piglets weaned per litter 

weaned at 6-7, 45-60 days of age, weaning weight 5-7 kilogram per head, for the 2 litter per sows per 

year. No notes and pedigree. No vaccine If pigs patients to buy medicines for self treatment. Pig 

traditional way of marketing. Performed by middlemen weaned pigs with the purchase agreement price of 

500-800 baht per unit body weight of about 7- 9 kilogram of body weight than if it would be agree for the 

price of one another. Merchants are intended to be sold to farmers for animal feed sold in another village. 

Also, sometime the pigs sold to a neighbor for use in rituals, or acceptable for household consumption. 

 

Key words: Survey, Thai Indigenous Pig, Tak Province 

 

Registration number: 57(2)-0206-134 
1Tak Livestock Breeding and Research Center, Tak Province.  
2Chaingmai Livestock Breeding and Research Center, Chaingmai Province.  
3Animal Breeding Division, Department of Livestock Development, Payathai, Ratchathevi, Bangkok. 
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บทน า 

สตัว์พืน้เมืองในประเทศไทยเป็นสิ่งท่ีก ำลงัจะถกูลืมและหมดควำมส ำคญั สกุรพืน้เมืองเป็นสัตว์ท่ีเสี่ยงต่อกำร

สญูพนัธุ์มำกประเภทหนึง่ เพรำะจะพบเห็นสกุรพืน้เมืองได้ในชนบทท่ีห่ำงไกลควำมเจริญเท่ำนัน้ และไม่มีกำรส่งเสริม

ให้เลีย้งสุกรพืน้เมืองด้วยเหตุผลท่ีว่ำมีอตัรำกำรเจริญเติบโตท่ีต ่ำมำก เมื่อเทียบกับสุกรต่ำงประเทศท่ีนิยมเลีย้งกัน

อย่ำงแพร่หลำย แต่สุกรพืน้เมืองเป็นสัตว์ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้อำหำรคุณภำพต ่ำได้ดี  มีควำมทนทำนต่อ

สภำพแวดล้อม ทนทำนตอ่โรค เลีย้งลกูเก่ง 

 ในจังหวัดตำกถึงแม้ว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่จะท ำมำหำเลีย้งชีพโดยกำรปลูกพืชเป็นหลักก็ตำม แต่  

ปศุสัตว์ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรผลิตของเกษตรกรเหล่ำนี  ้ และยังถือว่ำมีควำมส ำคัญ สุกรพืน้เมืองยัง

เปรียบเสมือนแหลง่ออมทรัพย์ให้ยำมจ ำเป็น และเป็นแหลง่อำหำรโปรตีนให้กบัเกษตรกร 

จำกควำมส ำคญัของสุกรพืน้เมืองดงัท่ีกล่ำวมำแล้ว ประกอบกับลกัษณะพืน้ท่ีของจงัหวดัตำกเหมำะสมกับ

กำรเลีย้งปศุสตัว์มำกกว่ำเพำะปลูกพืชเพรำะให้ผลผลิตต ่ำ เน่ืองจำกพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีสูงและดินขำดควำมอุดม

สมบรูณ์ จงึได้มีนโยบำยและโครงกำรต่ำงๆ มำกมำย ชกัน ำให้เกษตรกรในจงัหวดัตำกหนัมำเลีย้งสกุรพืน้เมือง ทัง้ใน

รูปแบบของอำชีพเสริมและอำชีพหลกั แตเ่กษตรกรสว่นใหญ่ก็ยงัเลีย้งสกุรพืน้เมืองตำมแบบอย่ำงบรรพบรุุษท่ีเคยเลีย้ง

กนัมำ นอกจำกนีย้งัมีแนวโน้มท่ีสกุรพืน้เมืองของจงัหวดัตำกมีจ ำนวนลดลง 

สิ่งเหลำ่นีน้่ำจะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นวำ่ อำจมีปัจจยับำงประกำรท่ีจ ำกดัในกำรขยำยกำรเลีย้ง ซึง่เป็นปัจจยัท่ี

อำจถูกมองข้ำมไปในกำรวำงแผนหรือใช้ในกระบวนกำรส่งเสริมกำรเลีย้งสุกรพืน้เมือง  จึงได้มีกำรศึกษำสภำพกำร

เลีย้งสุกรพืน้เมืองในระดบัหมู่บ้ำน โดยพิจำรณำจำกปัจจัยหลำยด้ำนท่ีอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนของสุกรพืน้เมือง 

โดยหวงัวำ่ข้อมลูในกำรศกึษำครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรศกึษำในวงกว้ำงสำมำรถน ำมำปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในกำร

วำงแผนและสง่เสริมกำรเลีย้งสกุรพืน้เมืองในแหลง่อ่ืนได้  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1.สถานที่ท าการวิจัย 

  ศกึษำท่ีพืน้ท่ีบ้ำนม้งใหมพ่ฒันำ หมูท่ี่ 5 ต ำบลท้องฟ้ำ อ ำเภอบ้ำนตำก จงัหวดัตำก ซึง่อ ำเภอ 

บ้ำนตำก จงัหวดัตำกเป็นพืน้ท่ีท่ีมีจ ำนวนสกุรพืน้เมือง และผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองคิดเป็นร้อยละ 20 ของเกษตรกร 

ผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองทัง้จงัหวดั สว่นใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำตำ่งๆ เช่น กะเหร่ียง ม้ง เป็นต้น ผู้ วิจยัได้คดัเลือกพืน้ท่ี 

ศกึษำโดยวิธีเฉพำะเจำะจง (purposive sampling) คดัเลือกต ำบลที่มีผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองจ ำนวนมำกท่ีสดุ ใน 

อ ำเภอบ้ำนตำกน ำมำศกึษำคือบ้ำนม้งใหมพ่ฒันำเป็นหมูบ้่ำนท่ีมีประชำกรหนำแน่นประมำณ 100 หลงัคำเรือน 

มีเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองประมำณ 20-30 รำย (เลีย้งหลงับ้ำนรำยละ 2-5 แม)่  

  ข้อมลูหลกัท่ีใช้ในกำรวิจยัครัง้นีไ้ด้จำกกำรศกึษำในเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองจ ำนวน 6 รำย  
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 (สว่นเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองท่ีเหลืออีก 4 รำย ท่ีได้นดัหมำยเพ่ือสอบถำมข้อมลูเบือ้งต้น ให้ข้อมลูซ ำ้ๆ  

กบัเกษตรกร 6 รำย ท่ีได้สมัภำษณ์ไปแล้วจงึไมด่ ำเนินกำรสมัภำษณ์ตอ่) 

  กำรคดัเลือกเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองใช้ “วิธีกำรคดัเลือกตวัอย่ำงตำมวตัถปุระสงค์  

(purposive sample selection technique)” โดยมีขัน้ตอนในกำรคดัเลือกดงันี ้

ก.) ขอรำยช่ือเกษตรกรผู้ ท่ีเลีย้งสกุรพืน้เมืองในเขตอ ำเภอบ้ำนตำก จำกส ำนกังำนปศสุตัว์ 
อ ำเภอบ้ำนตำก 

ข.) เลือกเกษตรกรผู้ ท่ีเลีย้งสกุรพืน้เมืองท่ีเป็นตวัอย่ำงในกำรศกึษำ โดยพิจำรณำเลือกรำยท่ีมี 
ประสบกำรณ์เลีย้งมำไมน้่อยกวำ่ 3 ปี 

  อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเข้ำไปในหมูบ้่ำนแล้วหำกพบว่ำเกษตรกรรำยหนึ่งรำยใดท่ีเลือกไว้ได้เลิกเลีย้งสกุร

แล้ว หรือมีลกัษณะไมต่รงตำมข้อมลูที่ได้มำจะเปลี่ยนไปศกึษำกบัเกษตรกรรำยอื่นท่ีมีคณุสมบตัิตรงตำมท่ีต้องกำรใน

หมูบ้่ำนนัน้แทน 

2. วิธีการรวบรวมข้อมูล 

  กำรวิจยันีใ้ช้เทคนิค ”กำรสมัภำษณ์แบบกึง่โครงสร้ำง (semi-structured interview)” (พงษ์ 

ชำญ ณ ล ำปำง, 2546; Khon  Kaen University. 1987) เป็นวิธีหลกัในกำรเก็บข้อมลู 

  วิธีกำรสมัภำษณ์แบบกึง่โครงสร้ำงมีขัน้ตอนท่ีส ำคญัดงันี ้

1) กำรสร้ำงกรอบค ำถำมท่ีจะใช้เป็นแนวในกำรสมัภำษณ์ 
กำรสร้ำงกรอบค ำถำมในเบือ้งต้นอำศยัพืน้ฐำนท่ีส ำคญั 3 ประกำร คือ 

ก. ข้อมลูตำ่งๆ ท่ีมีอยู่แล้ว เช่น บนัทกึของหน่วยงำนรำชกำร รำยงำนปี ภำพถ่ำย เป็นต้น 
ข. สมมตุิฐำนท่ีเก่ียวกบัประเดน็ท่ีศกึษำ 
ค. วตัถปุระสงค์ของกำรศกึษำ 

หลงัจำกท่ีได้ลงพืน้ท่ีและเก็บข้อมลูไปแล้ว ได้มีกำรปรับกรอบค ำถำมตำมข้อมลูที่ได้รับเข้ำมำ 

ใหม ่ซึง่กำรปรับกรอบค ำถำมได้ท ำหลำยครัง้เพ่ือให้ได้ข้อมลูสมบรูณ์ตำมประเดน็กำรศกึษำให้มำกท่ีสดุ 

  กรอบค ำถำมหลกัท่ีใช้ในกำรสมัภำษณ์ คือ 

(1) ลกัษณะโดยทัว่ไปของหมูบ้่ำนทำงด้ำน กำยภำพ เศรษฐกิจ และสงัคม 
(2) ระบบกำรเกษตรของหมูบ้่ำน 
(3) ระบบกำรปศสุตัว์ของเกษตรกรท่ีเป็นตวัอย่ำงในกำรศกึษำ 
(4) ข้อมลูประกอบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีศกึษำ 

2) กำรสมัภำษณ์ 
กำรสมัภำษณ์แบบกึง่โครงสร้ำงเป็นวิธีสมัภำษณ์แบบไมใ่ช้แบบสอบถำม(non-questionnaire)  

แตส่มัภำษณ์ตำมกรอบค ำถำม (sub-topic) ท่ีเตรียมไปก่อนกำรสมัภำษณ์ ค ำถำมต่ำงๆ เป็นสิ่งท่ีผู้สมัภำษณ์ตัง้ขึน้ใน

ระหวำ่งกำรสมัภำษณ์ โดยอำศยัค ำตอบของผู้ให้สมัภำษณ์เป็นแนวในกำรตัง้ค ำถำมต่อไป สมัภำษณ์ในลกัษณะนีจ้น
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ได้ข้อมลูครบตำมกรอบค ำถำมท่ีตัง้ไว้จงึจบกำรสมัภำษณ์ อย่ำงไรก็ตำมหำกข้อมลูท่ีได้จำกกำรสมัภำษณ์เปิดประเด็น

ใหมน่อกเหนือจำกกรอบค ำถำมท่ีเตรียมไว้ แตเ่ห็นวำ่เก่ียวข้องกบัประเดน็กำรวิจยั ผู้สมัภำษณ์ก็จะสมัภำษณ์หำข้อมลู

ในประเด็นเปิดใหม่นัน้ และในท ำนองเดียวกัน หำกกำรสมัภำษณ์แสดงให้เห็นว่ำมีบุคคลอื่นท่ีสำมำรถให้ข้อมูลใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบักำรวิจยั ผู้สมัภำษณ์ก็สำมำรถเลือกบคุคลเหลำ่นัน้มำเป็นผู้ให้สมัภำษณ์ได้  

  ขัน้ตอนท่ีส ำคญัในกำรเก็บข้อมลูในหมูบ้่ำนศกึษำมีดงันี ้

ก) เดินทำงไปยงัหมูบ้่ำน 
ข) สมัภำษณ์ผู้ใหญ่บ้ำนเพ่ือเก็บข้อมลูตำ่งๆ เก่ียวกบัหมูบ้่ำน เช่น ลกัษณะภมูิศำสตร์ จ ำนวน

ประชำกร กำรศกึษำ และอำชีพของชำวบ้ำน เป็นต้น 
ค) สมัภำษณ์เกษตรกรท่ีได้เลือกไว้แล้ว กำรสมัภำษณ์แตล่ะรำยใช้กรอบค ำถำมท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้ำดงั

ได้กลำ่วไปแล้วข้ำงต้น 
ง) สมัภำษณ์ผู้ให้สมัภำษณ์รำยอื่นๆ ตอ่ไปจนได้ข้อมลูครบตำมประเดน็ท่ีตัง้ไว้ 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

   วิเครำะห์ข้อมลูด้วยกำรตีควำมสร้ำงข้อสรุปแบบอปุนยั (Analytic Induction) คือ วิธีตีควำมจำก

รูปธรรมท่ีสำมำรถมองเห็นได้มำสร้ำงข้อสรุปในเชิงนำมธรรม 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

1.การถือครอง และพืน้ที่ท าการเกษตร 

 เกษตรกรท่ีเลีย้งสกุรพืน้เมือง มีกำรถือครองท่ีดินเฉลี่ย 25 ไร่ พืน้ท่ีเช่ำผู้อืน่เฉลี่ย 5 ไร่ เป็นพืน้ท่ีอยู่อำศยัเฉลีย่ 

0.5 ไร่ และพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรของตนเองเฉลี่ย 19.5 ไร่ (พืน้ท่ีปลกูข้ำวโพดเฉลี่ย 10 ไร่ ปลกูกะหล ่ำปลีเฉลี่ย 5 ไร่ ท ำ

นำเฉลี่ย 2.5 ไร่ ปลกูผกักำดขำว 2 ไร่) ซึง่ในปัจจบุนัปริมำณพืน้ท่ีท ำนำมีแนวโน้มลดลงกวำ่ในอดีต เน่ืองจำกน ำมำ

ปลกูข้ำวโพดแทน ประกอบกบักำรท ำนำท่ีผ่ำนมำต้องประสบกบัปัญหำตำ่งๆมำกมำย เช่น ปัญหำคณุภำพข้ำวไมไ่ด้

มำตรฐำน เพรำะไมม่ีกำรปรับปรุงสำยพนัธุ์ รำคำรับซือ้ต ่ำ ต้นทนุกำรผลิตสงู เป็นต้น จงึท ำนำไมเ่กินครัวเรือนละ 2.5 

ไร่ ปีละครัง้ โดยใช้น ำ้ฝนตำมธรรมชำติ ผลผลิตข้ำวท่ีได้เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั สว่นท่ีเหลือจงึน ำไป

จ ำหน่ำย  

2.การประกอบอาชีพของครัวเรือน  

 เกษตรกรท่ีเลีย้งสกุรพืน้เมืองปลกูพืชหมนุเวียนเช่น ท ำไร่ข้ำวโพด ปลกูกะหล ่ำปลี และปลกูผกักำดขำว 

เป็นอำชีพหลกั เลีย้งสตัว์ คือ สกุรพืน้เมือง โคเนือ้ และไก่พืน้เมืองเป็นอำชีพเสริม หำกจ ำแนกกิจกรรมของ 

ครัวเรือนเกษตรกรท่ีเลีย้งสกุรพืน้เมือง ตำมลกัษณะกำรประกอบอำชีพสำมำรถจ ำแนกได้ดงันี ้

 - ข้ำวโพด+กะหล ่ำ+ผกักำดขำว+ท ำนำ+สกุรพืน้เมือง+ไก่พืน้เมือง 

 - ข้ำวโพด+กะหล ่ำ+ท ำนำ+สกุรพืน้เมือง+โคพืน้เมือง+ไก่พืน้เมือง 

 - ข้ำวโพด+กะหล ่ำ+ผกักำดขำว+สกุรพืน้เมือง+ไก่พืน้เมือง 
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 -ข้ำวโพด+ผกักำดขำว+ขำยของช ำ+สกุรพืน้เมือง 

3.การใช้แรงงานเกษตรในครัวเรือน 

 ผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองมีสมำชิกในครอบครัวเฉลี่ย 7 คน แรงงำนภำคเกษตรเฉลี่ย 2 คน อยู่ในวยัเรียน 5  

คน ซึง่สมำชิกในครัวเรือนมีสว่นช่วยกิจกรรมในภำคกำรเกษตรทัง้กำรเลีย้งสตัว์และปลกูพืช โดยมีสำมี และ 

ภรรยำเป็นแรงงำนหลกัในกำรท ำไร่ข้ำวโพด กะหล ่ำปลี ผกักำดขำวและท ำนำ นอกจำกนีย้งัมีแรงงำนบตุรท่ีอยู่ 

ในวยัเรียนเข้ำมำช่วยในกิจกรรมทำงกำรเกษตรเป็นครัง้ครำว เช่น ในช่วงตอนเย็นหลงัเลิกเรียน วนัหยดุ และ  

ในช่วงปิดภำคเรียน โดยกิจกรรมท่ีสำมำรถช่วย พ่อแมไ่ด้ เช่น น ำน ำ้ใสถ่งัให้สกุร หรือโคกิน และงำนตำมก ำลงั 

ท่ีสำมำรถท ำได้ในช่วงท่ีบตุรปิดภำคเรียน บตุรจงึสำมำรถช่วยงำนได้อย่ำงเตม็ท่ี โดยเฉพำะในกำรเลีย้งสตัว์ เช่น 

กำรเลีย้งสกุร ไก ่โดยกำรให้อำหำร และน ำ้ รวมถงึท ำควำมสะอำดคอกสกุร และเล้ำไก่ด้วย 

4.การเลีย้งสัตว์ 

 ในพืน้ท่ีศกึษำนอกจำกกำรเลีย้งสกุรพืน้เมือง ยงัพบกำรเลีย้งสตัว์เศรษฐกิจชนิดอ่ืน เช่น โคเนือ้ และไก่ 

พืน้เมือง เป็นต้น 

 4.1 กำรเลีย้งสกุรพืน้เมือง 

  ก.พนัธุ์ ผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองนิยมเลีย้งสกุรมีผิวสีด ำ ซึง่เป็นสกุรสำยพนัธุ์ทำงภำคเหนือ มีกำร 

เลีย้งเฉลี่ยรำยละ 2-10 ตวั ประกอบด้วย พ่อพนัธุ์ 1 ตวั แมพ่นัธุ์ 3 ตวั ขนำดอ่ืนๆ 6 ตวั เกษตรกรท่ีเลีย้งสกุร 

พืน้เมืองสว่นใหญ่ไมค่อ่ยน ำพนัธุ์สกุรมำจำกหมูบ้่ำนอื่น โอกำสเกิดกำรผสมพนัธุ์กนัระหวำ่งเครือญำติท ำให้เกิด 

สภำวะเลือดชิด (inbreed) จงึมีสงู โดยเกษตรกรจะเลีย้งพ่อแมพ่นัธุ์จนแก่ เม่ือไมส่ำมำรถผสมพนัธุ์ให้ลกูได้ 

จงึท ำกำรปลดพ่อแมพ่นัธุ์ โดยติดตอ่พ่อค้ำคนกลำงมำซือ้เพ่ือสง่โรงฆ่ำในหมูบ้่ำนอื่นตอ่ไป หรือมีบำงรำยเลีย้ง 

ไว้เพ่ือฆ่ำส ำหรับบริโภคในครัวเรือนในช่วงเทศกำลตำ่งๆ เช่น เทศกำลปีใหม ่งำนแตง่งำน เป็นต้น 

หำกเกษตรกรคิดจะเลีย้งสกุรพืน้เมืองเป็นพ่อแมพ่นัธุ์ตอ่ไปจะคดัลกูสกุรหย่ำนมท่ีคิดวำ่รูปร่ำง 

ดี เป็นพ่อแมพ่นัธุ์ทดแทน มีบำงรำยขอซือ้หรือแลกเปลี่ยนตวัผู้กบัเพ่ือนบ้ำนในหมูบ้่ำนเดียวกนัเพ่ือใช้เป็นพ่อ 

พนัธุ์ทดแทนตอ่ไป 

ข. รูปแบบกำรเลีย้ง เกษตรกรเลีย้งสกุรพืน้เมือง แบบปลอ่ยให้หำกินเองตำมธรรมชำติ ตำม 

บริเวณบ้ำนโดยไมม่ีโรงเรือนให้อยู่เป็นสดัสว่น สกุรจะหลบแดดฝนอยู่ตำมร่มไม้ใหญ่ โดยให้อำหำรสกุร 2  

ช่วงเวลำ (ช่วงเช้ำเวลำประมำณ 6.00 นำฬิกำ ก่อนออกจำกบ้ำนไปท ำไร่ และช่วงเย็นหลงักลบัจำกท ำไร่เวลำ 

ประมำณ 18.00 นำฬิกำ)  

เกษตรกรบำงรำยมีกำรสร้ำงคอกให้สกุรอยู่เฉพำะสกุรแมพ่นัธุ์ท่ีเลีย้งลกู (คอกคลอด) สว่นลกู 

หย่ำนม และสกุรขนำดอ่ืนๆ ไมม่ีคอกให้อยู่เช่นกนั 

  กำรผสมพนัธุ์สกุรพืน้เมือง เกษตรกรใช้วิธีผสมจริง โดยมีควำมถ่ี 2 ครัง้ คือเวลำเช้ำและเย็น (ส ำหรับ

รำยท่ีมีกำรสร้ำงคอกให้สกุรอยู่) ส่วนรำยท่ีเลีย้งปล่อยให้หำกินเองตำมธรรมชำติสกุรจะผสมกนัเองตำมธรรมชำติ จึง
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สง่ผลให้ไมรู้่วำ่ลกูสกุรเกิดขึน้มำจำกพ่อพนัธุ์ตวัใด แมส่กุรให้ลกูประมำณ 7-8 ตวัตอ่ครอก จ ำนวนลกูหย่ำนมประมำณ 

6-7 ตวัตอ่ครอก หย่ำนมท่ีอำยปุระมำณ 45-60 วนั น ำ้หนกัลกูหย่ำนมประมำณ 5-7 กิโลกรัมต่อตวั แม่สกุรให้ลกูปีละ 

2 ครอก และไมม่ีกำรจดบนัทกึพนัธุ์ประวตัิ    

  ค. โรงเรือน  เกษตรกรมกัสร้ำงโรงเรือนแบบง่ำยโดยใช้วสัดท่ีุมีอยู่ในท้องถ่ิน โครงสร้ำงท ำด้วยไม้ มงุ

หลงัคำด้วยสงักะสี และวสัดพืุน้บ้ำน เช่น ใบจำก ปูพืน้คอกด้วยไม้ยกพืน้สูง บำงรำยท่ีไม่มีกำรปูพืน้คอกจะเลีย้งบน

พืน้ดิน รำงอำหำรท ำด้วยไม้ ท่ีใสน่ ำ้ใช้วสัดเุหลือใช้ เช่น ถงัแกลลอน ใส่น ำ้ไว้ข้ำงบ้ำนให้สกุรมีกินตลอดเวลำ และบำง

รำยให้น ำ้สกุรกินเฉพำะช่วงเวลำให้อำหำร (เช้ำ-เย็น) หำกสุกรหิวน ำ้นอกจำกเวลำดงักล่ำวก็ปล่อยให้หำกินเองตำม

ธรรมชำติ 

  ง. อำหำร เกษตรกรใช้หยวกกล้วยดิบสบัให้เป็นชิน้เลก็ๆหรือต้มให้สกุผสมกบัร ำละเอียดหรือข้ำวโพด

บด ในบำงรำยให้เศษอำหำรที่เหลือในครัวเรือนผสมกบัร ำละเอียดหรือข้ำวโพดบด เป็นอำหำรเลีย้งสกุรทกุขนำด 

  จ. กำรสขุำภิบำล เกษตรกรไมม่ีกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรค และธำตเุหล็กป้องกนัโรคโลหิตจำง โดยให้

เหตผุลวำ่ในหมูบ้่ำนไมเ่คยเกิดโรคระบำดกบัสกุร และไมม่ีควำมรู้เร่ืองวคัซีน หำกสกุรป่วยไปซือ้ยำมำรักษำเอง 

  ฉ. กำรจ ำหน่ำย เกษตรกรมีวิถีกำรตลำด ซึง่ด ำเนินกำรโดยพ่อค้ำคนกลำงมำติดตอ่ขอซือ้ลกูสกุร

หย่ำนมด้วยวิธีตกลงรำคำตวัละ 500-800 บำทตอ่ตวั น ำ้หนกัประมำณ 7-9 กิโลกรัมตอ่ตวั หำกน ำ้หนกัตวัมำกกวำ่นีก้็

จะตกลงรำคำกนัอีกรำคำหนึง่ มีวตัถปุระสงค์ในกำรซือ้เพ่ือน ำไปขำยให้เกษตรกรในหมูบ้่ำนอื่นเลีย้งขนุเพ่ือจ ำหน่ำย 

นอกจำกนีบ้ำงครัง้จ ำหน่ำยให้เพ่ือนบ้ำนเพ่ือใช้ในงำนพิธีกรรมตำ่งๆ หรือขำยเม่ือถงึครำวจ ำเป็นต้องใช้เงิน หรือฆ่ำ

ช ำแหละบริโภคในครัวเรือน ซึง่ในหมูบ้่ำนท่ีด ำเนินกำรส ำรวจนีไ้มม่ีกำรฆ่ำช ำแหละสกุรจ ำหน่ำยในหมูบ้่ำน 

  จำกผลวิจยัข้ำงต้นกำรเกิดสภำวะเลือดชิดสงู เพรำะเกษตรกรเลีย้งสกุรพืน้เมืองโดยใช้พ่อพนัธุ์ 1 ตวั 

ผสมกบัแมพ่นัธุ์จ ำนวนน้อย ดงันัน้ลกูสกุรท่ีเกิดมำส่วนมำกจะเป็นพ่ีน้องทำงสำยเลือดและถูกเลีย้งมำพร้อมๆกนั โดย

ไมม่ีพนัธุ์ประวตัิจงึไมท่รำบวำ่เกิดจำกพ่อแมต่วัใด เม่ือโตถงึวยัผสมพนัธุ์ สกุรท่ีเป็นพ่ีน้องกนัก็อำจผสมกนัเองหรืออำจ

กลบัไปผสมพ่อแมต่วัเอง ซึง่ท ำให้เกิดปัญหำกำรตำยก่อนหย่ำนมสงู และมีสขุภำพไมแ่ข็งแรง จึงเป็นผลให้จ ำนวนสกุร

พืน้เมืองลดลง หรือสญูพนัธุ์ได้ในอนำคต กำรแก้ไขส ำหรับปัญหำกำรผสมสำยเลือดชิด สำมำรถท ำได้โดยไปหำซือ้สกุร

พืน้เมืองรุ่นเพศผู้ จำกหมู่บ้ำนอื่นมำใช้เป็นพ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์ ท่ีมีอยู่เดิม ส่วนเพศผู้ ท่ีเหลือ และลูกสุกรเพศผู้

ทัง้หมดในหมูบ้่ำนควรขำยให้หมดเพ่ือน ำเงินมำใช้ในครอบครัว  

หำกพ่อพนัธุ์ท่ีใช้อยู่เดิมใกล้ปลดควรน ำเงินบำงส่วนไปหำซือ้พ่อพนัธุ์สกุรจำกหมู่ บ้ำนอื่น หรือแหล่งอื่นมำทดแทน ซึง่

กำรท ำเช่นนีจ้ะช่วยให้แมส่กุรเกิดลกูมีชีวิตตอ่ครอกเพ่ิมขึน้ ลกูสกุรแข็งแรง และมีควำมทนทำนต่อสภำพแวดล้อมได้ดี

อีกด้วย และยงัเป็นกำรอนุรักษ์พนัธุ์สกุรพืน้เมืองท่ีคงสภำพข้อดีไว้เช่นเดิม อนัได้แก่กำรใช้อำหำรคณุภำพต ่ำได้ดี  มี

ควำมทนทำนตอ่สภำพแวดล้อม ทนทำนตอ่โรค เลีย้งลกูเก่ง เป็นต้น 
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เกษตรกรเลีย้งสกุรพืน้เมืองแบบปลอ่ยตำมธรรมชำติและขำดกำรดแูลเอำใจใสอ่ย่ำงใกล้ชิดนัน้ 

ท ำให้สกุรมีอตัรำกำรเจริญเติบโตต ่ำ ขนำดเล็ก (สมพงษ์, 2557) และสกุรติดพยำธิจำกกำรกินอำหำรสกปรก ขำยได้

รำคำไม่ดี ดงันัน้กำรท่ีจะส่งเสริมให้มีกำรเลีย้งสุกรพืน้เมืองในสภำพกำรจดักำรเลีย้งแบบนีจ้ึงเป็นไปได้ค่อนข้ำงยำก 

อย่ำงไรก็ตำมยงัมีหนทำงท่ีจะปรับปรุงพนัธุ์สกุรพืน้เมืองให้ได้ลกัษณะทำงเศรษฐกิจท่ีดี เช่น มีอตัรำกำรเจริญเติบโต

ท่ีมำก และขนำดโตกวำ่เดิม โดยคงสภำพข้อดีของสกุรพืน้เมืองอนัได้แก่กำรใช้อำหำรคณุภำพต ่ำได้ดี มีควำมทนทำน

ตอ่สภำพแวดล้อม ทนทำนตอ่โรค เลีย้งลกูเก่งไว้ และในขณะเดียวกนัก็แก้ไขข้อเสียของสกุรพืน้เมืองดงัข้ำงต้น โดยกำร

หำลกัษณะท่ีดีเด่นของสุกรพันธุ์อื่นเข้ำมำทดแทน โดยกำรผสมข้ำมพันธุ์ระหว่ำงสุกรพืน้เมืองกับสุกรพันธุ์อื่น เช่น 

ดร็ูอคเจอร์ซี่ เป็นต้น จะได้สกุรท่ีมีอตัรำกำรเจริญเติบโตมำกและขนำดโตกว่ำสกุรพืน้เมืองเดิม ภำยใต้กำรจดักำรเลีย้ง

ดท่ีูดี (สมัฤทธ์ิ และคณะ, 2548) เช่น โรงเรือนดี อำหำรดี และกำรสขุำภิบำลดี จะท ำให้ขำยได้รำคำดีกว่ำเดิม และมี

เกษตรกรเลีย้งมำกขึน้ 

 

สรุป   

1. เกษตรกรเลีย้งสกุรพืน้เมืองแบบปลอ่ยตำมธรรมชำติ และขำดกำรดแูล เอำใจใสอ่ย่ำงใกล้ 
ชิดท ำให้สุกรมีอตัรำกำรเจริญเติบโตต ่ำ (โตช้ำ) และสกุรติดพยำธิจำกกำรกินอำหำรสกปรก ขำยได้รำคำไม่ดี จึงเป็น

เหตผุลท ำให้เกษตรกรไมนิ่ยมเลีย้ง 

2. กำรผสมสำยเลือดชิดสงู เพรำะเกษตรกรเลีย้งสกุรพืน้เมืองโดยใช้พ่อพนัธุ์ผสมกบัแมพ่นัธุ์ 
จ ำนวนน้อย ดงันัน้ลกูสกุรท่ีเกิดมำสว่นมำกจะเป็นพ่ีน้องทำงสำยเลือดและถูกเลีย้งมำพร้อมๆกนั โดยไม่มีพนัธุ์ประวตัิ

จงึไมท่รำบวำ่เกิดจำกพ่อแมต่วัใด เม่ือโตถึงวยัผสมพนัธุ์ สกุรท่ีเป็นพ่ีน้องกนัก็อำจผสมกนัเองหรืออำจกลบัไปผสมพ่อ

แมต่วัเอง ซึง่ท ำให้เกิดปัญหำกำรตำยก่อนหย่ำนมสงู และมีสขุภำพไม่แข็งแรง จึงเป็นผลให้จ ำนวนสกุรพืน้เมืองลดลง 

หรือสญูพนัธุ์ได้ในอนำคต  

   

ข้อเสนอแนะ 

  1. ควรจดัสง่เจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์ลงไปสง่เสริมผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองในพืน้ท่ีให้ทัว่ถงึ หรืออบรม 

อำสำปศสุตัว์ประจ ำหมูบ้่ำนให้ช่วยถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเลีย้งสตัว์ให้เกษตรกรทรำบโดยดว่น  โดยเฉพำะด้ำน 

ปรับปรุงพนัธุ์สตัว์ เพรำะเกษตรกรไมม่ีควำมรู้ด้ำนนีส้ตัว์ในหมูบ้่ำนสว่นมำกเกิดภำวะเลือดชิดสงู สง่ผลให้ภำย 

ภำคหน้ำสกุรพืน้เมืองอำจสญูพนัธุ์ไปได้ (ผลเสียจำกภำวะเลือดชิดสงู จะท ำให้สกุรไมท่นทำนตอ่สภำพแวดล้อม 

จ ำนวนลกูตอ่ครอกต ่ำ อตัรำเลีย้งรอดถงึหย่ำนมต ่ำ ลกูเกิดมำมีสขุภำพไมแ่ข็งแรง เป็นต้น)   

2. ควรสง่เสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเลีย้งสตัว์ ในด้ำนกำรจดักำร เช่น กำรจดักำรให้ 

อำหำร กำรจดักำรด้ำนโรงเรือน ซึง่ตอนนีเ้กษตรกรเคยชินกบักำรเลีย้งแบบบรรพบรุุษโดยให้สกุรหำกินเองตำม 

ธรรมชำติท ำให้สกุรตวัไมโ่ต และติดพยำธิจำกกำรกินอำหำรสกปรกอยู่เนืองๆ ท ำให้ซำกสกุรไมน่่ำกิน มีผลท ำ 
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พ่อค้ำใช้เป็นข้ออ้ำงให้รำคำรับซือ้สกุรต ่ำ หำกเกษตรกรขจดัปัญหำดงักลำ่วเกษตรกรน่ำจะมีรำยได้จำกกำรขำย 

สกุรเพ่ิมขึน้ได้ และเป็นอีกเหตผุลหนึง่ท ำให้เกษตรกรนิยมเลีย้งสกุรพืน้เมืองมำกขึน้มีผลให้สกุรไมล่ดจ ำนวนลง 

3. ควรสง่เสริมจดัตัง้กลุม่ผู้ เลีย้งสกุรพืน้เมืองในหมูบ้่ำน แล้วเลีย้งขนุสกุรขำยฆ่ำช ำแหละเอง 
 รวมถงึกำรท ำผลิตภณัฑ์ขำยในตลำดท้องถ่ิน น่ำจะได้รำคำสงูกวำ่ท่ีพ่อค้ำคนกลำงรับซือ้ เกษตรกรจะได้มีเนือ้ 

และผลิตภณัฑ์เลือกซือ้บริโภคในหมูบ้่ำนได้ตลอดทัง้ปี และไมต้่องเสี่ยงกบัภำวะรำคำสกุรขึน้ลงตำมกลไกของ 

ตลำด และประกำรส ำคญัไมเ่สี่ยงตอ่กำรน ำโรคจำกท่ีอื่นมำเข้ำฟำร์มท่ีบ้ำนได้ 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

  คณะผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ นำยวฒิุพงษ์  อินทรธรรม ต ำแหน่ง ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำโคเนือ้  

นำยด ำรงรักษ์ รักษ์บรีุ ต ำแหน่ง ครู ท่ีให้ค ำปรึกษำเป็นอย่ำงดี และนำยโอภำส รอดโกมิน ต ำแหน่ง สตัวแพทย์ 

ช ำนำญงำน ท่ีช่วยให้รำยละเอียดข้อมลูเบือ้งต้น สะดวกตอ่กำรเก็บข้อมลูให้งำนนีส้ ำเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากใบของหญ้าและถั่วอาหารสัตว์บางชนิด 

เยาวลักษณ์ แหม่งปัง1/  รัตติกำล ปวงแก้ว1/ อำนภุำพ เสง็สำย2/ ศศิพร ช่อล ำไย3/ 

บทคัดย่อ 

 กำรระบุสำยพันธุ์พืชอำหำรสตัว์ด้วยเคร่ืองหมำยโมเลกุลภำยใต้วิธีพีซีอำร์จ ำเป็นต้องใช้ดีเอ็นเอเร่ิมต้นท่ีมี
ปริมำณและคณุภำพสูง แต่กำรสกดัดีเอ็นเอจำกเนือ้เย่ือพืชมีปัญหำส ำคญัคือ ดีเอ็นเอท่ีสกัดได้มีคณุภำพต ่ำและไม่
เหมำะสมส ำหรับกำรน ำไปใช้ ซึง่เกิดจำกสำรโพลีแซคคำไรด์และสำรทตุิยภมูิท่ีเป็นองค์ประกอบของเนือ้เย่ือพืช กำรใช้
คลอโรฟอร์มในขัน้ตอนสกดัดีเอน็เอเพ่ือก ำจดัสำรดงักลำ่ว นบัเป็นท่ีนิยมแต่คลอโรฟอร์มจดัเป็นสำรพิษท่ีเป็นอนัตรำย
ต่อเจ้ำหน้ำท่ีผู้ ปฏิบัติงำน  จึงมีกำรหำสำรอื่นมำทดแทน เช่น สำรโพแทสเซียมอะซิเตรต ซึ่งคลอโรฟอ ร์มและสำร
โพแทสเซียมอะซิเตรต จะให้คุณภำพของดีเอ็นเอท่ีแตกต่ำงกันในพืชต่ำงชนิดกัน งำนศึกษำนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบวิธีกำรสกดัดีเอน็เอ 2 วิธี ได้แก่ วิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) ซึง่ใช้สำรคลอโรฟอร์ม และวิธี
ดดัแปลงจำก Chen Niu (2008) ซึง่ใช้สำรโพแทสเซียมอะซิเตรต ในพืชอำหำรสตัว์ 12 ชนิด ได้แก่ หญ้ำเนเปียร์ปำก
ช่อง 1 หญ้ำรูซี่ หญ้ำกินีสีมว่ง หญ้ำอะตรำตมั หญ้ำพลิแคทลูมั หญ้ำแพงโกลำ หญ้ำโร้ด ถัว่ฮำมำต้ำ ถัว่ท่ำพระสไตโล 
ถัว่คำวำลเคด ถัว่ไมยรำ และถัว่ลิสงเถำพินทอย 

 ผลกำรทดลอง พบวำ่ วิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) ให้ควำมเข้มข้นของดีเอ็นเอสงูในหญ้ำ   อะ
ตรำตมั หญ้ำพลิแคทูลมั หญ้ำแพงโกลำ ถั่วฮำมำต้ำ ถั่วไมยรำ และถั่วลิสงเถำ ขณะท่ีวิธีดดัแปลงจำก Chen Niu 
(2008) ให้ควำมเข้มข้นของดีเอ็นเอสูงในหญ้ำรูซี่และถั่วท่ำพระสไตโล แต่ส ำหรับหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง  1 หญ้ำ        
กินีสีม่วง หญ้ำโร้ด และถัว่คำวำลเคด ควำมเข้มข้นของดีเอ็นเอท่ีได้จำกทัง้ 2 วิธี ไม่มีควำมแตกต่ำงกนั เมื่อพิจำรณำ
ถึงคณุภำพดีเอ็นเอ ต้นทุนและเวลำในกำรสกัด พบว่ำ วิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) ให้ดีเอ็นเอท่ีมี
คณุภำพดีและเพียงพอส ำหรับปฏิกิริยำพีซีอำร์ในพืชอำหำรสตัว์ทัง้ 12 ชนิด  อีกทัง้มีต้นทุนในกำรสกดัต ่ำและใช้เวลำ
ในกำรสกดัน้อยกว่ำวิธีดดัแปลงจำก Chen Niu (2008) ซึง่เหมำะส ำหรับน ำไปใช้ในกำรระบุสำยพนัธุ์พืชอำหำรสตัว์
ด้วยเคร่ืองหมำยดีเอน็เอภำยใต้วิธีพีซีอำร์  

 

 

 
 
 
ค าส าคัญ : วิธีสกัดดีเอ็นเอ  พืชอาหารสัตว์  หญ้าและถั่วอาหารสัตว์ 

เลขทะเบียนวิชาการ : 58(2)-0214-063 
1/ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์นครรำชสีมำ ต.ปำกชอ่ง อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสีมำ  
2/กลุม่พฒันำเทคโนโลยีอำหำรสตัว์ ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ ถนนพญำไท  เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 
3/กลุม่พฒันำวิชำกำรปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ ถนนพญำไท  เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 
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Comparison of the methods for DNA isolation from leaves of some forage crops 

 

Yaowalak Mangpung1/ Rattikan Poungkaew1/ Anupap Sengsai2/ Sasipron cholumyai3/ 

 

Abstract 

 Identification of forage crop species by molecular markers under polymerase chain reaction (PCR) 
technique required a high DNA quantity and quality. Extraction of DNA from plant tissue, which contained 
high levels of polysaccharides and secondary metabolites, was mainly problematic leading to low and 
unsuitable DNA quality for PCR reaction. Mostly DNA extraction method removed these components using 
toxic substance such as chloroform, but some DNA extraction method using potassium acetate instead of 
chloroform. Effective of chloroform and potassium acetate resulted to different DNA quality in different types 
of forage crops. This study aimed to compare two DNA extraction methods, applied Doyle and Doyle (1987), 
which used chloroform and applied Chen Niu (2008), which used potassium citrate. Twelve types of forage 
crops were used in this experiment consist of Pennisetum purpureum x P. glaucum Pakchong1, Brachiaria 
ruziziensis, Panicum  maximum TD58, Paspalum atratum, Paspalum plicatulum, Digitaria eriantha, Chloris 
gayana, Stylosanthes hamata cv. Verano, S. guianesis CIAT 184, Centrosema pascuorum cv. Cavalcade, 
Desmanthus virgatus, and Arachis pintoi cv. Amarillo. 

Applied Doyle and Doyle (1987) method showed a highly DNA concentration in Paspalum atratum, 
Paspalum plicatulum, Digitaria eriantha, Stylosanthes hamate cv. Verano, Desmanthus virgatus and Arachis 
pintoi cv. Amarillo. In contrast, applied Chen Niu (2008) method showed a highly DNA concentration in 
Brachiaria ruziziensis and Stylosanthes guianesis CIAT 184. No different of DNA concentration from both 
methods in Pennisetum purpureum x P. glaucum Pakchong1, Panicum maximum TD58, Chloris gayana, and 
Centrosema pascuorum cv. Cavalcade. Upon consideration of DNA quality, cost and time of extraction, 
applied Doyle and Doyle (1987) method demonstrated high and suitable DNA quality for PCR reaction in these 
twelve forage crops. This method also showed low cost and short time of extraction more than applied Chen 
Niu (2008) method. In summary, applied Doyle and Doyle (1987) was a suitable method for DNA extraction for 
identification of forage crop species by molecular markers under PCR technique. 

 
Keywords: DNA extraction Forage crops Grass and legume crops 

Scientific No. : 58(2)-0214-063 
1/Nakhonratchasima Animal Nutrition Research and Development Center 
2/Animal Nutrition Technology Transfer Section Department of Livestock Development 
3/ Livestock Academic Development Group Department of Livestock Development 
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ค าน า 

กำรปรับปรุงพนัธุ์และอนรัุกษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพืชอำหำรสตัว์ เป็นอีกหนึ่งนโยบำยของส ำนกั

พฒันำอำหำรสตัว์ท่ีต้องกำรใช้ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคนิคตำ่งๆ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ โดยเฉพำะด้ำนอณูพนัธุศำสตร์ 

มำช่วยในกำรตรวจพิสจูน์สำยพันธุ์พืชอำหำรสตัว์ในระดบัพันธุกรรมโดยใช้เคร่ืองหมำยดีเอ็นเอแบบต่ำงๆ ใช้ในกำร

คดัเลือกสำยพันธุ์ใหม่ท่ีได้จำกกำรปรับปรุงพนัธุ์ กำรจดัหมวดหมู่พืชอำหำรสตัว์ (taxonomy) ในกรณีท่ีไม่สำมำรถ

จ ำแนกควำมแตกตำ่งของสำยพนัธุ์โดยใช้ข้อมลูทำงสณัฐำนวิทยำ และช่วยให้สำมำรถระบุควำมสมัพนัธ์ของสำยพนัธุ์

พืชอำหำรสตัว์ได้ นอกจำกนีแ้ล้วข้อมลูระดบัพนัธุกรรมยงัช่วยในกำรคดัเลือกสำยพนัธุ์พ่อแม่ส ำหรับงำนปรับปรุงพนัธุ์

พืชอำหำรสตัว์ได้ด้วย ปัจจบุนัเทคนิคกำรตรวจสอบสำยพนัธุ์พืชด้วยเคร่ืองหมำยดีเอ็นเอมีหลำกหลำยเทคนิคด้วยกนั 

เช่น Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP), Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) หรือ 

Simple Sequence Repeat (SSR)  ร่วมกบักำรใช้เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) (สริุนทร์, 2545) ซึง่

เทคนิคเหลำ่นีจ้ ำเป็นต้องใช้ปริมำณและคณุภำพของดีเอน็เอเร่ิมต้นท่ีเหมำะสมและเพียงพอตอ่กำรท ำปฏิกิริยำ  

กำรศึกษำวิธีกำรสกดัดีเอ็นเอท่ีเหมำะสมส ำหรับพืชแต่ละชนิดจึงเป็นขัน้ตอนส ำคญัขัน้ตอนแรกส ำหรับงำน

ตรวจสอบในระดบัพนัธุกรรม ดงัจะเห็นได้จำกรำยงำนกำรศกึษำเปรียบเทียบวิธีกำรสกดัดีเอ็นเอเพ่ือให้ได้ดีเอ็นเอท่ีมี

ปริมำณและคณุภำพท่ีเหมำะสมในพืชหลำยชนิด เช่น กล้วยไม้สกุลช้ำง ข้ำวฟ่ำงหวำน ข้ำว และพิทูเนีย (ธนำกร และ

คณะ, 2551; สิริมำ และคณะ, 2555; Aliyu R.E. et al., 2013; Farshadet al., 2013) วิธีกำรสกดัดีเอ็นเอของพืชมีอยู่

หลำยวิธีด้วยกนัโดยแต่ละวิธีจะเหมำะสมกบัเนือ้เย่ือของพืชแต่ละชนิด ทัง้นีเ้น่ืองจำกเนือ้เย่ือพืชแต่ละชนิดมีปริมำณ

สำรปนเปือ้นจ ำพวกโพลีแซคคำไรด์ สำรปฐมภูมิ และสำรทุติยภูมิ ในปริมำณท่ีแตกต่ำงกัน สำรเหล่ำนีม้กัส่งผลให้

ปริมำณและคณุภำพของดีเอน็เอท่ีสกดัได้ ไมเ่หมำะสมตอ่กำรน ำไปตรวจสอบด้วยเคร่ืองหมำยดีเอ็นเอ (Porebski   et 

al., 1997) ปัจจุบนัวิธีสกดัดีเอ็นเอท่ีนิยมมำกท่ีสดุ คือ วิธี CTAB ซึง่พฒันำโดย Doyle and Doyle (1987) วิธีนีจ้ะใช้

สำร cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) เป็นตวัท ำลำยเย่ือหุ้ มเซลล์เพ่ือปลดปล่อยดีเอ็นเอรวมถึง

องค์ประกอบอื่นๆ ของเซลล์ออกมำ ควบคูก่บักำรใช้สำรคลอโรฟอร์มเพ่ือช่วยในกำรแยกโปรตีนและองค์ประกอบอื่นๆ 

ท่ีปนเปือ้นอยู่ออกจำกสำรละลำยดีเอ็นเอ  มีรำยงำนเปรียบเทียบวิธีกำรสกดัดีเอ็นเอจำกใบของกล้วยไม้สกุลช้ำงและ

ข้ำวฟ่ำงหวำน พบวำ่ดีเอน็เอท่ีสกดัได้จำกวิธี CTAB มีปริมำณสงูและคณุภำพดี สำมำรถน ำไปตรวจสอบลำยพิมพ์   ดี

เอน็เอได้โดยใช้เทคนิค AFLP และ RAPD (ธนำกร และคณะ, 2551; สิริมำ และคณะ, 2555) อย่ำงไรก็ตำมกำรสกดัดี

เอน็เอด้วยวิธีของ Doyle and Doyle (1987) มีกำรใช้สำรคลอโรฟอร์มท่ีเป็นอนัตรำยตอ่ระบบทำงเดินหำยใจ สำมำรถ

กดักร่อนชัน้ผิวหนงัและเป็นสำรก่อมะเร็งได้ จึงมีกำรประยุกต์วิธีกำรสกดัดีเอ็นเอโดยไม่ใช้สำรคลอโรฟอร์มในหลำย

งำนวิจัย เช่น กำรศึกษำวิธีกำรสกัดดีเอ็นเอจำกใบพิทูเนียโดยไม่ใช้สำรคลอโรฟอร์ม พบว่ำคุณภำพของดีเอ็นเอ

เหมำะสมส ำหรับกำรท ำปฏิกิริยำพีซีอำร์ (Farshadet al., 2013) กำรสกดัดีเอ็นเอจำกใบของหญ้ำขนและฝ้ำย โดยใช้

สำรโพแทสเซียมอะซิเตรตแทนกำรใช้สำรคลอโรฟอร์ม พบว่ำดีเอ็นเอท่ีสกดัได้มีปริมำณสงูและคณุภำพเหมำะสมใน
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กำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิค AFLP (Niuet al., 2008) ดงันัน้ ในกำรศกึษำครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบวิธีกำร

สกัดดีเอ็นเอท่ีเหมำะสมจำกใบของหญ้ำและถั่วอำหำรสัตว์บำงชนิด ท่ีท ำให้ได้ปริมำณและคุณภำพของดีเอ็นเอ

เพียงพอส ำหรับปฏิกิริยำพีซีอำร์ในกำรระบสุำยพนัธุ์พืชอำหำรสตัว์ด้วยเคร่ืองหมำยดีเอน็เอ 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

วำงแผนกำรทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ (Completely Randomized Design, CRD) สิ่งทดลองคือ วิธีกำรสกดั ดี

เอ็นเอ 2 วิธี ได้แก่ วิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) และวิธีดดัแปลงจำก Chen Niu (2008) โดยทดลองใน

หญ้ำอำหำรสตัว์ จ ำนวน 7 ชนิด ประกอบด้วยหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 (Pennisetum purpureum  x P. glaucum 

Pakchong1) หญ้ำรูซี่ (Brachiaria ruziziensis) หญ้ำกินีสีม่วง (Panicum  maximum TD58) หญ้ำอะตรำตมั 

(Paspalum atratum) หญ้ำพลิแคทูลมั (Paspalum plicatulum) หญ้ำแพงโกลำ (Digitaria eriantha) หญ้ำโร้ด 

(Chloris gayana) และถัว่อำหำรสตัว์ จ ำนวน 5 ชนิดประกอบด้วย ถัว่ฮำมำต้ำ (Stylosanthes hamata cv. Verano) 

ถัว่ท่ำพระสไตโล (S. guianesis CIAT 184) ถัว่คำวำลเคด (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) ถัว่ไมยรำ 

(Desmanthus virgatus) ถัว่ลิสงเถำ (Arachis pintoi cv. Amarillo) รวมเป็น 12 ชนิด ทดลองชนิดละ 3 ซ ำ้ โดยเลือก

ส่วนใบอ่อนของหญ้ำและถั่วอำหำรสัตว์มำใช้ในกำรทดลอง ด ำเนินกำรทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์

นครรำชสีมำ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ ท ำกำรศกึษำทดลองระหวำ่ง ตลุำคม 2556 –กนัยำยน 2557 

1. วิธีการสกัดดีเอน็เอ 

วิธีที่ 1  ดัดแปลงจาก Doyle and Doyle (1987) 

 น ำใบอ่อนของพืชอำหำรสตัว์น ำ้หนกั 0.1 กรัม มำบดให้ละเอียดในไนโตรเจนเหลว ย้ำยตวัอย่ำงท่ีบดลงใน

หลอดทดลองขนำด 2 มิลลิลิตร เติม2X CTAB buffer (2% CTAB, 2% PVP, 20 mM EDTA (pH 8.0), 100 mMTris-

HCl (pH 8.0), 1.4 MNaCl  และ 0.2% 2-mercaptoethanol) ท่ีอุ่นไว้แล้ว ปริมำตร 500 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ำกนัดี 

และน ำไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส นำน 30 นำที จำกนัน้ เติม Chloroform:Isoamylalcohol (24:1 v/v) 

ปริมำตร 500 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ำกนัและน ำไปป่ันเหว่ียงท่ีควำมเร็ว 13,000 รอบ/นำที นำน 5 นำที ย้ำยส่วนใส

ด้ำนบนไปยงัหลอดใหมจ่ำกนัน้เติม Isopropanol ท่ีเย็นจดัปริมำตร 1 เท่ำของส่วนใสท่ีดดูได้ ผสมให้เข้ำกนัเบำๆ แล้ว

น ำไปป่ันเหว่ียงท่ีควำมเร็ว 13,000 รอบ/นำที นำน 10 นำทีเพ่ือตกตะกอนดีเอ็นเอ ดูดส่วนใสด้ำนบนทิง้ เหลือแต่

ตะกอนดีเอน็เอ ล้ำงตะกอนดีเอน็เอด้วย 80% EtOH ท่ีเย็นจดั ปริมำตร 500 ไมโครลิตร แล้วน ำไปป่ันเหว่ียงท่ีควำมเร็ว 

10,000 รอบ/นำที นำน 2 นำที ปล่อยให้ตะกอนดีเอ็นเอแห้ง จำกนัน้ละลำยตะกอนดีเอ็นเอด้วย TE buffer (10 

mMTris (pH 8.0), 1 mM EDTA) ปริมำตร 50 ไมโครลิตรและเติม RNase A (10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ปริมำตร 2

ไมโครลิตร เก็บสำรละลำยดีเอน็เอท่ีอณุหภมูิ -20 องศำเซลเซียส จนกวำ่จะใช้งำน 
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วิธีที่ 2  วิธีดัดแปลงจาก Chen Niu (2008) 

 น ำใบอ่อนของพืชอำหำรสตัว์น ำ้หนัก 0.1 กรัม มำบดให้ละเอียดในไนโตรเจนเหลว ย้ำยตวัอย่ำงท่ีบดลงใน

หลอดทดลองขนำด 2 มิลลิลิตร เติม Extraction buffer (100 mMTris-HCl (pH 8.0), 2% PVP, 500 mMNaCl, 50 

mM EDTA และ 0.2% 2-mercaptoethanol) ท่ีอุน่ไว้แล้ว ปริมำตร 800 ไมโครลิตร และRNase A ปริมำตร               2 

ไมโครลิตร ผสมให้เข้ำกนัเบำๆ ก่อนเติมสำรละลำย 20%SDS ปริมำตร 100 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ำกนัและน ำไปบ่มท่ี

อุณหภูมิ 65 องศำเซลเซียส นำน 15นำที จำกนัน้ย้ำยหลอดส่วนผสมวำงบนน ำ้แข็งและเติมสำรละลำย 2M 

Potassium acetate (pH 5.5) ท่ีเย็นจดั ปริมำตร 225 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ำกนัโดยพลิกหลอดกลบัไปกลบัมำ บ่มบน

น ำ้แข็งนำน 15 นำที แล้วน ำไปป่ันเหวี่ยงท่ีควำมเร็ว 13,000 รอบ/นำที นำน 5 นำทีดดูส่วนใสด้ำนบนไปใส่หลอดใหม ่

จำกนัน้เติม Isopropanol ท่ีเย็นจดั ปริมำตร 1เท่ำของปริมำตรสว่นใสท่ีดดูได้ผสมโดยกลบัหลอดไปมำเบำๆ น ำไปป่ัน

เหว่ียงท่ีควำมเร็ว 13,000 รอบ/นำที นำน 10 นำที เพ่ือตกตะกอนดีเอ็นเอ ดดูส่วนใสด้ำนบน ล้ำงตะกอนดีเอ็นเอด้วย 

70% EtOH ท่ีเย็นจดั ปริมำตร 500 ไมโครลิตร น ำไปป่ันเหว่ียงท่ีควำมเร็ว 10,000 รอบ/นำที นำน 2 นำที ละลำยตะกอน

ดีเอ็นเอด้วยบัฟเฟอร์ TE ปริมำตร 90 ไมโครลิตร เติมสำรละลำย 3M sodium acetate (pH 5.2) ปริมำณ 10

ไมโครลิตร และเติม 95% EtoH ท่ีเย็นจดั ปริมำตร 400 ไมโครลิตร ผสมโดยกลบัหลอดไปมำเบำๆ แล้วบ่มบนน ำ้แข็ง 

นำน 15 นำที จำกนัน้ป่ันเหวี่ยงท่ีควำมเร็ว 13,000 รอบ/นำที นำน 10 นำที เพ่ือตกตะกอนดีเอ็นเอ ดดูส่วนใสด้ำนบน

ทิง้และล้ำงตะกอนดีเอน็เอด้วย 70% EtOH ท่ีเย็นจดั ปริมำตร 500 ไมโครลิตร น ำไปป่ันเหวี่ยงท่ีควำมเร็ว 10,000 รอบ/

นำที นำน 2 นำที ปล่อยให้ตะกอนดีเอ็นเอแห้งและละลำยตะกอนดีเอ็นเอด้วยบฟัเฟอร์ TE ปริมำตร 50 ไมโครลิตร 

และเก็บสำรละลำยดีเอน็เอท่ีอณุหภมูิ-20 องศำเซลเซียส จนกวำ่จะใช้งำน 
 

2. การตรวจสอบผลของดีเอ็นเอที่สกัดได้ 

2.1 ตรวจสอบจีโนมิกดีเอน็เอด้วยวิธีอะกาโรสเจลอเิล็กโทรโฟรีซีส 

น ำดีเอน็เอท่ีสกดัได้มำแยกขนำดบนแผ่นวุ้นอะกำโรส ควำมเข้มข้น 1 เปอร์เซน็ต์ ใน 0.5 X TAE buffer โดยใช้

สำรละลำยดีเอน็เอตวัอย่ำงละ 5 ไมโครลิตร ผสมกบัสีย้อม (6X loading dye) 1 ไมโครลิตร และใช้เคร่ืองหมำย 1.5 kb 

DNA ladder เป็นเคร่ืองหมำยดีเอน็เอมำตรฐำนเพ่ือเปรียบเทียบขนำดของชิน้ดีเอ็นเอ จำกนัน้ให้ดีเอ็นเอเคลื่อนท่ีผ่ำน

สนำมแมเ่หลก็ไฟฟ้ำ 100 โวลต์ นำน 30 นำที แล้วน ำเจลไปย้อมด้วยเอธิเดียม โบรไมด์ ควำมเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร ประมำณ 5 นำที แล้วล้ำงเจลด้วยน ำ้กลัน่อีกประมำณ 10 นำที น ำเจลไปส่องดแูละบนัทึกภำพถ่ำยเจลด้วย

เคร่ืองสอ่งเจล 

2.2 ตรวจสอบความเข้มข้นและความบริสุทธ์ิของดีเอน็เอด้วยเคร่ืองสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 

วดัคำ่กำรดดูกลืนแสงท่ีควำมยำวช่วงคลื่น 260 (OD260) และ 280 (OD280) นำโนเมตรด้วยเคร่ือง      สเปค

โตรโฟโตมิเตอร์ (ย่ีห้อ BeckMan Coulter รุ่น Du®730 Life Science UV/Vis Spectrophotometer)หำคำ่ควำมเข้มข้น

และควำมบริสทุธ์ิของดีเอน็เอ ได้ดงันี ้
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คำ่ควำมเข้มข้นของสำรละลำยดีเอน็เอ (ng/µl) = OD260 x 50µg/ml x dilution factor 

คำ่ควำมบริสทุธ์ิของสำรละลำยดีเอน็เอ= OD260/OD280  

2.3 ตรวจสอบคุณภาพของดีเอน็เอด้วยการท าพีซีอาร์ 

ทดลองเพ่ิมปริมำณดีเอ็นเอด้วยวิธีพีซีอำร์ โดยใช้ไพร์เมอร์ของยีน actin ซึ่งเป็นยีนท่ีมีกำรแสดงออกอย่ำง

สม ่ำเสมอไม่ว่ำพืชจะอยู่ภำยใต้สภำวะใดในขณะท่ีพืชยังมีชีวิตอยู่ (Richard B. Meagheet al., 1999) และยีน 

ribulose-bisphosphate carboxylase (rbcL) ซึง่เป็นยีนท่ีพบทัว่ไปในคลอโรพลำสต์ดีเอน็เอของพืช (Cooper, 2000) 

สว่นผสมในปฏิกิริยำพีซีอำร์ ประกอบด้วย  

1) ดีเอน็เอเร่ิมต้น (100 ng)ปริมำตร 1 ไมโครลิตร  

2) ไพร์เมอร์ forward (10pmole/µl; actin 5’-AGTGTGATGTGGATATCAGG-3’  

หรือ rbcL 5’-ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAG-3’) ปริมำตร 1.25 ไมโครลิตร  

3) ไพรเมอร์ reverse (10pmole/µl; actin 5’-GGGATGCAAGGATAGATC-3’  

หรือ rbcL 5’- CGAAACGGTCTCTCCAACGCAT-3’) ปริมำตร 1.25 ไมโครลิตร  

4) dNTP mix (10 mM) ปริมำตร 0.5 ไมโครลิตร  

5) บฟัเฟอร์ 10X PCR ปริมำตร 5 ไมโครลิตร  

6) MgCl2 (50 mM) ปริมำตร 0.75 ไมโครลิตร  

7) เอนไซม์ Taq polymerase (5U/µl) (RBC Bioscience) ปริมำตร 0.25 ไมโครลิตร  

8) น ำ้กลัน่ ปริมำตร 17.5 ไมโครลิตร ปริมำตรรวมเท่ำกบั 25 ไมโครลิตร  
 

จำกนัน้น ำเข้ำเคร่ืองพีซีอำร์เพ่ือเพ่ิมปริมำณชิน้ดีเอน็เอโดยใช้อณุหภมูิและเวลำท ำปฏิกิริยำ ดงันี  ้

1. Pre-denaturing ท่ีอณุหภมูิ 95องศำเซลเซียส นำน 5 นำที  

2. Denaturing ท่ีอณุหภมูิ 95องศำเซลเซียส นำน 30 วินำที 

3. Annealing ท่ีอณุหภมูิ 52-56องศำเซลเซียส นำน 30 วินำที 

4. Extension ท่ีอณุหภมูิ 72 องศำเซลเซียส นำน 40 วินำที 

5. Final extension ท่ีอณุหภมูิ 72 องศำเซลเซียส นำน 10 นำที 

ตัง้โปรแกรมท ำซ ำ้ขัน้ตอนท่ี 2 – 4 จ ำนวน 35 รอบเมื่อสิน้สดุปฏิกิริยำน ำผลิตภณัฑ์พีซีอำร์ท่ีได้ไปตรวจสอบ

ด้วยวิธีอะกำโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซีสโดยใช้ควำมเข้มข้นของอะกำโรสเจล 1.2 เปอร์เซ็นต์ ใน 0.5 X TAE buffer ใช้

ผลิตภณัฑ์พีซีอำร์ของแตล่ะตวัอย่ำง 10 ไมโครลิตร ผสมกบัสีย้อม (6X loading dye) 2 ไมโครลิตร และใช้เคร่ืองหมำย 

1.5 kb DNA ladder เป็นเคร่ืองหมำยดีเอ็นเอมำตรฐำนเพ่ือเปรียบเทียบขนำดของชิน้ดีเอ็นเอ จำกนัน้ให้ดีเอ็นเอ

เคลื่อนท่ีผ่ำนสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 100 โวลต์ นำน 45 นำที แล้วน ำเจลไปย้อมด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ควำมเข้มข้น 0.5 
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มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ประมำณ 5 นำที แล้วล้ำงเจลด้วยน ำ้กลั่นอีกประมำณ 10 นำที น ำเจลไปส่องดูและบันทึก

ภำพถ่ำยเจลด้วยเคร่ืองสอ่งเจล 

3. การค านวณต้นทุนและระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดดีเอน็เอ 

ต้นทุนกำรสกัดดีเอ็นเอต่อตัวอย่ำง = รำคำสำรเคมี + รำคำวัสดุวิทยำศำสตร์ท่ีใช้ในกำรสกัดดีเอ็นเอ 

ระยะเวลำในกำรสกดัดีเอน็เอตอ่ตวัอย่ำง = ผลรวมระยะเวลำท่ีใช้ในแตล่ะขัน้ตอนกำรสกดัดีเอน็เอ 

4. การวิเคราะห์ทางสถติิ 

 น ำข้อมลูควำมเข้มข้นและควำมบริสทุธ์ิของดีเอ็นเอท่ีได้จำกกำรค ำนวณค่ำกำรดดูกลืนแสงท่ีควำมยำวช่วง

คลื่น 260 และ 280 นำโนเมตร มำวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงสถิติ Analysis of Variance (ANOVA) และ

เปรียบเทียบควำมแตกตำ่งทำงสถิติตำมวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จำกกำรตรวจสอบจีโนมิกดีเอ็นเอด้วยวิธีอะกำโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซีส พบว่ำ ตวัอย่ำงพืชอำหำรสตัว์เกือบทุก

ชนิดปรำกฏให้เห็นแถบจีโนมิกดีเอ็นเอชัดเจนได้จำกทัง้ 2 วิธี ยกเว้นถั่วฮำมำต้ำท่ีปรำกฏแถบจีโนมิกดีเอ็นเอไม่ชัดเจน 

(รูปภำพท่ี 1) เน่ืองจำกดีเอ็นเอท่ีสกัดได้จำกถั่วฮำมำต้ำมีลกัษณะเป็นเมือกใสๆ ในสภำพท่ีไม่ละลำยน ำ้ปนเปื้อนอยู่

คอ่นข้ำงเข้มข้น จงึท ำให้กระแสไฟฟ้ำไมส่ำมำรถผลกัดีเอน็เอออกมำบนแผ่นวุ้นอะกำโรสเจลได้  

เมื่อน ำดีเอ็นเอดงักล่ำวไปวดัค่ำกำรดดูกลืนแสงด้วยเคร่ืองสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ เพ่ือหำค่ำควำมเข้มข้นและ

ควำมบริสทุธ์ิของดีเอน็เอท่ีสกดัได้ พบวำ่ วิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) สำมำรถสกดัดีเอ็นเอจำกใบอ่อน

หญ้ำอะตรำตมั หญ้ำพลิแคทลูมั หญ้ำแพงโกลำ ถัว่ฮำมำต้ำ ถัว่ไมยรำ และถัว่ลิสงเถำ ให้ควำมเข้มข้นของดีเอ็นเอสงู

กว่ำวิธีดดัแปลงจำก Chen Niu (2008) อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ในทำงกลบักนัพบว่ำวิธีดดัแปลงจำก Chen Niu 

(2008) สำมำรถสกัดดีเอ็นเอจำกใบอ่อนของหญ้ำรูซี่และถั่วท่ำพระสไตโล ให้ควำมเข้มข้นของดีเอ็นเอสูงกว่ำวิธี

ดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ในขณะท่ีควำมเข้มข้นของดีเอ็นเอท่ีสกดัได้จำกทัง้ 

2 วิธี ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติในตวัอย่ำงหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หญ้ำกินีสีม่วง หญ้ำโร้ด และถัว่คำวำลเคด 

(ตำรำงท่ี 1) จำกผลดงักล่ำวแสดงให้เห็นว่ำโครงสร้ำงเนือ้เย่ือและองค์ประกอบภำยในของพืชต่ำงชนิดกนัจะมีวิธีกำร

สกดัดีเอ็นเอท่ีให้ปริมำณและคณุภำพของดีเอ็นเอแตกต่ำงกนัไปด้วย (Porebskiet al., 1997) เมื่อเปรียบเทียบควำม

เข้มข้นของดีเอ็นเอท่ีวดัได้จำกเคร่ืองสเปคโตรโฟโตมิเตอร์  (ตำรำงท่ี 1) กบัควำมเข้มของแถบจีโนมิกดีเอ็นเอจำกกำร

ตรวจสอบด้วยวิธี อะกำโรสเจลอิเลก็โตโฟรีซีส (รูปภำพท่ี 1) พบวำ่มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 
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รูปภาพที่ 1: ผลกำรตรวจสอบจีโนมิกดีเอน็เอโดยวิธีอะกำโรสเจลอิเลก็โตรโฟรีซีสท่ีสกดัได้จำกพืชอำหำรสตัว์ 12 ชนิด

เปรียบเทียบ 2 วิธีกำรสกัด (ก) วิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) และ (ข) วิธีดดัแปลงจำกChen Niu 

(2008), หมำยเลข 1-3 = จ ำนวนซ ำ้, M =1.5 kb DNA Marker 

ค่ำควำมบริสุทธ์ิของดีเอ็นเอท่ีสกดัได้จำกทัง้ 2 วิธีไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติในพืชแต่ละชนิด (ตำรำงท่ี 1) ค่ำ

ควำมบริสทุธ์ิของดีเอน็เอควรอยู่ระหวำ่ง 1.8 - 1.9 (วีระพงศ์ และคณะ, 2551) แตค่ำ่ควำมบริสทุธ์ิของดีเอน็เอท่ีสกดัได้

สว่นใหญ่จะต ่ำกวำ่ 1.8 ซึง่เป็นไปได้วำ่ดีเอน็เอมีกำรปนเปือ้นโปรตีนในปริมำณสงู แสดงให้เห็นว่ำในขัน้ตอนกำรก ำจดั

สำรปนเปื้อนจ ำพวกโปรตีนด้วยสำรคลอโรฟอร์มของวิธีดัดแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) หรือสำร

โพแทสเซียมอะซิเตรตของวิธีดดัแปลงจำก Chen Niu (2008) ท ำเพียงรอบเดียวอำจยงัไม่สำมำรถก ำจดัโปรตีนออกไป

ได้หมด จงึจ ำเป็นต้องท ำซ ำ้ขัน้ตอนนีเ้พ่ิมอีก 2-3 รอบ เพ่ือให้ได้ดีเอน็เอท่ีมีควำมบริสทุธ์ิมำกย่ิงขึน้ 

 

 

 

 

 

       หญ้าเนเปียร์ปากชอ่ง 1             หญ้ารูซ่ี                   หญ้ากินีสีมว่ง               หญ้าอะตราตัม 
M        ก            ข               ก             ข             ก             ข              ก              ข  
     1    2   3    1   2   3    1   2    3   1    2   3    1   2    3   1   2    3   1   2    3    1   2    3  

           หญ้าพลแิคทูลัม                หญ้าแพงโกลา                หญ้าโร้ด                     ถั่วฮามาต้า 
M        ก            ข               ก             ข             ก             ข              ก              ข  
     1    2   3    1   2   3    1   2    3   1    2   3    1   2    3   1   2    3   1   2    3    1   2    3  

          ถั่วท่าพระสไตโล                ถั่วคาวาลเคด                  ถัว่ไมยรา                    ถัว่ลิสงเถา 
M        ก            ข               ก             ข             ก             ข              ก              ข  
     1    2   3    1   2   3    1   2    3   1    2   3    1   2    3   1   2    3   1   2    3    1   2    3  

จีโนมิกดีเอ็นเอ 

จีโนมิกดีเอ็นเอ 

จีโนมิกดีเอ็นเอ 
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ตารางที่ 1: คำ่เฉลี่ยควำมเข้มข้นและควำมบริสทุธ์ิของดีเอน็เอท่ีได้จำกวิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) 

และวิธีดดัแปลงจำก Chen Niu (2008) ในพืชอำหำรสตัว์แตล่ะชนิดโดยใช้สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 

ชนิดพืชอำหำรสตัว์ 
วิธี Doyle and Doyle วิธี Chen Niu 

ควำมเข้มข้น 
(ng/µl) 

ควำมบริสทุธ์ิ ควำมเข้มข้น 
(ng/µl) 

ควำมบริสทุธ์ิ 

หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 3083 1.4 2733 1.2 
หญ้ำรูซี่ 2975b 1.7 3675a 1.4 
หญ้ำกินีสีมว่ง 2000 1.6 1683 1.4 
หญ้ำอะตรำตมั 4000a 1.6 2842b 1.5 
หญ้ำพลิแคทลูมั 1975a 1.5 625b 1.5 
หญ้ำแพงโกลำ 1600a 1.6 592b 1.4 
หญ้ำโร้ด 2625 1.5 2483 1.4 
ถัว่ฮำมำต้ำ 1392a 1.5 327b 1.4 
ถัว่ท่ำพระสไตโล 677b 1.8 1608a 1.6 
ถัว่คำวำลเคด 9217 1.5 9133 1.2 
ถัว่ไมยรำ 8617a 1.2 2783b 1.4 
ถัว่ลิสงเถำ 7550a 1.2 1158b 1.7 

 

จำกกำรตรวจสอบคุณภำพของดีเอ็นเอท่ีสกัดได้ด้วยกำรทดลองเพ่ิมปริมำณดีเอ็นเอด้วยวิธีพีซีอำร์ โดย

เลือกใช้ไพร์เมอร์ actin ในกำรตรวจสอบครัง้แรก พบว่ำ แถบดีเอ็นเอของยีน actin (ขนำดประมำณ 200 คู่เบส) ของ

หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หญ้ำรูซี่ หญ้ำกินีสีมว่ง ถัว่ฮำมำต้ำ ถัว่คำวำลเคด และถัว่ลิสงเถำ ปรำกฏแถบดีเอน็เอท่ีชดัเจน

มำก แสดงถงึคณุภำพของดีเอน็เอท่ีสกดัได้จำกทัง้ 2 วิธี มีคณุภำพท่ีเหมำะสมส ำหรับปฏิกิริยำพีซีอำร์ ในขณะท่ีแถบดี

เอ็นเอของหญ้ำพลิแคทูลัมและถัว่ท่ำพระสไตโล ปรำกฏแถบดีเอ็นเอชดัเจนเฉพำะดีเอ็นเอท่ีสกดัได้จำกวิธีดดัแปลง

จำก Doyle and Doyle (1987) (รูปภำพท่ี 2) เป็นไปได้วำ่ดีเอน็เอท่ีสกดัได้จำกวิธีดดัแปลงจำก Chen Niu (2008) อำจ

มีกำรปนเปื้อนของสำรยับยัง้กำรท ำงำนของเอนไซม์โพลีเมอเรสซึ่งเป็นสำเหตุให้ประสิทธิภำพของปฏิกิริยำพีซีอำร์

ลดลง (วีระพงศ์ และคณะ, 2551) แถบดีเอ็นเอยีน actin ของหญ้ำอะตรำตมัและหญ้ำโร้ด ปรำกฏแถบดีเอ็นเอท่ีจำง

มำก เช่นเดียวกันกับหญ้ำแพงโกลำและถั่วไมยรำ ท่ีไม่ปรำกฏแถบดีเอ็นเอของยีน actin เลย (รูปภำพท่ี 2) ซึ่งไม่

สอดคล้องกบัปริมำณและคณุภำพของดีเอน็เอท่ีสกดัได้ (รูปภำพท่ี 1; ตำรำงท่ี 1)  
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รูปภาพที่ 2: ผลกำรเพ่ิมปริมำณดีเอ็นเอของยีน actin ด้วยวิธีพีซีอำร์ จำกดีเอ็นเอท่ีสกดัได้จำกพืชอำหำรสตัว์ 12 

ชนิดเปรียบเทียบ 2 วิธีกำรสกดั (ก) วิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) และ (ข) วิธีดดัแปลงจำกChen Niu 

(2008), หมำยเลข 1-3 = จ ำนวนซ ำ้, M =1.5 kb DNA Marker 

จำกผลดงักล่ำวเป็นไปได้ใน 2 กรณี คือ 1) ดีเอ็นเอท่ีสกดัได้จำกทัง้ 2 วิธี มีคณุภำพท่ีไม่เหมำะสมส ำหรับ

ปฏิกิริยำพีซีอำร์ อำจมีกำรปนเปือ้นของตวัยบัยัง้กำรท ำงำนของเอนไซม์โพลีเมอเรสหรือ 2) ยีน actin ท่ีน ำมำใช้เป็นยีน

ตรวจสอบอำจจะเป็นไอโซฟอร์มท่ีมีกำรแสดงออกน้อยหรือไมม่ีกำรแสดงออกเลยในพืชทัง้ 4 ชนิดดงักลำ่ว เพ่ือทดสอบ

สมมตุิฐำนนีจ้งึทดลองเพ่ิมปริมำณดีเอน็เอของยีน ribulose-bisphosphate carboxylase (rbcL) ซึง่เป็นยีนท่ีพบทัว่ไป

ในคลอโรพลำสต์ดีเอน็เอของพืช (Cooper, 2000) จำกผลกำรทดลองพบวำ่ แถบดีเอน็เอของยีน rbcL (ขนำดประมำณ 

600 คูเ่บส) ปรำกฏแถบดีเอ็นเอท่ีชดัเจนมำกในพืชทัง้ 4 ชนิด (รูปภำพท่ี 3) สำมำรถยืนยนัผลได้ว่ำคณุภำพของดีเอ็น

เอท่ีสกัดได้จำกทัง้ 2 วิธี มีคุณภำพเหมำะสมส ำหรับกำรท ำปฏิกิริยำพีซีอำร์เพียงแต่ยีน actin ท่ีน ำมำใช้ในกำร

ตรวจสอบครัง้แรกอำจจะเป็นไอโซฟอร์มท่ีมีกำรแสดงออกน้อยหรือไมม่ีกำรแสดงออกเลยในพืชทัง้ 4 ชนิดดงักลำ่ว 

 

               หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1                           หญ้ารูซ่ี                                   หญ้ากินีสีม่วง       
M             ก                    ข                     ก                    ข                      ก                     ข         
        1      2     3       1     2      3      1     2       3     1      2     3       1      2      3      1      2      
3    

200 คู่

เบส 
                  หญ้าอะตราตัม                              หญา้พลิแคทูลัม                                 หญา้แพงโกลา 
M             ก                    ข                     ก                    ข                      ก                     ข         
        1      2     3       1     2      3      1     2       3     1      2     3       1      2      3      1      2      
3    

200 คู่

เบส 
                      หญา้โร้ด                                    ถั่วฮามาต้า                                 ถั่วท่าพระสไตโล 
M             ก                    ข                     ก                    ข                      ก                     ข         
        1      2     3       1     2      3      1     2       3     1      2     3       1      2      3      1      2      
3    

200 คู่

เบส 
                     ถั่วคาวาลเคด                                ถั่วไมยรา                                     ถัว่ลิสงเถา 
M             ก                    ข                     ก                    ข                      ก                     ข         
        1      2     3       1     2      3      1     2       3     1      2     3       1      2      3      1      2      
3    

200 คู่

เบส 
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รูปภาพที่ 3: ผลกำรเพ่ิมปริมำณดีเอ็นเอของยีน rbcLด้วยวิธีพีซีอำร์ จำกดีเอ็นเอท่ีสกดัได้จำกพืชอำหำรสตัว์ 4ชนิด 

เปรียบเทียบ 2 วิธีกำรสกดั (ก) วิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) และ (ข) วิธีดดัแปลงจำกChen Niu 

(2008), หมำยเลข 1-3 = จ ำนวนซ ำ้, M =1.5 kb DNA Marker 

เม่ือเปรียบเทียบด้ำนควำมปลอดภยั ต้นทุนกำรสกดั และระยะเวลำในกำรสกดั พบว่ำวิธีดดัแปลงจำกDoyle 

and Doyle (1987) ถึงแม้จะมีกำรใช้สำรคลอโรฟอร์มท่ีเป็นพิษต่อระบบทำงเดินหำยใจ หำกผู้ปฏิบตัิงำนมีควำม

ระมัดระวงัและปฏิบัติงำนในขัน้ตอนกำรใช้สำรเคมีดังกล่ำวภำยใต้ตู้ดูดไอสำรเคมี จะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ

ด ำเนินกำรสกดัดีเอ็นเอได้ด้วยควำมปลอดภยั เพรำะต้นทุนกำรสกดัดีเอ็นเอของวิธีดดัแปลงจำก  Doyle and Doyle 

(1987) มีต้นทนุ15 บำทตอ่ตวัอย่ำง และใช้ระยะเวลำกำรสกดั 1 ชัว่โมง ซึง่ต้นทุนต ่ำและใช้ระยะเวลำในกำรสกดัน้อย

กว่ำวิธีดดัแปลงจำก Chen Niu (2008) ท่ีมีต้นทุน 22 บำทต่อตัวอย่ำง และใช้ระยะเวลำ 1½ ชั่วโมง แต่ถ้ำ

ห้องปฏิบตัิกำรไม่มีตู้ดดูไอสำรเคมี ผู้ปฏิบตัิงำนควรพิจำรณำใช้วิธีกำรสกดัดีเอ็นเอดดัแปลงจำก Chen Niu (2008) 

ถงึแม้จะมีต้นทนุท่ีสงูกวำ่แตม่ีควำมปลอดภยัมำกกวำ่ 

 

สรุปผลการทดลอง 

 จำกกำรศกึษำวิธีสกดัดีเอ็นเอท่ีเหมำะสมในพืชอำหำรสตัว์ 12 ชนิด โดยเปรียบเทียบวิธีกำรสกดั 2 วิธี ได้แก่  

วิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) และวิธีดดัแปลงจำก Chen Niu (2008) สรุปได้ดงันี ้

 1. วิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) ให้ควำมเข้มข้นของดีเอ็นเอสงูในหญ้ำอะตรำตมั หญ้ำพลิแคทูลมั 

หญ้ำแพงโกลำ   ถัว่ฮำมำต้ำ ถัว่ไมยรำ และถัว่ลิสงเถำ ขณะท่ีวิธีดดัแปลงจำก Chen Niu (2008) ให้ควำมเข้มข้นของ     ดี

เอน็เอสงูในหญ้ำรูซี่และถัว่ท่ำพระสไตโล โดยท่ีควำมเข้มข้นของดีเอ็นเอท่ีได้จำกทัง้ 2 วิธี ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัในหญ้ำเน

เปียร์ปำกช่อง 1 หญ้ำกินีสีมว่ง หญ้ำโร้ด และถัว่คำวำลเคด 

                        หญ้าอะตราตัม                                   หญ้าแพงโกลา                                                  
M                ก                      ข                         ก                       ข                                                          
         1       2       3       1       2       3       1       2       3       1       2       3         

                          หญ้าโร้ด                                           ถั่วไมยรา                                                  
M                ก                      ข                         ก                       ข                                                          
         1       2       3       1       2       3       1       2       3       1       2       3         

600 คู่เบส 

600 คู่เบส 



29 
 

2. วิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) ให้ดีเอน็เอท่ีมีคณุภำพดีและเพียงพอส ำหรับปฏิกิริยำพีซีอำร์ใน

พืชอำหำรสตัว์ทัง้ 12 ชนิด ซึง่เหมำะส ำหรับน ำไปใช้ในกำรระบสุำยพนัธุ์พืชอำหำรสตัว์ด้วยเคร่ืองหมำยดีเอ็นเอภำยใต้

วิธีพีซีอำร์ 

3. วิธีดดัแปลงจำก Doyle and Doyle (1987) มีต้นทุนในกำรสกัดต ่ำและใช้เวลำในกำรสกดัน้อยกว่ำวิธี

ดดัแปลงจำก Chen Niu (2008) 
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ผลของระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีมอมบาซา 

 

ศุภวันจกัรี   ดอนไสว1/       ไพฑรูย์ ป้องสนำม1/      วีระพงษ์ อดุรไสว2/          

แพรวพรรณ   เครือมงักร3/   กำนดำ นำคมณี3/ 
 

บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำผลของระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภำพหญ้ำกินนีมอมบำซำด ำเนินกำรทดลองใน สถำนี
พัฒนำอำหำรสัตว์ยโสธร อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวดัยโสธร ระหว่ำงเดือนเมษำยน 2554 ถึงมีนำคม 2556 วำง
แผนกำรทดลองแบบสุ่มในบล็อก (Randomized  Complete  Block  Design; RCBD) จ ำนวน  4 ซ ำ้ สิ่งทดลองคือ 
ระยะปลกู 3 ระยะ ได้แก่ 25x50  50x50  และ 75x50 เซนติเมตร ผลกำรทดลองพบว่ำกำรตดัวดัผลผลิตหญ้ำกินนี
มอมบำซำทุก 30 วัน ท่ีระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร ผลผลิตน ำ้หนักแห้งสูงสุด เท่ำกับ 5,750 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
รองลงมำคือ 4,394 และ 3,582 กิโลกรัม (P<0.05) ท่ีระยะปลูก 25x50 และ 75x50 เซนติเมตร ตำมล ำดับ 
เช่นเดียวกบัคำ่ผลผลิตโปรตีนตอ่ไร่ คือ ท่ีระยะปลกู 50x50 เซนติเมตรมีคำ่สงูสดุเท่ำกบั 757 กิโลกรัมน ำ้หนกัแห้งตอ่ไร่
ตอ่ปี (P<0.05) รองลงมำคือ 579 และ 475 กิโลกรัมน ำ้หนกัแห้งตอ่ไร่ตอ่ปี ท่ีระยะปลกู 25x50 และ 75x50 เซนติเมตร 
ตำมล ำดบั  ส ำหรับองค์ประกอบทำงเคมี พบว่ำค่ำโปรตีนหยำบ (CP) NDF และ ADF ของหญ้ำกินนีมอมบำซำในทุก
ระยะปลกูมีคำ่ไมต่ำ่งกนัทำงสถิติ โดยค่ำโปรตีนหยำบ (CP) มีค่ำระหว่ำง 12.64-12.83 เปอร์เซ็นต์ NDF มีค่ำระหว่ำง 
69.77-70.24 เปอร์เซน็ต์ และ ADF มีคำ่อยู่ระหวำ่ง 47.27-48.42  เปอร์เซน็ต์  

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : หญ้ากินนีมอมบาซา   ระยะปลูก   ผลผลิต       
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The Plant Spacing on Forage Yield and Quality of 

Panicum maximum cv. Mombaza 

   

Supawanchack-kri   Donsawai1/       Pitool   Pongsanam1/        Weerapng    Udonsawai2/   

 Prawpun   Khuamangkorn3/       Ganda  Nakamanee3/ 

 

Abstract 

  The experiment was conducted to determine the plant spacing on yield and quality of 
Mombaza grass at Yasothon Animal Nutrition Development Station, Kumkeunkaew District, Yasothon 
Province, during April 2011-March 2013. The experiment designed was randomized complete Block 
design (RCBD) with 4 replications, consisted of 25x50 cm 50x50 cm and 75x50 cm. plant spacing. 

 The results showed that Mombaza grass cutting age 30 days. The dry matter yield of 
plant spacing 50x50 cm. highest was 5,750 kg. rai-1 higher than 25x50 cm. and 75x50 cm. spacing were 
4,394 and 3,582 kg. rai-1 (P <0.05) respectively. The protein yield at 50x50 cm. spacing was 757 kg. rai-1  
higher than 25x50 and 75x50 cm.  spacing were 579 and 475 kg. rai-1 (P <0.05) respectively. For the 
chemical compositions every spacing not significant differences was 12.64–12.83 % protein.50x50 cm. 
spacing was 69.77-70.24 %NDF, and 47.27-48.42 % ADF.  

 

 

 

 

 

 

Keywords : Panicum maximum cv. Mombaza,    Plant spacing,       Forage yield       

Scientific No. : 57(2)-0214-103 
1/ Yasothon animal nutrition and development station , Khumkeunkaew, Yasothon. 
2/ Kalasin animal nutrition and development station, Maung, Yasothon. 
3/ Nakornratchasima animal nutrition research and development Center, Pak Chong, Nakornratchasima . 
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ค าน า 

เกษตรกรผู้ปลกูพืชอำหำรสตัว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยภำยใต้โครงกำรผลิตเสบียงสตัว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยของกรมปศสุตัว์ 
เป็นโครงกำรที่สร้ำงอำชีพใหม่และอำชีพหลกัให้เกษตรกรในหลำยจังหวดั  ซึ่งได้ด ำเนินกำรโครงกำรที่เป็นรูปธรรมมำ
ตัง้แต่ปี 2545 ปัจจุบนัมีเกษตรกรท่ีเป็นสมำชิกของโครงกำรจ ำนวน 210 กลุ่ม เกษตรกร 2,108 รำย (ส ำนกัพฒันำอำหำร
สตัว์ , 2556)  เป็นเกษตรกรท่ีปลกูหญ้ำกินนีสีม่วง ในพืน้ท่ี 22 จงัหวดั จ ำนวน 1,848 รำย พืน้ท่ีปลกู 4,742.75  ไร่ เมื่อ
ประมำณปี 2552 เกษตรกรผู้ปลกูหญ้ำกินนีสีม่วงเพ่ือกำรจ ำหน่ำยประสบปัญหำเร่ืองโรคใบจุดในหญ้ำกินนีสีม่วง ท่ีเกิด
จำกเชือ้รำ Helminthosporium   กำรระบำดพบมำกในช่วงฝนตกชกุ ท ำให้หญ้ำตำยและผลผลิตหญ้ำสดลดลง   เกษตรกร
ท่ีมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยหญ้ำลดลง   ส่วนเกษตรกรท่ีปลูกหญ้ำกินนีสีม่วงเพ่ือเลีย้งสัตว์ก็ได้รับผลกระทบปัญหำ
ดงักล่ำวนีเ้ช่นเดียวกนั จำกปัญหำดงักล่ำวข้ำงต้น กรมปศสุตัว์ โดยส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ได้มีกำรน ำเข้ำและคดัเลือก
หญ้ำกินนีมอมบำซำมำมำศกึษำเพ่ือหำแนวทำงในกำรใช้เป็นพนัธุ์สง่เสริมตอ่ไป 

หญ้ำกินนีมอมบำซำ (Panicum maximum cv. Mombaza) เป็นหญ้ำในสกุลเดียวกับหญ้ำกินนีสีม่วง  
สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในหลำยพืน้ท่ีของประเทศไทย ลักษณะคล้ำยหญ้ำกินนีสีม่วงมำก แต่ไม่เป็นโรคใบจุด   
Anonymous (2557) รำยงำนวำ่หญ้ำกินนีมอมบำซำ มีกำรเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสงู 3,750 กิโลกรัมน ำ้หนกัแห้ง
ตอ่ไร่  Souza (1999) รำยงำนวำ่ ในประเทศบรำซิล สำมำรถผลิตเมล็ดได้เพียง 11-29 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนในประเทศ
ไทย ไพบลูย์และศภุวนัจกัรี (2553)  รำยงำนวำ่ หญ้ำกินนีมอมบำซำผลิตเมลด็พนัธุ์บริสทุธ์ิ 162.2 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วน 
บุญส่งและคณะ (2555) รำยงำนว่ำ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ำกินนีมอมบำซำได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธ์ิ 129.9 
กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็นว่ำ หญ้ำกินนีมอมบำซำมีศักยภำพในกำรให้ผลผลิตเมล็ดสูง เหมำะสมท่ีจะใช้ส่งเสริมและ
แพร่กระจำยพนัธุ์ให้แก่เกษตรกร อย่ำงไรก็ตำม กำรปลกูสร้ำงแปลงหญ้ำกินนีมอมบำซำเพ่ือใช้เลีย้งสตัว์หรือผลิตหญ้ำ
สดจ ำหน่ำยจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีจะต้องศึกษำระยะปลูกท่ีเหมำะสมต่อกำรให้ผลผลิต  ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรแตก
แขนงและกำรให้ผลผลิตของพืชอำหำรสตัว์ 

กำรทดลองครัง้นีศ้กึษำในสถำนีพฒันำอำหำรสตัว์ยโสธร  ลกัษณะดินเป็นดินชุดอบุล ดินบนและดินล่ำงเป็น
ดินทรำยปนร่วน ดินระดบัลกึลงไปเป็นดินทรำย ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กน้อย ข้อมลูท่ีได้จำกกำรศึกษำจะ
น ำไปใช้ประโยชน์โดยขยำยผลให้เกษตรกรผู้ผลิตหญ้ำสดเพ่ือจ ำหน่ำยและเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

         ด ำเนินกำรทดลองปลูกหญ้ำกินนีมอมบำซำท่ีสถำนีพัฒนำอำหำรสตัว์ยโสธร  จังหวดัยโสธร ระหว่ำงเดือน 
เมษำยน 2554 ถึงเดือนมีนำคม 2556 วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มภำยในบล็อก  (Randomized Complete  Block  
Design : RCBD)  กำรทดลองมีจ ำนวน 4   ซ ำ้ สิ่งทดลอง ประกอบด้วย 3 ระยะปลกู คือ  25X50  50X50 และ 75X50 
เซนติเมตร   

 



34 
 

การเตรียมแปลง 

ไถพรวนดินจนร่วนและปรับพืน้ท่ีให้สม ่ำเสมอ แบ่งเป็นแปลงย่อยขนำด 3x3 เมตร จ ำนวน 12 แปลง และใส่
ปุ๋ ยคอกรองพืน้อตัรำ 2 ตนัตอ่ไร่ และใสปุ่๋ ยผสมสตูร  15-15-15 อตัรำ 50 กิโลกรัมตอ่ไร่ เป็นปุ๋ ยรองพืน้พร้อมปลกู  เก็บ
ตวัอย่ำงดินก่อนกำรทดลองและเม่ือสิน้สดุกำรทดลอง  ทุกแปลง  ส่งวิเครำะห์หำค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ปริมำณ
อินทรียวตัถุ (Organic matter) ปริมำณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (Available P) และปริมำณโพแทสเซียมท่ี
แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable K)      

การปลูกและดูแลรักษา 

ปลกูด้วยต้นกล้ำอำยุ 41 วนัในแปลงทดลองท่ีเตรียมไว้ ใช้ระยะปลกู ตำมแผนกำรทดลองโดยปลกูหลมุละ 3-
5 ต้น (ปลกูวนัท่ี 5 เมษำยน 54) เม่ือสงัเกตวำ่ต้นกล้ำแข็งแรงดีแล้วจะถอนต้นกล้ำให้เหลือหลมุละ 2 ต้น ท ำกำรก ำจดั
วชัพืชหลงัจำกปลกูหญ้ำไปแล้วประมำณ 1 เดือน และใส่ปุ๋ ยยูเรียอตัรำ 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีกำรให้น ำ้ในช่วงฝนทิง้ช่วง
อย่ำงสม ่ำเสมอ ส่วนในฤดูแล้ง (ตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2554- มีนำคม 2555 และช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2555 - 
กมุภำพนัธ์ 2556)  จะให้น ำ้ สปัดำห์ละ 1 ครัง้ โดยกำรปลอ่ยน ำ้เข้ำแปลงให้ทัว่ทัง้แปลง 

 การตัด 

ตดัปรับหญ้ำทกุแปลงพร้อมกันท่ีอำยุ 50 วนั ไม่ได้วดัผลผลิต และครัง้ต่อไปเพ่ือวดัผลผลิต ทุกๆ 30   วนั ชัง่
น ำ้หนกัหญ้ำสดจำกกำรตดัแต่ละครัง้ เพ่ือประเมินผลผลิตต่อพืน้ท่ี 1 ไร่ จำกนัน้น ำหญ้ำสดแปลงละ 1 กิโลกรัมไปผึ่ง
ในร่ม ประมำณ 3 วนั จนได้น ำ้หนกัแห้งคงท่ี สง่ตวัอย่ำงหญ้ำแห้งตรวจวิเครำะห์เปอร์เซ็นต์โปรตีน Neutral detergent 
fiber (NDF)  Acid detergent fiber (ADF) ตำมวิธีมำตรฐำน AOAC (1984) ท่ีศนูย์วิจยัและพัฒนำอำหำรสตัว์
นครรำชสีมำ  

การเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูล 

  วิเครำะห์ข้อมลูควำมสงู จ ำนวนแขนงต่อกอ น ำ้หนกัแห้ง เปอร์เซ็นต์โปรตีนหยำบ NDF  ADF    โดยวิธี 
Analysis of Variance และทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test (Steel 

and Torries,1999) 

 

ผลการทดลอง 

คณุสมบัติทำงเคมีของดินและปริมำณน ำ้ฝนผลกำรวิเครำะห์คุณสมบัติของดินก่อนกำรทดลอง มีค่ำควำม
เป็นกรด-ด่ำงเฉลี่ย 5.6ปริมำณอินทรียวตัถุเท่ำกับ 0.65 เปอร์เซ็นต์ ปริมำณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมท่ีใช้ได้ 16 
และ 21 พีพีเอม็  ตำมล ำดบั จดัว่ำเป็นดินท่ีมีควำมอดุมสมบูรณ์ปำนกลำง เมื่อสิน้สดุกำรทดลอง ค่ำอินทรีวตัถุ ลดลง
ประมำณคร่ึงของช่วงก่อนกำรทดลอง  ทัง้นีอ้ำจเน่ืองมำจำก ระหว่ำงตัดผลผลิตออกไปจำกแปลง แต่ไม่ได้เติม
อินทรียวตัถุหรือปุ๋ ยคอกกลบัเข้ำไปในแปลงอีกจึงท ำให้มีค่ำลดลง ส่วนปริมำณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม  มีค่ำ
เพ่ิมขึน้เล็กน้อย ทัง้นีเ้น่ืองจำก ในช่วงเตรียมดินปลูก ได้ใส่ปุ๋ ยรองพืน้พร้อมปลูกสูตร 15-15-15 อำจจะสะสมใน
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ดิน  เพรำะฟอสฟอรัสอยู่ในรูปของสำรประกอบ สำรำนุกรมไทย , (มปป.) อธิบำยว่ำ สำรประกอบของธำตุ
ฟอสฟอรัสในดิน แม้จะพบว่ำมีมำกแต่อยู่ในรูปละลำยน ำ้ยำก จึงมีปัญหำเสมอว่ำดินถึงแม้จะมีฟอสฟอรัสมำก 
แต่พืชก็ขำดฟอสฟอรัส ส่วนโพแทสเซียมจะใช้ประโยชน์ได้จะต้องอยู่ในรูปอนุมูลบวก (K+) เท่ำนัน้ ถ้ำไม่อยู่ในรูป
ดงักลำ่วจะเป็นสว่นท่ีพืชไมส่ำมำรถใช้ประโยชน์ได้ จะถกูยดึไว้ท่ีอนภุำคดิน กรมพฒันำท่ีดิน (2553) 

ปริมำณน ำ้ฝนระหว่ำงด ำเนินกำรทดลอง แสดงในภำพท่ี 1 ปี 2554 ปริมำณน ำ้ฝนตลอดทัง้ปี 1,279.6 
มิลลิเมตร ช่วงเร่ิมกำรทดลอง เดือนเมษำยน 2554 เร่ิมมีฝน และมีปริมำณน ำ้ฝนมำกในช่วงเดือนกรกฏำคม ถึงเดือน
ตลุำคม ปี 2555 ปริมำณน ำ้ฝนตลอดทัง้ปี 1,697.9 มิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบกบัปริมำณน ำ้ฝนช่วง 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ มี
ค่ำเฉลี่ยปีละ 1,377  มิลลิเมตร  ปริมำณน ำ้ฝนปีแรก  มีปริมำณใกล้เคียงกับค่ำเฉลี่ยย้อนหลงั 5 ปี แต่ในปีท่ี 2 มี
ปริมำณน ำ้ฝนมำกกว่ำค่ำเฉลี่ย และมีฝนตกในช่วงเดือนธันวำคม 2555 หญ้ำกินนีมอมบำซำตอบสนองต่อกำร
เจริญเติบโตดี  

 

            ที่มา : สถำนีฝนอ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จงัหวดัยโสธร  

  ภาพที่ 1:  แสดงปริมำณน ำ้ฝน ปี 2554-2555 และ เฉลี่ยย้อนหลงั ปี 2549-2553  
 

ความสูงของหญ้ากนินีมอมบาซา 

            หญ้ำกินนีมอมบำซำท่ีปลกูระยะตำ่งกนัจะมีผลตอ่ควำมสงูของต้นหญ้ำ ท่ีอำยตุดั 30 วนั  ดงัแสดงในตำรำงท่ี 
1 จะเห็นว่ำ ในปีท่ี 1 กำรปลกูระยะ 25x50 และ  50x50 เซนติเมตร ต้นหญ้ำจะสงูใกล้เคียงกนัคือ 82.92 และ 80.88 
เซนติเมตร ซึง่สงูกว่ำกำรปลกูท่ีระยะ 75x50 เซนติเมตรท่ีสงูเพียง 76.66 (P<0.05)  ส่วนในปีท่ี 2 ท่ีระยะปลกู 25x50 
และ  50x50 เซนติเมตร ต้นหญ้ำมี ควำมสูง  82.90  และ 80.89 เซนติเมตร  และสูงกว่ำกำรปลูกระยะ 75x50 
เซนติเมตร ท่ีสงูเพียง  77.42 เซนติเมตร ซึง่เป็นไปท ำนองเดียวกบัควำมสงูจำกกำรทดลองเฉลี่ยทัง้ 2 ปี โดยต้นหญ้ำ
กินนีมอมบำซำ ท่ีปลกูระยะ 25x50 และ  50x50 เซนติเมตร ต้นหญ้ำสงู  83.92 และ 81.89 เซนติเมตร ตำมล ำดบั  ซึง่
สงูกว่ำ กำรปลกูระยะ 75x50 เซนติเมตร ท่ีสงูเพียง 77.04 เซนติเมตร  (P<0.05)  จะเห็นว่ำ  กำรขยำยระยะปลกูให้
ห่ำงมำกเป็น 75x50 เซนติเมตร ไม่มีผลท ำให้ควำมสงูของต้นหญ้ำเพ่ิมตำมแต่กลบัจะท ำให้ต้นหญ้ำมีควำมสงูลดลง 
เน่ืองจำกกำรปลกูหญ้ำในระยะท่ีถ่ีจะมีกำรแข่งขนัในกำรรับแสงเพ่ือกำรสงัเครำะห์แสง สร้ำงอำหำร และเจริญเติบโต  
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จงึมีควำมสงูมำกกวำ่หญ้ำท่ีปลกูในระยะห่ำง อย่ำงไรก็ตำม กำรขยำยระยะปลกูให้ห่ำงมำกขึน้เป็น 75x50 เซนติเมตร 
ท ำให้หญ้ำมีควำมสงูน้อยกวำ่ท่ีระยะปลกู 50x50 เซนติเมตร สอดคล้องกบั  พิสทุธ์ิ และคณะ (2542) รำยงำนว่ำหญ้ำ
กินนีสีมว่ง ท่ีระยะปลกูตำ่งกนัไมม่ีผลท ำให้มีควำมสงูแตกตำ่งกนั  แตส่งูกว่ำควำมสงูของหญ้ำกินนีสีม่วง ท่ีศกึษำโดย 
อภินนัท์ และคณะ (2556) รำยงำนวำ่ หญ้ำกินนีสีมว่งปลกูในร่มเงำสวนปำล์ม หญ้ำมีควำมสงู 69.62 เซนติเมตร และ  
แตต่ ่ำกวำ่ จกัรี และคณะ (2556) รำยงำนวำ่ หญ้ำกินนีมอมบำซำมีควำมสงู 120.58 เซนติเมตร 

 
ตารางที่ 1 อิทธิพลของระยะปลกูท่ีมีตอ่ควำมควำมสงูของต้นหญ้ำกินนีมอมบำซำ 

ระยะปลกู (ซม.) ควำมสงูของหญ้ำกินนีมอมบำซำ (ซม.) 
 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 เฉลี่ย 

25x50 82.92a 84.90a 83.92a 
50x50 80.88a 82.89a 81.89a 
75x50 76.66b 78.42b 77.04b 

    
       % CV 2.42 1.31 1.71 
  -   ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งชนิดกนัก ำกบัในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 
95 เปอร์เซน็ต์ 

จ านวนต้นต่อกอของหญ้ากินนีมอมบาซา 

หญ้ำกินนีมอมบำซำท่ีปลกูระยะตำ่งกนัจะมีผลตอ่จ ำนวนต้นตอ่กอตำ่งกนั แสดงในตำรำงท่ี 2  จะเห็น
วำ่ ในปีท่ี 1 กำรปลกูระยะ 25x50 เซนติเมตร แตล่ะกอมีจ ำนวน 20.96 ต้น ซึง่น้อยกวำ่ กำรปลกูระยะ 50x50 และ 
50x75 เซนติเมตร ท่ีแตล่ะกอมี 45.52 และ 50.96  ต้น ตำมล ำดบั (P<0.05) สว่นในปีท่ี 2 จ ำนวนต้นตอ่กอเพ่ิมขึน้เป็น 
23.28 ต้น และ 54.24 กบั 56.43 ต้น ตำมล ำดบั (P<0.05) เม่ือพิจำรณำคำ่เฉลี่ยของจ ำนวนต้นตอ่กอของทัง้ 2 ปี 
พบวำ่ ทีระยะปลกู 25x50  50x50 และ 75x50 เซนติเมตร จะมีจ ำนวนต้นแตล่ะกอ 22.22  49.86 และ 53.70 ต้น 
ตำมล ำดบั ซึง่แตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั (P<0.05)  กำรขยำยระยะปลกูให้ห่ำงขึน้  จะท ำให้มีกำรแตกแขนงเพ่ิมขึน้ 
เช่นเดียวกบั พิสทุธ์ิ และคณะ(2542) รำยงำนวำ่หญ้ำกินนีสีมว่งมีกำรแตกแขนง 49.2 ต้นตอ่กอ และ อภินนัท์และ
คณะ (2556) รำยงำนวำ่กำรปลกูหญ้ำกินนีสีมว่งท่ีขยำยระยะปลกูจำก 25x25  25x50 และ 50x50 เซนติเมตร จ ำนวน
แขนงตอ่กอ มีคำ่ 4.88  6.0 และ 10.67 ต้นตอ่กอ ตำมล ำดบั  
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ตารางที่ 2 อิทธิพลของระยะปลกูท่ีมีตอ่จ ำนวนต้นตอ่กอของหญ้ำกินนีมอมบำซำ 

ระยะปลกู จ ำนวนต้นตอ่กอของหญ้ำกินนีมอมบำซำ 
(ซม.) ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 เฉลี่ย 
25x50 20.96c 23.28b 22.11c 
50x50 45.52b 54.24b 49.86b 
75x50 50.96a 56.43a 53.7a 

    
% CV 6.51 1.63 1.44 

-   ตวัเลขท่ีมีอกัษร abc ตำ่งชนิดกนัก ำกบัในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ท่ีระดบัควำม
เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ 

เมื่อจ ำนวนแขนงต่อกอมำกจึงท ำให้จ ำนวนแขนงต่อพืน้ท่ีมำก ส่งผลให้ผลผลิตของหญ้ำเพ่ิมขึน้เมื่อ
ระยะปลูกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม  เมื่อปลกูระยะห่ำงมำกจนเกินไป ท่ีระยะ 75x50 เซนติเมตร จ ำนวนกอต่อพืน้ท่ีจะ
แตกแขนงตอ่กอมำกก็ตำม แตก่็ยงัมีจ ำนวนน้อยกวำ่กำรปลกูท่ีระยะ 50x50 เซนติเมตร   

 ผลผลิตหญ้ากนินีมอมบาซา 
     ผลผลิตน า้หนักสด 

 เม่ือปลกูท่ีระยะตำ่งกนัจะได้ผลผลิตน ำ้หนกัหญ้ำสดต่ำงกนั ดงันี ้ในปีท่ี 1 ท่ีระยะปลกู 25x50   50x50 และ 
75x50 เซนติเมตรได้ผลผลิตน ำ้หนกัสดรวม 13,773  20,046  และ13,738 กิโลกรัมตอ่ไร่ ตำมล ำดบั (P<0.05) สว่นปีท่ี 
2 ได้ผลผลิตน ำ้หนกัสดรวม 26,318   32,427  และ19,655 กิโลกรัมตอ่ไร่  ตำมล ำดบั (P<0.05)  เม่ือพิจำรณำผลผลิต
หญ้ำสดเฉลี่ย 2 ปี พบว่ำ กำรปลกูท่ีระ 50x50 เซนติเมตร ได้ผลผลิตหญ้ำสดเฉลี่ย 26,232 กิโลกรัมต่อไร่ สงูกว่ำเมื่อ
ปลกูท่ีระยะ 20,046 และ 16,469 กิโลกรัมตอ่ไร่ ตำมล ำดบั (P<0.05) แสดงในตำรำงท่ี 3 

ตารางที่ 3 อิทธิพลของระยะปลกูตอ่ผลผลิตน ำ้หนกัสดของหญ้ำกินนีมอมบำซำ 

ระยะปลกู ผลผลิตน ำ้หนกัสดหญ้ำกินนีมอมบำซำ  (กก/ไร่) 
(ซม.) ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 เฉลี่ย 
25x50 13,773b 26,318b 20,046b 
50x50 20,046a 32,427a 26,232a 
75x50 13,738b 19,655c 16,469c 
% CV 4.4 6.7 6.0 

-  ตวัเลขท่ีมีอกัษร abc ตำ่งชนิดกนัก ำกบัในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ท่ีระดบัควำม
เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ 

  ผลผลิตหญ้ำสดท่ีได้จำกกำรตดัแต่ละเดือน พบว่ำ ท่ีระยะปลกู 50x50 เซนติเมตร ผลผลิตหญ้ำสดท่ีได้แต่
ละเดือนจะสงูกว่ำ เมื่อปลกูท่ีระยะ 25x50  และ 75x50 เซนติเมตร ตำมล ำดบัในช่วงฤดแูล้งตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 
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ถึง มีนำคม ของทัง้ 2 ปี ผลผลิตหญ้ำสดทุกระยะกำรปลกูจะลดลงอย่ำงชดัเจน แต่ท่ีระยะ 50x50 เซนติเมตร  แม้จะ
ลดลงแตก่็ยงัให้ผลผลิตมำกกวำ่กำรปลกูระยะท่ีห่ำงและแคบกวำ่นี ้แสดงในภำพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2  ผลผลิตน ำ้หนกัหญ้ำสดท่ีระยะปลกูตำ่งๆของหญ้ำกินนีมอมบำซำ  

    ผลผลิตน า้หนักแห้ง 
หญ้ำกินนีมอมบำซำท่ีปลูกระยะต่ำงกัน ตลอดระยะเวลำทดลอง 2 ปี ตัดได้ 21 ครัง้ แสดงในตำรำงท่ี 4 

พบว่ำ ในปีท่ี 1 ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งของหญ้ำกินนีมอมบำซำท่ีระยะปลกู 25x50 50x50  และ 75x50 เซนติเมตร ได้
ผลผลิตน ำ้หนกัแห้ง 3,019  4,394 และ 2,988 กิโลกรัมตอ่ไร่ ตำมล ำดบั ซึง่แตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ส่วน
ในปีท่ี 2 ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งเมื่อปลกูท่ีระยะ 50x50  25x50   และ 75x50 เซนติเมตร มีค่ำ 5,769  7,108  และ 4,275 
กิโลกรัมต่อไร่  ตำมล ำดบั ซึง่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05)   เมื่อพิจำรณำค่ำเฉลี่ยผลผลิตน ำ้หนกั
แห้งของทัง้ 2 ปี ได้ผลผลิต 5,750   4,394 และ 3,582 กิโลกรัมต่อไร่ท่ีระยะ 50x50  25x50 และ 75x50 เซนติเมตร 
ตำมล ำดบั แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคญั (P<0.05) กำรปลูกหญ้ำกินนีมอมบำซำท่ีระยะ 50x50  เซนติเมตร จะให้
ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งมำกกว่ำ ระยะ 25x50 และ 75x50 เซนติเมตร ตำมล ำดบั (P<0.01) กำรขยำยระยะปลกูเพ่ิมขึน้ 
ให้ผลกำรทดลองเช่นเดียวกบั พิสทุธ์ิ และคณะ(2542) ท่ีขยำยระยะปลกู เพ่ือขึน้จำก  30x30  40x40 และ 50x50 
เซนติเมตร จะท ำให้ผลผลิตเพ่ิมขึน้ เป็น 1,014.8  1,003.1 และ 1,167.7 กิโลกรัมตอ่ไร่  

ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งท่ีระยะปลกู 50x50 เซนติเมตร เป็นระยะปลกูท่ีให้ผลผลิตน ำ้หนักแห้งสงูกว่ำ กำรปลกูท่ี
ระยะแคบและห่ำงมำกกวำ่นี ้ผลผลิตท่ีได้ก็สงูกวำ่ พิมพำพร และคณะ (2556)   ได้ผลผลิตน ำ้หนกัแห้ง 4,662 กิโลกรัม
ต่อไร่ และสงูกว่ำ รัชดำวรรณ และคณะ (2549) ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งของหญ้ำกินนีสีม่วง ผลผลิตน ำ้หนกัแห้ง 4,866 
กิโลกรัม ท่ีปลกูแบบประณีตในจงัหวดัสโุขทยั   
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ตารางที่ 4 อิทธิพลของระยะปลกูตอ่ ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งของหญ้ำกินนีมอมบำซำ  

ระยะปลกู    น ำ้หนกัแห้ง ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งของหญ้ำกินนีมอมบำซำ (กก./ไร่) 
(ซม.) % ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 เฉลี่ย 
25x50 21.92 3,019b 5,769b 4,394b 
50x50 21.92 4,394a 7,108a 5,750a 
75x50 21.75 2,988b 4,275c 3,582c 

     
%CV  4.7 6.23 5.22 

  - ตวัเลขท่ีมีอกัษร abc ตำ่งชนิดกนัก ำกบัในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี  ระดบัควำม 
    เช่ือมัน่ 95  เปอร์เซน็ต์ 

    ผลผลิตโปรตีน 

ผลผลิตโปรตีนของหญ้ำกินนีมอมบำซำ ท่ีระยะปลกูต่ำงกนัแสดงในตำรำงท่ี 5 จะเห็นว่ำ ในปีท่ี 1 ผลผลิต
โปรตีน ของหญ้ำกินนีมอมบำซำ ท่ีระยะปลกู  50x50 เซนติเมตร มีค่ำ 557 กิโลกรัมต่อไร่ ซึง่มำกกว่ำ เมื่อปลกูท่ีระยะ 
25x50 กบั 75x50 เซนติเมตร ท่ีมีคำ่ 381 กบั 370 กิโลกรัมตอ่ไร่  (P<0.05) และในปีท่ี 2 ก็ได้ผลผลิตโปรตีนในท ำนอง
เดียวกัน คือ ท่ีระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร มีค่ำ 883 กิโลกรัมต่อไร่ มำกว่ำเมื่อปลกูท่ีระยะ 25x50  (มีค่ำ 729 
กิโลกรัมตอ่ไร่) และ 75x50 เซนติเมตร (มีคำ่531 กิโลกรัมตอ่ไร่) อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05)   

ส ำหรับค่ำเฉลี่ยของผลผลิตโปรตีนของทัง้ 2 ปี เป็นไปในท ำนองเดียวกับปีท่ี 2 คือท่ีระยะปลูก 50x50 
เซนติเมตร (มีคำ่757 กิโลกรัมตอ่ไร่) มำกกวำ่เม่ือปลกูท่ีระยะ 25x50 เซนติเมตร (มีคำ่ 579 กิโลกรัมตอ่ไร่) และ 75x50 
เซนติเมตร (มีค่ำ 475 กิโลกรัมต่อไร่) อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05) กำรขำยำยระยะปลูกให้ห่ำงมำกขึน้เป็น 
75x50 เซนติเมตร ให้ผลผลิตโปรตีนท่ี แตกต่ำงกับ พิสุทธ์ิ และคณะ (2542) ท่ีขยำยระยะปลูก เพ่ือขึน้จำก  30x30  
40x40 และ 50x50 เซนติเมตร จะท ำให้ผลผลิตโปรตีนเพ่ิมขึน้ เป็น 63.93  62.27 และ 74.97 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตำมล ำดบั 
   กำรปลูกท่ีระยะถ่ี แม้จะปลูกได้หลำยกอต่อพืน้ท่ี แต่กำรแตกแขนงถูกจ ำกดัด้วยพืน้ท่ี  เมื่อขยำยระยะปลูก
เ พ่ิมขึน้กำรแตกแขนงจะเพ่ิมขึน้  แต่ ถ้ำขยำยระยะปลูกห่ำงมำกจนเกินไป ท่ีระยะ 75x50 เซนติ เมตรถึง 
แม้กำรแตกแขนงของแต่ละกอจะมำกแต่ค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนแขนงต่อพืน้ท่ีจะต ่ำส่งผลให้ผลผลิตก็ต ่ำกว่ำกำรปลูก 
ระยะ 50x50 เซนติเมตร ตลอดจนมีปัญหำด้ำนวัชพืชระหว่ำงระยะปลูก ซึ่งจะแย่งธำตุอำหำรและน ำ้  
ก็จะมีผลท ำให้ผลผลิตหญ้ำลดลงอีกด้วย ซึง่ก็มีผลตอ่ผลผลิตโปรตีนของหญ้ำกินนีมอมบำซำด้วยเช่นเดียวกนั    
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ตารางที่ 5 อิทธิพลของระยะปลกูตอ่ ผลผลิตโปรตีนน ำ้หนกัแห้งของหญ้ำกินนีมอมบำซำ  

ระยะปลกู ผลผลิตโปรตีนน ำ้หนกัแห้งของหญ้ำกินนีมอมบำซำ  (กก./ไร่) 
(ซม.) ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 เฉลี่ย 
25x50 381b 729b 579b 
50x50 557a 883a 757a 
75x50 370b 531c 475c 

    
% CV 5.76 6.4 6.08 

-   ตวัเลขท่ีมีอกัษร abc ตำ่งชนิดกนัก ำกบัในแนวตัง้ แสดงควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี ระดบัควำม
เช่ือมัน่ 95  เปอร์เซน็ต์ 

ส่วนประกอบทางเคมีของหญ้ากนินีมอมบาซา 

ตำรำงท่ี 6 แสดงค่ำเฉลี่ยส่วนประกอบทำงเคมีของหญ้ำกินนีมอมบำซำตลอดกำรทดลอง 2 ปี ท่ีปลูกระยะ
ต่ำงกนั พบว่ำระยะปลกูไม่มีผลต่อ เปอร์เซ็นต์โปรตีนหยำบ (CP)  NDF และ  ADF เปอร์เซ็นต์โปรตีนหยำบของหญ้ำ
กินนีมอมบำซำ คือท่ีระยะปลกู 25x50  50x50 และ 50x50 เซนติเมตร หญ้ำมีโปรตีน 12.64  12.69 และ 12.83 
เปอร์เซ็นต์  ตำมล ำดบั (P>0.05)  ซึง่กำรขยำยระยะปลกูให้ห่ำงเป็น 75x50 เซนติเมตรไม่ได้ท ำให้เปอร์เซ็นต์โปรตีน
หยำบ(CP) สอดคล้องกบั  พิสทุธ์ิ และคณะ (2542)  รำยงำนว่ำระยะปลกูไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์โปรตีนหยำบ(CP)ของ
หญ้ำกินนีสีมว่ง แตต่ ่ำกวำ่ อภินนัท์ และคณะ (2556) รำยงำนวำ่หญ้ำกินนีสีมว่งในร่มเงำ มีโปรตีน 15.82 เปอร์เซน็ต์   

ส ำหรับค่ำ NDF ของหญ้ำกินนีมอมบำซำท่ีระยะปลกู  25x50  50x50 และ 75x50 เซนติเมตร มีค่ำใกล้ เคียงกนั 
โดยมีคำ่เท่ำกบั 70.24  70.40 และ 69.77 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั  ซึง่มีค่ำใกล้เคียงกบัหญ้ำกินนีสีม่วง ท่ีศกึษำโดย อภินนัท์ 
และคณะ (2556) ท่ีระยะปลกู 25x50  50x50 และ 25x25 เซนติเมตร มีค่ำ NDF  70.03  69.0  และ 71.05 เปอร์เซ็นต์ แต่ต ่ำ
กวำ่ จกัรี และคณะ (2556) รำยงำนวำ่หญ้ำกินนีมอมบำซำ มีคำ่ NDF 73.15 เปอร์เซน็ต์   

ส ำหรับค่ำ ADF มีค่ำก็มีค่ำใกล้เคียงกนั  คือ 47.79  47.27  และ 48.42 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั  แต่สงูกว่ำ
รำยงำนของ จกัรี และคณะ (2556)  หญ้ำกินนีมอมบำซำ มีค่ำ ADF 44.68 เปอร์เซ็นต์ ค่ำ ADF ท่ีศกึษำโดย อภินนัท์ 
และคณะ (2556) ท่ี 25x50  50x50 และ 25x25 เซนติเมตร มีคำ่  42.50  40.59  43.95 ตำมล ำดบั  

 
ตารางที่ 6 อิทธิพลของระยะปลกูตอ่เปอร์เซน็ต์ โปรตีนหยำบ (CP)  NDF และ ADF ของหญ้ำกินนีมอมบำซำ  

ระยะปลกู (ซม.)    น ำ้หนกัแห้ง (%) CP (%) NDF (%) ADF (%) 
25x50 21.92 12.64 70.24 47.79 
50x50 21.92 12.69 70.40 47.27 
75x50 21.75 12.83 69.77 48.42 
% CV 1.37 2.03 0.97 1.38 
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             กำรปลกูหญ้ำกินนีมอมบำซำท่ีระยะ 25x50 เซนติเมตร ถึงแม้ว่ำจะสูงเร็วแต่กำรแตกแขนงใหม่นัน้ถูกจ ำกัด
ด้วยพืน้ท่ีแคบ  แตถ้่ำปลกูท่ีระยะห่ำง  75x50  เซนติเมตร แม้จะมีกำรแตกแขนกจ ำนวนมำกในแต่ละกอแต่หญ้ำมีกำร
เติบโตด้ำนควำมสงูช้ำ ท ำให้มีปัญหำวชัพืชและปัญหำในกำรเก่ียวเน่ืองจำกขนำดกอใหญ่เกินไป  แต่กำรปลกูท่ีระยะ 
50x50  เซนติเมตร กำรแตกกอหรือจ ำนวนต้นตอ่พืน้ท่ีจะสม ่ำเสมอ ไมถ่กูจ ำกดัด้วยพืน้ท่ีไมม่ีปัญหำกำรวชัพืชและกำร
เก็บเก่ียว  และทกุระยะปลกูไมพ่บปัญหำโรคใบจดุตลอดกำรทดลอง 

 

สรุปผลการทดลอง 

กำรศกึษำระยะปลกู ตอ่ผลผลิตและองค์ประกอบทำงเคมีของหญ้ำกินนีมอมบำซำ ระยะ  25x50 50x50 และ 
75x50 เซนติเมตร  ลกัษณะดินเป็นชดุดินอบุล สรุปได้ดงันี ้

1. ผลผลิตหญ้ำกินนีมอมบำซำท่ีระยะ 50x50 เซนติเมตร สงูกวำ่กำรปลกูท่ีระยะ 25x50 และ 75x50 
เซนติเมตร  ตำมล ำดบั 

2. องค์ประกอบทำงเคมีของหญ้ำกินนีมอมบำซำ กำรปลกูท่ีระยะตำ่งกนัไมม่ีผลท ำให้ระดบั เปอร์เซน็ต์
โปรตีนหยำบ(CP)  NDF และ ADF แตกตำ่งกนั  

 

ข้อเสนอแนะ 

กำรศึกษำครัง้นีเ้ป็นกำรหำผลผลิตหญ้ำกินนีมอมบำซำ  ในแปลงทดลองขนำดเล็ก ควรมีกำรทดสอบผล
กำรศกึษำในแปลงขนำดใหญ่  หรือทดลองในพืน้ท่ีของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรท่ีปลกูหญ้ำเพ่ือกำรจ ำหน่ำย  ท่ีมี
ประสบกำรณ์ ในกำรผลิตและกำรจดักำรท่ีประณีตและต่อเน่ืองหลำยปี  จะได้ผลผลิตท่ีชดัเจน ตลอดจนต้นทุนและ
ผลตอบแทนกรณีท่ีปลูกเพ่ือจ ำหน่ำย  เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจกับพืช นิดอื่น  และกำร
ยอมรับของเกษตรกร    
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โครงการน าร่องการผลิตหญ้ากินนีมอมบาซาโดยเกษตรกรรายย่อยในพืน้ที่จังหวัดยโสธร 
 

ศุภวันจกัรี ดอนไสว 1  ศภุลกัษณ์ ฮำร์ริสนั 2  อศัวิน สำยเชือ้ 2 
 

บทคัดย่อ 

กรมปศสุตัว์ได้มีกำรสง่เสริมให้เกษตรกรปลกูหญ้ำเพ่ือกำรจ ำหน่ำยสร้ำงรำยได้ให้กบัเกษตรกร โดยเฉพำะ

จงัหวดัยโสธร ท่ีปลูกหญ้ำกินนีสีม่วงเพ่ือกำจ ำหน่ำยสร้ำงรำยได้มัน่คงให้เกษตรกรมำตัง้แต่ปี 2545 ต่อมี ปี 2551-

2552 เกิดกำรโรคใบจดุในหญ้ำกินนีสีมว่ง ลกัษณะใบเป็นสีเหลือง และตำย กรมปศสุตัว์ได้มีกำรศกึษำวิจยัหญ้ำพนัธุ์

กินนีมอมบำซำซึ่งให้ผลผลิตสูงและไม่ปรำกฏว่ำมีอำกำรโรคใบจุด  จึงน ำมำทดลองน ำร่องในพืน้ท่ีเกษตรกรท่ีปลูก

หญ้ำกินนีสีม่วงเพ่ือจ ำหน่ำย  ท่ีบ้ำนกว้ำง ต ำบลเข่ืองค ำ อ ำเภอเมือง จังหลัดยโสธร   จ ำนวน 4 รำยๆละ 1 ไร่  

ด ำเนินกำรระหวำ่งเดือนกรกฎำคม 2555 ถงึ เดือนกนัยำยน 2556      

ผลกำรศกึษำ   พบว่ำ เกษตรกรตดัหญ้ำท่ีอำยุ 30 วนั  ได้ผลผลิตน ำ้หนกัสดเฉลี่ย 24,435 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

หรือผลผลิตน ำ้หนกัแห้งเฉลี่ย 4,985 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  โปรตีนเฉลี่ย 13 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 9,261.10 บำท

ตอ่ไร่  จ ำหน่ำยหญ้ำสดได้ในรำคำกิโลกรัมละ 2  บำท ได้รับผลตอบแทนหรือก ำไรสทุธิเฉลี่ย 39,608.90 บำทตอ่ไร่   

เกษตรกรตวัอย่ำงท่ีปลกูหญ้ำเพ่ือกำรจ ำหน่ำย ยอมรับในกำรปลกูหญ้ำกินนีมอมบำซำทดแทนหญ้ำกินนีสีม่วง 

เน่ืองจำกกำรจดักำรแปลงไมแ่ตกตำ่งจำกหญ้ำกินนีสีมว่ง มีกำรเจริญเติบโตเร็วสำมำรถตดัได้ 9 รอบตอ่ปี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : หญ้ากินนีมอมบาซา   ผลผลิต    ต้นทุนและผลตอบแทน   เกษตรกรรายย่อย 

เลขทะเบียนวิชาการ :  
1 สถำนีพฒันำอำหำรสตัว์ยโสธร อ.ค ำเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 
2 ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์  
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The pilot project of Mombasa guinea grass production by small holder farmer 

in Yasothon province 

 

Supawanchack-kri Donsawai 1  Supaluck Harrison 2 Autsawin Saichuer 2 

 

Abstract  

Department of Livestock Development is has encouraged to grass production for sell to farmers. 

Since farmers in Yasothon Province have grown Purple guinea grass for sell in 2002 and there was leaf 

spot disease (yellow leaf and die) in 2009. The Department of Livestock Development has investigated 

Mombasa guinea grass which have high production yield and without the leaf spot disease. 

Consequently, the Mombasa guinea grass has been implemented in the pilot area on 4 smallholders with 

1 rai of each at Ban Kwang, Khueangkham Sub-district, Mueang District, Yasothon Province. The study 

aimed to examine productivity and production cost and during July 2012 to September 2013.  

The study result showed that cutting  at 30 days interval has average fresh yield 24,435 

kg./rai/year, average dry matter yield 4,985 kg./rai/year and average crude protein 13 percent. Total costs 

of production was 9,261.10 baht/rai, farmer sold fresh forage of th price of 2 bath/kg. There was profit 

about 39,608.90 baht/rai  

 Moreover, Smallholder planting grass for sale accepted Mombasa guinea grass replacing purple 

guinea grass. because the mombasa guinea grass had higher growth rate and high yield. Than purple 

guinea grass with average  9 cut  per year. 

 

 

  

 

 

 

 
Keywords:  Mombasa guinea grass , Forage production, Cost and Profit, Small holder 

Scientific No.:  
1 Yasothon of Animal Nutrition Development Station, Kamkuenkaew District, Yasothon Province. 
2 Bureau of Animal Nutrition Development. Department of Livestock Development , Bangkok 
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ค าน า 

 อำชีพปลกูพืชอำหำรสตัว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำย นบัว่ำประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมำก มีเกษตรกร ในพืน้ท่ี 

43 จงัหวดั จ ำนวน 127 กลุ่ม  เกษตรกร 1,345 รำย  ยึดอำชีพปลูกพืชอำหำรสตัว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยเป็นอำชีพหลกั  

หญ้ำกินนีสีม่วง (Panicum maximum TD58) เป็นพืชอำหำรสตัว์ท่ีนิยมปลูกมำกท่ีสดุในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

โดยเฉพำะจงัหวดัยโสธร   (กรมปศสุตัว์, 2557)  และจำกกำรศกึษำวิจยั เมื่อปี พ.ศ. 2551-2552  โดย ศภุวนัจกัรี และ

คณะ (2556) เกษตรกรบ้ำนกว้ำง จงัหวดัยโสธร ท่ีปลกูหญ้ำกินนีสีม่วงเพ่ือกำรจ ำหน่ำย มีจ ำนวน 45 รำย พืน้ท่ี 122 

ไร่ ตอ่มำหญ้ำกินนีสีมว่งประสบปัญหำกำรระบำดของโรคใบจดุ ลกัษณะโคนใบมีสีเหลือง ขอบใบมีสีน ำ้ตำล และเป็น

จุดสีน ำ้ตำลไหม้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3-5 มิลลิเมตร กระจำยทั่วทัง้ใบ ท ำให้ผลผลิตลดลงและตำย  ส่งผลให้

เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยพืชอำหำรสัตว์ลดลง  เพ่ือแก้ไขปัญหำดงักล่ำว ส ำนักพัฒนำอำหำรสตัว์จึงได้

ศกึษำวิจยัคดัเลือกพนัธุ์พืชอำหำรสตัว์พนัธุ์ใหม ่คือ หญ้ำกินนีมอมบำซำ (P. maximum cv. Mombasa) ซึง่มีลกัษณะ

คล้ำยหญ้ำกินนีสีมว่ง ฉำยแสง และคณะ (2552) รำยงำนวำ่ เป็นหญ้ำท่ีมีอำยหุลำยปี ทนตอ่สภำพอำกำศแห้งแล้ง ล ำ

ต้นมีสีเขียวและขนำดจะใหญ่กว่ำหญ้ำกินนีสีม่วง  ส่วนใบมีสีเขียวใส  ขนำดใบกว้ำงถึง 3 เซนติเมตร  ควำมสงู 2.5-

3.0 เมตร กำบใบมีลกัษณะเรียบเกลีย้ง เส้นกลำงใบมีสีขำวและขนำดใหญ่กว่ำหญ้ำกินนีสีม่วง ท่ีส ำคญัมีน ำ้หนกัสด

และน ำ้หนกัแห้งมำกกวำ่หญ้ำกินนีสีมว่ง โดยเฉลี่ยมีน ำ้หนกัแห้งระหวำ่ง 3.2 - 6 ตนัตอ่ไร่ มีคณุภำพโปรตีนเฉลี่ย 8-12 

เปอร์เซ็นต์ และไม่ปรำกฏกำรเกิดอำกำรของโรคใบจุด (ศภุวนัจกัรี และคณะ 2556) รำยงำนว่ำสำมำรถปลกูบนพืน้ท่ี

ดอนท่ีเป็นดินเหนียวถึงดินร่วนปนทรำยจดัได้ดี และทนแล้ง  (มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี , 2558) เหมำะท่ีจะน ำไป

สง่เสริมปลกูทดแทนหญ้ำกินนีสีมว่งในพืน้ท่ีเกษตรกรน ำร่อง ก่อนขยำยผลสูร่ำยอื่นตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ด ำเนินกำรทดสอบน ำร่องผลิตหญ้ำกินนีมอมบำซำทดแทนหญ้ำกินนีสีมว่ง ท่ีบ้ำนกว้ำง ต ำบลเข่ืองค ำ อ ำเภอ

เมือง  จงัหวดัยโสธร  ระหวำ่งเดือน กรกฎำคม 2555 ถงึ เดือน กนัยำยน 2556   ดงันี ้

1. กำรคดัเลือกเกษตรกร  
1.1)  คดัเลือกเกษตรกรท่ีมีควำมสมคัรใจ ซึ่งเป็นเกษตรกรท่ีปลูกหญ้ำกินนีสีม่วงเพ่ือกำรจ ำหน่ำย ในบ้ำน

กว้ำงต ำบลเข่ืองค ำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัยโสธร  ท่ีต้องกำรเข้ำร่วมกำรทดสอบกำรผลิตหญ้ำกินนีมอมบำซำ 

และมีพืน้ท่ีส ำหรับทดสอบ 1 ไร่  ดงันี ้
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3. นำยฉลอง  ทำไชย      เลขท่ี   5  ม. 13 ต. เข่ืองค ำ อ. เมือง จ. ยโสธร 

4. นำงสบิุน  เวชกำมำ เลขท่ี 66 ม. 1 ต. เข่ืองค ำ อ. เมือง จ. ยโสธร 
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1.2)  ประชุมชีแ้จงแผนกำรด ำเนินงำน วตัถุประสงค์ ข้อมลูท่ีจะด ำเนินกำรศกึษำ  ระยะเวลำท่ีจะด ำเนินกำร 

และขัน้ตอน วิธีกำรจดักำรแปลง พร้อมทัง้สนบัสนนุต้นกล้ำกินนีมอมบำซำให้เกษตรกร 

2. ปลกูสร้ำงแปลงหญ้ำกินนีมอมบำซำ   

เกษตรกรน ำร่องทัง้ 4 รำย ด ำเนินกำรปลกูตำมวิธีกำรและประสบกำรณ์ในกำรปลกูหญ้ำกินนีสีมว่ง 

2.1 เตรียมดินโดยกำรไถ  1 ครัง้ พรวน 1 ครัง้ และปรับระดบัหน้ำดินให้สม ่ำเสมอ ปลกูหญ้ำกินนีมอมบำซำ

ด้วยต้นกล้ำอำย ุ48 วนั มีระยะห่ำงระหวำ่งแถว 50 เซนติเมตร และระยะห่ำงระหวำ่งหลมุประมำณ 30-50 เซนติเมตร    

2.2 ก ำจดัวชัพืชหลงัจำกปลกูหญ้ำ ประมำณ 1 เดือน โดยใช้ไถดงึถอยหลงั และใส่แกลบขีไ้ก่ (วสัดรุองพืน้

คอกไก่) อตัรำ 1,200 กิโลกรัมตอ่ไร่ โดยแบ่งใส ่2-3 ครัง้ และใสปุ่๋ ยยเูรีย อตัรำ 5 กิโลกรัมตอ่ไร่  โดยใสค่รัง้เดียวในช่วง

ฤดแูล้ง  

2.3 กำรให้น ำ้แปลงหญ้ำ จะใช้น ำ้จำกคลองชลประทำนสบูน ำ้ปลอ่ยรำดเข้ำแปลงหญ้ำ 

3. วดัผลผลิตหญ้ำกินนีมอมบำซำ ตดัปรับแปลงหลงัจำกปลกูแล้ว 50 วนั (ไม่ได้วดัผลผลิต) และตดัครัง้ต่อไป ทุกๆ 
30 วนั  โดยวดักำรเจริญเติบโตและผลผลิต ดงันี ้

3.1 วดัควำมสูงโดยกำรรวบใบทัง้กอ แล้ววดัจำกระดบัพืน้ดินถึงปลำยใบ และนับจ ำนวนแขนงแต่ละกอ 
ก่อนจะตดัเพ่ือวดัผลผลิต 

3.2 วดัผลผลิตน ำ้หนกัสด  โดยกำรตดัผลผลิตแปลงละ 4 จดุๆ ละ 6 กอ ชัง่ผลผลิต บนัทกึน ำ้หนกัสดท่ีได้ 
3.3  วดัผลผลิตน ำ้หนกัแห้ง โดยกำรสุม่ตวัอย่ำงหญ้ำสด 1 กิโลกรัม หัน่หญ้ำให้มีขนำด 2-3 เซนติเมตร ใส่

ถงุตำข่ำยน ำไปผึง่ในร่ม จนน ำ้หนกัแห้งคงท่ี ชัง่น ำ้หนกัหญ้ำแห้งท่ีได้ แล้วค ำนวณหำน ำ้หนกัแห้ง  
3.4 วัดส่วนประกอบทำงเคมี โดยกำรน ำตัวอย่ำงแต่ละครัง้มำคลุกผสมรวมกันแล้วสุ่มตัวอย่ำง ส่ง

วิเครำะห์หำคำ่โปรตีนหยำบ (crude protein; CP)  ตำมวิธีวิเครำะห์ AOAC (2000)  
4. ประเมินผลกำรยอมรับของเกษตรกร หลังสิน้สุดโครงกำร โดยด ำเนินกำรสัมภำษณ์เกษตรกรด้ำนกำรลงทุน 

ผลผลิต รำยได้ ทศันคติ และกำรยอมรับของเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
5. วิเครำะห์ข้อมลู  น ำข้อมลูที่ได้มำแจกแจงหำคำ่เฉลี่ย  

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร มีอำชีพหลกัคือปลกูพืชอำหำรสตัว์เพ่ือจ ำหน่ำย และท ำนำข้ำว มีประสบกำรณ์

ปลกูหญ้ำจ ำหน่ำยเฉลี่ย  8-9 ปี แรงงำนหลกัในกำรปลกูหญ้ำคือสมำชิกครอบครัว เฉลี่ย 1-2 คน  และพืน้ท่ีปลกูหญ้ำ

เฉลี่ย 1-2 ไร่  สอดคล้องกบัผลส ำรวจเมื่อปี 2551-2552 โดย ศภุวนัจกัรี และคณะ (2556) ซึง่รำยงำนว่ำ  เกษตรกรมี

แรงงำนหลกัในกำรท ำกิจกรรมปลูกหญ้ำเพ่ือจ ำหน่ำยและเป็นแรงงำนในครัวเรือน 2 คน และมีพืน้ท่ีปลูกหญ้ำเพ่ือ

จ ำหน่ำยเฉลี่ย 1-2 ไร่  
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การเจริญเตบิโตและผลผลติของหญ้ากนินีมอมบาซา 

จำกกำรทดสอบหญ้ำกินนีมอมบำซำในแปลงเกษตรกรน ำร่องทัง้ 4 รำย กำรเจริญเติบโตด้ำนควำมสูง 

จ ำนวนแขนงตอ่กอ    แสดงในตำรำงท่ี 1  พบว่ำควำมสงูของหญ้ำกินนีมอมบำซำ มีค่ำเฉลี่ย  97 เซนติเมตร กำรแตก

แขนง มีคำ่เฉลี่ย 50 แขนงตอ่กอ ใกล้เคียงกบั ศภุวนัจกัรี และคณะ (2557) รำยงำนไว้ว่ำหญ้ำกินนีมอมบำซำ ท่ีระยะ

ปลกู 50x50 เซนติเมตร อำย ุ30 วนั มีควำมสงู 81.89 เซนติเมตร   และ มีจ ำนวนแขนง 49.86 ต้นตอ่กอ   

ผลผลิตหญ้ำกินนีมอมบำซำจำกแปลงทดสอบของเกษตรกร แสดงในตำรำงท่ี 1  พบว่ำ กำรตดัหญ้ำ 9 ครัง้ 

ได้ผลผลิตน ำ้หนักสดและน ำ้หนักแห้งเฉลี่ย 24,435 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ 4,985 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตำมล ำดับ 

ในขณะท่ี ศภุวนัจกัรี และคณะ (2557) รำยงำนว่ำ หญ้ำกินนีมอมบำซำตัดทีอำยุ 30 วนั  ได้ผลผลิตน ำ้หนกัสดเฉลี่ย 

19,674 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และน ำ้หนักแห้งเฉลี่ย 4,312 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตำมล ำดบั  จะเห็นว่ำ ผลผลิตหญ้ำ

น ำ้หนกัสดและน ำ้หนกัแห้งในแปลงเกษตรกรมีคำ่ใกล้เคียงกบักำรทดลองในแปลงทดลองของสถำนีพฒันำอำหำรสตัว์

ยโสธร ท่ีแตกตำ่งกนัเลก็น้อยคือผลผลิตหญ้ำสด  ทัง้นีเ้น่ืองจำก ดินบริเวณแปลงของเกษตรกรเป็นดินร่วนปนทรำย ท ำ

ให้กำรระบำยน ำ้จะดีกว่ำ ส่วนแปลงทดลองของสถำนีพัฒนำอำหำรสัตว์ยโสธรเป็นดินเหนียวมีกำรระบำยน ำ้ยำก

ในช่วงฤดูฝน จึงท ำให้กำรเจริญเติบโตของหญ้ำหยุดชะงัก ส่งผลต่อปริมำณผลผลิตท่ีน้อยกว่ำลกัษณะดินในแปลง

เกษตรกร  

 

ตารางที่ 1   ควำมสงู จ ำนวนแขนง และผลผลิตของหญ้ำกินนีมอมบำซำ ของเกษตรกรกรณีศกึษำ 

เกษตรกร

กรณีศกึษำ 

ควำมสงู 

(ซม) 

จ ำนวนแขนง

ตอ่กอ 

วตัถแุห้ง     %  ผลผลิตน ำ้หนกั

สด  (กก./ไร่) 

ผลผลิตน ำ้หนกั

แห้ง  (กก./ไร่) 

รำยท่ี 1 96 46 19.6 25,377 4,974 

รำยท่ี 2 101 48 20.0 25,211 5,043 

รำยท่ี 3 97 54 21.2 23,406 4,962 

รำยท่ี 4 93 51 20.6 23,738 4,890 

เฉลี่ย 97 50 20.4 24,435 4,985 

 

สว่นระดบัโปรตีนของหญ้ำกินนีมอมบำซำในแปลงเกษตรกรกรน ำร่อง มีคำ่โปรตีนเฉลี่ย 13 เปอร์เซน็ต์  และ

มีผลผลิตโปรตีนเฉลี่ย  650 กิโลกรัมน ำ้หนกัแห้งต่อไร่ต่อปี ใกล้เคียงกบั ศภุวนัจกัรี และคณะ (2557) ท่ีด ำเนินกำร
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ทดลองในแปลงทดลองของสถำนีพัฒนำอำหำรสตัว์ยโสธร ได้ผลผลิตโปรตีนของหญ้ำกินนีมอมบำซำ 659 กิโลกรัม

น ำ้หนกัแห้งตอ่ไร่ตอ่ปี     

ตารางที่ 2  คำ่เฉลี่ยโปรตีนและผลผลิตโปรตีนของหญ้ำกินนีมอมบำซำ 

เกษตรกรณีศกึษำ %น ำ้หนกัแห้ง  %โปรตีน    ผลผลิตโปรตีนน ำ้หนกัแห้ง (กก./ไร่/ปี) 

รำยท่ี 1 19.6 13.0 647 

รำยท่ี 2 20.0 13.4 676 

รำยท่ี 3 21.2 12.7 630 

รำยท่ี 4 20.6 13.2 645 

เฉลี่ย 20.4 13.0 650 

จะเห็นว่ำทัง้กำรเจริญเติบโตด้ำนควำมสูง กำรให้ผลผลิต และ ผลผลิตโปรตีนของหญ้ำกินนีมอมบำซำท่ี

ทดสอบในแปลงเกษตรกรมีค่ำใกล้เคียงกบักำรทดลองในสถำนีพฒันำอำหำรสตัว์ยโสธร แม้ว่ำจะมีควำมแตกต่ำงกนั

บ้ำงในด้ำนลกัษณะโครงสร้ำงดินก็ตำม แสดงให้เห็นวำ่หญ้ำกินนีมอมบำซำสำมำรถเจริญเติบโตให้ผลผลิตสงูทัง้ในดิน

เหนียวและดินร่วนปนทรำย จงึปลกูทดแทนหญ้ำกินนีสีม่วงได้ ทัง้ในแปลงทดลองขนำดเล็กและแปลงผลิตขนำดใหญ่

ของเกษตรกร นอกจำกนีล้กัษณะใบของหญ้ำกินนีมอมบำซำในแปลงเกษตรกรทุกรำยไม่ปรำกฏ อำกำรโรคใบจุด 

ในขณะท่ีหญ้ำกินนีสีมว่งท่ีเกษตรกรปลกูอยู่เดิมมีอำกำรโรคใบจดุระบำด 

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตหญ้ากนินีมอมบาซาของเกษตรกร  

จำกกำรศกึษำต้นทนุในกำรผลิตหญ้ำกินนีมอมบำซำพืน้ท่ี 1 ไร่ ของเกษตรกรน ำร่อง  4 รำย แสดงในตำรำง

ท่ี 3 พบวำ่ต้นทนุกำรผลิต ประกอบด้วย คำ่แรงงำน (คำ่เตรียมดิน คำ่แรงปลกู ค่ำก ำจดัวชัพืช ค่ำเก็บเก่ียว และค่ำแรง

กำรให้น ำ้) เฉลี่ย 5,962.50  บำทต่อไร่  ค่ำปัจจยักำรผลิต (ค่ำเมล็ดพนัธุ์ ค่ำปุ๋ ย ค่ำน ำ้) เฉลี่ย 2,480  บำทต่อไร่  ค่ำ 

เสียโอกำสในกำรลงทนุ 18.60 บำทตอ่ไร่ และคำ่เช่ำพืน้ท่ีเฉลี่ย 800 บำทตอ่ปี รวมต้นทนุเฉลี่ย 9,261.10 บำทตอ่ไร่ ซึง่

ใกล้เคียงกับต้นทุนกำรปลูกและจัดกำรหญ้ำกินนีสีม่วงโดยเกษตรกรบ้ำนกว้ำง โดยศุภวันจักรี และคณะ (2556) 

รำยงำนวำ่ ต้นทนุกำรผลิตเฉลี่ย 8,586.08 บำทตอ่ไร่  ซึง่ต้นทนุสว่นใหญ่มำกกวำ่ร้อยละ 80 เป็นค่ำแรงงำน เน่ืองจำก 

4-5 ปี ท่ีผ่ำนมำค่ำแรงงำนได้ปรับเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ท ำให้ต้นทุนในกำรผลิตหญ้ำของเกษตรกรตัวอย่ำงในกำรทดสอบ

สงูขึน้ด้วย 

กำรผลิตหญ้ำกินมอมบำซำของเกษตรกรตัวอย่ำงทัง้หมดจ ำหน่ำยในรูปหญ้ำสด รำคำจ ำหน่ำยเฉลี่ย

กิโลกรัมละ 2 บำท เกษตรกรมีรำยได้ 48,870 บำทตอ่ไร่ ได้ผลตอบแทนหรือก ำไรสทุธิเฉลี่ย 39,608.90 บำทต่อไร่  ซึง่

มีผลก ำไรใกล้เคียงกบักำรปลกูหญ้ำกินนีสีมว่งเพ่ือจ ำหน่ำย 55,725 บำทตอ่ไร่ (ศภุวนัจกัรี และคณะ, 2556) ในขณะท่ี
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กำรผลิตข้ำวในจงัหวดัยโสธร พบว่ำผลตอบแทนหรือก ำไรสทุธิของกำรผลิตข้ำวในจงัหวดัยโสธร ฤดเูพำะปลกู 56/57  

ข้ำวนำปี 1,346 บำทตอ่ไร่ และข้ำวนำปรัง  3,852 บำทตอ่ไร่ (เกษตรจงัหวดัยโสธร , 2557)   

ตารางที่ 3 ต้นทนุและผลก ำไรในกำรผลิตหญ้ำกินนีมอมบำซำของเกษตร 

รำยละเอียด รวมทัง้หมด 

บำท/ไร่ 

1. คำ่แรงงำน   5,962.50 

      1.1 คำ่จ้ำงเตรียมดิน 1 ไร่    400 

      1.2 คำ่แรงปลกู    แรงงำน 2 คน/วนั/ไร่ 5001 

      1.3 คำ่ก ำจดัวชัพืชและใสปุ่๋ ยคอก   แรงงำน 1 คน/ไร่/วนัๆละ 250 บำท 2501 

      1.4 คำ่เก็บเก่ียว 2คน/ไร่/วนั  ตดัหญ้ำ 9 ครัง้ๆละ 500 บำท 4,5001 

      1.5 คำ่แรงให้น ำ้ แรงงำน 1 คน/ไร่/ชม. ให้น ำ้ 10 ครัง้/ปี ครัง้ละ 31.25 บำท 312.50 1 

2. คำ่ปัจจยักำรผลิต 2,480 

      2.1คำ่เมลด็พนัธุ์ 200 

      2.2คำ่ปุ๋ ย  -ปุ๋ ยคอก(วสัดรุองพืน้คอกไก่) 60 กระสอบๆละ 30 บำท 1,800 

                   - ปุ๋ ยยเูรีย 46-0-0 จ ำนวน 5 กก.ๆละ 16 บำท 80 

     2.3 คำ่น ำ้  พืน้ท่ี 1 ไร่ใช้เวลำ 0.8 ชม.ๆละ 50บำท ให้น ำ้ 10 ครัง้ 400 

3.  คำ่เสียโอกำสในกำรลงทนุ 18.602 

4.  คำ่เช่ำท่ีดิน 800 

5. ต้นทนุทัง้หมด บำท/ไร่ 9,261.10 

6. รำยได้          บำท/ไร่ 48,8703 

7. ผลตอบแทนหรือก ำไรสทุธิ บำท/ไร่ 39,608.90 

8. จดุคุ้มทนุ  

8.1 ผลผลิตคุ้มทนุ กก./ไร่ 4,630.554 

8.2 รำคำผลผลิตคุ้มทนุ  บำท/กก. 0.335 

หมำยเหต ุ:    คำ่จ้ำงแรงงำนในท้องถ่ิน วนัละ 8 ชัว่โมงท ำงำน 250 บำท/วนั 

       1 รำยจ่ำยท่ีไมไ่ด้จ่ำยเป็นเงินสด (แรงงำนในครัวเรือน)        
        2 อตัรำดอกเบีย้ ร้อยละ 0.75 ตอ่ปี คิดจำก ต้นทนุผนัแปรเงินสดx(0.75/100) 

     3 รำยได้ คิดจำกผลผลิตหญ้ำสด x รำคำหญ้ำสด ปี 2555-2556 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.0 บำท 

     4 ผลผลิตคุ้มทนุ คิดจำกต้นทนุทัง้หมด / รำคำจ ำหน่ำยหญ้ำสด 
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     5 รำคำผลผลิตคุ้มทนุคิดจำก ต้นทนุทัง้หมด / ผลผลิตหญ้ำสดทัง้หมด 

จุดคุ้ มทุนของกำรผลิตหญ้ำกินนีมอมบำซำ  จำกค่ำเฉลี่ยรำคำจ ำหน่ำยหญ้ำสดกิโลกรัมละ 2.0 บำท   

เกษตรกรจะต้องผลิตหญ้ำสดให้ได้อย่ำงน้อยปีละ 4,305.5 กิโลกรัมต่อไร่ ก็จะคืนต้นทุนกำรผลิตแล้ว  ซึ่งจำก

กำรศกึษำครัง้นี ้เกษตรกรตดัหญ้ำเพียง 2 รอบ หรือใช้ระยะเวลำเพียง 4 เดือนนบัจำกวนัปลกูเท่ำนัน้ก็คืนต้นทุนกำร

ผลิตได้  เมื่อพิจำรณำด้ำนรำคำผลผลิตคุ้มทุน พบว่ำผลผลิตหญ้ำกินนีมอมบำซำท่ีเกษตรกรตวัอย่ำงผลิตได้ 24,435  

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  รำคำคุ้มทุนจะอยู่ท่ีกิโลกรัมละ   0.33 บำท เท่ำนัน้  ดงันัน้จะเห็นได้ว่ำ รำยได้และผลตอบแทนท่ี

เกษตรกรได้รับครัง้นีม้ีควำมคุ้มคำ่ตอ่กำรลงทนุเป็นอย่ำงย่ิง 

ทศันคต ิการยอมรับหญ้ากนินีมอมบาซาของเกษตรกร  

 ทศันคติของเกษตรต่อกำรปลกูหญ้ำกินนีมอมบำซำเพ่ือกำรจ ำหน่ำยทดแทนกำรปลกูหญ้ำกินนีสีม่วง พบว่ำ

เกษตรกรยอมรับวำ่ กำรจดักำรแปลงหญ้ำกินนีมอมบำซำไมต่ำ่งจำกกำรผลิตหญ้ำกินนีสีม่วง ไม่ยุ่งยำกซบัซ้อน หญ้ำ

กินนีมอมบำซำเป็นหญ้ำท่ีโตเร็ว ให้ผลผลิตสงู สำมำรถตดัหญ้ำจ ำหน่ำยได้เร็ว และมีควำมต้องกำรปรับเปลี่ยนจำก

กำรปลกูหญ้ำกินนีสีมว่งเป็นหญ้ำกินนีมอมบำซำ 

 

สรุปผลการทดลอง 

กำรผลิตหญ้ำกินนีมอมบำซำของเกษตรกรตวัอย่ำงยอมรับกำรปลูกหญ้ำกินนีมอมบำซำทดแทนกินนีสีม่วง

เพ่ือจ ำหน่ำย 

  กิตติกรรมประกาศ 

กำรศึกษำวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจัยขอขอบคณุนำยประสำท  เพ่ิมพูน  นำงมดัสริน  มีศิริ  นำยฉลอง  ทำไชย     นำง

สบิุน  เวชกำมำ สมำชิกโครงกำรนำหญ้ำท่ีให้ควำมอนเุครำะห์พืน้ท่ีส ำหรับกำรศกึษำ และสละเวลำมำให้ข้อมลูในกำร

ทดลองครัง้นี ้ดร.ฉำยแสง ไผ่แก้ว ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัหญ้ำกินนีมอมบำ ผชช.จนัทกำนต์ อรณนนัท์ และ คณุเกียรติ

ศกัด์ิ กล ่ำเอม   ให้กำรแนะน ำกำรเสนอประเด็นท่ีส ำคญั ตรวจทำน แก้ไขจนกระทั่งรำยงำนกำรวิจัยนีส้ ำเร็จด้วยดี   

ตลอดจนคณะกรรมกำรวิชำกำรของส ำนักพฒันำอำหำรสตัว์ทุกท่ำนท่ีให้ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ผู้ วิจยัและเป็น

ประโยชน์ตอ่เกษตรกร มีควำมอดทนในกำรพฒันำนกัวิจยัของส ำนกัมำอย่ำงตอ่เน่ือง 
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การรับรู้ข่าวสารและทัศนคตเิก่ียวกับสารเร่งเนือ้แดงของผู้เลีย้งสุกร ผู้ประกอบการ 

และผู้บริโภคในพืน้ท่ีภาคเหนือตอนล่าง 
 

สืบชาติ  สัจจวาทิต1 นนัทศกัดิ์  มสุกิศิลป์2 
 

บทคัดย่อ 

ท ำกำรศึกษำกำรรับรู้ข่ำวสำรและทัศนคติเก่ียวกับสำรเร่งเนือ้แดงโดยกำรแจกแบบสอบถำมให้แก่กลุ่ม

ตวัอย่ำงของผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำร 450 รำยและผู้บริโภค 450 รำย ในพืน้ท่ีภำคเหนือตอนล่ำง ระหว่ำงเดือน 

มกรำคม ถงึ กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2557 พบว่ำ ผู้ เลีย้งส่วนใหญ่เป็นเพศชำย (55.78%) อำยุอยู่ในช่วง 41-50ปี (30.00%)  

สถำนภำพสมรส (85.78%) ระดบักำรศกึษำสงูสดุชัน้ประถมศกึษำ (33.56%)  และ มีจ ำนวนสกุรในฟำร์ม 500-1,000  

ตวั (35.78%) โดย เพศ อำยุ ระดบักำรศกึษำ และจ ำนวนสุกรในฟำร์ม มีผลต่อคะแนนเฉลี่ยของกำรทดสอบควำมรู้

เก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดงท่ีระดบันัยส ำคญั P<0.05 ส ำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (53.78%) อำยุอยู่ในช่วง 

31-40ปี (25.11%) สถำนภำพสมรส (68.89%) ระดบักำรศกึษำสงูสดุชัน้ปริญญำตรี (30.44%) และมีอำชีพปัจจุบัน

เป็นเกษตรกร (26.89%) โดยระดบักำรศึกษำและอำชีพปัจจุบันต่ำงมีผลกระทบต่อคะแนนเฉลี่ยของกำรทดสอบท่ี

ระดบันยัส ำคญั P<0.05 ผู้ เลีย้งสกุร 86.89% และผู้บริโภค 80.22% ตอบถูกเร่ืองกำรได้รับสำรเร่งเนือ้แดงท ำให้เกิด

อำกำรกล้ำมเนือ้สัน่กระตกุ หวัใจเต้นเร็ว และบำงรำยมีอำกำรเป็นลม  นอกจำกนีย้งัพบอำกำรทำงจิตประสำท อำกำร

ปวดหลงัในคน อย่ำงไรก็ดีผู้ เลีย้งสกุร 59.56% และผู้บริโภค 64.89% ตอบผิดในเร่ืองสำรเร่งเนือ้แดงถูกใช้เพ่ือเร่งเนือ้

แดงในสกุรเท่ำนัน้ ผู้ เลีย้งสกุรและผู้บริโภคท่ีเคยได้รับข้อมลูข่ำวสำรมีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมรู้ในเร่ืองนีส้งู

กว่ำกลุ่มท่ีไม่เคยได้รับข้อมลูข่ำวสำร ผู้ ท่ีได้รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนทำงวำรสำรมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของกำรทดสอบ

อย่ำงมีนัยส ำคญัท่ีระดบั P<0.05 ผู้ เลีย้งสุกร 59.74% และผู้บริโภค 57.01% มีควำมพึงพอใจในเนือ้หำของข้อมูล

ข่ำวสำรผ่ำนสื่อต่ำงๆ ผู้ เลีย้งสกุร 58.70% และผู้บริโภค 51.71% เห็นว่ำมีควำมเพียงพอของควำมถ่ีของกำรให้ข้อมลู 

โทรทศัน์เป็นสื่อท่ีผู้ เลีย้งสกุรและผู้บริโภคชอบรับชมและรับชมบ่อยท่ีสดุ  ผู้ เลีย้งสกุร 94.67% และผู้บริโภค 93.56% 

เห็นวำ่ควรมีกำรเผยแพร่วิธีกำรเลือกซือ้เนือ้สกุรอย่ำงปลอดภยั 
 

 

ค าส าคัญ: ผู้ เลีย้งสกุร ผู้ประกอบกำร ผู้บริโภค สำรเร่งเนือ้แดง ข่ำวสำร ภำคเหนือตอนลำ่ง 

ทะเบียนวิชำกำรเลขที ่58(2)-0115-054 
1 ศนูย์วิจยัและพฒันำกำรสตัวแพทย์ภำคเหนือตอนลำ่ง จงัหวดัพิษณโุลก 65130 

ผู้ รับผิดชอบบทควำม : eaktino@hotmail.com โทร. 0-5531-2069-70  โทรสำร 0-5531-2069-70 
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The Perception and Attitude to Beta- agonist of Swine farmers, Entrepreneurs and Consumers  

in the Lower Northern Region 
 

Seubchat  Saccavadit1 Nantasak  Musiksilp2         

 

Abstract 

Study of perception and attitude about Beta-agonist in 450 swine farmers or entrepreneurs and 

450 consumers using questionnaires was performed in the lower northern region during January to 

February 2014. Most of swine farmers in this study were male (55.78%), 41-50 years old (30.00%), married 

(85.78%), complete their education in elementary school (33.56%) and had 500-1,000 pigs in their farms 

(35.78%). It was found that gender, age, education level and the number of pigs in farms of the farmers 

affected the average of knowledge score to Beta-agonist at the P<0.05 level of significance. Most of the 

consumers were female (53.78%), 31-40 years old (25.11%), married (68.89%), graduated in Bachelor's 

Degree (30.44%) and farming as a current occupation (26.89%). Both education level and current 

occupation of consumers had effect on the test average score at the P<0.05 level of significance. Most 

swine farmers (86.89%) and consumers (80.22%) chose the right answer that Beta-agonist exposure 

caused muscular sclerosis, tachycardia and seizure in some cases; along with psychotic symptoms and 

backache in human. However, the swine farmers (59.56%) and consumers (64.89%) picked the wrong 

answer that Beta-agonist had been used to accelerate red meat in pigs only. Swine farmers and 

consumers informed about Beta-agonist concern got the higher average score on the test than those who 

never obtained the facts. Ones who received the information through journals got the highest average 

score on the test at the P<0.05 level of significance. Most swine farmers and consumers satisfied with the 

content (59.74% and 57.01%) and the data frequency that they perceived from media (58.70% and 

51.71%). Television was the most favorite route for receiving the information. Swine farmers (94.67%) and 

consumers (93.56%) agreed that how to buy the safety pork products should be instructed in public.

   

Key words: Swine farmers, entrepreneurs, consumers, Beta- agonist information, Lower Northern Region 
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ค าน า 

ตำมท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบำยเน้นควำมส ำคญัในด้ำนควำมปลอดภยัของสินค้ำเกษตรและ

อำหำร โดยจะต้องด ำเนินกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรและอำหำรให้ได้มำตรฐำนและมีควำมปลอดภยัเพ่ือเป็นกำร

คุ้มครองผู้บริโภค จำกนโยบำยข้ำงต้นกรมปศสุตัว์ได้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัิควบคมุคณุภำพอำหำรสตัว์ (ฉบบั

ท่ี 2) พ.ศ. 2542 โดยกรมปศสุตัว์มีอ ำนำจบงัคบัครอบคลมุทัง้ผู้ผลิต ผู้ขำย ผู้น ำเข้ำอำหำรสตัว์ ตลอดจนถึงฟำร์มเลีย้ง

สกุร (กรมปศสุตัว์, 2552) และจำกกำรท่ีผู้ เลีย้งสุกรส่วนหนึ่งมีกำรลกัลอบใช้สำรเร่งเนือ้แดงผสมในอำหำรสตัว์เพ่ือ

ปรับปรุงคณุภำพซำกสกุรให้มีเนือ้แดงเพ่ิมขึน้และไขมนัลดลงซึง่ท ำให้เกิดสำรตกค้ำงในเนือ้สกุร ก่อให้เกิดผลข้ำงเคียง

ต่อตวัสตัว์ท ำให้สตัว์เกิดอำกำรหัวใจเต้นเร็วขึน้ ในสตัว์บำงชนิดอำจพบกำรตำยของกล้ำมเนือ้หวัใจ นอกจำกนีก้ำร

สร้ำงควำมร้อนในตวัสตัว์ท่ีเพ่ิมขึน้ มีผลท ำให้สตัว์ทนตอ่ควำมร้อนได้ลดน้อยลงและอำจเกิดภำวะเครียดจำกควำมร้อน 

(heat stress) ได้ (เรืองยทุธ, 2536) ส ำหรับในคนผลข้ำงเคียงคือ ท ำให้กล้ำมเนือ้สัน่กระตกุ ขนลกุ หวัใจเต้นเร็ว ปวด

ศีรษะ หำกได้รับในปริมำณสงูจะมีอำกำรคลื่นไส้อำเจียน (สมบรูณ์และคณะ, 2539) 

สำรเร่งเนือ้แดงหรือสำรในกลุ่มเบต้ำอะโกนิสต์เป็นสำรในกลุ่ม Catecholamine ซึ่งมีสูตรโครงสร้ำงคล้ำย 

Noradrenaline สำมำรถออกฤทธ์ิเป็นได้ทัง้สำรสื่อประสำทและฮอร์โมนโดยจะจบักับตวัรับโดยเฉพำะบนผิวเซลล์ 

(Beta  receptor) สำมำรถแบ่งตวัรับบนผิวเซลล์เป็น 2 ชนิด คือ เบต้ำวนั (ß1) และเบต้ำทู (ß 2) ตวัรับเบต้ำวนัจะพบท่ี

หัวใจและระบบประสำท ส่วนตวัรับเบต้ำทูจะพบท่ีหลอดเลือด ท่อทำงเดินอำหำร เซลล์ไขมนั และเซลล์กล้ำมเนือ้   

สำมำรถดดูซมึได้ดีโดยทำงกำรกิน เมื่อเข้ำสูร่่ำงกำยแล้วจะมีควำมเข้มข้นสงูสดุในกระแสเลือดภำยในเวลำ 2.5 ชัว่โมง 

โดยมีค่ำ Elimination  half life ในเลือดท่ีประมำณ 2.7 – 7 ชัว่โมง จำกนัน้ส่วนใหญ่จะถูก metabolite ท่ีตบั และถูก

ก ำจดัออกโดยทำงไตเป็นหลกั โดยจะถกูก ำจดัออกจำกร่ำงกำยได้ 72% ของปริมำณท่ีได้รับภำยในเวลำ 24 ชัว่โมงทำง

ปัสสำวะและมีค่ำ Elimination  half life  ในเลือดท่ีประมำณ 4 ชัว่โมง (Douglas Pharmaceuticals Ltd, 1999) ส ำหรับ

สำรซลับตูำมอลนัน้พบวำ่สำรซลับตูำมอลมีผลท ำให้สกุรกินอำหำรลดลง ช่วยปรับปรุงอตัรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน ำ้หนกั

สกุร (สมโภชน์และคณะ, 2538; Hansen et al., 1997) และมีผลท ำให้เปอร์เซ็นต์ไขมนัรวมและกระดกูรวมในซำกลดลง 

แตม่ีเปอร์เซน็ต์เนือ้แดงรวมในซำกเพ่ิมขึน้ (สมโภชน์และคณะ, 2538; Warriss et al., 1990;Yen et al., 1990)   

จำกกำรตรวจตวัอย่ำงปัสสำวะสกุรจำกฟำร์มสกุร ในพืน้ท่ีภำคเหนือตอนล่ำง ปีงบประมำณ 2554 ถึง 2556 

จ ำนวน 17,801 ตวัอย่ำง โดยใช้เทคนิค competitive enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ตวัอย่ำง

ปัสสำวะสกุรให้ผลบวกเม่ือใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำท่ี 2 ppb จำกปีงบประมำณ 2554 ถึง 2556 เท่ำกบั 3.12%, 3.78%  

และ 3.32% ตำมล ำดับ แสดงให้เห็นว่ำในพืน้ท่ีภำคเหนือตอนล่ำง ยังคงมีกำรละเมิดใช้สำรเร่งเนือ้แดงอยู่อย่ำง

ตอ่เน่ือง กำรศกึษำนีจ้งึมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะศกึษำ กำรรับรู้ข่ำวสำรและทศันคติของผู้ เลีย้งหรือผู้ประกอบกำร ตลอดจน

ผู้บริโภคในพืน้ท่ีภำคเหนือตอนลำ่ง เพ่ือท่ีจะทรำบสถำนกำรณ์ของกำรรับรู้และทศันคติ เก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดงของผู้
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เลีย้งหรือผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค อนัจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงสื่อและพฒันำวิธีกำรกระตุ้นกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกับ

สำรเร่งเนือ้แดง เพ่ือแก้ปัญหำเก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดงตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 พืน้ท่ีศกึษำ คือ ภำคเหนือตอนลำ่ง จ ำนวน  9 จงัหวดั ได้แก่ ก ำแพงเพชร ตำก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก 

เพชรบรูณ์ สโุขทยั อตุรดิตถ์ และอทุยัธำนี 

 ประชำกรศึกษำ/ตวัอย่ำง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่ำงในกำรศึกษำ ใช้กำรค ำนวณขนำดของกลุ่ม

ตวัอย่ำงตำมสตูรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ก ำหนดควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% ควำมผิดพลำดไม่เกิน 5% 

(สทุธิพลและจฬุำภรณ์, 2556)  สตูร n = N/1+Ne2     โดย n = ขนำดตวัอย่ำงท่ีค ำนวณได้ 

                                             N = จ ำนวนประชำกรท่ีทรำบคำ่ 

                                             e = คำ่ควำมคลำดเคลื่อนท่ียอมรับได้    

 คือ 

 1) กลุม่ผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำรในพืน้ท่ีภำคเหนือตอนลำ่ง จ ำนวน 23,244 รำย (ศนูย์สำรสนเทศ กรม

ปศสุตัว์, 2556) จะได้ขนำดของตวัอย่ำงเท่ำกบั 393 คน และเพ่ือป้องกนัควำมผิดพลำดจำกกำรตอบแบบสอบถำมท่ี

ไมส่มบรูณ์จงึส ำรองกลุม่ตวัอย่ำงเพ่ิมอีก 57 คน รวมขนำดกลุ่มตวัอย่ำงทัง้สิน้ 450 คน และเลือกกลุ่มตวัอย่ำงในกำร

ตอบแบบสอบถำมโดยวิธีกำรแจกแบบทดสอบแบบสุม่อย่ำงง่ำย (simple random sampling)  

 2) กลุม่ผู้บริโภคในพืน้ท่ีภำคเหนือตอนลำ่ง จ ำนวน 6,117,261 คน (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2556) จะได้ขนำด

ของตวัอย่ำงเท่ำกบั 400 คน และเพ่ือป้องกนัควำมผิดพลำดจำกกำรตอบแบบสอบถำมท่ีไม่สมบูรณ์จึงส ำรองกลุ่ม

ตวัอย่ำงเพ่ิมอีก 50 คน รวมขนำดกลุ่มตวัอย่ำงทัง้สิน้ 450 คน และเลือกกลุ่มตวัอย่ำงในกำรตอบแบบสอบถำมโดย

วิธีกำรแจกแบบทดสอบแบบสุม่อย่ำงง่ำย (simple random sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศกึษำ คือ แบบสอบถำมและแบบทดสอบท่ีสร้ำงขึน้จ ำนวน 2 ชุด ใช้กบั 2 กลุ่ม โดยแต่
ละชุดแบ่ง เป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐำน ส่วนท่ี 2 ควำมรู้และทศันคติเก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดง ส่วนท่ี 3 กำร
รับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดง และสว่นท่ี 4 ปัญหำและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดง 

วิธีการวิจัย 

1.ทดสอบแบบสอบถำมและแบบทดสอบกบัประชำกรแบบไมเ่ฉพำะเจำะจง ในต ำบลห้ำงฉตัร จงัหวดัล ำปำง  

2. แจกแบบสอบถำมให้กลุม่ผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำรจ ำนวน 450 ชุด และกลุ่มผู้บริโภคจ ำนวน 450 ชุด ในช่วงเดือน 

มกรำคม ถงึ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2557 จำกนัน้ท ำกำรตรวจสอบแบบสอบถำมและท ำกำรแยกแบบสอบถำมท่ีไมส่มบรูณ์ออก 

3. วิเครำะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิเครำะห์ทำงสถิติเชิงพรรณนำ (descriptive statistic)  
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ผลกำรทดสอบแบบสอบถำมและแบบทดสอบจ ำนวน 20 ชุด เพ่ือตรวจสอบควำมใช้ได้ของแบบทดสอบ  ได้

คำ่ดชันีควำมยำกง่ำยอยู่ระหวำ่ง 0.3-0.8 คำ่ดชันีอ ำนำจจ ำแนกอยู่ระหว่ำง 0.2-0.8 และค่ำควำมเท่ียงจำกวิธี Kuder-

Richardson 20 อยู่ท่ี 0.631 (นิคม, 2550) โดยผลจำกกำรแจกแบบสอบถำมให้กลุ่มผู้ เลีย้งสุกรหรือผู้ประกอบกำร

จ ำนวน 450 ชดุ และกลุม่ผู้บริโภคจ ำนวน 450 ชดุ ในช่วงเดือน มกรำคม ถงึ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2557  ดงัตำรำงท่ี 1-6 

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ข้อมูลของผู้ เลีย้งหรือผู้ประกอบกำร และผู้บริโภค และคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบควำมรู้

เก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดง 

ข้อมูล 

ผู้เลีย้งหรือผู้ประกอบการ ผู้บริโภค 

จ านวน (%) 
คะแนน

เฉลี่ย 
จ านวน (%) คะแนนเฉลี่ย 

เพศ     

ชำย 251  (55.78) 6.78 208  (46.22) 5.78 

หญิง 199  (44.22) 6.41 242  (53.78) 5.73 

อายุ     

อำยนุ้อยกวำ่ 20ปี 18    (4.00) 5.89 38    (8.44) 5.29 

อำย ุ21-30ปี 59  (13.11) 6.24 100  (22.22) 5.69 

อำย ุ31-40ปี 106  (23.56) 7.04 113  (25.11) 6.14 

อำย ุ41-50ปี 135  (30.00) 6.99 82  (18.22) 5.63 

อำย ุ51-60ปี 95  (21.11) 6.18 75  (16.67) 5.84 

อำย ุ60ปีขึน้ไป 37    (8.22) 6.03 42    (9.33) 5.36 

สถานภาพสมรส     

โสด 64  (14.22) 6.23 140  (31.11) 5.87 

สมรส 386  (85.78) 6.68 310  (68.89) 5.70 

ระดับการศึกษาสูงสุด     

ไมไ่ด้รับกำรศกึษำ 20    (4.44) 5.75 9    (2.00) 5.67 

ประถมศกึษำ 151  (33.56) 6.06 122  (27.11) 5.39 

มธัยมศกึษำ 135  (30.00) 6.71 115  (25.56) 5.42 

อนปุริญญำ 57  (12.67) 7.05 48  (10.67) 5.56 

ปริญญำตรี 83  (18.44) 7.34 137  (30.44) 6.34 
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สงูกวำ่ปริญญำตรีขึน้ไป 4    (0.89) 7.75 19    (4.22) 6.42 

จ านวนสุกรในฟาร์ม     

น้อยกวำ่ 50ตวั 139  (30.89) 5.85 - - 

50 -100ตวั 37    (8.22) 6.70 - - 

100 – 500ตวั 64  (14.22) 6.67 - - 

500 – 1,000ตวั 161  (35.78) 7.30 - - 

มำกกวำ่ 1,000ตวั 49  (10.89) 6.43 - - 

     

ข้อมูล 

ผู้เลีย้งหรือผู้ประกอบการ ผู้บริโภค 

จ านวน (%) 
คะแนน

เฉลี่ย 
จ านวน (%) คะแนนเฉลี่ย 

อาชีพปัจจุบัน     

รับจ้ำง - - 94   (20.89) 5.60 

ข้ำรำชกำร/พนกังำนรำชกำร/ 

พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 
- - 102   (22.67) 6.62 

เกษตรกร - - 121   (26.89) 5.58 

ค้ำขำย - - 81   (18.00) 5.31 

นกัเรียนนกัศกึษำ - - 52   (11.56) 5.44 

 

จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำร ท่ีตอบแบบสอบถำมและแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชำย (55.78%) อำยุอยู่ในช่วง 41-50ปี (30.00%) สถำนภำพสมรส (85.78%) ระดบักำรศกึษำสงูสดุชัน้ประถมศกึษำ 

(33.56%) และมีจ ำนวนสุกรในฟำร์ม 500-1,000ตัว (35.78%) โดยพบว่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบควำมรู้

เก่ียวกับสำรเร่งเนือ้แดงขึน้กับ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด และจ ำนวนสุกรในฟำร์ม ของผู้ เลีย้งสุกรหรือ

ผู้ประกอบกำรท่ีระดบันยัส ำคญั P<0.05 สว่นสถำนภำพสมรสของผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำรกบัผลคะแนนเฉลี่ย มี

ควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ P>0.05 ทัง้นีผู้้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำร มีคะแนนเฉลี่ยของผลกำร

ทดสอบควำมรู้เก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดงของเพศชำย (6.78 คะแนน) สงูกวำ่เพศหญิง (6.41 คะแนน) ช่วงอำย ุ31-40ปีมี

คะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสดุ (7.04 คะแนน) ระดบักำรศกึษำสงูกว่ำปริญญำตรีขึน้ไปมีคะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสดุ (7.75 คะแนน) 

และจ ำนวนสกุรในฟำร์มตัง้แต่ 500 – 1,000ตวัมีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ  (7.30 คะแนน) อำจเป็นเพรำะผู้ เลีย้งสกุรหรือ

ผู้ประกอบกำรเพศชำยส่วนใหญ่เป็นเจ้ำของกิจกำรสอดคล้องกบัข้อมลูของกรมส่งเสริมสหกรณ์  (2557) ท่ีพบว่ำกลุ่ม

เกษตรกรเลีย้งสตัว์มีสมำชิกเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง ดงันัน้เพศชำยจึงมกัจะเป็นตวัแทนหรือได้รับโอกำสท่ีจะได้รับ
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ควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรมำกกว่ำเพศหญิง ส ำหรับช่วงอำยุ 31-40ปี ส่วนใหญ่เป็นช่วงของวยัท ำงำนสร้ำงเนือ้สร้ำงตัว 

สร้ำงฐำนะ สร้ำงครอบครัว เป็นวยัท่ีเร่ิมมีกำรวำงแผน ส ำหรับอนำคตทัง้ในเร่ืองอนำคตของตนเอง รำยได้เร่ิมมีมำกขึน้ 

เน่ืองจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนสงูขึน้ (สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทำนแมก่ลองจ ำกดั, 2544)  จงึอำจส่งผลให้ผู้ เลีย้ง

สกุรหรือผู้ประกอบกำรกลุ่มนีม้ีคะแนนเฉลี่ยสงูกว่ำกลุ่มอื่น จ ำนวนสกุรในฟำร์มตัง้แต่ 500 – 1,000ตวั จดัเป็นฟำร์ม

สกุรขนำดกลำงตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองมำตรฐำนฟำร์มเลีย้งสกุรของประเทศไทย พ .ศ. 2542 

ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2542 (ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์, 2557) ซึง่กลุ่มนีม้ีศกัยภำพท่ีจะ

ปรับไปเป็นฟำร์มสกุรขนำดใหญ่ได้โดยผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำรต้องมีควำมใสใ่จในกฎระเบียบมำกกวำ่ฟำร์มสกุร

ขนำดเล็กและจ ำเป็นท่ีจะต้องศกึษำกฎระเบียบเพ่ือท่ีจะปรับเข้ำสู่ฟำร์มสกุรขนำดใหญ่ต่อไปจึงอำจส่งผลให้กลุ่มนีม้ี

คะแนนท่ีสูงกว่ำกลุ่มอื่น ส่วนระดับกำรศึกษำสูงสุดท่ีมีผลต่อระดับคะแนนเฉลี่ยนัน้ผลสอดคล้องกับ สุรพันธ์ และ 

สวสัด์ิ (2557) ท่ีพบว่ำ ระดบักำรศกึษำของพนกังำนท่ีแตกต่ำงกนัมีระดบัควำมรู้แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัท่ีระดบั  

P< 0.05 โดยจำกกำรศกึษำนีท่ี้ระดบักำรศกึษำสงูกว่ำปริญญำตรีขึน้ไปมีคะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสดุน่ำจะมำจำกกำรท่ีผู้ ท่ี มี

ระดบักำรศึกษำสูงจะมีโอกำสได้รับควำมรู้และข่ำวสำร รวมถึงสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลท่ีตนสนใจและท ำควำมเข้ำใจ

เก่ียวกบัข้อมลูนัน้ๆ ได้มำกกวำ่ผู้อยู่ในระดบักำรศกึษำอื่น  

ส่วนของผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถำมและแบบทดสอบส่วนมำกเป็นเพศหญิง  (53.78%) อำยุอยู่ในช่วง 31-

40 ปี (25.11%) สถำนะภำพสมรส (68.89%) ระดบักำรศกึษำสงูสดุชัน้ปริญญำตรี (30.44%) และมีอำชีพปัจจบุนัเป็น

เกษตรกร (26.89%) โดยพบว่ำคะแนนเฉลี่ยขึน้กับ ระดับกำรศึกษำสูงสุดและอำชีพปัจจุบันของผู้บริโภคท่ีระดับ

นยัส ำคญั P<0.05 ทัง้นีผู้้บริโภคท่ีระดบักำรศกึษำสงูกว่ำปริญญำตรีขึน้ไปมีคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบควำมรู้

เก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดงสงูท่ีสดุ (6.42 คะแนน) และอำชีพข้ำรำชกำร/พนกังำนรำชกำร/พนกังำนรัฐวิสำหกิจมีคะแนน

เฉลี่ยสงูท่ีสดุ (6.62 คะแนน) ส่วนเพศ อำยุ และสถำนภำพสมรสของผู้บริโภคกบัผลคะแนนเฉลี่ย มีควำมแตกต่ำงกนั

อย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ P>0.05 สอดคล้องกบั สรุพนัธ์ และ สวสัด์ิ (2557) ท่ีพบว่ำต ำแหน่งงำนของพนกังำนท่ี

แตกต่ำงกนัมี ระดบัควำมรู้เก่ียวกบัระบบกำรผลิตแตกต่ำงกนั อย่ำงมีนยัส ำคญัท่ีระดบั P< 0.05 อำจเป็นเพรำะกำร

ประกอบอำชีพปัจจบุนัท่ีแตกต่ำงกนัท ำให้มีควำมสนใจในข้อมลูข่ำวสำรท่ีแตกต่ำงกนัโดย อำชีพข้ำรำชกำร/พนกังำน

รำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ นัน้มีโอกำสได้รับข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกับสำรเร่งเนือ้แดงของทำงรำชกำรจึงท ำให้กลุ่ม

อำชีพนีม้ีคะแนนสูงกว่ำกลุ่มอื่นๆ ส่วนระดับกำรศึกษำสูงสุดน่ำจะมีสำเหตุเช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ เลีย้งสุกรหรือ

ผู้ประกอบกำร 

 

 



60 
 

ตารางที่  2 เปอร์เซ็นต์ของผู้ ท ำแบบทดสอบควำมรู้เก่ียวกับสำรเร่งเนือ้แดงได้ถูกต้อง ของผู้ เลีย้งสุกรหรือ

ผู้ประกอบกำร และผู้บริโภค แยกเป็นรำยหวัข้อ 

หวัข้อ 

ผู้เลีย้งสุกร

หรือ

ผู้ประกอบการ 

(n=450) (%) 

ผู้บริโภค 

 

(n=450) (%) 

สำรเร่งเนือ้แดงท่ีใช้ในสกุรเป็นยำท่ีใช้เพ่ือรักษำโรคเก่ียวกบัหลอดลม เช่น โรคหอบ

หืด ในคน 
64.89 54.67 

สำรเร่งเนือ้แดงถกูใช้เพ่ือเร่งเนือ้แดงในสกุรเท่ำนัน้ 40.44 35.11 

สำรเร่งเนือ้แดงถกูใช้ในอำหำรสตัว์เพ่ือปรับปรุงคณุภำพซำกสกุรให้มีเนือ้แดง

เพ่ิมขึน้และไขมนัลดลงซึง่ท ำให้เกิดกำรตกค้ำงในเนือ้สกุร 
86.22 76.22 

สำรเร่งเนือ้แดงก่อให้เกิดผลข้ำงเคียงต่อตวัสตัว์ท ำให้สตัว์เกิดอำกำรหัวใจเต้นเร็ว

ขึน้ในสตัว์บำงชนิดอำจพบกำรตำยของกล้ำมเนือ้หวัใจ 
79.56 78.44 

สำรเร่งเนือ้แดงเป็นอนัตรำยตอ่เดก็ และสตรีมีครรภ์ เท่ำนัน้ 58.44 48.00 

สำรเร่งเนือ้แดง ractopamine สำมำรถใช้เร่งเนือ้แดงในประเทศไทยได้อย่ำง

ถกูต้องตำมกฎหมำย 
67.56 50.89 

สำรเร่งเนือ้แดงเมื่อได้รับเข้ำสูร่่ำงกำยจะไมส่ำมำรถขบัออกจำกร่ำงกำยได้ 46.00 36.67 

กำรได้รับสำรเร่งเนือ้แดงท ำให้เกิดอำกำรกล้ำมเนือ้สัน่กระตุก หัวใจเต้นเร็ว และ

บำงรำยมีอำกำรเป็นลม  นอกจำกนีย้งัพบอำกำรทำงจิตประสำท อำกำรปวดหลงั 

ในคน 

86.89 80.22 

สำรเร่งเนือ้แดงเป็นสำรกนัเสียชนิดหนึง่ ท ำให้เนือ้สตัว์มีควำมสดเป็นเวลำนำน 56.00 42.89 

สำรเร่งเนือ้แดงท ำให้เกิดกำรสร้ำงควำมร้อนในตวัสตัว์ท่ีเพ่ิมขึน้  มีผลท ำให้สตัว์ทน

ตอ่ควำมร้อนได้ลดน้อยลงและอำจเกิดภำวะเครียดจำกควำมร้อน (heat  stress) ได้ 
75.78 72.22 

จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคตอบถูกเร่ืองกำรได้รับสำรเร่งเนือ้แดงท ำให้

เกิดอำกำรกล้ำมเนือ้สัน่กระตุก หัวใจเต้นเร็ว และบำงรำยมีอำกำรเป็นลม  นอกจำกนีย้งัพบอำกำรทำงจิตประสำท 

อำกำรปวดหลงัในคน มำกท่ีสดุ (86.89% และ 80.22% ตำมล ำดบั) และพบว่ำตอบผิดมำกท่ีสดุคือเร่ืองสำรเร่งเนือ้

แดงถกูใช้เพ่ือเร่งเนือ้แดงในสกุรเท่ำนัน้ (59.56% และ 64.89% ตำมล ำดบั)  
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ตารางที่ 3 ข้อมลูผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคท่ีได้เคยได้รับหรือไมไ่ด้รับข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบัสำรเร่ง

เนือ้แดง และคะแนนของผู้ท ำแบบทดสอบควำมรู้เก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดง 

หวัข้อ จ านวน (%) คะแนนเฉลี่ย 

ผู้เลีย้งสุกรหรือผู้ประกอบการ   

รับรู้ 385         (85.56) 6.67 

ไมรั่บรู้ 65         (14.44) 6.29 

ผู้บริโภค   

รับรู้ 321         (71.33) 5.86 

ไมรั่บรู้ 129         (28.67) 5.49 

 

จำกตำรำงท่ี 3 พบว่ำคะแนนเฉลี่ยขึน้กบักำรท่ีได้เคยได้รับหรือไม่ได้รับข้อมลูข่ำวสำรของผู้บริโภค ท่ีระดบั

นยัส ำคญั P<0.05 ซึ่งพบว่ำทัง้ผู้ เลีย้งสุกรหรือผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคท่ีเคยได้รับข้อมูลข่ำวสำรมีคะแนนเฉลี่ย 

(6.67 และ 5.86 ตำมล ำดบั) สงูกวำ่กลุม่ท่ีไมเ่คยได้รับข้อมลูข่ำวสำร  (6.29 และ 5.49 ตำมล ำดบั) 

ตารางที่ 4 เปอร์เซน็ต์ของผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคท่ีได้รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดงผ่ำน

ทำงสื่อต่ำงๆ และคะแนนของผู้ท ำแบบทดสอบควำมรู้เก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดงโดยได้รับข้อมลูผ่ำนสื่อตำ่งๆ 

หวัข้อ 

ผู้เลีย้งสุกรหรือผู้ประกอบการ (n=385) ผู้บริโภค (n = 321) 

จ านวน  

(%) 
คะแนนเฉลี่ย 

จ านวน  

(%) 
คะแนนเฉลี่ย 

โทรทศัน์ 178  (46.23) 6.61 230  (71.65) 5.94 

วิทย ุ 50  (12.99) 6.56 87  (27.10) 5.90 

หนงัสือพิมพ์ 48  (12.47) 6.73 85  (26.48) 6.38 

นิตยสำร 41  (10.65) 6.88 67  (20.87) 6.42 

วำรสำร 78  (20.26) 8.51 64  (19.94) 6.55 

เอกสำร แผ่นพบั 120  (31.17) 7.69 111  (34.58) 6.25 

สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 78  (20.26) 5.94 131  (40.81) 6.05 

เจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์ 297  (77.40) 6.72 177  (55.14) 5.93 
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หวัข้อ 

ผู้เลีย้งสุกรหรือผู้ประกอบการ (n=385) ผู้บริโภค (n = 321) 

จ านวน  

(%) 
คะแนนเฉลี่ย 

จ านวน  

(%) 
คะแนนเฉลี่ย 

เพ่ือนบ้ำน/คนรู้จกั 54  (14.03) 5.70 62  (19.31) 5.48 

สถำนศกึษำ 25    (6.49) 6.56 41  (12.77) 6.22 

เม่ือพิจำรณำข้อมูลสำรรับรู้ผ่ำนสื่อต่ำงๆ พบว่ำคะแนนเฉลี่ยของผู้ เลีย้งสุกรหรือผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค

ขึน้กับช่องทำงของสื่อท่ีได้รับข้อมูลข่ำวสำรท่ีระดับนัยส ำคัญ  P<0.05 ทัง้นีจ้ำกตำรำงท่ี 4 พบว่ำผู้ เลีย้งสุกรหรือ

ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคท่ีได้รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนทำงวำรสำรมีคะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสดุ (8.51 คะแนน และ 6.55 คะแนน

ตำมล ำดบั) อำจเป็นเพรำะวำรสำรเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีเสนอเร่ืองรำวตำ่งๆ อยู่ในฉบบัเดียวกนั เร่ืองจะจบในฉบบัหรือต่อเน่ืองกนั

จบในหลำยฉบบัเนือ้หำภำยในเป็นด้ำนวิชำกำรมำกกว่ำด้ำนบนัเทิง กำรจัดท ำวำรสำรมีขึน้เพ่ือสนองนโยบำยและควำม

ต้องกำรของหน่วยงำน สมำคม องค์กร หรือสถำบนัต่ำงๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรเผยแพร่ข้อมลู ควำมรู้ บทควำมทำง

วิชำกำร ผลงำนกำรวิจัย ควำมรู้ทำงวิชำกำร ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร และใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำร 

(เทคโนโลยีทำงกำรพิมพ์, 2557) นอกจำกนีผู้้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำร และผู้บริโภคท่ีได้รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อ

ตำ่งๆ สว่นใหญ่เห็นวำ่ควำมถ่ีในกำรเผยแพร่สื่อมีควำมเพียงพอ (58.70% และ 51.71%ตำมล ำดบั) และส่วนใหญ่มีควำม

พงึพอใจตอ่ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อตำ่งๆ ท่ีได้รับ (59.74% และ 57.01% ตำมล ำดบั) 

ตารางที่ 5 ข้อมลูช่องทำงกำรรับชมสื่อและควำมถ่ีในกำรรับชมของผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค  

หวัข้อ 
จ านวนที่รับชม 

(%) 

จ านวนผู้รับชมในแต่ละความถี่ (%)   

เป็นประจ า 

ทุกวัน 

5-6 วันต่อ

สัปดาห์ 

3-4 วัน

ต่อ

สัปดาห์ 

1-2 วันต่อ

สัปดาห์ 

1-4 วัน

ต่อ

เดือน 

ผู้เลีย้งสุกรหรือ

ผู้ประกอบการ (n=450) 
      

โทรทศัน์ 437  (97.11) 61.56 14.87 8.70 11.21 3.66 

วิทย ุ 390  (86.67) 37.95 19.49 15.64 17.44 9.49 

หนงัสือพิมพ์ 337  (74.89) 26.71 17.80 20.18 16.32 18.99 

นิตยสำร 268  (59.56) 16.42 14.55 14.55 28.73 25.75 

วำรสำร 231  (51.33) 20.35 12.99 16.45 27.27 22.94 

เอกสำร แผ่นพบั 227  (50.44) 15.42 12.78 13.66 19.82 38.33 

สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 222  (49.33) 32.88 15.77 11.71 17.57 22.07 
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หวัข้อ 
จ านวนที่รับชม 

(%) 

จ านวนผู้รับชมในแต่ละความถี่ (%)   

เป็นประจ า 

ทุกวัน 

5-6 วันต่อ

สัปดาห์ 

3-4 วัน

ต่อ

สัปดาห์ 

1-2 วันต่อ

สัปดาห์ 

1-4 วัน

ต่อ

เดือน 

ผู้บริโภค (n = 450)       

โทรทศัน์ 408  (90.67) 62.25 9.07 18.63 6.13 3.92 

วิทย ุ 344  (76.44) 29.65 14.24 20.93 18.90 16.28 

หนงัสือพิมพ์ 340  (75.56) 21.18 16.18 20.59 21.47 20.59 

นิตยสำร 276  (61.33) 11.59 17.03 17.39 20.65 33.33 

วำรสำร 270  (60.00) 10.74 10.74 17.78 26.67 34.07 

เอกสำร แผ่นพบั 277  (61.56) 12.27 11.55 16.61 23.10 36.46 

สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 294  (65.33) 35.03 14.97 18.71 13.27 18.03 

 

จำกตำรำงท่ี 5 พบวำ่ผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำร มีพฤติกรรมกำรบริโภคสื่อและควำมถ่ีในกำรบริโภคผ่ำน

ทำงโทรทศัน์มำกท่ีสดุคิดเป็น 97.11% โดย 61.56% รับชมเป็นประจ ำทกุวนั เช่นเดียวกบัผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมกำร

บริโภคสื่อผ่ำนทำงโทรทศัน์มำกท่ีสดุคิดเป็น 90.67% โดย 62.25% รับชมเป็นประจ ำทกุวนั สอดคล้องกบัศนูย์วิชำกำร 

ส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรเสริมสร้ำงสขุ (2553) ท่ีวำ่ผลจำกกำรส ำรวจสื่อมวลชน พ.ศ. 2551 โดยส ำนกังำนสถิติ

แห่งชำติ พบวำ่ คนไทยท่ีมีอำยตุัง้แต ่6 ปีขึน้ไป นิยมชมโทรทศัน์มำกท่ีสดุ (64.7%)  

ตารางที่ 6 เปอร์เซน็ต์ของทศันคติเก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดง ของผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำร และผู้บริโภค แยกเป็น

รำยหวัข้อ 

หวัข้อ 

ผู้เลีย้งสุกรหรือ

ผู้ประกอบการ 
ผู้บริโภค 

เหน็ด้วย

(%) 

ไม่เหน็ด้วย

(%) 

เหน็

ด้วย(%) 

ไม่เหน็ด้วย

(%) 

ควรมีกำรแก้กฎหมำยเพ่ือลดช่องวำ่งและเป็นกำรเพ่ิมควำม

เข้มงวดในกำรจดักำรสำรเร่งเนือ้แดง 
81.56 18.44 83.33 16.67 

ไมค่วรอนญุำตให้ใช้สำรเร่งเนือ้แดงทกุตวั 74.44 25.56 74.44 25.56 



64 
 

ควรมีกำรตรวจสอบควบคมุสำรเร่งเนือ้แดงในสตัว์ชนิดอ่ืน 

นอกเหนือจำกสกุร 
79.11 20.89 82.44 17.56 

ควรมีกำรแจ้งผลกำรตรวจสอบสำรเร่งเนือ้แดงให้ประชำชน

ทรำบเป็นระยะๆ 
89.78 10.22 80.22 19.78 

ควรมีกำรเผยแพร่วิธีกำรเลือกซือ้เนือ้สกุรอย่ำงปลอดภยั 94.67 5.33 93.56 6.44 

 

จำกตำรำงท่ี 6 พบว่ำผู้ เลีย้งสุกรหรือผู้ประกอบกำรมีควำมเห็นว่ำควรมีกำรเผยแพร่วิธีกำรเลือกซือ้เนือ้สกุร

อย่ำงปลอดภัยมำกท่ีสุด (94.67%) ตำมด้วยควรมีกำรแจ้งผลกำรตรวจสอบสำรเร่งเนือ้แดงให้ประชำชนทรำบเป็น

ระยะๆ (89.78%) และควรมีกำรแก้กฎหมำยเพ่ือลดช่องว่ำงและเป็นกำรเพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรจัดกำรสำรเร่งเนือ้

แดง (81.56%) ส่วนผู้ บริโภคมีควำมเห็นว่ำควรมีกำรเผยแพร่วิธีกำรเลือกซือ้เนือ้สุกรอย่ำงปลอดภัยมำกท่ีสุด 

(93.56%) ตำมด้วยควรมีกำรแก้กฎหมำยเพ่ือลดช่องว่ำงและเป็นกำรเพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรจดักำรสำรเร่งเนือ้แดง 

(83.33%) และควรมีกำรตรวจสอบควบคมุสำรเร่งเนือ้แดงในสตัว์ชนิดอ่ืน นอกเหนือจำกสกุร (82.44%)  

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จำกกำรแจกแบบสอบถำมให้กลุม่ผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำรและกลุม่ผู้บริโภค ในพืน้ท่ีภำคเหนือตอนล่ำง 

พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบควำมรู้เก่ียวกับสำรเร่งเนือ้แดงขึน้กับ เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำสูงสุด และ

จ ำนวนสกุรในฟำร์ม ในสว่นของผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำร และขึน้กบั ระดบักำรศกึษำสงูสดุ และอำชีพปัจจุบนั ใน

ส่วนของผู้บริโภคท่ีระดบันัยส ำคญั P<0.05 จึงควรน ำผลกำรศึกษำมำใช้พิจำรณำกลุ่มเป้ำหมำยในกำรให้ควำมรู้

เก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดง เช่น ในกลุม่ผู้ เลีย้งสกุรหรือผู้ประกอบกำรก็ควรเลือกกลุม่เป้ำหมำยเป็นผู้ประกอบกำรเพศชำย 

ท่ีอยู่ในช่วงอำยุ 31-40ปี มีระดบักำรศกึษำสงูกว่ำปริญญำตรีขึน้ไป และมีจ ำนวนสกุรในฟำร์มตัง้แต่ 500 – 1,000ตวั 

ส่วนผู้บริโภคก็ควรเลือกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีระดบักำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีขึน้ไปและประกอบอำชีพ ข้ำรำชกำร/

พนกังำนรำชกำร/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ซึง่เป็นกลุ่มท่ีมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีก็ควรจะส่งเสริมมุ่งเน้นในกลุ่มดงักล่ำวมำกขึน้ใน

แง่ของประสิทธิภำพจำกวิธีสง่เสริมแบบปัจจบุนั อย่ำงไรก็ตำมส ำหรับกลุ่มอื่นๆ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องพิจำรณำปรับปรุง

รูปแบบหรือสื่อต่ำงๆ ให้หลำกหลำย สร้ำงกำรเรียนรู้และกำรรับรู้เก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดงให้มำกขึน้ เพ่ือดงึดดูและท ำ

ให้เกิดควำมสนใจอนัจะน ำไปสู่ควำมเข้ำใจท่ีมำกขึน้เก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดงในกลุ่มดงักล่ำว และจำกผลกำรศกึษำนี ้

จะเห็นได้ว่ำทัง้ผู้ เลีย้งสุกรหรือผู้ประกอบกำร และผู้บริโภค ยังคงมีควำมเข้ำใจไม่ถูกต้องในบำงประเด็น จึงควรท่ี

ผู้ รับผิดชอบจะเพ่ิมองค์ควำมรู้ท่ียงัเข้ำใจไมถ่กูต้องลงในสื่อหรือกำรให้ควำมรู้ในครัง้ต่อๆ ไปในกระบวนกำรเรียนรู้และ
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กำรรับรู้ด้วย และจำกกำรท่ีผู้ ท่ีได้รับข่ำวสำรผ่ำนทำงวำรสำรมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด จึงควรท่ีจะมีกำรส่งเสริมและ

เผยแพร่วำรสำรให้มำกขึน้เพ่ิมแหล่งเผยแพร่ให้มำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำมผู้ เลีย้งสุกรหรือผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค มี

พฤติกรรมกำรบริโภคสื่อและควำมถ่ีในกำรบริโภคผ่ำนทำงโทรทศัน์มำกท่ีสดุแสดงว่ำโทรทศัน์เป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลอย่ำง

มำก จงึควรที่จะพฒันำรูปแบบและวิธีกำรในกำรน ำเสนอควำมรู้เก่ียวกบัสำรเร่งเนือ้แดงผ่ำนทำงโทรทศัน์ให้ดีขึน้ มำก

ขึน้ และน่ำสนใจย่ิงขึน้ ในสว่นของทศันคติผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรจะให้ควำมส ำคญัและน ำผลกำรศกึษำมำพิจำรณำวำงแผน

นโยบำยเพ่ือน ำไปสูก่ำรปฏิบตัิตอ่ไป 
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ผลการใช้ต้นถ่ัวลิสงเถาฟลอริเกรซแห้งทดแทนแหล่งโปรตีนในอาหารไก่พืน้เมือง 

อายุ 6-12 สัปดาห์ ต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซาก 

 
สมศกัดิ์ เภำทอง1/   ฆะฤทัย จันทร์ธิบดี 2/   อภินนัท์ จินดำนิรดลุ1/   อรวิมล แก้วเกลีย้ง1/ 

 

บทคัดย่อ 

กำรศกึษำระดบัท่ีเหมำะสมของกำรใช้ต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซทดแทนแหล่งโปรตีนในสตูรอำหำรไก่พืน้เมือง

อำยุ 6-12 สปัดำห์ ต่อประสิทธิภำพกำรผลิตและคณุภำพซำก ด ำเนินกำรทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสตัว์

สระแก้ว อ ำเภอคลองหำด จงัหวดัสระแก้ว ระหวำ่งเดือนตลุำคม 2556 – กนัยำยน 2557 ใช้ไก่พืน้เมืองคละเพศ อำย ุ1 

วนั จ ำนวน 400 ตวั เลีย้งด้วยอำหำรไก่พืน้เมืองระยะเลก็ท่ีมีขำยในท้องตลำด (commercial feed) ซึง่มีพลงังำนไม่ต ่ำ

กว่ำ 2,850 กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัม และโปรตีนไม่ต ่ำกว่ำ 19 เปอร์เซ็นต์ ให้กินอำหำรอย่ำงเต็มท่ีจนถึงอำยุ 6 สปัดำห์ 

สุ่มไก่ทดลองมำจ ำนวน 320 ตวั วำงแผนกำรทดลอง แบบสุ่มสมบูรณ์ Completely Randomized  Design (CRD) แบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 4 ซ ำ้ๆ ละ 20 ตวั เลีย้งในคอกทดลองขนำด 2x2 เมตร จ ำนวน 16 คอก จดัให้ได้รับอำหำร

ทดลองท่ีมีต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซเป็นสว่นผสมในระดบัท่ีแตกตำ่งกนั 4 ระดบั คือ 0 5 10 และ 15 เปอร์เซน็ต์ ในสตูร

อำหำร ท ำกำรทดลองจนไก่อำยคุรบ 12 สปัดำห์ 

ผลกำรทดลอง พบว่ำ ไก่ทดลองท่ีได้รับอำหำรเปรียบเทียบ มีสมรรถนะกำรผลิต (น ำ้หนักตวัท่ีเพ่ิมขึน้ และ

อตัรำกำรเจริญเติบโตตอ่วนั) ใกล้เคียงกลุม่ท่ีได้รับอำหำรที่มีกำรทดแทนของถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซ 5 เปอร์เซน็ต์  แตส่งู

กวำ่ (p<0.05) กลุม่ท่ีได้รับอำหำรที่มีกำรทดแทนของถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซ 10 และ 15 เปอร์เซน็ต์ ซึง่กำรใช้ถัว่ลิสงเถำ

ฟลอริเกรซทดแทนแหลง่โปรตีนในสตูรอำหำร ระดบั 5 เปอร์เซ็นต์ มีผลท ำให้ไก่ทดลองมีประสิทธิภำพ กำรเปลี่ยนอำหำร

สงูสดุ เท่ำกบั 5.38 (p<0.05) และมีต้นทุนค่ำอำหำรท่ีใช้ในกำรเพ่ิมน ำ้หนกัตวัต ่ำท่ีสดุเท่ำกบั 76.24 บำท/กิโลกรัม 

(p<0.05) อย่ำงไรก็ตำม ลกัษณะซำกของไก่ทดลองท่ีได้รับอำหำรเปรียบเทียบและอำหำรที่มีกำรทดแทนของถัว่ลิสงเถำ

ฟลอริเกรซ ระดบั 5  10 และ 15 เปอร์เซน็ต์ มีคำ่ใกล้เคียงกนัและไมแ่ตกตำ่งกนัทำงสถิติ  

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : ไก่พืน้เมือง  ต้นถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซ   ทดแทน   แหล่งโปรตีน 

เลขทะเบียนวิจัย : 57(1)-0214-032 
1/ ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ ถ.พญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ  
2/ ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์สระแก้ว อ ำเภอคลองหำด จงัหวดัสระแก้ว   
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Effect of Florigraze meal (Arachis glabrata cv. Florigraz) substitute protein source 

in native chicken diet during 6-12 weeks of age on production performance 

and carcass quality 

 

Somsak Paothong1/   Kharuthai Juntipbadee2/   Apinun Jindaniradool1/   Ornvimol Kaeokliang1/ 
 

Abstract 

 The study on suitable ration of Florigraze meal substitute protein source in native chicken diet during 6-

12 weeks of age on production performance and carcass quality was conducted at Sakaeo Animal Nutrition 

Research and Development Center. Four hundred one-day old of both sex were fed ad libitum on diet 

contained 19 %CP and 2,850 Kcal/kgDM until 6 weeks. A complete randomized design with 4 replication was 

used. Treatments were 4 levels of substitute by florigraze meal namely 0  5  10 and 15 percentage. The studied 

using 320 broilers of both sex aged 6 weeks. The experiment period lasted 12 weeks. 

 The result showed that control group and the level of 5 percentage of substitute by florigraze meal 

group were not significant different (P>0.05) on feed intake and growth performance (weight gain and 

ADG) higher (p<0.05) than the other group. The level of 5 percentage of substitute by florigraze meal 

group were highest of feed conversion ratio (FCR) were 5.38 (p<0.05) and feed cost per 1 kilogram weight 

gain were lowest 76.24 baht per kilogram (p<0.05). However, carcass quality of control group and the 

levels of substitute by florigraze meal group i. e. 5  10 and 15 percentage were not significant different. 

 

 

 

 

 

keywords : Native chicken,    Arachis glabrata cv. Florigraz ,   substitute,   protein source, 
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ค าน า 

กำรบริโภคเนือ้ไก่พืน้เมืองได้รับควำมนิยมมำกขึน้ ทัง้นีเ้พรำะเนือ้มีรสชำติท่ีดี แม้ว่ำจะมีกำรเลีย้งกนัอยู่ทัว่ไป

และเร่ิมมีกำรเลีย้งแบบเชิงกำรค้ำเพ่ิมมำกขึน้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรบริโภคของตลำด  ทัง้นีเ้พรำะ

เกษตรกรสว่นใหญ่ ยงัใช้วิธีกำรเลีย้งแบบปลอ่ยให้ไก่พืน้เมืองหำกินเองตำมธรรมชำติ มีกำรให้อำหำรเสริมบ้ำงเป็นครัง้

ครำวยงัไมม่ีกำรให้อำหำรตำมควำมต้องกำรของไก่ จึงท ำให้ไก่พืน้เมืองเจริญเติบโตช้ำ  ทัง้ท่ีไก่พืน้เมืองมีลกัษณะเด่น 

คือ เลีย้งง่ำย มีควำมต้ำนทำนโรคสงู  

ไก่กระทง ช่วงระยะเติบโตอำยุ 3-6 สัปดำห์ ต้องกำรอำหำรท่ีมีควำมเข้มข้นของโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต์ 

พลงังำนใช้ประโยชน์ได้ 3,150 กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัม (NRC, 1994) และสูตรอำหำรไม่ควรมีเย่ือใยมำกกว่ำ 5 

เปอร์เซน็ต์  ถงึแม้วำ่ประเทศไทยจะเป็นหนึง่ในผู้น ำด้ำนกำรผลิตสตัว์ปีก เช่นไก่เนือ้ แต่ผู้ผลิตอำหำรสตัว์ยงัต้องพึ่งพำ

กำรใช้วตัถดุิบอำหำรสตัว์จำกตำ่งประเทศ ท ำให้ต้นทนุกำรผลิตอำหำรสตัว์สงูโดยไมจ่ ำเป็น ซึง่มีรำยงำนกำรศกึษำกำร

ใช้พืชท่ีมีโปรตีนสูงมำทดแทนแหล่งโปรตีนในสูตรอำหำรเพ่ือใช้เลีย้งไก่เนือ้หลำยชนิด เช่น กำรใช้ใบถั่วเฮดจ์ลูเซิน

ทดแทนใบกระถินในอำหำรไก่พืน้เมืองลกูผสม ไมม่ีผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตและประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร โดย

สำมำรถใช้ถัว่เฮดจ์ลเูซินได้ถงึ 10 เปอร์เซน็ต์ในสตูรอำหำร(นพวรรณ, 2533) และกำรใช้ถัว่เฮดจ์ลเูซินทดแทนใบกระถิน

ในอำหำรไก่กระทงอำยุ 3-7 สปัดำห์ พบว่ำสำมำรถใช้ถัว่เฮดจ์ลเูซินได้ในระดบั 5 เปอร์เซ็นต์ ในสตูรอำหำร ซึง่ท ำให้ไก่มี

สมรรถภำพกำรเจริญเติบโตดีท่ีสดุและมีต้นทนุคำ่อำหำรต ่ำสดุ (นพวรรณ, 2536)  

ปัจจบุนักรมปศสุตัว์ได้มีกำรวิจยัพืชตระกูลถัว่พนัธุ์ใหม่ท่ีน่ำจะน ำมำใช้เป็นวตัถุดิบแหล่งโปรตีนในอำหำรไก่

ได้คือ ถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซ (Arachis glabrata cv. Florigraz หรือ rhizoma peanut) ซึง่เป็นถัว่ลิสงเถำชนิดหนึ่งท่ีมี

คณุคำ่อำหำรสตัว์สงู คือ ใบ และล ำต้นมีคำ่กำรย่อยได้มำกกวำ่ 60 และ 50 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั เติบโตคลมุพืน้ท่ีได้

เร็ว ทนแล้ง ให้ผลผลิตพืชอำหำรสตัว์ท่ีดีและน่ำกิน (Mannetji and Jone, 1992) มีค่ำโปรตีน 10-18 เปอร์เซ็นต์ และ

ค่ำกำรย่อยได้ 45-68 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งประมำณ 400-600 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรอบกำรตดั หรือ 2,012 

กิโลกรัมตอ่ไร่ต่อปี (ศศิธร และคณะ, 2545) ถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซ เหมำะส ำหรับตดัสดเพ่ือใช้เลีย้งสตัว์หรือปล่อยให้

สตัว์แทะเล็มและผลิตเป็นพืชแห้ง ซึง่ Teguia et al. (1997) ศกึษำกำรใช้ Arachis glabrata Benth ทดแทนข้ำวโพด

ในอำหำรไก่กระทง พบว่ำ สำมำรถใช้ถั่วลิสงเถำทดแทนข้ำวโพดได้ 200 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร โดยน ำ้หนักตัวท่ี

เพ่ิมขึน้ไม่แตกต่ำงจำกกลุ่มท่ีได้รับข้ำวโพด แต่ถ้ำใช้ทดแทนเพ่ิมขึน้เป็น 300 กรัมต่อกิโลกรัมอำหำร จะท ำให้

ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรต ่ำลง 

กำรเลีย้งไก่พืน้เมืองภำยใต้กำรจดักำรด้ำนอำหำรและระบบกำรเลีย้งท่ีดี จะช่วยท ำให้ผลผลิตไก่พืน้เมืองดีขึน้ 

ดงันัน้จงึได้ท ำกำรศกึษำผลกำรใช้ถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซแห้งทดแทนแหล่งโปรตีนในอำหำรไก่พืน้เมืองช่วงอำยุ 6-12 

สปัดำห์ ตอ่สมรรถภำพกำรผลิตและคณุภำพซำก และเกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึน้ด้วย ซึง่กำรแสวงหำวตัถดุิบอำหำรสตัว์

ท่ีเป็นแหลง่โปรตีน รำคำถกูท่ีสำมำรถผลิตได้เองในประเทศ จะช่วยท ำให้ต้นทนุคำ่อำหำรสตัว์ลดลงได้ 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง อาหารทดลองและแผนการทดลอง 

ใช้ไก่พืน้เมืองสำยพนัธุ์เหลืองหำงขำว คละเพศ อำยุ 1วนั จ ำนวน 400 ตวั เลีย้งด้วยอำหำรไก่พืน้เมืองระยะ

เลก็ท่ีมีขำยในท้องตลำด (commercial feed) ซึง่มีพลงังำนไม่ต ่ำกว่ำ 2,850 กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัม และโปรตีนไม่ต ่ำ

กว่ำ 19 เปอร์เซ็นต์ จนอำยุได้ 6 สัปดำห์ สุ่มไก่ทดลองมำจ ำนวน 320 ตัว วำงแผนกำรทดลอง แบบสุ่มตลอด 

Completely Randomized Design (CRD) แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ๆ ละ 4 ซ ำ้ๆ ละ 20 ตวั เลีย้งในคอกทดลองขนำด 2x2 

เมตร จ ำนวน 16 คอก จัดให้ได้รับอำหำรทดลองท่ีมีต้นถั่วลิสงเถำฟลอริเกรซเป็นส่วนผสมในระดบัท่ีแตกต่ำงกนั 4 

ระดบั คือ 0 5 10 และ 15 เปอร์เซน็ต์ ในสตูรอำหำร (ตำรำงท่ี 1 ) ท ำกำรทดลองจนไก่อำยคุรบ 12 สปัดำห์ 

การบันทกึข้อมูล 

1. สุ่มเก็บวัตถุดิบอำหำรทุกชนิดท่ีใช้ในสูตรอำหำรทดลอง วิเครำะห์หำองค์ประกอบทำงเคมีก่อนผสม
อำหำร และสุ่มอำหำรทดลองทุกครัง้ท่ีผสมเสร็จแล้วเพ่ือน ำไปวิเครำะห์หำองค์ประกอบทำงเคมี  ด้วยวิธี Proximate 
Analysis ตำมวิธีของ AOAC (1990) และวิเครำะห์หำคำ่พลงังำนรวมโดยใช้เคร่ือง adiabatic bomb calorimeter 

2. บนัทกึน ำ้หนกัเร่ิมต้นกำรทดลอง ชัง่น ำ้หนกัตวัไก่เมื่อเร่ิมทดลอง และทุกๆ 2 สปัดำห์ จนถึงอำยุ12 สปัดำห์ 
บนัทกึปริมำณอำหำรท่ีกินได้ทกุสปัดำห์เป็นรำยกลุม่ อตัรำกำรตำยของไก่ทดลอง และบนัทกึข้อมลูต้นทนุกำรผลิต 
การศึกษาคุณภาพซาก 

 กำรช ำแหละซำกและกำรเก็บตัวอย่ำง เมื่อสิน้สุดกำรทดลองท่ีอำยุ 12 สัปดำห์ โดยสุ่มเลือกไก่ท่ีมี

น ำ้หนกัใกล้เคียงกบัคำ่เฉลี่ยของซ ำ้จ ำนวนซ ำ้ละ 3 ตวั ก่อนฆ่ำอดอำหำร 12 ชัว่โมง ช ำแหละซำกไก่แยกออกเป็นส่วน

ต่ำงๆ ตำมวิธีของ (สัญชัย, 2543) โดยกำรบันทึกน ำ้หนักมีชีวิต น ำ้หนักซำก และน ำ้หนักชิน้ส่วนซำก เพ่ือน ำมำ

ค ำนวณเปอร์เซ็นต์ซำกและเปอร์เซ็นต์ชิน้ส่วนซำก ประกอบด้วย น ำ้หนกัมีชีวิต น ำ้หนกัซำกหลงัถอนขน น ำ้หนกัซำก

ตดัแตง่ เนือ้สนันอก (outer breast meat)  สนัใน (inner breast meat)  น่อง (drumstick)  สะโพก (thigh)  ปีก(wing)  

ไขมนัช่องท้อง (abdominal fat)  หวัใจ (heart)  ตบั (liver)  กึน๋ (gizzard) และ ขำ (leg) เป็นต้น ชัง่และบนัทกึลกัษณะ

ซำกแตล่ะสว่นดงักลำ่วด้วยเคร่ืองชัง่อย่ำงละเอียด น ำมำค ำนวณ ดงันี ้

 1. เปอร์เซน็ต์ซำกอุน่(Carcass percentage) = น ำ้หนกัซำกหลงัฆ่ำ x 100 

                                                                                                         น ำ้หนกัเม่ือมีชีวิต 

 2. เปอร์เซน็ต์ซำกตดัแตง่ = น ำ้หนกัซำกหลงัฆ่ำ และเอำเคร่ืองในออก x 100 

                                                                                         น ำ้หนกัเม่ือมีชีวิต 

    3. เปอร์เซน็ต์ชิน้สว่นตดัแตง่ = น ำ้หนกัชิน้สว่น x 100 

                                                                         น ำ้หนกัซำกตดัแตง่ 
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ตารางที่ 1 สว่นประกอบของสตูรอำหำรที่ใช้ในกำรทดลอง ไกพื่น้เมืองระยะ 6-12 สปัดำห์  

สว่นประกอบ 

(กก.) 

รำคำ 

บำท/กก. 

ระดบักำรทดแทนของต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซ 

0% 5% 10% 15% 

ข้ำวโพด 12.60 42.00 46.50 53.30 62.40 

ร ำละเอียด 8.00 33.00 24.00 13.00 - 

ถัว่เหลืองไขมนัเตม็ 38% 22.60 - 5.40 9.86 12.74 

กำกถัว่เหลือง 44 % 22.30 20.20 14.28 9.00 5.00 

ปลำป่น 55% 32.40 3.00 3.00 3.00 3.00 

ต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซ1/ 5.00 - 5.00 10.00 15.00 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

แร่ธำตแุละวิตำมิน 125.00 0.50 0.50 0.50 0.50 

เกลือป่น 20.00 0.30 0.30 0.30 0.30 

DL-Methionine 150.00 - 0.02 0.04 0.06 

รวม, กก. - 100.00 100.00 100.00 100.00 

รำคำ, บำท/กก. - 14.59 14.17 14.26 14.44 

คณุคำ่ทำงโภชนะโดยกำร

ค ำนวณ( % on dry basis) 

     

   วตัถแุห้ง  89.00 88.90 88.75 88.57 

   โปรตีนแห้ง  18.00 18.45 18.06 18.08 

 พลงังำน ME, Kcal/kg  3,202.14 3,206.75 3,215.72 3,222.23 

   แคลเซียม  0.62 0.61 0.59 0.59 

 ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้  0.52 0.51 0.49 0.46 

   โซเดียม  0.24 0.23 0.23 0.22 

   คลอรีน  0.32 0.30 0.30 0.29 

   ไลซีน   1.07 1.00 0.91 0.81 

   เมทไธโอนีน  0.34 0.34 0.34 0.34 

 เมทไธโอนีนและซีสเตอีน  0.69 0.66 0.63 0.59 

   ทริปโตเฟน  0.24 0.19 0.15 0.11 

   ลิโนเลอิค  2.45 2.69 2.83 2.79 
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1/ต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซแห้งมีโปรตีน 13.6 เปอร์เซน็ต์ รำคำ 5.00 บำท/กิโลกรัม (ประกำศกรมปศสุตัว์รำคำจ ำหน่ำย

เสบียงสตัว์ ปี 2556) 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

วิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of variance) ตำมแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) เปรียบเทียบ

ควำมแตกตำ่งของคำ่เฉลี่ยระหวำ่งกลุม่ทดลองโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (Steel and Torrie, 1980) 

ด ำเนินกำรทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สระแก้ว ต .คลองไก่เถ่ือน อ.คลองหำด จ.สระแก้ว 

ระหวำ่งเดือนตลุำคม 2556–กนัยำยน 2557 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง  

 จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซท่ีใช้ในกำรทดลองนีม้ีโปรตีน 13.60 เปอร์เซ็นต์ มีค่ำใกล้เคียง

กบัรำยงำนของคณะท ำงำนจดัท ำมำตรฐำนอำหำรสตัว์เคีย้วเอือ้งของประเทศไทย (2551) ซึง่รำยงำนว่ำต้นถัว่ลิสงเถำ

ฟลอริเกรซท่ีอำยกุำรตดั 60 วนั มีโปรตีนเฉลี่ย 14.60 เปอร์เซน็ต์  

ผลกำรวิเครำะห์อำหำรเปรียบเทียบและอำหำรที่มีสว่นประกอบของต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซผสมอยู่ในระดบั 

5 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ พบว่ำมีค่ำโปรตีนค่อนข้ำงใกล้เคียงกนั โดยมีค่ำอยู่ระหว่ำง 18.07-18.86 เปอร์เซ็นต์(% on 

dry basis) ใกล้เคียงกบัคำ่โปรตีนจำกกำรค ำนวณในตำรำงท่ี 1  

ตารางที่ 2 แสดงสว่นประกอบทำงเคมีของอำหำรทดลองโดยกำรวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบตัิกำร(%on dry basis) 

องค์ประกอบทำงเคมี 

ของอำหำรทดลอง* 

ต้นถัว่ลิสงเถำ 

ฟลอริเกรซ 

ระดบักำรทดแทนของต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซ 

0 % 5% 10% 15% 

วตัถแุห้ง  % 

โปรตีน  % 

ไขมนั  % 

เย่ือใย  % 

NFE  % 

เถ้ำ  % 

Ca  % 

P  % 

พลงังำน GE , 

Kcal/kg 

86.80 

13.60 

 0.61 

38.37 

38.20 

 9.24 

 0.95 

 0.23 

1,500 

88.50 

18.50 

3.28 

12.25 

55.50 

10.43 

0.86 

0.71 

3,947.53 

89.39 

18.85 

3.41 

10.35 

59.40 

7.97 

0.87 

0.59 

3,988.86 

87.88 

18.86 

3.77 

8.82 

61.88 

6.80 

0.97 

0.49 

4,145.00 

87.53 

18.07 

4.83 

7.45 

63.70 

5.95 

1.03 

0.39 

4,116.02 

     * วิเครำะห์โดย ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์นครรำชสีมำ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 
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อัตราการเจริญเตบิโต 

 ผลกำรทดลองแสดงในตำรำงท่ี 3 พบว่ำ ไก่ทดลองท่ีได้รับอำหำรท่ีมีระดบักำรทดแทนของต้นถั่วลิสงเถำ

ฟลอริเกรซ 5 เปอร์เซน็ต์ มีอตัรำกำรเจริญเติบโต 17.04 กรัมต่อตวัต่อวนั ใกล้เคียงกบักลุ่มท่ีได้รับอำหำรเปรียบเทียบ 

(17.70  กรัมต่อตวัต่อวนั) แต่สงูกว่ำ(p<0.05) กลุ่มท่ีมีระดบักำรทดแทนของต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซระดบั 10 และ 

15 เปอร์เซ็นต์ ท่ีมีอตัรำกำรเจริญเติบโต 15.54 และ 15.67 กรัมต่อตวัต่อวนั ตำมล ำดบั อตัรำกำรเจริญเติบโตของไก่

ทดลองมีแนวโน้มลดลงตำมระดบักำรทดแทนของต้นถั่วลิสงเถำฟลอริเกรซท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นีอ้ำจเป็นไปได้ว่ำต้นถั่วลิสง

เถำฟลอริเกรซ มีกำรย่อยได้ของโภชนะต่ำงๆ โดยเฉพำะโปรตีนและพลงังำนค่อนข้ำงต ่ำ เมื่อใช้ระดับสูงขึน้ในสูตร

อำหำร จะท ำให้อำหำรผสมนัน้มีกำรย่อยได้ของโภชนะลดลงด้วย และมีผลท ำให้ไก่ได้รับโภชนะต่ำงๆ ไม่พอเพียง มี

กำรเจริญเติบโตลดลง ซึง่ผลกำรทดลองในครัง้นีส้อดคล้องกบัรำยงำนของสชุน และคณะ (2535) ท่ีหำค่ำกำรย่อยได้

ของใบถั่วมะแฮะในระดบัต่ำงๆ ในอำหำรไก่เนือ้ พบว่ำกำรย่อยได้จะลดลงเมื่อเพ่ิมระดบัใบถั่วสูงขึน้ในสูตรอำหำร 

ดงันัน้ ไก่ท่ีได้รับอำหำรผสมท่ีมีใบถัว่เพ่ิมขึน้ กำรย่อยได้ของโภชนะจะลดลงมีผลท ำให้ไก่ได้รับโภชนะต่ำงๆ ไมเ่พียงพอ

มีกำรเจริญเติบโตลดลง และสอดคล้องกบันพวรรณ และคณะ (2533) ท่ีใช้ใบถัว่เฮดจ์ลเูซินทดแทนใบกระถินในอำหำร

ผสมในระดบัท่ีสูงขึน้ ซึ่งไก่จะมีอตัรำกำรเจริญเติบโตลดลง เช่นเดียวกับปรัชญำ และคณะ (2545) ท่ีใช้ใบถั่วท่ำ

พระสไตโลในอำหำรผสมในระดบัท่ีสงูขึน้ ไก่จะมีอตัรำกำรเจริญเติบโตลดลง 

ปริมาณการกนิอาหาร 

 ปริมำณอำหำรที่กินเฉลี่ยตอ่วนัของไก่ทดลองท่ีได้รับอำหำรที่มีระดบักำรทดแทนของต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซ 

5-15 เปอร์เซน็ต์ มีคำ่เท่ำกบั 87.75-89.53 กรัม/ตวั/วนั กินอำหำรได้ต ่ำกว่ำ (p<0.05) กลุ่มท่ีได้รับอำหำรเปรียบเทียบ 

ซึง่กินอำหำรได้เฉลี่ย 96.54 กรัม/ตวั/วนั ทัง้นีอ้ำจเน่ืองมำจำกต้นถัว่ลิสเถำฟลอริเกรซ เป็นวตัถุดิบท่ีได้มำจำกต้นและ

ใบพืช ซึง่มีเย่ือใยคอ่นข้ำงสงูและมีควำมฟ่ำม เม่ือผสมในสตูรอำหำรจะท ำให้ควำมน่ำกินลดลงไก่จึงกินอำหำรได้น้อย

กวำ่กลุม่เปรียบเทียบ  

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 

 ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรของไก่ทดลองกลุ่มท่ีได้รับอำหำรท่ีมีต้นถั่วลิสงเถำฟลอริเกรซระดับ 5 

เปอร์เซ็นต์ มีค่ำเฉลี่ย 5.38 ดีกว่ำกลุ่มอื่นๆ อย่ำงมีนยัส ำคญั(p<0.05) ดงัแสดงในตำรำงท่ี 3 สอดคล้องกบันพวรรณ

และคณะ (2533) ท่ีใช้ใบถั่วเฮดจ์ลูเซินทดแทนใบกระถินในอำหำรผสมในระดบัท่ีสูงขึน้ ไก่จะมีประสิทธิภำพกำร

เปลี่ยนอำหำรลดลง เช่นเดียวกบัปรัชญำและคณะ (2545) ท่ีรำยงำนผลกำรใช้ใบถัว่ท่ำพระสไตโลในอำหำรผสม เมื่อ

ระดบัใบถัว่ในสตูรอำหำรเพ่ิมขึน้ ไก่จะมีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรลดลง  
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ต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่มน า้หนัก 1 กโิลกรัม 

 กำรใช้ต้นถั่วลิสงเถำฟลอริเกรซผสมในสูตรอำหำร จะท ำให้รำคำอำหำรผสมถูกกว่ำอำหำรเปรียบเทียบ

(ตำรำงท่ี 1 ) แต่เมื่อน ำมำค ำนวณเป็นต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนกั 1 กิโลกรัมแล้ว พบว่ำกลุ่มท่ีใช้ต้นถัว่ลิสง

เถำฟลอริเกรซระดบั 5 เปอร์เซ็นต์ จะมีต้นทุนค่ำอำหำรต ่ำสดุคือ 76.24 บำทต่อน ำ้หนกัเพ่ิม 1 กิโลกรัม แตกต่ำงจำก

กลุ่มอื่น อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ(p<0.05) กลุ่มท่ีได้รับอำหำรเปรียบเทียบ และกลุ่มท่ีใช้ต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซ 

ระดบั 10 และ 15 เปอร์เซน็ต์ มีต้นทนุคำ่อำหำรใกล้เคียงกนัอยู่ระหวำ่ง 83.75 – 85.28 บำทตอ่น ำ้หนกัเพ่ิม 1 กิโลกรัม

(ตำรำงท่ี 3)  
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ตารางที่ 3 สมรรถนะกำรผลิตของไก่พืน้เมืองช่วงอำย ุ6-12 สปัดำห์ ท่ีได้รับอำหำรที่มีกำรทดแทนของต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซในอำหำรระดบัตำ่งๆ 

 

ลกัษณะท่ีศกึษำ ระดบักำรทดแทนของต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซ SEM p-value 

 0 % 5% 10% 15%     

จ ำนวนไก่ทดลอง, ตวั         80     80     80      80 - - 

ระยะเวลำทดลอง, วนั           42       42       42        42 - - 

น ำ้หนกัเร่ิมทดลองท่ีอำย ุ6 สปัดำห์, กรัม/ตวั         462.33     463.22     459.36      458.46 6.38 0.9429 

น ำ้หนกัสดุท้ำย, กรัม/ตวั      1,205.95a   1,178.99a  1,112.90b   1,116.13b 18.19 0.0003 

น ำ้หนกัเพ่ิม, กรัม/ตวั         743.53a     714.65a     652.76b     658.04b 14.49 0.0001 

ปริมำณอำหำรที่กินได้, กรัม/ตวั/วนั          96.54a       87.75b      88.89b      89.53b 0.89 0.0001 

ปริมำณโปรตีนท่ีได้รับ,กรัม/ตวั/วนั          17.86a      16.54b      16.76b     16.18c 0.15 0.0001 

อตัรำกำรเจริญเติบโต, กรัม/ตวั/วนั          17.70a       17.04a      15.54b      15.67b 0.63 0.0045 

ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร            5.74b        5.38a       5.98b       5.85b 0.14 0.0022 

ต้นทนุคำ่อำหำรในกำรเพ่ิมน ำ้หนกัตวั, บำท/กก.          83.75b      76.24a      85.28b     84.47b 3.09 0.0005 

 

คำ่เฉลี่ยท่ีมีอกัษรก ำกบัตำ่งกนัในบรรทดัเดียวกนั มีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05) ; SEM = standard error of mean  
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คุณภาพซาก 

 กำรใช้ต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซทดแทนแหลง่โปรตีนในระดบั 0 5 10 และ 15 เปอรเซ็นต์ ในสตูรอำหำรเลีย้ง

ไก่พืน้เมืองช่วงอำยุ 6-12 สปัดำห์(ตำรำงท่ี 4) พบว่ำไม่มีผลต่อเปอร์เซนต์ซำกอุ่น และเปอร์เซ็นต์ซำกตดัแต่ง โดยไก่

ทดลองทัง้ 4 กลุ่ม มีเปอร์เซ็นต์ซำกอุ่นอยู่ในช่วงประมำณ 92.85-93.04 เปอร์เซ็นต์ และมีเปอร์เซ็นต์ซำกตดัแต่งอยู่

ในช่วงประมำณ 80.45-82.07 เปอร์เซ็นต์  ใกล้เคียงกบัรำยงำนของมนต์ชยัและคณะ(2550) รำยงำนว่ำไก่ลกูผสมชี

กบัแมส่ำยพนัธุ์ทำงกำรค้ำมีเปอร์เซน็ต์ซำกตดัแตง่ประมำณ 80 เปอร์เซน็ต์ 

 เปอร์เซน็ต์ชิน้สว่นตดัแตง่ของไก่ทดลองทัง้ 4 กลุม่ เช่น เปอร์เซน็ต์น่อง สะโพก ปีก เนือ้สนัอก เนือ้สนัใน โครง 

หวั ปอด เศษเนือ้ ไขมนัช่องท้อง หวัใจ ตบั ม้ำม กระเพำะบด และกระเพำะแท้ มีคำ่ไมแ่ตกตำ่งกนั(p>0.05) แตพ่บวำ่

ไขมนัช่องท้องอยู่ในช่วงประมำณ 0.49-0.66 เปอร์เซน็ต์ มีคำ่ต ่ำกวำ่ รำยงำนของทศัน์วรรณ และคณะ(2556) 

รำยงำนวำ่ไก่กระทงมีไขมนัในช่องท้องประมำณ 1.50 เปอร์เซน็ต์ ดงัรำยงำนของวิเชียร และวชิรำพร(2552) รำยงำน

วำ่ไก่ลกูผสมพืน้เมืองมีข้อดีคือ จะมีไขมนัสะสมในช่องท้องน้อยกวำ่ไก่เนือ้ทำงกำรค้ำ และจำกกำรสงัเกตสีเนือ้ของไก่

ทดลองพบวำ่เนือ้ไก่มีสีชมพ ูไมซ่ีด ทัง้ 4 กลุม่ นอกจำกนีส้ผิีวของไก่กลุม่ท่ีได้รับอำหำรที่มต้ีนถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซ 

จะมีสีเหลืองเข้มกวำ่กลุม่ท่ีได้รับอำหำรเปรียบเทียบ 

 

ตารางที่ 4 เปอร์เซน็ต์ซำกของไก่พืน้เมืองท่ีอำย ุ12 สปัดำห์ ท่ีได้รับอำหำรที่มีกำรทดแทนของต้นถัว่ลิสงเถำ 

              ฟลอริเกรซในอำหำรระดบัตำ่งๆ  

ลกัษณะท่ีศกึษำ  ระดบักำรทดแทนของต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซ SEM 

  

p-value 

   (%) 0 % 5% 10% 15% 

เปอร์เซน็ต์ซำกอุน่ 92.92 92.78 92.85 93.04 0.45 0.5415 

เปอร์เซน็ต์ซำกตดัแตง่ 81.28 80.45 82.07 81.14 0.44 0.5939 

น่อง 11.35 11.27 11.20 11.17 2.56 0.1903 

สะโพก 12.96 12.32 12.67 12.79 4.98 0.2059 

ปีก 9.59 9.62 9.55 9.59 1.53 0.6814 

เนือ้สนันอก 12.45 12.17 12.51 12.10 3.09 0.3311 

เนือ้สนัใน 4.14 3.96 3.78 3.88 1.13 0.0739 

โครง หวั ปอด เศษเนือ้ 25.76 25.10 25.75 25.53 5.32 0.9133 

ไขมนัช่องท้อง 0.66 0.66 0.49 0.53 1.36 0.5042 

หวัใจ 0.49 0.52 0.50 0.51 0.17 0.2064 
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ตบั 2.17 2.37 2.27 2.06 1.25 0.2388 

ม้ำม 0.80 0.61 0.40 0.33 2.26 0.7886 

กระเพำะบด 2.80 2.72 2.53 2.88 1.43 0.5164 

กระเพำะแท้ 0.51 0.48 0.42 0.44 0.25 0.1650 

SEM = standard error of mean  

 

สรุปผลการทดลอง 

 สำมำรถใช้ต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซแห้งทดแทนแหลง่โปรตีนในอำหำรไก่พืน้เมืองระยะอำยุ 6-12 สปัดำห์ ได้ใน

ระดบั 5 เปอร์เซน็ต์ ในสตูรอำหำร โดยไม่มีผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตและคณุภำพซำกของไก่ แตจ่ะท ำให้มี

ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีท่ีสดุเท่ำกบั 5.38 และต้นทนุคำ่อำหำรถกูท่ีสดุคือ 76.24 บำทตอ่น ำ้หนกัเพ่ิม 1 กิโลกรัม  

 

ข้อเสนอแนะ 

 กำรใช้ต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซท่ีอำยุกำรตดั 60 วนั เพ่ือใช้เป็นแหล่งโปรตีนในสตูรอำหำรเลีย้งไก่พืน้เมือง 

ช่วงอำยุ 6-12 สปัดำห์ สำมำรถใช้ได้ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอำหำร ทัง้นีเ้น่ืองจำกต้นถั่วลิสงเถำฟลอริเกรซมี

โปรตีนคอ่นข้ำงต ่ำ 13.60 เปอร์เซน็ต์ และมีเย่ือใยสงู 38.37 เปอร์เซ็นต์  ดงันัน้ จึงควรมีกำรศกึษำเพ่ิมเติมในประเด็น

กำรใช้ต้นถัว่ลิสงเถำฟลอริเกรซท่ีอำยกุำรตดัต ่ำกวำ่ 60 วนั ซึง่จะได้ต้นถัว่ท่ีมีโปรตีนสงูกว่ำ และเย่ือใยต ่ำกว่ำ เหมำะ

ส ำหรับใช้เป็นแหลง่โปรตีนในสตูรอำหำรเลีย้งไก่พืน้เมืองได้ 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณนำยวีระศักด์ิ จิโนแสง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สระแก้ว ท่ีให้

ควำมอนุเครำะห์สนับสนุนสถำนท่ีด ำเนินกำรทดลอง  ขอบคุณศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี ท่ีให้ควำม

อนุเครำะห์สตัว์ทดลองในครัง้นี ้ ขอบคณุเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์วิจยัและพัฒนำอำหำรสตัว์สระแก้ว ท่ีช่วยเลีย้งสัตว์ทดลอง

และช ำแหละซำกในกำรศกึษำทดลองครัง้นี ้ และขอบคณุเจ้ำหน้ำท่ีศนูย์วิจยัและพัฒนำอำหำรสตัว์นครรำชสีมำท่ี

ช่วยวิเครำะห์ผลทำงห้องปฏิบตัิกำร 
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การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไก่งวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

ชชัวำล ประเสริฐ และ อุไร แสนคุณท้าว 
 

บทคัดย่อ 
 วตัถปุระสงค์ของงำนวิจยัครัง้นีเ้พ่ือศกึษำระบบกำรผลิตและกำรตลำดไก่งวงในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 11 จงัหวดั โดยใช้แบบสมัภำษณ์เกษตรกร131 รำยผู้ รวบรวม 3 รำย และผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร 5 รำย 
พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่เลีย้งไก่งวงเป็นอำชีพเสริม (ร้อยละ 90.84) เน่ืองจำกเป็นอำชีพท่ีสร้ำงรำยได้ (ร้อยละ 
24.90)  เป็นฟำร์มขนำดเลก็ท่ีมีแมพ่นัธุ์ 6-20 ตวั (ร้อยละ 46.04) เพ่ือจ ำหน่ำยเป็นพ่อแมพ่นัธุ์ (ร้อยละ 50.23) ไก่งวง
ท่ีเลีย้งส่วนใหญ่เป็นพนัธุ์ลกูผสม (ร้อยละ 54.91) เน่ืองจำกปล่อยให้ผสมพนัธุ์กนัเองตำมธรรมชำติ (ร้อยละ 72.52) 
ทัง้นีแ้มพ่นัธุ์ไก่งวงออกไข่เฉลี่ยปีละ 3.31 ครัง้ๆละ 13.83 ฟอง ฟักไข่เองตำมธรรมชำติ (ร้อยละ 83.78) อตัรำกำรฟัก
ออกเฉลี่ยร้อยละ 78.30 มีกำรอนุบำลลกูไก่งวง(ร้อยละ80.92) และมีพืน้ท่ีส ำหรับปล่อยเลีย้ง (ร้อยละ 95.42) ให้กิน
อำหำรข้นเป็นหลกัแล้วเสริมด้วยพืชอำหำรสตัว์ในท้องถ่ิน (ร้อยละ 41.24) วตัถดุิบอำหำรสตัว์ซือ้จำกนอกฟำร์ม (ร้อย
ละ 56.58) โดยเฉพำะร ำข้ำว (ร้อยละ 56.04) เลีย้งไก่งวงร่วมกบัสตัว์ปีกอื่นๆ (ร้อยละ 71.76) เม่ือน ำสตัว์ปีกเข้ำฟำร์ม
ท ำกำรกกัโรคก่อน (ร้อยละ 62.60) ท ำวคัซีนตำมโปรแกรม (ร้อยละ 48.08) เมื่อสตัว์ป่วยรักษำด้วยตนเอง (ร้อยละ 
87.50) โดยใช้ยำปฏิชีวนะ (ร้อยละ 65.96) ท ำกำรถ่ำยพยำธิเป็นประจ ำ (ร้อยละ 73.28) เกษตรกรมีต้นทนุกำรผลิตไข่ 
4.80 บำท/ฟอง ลกูไก่แรกเกิด-8 สปัดำห์ 89.88 บำท/ตวั ไก่รุ่นอำยุ 9-28 สปัดำห์ 231.43 บำท/ตวั และพ่อแม่พนัธุ์ 
535.78 บำท/ตวั ส่วนใหญ่เป็นค่ำอำหำรสตัว์ (ร้อยละ 45.49) ในขณะท่ีได้รับผลตอบแทนกำรจ ำหน่ำยไข่ 15.63 
บำท/ฟอง ลกูไก่แรกเกิด-4 สปัดำห์ 90.80 บำท/ตวั อำยุ 5-12 สปัดำห์ 189.91 บำท/ตวั อำยุ 13-28 สปัดำห์ 325.39 
บำท/ตวั พ่อพนัธุ์ 158.04 บำท/กก.แม่พันธุ์ 156.81 บำท/กก. และไก่ขุนเพ่ือจ ำหน่ำยเนือ้ 151.36 บำท/กก.ทัง้นี ้
เกษตรกรประสบปัญหำกำรผสมเลือดชิด (ร้อยละ 43.30) วตัถุดิบอำหำรสตัว์รำคำแพง (ร้อยละ 40.76) ขำดควำมรู้
ด้ำนกำรสขุำภิบำลและกำรป้องกนัโรคสตัว์ (ร้อยละ 59.20) และขำดกำรวำงแผนกำรผลิต (ร้อยละ 50.47)  
 ระบบกำรตลำดไก่งวงเป็นตลำดท่ีซือ้ขำยกันเองในชุมชน เกษตรกรหันมำประกอบอำชีพเสริมเป็นผู้
รวบรวมรับซือ้ไมจ่ ำกดัปริมำณ ในรำคำหน้ำฟำร์มเท่ำกนักบัท่ีตนเองจ ำหน่ำยพร้อมให้บริกำรช ำแหละตวัละ 50-100 
บำท ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรให้บริกำรเมนูเสริมพิเศษ ประเภทอำหำรท้องถ่ิน เฉลี่ยสปัดำห์ละ 7.80 ตวั เกษตรกร
ได้รับส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 97.50 ผู้ รวบรวมมีส่วนแบ่งกำรตลำดเพียง 2.50 แต่มีต้นทุนกำรตลำดร้อยละ 6.10 
ของรำคำขำยปลีกวิถีกำรตลำดไก่งวงเร่ิมจำกเกษตรกรจ ำหน่ำยให้ผู้บริโภคในชุมชน ร้อยละ 48.60 เกษตรกร ร้อยละ 
24.58 ผู้ รวบรวมในภูมิภำค ร้อยละ 16.21 และผู้ รวบรวมต่ำงภูมิภำค ร้อยละ 2.23 ผู้ รวบรวมตระเวนรับซือ้แล้ว
จ ำหน่ำยให้เกษตรกรน ำไปเลีย้งร้อยละ 37.50 ผู้บริโภค ร้อยละ 37.50 และผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร ร้อยละ 25 เป็น
ลกูค้ำจร ร้อยละ 60 และลกูค้ำในท้องถ่ินร้อยละ 40 
ค าส าคัญ : ระบบกำรผลิต, ระบบกำรตลำด, ไก่งวง, ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  
เลขทะเบียนวิจยั: 55(1)-0516-031 
ศนูย์วิจยัและพฒันำกำรปศสุตัว์ที่ 4 ต ำบลแวงน่ำง อ ำเภอเมือง จงัหวดัมหำสำรคำม 44000 
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Study on the System of Production and Marketing of Turkey 
In the Upper North-Eastern Region 

 

Chatchawan Prasert and Urai Saenkhunthow 

 
Abstract 

 The objective of this research was to study on the system of production and marketing turkey in 
the upper north-eastern region consisting eleven provinces. Questionnaire was used in this study; in 
addition, 131 farmers raising turkeys, 3 middlemen and 5 food shop owners selling turkey for food were 
interviewed. 

It has been found that majority of the farmers raising turkey was their sideline 90.84%. They 
reared turkey on a small farm with 6-20 brood hens 46.04%. Most of the breed was crossbreed of 
54.91%. Breeding was done by allowing the mating of brood hen and tom naturally on a farm, 
72.52%.Brood hens lay eggs at the average of 3.31 times a year, 13.83 eggs per times natural hatching 
of 83.78% with the average hatching rate of 78.30%. Priorto placement, 80.92%, with an area allowing 
them to pasture 95.42%, fed with concentrate feeds added with local feed plants 41.24%. Animal feeds 
ingredients were purchased outside the farm from animal feed supply farmer market 56.58% particularly 
rice bran 56.04%. Raised turkey with other poultry 71.76% were brought to be raised on the farm, they 
were quarantined not less than 15 days 62.60%. Vaccination was administered following the program 
48.08%. When the animals get sick, the farmers treated by themselves 87.50% by using antibiotic 
65.96%, deworming was done regularly 73.28%. The farmers had the capital for egg production4.80 baht 
per egg. Turkey poults at the early age to 8 weeks were sold at 89.88 baht per head, for 9-28 weeks 
231.43 baht per head, for brood hen and tom 535.78 baht per head. Mostly was for feeds cost 45.49% so 
as they earned from selling eggs 15.63 baht per egg, poults at the early age to 4 weeks 90.80 baht per 
head, for poults aged 5-12 weeks were sold at 189.81 baht per head, 13-28 weeks for 325.39 baht per 
head, toms 158.04 per kilo, brood hens 156.81 baht per kilo and for feedlot turkey meat 151.36 baht per 
kilo and sold to the consumers in the community 48.60%. The farmers encountered problems inbreeding 
on the farm 43.30%. The feed ingredients were costly 40.76%, lack of knowledge on sanitation and 
animal disease protection 59.20%, and lack of planning production 50.47%. 

Marketing turkey system in the upper north-eastern region is a market where there is buying and 
selling in the community. Farmer producers set up the price by themselves besides they turned to be 
trader collectors as their sideline. They purchased at unlimited amount at the farm price equals to the 
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price they sold to the customers, thus made the transportation expenses high together with giving 
services for the dissection at the rate of 50-100 baht each. While majority of the restaurant food dealers 
offered turkey recipes as special local food to the consumers who were passer- by customers with 
necessity at the average 7.80 each per week, so as when the turkey transported from the farm to the 
consumers, farmers had a high market share 97.50 %, while the share of the market traders got only 2.50 
%, but with marketing costs 6.10% of the retail price. For the marketing channels for turkeys in the upper 
north-eastern region started from the producer farmers sold lived turkey to the consumers in the 
community at 48.60%, and for the farmers 24.58%, trader collectors in the region 16.21% and trader 
collectors from different regions 2.23%, while the traders bought lived turkeys and were collected before 
selling, both lived and dissected ones were led to farmers for breeding in 37.50%, and restaurant food 
dealers 25%, which led to be processed as food recipe sold to consumers as passer-by customers  60% 
and local consumers 40%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Production System, Marketing System, Turkey, Upper North-Eastern Region 
Registered No: 55(1)-0516-031 
Mahasarakham Research and Technology Transfer Center, Wangnang, Muang, Mahasarakham 44000. 
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ค าน า 
ปัจจบุนัเกษตรกรผู้ เลีย้งปศสุตัว์ประสบปัญหำต้นทนุกำรผลิตเพ่ิมสงูขึน้ โดยเฉพำะต้นทุนด้ำนรำคำวตัถุดิบ

อำหำรสตัว์ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้อนัเน่ืองมำจำกผลกระทบจำกวิกฤติด้ำนพลงังำน ในขณะท่ีผลผลิตทำงกำรเกษตร
ขำยได้ในรำคำต ่ำ จึงท ำให้เกษตรกรบำงส่วนให้ควำมสนใจในกำรเลี ย้งสตัว์เศรษฐกิจทำงเลือกท่ีมีควำมแข็งแรง 
ทนทำนต่อโรค เลีย้งง่ำย ปรับตวัให้เข้ำกับแหล่งอำหำรในท้องถ่ินได้ดี และเป็นท่ีต้องกำรของตลำดผู้บริโภค จำก
ข้อมลูกำรส ำรวจสถิติปศสุตัว์ ปี พ.ศ. 2555 พบว่ำประเทศไทยมีครัวเรือนเกษตรกรท่ีเลีย้งไก่งวง 7,046 ครัวเรือน 
ประชำกรไก่งวง 70,778 ตวั ซึง่ในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนมีเกษตรกรรำยย่อยในชุมชนท่ีเลีย้งไก่งวง 
จ ำนวน 2,473 ครัวเรือน ประชำกรไก่งวงทัง้สิน้ประมำณ 27,171 ตวั ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีกำรเลีย้งไก่งวงมำกท่ีสุดใน
ประเทศไทย (ศนูย์สำรสนเทศ กรมปศสุตัว์, 2555) นอกจำกนีย้งัมีกำรรวมกลุ่มเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่
งวง จ ำนวน 15 กลุม่วิสำหกิจ จนกระทัง่สำมำรถจดัตัง้เป็นชมรมได้ จ ำนวน 6 ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้ เลีย้งไก่งวงไทเลย 
ชมรมผู้ เลีย้งไก่งวงตกัสิลำ ชมรมผู้ เลีย้งไก่งวงจงัหวดันครพนม ชมรมไก่งวงหนองหำรหลวงสกลนคร ชมรมผู้ เลีย้งไก่
งวงจงัหวดัหนองบวัล ำภู และชมรมผู้ เลีย้งไก่งวงมกุดำหำร อย่ำงไรก็ดี กำรจดัท ำแผนกำรส่งเสริมและพฒันำอำชีพ
กำรเลีย้งไก่งวงให้เป็นอำชีพท่ีมัน่คงและสร้ำงรำยได้ให้กบัเกษตรกรในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนจ ำเป็นต้องมี
ข้อมูลผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ระบบกำรผลิตและกำรตลำด ซึ่งยังมีกำรศึกษำอยู่น้อยมำกเมื่อเทียบกับสัตว์
เศรษฐกิจทำงเลือกชนิดอ่ืนๆ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นกำรศกึษำทัง้เชิงปริมำณและคณุภำพ (Quantitative and Qualitative)ดงันี ้
1. ขอบเขตการศึกษา 

1.1. ประชำกรท่ีท ำกำรศกึษำระบบกำรผลิตเป็นเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่งวงในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนท่ี
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพจำกกรมปศุสัตว์สัตว์ ตำมฐำนข้อมูลของศูนย์วิจัยและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีมหำสำรคำม ปี พ.ศ. 2554 จ ำนวนทัง้หมด 194 รำย 

1.2. ประชำกรท่ีท ำกำรศึกษำระบบกำรตลำดเป็นพ่อค้ำคนกลำง และผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำหรือภัตตำคำร
อำหำรเมนไูก่งวง เป็นคนกลำงท่ีมีภมูิล ำเนำในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีเกษตรกรผู้ผลิตแนะน ำ
ตอ่มำวำ่ได้ท ำกำรค้ำขำยไก่งวงร่วมกนั 

1.3. ด ำเนินกำรศกึษำในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จงัหวดั ได้แก่ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกำฬ 
มหำสำรคำม มกุดำหำร นครพนม สกลนคร หนองบวัล ำภ ูหนองคำย เลย และอดุรธำนี  

2. กลุ่มตัวอย่างประชากร  
2.1 เกษตรกรผู้ เลีย้งไก่งวง ก ำหนดตวัอย่ำงแบบมีจุดมุ่งหมำย (Purpose Sampling) ค ำนวณตำมสตูรของยำ

มำเน่ (Yamane, 1967) จ ำนวน 131 รำย 
2.2 พ่อค้ำคนกลำง ใช้วิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบลกูโซ่ (Snowball Technique) โดยอำศยักำรแนะน ำจำกเกษตรกร

กลุม่ตวัอย่ำง และคนกลำงท่ีแนะน ำตอ่กนัมำเป็นทอดๆ จ ำนวน 3 รำย 
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2.3 ร้ำนค้ำหรือภตัตำคำรที่ประกอบอำหำรจำกไก่งวง ใช้วิธีสุม่ตวัอย่ำงแบบลกูโซ ่(Snowball Technique) โดย
อำศยักำรแนะน ำจำกเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำง และพ่อค้ำคนกลำงท่ีแนะน ำต่อกันมำเป็นทอดๆ จ ำนวน 5 
รำย  

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
3.1 แบบสอบถำม จ ำนวน 3 ชดุ ตำมกลุม่ประชำกรเป้ำหมำย ดงันี ้

3.1.1 แบบสอบถำมเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่งวง โดยแบ่งเนือ้หำของแบบสัมภำษณ์เป็น 3 ส่วน ได้แก่ข้อมูล
พืน้ฐำนทัว่ไป ข้อมลูด้ำนกำรผลิต และข้อมลูด้ำนกำรตลำด  

3.1.2 แบบสอบถำมพ่อค้ำหรือคนกลำง โดยแบ่งเนือ้หำของแบบสมัภำษณ์เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมลูพืน้ฐำน
ทั่วไป ข้อมูลรูปแบบและลักษณะกำรประกอบกำรและข้อมูลด้ำนกำรตลำดและผลประกอบกำร
ค้ำขำย ได้แก่ 

3.1.3 แบบสอบถำมร้ำนค้ำ หรือภัตตำคำรอำหำรเมนูไก่งวง ประกอบด้วยข้อมูลลักษณะและรูปแบบกำร
ประกอบกำร ปริมำณควำมต้องกำรใช้ ประเภทอำหำรเมนูไก่งวงท่ีให้บริกำรในร้ำน ประเภทและ
แนวโน้มของลกูค้ำท่ีมำใช้บริกำร  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำทัง้ข้อมลูเชิงปริมำณ (Quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative 

data) น ำมำวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) ท่ีแสดงผลในรูปแบบตำรำง โดยใช้สถิติอย่ำงง่ำยในรูปค่ำ
เบ่ียงเบนมำตรฐำน คำ่ร้อยละ คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสดุ คำ่เฉลี่ย และคำ่ร้อยละ กำรศกึษำระบบกำรตลำดใช้ข้อมลูท่ีได้จำก
แบบสอบถำม ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวข้องกับนโยบำย กฎ และระเบียบ ของหน่วยงำนภำครัฐ องค์กร และ
สถำบันต่ำงๆ โดยกำรวิเครำะห์ควำมสมัพันธ์เพ่ือหำโครงสร้ำงกำรตลำด พฤติกรรมตลำด ผลกำรด ำเนินงำนของ
ตลำด วิถีกำรตลำด  

 
ผลและการวิจารณ์ผล 
1. การผลิตไก่งวงของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

1.1. ข้อมลูพืน้ฐำนทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 75.57นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 93.13 มีกำรศกึษำ
ระดบัประถม ร้อยละ 46.56 ประกอบอำชีพเกษตรกรเป็นอำชีพหลกัร้อยละ 65.65 รองลงมำเป็นอำชีพรับรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจ และค้ำขำย ร้อยละ 23.66 และ 9.16 ตำมล ำดบั มีรำยได้ 10,001 – 20,000 บำทต่อเดือน ร้อยละ 27.48
เลีย้งไก่งวงเป็นอำชีพเสริม ร้อยละ 90.84 ใช้แรงงำนเฉลี่ย 1.44 คน มีประสบกำรณ์ในกำรเลีย้งไก่งวง1-3ปี ร้อยละ 
32.82 ทัง้นีผ้ลกำรศกึษำพบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชำยสูงวยัท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี เลีย้งเป็นอำชีพเสริม 
โดยเฉพำะในกลุม่ของผู้ประกอบอำชีพรับรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจท่ีมีวยัใกล้เกษียน และยงัมีประสบกำรณ์ไม่มำกนกั 
เน่ืองจำกเห็นว่ำเป็นอำชีพท่ีสร้ำงรำยได้และให้ควำมสุขทำงใจประกอบกับกำรเลีย้งในรูปแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยท่ีใช้
แรงงำนไม่มำกนกั ซึ่งสอดคล้องกบัรำยงำนของ สธิุพงศ์ (2552) รำยงำนว่ำ กำรเลีย้งไก่งวงเป็นอำชีพท่ีสร้ำงรำยได้
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ให้กบัเกษตรกร เน่ืองโอกำสที่จะน ำมำแปรรูปท ำบรรจุภณัฑ์ และสร้ำงแบรนด์สินค้ำ ตลอดจนมีช่องทำงกำรตลำดใน
กลุม่นกัท่องเท่ียวตำ่งชำติท่ีเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย  

1.2. กำรผลิตไก่งวงส่วนใหญ่ร้อยละ 46.04 เป็นฟำร์มขนำดเล็กท่ีมีแม่พันธุ์  6- 20 ตัว เป็นพันธุ์ลูกผสม 
(Crossbred)ร้อยละ 54.91เลีย้งแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ร้อยละ 87.02 เพ่ือผลิตไก่พ่อแม่พันธุ์จ ำหน่ำย ร้อยละ 50.23 
รองลงมำมีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตเนือ้ไก่จ ำหน่ำยให้ผู้บริโภค และจ ำหน่ำยไข่หรือลูกไก่เพ่ือให้เ พ่ือนเกษตรกรน ำไป
เลีย้งขยำยพนัธุ์ ร้อยละ 27.60 และ 22.17 ตำมล ำดบัซึง่จำกผลกำรศกึษำจะเห็นได้ว่ำโครงสร้ำงกำรผลิตไก่งวงของ
เกษตรกรเปลี่ยนไปจำกเดิมท่ีนิยมเลีย้งแบบหลงับ้ำนเพ่ือบริโภคไม่เกินครัวเรือนละ5 ตวั เพ่ือควำมสวยงำมมำกกว่ำ
เลีย้งเพ่ือกำรค้ำ เน่ืองจำกยงัมีกำรบริโภคอยู่ในวงจ ำกดั (อรวรรณ ,2547; เทอดศกัด์ิ และคณะ, 2538)แต่ยังคงมี
รูปแบบในกำรเลีย้งแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยเพ่ือช่วยลดต้นทุนค่ำอำหำรและแรงงำนเช่นเดิม ซึ่งอำจมีผลท ำให้อตัรำกำร
เลีย้งรอด และสมรรถนะกำรเจริญเติบโตลดต ่ำลงได้จำกกำรผสมเลือดชิดภำยในฝูง หำกเกษตรกรมีกำรจดักำรฝูงพ่อ
แมพ่นัธุ์ท่ีไมดี่ ซึง่จำกรำยงำนของ เทอดศกัด์ิ และคณะ (2533) ท่ีพบว่ำไก่งวงลกูผสมท่ีเกิดจำกพ่อพนัธุ์บรอนซ์กบัแม่
พนัธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์มีแนวโน้มท ำให้น ำ้หนกัตวัเฉลี่ยเมื่ออำยุส่งตลำดประมำณ 27 สปัดำห์ ตวัละ 4 กิโลกรัม 
อตัรำกำรไข่เฉลี่ยตอ่เดือนร้อยละ 42.69 และน ำ้หนกัไข่เฉลี่ยฟองละ 76.33 กรัม ซึง่สงูกวำ่ไก่งวงลกูผสมท่ีเกิดจำกพ่อ
พนัธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์และแมพ่นัธุ์บรอนซ์ และพนัธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์  

1.3. ประสิทธิภำพกำรผลิตไก่งวงเกษตรกรใช้อตัรำส่วนพ่อพนัธุ์คมุฝูง1 ตวั ต่อแม่พนัธุ์4.83 ตวั กำรให้ไข่เฉลี่ย 
13.83 ฟองตอ่ครัง้(ชุด) จ ำนวน 3.31 ครัง้(ชุด)ต่อปี และมีอตัรำกำรฟักออกเฉลี่ยร้อยละ 78.30 ซึง่กำรให้แม่ไก่ฟักไข่
เองเป็นรูปแบบท่ีง่ำย สะดวก และเหมำะสมส ำหรับเกษตรกรรำยย่อยท่ีมีแม่พนัธุ์จ ำนวนไม่มำกนกั แต่หำกต้องกำร
ผลิตไก่งวงให้เข้ำสู่ระบบกำรเลีย้งขุนเชิงกำรค้ำอำจจ ำเป็นต้องใช้ตู้ ฟักเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตได้ แต่ต้อง
ค ำนงึถงึต้นทนุคำ่ไฟฟ้ำท่ีเพ่ิมขึน้ด้วย นอกจำกนีย้งัพบว่ำมีเกษตรกรท่ีน ำภูมิปัญญำมำใช้ในกำรกระตุ้นให้แม่ไก่ออก
ไข่และจดักำรฟักไข่โดยใช้แม่ไก่ฟักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้แม่ไก่สำมำรถให้ไข่เฉลี่ยเฉลี่ยปีละ 6 ครัง้ (ชุด)ๆละ 
20 ฟอง และมีอตัรำกำรฟักออกเฉลี่ยสงูถงึ ร้อยละ 80 

1.4. พนัธุ์และกำรปรับปรุงพนัธุ์ไก่งวง ส่วนใหญ่ซือ้พนัธุ์จำกเพ่ือนบ้ำนในชุมชน ร้อยละ 72.52 ปล่อยให้ผสม
พนัธุ์กนัเองตำมธรรมชำติ โดยใช้พ่อพนัธุ์คมุฝูงร้อยละ 27.48 ให้แม่ไก่ฟักไข่เองร้อยละ 83.78 มีกำรจดักำรอนุบำล
ลกูไก่ร้อยละ 80.92 ด้วยวิธีกำรกกด้วยหลอดไฟและใช้กรงยกพืน้สงูมงุด้วยตำข่ำยป้องกนัยุง เกษตรกรร้อยละ 43.51 
มีปัญหำด้ำนพันธุ์และกำรปรับปรุงพนัธุ์ ปัญหำท่ีพบส่วนใหญ่ได้แก่ กำรผสมเลือดชิด ไก่งวงพนัธุ์ดีหำซือ้ยำกและมี
รำคำแพง ร้อยละ 43.30 และ 24.74 ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ตำม กำรจดักำรอนุบำลลกูไก่ด้วยวิธีกำรกกด้วยหลอดไฟ
และใช้กรงยกพืน้สงูมงุด้วยตำข่ำย จำกเดิมท่ีปลอ่ยให้แมไ่ก่งวงเลีย้งลกูเองตำมธรรมชำติ ท ำให้ลดอตัรำกำรตำยของ
ลูกไก่งวงในช่วงอำยุแรกเกิด-8 สัปดำห์ ได้ร้อยละ 90 (ศูนย์วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีมหำสำรคำม, 2552) 
สอดคล้องกบั เทอดศกัด์ิ และคณะ (2537) ท่ีกล่ำวว่ำ กำรจัดกำรเลีย้งดลูกูไก่งวงต้องให้ควำมอบอุ่นและแสงสว่ำง 
ตลอดจนป้องกันกำรระบำดของโรคฝีดำษท่ีเกิดจำกยุงเป็นพำหะน ำโรคซึ่งพบมำกในลูกไก่งวง เช่นเดียวกันกับ
รำยงำนของ สจิุนต์ (2532) ท่ีกลำ่ววำ่ หลงัจำกไก่งวงฟักออกเป็นตวัแล้วให้แยกออกมำอนุบำลโดยกำรกกด้วยเคร่ือง
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กกแบบฝำชีท่ีอณุหภมูิ 95-100 °F ในสปัดำห์แรก จำกนัน้จงึคอ่ยลดอณุหภูมิลงสปัดำห์ละ 5 °F จนกระทัง่มีอณุหภูมิ 
70-75 °F ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอณุหภมูิและสภำพอำกำศภำยนอกโรงเรือนด้วย  

1.5. สภำพกำรจัดกำรพืน้ท่ี โรงเรือน และวสัดุอุปกรณ์กำรเลีย้งไก่งวง เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 85.61 มี
โรงเรือนส ำหรับใช้ในกำรเลีย้งไก่งวง โดยร้อยละ 85.50 มีโครงสร้ำงโรงเรือนท่ีมีควำมแข็งแรงและถำวร ภำยใน
โรงเรือนมีกำรจัดกำรแบ่งคอกเลีย้งแยกตำมระยะกำรเจริญเติบโต ร้อยละ 54.62 พืน้โรงเรือนเป็นพืน้ดิน ร้อยละ 
77.22 มีกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์กำรให้น ำ้และอำหำรเพียงพอ มีพืน้ท่ีส ำหรับปล่อยเลีย้ง และมีแนวรัว้เพ่ือป้องกัน
อนัตรำยจำกสตัว์อื่น ร้อยละ 97.71, 95.42 และ 81.68 ตำมล ำดบัซึง่เหมำะกบัธรรมชำติของไก่งวงซึง่เป็นสตัว์ป่ำท่ี
ชอบอิสระ สอดคล้องกับหลกักำรปฏิบัติเพ่ือสวสัดิภำพสตัว์ท่ีดี (อรวรรณ, 2547)ทัง้นีก้ำรเลีย้งไก่งวงในคอกท่ีเป็น
พืน้ดินอำจมีควำมเสี่ยงตอ่กำรได้รับเชือ้โรคและพยำธิท่ีอำจปนเปือ้นโดยเฉพำะพืน้ดินท่ีมีควำมชืน้แฉะ ดงันัน้จึงควรมี
วสัดรุองพืน้คอกท่ีแห้งและสะอำด (บญัญตัิ, 2524; สธิุพงศ์, 2552)   

1.6. อำหำรและกำรจดักำรอำหำรไก่งวง  เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 41.24 มีรูปแบบกำรให้อำหำรข้นกินเป็น
หลกัแล้วเสริมด้วยพืชอำหำรสตัว์ในท้องถ่ิน โดยมีวิธีกำรให้อำหำรวนัละ 2 ครัง้เช้ำและเย็น คิดเป็นร้อยละ 76.34 และ
มีสตูรอำหำรท่ีใช้ในกำรเลีย้งไก่งวง 2 สตูร เป็นสตูรอำหำรไก่เล็กอำยุไม่เกิน 8 สปัดำห์ และไก่ใหญ่อำยุมำกกว่ำ 8 
สปัดำห์ ร้อยละ 80.15 ทัง้นีเ้กษตรกรสว่นใหญ่ร้อยละ 60.70 ผสมสตูรอำหำรใช้เองโดยอำศยัวตัถุดิบอำหำรสตัว์จำก
ภำยนอกฟำร์มร้อยละ 56.58 วตัถุดิบท่ีนิยมน ำมำใช้มำกท่ีสดุ ได้แก่ ร ำ ปลำยข้ำว และข้ำวเปลือก ร้อยละ 56.04, 
26.09 และ 12.56 พืชอำหำรสตัว์ส่วนใหญ่ท่ีใช้ในกำรเลีย้งไก่งวงเป็นพืชอำหำรสตัว์ธรรมชำติในท้องถ่ิน ร้อยละ 
56.68 มีรูปแบบกำรจดักำรพืชอำหำรสตัว์ด้วยกำรปลอ่ยให้แทะเลม็โดยอิสระ ร้อยละ 71.64 แหลง่น ำ้ท่ีเกษตรกรใช้ใน
ระบบกำรเลีย้งส่วนใหญ่เป็นบ่อน ำ้บำดำล ร้อยละ 49.65 ส่วนปัญหำและอุปสรรคด้ำนอำหำรสตัว์ท่ีพบมำกท่ีสุด 
ได้แก่ วตัถุดิบอำหำรสตัว์มีรำคำแพง ร้อยละ 40.76 รองลงมำเป็นปัญหำวตัถุดิบอำหำรสตัว์หำยำก และเกษตรกร
ขำดควำมรู้ด้ำนกำรจดักำรอำหำรสตัว์ ร้อยละ 33.12 และ 12.74 ตำมล ำดบัอำหำรข้นท่ีใช้มี 2 สตูรตำมระยะกำร
เจริญเติบโต ได้แก่ สตูรอำหำรไก่เล็กอำยุไม่เกิน 8 สปัดำห์ และไก่ใหญ่อำยุ 8 สปัดำห์ขึน้ไปทัง้นีพ้บว่ำมีเกษตรกร
บำงส่วนน ำหญ้ำดอกขำวหรือหญ้ำดอกระเบิด ซึง่เป็นวชัพืชท่ีขึน้เองเป็นจ ำนวนมำกภำยในแปลงปลกูมนัส ำปะหลงั
ของเกษตรกรมำใช้เป็นแหล่งอำหำรหยำบส ำหรับไก่งวงเพ่ือลดต้นทุน ซึ่งจำกรำยงำนผลกำรวิเครำะห์คุณค่ำทำง
โภชนำกำรพบว่ำหญ้ำดอกระเบิดมีโปรตีนร้อยละ 7.90 (ศูนย์วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีมหำสำรคำม, 2554) 
ในขณะท่ี เทอดศกัด์ิ และคณะ (2533) รำยงำนวำ่กำรให้อำหำรข้นในอตัรำส่วนร้อยละ 75 ผสมร่วมกบัผกัตบชวำ วนั
ละ 1 ครัง้ มีผลท ำให้ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรดีขึน้ และท ำให้ต้นทุนค่ำอำหำรของเกษตรกรลดลงได้ นอกจำกนีย้งั
พบว่ำมีเกษตรกรบำงรำยท่ีน ำวัตถุดิบอำหำรสัตว์ อำทิเช่น ร ำ ปลำยข้ำว ข้ำวเปลือก และข้ำวโพด มำใช้ผสมกับ
อำหำรส ำเร็จรูปมีผลท ำให้ไก่งวงมีอตัรำกำรเจริญเติบโตดีกว่ำกำรใช้วตัถุดิบอำหำรสตัว์เพียงอย่ำงเดียว โดย  NRC 
(1994) รำยงำนว่ำ ไก่งวงในช่วงอำยุ 0-4, 4-8, 8-12, 12-16, 16-20 และ 20-24 สปัดำห์ มีควำมต้องกำรโปรตีน
หยำบ (Crude Protein) ในอำหำรร้อยละ 28, 26, 22, 19, 16.50 และ 14 ตำมล ำดบั ในขณะท่ี วิทยำ และคณะ 
(2547) พบว่ำ ระดบัโปรตีนหยำบในอำหำรของไก่งวงในช่วง อำยุ 0-12, 13-20 และ 21-24 สปัดำห์ ท่ีเหมำะสมต่อ
กำรเจริญเติบโตร้อยละ 22, 16 และ 14 ตำมล ำดบั ทัง้นีส้ำเหตุท่ีวตัถุดิบอำหำรสตัว์มีรำคำแพงและหำซือ้ยำก 
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เน่ืองจำกเกษตรกรใช้พืน้ท่ีเพำะปลูกพืชพลงังำนทดแทนท ำให้พืน้ท่ีเพำะปลกูพืชอำหำรสตัว์ลดลงส่งผลให้วตัถุดิบ
อำหำรสตัว์มีรำคำแพง(กรมวิชำกำรเกษตร, 2552)  
กำรสขุำภิบำล กำรป้องกนัโรค และกำรรักษำโรคไก่งวง เกษตรกร สว่นใหญ่ร้อยละ 71.76 มีรูปแบบกำรเลีย้งไก่งวงปะปนกบั

สตัว์ปีกชิดอื่นๆ และเมื่อน ำไก่งวงหรือสตัว์ปีกชนิดอื่นๆเข้ำมำเลีย้งภำยในฟำร์มเกษตรกรร้อยละ 62.60 กกัสตัว์เพื่อดอูำกำร

ก่อนน ำเข้ำฝงู ท ำวคัซีนป้องกนัโรคตำมโปรแกรมร้อยละ 48.08  เป็นวคัซีนป้องกนัโรคนิวคำสเซิลร้อยละ 33.85  รองลงมำเป็น

วคัซีนป้องกนัโรคฝีดำษและหลอดลมอกัเสบ ร้อยละ 30.77 และ 20.00 ตำมล ำดบั ทัง้นีพ้บว่ำร้อยละ 26.40 มีประวตัิกำรแสดง

อำกำรป่วยด้วยโรคฝีดำษ รองลงแสดงอำกำรป่วยด้วยโรคอหิวำต์ และหวดัเรือ้รัง ร้อยละ 23.60 และ 20.40 ตำมล ำดบั เกษตรกร

สว่นใหญ่รักษำสตัว์ป่วยด้วยตนเอง ร้อยละ 87.50 โดยกำรใช้ยำปฏิชีวนะ ร้อยละ 65.96 ทัง้นีเ้กษตรกรสว่นใหญ่ร้อยละ 73.28 ได้

ท ำกำรถ่ำยพยำธิไก่งวงเป็นประจ ำ แต่อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรร้อยละ 59.20 ยงัประสบปัญหำขำดควำมรู้ด้ำนกำรสขุำภิบำล

และกำรป้องกนัโรคสตัว์ โดยโรคที่พบในไก่งวงคล้ำยคลงึกบัโรคไก่ไข่ (เกรียงศกัดิ์, 2530) กำรเลีย้งไก่งวงปะปนร่วมกบัสตัว์ปีก

ชนิดอื่นๆ โดยเฉพำะไก่พืน้เมืองซึง่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคประจ ำถ่ินได้ดี อำจเป็นพำหะน ำโรคระบำดสตัว์ปีกอื่นๆมำสูไ่ก่งวง

ได้ ซึง่จำกกำรศกึษำพบวำ่มีเกษตรกรบำงคนใช้สมนุไพรในกำรรักษำโรคที่เกิดกบัไก่งวงเบือ้งต้นโดยสมนุไพรที่นิยมน ำมำใช้

มำกที่สดุ ได้แก่ ฟ้ำทะลำยโจร บอระเพ็ด และขมิน้ชนั เนื่องจำกเป็นสมนุไพรที่ ปลกูง่ำยและวิธีกำรน ำไปใช้ไม่ยุ่งยำกสำมำรถ

น ำมำสบัให้กินสด ทัง้นี ้ฟ้ำทะลำยโจรมีสรรพคุณรักษำไข้หวัด หลอดลมอักเสบ รักษำโรคผิวหนงัและฝีดำษ บอระเพ็ดมี

สรรพคณุลดไข้ บ ำรุงร่ำงกำย และเสริมสร้ำงภมูิคุ้มกนั สว่นขมิน้ชนัมีสรรพคณุสมำนแผลและแก้อำกำรอกัเสบ ซึ่งสอดคล้อง

กบั วิรัตน์ (2542) กลำ่ววำ่   กำรป้องกนัโรคเป็นเร่ืองที่มีควำมส ำคญัมำกกว่ำกำรรักษำ กำรตรวจพบควำมผิดปกติของสตัว์ได้

เร็วจะท ำให้กำรรักษำง่ำยยิ่งขึน้ เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำน้อยลง และใช้เวลำในกำรรักษำสัน้ลง ในขณะเดียวกนัหำกตรวจ

พบควำมผิดปกติช้ำนอกจำกจะท ำให้เสยีคำ่ใช้จ่ำยในกำรรักษำเพิ่มขึน้แล้วสตัว์ที่ป่วยอำจจะไมส่ำมำรถกลบัมำให้ผลผลติได้ดี 

2) การตลาดไก่งวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2.1) รูปแบบกำรจ ำหนำ่ย ต้นทนุ และผลตอบแทนกำรผลติของเกษตรกรเกษตรกรสว่นใหญ่จ ำหนำ่ยเป็นไก่มีชีวิต ร้อย

ละ 95.28 และที่เหลอื ร้อยละ 4.72 จ ำหนำ่ยเป็นไก่ช ำแหละสด โดยลกูค้ำที่ซือ้ ร้อยละ 48.60 เป็นผู้บริโภคในชมุชน รองลงมำเป็น

เครือขำ่ยเพื่อนเกษตรกร และพอ่ค้ำคนกลำงจำกตำ่งจงัหวดั ร้อยละ 24.58 และ 10.06 ตำมล ำดบั ทัง้นีเ้กษตรกรร้อยละ 32.04 มี

รำยได้จำกอำชีพกำรเลีย้งไก่งวงต ่ำกวำ่ปีละ 10,000 บำท และในรอบปี 2554 ที่ผำ่นมำเกษตรกรมีสดัสว่นรำยจ่ำยสว่นใหญ่ร้อย

ละ 45.49 เป็นคำ่อำหำรสตัว์ รองลงมำร้อยละ 16.67 และ 11.46 เป็นคำ่ซือ้วสัดอุปุกรณ์กำรเกษตร และคำ่ใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซม

ปรับปรุงโรงเรือน เกษตรกรร้อยละ 50.48 มีปัญหำขำดควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำด แต่เกษตรกรสว่นใหญ่

ร้อยละ 70.99 ไมท่ ำกำรจดบนัทกึข้อมลูฟำร์ม ต้นทนุกำรผลติไขข่องเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่งวงในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

เฉลีย่ฟองละ 4.80 และมีต้นทนุกำรผลติลกูไก่แรกเกิด-8 สปัดำห์ ไก่รุ่นอำย ุ9-28 สปัดำห์ อำยแุรกเกิด-28 สปัดำห์ และไก่พ่อและ

แม่พนัธุ์เฉลี่ยตวัละ 89.88, 138.36, 231.43 และ 535.78 บำท ในขณะที่ได้รับผลตอบแทนจำกกำร จ ำหน่ำยไข่เฉลี่ยฟองละ 15.63 

บำท ลกูไก่อำยไุม่เกิน 4 สปัดำห์ รำคำเฉลี่ยตวัละ 90.80 บำท ไก่อำย ุ4-12 สปัดำห์ รำคำเฉลี่ยตวัละ 189.91 บำท ไก่หนุ่มสำว
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อำย ุ12-28 สปัดำห์ รำคำเฉลี่ยตวัละ 325.39 บำท แม่พนัธุ์รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 158.04 บำท พ่อพนัธุ์รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

156.81 บำท และไก่งวงขนุรำคำกิโลกรัมละ 151.36 บำท 

2.2) รูปแบบ และลกัษณะกำรค้ำขำยของพ่อค้ำผู้ รวบรวมไก่งวงจำกกำรส ำรวจข้อมูล จ ำนวน 3 รำย 
พบวำ่ มีอำยเุฉลี่ย 44.67 ปี วฒิุกำรศกึษำไมต่ ่ำกว่ำระดบัอนุปริญญำ มีรำยได้หลกัมำจำกอำชีพเกษตรกรรม ท ำกำร
ค้ำขำยไก่งวงเป็นอำชีพเสริมท่ีสร้ำงรำยได้เฉลี่ยเดือนละไมต่ ่ำกวำ่ 10,000 บำท โดยพ่อค้ำ 2 ใน 3 รำยมีประสบกำรณ์
ไม่ต ่ำกว่ำ 5 ปี เหตผุลส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจประกอบอำชีพค้ำขำยไก่งวงเน่ืองจำกเป็นเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่งวงท่ีประสบ
ปัญหำถกูพ่อค้ำคนกลำงกดรำคำ โดยพ่อค้ำ 2 ใน 3 รำย ซือ้ขำยไก่งวงเพ่ือจ ำหน่ำยให้ผู้บริโภค และมีพ่อค้ำเพียงรำย
เดียวท่ีรับซือ้ไก่งวงทุกช่วงอำยุเพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค ทัง้นีพ้่อค้ำทัง้หมดรับซือ้ไม่จ ำกัด
ปริมำณใช้แรงงำนในครอบครัว โดยซือ้มำรวบรวมเลีย้งขนุให้ได้น ำ้หนกัก่อนจ ำหน่ำยให้กบัผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำและ
ผู้บริโภคในชุมชน ส่วนใหญ่จ ำหน่ำยเป็นไก่มีชีวิต และพ่อค้ำ 2 ใน 3 รำย ให้บริกำรช ำแหละในรำคำค่ำบริกำรตวัละ 
50-100 บำท มีต้นทุนกำรตลำดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.13 บำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำน ำ้มันเชือ้เพลิง ในขณะท่ีมี
ผลตอบแทนจำกกำรจ ำหน่ำยในรำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 133.33 บำท ทัง้นีพ้่อค้ำส่วนใหญ่ประสบปัญหำผลผลิตไม่
เพียงพอตอ่ควำมต้องกำรของตลำด  

2.3) รูปแบบกำรจ ำหน่ำยเมนอูำหำรไก่งวงของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำจำกกำรส ำรวจข้อมลู จ ำนวน 5 รำย 
พบวำ่ สว่นใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบเป็นธุรกิจสว่นตวั มีเพียงรำยเดียวท่ีรวมกลุม่เป็นวิสำหกิจชมุชน โดยร้อยละ 60 มี
ท ำเลท่ีตัง้ร้ำนอยู่ไกลจำกแหลง่ชมุชน และไก่งวงเป็นเมนูอำหำรเสริมพิเศษท่ีมีให้รับประทำนเพียงบำงวนั ในขณะท่ีมี
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ร้อยละ 40 ท่ีแปรรูปไก่งวงเป็นเมนูอำหำรหลกั ทัง้นีผู้้ประกอบกำรร้ำนค้ำส่วนใหญ่ ร้อยละ 
71.44 รับซือ้ไก่งวงจำกเกษตรกรในชมุชน ทัง้ในรูปแบบไก่งวงช ำแหละสด และไก่มีชีวิต ในสดัสว่นท่ีเท่ำกนัร้อยละ 50 
โดยต้องกำรไก่งวงขนำดตวัละ 5 -10 กิโลกรัม ปริมำณเฉลี่ยสปัดำห์ละ 7.80 ตวั ลกูค้ำท่ีมำใช้บริกำร ร้อยละ 60 เป็น
ลกูค้ำจรท่ีมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีมีผู้ประกอบกำรเพียงรำยเดียวมีแนวโน้มลกูค้ำในท้องถ่ินเพ่ิมขึน้ นอกจำกนีย้ัง
พบวำ่มีผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 1 ใน 5 รำย ท่ีให้บริกำรท่องเท่ียวฟำร์มเลีย้งไก่งวงเชิงเกษตร ซึง่เป็นกำรดงึดดูลกูค้ำได้
อีกทำงหนึง่ อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำส่วนใหญ่ประสบปัญหำปริมำณไก่งวงไม่ต่อเน่ืองและคณุภำพของไก่
งวงไมส่ม ่ำเสมอ ท ำให้ไมส่ำมำรถตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำได้  

2.4) โครงสร้ำง พฤติกรรม และผลกำรด ำเนินงำนของตลำดไก่งวง  
2.4.1) โครงสร้ำงตลำดจำกกำรวิเครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง เกษตรกรผู้ผลิต ผลผลิต พ่อค้ำคน

กลำง ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรแปรรูป และผู้บริโภค พบวำ่ 
1) เกษตรกรผู้ ผลิตไก่งวง ส่วนใหญ่เป็นฟำร์มขนำดเล็กท่ีมีแม่พันธุ์  6-20 ตัว เลีย้ง

กระจำยเฉพำะในชมุชนหรือท้องถ่ินท่ีมีโรงสีข้ำวซึง่เป็นแหลง่ผลิตวตัถดุิบอำหำรสตัว์ท่ีส ำคญั ได้แก่ ร ำ และปลำยข้ำว 
หรืออยู่ใกล้แหล่งพืชอำหำรสตัว์ธรรมชำติในชุมชน ซึง่ได้แก่ ผกัตบชวำ หญ้ำธรรมชำติ และหญ้ำดอกระเบิด หรืออยู่
ใกล้แหลง่ท่ีมีกำรจ ำหน่ำยพนัธุ์ไก่งวง และแม้วำ่เกษตรกรในพืน้ท่ีจะมีกำรจดักำรด้ำนโรงเรือน อำหำร และกำรเลีย้งดู
ท่ีดี แต่พบว่ำยงัมีปัญหำและอุปสรรคในด้ำนกำรปรับปรุงพนัธุ์กำรสขุำภิบำลป้องกันโรค และกำรวำงแผนกำรผลิต 
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ประกอบกบัวตัถดุิบอำหำรสตัว์หำยำกและมีรำคำแพงท ำให้ประสิทธิภำพกำรผลิตต ่ำ ผลผลิตจึงไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของตลำด ทัง้นีเ้กษตรกรจะท ำกำรจ ำหน่ำยไก่งวงหน้ำฟำร์ม ในรูปแบบไก่มีชีวิตให้กบัผู้บริโภค ผู้ประกอบกำร
ร้ำนอำหำร และเพ่ือนเกษตรกรในชมุชนน ำไปเลีย้งเพ่ือขยำยพนัธุ์ตอ่ไป   

2) พ่อค้ำผู้ รวบรวมและช ำแหละไก่งวง ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่งวงท่ีท ำอำชีพ
พ่อค้ำรวบรวมเป็นอำชีพเสริม เน่ืองจำกผลผลิตภำยในฟำร์มของตนเองไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ ซือ้ 
ประกอบกับมีควำมรู้และช่องทำงกำรตลำด โดยจะออกตระเวนรับซื อ้ทั ง้ ในชุมชนและจังหวัดในภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน แล้วน ำมำรวบรวมไว้ก่อนจ ำหน่ำยทัง้ในรูปแบบไก่มีชีวิตและบริกำรช ำแหละสดให้กับ
ผู้บริโภค นอกจำกนีย้ังมีกำรจ ำหน่ำยไก่งวงช ำแหละสดให้กับผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรเมนูไก่งวงในสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ผ่ำนทำงสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งท่ี 3 จงัหวดันครพนมอย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำพ่อค้ำผู้
รวบรวมและช ำแหละไก่งวงจะมีอยู่เพียงน้อยรำย แต่มีช่องทำงกระจำยสินค้ำสู่ตลำดผู้บริโภคทัง้ในและต่ำงประเทศ 
ซึง่มีควำมต้องกำรบริโภคสงูเมื่อสงัเกตจำกกำรรับซือ้ท่ีไม่จ ำกดัทัง้ประเภทและปริมำณของไก่งวงในรอบปีท่ีผ่ำนมำ  

3) ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรเมนไูก่งวง ซึง่ยงัมีอยู่น้อยรำย ตัง้กระจำยอยู่ในแหลง่ท่ีมีกำร
เลีย้งไก่งวงและมีพ่อค้ำผู้ รวบรวมช ำแหละ เน่ืองจำกจ ำเป็นต้องใช้ไก่ช ำแหละสดในกำรปรุงอำหำร ซึง่เป็นอำหำรท่ีมี
ให้รับประทำนเป็นบำงวนั เมนูท้องถ่ินประเภทลำบ และต้ม ปริมำณเฉลี่ยสปัดำห์ละ 7.80 ตวัโดยผู้บริโภคท่ีมำใช้
บริกำรส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำจร ในขณะท่ีลูกค้ำมีแนวโน้มลดลงหำกท ำเลท่ีตัง้ร้ำนอยู่ไกลจำกแหล่งชุมชนทัง้นี ้
ผู้ประกอบกำรท่ีแปรรูปไก่งวงเป็นเมนูหลกั ประเภทอำหำรท้องถ่ิน ท่ีสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำทุกวนั มีแนวโน้มของ
ลกูค้ำในท้องถ่ินเพ่ิมขึน้ แม้วำ่ท ำเลท่ีตัง้ร้ำนค้ำจะอยู่ห่ำงไกลจำกแหลง่ค้ำขำย 

4) ผู้ซือ้หรือบริโภคไก่งวงสว่นใหญ่เป็นผู้บริโภคทัว่ไปในชมุชนท่ีซือ้ไก่งวงมีชีวิตแล้วน ำมำ
ช ำแหละเองท่ีบ้ำน ส่วนผู้บริโภคท่ีเป็นลูกค้ำจรและมำใช้บริกำรร้ำนอำหำรเมนูไก่งวงมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ี
ผู้ บริโภคในท้องถ่ินมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ เน่ืองจำกไก่งวงมีชีวิต ขนำดตัวใหญ่ น ำ้หนักมำก และรำคำแพง เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไก่พืน้เมือง กำรมีร้ำนค้ำอำหำรเมนไูก่งวงในชมุชนจงึเป็นทำงเลือกให้ผู้บริโภคในท้องถ่ินเข้ำถึงได้มำก
ย่ิงขึน้   

2.4.2) พฤติกรรม และผลกำรด ำเนินงำนของตลำดไก่งวง พบว่ำเป็นตลำดท่ีมีกำรซือ้ขำยกันเอง
ในชุมชน เกษตรกรปรับขนำดฟำร์มใหญ่ขึน้จำกเดิมท่ีเลีย้งไว้บริโภคแบบหลงับ้ำนรำยละไม่เกิน 5 ตวั มำเป็นฟำร์ม
เกษตรกรขนำดเล็กท่ีมีแม่พันธุ์ 6-20 ตวัเพ่ือกำรจ ำหน่ำยสร้ำงรำยได้มำกขึน้ ส่วนใหญ่ยังเลีย้งไก่งวงแบบกึ่งขงักึ่ง
ปลอ่ยให้หำกินเองตำมธรรมชำติ และขำดกำรวำงแผนกำรผลิต จึงท ำให้ประสิทธิภำพกำรผลิตต ่ำ ผลผลิตไม่ต่อเน่ือง
และสม ่ำเสมอ แต่ยงัสำมำรถตัง้รำคำขำยได้เอง ท ำให้รำคำซือ้ขำยไก่งวงแตกต่ำงกนัค่อนข้ำงมำก รำคำกิโลกรัมละ 
120-140 บำท ซึง่สงูกว่ำไก่พืน้เมืองและเป็ดเทศ จึงเป็นอำหำรส ำหรับผู้มีก ำลงัซือ้สงู ส่วนผู้บริโภคทัว่ไปในชุมชนจะ
ซือ้บริโภคเฉพำะในช่วงเทศกำลหรือวำระส ำคญัท่ีมีกำรรวมญำติ เน่ืองจำกไก่งวงมีขนำดใหญ่ น ำ้หนกัตวัละ 4.5-6.0 
กิโลกรัม เกษตรกรหนัมำประกอบอำชีพเสริมเป็นพ่อค้ำผู้รวบรวม โดยท ำกำรรับซือ้ในรำคำเท่ำกนักบัท่ีตนเองจ ำหน่ำย 
ณ หน้ำฟำร์ม จึงท ำให้มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสูง ท ำให้ต้องปรับตัวด้วยกำรรับซือ้ไก่งวงไม่จ ำกัดอำยุและ
ปริมำณ เพ่ือน ำมำส่งเสริมและสนับสนุนกำรเลีย้งใกล้ชุมชนของตนเอง พร้อมทัง้ให้บริกำรช ำแหละสดในอัตรำ
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ค่ำบริกำรเพ่ิมขึน้ตวัละ 50-100 บำท ในขณะท่ีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรปรับเปลี่ยนเมนูอำหำรไก่งวงจำกเดิมท่ีเป็น
อำหำรไทยและสำกลมำเป็นอำหำรเมนูท้องถ่ินอีสำน เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคทัว่ไปในชุมชนให้สำมำรถเข้ำถึงไก่งวง
มำกย่ิงขึน้ นอกจำกนีย้งัมีกำรรวมกลุม่เกษตรกรเพ่ือขอรับกำรสนบัสนนุปัจจยักำรผลิต เทคโนโลยี และนวตักรรมกำร
เลีย้งจำกหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนในขณะเดียวกันก็มีรวมกลุ่มกับพ่อค้ำผู้
รวบรวม ช ำแหละ ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร และผู้บริโภค รวมกันเป็นชมรมผู้ เลีย้งไก่งวงระดับจังหวดัและระดับ
ภมูิภำค เพ่ือร่วมกนัก ำหนดนโยบำย กลยทุธ์ และรำคำซือ้ขำยท่ีเป็นธรรม  

2.5) วิถีกำรตลำดไก่งวง พบว่ำ เกษตรกรท ำกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยไก่มีชีวิตให้กบัผู้บริโภคในชุมชน ร้อย
ละ 48.60 เครือข่ำยเพ่ือนเกษตรกร ร้อยละ 24.58 พ่อค้ำผู้รวบรวมในภูมิภำค ร้อยละ 16.21 พ่อค้ำผู้ รวบรวมจำกต่ำง
ภมูิภำค ร้อยละ 2.23 และผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร ร้อยละ 8.38 ในขณะท่ีพ่อค้ำผู้ รวบรวมออกตระเวนรับซือ้ไก่งวงมี
ชีวิตมำรวบรวมไว้ก่อนจ ำหน่ำยให้เกษตรกรไปเลีย้งเพ่ือขยำยพันธุ์ และผู้บริโภคในสดัส่วนท่ีเท่ำกัน ร้อยละ 37.50 
และอีกร้อยละ 25 จ ำหน่ำยให้ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรเมนไูก่งวง  ซึง่น ำไปแปรรูปเป็นอำหำรเมนูท้องถ่ินให้ผู้บริโภค
ท่ีเป็นลกูค้ำจร ร้อยละ 60 และผู้บริโภคในท้องถ่ิน ร้อยละ 40(ภำพท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 1 วิถีกำรตลำดไก่งวงในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

2.23% 

พ่อค้ารวบรวม 
(ไก่มีชีวิต/
ช้าแหละ) 

 

เกษตรกร 
 

ผู้บริโภค 

(ลูกค้าในท้องถ่ิน) 

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 

24.58% 16.21% 48.60% 

40% 

60% 

25% 

37.5% 

พ่อค้ารวบรวมจากต่างภูมิภาค 
(ไก่มีชีวิต) 

ผู้บริโภคทั่วไป 
(ลูกค้าจร) 

เกษตรกรทั่วไป 
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2.6) ต้นทนุกำรตลำด และสว่นเหลื่อมกำรตลำดไก่งวงสว่นเหลื่อมกำรตลำดไก่งวงมีชีวิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
3.33 บำท ซึง่เป็นส่วนต่ำงของรำคำขำยปลีกหรือรำคำท่ีผู้บริโภคจ่ำย (Retail price) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 133.33 บำท 
กบัรำคำท่ีเกษตรกรได้รับ (Farmer price) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 130 บำททัง้นีเ้กษตรกรได้รับสว่นแบ่งกำรตลำดสงูถึงร้อย
ละ 97.50 พ่อค้ำผู้รวบรวมมีสว่นแบ่งกำรตลำดเพียงร้อยละ 2.50 ในขณะท่ีมีต้นทนุกำรตลำดท่ีเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้
ของพ่อค้ำผู้ รวบรวมท่ีท ำหน้ำท่ีด้ำนกำรตลำดตลอดกระบวนกำรตัง้แต่รับซือ้จำกเกษตรกรจนกระทัง่ถึงมือผู้บริโภค 
พบวำ่ มีต้นทนุกำรตลำดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.13 บำท หรือร้อยละ 6.10 ของรำคำขำยปลีก จึงท ำให้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ
พ่อค้ำผู้รวบรวมประสบปัญหำขำดทนุ แตท่ี่ยงัค้ำขำยอยู่เน่ืองจำกเป็นเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่งวงท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องออก
ตระเวนรวบรวมรับซือ้เมื่อปริมำณกำรผลิตของตนเองไมเ่พียงพอส ำหรับลกูค้ำ 

 
สรุปผลการศึกษา 

จำกกำรศึกษำระบบกำรผลิตและกำรตลำดไก่งวงในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้แบบ
สมัภำษณ์เกษตรกรผู้ เลีย้งไก่งวง พ่อค้ำหรือผู้รวบรวม และผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำสรุปพบวำ่ 

1. ระบบกำรผลิตไก่งวงของเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นฟำร์มขนำดเล็กท่ีมีแม่พันธุ์ 6 - 20 ตวั เลีย้งเป็น
อำชีพเสริมเพ่ือจ ำหน่ำยพนัธุ์ แต่ยงัคงเลีย้งไก่งวงพนัธุ์ลูกผสมเน่ืองจำกปล่อยให้จบัคู่ผสมพนัธุ์กนัเองตำมธรรมชำติ 
ให้ผลผลิตไข่เฉลี่ยปีละ 3.31 ครัง้ๆละ 13.83 ฟอง ฟักไข่เองตำมธรรมชำติ อตัรำกำรฟักออกเฉลี่ย ร้อยละ 78.30 มี
กำรจดักำรอนบุำลลกูไก่งวงและโรงเรือนท่ีดี และมีพืน้ท่ีส ำหรับปลอ่ยเลีย้งในระบบกึง่ขงักึง่ปลอ่ย ให้กินอำหำรข้นเป็น
หลกัโดยกำรซือ้วตัถุดิบอำหำรสัตว์ มำผสมใช้เอง ทัง้นีเ้กษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหำกำรผสมเลือดชิดภำยใน
ฟำร์มเน่ืองจำกไก่งวงพันธุ์ดี หำยำกและมีรำคำแพงวตัถุดิบอำหำรสตัว์หำยำกและมีรำคำแพง ขำดควำมรู้ด้ำนกำร
สขุำภิบำล และกำรป้องกนัโรคสตัว์ท่ีถูกต้อง และขำดกำรวำงแผนกำรผลิตท ำให้ผลผลิตท่ีได้ไม่สม ่ำเสมอ ต่อเน่ือง
และเพียงพอส ำหรับกำรบริโภคโดยมีต้นทุนกำรผลิตไข่ 4.80 บำท/ฟอง ลกูไก่แรกเกิด-8 สปัดำห์ 89.88 บำท/ตวัไก่
อำยุ 9-28 สปัดำห์ 231.43 บำท/ตวั และพ่อ-แม่พนัธุ์ 535.78 บำท/ตวั ส่วนใหญ่เป็นค่ำอำหำรสตัว์ ในขณะท่ีได้รับ
ผลตอบแทนจำกกำรจ ำหน่ำยไข่ 15.63 บำท/ฟอง ลกูไก่แรกเกิด-4 สปัดำห์ 90.80 บำท/ตวั ลกูไก่อำยุ 5-12 สปัดำห์ 
189.91 บำท/ตวั ลกูไก่อำยุ 13-28 สปัดำห์ 325.39 บำท/ตวั พ่อพนัธุ์ 158.04 บำท/กิโลกรัม แม่พนัธุ์ 156.81 บำท/
กิโลกรัม และไก่งวงมีชีวิต 151.36 บำท/กิโลกรัม 

2. ระบบกำรตลำดไก่งวงในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นตลำดท่ีมีกำรซือ้ขำยกนัเอง  ในชุมชน 
เกษตรกรสำมำรถตัง้รำคำขำยได้เอง ท ำให้รำคำซือ้ขำยแตกต่ำงกันในแต่ละพืน้ท่ี รำคำซือ้ขำยไก่มีชีวิตสูงกว่ำไก่
พืน้เมืองและเป็ดเทศ เกษตรกรจงึหนัมำประกอบอำชีพเสริมเป็นพ่อค้ำผู้รวบรวม โดยท ำกำรรับซือ้ไมจ่ ำกดัปริมำณ ใน
รำคำหน้ำฟำร์มเท่ำกนักบัท่ีตนเองจ ำหน่ำยให้ลกูค้ำ จึงท ำให้มีต้นทุนกำรตลำดสูง พร้อมให้บริกำรช ำแหละรำคำตวั
ละ 50-100 บำท ในขณะท่ีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรส่วนใหญ่ให้บริกำรอำหำรไก่งวงเป็นเมนูเสริมพิเศษ ประเภท
อำหำรท้องถ่ิน เพ่ือตอบสนองผู้ บริโภคซึง่เป็นลกูค้ำจร โดยมีควำมต้องกำรเฉลี่ยสปัดำห์ละ 7.80 ตวั ทัง้นีเ้มื่อไก่งวง
ออกจำกฟำร์มเกษตรกรไปจนถงึมือผู้บริโภค เกษตรกรได้รับสว่นแบ่งกำรตลำดสงูถึงร้อยละ 97.05 ในขณะท่ีพ่อค้ำ ผู้
รวบรวมมีส่วนแบ่งกำรตลำดเพียง 2.50 แต่มีต้นทุนกำรตลำดสูงถึงร้อยละ 6.10 ของรำคำขำยปลีก ส ำหรับวิถี
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กำรตลำดไก่งวงเร่ิมต้นจำกเกษตรกรผู้ผลิตจ ำหน่ำยไก่มีชีวิตให้กบัผู้บริโภคในชุมชน ร้อยละ 48.60 เพ่ือนเกษตรกร 
ร้อยละ 24.58 พ่อค้ำผู้รวบรวมในภมูิภำค ร้อยละ 16.21 และพ่อค้ำผู้รวบรวมจำกต่ำงภูมิภำค ร้อยละ 2.23 ในขณะท่ี
พ่อค้ำออกตระเวนรับซือ้มำรวบรวมไว้ก่อนจ ำหน่ำยทัง้ในรูปแบบไก่มีชีวิตและไก่ช ำแหละสด ให้กบัเกษตรกรไปเลีย้ง
เพ่ือขยำยพนัธุ์ ร้อยละ 37.50 ผู้บริโภคในชมุชน ร้อยละ 37.50 และผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร ร้อยละ 25 ซึง่น ำไปแปร
รูปเป็นเมนอูำหำรจ ำหน่ำยให้กบัผู้บริโภคท่ีเป็นลกูค้ำจร ร้อยละ 60 และผู้บริโภคในท้องถ่ินร้อยละ 40 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เกษตรกรควรแสวงหำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ มำประยุกต์ใช้พัฒนำอำชีพกำร
เลีย้งไก่งวงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทนุของตนเอง 

2. ควรส่งเสริมกำรสร้ำงฟำร์มเครือข่ำยผู้ เลีย้งไก่งวงพนัธุ์ดีเพ่ือกระจำยสู่เกษตรกรในชุมชนให้เข้ำถึงได้
ง่ำยย่ิงขึน้ซึง่เป็นกำรช่วยแก้ไขปัญหำไก่งวงพนัธุ์ดีหำซือ้ยำกและมีรำคำแพง 

3. ควรมีกำรพฒันำกระบวนงำนสง่เสริมของหน่วยงำนภำครัฐให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้โดยมุ่งเน้นให้
เกษตรกรเกิดกำรเรียนรู้ท่ีจะพฒันำอำชีพด้วยตนเอง และยอมรับเทคโนโลยีต่ำงๆเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ผลิตให้สอดคล้องกบัทรัพยำกรท่ีมีภำยในฟำร์ม และสำมำรถวำงแผนกำรผลิตเพ่ือพึง่พำตนเองได้ในท่ีสดุ  

4. ควรมีกำรส่งเสริมและพฒันำควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไก่งวงเพ่ือสร้ำงอ ำนำจ
ตอ่รองทำงกำรตลำด 

5. ควรมีกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยผู้ผลิต ผู้ รวบรวม ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร ผู้แปรรูป และผู้ เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจไก่งวงเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนข้อมลูและองค์ควำมรู้ตำ่งๆ อนัน ำไปสูก่ำรพฒันำระบบกำรผลิตและกำรตลำดท่ียัง่ยืน 

6. ควรมีกำรศกึษำกำรน ำเทคโนโลยีชีวภำพท่ีเหมำะสมมำใช้ในกำรปรับปรุงพนัธุ์ไก่งวงเพ่ือเป็นทำงเลือก
ส ำหรับเกษตรกรท่ีประสบปัญหำกำรผสมเลือดชิดภำยในฟำร์ม 

7. ควรมีกำรสง่เสริมและพฒันำตลำดกำรแปรรูปผลผลิตไก่งวง เพ่ือเพ่ิมช่องทำงและตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของตลำดท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ 

8. ควรมีกำรศกึษำกำรประยกุต์ใช้แหลง่วตัถดุิบอำหำรสตัว์ในท้องถ่ินเพ่ือลดต้นทนุคำ่อำหำรสตัว์ส ำหรับ
เกษตรกร 

9. ควรมีกำรศกึษำรูปแบบกำรเลีย้งไก่งวงในระบบฟำร์มท่ียัง่ยืนและเหมำะสมกบัเกษตรกร สอดคล้อง
ตำมทรัพยำกรและสภำพภมูิสงัคมของแตล่ะท้องถ่ิน 

10. ควรมีกำรศกึษำรูปแบบกำรเลีย้งไก่งวงในระบบปล่อยเลีย้งอิสระ (Free-range system) เพ่ือเพ่ิม
มลูคำ่ให้ผลผลิตและตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรอำหำรปลอดภยัของผู้บริโภค (Green product) 

11. ควรมีกำรศกึษำปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมต้องกำรบริโภคไก่งวงของผู้บริโภคในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเพ่ือให้ได้ข้อมลูประกอบกำรตดัสินใจด ำเนินกำรผลิต กำรตลำด และธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัไก่งวง 
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โปรแกรมฐานข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

 

กิติศักดิ์ กลิ่นทอง    วชัระ ศิริตนัติ์  อรพรรณ วงศ์ค ำ 

 

บทคัดย่อ 

กำรพัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรส่งออกอำหำรสัตว์ของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำ
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ส ำหรับจดัเก็บบนัทึกข้อมลูอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำข้อมลูมำวิเครำะห์ และสรุปผลรำยงำน
ข้อมูลกำรส่งออกอำหำรสัตว์ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ งำนวิจัยครัง้นีไ้ด้ศึกษำถึงขัน้ตอนกำรท ำงำนของระบบ
ฐำนข้อมลูเดิมท่ีมีข้อจ ำกดั และน ำผลกำรวิจยัมำก ำหนดควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ผู้ วิจยัได้ออกแบบโครงสร้ำงข้อมลู
ฐำนข้อมลูและพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access2010 ส ำหรับกำรจดัเก็บ วิเครำะห์
และรำยงำนผลข้อมูลส่งออกอำหำรสตัว์ และน ำผลกำรพัฒนำโปรแกรมไปทดสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำน และ
ควำมพึงพอใจในกำรใช้งำน กบัเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 5 คน ของฝ่ำยตรวจสอบ 2 (กำรน ำเข้ำและส่งออก) กองควบคุม
อำหำรและยำสตัว์ กรมปศสุตัว์ 

ผลกำรศึกษำพบว่ำโปรแกรมฐำนข้อมูลส่งออกอำหำรสตัว์ กรมปศุสตัว์มีประสิทธิภำพกำรท ำงำนในด้ำน
ระบบกำรจัดเก็บข้อมูล ระบบวิเครำะห์ข้อมูล และระบบรำยงำนผล ท่ีมีประสิทธิภำพสูงกว่ำระบบฐำนข้อมูลเดิม 
เท่ำกับ 18.38% (P>0.05) 93.59% (P<0.05) และ51.20% (P<0.05) ตำมล ำดับ  ผู้ ใช้งำนมีควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมในกำรใช้งำนโปรแกรมท่ีพฒันำในระดบัมำกท่ีสดุ (4.78±0.48) แยกเป็นด้ำนต่ำง ๆ ดงันี ้ด้ำนส่วนติดต่อกบั
ผู้ ใช้งำน (User Interface) มีควำมพึงพอใจระดบัมำก (4.50±1.09) ด้ำนกำรท ำงำนของโปรแกรม มีควำมพึงพอใจ
ระดบัมำกท่ีสดุ (4.90±0.23) และด้ำนประโยชน์และกำรน ำไปใช้ มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสดุ (4.95±0.11) แสดง
ให้เห็นว่ำโปรแกรมท่ีพัฒนำขึน้ใหม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี และบรรลวุตัถุประสงค์ท่ี
ก ำหนด จงึเป็นเคร่ืองมือตวัใหมท่ี่สำมำรถน ำไปทดแทนระบบฐำนข้อมลูเดิมได้  

 

ค ำส ำคญั:โปรแกรมฐำนข้อมลู สง่ออก อำหำรสตัว์ 

ทะเบียนผลงำนวิชำกำร 58(2)-0322-0062 

กองควบคมุอำหำรและยำสตัว์ ถ.ติวำนนท์ ต.บำงกะดี อ.เมือง จ.ปทมุธำนี 12000 โทร.02 1590406 ตอ่ 1403
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The Animal Feed Export Database Program of the Department of Livestock Development 

 

KITISAK KLINTHONG   WATCHARASIRITANORAPHAN WONGKHAM 

 

Abstract 

 The developmentof databaseapplication for export of animal feed wasaimed at 
collecting, analysis and report data of animal feed export from Thailand. This is to increase 
performance of DLD staff in Information management. This study examined the performance 
and procedure of the previous database system and its limitations in functionality. The findings 
of the study were used to determine the needs of users. The database application was 
designed, structured and developed using Microsoft Access 2010 for storage, analyze and 
report data of animal feed export from Thailand. The database application was then tested for 
its performance and satisfaction of use by five staff of the Department of Livestock Development 
who had been in charge of the animal feed data management. 

The study revealed that the application program had a capability to perform animal feed 
export data management with high efficiency. The performance of the storage system, data analysis 
System and reporting system was at 18.38% (P>0.05), 93.59% (P<0.05) and 51.20% (P<0.05), 
respectively.The users were satisfied with the overall implementation the database program 
development at the highest level (4.78±0.48). Their opinions towards different aspects of the program 
are as follows; the user interface in the program was at a high satisfaction level (4.50±1.09). 
Satisfaction in the operational performance was at the highest level (4.90±0.23), and the benefits and 
utilization ability was at the most satisfied level (4.95±0.11), indicating that the newly developed 
program meets the requirements of the users and achieve its objectives. The new tool can be used to 
replace the old database system for database management efficiency of DLD smart officers. 

 

 

Keywords:The Database, Export, Animal Feed 
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ค าน า 

สถำนกำรณ์กำรส่งออกอำหำรสตัว์ของประเทศไทยปัจจุบันมีกำรส่งออกไปกว่ำ 70 ประเทศทัว่โลกมี
ปริมำณและมลูค่ำเพ่ิมขึน้ทุกปี ได้แก่ 1)อำหำรสตัว์เลีย้ง เช่น อำหำรแมว สุนขั ลิง สตัว์น ำ้เป็นอำหำรในภำชนะ
บรรจุปิดสนิท 2)Dog Chews เป็นอำหำรขบเคีย้วส ำหรับสนุขัและแมวและ 3)อื่น ๆ เช่น ปลำป่น พรีมิกซ์ อำหำร
เสริมส ำหรับสตัว์ซึง่ประเทศคูค้่ำท่ีส ำคญัของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ ญ่ีปุ่ น จีน มำเลเซีย และอินโดนีเซีย มีมลูค่ำ
และปริมำณ ตำมตำรำงท่ี 1 

ตารางที่ 1 ปริมำณและมลูคำ่กำรสง่ออกอำหำรสตัว์ระหวำ่งปี 2555-2558 

ปี จ านวนหนังสือรับรองความปลอดภัย 
(Health Certificate)/(ฉบับ) 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

2555 17,623 413,411.77 24,039.40 
2556 18,864 477,983.78 30,998.49 
2557 16,624 543,868.71 34,481.20 
2558 5,153 136,631.26* 8,857.65* 

* มกรำคม – มีนำคม 2558 
ที่มำ : กองควบคมุอำหำรและยำสตัว์ กรมปศสุตัว์ (2558) 

 ฝ่ำยตรวจสอบ 2 (กำรน ำเข้ำและส่งออก) กองควบคุมอำหำรและยำสัตว์ มีหน้ำท่ีออกหนังสือรับรอง
ควำมปลอดภัย (Health Certificate)ตลอดจนจัดท ำสถิติข้อมูลกำรส่งออกอำหำรสัตว์  ให้ได้มำซึ่งข้อมูล
สำรสนเทศ (Information) เพ่ือให้ส่วนท่ีเก่ียวข้องน ำข้อมลูไปใช้ประโยชน์ ตัง้แต่ระดบัหน่วยปฏิบตัิจนถึงผู้บริหำร 
โดยจดัสร้ำงระบบฐำนข้อมลูด้วยชดุโปรแกรมส ำเร็จรูป Microsoft Office Excel ซึง่เป็นฐำนข้อมลูเดิมท่ีใช้งำนอยู่
แต่จำกกำรเก็บบันทึกข้อมูลพบว่ำไม่สะดวกแก่เจ้ำหน้ำท่ีผู้ ปฏิบัติงำน ในกรณีท่ีมีข้อมูลจ ำนวนมำกส่งผลให้
เจ้ำหน้ำท่ีผู้จดัท ำสถิติสง่ออกอำหำรสตัว์ใช้ระยะเวลำนำนในกำรจดัเก็บ กำรประมวล และรำยงำนผล 

 ซึ่งโอภำส(2545) รำยงำนว่ำระบบสำรสนเทศได้เข้ำมำมีบทบำทกับองค์กรอย่ำงมำก ทุกองค์กร
จ ำเป็นต้องจดัสรรงบประมำณสว่นหนึง่ไว้เพ่ือกำรจดักำรกบัข้อมลูสำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ทำงด้ำนผู้บริหำรได้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญเชิงกลยุทธ์ของกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และท ำกำรเผยแพร่ข้อมูล  
สำรสนเทศ (Information) ขององค์กรมำกขึน้ อีกทัง้ สมจิตรและงำมนิจ (2551)ได้กล่ำวในทิศทำงเดียวกันว่ำ
ปัจจุบันระบบสำรสนเทศ เป็นระบบท่ีมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกส ำหรับองค์กรต่ำง ๆ เน่ืองจำกสำมำรถรวบรวม
ข้อมลูข่ำวสำรตำ่ง ๆ น ำมำประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือน ำมำสรุปและสร้ำงเป็นรำยงำนท่ีเหมำะสมต่อกำร
น ำเสนอส ำหรับผู้ บริหำรขององค์กร ซึ่งท ำให้ได้ข้อมูลท่ีมีควำมทันสมัย ถูกต้องและช่วยในกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำรได้ 

 ทัง้นีห้ำกยังไม่ศึกษำหำระบบหรือเคร่ืองมือมำบริหำรจัดกำรข้อมูลส่งออกอำหำรสตัว์ อำจส่งผลให้ได้
ข้อมลูสำรสนเทศ (Information) ท่ีขำดควำมน่ำเช่ือถือแก่ผู้น ำไปใช้ผู้ วิจยัจึงได้ศกึษำระบบและเคร่ืองมือท่ีจะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจดักำรข้อมลูขนำดใหญ่ลดระยะเวลำ กำรจัดเก็บ กำรประมวล และรำยงำนผล โดยมุ่งเน้นท่ี
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จะน ำระบบสำรสนเทศมำพฒันำระบบงำนใหม่ขึน้มำใช้ได้เองภำยในองค์กร เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยจัดจ้ำงหน่วยงำน
ภำยนอกมำพฒันำโปรแกรม ผู้ วิจยัพบว่ำในชุดโปรแกรมส ำเร็จรูป Microsoft Office Access มีควำมสำมำรถใน
ด้ำนจดักำรข้อมลูจ ำนวนมำกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีสว่นติดต่อกบัผู้ ใช้ (User Interface)ท่ีใช้งำนง่ำยซึง่ตรงกบั
ผลกำรศกึษำของ (วศิน, 2542) กล่ำวว่ำโปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมฐำนข้อมลูท่ีมีประสิทธิภำพ
เรียกว่ำ DBMS (Database Management System) เป็นเคร่ืองมือในกำรจัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้ค้นหำข้อมูล 
ตลอดจนกำรออกรำยงำนก็จะท ำให้ง่ำย รวมถงึถงึกำรวิเครำะห์ข้อมลูที่สำมำรถก ำหนดรูปแบบตำมท่ีต้องกำร 

ดัง้นัน้ผู้ วิจัยจึงได้พัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูลจำกโปรแกรมส ำเร็จรูป Microsoft Office Access เพ่ือ
ทดแทนระบบฐำนข้อมลูเดิม ซึง่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ี ข้อมลูมีควำมถูกต้องแม่นย ำมี
ควำมน่ำเช่ือถือสำมำรถออกรำยงำนได้ตำมต้องกำรของผู้ใช้ ซึง่ผลกำรศกึษำของ (วีณำ, 2555)ได้พฒันำโปรแกรม
ระบบฐำนข้อมลูกำรจดัเก็บเอกสำรส ำหรับหน่วยงำนกำรศกึษำ โดยใช้ Microsoft Access 2007 พบว่ำสำมำรถ
จดักำรงำนด้ำนเอกสำรให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหำกำรสญูหำยและลดกำรใช้ทรัพยำกรกระดำษและกำร
ท ำงำนท่ีซ ำ้ซ้อนในระบบงำนเอกสำรแบบเดิม สอดคล้องกับกำรศึกษำของ (อำนันต์, 2555) โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Access พฒันำโปรแกรมช่วยวิเครำะห์จุดท ำงำนเพ่ือควำมปลอดภยั พบว่ำได้โปรแกรมช่วยวิเครำะห์จุด
ท ำงำนเพ่ือควำมปลอดภัย ท่ีมีกำรท ำงำนท่ีถูกต้องแม่นย ำ และผู้ ใช้งำนมีควำมพึงพอใจในระดบัดีมำก ตอบสนอง
ควำมต้องกำรใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี และกำรศึกษำของ (กิติศักด์ิ และแสนศกัด์ิ, 2556) ได้พัฒนำโปรแกรมบริหำร
จดักำรธนำคำรโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ กรมปศสุตัว์จำกโปรแกรม Microsoft Access 2010 พบว่ำ
สำมำรถน ำมำทดแทนเคร่ืองมือเดิม เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบตัิงำนซึง่ผลกำรพฒันำโปรแกรม
ฐำนข้อมลูด้วยโปรแกรม Microsoft Access ของผู้ วิจยัจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรและภำคส่วนท่ีน ำข้อมลูส่งออก
อำหำรสตัว์ไปใช้ประโยชน์ อีกทัง้เพ่ือใช้ในกำรคำดกำรณ์และก ำหนดนโยบำยกำรส่งออกอำหำรสตัว์ของประเทศไทย
ส ำหรับผู้บริหำรตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษำพฒันำโปรแกรมฐำนข้อมลูกำรสง่ออกอำหำรสตัว์ ทดแทนระบบฐำนข้อมลูเดิม 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบตัิงำน 

3. ประเมินควำมพงึพอใจกำรใช้โปรแกรมฐำนข้อมลูสง่ออกอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 -  ขอบเขตกำรศกึษำวิจยั 

1. ประชำกรและกลุม่ตวัอย่ำง 

1.1 ประชำกร 

    กำรเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้ผู้ วิจยัจะเก็บข้อมูลจำกประชำกร จำกเจ้ำหน้ำท่ี

ในฝ่ำยตรวจสอบ 2 (กำรน ำเข้ำและสง่ออก) กองควบคมุอำหำรและยำสตัว์ กรมปศสุตัว์ จ ำนวน 11 คน 
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1.2 ตวัอย่ำง 

    ผู้ วิจัยสุ่มตวัอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sample) เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมี

หน้ำท่ีจดัท ำสถิติข้อมลูกำรสง่ออกอำหำรสตัว์ จ ำนวน 5 คน 

2. ด้ำนเนือ้หำ 

2.1 จดัสร้ำงโปรแกรมฐำนข้อมลูสง่ออกอำหำรสตัว์ 

2.2 เปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมูลส่งออกอำหำรสัตว์ 

จ ำนวน 3 ด้ำน คือระบบกำรจดัเก็บข้อมลู ระบบวิเครำะห์ข้อมลู และระบบรำยงำนผล 

2.3 ประเมินควำมพงึพอใจกำรใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมลูสง่ออกอำหำรสตัว์ 

3. ตวัแปรกำรศกึษำ 

3.1 ตวัแปรต้น ได้แก่ โปรแกรมฐำนข้อมลูสง่ออกอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ 

3.2 ตวัแปรตำม ได้แก่ ประสิทธิภำพกำรใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมลูส่งออกอำหำรสตัว์ 

กรมปศสุตัว์ 

4. นิยำมศพัท์เฉพำะ 

4.1 หนงัสือรับรองควำมปลอดภยั (Health Certificate)หมำยถึง หนงัสือรับรองสินค้ำ  

ปศสุตัว์ ท่ีมีควำมปลอดภยัจำกโรค กำรปนเปือ้นของสิ่งท่ีเป็นอนัตรำย และสำมำรถให้ใช้บริโภคได้ 

4.2 ข้อมลูกำรสง่ออกอำหำรสตัว์ หมำยถึง กำรรวบรวม วิเครำะห์ และกำรรำยงำนผล 

ท่ีเก็บรวบรวมจำกกำรออกหนงัสือรับรองควำมปลอดภยั (Health Certificate) 

4.3 ประสิทธิภำพกำรใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมลูสง่ออกอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ หมำยถึง 

เวลำเฉลี่ยท่ีใช้งำนในด้ำนต่ำง ๆ ดงันี ้ด้ำนระบบกำรจดัเก็บข้อมลู ด้ำนระบบวิเครำะห์ข้อมลู และด้ำนระบบรำยงำน

ผล 

4.4 ควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมูลส่งออกอำหำรสตัว์ กรมปศุสตัว์ 

หมำยถึง ควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนโปรแกรมด้ำนต่ำง ๆ ดงันี ้ ด้ำนส่วนติดต่อกับผู้ ใช้งำน ด้ำนกำรท ำงำนของ

โปรแกรม ด้ำนประโยชน์และกำรน ำไปใช้ 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. เคร่ืองมือและกำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศกึษำ 
  1. 1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) คอมพิวเตอร์ท่ีมีใช้ในส ำนกังำนทัว่ไป 
1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) ในกำรพฒันำโปรแกรมครัง้นีจ้ ำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ดงันี ้

   - ระบบปฏิบตัิกำร Microsoft Window  
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- โปรแกรม Microsoft Access 2010 
2. ด ำเนินกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

   ผู้ วิจัยได้วำงแผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีจ ำเป็นต่อระบบ 
เพ่ือน ำมำประมวลผลและออกแบบระบบฐำนข้อมลูใหมต่ำมรำยละเอียด ดงันี ้

2.1 ศกึษำข้อมลูที่จ ำเป็นตอ่กำรออกแบบโปรแกรม 
ศึกษำจำกระบบฐำนข้อมูลส่งออกอำหำรสัตว์เดิมท่ีจัดเก็บด้วยโปรแกรม 

Microsoft Excel สว่นใหญ่จะบนัทึกในรูปแบบ (Format)ท่ีไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัทกัษะควำมรู้กำรใช้งำนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ รับผิดชอบ ท ำให้ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ยำกต่อกำรใช้งำนและ
ประมวลผล ซึง่พบวำ่มีข้อมลูที่ส ำคญัและจ ำเป็นตอ่กำรพฒันำโปรแกรม 

2.2 ออกแบบ และพฒันำโปรแกรม 
ผู้ วิจัยได้น ำข้อมูลท่ีจ ำเป็นดงักล่ำวมำออกแบบพฒันำโปรแกรม เพ่ือก ำหนด

รูปแบบโครงสร้ำง และควำมสมัพนัธ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Access ให้โปรแกรมสำมำรถจดัเก็บประมวลผล 
และออกรำยงำนตำมต้องกำรของผู้ใช้ 
 3. ทดสอบสมมติฐำน 
  โปรแกรมฐำนข้อมูลส่งออกอำหำรสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีประสิทธิภำพกำรใช้งำนดีกว่ำระบบ
ฐำนข้อมลูสง่ออกอำหำรสตัว์เดิม โดยใช้ T-test for dependent Sample(ชศูรี, 2549) 
 4. ทดสอบควำมพงึพอใจในกำรใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมลูสง่ออกอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ 

ทดสอบควำมพึงพอใจโดยกำรวดัระดบัควำมคิดเห็นด้วยแบบสอบถำม จ ำแนกเป็น 3 ด้ำน คือ 
ด้ำนส่วนติดต่อกับผู้ ใช้งำน ด้ำนกำรท ำงำนของโปรแกรม ด้ำนประโยชน์และกำรน ำไปใช้ จ ำแนกเป็นค่ำคะแนน 
ดงันี ้เห็นด้วยมำกท่ีสดุให้ระดบัคะแนน 5 เห็นด้วยมำกให้ระดบัคะแนน 4 เห็นด้วยปำนกลำงให้ระดบัคะแนน 3 
เห็นด้วยน้อยให้ระดบัคะแนน 2 และเห็นด้วยน้อยท่ีสดุให้ระดบัคะแนน 1 และใช้สตูรค ำนวณค่ำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั
คะแนน (Weight mean score, ) คือ 
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โดยท่ี iX เป็นคำ่ของคะแนนในระดบัตำ่ง ๆ 5 ระดบั ได้แก่ คะแนน 1, 2, 3, 4, 5 

if เป็นจ ำนวนผู้ ท่ีตอบเหน็ด้วยในระดบัตำ่งๆ 




k

i
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1

คือจ ำนวนผู้ให้ข้อมลู 

แปลควำมคำ่เฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัดงันี ้ช่วงคะแนน 1.00-1.50 เห็นด้วยน้อยท่ีสดุช่วงคะแนน 1.51-2.50 เห็นด้วยน้อย
ช่วงคะแนน 2.51-3.50 เห็นด้วยปำนกลำงช่วงคะแนน 3.51-4.50 เห็นด้วยมำกช่วงคะแนน 4.51-5.00 เห็นด้วย
มำกท่ีสดุ 

WMS
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 1. ผลกำรพฒันำโปรแกรมฐำนข้อมลูสง่ออกอำหำรสตัว์ 
  ระบบฐำนข้อมลูเดิมเมื่อผู้ ใช้งำน (User) ป้อนข้อมลูลงระบบฐำนข้อมลูเดิมแล้ว ผู้ ใช้งำนจะต้อง
น ำข้อมูลนัน้ ๆ มำวิเครำะห์ ตรวจสอบ และรำยงำนข้อมูล อีกทัง้ยังต้องด ำเนินกำรซ ำ้อีกหำกมีควำมต้องกำร
เฉพำะกิจ ผู้บริหำรต้องกำรข้อมลูเฉพำะ และกำรตรวจสอบข้อมลูย้อนกลบั ส่วนโปรแกรมท่ีพัฒนำขึน้ ระบบจะ
ด ำเนินให้อย่ำงสมบรูณ์ โดยผู้ใช้ด ำเนินกำรจดัเก็บและตรวจสอบข้อมลูเท่ำนัน้ 
 

 
 

 

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดระบบฐำนข้อมลูเดิม 
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ภาพที่ 2กรอบแนวคิดระบบฐำนข้อมลูใหม่ 
 
  ผลกำรด ำเนินกำรศึกษำนีท้ ำให้ได้โปรแกรมฐำนข้อมูลส่งออกอำหำรสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่ง
โปรแกรมประกอบด้วยเมนูกำรท ำงำนต่ำง ๆ โดยมีหน้ำจอหลกัของโปรแกรมดงัแสดงในภำพท่ี 3แบ่งประเภท
หมวดหมูไ่ด้ 4 ประเภท ดงันี ้
   1. หมวดข้อมลูผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยข้อมลูบริษัทส่งออกอำหำรสตัว์ ข้อมลู
บริษัทผลิตอำหำรสตัว์ ประเทศปลำยทำง ท่ำเรือประเทศปลำยทำง ดงัแสดงในภำพท่ี 4 
   2. หมวดบนัทกึ วิเครำะห์ ตรวจสอบข้อมลู ประกอบด้วยเมนบูนัทกึ/แก้ไข ข้อมลูสง่ออก
อำหำรสตัว์ สัง่รวมข้อมลูสง่ออกทัง้หมด ตรวจสอบข้อมลู และรำยงำนข้อมลูเบือ้งต้น ดงัแสดงในภำพท่ี 5 
   3. หมวดรำยงำนประจ ำเดือน ประกอบด้วยรำยงำนส่งออกอำหำรสตัว์เลีย้ง ส่งออก 
DOG CHEWS อำหำรสตัว์/DOG CHEWS รำยงำนสง่ออกแยกรำยทวีป ดงัแสดงในภำพท่ี 6 
   4. หมวดรำยงำนอจัฉริยะ ประกอบด้วยเมนูเรียกดูกำรส่งออกระบุเวลำ รำยงำนชนิด
อำหำรสตัว์ระบเุวลำ รำยงำนประเทศระบเุวลำ และรำยงำนสง่ออกแยกทวีประบเุวลำ ดงัแสดงในภำพท่ี 7 
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ภาพที ่ 3หนา้หลกัโปรแกรม 
 

      

ภาพที ่ 4หมวดขอ้มูลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   ภาพที ่ 5หมวดบนัทึก วเิคราะห์ ตรวจสอบขอ้มูล 

 

    

ภาพที่  6หมวดรำยงำนประจ ำเดือน   ภาพที่  7หมวดรำยงำนอจัฉริยะ 
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2. ประสิทธิภำพกำรใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมลูสง่ออกอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ 
 เพ่ือให้โปรแกรมท่ีพฒันำขึน้สำมำรถใช้งำนได้จริงและตรงกบัควำมต้องกำรของผู้ใช้ และน ำผลท่ี

ได้จำกศกึษำมำเป็นแนวทำงในกำรพฒันำโปรแกรมให้มีควำมสมบูรณ์ย่ิงขึน้ ผู้ วิจยัจึงได้ท ำกำรทดสอบกบัผู้ ท่ีใช้
งำนจริง ของฝ่ำยตรวจสอบ 2(กำรน ำเข้ำและส่งอออก) จ ำนวน5คน เคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษำในครัง้นี ้ได้แก่ กำร
เปรียบเทียบทำงเวลำเฉลี่ยในกำรใช้งำนโปรแกรมท่ีพัฒนำกับฐำนข้อมูลเดิม ในด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้งำน
โปรแกรมฐำนข้อมูลส่งออกอำหำรสัตว์ กรมปศุสัตว์ จ ำนวน 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนระบบกำรจัดเก็บข้อมูล ระบบ
วิเครำะห์ และระบบรำยงำนผล พบวำ่เวลำเฉลี่ยท่ีใช้ดีกวำ่ระบบฐำนข้อมลูเดิมซึง่ตรงกบั (วีณำ, 2555)ท่ีได้พฒันำ
โปรแกรมฐำนข้อมลูด้วยโปรแกรมเดียวกบัผู้ วิจยั พบวำ่มีควำมสะดวกรวดเร็วขึน้ดงัแสดงในตำรำงท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบกำรใช้งำนประสิทธิภำพโปรแกรมฐำนข้อมลูใหมแ่ละฐำนข้อมลูเก่ำ(n=5) 

หวัข้อ 
ระบบเก่า ระบบใหม่ ความแตกต่าง 

เปลี่ยนแปลง (%) 
นำที วินำที นำที วินำที นำที วินำที 

ระบบกำรจดัเก็บข้อมลู 9 85 8 04 +1 81 +18.38 
ระบบวิเครำะห์ข้อมลู 3 90 - 0.25 +3 65 +93.59 
ระบบรำยงำนผล 4 64 1 24 +3 4 +51.20 

 

 เปรียบเทียบโดยใช้แบบค ำขอหนังสือรับรองควำมปลอดภัย (Health Certificate) จ ำนวน 5 

ฉบบัต่อ 1 ตวัอย่ำง (n)ในกำรทดสอบพบว่ำประสิทธิภำพกำรใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมลูส่งออกอำหำรสตัว์ กรม

ปศสุตัว์ เปรียบเทียบกบัระบบฐำนข้อมลูเดิม ในด้ำนระบบกำรจดัเก็บข้อมูล ใช้เวลำเฉลี่ย 8.03±2.10 นำที และ 

9.85±1.21 นำทีไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ (P>0.05) แสดงให้เห็นว่ำระบบจัดเก็บข้อมูล ถึงแม้จะใช้เวลำ

เฉลี่ยดีกว่ำแต่ก็จะใกล้เคียงกบัระบบฐำนข้อมูลเก่ำ ผู้ ใช้ต้องมีควำมคุ้นเคยกบัส่วนติดต่อผู้ ใช้ (User Interface) 

ก่อนจึงจะใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็วขึน้ ท ำให้ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรมท่ีพัฒนำไม่แตกต่ำงจำกระบบ

ฐำนข้อมลูเดิมมำกนกั แต่จะเน้นประสิทธิภำพในด้ำนระบบวิเครำะห์ข้อมลู ท่ีใช้เวลำเฉลี่ย 0.24±0.71 นำที และ 

3.90±1.78 นำทีมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีระดับนัยส ำคัญ (P<0.05) และด้ำนระบบรำยงำนผล ใช้เวลำเฉลี่ย 

1.24±0.15 นำที และ 4.64±0.87 นำทีมีควำมแตกตำ่งอย่ำงมีระดบันยัส ำคญั (P<0.05) 
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ภาพที่ 8หน้ำหลกัระบบกำรจดัเก็บข้อมลู 

 
3. ควำมพงึพอใจตอ่โปรแกรมฐำนข้อมลูสง่ออกอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ 
 นอกจำกกำรเปรียบเทียบทำงเวลำเฉลี่ยในกำรใช้งำนโปรแกรมท่ีพฒันำกบัฐำนข้อมลูเดิม ยงัมี

กำรศึกษำประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ใช้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมลูสง่ออกอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ โดยแบ่งเป็น 3 ด้ำน ดงันี ้

 
ตารางที่ 3 ควำมพงึพอใจของผู้ใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมลูสง่ออกอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ (n=5) 

รายการ ค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนัก( ) ระดับความพงึพอใจ 

ควำมพงึพอใจรวมทกุด้ำน 4.78±0.48 มำกท่ีสดุ 

1. ด้ำนสว่นติดตอ่กบัผู้ ใช้งำน 4.50±1.09 มำก 
    - เมนแูละปุ่ มค ำสัง่กำรใช้งำน 4.40±0.48  
    - ค ำอธิบำยกำรใช้งำน 4.00±0.70  
    - ควำมสะดวกของกำรใช้งำน 4.60±0.55  
    - ควำมสวยงำม 4.20±0.45  
    - กำรเช่ือมโยงข้อมลูภำยใน 4.80±0.45  
    - ควำมง่ำยตอ่กำรใช้งำน 5.00  
    - กำรแจ้งเตือนกำรผิดพลำดของระบบ 4.60±0.55  
    - กำรจดัวำงองค์ประกอบหน้ำหน้ำโปรแกรม 4.40±0.55 

 
 

WMS
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รายการ ค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนัก( ) ระดับความพงึพอใจ 

2. ด้ำนกำรท ำงำนของโปรแกรม 4.90±0.23 มำกท่ีสดุ 
    - ระบบมีกำรท ำงำนไมซ่บัซ้อน 4.80±0.45  
    - ควำมรวดเร็วในกำรบนัทกึ ประมวลผล และรำยงำน 4.80±0.45  
    - ควำมชดัเจนครบถ้วนของข้อมลู 5.00  
    - ควำมถกูต้องของข้อมลู 5.00  

3. ด้ำนประโยชน์และกำรน ำไปใช้ 4.95±0.11 มำกท่ีสดุ 
     - สำมำรถลดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน 4.80±0.45  
     - สำมำรถลดระยะเวลำกำรปฏิบตัิงำน 5.00  
     - เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 5.00  
     - กำรน ำไปทดแทนเคร่ืองมือเดิม 5.00  

 
 ควำมพงึพอใจในภำพรวมทกุด้ำน พบวำ่มีระดบัคะแนนควำมพงึพอใจเฉลี่ย ( ) เท่ำกบั 4.78±0.48

มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด แสดงว่ำระบบท่ีพฒันำขึน้นีใ้ช้งำนได้จริงและบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ คล้ำยกับ

กำรศกึษำของ (วีณำ, 2555) ได้พฒันำเคร่ืองมือด้วยระบบจดักำรฐำนข้อมลู Microsoft Access 2007 มีผล

ประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้ ใช้งำน จ ำนวน 10 คน มีควำมพึงพอใจในระดบัดีมำกเช่นกัน โดยสำมำรถจ ำแนก

ระดบัควำมพงึพอใจด้ำนกำรใช้งำนโปรแกรมในแตล่ะด้ำน ดงันี ้

 ควำมพึงพอใจด้ำนส่วนติดต่อกับผู้ ใ ช้งำนมีระดับคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ย ( ) เท่ำกับ 

4.50±1.09 มีควำมพงึพอใจมำก มีรำยละเอียดดงันี ้

- เมนแูละปุ่ มค ำสัง่กำรใช้งำนค ำอธิบำยกำรใช้งำน ควำมสวยงำม และกำรจดัวำงองค์ประกอบ

หน้ำโปรแกรม มีควำมพงึพอใจมำกควำมสะดวกของกำรใช้งำนกำรเช่ือมโยงข้อมลูภำยใน ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 

และ กำรแจ้งเตือนกำรผิดพลำดของระบบ มีควำมพงึพอใจมำกท่ีสดุ 

 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรท ำงำนของโปรแกรมมีระดับคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ย ( ) เท่ำกับ 

4.90±0.23 มีควำมพงึพอใจมำกท่ีสดุ มีรำยละเอียดดงันี ้ 

- ระบบมีกำรท ำงำนไม่ซ ำ้ซ้อน ควำมรวดเร็วในกำรบันทึก ประมวลผล และรำยงำน ควำม

ชดัเจนครบถ้วนของข้อมลู และควำมถกูต้องของข้อมลู มีควำมพงึพอใจมำกท่ีสดุ 

ควำมพึงพอใจด้ำนประโยชน์และกำรน ำไปใช้มีระดับคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ย ( ) เท่ำกับ 

4.95±0.11 มีควำมพงึพอใจมำกท่ีสดุ แสดงให้เห็นวำ่ผู้ ใช้มีควำมคิดวำ่จะสำมำรถน ำไปทดแทนเคร่ืองมือเดิม เพ่ือ

WMS

WMS

WMS

WMS

WMS
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เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน เช่นเดียวกับกำรศึกษำของ (กิติศักด์ิ และแสนศกัด์ิ, 2556) ท่ีพัฒนำโปรแกรม

ฐำนข้อมลูด้วย Microsoft Access 2010 มีควำมพงึพอใจมำกเช่นกนั มีรำยละเอียดดงันี ้

 -  สำมำรถลดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน สำมำรถลดระยะเวลำกำรปฏิบตัิงำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำร

ท ำงำน และกำรน ำไปทดแทนเคร่ืองเดิม มีระดบัควำมพงึพอใจมำกท่ีสดุ 

 

สรุปผลการทดลอง 

 กำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นกำรพฒันำโปรแกรมฐำนข้อมลูกำรส่งออกอำหำรสตัว์ กำรทดสอบประสิทธิภำพของ
โปรแกรม กำรจัดเก็บข้อมูล ระบบวิเครำะห์ข้อมูล และระบบรำยงำนผล สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนง่ำยตอ่กำรใช้งำน และท ำให้ประหยดัเวลำในกำรท ำงำน 

  

ข้อเสนอแนะ 

กำรศึกษำพัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูลส่งออกอำหำรสัตว์ ผู้ วิจัยพบข้อจ ำกัดในส่วนกำรจัดเก็บบันทึก
ข้อมลู และประสิทธิภำพของระบบฐำนข้อมลูที่ใช้ Microsoft Access 2010รวมถงึระบบรำยงำนอฉัริยะ ซึง่ผู้ วิจยัมี
แนวทำงในกำรพฒันำโปรแกรมให้มีประสิทธิภำพกำรใช้งำนได้ดีย่ิงขึน้ ดงันี ้

1) ควรเปลี่ยนจำกกำรจดัท ำระบบกำรจดัเก็บข้อมลูแบบ Standalone (ซึง่ยงัไม่สำมำรถแบ่งปันข้อมูล
ให้กบัผู้อื่นได้โดยตรง) ให้อยู่ในลกัษณะของ Web Base เพ่ือให้ผู้ ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมลูได้จำกทุกท่ีใน
หน่วยงำน  

2) มีกำรใช้ตวัจดักำรฐำนข้อมลู (DBMS) ท่ีมีกำรท ำงำนในระดบัท่ีมีควำมเร็วในกำรประมวลผลท่ีรวดเร็ว
ขึน้ และให้สำมำรถใช้กบัโปรแกรมระบบฐำนข้อมลูที่มีขนำดใหญ่ขึน้ เช่น โปรแกรม Oracle 

3) ควรมีระบบรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูที่สงูขึน้ 
4) ควรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรำยงำนให้แสดงผลให้มีควำมยืดหยุ่นมำกขึน้ เช่น กำรเรียกดูตำรำง 

Cross Tab ตำมควำมต้องกำรของผู้ ใช้และแสดงผลในรูปแบบกรำฟ แผนภูมิ แผนภำพ ให้เป็นรำยงำนอฉัริยะ
อย่ำงสมบรูณ์และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ใช้มำกท่ีสดุ 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 กำรศกึษำครัง้นีส้ ำเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี ด้วยควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยตรวจสอบ 2 (กำรน ำเข้ำ
และส่งออก) กองควบคุมอำหำรและยำสัตว์ กรมปศุสัตว์ ท่ีให้ข้อมูลตลอดจนค ำแนะน ำปรับปรุง จน
โปรแกรมฐำนข้อมลูอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ ส ำเร็จไปได้ด้วยดี ขอขอบคณุทกุๆ ค ำแนะน ำ จำกบคุคลรอบ
ข้ำง ท ำให้ผู้ วิจัยมีก ำลังใจพัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูล จนเสร็จสมบูรณ์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำโปรแกรม
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ฐำนข้อมูลส่งออกอำหำรสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ สนใจเพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำด้ำน
โปรแกรมฐำนข้อมลูในหนว่ยงำนของทำ่นตอ่ไป 
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การศึกษาคุณค่าทางโภชนะและการย่อยได้ปรากฏของกากเนือ้ในเมลด็ปาล์มบีบอัดน า้มนั 

ที่มีแหล่งผลติแตกต่างกนัในไก่กระทง 

กนกกาญจน์  ภู่สุวรรณ1/ ญำณิศำ  รัชดำภรณ์วำนชิ2/ สวุรรณี  เกศกมลำศน์3/ 

บทคดัย่อ 

กำรศกึษำกำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัซึง่มีแหลง่ท่ีมำแตกตำ่งกนั 2 แหล่งคือ ผลิตภำยในประเทศ

และน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ โดยท ำกำรศกึษำลกัษณะทำงกำยภำพ องค์ประกอบทำงโภชนะ สมัประสิทธ์ิกำรย่อย

ได้ปรำกฏของสำรอำหำร และพลงังำนใช้ประโยชน์ได้แบบปรำกฏ (AMEn) ในไก่กระทง โดยใช้ไก่กระทงเพศผู้อำย ุ

21 วนั จ ำนวน 144 ตวั แบ่งไก่ออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 8 ซ ำ้ๆ ละ 6 ตวั เลีย้งในกรงเมตำบอลิกท่ีมีถำดรองส ำหรับ

เก็บมลู แตล่ะกลุม่ได้รับอำหำรแตกตำ่งกนั คือกลุม่ท่ี 1 อำหำรสตูรพืน้ฐำน กลุม่ท่ี 2 อำหำรพืน้ฐำน 80% และกำก

เนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัผลิตในประเทศ 20% กลุม่ท่ี 3 อำหำรพืน้ฐำน 80% และกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบ

อดัน ำ้มนัน ำเข้ำ 20% โดยในอำหำรสตูรพืน้ฐำนประกอบด้วยข้ำวโพดและกำกถั่วเหลืองเป็นหลกั และเสริม C-

liteTM ท่ีระดบั 1.5 % ของสตูรอำหำร เพ่ือใช้เป็นตวับ่งชี ้(Ingestible marker) ในกำรศกึษำกำรย่อยได้  

ผลกำรทดลองพบว่ำ กำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอดัน ำ้มนัทัง้สองแหล่ง เมื่อบดแล้วมีลกัษณะเป็นผงหยำบ 

ร่วน ค่อนข้ำงเป็นมนั มีน ำ้หนกัค่อนข้ำงเบำ สีน ำ้ตำลเข้ม กลิ่นหอมคล้ำยกลิ่นมะพร้ำวคัว่  มีชิน้กะลำปำล์มและเส้น

ใยปะปนมำบ้ำงเล็กน้อยกระจำยอยู่ทัว่ไป มีองค์ประกอบทำงโภชนะส่วนใหญ่ค่อนข้ำงใกล้เคียงกนั กำกเนือ้ในเมล็ด

ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัท่ีผลิตในประเทศมีคำ่โปรตีน 14.6% ไขมนั 6.33% เย่ือใย 19.93% และ Bulk density เท่ำกบั 0.53 

ค่ำ AMEn 2,044 Kcal/kg ค่ำสมัประสิทธ์ิกำรย่อยได้ปรำกฏของวตัถุแห้ง โปรตีน และเย่ือใย เท่ำกบั 0.65 0.29 และ 

0.04 ตำมล ำดบั สว่นกำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีค่ำโปรตีน ไขมนั และเย่ือใย 15.5% 

8.31% และ 15.23% ตำมล ำดบั ค่ำ bulk density เท่ำกบั 0.47 ค่ำ AMEn เท่ำกบั 1,415 Kcal/kg ค่ำสมัประสิทธ์ิกำร

ย่อยได้ปรำกฏของวตัถแุห้ง โปรตีน และเย่ือใย เท่ำกบั 0.60 0.24 และ 0.01 ตำมล ำดบั 

 

ค าส าคัญ: กากเนือ้ในเมล็ดปาล์มบีบอัดน า้มัน พลังงานใช้ประโยชน์ได้ การย่อยได้ ไก่กระทง 

เลขทะเบียนวิชาการ:  
1/ ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ กรุงเทพฯ 
2/ ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์เพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ 
3/ กลุม่วิเครำะห์อำหำรสตัว์และพืชอำหำรสตัว์ ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ จ.ปทมุธำนี 
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Study of nutritive values and appearance digestibility of expeller palm kernel meal  

in broiler chicken  

 

Kanokkarn Poosuwan1/ Yanisa Ratchadapornvanich2/ Suwannee Kaskommalas3/ 

 

Abstract 

The study was conducted to evaluate physical characteristic, nutrients composition, apparent 

nutrient digestibility and apparent metabolizable energy corrected for nitrogen, (AMEn) of 2 different 

source of expeller palm kernel meal (PKC) in broiler chicken; domestic and imported roots. 21 days 

old male broilers totally 144 chicks were divided into 3 groups each group consisted with 8 replication 

of 6 chickens. They were raised in metabolic cage and given different diet as following; group 1 basal 

diet, group 2 basal diet 80% and  domestic PKC 20% and group 3 basal diet 80% and  imported PKC 

20%. The basal diet was corn-soybean diet supplemented 1.5% C-liteTM for indigestible marker.  

   Both of domestic and import PKC were grinded and they were coarse powder, oily, light-weight 

characters, dark brown color and smell like roasted coconut. Particularly, there was scattered a bit pieces 

of palm shell. The domestic and imported PKC nutrients are quite similar. The imported PKC had crude 

protein 15.5%, crude fat 8.31%, crude fiber 15.23% and bulk density 0.47, AMEn 1,415 Kcal/kg. Apparent 

nutrient digestibility coefficient of imported PKC for dry matter, protein and fiber were 0.60 0.24 and 0.01, 

respectively. Meanwhile, the domestic PKC had crude protein, crude fat and crude fiber 14.6%, 6.33% and 

19.93%, respectively. It showed bulk density 0.53, AMEn 2,044 Kcal/kg and apparent nutrient digestibility 

coefficient for dry matter, protein and fiber were 0.65 0.29 and 0.04, respectively.   
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ค าน า 

 จำกวิกฤติกำรณ์อำหำรสัตว์รำคำแพง สืบเน่ืองจำกรำคำน ำ้มันตลำดโลกพุ่งสูงขึ น้ ท ำให้หลำย

ประเทศมีกำรน ำวตัถุดิบท่ีใช้เป็นอำหำรสตัว์  เช่น  ข้ำวโพด และมนัส ำปะหลงั มำผลิตเอทำนอล ท ำให้ปริมำณ

วตัถดุิบท่ีจะน ำมำผลิตเป็นอำหำรสตัว์มีแนวโน้มลดลง ประกอบกบัปัญหำวิกฤติภยัแล้ง สง่ผลให้ปัจจุบนัรำคำของ

วตัถดุิบอำหำรสตัว์ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกั คือ ข้ำวโพด และกำกถัว่เหลืองมีกำรปรับตวัสงูขึน้อย่ำงต่อเน่ือง จึงมีควำม

พยำยำมหำแหล่งวตัถุดิบใหม่มำใช้ทดแทน โดยเฉพำะวตัถุดิบท่ีมีศกัยภำพในท้องถ่ิน เช่น กำกปำล์มน ำ้มนั เพ่ือ

ใช้เป็นแหลง่โปรตีนในสตูรอำหำรสตัว์ ซึง่ประเทศไทยมีปริมำณพืน้ท่ีให้ผลผลิตปำล์มน ำ้มนัมำกเป็นอนัดับ 3 ของ

โลก รองจำก อินโดนีเซีย และ มำเลเซีย โดยมีพืน้ท่ีให้ผลผลิตประมำณ 4,500,000 ไร่ ให้ผลผลิตประมำณ 12.81 

ล้ำนตนั (กรมกำรค้ำภำยใน, 2558) โดยพืน้ท่ีปลกูส่วนใหญ่อยู่ในภำคใต้ ผลปำล์มจะถูกน ำไปผลิตเป็นน ำ้มนั

ปำล์ม และมีผลพลอยได้ท่ีเหลือจำกกำรสกดัน ำ้มนั คือกำกปำล์มน ำ้มนั ซึง่มีหลำยชนิดขึน้อยู่กบักรรมวิธีในกำร

สกดัน ำ้มนั แต่ชนิดท่ีมีควำมเหมำะสม สำมำรถน ำไปใช้เป็นอำหำรไก่ได้ คือ กำกเนือ้ในเมล็ดปำล์ม ซึง่มี  2 ชนิด

คือ แบบบีบอดัน ำ้มนั และแบบสกดัน ำ้มนัด้วยสำรเคมี  

ในปี 2557 ประเทศไทยมีปริมำณกำรน ำเข้ำ-ส่งออกกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์ม 301,205 และ 1,074,297 กิ

โกกรัม ตำมล ำดบั คิดเป็นมลูคำ่  13,136,553 และ 6,912,123 บำท ตำมล ำดบั (ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 

2558) ในกำรท่ีจะน ำกำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มน ำ้มนัมำผสมเป็นอำหำรไก่ จ ำเป็นต้องรู้คณุค่ำทำงโภชนะและค่ำกำร

ย่อยได้ ซึ่งคุณค่ำทำงโภชนะของกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มจะมีควำมผันแปรค่อนข้ำงสูง ขึน้อยู่กับปริมำณกะลำท่ี

ปะปน และกรรมวิธีกำรแยกน ำ้มนัของแต่ละโรงงำน รวมทัง้แหล่งเพำะปลกูท่ีแตกต่ำงกันทัง้ในและต่ำงประเทศ 

ดงันัน้จงึได้ท ำกำรศกึษำองค์ประกอบทำงโภชนะ กำรย่อยได้ปรำกฏของโภชนะ และพลงังำนใช้ประโยชน์ได้แบบ

ปรำกฏในกำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัท่ีมีแหลง่ผลิตแตกตำ่งกนัในไก่กระทง 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง โรงเรือนและการจัดการ 

 ใช้ลกูไก่เนือ้เพศผู้สำยพนัธุ์ ROSS 308 จ ำนวน 250 ตวั ช่วงอำยุ 1 - 20 วนั เลีย้งแบบปล่อยพืน้ รองพืน้

คอกด้วยแกลบ โดยจดักำรเลีย้งด ูและปรับสภำพแวดล้อมด้ำนอณุหภูมิและแสงตำมคู่มือกำรเลีย้งของสำยพนัธุ์ 

เมื่อลกูไก่อำยุ 21 วนั จดักลุ่มไก่จ ำนวน 144 ตวั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 8 ซ ำ้ๆ ละ 6 ตวั โดยวิธีกำรสุ่มตลอด 

น ำขึน้เลีย้งในกรงเมทำบอลิกท่ีมีถำดรองส ำหรับเก็บมูล  กรงละ 6 ตวัภำยในโรงเรือนระบบปิด อุณหภูมิเฉลี่ย

ภำยในโรงเรือน 29 ± 1 องศำเซลเซียส  เพ่ือศกึษำคำ่กำรย่อยได้ปรำกฏ (Apparent Digestibility) มีกำรให้อำหำร

ทดลองและน ำ้อย่ำงเตม็ท่ี (ad libitum)  
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อาหารทดลอง 

 กำรให้อำหำรจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดงันี ้

1. ระยะก่อนทดลอง อำย ุ1 - 20 วนั ใช้อำหำรไก่เนือ้ระยะเลก็ (Starter diet) ท่ีมีโปรตีน 22.66 
เปอร์เซน็ต์ และ ME 3,025 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม (ตำรำงท่ี 1) 

2. ระยะทดลอง อำย ุ21-28 วนั ใช้อำหำรไก่เนือ้ระยะเติบโต (Grower diet) ซึง่เป็นสตูรอำหำรพืน้ฐำนท่ี
มีข้ำวโพด และกำกถัว่เหลืองเป็นองค์ประกอบหลกั (ตำรำงท่ี 1)  และเสริม C-liteTM ท่ีระดบั 1.5 % ของสตูรอำหำร 
เพ่ือใช้เป็นตวับ่งชี ้(Ingestible marker) ในกำรศึกษำค่ำกำรย่อยได้ของวัตถุดิบท่ีต้องกำรตรวจสอบ (Test 
ingredient)  โดยสุม่ไก่แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ให้ได้รับอำหำรทดลองในรูปอำหำรผงดงันี ้ 

  กลุม่ท่ี 1 อำหำรพืน้ฐำน   

  กลุม่ท่ี 2 อำหำรพืน้ฐำน 80% + กำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนั (ในประเทศ) 20%  

  กลุม่ท่ี 3 อำหำรพืน้ฐำน 80% + กำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนั (น ำเข้ำ) 20% 

การเกบ็ข้อมูล 

กำรเลีย้งในกรงเมทำบอลิก  ช่วง 5 วนัแรกเป็นกำรปรับสภำพทำงเดินอำหำร และเพ่ือให้ไก่มีโอกำส

ปรับตวัเข้ำกบักรง  จะเร่ิมท ำกำรเก็บมลูในวนัท่ี 6-8 ติดต่อกนั 3 วนั โดยท ำควำมสะอำดถำดรองมลูในช่วงเช้ำ 

แล้วจึงให้อำหำรมือ้เช้ำ หลังจำกนัน้ประมำณ 3-4 ชั่วโมง จึงเร่ิมเก็บมูล โดยเลือกเฉพำะมูลท่ีปรำศจำกกำร

ปนเปือ้นของอำหำรและเศษขนไก่ สุม่เก็บตวัอย่ำงมลูวนัละ 200 กรัมตอ่กรง  น ำมลูที่ได้ในแตล่ะวนัอบแห้งในตู้อบ

ท่ีมีพดัลมระบำยอำกำศ ท่ีอณุหภูมิ 65 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 24-48 ชัว่โมงจนแห้งสนิท  แล้วเก็บใส่ถุง Ziploc 

แช่ในตู้ เย็นท่ีอณุหภูมิ -20 องศำเซลเซียส  เมื่อครบแล้วน ำตวัอย่ำงมลูทัง้ 3 วนัมำผสมรวมกนั บดละเอียดและ

วิเครำะห์ผลทำงห้องปฏิบตัิกำรตอ่ไป 

การวิเคราะห์ทางเคมี   

 ท ำกำรสุม่เก็บตวัอย่ำงวตัถดุิบอำหำร และมลูท่ีเก็บไว้ น ำไปวิเครำะห์หำองค์ประกอบทำงเคมีโดยวิธีกำร

ประมำณ (Proximate analysis) ได้แก่ ค่ำควำมชืน้ โปรตีน ไขมนั เถ้ำ แคลเซียม และฟอสฟอรัสตำมวิธีกำรของ 

(AOAC, 1990) วิเครำะห์หำพลงังำนรวม (Gross energy, GE) โดยใช้ Bomb calorimeter และวิเครำะห์หำ

ปริมำณ Acid insoluble ash (AIA) ตำมวิธีกำรของ Vogtmann et al. (1975)    
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ตารางที่ 1  สตูรอำหำรไก่เนือ้ท่ีใช้ในกำรทดลอง (as fed basis) 

วตัถดุิบ (กิโลกรัม) อำหำรระยะก่อนทดลอง 
(อำยุ 1-21 วนั) 

อำหำรพืน้ฐำนระยะทดลอง 
(อำยุ 22-28 วนั) 

ข้ำวโพด 54.77 62.53 
น ำ้มนัร ำข้ำว 3.47 4.90 
กำกถัว่เหลือง 37.20 28.60 
แคลเซียม คำร์บอเนท  1.30 1.30 
โมโนแคลเซียม ฟอสเฟท 1.80 1.50 
เกลือ 0.30 0.30 
ดีแอล-เมทไธโอนีน  0.38 0.26 
แอล-ไลซีน  0.21 0.13 
แอล-ทรีโอนีน   0.002 
โคลีน คลอไรด์-60  0.36 0.31 
สำรกนัหืน Antioxidant 0.013 0.013 
สำรผสมลว่งหน้ำ(ไวตำมิน+แร่ธำต)ุ  0.19   
สำรผสมลว่งหน้ำ (ไวตำมิน)  0.05 
สำรผสมลว่งหน้ำ (แร่ธำต)ุ  0.1จ 

ทัง้หมด (กิโลกรัม) 100 100 
โภชนะโดยกำรค ำนวณ   

พลงังำนใช้ประโยชน์ได้ (กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 3,025.48 3,203.74 
โปรตีน (%) 22.66 19.00 
ไลซีน (%) 1.43 1.09 
เมทไธโอนีน (%) 0.71 0.54 
เมทไธโอนีน + ซีสตีน (%) 1.07 0.86 
ทรีโอนีน (%) 0.88 0.74 
ทริปโตเฟน (%) 0.28 0.21 
แคลเซียม (%) 0.90 0.83 
ฟอสฟอรัสทัง้หมด (%) 0.79 0.67 
ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้ (%) 0.50 0.41 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

น ำข้อมลูที่ได้มำค ำนวณหำคำ่พลงังำนใช้ประโยชน์ได้ และคำ่กำรย่อยได้ ตำมสตูรดงันี ้ 
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1. กำรค ำนวณหำค่ำพลงังำนใช้ประโยชน์ได้ของอำหำรทดลอง (Apparent metabolizable energy 
corrected for nitrogen, AMEn) ตำมวิธีกำรของ  eeson and a mmers )2001(  ดงัแสดง  

 AMEn = GEdiet − GEexcreta × AIAdiet − 8.22 × Nretained        

   AIAexcreta  

เม่ือ      AMEn (kcal/kg) = N-corrected apparent metabolizable energy content of the diet                  

 GEdiet และ GEexcreta (kcal/kg) = GE of the diet and excreta, respectively  

  AIAdiet และ AIAexcreta (%) = acid insoluble ash in the diet and excreta, respectively;  

 8.22 (kcal/kg)  = energy value of uric acid   

 Nretained (g/kg) = Nretained by the broiler per kilogram of diet consumed หำได้จำก     

 Nretained = Ndiet − Nexcreta × AIAdiet            

                       AIAExcreta   

 เม่ือ Ndiet และ Nexcreta (%) = N contents of the diet and excreta, respectively.    

 2. กำรค ำนวณหำคำ่สมัประสิทธ์ิกำรย่อยได้แบบปรำกฏของโภชนะในอำหำรทดลอง (Apparent 

Nutrient Digestibility Coefficient) ดงัสมกำร  

 Apparent nutrient digestibility coefficient = (nutrient/AIA)diet − (nutrient/AIA)feces  

                     (nutrient/AIA)diet  

 เม่ือ      (nutrient/AIA)diet  =   ratio of nutrient to acid-insoluble ash in diet              

 (nutrient/AIA)feces  =   ratio of nutrient to acid-insoluble ash in feces  

3. กำรค ำนวณหำคำ่สมัประสิทธ์ิกำรย่อยได้แบบปรำกฏของโภชนะในวตัถดิุบท่ีทดสอบ (Apparent 
Nutrient Digestibility of Tested feedstuff)  ดงัสมกำร   

 Apparent Nutrient Digestibility of Tested feedstuff = [A - (B x 0.8)] /0.2       
 เม่ือ        A   =   nutrient digestibility of basal diet plus tested ingredient     
              B   =   nutrient digestibility of basal diet                

0.8 and 0.2  =   ratio of basal diet and tested ingredient, respectively   
ด ำเนินกำรทดลองท่ีศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์เพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ ระหวำ่งเดือน มกรำคม 

2558 ถงึเดือนกรกฎำคม 2558   
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ลักษณะทางกายภาพ  

กำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอดัน ำ้มนัท่ีผลิตในประเทศ เป็นผลพลอยได้จำกกำรผลิตน ำ้มนัปำล์ม โดยใช้

ส่วนของเนือ้เมล็ดปำล์มท่ีแยกเอำกะลำออกแล้วน ำมำบีบอดัน ำ้มันออกด้วยเคร่ืองมือกล  กำกท่ีได้ออกมำมี

ลกัษณะเป็นแผ่นหนำ  เม่ือบดแล้วมีลกัษณะเป็นผงหยำบ ร่วน ค่อนข้ำงเป็นมนั มีน ำ้หนกัค่อนข้ำงเบำ สีน ำ้ตำล

เข้ม กลิ่นหอมคล้ำยกลิ่นมะพร้ำวคัว่  มีชิน้กะลำปำล์มและเส้นใยปะปนมำบ้ำงเลก็น้อยกระจำยอยู่ทัว่ไป  

กำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอัดน ำ้มันท่ีน ำเข้ำ เป็นกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มท่ีน ำเข้ำมำจำกประเทศ

อินโดนีเซีย  ลกัษณะเช่นเดียวกบัชนิดท่ีผลิตภำยในประเทศ  แต่สีอ่อนกว่ำเล็กน้อย และมีชิน้กะลำปำล์มปะปน

มำคอ่นข้ำงมำกกวำ่กำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มท่ีผลิตในประเทศ ดงัแสดงในภำพท่ี 1 

 

กากเนือ้ในเมล็ดปาล์มบีบอัดน า้มันที่ผลิตในประเทศ       กากเนือ้ในเมล็ดปาล์มบีบอัดน า้มันที่น าเข้าจากต่างประเทศ  

ภาพที่ 1 แสดงภำพกำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนั 

คุณค่าทางโภชนะ 

ผลวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอดัน ำ้มนัทัง้ 2 ชนิดท่ีท ำกำรศกึษำ และ

คณุคำ่ทำงโภชนะของอำหำรทดสอบ แสดงไว้ในตำรำงท่ี 2 พบว่ำ กำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอดัน ำ้มนัทัง้ 2 ชนิด 

มีคณุคำ่ทำงโภชนะคอ่นข้ำงใกล้เคียงกนั กำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัท่ีน ำเข้ำมีค่ำโปรตีน ไขมนั และ เย่ือ

ใย 15.5% 8.31% และ 15.23% ตำมล ำดบั กำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มผลิตในประเทศมีโปรตีน ไขมนั และเย่ือใย 

14.6% 6.33% และ 19.93% ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ตำมกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มท่ีผลิตในประเทศมีค่ำเย่ือใย

คอ่นข้ำงสงูท ำให้มีควำมฟ่ำมมำกขึน้ โดยพบวำ่กำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัท่ีผลิตในประเทศ และน ำเข้ำมี

คำ่ Bulk density 0.53 และ 0.47 ตำมล ำดบั 

 

 



116 
 

 

ตารางที่ 2 คณุคำ่ทำงโภชนะของกำกปำล์มบีบอดัน ำ้มนัและอำหำรทดลอง (As is Basis) 

คำ่สงัเกต1/2/ GE DM CP EE CF Ash Ca Total P Bulk  

 Kcal/kg % % % % % % % density 

คณุคำ่ทำงโภชนะของวตัถดุิบท่ีทดสอบ 

กำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดั

น ำ้มนัในประเทศ 

4,372 89.9 14.6 6.33 19.93 4.10 0.30 0.69 0.53 

กำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดั

น ำ้มนัน ำเข้ำ 

4,402 89.1 15.5 8.31 15.23 3.95 0.52 0.71 0.47 

คณุคำ่ทำงโภชนะของอำหำรทดลอง 

อำหำรพืน้ฐำน 4,062 87.1 18.62 5.85 2.80 6.0 1.01 0.87 - 

อำหำรพืน้ฐำน : กำกเนือ้ใน

เมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัใน

ประเทศ, (80:20) 

4,138 86.5 17.9 5.87 5.64 5.57 0.86 0.82 - 

อำหำรพืน้ฐำน : กำกเนือ้ใน

เมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัน ำเข้ำ

, (80:20)  

4,156 86.7 18.0 6.12 4.90 5.55 0.82 0.74 - 

1/ GE=Gross energy, DM=Dry matter, CP=Crude protein, EE=Ether extract, CF=Crude fiber, 

Ca=Calcium, P= Phosphorus  
2/ วิเครำะห์ตำมวิธีกำรของ AOAC (1990)  

เม่ือท ำกำรศกึษำสว่นประกอบทำงโภชนะของกำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัท่ีผลิตในประเทศ และ

น ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ จำกผลกำรทดลองพบว่ำสอดคล้องกบัรำยงำนของนิวตัิ (2531) ซึง่รำยงำนว่ำกำกเนือ้ใน

เมล็ดปำล์มบีบอดัน ำ้มนัมีโปรตีน 14.4% และ MARDI cited by Babjee (1988) ซึง่รำยงำนว่ำกำกเนือ้ในเมล็ด

ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัในประเทศมำเลเซียมีโปรตีนประมำณ 14.8% อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบ

อดัน ำ้มนัทัง้ 2 ชนิด มีปริมำณไขมนัค่อนข้ำงต ่ำ (6.33% และ 8.31%) ในขณะท่ีกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มผลิตใน

ประเทศมีเย่ือใยค่อนข้ำงสูง (19.93%) เมื่อเปรียบเทียบกบัค่ำทัว่ไปท่ีมีรำยงำนว่ำกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอดั

น ำ้มนัมีไขมนัและเย่ือใยประมำณ 10% และ 15% ตำมล ำดบั (ป่ิน และ อจัฉรำ, 2554) ควำมแตกต่ำงของ

องค์ประกอบทำงโภชนะของกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอดัน ำ้มนัขึน้อยู่กับหลำยปัจจยั เช่น ชนิด และพันธุ์ของ

ปำล์มน ำ้มนั ควำมอดุมสมบรูณ์ของดิน กำรจดักำร และกรรมวิธีในกำรสกดัไขมนั เป็นต้น 
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ค่าสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ปรากฏ 

 ผลกำรค ำนวณค่ำสมัประสิทธ์ิกำรย่อยได้ปรำกฏของโภชนะในอำหำรทดลอง กำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบ

อดัน ำ้มนัท่ีผลิตในประเทศ  และกำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัท่ีน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ แสดงไว้ในตำรำงท่ี 3  

ตารางที่ 3 คำ่สมัประสิทธ์ิกำรย่อยได้ปรำกฏของโภชนะในอำหำรทดลอง และวตัถดุิบท่ีทดสอบ (As is 

Basis)             

ค่าสังเกต1/ 
AMEn, 

Kcal/kg 
ADMD ACPD AEED ACFD AAD ACaD APD 

สมัประสทิธ์ิกำรย่อยได้ปรำกฏของอำหำรทดลอง 

อำหำรพืน้ฐำน 3,064 0.82 0.73 0.81 0.22 0.25 0.39 0.48 

อำหำรพืน้ฐำน : กำกเนือ้ใน

เมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัใน

ประเทศ (80:20) 

2,817 0.75 0.68 na2/ 0.19 0.23 0.45 0.46 

อำหำรพืน้ฐำน : กำกเนือ้ใน

เมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัน ำเข้ำ 

(80:20)  

2,754 0.74 0.66 na2/ 0.18 0.24 0.37 0.39 

สมัประสทิธ์ิกำรย่อยได้ปรำกฏของวตัถดิุบท่ีทดสอบ 

กำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดั

น ำ้มนัในประเทศ 

2,044 0.65 0.29 na2/ 0.04 0.13 0.83 0.42 

กำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดั

น ำ้มนัน ำเข้ำ 

1,415 0.60 0.24 na2/ 0.01 0.18 0.38 0.11 

1/ AMEn= Apparent metabolizable energy corrected for nitrogen,  ANsD = Apparent nutrients 

digestibility coefficient, Ns refer to: DM=Dry matter, CP= Crude protein, EE=Ether extract, CF=Crude 

fiber, A=Ash, Ca=Calcium, P= Phosphorus 
2/ na = not available 

จำกผลกำรทดลอง พบว่ำกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอัดน ำ้มันท่ีผลิตในประเทศ มีค่ำ AMEn เท่ำกับ 

2,044 Kcal/Kg ค่ำสมัประสิทธ์ิกำรย่อยได้ปรำกฏของวตัถุแห้ง โปรตีน และเย่ือใย เท่ำกบั 0.65 0.29 และ 0.04 

ตำมล ำดบั และกำกเนือ้ในเมลด็ปำล์มท่ีน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ มีคำ่ AMEn และคำ่สมัประสิทธ์ิกำรย่อยได้ปรำกฏ

ของวตัถแุห้ง โปรตีน และเย่ือใย เท่ำกบั 1,415 Kcal/kg 0.60 0.24 และ 0.01 ตำมล ำดบั  
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คำ่สมัประสิทธ์ิกำรย่อยได้ปรำกฏของอำหำรท่ีทดแทนด้วยกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอดัน ำ้มนั ทัง้ท่ีผลิต

ในประเทศและน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศมีคำ่กำรย่อยได้วตัถแุห้ง โปรตีน และเย่ือใยใกล้เคียงกนั ทัง้นีเ้น่ืองจำกกำก

เนือ้ในเมลด็ปำล์มบีบอดัน ำ้มนัทัง้สองชนิดมีคณุคำ่ทำงโภชนะและพลงังำนรวมใกล้เคียงกนั อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำ

กำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มทัง้สองชนิด มีค่ำสมัประสิทธ์ิกำรย่อยได้ค่อนข้ำงต ่ำ ทัง้นีอ้ำจเน่ืองมำจำกเย่ือใยในกำก

ปำล์มสว่นใหญ่  58%-78% เป็นเย่ือใยชนิด insoluble glucomannan (Daud and Jarvis, 1992; Dusterhoft et 

al., 1992; Sundu and Dingle, 2003) ซึง่เป็น anti-nutritional factors ในวตัถุดิบอำหำรสตัว์ ลดควำมสำมำรถ

ในกำรย่อยและดดูซมึสำรอำหำรเน่ืองจำกไปเพ่ิมควำมหนืดของสิ่งย่อยในทำงเดินอำหำรของสตัว์ปีก (Sundu et 

al., 2015) นอกจำกนี ้พบว่ำกำรปะปนของกะลำซึง่เป็นเม็ดแข็ง ไม่สำมำรถย่อยได้ รวมทัง้มีเย่ือใยสูงท ำให้มี

ควำมน่ำกินต ่ำ ท ำให้มีข้อจ ำกดัส ำหรับกำรใช้ในอำหำรไก่ หำกใช้ในอำหำรไก่ท่ีมีข้ำวโพดและกำกถัว่เหลืองเป็น

หลกัอำจใช้ได้ในระดบัต ่ำ โดยในไก่เนือ้ระยะแรก (0-3 สปัดำห์) ใช้ได้ไม่เกิน 20% ในอำหำร และในระยะหลงั (3 

สปัดำห์ขึน้ไป) ใช้ได้ไม่เกิน 30% ของอำหำร ทัง้นีอ้ำหำรต้องได้รับกำรเสริมกรดอะมิโนโดยเฉพำะเมทไธโอนีนให้

ครบถ้วน (สำโรจน์, 2547) นอกจำกนัน้ Saenphoom et al. (2013) รำยงำนวำ่ กำรเสริมเอนไซม์ย่อยเซลลโูลสและเฮมิ

เซลลูโลสในอำหำรจะท ำให้พลงังำนใช้ประโยชน์ได้ของกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอดัน ำ้มนัเพ่ิมขึน้ แต่ไม่ท ำให้

ประสิทธิภำพกำรเติบโตดีขึน้ โดยในไก่เนือ้ระยะเล็กสำมำรถใช้กำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอดัน ำ้มนัได้ 5% และ

ระยะเติบโต 20% โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรของไก่กระทง  

สรุปผลการทดลอง 

 กำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มมีน ำ้หนักค่อนข้ำงเบำ สีน ำ้ตำลเข้มและกลิ่นหอมคล้ำยมะพร้ำวคัว่ กำกเนือ้ใน

เมลด็ปำล์มทัง้สองชนิดมีวตัถุแห้งและโปรตีนค่อนข้ำงใกล้เคียงกนั แต่กำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอดัน ำ้มนัท่ีผลิต

ในประเทศมีเย่ือใยค่อนข้ำงสงู เมื่อเปรียบเทียบกบัค่ำท่ีรำยงำนโดยทัว่ไป กำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มบีบอดัน ำ้มนัท่ี

ผลิตในประเทศ มี AMEn 2,044 Kcal/Kg สมัประสิทธ์ิกำรย่อยได้แบบปรำกฏของวตัถุแห้ง และโปรตีน เท่ำกับ 

0.65 และ 0.29 ตำมล ำดับ และกำกเนือ้ในเมล็ดปำล์มท่ีน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมี AMEn 1,415 Kcal/Kg 

สมัประสิทธ์ิกำรย่อยได้แบบปรำกฏของวตัถแุห้ง และโปรตีน เท่ำกบั 0.60 และ0.24 ตำมล ำดบั 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้ วิจยัขอขอบคณุส ำนกังำนพฒันำกำรวิจยักำรเกษตร (สวก.) ส ำหรับกำรสนบัสนุนงบประมำณใน

กำรศึกษำ และคณะเจ้ำหน้ำท่ี ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องประจ ำศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์เพชรบุรี และ

มหำวิทยำลยัศิลปกร วิทยำเขตเพชรบุรี ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนวิจัย รวมทัง้กำรให้ค ำปรึกษำและ

แนะน ำด้วยควำมเตม็ใจอย่ำงย่ิง     
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การพัฒนาและพสูิจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ผลรวมสาร amitraz ในน า้ผึง้ด้วยวิธี GC-MS/MS 
 

สราวุธ  ชูกระชัน้1/     วิภำดำ  สริิสมภพชยั1/ 
 

บทคัดย่อ 
สำร amitraz  จดัเป็นสำรก ำจดัศตัรูพืชและสตัว์ในกลุ่ม formamidines ใช้ในวงกำรเกษตรและเป็นสำรก ำจดั

แมลงและพยำธิหนอนหวัใจใช้ในวงกำรสตัวแพทย์  สำร  amitraz  มีควำมไม่เสถียร สำมำรถสลำยตวัเปลี่ยนรูปไปเป็น

สำรเมตำบอไลท์ ได้แก่ N-(2,4-dimethylphenyl)-N’-methylformamidine (DMPMF), 2,4-dimethylphenylformamide 

(DMPF) และ 2,4-dimethylaniline (DMA)ได้  สหภำพยุโรปก ำหนดค่ำตกค้ำงสูงสุดของ amitraz ในน ำ้ผึง้ไว้ในรูป

ผลรวมของสำร amitraz และเมตำบอไลท์ใดๆ ก็ตำมท่ีมี DMA เป็นองค์ประกอบของโมเลกุลของสำรนัน้ๆ คือ 200 

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และฮ่องกงไม่ก ำหนดค่ำตกค้ำงสูงสุดไว้ แต่แนะน ำให้วิธีวิเครำะห์ควรตรวจสำรนีไ้ด้ท่ีควำม

เข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถหำปริมำณได้แม่นย ำ คือท่ี 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ดงันัน้เพ่ือได้วิธีกำรตรวจวิเครำะห์สำร

ตกค้ำง amitraz ท่ีมีประสิทธิภำพ  สำมำรถส่งออกน ำ้ผึง้ไปสหภำพยุโรปและประเทศอื่นๆได้ จึงพัฒนำวิธีวิเครำะห์ท่ี

สำมำรถหำผลรวมสำร amitraz ในน ำ้ผึง้ โดยกำรท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซิสด้วยกรดไฮโดรคลอริค เพ่ือเปลี่ยนสำร 

amitraz ไปเป็นสำร DMPF และ DMPMF ปรับเป็น pH 11–12  ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพ่ือเปลี่ยนสำร  DMPF และ 

DMPMF ไปอยู่ในรูปสำร DMA  แล้วจึงสกดัสำร DMA ด้วย      n-hexane ท ำกำรตรวจวดัสำร DMA ด้วยเคร่ือง GC-

MS/MS (ชนิด Ion trap)  ค ำนวณค่ำปริมำณสำร DMA ท่ีตรวจวดัได้ให้กลบัเป็นปริมำณสำร amitraz ในน ำ้ผึง้  ท ำกำร

พิสจูน์ควำมใช้ได้วิธีวิเครำะห์ท่ีดดัแปลงนี ้ ได้ควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟสำรละลำยมำตรฐำนของสำร DMA แสดง

โดยค่ำสมัประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ (R2) เท่ำกบั  0.9998 ในช่วงควำมเข้มข้น 1–1,000 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร  ซึง่เมื่อ

ค ำนวณกลบัเป็นควำมเข้มข้นของสำร amitraz เทียบเท่ำกับ 1.21 – 1,211 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร  ค่ำควำมเข้มข้น

ต ่ำสดุท่ีสำมำรถตรวจพบสำร amitraz ได้ คือ 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  และควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถหำปริมำณได้

แมน่ย ำ คือ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม   ค่ำร้อยละกำรกลบัคืนเฉลี่ยของสำร amitraz ในน ำ้ผึง้มำกกว่ำ 90   ควำมเท่ียง

แบบทวนซ ำ้ (% RSDr) อยู่ในช่วง 3.4-14.8  ควำมเท่ียงแบบกำรท ำซ ำ้ได้ (% RSDR) อยู่ในช่วง 9.7-20.0 ท่ีช่วงควำม

เข้มข้น 10-400 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ดงันัน้ผลกำรพิสูจน์ควำมใช้ได้ของพำรำมิเตอร์ต่ำงๆของวิธีวิเครำะห์นีผ้่ำน

เกณฑ์กำรยอมรับ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้เหมำะสมส ำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์ชนิดและปริมำณกำรตกค้ำงของ

ผลรวมสำร amitraz   และเมตำบอไลท์ในน ำ้ผึง้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ        
ค าส าคัญ : Amitraz, เมตำบอไลท์, พิสจูน์ควำมใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์ GC-MS/MS, น ำ้ผึง้  
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Development and validation of analytical method for total amitraz residues in honey by GC-MS/MS 
 

Sarawut  Chookrachun1/   Wiphada Sirisomphobchai1/ 
 

ABSTRACT 
  

Amitraz is a formamidines pesticide widely used in agriculture and veterinary medicine as an 
insecticide and acaricide. Amitraz is unstable and degraded to N-(2,4-dimethylphenyl)-N’-
methylformamidine (DMPMF), 2,4-dimethylphenylformamide (DMPF) and 2,4-dimethylaniline (DMA). 
The EU Maximum Residues Limit (MRLs) definition for amitraz is “sum of amitraz and all metabolites 
containing the 2,4-dimethylaniline moiety, expressed as amitraz” as 200 µg/kg. Hong Kong has not 
established MRLs for amitraz residue in honey, and an efficient method to determine  amitraz was 
recommended the limit of quantitation as 10 µg/kg. To determine amitraz effectively for export to EU 
and other countries, the method to determine sum of amitraz in honey has been developed.  The 
sample preparation procedure of amitraz and its metabolites in honey was performed by hydrolysis 
reaction with hydrochloric acid in order to form DMPF and DMPMF. The DMPF and DMPMF were 
adjusted pH to 11-12 using sodium hydroxide solution to form DMA. The DMA was extracted by       
n-hexane and analysed by GC-MS/MS (Ion trap). The DMA was converted to amitraz concentration in 
honey. The method was liner between 1-1,000 ng/mL of DMA (converted to 1.21–1,211 ng/mL of 
amitraz) with coefficient of determination (R2) corresponding to 0.9998. The method has a limit of 
detection of 5 µg/kg and a limit of quantitation of 10 µg/kg. The recoveries were more than 90% with 
repeatability (% RSDr) form 3.4-14.8 and within laboratory reproducibility (% RSDR) form 9.7-20 at the 
range of 10-400 µg/kg fortification levels. Therefore, the developed method was valid and suitable for 
analytical method purposes to be used in monitoring the total form of amitraz residues in honey. 
 
Keywords : Amitraz, metabolites, method  validation, GC-MS/MS, Honey 
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ค าน า 

Amitraz  (N,N'-[(Methylimino)dimethylidyne]di-2,4-xylidine) เป็นสำรก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในกลุ่ม 

formamidines ท่ีออกฤทธ์ิก ำจดัได้ทัง้ไรและแมลง (Corta et al., 1999)  amitraz ใช้ในกำรควบคมุและก ำจดัไรผึง้ 

(กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2549) โรควำร์รัว (Varroosis) ในผึง้เกิดจำกไรวำร์รัว (varroa mite) ไรจะ

เกำะอยู่ท่ีล ำตวับริเวณช่องท้องของผึง้ตวัเต็มวยั เพ่ือดูดกินน ำ้เลีย้ง (hemolymph) ไรชนิดนีจ้ะเข้ำไปในหลอดรวง

ก่อนท่ีผึง้งำนจะปิดหลอดรวง จึงท ำอนัตรำยแก่ผึง้ท่ีเกิดใหม่ได้  ผึง้ท่ีเกิดใหม่จะไม่สมบูรณ์  เช่น  ปีกผึง้ฉีกขำด  มี

ขนำดของปีกไมเ่ท่ำกนั  ช่องท้องมีขนำดสัน้  (กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547) ดงันัน้กำรใช้ amitraz 

เพ่ือก ำจดัไรอย่ำงไมถ่กูต้อง จงึอำจเป็นสำเหตท่ีุท ำให้มีกำรตกค้ำงของสำร amitraz ในน ำ้ผึง้ได้ 

 ประเทศท่ีน ำเข้ำน ำ้ผึง้จำกไทยท่ีส ำคัญ  คือ ไต้หวันและประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป  (ส ำนักวิจัย

เศรษฐกิจกำรเกษตร, 2551) ซึง่สหภำพยุโรปได้ก ำหนดค่ำตกค้ำงสงูสดุ (Maximum Residue Limits : MRLs) 

ของสำร amitraz ในน ำ้ผึง้เท่ำกบั  200  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม    และก ำหนดในรูปผลรวมของสำร amitraz และ

เมตำบอไลท์ท่ีมี 2,4-dimethylaniline (DMA)  เป็นองค์ประกอบ (European Union, 2010)  และประเทศฮ่องกง

ไม่ก ำหนดค่ำตกค้ำงสงูสดุไว้ (Hong Kong Consumer Council, 2013)  แต่แนะน ำให้วิธีวิเครำะห์ควรตรวจ

วิเครำะห์ได้ท่ีควำมเข้มข้นต ่ำสุดท่ีสำมำรถหำปริมำณได้แม่นย ำ (LOQ) เท่ำกับ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 

(Karazafiris et al., 2011)  เน่ืองจำกสำร amitraz ไม่เสถียร   เมื่อสลำยตวัจะเปลี่ยนรูปไปเป็นสำรเมตำบอไลท์ 

ได้แก่  DMA, 2,4-dimethylphenylformamide (DMPF) และ N-(2,4-dimethylphenyl)-N’-methylformamidine 

(DMPMF) (European Medicines Agency,1999; Hong et. al., 2009) ดงัรูปท่ี 1  แต่วิธีวิเครำะห์ส่วนใหญ่

วิเครำะห์เฉพำะสำร amitraz เท่ำนัน้ (Muino et al., 1997; Sanchez-Brunete et. al., 2002 ; Maver and 

Poklukar, 2003 ; Albero et al., 2004; Pang et al., 2006; Bashiri-Juybari et. al., 2011) ดงันัน้ผลกำร

วิเครำะห์ท่ีได้สำร amitraz เพียงชนิดเดียว  จึงไม่สอดคล้องกบักำรก ำหนดของสหภำพยุโรป   ผู้ศกึษำจึงค้นคว้ำ

วิธีวิเครำะห์ท่ีสำมำรถตรวจ amitraz และเมตำบอไลท์  พบว่ำวิธีของ Caldow et al. (2007)  สำมำรถตรวจสำร 

amitraz ในรูปเมตำบอไลท์ท่ีสลำยจำก amitraz ได้  โดยกำรไฮโดรไลซิสในสภำวะกรดและตำมด้วยสภำวะด่ำง  

เพ่ือเปลี่ยนสำร amitraz และเมตำบอไลท์ เช่น DMPF, DMPMF ให้อยู่ในรูป DMA ทัง้หมด (โดย amitraz 1 โมล 

เปลี่ยนเป็น DMA 2 โมล)  แล้วจึงสกดัแยกสำร DMA ออกด้วย 2,2,4-trimethylpentane น ำไปวิเครำะห์ด้วย

เคร่ือง GC-MS  และค ำนวณกลบัไปรำยงำนในรูปสำร amitraz 

กรมปศุสตัว์มีหน้ำท่ีก ำกับดแูลตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศุสตัว์  ดงันัน้ผู้ศกึษำจึงดดัแปลงและพิสูจน์

ควำมใช้ได้วิธีวิเครำะห์สำร amitraz ด้วยวิธี GC-MS/MS ในน ำ้ผึง้เพ่ือกำรสง่ออก ให้ได้วิธีสกดัและวิเครำะห์สำรท่ี

เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ   โดยดดัแปลงบำงขัน้ตอนจำกวิธีวิเครำะห์ของ Caldow et al. (2007) ซึง่ใช้

ตวัอย่ำง 20 กรัม เติมสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก ควำมเข้มข้น 0.5 M และอุ่นใน water bath ท่ีอณุหภูมิ 80 C นำน 
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1 ชัว่โมง ท ำให้สำรละลำยตวัอย่ำงเย็นลงท่ีอณุหภูมิ 10 C จำกนัน้ปรับ pH 11-12 ด้วยสำรละลำยด่ำงโซเดียมไฮดร

อกไซด์ ควำมเข้มข้น 5 M และอุ่นท่ีอณุหภูมิ 80 C นำน 1 ชัว่โมง ท ำให้สำรละลำยตวัอย่ำงเย็นลงท่ีอณุหภูมิ 10 C  

เติมโซเดียมคลอไรด์  50 กรัม สำร amitraz และเมตำบอไลท์จะถูกเปลี่ยนมำอยู่ในรูปสำร DMA และสกดัสำร DMA 

ด้วย 2,2,4-trimethylpentane 20 มิลลิลิตร น ำไปป่ันเหว่ียงท่ี 2350g นำน 5 นำที  ท ำกำรสกัดซ ำ้สองรอบ   ดูด

สำรละลำยชัน้บนน ำไปตรวจวิเครำะห์หำชนิดและปริมำณสำร  DMA  ด้วยเคร่ือง  GC-MS ซึง่วิธีดงักล่ำวใช้ปริมำณ

ตวัอย่ำงและปริมำณสำรเคมีปริมำณมำก  และมีสิ่งสกปรกเข้ำไปในเคร่ือง GC-MS/MS ท ำให้เคร่ืองมือเสื่อมสภำพเร็ว  

ดงันัน้ผู้ศกึษำจึงได้ดดัแปลงวิธีวิเครำะห์ของ Caldow et al. (2007)  ด้วยกำรใช้ปริมำณตวัอย่ำงน ำ้ผึง้น้อยลง ปรับ

ปัจจยัต่ำงๆได้แก่ควำมเข้มข้นของสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก อุณหภูมิท่ีท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซิส ควำมเข้มข้นของ

สำรละลำยดำ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์  และชนิดของตวัท ำละลำยอินทรีย์ท่ีใช้ในกำรสกดัสำร น ำไปตรวจวิเครำะห์หำชนิด

และปริมำณสำร DMA ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS แล้วค ำนวณกลบัเป็นสำร amitraz  ท ำกำรพิสจูน์ควำมใช้ได้ของวิธี

วิเครำะห์โดยทดสอบพำรำมิเตอร์ตำมแนวทำงของ EURACHEM (2014) ได้แก่ ควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำน  

ช่วงกำรใช้งำนของวิธีวิเครำะห์  ควำมจ ำเพำะ  ควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถตรวจพบได้ ควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถ

หำปริมำณได้  ควำมแม่นและควำมเท่ียง  ซึ่งวิธีท่ีผ่ำนเกณฑ์และมีสมรรถนะตำมวตัถุประสงค์ท่ีต้องกำร  คือมีควำม

แม่นและควำมเท่ียงของวิธีอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ ค่ำ LOQ น้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตำมเกณฑ์

ก ำหนดของประเทศฮ่องกง  และช่วงกำรใช้งำนของวิธีวิเครำะห์เป็นท่ีน่ำพอใจสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ตวัอย่ำง

น ำ้ผึง้เพ่ือกำรตรวจเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงและสำรปนเปือ้นสำร amitraz ได้ อย่ำงถูกต้อง  แม่นย ำ  สร้ำงควำมมัน่ใจให้

ผู้ ใช้ผลทดสอบและผู้น ำเข้ำ   
 

                                                                          DMPMF 

                 Amitraz                                                                                 

 

              DMPF 

                                    รูปที่ 1 กำรเกิดปฏิกิริยำไฮโดรไลซสิของสำร amitraz                                                                                             

                                                                                                         DMA 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. อุปกรณ์และสารเคมี 
1.1 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ : เคร่ืองชัง่ควำมละเอียด 0.001 กรัม และ 0.00001 กรัม, เคร่ืองเขย่ำ, เคร่ืองป่ัน

เหว่ียงขนำดแรงหว่ียงสูงสุด 3220g, vortex mixer, water bath, cooling bath, pH meter, N-evap,            
GC-MS/MS ชนิดวิเครำะห์แยกมวลแบบ ion trap (Varian Saturn 2200) 

1.2 สำรเคม ี : สำรเคมีท่ีใช้ทกุชนิดเป็น reagent grade (ยกเว้นตวัท่ีระบไุว้) n-hexane (PR grade), 
cyclohexane (PR grade), 2,2,4-trimethylpentane หรือ iso-octane (PR grade), pentane, สำรละลำยกรด
ไฮโดรคลอริค (HCl) ควำมเข้มข้น 37%, โซเดียมคลอไรด์ (NaCl), โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 

1.3 สำรมำตรฐำน : amitraz ย่ีห้อ Dr.Ehrenstorfer cat no. 9568-1 ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร ใน cyclohexane,  DMA ย่ีห้อ Dr.Ehrenstorfer cat no.9568-1 ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร ใน cyclohexane,  DMPF ย่ีห้อ Dr.Ehrenstorfer cat no. 60397-77-5 ควำมบริสทุธ์ิ 99.5% และ 
DMPMF ย่ีห้อ Dr.Ehrenstorfer cat no. 33089-74-6  ควำมบริสทุธ์ิ 98.5% 
2. การเตรียมสารเคมีและสารมาตรฐาน 

2.1 สำรละลำยกรดไฮโดรคลอริค   
น ำกรดไฮโดรคลอริคควำมเข้มข้น 37% มำเจือจำงด้วยน ำ้ DI ให้ได้ควำมเข้มข้น 0.1, 0.25, 0.5 และ 1.0 M  

2.2 สำรละลำยดำ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์   
น ำโซเดียมไฮดรอกไซด์มำละลำยในน ำ้ DI ให้ได้ควำมเข้มข้น 5 และ 10 M  

2.3 สำรละลำยมำตรฐำน DMPF ควำมเข้มข้น 200 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร 
ชัง่ DMPF ด้วยเคร่ืองชัง่ควำมละเอียด 0.00001 กรัม ละลำยใน cyclohexane (PR grade) ให้ได้ควำม

เข้มข้น 200 ไมโครกรัมตอ่มิลลลิิตร 

2.4 สำรละลำยมำตรฐำน DMPMF ควำมเข้มข้น 200 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร 
ชัง่ DMPMF ด้วยเคร่ืองชัง่ควำมละเอียด 0.00001 กรัม ละลำยใน cyclohexane (PR grade) ให้ได้

ควำมเข้มข้น 200 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร 

2.5 สำรละลำยมำตรฐำน DMA  ควำมเข้มข้น 1, 5, 10, 50, 100, 250, 500, 750 และ 1000 นำโนกรัมตอ่
มิลลิลิตร ส ำหรับกำรสร้ำงกรำฟมำตรฐำน 

ดดูสำรละลำยมำตรฐำน DMA จำกข้อ 1.3 ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร มำละลำยด้วย      

n-hexane (PR grade) ให้ได้ควำมเข้มข้น 1, 5, 10, 50, 100, 250, 500, 750 และ 1000 นำโนกรัมตอ่มิลลิลิตร 

2.6 สำรละลำยมำตรฐำนผสม DMPF และ DMPMF ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร 
ดดูสำรละลำยมำตรฐำน DMPF และ DMPMF ควำมเข้มข้น 200 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร จำกข้อ 2.3 

และ 2.4 มำละลำยด้วย n-hexane (PR grade) ให้ได้ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร 

2.7 สำรละลำยมำตรฐำนผสม amtraz, DMA, DMPF และ DMPMF ควำมเข้มข้น 1 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร 
ส ำหรับกำรทดสอบหำสภำวะท่ีเหมำะสมของเคร่ือง GC-MS/MS 
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ดดูสำรละลำยมำตรฐำน amitraz และ DMA ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร จำกข้อ 1.3 และ

สำรละลำยมำตรฐำนผสม DMPF และ DMPMF  ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร จำกข้อ 2.6 มำละลำย

ด้วย n-hexane (PR grade) ให้ได้ควำมเข้มข้น 1 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร 

2.8 สำรละลำยมำตรฐำนผสม amtraz, DMA, DMPF และ DMPMF ควำมเข้มข้น 10 นำโนกรัมตอ่มิลลิลิตร 
ส ำหรับกำรทดสอบควำมจ ำเพำะ 

ดูดสำรละลำยมำตรฐำนผสม amtraz, DMA, DMPF และ DMPMF ควำมเข้มข้น 1 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร จำกข้อ 2.7 มำละลำยด้วย n-hexane (PR grade) ให้ได้ควำมเข้มข้น 10 นำโนกรัมตอ่มิลลิลิตร 

3. ตัวอย่าง 
 น ำ้ผึง้ท่ีได้ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้วไมม่ีสำร amitraz 

4. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลรวมสาร amitraz ในน า้ผึง้ด้วย GC-MS/MS ชนิด ion trap 
4.1 ทดสอบหำสภำวะท่ีเหมำะสมของกำรตรวจวดัสำรด้วยเคร่ือง GC-MS/MS  

โดยปรับตัง้คำ่สภำวะตำ่ง ๆ ของเคร่ือง GC-MS/MS ซึง่ได้แก่ อณุหภมูิของ injector, oven, transfer line 

และ ion source อตัรำกำรไหลของก๊ำซพำ อตัรำส่วนของไอสำรท่ีเข้ำสู่ GC column และศกัย์ไฟฟ้ำ Excitation 

Amplitude ในกำรตรวจวดัแยกชนิดสำร amitraz และเมทำบอไลท์ ท่ีควำมเข้มข้น 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดย

สำมำรถแยกระบพีุคสำร amitraz และเมทำบอไลท์ออกจำกกนัได้ 

4.2 ทดสอบหำสภำวะท่ีเหมำะสมในกำรสกดัสำร DMA ในน ำ้ผึง้ 
               ศกึษำปรับเปลี่ยนสภำวะท่ีใช้ในกำรสกดัสำรตกค้ำงออกจำกตวัอย่ำงดงันี ้

4.2.1  ควำมเข้มข้นของสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริค 0.1, 0.25, 0.5 และ 1 M   

4.2.2  อณุหภมูิของ water bath ท่ี 40 และ 80 C  
4.2.3  ควำมเข้มข้นของสำรละลำยดำ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 และ 10 M  
4.2.4  ชนิดตวัท ำละลำยอินทรีย์ 4 ชนิด คือ iso-octane, n-hexane, pentane และ cyclohexane 

โดยมีกระบวนกำรตำมแผนผงัขัน้ตอนกำรสกดัสำร DMA ในน ำ้ผึง้ 

แผนผังขัน้ตอนการสกัดสาร DMA ในน า้ผึง้ 

 

ชัง่ตวัอย่ำงน ำ้ผึง้น ำ้หนกั 5 กรัมใส ่centrifuge tube ชนิด Polypropylene ขนำด 50 มิลลิลติร 
 

ท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซิสเปลี่ยนสำร amitraz ไปเป็นสำร DMA  

เติมสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริคควำมเข้มข้น 0.1, 0.25, 0.5 และ 1 M ปริมำตร 20 มิลลิลิตร  
 

อุน่ใน water bath ท่ีอณุหภมูิ 40 และ 80 C นำน 1 ชัว่โมง พร้อมทัง้เขย่ำตลอดเวลำ   
 

ท ำให้เย็นใน cooling bath ท่ีอณุหภมูิ 10 C นำน 5 นำที  ปรับเป็น pH 11–12 ด้วยสำรละลำยดำ่งโซเดียม 
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ไฮดรอกไซด์ 5 และ 10 M 
 

อุน่ใน water bath ท่ีอณุหภมูิ 40 และ 80 C นำน 1 ชัว่โมงพร้อมทัง้เขย่ำตลอดเวลำ   
 

ท ำให้เย็นใน cooling bath ท่ีอณุหภมูิ 10 C นำน 5 นำที   
 

เติมสำร NaCl 4 กรัม 
 

สกดัสำร DMA ด้วยตวัท ำละลำยอินทรีย์ iso-octane, n-hexane, pentane และ cyclohexane ปริมำตร 20 มิลลลิติร (2 รอบ) 
 

ป่ันเหวี่ยงท่ี 2350g นำน 5 นำที 
 

เก็บสำรละลำยใสชัน้บนรวมกนั  ระเหยเหลือปริมำตร 2 มิลลลิิตร 
 

ตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS 

5. การพสูิจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ (Method validation) 
5.1 ควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำน 

                 ตรวจวดัสำรละลำยมำตรฐำน  DMA  9  ระดบัควำมเข้มข้น  คือ  1, 5, 10, 50, 100, 250,  500, 750  

และ 1000  นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร ท่ีเตรียมจำกสำรมำตรฐำน DMA ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ควำม

เข้มข้นละ 3 ซ ำ้ สร้ำงกรำฟมำตรฐำน ค ำนวณหำค่ำสมัประสิทธ์ิของกำรตดัสินใจ (R2) เกณฑ์กำรยอมรับไม่น้อยกว่ำ 

0.990 

5.2 ช่วงกำรใช้งำนของวิธีวิเครำะห์ (Working range) 

               ท ำกำรทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้นสำร amitraz เท่ำกบั 10, 20, 50, 100, 150, 

200, 250, 300, 350   และ 400 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (เทียบเท่ำควำมเข้มข้นสำร DMA เท่ำกับ 8.3, 16.5, 

41.3, 82.6, 123.9, 165.2,  206.5,  247.8, 289.1 และ 330.4 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) ควำมเข้มข้นละจ ำนวน 3 

ซ ำ้   ตรวจวดัหำพืน้ท่ีใต้พีคของสำร DMA ท่ีท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซิสได้ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS น ำข้อมลูท่ีได้มำ

สร้ำงกรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของสำร DMA กับพืน้ท่ีใต้พีคของสำร DMA  ค ำนวณหำค่ำ

สมัประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ (R2)  

5.3 ควำมจ ำเพำะ (Selectivity) 

     ประเมินจำกกำรวิเครำะห์ sample blank กบั spiked sample blank โดยพิจำรณำสญัญำณของ 

sample blank จะต้องมีสญัญำณน้อยมำก เมื่อเปรียบเทียบกบัสญัญำนของ spiked sample blank ซึง่แสดงว่ำ

ไมม่ีกำรรบกวนจำกสำรอื่นในตวัอย่ำง และคำ่ Retention Time (RT) และคำ่มวลต่อประจุ (m/z) ของแต่ละสำรท่ี

ศกึษำต้องไมต่รงกนั 
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5.4 คำ่ควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถตรวจพบได้ (Limit of Detection; LOD) และควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ี

สำมำรถหำปริมำณได้ (Limit  of Quantitation; LOQ)  

    ทดสอบ spiked sample blank ท่ีเติมสำร amitraz 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม จ ำนวน 10 ตวัอย่ำง  ซึง่

เป็นควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีทดสอบแล้วมีคำ่ signal to noise ratio (S/N) มำกกวำ่ 3   น ำไปตรวจวดัหำปริมำณสำร 

DMA และค ำนวณคำ่กลบัเป็นปริมำณสำร amitraz  โดยคำ่ LOD = 3 x S´0  และคำ่ LOQ = 10 x S´0     

5.5 กำรยืนยนัคำ่ LOD 

                 ทดสอบ spiked sample blank ท่ีปริมำณสำร amitraz เท่ำกบัค่ำ LOD ท่ีค ำนวณค่ำมำได้ จ ำนวน 

10 ตวัอย่ำง ตรวจวดัหำปริมำณสำร DMA แล้วค ำนวณคำ่ S/N ซึง่ต้องได้คำ่มำกกวำ่ 3 

5.6 กำรยืนยนัคำ่ LOQ 

                ทดสอบ spiked sample blank ท่ีมีปริมำณสำร amitraz เท่ำกบั LOQ ท่ีค ำนวณค่ำมำได้ จ ำนวน 10 

ตวัอย่ำง ตรวจวดัหำปริมำณสำร DMA  แล้วค ำนวณค่ำ signal to noise ratio (S/N) ซึง่ต้องได้ค่ำมำกกว่ำ 10 

ค ำนวณค่ำร้อยละกำรกลบัคืน และ % RSDr ซึง่มีเกณฑ์ยอมรับควำมแม่นจำกค่ำร้อยละกำรกลบัคืนและควำม

เท่ียงจำกคำ่ % RSDr ตำมเกณฑ์ CODEX (2003) ดงัตำรำงท่ี 1  

ตารางที่ 1 เกณฑ์กำรประเมินควำมแมน่และควำมเท่ียงตำม CODEX (2003) 
 

ควำมเข้มข้น (ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม) 
Repeatability Reproducibility Range of mean 

 % recovery % RSDr % RSDR 

>1≤10 30 45 60-120 

>10≤100 20 32 70-120 

>100≤1000 15 23 70-110 
 

5.7 ควำมแมน่ (Trueness) และควำมเท่ียงแบบกำรทวนซ ำ้ได้ (Repeatability precision) 

ทดสอบ spiked sample blank ท่ีมีปริมำณสำร amitraz 3 ระดบัควำมเข้มข้น คือ 100, 200 และ 400 

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม จ ำนวน 10 ตวัอย่ำง โดยนกัวิเครำะห์คนเดียว  ตรวจวดัหำปริมำณสำร DMA ด้วยเคร่ือง 

GC-MS/MS เคร่ืองเดียวกนั  และในเวลำเดียวกนั  ค ำนวณค่ำร้อยละกำรกลบัคืนและ  % RSDr ประเมินควำม

แมน่และควำมเท่ียงเช่นเดียวกบักำรทดสอบยืนยนัคำ่ LOQ  

5.8 ควำมเท่ียงแบบกำรท ำซ ำ้ได้ (Within laboratory reproducibility) 

ทดสอบ spiked sample blank ท่ีมีปริมำณสำร Amitraz 4 ระดบัควำมเข้มข้น คือ LOQ, 100, 200 และ 

400 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ควำมเข้มข้นละ 2 ชุด  โดยในแต่ละชุดทดสอบด้วยนกัวิเครำะห์อีก 2 คน ต่ำงวนักัน 

แล้วตรวจวัดหำปริมำณสำร DMA ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS ค ำนวณผลท่ีได้  โดยมีเกณฑ์พิจำรณำจำกค่ำ 

%RSDR ตำมตำรำงท่ี 1 

5.9 ค ำนวณปริมำณสำร amitraz ถกูไฮโดรไลซ์ไปเป็นสำร DMA 



128 
 

 

จำกโครงสร้ำงโมเลกลุของสำร amitraz และ DMA (ตำมรูปท่ี1) 

                      1 mole amitraz   =  2 mole DMA 

                293 g/mole amitraz  =  2(121 g/mole) DMA 

            ดงันัน้                 amitraz 1 µg/kg =  DMA 0.826 µg/kg 

       5.10 ค ำนวณปริมำณสำร DMA ท่ีตรวจพบในตวัอย่ำง     

          
ปริมำณสำร DMA ที่ตรวจพบ         

ในตวัอยำ่ง (µg/kg)   
= 

คำ่ที่วดัได้จำกเคร่ือง GC-MS/MS X ปริมำตรสดุท้ำยของสำรละลำยตวัอยำ่ง (2 mL) 

น ำ้หนกัตวัอยำ่ง (5g) 
 

6. การทดสอบตัวอย่าง 

น ำวิธีวิเครำะห์ท่ีพัฒนำขึน้และผ่ำนกำรพิสูจน์ควำมใช้ได้วิธีวิเครำะห์แล้วไปทดสอบตัวอย่ำงน ำ้ผึง้

จ ำนวน 15 ตวัอย่ำง 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 
1.1 ผลกำรศกึษำสภำวะของเคร่ือง GC-MS/MS ชนิด Ion trap 

1.1.1 ได้สภำวะของเคร่ืองท่ีเหมำะสมดงันี ้

ชนิดของ GC Column : RXi-XLB   ขนำด 0.25 mm. id., 30 m., film thickness 0.50 µm.   

              ชนิดและ Flow rate ของ Carrier gas  : Helium (UHP Grade) /  1.0 mL/min. 

              ชนิดและอณุหภมูิของ Injection port : PTV / 290 C 

              อณุหภมูิของ Column oven : 60 C (hold 0.5 min), rate 10 C min to 320 C (hold 0.5 min) 

             Ion source : EI    Ion trap temperature : 180 C   Transfer line temperature  : 290 C 

               Manifold temperature : 80  C    Detector voltage : 1650 volts 

1.1.2 สำมำรถแยกระบุพีคสำร DMA, DMPF, DMPMF และ amitraz โดยอำศยัค่ำ retention 

time (RT) และคำ่ m/z ท่ีแตกตำ่งกนัได้ดงัตำรำงท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 Retention time และคำ่ m/z ของสำร DMA, DMPF, DMPMF และ amitraz  
 

Compound 
RT  

(min) 

Precursor 

ion 

Quantifier 

ion 

Qualifier 

ion 

Excitation storage 

level (m/z) 

Excitation 

amplitude (Volts) 

DMA 10.071 121 106 91, 93 53.1 0.90 

DMPF 14.911 149 121 106, 132 65.5 0.65 

DMPMF 15.485 162 132 147 71.3 0.55 

Amitraz 25.939 162 132 121, 147 71.3 0.60 
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1.2  สภำวะกำรสกดัสำร DMA  

กำรทดสอบหำสภำวะท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซสิโดยกำรปรับสภำวะตำ่งๆ 4 ตวัแปร 

คือ ควำมเข้มข้นสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริค อณุหภมูิของ water bath ควำมเข้มข้นสำรละลำยดำ่งโซเดียม  

ไฮดรอกไซด์  และชนิดตวัท ำละลำยอินทรีย์ท่ีใช้สกดั ให้ผลกำรทดลองดงันี ้(ตำรำงท่ี 3 ) 

กำรใช้สำรละลำยกรดไฮโดรคลอริค ควำมเข้มข้น 0.5 M ปริมำตร 20 มิลลิลิตร อณุหภูมิ 80 C ท่ีใช้ใน

กำรท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซิส ได้คำ่ร้อยละกำรกลบัคืนเท่ำกบั 79.3 ซึง่ต ่ำกวำ่กำรใช้อณุหภมูิท่ี 40 C ซึง่ได้ค่ำร้อย

ละกำรกลบัคืนเท่ำกบั 94.4  ซึง่สอดคล้องกบัวิธีวิเครำะห์ของ Caldow et al. (2007) ได้ทดสอบ spiked sample 

blank ท่ีมีปริมำณสำร amitraz ควำมเข้มข้น 20 และ 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  โดยใช้อุณหภูมิในกำรท ำ

ปฏิกิริยำไฮโดรไลซิสท่ี 80 C   ได้ค่ำร้อยละกำรกลบัคืนเท่ำกบั 72 และ 66  ตำมล ำดบั แสดงว่ำท่ีอณุหภูมิสงูมี

ผลท ำให้สำร DMA หำยไปบำงสว่น จงึก ำหนดใช้อณุหภมูิกำรไฮโดรไลซิสที่ 40 C นีใ้นกำรศกึษำตอ่ไป 

ตัวท ำละลำยอินทรีย์ท่ีใช้สกัดสำร DMA 4 ชนิด คือ n-hexane, pentane, iso-octane และ 

cyclohexane พบว่ำสำมำรถสกดัสำร DMA ได้ค่ำร้อยละกำรกลบัคืนมำกกว่ำ 90 ยกเว้น cyclohexane ท่ีสกดั

สำรแล้วได้สำรละลำยสีเหลืองขุ่น และท ำให้มีสญัญำณรบกวนเมื่อน ำไปตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS 

สง่ผลให้ได้คำ่ร้อยละกำรกลบัคืนต ่ำ   จำกกำรศกึษำพบว่ำตวัท ำละลำย pentane ระเหยได้เร็วมำก ซึง่ไม่เหมำะ

กบัในงำนทดสอบประจ ำ อำจท ำให้สำรละลำยสกดัตวัอย่ำงท่ีตรวจวดัได้มีควำมเข้มข้นสงูเกินจริง   ตวัท ำละลำย 

iso-octane ต้องใช้เวลำในกำรระเหยสำรนำนท ำให้เสียเวลำในกำรวิเครำะห์  ตวัท ำละลำย n-hexane เป็นสำรท่ี

ไมร่ะเหยเร็วหรือช้ำเกินไป จงึมีควำมเหมำะสมท่ีใช้ในกำรทดสอบครัง้นี ้

เปรียบเทียบกำรใช้สำรละลำยกรดไฮโดรคลอริค ท่ีควำมเข้มข้น 0.1, 0.25, 0.5 และ 1 M กบัสำรละลำย

ดำ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ ควำมเข้มข้น 5 M นัน้ พบวำ่เม่ือใช้สำรละลำยกรดไฮโดรคลอริค ท่ีควำมเข้มข้น 0.1 และ 

0.25 M ท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซิส  โดยกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเกิดปฏิกิริยำได้จำกค่ำร้อยละกำรกลบัคืน

เท่ำกบั 68.3 และ 89.3 แสดงว่ำ สำรละลำยกรดไฮโดรคลอริค ท่ีควำมเข้มข้น 0.1 และ 0.25 M ยงัท ำปฏิกิริยำ

ไฮโดรไลซิสได้ไม่สมบูรณ์  และจำกกำรใช้สำรละลำยกรดไฮโดรคลอริค ท่ีควำมเข้มข้น 0.5 และ 1 M  ได้ค่ำร้อย

ละกำรกลบัคืนเท่ำกบั 94.4 และ 94.1 ตำมล ำดบั แสดงวำ่สำมำรถเกิดปฏิกิริยำเปลี่ยนสำร amitraz ไปเป็น DMA 

ได้ดี เพ่ือให้กำรท ำปฏิกิริยำเกิดได้สมบูรณ์และมำกเกินพอ  จึงได้ทดลองใช้สำรละลำยกรดไฮโดรคลอริคท่ีควำม

เข้มข้น 1 M และเพ่ิมควำมเข้มข้นของสำรละลำยดำ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำก 5 M เป็น 10 M ในกำรปรับค่ำ pH 

11-12  เพ่ือลดปริมำตรดำ่งท่ีใช้ในกำรปรับ pH ให้เหมำะสมกบัหลอดขนำด 50 มิลลิลิตร  พบวำ่ได้ค่ำร้อยละกำร

กลบัคืนได้ 97.7  

ดังนัน้จำกกำรศึกษำครัง้นี ้ได้สภำวะท่ีเหมำะสมดังนี ้ใช้น ำ้ผึง้ 5 กรัม ท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซิสกับ

สำรละลำยกรดไฮโดรคลอริค เข้มข้น 1M ปริมำตร 20 มิลลิลิตร และอุ่นใน water bath ท่ีอณุหภูมิ 40 C นำน 1 

ชัว่โมง ท ำให้เย็นใน cooling bath ท่ีอณุหภูมิ 10 C นำน 5 นำที ปรับเป็น pH 11 – 12  ด้วย สำรละลำยด่ำง
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โซเดียมไฮดรอกไซด์ ควำมเข้มข้น 10 M  อุ่นใน water bath นำน 1 ชัว่โมงอีกครัง้ สกดัสำร DMA ด้วย hexane 

20 มิลลิลิตร ตำมสภำวะท่ี 9 ในตำรำงท่ี 3 น ำไปป่ันเหว่ียงท่ีแรงเหว่ียง 2350g นำน 5 นำที  และท ำกำรสกดัซ ำ้

อีกครัง้ เก็บสำรละลำยใสชัน้บนรวมกัน  น ำไประเหยเหลือสำรละลำยปริมำตร 2 มิลลิลิตร ตรวจวิเครำะห์ด้วย

เคร่ือง GC-MS/MS  และวิธีวิเครำะห์ท่ีพฒันำดดัแปลงมำจำกของวิธีวิเครำะห์ของ Caldow et al. (2007)  ในครัง้นี ้

มีกำรใช้ปริมำณตวัอย่ำงน ำ้ผึง้  ปริมำตรของสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริค และสำรละลำยด่ำงโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ปริมำณโซเดียมคลอไรด์ลดลง ตำมตำรำงท่ี 4  ซึง่ช่วยลดปริมำณของเสียสำรเคมีท่ีเกิดขึน้ภำยในห้องปฏิบตัิกำร   

 

ตารางที่ 3 คำ่ร้อยละกำรกลบัคืนของสภำวะในกำรท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซิสเปลี่ยนสำร amitraz เป็นสำร DMA 

และกำรสกดัสำร DMA 

สภำวะที ่

สำรละลำยกรดไฮโดรคลอริค อณุหภมิู 

water 

bath (ºC) 

ควำมเข้มข้น

สำรละลำยดำ่ง

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

(M) 

ตวัท ำละลำยอินทรีย์ 
คำ่ร้อยละกำร

กลบัคืนเฉลี่ย ควำมเข้มข้น  

(M) 

ปริมำตร  

(mL) 
ชนิด 

สกดัครัง้ละ 

(mL) 

1 0.5 20 80 5 n-hexane 20 79.3 (n=2) 

2 0.5 20 40 5 n-hexane 20 94.4 (n=10) 

3 0.5 20 40 5 pentane 20 93.9 (n=3) 

4 0.5 20 40 5 iso-octane 20 95.0 (n=3) 

5 0.5 20 40 5 cyclohexane 20 4.5 (n=3) 

6 0.1 20 40 5 n-hexane 20 68.3 (n=3) 

7 0.25 20 40 5 n-hexane 20 89.3(n=3) 

8 1.0 20 40 5 n-hexane 20 94.1(n=3) 

9 1.0 20 40 10 n-hexane 20 97.7 (n=10) 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบวิธีวิเครำะห์ผลรวมสำร amitraz ในน ำ้ผึง้ระหว่ำงวิธีวิเครำะห์ของ Caldow et al. (2007) 

กบัวิธีวิเครำะห์ท่ีผู้ศกึษำดดัแปลง 

ขัน้ตอนกำรสกดัตวัอยำ่ง วิธีวิเครำะห์ของ Caldow et al. (2007) วิธีวิเครำะห์ทีผู่้ศกึษำดดัแปลง 

น ำ้หนกัตวัอยำ่ง (g) 20 5 

ควำมเข้มข้น/ปริมำตรสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริค (M/mL)  0.5/100 1/20 

อณุหภมิูที่ใช้ท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซิส (ºC) 80 40 

ควำมเข้มข้นสำรละลำยดำ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ (M) 5 10 

ปริมำณสำรโซเดียมคลอไรด์ (g) 50 4 

ชนิด/ปริมำณตวัท ำละลำยอินทรีย์ที่ใช้สกดั (ครัง้ละ 20 mL) iso-octane  n-hexane 

ตรวจวดัชนิดและปริมำณสำรด้วยเคร่ืองมือ GC-MS GC-MS/MS 

คำ่ร้อยละกำรกลบัคืน 66 - 72 > 90 
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2. การพสูิจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ 

2.1 ควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำน (Linearity) 

 จำกกำรสร้ำงกรำฟเส้นตรงของสำรละลำยมำตรฐำน DMA ท่ีควำมเข้มข้น 1, 5, 10, 50, 100, 250, 500, 

750 และ 1000 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร ได้กรำฟเส้นตรงมีค่ำ R2 เท่ำกบั 0.9998 ดงัรูปท่ี 2 ซึง่ช่วงควำมเข้มข้นท่ี

ทดสอบดงักลำ่วครอบคลมุคำ่กำรตกค้ำงท่ียอมรับได้ ดงันัน้จงึมีควำมเหมำะสมในกำรใช้เป็นกรำฟมำตรฐำน                

    2.2 ช่วงกำรใช้งำนของวิธีวิเครำะห์ (Working range) 

กำรทดสอบช่วงกำรใช้งำนวิธีวิเครำะห์โดยกำรทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้นสำร 

amitraz เท่ำกับ 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 และ 400 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ควำมเข้มข้นละ

จ ำนวน 3 ซ ำ้ และท ำกำรตรวจวัดหำพืน้ท่ีใต้พีคสำร DMA ท่ีได้จำกกำรท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซิสด้วยเคร่ือง GC-

MS/MS น ำข้อมูลท่ีได้มำสร้ำงกรำฟควำมสมัพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของสำร DMA กับพืน้ท่ีใต้พีคของสำร 

DMA พบวำ่ได้กรำฟเส้นตรงมีคำ่ R2 เท่ำกบั 0.9989 ดงัรูปท่ี 3 

 
 

         
 

รูปที่ 2 กรำฟเส้นตรงของสำรละลำยมำตรฐำน DMA 

 

รูปที่ 3 กรำฟเส้นตรงของชว่งกำรใช้งำนวิธีวิเครำะห์ของสำร 

amitraz ตัง้แตค่วำมเข้มข้น 10–400 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม 

(เทียบเทำ่ควำมเข้มข้นสำร DMA เทำ่กบั 8.3-330.4 

ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม)  

    2.3 ควำมจ ำเพำะ (Selectivity)     

ผลทดสอบควำมจ ำเพำะ  พบว่ำโครมำโทแกรมของ sample blank ไม่มี peak รบกวนท่ีมี RT ตรงกบั 

peak สำร DMA ใน spiked sample blank   และสำร amitraz, DMPF, DMPMF และ DMA มี RT และ m/z ท่ี

แตกตำ่งกนั  เม่ือผ่ำนกำรไฮโดรไลซิสแล้วจะเปลี่ยนเป็น DMA ทัง้หมด จงึไมร่บกวนกำรวิเครำะห์ ดงัรูปท่ี 4 

y = 25.921x - 17.327 
R² = 0.9998 
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รูปที่ 4 โครมำโทแกรมของ A : สำรละลำยมำตรฐำนผสม (DMA, DMPF, DMPMF และ amitraz) ควำมเข้มข้น 10       

นำโนกรัมตอ่มิลลลิติร, B : spiked sample blank ควำมเข้มข้น 5 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม หลงัท ำกำรสกดั  และ C : sample 

blank หลงัท ำกำรสกดั 

    2.4 คำ่ควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถตรวจพบได้ (Limit of Detection; LOD) และควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถ

หำปริมำณได้ (Limit of Quantitation; LOQ)  

 จำกกำรทดสอบ spiked sample blank ท่ีเติมสำร amitraz 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม จ ำนวน 10 ตวัอย่ำง 

ค ำนวณคำ่  OD และ LOQ ได้ 3 และ 8 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัมตำมล ำดบั จึงได้ทดสอบยืนยนัค่ำ LOD ท่ีควำมเข้มข้น

ท่ีค ำนวณได้  พบว่ำจำกกำรทดสอบ spiked sample blank ท่ีเติมสำร amitraz 3 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมนัน้ ไม่พบ

พีคสำร DMA และมีสญัญำณรบกวน  จึงได้ทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้นสงูขึน้โดยเติมสำร 

amitraz 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม พบว่ำมีค่ำ S/N เฉลี่ยเท่ำกบั 28.5 ซึง่มีค่ำ S/N มำกกว่ำ 3 ตำมท่ีนิยำมไว้  และ

จำกกำรทดสอบยืนยนัค่ำ LOQ  โดยทดสอบ spiked sample blank ท่ีเติมสำร amitraz 8 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 

พบว่ำได้ค่ำร้อยละกำรกลบัคืนเฉลี่ยเท่ำกับ 41.5 และค่ำ % RSDr เท่ำกับ 50.0  ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับตำม

มำตรฐำน CODEX ก ำหนด  จึงได้ทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้นสูงขึน้โดยเติมสำร amitraz     

10 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม พบวำ่มีคำ่ S/N เฉลี่ยเท่ำกบั 58.5 ซึง่มีคำ่ S/N มำกกวำ่ 10 ตำมท่ีนิยำมไว้  ได้ค่ำร้อยละ

กำรกลบัคืนเฉลี่ยเท่ำกับ 91.9 และค่ำ % RSDr เท่ำกับ 14.8 ดงัตำรำงท่ี 5  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ CODEX ดงันัน้วิธีท่ี

พฒันำขึน้นีม้ีคำ่ LOD และ LOQ เท่ำกบั 5 และ 10 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม ตำมล ำดบั 

 m/z 121>106 m/z 149 

>121 

m/z 

162>132 

m/z 

162>132 
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   2.5 ควำมแมน่ (Trueness) และควำมเท่ียงแบบกำรทวนซ ำ้ได้ (Repeatability precision) 

 กำรทดสอบควำมแมน่และควำมเท่ียงแบบกำรทวนซ ำ้ได้ท่ีควำมเข้มข้น 10 (ระดบั LOQ), 100, 200 และ 400 

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยนักวิเครำะห์คนเดียว ตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS เคร่ืองเดียวกัน และในเวลำ

เดียวกนั ได้ผลกำรทดสอบดงัตำรำงท่ี 5 พบวำ่มีคำ่ร้อยละกำรกำรกลบัคืนได้เฉลี่ยและคำ่ % RSDr อยู่ในเกณฑ์ CODEX 

(ตำรำงท่ี 1) 
 

ตารางที่ 5 ผลกำรทดสอบควำมแม่นและควำมเท่ียงแบบ repeatability ท่ีเติมสำร amitraz ท่ีระดับต่ำงๆใน 

spiked sample blank (n=10) 
 

Spiked level (µg/kg) %Recovery เฉลีย่ % Recovery : CODEX SD % RSDr % RSDr : CODEX 

10 91.9 60-120 1.1 14.8 30 

100 93.9 70-120 4.3 4.5 20 

200 93.4 70-110 5.8 3.7 15 

400 95.1 70-110 12.9 3.4 15 

 

2.6 ควำมเท่ียงแบบกำรท ำซ ำ้ได้ (Within laboratory reproducibility) 

จำกผลกำรทดสอบควำมเท่ียงแบบกำรท ำซ ำ้ได้ (Within laboratory reproducibility) ท่ีควำมเข้มข้น 10, 

100, 200, และ 400 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยในแต่ละชุดทดสอบด้วยนกัวิเครำะห์ต่ำงคนกนั ต่ำงเวลำกนั แล้ว

ตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS ตำมตำรำงท่ี 6 พบวำ่มีควำมคำ่ % RSDR อยู่ในเกณฑ์ CODEX  
 

ตารางที่ 6 ผลกำรทดสอบควำมเท่ียงแบบ Within laboratory reproducibility ท่ีเติมสำร amitraz ท่ีระดบัตำ่งๆ

ใน spiked sample blank (n=30) 

Spiked level (µg/kg) % Recovery เฉลีย่ % Recovery : CODEX SD % RSDR % RSDR: CODEX 

10 92.0 60-120 1.84 20.0 45 

100 95.3 70-120 16.6 17.4 32 

200 91.9 70-110 17.9 9.7 23 

400 95.9 70-110 45.1 11.7 23 

 

4. การทดสอบตัวอย่าง 

 จำกกำรน ำวิธีวิเครำะห์ท่ีพัฒนำขึน้และผ่ำนกำรพิสูจน์ควำมใช้ได้วิธีวิเครำะห์แล้วไปทดสอบตวัอย่ำง

น ำ้ผึง้จ ำนวน 15 ตวัอย่ำง  ผลกำรตรวจวิเครำะห์พบสำร amitraz จ ำนวน 2 ตวัอย่ำง ปริมำณท่ีพบ คือ <10 และ 

16  ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม 



134 
 

 

สรุปผลการทดลอง 

จำกกำรพฒันำวิธีวิเครำะห์ผลรวมสำร amitraz ในน ำ้ผึง้ด้วยเทคนิค GC-MS/MS มีขัน้ตอนกำรวิเครำะห์

ไมยุ่่งยำก รวดเร็ว ใช้ปริมำณตวัอย่ำงและสำรเคมีในกำรขัน้ตอนกำรสกดัและไฮโดรไลซสิน้อยลงกวำ่วิธีวิเครำะห์

ของ Caldow et al. (2007) ท่ีผู้ศกึษำได้น ำมำดดัแปลง  ซึง่ได้สำรละลำยสกดัตวัอย่ำงท่ีสะอำด  และพบวำ่ในกำร

ท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซิสสำมำรถเปลี่ยนสำร amitraz, DMPF และ DMPF เป็นสำร DMA ได้สมบรูณ์ สำรทัง้สำม

ตวัไมม่ีหลงเหลืออยู่ และจำกกำรพิสจูน์ควำมใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์ตำมแนวทำงของ EURACHEM (2014)   

พบวำ่มีประสิทธิภำพดีสำมำรถใช้ตรวจวิเครำะห์ผลรวมสำร amitraz ในน ำ้ผึง้ได้ โดยมีช่วงควำมเป็นเส้นตรงของ

กรำฟมำตรฐำน ช่วงกำรใช้งำนของวิธีวิเครำะห์เป็นท่ีน่ำพอใจ คำ่ควำมแมน่และควำมเท่ียงของวิธีอยู่ในเกณฑ์

ยอมรับ มีคำ่ LOD และ LOQ เท่ำกบั 5 และ 10 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม ตำมล ำดบั ซึง่มีคำ่ต ่ำกวำ่ MRLs ท่ี

สหภำพยโุรปก ำหนด และสอดคล้องกบัประเทศฮ่องกงท่ีไมก่ ำหนดคำ่ MRLs แตแ่นะน ำให้วิธีท่ีใช้ในกำรตรวจ

วิเครำะห์สำร amitraz ในน ำ้ผึง้ ต้องมีคำ่ LOQ เท่ำกบั 10 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม นอกจำกนีย้งัมีควำมจ ำเพำะใน

กำรตรวจวิเครำะห์สำร DMA ท่ีได้จำกกำรท ำปฏิกิริยำไฮโดรไลซิส ซึง่ตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS โดย

ไมม่ีกำรรบกวนจำกสำรอื่นๆ ท่ีอำจมีในน ำ้ผึง้ ดงันัน้วิธีนีจ้งึมีสมรรถนะประสทิธิภำพบรรลวุตัถปุระสงค์สำมำรถใช้

เป็นวิธีวิเครำะห์ผลรวมสำร amitraz ในน ำ้ผึง้ด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงของกรมปศสุตัว์

ได้  และจำกกำรตรวจตวัอย่ำงจ ำนวน 15 ตวัอย่ำง พบสำร amitraz จ ำนวน 2 ตวัอย่ำง ปริมำณเท่ำกบั <10 และ 

16  ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 วิธีวิเครำะห์ท่ีได้พฒันำดดัแปลงและพิสจูน์ควำมใช้ได้นี  ้ควรมีกำรควบคมุคณุภำพภำยนอกห้องปฏิบตัิกำร 

โดยกำรเข้ำร่วมทดสอบควำมช ำนำญ (Proficiency Testing) หรือจัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลระหว่ำง

ห้องปฏิบตัิกำร (Interlaboratory comparision) เพ่ือให้ทรำบว่ำวิธีนีส้ำมำรถตรวจวิเครำะห์ตวัอย่ำงได้ถูกต้อง  

และควรเพ่ิมเติมควำมหลำกหลำยของแหลง่ท่ีมำของตวัอย่ำงน ำ้ผึง้ท่ีใช้ในกำรพิสจูน์ควำมใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์ 
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การใช้ Equex STM ในน า้ยาเจือจางน า้เชือ้ไข่แดงทริสเพื่อปรับปรุงคุณภาพน า้เชือ้แช่แข็งกระบือปลัก 

 

สินชัย วโิรจน์วุฒกุิล1  นำยกิตติศกัดิ์ แสงสกลุ1รพีพรรณ เอือ้เวชนิชกลุ2จตพุร พงษ์เพ็ง3 

 

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลกำรเสริมEquex STM ในน ำ้ยำเจือจำง

น ำ้เชือ้ไข่แดงทริสที่มีผลตอ่คณุภำพน ำ้เชือ้แช่แข็งกระบือปลกั วำงแผนกำรทดลองแบบ Randomized Complete 

Block Design (RCBD) ใช้พ่อพนัธุ์กระบือ จ ำนวน 5 ตวั (บล็อก) ท ำกำรรีดน ำ้เชือ้สปัดำห์ละ 1 วนั เป็นเวลำ 5 

สปัดำห์ (ซ ำ้) ในแตล่ะสปัดำห์น ำ้เชือ้แตล่ะพ่อท่ีรีดเก็บได้จะถกูแบ่งออกเป็น 5 สว่นเท่ำๆกนัเพ่ือเจือจำงด้วยน ำ้ยำ

เจือจำงน ำ้เชือ้เสริมด้วย Equex STM ท่ีระดบัควำมเข้มข้น 0.25, 0.5, 0.75, 1 %(v/v) และไม่เสริม ผลกำรศกึษำ

พบวำ่ อตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุท่ีเจือจำงด้วยน ำ้ยำเจือจำงเสริม Equex STMทุกระดบัควำมเข้มข้นมีค่ำสงูกว่ำ

น ำ้ยำเจือจำงท่ีไม่เสริม เท่ำกับ38.08±2.02, 43.73±1.68, 43.42±1.68, 40.87±1.91และ 29.33±2.03 % 

ตำมล ำดบั (P<0.05)ควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ี พบว่ำอสจิุในน ำ้ยำเจือจำงท่ีเสริม Equex STM 0.75% และ 1.0% 

มีคำ่ Average path velocityต ่ำกวำ่ อสจิุในน ำ้ยำเจือจำงท่ีไมเ่สริม เท่ำกบั69.81±0.85, 69.97±0.81และ 72.56 

±1.02(P<0.05)ควำมสมบรูณ์ของอะโครโซมและเย่ือหุ้มเซลล์ พบวำ่อสจิุในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ไข่แดงทริสที่เสริม 

Equex STMทกุระดบัควำมเข้มข้น มีจ ำนวนอสจิุท่ีมีของอะโครโซมและเย่ือหุ้มเซลล์สมบูรณ์ สงูกว่ำอสจิุในน ำ้ยำ

เจือจำงน ำ้เชือ้ไข่แดงทริสท่ีไม่เสริม Equex STM และกำรเสริม Equex STM0.75% และ1% มีผลท ำให้จ ำนวน

อสจิุท่ีมีของอะโครโซมและเย่ือหุ้มเซลล์สมบูรณ์สงูท่ีสดุ (P<0.05)จำกกำรศกึษำแสดงว่ำกำรเสริม Equex STM 

ในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ไข่แดงทริสสำมำรถช่วยเพ่ิมคณุภำพของน ำ้เชือ้กระบือภำยหลงักำรแช่แข็ง โดยกำรเสริม

Equex STMท่ีระดบัควำมเข้มข้น 0.75 % เป็นระดบัท่ีเหมำะสม 
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Quality Improvement of Swamp Buffalo Deep Frozen semen with Equex STM in Egg Yolk Tris 

Extender 

 

SinchaiWirochwutikul1Kittisak Sangsakul1Rapiphan Uavechanichkul2Jatuporn Pongpeng3 

 

Abstract 

The aim of this study was performed to evaluate the effect ofEgg Yolk Tris (EYT) extender 

supplemented with different concentrations ofEquex STM, 0.25, 0.5, 0.75 and 1%(v/v) 0n buffalo bulls 

semen quality. Five Swamp buffalo bulls 4-6 yearswas collected and froze once a week for five 

consecutive weeks. Each batch of collectedsemen sample was divided into five groups and extender 

with EYT supplemented with five different concentrations of EquexSTM :control,0.25, 0.5, 0.75 and 

1%(v/v) then frozen.The result showed post-thawing sperm motility of EYT supplement with all 

concentration Equex STM which higher than the control group(38.08±2.02, 43.73±1.68, 43.42±1.68, 

40.87±1.91 and29.33±2.03 % respectively; P<0.05). But Path of velocity: VAP, Sperm of 0.75 and 

1%(v/v) Equex STM added were69.81±0.85 and 69.97±0.81 which lower than the control group 

(72.56 ±1.02) significantly (P0.05).While live acrosome intact of 0.75 and 1% (v/v) Equex STM 

added group were higher than other and the control group (P0.05). The results from this study 

indicated that addition of Equex STM in EYT extender improved quality which 0.75%and 1% (v/v) 

Equex STM added showed highest motility and progressivemotility. 
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ค าน า 

ปัจจบุนัปริมำณกระบือในประเทศลดลงอย่ำงตอ่เน่ือง อนัเป็นผลมำจำกกำรน ำเคร่ืองจกัรมำใช้แทนกำร

ใช้แรงงำนจำกกระบือและเกษตรกรมกัแยกเลีย้งกระบือตวัผู้  แต่จะปล่อยไปเลีย้งไปเลีย้งตำมทุ่งนำ และให้ผสม

กนัเองท ำให้เกิดเลือดชิดหรือกำรตอนกระบือเพศผู้ตวัใหญ่เพ่ือให้ง่ำยตอ่กำรควบคมุดแูลและขำยได้รำคำไมม่ีกำร

คดัเลือกกระบือตวัใหญ่หรือโตเร็วเก็บไว้เป็นพ่อ-แม่พนัธุ์ท ำให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนกระบือปลกัและสญูเสีย

กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมของกระบือท่ีมีลักษณะดีต่อไปยังกระบือรุ่นลูกหลำนผลผลิตกระบือไม่

เพียงพอตอ่กำรบริโภค และกำรลดลงของปริมำณกระบือท ำให้กรมปศสุตัว์จดัท ำโครงกำรผลิตพ่อแม่กระบือปลกั

ไทยพันธุ์ดีในหมู่บ้ำนเพ่ือแก้ปัญหำขำดแคลนกระบือพ่อ-แม่พันธุ์ดีในหมู่บ้ำนกำรเกษตร โดยเฉพำะในพืน้ท่ี

กำรเกษตรขนำดเลก็ของเกษตรกรท่ียงัยำกจนเพ่ือลดกำรใช้พลงังำนสิน้เปลือง โดยใช้เทคโนโลยีชีวภำพมำใช้ใน

กำรเพ่ิมและขยำยพนัธุ์กระบือ เช่น กำรผสมเทียม โดยใช้น ำ้เชือ้แช่แข็งจำกกระบือตวัผู้ ท่ีมีลกัษณะดี หรือชนะกำร

ประกวดกระบือประจ ำปีมำรีดเก็บน ำ้เชือ้เพ่ือผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งเพ่ือกระจำยพนัธุกรรมชัน้เย่ียมออกสูเ่กษตรกร 

กำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งกระบือโดยทัว่ไปใช้น ำ้ยำเจือจำงไข่แดงทริส(Egg Yolk Tris, EYT)เช่นเดียวกับโค 

ซึง่ประกอบด้วยสำรท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นพลงังำนรวมถึงสำรท่ีช่วยลดกำรตำยของตวัอสจิุจำกกำรลดอณุหภูมิขณะท ำ

กำรแช่แข็ง แต่กระบือท่ีมีลกัษณะดีบำงตวั น ำ้เชือ้แช่แข็งท่ีผลิตได้มีคณุภำพไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน เน่ืองจำกมี

ตวัอสุจิตำยจ ำนวนมำก จึงจ ำเป็นต้องอำศยัสำรเสริมในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้เพ่ือช่วยลดกำรกำรสูญเสียอสุจิ

ระหว่ำงกำรแช่แข็ง เช่น Equex STM (Nova Chemical Sales Inc. Scituate, MA. USA.) เมื่อเสริมในน ำ้ยำเจือ

จำงน ำ้เชือ้จะสำมำรถช่วยลดกำรเกิดเกล็ดน ำ้แข็งในขณะท ำกำรแช่แข็ง ซึ่งเป็นอีกทำงหนึ่งท่ีช่วยให้ตัวอสุจิ

กระบือมีอตัรำกำรรอดชีวิตเพ่ิมมำกขึน้ ดงัรำยงำนกำรเสริมสำรEquex STMในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ในกำรผลิต

น ำ้เชือ้แช่แข็งแพะ (El-Alamy and Foote, 2001; Anakkul et al., 2010) น ำ้เชือ้แช่แข็งสุกร (Graham and 

Crabo, 1972) น ำ้เชือ้แช่แข็งสุนัข (Rota et al., 1997) และน ำ้เชือ้แช่แข็งหนูทดลอง (Dewit et al., 2000) 

พบวำ่สำมำรถช่วยเพ่ิมคณุภำพน ำ้เชือ้ภำยหลงักำรแช่แข็งให้สงูขึน้   

Equex STMเป็นสำร surfactant ชนิด anionic มีคุณสมบัติเป็น detergent, emulsification และมี 

foam ability ท่ีดีเย่ียม ละลำยน ำ้ได้ดี ต้ำนน ำ้กระด้ำง (hard water resistant) นิยมใช้เป็นส่วนผสมในแชมพู

สระผม ยำสีฟัน น ำ้ยำล้ำงจำน สบู่ฯลฯ  (http://www.lookchem.com/Sodium-dodecyl-sulfate/) จึงมีกำร

น ำEquex STMมำเสริมในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้เพื่อช่วยลดกำรเกิดเกล็ดน ำ้แข็งที่จะท ำอนัตรำยต่อผนังเซลล์

อสุจิระหว่ำงกำรลดอุณหภูมิไปยังจุดเยือกแข็งในกระบวนกำรแช่แข็งน ำ้เชือ้  Arriola and Foote (1987) 

รำยงำนกำรเสริมEquex STMท่ีควำมเข้มข้น 0.5% (v/v) ในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้มีผลให้อตัรำกำรเคลื่อนท่ีของ

อสุจิโคภำยหลงักำรแช่แข็งมีคุณภำพดีกว่ำไม่เสริมUnderwood et al. (2009) ท ำกำรศึกษำกำรเสริมEquex 

STMในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้แยกเพศโค พบว่ำกำรเสริม Equex STMที่ควำมเข้มข้น 0.375% (v/v) มีผลให้

อตัรำกำรเคลื่อนที่ของอสุจิโคภำยหลงักำรแช่แข็งน ำ้เชือ้และจ ำนวนอสุจิที่อะโครโซมสมบูรณ์ สูงกว่ำกำรใช้
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น ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ที่ไม่เสริมEquex STMในท ำนองเดียวกับChaveiro et al. (2006) รำยงำนว่ำกำรเสริม

Equex STMในปริมำณ 2-7 กรัม/ลิตรในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้โค มีผลท ำให้อตัรำกำรเคลื่อนที่ของตวัอสุจิ

ภำยหลงักำรแช่แข็งสูงกว่ำกำรไม่เสริม ซึ่งกระบวนกำรแช่แข็งน ำ้เชือ้กระบือ นิยมให้น ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ชนิด

เดียวกับกำรแช่แข็งน ำ้เชือ้โค และยังไม่พบรำยงำนกำรเสริมEquex STMในกำรแช่แข็งน ำ้เชือ้กระบือ 

กำรทดลองนีจ้งึศกึษำกำรเสริมEquex STM ท่ีควำมเข้มข้นต่ำงกนัในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้กระบือในกำร

ผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งจำกกระบือพันธุ์ดีให้มีคณุภำพสูงขึน้ เพ่ือให้สำมำรถผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งคณุภำพดีได้ปริมำณ

เพียงพอกบัควำมต้องกำรน ำไปใช้ผสมเทียมให้กบักระบือของเกษตรกรตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลองและแผนการทดลอง 

กระบือผู้อำยปุระมำณ4-6 ปี จ ำนวน 5 ตวั ท่ีเลีย้งดภูำยใต้สภำพแวดล้อมของศนูย์อนรัุกษ์และพฒันำ

ควำยไทย อ. บ้ำนบงึ จ. ชลบรีุ ท่ีน ำ้เชือ้มีกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุไมต่ ่ำกวำ่ 70% ควำมผิดปกติของตวัอสจิุสว่น

หวัไมเ่กิน 12% และสว่นหำงไมเ่กิน 25% เก็บน ำ้เชือ้ด้วย artificial vaginalเวลำ ๐๘.๐๐ ถงึ ๐๙.๐๐ น. สปัดำห์

ละครัง้ ติดตอ่กนั 5สปัดำห์  

วำงแผนกำรทดลองแบบ Randomize Complete Block Design (RCBD) ก ำหนดให้ปัจจยัท่ีศกึษำ

(treatment) เป็นชนิดของน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ไข่แดงทริสท่ีไม่เสริม และเสริม EquexSTM ท่ีระดบัควำมเข้มข้น 

0.25 0.5 0.75 และ 1% (v/v) พ่อพนัธุ์แต่ละตวัเป็นบล็อกรีดเก็บน ำ้เชือ้จำกพ่อพนัธุ์กระบือสปัดำห์ละ 1 ครัง้ 

ติดตอ่กนั 5 สปัดำห์ 

การแช่แขง็น า้เชือ้ 

น ำ้เชือ้กระบือแตล่ะตวั จะถกูแบ่งเป็น 5 สว่น เท่ำๆ กนั ใสข่วดทดลองโดยสว่นท่ี 1 เจือจำงด้วยน ำ้ยำเจือ

จำงไข่แดงทริสที่ไมม่ีEquex STM (Tris30.28 g, citric acid 17.0 g, fructose 12.5 g, demineralised water 

920.0 ml, glycerol 80.0ml, egg yolk 250.0 ml, penicillin G sodium 1,000,000 IU และ streptomycin 

sulfate 1.0 g.) น ำ้เชือ้อีก 4 สว่นจะเจือจำงด้วยน ำ้ยำเจือจำงไข่แดงทริส ท่ีเสริมด้วย Equex STMท่ีควำมเข้มข้น4 

ระดบั คือ 0.25, 0.5, 0.75และ 1.0% (v/v) โดยค ำนวณให้มีปริมำณตวัอสจิุ 80 ล้ำนตวั/มล. 

 ขวดทดลองบรรจนุ ำ้เชือ้ท่ีเจือจำงแล้วน ำไปวำงในภำชนะบรรจนุ ำ้ให้ปริมำณน ำ้มีระดบัเดียวกบั

ของเหลวภำยในขวดทดลองจำกนัน้น ำไปบ่มในตู้ เย็นควบคมุอณุหภมูิ 4-5 OCเพ่ือให้ตวัอสจิุปรับสมดลุเป็นเวลำ 

4 ชัว่โมง จำกนัน้บรรจนุ ำ้เชือ้ลงในหลอดขนำด 0.25 มล.ท ำกำรแช่แข็งด้วยกำรองัหลอดบรรจนุ ำ้เชือ้เหนือไอ

ไนโตรเจนเหลว 3-4 เซนติเมตร ในกลอ่งโฟม ซึง่มีอณุหภมูิประมำณ -120 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 15 นำที และ

เก็บรักษำไว้ภำยใต้ระดบัไนโตรเจนเหลวในถงัเก็บน ำ้เชือ้ (Parks and Graham, 1992) 
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การตรวจคุณภาพน า้เชือ้ 

สุ่มน ำ้เชือ้แช่แข็งแต่ละพ่อๆ ละ 5 หลอดจำกแต่ละสปัดำห์มำท ำละลำยโดยแช่ในน ำ้อณุหภูมิ 37 0C นำน 

30 วินำที จำกนัน้ตรวจคุณภำพน ำ้เชือ้ด้วยเคร่ืองตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ำ้เชือ้ CASA โปรแกรม IVOS motility 

analyzer version 12.0 (Hamilton-Thorne, Biosciences, MA., USA.)โดยแสดงผลในรูปคำ่เฉลี่ย ± SE ดงันี ้

1.อตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุ (motility) 

2.อตัรำกำรเคลื่อนท่ีไปข้ำงหน้ำของอสจิุ (progressive motility) 

3.ควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุ (velocity) ได้แก่ 

-average path velocity; VAP (µm/s) หมำยถงึ ควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีเฉลี่ยจำกระยะทำงจริงใน 1 วินำที 

- straight-line velocity; VSL (µm/s) หมำยถงึ ควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีวิถีตรง เป็นกำรค ำนวณจำกจุด

หนึง่ไปยงัอีกจดุหนึง่ในแนวเส้นตรงในช่วงระยะเวลำ 1 วินำที 

- curvilinear velocity ;  VCL (µm/s) หมำยถึงควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีวิถีโค้งเป็นกำรค ำนวณแนวโน้ม

ของกำรเคลื่อนท่ีเฉลี่ยใน 1 วินำที 

 4. ลกัษณะกำรเคลื่อนท่ี (kinetic movement) ได้แก่ 

- Amplitude of lateral head displacement; ALH (µm) คือควำมกว้ำงของสว่นหวัของตวัอสจิุท่ีสำ่ยไปมำ  

- Beatcross  frequency; BCF (Hz) คือควำมถ่ีของกำรสำ่ยสว่นหวัของตวัอสจิุ  

- Straightness; STR(%) คือควำมตรงในกำรเคลื่อนท่ี ซึง่ค ำนวณจำกอตัรำสว่นควำมเร็วของกำร

เคลื่อนท่ีในวิถีตรงตอ่ควำมเร็วเฉลี่ยในกำรเคลื่อนท่ีคณูด้วยร้อย  

- Linearity; LIN (%) คืออตัรำสว่นควำมเร็วของกำรเคลื่อนท่ีในวิถีตรงตอ่ควำมเร็วเฉลี่ยของกำรเคลื่อนท่ี

วิถีโค้งมี 

 ควำมผิดปกติ ของอะโคร โซม  (ac rosome in teg r i t y )  ตรวจ ด้วยกำร ย้อมสี  F ITC -PNA 

(fl oresceinisothiocyanate-conj gatedpean taggl tinin) และตรวจควำมสมบูรณ์ของเย่ือหุ้ มเซลล์ 

(plasmamembraneintegrity) โดยย้อมด้วยสี PI (propridi miodide) วิธีกำรคือท ำกำรละลำยน ำ้เชือ้แช่แข็งท่ี 

37 oC นำน 30 วินำที เจือจำงด้วยHepes-b fferedmodifiedTyrodemedi m (CaCl2 2.0 mM, KCl 3.1 mM, 

MgCl2 0.4 mM, MNaCl 100 m, NaHCO3 25 mM, NaH2PO4 0.3 mM, sodi mpyr vate 1.0 mM, 

sodi mlactate 21.6 mM, Hepes 10.0 mM และ  BaA 6.0 mg/ml) ปริมำตร 10 เท่ำของน ำ้เชือ้ท่ีอุณหภูมิ 37 
oC กรองผ่ำน nylonmesh ขนำด 41 µm (apectr m,  osAngeles, CA, UaA) จำกนัน้ย้อมด้วยสี FITC-PNA 

โดยใช้น ำ้เชือ้ 440 µl ผสมกบัสี FITC-PNA 50 µl (10 mg/ml) น ำไปไว้ท่ีอณุหภูมิ 37 oC นำน 30 นำที จำกนัน้

ย้อมด้วยสี PI ก่อนน ำไปตรวจด้วยเคร่ือง flowcytometer รุ่น FACacaliber (BectonDickinson, NJ, UaA.) 
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การวิเคราะห์และประมวลผล  

วิเครำะห์ผลกำรทดลองโดยวิเครำะห์ค่ำกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุ จ ำนวนตวัอสจิุท่ีมีชีวิต ลกัษณะและ

ควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีของตัวอสุจิ ควำมผิดปกติของอะโครโซมและเย่ือหุ้ มตัวอสุจิด้วยวิธี Analysis of 

Variance วิเครำะห์ควำมแตกตำ่งของคำ่เฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test)  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการทดลอง 

 คณุภำพน ำ้เชือ้แช่แข็งกระบือท่ีเจือจำงด้วยน ำ้ยำเจือจำงไข่แดงทริสท่ีเสริมด้วย Equex STMท่ีควำม

เข้มข้น0.25, 0.5, 0.75 และ 1.0% (v/v) พบว่ำอตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุท่ีเจือจำงด้วยน ำ้ยำเจือจำงท่ีเสริม 

Equex STMทุกระดบัควำมเข้มข้นมีค่ำสงูกว่ำน ำ้ยำเจือจำงท่ีไม่เสริม (38.08±2.02,43.73±1.68, 43.42±1.68, 

40.87±1.91และ 29.33±2.03%ตำมล ำดบั; P<0.05)  ควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ี พบวำ่อสจิุในน ำ้ยำเจือจำงท่ีเสริม 

Equex STM 0.75% และ 1.0% มีค่ำ VAP (69.81±0.85, 69.97±0.81และ 72.56 ±1.02µm/s; P<0.05) และ 

VSL (52.53±0.40,52.52±0.40และ 54.77±0.71µm/s; P<0.05) ต ่ำกว่ำ อสุจิในน ำ้ยำเจือจำงท่ีไม่เสริม 

(P<0.05) ลกัษณะกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุพบเฉพำะค่ำ BCF ของอสจิุในน ำ้ยำเจือจำงท่ีเสริม Equex STM 0.75% 

และ 1.0% มีค่ำต ่ำกว่ำอสจิุในน ำ้ยำเจือจำงท่ีไม่เสริม (23.60±0.31,23.47±0.26และ24.40±0.38 Hz;P<0.05) 

สว่น ALH STR LIN อสจิุในกลุม่ท่ีเสริม Equex STMมีคำ่ไมแ่ตกตำ่งกบัอสจิุท่ีไมเ่สริม Equex STM(Table 1) 

 เมื่อพิจำรณำคณุภำพน ำ้เชือ้ในกลุ่มท่ีเสริม Equex STM พบว่ำอตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุในน ำ้ยำเจือ

จำงท่ีเสริม Equex STM 0.25% มีค่ำต ่ำกว่ำ กำรเสริมท่ีระดบั 0.5, 0.75 และ 1% แต่มีควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ี

ในสว่นของ VSL และลกัษณะกำรเคลื่อนท่ีในสว่นของ BCF สงูกวำ่ (P<0.05) ดงัTable1 

 

Table1  Post-thawing sperm quality parameter were examined by CASA 

parameter Post-thawing semen in YET supplementEquexSTM 

Control 0.25% 0.50% 0.75% 1.0% 

Motility (%) 29.33c±2.03 38.08b±2.02 43.73a±1.68 43.42a±1.68 40.87ab±1.91 

Progressivemotility (%) 13.68 b±0.96 18.22 a±1.02 20.24 a±0.93 19.61 a±0.89 17.81 a±0.86 

Velocitymovement      

VAP (m/s) 72.56a ±1.02 71.01ab±0.93 70.93ab±0.86 69.81b±0.85 69.97b±0.81 

VSL (m/s) 54.77 a±0.71 54.50 a±0.52 53.55 

ab±0.47 

52.53 b±0.40 52.52 b±0.40 
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VCL (m/s) 126.58 

±2.09 

122.61±1.92 123.31±1.85 121.48±1.75 121.35±1.75 

Kineticmovement      

A H (m) 6.27±0.11 6.13±0.10 6.30±0.07 6.27±0.08 7.66±1.30 

BCF (Hz) 24.40 b±0.38 25.16 a±0.30 23.89 

bc±0.29 

23.60 c±0.31 23.47 c±0.26 

aTR (%) 75.69ab±0.62 76.70a±0.60 75.61ab±0.51 75.48ab±0.59 75.16b±0.52 

 IN (%) 45.48ab±0.68 46.58a±0.59 45.44ab±0.48 45.14ab±0.51 45.04b±0.44 
abDifferent superscripts within the same row demonstrate significant differences (P0.05) 

 

 เม่ือพิจำรณำลกัษณะควำมสมบรูณ์ของอะโครโซมและเย่ือหุ้มเซลล์ จำกกำรย้อมด้วยสี FITC-PNA และ 

PIตรวจนบัด้วยเคร่ือง Flow cytometer พบวำ่อสจิุในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ไข่แดงทริสที่เสริม Equex STMทกุระดบั

ควำมเข้มข้น มีจ ำนวนอสจิุท่ีมีอะโครโซมและเย่ือหุ้มเซลล์สมบรูณ์ สูงกวำ่อสจิุในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ไข่แดงทริสท่ี

ไม่เสริม Equex STM(54.87±2.62, 58.14±3.14, 60.00±3.11,66.20±2.89และ39.34±4.45 % ตำมล ำดบั; 

P<0.05)และกำรเสริม Equex STMท่ีระดบัควำมเข้มข้น 0.75 และ 1% มีผลท ำให้จ ำนวนอสจิุท่ีมีของอะโครโซม

และเย่ือหุ้มเซลล์สมบรูณ์สงูท่ีสดุ (Table2) 

 

 

Table2  Post-thawing sperm quality parameterswere examined by Flow Cytometer 

apermq alityparameter Post-thawing semen in EYTsupplementEquex STM 

Control 0.25% 0.50% 0.75% 1.0% 

Dead-acrosomeintact (%) 29.45a±2.56 28.18ab±1.69 27.59 

ab±2.19 

27.05ab 

±1.97 

22.76b±1.97 

Dead-acrosomedamage 

(%) 

31.18 a±3.94 16.93 b±1.55 14.24bc 

±1.31 

12.92bc 

±1.64 

11.02 c 

±1.31 

 ive-acrosomeintact (%) 39.34 c±4.45 54.87b±2.62 58.14b±3.14 60.00ab±3.11 66.20a±2.89 

 ive-acrosomedamage (%) 0.007±0.007 0.02 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.04 ± 0.02 0.02 ± 0.01 
abDifferent superscripts within the same row demonstrated significant differences (P0.05) 
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ผลกำรศกึษำพบว่ำ อตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุท่ีเจือจำงด้วยน ำ้ยำเจือจำงเสริม Equex STMทุกระดบั

ควำมเข้มข้นมีค่ำสูงกว่ำน ำ้ยำเจือจำงท่ีไม่เสริม (38.08±2.02, 43.73±1.68, 43.42±1.68, 40.87±1.91และ 

29.33±2.03 % ตำมล ำดบั; P<0.05)ควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ี พบว่ำอสจิุในน ำ้ยำเจือจำงท่ีเสริม Equex STM 

0.75% และ 1.0% มีค่ำ VAP ต ่ำกว่ำ อสุจิในน ำ้ยำเจือจำงท่ีไม่เสริม (69.81±0.85, 69.97±0.81และ 72.56 

±1.02; P<0.05)ควำมสมบูรณ์ของอะโครโซมและเย่ือหุ้มเซลล์ พบว่ำอสุจิในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ไข่แดงทริสท่ี

เสริม Equex STMทกุระดบัควำมเข้มข้น มีจ ำนวนอสจิุท่ีมีของอะโครโซมและเย่ือหุ้มเซลล์สมบูรณ์ สงูกว่ำอสจิุใน

น ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ไข่แดงทริสท่ีไม่เสริม Equex STM และกำรเสริม Equex STM 1% มีผลท ำให้จ ำนวนอสจิุท่ีมี

ของอะโครโซมและเย่ือหุ้มเซลล์สมบูรณ์สูงท่ีสุด (P<0.05)ซึง่ให้ผลกำรศกึษำเป็นไปในท ำนองเดียวกบักำรเสริม 

Equex STM ในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ในหลำยชนิดสตัว์ Arriola and Foote (1987) รำยงำนเสริม Equex STMท่ี

ควำมเข้มข้น 0.5% (v/v) ในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้มีผลให้อตัรำกำรเคลื่อนที่ของอสุจิโคภำยหลงักำรแช่แข็งมี

คุณภำพดีกว่ำไม่เสริม Underwood et al. (2009) ท ำกำรศึกษำกำรเสริม Equex STMในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้

แยกเพศโค พบว่ำกำรเสริม Equex STMที่ควำมเข้มข้น 0.375% (v/v) มีผลให้อตัรำกำรเคลื่อนที่ของอสุจิโค

ภำยหลงักำรแช่แข็งน ำ้เชือ้ และจ ำนวนอสุจิที่อะโครโซมสมบูรณ์ สูงกว่ำกำรใช้น ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ที่ไม่เสริม 

Equex STM  ในท ำนองเดียวกับChaveiro et al. (2006) รำยงำนว่ำกำรเสริม Equex STMในปริมำณ 2-7 

กรัม/ลิตรในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้โค มีผลท ำให้อตัรำกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสุจิภำยหลงักำรแช่แข็งสูงกว่ำกำรไม่

เสริมนอกจำกนีย้งัพบรำยงำนกำรเสริม Equex STM ในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้แพะท่ีสำมำรถช่วยเพ่ิมอตัรำกำรรอด

ชีวิตของอสจิุภำยหลงักำรละลำย (El-Alamy and Foote, 2001;Anakkul et al., 2010; Nitira et al., 2011) กำร

เสริมในกำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งสุกร (Graham and Crabo, 1972) น ำ้เชือ้แช่แข็งสุนัข (Rota et al., 1997)หรือ

แม้กระทั่งในน ำ้เชือ้แช่แข็งหนูทดลอง (Dewit et al., 2000)ซึ่งให้เหตุผลว่ำ Equex STM มีคุณสมบัติfoam 

ability ที่ดีเย่ียม ละลำยน ำ้ได้ดี ต้ำนน ำ้กระด้ำง (hard water resistant) เมื่อน ำมำเสริมในน ำ้ยำเจือจำง

น ำ้เชือ้จะสำมำรถท ำหน้ำท่ีเป็น emulsifier ได้ดี ช่วยให้น ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ที่มีส่วนประกอบของไข่แดงแตก

ตวัและละลำยเป็นเนือ้เดียวกันกับส่วนประกอบอื่นได้ดีขึน้ ช่วยลดกำ รเกิดเกล็ดน ำ้แข็งระหว่ำงกำรลด

อุณหภูมิไปยังจุดเยือกแข็งในกระบวนกำรแช่แข็งน ำ้เชือ้ช่วยลดควำมเสียหำยท่ีมีต่อผนังเซลล์อสุจิได้ (Arriola 

and Foote, Graham and Crabo, 1972; 1987Nitira et al., 2011) 

เม่ือพิจำรณำระดบัควำมเข้มข้นของ Equex STM ท่ีเหมำะสมในกำรเสริมเพ่ือเพ่ิมคณุภำพน ำ้เชือ้แช่แข็ง

ได้มำกท่ีสดุนัน้ จำกกำรทดลองพบว่ำอตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุในน ำ้ยำเจือจำงท่ีเสริม Equex STM 0.5, 0.75 

และ 1% มีค่ำไม่ต่ำงกนั แต่เมื่อพิจำรณำร่วมกบัควำมสมบูรณ์ของอะโครโซมและเย่ือหุ้มเซลล์ พบว่ำกำรเสริมท่ี

ระดบั 0.75 และ 1% มีค่ำไม่ต่ำงกนั และเป็นค่ำท่ีสงูท่ีสดุ แต่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนในกำรเตรียมน ำ้ยำเจือจำง

แล้ว กำรเสริมท่ีระดบั 0.75% มีต้นทนุท่ีต ่ำกวำ่กำรเสริมท่ีระดบั 1% ดงันัน้ระดบักำรเสริมท่ี 0.75 % จึงน่ำจะเป็น

ระดบักำรเสริมท่ีเหมำะสมท่ีท ำให้น ำ้เชือ้กระบือภำยหลงักำรแช่แข็งมีคณุภำพดี  
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Table 3 Cost of Diluters 

Diluter Cost (Baht/Litre) 

Egg Yolk Tris  670.00 

Egg Yolk Tris+ 0.25 % Equex STM  730.50 

Egg Yolk Tris+ 0.50 % Equex STM  793.00 

Egg Yolk Tris+ 0.75% Equex STM  855.50 

Egg Yolk Tris+ 1.0 % Equex STM  918.00 

 

สรุปผลการทดลอง 

 จำกผลกำรทดลองเปรียบเทียบกำรเสริมEquex STM ในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ไข่แดงทริสท่ีระดบัควำม

เข้มข้น 0.25, 0.5, 0.75 และ 1% (v/v) ท่ีมีผลตอ่คณุภำพน ำ้เชือ้แช่แข็งกระบือ สำมำรถสรุปได้วำ่ กำรเสริม Equex 

STM สำมำรถเพ่ิมอตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุ และจ ำนวนอสจิุท่ีมีอะโครโซมและเย่ือหุ้มเซลล์สมบรูณ์เพ่ิมสงูกวำ่กำร

ไมเ่สริม และกำรเสริมท่ีระดบั 0.75% และ 1% มีผลท ำให้จ ำนวนจ ำนวนอสจิุท่ีมีอะโครโซมและเย่ือหุ้มเซลล์สมบรูณ์

สงูท่ีสดุ จงึแนะน ำให้เสริมท่ีระดบัควำมเข้มข้น 0.75% เน่ืองจำกต้นทนุคำ่สำรเคมีต ่ำกว่ำกำรเสริมท่ีระดบั 1% 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ศนูย์ผลิตน ำ้เชือ้สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตน ำ้เชือ้แชแ่ข็งกระบือปลกัโดยกำรปรับปรุงคณุภำพ

น ำ้เชือ้ด้วยกำรเสริม Equex STM ในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ไข่แดงทริสได้ เน่ืองจำกเม่ือเสริมEquex STM แล้วท ำให้

อตัรำกำรรอดชีวิตของตวัอสจิุเพ่ิมขึน้ ขณะเดียวกนั Equex STM ช่วยลดควำมเสียหำยของอะโครโซมระหวำ่ง

กระบวนกำรแช่แข็งลงได้ จำกผลดงักลำ่วจะสง่ผลให้อตัรำกำรคดัทิง้น ำ้เชือ้หลงัแช่แข็งลดลง ท ำให้ศนูย์ผลิต

น ำ้เชือ้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึน้ อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ในน ำ้เชือ้แช่แข็งกระบือปลกัท่ีเสริม Equex STM ควร

มีกำรวิจยัทดลองถงึอตัรำกำรผสมติดจำกกำรใช้น ำ้เชือ้ดงักลำ่วตอ่ไป 
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น ำ้เชือ้แช่แข็ง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นรอบวงอัณฑะกับปริมาตรและคุณภาพน า้เชือ้ 
ของโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ 

 
ธวัชชัยโพธ์ิค า1จิตศกัดิ์ เมืองเขยีว2 

 
บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขนำดเส้นรอบวงอณัฑะ (SC) ของ

โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ กับคุณภำพน ำ้เชือ้ได้แก่ ปริมำตร (semen volume) อัตรำกำรเคลื่อนท่ีของอสุจิ 

(sperm motility) และจ ำนวนอสจิุทัง้หมด (total sperm count) โดยท ำกำรศกึษำในโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์

จ ำนวน70 ตัว ท่ีแบ่งเป็น 3 กลุ่มตำมระดับสำยเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชียน โดยกลุ่มท่ี 1 คือโคระดบัสำยเลือด

โฮลสไตน์ฟรีเชียน75-87.5% กลุม่ท่ี 2คือโคระดบัสำยเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชียนมำกกว่ำ 87.5-93.75% และกลุ่มท่ี 

3คือโคระดบัสำยเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชียนมำกกว่ำ 93.75% ท ำกำรเก็บข้อมลูขนำดเส้นรอบวงอณัฑะ ท่ีอำยุ 612 

และ18 เดือน และข้อมลูคณุภำพน ำ้เชือ้ของโคตัง้แตอ่ำยเุร่ิมรีดเก็บน ำ้เชือ้ได้ครัง้แรก เป็นประจ ำทุกสปัดำห์จนถึง

อำย ุ36 เดือน ผลกำรศึกษำพบว่ำ ขนำดเส้นรอบวงอณัฑะ อำยุเร่ิมรีดน ำ้เชือ้ครัง้แรกและปริมำตรน ำ้เชือ้ของแต่

ละกลุม่ไมแ่ตกตำ่งกนัทำงสถิติ (P>0.05) แต่อตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุของกลุ่มท่ี 1มีค่ำสงูสดุ (64.70±0.62%) 

รองลงมำคือกลุม่ท่ี 2(62.59±0.63%) และต ่ำสดุคือกลุม่ท่ี 3 (58.34±1.03%)(P<0.05)จ ำนวนอสจิุทัง้หมดของโค

กลุ่มท่ี 2มีค่ำสงูสดุ (10,973±183x106ตวั) รองลงมำคือกลุ่มท่ี 1 (10,247±189x106 ตวั) และต ่ำสดุคือกลุ่มท่ี 3 

(9,519±240x106 ตัว) (P<0.05)เมื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ พบว่ำขนำดเส้นรอบวงอัณฑะทุกช่วงอำยุกับ 

ปริมำตรน ำ้เชือ้ และจ ำนวนอสจิุทัง้หมด มีควำมสมัพนัธ์ในรูปแบบสมกำรเส้นตรง ผลจำกกำรศกึษำนีชี้ว้่ำโคนมท

รอปิคอลโฮลสไตน์ทุกระดับสำยเลือดมีขนำดเส้นรอบวงอัณฑะไม่แตกต่ำงกันและขนำดเส้นรอบวงอัณฑะมี

ควำมสมัพนัธ์กบัปริมำตรน ำ้เชือ้และจ ำนวนอสจิุทัง้หมดในรูปแบบของสมกำรเส้นตรงแต่ 

R2ต ่ำมีคำ่อยู่ในช่วง 0.0002-0.0902 

 

 

 

 
ค าส าคัญ: คณุภำพน ำ้เชือ้ โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ ปริมำตร เส้นรอบวงอณัฑะ     

เลขทะเบียนวิจยั: 56(1)-0208-012 
1 ศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสระบรีุ ต ำบลทบักวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 18260 
2ศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสรุำษฎร์ธำนี  ต ำบลมะลวน อ ำเภอพนุพิน จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี  84130 
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Relationship between Scrotal Circumference with Volume and Semen Quality of 

Tropical Holstein Bulls 

 
Twatchai Pocum1Jitthasak   Maungkhiow 2 

 
Abstract 

 The objective of this study was investigated the relationship between scrotal 

circumference of Tropical holstein bulls and semen quality: semen volume, sperm motility and total 

sperm count.  Tropical Holstein bulls were divided into 3 groups according to their percentage of 

Holstein Friesian genetics, group 1; 75-87.5% group 2; 87.5-93.75% and group 3; 93.75%. Data of 

Scrotal circumference were collected at the age 6, 12 and 18 months old.  Data of semen quality 

were collected started at the age of first collectable semen samples till 36 months old. The results 

revealed that scrotal circumference, age of first semen collection and semen volume were not no 

significant different (P>0.05). It also showed that group 1had the highest sperm motility 

(64.70±0.62%), the second was group 2 (62.59±0.63%) and the lowest was group 3 (58.34±1.03) 

(P<0.05). Highest total sperm count was group 2 (10,973±183x106) followed by group 1 

(10,247±189x106) and the lowest was group 3 (9,519±240x106) (P<0.05). The result also showed that 

Tropical Holstein bull’s scrotal circumference at all ages, semen volume and total sperm count were 

positive linear regression. This study indicated that scrotal circumference of all Tropical Holstein bull 

groups had no significant difference, and had positive linear regression with the semen volume and 

total sperm count but low R2 value are in the range 0.0002-0.0902. 
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ค าน า 

กรมปศุสตัว์ โดยส ำนักเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ มีภำรกิจหน้ำท่ีผลิตน ำ้เชือ้พ่อโคนมพันธุ์ดี

เพ่ือให้บริกำรผสมเทียมกับโคนมของเกษตรกรทั่วประเทศ โดยมีกำรสร้ำง คดัเลือกและทดสอบ พ่อพันธุ์จำก

โครงกำรผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ ซึง่เป็นพ่อพนัธุ์โคนมท่ีมีระดบัสำยเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชียนโดย

กำรปรับปรุงพนัธุ์ให้เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมและกำรเลีย้งดขูองประเทศไทย มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด

ลกัษณะกำรให้ผลผลิตน ำ้นม(ปริมำณน ำ้นม ไขมนั และโปรตีน) และมีลกัษณะรูปร่ำง (ขำและกีบ และระบบเต้ำ

นม)ท่ีดี นอกจำกนีส้ ำนักเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสตัว์มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนำโคนมพันธุ์นีใ้ห้ เป็นพันธุ์ ท่ี

เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในเขตร้อนชืน้ และเป็นแหล่งสนับสนุนสำยพันธุ์ โคนมท่ีเหมำะสมท่ีสุดส ำหรับ

ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีขัน้ตอนเร่ิมต้นจำกกำรคดัเลือกแมโ่คนมชัน้เลิศจำกฟำร์มเกษตรกร 

ผสมพนัธุ์กบัน ำ้เชือ้พ่อโคนมชัน้เลิศ ถ้ำลกูโคนมท่ีเกิดขึน้เป็นเพศผู้จะถกูรวบรวมจำกฟำร์มเกษตรทัว่ประเทศ เพ่ือ

เลีย้งดแูละทดสอบสมรรถภำพ(performance test) โดยเก็บข้อมลู น ำ้หนกั รูปร่ำง และขนำดอณัฑะ ทุกเดือนจน

อำยุประมำณ 18 เดือน และโครุ่นเพศผู้ทัง้หมดจะถูกประเมินลกัษณะรูปร่ำงโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตอ่จำกนัน้โครุ่นท่ีผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพจะถกูสง่ไปทดสอบคณุภำพน ำ้เชือ้ (semen quality test) ตอ่ไป  

กำรจดักำร เลีย้งดโูคในโครงกำรผลิตพ่อโคนมพนัธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ ตัง้แต่ลกูโคจนกระทัง่น ำไปทดสอบ

คุณภำพน ำ้เชือ้ (semen quality test)นัน้ ต้องใช้งบประมำณจ ำนวนมำกในกำรจัดกำรเลีย้งดู และกำรควบคุม

ป้องกันโรคเพ่ือให้ได้โคท่ีมีสุขภำพดี ดงันัน้กำรหำเคร่ืองมือช่วยในกำรท ำนำยหรือคำดคะเน ปริมำตรและคุณภำพ

น ำ้เชือ้ ท่ีผลิตได้ของโครุ่นตัง้แต่โคอำยุยงัน้อยโดยไม่ต้องรอให้อำยุครบ 18 เดือนก่อนส่งไปทดสอบคณุภำพน ำ้เชือ้ 

เพ่ือประหยดังบประมำณท่ีไม่ต้องรับภำระเลีย้งดลูกูโคทุกตวัจนกระทัง่อำยุครบ 18 เดือน โดยสำมำรถคดัทิง้โคอำยุ

น้อยสว่นหนึง่ท่ีคำดวำ่จะให้ปริมำตรและคณุภำพน ำ้เชือ้ท่ีผลิตได้ต ่ำกวำ่เกณฑ์เมื่อเป็นโครุ่นได้ 

โครุ่นท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกเป็นพ่อพนัธุ์ผสมเทียมตวัชีว้ดัท่ีมีควำมส ำคญัคือขนำดเส้นรอบวงอณัฑะ (SC) 

พบรำยงำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงขนำดเส้นรอบวงอณัฑะกับจ ำนวนอสุจิทัง้หมด ในโคพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน 

(Hahn et al.,1969)และในโคลกูผสมพนัธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนกบัซีบ ูและในโคลกูผสมพนัธุ์ซำฮิวำลกบัซีบู (Latif et 

al.,2009) และมีควำมสมัพนัธ์กบัจ ำนวนอสจิุทัง้หมดในโคพนัธุ์ชำร์โลเล่ย์ (Almquist et al.,1976) และคณุภำพ

น ำ้เชือ้ (Siddiqui et al.,2008) นอกจำกนีย้งัพบวำ่ขนำดเส้นรอบวงอณัฑะมีควำมสมัพนัธ์กบัอตัรำกำรเคลื่อนท่ี

ของอสจิุในโคลกูผสมพนัธุ์แองกสั (Kastelic et al.,2001)  

ดงันัน้จงึท ำกำรศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งขนำดเส้นรอบวงอณัฑะ ของโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์แตล่ะ

ระดบัสำยเลือดท่ีแตกตำ่งกนัท่ีอำยุ 6 12 และ 18 เดือน กบั ปริมำตร อตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุ และจ ำนวนอสจิุ

ทัง้หมด ของโคนมชุดเดียวกันตัง้แต่อำยุเร่ิมรีดน ำ้เชือ้ครัง้แรก จนถึงอำยุ 36 เดือน เพ่ือใช้เป็นตวัชีว้ดัในกำร

คดัเลือกพ่อพนัธุ์โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ตอ่ไป 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

อุปกรณ์และสัตว์ทดลอง 

 ท ำกำรศึกษำจำกกำรรวบรวมข้อมูลพ่อพันธุ์โคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์จ ำนวน 70 ตัวท่ีเข้ำ

ทดสอบในโครงกำรผลิตพ่อโคนมพนัธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ระหวำ่งปีพ.ศ. 2546 ถงึ 2556 ซึง่จดักำรเลีย้งดภูำยใต้

สภำพแวดล้อมของศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ และรีดเก็บทดสอบน ำ้เชือ้ 

ท่ีศูนย์ผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมล ำพญำกลำง จังหวดัลพบุรีโดยแบ่งโคออกเป็น 3 กลุ่ม ตำมระดับ

สำยเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชียน ดงันี ้

 กลุม่ท่ี 1 มีระดบัสำยเลือดโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน 75% ถงึ 87.5%จ ำนวน 23 ตวั 

 กลุม่ท่ี 2 มีระดบัสำยเลือดโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน มำกกวำ่ 87.5% ถงึ 93.75%จ ำนวน 34ตวั 

 กลุม่ท่ี 3 มีระดบัสำยเลือดโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน มำกกวำ่ 93.75%จ ำนวน 13ตวั 

วิธีการ 

 1. ขนำดเส้นรอบวงอณัฑะ วดัด้วยสำยวดั Farmer’s Boy ของ Dalton supplies ltd. Nettlebed 

Hemley On Thames Oxon England โดยใช้สำยวดั วดัรอบส่วนท่ีกว้ำงท่ีสดุของลกูอณัฑะอ่ำนค่ำหน่วยเป็น

เซนติเมตรตำมวิธีของ Foote (1969) ของโคนมพนัธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์เพศผู้ ท่ีอำย ุ6 12 และ18 เดือน 

 2. ตรวจคณุภำพน ำ้เชือ้(รพีพรรณ,2551)ตัง้แต่เร่ิมรีดน ำ้เชือ้ครัง้แรกสปัดำห์ละ 1 ครัง้ จนถึงอำยุ 

36 เดือนโดย 

 - ปริมำตรน ำ้เชือ้ตรวจด้วยตำเปล่ำดูจำกหลอดเก็บน ำ้เชือ้ท่ีมีขีดบอกปริมำตรท่ีข้ำงหลอดอ่ำนค่ำ

หน่วยเป็นมิลลิลิตร 

 - อตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์ชนิดตดัแสง phase contrast microscope ท่ีมี

แท่นอุน่สไลด์บนตวักล้องอณุหภมูิ 37 องศำเซลเซียส ก ำลงัขยำย 400 เท่ำ โดยให้คะแนนเป็นค่ำร้อยละของอสจิุ

ท่ีเคลื่อนท่ีเปรียบเทียบกบัอสจิุทัง้หมด 

 - จ ำนวนอสจิุทัง้หมด อำ่นค่ำหน่วยเป็นล้ำนตวัได้จำกกำรค ำนวณโดยปริมำตรคณูกบัควำมเข้มข้น ซึง่

วดัควำมเข้มข้นด้วยเคร่ืองตรวจวดัควำมเข้มข้นของน ำ้เชือ้ (spectrophotometer) หน่วยเป็น ล้ำนตวัตอ่มิลลิลิตร 

การวิเคราะห์และแปรผล 

 วิเครำะห์ข้อมลูโดยกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนด้วยวิธี General Linear Modelแสดงค่ำเฉลี่ยเป็น 

Least Square Meanวิเครำะห์ควำมแตกตำ่งของคำ่เฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Testวิเครำะห์

ค่ำควำมสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) และรูปแบบของสมกำรควำมสมัพนัธ์ด้วยวิธี Simple regression 

ของเส้นรอบวงอณัฑะ กบัข้อมลูปริมำตรน ำ้เชือ้ อตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุ และจ ำนวนอสจิุทัง้หมด 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลกำรศกึษำข้อมลูขนำดเส้นรอบวงอณัฑะในโคนมพนัธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์เพศผู้ ท่ีอำยุ 6 12 และ18 

เดือน พบว่ำโคทัง้ 3 กลุ่มระดบัสำยเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชียน มีขนำดเส้นรอบวงอณัฑะไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 

(P>0.05) โดยพบว่ำพ่อพนัธุ์ท่ีอำยุ 6 12 และ 18 เดือน  มีขนำดเส้นรอบวงอณัฑะ16-1727-28และ 32-35 ซม.

ตำมล ำดบั(Table 1) แสดงให้เห็นว่ำโคนมพนัธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ทุกระดบัสำยเลือดมีขนำดเส้นรอบวงอณัฑะ

ไมแ่ตกตำ่งกนั เมื่อเปรียบเทียบกบัโคสำยพนัธุ์อื่นพบวำ่โคนมพนัธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ มีขนำดเส้นรอบวงอณัฑะ

เลก็กวำ่สำยพนัธุ์อื่น เช่น โคนมโฮลสไตน์ท่ีอำยุ 18 เดือนมีขนำดเส้นรอบวงอณัฑะเฉลี่ยไม่ต ่ำกว่ำ 35 ซม.(Hahn 

et al.,1969) และโคเนือ้ท่ีอำย ุ6 เดือนมีขนำดเส้นรอบวงอณัฑะเฉลี่ย22-26 ซม.และอำยุ 12 เดือนมีขนำดเส้นรอ

บวงอณัฑะเฉลี่ย30-33 ซม.(Albert and Kim, 2000)โดยขนำดเส้นรอบวงอณัฑะเป็นผลมำจำกอิทธิพลของ

พนัธุกรรม อตัรำกำรเจริญเติบโตและลกัษณะเฉพำะของโคแตล่ะตวั (Lunstra et al.,1978) 

 

Table 1Least Square MeansSEscrotal circumference of Tropical Holstein bulls. 

       Age in months Scrotal circumference(cm.) 
Group 1 Group 2 Group 3 

         Bulls (N) 23 34 13 
6 16.96±0.45 17.22±0.32 17.38±0.62 
12 27.36±0.60 28.62±0.54 27.84±0.60 
18 33.35±0.73 32.45±1.07 35.00±0.76 

 

กำรศกึษำคณุภำพน ำ้เชือ้พ่อโคตัง้แต่อำยุเร่ิมรีดน ำ้เชือ้ครัง้แรก จนถึงอำยุ 36 เดือนพบว่ำพ่อโคทัง้ 3 กลุ่ม

ระดบัสำยเลือดมีอำยเุฉลี่ยเร่ิมรีดน ำ้เชือ้ครัง้แรกไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ (P>0.05)โดยสำมำรถรีดเก็บน ำ้เชือ้ครัง้แรก

ได้เมื่อพ่อโคมีอำยุ20-22 เดือน (Table 2)ซึง่อยู่ในช่วงอำยุใกล้เคียงกบัพ่อโคสำยพนัธุ์อื่น เช่น ในโคลกูผสมระหว่ำง

พนัธุ์โฮลสไตน์กบัซีบูสำมำรถรีดเก็บน ำ้เชือ้ได้ครัง้แรกเมื่ออำยุเฉลี่ย 20 เดือน(Siddiqui et al., 2008) ส่วนในโคพนัธุ์

ชำร์โรเลย์สำมำรถรีดเก็บน ำ้เชือ้ได้ครัง้แรกเมื่ออำยุเฉลี่ย24 เดือนโดยขนำดเส้นรอบวงอณัฑะสำมำรถเพ่ิมขนำดได้

อีกจนถึงอำยุ 3 ปี และอัตรำกำรเพ่ิมขนำดเส้นรอบวงอัณฑะยังมีอิทธิพลต่อควำมสำมำรถในกำรสร้ำงอสุจิ 

(Almquist et al., 1976) 

Table2Least Square MeansSEage of first collectionandsemen quality of Tropical Holstein bulls  

parameter Tropical Holstein bulls 
Group 1 Group 2 Group 3 

Age of first collection (months) 22.43±0.59 20.94±0.89 22.67±1.32 
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Semen volume (ml.) 5.94±0.09 5.91±0.8 5.97±0.09 
Sperm motility(%) 64.70±0.62a 62.59±0.63b 58.34±1.03c 
Total spermcount (x106cell) 10,247±189b 10,973±183a 9,519±240c 

abc ตวัอกัษรที่แตกตำ่งกนัอยู่ในแนวนอนเดียวกนัแตกตำ่งกนัทำงสถิติ (P0.05) 

กำรศกึษำคณุภำพน ำ้เชือ้ พบวำ่ปริมำตรเฉลี่ยของน ำ้เชือ้ท่ีรีดเก็บได้ไมแ่ตกตำ่งกนั แตอ่ตัรำกำรเคลื่อนท่ี

ของอสจิุ และจ ำนวนอสจิุทัง้หมดมีควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05) โดยอตัรำกำรเคลื่อนท่ี

ของอสจิุในโคกลุม่ท่ี 1 มีคำ่สงูสดุคือ 64.70±0.62% รองลงมำคือโคกลุม่ท่ี 2 และต ่ำสดุคือโคกลุม่ท่ี 3 มีคำ่เท่ำกบั

62.59±0.63% และ 58.34±1.03% ตำมล ำดบั (P<0.05) และจ ำนวนอสจิุทัง้หมด พบวำ่โคกลุม่ท่ี 2 มีคำ่สงูสดุคือ 

10,973±183x106 ตวัรองลงมำคือโคกลุ่มท่ี 1 และต ่ำสดุคือโคกลุ่มท่ี 3 มีค่ำเท่ำกบั 10,247±189 x106ตวัและ 

9,519±240x106ตวั ตำมล ำดบั (P<0.05) ดงัTable 2สอดคล้องกบั จตพุรและสดุำ (2548) รำยงำนว่ำพ่อพนัธุ์โค

นมระดับสำยเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชียนต ่ำจะมีอัตรำกำรเคลื่อนท่ีของอสุจิมีค่ำสูงกว่ำโคนมระดับสำยเลือดสูง 

โดยเฉพำะช่วงฤดกูำลท่ีสภำพอำกำศร้อนและมีควำมชืน้สงูเน่ืองจำกพ่อโคระดบัสำยเลือดต ่ำ สำมำรถปรับสภำพ

สมดลุของร่ำงกำยให้เข้ำกบัสภำพอำกำศได้ดีกว่ำพ่อโคระดบัสำยเลือดสงู เน่ืองจำกลกัษณะทำงพนัธุกรรมบำง

ประกำรในโคระดับสำยเลือดสูงจะสำมำรถแสดงออกได้ดีก็ต่อเมื่ออำศัยอยู่ในสภำพอำกำศค่อนข้ำงเย็นถึง

อำกำศหนำว ถงึแม้วำ่โคจะถกูเลีย้งดใูนสภำพแวดล้อมท่ีมีอำกำศร้อนมำเป็นเวลำนำน (Hahn, 1999) นอกจำกนี ้

โคระดบัสำยเลือดสูงยังมีอตัรำกำรเผำผลำญพลงังำนท่ีมำกกว่ำโคท่ีมีถ่ินก ำเนิดอยู่ในประเทศแถบร้อน ซึ่ งกำร

เผำผลำญอำหำรท ำให้เกิดควำมร้อนแฝงในร่ำงกำยมำกมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรทนร้อนและกำรระบำย

ควำมร้อนออกจำกร่ำงกำย (Virginia et al.,1984) ดังนัน้จึงอำจเป็นสำเหตุท ำให้ร่ำงกำยของพ่อโคมี

ควำมสำมำรถในกำรปรับสภำวะสมดลุร่ำงกำยตำ่งกนั สง่ผลถงึคณุภำพน ำ้เชือ้ท่ีแตกตำ่งกนั โดยเฉพำะอตัรำกำร

เคลื่อนท่ีของอสจิุ 

เมื่อพิจำรณำควำมสมัพันธ์ของขนำดเส้นรอบวงอณัฑะ กบั ปริมำตร อตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสุจิ และ

จ ำนวนอสุจิทัง้หมด ผลกำรทดลองพบว่ำขนำดเส้นรอบวงอัณฑะทุกช่วงอำยุไม่มีควำมสัมพันธ์กับอัตรำกำร

เคลื่อนท่ีของอสจิุแตม่ีควำมสมัพนัธ์กบัปริมำตร และจ ำนวนอสจิุทัง้หมด (P<0.05)ดงัTable 3 

Table3Correlation coefficients and Regression of scrotal circumferenceand semen volume,Sperm 

motility, total sperm count. 

Age of months Correlationcoefficients P-value Regression R2 
Semen volume     

6 0.16 ** y = -0.0115x+ 6.0937 0.0002 
12 0.16 ** y = 0.118x + 2.8124 0.0340 
18 0.21 ** y = 0.2368x - 2.093 0.0902 
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Sperm motility     
6 0.12 NS - - 
12 0.06 NS - - 
18 0.09 NS - - 

Total sperm count     
6 0.32 ** y = 30.219x + 10,193 0.0002 
12 0.28 ** y = 382.66x - 269.64 0.0817 
18 0.26 ** y = 411.12x – 3,716.9 0.0668 

**   P < 0.001, NS  Non singnificant  

 โดยมีรูปแบบของสมกำรถดถอย (regression) ระหวำ่งขนำดเส้นรอบวงอณัฑะ ของโคพ่อพนัธุ์ทัง้ 3 ช่วง

อำย ุ6 12 และ 18 เดือนกบัปริมำตรและจ ำนวนอสจิุทัง้หมดพบวำ่มีควำมสมัพนัธ์ในรูปแบบสมกำรเส้นตรง ดงั

Figure1-3 

  
Figure1.Correlationof 6 monthsscrotal circumference and a: semen volume,b: total sperm count. 

  
Figure2.Correlation of 12 months scrotal circumference and a: semen volume, b: total sperm count 
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Figure3.Correlation of 18 months scrotal circumference and a: semen volume, b: total sperm 

count. 
สอดคล้องกบั Latif et al. (2009) ท ำกำรศกึษำในโคลกูผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน และโคลกูผสมซำฮีวำลท่ี

อำยุระหว่ำง15 ถึง 20 เดือน พบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงขนำดเส้นรอบวงอณัฑะกบัปริมำตร และจ ำนวนอสจิุ แต่

ขดัแย้งกบัKastelic et al. (2001)รำยงำนว่ำโคลกูผสมแองกสัท่ีอำยุประมำณ 16 เดือนมีควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

ขนำดเส้นรอบวงอัณฑะกับอตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสุจิจำกควำมสมัพันธ์ดังกล่ำวจึงมีกำรน ำขนำดเ ส้นรอบวง

อณัฑะมำใช้ในกำรท ำนำยคณุภำพน ำ้เชือ้โคก่อนเข้ำสูว่ยัเจริญพนัธุ์ เพ่ือประหยดัแรงงำน และงบประมำณในกำร

จดักำร เลีย้งดโูคเพศผู้  โดยพบรำยงำน กำรใช้ขนำดเส้นรอบวงอณัฑะเป็นตวัชีว้ดัเกณฑ์กำรคดัเลือกในโคเนือ้ได้

ตัง้แต่โคอำยุ 12 เดือน ซึ่งโคท่ีเหมำะสมเป็นพ่อพันธุ์ผสมเทียมได้ควรมีเส้นรอบวงอณัฑะไม่ต ่ำกว่ำ 24 ซม. 

(Albert and Kim, 2000) ส่วนโคนมลกูผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนควรมีขนำดเส้นรอบวงอณัฑะไม่ต ่ำกว่ำ 30 ซม.เมื่อ

อำย1ุ8 เดือน (Latif et al., 2009) ส ำหรับกำรศกึษำในครัง้นีพ้บว่ำโคทุกกลุ่มท่ีอำยุ 6 เดือนมีขนำดเส้นรอบวงอณัฑะ

มีค่ำระหว่ำง 16-17 ซม.  ท่ีอำยุ 12 เดือนมีค่ำระหว่ำง 27-28ซม.และท่ีอำยุ 18 เดือนมีค่ำระหว่ำง 32-35 ซม.ส ำนกั

เทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ท ำกำรคัดเลือกพ่อพันธุ์ โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์เพ่ือทดสอบ

คณุภำพน ำ้เชือ้เมื่ออำยุ15-18 เดือน ซึ่งถือเป็นช่วงอำยุท่ีโคเข้ำสู่วยัเจริญพันธุ์แล้ว ขนำดเส้นรอบวงอณัฑะมีกำร

เปลี่ยนแปลงคอ่นข้ำงน้อยกวำ่เมื่อเทียบกบัช่วงอำยนุ้อย 

จำกสมกำรควำมสมัพันธ์ในกำรศึกษำครัง้นีพ้บว่ำไม่ควรใช้ขนำดเส้นรอบวงอณัฑะเป็นตวัชีว้ดัในกำร

ท ำนำยคณุภำพน ำ้เชือ้เพียงค่ำเดียว เน่ืองจำกสมกำร regression ท่ีได้จำกกำรศกึษำมีค่ำ R2 ค่อนข้ำงต ่ำท ำให้

กำรท ำนำยขำดควำมแม่นย ำ ควรมีกำรศึกษำถึงปัจจัยอื่นท่ีเก่ียวข้องกับคุณภำพน ำ้เชือ้ในลักษณะ multiple 

regressionจะท ำให้กำรท ำนำยแมน่ย ำมำกย่ิงขึน้ ซึง่มีผู้ท ำกำรศกึษำพบปัจจยัหลำยอย่ำงท่ีมีอิทธิพลต่อคณุภำพ

น ำ้เชือ้ เช่น พนัธุกรรม (สำยณัห์และ จตพุร, 2548)อำหำร กำรจดักำร (Latif et al., 2009) นอกจำกนีย้งัพบว่ำ 

ควำมถ่ีในกำรรีดเก็บน ำ้เชือ้ กำรกระตุ้นก่อนกำรรีดน ำ้เชือ้ สภำพแวดล้อม และสภำพภูมิอำกำศล้วนแต่มีผลต่อ

คณุภำพน ำ้เชือ้ทัง้สิน้ (Graves, 1978) 
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สรุปผลการทดลอง 

 สรุปได้ว่ำโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ทุกระดบัสำยเลือดมีขนำดเส้นรอบวงอัณฑะไม่แตกต่ำงกันและ

ขนำดเส้นรอบวงอณัฑะมีควำมสมัพนัธ์กบัปริมำตรน ำ้เชือ้และจ ำนวนอสจิุทัง้หมดในรูปแบบของสมกำรเส้นตรง

แตค่ำ่สมัประสิทธ์ิแสดงกำรตดัสินใจมีคำ่ต ่ำ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในกำรคดัเลือกโคเพ่ือเป็นพ่อพันธุ์ผสมเทียมควรน ำขนำดเส้นรอบวงอณัฑะไปใช้ในกำรพิจำรณำร่วม

ตวัชีว้ดัอื่นโดยใช้ขนำดเส้นรอบวงอณัฑะช่วยในกำรคำดคะเนผลผลิตน ำ้เชือ้ท่ีจะได้จำกโคพ่อพันธุ์ ท่ีผ่ำนกำร

ทดสอบเน่ืองจำกพบควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งขนำดเส้นรอบวงอณัฑะกบัปริมำตรน ำ้เชือ้และจ ำนวนอสจิุทัง้หมด แต่

ไมส่ำมำรถบ่งชีค้ณุภำพน ำ้เชือ้ได้  ทัง้นีข้นำดเส้นรอบวงอณัฑะท่ีเหมำะสมไมค่วรต ่ำกวำ่คำ่เฉลี่ยฝงู 
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การพัฒนาและพสูิจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์แกโนคลอรีน 

  17 ชนิด และสารกลุ่มโพลีคลอริเนตเตด็ไบฟีนิล 6 ชนิด ในคราวเดียวกันในไข่ไก่ด้วยวิธี GC-MS/MS 

 

วงศ์ขวญั จิตนพุงศ์1/   สราวุธ ชูกระชัน้1/     

  

บทคัดย่อ 

 กำรพฒันำและพิสจูน์ควำมใช้ได้วิธีวิเครำะห์สำรก ำจดัศตัรูพืชและสตัว์กลุ่มออร์แกโนคลอรีน 17 ชนิด 
และสำรกลุ่มโพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิลหรือพีซีบี 6 ชนิด ในครำวเดียวกนัในไข่ไก่ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS  โดยกำร
สกดัแบบ matrix solid phase dispersion (MSPD)  ใช้โซเดียมซลัเฟตเป็นตวัดดูซบัไขมนัและสิ่งเจือปนต่ำง ๆ 
และใช้ฟลอริซิลแยกสำรท่ีศึกษำออกมำ  พบว่ำมีขัน้ตอนกำรวิเครำะห์ไม่ยุ่งยำกและรวดเร็ว  กำรพิสูจน์ควำม
ใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์ด ำเนินกำรตำมแนวทำงของ Eurachem Guide 2014  พบว่ำมีค่ำสมัประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ 
(R2) ของกำรทดสอบควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำนของ matrix matched standard มำกกว่ำ 0.990  มี
ควำมจ ำเพำะเจำะจงโดยสำมำรถตรวจวดัโดยไมม่ีกำรรบกวนจำกสำรเจือปนท่ีมีในไข่ไก่   วิธีนีใ้ห้ค่ำควำมเข้มข้น
ต ่ำสดุของสำรทุกชนิดท่ีสำมำรถตรวจพบได้เท่ำกบั 0.1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ยกเว้นสำร aldrin, dieldrin และ 
oxychlordane มีค่ำ 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  และค่ำควำมเข้มข้นต ่ำสุดท่ีสำมำรถหำปริมำณได้ไม่เกิน 3 
ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัมในทกุสำร และผลกำรทดสอบท่ีระดบัปริมำณสำรตกค้ำง 5, 10, 20, 50 และ 100 ไมโครกรัม
ตอ่กิโลกรัม มีคำ่ร้อยละกำรกลบัคืนอยู่ในช่วง 67-119, 85–102, 79–94, 88–103 และ 88–104 ตำมล ำดบั  และมี
ค่ำควำมเท่ียงแบบกำรทวนซ ำ้ได้ (% RSDr) อยู่ในช่วง 5-23, 5-21, 3-11, 4-9 และ 3-11 ตำมล ำดบั ดงันัน้วิธี
วิเครำะห์นีม้ีควำมเหมำะสมและสำมำรถน ำไปใช้ตรวจกำรตกค้ำงของสำรก ำจดัศตัรูพืชและสตัว์กลุ่มออร์แกโน
คลอรีน 17 ชนิด และสำรกลุม่พีซีบี 6 ชนิด ในไข่ไก่ด้วยเคร่ืองมือ GC-MS/MS ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : ออร์แกโนคลอรีน, โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล, พิสจูน์ควำมใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์, GC-MS/MS, ไข่ไก่ 
เลขทะเบียนวิชำกำร : 58(2)-0404-045 
1/กลุ่มตรวจสอบคุณภำพเนือ้สัตว์และผลผลิตจำกสัตว์ ส ำนักตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  ถ.ติวำนนท์  ต.บำงกะดี  อ.เมือง              
จ.ปทมุธำนี  12000; โทรศพัท์ 0-2967-9727, โทรสำร 0-2967-9726 
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 Development and validation of analytical method for the simultaneous analysis of 
17 organochlorine pesticides and 6 polychlorinated biphenyls in chicken eggs by GC-MS/MS 

 

Wongkwan Jitnupong1/       Sarawut  Chookrachun1/    

 

ABSTRACT 

A new multiresidues analytical method has been developed and validated for the 
simultaneous determination of 17 organochlorine pesticides (OCPs) and 6 polychlorinated biphenyls 
(PCBs) at trace levels from fortified whole chicken eggs.  The analytes were extracted by matrix solid 
phase dispersion (MSPD) technique using sodium sulfate and cleaned up by florisil column 
chromatography which was highly efficient. These residues were determined by gas chromatography 
triple quadrupole tandem mass spectrometry (GC-MS/MS). The method has been validated based on 
the Eurachem Guide 2014. Performance characteristics were shown as follows : the coefficient of 
determination (R2) of matrix-matched calibration curve were more than 0.990. There was no any 
interfering peak to all target compounds in matrix blank. The limit of detection of each analyte was 0.1 
µg/kg, except aldrin, dieldrin and oxychlordane were 0.5 µg/kg and limit of quantitation of each 
analyte was less than 3  µg/kg. The recoveries were in the range of 67-119, 85–102, 79–94, 88–103 
and 88–104 at fortification levels of 5, 10, 20, 50 and 100 µg/kg respectively. In addition, repeatability 
precision (% RSDr) values were in the range of 5-23, 5-21, 3-11, 4-9 and 3-11 respectively. In 
conclusion, the validated method was suitable for the determination of 17 organochlorine  pesticides 
and 6 polychlorinated biphenyls in whole chicken eggs with GC-MS/MS . 
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ค าน า 

 สำรกลุ่มออร์แกโนคลอรีน (organochlorine pesticides, OCPs) เป็นสำรเคมีก ำจดัศตัรูพืชและสตัว์ท่ี
เป็นอนัตรำยต่อระบบประสำทส่วนกลำงได้แก่ DDT, aldrin, dieldrin, chlordane, heptachlor เป็นต้น  (Rom 
and Markowitz, 2007)  นอกจำกนีย้งัพบว่ำสำรกลุ่มนีอ้ยู่ในสภำพแวดล้อมได้ยำวนำนและมีฤทธ์ิสะสมระยะ
ยำวท่ีร้ำยแรง เช่น มีผู้รำยงำนวำ่ดีดีทีเป็นสำรก่อมะเร็งตบั มะเร็งเม็ดเลือดขำว และท ำให้เกิดโลหิตจำงด้วย อำจ
เกิดเน่ืองจำก ดีดีที ไปกระตุ้นเอ็นไซม์ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรเมตำบอลิซึมของสำรก่อมะเร็งหลำยๆ ชนิด  
รวมทัง้มีคณุสมบตัิท่ีสลำยตวัยำก จึงท ำให้สะสมอยู่ในภำวะแวดล้อมและร่ำงกำยของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ  ในห่วงโซ่
อำหำร (กระทรวงสำธำรณสขุ, 2542)  

สำรโพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิลหรือพีซีบี (polychlorinated biphenyls, PCBs) เป็นสำรประกอบอินทรีย์
ไฮโดรคำร์บอนท่ีมีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (chlorinated hydrocarbon) สำรนีน้ ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยใน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้ำและตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ ต่อมำองค์กำรพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกำพบว่ำสำร PCBs เป็นสำรก่อมะเร็งในสตัว์ และอำจเป็นสำรก่อมะเร็งในมนุษย์ 
(U.S. Environmental Protection Agency, 1996) ซึง่เป็นสำเหตทุ ำให้เกิดผลกระทบต่อสขุภำพอนำมยัของ
มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เน่ืองจำกคุณสมบัติในกำรสลำยตัวยำก คงทน  และสะสมในไขมันของสิ่งมีชีวิต        
(กรมควบคมุมลพิษ, 2549) 

ประเทศไทยมีกำรสง่ออกไข่ไปยงัตำ่งประเทศ โดยมีกรมปศสุตัว์เป็นหน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูลสินค้ำปศสุตัว์

ท่ีส่งออก ซึ่งประเทศคู่ค้ำส ำคัญ เช่น กลุ่มสหภำพยุโรปได้ก ำหนดค่ำปริมำณกำรตกค้ำงหรือกำรปนเปื้อนท่ี

ยอมรับได้ของสำรกลุ่ม OCPs และ PCBs ในไข่ คือ total chlordane (ผลรวมของ cis-, trans-chlordane และ 

oxychlordane) ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม hexachlorocyclohexane beta  isomer  (beta-HCH) ไม่เกิน 

10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม gamma-HCH (lindane) ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม alpha-HCH ไม่เกิน 20 

ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม  aldrin & dieldrin ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  heptachlor & heptachlor epoxide 

ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  hexachlorobenzene (HCB) ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม total DDT 

(ผลรวมของ o,p’-DDT, p,p’-DDT, p,p’-DDD และ p,p’-DDE)  ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (European 

Union, 2008) และ total PCB (ผลรวม PCB 28, 52, 101, 138, 153 และ 180) ไมเ่กิน 40 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม 

(European Union, 2011) ดงันัน้จงึมีควำมจ ำเป็นต้องพฒันำและตรวจสอบควำมใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์สำรกลุ่ม 

OCPs 17 ชนิด และสำร PCBs  6 ชนิด ให้สอดคล้องกบักฎระเบียบของประเทศคู่ค้ำ (European Union, 2008 

และ European Union, 2011) เพ่ือใช้เป็นกลไกและมำตรกำรป้องกนัผลกระทบต่ออตุสำหกรรมภำยในประเทศ 

และปกป้องผู้บริโภคจำกกำรได้รับอำหำรที่มีสำรตกค้ำงท่ีเป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ 

กำรวิเครำะห์สำรกลุ่ม OCPs และ PCBs ซึง่เป็นสำรท่ีไม่มีขัว้ (non polarity) จึงได้มีกำรใช้เทคนิคแยก
สำรและตรวจวดัด้วยเคร่ือง Gas chromatograph - Electron capture detector (GC-ECD) (Chu et al., 2003; 
Valsamaki et al., 2006)  ต่อมำมีกำรน ำเทคนิค Gas chromatography tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) 
(Lehotey et al., 2005; Bolanos et al., 2007) มำใช้ในกำรทดสอบชนิดและตรวจแบบยืนยนัผล   ไข่เป็นอำหำร
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ท่ีมีไขมนัประมำณ 10%  (U.S. Department of Agriculture, 1999)  จึงจ ำเป็นต้องท ำกำรสกดัสำรตกค้ำงท่ี
ละลำยในไขมนัและขจดัสิ่งรบกวนออกเพ่ือให้สำรท่ีต้องกำรวิเครำะห์มีควำมบริสทุธ์ิมำกขึน้ก่อนน ำไปตรวจวดั
ด้วยเคร่ือง GC  ซึง่เทคนิคกำรสกดัมีหลำยวิธี เช่น soxhlet extraction (Tao et al., 2009), gel permeation 
chromatography (GPC) (Furusawa et al., 1998), accelerated solvent extraction (ASE) (Pepper et al., 
2004)ในแตล่ะเทคนิคกำรสกดันิยมใช้ตวัท ำละลำยท่ีไมม่ีขัว้เป็นสว่นใหญ่  จงึท ำให้ไมส่ำมำรถขจดัไขมนัออกได้ดี
เท่ำท่ีควร และส่งผลกระทบรบกวนต่อเคร่ืองมือท่ีใช้วิเครำะห์  จำกกำรศึกษำเอกสำรพบว่ำ Bolaños et al. 
(2007) ได้สกดัตวัอย่ำงไข่ด้วยเทคนิค matrix solid phase dispersion (MSPD) โดยใช้ C18 และแมกนีเซียม
ซลัเฟตบดคลกุเคล้ำเป็นเนือ้เดียวกบัตวัอย่ำงเพ่ือจบัไขมนัและสิ่งรบกวนอื่นๆ   จำกนัน้บรรจุลงในคอลมัน์ฟลอริ
ซิล  และชะสำรท่ีต้องกำรตรวจวดัออกมำด้วยสำรละลำยผสมอะซิโตไนไตรล์กบัเฮกเซน  แล้วชะสำรต่อด้วยสำร
เอทิลอะซิเตท ท ำให้สำรละลำยสกดัตวัอย่ำงท่ีได้มีสิ่งรบกวนกำรวิเครำะห์น้อยลง   

กำรศึกษำในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนำวิธีวิเครำะห์สำรกลุ่ม OCPs 17 ชนิดและสำรกลุ่ม PCBs    
6 ชนิด  ในไข่ไก่ด้วย GC-MS/MS  คณะผู้ศกึษำจึงด ำเนินกำรดดัแปลงเทคนิคกำรสกดัแบบ MSPD จำกวิธีของ 
Bolaños et al. (2007)    โดยดดัแปลงใช้สำรเคมีท่ีใช้ในกำรสกัดและขจดัสิ่งรบกวนท่ีแตกต่ำงกนั  และมี
เหมำะสมกบัเคร่ือง GC-MS/MS (Triple Quadrupole) ท่ีมีอยู่  ให้สอดคล้องกบัแผนตรวจเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำง
ประจ ำปี   เพ่ือให้มัน่ใจว่ำวิธีวิเครำะห์ท่ีพัฒนำขึน้ให้ผลวิเครำะห์ท่ีน่ำเช่ือถือ จึงต้องพิสูจน์ควำมใช้ได้ของวิธี
วิเครำะห์ตำมแนวทำงของ EURACHEM (2014) ซึง่วิธีท่ีผ่ำนกำรพิสจูน์ควำมใช้ได้แล้วสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ตรวจวิเครำะห์ตวัอย่ำงในกำรตรวจเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงและสำรปนเปื้อนในงำนประจ ำของห้องปฏิบัติกำรเคมี
อำหำร สำรตกค้ำงและสำรปนเปื้อน กลุ่มตรวจสอบคุณภำพเนือ้สตัว์และผลผลิตจำกสตัว์ได้  ท ำให้ลูกค้ำเกิด
ควำมมัน่ใจ และเช่ือถือในผลวิเครำะห์ว่ำมีควำมถูกต้อง  แม่นย ำ และครอบคลมุค่ำปริมำณกำรตกค้ำงหรือกำร
ปนเปือ้นท่ียอมรับได้    

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. อุปกรณ์และสารเคมี 
1.1 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ : เคร่ืองชัง่ควำมละเอียด 0.001 กรัม, อปุกรณ์ลดปริมำตรสำรละลำยโดยกำรเป่ำ

ด้วยก๊ำซไนโตรเจน, ตู้อบควำมร้อน, เตำเผำ, เคร่ือง GC-MS/MS (Triple Quadrupole) ย่ีห้อ Varian 
ประกอบด้วย GC รุ่น 450-GC และ Mass spectrometric detector รุ่น 320-MS, โกร่งบดสำรแบบแก้วใส, 
คอลมัน์โครมำโทกรำฟีขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำงภำยใน 1.0 เซนติเมตร ควำมยำว 30 เซนติเมตร,หลอดป่ันเหว่ียง
แก้วชนิดมีขีดบอกปริมำตร ขนำด 15 และ 50 มิลลิลิตร, ชำมระเหยสำร, GC Vial ขนำด 2 มิลลิลิตร 

1.2 สำรเคมี : สำรเคมีท่ีใช้ทุกชนิดเป็น Pesticide residue grade (ยกเว้นตวัท่ีระบุไว้) ไดเอทิลอีเทอร์         
เฮกเซน (n-hexane) ไอโซออกเทน อะซิโตไนไตรล์ เอทิลอะซิเตท ฟลอริซิล ขนำดอนุภำค 60-100 mesh โซเดียม
ซลัเฟต ชนิด anhydrous granular ขนำดอนุภำค 12-60 mesh สำรดดูซบัชนิด C18 ขนำดอนุภำค 50 ไมโครเมตร 
เกรด AR  ขนำดรูพรุน 60 องัสตรอม ก๊ำซฮีเลี่ยม ควำมบริสทุธ์ิ 99.999%, ก๊ำซอำร์กอน ควำมบริสทุธ์ิ 99.999% 
ก๊ำซไนโตรเจน ควำมบริสทุธ์ิ 99.995% 
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1.3 สำรมำตรฐำน 
1.3.1 Pesticide-Mix 323 ย่ีห้อ Dr.Ehrenstorfer Cat No. XA18000323IO ท่ีประกอบด้วยสำรในกลุม่ 

OCPs จ ำนวน 25 สำร ได้แก ่aldrin, cis-chlordane, trans-chlordane, oxychlordane, chlorothalonil, o,p’-
DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’-DDT, dicofol, o,p’-dicofol, dieldrin, alpha-
endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan-sulfate, endrin, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-
HCH, heptachlor, HCB และ cis-heptachlor epoxide ละลำยอยู่ในไอโซออกเทน  ซึง่แตล่ะชนิดมีควำมเข้มข้น 
20 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร  สำร chlorothalonil และ o,p’-dicofol มีควำมเข้มข้น 40  ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร   

1.3.2 PCB-Mix 3 ย่ีห้อ Dr.Ehrenstorfer Cat No. L20030300IO ท่ีประกอบด้วยสำรในกลุม่ PCBs 
จ ำนวน 7 ชนิด ได้แก่ PCB ชนิด 28, 52, 101, 118, 138, 153 และ 180 ละลำยอยู่ในไอโซออกเทน  แตล่ะชนิดมี
ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร 

1.3.3 PCB 30 ย่ีห้อ Dr.Ehrenstorfer  Cat No. L20003000IO  ละลำยอยู่ในไอโซออกเทน  ควำมเข้มข้น 
10 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร   

1.3.4 สำรมำตรฐำนภำยใน (Internal standard)คือ PCB209 ย่ีห้อ Dr.Ehrenstorfer Cat No. 
L20020900IO ละลำยอยู่ในไอโซออกเทน ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร   
2. การเตรียมสารเคมี  

2.1 กำรเตรียมฟลอริซิล  
          ตกัฟลอริซิล (ให้มีปริมำณเพียงพอต่อกำรใช้งำนตำมตำรำงท่ี 1) ลงในชำมระเหยสำร แล้วน ำไปเผำใน
เตำเผำท่ีอณุหภมูิ 650±20 องศำเซลเซียส เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 4 ชัว่โมง   

2.2 กำรเตรียมโซเดียมซลัเฟต  
          ตกัโซเดียมซลัเฟต (ให้มีปริมำณเพียงพอต่อกำรใช้งำนตำมตำรำงท่ี 1) ลงในชำมระเหยสำร แล้วน ำไป
อบในตู้อบท่ีอณุหภมูิ 130±10 องศำเซลเซียส อย่ำงน้อย 16 ชัว่โมง   
3. การเตรียมตัวอย่าง 
     ใช้ไข่ไก่ท่ีมีน ำ้หนกั 60 – 65 กรัมต่อฟอง  จ ำนวน 12 ฟอง  น ำไข่แดงและไข่ขำวใส่ในโถป่ันแล้วท ำกำร
ป่ันรวมให้เข้ำกนั เทเก็บไว้ในหลอดป่ันเหว่ียง ขนำด 50 มิลลิลิตร ก ำหนดให้เป็น sample blank หำกยงัไม่ได้
ทดสอบตวัอย่ำงทนัทีให้เก็บไว้ท่ีอณุหภูมิไม่เกิน -18 องศำเซลเซียส ชั่งตวัอย่ำงน ำ้หนัก 1 กรัม ใส่โกร่งบดสำร
แบบแก้วใส ส ำหรับ spiked sample blank เป็นตวัอย่ำงท่ีต้องกำรศกึษำวิธีกำรทดสอบ โดยกำรเติมสำรละลำย
มำตรฐำนท่ีทรำบชนิดและควำมเข้มข้นลงไปใน sample blank    
4. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 

4.1 ทดสอบหำสภำวะท่ีเหมำะสมของเคร่ือง GC-MS/MS 

         โดยปรับตัง้ค่ำสภำวะต่ำง ๆ ของเคร่ือง GC-MS/MS ซึง่ได้แก่ อณุหภูมิของ injector, oven, transfer line และ 
ion source อตัรำกำรไหลของแก๊สพำ อตัรำส่วนของไอสำรท่ีเข้ำสู่ GC column และศกัย์ไฟฟ้ำของ collision cell ใน
กำรตรวจวดัแยกชนิดสำรกลุ่ม OCPs และ PCBs โดยใช้สำรละลำยผสม Pesticide-Mix 323, PCB-Mix 3, PCB 30 
และ PCB 209 ในกำรทดสอบ  ซึง่ต้องสำมำรถแยกพีคสำรและคำ่มวลตอ่ประจ ุ(m/z) ของแตล่ะสำรท่ีศกึษำได้ 

4.2 ทดสอบหำสภำวะในกำรสกดัสำรกลุม่ OCPs และ PCBs ในไข่ไก่ 
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          สกัดสำรกลุ่ม OCPs และ PCBs ในไข่ไก่ด้วยเทคนิค MSPD โดยดดัแปลงจำกวิธีของ Bolaños et. 
al.(2007) ซึง่วิธีของ Bolaños ทดสอบสำรกลุ่ม OCPs, OPPs และ PCBs โดยน ำตวัอย่ำงไข่น ำ้หนกั 0.5 กรัม 
เติม C18 ซึง่ผ่ำนกำรล้ำงด้วยเฮกเซน ไดคลอโรมีเทนและเมทำนอล อย่ำงละ 2 เท่ำของปริมำตร ปริมำณ 2 กรัม
และแมกนีเซียมซลัเฟต 1 กรัม บดรวมเข้ำกนัให้ละเอียด  เติมสิ่งท่ีบดได้ทัง้หมดลงบนฟลอริซิลปริมำณ 2 กรัม ท่ี
บรรจอุยู่ใน SPE ขนำด 12 มิลลิลิตร  ชะสำรในคอลมัน์ด้วยตวัท ำละลำยผสมอะซิโตไนไตรล์กบัเฮกเซน   (85:15) 
ปริมำตร 1.5 มิลลิลิตร  เอทิลอะซิเตท ปริมำตร 8.5 มิลลิลิตร   และน ำไปตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS  
ผู้ศึกษำได้ดดัแปลงโดยใช้ตวัอย่ำงไข่ไก่น ำ้หนกั 1 กรัม เติมสำรกลุ่ม OCPs และ PCBs ให้ได้ควำมเข้มข้นใน
ตวัอย่ำง 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และเติม PCB 209 (internal standard) ให้ได้ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม ผสมรวมเข้ำกนักบัสำรดูดซบั โดยเปรียบเทียบกำรใช้ชนิดและปริมำณของสำรดดูซบัต่ำงกันระหว่ำง 
C18 และโซเดียมซลัเฟต  บดตวัอย่ำงไข่กบัสำรดดูซบัให้ละเอียดเป็นเนือ้เดียวกนั เติมลงในคอลมัน์โครมำโทกรำฟี
ท่ีบรรจปุริมำณของฟลอริซิลตำ่งๆ  กนั   หลงัจำกนัน้ชะสำรกลุ่ม  OCPs และ  PCBs  ออกจำกคอลมัน์โดยใช้ตวั
ท ำละลำยปริมำตร 25 มิลลิลิตร ท่ีต่ำงชนิดกัน คือ อะซิโตไนไตรล์ ตวัท ำละลำยผสมเอทิลอะซิเตทกับเฮกเซน  
และตวัท ำละลำยผสมไดเอทิลอีเทอร์กบัเฮกเซน ดงัตำรำงท่ี 1 แล้วน ำหลอดป่ันเหว่ียงแก้วชนิดมีขีดบอกปริมำตร 
ขนำด 15 มิลลิลิตร รองรับสำรที่ด้ำนลำ่งของปลำยคอลมัน์ จำกนัน้น ำสำรท่ีชะได้ไปลดปริมำตรสำรละลำยโดยใช้
เคร่ืองเป่ำด้วยก๊ำซไนโตรเจน และอุณหภูมิของอ่ำงน ำ้ไม่เกิน 40 องศำเซลเซียส ระเหยสำรจนเหลือปริมำตร
ประมำณ 0.1 มิลลิลิตร ปรับปริมำตรสดุท้ำยเป็น 1 มิลลิลิตร ด้วยไอโซออกเทน   ถ่ำยสำรละลำยท่ีสกดัได้ใส่ GC 
vial แล้วปิดฝำให้แน่นน ำไปตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS 
 

ตารางที่ 1 สภำวะทดสอบตำ่งๆ ท่ีใช้ในกำรสกดัสำรกลุม่ OCPs และ PCBs ในไขไ่ก่ 

สภำวะทดสอบท่ี 1 2 3 4 5 
ชนิด/ปริมำณสำรดดูซบั C18 2 กรัม +  

โซเดียมซลัเฟต  2 
กรัม 

C18 2 กรัม +  
โซเดียมซลัเฟต  2 
กรัม 

C18 2 กรัม +  
โซเดียมซลัเฟต  

2 กรัม 

โซเดียมซลัเฟต    
4 กรัม 

โซเดียมซลัเฟต   
4 กรัม 

ปริมำณฟลอริซิล 2 กรัม 2 กรัม 2 กรัม 4  กรัม 6  กรัม 

ตวัท ำละลำยท่ีใช้ชะสำร 
(25 มิลลิลิตร) 

อะซิโตไนไตรล์ ไดเอทิลอีเทอร์
กบั 

เฮกเซน  (5:95) 

เอทิลอะซิเตท
กบั 

เฮกเซน (50:50) 

ไดเอทิลอีเทอร์
กบั 

เฮกเซน  
(10:90) 

ไดเอทิลอีเทอร์กบั 
เฮกเซน  (10:90) 

 
5. การพสูิจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ (Method validation) 

5.1 ควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำน (Linearity)  
          ทดสอบด้วยกำรวดั matrix matched standard solution 7 ระดบัควำมเข้มข้น ซึง่ครอบคลมุค่ำปริมำณ
กำรตกค้ำงท่ียอมรับได้ คือ 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50 และ 100 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร และมี PCB 209 เป็น internal 
standard ท่ีควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS ท่ีสภำวะเหมำะสมตำมข้อ 4.1 
ควำมเข้มข้นละ 3 ซ ำ้  สร้ำงกรำฟควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงสดัส่วนควำมเข้มข้นของสำรท่ีศกึษำต่อควำมเข้มข้นของ 
internal standard กบัสดัส่วนของพืน้ท่ีใต้พีคของสำรท่ีศกึษำต่อพืน้ท่ีใต้พีคของ internal standard ค ำนวณหำ
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ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรตัดสินใจ (coefficient of determination, R2) เกณฑ์กำรยอมรับต้องมีค่ำไม่น้อยกว่ำ 0.990 
(R2≥0.990) 

5.2 ควำมจ ำเพำะ (Selectivity) 

ประเมินจำกกำรวิเครำะห์ sample blank กบั spiked sample blank ท่ีเติมสำรกลุ่ม OCPs 17 ชนิดและ
สำรกลุ่ม PCBs  6 ชนิด ท่ีต้องกำรศกึษำ และสำรอื่นๆ ท่ีต้องกำรตรวจสอบกำรรบกวน คือ สำรในกลุ่ม  OCPs 8 
ชนิด และกลุม่ PCBs  2 ชนิด ได้แก่ chlorothalonil, dicofol, o,p’-dicofol, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, 
endosulfan-sulfate, endrin, delta-HCH, PCB 30 และ PCB 118  โดยพิจำรณำสญัญำณของ sample blank 
จะต้องมีน้อยมำกเม่ือเปรียบเทียบกบัสญัญำณของ spiked sample blank แสดงวำ่ไมม่ีกำรรบกวนจำกสำรอื่นท่ี
มีอยู่ในตวัอย่ำง และ retention time (RT) กบัมวลตอ่ประจ ุ(m/z) ของสำรอื่น ๆ ท่ีเติมลงไปในตวัอย่ำง จะต้องไม่
ตรงกนักบัของสำรท่ีศกึษำ  
      5.3 ค่ำควำมเข้มข้นต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจพบได้ (Limit of Detection; LOD) และควำมเข้มข้นต ่ำสุดท่ี
สำมำรถหำปริมำณได้ (Limit of Quantitation; LOQ)  
            ทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้น 3 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม จ ำนวน 10 ซ ำ้ ซึง่ท่ีควำมเข้มข้น
ดงักล่ำวเป็นระดบัต ่ำสุดท่ีคำดว่ำวิธีวิเครำะห์ท่ีพัฒนำขึน้สำมำรถตรวจวิเครำะห์ได้และต ่ำกว่ำค่ำ กำรตกค้ำง
ยอมรับได้ของทุกสำรท่ีศกึษำ น ำสำรละลำยท่ีสกดัได้ไปตรวจวดัหำชนิดและปริมำณสำรด้วยเคร่ือง GC-MS/MS  
ค ำนวณคำ่ LOD = LOD = 3 x S´0 และคำ่ LOQ = 10 x S´0     
      5.4 กำรยืนยนัคำ่ LOD 
             ทดสอบ spiked sample blank ท่ีปริมำณสำรเท่ำกบัค่ำ LOD ท่ีค ำนวณค่ำได้จำกข้อ 5.3 จ ำนวน 10 ซ ำ้ ตรวจ
วิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS แล้วค ำนวณคำ่ signal to noise ratio (S/N) ของแตล่ะสำร  ซึง่ต้องมีคำ่ S/N ≥ 3 
     5.5 กำรยืนยนัคำ่ LOQ 
          ทดสอบ spiked sample blank ท่ีมีปริมำณสำรเท่ำกบั LOQ ท่ีค ำนวณค่ำได้จำกข้อ 5.3 จ ำนวน 10 ซ ำ้  
ตรวจวดัหำปริมำณสำรด้วยเคร่ือง GC-MS/MS   ค ำนวณค่ำร้อยละกำรกลบัคืน (%recovery) และค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำนสัมพัทธ์ (% RSDr) ซึ่งมีเกณฑ์ยอมรับร้อยละกำรกลับคืนและควำมเท่ียงแบบกำรทวนซ ำ้ได้ 
(repeatability precision) จำกคำ่ % RSDr ตำม CODEX (2003) ก ำหนด ดงัตำรำงท่ี 2  
 
ตารางที่ 2 เกณฑ์กำรประเมินควำมแมน่และควำมเที่ยงแบบกำรทวนซ ำ้ได้ (Repeatability precision) ตำม CODEX (2003) 
 

ควำมเข้มข้น (µg/kg) Repeatability (% RSDr) Range of mean % recovery 

≤1 35 50-120 

>1≤10 30 60-120 

>10≤100 20 70-120 
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5.6 ควำมแมน่ (Trueness) และควำมเท่ียงแบบกำรทวนซ ำ้ได้ (Repeatability precision) 
          ทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้น 5, 10, 20, 50 และ 100 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม ควำมเข้มข้น
ละจ ำนวน 10 ซ ำ้ โดยนกัวิเครำะห์คนเดียวกนัและในเวลำเดียวกนั ตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS ค ำนวณ 
ร้อยละกำรกลบัคืน และ % RSDr ประเมินควำมแมน่และควำมเท่ียงเช่นเดียวกบักำรทดสอบยืนยนัคำ่ LOQ  
   5.7 ช่วงกำรใช้งำนของวิธีวิเครำะห์ (Working range) 

          ท ำกำรทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้น 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75 และ 100 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม ควำมเข้มข้นละจ ำนวน 3 ซ ำ้  สร้ำงกรำฟควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงสดัส่วนควำมเข้มข้นของสำรท่ีศกึษำต่อ
ควำมเข้มข้นของ internal standard กับสัดส่วนของพืน้ท่ีใต้พีคของสำรท่ีศึกษำต่อพืน้ท่ีใต้พีคของ internal 
standard  ค ำนวณหำคำ่สมัประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ   เกณฑ์กำรยอมรับต้องมีคำ่ไมน้่อยกวำ่  0.990    
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 

1.1 กำรทดสอบหำสภำวะท่ีเหมำะสมของเคร่ือง GC-MS/MS (Triple Quadrupole) 
           จำกกำรทดสอบสภำวะท่ีเหมำะสมในกำรตรวจวดัสำรกลุ่ม OCPs และ PCBs ของเคร่ือง GC–MS/MS 
(Triple Quadrupole) ย่ีห้อ Varian ประกอบด้วย GC รุ่น 450-GC และ Mass spectrometric detector รุ่น 320-
MS  สำมำรถหำสภำวะท่ีเหมำะสมของเคร่ืองได้ดงันี ้
- สภำวะของสว่น GC 
   ชนิดและขนำดของ GC Column : DB-5MS Ultra Inert ย่ีห้อ Agilent J&W เส้นผ่ำนศนูย์กลำง 0.25 มิลลิเมตร

ควำมยำว 30 เมตร ควำมหนำ stationary phase 0.25 ไมโครเมตร พร้อม
กำร์ดยำว 5 เมตร 

   อณุหภมูิของ Column oven        : 80 องศำเซลเซียส นำน 0.5 นำที เพ่ิมอณุหภมูิช่วงแรกเป็น 140 องศำเซลเซียส 
ด้วยอตัรำ 20 องศำเซลเซียสต่อนำที เพ่ิมอุณหภูมิช่วงท่ีสองเป็น 210 องศำ
เซลเซียส ด้วยอตัรำ 4 องศำเซลเซียสต่อนำที คงไว้ 1 นำที เพ่ิมอณุหภูมิช่วงท่ี
สำมเป็น 290 องศำเซลเซียส ด้วยอตัรำ 10 องศำเซลเซียสตอ่นำที คงไว้  5 นำที 

   ชนิดและอตัรำกำรไหลของก๊ำซพำ (carrier gas)  : ก๊ำซฮีเลียม 1 มิลลิลิตรตอ่นำที 
   ชนิดและอณุหภมูิของ Injection port  :  splitless,  280 องศำเซลเซียส 
   ปริมำตรสำรที่ฉีด : 2 ไมโครลิตร 
- สภำวะของสว่น Mass Spectrometer 
   ชนิด Ion source : EI   
   ชนิดของ Collision gas : ก๊ำซอำร์กอน ที่ควำมดนั 2.0 mtor 
   อณุหภมูิของ Ion source  : 250 องศำเซลเซียส  
   อณุหภมูิของ Transfer line : 280 องศำเซลเซียส 
   อณุหภมูิของ Manifold    : 40 องศำเซลเซียส  
   Detector Voltage : 1900 โวลท์ 
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 จำกสภำวะของเคร่ือง GC-MS/MS  ชนิดวิเครำะห์แยกมวลแบบ Triple Quadrupole ท่ีทดสอบพบว่ำ
กำรตรวจวิเครำะห์สำรกลุ่ม OCPs และ PCBs ท่ีระดบัปริมำณสำรต ่ำๆ นัน้   ควรใช้ injector port แบบ  
splitless ท ำให้ไอสำรท่ีเกิดขึน้เข้ำส่วนของ GC column ได้หมด  สำมำรถตรวจวิเครำะห์สญัญำณได้ดี  ในส่วน
ของอุณหภูมิของ injector port และ transfer line ควรตัง้อุณหภูมิให้มีค่ำใกล้เคียงกับอุณหภูมิจุดระเหย
กลำยเป็นไอของสำรสุดท้ำยท่ีแยกออกมำจำก GC column  ซึง่ช่วยให้ไอสำรไม่สำมำรถควบแน่นกลบัเป็น
ของเหลวได้ และพบวำ่สำร aldrin,  dieldrin และ oxychlordane มีควำมไวของสญัญำณท่ีตรวจวิเครำะห์ได้ไม่ดี
เน่ืองจำกกำรเกิด ionization ในโหมด EI อย่ำงรุนแรง  จงึท ำให้โมเลกุลของสำรดงักล่ำวแตกตวัเป็นไอออนท่ีมีค่ำ 
m/z ต่ำงๆ กนัเป็นจ ำนวนมำกและในแต่ละค่ำ m/z มี relative abundance intensity ต ่ำมำก     ท ำให้เคร่ือง 
GC-MS/MS ตรวจวิเครำะห์ได้ไม่ดี นอกจำกนีพ้บว่ำมีสำร 4 คู่ ท่ีไม่สำมำรถแยกพีคสำรออกจำกกนัได้ด้วย GC 
column ท่ีมี stationary phase เคลือบอยู่ภำยในเป็น 5%diphenyl/95%dimethyl polysiloxane ได้แก่สำร 
oxychlordane กบั cis-heptachlor epoxide, cis-chlordane กบั alpha-endosulfan, p,p’-DDT กบั PCB 138 
และ o,p’-DDT กับ p,p’-DDD  แต่สำมำรถตรวจวิเครำะห์แยกระบุสำรเหล่ำนีอ้อกจำกกันได้ด้วย mass 
spectrometer โดยตรวจวิเครำะห์แบบ Multiple Reaction Monitoring (MRM) และอำศยัค่ำ m/z ของแต่ละสำร
ท่ีแตกต่ำงจึงสำมำรถแยกระบุสำรออกจำกกันได้ ยกเว้นสำร o,p’-DDT และ p,p’-DDD ท่ีไม่สำมำรถแยกออก
จำกกนัได้เน่ืองจำกสำรทัง้คู่มีโครงสร้ำงโมเลกุลคล้ำยคลงึกนั  จึงมีรูปแบบของกำรเกิด ionization ได้ค่ำ m/z ท่ี
เหมือนกนั  ดงัรูปท่ี 1 และตำรำงท่ี 3 ซึง่มีกำรก ำหนดคำ่มำตรฐำนกำรตกค้ำงเป็นคำ่ผลรวมทัง้หมดของสำร DDT 
(European Union, 2008) ดงันัน้กำรศกึษำในครัง้นีจ้ึงได้ท ำกำรตรวจวิเครำะห์สำรทัง้คู่รวมกนั และพบว่ำค่ำ 
retention time (RT) ของสำร chlorothalonil, dicofol, o,p’-dicofol, beta-endosulfan, endosulfan-sulfate, 
endrin, delta-HCH, PCB30 และ PCB118 ไม่ตรงกันกับ RTของสำรท่ีศึกษำ ท ำให้ไม่มีสญัญำณของสำร
ดงักลำ่วมำรบกวนในกำรตรวจวดั 
 

 
    
รูปที่ 1 โครมำโทแกรมของสำรในกลุม่ OCPs และ PCBs ท่ีได้จำกกำรตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS 

(triple quadrupole) โดยใช้ GC column ชนิด DB-5MS Ultra Inert 
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ตารางที่ 3  Retention time มวลสำรตอ่ประจ ุ(m/z) และคำ่ collision energy ของสำรกลุม่ OCPs และ PCBs 
      

No. Compound Segment RT (min) 
Precursor 
ion (m/z) 

Quantifier 
ion  (m/z) 

Quanlifier 
ion  (m/z) 

Collision 
energy 
(volts) 

1 alpha-HCH 1 13.18 219 183 145 10 
2 HCB 1 13.31 284 214 249 30 
3 beta-HCH 2 14.24 219 183 145 12 
4 PCB 30 2 14.47 256 220 186 20 
5 gamma-HCH 2 14.63 219 183 145 12 
6 Chlorothalonil 3 15.31 266 168 231 25 
7 delta-HCH 3 15.87 219 183 145 12 
8 PCB 28 4 17.29 258 186 152 25 
9 Heptachlor 4 17.86 272 237 143 14 

10 o,p’-Dicofol 5 18.64 139 111 75 20 
11 PCB 52 5 18.84 292 222 257 20 
12 Aldrin 5 19.46 263 193 228 27 
13 Dicofol 5 20.10 139 111 75 20 
14 Oxychlordane1/ 6 21.24 185 121 149 10 
15 cis-Heptachlor  

epoxide1/ 
6 21.24 353 263 317 15 

16 trans-Chlordane 7 22.38 373 266 301 15 
17 o,p'-DDE 7 22.61 318 248 176 16 
18 PCB 101 7 22.79 326 256 291 20 
19 alpha-Endosulfan2/ 7 22.95 195 159 125 20 
20 cis-Chlordane2/ 7 22.95 373 266 301 14 
21 p,p'-DDE 8 23.92 318 248 176 15 
22 Dieldrin 8 24.00 263 193 228 28 
23 o,p'-DDD 8 24.15 235 165 199 15 
24 Endrin 9 24.69 263 193 228 26 
25 PCB 1183/ 9 25.03 326 256 291 20 
26 beta-Endosulfan3/ 9 25.03 195 159 125 20 
27 o,p'-DDT4/ 9 25.34 235 165 199 20 
28 p,p'-DDD4/ 9 25.34 235 165 199 20 
29 PCB 153 9 25.68 362 290 327 20 
30 Endosulfan sulfate 10 22.22 274 239 237 12 
31 p,p'-DDT5/ 10 26.40 235 165 199 21 
32 PCB 1385/ 10 26.40 362 290 327 23 
33 PCB 180 11 28.07 396 324 360 20 
34 PCB 209 (IS) 12 31.48 498 428 356 25 

หมำยเหต ุ1/, 2/, 3/, 4/ และ 5/  เป็นล ำดบัของคูพ่ีคสำรที่ RT เดียวกนั 

1.2 สภำวะกำรสกดัสำรกลุม่ OCPs และ PCBs ในไข่ไก ่
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           จำกกำรพฒันำวิธีสกดัตวัอย่ำงไข่ไก่แบบ MSPD ท่ีได้ดดัแปลงวิธีของ Bolaños et al. (2007) ซึง่วิธีท่ี
น ำมำดดัแปลงดงักลำ่วได้คำ่ร้อยละกำรกลบัคืนของสำรกลุ่ม OCPs และ PCBs อยู่ในช่วง 70-105 และ 70-104 
ท่ีควำมเข้มข้น 15 และ 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมนัน้  ผู้ศกึษำได้ด ำเนินกำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์ในครัง้นี ้โดยกำร
เปรียบเทียบสภำวะต่ำงๆ ในกำรสกัดตวัอย่ำงท่ีควำมเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตำมตำรำงท่ี 4 ซึ่งน ำ
ตวัอย่ำงไข่ไก่น ำ้หนกั 1 กรัม ผสมรวมกบั C18 น ำ้หนกั 2 กรัม และโซเดียมซลัเฟตน ำ้หนกั 2 กรัม บดให้ละเอียด
เป็นเนือ้เดียวกนั เติมลงในคอลมัน์ท่ีมีฟลอริซิลน ำ้หนกั 2 กรัม ใช้สำรชะเปรียบเทียบกนัระหว่ำงอะซิโตไนไตรล์ 
สำรละลำยผสมไดเอทิลอีเทอร์กบัเฮกเซน (5:95) และสำรละลำยผสมเอทิลอะซิเตทกบัเฮกเซน (50:50) ปริมำตร
อย่ำงละ 25 มิลลิลิตร พบว่ำกำรชะสำรด้วยอะซิโตไนไตรล์และสำรละลำยผสมไดเอทิลอีเทอร์กับเฮกเซน 
(5:95)ได้คำ่ %recovery ต ่ำกวำ่ 60 ทกุสำรท่ีศกึษำ และสำรสกดัท่ีได้มีสีเหลืองและมีไขมนัตกค้ำงอยู่ สว่นกำรชะ
สำรด้วยสำรละลำยผสมเอทิลอะซิเตทกบัเฮกเซน (50:50) สำรสกดัท่ีได้มีสีเหลืองและมีตะกอน ไม่เหมำะท่ีจะ
น ำไปตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS จึงได้ปรับเปลี่ยนมำใช้ไข่บดรวมกบัโซเดียมซลัเฟตน ำ้หนกั 4 กรัม เพียง
อย่ำงเดียวแทน ซึง่โซเดียมซลัเฟตสำมำรถดดูซบัน ำ้ท่ีอยู่ในตวัอย่ำงได้ดีและบดตวัอย่ำงได้เป็นผงละเอียด และ
เพ่ิมฟลอริซิลท่ีบรรจใุนคอลมัน์เป็น 4 กรัม ชะสำรด้วยตวัท ำละลำยผสมไดเอทิลอีเทอร์กบัเฮกเซน (10:90) ได้ค่ำ
ร้อยละกำรกลบัคืนอยู่ในช่วง 60-125  ซึง่แสดงว่ำสำรผสมท่ีใช้ชะมีสภำพขัว้ใกล้เคียงกบัสำรท่ีศกึษำ แต่พบว่ำ
เม่ือน ำสำรท่ีได้จำกกำรชะไประเหยให้เหลือปริมำตร 0.1 มิลลิลิตร มีไขมนัตกค้ำงอยู่ท่ีก้นหลอดทดลอง แสดงว่ำ
ปริมำณของฟลอริซิล 4 กรัม ยงัไมเ่พียงพอท่ีจะสำมำรถก ำจดัไขมนัและสิ่งสกปรกตำ่งๆ ได้หมด  สง่ผลกระทบต่อ 
GC column เกิดควำมสกปรก กีดขวำงกำรไหลของแก๊ส  ท ำให้สำรถูกชะออกจำก GC column ได้ช้ำลง RT ของ
พีคสำรเลื่อนออกไป  มีควำมยำกต่อกำรระบุต ำแหน่งพีคสำรท่ีศึกษำ  และมีสญัญำณรบกวนจำกกำรตรวจ
วิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS  ต่อมำจึงได้เพ่ิมปริมำณฟลอริซิลเป็น 6 กรัม พบว่ำสำมำรถขจดัไขมนัและสิ่ง
สกปรกต่ำงๆได้หมด  สำรท่ีได้จำกกำรชะมีลกัษณะใสและสะอำด  ได้ค่ำร้อยละกำรกลบัคืนในช่วง 92-101 ใน
ส่วนของสำร chlorothalonil, dicofol,  o,p’-dicofol, beta-endosulfan, endosulfan-sulfate, endrin, delta-HCH, 
PCB30 และ PCB118 ท่ีเติมลงไปนอกเหนือจำกสำรท่ีต้องกำรศกึษำนัน้  พบว่ำทุกสำรได้ค่ำร้อยละกำรกลบัคืนต ่ำ
กว่ำ 70  ในทุกสภำวะท่ีทดสอบ  ดงันัน้วิธีกำรท่ีเหมำะสมในกำรทดสอบสกดัสำรกลุ่ม OCPs ชนิด  aldrin, dieldrin, 
cis-chlordane, trans-chlordane,  o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’-DDT, alpha-
HCH, beta-HCH, gamma-HCH, heptachlor, HCB, cis-heptachlor epoxide, oxychlordane สำรกลุ่ม PCB ชนิด  
28, 52, 101, 138, 153 และ 180 คือ น ำ้หนกัตวัอย่ำงไข่ไก่ 1 กรัม บดผสมกบัโซเดียมซลัเฟต 4 กรัม ให้ละเอียดเป็น
เนือ้เดียวกนั   เติมลงในคอลมัน์ท่ีมีฟลอริซิล 6 กรัม  ชะสำรด้วยตวัท ำละลำยผสมไดเอทิลอีเทอร์กบัเฮกเซน (10:90)  
25 มิลลิลิตร  ระเหยสำรที่ชะได้จนเหลือประมำณ 0.1 มิลลิลิตร ปรับปริมำตรสดุท้ำยเป็น 1.0 มิลลิลิตร ด้วยไอโซ
ออกเทน  แล้วน ำไปตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS  โดยเทียบหำปริมำณสำรกบักรำฟมำตรฐำนแบบ matrix 
matched standard curve ซึง่ใช้ PCB 209 เป็น internal standard 
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ตารางที่ 4  ผลกำรพฒันำวิธีวิเครำะห์ท่ีท ำกำรทดสอบท่ีสภำวะตำ่งๆ 
 

ช่ือสำร 
% Recovery (n=3) ของสภำวะทดสอบ 

1 2 3 4 5 
alpha-HCH 28 43 - 97 96 
HCB 0 43 - 86 92 
beta-HCH 17 23 - 79 95 
PCB 30 1 20 - 32 29 
gamma-HCH 17 57 - 78 97 
Chlorothalonil 0 10 - 23 22 
delta-HCH 8 20 - 39 44 
PCB 28 29 54 - 96 97 
Heptachlor 0 57 - 93 97 
o,p’-Dicofol 0 13 - 29 47 
PCB 52 0 58 - 100 94 
Aldrin 0 41 - 79 99 
Dicofol 0 3 - 22 14 
Oxychlordane 9 39 - 100 97 
cis-Heptachlor epoxide 17 51 - 125 96 
trans-Chlordane 16 51 - 101 99 
o,p’-DDE 17 51 - 88 96 
PCB 101 7 50 - 81 97 
alpha-Endosulfan 0 15 - 45 47 
cis-Chlordane 14 50 - 99 95 
p,p’-DDE 18 51 - 101 98 
Dieldrin 7 41 - 60 96 
o,p’- DDD 17 44 - 92 93 
Endrin 3 18 - 40 49 
PCB 118 0 18 - 45 63 
beta-Endosulfan 0 7 - 34 35 
p,p’-DDD + o,p’-DDT 19 24 - 73 95 
PCB 153 20 38 - 99 98 
Endosulfan sulfate 0 22 - 36 43 
p,p’-DDT 19 44 - 86 99 
PCB 138 17 50 - 89 99 
PCB 180 17 45 - 89 101 
หมายเหตุ  สภำวะทดสอบท่ี 3 สำรละลำยสกดัตวัอย่ำงท่ีได้มีสีเหลืองและมีตะกอนไมส่ำมำรถน ำไปตรวจวดั
ด้วยเคร่ือง  GC-MS/MS ได้ 
 

2.  การพสูิจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์   
2.1 ควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำน (Linearity) 

 จำกกำรทดสอบควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำนของสำรกลุ่ม OCPs และ PCBs พบว่ำสำร cis-
chlordane, trans-chlordane, o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’-DDT, alpha-HCH, 
beta-HCH, gamma-HCH, heptachlor, HCB, cis-heptachlor epoxide, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, 
PCB 153 และ  PCB 180 มีควำมเป็นเส้นตรงตัง้แตค่วำมเข้มข้น 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50 และ 100 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร 
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และสำร aldrin, dieldrin และ oxychlordane มีควำมเป็นเส้นตรงตัง้แตค่วำมเข้มข้น 0.5, 1, 5, 10, 50 และ 100 
นำโนกรัมตอ่มิลลิลิตร โดยมี R2 มำกกว่ำ 0.990 ตำมตำรำงท่ี 5 ซึง่ช่วงควำมเข้มข้นท่ีทดสอบดงักล่ำวครอบคลมุ
ค่ำก ำหนดกำรตกค้ำงหรือกำรปนเปือ้นท่ียอมรับได้สหภำพยุโรป (European Union, 2008 และ European Union, 
2011) ดังนัน้ ช่วงควำมเข้มข้นของสำรละลำยมำตรฐำนนีจ้ึงมีควำมเหมำะสมในกำรใช้เป็นกรำฟมำตรฐำน
ส ำหรับกำรทดสอบสำรตกค้ำงกลุม่ OCPs 16 ชนิด และ PCBs 7 ชนิดดงักลำ่ว 

2.2 ควำมจ ำเพำะ (Selectivity) 
 จำกกำรพิจำรณำโครมำโทแกรมของ sample blank พบว่ำไม่มีพีคสำรรบกวนท่ีมี RT ตรงกบั spiked 
sample blank ดงัรูปท่ี 2-1 ถงึ 2-3  และกำรศกึษำกำรรบกวนจำกพีคสำร chlorothalonil, dicofol, o,p’-dicofol, 
alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan-sulfate, endrin, delta-HCH, PCB 30 และ PCB 118 นัน้ 
พบวำ่ RT และ m/z ไม่ตรงกนักบัสำรท่ีศกึษำ ยกเว้นสำร cis-chlordane กบั alpha-endosulfan ท่ีมี RT ตรงกนั 
แต่มี m/z ท่ีแตกต่ำงกนั จึงสำมำรถแยกระบุแต่ละพีคสำรได้ และสำร endrin, aldrin และ dieldrin มีค่ำ m/z 
เหมือนกนั แตม่ี RT ท่ีแตกตำ่งกนั จงึสำมำรถแยกระบแุตล่ะพีคสำรได้เช่นกนั  ดงันัน้วิธีวิเครำะห์นีม้ีควำมจ ำเพำะ
เจำะจงในกำรวิเครำะห์สำรกลุม่ OCPs จ ำนวน 17 สำร และ PCBs จ ำนวน 6 สำร ท่ีต้องกำรศกึษำ 
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รูปที่ 2-1 โครมำโทรแกรมของสำร alpha-HCH, HCB, beta-HCH, gamma-HCH, PCB28, Heptachlor, ท่ี
ตรวจวดัได้ใน spiked sample blank และ sample blank 
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รูปที่ 2-2 โครมำโทรแกรมของสำร PCB 52, Aldrin,  Oxychlordane, cis-Heptachlor epoxide, trans-
Chlordane, o,p’-DDE, PCB 101, cis-Chlordane, p,p’- DDE  และ Dieldrin ท่ีตรวจวดัได้ใน spiked sample 
blank และ sample blank 
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รูปที่ 2-3 โครมำโทรแกรมของสำร o,p’-DDD, o,p’-DDT + p,p’-DDD, PCB 153, p,p’-DDT, PCB138 และ 
PCB180 ท่ีตรวจวดัได้ใน spiked sample blank และ sample blank 
 

    2.3 คำ่ควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถตรวจพบได้ (Limit of Detection; LOD) และควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถ
หำปริมำณได้ (Limit of Quantitation; LOQ)  
 จำกกำรทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้น 3 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ค ำนวณค่ำ  OD และ 
LOQ ได้ตัง้แต ่0.21 – 0.85 และ 0.70 – 2.83 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม ตำมล ำดบั จึงได้ทดสอบยืนยนัค่ำ LOD ท่ีควำม
เข้มข้นต ่ำกว่ำท่ีค ำนวณได้ และมีค่ำ S/N มำกกว่ำ 3 พบว่ำ สำร cis-chlordane, trans-chlordane, o,p’-DDD, 
p,p’-DDD, o,p’-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’-DDT, alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH,  
heptachlor, HCB, cis-heptachlor epoxide, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153  และ 
PCB 180 ได้ค่ำ LOD  เท่ำกับ 0.1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนสำร aldrin, dieldrin และ oxychlordane ได้
คำ่ LOD เท่ำกบั 0.5 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม  และกำรทดสอบยืนยนัค่ำ LOQ  พบว่ำ ท่ีควำมเข้มข้น 1 ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัม พบว่ำสำร o,p’-DDD, p,p’-DDD, o,p’-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’-DDT, beta-HCH, 
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Heptachlor, PCB 28, PCB 52, PCB 138, PCB 153 และ PCB 180 เท่ำกบั 1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีค่ำร้อยละ
กำรกลบัคืนเฉลี่ยของสำรดงักล่ำวอยู่ในช่วง 67-108 และมีค่ำ % RSDr อยู่ในช่วง 5-21 และสำร aldrin, dieldrin, 
cis-chlordane, trans-chlordane, alpha-HCH, gamma-HCH, HCB, cis-heptachlor epoxide, 
oxychlordane และ PCB101 มีค่ำ LOQ เท่ำกบั 3 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม  มีคำ่ร้อยละกำรกลบัคืนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
71 - 97 และมีค่ำ % RSDr อยู่ในช่วง 5-14 จำกผลกำรทดสอบยืนยนัค่ำ LOQ ท่ีควำมเข้มข้น 1 และ 3 ไมโครกรัม
ตอ่กิโลกรัม นัน้ มีควำมแม่นจำกค่ำร้อยละกำรกลบัคืนและควำมเท่ียงจำกค่ำ % RSDr อยู่ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำน
ของ Codex  (2003)  ซึง่วิธีวิเครำะห์ท่ีพฒันำขึน้นีม้ีค่ำ LOD และค่ำ LOQ ต ่ำกว่ำค่ำก ำหนดกำรตกค้ำงหรือกำร
ปนเปือ้นท่ียอมรับได้ ตำมตำรำงท่ี 5 
 

ตารางที่  5 ค่ำควำมเข้มข้นต ่ำสุดท่ีสำมำรถตรวจพบได้ (LOD) ควำมเข้มข้นต ่ำสุดท่ีสำมำรถหำปริมำณได้ 
(LOQ) และสมัประสิทธ์ิของกำรตดัสินใจ (R2) ของกรำฟมำตรฐำน 
 

ช่ือสำร 

LOD (ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม)  LOQ (ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม) 

% RSDr R2 
ควำมเข้มข้น 

คำ่ S/N เฉลีย่ 

(n=10) 
 

ควำม

เข้มข้น 

%recovery  

 (mean ± SD) 

(n=10) 
alpha-HCH 0.1 15  3 80 ± 6 8 0.995 
HCB 0.1 26  3 71 ± 3 5 0.996 
beta-HCH 0.1 36  1 108 ± 13 12 0.999 
gamma-HCH 0.1 59  3 86 ± 11 13 0.996 
PCB 28 0.1 18  1 78 ± 16 20 0.996 
Heptachlor 0.1 442  1 67 ± 6 9 0.997 
PCB 52 0.1 6  1 79 ± 10 13 0.997 
Aldrin 0.5 24  3 86 ± 8 9 0.996 
Oxychlordane 0.5 11  3 90 ± 7 8 0.997 
cis-Heptachlor-epox.  0.1 244  3 86 ± 8 9 0.998 
trans-Chlordane 0.1 223  3 92 ± 12 13 0.997 
o,p’-DDE 0.1 111  1 81 ± 15 19 0.997 
PCB 101 0.1 8  3 86 ± 7 8 0.998 
cis-Chlordane 0.1 83  3 97 ± 13 14 0.998 
p,p’-DDE 0.1 48  1 76 ± 16 21 0.998 
Dieldrin 0.5 8  3 79 ± 10 12 0.999 
o,p’-DDD 0.1 4  1 92 ± 10 11 0.998 
o,p’-DDT+p,p’-DDD 0.1 8  1 101 ± 5 5 0.997 
PCB 153 0.1 80  1 80 ± 9 11 0.999 
p,p’-DDT 0.1 5  1 96 ± 11 11 0.998 
PCB 138 0.1 15  1 88 ± 12 13 0.999 
PCB 180 0.1 4  1 100 ± 18 18 0.998 
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  2.4 ควำมแมน่ (Trueness) และควำมเท่ียงแบบกำรทวนซ ำ้ได้ (Repeatability precision) 
         จำกกำรทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้น 5, 10, 20, 50 และ 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ควำมเข้มข้นละจ ำนวน 10 ซ ำ้ พบวำ่ท่ีควำมเข้มข้น 5 และ 10 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม ได้ค่ำร้อยละกำรกลบัคืนเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 67-119 และ 85–102 ตำมล ำดบั ซึง่อยู่ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำนท่ี CODEX (2003) ก ำหนดท่ีควำม
เข้มข้น >1–10  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  ต้องได้ค่ำร้อยละกำรกลบัคืนอยู่ในช่วง 60–120 และ spiked sample 
blank ท่ีควำมเข้มข้น 20, 50 และ 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ได้ค่ำร้อยละกำรกลบัคืนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 79–94, 
88–103 และ 88–104 ตำมล ำดบั ซึง่อยู่ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำนท่ี CODEX (2003) ก ำหนดท่ีควำมเข้มข้น >10–
100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ต้องได้ค่ำร้อยละกำรกลบัคืนอยู่ในช่วง 70–120   และจำกกำรค ำนวณค่ำ % RSDr ท่ี
ควำมเข้มข้น 5, 10, 20, 50 และ 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  ได้ค่ำอยู่ในช่วง 5-23, 5-21, 3-11, 4-9 และ 3-11 

ตำมล ำดบั  ซึง่มีค่ำอยู่ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำน CODEX (2003) ก ำหนดท่ีควำมเข้มข้น >1≤10  ไมโครกรัมต่อ

กิโลกรัม คำ่ % RSDr ≤ 30  และท่ีควำมเข้มข้น >10≤100  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  ค่ำ % RSDr ≤ 20  ดงัตำรำง
ท่ี 6 ดงันัน้วิธีวิเครำะห์นีม้ีควำมแมน่และควำมเท่ียงแบบกำรทวนซ ำ้ได้ 
   2.5 ช่วงกำรใช้งำนของวิธีวิเครำะห์ (Working range) 
          จำกกำรทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้น 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75 และ 100 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม ควำมเข้มข้นละจ ำนวน 3 ซ ำ้  สร้ำงกรำฟควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงสดัส่วนควำมเข้มข้นของสำรท่ีศกึษำต่อ
ควำมเข้มข้นของ internal standard กับสัดส่วนของพืน้ท่ีใต้พีคของสำรท่ีศึกษำต่อพืน้ท่ีใต้พีคของ internal 
standard  ค ำนวณหำค่ำ R2  พบว่ำสำร o,p’-DDD, p,p’-DDD กบั o,p’-DDT, o,p’-DDE, p,p’-DDE, p,p’-DDT, 
beta-HCH, heptachlor, PCB 28, PCB 52, PCB 138, PCB 153 และ PCB 180 มีควำมเป็นเส้นตรงของช่วง
กำรใช้งำนตัง้แต ่1 – 100 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม โดยมีคำ่ R2 เท่ำกบั 0.998, 0.996, 0.996, 0.998, 0.997, 0.995, 
0.996, 0.996, 0.998, 0.997, 0.998 และ 0.996 ตำมล ำดบั และสำร aldrin, cis-chlordane, trans-chlordane, 
dieldrin, alpha-HCH, gamma-HCH, HCB, cis-Heptachlor epoxide, oxychlordane และ PCB 101 มีควำม
เป็นเส้นตรงของช่วงกำรใช้งำนตัง้แต่ 3 – 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่ำ R2 เท่ำกบั 0.998, 0.995, 0.996, 
0.998, 0.998, 0.997, 0.995, 0.998, 0.997 และ 0.998 ตำมล ำดบั  ดงันัน้ วิธีวิเครำะห์นีม้ีควำมเป็นเส้นตรงของ
ช่วงกำรใช้งำนครอบคลมุคำ่ก ำหนดกำรตกค้ำงหรือกำรปนเปือ้นท่ียอมรับได้ 
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ตารางที่ 6 ผลกำรทดสอบควำมแมน่และควำมเที่ยงแบบกำรทวนซ ำ้ได้ที่ระดบัควำมเข้มข้นตำ่ง ๆ 
 

สำร 

ควำมเข้มข้น (ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม) (n=10) 
5  10  20  50  100 

% recovery  
(mean ± SD) 

% RSDr  
% recovery  

(mean ± SD) 
% RSDr 

 % recovery  
(mean ± SD) 

% RSDr 
 % recovery  

(mean ± SD) 
% RSDr 

 % recovery  
(mean ± SD) 

% RSDr 

alpha-HCH 75±8 11  85±7 9  82±6 8  99±6 6  93±6 7 
HCB 67±5 7  86±12 14  79±9 11  88±7 7  88±7 8 
beta-HCH 87±8 9  100±8 8  83±8 9  93±8 8  92±9 10 
gamma-HCH 87±9 10  94±7 7  84±9 10  92±7 7  99±11 11 
PCB 28 77±5 6  96±8 8  84±8 10  94±6 6  92±6 6 
Heptachlor 97±11 11  94±7 7  81±7 8  96±9 9  96±8 8 
PCB 52 79±7 9  98±8 8  87±8 9  94±6 6  93±9 10 
Aldrin 83±12 15  90±12 13  80±7 9  94±8 8  95±10 10 
Oxychlordane 95±6 7  94±5 5  84±10 11  94±5 6  93±7 7 
cis-Hept. epoxide  94±8 11  96±9 10  82±6 7  94±7 7  94±9 9 
trans-Chlordane 89±18 20  95±7 8  84±8 10  103±7 7  94±8 8 
o,p’-DDE 78±7 9  94±10 11  84±4 5  99±6 6  97±10 10 
PCB 101 85±7 8  96±7 8  86±6 7  100±7 7  94±8 9 
cis-Chlordane 83±16 20  101±14 14  89±8 10  99±6 6  93±6 6 
p,p’-DDE 90±9 10  98±6 6  90±6 6  100±6 6  94±5 5 
Dieldrin 86±20 23  90±19 21  87±9 11  100±9 9  88±9 11 
o,p’-DDD 107±10 9  97±7 8  89±5 6  95±5 6  91±7 8 
p,p’-DDD + o,p’-DDT 112±12 11  100±9 9  93±5 5  100±5 5  98±5 5 
PCB 153 93±4 5  98±9 9  89±3 3  99±6 6  100±5 5 
p,p’-DDT 119±16 14  102±9 9  94±3 4  101±9 9  103±4 4 
PCB 138 93±4 5  91±9 10  88±3 4  98±6 6  98±4 4 
PCB 180 93±8 8  95±6 7  93±3 3  103±4 4  104±3 3 
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สรุปผลการทดลอง 
 จำกกำรพฒันำและพิสจูน์ควำมใช้ได้วิธีวิเครำะห์สำรก ำจดัแมลงกลุ่ม OCPs 17 ชนิด และสำรกลุ่ม PCBs 6 
ชนิด ท่ีศึกษำในตัวอย่ำงไข่ไก่ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS (Triple Quadrupole) มีขัน้ตอนกำรวิเครำะห์ไม่ยุ่งยำก ใช้
สำรเคมีน้อยและรวดเร็ว โดยกำรสกดัตวัอย่ำงไข่ไก่แบบ MSPD ท่ีได้ดดัแปลงจำกวิธีของ Bolaños et al. (2007) ใช้
โซเดียมซลัเฟตและฟลอริซิลเป็นตวัดดูซบัไขมนัและสิ่งเจือปนต่ำงๆ และใช้สำรละลำยผสมไดเอทิลอีเทอร์กบัเฮกเซน 
(10:90) ชะสำรออกมำ ได้สำรละลำยสกดัตวัอย่ำงท่ีสะอำด  ไม่มีสญัญำณรบกวนเมื่อน ำไปตรวจวดัด้วยเคร่ือง GC-
MS/MS และท ำกำรพิสจูน์ควำมใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์ตำมแนวทำงของ EURACHEM (2014)   พบวำ่มีประสิทธิภำพดี 
สำมำรถใช้ตรวจกำรตรวจวิเครำะห์สำรกลุม่ OCPs และกลุม่ PCBs ในครำวเดียวกนั โดยมีช่วงควำมเป็นเส้นตรงของ
กรำฟมำตรฐำน ค่ำควำมแม่นและควำมเท่ียงของวิธีอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ ค่ำ LOD, LOQ และช่วงกำรใช้งำนของวิธี
วิเครำะห์เป็นท่ีน่ำพอใจ นอกจำกนี ้ยงัมีควำมจ ำเพำะในกำรตรวจวิเครำะห์สำรกลุม่ OCPs จ ำนวน 17 ชนิด และกลุม่ 
PCBs จ ำนวน 6 ชนิด   ซึง่สำมำรถตรวจวิเครำะห์ได้โดยไม่มีกำรรบกวนจำกสำรอื่นๆ ท่ีอำจมีในไข่ไก่  ดงันัน้ จึง
สำมำรถใช้เป็นวิธีวิเครำะห์หำชนิดและปริมำณกำรตกค้ำงของสำรกลุ่ม OCPs 17 ชนิด และ PCBs 6 ชนิดในครำว
เดียวกนัในไข่ไก่ในแผนกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงประจ ำปีของกรมปศสุตัว์ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 วิธีวิเครำะห์ท่ีได้พัฒนำและพิสจูน์ควำมใช้ได้ดงักล่ำวนี ้ควรมีกำรน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ตวัอย่ำงทดสอบ
ควำมช ำนำญ (Proficiency Testing) ต่อไป เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจอีกระดบัหนึ่งว่ำวิธีวิเครำะห์นีส้ำมำรถทดสอบ
ตวัอย่ำงได้ถกูต้อง 
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การจ าแนกชนิดของสัตว์เคีย้วเอือ้งโดยใช้ความแตกต่างของยีนไซโตโครม บี1/ 

 

สายใจ ชื่นสุข  ณชยั ศรำธพนัธุ์  วิบรูณ์ ตลุำรักษำ2/ 

 

บทคัดย่อ 

        กำรจ ำแนกชนิดของสตัว์เคีย้วเอือ้งได้แก่ โค กระบือ แพะ และ แกะท่ีจดัว่ำเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนท่ีส ำคญั

ประเภทหนึง่ของประเทศไทยโดยใช้กำรตรวจสอบลกัษณะของยีนไซโตโครม บี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของไมโตคอนเดรียล

ดีเอน็เอด้วยวิธี PCR-RFLP ในกำรวิจยัครัง้นีไ้ด้ท ำกำรเก็บตวัอย่ำงเนือ้สตัว์เคีย้วเอือ้งทัง้ 4 ชนิดจำกโรงฆ่ำสตัว์เพ่ือ

ยืนยนัชนิดของเนือ้สตัว์โดยท ำกำรเก็บตวัอย่ำงจ ำนวน 20 ตวัอย่ำงตอ่ชนิดสตัว์ และเก็บตวัอย่ำงอำหำรท่ีระบุว่ำท ำ

จำกเนือ้โค 20 ตวัอย่ำงเพ่ือตรวจสอบชนิดของเนือ้สตัว์ ชิน้ส่วนของยีนไซโตโครม บีขนำด 359 เบส ถูกเพ่ิมจ ำนวน

ด้วยปฏิกิริยำ PCR โดยใช้ไพร์เมอร์จ ำเพำะตอ่ยีนไซโตโครม บี และท ำกำรตดัชิน้สว่นของยีนท่ีได้จำกปฏิกิริยำ PCR 

ด้วยเอนไซม์ตดัจ ำเพำะจ ำนวน 8 ชนิด ได้แก่ Taq I, Alu I, Hae III, Mse I, Hinf I, Xba I,  Nde I, และ Bgl I เพ่ือ

ศกึษำรูปแบบกำรตดัจ ำเพำะในสตัว์แต่ละชนิด ผลท่ีได้คือเมื่อตดัชิน้ส่วนยีนด้วยเอนไซม์ Taq I จะเกิดรูปแบบกำร

ตดัเป็น 3 ลกัษณะซึง่สำมำรถแยกโค และแกะออกจำกกระบือและแพะ หรือ กระบือจำกแพะได้ แต่ไม่สำมำรถแยก

โคและแกะได้ ในขณะท่ีกำรตดัด้วยเอนไซม์ Mse I และ Hae III จะสำมำรถแยกโคออกจำกแกะ นอกจำกนีต้วัอย่ำง

อำหำรที่ระบวุำ่เป็นเนือ้โคพบวำ่ 2 ใน 20 ตวัอย่ำงให้รูปแบบกำรตดัด้วย Taq I แตกต่ำงจำกเนือ้โคท่ีเก็บมำจำกโรง

ฆ่ำโดยตรง จำกกำรวิจยัพบวำ่วิธี PCR-RFLP สำมำรถน ำมำใช้เป็นวิธีตรวจสอบชนิดของสตัว์เคีย้วเอือ้งทัง้ 4 ชนิด

ในประเทศไทยได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ: ยีนไซโตโครม บี ไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ PCR-RFLP เอนไซม์ตดัจ ำเพำะ 
1/ เลขทะเบียนวิจยั : 53(1)-0208-040  
2/  กลุม่วิจยัและพฒันำเทคโนโลยีชีวภำพกำรปศสุตัว์ ส ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศสุตัว์ ปทมุธำนี กรมปศสุตัว์ ประเทศไทย 
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Use of Cytochrome b Gene Variability in Ruminant Species Differentiation 1/ 

 

Saijai Cheunsuk  Nachai Sarataphan  WiboonTularuksa 2/ 

 

Abstract 

        A polymerase chain reaction of mitochondrial Cytochrome b (cyt b) gene fragment combined with 

restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) was used to identify the origin for 4 livestock 

species such as cattle, buffalo, goat, and sheep which are known as important protein sources in 

Thailand. Twenty samples of each animal species were collected from the slaughter houses and 20 

beef-labeled food products were randomly collected from food shelves and vendors. The PCR 

reactions were performed using primers for cyt b and 8 selected restriction endonucleases from 

pairwise alignment of amplified 359 bp PCR fragment (Taq I, Alu I, Hae III, Mse I, Hinf I, Xba I,  Nde I, 

and Bgl I) were used to generate cutting patterns in each animal species. In this study, Taq I showed 3 

different cutting patterns which could be used to discriminate cattle and sheep from buffalo and goat 

as well as buffalo from goat. However, it failed to differentiate cattle and sheep. To meet this point, both 

Mse I and Hae III could be used to differentiate between cattle and sheep. Moreover, two out of 20 

beef-labeled samples were found to show different cutting pattern of Taq I compared with the known 

beef-origin samples. Thus, PCR-RFLP was a potential method to identify 4 livestock species in 

Thailand. 
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Introduction 

        Identification of ruminant species is relevant not only for determination of the origins of animals but 

also economical, religious, and public health expects especially for food safety purpose (Lenstra and 

Bradley, 1999). Most ruminants for consumption in Thailand are cattle, buffalo, goat, and sheep which 

adulterated and substituted meat materials are possible since the whole animals are not presented.  

Moreover, species determination is one of an important step of the traceability system for food chain 

processing. Species detection is also involved in wildlife management in order to define the animal 

species which endangered species are illegally killed. Both food authentication and protection of 

biodiversity require reliable and accurate methods for determining. DNA detection methods are proved 

to be useful by selection appropriate molecular markers.  Several PCR-based techniques such as DNA 

hybridization assay, restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis, single-stranded 

conformation polymorphism analysis (SSCP), etc, are performed to amplify nuclear genome obtained 

from animal products in order to determine the species of animals (Chikuni et al, 1990; Wintero et al, 

1990).   

Among of selected genes, Cytochrome b (cyt b) gene, one of the most mitochondrial (mt) genes 

which differs five- to tenfold of DNA copies higher than nuclear genes, is used for identifying animal 

species. This gene is found in all vertebrates and does not undergo recombination, enables closely 

related species to be differentiated and identified (Matsuda et al, 2005). Kocher et al (1989) reported 

universal primers which could be used to amplify a wide range of vertebrate species.   

The purpose of this work is to develop a molecular method, based on cyt b gene, PCR-RFLP to 

identify the 4 species of ruminants (cattle, buffalo, goat, and sheep) as protein sources in Thailand.  

 

Materials and Methods 

Samples 

     Twenty meat samples of each species of animal (cattle, buffalo, goat, and sheep) were 

collected from the slaughter houses to ensure the species of such animals. Twenty samples from beef 

products were collected randomly from food shelves and venders. All samples were kept in -200C until 

testing in the laboratory. 
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DNA extraction 

DNA from all samples was extracted using RBC Real Genomics DNA extraction Kit (RBC 

Bioscience, Taiwan) according to manufacturer. Spectrophotometer was used for checking the quality 

and quantity of each DNA sample based on an optical density (OD) ratio of 260/280 nm between 1.6 

and 1.8. 

PCR reactions 

A 359 bp fragment covering the conserved region of the cyt b gene was amplified by using 

primer sequences which were established (Kocher et al, 1989) as follow: 

cyt b forward:  5’ – CCA TCC AAC ATC TCA GCA TGA TGA AA – 3’ 

cyt b reverse: 5’ – GCC CCT CAG AAT GAT ATT TGT CCT CA – 3’ 

The PCR amplification was performed in a total of 20 µl with 20 ng of genomic DNA, 0.2 µM of each 

primer, 0.2 mM of each dNTP, 2.5 mM of MgCl2, 1x PCR reaction buffer, and 1U of Taq DNA 

polymerase. Amplification conditions included an initial denaturation at 950C for 5 min, followed by 35 

cycles at 950C for 30 sec, 520C for 60 sec, and 720C for 60 sec, then followed by a final extension at 72 
0C for 5 min. The PCR products were separated by 2% (w/v) agarose gel electrophoresis and stained 

with ethidium bromide. The gel was visualized and documented on Gel-Doc system (Alpha image 

3400, USA). 

Sequence analysis and identification of cleaving sites 

To obtain sequence information on cyt b gene of each animal species tested, the PCR products were 

purified using PCR purification kit (Macherey-Nagel) and sequenced the purified products using the 

automated dye-terminator cycle sequencing method with Ampli Taq DNA polymerase in ABI 3130 DNA 

Analysis Sequencer (ABI, USA). Sites for restriction enzymes to cut this fragment were identified using 

free program NEB Cutter Version 2. 

Restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis 

The amplified fragments from PCR reactions of cyt b gene were digested with restriction enzymes with 

specific conditions according to manufacturer as Table 1. The digested PCR products were subjected 

to 3% (w/v) agarose gel electrophoresis for 1.5 hr. at 100 V. and stained with ethidium bromide. The gel 

was visualized and documented on Gel-Doc system (Alpha image 3400, USA). 

Table 1 Restriction endonuclease enzymes used in this experiment with cleaving sites 
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enzymes Cleaving sites 

Taq I              T     CGA 

Hinf I              G     ANTC 

Xba I              T     CTAGA 

Hae III           GG    CC 

Alu I            AG    CT 

Mse I              T    TAA 

Nde I           CA    TATG 

Bgl I GCCNNNN     NGGC 

 

Results 

Nucleotide sequence analysis and prediction of cleaving sites of cyt b gene 

To obtain sequence information on the cyt b gene of different potential ruminant species tested, the 

data from the National Center of Biotechnology Information (NCBI) was used 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Alignment data of expected cyt b gene region (359 bp) in each animal 

species with primer positions are given in Figure 1. 

Figure1. Sequence comparison among cyt b amplified region (359 bp) of 4 animal species (Bubalus: 

buffalo; Bost: bovine; Ovis: sheep; Capra: goat, GenBank Accession No. D32193, D34635, D84203, 

and AB004074, respectively). Primer’s sequences were shown in the boxes. 

 



184 

 

 

PCR amplification of cyt b fragment 

The PCR reactions of DNA extracted from various ruminant species (cattle, buffalo, goat, and sheep) 

using cyt b forward and reverse primers resulted in 359 bp length fragments (Figure 2). In order to 

distinguish if the primers were specific to testing samples, sequence analysis of the PCR products was 

performed which the results revealed similarity of each spp. sequences in Table 1. (Data not shown)  

Figure 2. Amplification of 359 bp PCR products of a partial sequence of cyt b from 4 species. 

Lane1, 100 bp DNA ladder; lane 2: negative control (-ve); lane 3 and 4: cattle (C1, 2); lane 5 and 6: 

buffalo (B1, 2); lane 7 and 8: goat (G1, 2); lane 9 and 10: sheep (Sh1, 2). 

 
 

Restriction enzymatic analysis 

 After digestion of 8 restriction enzymes (Taq I, Hinf I, Xba I, Hae III, Alu I, Mse I, Nde I, and 

Bgl I) the results of the PCR-RFLP analysis from known species were shown in Figure 3. In this study, 

Taq I restriction enzyme digestion was able to differentiate cattle and sheep from buffalo and goat 

whereas Alu I separated cattle from sheep but failed to separate cattle from buffalo and goat from 

sheep (Figure 3a.).  Mse I and Xba I (Figure 3b, 3c) presented the similar results which were able to 

separate cattle, buffalo, and goat from sheep.  In the case of Hae III (Figure 3c), cattle and buffalo 

were distinguished from goat and sheep. Using Hinf I, all 4 species presented different pattern of 

digested products. The rest of 2 enzymes, Nde I and Bgl I (Figure 3d) showed no difference in all 4 

species. 

Figure 3. Digestion of PCR products from 4 species with 8 restriction enzymes 

      1     2     3    4     5     6     7    8    9   10                    

359 bp 

-ve   C1    C2   B1    B2  G1   G2  Sh1   Sh2        
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Beef-labeled product analysis 

For 20 food products with beef labeling, there were 2 samples with Taq I restriction enzyme 

digestion presented pattern different from cattle profiles (Figure 4). One sample, S1, (lane 6) was likely 

3a) Taq I and Alu I digestion.  

Lane1: 359 bp undigested PCR; lane 2: 100 
bp DNA marker; Lane 3-6: Taq I digestion of 
cattle, buffalo, goat, and sheep, 
respectively; lane 7: 50 bp DNA marker; lane 
8-11: Alu I digestion of cattle, buffalo, goat, 
and sheep, respectively. 

3b) Hinf I and Xba I digestion digestion.  

Lane1: 359 bp undigested PCR; lane 2: 100 
bp DNA marker; Lane 3-6: Hinf I digestion of 
cattle, buffalo, goat, and sheep, 
respectively; lane 7: 50 bp DNA marker; lane 
8-11: Xba I digestion of cattle, buffalo, goat, 
and sheep, respectively. 

 

3c) Hae III and Mse I digestion digestion 

Lane1: 359 bp undigested PCR; lane 2: 100 
bp DNA marker; Lane 3-6: Hae III digestion of 
cattle, buffalo, goat, and sheep, 
respectively; lane 7: 50 bp DNA marker; lane 
8-11: Mse I digestion of cattle, buffalo, goat, 
and sheep, respectively. 

 3d) Nde I and Bgl 1 digestion digestion 

Lane1: 100 bp DNA marker; Lane 2-5: Mse I 
digestion of cattle, buffalo, goat, and sheep, 
respectively;  

lane 6: 100 bp DNA marker; lane 7-10: Hae III 
digestion of cattle, buffalo, goat, and sheep, 
respectively. 

         1      2     3     4      5      6      7      8      9   10  11 

Taq I Alu I 

1        2      3      4      5       6      7      8      9     10    11 

Hinf I Xba I 

1         2       3       4      5       6        7       8       9      10      11 

Hae III Mse I 

1         2         3          4        5             6        7        8         9       10 

Nde I Bgl I 
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to have cutting pattern of cattle and buffalo while the sample, S3, (lane 8) showed cutting pattern 

similar to those of cattle and goat.   However, with other 7 restriction enzymes, the cutting patterns of 

these products were similar to the cattle’s pattern (data not shown). 

Figure 4 Electrophoresis of PCR-RFLP with Taq I of beef-labeled products compared with known 

species. Lane 1: 100 bp marker; lane 2: control cattle; lane 3: control buffalo; lane 4: control goat; lane 

5: control sheep; lane 6-9: beef-labeled products 1-4. 

 
 

Discussion 

A molecular genetic method makes it possible to identify mt DNA of livestock origin. It is 

necessary to differentiate first in terms of animal group and then in terms of animal species. There were 

studies described the use of several mt DNA fragments such as cytochrome B genes, ATP synthase 

subunits 6-8 (ATP6-8), 12s & 16s rDNA, etc (Teletchea et al. 2005). In this study, we chose the PCR-

RFLP method to amplify a short variable region of the mitochondrial cyt b gene using primers 

complementary to a mainly conserved region of this gene (Kocher et al. 1989).  This followed by 

selective restriction to distinguish livestock species as food source in Thailand: cattle, buffalo, goat, 

and sheep. By combining diagnosis using PCR reaction followed by selective of several restriction 

endonucleases cleavage within specific region, it would be able to identify these 4 species of livestock. 

As B. taurus 359 bp cyt b fragment used as a consensus sequence, the alignment and comparison of 

the primers for 4 spp. showed only minor differences. In this study, cattle samples were originated in 

Thailand which might be belong to either B. taurus or B. indicus as well as the other three species. 

However, for the PCR results, it showed that these primers (Kocher et al., 1989) could be used since 

they would be able to generate 359 bp fragment of cyt b as well. To identify these species, Taq I could 

     1        2       3       4      5       6       7       8       9     

C       B      G      Sh      S1    S2     S3     

S4 
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be used to discriminate cattle and sheep from buffalo and goat. In further, both Mse I and Hae III would 

be used to differentiate between cattle and sheep which similar to Steuber et al., 2005 and Malgorzata 

et al., 2007. In the cases of beef-labeled products randomly sampled from the food shelves and 

vendors, there were 2 samples with different Taq I cutting pattern indicated fraud products or 

contamination. Although they were likely to be mixed with buffalo or goat meat, however, there was no 

different cutting pattern in other 7 enzymes suggesting some contamination from other species might 

occur during the process of cooking which need to be investigated further. 

  

Conclusion 

Cyt b PCR – RFLP technique, which employs specific restriction endonucleases, could be used to 

identify 4 species of livestock in Thailand (cattle, buffalo, goat, and sheep). This method is useful not only to 

identify these species but it can also be developed to test any contamination among products and should 

be further testing for other species as well as for wildlife conservation purpose. Knowing origination of 

animals is necessary for food safety and traceability system of meat product in order to track the pathway of 

food chain and surveillance of possible or potential diseases. However, this method has disadvantage since 

many restriction endonucleases are not available in Thailand. This will limit the ability to test such species. 

Also, it takes quite time to perform the test.  Novel methods should be developed in the future. 
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การตรวจหายีนดือ้ยาแวนโคมัยซิน และการทดสอบการดือ้ต่อยาต้านจุลชีพของเชือ้เอ็นเทอโร

คอคคัส ในเนือ้สัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

 

สุภาพร มีบุญ*   นิรมล ศรีวงษำ 

 

บทคัดย่อ 

 เชือ้Enterococcus spp. เป็นแบคทีเรียท่ีอำศยัอยู่ในล ำไส้ของมนุษย์และสตัว์หลำยชนิด มีควำมส ำคญั

ในทำงกำรแพทย์เน่ืองจำกพบว่ำเป็นแหล่งกกัเก็บยีนดือ้ยำและสำมำรถส่งผ่ำนยีนดือ้ยำต้ำนจุลชีพได้ และถูกใช้

เป็นตวัชีว้ดัในด้ำนกำรจดักำรสขุอนำมยัในโรงฆ่ำสตัว์ จำกกำรตรวจหำยีนดือ้ยำ vancomycin โดยวิธี multiplex 

PCR และทดสอบกำรดือ้ต่อยำต้ำนจุลชีพด้วยdisk diffusionและagardilutionmethodจำกเชือ้ Enterococcus 

faecalis(E. faecalis)266 สำยพนัธุ์และEnterococcusfaecium(E. faecium)34สำยพนัธุ์ ซึง่แยกได้จำก เนือ้โค 

เนือ้สกุร และเนือ้ไก่ จำกโรงฆ่ำสตัว์ ในพืน้ท่ี 7 จงัหวดัภำคตะวนัตก ระหว่ำงปี 2554–2556 พบว่ำเชือ้E.faecalis

ท่ีแยกได้จำกตวัอย่ำงเนือ้โค มีอตัรำกำรดือ้ต่อยำ streptomycin 100%(57/57) gentamicinและquinupristin-

dalfopristin93%(53/57) เท่ำกัน ส่วนเชือ้ท่ีแยกได้จำกเนือ้สุกรดือ้ต่อยำ streptomycin,quinupristin-

dalfopristin,gentamicinและtetracyclineคิดเป็น100%(175/175), 97.7%(171/175), 94.3%(165/175) และ 

73.7%(129/175)ตำมล ำดับ และเชือ้ท่ีแยกได้จำกเนือ้ไก่ดือ้ต่อยำ streptomycin,gentamicin,quinupristin-

dalfopristin,tetracyclineและerythromycinคิดเป็น100% (34/34), 97.1% (33/34), 94.1% (32/34), 88.2% 

(30/34) และ 82.4% (28/34) ตำมล ำดบัส่วนเชือ้ E. faecium พบกำรดือ้ยำstreptomycin100% (11/11, 3/3)ใน

เชือ้ท่ีแยกได้จำกเนือ้โคและเนือ้ไก่ ในขณะท่ีเชือ้ท่ีแยกได้จำกเนือ้สุกรมีอัตรำกำรดือ้ต่อยำstreptomycinและ

tetracyclineสูง 100%(20/20) และ 80%(16/20) ตำมล ำดับผลกำรทดสอบหำควำมเข้มข้นต ่ำสุดของยำ

vancomycin ท่ีสำมำรถยบัยัง้กำรเจริญเติบโตของเชือ้ได้ พบเชือ้E. faecalisและE. faeciumมีอตัรำควำมไวคิด

เป็น 96.6%(257/266)และ94.1%(32/34)ตำมล ำดบั พบอตัรำกำรดือ้ยำเพียง 0.5%(1/175)จำกเชือ้E. faecalisท่ี

แยกได้จำกเนือ้สกุรผลกำรทดสอบยีนดือ้ยำ vancomycin พบเฉพำะยีนชนิด vanC1ในเชือ้ท่ีแยกได้จำกสกุรคิด

เป็น 1%(3/300) กำรศกึษำครัง้นีแ้สดงให้เห็นถึงอตัรำกำรดือ้ยำและยีนดือ้ยำต้ำนจุลชีพของเชือ้ Enterococcus 

spp.เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในกำรวำงแผนป้องกนั และลดปัญหำกำรเกิดและกำรแพร่กระจำยของเชือ้ดือ้ยำ 
ค าส าคัญ: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium เนือ้สตัว์ กำรดือ้ยำต้ำนจลุชีพภำคตะวนัตกประเทศไทย 

ศนูย์วิจยัและพฒันำกำรสตัวแพทย์ภำคตะวนัตก กรมปศสุตัว์ ตู้  ปณ.18  อ.จอมบงึ จ.รำชบรีุ 70150 

* ผู้ รับผิดชอบ โทร. 0-3222-8419 โทรสำร 0-3222-8379 e-mail:supapornm@dld.go.th 
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Detection of vancomycin resistant genes and antimicrobial resistant test of Enterococciin meat 

from slaughterhouses in western Thailand  

 

Supaporn Meeboon*   Niramol Sriwongsa 

 

Abstract 

Enterococcus spp. isnatural intestinal microflora of humans andanimals. It has medical importance 

due to its ability to serve as reservoir for antimicrobial resistance genes which can be transferred to other 

recipient bacteria and also used as hygiene indicator in slaughterhouses. To detect vancomycin resistance 

genes and investigate antimicrobial resistance, disk diffusion, agar dilution method and multiplex PCR were 

conducted for266 strains of Enterococcus faecalis (E.faecalis) and 34 strains of Enterococcus faecium 

(E.faecium) isolated from beef, pork and chicken sampling from the slaughterhouses in 7 provinces in 

western Thailand during 2011-2013. It was found that E. faecalis isolates from beefwere highly resistant to 

streptomycin100% (57/57) gentamicin and quinupristin-dalfopristin 93% (53/57) while strains from pork were 

resistant to streptomycin 100%(57/57), quinupristin-dalfopristin 97.7% (171/175), gentamicin 94.3% 

(165/175) and tetracycline 73.7% (129/175) respectively and strains from chicken were highly resistant to 

streptomycin 100% (34/34), gentamicin 97%(33/34), quinupristin-dalfopristin 94.1%(32/34), tetracycline 

88.2% (30/34) and erythromycin 82.4% (28/34), respectively. E. faeciumstrains from beef and chicken were 

highly resistant to streptomycin 100% (11/11, 3/3) whereas strains from pork were resistant to streptomycin 

100% (20/20) and tetracycline 80% (16/20). The susceptibility of E. faecalis and E.faecium against 

vancomycin by agar dilution method were 96.6% (257/266) and 94.1% (32/34), respectively. Only one E. 

faecalisstrainfrom pork was resistant to vancomycin 0.5% (1/175). From the detection of vancomycin 

resistant gene, only 1% (3/300) of vanC1 gene wasfound in isolation from pork . This study shows the rate of 

both antimicrobial resistance and antimicrobial resistant genes of Enterococcus spp. which could be used 

for preventing, reduce the incidence and spread of drug resistance. 
Keywords: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, meat, antimicrobial resistant , western Thailand. 
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บทน า 

Enterococcus spp.เป็นเชือ้แบคทีเรียแกรมบวก รูปร่ำงกลม (cocci) อยู่กนัเป็นคู่หรือสำยโซ่สัน้ๆ (short 

chain) สำมำรถพบได้ตำมธรรมชำติและในสิ่งแวดล้อม โดยปกติเป็นเชือ้ประจ ำถ่ินท่ีอำศยัอยู่ในระบบทำงเดิน

อำหำร ระบบสืบพนัธุ์ และระบบทำงเดินปัสสำวะของมนษุย์ สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม นก แมลง และสตัว์เลือ้ยคลำน 

(Mundt, 1963;Martin and Mundt, 1972; Staley et al., 2014)เชือ้ในกลุ่มนีม้ีมำกกว่ำ 30 สปีชีส์ แต่ท่ีส ำคญั

ในทำงกำรแพทย์มี 2 สปีชีส์ คือ E. faecalisและE. faeciumซึง่สำมำรถก่อโรคในคนและสตัว์ได้ กำรก่อโรคในคน 

เช่น กำรติดเชือ้ในระบบทำงเดินปัสสำวะ (Swaminathanand Alangaden, 2010) กำรติดเชือ้ในกระแสโลหิต 

(Murray, 1990) โรคลิน้หัวใจอักเสบ (Dahland Bruun, 2013) และบ่อยครัง้ท ำให้เกิดกำรติดเชือ้ซ ำ้ใน

โรงพยำบำล (nosocomial infection) (Coque et al., 1996)ท่ีส ำคญัเชือ้นีม้กัพบว่ำมีกำรดือ้ยำต้ำนจุลชีพหลำย

กลุ่มพร้อมกัน (multidrug resistance) โดยเฉพำะยำ vancomycin ท่ีมียีนควบคุมกำรดือ้ยำหลำยแบบ เช่น 

vanA (high level)vanB (moderate high level)vanC1และvanC2(low level) โดยยีน vanAและ vanBสำมำรถ

ส่งผ่ำนยีนดือ้ยำไปให้เชือ้แบคทีเรียอื่นได้ง่ำย โดยเฉพำะเชือ้ Staphylococcus aureusสำยพันธุ์  methicillin 

resistantStaphylococcus aureus (MRSA) (Canton and Ruiz-Garbajosa, 2013)จะท ำให้เกิดปัญหำเชือ้ดือ้ยำแผ่

เป็นวงกว้ำง ยำกต่อกำรรักษำโรคในทำงกำรแพทย์ ส่งผลกระทบท ำให้ต้องรักษำผู้ ป่วยด้วยยำท่ีมีรำคำแพง ใช้

ระยะเวลำในกำรรักษำนำนขึน้ ยำท่ีสำมำรถเลือกใช้ได้มีให้เลือกน้อยลง เสี่ยงต่อกำรเสียชีวิตของผู้ ป่วย และท่ี

ส ำคญักำรแพร่เชือ้ท่ีดือ้ยำไปยงับคุคลอื่นเกิดขึน้ได้ง่ำยจำกกำรสมัผสัทัง้ของตวัผู้ ป่วยเอง บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 

และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน ส่วนผลกระทบทำงเศรษฐกิจคือ ประเทศคู่ค้ำสำมำรถใช้เป็นข้อกีดกันทำง

กำรค้ำจำกกำรวำงมำตรกำรในกำรควบคุมกำรปนเปื้อนของเชือ้ดังกล่ำวเช่น ในปี พ.ศ. 2541 มีรำยงำนจำก

ประเทศญ่ีปุ่ นตรวจพบเชือ้vancomycin resistant enterococci (VRE)ปนเปือ้นในเนือ้ไก่แช่แข็งท่ีน ำเข้ำจำกประเทศ

ไทย โดยพบมำกถึงร้อยละ 20และพบผู้ ป่วยติดเชือ้ดือ้ยำจำกกำรบริโภคเนือ้ไก่ดงักล่ำว(Ike et al., 1999) ส่งผลให้ถูก

ใช้เป็นข้อกีดกนัทำงกำรค้ำ เป็นผลให้กรมปศสุตัว์ต้องประกำศมำตรกำรในกำรแก้ไขโดยห้ำมใช้ยำ avoparcinท่ี

ใช้ส ำหรับเร่งกำรเจริญเติบโตในกำรเลีย้งปศุสตัว์ซึ่งเป็นยำในกลุ่ม glycopeptides เช่นเดียวกับยำ vancomycin 

ส ำหรับประเทศในเครือสหภำพยโุรป ได้ประกำศยกเลิกกำรใช้ยำดงักลำ่วแล้วในปี พ.ศ. 2540 ท ำให้ควำมชุกของ

เชือ้ VRE ทัง้ในมนษุย์และสตัว์ลดลงอย่ำงรวดเร็ว (Pantosti et al., 1999; Klare et al., 1999) อย่ำงไรก็ตำม ก็ยงัคง

มีกำรตรวจพบเชือ้ VRE ในสตัว์อยู่(Lauderdale et al., 2007; Ghidan et al., 2008)ส ำหรับกำรก่อโรคในสตัว์เชือ้ 

Enterococcus spp.มกัพบก่อโรคในสตัว์ปีก เช่นโรคข้ออกัเสบในลกูเป็ด (Jortner and Helmboldt, 1971) โรคเย่ือ

บหุวัใจอกัเสบในไก่ (Sandhu, 1988)เป็นต้นกำรศกึษำนีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือเฝ้ำระวงัและติดตำมสภำวะกำรดือ้ยำ 

และกำรหำยีนดือ้ยำ vancomycinของเชือ้กลุ่ม Enterococcus spp. ท่ีแยกได้จำกเนือ้สตัว์เพ่ือผู้ เก่ียวข้องจกัใช้

เป็นแนวทำงในกำรวำงแผน ป้องกนักำรแพร่กระจำยของเชือ้ดือ้ยำมำสูผู่้บริโภค 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

เชือ้แบคทเีรีย 

 เชือ้แบคทีเรียท่ีแยกได้จำกเนือ้สตัว์ (โค สกุร และไก่) จำกโรงฆ่ำสตัว์ในพืน้ท่ี 7 จงัหวดัในภำคตะวนัตก

ได้แก่ จังหวัดนครปฐม รำชบุรี กำญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสำคร และสมุทรสงครำมระหว่ำง

ปีงบประมำณ 2554 ถงึ 2556รวม 300 สำยพนัธุ์ จ ำแนกเป็นE.faecalis จ ำนวน 266 สำยพนัธุ์ และE. faecium จ ำนวน 34 

สำยพนัธุ์ 

การทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาต้านจุลชีพ 

disk diffusion method 

น ำเชือ้ E. faecalis และ E. faecium ท่ีแยกได้มำทดสอบควำมไวของเชือ้ตอ่ยำต้ำนจลุชีพด้วยวิธี disk 

diffusion ตำมมำตรฐำน Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI, 2013a) ทดสอบโดยใช้เชือ้

บริสทุธ์ิจ ำนวน 3-5 โคโลนีใสใ่นอำหำรเลีย้งเชือ้ Tryptic Soy Broth (Oxoid, England) บ่มเชือ้ท่ีอณุหภมูิ 35ºC 

นำน 2-6 ชัว่โมงปรับปริมำณเชือ้ด้วย 0.85% normal saline solutionให้มีควำมขุ่นเท่ำกบั Mcfarland No. 0.5 หรือ

ประมำณ 1.5x108 CFU/ml ใช้ไม้พนัส ำลีชบุเชือ้ท่ีปรับปริมำตรแล้ว ป้ำยลงบนอำหำรเลีย้งเชือ้ Mueller Hinton Agar 

(MHA) (Oxoid, England) แล้ววำงแผ่นยำต้ำนจลุชีพบนอำหำรเลีย้งเชือ้ น ำเข้ำตู้บ่มเพำะเชือ้อณุหภมูิ35±2ºCเป็น

เวลำ 16-24ชัว่โมงควบคมุคณุภำพกำรทดสอบด้วยเชือ้อ้ำงอิงมำตรฐำน S. aureus ATCC 25923วดัขนำดเส้นผ่ำน

ศนูย์กลำง inhibition zone ของเชือ้ท่ีทดสอบเป็นหน่วยมิลลิเมตร โดยใช้คำ่ breakpoints ตำมมำตรฐำน CLSI 

(CLSI, 2013b) ยำต้ำนจลุชีพท่ีทดสอบ(European Food Safety Authority, 2013)ได้แก ่ ampicillin 10 µg 

(AMP),erythromycin 15 µg (E),chloramphenicol 30 µg (C), gentamicin 10 µg (CN), linezolid 30 µg (LZD), 

quinupristin-dalfopristin 15 µg (QD), streptomycin 10 µg (S) และtetracycline 30 µg (TE) 

 agar dilution method 

ทดสอบหำค่ำควำมเข้มข้นต ่ำสดุของยำ vancomycinท่ีสำมำรถยบัยัง้กำรเจริญเติบโตของเชือ้ได้ (minimal inhibitory 

concentrations; MICs) ตำมมำตรฐำนCLSI (CLSI, 2013a) วิธีกำรโดยเตรียมอำหำรเลีย้งเชือ้ท่ีมีสว่นผสมของ

ยำท่ีระดบัควำมเข้มข้น 0.125-256 µg/ml เตรียมเชือ้ E. faecalis และ E. faeciumโดยปรับปริมำณเชือ้เป็น2x107 

CFU/ml จำกนัน้ถ่ำยเชือ้ด้วย replicator ลงบนอำหำรเลีย้งเชือ้ MHA บ่มเชือ้ท่ีอณุหภมูิ 35±2ºC เป็นเวลำ 24

ชัว่โมง ควบคมุกำรทดสอบด้วยเชือ้อ้ำงอิงมำตรฐำน E. faecalis ATCC 29212 

การตรวจหายีน vancomycin resistantของเชือ้ Enterococcusโดยวิธี multiplex PCR  

 การสกัด DNAเตรียม DNA จำกเชือ้บริสทุธ์ิท่ีแยกได้โดยละลำยเชือ้ด้วย phosphate buffered saline 

(PBS) pH 7.2ปริมำณ 1 ml ให้ได้ระดบัควำมขุ่น Mcfarland No. 4 น ำไปป่ันท่ี 12,000 rpm นำน 5 นำที ทิง้น ำ้

ใสสว่นบนและละลำยตะกอนด้วยPBSล้ำงอีกครัง้โดยกำรป่ัน 12,000 rpm นำน 5 นำทีเก็บตะกอนเชือ้และ
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ละลำยด้วยน ำ้กลัน่ ปริมำณ 0.1 mlน ำไปต้มในน ำ้เดือด 10 นำที แล้วแช่ในน ำ้เย็นทนัที น ำไปป่ัน 12,000 rpm 

นำน 5 นำที และเก็บน ำ้ใสสว่นบนเป็นตวัอย่ำงDNA 

 PCRprimerเลือกใช้primerในกำรตรวจหำยีน vanA(Daghighi et al., 2014) และ primer ของยีน 

vanB, vanC1 และvanC2(Dutka-Malen et al., 1995)(Table 1) 

 การท า multiplex PCRน ำ DNA ท่ีสกดัได้มำใสใ่นสว่นผสมซึง่มีปริมำตรรวม 50 µl โดยประกอบด้วย 

multiplex PCR master mix (Qiagen, German) 25 µl, primer mix 2µM (each) 5 µl, RNase-free water 15 

µl และ DNA template5 µl ท ำกำรเพ่ิมปริมำณสำรพนัธุกรรมด้วยเคร่ือง thermal cycler (Techne TC-512, 

England)โดยตัง้โปรแกรมกำรท ำงำนของเคร่ืองดงันี ้ initial activation 95C 15 นำทีตำมด้วย denaturation 

94C 1 นำที annealing 56C 1 นำทีextension 72C 1 นำทีจ ำนวน 35 รอบ และ final extension 72C 10 

นำที แล้วตรวจสอบPCR productใน2.0% agarose gel electrophoresis โดยใช้กระแสไฟฟ้ำ 100 โวลท์ 30 

นำที และตรวจสอบแถบ DNA ท่ีพบภำยใต้แสง UV เทียบกบัDNA marker และpositive control ซึง่ประกอบด้วยเชือ้

อ้ำงอิงมำตรฐำน E. faeciumATCC 700221, E. faecalisATCC51299, E.gallinarum ATCC 49608และE.casseliflavus 

ATCC 2578 

 

Table 1.PCR primer for detection of vanA,vanB, vanC1 andvanC2  

gene primer nucleotide sequence (5’ to 3’) product size (bp) 

vanA VanA1 CAT GAA TAG AAT AAA AGT TGC AAT A 1,030 

 VanA2 CCC CTT TAA CGC TAA TAC GAT CAA   

vanB VanB1 CAT CGC CGT CCC CGA ATT TCA AA 297 

 VanB2 GAT GCG GAA GAT ACC GTG GCT  

vanC1 VanC1-1 GGT ATC AAG GAA ACC TC 822 

 VanC1-2 CTT CCG CCA TCA TAG CT  

vanC2 VanC2-1 CTC CTA CGA TTC TCT TG 439 

 VanC2-2 CGA GCA AGA CCT TTA AG  

 

ผล 

ผลกำรทดสอบพบเชือ้E. faecalisที่แยกได้จำกเนือ้โค เนือ้สุกร และเนือ้ไก่ มีอัตรำควำมไวต่อยำ 

ampicillin คิดเป็น 100%(57/57)99.4%(174/175)และ 100%(34/34)ตำมล ำดบัเชือ้ท่ีแยกได้จำกเนือ้โค มีอตัรำกำร

ดือ้ต่อยำ streptomycin 100%(57/57),gentamycin และ quinupristin-dalfopristin เท่ำกนั คือ93%(53/57) ส่วนเชือ้ท่ี

แยกได้จำกเนื อ้ส ุกรดื อ้ต ่อยำ streptomycin, quinupristin-dalfopristin, gentamycin และtetracyclineคิดเป็น 
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100%(175/175), 97.7%(171/175), 94.3%(165/175) และ73.7%(129/175)ตำมล ำดบั ในขณะท่ีเชือ้ซึ่งแยกได้จำกเนือ้ไก่

พบว่ำดือ้ต่อยำ streptomycin, gentamycin, quinupristin-dalfopristin, tetracycline และerythromycin คิดเป็น 100%(34/34), 

97.1%(33/34), 94.1%(32/34), 88.2%(30/34) และ82.4%(28/34) ตำมล ำดบัผลกำรทดสอบหำค่ำควำมเข้มข้นต ่ำสดุของยำ 

vancomycin ท่ีสำมำรถยบัยัง้กำรเจริญของเชือ้ได้ พบเชือ้ท่ีแยกได้จำกเนือ้โค สกุร และไก่ ยงัคงมีอตัรำควำมไว

คิดเป็น 98.2%(56/57), 96.6%(169/175) และ 94.1%(32/34) ตำมล ำดับ ในขณะเดียวกันพบอัตรำกำรดือ้ยำเพียง 

0.5%(1/175)จำกเชือ้ท่ีแยกได้จำกเนือ้สกุร(Table 2) 

เชือ้ E. faeciumท่ีแยกได้จำกเนือ้โค มีอัตรำควำมไวต่อยำ ampicillin 90.9%(10/11) แต่ดือ้ต่อยำ 

streptomycin100%(11/11) ส่วนเชื อ้ ท่ีแยกไ ด้จำกเนื อ้สุกรพบว่ำมีอัตรำควำมไวต่อยำ linezolid และ 

vancomycin  95%(19/20),ampicillin และ chloramphenicol คิดเป็น 85%(17/20)เท่ำกนั ส่วนอตัรำกำรดือ้ต่อ

ยำ streptomycin และtetracycline คิดเป็น 100%(20/20)และ80%(16/20)ตำมล ำดบั ในขณะท่ีเชือ้ซึ่งแยกได้

จำกเนือ้ไก่มีอตัรำควำมไว100%(3/3) ต่อยำ ampicillin,chloramphenicol,  linezolid, tetracycline และ 

vancomycin โดยมีอตัรำกำรดือ้ตอ่ยำ streptomycin คิดเป็น 100%(3/3)ผลกำรทดสอบหำคำ่ควำมเข้มข้นต ่ำสดุ

ของยำ vancomycin ท่ีสำมำรถยบัยัง้กำรเจริญของเชือ้ได้ พบเชือ้ท่ีแยกได้จำกเนือ้โค เนือ้สกุร และเนือ้ไก่ ยงัคงมี

ควำมไวตอ่ยำ90.9%(10/11),95%(19/20) และ 100%(3/3)ตำมล ำดบั(Table 3) 

 

Table 2. Antimicrobial susceptibility of E. faecalis isolated from beef, pork and chicken 

     Percentage (number) of isolates 

Sources  

 

AMP C CN E LZD QD S TE VA** 

Beef S* 100 (57) 57.9 (33) 0 10.5 (6) 22.8 (13) 7 (4) 0 36.8 (21) 98.2 (56) 

(n=57) I 0 28.1 (16) 7 (4) 61.4 (35) 36.8 (21) 0 0 3.5 (2) 1.8 (1) 

  R 0 14 (8) 93 (53) 28.1 (16) 40.4 (23) 93 (53) 100 (57) 59.6 (34) 0 

Pork S 99.4 (174) 54.3 (95) 1.1 (2) 9.1 (16) 31.4 (55) 1.7 (3) 0 24.6 (43) 96.6 (169) 

(n=175) I 0 27.4 (48) 4.6 (8) 61.7 (108) 30.9 (54) 0.6 (1) 0 1.7 (3) 2.9 (5) 

  R 0.6 (1) 18.3 (32) 94.3 (165) 29.1 (51) 37.7 (66) 97.7 (171) 100 (175) 73.7 (129) 0.5 (1) 

Chicken S 100 (34) 41.2 (14) 0 2.9 (1) 64.7 (22) 2.9 (1) 0 11.8 (4) 94.1 (32) 

(n=34) I 0 29.4 (10) 2.9 (1) 14.7 (5) 20.6 (7) 2.9 (1) 0 0 5.9 (2) 

  R 0 29.4 (10) 97.1 (33) 82.4 (28) 14.7 (5) 94.1 (32) 100 (34) 88.2 (30) 0 

Total S 99.6 (265) 53.4 (142) 0.8 (2) 8.7 (23) 33.8 (90) 3.0 (8) 0 25.6 (68) 96.6 (257) 

(n=266) I 0 27.8 (74) 4.9 (13) 55.6 (148) 30.8 (82) 0.8 (2) 0 1.9 (5) 3 (8) 
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 R 0.4 (1) 18.8 (50) 94.4 (251) 35.7 (95) 35.4 (94) 96.2 (256) 100 (266) 72.5 (193) 0.4 (1) 

* S = sensitive, I = intermediate and R = resistant  

** minimal inhibitory concentrations ( MICs) by agar dilution method 

AMP: ampicillin,C: chloramphenicol, CN: gentamicin, E: erythromycin,LZD: linezolid,  

QD: quinupristin-dalfopristin, S: streptomycin,TE: tetracycline,VA: vancomycin 

Table 3 . Antimicrobial susceptibility of E. faeciumisolated from beef, pork and chicken 

     Percentage (number) of isolates 

Sources  

 

AMP C CN E LZD QD S TE VA** 

Beef S* 90.9 (10) 72.7 (8) 9.1 (1) 9.1 (1) 63.6 (7) 18.2 (2) 0 45.5 (5) 90.9 (10) 

(n=11) I 0 18.2 (2) 36.4 (4) 45.5 (5) 27.3 (3) 72.7 (8) 0 0 9.1 (1) 

  R 9.1 (1) 9.1 (1) 54.5 (6) 45.5 (5) 9.1 (1) 9.1 (1) 100 (11) 54.5 (6) 0 

Pork S 85 (17) 85 (17) 40 (8) 35 (7) 95 (19) 10 (2) 0 20 (4) 95 (19) 

(n=20) I 0 5 (1) 40 (8) 25 (5) 5 (1) 55 (11) 0 0 5 (1) 

  R 15 (3) 10 (2) 20 (4) 40 (8) 0 35 (7) 100 (20) 80 (16) 0 

Chicken S 100 (3) 100 (3) 0 33.3 (1) 100 (3) 0 0 100 (3) 100 (3) 

(n=3) I 0 0 100 (3) 33.3 (1) 0 100 (3) 0 0 0 

  R 0 0 0 33.3 (1) 0 0 100 (3) 0 0 

Total S 88.2 (30) 82.4 (28) 26.5 (9) 26.5 (9) 85.3 (29) 11.8 (4) 0 35.3 (12) 94.1 (32) 

(n=34) I 0 8.8 (3) 44.1 (15) 32.3 (11) 11.8 (4) 64.7 (22) 0 0 5.9 (2) 

 R 11.8 (4) 8.8 (3) 29.4 (10) 41.2 (14) 2.9 (1) 23.5 (8) 100 (34) 64.7 (22) 0 

 

เชือ้ท่ีทดสอบมีรูปแบบกำรดือ้ยำต้ำนจลุชีพหลำยชนิดร่วมกนั(multidrug resistant) โดยเชือ้ E. faecalis

จ ำนวน 266 สำยพนัธุ์ พบรูปแบบกำรดือ้ยำร่วมกนัตัง้แต ่3-7 ชนิด ทัง้หมด 20 รูปแบบ โดยรูปแบบกำรดือ้ยำร่วมกนั 

7, 6 และ 5 ชนิดคิดเป็น 28.6% (76/266), 32.3% (86/266) และ 26.7% (71/266)ตำมล ำดบั ส ำหรับเชือ้ E. faeciumจ ำนวน 34 

สำยพนัธุ์ มีอตัรำกำรดือ้ยำร่วมกนัตัง้แต ่ 3-7 ชนิด พบรูปแบบกำรดือ้ยำแตกตำ่งกนั 16 รูปแบบ โดยรูปแบบกำรดือ้ยำ

ร่วมกนัจ ำนวน 5, 4 และ 3 ชนิดคิดเป็น 29.4% (10/34), 32.4% (11/34) และ 23.5% (8/34) ตำมล ำดบั (Table 4) 

ผลกำรทดสอบยีนดือ้ยำ vancomycin ชนิด vanA, vanB, vanC1และ vanC2โดย multiplex PCR พบ

เฉพำะยีนชนิด vanC1 จำกเชือ้ E. faecalis 1สำยพนัธุ์ และ E. faecium2สำยพนัธุ์ซึง่เป็นเชือ้ท่ีแยกได้จำกเนือ้สกุร 

(Figure 1) 
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Table 4.Frequency and multidrug resistance profiles of E. faecalis and E. faecium isolated from meat 

No. exhibiting 

antimicrobial 

resistance 

E. faecalis (n=266) E. faecium (n=34) 

Resistance 

profiles 

No. of 

isolate

s 

Total (%) 

isolates  

Resistance 

profiles 

No. of 

isolates 

Total (%) 

isolates  

2 CN, S 1 1 (0.38) None 0  

3 CN, QD, S 2 2 (0.75) 

 

CN, QD, S 3  8 (23.53) 

E, S, TE 1  

E, QD, S 1  

E, LZD, S  1  

QD, S, TE 2  

4 CN, QD, S ,TE 6 30 

(11.28) 

C, QD, S, TE  1 11 

(32.35) 

 CN, LZD, S ,TE 1  CN, QD, S, TE  3  

 E, CN, QD, S  3  E, CN, S, TE  1  

 E, CN, S, TE 18  E, CN, QD, S 5  

 E, LZD, QD, S 1  E, CN, LZD, S 1  

 LZD, QD, S ,TE 1     

5 AMP, E, CN, QD, S 1 71 

(26.69) 

AMP, E, QD, S, TE 3 10 

(29.41) 

 C, CN, QD, S, TE 2  C, E, CN, QD, S 1  

 C, E, CN, LZD, S 2  E, CN, QD, S, TE  6  

 CN, LZD, QD ,S, TE 

CN, QD ,S, TE, VA 

7 

1 

    

 E, CN, QD, S, TE 6     

 E, CN, LZD, S ,TE 3     

 E, CN, LZD, QD, S 49     

6 C, CN, LZD, QD, S, TE 2 86 

(32.33) 

AMP, E, CN, QD, S, TE 1 3 (8.82) 
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Table 4.Frequency and multidrug resistance profiles of E. faecalis and E. faecium isolated from meat 

No. exhibiting 

antimicrobial 

resistance 

E. faecalis (n=266) E. faecium (n=34) 

Resistance 

profiles 

No. of 

isolate

s 

Total (%) 

isolates  

Resistance 

profiles 

No. of 

isolates 

Total (%) 

isolates  

 C, E, CN, QD, S, TE  27  C, E, CN, QD, S, TE 2  

 C, E, CN, LZD, QD, S 15     

 E, CN, LZD, QD, S, TE 42     

7 C, E, CN, LZD, QD, S, 

TE 

76 76 

(28.57) 

C, E, CN, LZD, QD, S 

,TE 

2  2 (5.88) 

 

 
Figure 1.Agarose gel electrophoresis of multiplex PCR. Lane M: DNA marker, Lane1: negative 
control(distilled water),  Lane2: positive control(vanA,vanB,vanC1 andvanC2),  Lane 3: 
E.faeciumATCC 700221 (vanA) 1,030 bp,  Lane 4: E.faecalis ATCC 51299 (vanB) 297 bp, Lane 5: 
E.gallinarumATCC 49608 (vanC1)822 bp, Lane6: E.casseliflavus ATCC 2578 (vanC2) 439 bp, Lane 
7,8:E.faecium(vanC1)and Lane 9: E. faecalis(vanC1) isolated from pork. 
 

วิจารณ์ 
 กำรทดสอบควำมไวของเชือ้ตอ่ยำต้ำนจลุชีพด้วยวิธี disk diffusion ในกำรศกึษำครัง้นีเ้ลือกใช้ยำ

ทัง้หมด 8ชนิดได้แก ่ampicillin (AMP), erythromycin (E), chloramphenicol (C), gentamicin (CN), linezolid 

(LZD), quinupristin-dalfopristin (QD), streptomycin(S) และtetracycline (TE)ตำมท่ี European Food 

Safety Authority ก ำหนดส ำหรับกำรทดสอบเชือ้กลุม่ Enterococcus spp.(EFSA, 2013) ผลกำรทดสอบครัง้นี ้

พบเชือ้E.faecalisและE. faeciumมีอตัรำกำรดือ้ยำสงูในยำกลุม่ aminoglycosides ได้แก่ CNและ Sโดยพบ

1,000 bp 

  500 bp 

  100 bp 

vanC1 

vanA 

vanB 
vanC2 

M     1      2      3      4     5      6     7      8      9 
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อตัรำกำรดือ้ยำ Sของเชือ้ทัง้ 2 ชนิดคิดเป็น100% ในเนือ้โค เนือ้สกุรและเนือ้ไก่ สว่นอตัรำกำรดือ้ยำCN ของ

E.faecalisในเนือ้โค 93%(53/57),เนือ้สกุร 94.3%(165/175) และเนือ้ไก ่97.1%(33/34) ในขณะท่ีอตัรำกำรดือ้ยำ

CN ของE.faeciumในเนือ้โค 54.5%(6/11),เนือ้สกุร 20%(4/20) และเนือ้ไก0่% (0/3) ตำ่งจำกกำรดือ้ยำของเชือ้

Enterococcus spp.ในเนือ้สตัว์ปีกและนมพำสเจอร์ไรซ์ในประเทศบรำซิลท่ีพบอตัรำกำรดือ้ยำ CN และ S 3.9% 

และ 11.3% ตำมล ำดบั(Fracalanzza et al., 2007)สว่นกำรศกึษำเชือ้จำกผู้ ป่วยในประเทศไทยพบกำรดือ้ยำCN

ของE.faecalis88% และE. faecium 82% (Thapa et al., 2007) และรำยงำนของนิชำและคณะ (2557)พบอตัรำ

กำรดือ้ยำ CNของE.faecalis53.6% และ E. faecium71.3%จะเห็นวำ่กำรดือ้ยำ CN ของเชือ้ enterococci ท่ี

แยกได้ทัง้จำกเนือ้สตัว์และผู้ ป่วยมีอตัรำท่ีคอ่นข้ำงสงู  

ส ำหรับยำ QDและ LZD เป็นยำในกลุม่ streptograminsและ oxazolidinones ท่ีใช้ส ำหรับรักษำผู้ ป่วยติด

เชือ้ VRE ในโรงพยำบำล ผลกำรศกึษำในครัง้นีพ้บอตัรำกำรดือ้ยำQD ของเชือ้ E.faecalis ท่ีแยกได้จำกเนือ้โค เนือ้

สกุร และเนือ้ไก่ คิดเป็น93%(53/57), 97.7%(171/175) และ 94.1%(32/34)ตำมล ำดบัส่วนเชือ้ E. faeciumจำก

เนือ้โค และเนือ้สกุร พบอตัรำกำรดือ้ยำQD คิดเป็น9.1%(1/11) และ 35%(7/20)ตำมล ำดบั สว่นในเนือ้ไก่ไม่พบกำร

ดือ้ยำนี ้ซึง่ต่ำงจำกกำรศกึษำเชือ้enterococci ดือ้ยำในไก่แช่แข็งท่ีประเทศบรำซิล ท่ีพบอตัรำกำรดือ้ยำQD ของ

เชือ้E.faecalis97.7% และE. faecium 30.8%(Ristori et al.,2012) อย่ำงไรก็ตำมจะเห็นว่ำเชือ้ E.faecalisท่ีพบใน

เนือ้สตัว์มีอตัรำกำรดือ้ยำ QD สงูกวำ่E. faeciumซึง่มีอตัรำกำรดือ้ต่อยำชนิดนีต้ ่ำ สอดคล้องกบัรำยงำนในผู้ ป่วยท่ี

พบว่ำกำรดือ้ยำQD ของเชือ้ E.faecalis (10.2%) สงูกว่ำE. faecium(3.7%) (Thapa et al.2007)ส่วนหนึ่งอำจเกิด

จำกกำรดือ้ยำโดยธรรมชำติของเชือ้ต่อยำชนิดนี ้(Intrinsic resistance) European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC, 2015) ส ำหรับอตัรำกำรดือ้ยำLZD ของเชือ้E.faecalisท่ีแยกได้จำกเนือ้โค เนือ้

สกุร และเนือ้ไก่ คิดเป็น40.4%(23/57),37.7%(66/175) และ 14.7%(5/34) ตำมล ำดบั ส่วนอตัรำกำรดือ้ยำLZD 

เชือ้ E. faeciumจำกเนือ้โค คิดเป็น9.1%(1/11) แต่ไม่พบในเนือ้สกุรและเนือ้ไก่สอดคล้องกบักำรศกึษำของ Ristori 

et al. ( 2012) ท่ีตรวจไมพ่บกำรดือ้ยำLZD ของเชือ้ E. faeciumในไก่แช่แข็งเช่นกนั  

 ยำ vancomycinเป็นยำต้องห้ำมในกำรเลีย้งสตัว์ซึง่สงวนไว้ใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วยติดเชือ้ในแบคทีเรียแก

รมบวก(Gonzalez et al., 1999) เป็นยำกลุม่ glycopeptide เช่นเดียวกบัยำ avoparcin ท่ีเคยใช้ในกำรเลีย้งสตัว์ 

แตปั่จจบุนัถกูประกำศห้ำมใช้แล้ว เน่ืองจำกมีข้อมลูวำ่ท ำให้เกิดเชือ้ดือ้ยำvancomycin เพ่ิมขึน้ ซึง่จำกกำรศกึษำ

ในครัง้นีพ้บกำรดือ้ยำvancomycinของเชือ้ E.faecalisเฉพำะในเนือ้สุกรคิดเป็น 0.5%(1/175) โดยมีค่ำ MICs 

เท่ำกบั 256µg/mlสอดคล้องกบักำรทดสอบทำงจีโนไทป์ท่ีตรวจพบเฉพำะvanC1ในเชือ้ท่ีแยกได้จำกเนือ้สกุรเพียง 

3 ตวัอย่ำงแสดงให้เห็นวำ่เชือ้ enterococci ท่ีน ำมำศกึษำนีย้งัคงมีควำมไวตอ่ยำvancomycin ซึง่น่ำจะเป็นผลมำ

จำกไม่มีกำรใช้ avoparcin ในสตัว์มำนำนแล้ว ต่ำงจำกกำรศึกษำของ Krocko et al.(2007)ท่ีพบกำรดือ้ยำ

vancomycin ของเชือ้ E. faeciumในเนือ้สกุร12%และE.faecalisในเนือ้ไก่20% 



199 

 

 

อย่ำงไรก็ตำมพบกำรดือ้ยำต้ำนจลุชีพแบบหลำยชนิดร่วมกนั ตัง้แต่ 3-7ชนิดของเชือ้ E. faecalis99.6%

และE. faecium100%สอดคล้องกบักำรศกึษำของByarugaba et al. (2011)ซึง่พบเชือ้ดือ้ยำตัง้แต่ 3 ชนิดขึน้ไป

ในเนือ้สัตว์คิดเป็น 60.1%ชีใ้ห้เห็นว่ำกำรดือ้ยำของเชือ้หลำยกลุ่มพร้อมกันท่ีสูงขึน้เป็นสิ่งท่ีผู้ เก่ียวข้องต้อง

ตระหนกัและหำแนวทำงแก้ไข เพรำะอำจก่อปัญหำส่งผ่ำนกำรดือ้ยำไปยงัมนุษย์ และสตัว์ ท่ีอยู่ในห่วงโซ่อำหำร

เดียวกนัได้ 
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การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไวรัสโรคอหวิาต์สุกรในพืน้ท่ีภาคเหนือตอนบน 

ระหว่างปี 2553 – 25571/ 

 

วิจิตรา  อนุกูล2*/ นงลกัษณ์  แสนบวัผนั2/  

 

บทคัดย่อ 

โรคอหิวำต์สุกร (Classical swine fever; CSF หรือ Hog cholera) เป็นโรคติดเชือ้ทำงไวรัสท่ีสร้ำงควำม

เสียหำยตอ่อตุสำหกรรมกำรผลิตสกุรทัว่โลก ส ำหรับประเทศไทย พบกำรระบำดของโรคนีค้รัง้แรกในปี พ.ศ. 2493 และ

พบกำรระบำดเป็นครัง้ครำวแม้วำ่ในระบบกำรเลีย้ง มีกำรท ำโปรแกรมวคัซีนโรคอหิวำต์สกุร ซึง่มีทัง้ชนิดท่ีผลิตโดยกรม

ปศสุตัว์ หรือวคัซีนน ำเข้ำโดยภำคเอกชน โรคอหิวำต์สกุรเกิดจำกเชือ้ไวรัสอหิวำต์สกุร (Classical swine fever virus, 

CSFV) มีลกัษณะเป็น positive sense single-stranded RNA มีขนำดเล็ก และมีเปลือกหุ้ม จีโนมมีขนำด 12,300 เบส 

โครงสร้ำงของเชือ้ประกอบด้วย glycoprotein แบ่งเป็น 4 structural และ 7 nonstructural protein ยีน E2 (gp55) เป็น

ยีนท่ีถอดรหัสได้เป็นโปรตีน E2 ซึง่เป็น structural ท่ีเป็นโปรตีนหลกัในกำรกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันต่อเชือ้ CSFV 

และยังเป็นยีนส่วนท่ีมีควำมหลำกหลำย (variable) มำกท่ีสุดเมื่อเทียบกับยีนอื่นๆ ในกำรศึกษำครัง้นี ้ได้ท ำกำร

วิเครำะห์ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของเชือ้ CSFV ใน 12 ตวัอย่ำงท่ีแยกเชือ้ได้จำก 3 จงัหวดัภำคเหนือตอนบน 

ได้แก่ เชียงรำย เชียงใหม่ และน่ำน ระหว่ำงปี 2553-2557 รวมทัง้ตวัอย่ำงวคัซีน 2 ชนิด ได้แก่ วคัซีนอหิวำต์สุกรของ

กรมปศุสตัว์ และจำกบริษัทเอกชน (Coglapest®: Ceva-Phylaxia, Hungary) โดยท ำกำรวิเครำะห์ส่วนของยีน E2 

ขนำด 190  นิวคลีโอไทด์ (ล ำดบัเบสท่ี 2726-2497 ของเชือ้ CSFV) เมื่อน ำล ำดบัเบสของทัง้ 14 ตวัอย่ำงมำเทียบกบั

ล ำดับเบสท่ีมีกำรแยกกลุ่มของเชือ้ CSFV เป็น 3 กลุ่ม และกลุ่มย่อย โดยท ำกำรสร้ำงแผนภูมิทำงวิทยำกำรด้วย

พำรำมิเตอร์ neighbor-joining และค ำนวณด้วย 1,000 bootstraps โดยใช้โปรแกรม MEGA 5.10 พบว่ำ ล ำดบัเบส

ของเชือ้ท่ีแยกได้ในพืน้ท่ีทัง้ 12 ตวัอย่ำง อยู่ในกลุม่ย่อย 2.1 โดยยงัอยู่ในกลุ่มย่อยท่ีมีรำยงำนกำรศกึษำในประเทศไทย

ก่อนหน้ำนี ้นอกจำกนี ้ล ำดบัเบสของวคัซีนทัง้ 2 ชนิดท่ีศกึษำอยู่ในกลุ่มย่อย 1.1 แต่ยงัสำมำรถให้ภูมิคุ้มกนัข้ำมซีโร

ไทป์กบักลุม่ย่อย 2.1, 2.2 และ 3.3 กำรวิเครำะห์ลกัษณะพนัธุกรรมของเชือ้เป็นวิธีหนึ่งท่ีใช้ในกำรท ำนำยถึงแหล่งท่ีมำ

ของกำรระบำดของโรคและใช้ในกำรเฝ้ำระวงักำรผันแปรของเชือ้ จึงควรศึกษำและเก็บข้อมูลลกัษณะพันธุกรรมของ

เชือ้อย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์ของโรคและควำมสัมพันธ์ของเชือ้ท่ีพบในประเทศไทยและ

ประเทศอื่นในภมูิภำคเดียวกนั 

ค าส าคัญ : เชือ้ไวรัสอหิวำต์สกุร  ควำมหลำกหลำยทำงพนัธุกรรม  ภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
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Phylogenetic analysis of classical swine fever virus in the Upper Northern Region of Thailand 

during 2010-20141/ 

 

Wichittra Anukool2*/ Nonglak  Saenbuaphan2/ 

 

Abstract 

Classical swine fever (CSF) or Hog cholera is a contagious disease in pigs and has caused 

economically losses of pig industrial over the world. The first CSF case of Thailand was in 1950 and 

some outbreaks have been reported until now even though DLD’s or commercial’s vaccine is 

implemented in the regular vaccine program. CSF is caused by classical swine fever virus (CSFV), 

the small enveloped positive single-stranded RNA virus containing 4 structural and 7 nonstructural 

glycoproteins. E2 (gp55), the structural glycoprotein gene, is the most favorite gene which produces 

the better discrimination of CSFV than the others. In this study, E2 gene containing 190 nucleotides 

(corresponding to positions 2726-2497 of CSFV approximately) of 12 samples isolated from the 

outbreaks in 3 provinces of upper northern region: Chiang Rai, Chiang Mai, Nan during 2010-2014 

were analyzed. In addition, 2 samples of DLD and commercial Coglapest® (Ceva-Phylaxia, Hungary) 

vaccines were sequenced. The total of 14 sequences was compared to 51 known-grouped including 

3 groups (1, 2, 3) and subgroups (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 and 3.3) then, a phylogeny was 

constructed using neighbor-joining parameters with 1,000 bootstraps in MEGA 5.10 program. The 

result showed that all 12 field isolates occupied in subgroup 2.1. From previous study, Thai CSFV 

were clustered in subgroups 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 and 3.3. Likewise, DLD’s and commercial’s 

Coglapest® vaccines were in subgroup 1.1 that it could induce cross immunity against subgroups 

2.1, 2.2 and 3.3. Phylogenetic analysis is a method used for molecular epidemiology which can 

predict the source of CSF outbreak and provide the CSFV diversity profile. Therefore, the genetic 

profile should be studied continuously to understand the disease situation and evaluated the 

relationship of CSFV in Thailand and South East Asia. 
Keywords : classical swine fever virus  phylogenetic analysis  upper northern region of Thailand 
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Introduction 

 Classical swine fever (CSF) or Hog cholera is a contagious disease in pigs and has caused 

economically losses of pig industrial over the world. The first report of CSF emerged from USA in the 

1830s (Moennig, 2000). Clinical signs of CSF can be segregated into peracute, acute, chronic or 

prenatal forms depending on pig age, breed, health and immune status (Le Potier, 2006). Acute form 

is most found in piglets up to 12 weeks of age including pyrexia with high temperature (40C), 

enlarged and discolored lymph node. Neurological signs could be found such as weakness of hind 

limb. Petechial hemorrhage of outer skin is the most typical sign but not shown in every CSF cases 

(Moennig, 2000; Moennig et al., 2003). All Suidae can be infected with classical swine fever virus 

(CSFV) as a result that both domestic pig and wild boar are natural host of the disease. Oronasal is 

the common route of CSF by direct and indirect contacts to infected pigs. 

CSFV is a member of genus Pestivirus, family Flaviviridae that shares the same genus with 

more 3 viruses; bovine viral diarrhea (BVD) types I and II and ovine border disease virus (BDV). The 

genome of CSFV is about 12,300 nucleotides which encode 11-12 final cleavage product of non-

structural and structural proteins (NH2-Npro-C-Erns-E1-E2-p7-NS2-NS3-NS4A-NS4B-NS5A-NS5B-

COOH) (Risatti et al., 2006). Four of them, C gene encodes for capsid while Erns, E1, E2 encode for 

envelope glycoproteins. E2 is the major glycoprotein and the most immunogenic that neutralized 

virus. In addition, it’s the most variable parts of pestivirus glycoprotein (Lowings et al., 1996). 

Genotypes of CSFV were studied by sequencing several regions of gene such as E2, NS5B 

and 5’NCR. Among these 3 regions, E2 fragment is the common analyzed gene since it provides the 

best discrimination (Lowings, 1996). Based on E2 gene, CSFV can be divided into 3 groups (1, 2, and 

3) and each group consists of subgroups 1.1-1.3, 2.1-2.3 and 3.2-3.4. (Lowings et al., 1996; Paton et 

al., 2000; Postel et al., 2012) 

In Thailand, CSF was reported since 1950 (Parchariyanon et al., 2012). The outbreaks often 

occurred although CSF vaccine was recommended to add in the annual swine vaccine program. 

From the data of World Animal Health Information System (WAHIS), there were 180 outbreaks in 

Thailand during 2005-2012 and 4,575 pigs were affected. Corresponding to World Organization of 

Animal Health (OIE), there were 22 and 13 outbreaks in 2013 and 2014 (January-June), respectively 

(Sujit and Wongphruksasoong, 2014). Thai’s genotypes of CSFV were studied during 1988-2009 

revealed that at least 6 subgenotypes found in Thailand including 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 and 3.3 
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(Parchariyanon et al., 1998; Parchariyanon et al., 2012). However, the previous studies were 

performed in the central, eastern, north-eastern and western part of Thailand. The information of CSFV 

genotypes in the upper northern part was rarely published although the identification of genotype 

may unveil CSFV epidemiology, evolution and diversity of biological factors (Lowings et al., 1996). 

This study aimed to determine the genotypes of CSFV isolates from the upper northern part of 

Thailand based on 190 nucleotides of E2 gene and phylogenetic tree was constructed. In addition, 

the relationship between CSFV isolates of Thailand and other geographical regions was analyzed.   

 

Materials and methods 

Samples and virus isolates 

Twelve field samples were selected from CSF polymerase chain reaction (PCR) positive 

cases which 5’non-conding region (5’NCR) gene was amplified (Molee et al., 2003) during 2010-2014 

in 3 provinces: Chiang Mai, Chiang Rai, Nan in the upper northern part of Thailand. The information 

and given codes of field samples were shown in Table 1. Two vaccine samples, Department of 

Livestock Development, Thailand (Lepinized swine fever virus China strain > 102 PD50) and 

Coglapest® Hog cholera modified live vaccine strain Thiverval (Ceva-Phylaxia®, Hungary) which 

commonly used in this area, were also analyzed in this study. In addition, fifty-one CSFV nucleotide 

sequences obtained from GenBank, were used as the reference sequences for dendrogram 

construction. 

 

Table 1 Years, source of origins and given codes of targeted gene sequences of  twelve isolates  

              used  in this study 

Year Province City Code 

Nov-2010 Chiang Rai Mueang CR102928 

Mar-2011 Nan Tha Wang Pha NN112070 

Jun-2011 Chiang Mai San Pa Tong CM113306 

Jun-2011 Chiang Mai San Pa Tong CM113850 

Oct-2011 Nan Tha Wang Pha NN116047 

Jun-2012 Nan Wiang Sa NN123387 

Oct-2013 Chiang Rai Wiang Chai CR136037 



206 

 

 

Dec-2013 Chiang Rai Mueang CR136803 

Jan-2014 Chiang Rai Wiang Chiang Rung CR140208 

Oct-2014 Chiang Rai Doi Luang CR144222 

Oct-2014 Chiang Rai Doi Luang CR144223 

Oct-2014 Chiang Rai Doi Luang CR144415 

 

RNA extraction, amplification and sequencing 

CSFV infected organs were prepared to 20% suspension with sterile PBS (pH 7.0) and 

extracted using Nucleospin® Viral RNA and DNA kit (Machery-Nagel®, Germany). Extractions were 

performed as manufacturer’s instruction.  

Nested RT-PCR was used to amplify E2 (gp55) gene. The amplification of 671 nucleotides of 

E1 and E2 regions of CSFV was processed in the first round using external primers followed by the 

internal primers which were specific to E2 region. Both primers were previously described by Paton et 

al. (2000) to generate 190 base pairs PCR product of E2 region. RT-PCR was performed using 

SuperscriptIII one-step RT-PCR system with Platinum Taq DNA polymerase (Invitrogen®, USA) with 

5.0 µl of RNA, 1 µl of 10 µM forward and reverse primers of external primer pair. Then, HotStarTaq® 

DNA polymerase (Qiagen®, Germany) was used to amplify nucleotides of E2 region with specific 

internal primer pair using 3.0 µl of previous round as a template.  

PCR products were analyzed by 2% agarose gel electrophoresis, stained with ethidium 

bromide and visualized by UV transilluminated gel documentation. Gel excisions were performed 

using sterile blade and excised gels containing specific band (190 base pair). They were extracted 

and purified from gel by Quick Gel Extraction kit (Invitrogen®, USA). 

 Nucleotide sequencing of both strands of DNA was performed with internal set primers as 

describe above using an ABI3730XL automated DNA sequencer (Applied Biosystems®, USA).  

 

Sequence analysis 

The chromatograms of 14 sequences including 12 field isolates and 2 vaccines were edited, 

trimmed and assembled using ChromasPro software v1.5 (Technelysium Pty. Ltd., Australia). Then, 

the ClustalW (Thompson et al., 1994) options in BioEdit program version 7.0.9.0 (Hall, 1999) was used 

for multiple alignments of 14 nucleotide sequences and 51 reference sequences. Accession 
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numbers, isolate names and genotypes of some reference sequences used in this study were shown 

in Table 2.  Phylogenetic analysis was conducted from a sequence alignment file using MEGA 

version 5.01 (Tamura et al., 2011). Neighbor-joining parameter was calculated with 1,000 bootstrap 

replications. 

 

Table 2 Accession numbers of 51 reference sequences with genotype nomenclatures used for 

phylogenetic analysis 

Accession No.* Isolate name Country Year Genotype** 

JQ411588 Brescia  Italy 1951 1.1 

X87939 Alfort 187 France 1966 1.1a  

EU490425 Thiverval  France 1978 1.1a 

AF241617 NKR93 Thailand 1993 1.1b 

X71780 Weybridge Australia 1994 1.1a 

AF092448 Shimen  China 1998 1.1b 

AF326963 Eystrup - 2001 1.1b 

EU935423 Chonburi/NIAH369-4/01 Thailand 2001 1.1 

EU935427 Nakonnayok/NIAH1206/01  Thailand 2001 1.1 

DQ656350 LOM vac Korea 2006 1.1b 

HM237795 Koslov  Czech Republic 2010 1.1 

KC989052 C_strain China 2012 1.1 

AF241619 BKK91 Thailand 1991 na. 

KF739397 LK-VNIIVViM Russia 2013 1.2 

JQ411570 CSF0306 Malaysia 1986 1.3 

AF134209 BKK88 Thailand 1988 1.3b 

AF241621 CBR91 Thailand 1991 1.3b 

JX028201 Margarita Cuba 1958 1.4 

JX028202 Holguin Cuba 2009 1.4 

L36171 S7D2 Italy 1992 2.1 

KF233945 CSF0670 Croatia 1997 2.1 
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AY027672 Italy Italy 2001 2.1c 

AY283666 L168 Laos 2003 2.1d 

AY283669 L404 Laos 2003 2.1d 

AY526726 92-TC1 Taiwan 2003 2.1 

EU935428 Angthong/NIAH1419/03 Thailand 2003 2.1 

HM366152 Bali Indonesia 2007 na. 

EU935431 Nakhonpathom/NIAH108478-

3/08 

Thailand 2008 2.1 

FJ767710 Ratchaburi/NIAH712200/09 Thailand 2009 2.1 

KJ588457 HuNF114 China 2013 2.1 

KJ588464 SCF51 China 2013 2.1 

JQ411587 Bergen Netherlands 1977 2.2 

L36167 C4D Italy 1990 2.2a 

AF241626 CBR96 Thailand 1996 2.2b 

AJ312885 VA2/98/wb Italy 2001 na. 

EU935424 Saraburi/NIAH669/01 Thailand 2001 2.2 

EU935425 Kanchanaburi/NIAH690/01 Thailand 2001 2.2 

EU935421 Chainat/NIAH108587/08 Thailand 2008 2.2 

EU935432 Pathumthani/NIAH108531/08 Thailand 2009 2.2 

JQ411563 Rostock I Germany 1992 2.3 

AJ577220 221150/wb France 2003 na. 

KF233960 CSF1053 Serbia 2010 2.3 

KF233961 CSF1070-wb Latvia 2013 2.3 

AY571103 Nh/TN/96/TWN Taiwan 2004 na. 

DQ656345 88039 Korea 1988 3.2b 

DQ656346 96939 Korea 1996 3.2b 

DQ656347 97347 Korea 1997 3.2b 

AH011693 JJ9811 Korea 2002 na. 

AF241630 CBR94 Thailand 1994 3.3b 
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AF241627 NKP95 Thailand 1995 3.3b 

JQ411575 Congenital tremor United Kingdom 1964 Outgroup 

* Accession number obtained from GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank) 

**Genotypes as shown in feature information of sequences in GenBank 
a Genotypes defined by Lowings et al. (1996)  b Genotypes defined by Paton et al. (2000) 
c Genotypes defined by Lin et al. (2013)  d Genotypes defined by Blacksell et al. (2004) 

na.: not available 

 

Results 

A phylogenetic dendrogram was constructed from 65 nucleotide sequences including 12 

CSFV field isolates, 2 vaccines and 51 sequences obtained from Genbank, was shown in Figure 1.  

Congenital tremor (UK, 1964) was used as outgroup. The result showed that all field isolates 

belonged to subgroup 2.1 whereas 2 vaccine sequences which were in subgroup 1.1. A map of the 

location of field isolates and genotype was presented in Figure 2.  
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Figure 1 Phylogenetic analysis of 12 field classical swine fever virus isolates in the upper northern region of 

Thailand (  ), 2 commonly used vaccines (  ) compared to 51 sequences obtained from GenBank, 

based on 190 nucleotide fragment of E2 glycoprotein gene. Congenital Tremor was used as outgroup. 

Bootstrap values were calculated for 1,000 replicates and only higher than 50 were shown in each 

node. 
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Figure 2 A map of upper northern region of Thailand presented locations of sample collection and 

subgroup 

 

Discussion 

Classical swine fever in the upper northern region of Thailand could be found in some years. 

During 2010-2014, the positive samples based on 5’NCR gene of CSFV amplification was 15, 9 and 7 

in Chiang Rai, Nan and Chiang Mai, respectively. However, only 12 samples or 40% of positive cases 

could be analysed according to E2 gene amplification in this study. 

All 12 nucleotide sequences belonged to subgroup 2.1 which was in the cluster reported in 

the previous study (Parchariyanon et al., 2012). In Thailand, there were CSFV genotypic studies were 

performed during 1988-1966 and 2001-2009. From the first period study, 60% of samples were in 

subgroup 3.3 and the lesser were in subgroup 1.1, 1.2, 1.3. Moreover, only 1 isolate was in group 2 

(subgroup 2.2) and there was no isolate in subgroup 2.1 (Parchariyanon et al., 1998). Interestingly, 

the changing of CSFV dynamic occurred from the second period study. There were no subgroup 3.3 

found in Thailand but the most isolates were in subgroup 2.1 (38%) instead. In addition, subgroup 1.1 

and 2.1 were found as 30% for each (Parchariyanon et al., 1998; 2012). We may conclude that CSFV 

evolution presented in 2 eras, before 2000 and thereafter, there was the genetic switching from the 

dominate subgroup 3.3 to 2.1 as the result of some reasons which should be on further study.  

Chiang Rai 

2.1 

Chiang Mai 

2.1 

Nan 

2.1 
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In the present study, isolates collected from the same province presented more closely 

related than isolates from different area. Such as 6 isolates from Chiang Rai and 2 isolates from 

Chiang Mai. So, CSFV should be circulated in the same area. However, 1 isolate from Chiang Rai was 

closely related to Nan’s isolates supposing that there was some movement of pig or CSFV between 

these 2 provinces. When the size of pig farm was considered, most samples were collected from the 

small size farm or the backyard pig except 2 samples from Chiang Mai were from the large size farm. 

There might be some movements between the large size farms in Nakhonpathom and Ratchaburi 

where the intensive farms are located there to Chiang Mai as a result that 2 isolates from Chiang Mai 

showed more closely related to reference isolates from Nakhonpathom and Ratchaburi. Two 

nucleotide sequences of vaccines were in subgroup 1.1 corresponded to other vaccine such as LOM 

vaccine from Korea. Although most vaccine occupied in subgroup 1.1 but they can provide fully 

cross protection to subgroup 2.1, 2.2 and 3.3 (Parchariyanon et al., 2001; Damrongwatanapokin et 

al., 2002; Pan et al., 2004; Graham et al., 2012). 

Groups and subgroups of CSFV are discriminated in different systems. The nomenclature of 

Lowings et al. (1996), however, was the most widely used. There are 3 groups including 1, 2 and 3. 

Group 1 consists of the historic isolates which predating 1964 from the United States and the United 

Kingdom, the earliest subgroup of Asia (Hokkaido CSFV) in 1966 and also vaccines were in this 

group. Group 2 is the recent isolates (after 1970) which are found in EU countries and most of Asia 

including Thailand. Group 3 is the specific group found in Korea and Thailand (Paton et al., 2000).   

Phylogenetic analysis is a method used for molecular epidemiology which can predict the 

source of CSF outbreak and provide the CSFV diversity profile (Blacksell et al., 2004; Paton et al., 

2000). Therefore, CSFV genetic profile should be regularly studied to understand the situation of 

disease and evaluated the relationship of CSFV in Thailand and South East Asia.   
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ผลของการใช้โปรตีนระดับต่างๆ กันในอาหารต่อการเจริญเตบิโต 

และลักษณะซากของไก่เบตง 

 
สมศักดิ์ เภาทอง1/   ญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช2/  คมสัน ทะกัน3/   สุนีย์ ตรีมณี4/ 

 

บทคัดย่อ 

 กำรศกึษำครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษำหำระดบัโปรตีนท่ีเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต และคุณภำพ

ซำกของไก่เบตงเพศผู้และเพศเมีย โดยใช้ไก่เบตงอำยุแรกเกิดคละเพศ จ ำนวน 450 ตวั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 

150 ตวั ให้ไก่ทดลองกลุ่มท่ี 1 2 และ 3 ได้รับอำหำรโปรตีน 20 18 และ 16 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั เมื่ออำยุ 4 

สปัดำห์ แยกเพศไก่และสุ่มมำเพศละ 150 ตวั รวมจ ำนวน 300 ตวั สุ่มไก่ทดลองออกเป็น 6 กลุ่ม วำงแผนกำร

ทดลองแบบ 2 x 3 แฟคทอเรียล ในแผนกำรทดลองแบบสุ่มตลอด (2 x 3 factorial in complete block design) 

จ ำนวน 5 ซ ำ้ โดยมี 2 ปัจจยัหลกั ได้แก่ ระดบัโปรตีน 3 ระดบั (20-18-16 18-16-14 และ 16-14-12) และเพศ 2 

ระดบั (เพศผู้และเพศเมีย) ท ำกำรทดลองจนไก่อำยคุรบ 16 สปัดำห์ 

 ผลกำรทดลอง พบวำ่ ไมม่ีอิทธิพลร่วมกนัระหวำ่งเพศและระดบัโปรตีนในอำหำร ในทุกลกัษณะท่ีศกึษำ 

กำรลดลงของระดบัโปรตีนในอำหำรท ำให้ น ำ้หนักตวัเพ่ิม ปริมำณอำหำรท่ีกินได้ และประสิทธิภำพกำรเปลี่ยน

อำหำรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) โดยไก่ทดลองท่ีได้รับอำหำรโปรตีนระดับสูง  

(20-18-16) มีน ำ้หนักตัวเพ่ิม ปริมำณอำหำรท่ีกินได้ และประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีกว่ำ (P<0.05)  

ไก่ทดลองท่ีได้รับอำหำรโปรตีนระดบัต ่ำกว่ำ (18-16-14 และ16-14-12) และไก่เพศผู้มีน ำ้หนกัตวัเพ่ิม ปริมำณ

อำหำรที่กินได้ และประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีกวำ่ (P<0.05) ไก่เพศเมีย 

 กำรลดลงของระดับโปรตีนในอำหำรท ำให้ เปอร์เซ็นต์ซำก และคุณภำพเนือ้ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี

นยัส ำคญัทำงสถิติ (P>0.05) ยกเว้นสดัสว่นของเนือ้สว่นอกของไก่เพศเมียมำกกว่ำ (P<0.05) ไก่เพศผู้  แต่ไก่เพศ

ผู้มีสดัส่วนของเนือ้น่องมำกกว่ำ (P<0.05) ไก่เพศเมีย เมื่อน ำเนือ้ส่วนหน้ำอกและสะโพกไปทดสอบด้วยกำรชิม 

ผู้บริโภคมีควำมชอบเนือ้สว่นหน้ำอกมำกกวำ่เนือ้สะโพก กำรให้อำหำรท่ีมีระดบัโปรตีน (20-18-16) พลงังำนท่ีใช้

ประโยชน์ได้ 2,900 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ท ำให้ไก่ทดลองมีน ำ้หนกัเพ่ิม ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร และ

ต้นทนุคำ่อำหำรตอ่น ำ้หนกัเพ่ิม 1 กิโลกรัม ดีกวำ่กลุม่ท่ีได้รับอำหำรที่มีระดบัโปรตีนต ่ำกวำ่ 
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2/ ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์เพชรบรีุ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบรีุ 
3/ ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์นรำธิวำส อ.ตำกใบ จ.นรำธิวำส 
4/ ศนูย์วิจยัและบ ำรุงพนัธุ์สตัว์ยะลำ อ.รำมนั จ.ยะลำ 



216 

 

 

Effects of Several Dietary Protein levels on Carcass Characteristics  

of Betong Chickens. 
 

Somsak Poathong1/    Yanisa Ratchadapornvanitch2/  Khomsan Takan3/ 

Sunee Tremane4/ 

 

Abstracts 

 The objective of this study to determaine the effects of dietary protein levels and sex on growth 

performances and carcass characteristic of Betong chickens. As hatched, day old 450 chickens were 

allotted into 3 groups. They were fed with During 0-4 week, group 1, 2 and 3 were fed 20, 18 and 16% CP 

diet, respectively. After that the Betong chickens were separated into male and female and 150 of each 

sex were randomize to 6 groups, and 5 replicates of each. Experiment was 2 x 3 factorial in completed 

randomized block design, to test interaction effect of sex and dietary protein levels (20-18-16, 18-16-14 

and 16-14-12). The chickens were fed ad libitum for 4-16 weeks of age. 

 The results revealed that there is no interaction between protein levels and sex on 

investigation variables. While decreasing levels of dietary crude protein were significantly effect on 

body weight gain, cumulative feed intake and feed conversion ratio from 0-16 weeks of age (P<0.05). 

The chickens were fed (20-18-16) crude protein showed body weight, cumulative feed intake and 

feed conversion ratio higher than another groups and body weight, cumulative feed intake and feed 

conversion rate of males chickens were higher than female chickens (P<0.05). 

 The decreasing of dietary crude protein did not significantly effect to carcass percentage and 

quality of breast and thigh meat. Breast yield of female chickens were higher than those groups of 

male chickens while thigh yield of male chickens was higher than female chickens. Consumers 

preferred breast meat than thigh meat. This present study concluded that Betong chickens should be 

fed different level of CP% in each periods; such as 20% CP during 0.- 4 weeks of age, 18% CP during 

5 - 12 week and 16% CP during 13-16 weeks. 
Keywords: Dietary Protein level,   Betong Chickens,   Carcass Yield 
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ค าน า 

 ไก่เบตงมีแหล่งก ำเนิดมำจำกไก่พันธุ์แลงซำนของประเทศจีน ได้น ำเข้ำมำเลีย้งในประเทศไทยเป็น

เวลำนำน และนิยมเลีย้งกันมำกในภำคใต้ จนกลำยเป็นไก่พืน้เมืองอีกพันธุ์หนึ่งของไทย หำกมีกำรส่งเสริมให้

เกษตรกรเลีย้งและมีกำรจัดกำรท่ีดี จะสำมำรถท ำเป็นอำชีพหลกัได้ เน่ืองจำกไก่เบตงมีรสชำติดีใกล้เคียงกับไก่

พืน้เมือง และมีผิวหนงัสีเหลืองซึง่เป็นท่ีพอใจของผู้บริโภค ท ำให้จ ำหน่ำยได้ในรำคำท่ีใกล้เคียงกบัไก่พืน้เมือง แต่

ไก่เบตงมีอตัรำกำรเจริญเติบโตดีกวำ่ไก่พืน้เมืองเป็นเท่ำตวั กลำ่วคือท่ีอำย ุ8 และ 14 สปัดำห์ มีน ำ้หนกัตวัเท่ำกบั 

0.61 vs 0.22 และ 1.27 vs 0.59 กิโลกรัม ตำมล ำดบั (สชุนและคณะ, 2543)  

 กำรให้อำหำรไก่เบตง โดยส่วนใหญ่เกษตรกรมกัใช้อำหำรไก่ประเภทอื่น เช่น อำหำรไก่เนือ้ ซึ่งมีรำคำ

แพง โดยไมค่ ำนงึถงึควำมเหมำะสมตอ่สมรรถภำพกำรผลิต จงึได้มีผู้ศกึษำเร่ืองกำรให้อำหำรไก่เบตง เช่น  

อนุพล และคณะ (2553) ให้อำหำรมีระดบัโปรตีน 3 ระดบั ( 20 18 และ 16 เปอร์เซ็นต์) ในแต่ละระดบัโปรตีนมี

พลงังำน 2 ระดบั ( 3,000 และ 2,800 Kcal/kg) พบวำ่ตลอดกำรทดลอง 16 สปัดำห์ ไก่เบตงเพศผู้ ท่ีได้รับอำหำร

โปรตีนท่ี 18 และ 20 เปอร์เซน็ต์ มีกำรเจริญเติบโตดีกวำ่ท่ีระดบั 16 เปอร์เซน็ต์ และกำรให้อำหำรที่ระดบัพลงังำน 

3,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัมอำหำร ไก่จะมีน ำ้หนักตวัและอตัรำกำรเจริญเติบโตมำกกว่ำกำรให้อำหำรท่ีระดบั

พลงังำน 2,800 กิโลแคลอรี/กิโลกรัมอำหำร ทัง้ในไก่เพศผู้และเพศเมีย  

กำรให้อำหำร โดยมีระดบัโปรตีนและพลงังำนท่ีเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร จะท ำให้ไก่มีอตัรำกำร

เจริญเติบโตและประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรที่ดี แตจ่ำกรำยงำนท่ีผ่ำนมำท ำให้ทรำบว่ำ ควำมต้องกำรโภชนะ

ของไก่มีปัจจยัตำ่งๆ เข้ำมำเก่ียวข้องหลำยปัจจยั เช่น พนัธุ์ อำย ุสภำพกำรเลีย้ง อณุหภมูิ และอิทธิพลร่วมกนัของ

โภชนะ เช่น กำรได้รับโปรตีนมำกเกินไป หรือได้รับพลงังำนจำกอำหำรไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร จะมีกำร

สลำยโปรตีนเป็นกรดอะมิโนเพ่ือใช้เป็นแหลง่พลงังำน หรือขบัออกในรูปของเสีย ท ำให้เกิดกำรผลิตควำมร้อนมำก 

สตัว์จึงเกิดควำมเครียด รวมทัง้ยังท ำให้เกิดปัญหำมลภำวะ  กำรเลีย้งสตัว์ปีกเพ่ือกำรค้ำโดยทั่วไปมีกำรเลีย้ง

ภำยในโรงเรือนทัง้นีเ้พ่ือให้สะดวกในกำรบริหำรจัดกำร และเพ่ือป้องกันโรคไข้หวัดนก ปัจจัยต่ำงๆ ดงักล่ำวท่ี

เ ก่ี ย ว ข้ อ ง มี ผ ล ท ำ ใ ห้ ร ะ ดั บ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร โ ภ ช น ะ ห ลั ก  โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ โ ป ร ตี น ใ น อ ำ ห ำ ร ข อ ง  

ไก่เบตงเปลี่ยนไป ดงันัน้จึงได้ท ำกำรศึกษำหำระดับของโปรตีนท่ีเหมำะสมในอำหำร ต่อกำรเจริญเติบโตของ 

ไก่เบตงท่ีอำยุต่ำงๆ กนั ตลอดจนลกัษณะคณุภำพซำกของไก่เบตง ในสภำพกำรเลีย้งภำยในโรงเรือนเพ่ือใช้เป็น

ข้อมลูในกำรจดักำรด้ำนอำหำร และกำรให้อำหำรไก่เบตงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1.สัตว์ทดลองและอาหารทดลอง 

 ใช้ไก่พนัธุ์เบตงอำยแุรกเกิด แบบคละเพศ จ ำนวน 450 ตวั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 150 ตวั กลุ่มท่ี1 2 

และ 3 ให้ได้รับอำหำรที่มีโปรตีน 20 18 และ 16 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั เมื่ออำยุได้ 4 สปัดำห์ แยกเพศไก่และสุ่ม
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มำเพศละ 150 ตวั รวมจ ำนวน 300 ตวั สุม่ไก่ทดลองออกเป็น 6 กลุม่ๆ ละ 5 ซ ำ้ๆ ละ 10 ตวั แตล่ะซ ำ้เลีย้งในคอก

แบบปลอ่ยพืน้ขนำด 1x2 ตำรำงเมตร ให้ไก่ทดลองได้รับอำหำรที่มีโปรตีน 3 ระดบั คือ 20 18 และ 16 เปอร์เซ็นต์ 

ในช่วงไก่อำยุ 0 - 4 สปัดำห์ 18 16 และ 14 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงไก่อำยุ 5 – 12 สปัดำห์ และ 16 14 และ 12 

เปอร์เซ็นต์ ในช่วงอำยุ 13 – 16 สปัดำห์ โดยในแต่ระดบัของโปรตีนทัง้สำมช่วงอำยุ ก ำหนดให้มีพลงังำนใช้

ประโยชน์ได้ 2,900 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ส่วนผสมและคณุค่ำทำงโภชนะของสตูรอำหำรทดลองทัง้สำมระยะ

แสดงไว้ในตำรำงท่ี 1 ลกูไก่ได้รับท ำกำรวคัซีนป้องกันโรคติดต่อท่ีส ำคญัในสตัว์ปีก คือโรคมำเร็กซ์ นิวคำสเซิล 

ฝีดำษ กัมโมโร และหลอดลมอกัเสบติดต่อ ตำมโปรแกรม กำรท ำวคัซีนเมื่อมีอำยุท่ีเหมำะสมให้ไก่ได้รับน ำ้และ

อำหำรอย่ำงเตม็ท่ี (ad libitum)  

 ด ำเนินกำรทดลองท่ีศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์นรำธิวำส อ ำเภอตำกใบ จังหวดันรำธิวำส ระหว่ำง

เดือนตลุำคม 2553 – กนัยำยน 2554   

2.การบันทกึข้อมูลเก่ียวกับการเจริญเตบิโต 

 บนัทกึน ำ้หนกัตวัลกูไก่เม่ือแรกเกิดและทกุ 2 สปัดำห์ จนถงึอำย ุ16 สปัดำห์ และบนัทกึปริมำณกำรกิน

อำหำรทกุๆ 2 สปัดำห์เช่นเดียวกนั  

3. การบันทกึข้อมูลเก่ียวกับผลผลติซาก 

 ด ำเนินกำรฆ่ำไก่เมื่อสิน้สดุกำรทดลองคือ เม่ืออำย ุ 16 สปัดำห์ จ ำนวนซ ำ้ละ 2 ตวั โดยวิธีกำรสุม่เป็น

เพศผู้และเพศเมียอย่ำงละ 1 ตวั ท ำกำรอดอำหำรไก่ 12 ชัว่โมงก่อนฆ่ำ ช ำแหละซำกไก่แยกออกเป็นสว่นตำ่งๆ 

ตำมวิธีกำรของ Renden et al.,(1991) โดยกำรชัง่น ำ้หนกัตวัก่อนฆ่ำ โดยวิธีกำรตดัเส้นเลือด jugular vein ทิง้ให้

เลือดหยดุประมำณ 180 วินำที หลงัจำกนัน้ถอนขน ผ่ำก้น ล้วงอวยัวะภำยในรวมทัง้อณัฑะและรังไข่ด้วย แยก

สว่นของหวัใจ ตบั ม้ำม และกึน๋ ชัง่และบนัทกึน ำ้หนกัซำกไกห่ลงัฆ่ำ(prechilled carcass weight) หลงัจำกนัน้จงึ

น ำซำกมำแยกออกเป็นสว่นตำ่งๆ ได้แก่ เนือ้อกสนันอก  เนือ้อกสนัใน ปีก สะโพก น่อง หวั คอ แข้ง ไขมนัช่องท้อง 

และสว่นของโครงกระดกูท่ีเหลอื ชัง่และบนัทกึน ำ้หนกัซำกแตล่ะสว่นดงักลำ่วด้วยเคร่ืองชัง่อย่ำงละเอียด ค ำนวณ

น ำ้หนกัของซำกแตล่ะสว่นเป็นผลผลิตซำกโดยเทียบเป็นคำ่ร้อยละของน ำ้หนกัซำกไก่หลงัฆำ่(prechilled 

carcass weight) 

4.ลักษณะทางกายภาพของเนือ้ 

 กำรวิเครำะห์หำค่ำแรงตดัผ่ำนกล้ำมเนือ้ (shear force) น ำกล้ำมเนือ้ส่วนอกและส่วนสะโพกท่ีผ่ำนกำร

ท ำให้สกุ (ท่ีอณุหภมูิ 80 องศำเซลเซียล) ขนำดชิน้เนือ้ 1x2 เซนติเมตร หนำ 0.5 เซนติเมตร มำวิเครำะห์หำค่ำแรง

ตดัผ่ำนเนือ้ตำมวิธีกำรของ Dawson และคณะ (1991) ด้วยเคร่ืองTexture Analyzer รุ่น TA-XTplus ใช้ใบมีด

ชนิด Warner-Blaztler ควำมเร็วของใบมีดเท่ำกบั 2 มิลลิเมตรตอ่วินำที 

 กำรประเมินคุณภำพโดยประสำทสัมผัส ด้วยกำรตรวจชิม (panel test) น ำเนือ้ไก่ส่วนอกและส่วน

สะโพกท่ีผ่ำนกำรท ำควำมสะอำดแล้ว มำหั่นเป็นชิน้ขนำดประมำณ 1x1x1 เซนติเมตร น ำมำต้มในน ำ้เดือด



219 

 

 

(อณุหภมูิ 100 องศำเซลเซียส) เป็นเวลำ 10 นำที แล้วน ำเนือ้ไก่มำแช่ในน ำ้สะอำดเป็นเวลำ 1 – 2 นำที จึงน ำมำ

ตรวจชิมโดยผู้ทดสอบ 10 คน ก ำหนดระดบัคะแนนกำรยอมรับแบบ 9-point Hedonic scales โดยพิจำรณำจำก 

สี (meat color) กลิ่นและรสชำติ (flavor) ควำมนุ่มเหนียว (tenderness) ควำมชุ่มฉ ่ำ(juiciness) และควำมชอบ

โดยรวม (overall acceptability) ตำมวิธีของ ไพโรจน์(2535) 

5.ลักษณะทางเคมีของเนือ้ 

 ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน ำ้ของเนือ้ น ำตวัอย่ำงกล้ำมเนือ้สดส่วนอกและส่วนสะโพกท่ีสุ่มมำตดัเป็นชิน้

ให้มีขนำด 2 x 2 x 0.5 เซนติเมตร ชัง่น ำ้หนกัของเนือ้ น ำไปวำงลงบนกระดำษกรอง คลมุด้วยถงุพลำสติก จำกนัน้

น ำไปวำงในห้องเย็นอณุหภมูิ 4 องศำเซลเซียส นำน 24 ชัว่โมง แล้วน ำตวัอย่ำงวำงบนกระดำษกรอง แล้วน ำไปใส่

ในเคร่ืองอดัควำมดนั (Texture analyzer: TA,XTplus) คอ่ยเพ่ิมควำมดนัจนถึง 2.5 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 

ภำยในเวลำ 30 วินำที รักษำควำมดนัให้คงท่ีเป็นเวลำ 2 นำที แล้วน ำมำชัง่น ำ้หนักเพ่ือหำค่ำเปอร์เซนต์กำร

สญูเสียน ำ้ของเนือ้ระหวำ่งกำรท ำละลำย(Thawing loss) ตำมวิธีกำรของ Honnikel (1987) 

 กำรวิเครำะห์คณุคำ่ทำงโภชนะ น ำตวัอย่ำงกล้ำมเนือ้สว่นอกและสว่นสะโพก มำท ำกำรวิเครำะห์หำ วตัถุ

แห้ง โปรตีน ไขมนั และเถ้ำ ตำมวิธีกำรของ AOAC (1991)  

6.การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถติิ 

 วำงแผนกำรทดลองแบบ 2x3 แฟคทอเรียลในแผนกำรทดลองแบบสุ่มตลอด ก ำหนดให้ปัจจยัท่ี 1 เพศผู้  

และเพศเมีย  ปัจจยัท่ี 2 ระดบัโปรตีน 3 ระดบั คือ (1) 20 18 และ 16 เปอร์เซ็นต์ (2) 18 16 และ 14 เปอร์เซ็นต์  (3) 

16 14 และ 12 เปอร์เซน็ต์ น ำข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดจำกกำรศกึษำมำวิเครำะห์โดยวิธี 2 x 3 factorial in RCBD และ

ทดสอบควำมแตกตำ่งของคำ่เฉลี่ยระหวำ่งกลุม่โดยวิธี Duncan,s new multiple rang test 

ตารางที่ 1 สตูรอำหำรที่ใช้ในกำรทดลอง 

วัตถุดบิ ราคา 

(บาท/กก.) 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 

ข้ำวโพด 11.40 50.80 57.40 64.10 65.10 61.60 

กำกถัว่เหลือง 44 % 14.85 20.50 19.30 18.00 14.60 8.10 

ถัว่เหลืองเมด็ 38 % 20.30 13.50 8.00 2.60 0.50 0.40 

ร ำละเอียด 11.00 10.00 10.00 10.00 15.00 25.00 

ปลำป่น 55 % 26.00 1.60 1.60 1.60 0.80 0.80 

ไดแคลเซียมฟอเฟต 9.00 1.50 1.60 1.60 1.90 2.00 

เปลือกหอย 32.00 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 

เกลือป่น 5.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

พรีมิกซ์ไก่เนือ้ 1/ 70.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
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DL-Methionine 150.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

รวม - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

รำคำอำหำร(บำท/กก.) - 14.05 13.52 12.99 12.54 12.27 

 

ตารางที่ 1 (ตอ่) 

วัตถุดบิ ราคา 

(บาท/กก.) 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 

คณุคำ่ทำงอำหำรโดยกำรค ำนวณ (% as fed basis)     

  วตัถแุห้ง (%)   88.54 88.44 88.34 88.22 88.07 

  โปรตีน (%)  20.62 18.63 16.65 14.65 12.69 

  ME (Kcal/kg)  2,903.43 2,903.73 2,908.08 2,904.28 2,909.73 

  ไขมนั (%)  6.57 5.78 5.02 5.13 6.03 

  เย่ือใย (%)  4.47 4.23 3.98 4.21 4.81 

  แคลเซียม (%)  1.10 1.11 1.09 1.09 1.10 

  ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ (%) 0.52 0.52 0.51 0.52 0.52 

  โซเดียม (%)  0.17 0.17 0.17 0.16 0.17 

  คลอรีน (%)  0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 

  ไลซีน (%)  1.11 0.96 0.82 0.68 0.56 

  เมทไธโอนีน (%)  0.42 0.39 0.37 0.34 0.31 

  เมท + ซิสทีน (%)  0.76 0.71 0.65 0.60 0.55 

  ทริปโตเฟน (%)  0.19 0.19 0.18 0.16 0.13 

  ลิโนเลอิค (%)  2.70 2.37 2.06 2.07 2.31 

  โคลีน (mg/kg)  966.40 852.20 738.30 634.30 561.80 
1/ พรีมิกซ์ 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย ไวตำมินเอ 6,000,000 IU, ไวตำมินดี3 1,200,000 IU, ไวตำมินอี 10 กรัม, ไว

ตำมินเค 1.225 กรัม, ไวตำมินบี 10.95 กรัม, ไวตำมินบี2 2.495 กรัม, ไวตำมินบี6 0.97 กรัม, ไวตำมินบี12 0.01 

กรัม ไนอำซีน 24.5 กรัม, กรดแพนเทนิค 7.39 กรัม, ไบโอติน 0.025 กรัม, กรดโฟลิค 0.49 กรัม, ทองแดง 4.5 กรัม

, เหลก็ 19.375 กรัม, แมงกำนีส 30.0 กรัม, สงักะสี 22.5 กรัม, ซีลีเนียม 0.5 กรัม และไอโอดีน 0.375 กรัม 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง 

 อำหำรที่ใช้ในกำรทดลองเลีย้งไก่เบตงช่วงอำยุแรกเกิด – 16 สปัดำห์ ประกอบด้วยอำหำรสตูรท่ี 1-5 ดงั

แสดงไว้ในตำรำงท่ี 2 สว่นประกอบทำงเคมีจำกกำรค ำนวณและวิเครำะห์ เช่น โปรตีน ไขมนั เย่ือใย และพลงังำน 

มีคำ่ใกล้เคียงกนั เพรำะได้มีกำรคดัคณุภำพวตัถดุิบและมีกำรปรับสตูรอำหำร จำกกำรสุ่มวิเครำะห์ส่วนประกอบ

ทำงเคมีก่อนกำรทดลอง ผลวิเครำะห์ พบว่ำ สตูรอำหำรทุกสตูรมีค่ำโปรตีนสงูกว่ำท่ีค ำนวณไว้เล็กน้อย อำหำรท่ี

ใช้ในกำรทดลองมีวตัถุแห้ง 87.00 – 88.10 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีนหยำบ (CP) เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์วตัถุแห้ง โดย

สตูรท่ีก ำหนดโปรตีน 20 18 16 14 และ 12 เปอร์เซ็นต์ มีค่ำโปรตีนจำกกำรวิเครำะห์เฉลี่ย 20.33  18.32  16.21  

14.28 และ 12.47 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั 

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเครำะห์สว่นประกอบทำงเคมีของอำหำรทดลอง 1/ 

 

สว่นประกอบ สตูรท่ี 1 สตูรท่ี 2 สตูรท่ี 3 สตูรท่ี 4 สตูรท่ี 5 

วตัถแุห้ง(%)  87.73 87.53 87.94 88.10 87.00 

โปรตีน (%) 20.33 18.32 16.21 14.28 12.47 

ไขมนั (%) 5.36 4.67 3.92 4.54 6.96 

เย่ือใย (%) 5.32 5.94 5.38 6.48 6.13 

NFE (%) 46.07 48.79 52.70 54.63 54.29 

Ca (%) 1.17 1.21 1.44 1.23 1.36 

P (%) 0.67 0.62 0.56 0.59 0.76 

GE (Kcal/kg.) 4,620 4,570 4,450 4,470 4,590 

เถ้ำ (%) 8.65 7.81 7.33 7.43 8.15 
1/ วิเครำะห์โดย ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์นรำธิวำส อ.ตำกใบ จ. นรำธิวำส 

สมรรถนะการเจริญเตบิโต 

 น ำ้หนกัตวัของไก่เบตง แสดงไว้ในตำรำงท่ี 3 จำกกำรทดลองพบว่ำไม่มีอิทธิพลร่วมกนัระหว่ำงเพศและ

ระดบัโปรตีนในอำหำรตอ่น ำ้หนกัตวัของไก่เบตงตลอดกำรทดลอง เม่ือเปรียบเทียบระหว่ำงเพศจำกกำรให้อำหำร

ทุกระดับของโปรตีน เพศผู้ จะตอบสนองด้วยกำรเพ่ิมน ำ้หนักตัวมำกกว่ำเพศเมียทุกช่วงอำยุ เมื่อสิน้สุดกำร

ทดลองท่ีอำยุ 16 สปัดำห์ ไก่เพศผู้มีน ำ้หนกัเฉลี่ย 1,543.07 กรัมต่อตวั สงูกว่ำ (P<0.05) ไก่เพศเมียซึง่มีน ำ้หนกั

เฉลี่ย 1,153.40 กรัมต่อตวั ซึง่สอดคล้องกบัรำยงำนของสชุนและคณะ (2543) รำยงำนว่ำไก่เพศผู้จะตอบสนอง

ด้วยกำรเพ่ิมของน ำ้หนกัตวัมำกกวำ่ไก่เพศเมีย เม่ือได้รับอำหำรที่มีโปรตีนและพลงังำนเท่ำกนั 
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 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงระดบัของโปรตีนท่ีใช้เลีย้งไก่ทดลอง ทัง้เพศผู้และเพศเมีย พบว่ำกำรให้อำหำรท่ีมี

ระดบัโปรตีน 20-18-16 ไก่มีน ำ้หนกัตวัมำกท่ีสดุ (P<0.05) ทุกช่วงอำยุ โดยมีน ำ้หนกัตวัเมื่อสิน้สดุกำรทดลองท่ีอำย ุ

16 สปัดำห์เฉลี่ย 1,463.40 กรัมต่อตวั รองลงมำคือไก่ทดลองท่ีได้อำหำรมีระดบัโปรตีน 18-16-14 และ 16-14-12 มี

น ำ้หนกัตวัเฉลี่ย 1,309.70 และ 1,271.60 กรัมตอ่ตวั ตำมล ำดบั กำรท่ีน ำ้หนกัตวัของไก่ทดลองลดลง ตำมระดบักำร

ลดลงของโปรตีนในอำหำร อำจมีสำเหตุมำจำกไก่กินอำหำรได้ลดลง (ตำรำงท่ี 4) ส่งผลให้ปริมำณโปรตีนและ

พลงังำนท่ีไก่ได้รับเข้ำไปเพ่ือสร้ำงกำรเจริญเติบโตลดลง น ำ้หนกัตวัของไก่ลดลงนี ้สอดคล้องกบัรำยงำนของปรัชญำ

และคณะ (22537) เชิดชยัและคณะ (2541) นพวรรณและคณ ะ(2541) และสชุนและคณะ (2543) ซึง่ต่ำงก็รำยงำน

วำ่สมรรถนะกำรเจริญเติบโตของไก่ทดลองด้อยลง เมื่อมีกำรลดระดบัโปรตีนในสตูรอำหำรลง 

 

ตารางที่ 3 อิทธิพลของเพศและระดบัโปรตีนตอ่น ำ้หนกัตวัของไก่เบตงช่วงอำย ุ4-16 สปัดำห์ 

สิ่งทดลอง อำย ุ(สปัดำห์) 

 4 6 8 10 12 14 16 

 น ำ้หนกัตวั (กรัม/ตวั) 

เพศ        

   เพศผู้ 235.60a 390.33a 645.06a 884.40a 1,123.47a 1,367.47a 1,543.07a 

   เพศเมีย 194.13b 331.33 b 543.20b 726.60b 890.07b 1,036.00b 1,153.40b 

ระดบัโปรตีน        

   20-18-16 224.60a 393.10a 646.80a 881.40a 1,081.80a 1,299.40a 1,463.40a 

   18-16-14 215.00b 360.80b 594.40b 802.40b 1,010.10b 1,193.40b 1,309.70b 

   16-14-12 205.00c 328.60c 541.20c 732.80c 928.40c 1,112.40c 1,271.60c 

เพศxโปรตีน ns ns ns ns ns ns ns 

CV (%) 4.70 4.53 4.09 4.72 3.74 5.03 4.79 

- ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ โดยวิธี DMRT ท่ี

ระดบัควำมเช่ือมัน่ 95 % 

 

ปริมาณอาหารที่กนิได้ 

 ปริมำณอำหำรท่ีกินได้สะสมของไก่เบตงในช่วงอำยุแรกเกิดถึงอำยุ 16 สปัดำห์ แสดงไว้ในตำรำงท่ี 4 

พบวำ่ไมม่ีอิทธิพลร่วมกนัระหวำ่งเพศและระดบัโปรตีนในอำหำรตอ่ปริมำณอำหำรที่กินได้สะสมตลอดกำรทดลอง 

จำกกำรทดลองพบว่ำช่วงอำยุแรกเกิดถึงอำยุ 6 สัปดำห์ ไก่เพศผู้ และเพศเมียกินอำหำรได้ไม่แตกต่ำงกัน 

(P>0.05) แต่ช่วงอำยุ 6-16 สปัดำห์ ไก่เพศผู้จะกินอำหำรได้มำกกว่ำไก่เพศเมีย โดยตลอดกำรทดลอง 16 
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สปัดำห์ ไก่เพศผู้จะกินอำหำรได้เฉลี่ย 7,752.10 กรัมต่อตวั สงูกว่ำ (P<0.05) ไก่เพศเมียซึ่งกินอำหำรได้ตลอด

กำรทดลองเฉลี่ย 5,507.40 กรัมตอ่ตวั 

 เม่ือเปรียบเทียบระหวำ่งระดบัของโปรตีนท่ีใช้เลีย้งไก่ทดลอง ทัง้เพศผู้และเพศเมีย พบวำ่กำรให้อำหำรท่ี

มีระดบัโปรตีนแตกตำ่งกนั 3 ระดบั พบวำ่ในช่วงอำยุแรกเกิดถึงอำยุ 6 สปัดำห์ ไก่เพศผู้และเพศเมียกินอำหำรได้

ไม่แตกต่ำงกนั (P>0.05) แต่ช่วงอำยุ 6-16 สปัดำห์ ไก่กลุ่มท่ีได้รับอำหำรมีโปรตีน 20-18-16 จะกินอำหำรได้สงู

กวำ่ (P<0.05) ไก่ทดลองอีกสองกลุม่ซึง่ได้รับอำหำรที่มีระดบัโปรตีนท่ีต ่ำกวำ่  

 ไก่ทดลองท่ีได้รับอำหำรท่ีมีระดบัโปรตีนสูง จะกินอำหำรได้มำกกว่ำไก่ทดลองท่ีได้รับอำหำรท่ีมีระดบั

โปรตีนต ่ำกว่ำ และไก่เพศผู้จะกินอำหำรได้มำกกว่ำไก่เพศเมียนัน้ สอดคล้องกับรำยงำนของอนุพลและคณะ

(2553) และสุชนและคณะ (2543) รำยงำนว่ำอำหำรท่ีมีระดบัโปรตีนสูงไก่จะกินได้มำกกว่ำอำหำรท่ีมีระดบั

โปรตีนต ่ำ และไก่เพศผู้จะกินอำหำรได้มำกกวำ่ไก่เพศเมีย 

 

ตารางที่ 4 อิทธิพลของเพศและระดบัโปรตีนตอ่ปริมำณอำหำรที่กินได้รวมและประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร

ของไก่เบตงช่วงอำย ุ0-16 สปัดำห์ 

สิ่งทดลอง อำยุ (สปัดำห์) 

 0-4 0-6 0-8 0-10 0-12 0-14 0-16 

 ปริมำณอำหำรที่กินได้ (กรัม/ตวั) 

เพศ        

   เพศผู้ 546.00 1,243.57 2,315.40a 3,420.27a 4,675.94a 6,167.40a 7,752.10a 

   เพศเมีย 546.00 1,127.64 1,935.10b 2,727.32b 3,571.97b 4,507.90b 5,507.40b 

ระดบัโปรตีน        

   20-18-16 549.84 1,216.64 2,232.64a 3,266.09a 4,345.80a 5,618.50a 6,978.10a 

   18-16-14 554.42 1,178.97 2,066.67b 2,992.94b 4,051.30b 5,226.90b 6,443.90b 

   16-14-12 533.75 1,161.20 2,076.45b 2,926.35b 3,974.70b 5,167.60b 6,467.20b 

เพศxโปรตีน ns ns ns ns ns Ns ns 

CV (%) 4.81 4.99 6.04 5.92 5.46 5.48 5.85 

 ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร 

    เพศผู้ 2.32b 3.20b 3.31b 3.38b 3.74b 4.02b 4.41b 

   เพศเมีย 2.83 a 3.46a 3.57a 3.76a 3.98a 4.35a 4.78a 

ระดบัโปรตีน        
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   20-18-16 2.47b 3.11b 3.45b 3.70 4.01b 4.32b 4.75b 

   18-16-14 2.61 a 3.27b 3.48b 3.73 3.96b 4.37b 4.91ab 

   16-14-12 2.63a 3.62a 3.83a 4.02 4.26a 4.62a 5.05a 

เพศxโปรตีน ns ns ns ns ns ns ns 

CV (%) 4.76 6.41 5.73 5.10 5.56 3.88 3.94 

-  ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ โดยวิธี DMRT ท่ี

ระดบัควำมเช่ือมัน่ 95 % 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 

 ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรของไก่เบตงในช่วงอำยุแรกเกิดถึง 16 สปัดำห์ แสดงไว้ในตำรำงท่ี 4 พบว่ำไม่

มีอิทธิพลร่วมกันระหว่ำงเพศและระดับโปรตีนในอำหำรต่อประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรตลอดกำรทดลอง เม่ือ

เปรียบเทียบระหว่ำงเพศจำกกำรให้อำหำรทุกระดับของโปรตีน ไก่เพศผู้ มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีกว่ำ 

(P<0.05) ไก่เพศเมียทุกช่วงอำยุ เมื่อสิน้สุดกำรทดลองท่ีอำยุ 16 สปัดำห์ ไก่เพศผู้มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร

เฉลี่ย 4.41 ดีกว่ำ (P<0.05) ไก่เพศเมียซึง่มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร 4.78 ซึง่สอดคล้องกบัรำยงำนของอนุพล

และคณะ(2553) รำยงำนวำ่ไก่เบตงเพศผู้จะมีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีกวำ่ไก่เพศเมียทกุช่วงอำยกุำรทดลอง 

 แตเ่ม่ือพิจำรณำจำกระดบัโปรตีนในอำหำร พบวำ่ตลอดกำรทดลอง 16 สปัดำห์ ไก่ทดลองท่ีได้รับอำหำร

ท่ีมีโปรตีนระดบัสูง (20-18-16) จะมีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีกว่ำไก่ทดลองท่ีได้รับอำหำรท่ีมีระดับ

โปรตีนระดบัต ่ำกว่ำ (18-16-14 และ 16-14-12) ซึง่แตกต่ำงจำกรำยงำนของอนุพลและคณะ (2553) รำยงำนว่ำ

ระดบัโปรตีนในอำหำรไมม่ีผลตอ่ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรของไก่ทดลอง  

น า้หนักซากและเปอร์เซ็นต์ซาก 

 น ำ้หนกัซำกเม่ือถอนขนและล้วงอวยัวะภำยในออกแล้วของไก่เบตงท่ีอำยุ 16 สปัดำห์ แสดงไว้ในตำรำง

ท่ี 5 พบวำ่ไมม่ีอิทธิพลร่วมกนัระหวำ่งเพศและระดบัโปรตีนในอำหำรต่อน ำ้หนกัซำกและเปอร์เซ็นต์ซำกของไก่เบ

ตงตลอดกำรทดลอง จำกกำรทดลองพบว่ำไก่เพศผู้ และเพศเมียมีน ำ้หนักซำกไม่แตกต่ำงกัน  (P>0.05) เฉลี่ย 

1.46 (89.57 เปอร์เซน็ต์) และ1.10 (87.97 เปอร์เซน็ต์) กิโลกรัมตอ่ตวั ตำมล ำดบั และไก่ทัง้สองเพศมีน ำ้หนกัซำก

ไมแ่ตกตำ่งกนัในทกุระดบัของโปรตีน โดยมีคำ่อยู่ระหวำ่ง 1.13 – 1.31 กิโลกรัมต่อตวั หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ซำก

มีคำ่อยู่ระหวำ่ง 81.88 – 85.62 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั ใกล้เคียงกบัรำยงำนของสมเจตและคณะ (2547) รำยงำน

วำ่เปอร์เซน็ต์ซำกของไก่เบตงท่ีอำย ุ16 สปัดำห์ มีคำ่อยู่ระหวำ่ง 87.73 – 90.96 เปอร์เซน็ต์ 

 กำรท่ีเปอร์เซน็ต์ซำกให้ผลไมแ่ตกตำ่งกนันัน้สอดคล้องกบักำรศกึษำของปรัชญำและคณะ (2537) 

นพวรรณและคณะ (2541) และสชุนและคณะ (2543) ซึง่ตำ่งรำยงำนวำ่เม่ือให้อำหำรที่มีระดบัโปรตีนแตกตำ่ง

กนั ไมม่ีผลท ำให้เปอร์เซน็ต์ซำกแตกตำ่งกนั  
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ตารางที่ 5 อิทธิพลของเพศและระดบัโปรตีนตอ่เปอร์เซน็ต์ซำกของไก่เบตงท่ีอำย ุ16 สปัดำห์ 

 

สิ่งทดลอง 

นน.มี

ชีวิต 

(กก.) 

นน.

ซาก 

(กก.) 

นน.

ซาก 

 

เนือ้

ส่วนอก 

เนือ้อก

สันใน 

สะโพก น่อง ปีก หวัใจ ตับ กึ๋น ไขมัน

ช่อง

ท้อง 

ม้าม หวั คอ แข้ง ซ่ีโคร

ง 

     

เปอร์เซน็ต์ซำก(%) 

 

        

เพศ                  

   เพศผู้ 1.63a 1.46 89.57 11.45b 3.99 16.38 15.88 a 10.54 0.66 2.03 2.42 0.36 0.37 4.61a 7.01a 5.34 18.94 

   เพศเมีย 1.33b 1.17 87.97 14.18a 4.36 15.82 11.42 b 10.34 0.51 2.04 2.62 1.82 0.39 3.71b 5.91b 4.17 22.69 

ระดบัโปรตีน                  

   20-18-16 1.53a 1.31 85.62 13.24 4.45 16.73 13.16 10.82 0.59 2.10 2.45 1.06 0.49 4.16 6.52 4.79 19.45 

   18-16-14 1.39b 1.19 85.61 12.89 4.21 16.55 13.27 10.86 0.60 2.08 2.54 1.31 0.34 4.42 6.69 5.00 19.24 

   16-14-12 1.38b 1.13 81.88 12.32 3.88 15.01 14.53 9.23 0.57 1.95 2.58 0.91 0.32 3.91 6.17 4.46 23.78 

เพศxโปรตีน ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns Ns ns Ns ns ns ns ns 

CV (%) 8.47 32.21 30.11 16.23 15.85 13.63 42.02 13.93 18.82 16.47 19.32 48.44 47.31 16.99 17.94 13.30 43.33 

-  ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ โดยวิธี DMRT ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95 % 
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ความสามารถในการอุ้มน า้ (Water holding capacity) 

 ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน ำ้ คือควำมสำมำรถของเนือ้ท่ีจะคงไว้ซึ่งจ ำนวนน ำ้ให้เกือบเท่ำหรือเท่ำเดิมได้ 

ถงึแม้จะมีแรงจำกภำยนอกมำกระท ำเช่น กำรตดั กำรให้ควำมร้อน กำรบด และกำรอดั ซึง่มีผลกระทบโดยตรงต่อกำร

หดตวั (Shrinkage) ของเนือ้ในระหวำ่งกำรเก็บรักษำไว้ ถ้ำเนือ้มีควำมสำมำรถจบัน ำ้ต ่ำ จะมีกำรสญูเสียควำมชืน้สงู

จึงท ำให้น ำ้หนกัลดลงไปมำกกว่ำเนือ้ท่ีมีควำมสำมำรถอุ้มน ำ้สงู จำกกำรทดลองนี ้วดัจำกเปอร์เซ็นต์กำรสญูเสียน ำ้

ขณะถูกท ำละลำย (Thawing loss) กล้ำมเนือ้ส่วนอกของไก่เบตงอำยุ 16 สปัดำห์ แสดงไว้ในตำรำงท่ี 6 พบว่ำไม่มี

อิทธิพลร่วมกันระหว่ำงเพศและระดับโปรตีนในอำหำรต่อค่ำกำรสูญเสียน ำ้ขณะถูกท ำละลำย  เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่ำงเพศ ไก่เพศผู้ และเพศเมียมีกำรสูญเสียน ำ้ขณะถูกท ำละลำย ไม่แตกต่ำงกัน (P>0.05) โดยมีค่ำเฉลี่ย 6.46 

และ 6.95 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั ส ำหรับควำมแตกต่ำงของระดบัโปรตีนในอำหำร ไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์กำรสญูเสีย

น ำ้ขณะถูกท ำละลำย (P>0.05)  โดยมีค่ำอยู่ระหว่ำง 6.46 – 7.03 เปอร์เซ็นต์ มีค่ำใกล้เคียงกบักบัรำยงำนของรัชนี

วรรณและคณะ (2547) รำยงำนว่ำไก่บ้ำนไทย และไก่พืน้เมืองมีเปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียน ำ้ขณะถูกท ำละลำยเฉลี่ย 

7.18 และ 5.36 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั ทัง้นีค้วำมแตกต่ำงของผลกำรตรวจวดัดงักล่ำวอำจจะเป็นผลมำจำก ขนำด

ของชิน้ส่วนกล้ำมเนือ้ ท่ีน ำมำวิเครำะห์ กำรจัดกำรชิน้เนือ้ และเทคนิคกำรตรวจวดัท่ีแตกต่ำงกัน  (Honikel and 

Human.1994) รวมทัง้พนัธุ์ของสตัว์ (สญัชยั, 2543) 

ตารางที่ 6 อิทธิพลของเพศและระดบัโปรตีนตอ่แรงตดัผ่ำนของกล้ำมเนือ้อก กล้ำมเนือ้สะโพก และ เปอร์เซน็ต์  

              กำรสญูเสียน ำ้ขณะกำรละลำยของกล้ำมเนือ้อกของไก่เบตงท่ีอำย ุ16 สปัดำห์ 

สิ่งทดลอง แรงตดัผ่ำนกล้ำมเนือ้อก

(กก./ตร.ซม.) 

แรงตดัผ่ำนกล้ำมเนือ้สะโพก 

(กก./ตร.ซม.) 

กำรสญูเสียน ำ้ขณะกำร

ละลำยของกล้ำมเนือ้อก(%) 

เพศ    

   เพศผู้ 4.28a 8.83a 6.46 

   เพศเมีย 3.14b 5.85b 6.95 

ระดบัโปรตีน    

   20-18-16 3.68ab 7.18 7.03 

   18-16-14 4.04a 8.39 6.46 

   16-14-12 3.42b 6.45 6.62 

เพศxโปรตีน ns ns ns 

CV(%) 11.56 25.18 17.52 
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-  ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ โดยวิธี DMRT  ท่ี

ระดบัควำมเช่ือมัน่ 95 % 

ค่าแรงตัดผ่านกล้ามเนือ้ 

 ควำมนุ่มเป็นกำรตรวจสอบท่ีมีผลต่อกำรยอมรับของผู้ บริโภคมำก ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมนุ่ม ได้แก่  

กำรหดตัวของกล้ำมเ นื อ้  กำรบ่ม  ส่วนประกอบของกล้ำมเ นื อ้ เ ก่ียวพัน  และไขมันภำยในกล้ำมเ นื อ้  

(Yu et al., 2005) ค่ำแรงตดัผ่ำนกล้ำมเนือ้ส่วนอกและสะโพกของไก่เบตงอำยุ 16 สปัดำห์ ซึง่บ่งบอกถึงควำมนุ่ม

เหนียวของเนือ้ไก่แสดงไว้ในตำรำงท่ี 6 พบวำ่ไมม่ีอิทธิพลร่วมกนัระหว่ำงเพศและระดบัโปรตีนในอำหำรต่อค่ำแรงตดั

ผ่ำนกล้ำมเนือ้ เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงเพศพบว่ำไก่เพศผู้มีค่ำแรงตัดผ่ำนกล้ำมเนือ้ส่วนอกและสะโพกสูงกว่ำ 

(P>0.05) ไก่เพศเมีย (กล้ำมเนือ้ส่วนอกเท่ำกบั 4.28 และ 3.14 กิโลกรัมต่อเซนติเมตร กล้ำมเนือ้สะโพกเท่ำกบั 8.83 

และ 5.85 กิโลกรัมตอ่เซนติเมตร ตำมล ำดบั) ทัง้นีค้วำมแตกต่ำงระหว่ำงระดบัโปรตีนในอำหำร ไม่มีผลต่อค่ำแรงตดั

ผ่ำนกล้ำมเนือ้ทัง้สองชนิด (P>0.05) 

 กำรท่ีกล้ำมเนือ้ส่วนอก มีค่ำแรงตัดผ่ำนกล้ำมเนือ้ต ่ำกว่ำกล้ำมเนือ้สะโพก สอดคล้องกับรำยงำนของ 

ไชยวรรณและคณะ (2549) แตแ่ตกตำ่งจำกรำยงำนของวรำภรณ์และคณะ (2546) ท่ีไม่พบควำมแตกต่ำงของค่ำแรง

ตดัผ่ำนกล้ำมเนือ้ทัง้สองชนิด ขณะท่ี Dransfield (1994) สรุปว่ำ พันธุ์  เพศ อำยุ และอำหำร เป็นปัจจัยก่อนฆ่ำ

ประกำรหนึง่ท่ีมีผลตอ่ควำมนุ่มเหนียวของเนือ้สตัว์ 

คุณค่าทางโภชนะของเนือ้ 

 ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณโภชนะในเนือ้ไก่ (ไมต่ิดหนงั) แสดงไว้ในตำรำงท่ี 7 และ 8 พบว่ำไม่มีอิทธิพลร่วมกนั

ระหว่ำงเพศและระดบัโปรตีนในอำหำรต่อคณุค่ำทำงโภชนะของกล้ำมเนือ้ส่วนอกและสะโพก จำกกำรทดลองพบว่ำ

กล้ำมเนือ้ส่วนอกและสะโพกของไก่เพศผู้ และเมีย มีควำมชืน้ ไขมัน และเถ้ำ ไม่แตกต่ำงกัน (P>0.05) แต่พบว่ำ

กล้ำมเนือ้ส่วนอกและสะโพกของไก่เพศผู้มีโปรตีนสูงกว่ำ  (P<0.05) เพศเมีย นอกจำกนีพ้บว่ำกล้ำมเนือ้ส่วนอกมี

โปรตีนสงูกว่ำแต่มีไขมนัต ่ำกว่ำกล้ำมเนือ้ส่วนสะโพก ปริมำณควำมชืน้ โปรตีน ไขมนั และเถ้ำ ในกล้ำมเนือ้ของไก่

ทดลองในครัง้นีใ้กล้เคียงกับรำยงำนของไชยวรรณและคณะ (2549) และวรำภรณ์และคณะ (2546) โดยปริมำณ

โปรตีนในกล้ำมเนือ้สว่นอกมีแนวโน้มสงูกวำ่ในกล้ำมเนือ้สะโพก ขณะที่มีปริมำณไขมนัต ่ำกวำ่ 

การประเมินทางประสาทสัมผัส (Sensory evaluation) 

 กำรประเมินทำงประสำทสมัผสัเป็นกำรประเมิน สี กลิ่น ควำมนุ่มเหนียว ควำมชุ่มฉ ่ำ และควำมชอบโดยรวม 

ส ำหรับผลกำรตรวจชิมเนือ้ส่วนอกและสะโพก จำกตำรำงท่ี 9 และ 10 พบว่ำไม่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่ำงเพศและ

ระดบัโปรตีนในอำหำรตอ่ลกัษณะของ สี กลิ่น ควำมนุ่มเหนียว และควำมชุ่มฉ ่ำ เมื่อพิจำรณำจำกคะแนนท่ีให้ พบว่ำ

ควำมชอบโดยรวมทัง้ 4 ลกัษณะ ผู้ ชิมมีควำมชอบโดยรวมต่อเนือ้ส่วนอก มำกกว่ำเนือ้ส่วนสะโพก ทัง้ไก่เพศผู้และ
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เพศเมีย ผู้ ชิมจะชอบเนือ้อกของไก่กลุ่มท่ีเลีย้งด้วยอำหำรโปรตีนต ่ำ  (16-14-12) มำกกว่ำไก่กลุ่มท่ีเลีย้งด้วยอำหำร

โปรตีนสงู แต่ผู้ ชิมจะชอบเนือ้สะโพกของไก่กลุ่มท่ีเลีย้งด้วยอำหำรโปรตีนสงู(20-18-16) มำกกว่ำไก่กลุ่มท่ีเลีย้งด้วย

อำหำรโปรตีนต ่ำ ซึง่ควำมชอบโดยรวมเป็นไปในทิศทำงเดียวกนักับปริมำณไขมนัแทรกในกล้ำมเนือ้อกและสะโพก  

(ตำรำงท่ี 7 และ 8) และไขมนัท่ีแทรกในกล้ำมเนือ้จะท ำให้เนือ้เกิดควำมชุ่มฉ ่ำเพ่ิมขึน้ (สญัชยั, 2534)  

 

ตารางที่ 7 อิทธิพลของเพศและระดบัโปรตีนตอ่คณุภำพของเนือ้หน้ำอกไก่เบตงท่ีอำย ุ16 สปัดำห์ 

 

สิ่งทดลอง ควำมชืน้ (%) โปรตีน (%) ไขมนั (%) เถ้ำ (%) 

เพศ     

   เพศผู้ 73.01 27.85a 0.10 1.75 

   เพศเมีย 72.90 26.37b 0.16 2.23 

ระดบัโปรตีน     

   20-18-16 72.99 26.59 0.10 1.86 

   18-16-14 72.98 27.13 0.13 2.06 

   16-14-12 72.87 27.63 0.16 2.07 

เพศxโปรตีน ns ns ns ns 

CV (%) 2.91 3.51 17.62 17.79 

-  ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ โดยวิธี DMRT   ท่ี

ระดบัควำม 

   เช่ือมัน่ 95 % 

 

ตารางที่ 8 อิทธิพลของเพศและระดบัโปรตีนตอ่คณุภำพของเนือ้สะโพกของไก่เบตงท่ีอำย ุ16 สปัดำห์ 

สิ่งทดลอง ควำมชืน้ (%) โปรตีน (%) ไขมนั (%) เถ้ำ (%) 

เพศ     

เพศผู้  74.19 21.84a 0.77 1.51 

เพศเมีย 75.43 19.32b 0.89 1.36 

ระดบัโปรตีน     

20-18-16 74.75 20.67 1.12 1.33 
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   18-16-14 75.31 20.54 0.82 1.38 

   16-14-12 74.35 20.47 0.56 1.61 

เพศxโปรตีน ns ns ns ns 

CV (%) 2.92 4.64 15.71 15.71 

-  ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ โดยวิธี DMRT  ท่ี

ระดบัควำมเช่ือมัน่ 95 % 

 

ตารางที่ 9 อิทธิพลของเพศและระดบัโปรตีนตอ่ประสำทสมัผสัของเนือ้หน้ำอกไก่เบตงท่ีอำย ุ16 สปัดำห์ 

 

สิ่งทดดลอง สี กลิ่น ควำมนุ่มเหนียว ควำมชุ่มฉ ่ำ ควำมชอบรวม 

เพศ      

เพศผู้  7.68 7.30 7.35 7.15 7.41 

เพศเมีย 7.76 7.25 7.32 7.16 7.43 

ระดบัโปรตีน      

20-18-16 7.66 7.26 7.18 7.08 7.26 

18-16-14 7.75 7.18 7.33 7.15 7.43 

16-14-12 7.76 7.38 7.50 7.25 7.56 

เพศxโปรตีน ns ns ns ns ns 

CV (%) 1.61 1.44 3.22 2.41 3.17 

-  1 = ไมช่อบมำกท่ีสดุ     2 = ไมช่อบมำก        3 = ไมช่อบปำนกลำง     4 = ไมช่อบเลก็น้อย    5 = เฉยๆ 

   6 = ชอบเลก็น้อย         7 = ชอบปำนกลำง    8 = ชอบมำก               9 = ชอบมำกท่ีสดุ 

- ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ โดยวิธี DMRT   ท่ี

ระดบัควำมเช่ือมัน่ 95 % 
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ตารางที่ 10 อิทธิพลของเพศและระดบัโปรตนีตอ่คณุภำพของเนือ้สะโพกของไก่เบตงท่ีอำย ุ16 สปัดำห์ 

สิ่งทดลอง สี กลิ่น ควำมนุ่มเหนียว ควำมชุ่มฉ ่ำ ควำมชอบรวม 

เพศ      

   เพศผู้ 6.81 6.97 6.86 6.85 6.88 

   เพศเมีย 7.28 7.02 7.07 7.10 7.18 

ระดบัโปรตีน      

   20-18-16 7.08 7.20 7.10 7.08 7.20 

   18-16-14 7.10 7.01 6.88 6.93 6.95 

   16-14-12 6.96 6.78 6.93 6.91 6.96 

เพศxโปรตีน ns ns ns ns ns 

CV(%) 3.96 6.05 4.88 4.15 4.52 

- 1 = ไมช่อบมำกท่ีสดุ     2 = ไมช่อบมำก           3 = ไมช่อบปำนกลำง     4 = ไมช่อบเลก็น้อย    5 = เฉยๆ 

  6 = ชอบเลก็น้อย        7 = ชอบปำนกลำง        8 = ชอบมำก               9 = ชอบมำกท่ีสดุ 

- ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ โดยวิธี DMRT  ท่ีระดบั

ควำมเช่ือมัน่ 95 % 

 

ต้นทุนค่าอาหารต่อน า้หนักเพิ่ม 1 กิโลกรัม 

 เม่ือพิจำรณำจำกคำ่อำหำรเพียงอย่ำงเดียว ต้นทุนกำรผลิตไก่เบตงตลอดอำยุ 16 สปัดำห์ แสดงไว้ในตำรำง

ท่ี 11 พบว่ำไม่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่ำงเพศและระดบัโปรตีนในอำหำรต่อต้นทุนค่ำอำหำร พบว่ำไก่เพศผู้มีต้นทุน

คำ่อำหำรเฉลี่ย 66.08 บำทต่อน ำ้หนกัเพ่ิม 1 กิโลกรัม สงูกว่ำ (P<0.05) ไก่เพศเมียซึง่มีต้นทุนค่ำอำหำรเฉลี่ย 62.87 

บำทตอ่น ำ้หนกัเพ่ิม 1 กิโลกรัม และกำรเลีย้งไก่ทดลองด้วยอำหำรท่ีมีโปรตีนในอำหำรระดบัสงู (20-18-16) มีต้นทุน

คำ่อำหำรเฉลี่ย 63.86 บำทตอ่น ำ้หนกัเพ่ิม 1 กิโลกรัม ต ่ำกวำ่กำรเลีย้งไก่ทดลองด้วยอำหำรที่มีระดบัโปรตีนต ่ำกวำ่ 

ตารางที่ 11 อิทธิพลของเพศและระดบัโปรตนีตอ่ต้นทนุคำ่อำหำรกำรเลีย้งไก่เบตงช่วงอำยแุรกเกิด - 16 สปัดำห์ 

สิ่งทดลอง ต้นทนุคำ่อำหำร (บำท/นน.ตวัเพ่ิม 1 กก.) 

เพศ  

เพศผู้  66.08a 

เพศเมีย 62.87b 
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ระดบัโปรตีน  

20-18-16 63.86b 

18-16-14 64.00b 

16-14-12 66.15a 

เพศxโปรตีน ns 

CV (%) 5.30 

    -  ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ แสดงควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ โดยวิธี DMRT ท่ี

ระดบัควำมเช่ือมัน่ 95 % 

 

สรุปผลการทดลอง 

 จำกกำรศกึษำหำระดบัโปรตีนท่ีเหมำะสม ตอ่กำรเจริญเติบโต และคณุภำพซำกของไก่เบตง ช่วงอำยแุรกเกิด 

ถงึ อำย ุ16 สปัดำห์ สรุปได้ดงันี ้

 1. ไก่เพศผู้มีน ำ้หนกัตวัเพ่ิม ปริมำณอำหำรท่ีกินได้ ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร และมีโปรตีนของเนือ้

หน้ำอกและเนือ้สะโพกมำกกวำ่ไก่เพศเมีย โดยเนือ้หน้ำอกจะมีโปรตีนสงูกวำ่เนือ้สะโพก 

 2. ไก่ทดลองท่ีได้รับอำหำรท่ีมีระดบัโปรตีนสงู (20-18-16) มีน ำ้หนักตวัเพ่ิม ปริมำณอำหำรท่ีกินได้ และ

ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีกวำ่ไก่ทดลองท่ีได้รับอำหำรที่มีระดบัโปรตีนต ่ำ (18-16-14 และ16-14-12) แต่ระดบั

โปรตีนในอำหำรไมม่ีผลตอ่คณุภำพของเนือ้หน้ำอกและเนือ้สะโพก 

 3. เปอร์เซน็ต์ซำกของไก่ทดลองไมม่ีกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อได้รับอำหำรท่ีมีระดบัโปรตีนในอำหำรแตกต่ำงกนั 

ทัง้ในไก่เพศผู้และเพศเมีย ยกเว้นสดัสว่นของเนือ้สว่นอกของไก่เพศเมียจะมำกกวำ่ในไก่เพศผู้  แตไ่ก่เพศผู้จะมีสดัส่วน

ของเนือ้น่องมำกกวำ่ไก่เพศเมีย 

 4. จำกกำรตรวจชิมเนือ้ไก่ส่วนหน้ำอกและสะโพก พบว่ำผู้บริโภคมีควำมชอบโดยรวมต่อเนือ้ส่วนหน้ำอก

มำกกวำ่เนือ้สะโพก ทัง้ไก่เพศผู้และเพศเมีย ทัง้นีเ้น่ืองจำกกล้ำมเนือ้หน้ำอกมีควำมนุ่มเหนียวมำกกวำ่เนือ้สะโพก 

 5. สตูรอำหำรที่ท ำให้ประหยดัต้นทุนกำรผลิต รวมทัง้ยงัเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตและประสิทธิภำพกำร

เปลี่ยนอำหำร ของไก่เบตง ไก่ควรได้รับอำหำรท่ีมีระดบัโปรตีนสูง (20-18-16) ทัง้นีเ้น่ืองจำกมีต้นทุนค่ำอำหำรต่อ

น ำ้หนักเพ่ิม 1 กิโลกรัม เฉลี่ย 63.86 บำทต่อน ำ้หนกัเพ่ิม 1 กิโลกรัม ต ่ำกว่ำไก่ทดลองท่ีเลีย้งด้วยอำหำรท่ีมีระดบั

โปรตีนต ่ำ (18-16-14 และ 16-14-12) ซึง่มีต้นทนุคำ่อำหำรเฉลี่ย 64.00 และ 66.15 บำทตอ่น ำ้หนกัเพ่ิม 1 กิโลกรัม 
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การวิจัยและพัฒนาการผลิตกระถินสายพันธ์ุกลาบราต้าเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน 

ในอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์  

(2.2) ผลของอายุการตัดและความสูงของการตัดต่อการผลิตใบกระถนิสายพันธ์ุกลาบราต้า 

 

ญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช1/   สมศกัดิ์ เภำทอง2/   กำนดำ นำคมณี3/      

เฉลำ พิทกัษ์สนิสขุ4/   อำนภุำพ เสง็สำย2/     

 

บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำผลของอำยุกำรตดัและควำมสูงของกำรตดัท่ีมีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทำงเคมีของกระถิน

สำยพันธุ์กลำบรำต้ำ ด ำเนินกำรทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสตัว์เพชรบุรี ระหว่ำงเดือนมีนำคม 2554 – 

เมษำยน 2557 โดยวำงแผนกำรทดลองแบบ Split plot in Randomized Complete Block มี 4 ซ ำ้ main plot  เป็น

ควำมสงูของกำรตดั 3 ระดบัคือ  50 75 และ 100 เซนติเมตร sub plot  เป็นอำยกุำรตดักระถิน  4 ระยะ คือ   6  8  10  

และ 12 สปัดำห์ 

 จำกกำรทดลองพบว่ำไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่ำงอำยุกำรตดัและควำมสงูของกำรตดัต่อผลกำรผลิตใบกระถิน

สำยพนัธุ์กลำบรำต้ำ โดยกำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 100 เซนติเมตร และตดักระถินทุกๆ 10 สปัดำห์ ให้ผลผลิต

น ำ้หนกัแห้งและผลผลิตโปรตีนเฉลี่ย 2 ปี สงูสุด พบว่ำกำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 100 เซนติเมตรให้ผลผลิต

น ำ้หนกัแห้งและผลผลิตโปรตีนเฉลี่ย 2 ปี เท่ำกบั 3,944.02 และ 698.10 กิโลกรัมตอ่ไร่ ตำมล ำดบั และกำรตดักระถิน

ทุกๆ 10 สปัดำห์ ให้ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งและผลผลิตโปรตีนเฉลี่ย 2 ปี เท่ำกบั 4,115.91 และ 731.07 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตำมล ำดบั และกำรตดักระถินถ่ีขึน้มีผลท ำให้ เปอร์เซ็นต์โปรตีนและระดบัมิโมซีนเพ่ิมขึน้ เย่ือใยจ ำพวก ADF, NDF 

ลดลง สว่นแร่ธำต ุCa ลดลง แต ่P เพ่ิมขึน้ 

ค าส าคัญ :   อายุการตัด   ความสูงของการตัด   กระถิน 

เลขทะเบียนวิจัย 54(1)-(54:04)-0214- 015 
1/ ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์เพชรบรีุ อ.ชะอ ำ จ.เพชรบรีุ 
2/ ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ เขตพญำไท กรุงเทพฯ 
3/ ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์นครรำชสีมำ อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสีมำ 
4/ กลุม่วิเครำะห์อำหำรสตัว์และพืชอำหำรสตัว์  อ.เมือง จ.ปทมุธำนี 
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Research and Development of Leucaena leucocephala subsp. glabrata Production as protein 

source in commercial feed  (2.2) Effect of Cutting Interval and cutting height on producing 

Leucaena leucocephala  subsp. glabrata leaf meal. 

 

Yanisa Ratchadapornvanitch1/  Somsak Poathong2/  Ganda Nakamanee3/   

Chaloa Pitaksinsuk4/  Arnupap Sengsai2/ 

 

Abstract 

 The study on the effect of cutting interval and cutting height on yield and chemical composition 

production Leucaena leucocephala subsp. glabrata leaf meal has been conducted at Petchaburi Animal 

Nutrition Research and Development Center during March 2011- April 2014. The design of experiment 

was Split plot in RCBD with 4 replications. Main plot consisted of 3 cutting heights at 50 75 and 100 

centimeters and the sub plot consisted of 4 cutting intervals at 6 8 10 and 12 weeks. 

 The results show that no interaction between cutting interval and cutting height on average dry 

matter yield and protein yield of leucaena which highest at cutting height at 100 centimeters(3,944.02 and 

698.10 Kg/rai, respectively) and cutting intervals at 10 weeks(4,115.91 and 731.07 Kg/rai, respectively). 

The cutting interval at 6 and 8 weeks were increased percentage of crude protein, mimosine and P but 

ADF, NDF and Ca were decreased. 

 It was concluded that cutting height at 100 centimeters and cutting intervals at 10 weeks of 

Leucaena leucocephala subsp. glabrata gave the highest of dry matter yield and protein yield.  

Keywords : Cutting Interval,  Cutting height,  Leucaena leucocephala 

Registered No. : 54(1)-(54:04)-0214- 015 
1/ Petchaburi Animal Nutrition Research and Development Center, Petchaburi. 
2/ Bureau of Animal Nutrition Development, Bangkok. 
3/ Nakornrachasima Animal Nutrition Research and Development Center,   Nakornrachasima.  
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ค าน า 

กระถินเป็นพืชตระกูลถัว่ยืนต้น ท่ีมีกำรเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อน มีลกัษณะเด่น คือเป็นพืชท่ีมีโปรตีนและ

แร่ธำตุสงู กำรย่อยได้และควำมน่ำกินสงู มีกำรปลกูกระถินเพ่ือใช้ประโยชน์ด้ำนป้องกนักำรพงัทลำยของดิน ใช้เป็น

พืชปรับปรุงดิน ล ำต้นใช้เป็นเชือ้เพลิง และใช้ท ำเย่ือกระดำษ (Brewbaker et al, 1985) กระถินสดสำมำรถใช้เลีย้ง

สตัว์ เช่น โคเนือ้ โคนม แพะและแกะ เพ่ือเป็นแหล่งเสริมโปรตีนได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนีม้ีกำรใช้ในอตุสำหกรรมกำร

เลีย้งสตัว์ในรูปของใบกระถินป่น เพ่ือใช้เป็นสว่นประกอบในสตูรอำหำรสตัว์ปีก สกุร โคเนือ้และโคนม โดยมีแหลง่ผลิต

อยู่ในหลำยจงัหวดั ในเขตภำคตะวนัออก ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และมีผลิตกนัมำกท่ีจงัหวดักำญจนบุรี 

ส่วนใหญ่กระถินท่ีใช้ผลิตกระถินป่นเป็นสำยพันธุ์ Cunningham น ำมำปลกูในประเทศไทยปี 2519 มีข้อเสียคือไม่

ต้ำนทำนต่อเพลีย้ไก่ฟ้ำ และให้ผลผลิตค่อนข้ำงต ่ำประมำณ 584 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี(ธ ำรงศกัด์ิ และคณะ, 2546) 

นอกจำกนีจ้ำกกำรสุม่ส ำรวจคณุภำพของใบกระถินป่นจำกโรงงำนผลิตกระถินป่นทัว่ประเทศ พบวำ่ใบกระถินป่นจำก

โรงงำนมีคณุภำพค่อนข้ำงแปรปรวน เน่ืองจำกมีกำรใช้ก่ิงก้ำนผสม มีโปรตีนอยู่ระหว่ำง 11.2 – 21.5 เปอร์เซ็นต์ จะ

เห็นได้ว่ำกำรผลิตกระถินป่นเพ่ือจ ำหน่ำยในปัจจุบัน ยังมีปัญหำด้ำนผลผลิตต่อไร่ต ่ำ และคุณภำพต ่ำ สำเหตุอำจ

เน่ืองมำจำกสำยพนัธุ์กระถินท่ีเกษตรกรปลูกไม่เหมำะสมกบัสภำพพืน้ท่ี และมีปัญหำเพลีย้ไก่ฟ้ำเข้ำท ำลำยกระถิน 

ตลอดจนเกษตรกรตดักระถินท่ีอำยมุำกเกินไป มีสดัสว่นของล ำต้นหรือก่ิงก้ำนมำกกว่ำใบ  เป็นสำเหตสุ ำคญัท ำให้ใบ

กระถินป่นมีคณุภำพต ่ำ กำรคดัเลือกพนัธุ์กระถินท่ีให้ผลผลิตสงู เหมำะสมส ำหรับปลกูในพืน้ท่ี และต้ำนทำนต่อกำร

ท ำลำยของเพลีย้ไก่ฟ้ำ  กำรจดักำรกำรตดั ควำมสงูของกำรตดัท่ีเหมำะสม  ตลอดจนกำรตดักระถินท่ีอำยุท่ีเหมำะสม 

เพ่ือให้ได้กระถินป่นท่ีมีคณุภำพดี น่ำจะเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรแก้ปัญหำดงักล่ำวได้ จึงได้ท ำกำรศกึษำอำยุกำรตดั

กระถินสำยพนัธุ์กลำบรำต้ำ (34/92) ซึง่เป็นสำยพันธุ์ ท่ีต้ำนทำนเพลีย้ไก่ฟ้ำ(Heteropsilla cubana) นอกจำกจะ

ต้ำนทำนเพลีย้ไก่ฟ้ำแล้ว กระถินสำยพนัธุ์กลำบรำต้ำ (34/92) ยังเป็นพันธุ์ท่ีมีสมรรถภำพในกำรฟื้นตวัแตกก่ิงให้

ผลผลิตภำยหลงักำรตัดดี ให้ผลผลิตส่วนท่ีใช้เลีย้งสตัว์สูง โดยใบแห้งมีค่ำโปรตีน 22 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะกำร

เจริญเติบโตแบบมีต้นหลกั กำรแตกก่ิงแตกต ่ำกวำ่กึง่กลำงล ำต้น เมื่อสงัเกตหลงัจำกปลกู 6 เดือน (ฉำยแสง และคณะ

, 2548)  เน่ืองจำกเป็นสำยพันธุ์ใหม่ท่ีพบว่ำ มีศกัยภำพในกำรให้ผลผลิตสูง จึงควรมีกำรศึกษำถึงวิธีกำรจัดกำรท่ี

เหมำะสมท่ีจะท ำให้ได้ผลผลิตพืชอำหำรสตัว์สูง คุณภำพดี ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง และได้ใบกระถินป่นท่ีมี

คณุภำพดี และน ำข้อมลูที่ได้เผยแพร่ให้แก่เกษตรกรผู้ปลกูกระถินผลิตกระถินจ ำหน่ำยโรงงำนผลิตกระถินป่นตอ่ไป 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ด ำเนินกำรทดลองท่ีศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์เพชรบรีุ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบรีุ 

ระหว่ำงเดือนมีนำคม 2554 – เมษำยน 2557 ในดินชุดหุบกะพง ซึง่มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทรำย โดยวำงแผนกำร

ทดลองแบบ Split plot in Randomized Complete Block มี 4 ซ ำ้ main plot เป็นควำมสงูของกำรตดั 3 ระดบัคือ 50 

75 และ 100 เซนติเมตร sub plot  เป็นอำยกุำรตดักระถิน  4 ระยะ คือ   6  8 10  และ 12 สปัดำห์ 

การเตรียมแปลง 

 กำรเตรียมแปลงทดลอง ท ำกำรไถดะ ไถพรวน ปรับพืน้ท่ีให้สม ่ำเสมอ และเตรียมแปลงทดลองขนำด 3x4 

เมตร จ ำนวน 48 แปลง 

การปลูก 

ปลกูกระถินด้วยต้นกล้ำอำยปุระมำณ 3 เดือน เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุำยน 2554 จ ำนวน 1 ต้นตอ่หลมุ ใช้ระยะ

ปลกูระหวำ่งต้น 25 เซนติเมตร และระหวำ่งแถว 50 เซนติเมตร  

การใส่ปุ๋ยและการให้น า้   

ใสปุ่๋ ยฟอสฟอรัสในรูปของทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (45 %P2O5 ) อตัรำ 20 กิโลกรัม ต่อไร่  ปุ๋ ยโพแทสเซียม

ในรูปของโพแทสเซียมคลอไรด์ (60 % K2 O) อตัรำ 20 กิโลกรัม ต่อไร่  และปุ๋ ยยิปซัม่อตัรำ 20 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปุ๋ ย

รองพืน้เท่ำกนัทกุแปลง หลงัจำกปลกูแล้วประมำณ 30 วนั ใส่ปุ๋ ยไนโตรเจน (46-0-0) ในอตัรำ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน

กำรใสปุ่๋ ยในปีท่ี 2 ใส่ปุ๋ ยครัง้แรกตอนต้นฤดฝูน ขณะท่ีดินมีควำมชืน้พอสมควร โดยแบ่งใส่ปุ๋ ยแต่ละชนิดตำมอตัรำท่ี

ก ำหนด และระหวำ่งกำรทดลองมีกำรให้น ำ้ด้วยระบบสปริงเกอร์ ทกุๆ 7 วนั ในช่วงฝนทิง้ช่วง 

การบันทกึข้อมูล 

          กำรบันทึกข้อมูล ท ำกำรเก็บตวัอย่ำงดินก่อนด ำเนินกำรทดลอง เพ่ือน ำไปวิเครำะห์หำปริมำณอินทรียวตัถ ุ

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ โพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม แมงกำนีส และควำมเป็นกรด -ด่ำง

(pH) วดัควำมสงูของกระถินก่อนตดักระถินแต่ละครัง้ ตดักระถินครัง้แรกหลงัปลกูประมำณ 3 เดือน (23 กนัยำยน 

2554) โดยสงัเกตกำรเจริญเติบโตของกระถินเมื่อมีควำมสูงเฉลี่ย 2 เมตร ขึน้ไป และตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 50  

75 และ 100 เซนติเมตร ทุกๆ 6 8 10 และ 12 สปัดำห์ ตำมแผนกำรทดลอง เก็บผลผลิตกระถินทัง้แปลง ยกเว้นแถว

ริมขอบแปลง ด้ำนละ 1 แถว น ำผลผลิตท่ีได้มำแยกสว่นท่ีกินไมไ่ด้คือล ำต้นและก่ิงก้ำนท่ีมีเส้นผ่ำศนูย์กลำงมำกกวำ่ 5 

มิลลิเมตร และส่วนท่ีกินได้ ซึ่งประกอบด้วยใบและก่ิงเล็ก ท่ีมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกิน 5 มิลลิเมตร เพ่ือน ำมำ
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ค ำนวณหำผลผลิตต่อไร่  สุ่มตวัอย่ำงส่วนท่ีกินได้ประมำณ 500 กรัม น ำไปอบท่ีอณุหภูมิ 650 C จนน ำ้หนกัคงท่ี ชัง่

น ำ้หนกัแห้ง และบดตวัอย่ำงส่งวิเครำะห์หำควำมชืน้ (Dry Matter, DM) โปรตีนหยำบ (Crude protein, CP) ตำมวิธี

ของ AOAC(1990) วิเครำะห์คำ่ Detergent fiber ได้แก่  Acid detergent fiber (ADF) และ Neutral detergent fiber 

(NDF) ตำมวิธีของ Goering และ Van Soest (1970) คำ่แร่ธำต ุแคลเซียม (Calcium, Ca) ฟอสฟอรัส (Phosphorus, 

P) แมกนีเซียม(Magnesium, Mg) ตำมวิธีของ Boss and Fredeen(2004) และแมงกำนีส(Manganess, Mn) ตำมวิธี

ของ Perkin Elmer(1982) และหำปริมำณสำรมิโมซีน (Mimosine) ตำมวิธีของ AOAC(1990)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

           น ำข้อมลูผลกำรทดลองท่ีได้มำวิเครำะห์ผลทำงสถิติ โดยวิธี  Analysis of variance ตำมแผนกำรทดลอง 3 x 

4 Split plot in Randomized Complete Block Design และทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 

new multiple range test 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 กำรทดลองตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 50 75 และ 100 เซนติเมตร ทุกๆ 6 8 10 และ 12 สปัดำห์ ท ำกำรตดั

กระถินครัง้แรกเพ่ือปรับสภำพแปลง เมื่อวันท่ี 23 กันยำยน 2554 และตัดกระถินตำมแผนกำรทดลอง ตลอด

ระยะเวลำ 2 ปี และสิน้สดุกำรทดลองเมื่อวนัท่ี 23 กนัยำยน 2556 พบว่ำกำรตดักระถินทุกๆ 6 8 10 และ 12 สปัดำห์ 

สำมำรถตดักระถินได้ 18 14 10 และ 8 ครัง้ตำมล ำดบั ปรำกฏผลกำรทดลองดงัตอ่ไปนี ้
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จำกภำพท่ี 1 ระหว่ำงท่ีท ำกำรทดลองปี พ.ศ. 2555 – 2556 จะมีฝนตกหนกัช่วงเดือน กนัยำยน ถึงเดือน

พฤศจิกำยน พบวำ่ในปี พ.ศ. 2555 มีฝนตกประมำณ 8เดือน มีปริมำณน ำ้ฝนรวมทัง้ปี 786.8 มิลลิเมตร และมีฝนตก

มำกท่ีสดุเดือนกนัยำยน (240 มม.) ส่วนในปี พ.ศ. 2556 มีฝนตกประมำณ 7 เดือน ปริมำณน ำ้ฝนรวมทัง้ปี 1,074.6 

มิลลิเมตร และมีฝนตกมำกท่ีสดุเดือนตลุำคม (318.6 มม.) จำกปริมำณน ำ้ฝนบริเวณศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์

เพชรบุรีในปี พ.ศ. 2555-2556 อยู่ระหว่ำง 786.8 – 1,074.6 มิลลิเมตรต่อปี มีปริมำณน ำ้ฝนเพียงพอส ำหรับกำร

เจริญเติบโตของกระถิน ซึง่โดยทัว่ไปแล้วกระถินสำมำรถเจริญเติบได้ดีในพืน้ท่ีท่ีมีน ำ้ฝนมำกกว่ำ 600 มิลลิเมตรต่อปี 

(Skerman, 1977)  

คุณสมบัตขิองดนิ 

 ดินภำยในศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์เพชรบรีุเป็นดินชดุหบุกะพง ลกัษณะดินและคณุสมบตัิของดินเป็น

ดินลกึ เป็นดินร่วนปนทรำยตลอดและอนุภำคทรำยมีขนำดหยำบขึน้ตำมควำมลกึ จำกกำรวิเครำะห์คุณสมบัติทำง

เคมีของดินท่ีสุ่มเก็บจำกแปลงทดลองก่อนเร่ิมด ำเนินกำรทดลอง  (ตำรำงท่ี 1) พบว่ำดินมี  pH 6.92 แสดงว่ำมี

ปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกลำง มีปริมำณอินทรียวตัถตุ ่ำ 1.03 เปอร์เซน็ต์ มีฟอสฟอรัสอยู่ในระดบัต ่ำ 8.90 ppm. ส่วน

โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแมงกำนีส อยู่ในระดบัค่อนข้ำงสงู 122.28  92.17 และ 44.34 ppm. ตำมล ำดบั จำก

คณุสมบตัิของดินซึง่มีควำมอดุมสมบรูณ์ปำนกลำง และเป็นกรดปำนกลำง เหมำะส ำหรับกำรเจริญเติบโตของกระถิน

ได้เป็นอย่ำงดี ซึง่โดยทัว่ไปแล้วกระถินไม่สำมำรถเจริญเติบโตได้ในดินท่ีมีสภำพเป็นกรดจดั เน่ืองจำกพืชไม่สำมำรถ

ใช้ประโยชน์ได้จำกธำต ุCa, Mg, K, P และ Mo ท่ีอยู่ในดิน(Mullen et al, 1998) 

ตารางที่ 1 คณุสมบตัิทำงเคมีของดินก่อนทดลอง 

รำยละเอียด OM 

(%) 

pH P 

(ppm.) 

Ca 

(ppm.) 

K 

(ppm.) 

Mg 

(ppm.) 

Mn 

(ppm.) 

คำ่/ปริมำณ 1.03 6.92 8.90 964.13 122.28 92.17 44.34 

ที่มา: กลุม่วิเครำะห์พืชอำหำรสตัว์และอำหำรสตัว์, ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ 

ความสูงของกระถนิ 

 จำกกำรทดลองตลอด 2 ปี พบวำ่ระดบัควำมสงูของกำรตดั และอำยกุำรตดัของกระถิน มีผลต่อควำมสงูของ

กระถินดงัแสดงไว้ในตำรำงท่ี 2 โดยกำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 100 เซนติเมตรจำกพืน้ดิน กระถินมีควำมสงูเฉลี่ย 
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231.16 เซนติเมตร สูงกว่ำ (p<0.05)  กำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 75 และ 50 เซนติเมตร ซึง่มีควำมสูงเฉลี่ย 

212.91 และ 201.28 เซนติเมตร ตำมล ำดบั และกำรตดักระถินท่ีอำยุมำก 12 สปัดำห์ จะมีควำมสูงเฉลี่ย 245 

เซนติเมตร สงูกว่ำ (p<0.05) กำรตดักระถินท่ีอำยุกำรตดั 6  8 และ 10 สปัดำห์ ซึง่มีควำมสงูเฉลี่ย 182.00  201.58 

และ 231.88 เซนติเมตร ตำมล ำดบั สอดคล้องกบัรำยงำนของชิตและคณะ (2547) พบว่ำกำรตดักระถินท่ีอำยุกำรตดั 

4 เดือน กระถินมีควำมสงูเฉลี่ย 265.5 เซนติเมตร สงูกว่ำ (p<0.05) กำรตดักระถินท่ีอำยุกำรตดั 3 และ 2 เดือน ซึง่

กระถินมีควำมสงูเฉลี่ย 242.4 และ 173.9 เซนติเมตร ตำมล ำดบั และไม่พบอิทธิพลร่วมระหว่ำงระดบัควำมสงูของ

กำรตดัและอำยกุำรตดัท่ีมีตอ่ควำมสงูของกระถิน ตำมท่ีแสดงไว้ในตำรำงท่ี 2 

ตารางที่ 2 ควำมสงูของกระถินสำยพนัธุ์กลำบรำต้ำ ท่ีอำยแุละควำมสงูของกำรตดัต่ำงๆ กนั 

สิ่งทดลอง ควำมสงูของกระถิน (ซม.) 

 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 เฉลี่ย 2 ปี 

A-ควำมสงูของกำรตดั 

50 

75 

100 

 

189.00c 

197.44 b 

218.86 a 

 

 

213.56 c 

228.38b 

243.44a 

 

201.28 c 

212.91 b 

231.16 a 

CV (%) 17.40 17.60 16.60 

B-อำยกุำรตดั(สปัดำห์) 

6 

8 

10 

12 

 

176.92c 

194.25 b 

217.58 a 

218.33 a 

 

187.08 d 

208.92 c 

245.41 b 

272.42 a 

 

182.00 d 

201.58 c 

231.88 b 

245.00 a 
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CV (%) 19.10 17,50 17.60 

A x B NS NS NS 

หมายเหตุ  - ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ หมำยถงึมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั 

    ทำงสถิติโดย DMRT ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95 % 

              - NS หมำยถงึมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงไมม่ีนยัส ำคญัทำงสถิติโดย DMRT ท่ีระดบัควำม  

                เช่ือมัน่ 95 % 

ผลผลิตน า้หนักแห้งของกระถนิส่วนที่กนิได้(Edible Forage yield) 

กำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงูและอำยท่ีุแตกตำ่งกนั มีผลกระทบตอ่ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งของกระถิน ดงัแสดง

ไว้ในตำรำงท่ี 3 พบวำ่ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งของกระถินในปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และผลผลิตเฉลี่ย 2 ปี เป็นไปในท ำนองเดียวกนั 

กลำ่วคือกำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 100 เซนติเมตร ให้ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งเฉลี่ย 2 ปี เท่ำกบั 3,944.02  กิโลกรัม

ต่อไร่ สงูกว่ำ (p<0.05) กำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสูง 75 และ 50 เซนติเมตร ให้ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งเฉลี่ย 2 ปี 

เท่ำกบั 3,239.70 และ 3,454.08 กิโลกรัมตอ่ไร่ ตำมล ำดบั ซึง่ควำมสงูในกำรตดัมีผลส ำคญัย่ิงต่อกำรฟืน้ตวัภำยหลงั

กำรตดั กำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 100 เซนติเมตร เป็นกำรกระตุ้นให้มีกำรแตกตำข้ำงมำกขึน้ จึงท ำให้มีผลผลิต

เพ่ิมมำกขึน้ Dutt and Jamwal (1987) รำยงำนว่ำ กำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 50 75 และ 100 เซนติเมตร มี

จ ำนวนหน่อ ขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำงของล ำต้น และควำมสงูของหน่อมำกกว่ำกำรตดัท่ีระดบัเดียวกบัพืน้ดิน และกำร

ตดัท่ีระดบัควำมสงู 25 เซนติเมตร อย่ำงมีนยัส ำคญั สอดคล้องกบั Pathak and Patil (1982) ท่ีรำยงำนว่ำกำรตดั

กระถินท่ีควำมสงู 100 เซนติเมตร ผลผลิตใบท่ีได้จะมำกกวำ่กำรตดัท่ี 30 และ 60 เซนติเมตร อย่ำงชดัเจน 

ตารางที่ 3 ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งของกระถินสำยพนัธุ์กลำบรำต้ำ ท่ีอำยแุละควำมสงูของกำรตดัตำ่งๆ กนั 

 

สิ่งทดลอง 

ผลผลิตน ำ้หนกัแห้ง (กิโลกรัม/ไร่) 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 เฉลี่ย 2 ปี 

A-ควำมสงูของกำรตดั (ซม.) 

50 

 

2,963.01b 

 

3,945.16b 

 

3,454.08b 
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75 

100 

2,902.39b 

3,354.13a 

 

3,557.02c 

4,533.92a 

3,239.70c 

3,944.02a 

CV (%) 20.20 17.90 17.10 

B-อำยกุำรตดั (สปัดำห์) 

6 

8 

10 

12 

 

2,480.57b 

3,486.88a 

3,467.87a 

3,450.39a 

 

2,919.85c 

3,683.26b 

4,763.95a 

4,707.72a 

 

2,700.21c 

3,585.07b 

4,115.91a 

4,079.06a 

CV (%) 19.20 20.90 19.10 

A x B NS NS NS 

 

หมายเหตุ  - ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ หมำยถงึมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั 

    ทำงสถิติโดย DMRT ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95 % 

              - NS หมำยถงึมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงไมม่ีนยัส ำคญัทำงสถิติโดย DMRT ท่ีระดบัควำม  

                เช่ือมัน่ 95 % 

  กำรตดักระถินท่ีอำยุ 8 10และ 12 สปัดำห์ ในปีท่ี1 ให้ผลผลิตน ำ้หนักแห้งใกล้เคียงกนัเท่ำกับ 3,486.88  

3,467.87 และ 3,450.39 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดบั สงูกว่ำ (p<0.05) กำรตดักระถินท่ีอำยุ 6 สปัดำห์ ซึง่ให้ผลผลิต

น ำ้หนกัแห้งเท่ำกบั 2,480.57 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนกำรทดลองในปีท่ี 2 กำรตดักระถินทุกๆ 10 และ 12 สปัดำห์ ให้

ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งใกล้เคียงกันเท่ำกบั 4,763.95 และ 4,707.72 กิโลกรัมต่อไร่ สงูกว่ำ (p<0.05) กำรตดักระถินท่ี

อำย ุ6 และ 8 สปัดำห์ ซึง่ให้ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งเท่ำกบั 2,919.85 และ 3,683.26 กิโลกรัมตอ่ไร่ ตำมล ำดบั แต่เมื่อคิด



243 

 

 

เป็นผลผลิตน ำ้หนกัแห้งเฉลี่ย 2 ปี พบวำ่ กำรตดักระถินท่ีอำย ุ10 และ 12 สปัดำห์ ให้ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งใกล้เคียงกนั

เท่ำกบั 4,115.91 และ 4,079.06 กิโลกรัมตอ่ไร่ สงูกวำ่ (p<0.05) กำรตดักระถินท่ีอำย ุ6 และ 8 สปัดำห์ ซึง่ให้ผลผลิต

น ำ้หนกัแห้งเท่ำกบั  2,700.21 และ 3,585.07 กิโลกรัมตอ่ไร่ ตำมล ำดบั และไม่พบอิทธิพลร่วมระหว่ำงระดบัควำมสงู

ของกำรตดัและอำยกุำรตดัท่ีมีตอ่ควำมสงูของกระถิน ตำมท่ีแสดงไว้ในตำรำงท่ี 3 

จำกกำรทดลองครัง้นีพ้บว่ำผลผลิตน ำ้หนกัแห้งของกระถินท่ีอำยุกำรตดัต่ำงๆ กนั ให้ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งสงู

กวำ่กำรทดลองของชิตและคณะ (2547) รำยงำนวำ่กำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงูจำกพืน้ 50 เซนติเมตร ทกุๆ อำย ุ 2  

3 และ 4 เดือน ให้ผลผลิตน ำ้หนกัแห้งเฉลี่ย 2 ปี เท่ำกบั 807.4  1,319.8 และ 1,216.3 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดบั ทัง้นี ้

เน่ืองจำกกำรทดลองครัง้นีม้ีกำรให้น ำ้กระถินทุก 5-7 วนั ในช่วงฝนทิง้ช่วงตลอดกำรทดลอง เป็นสำเหตทุ ำให้ได้ผล

ผลิตท่ีสงูกวำ่  

ส่วนประกอบทางเคมีของกระถนิ 

 กำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงูและอำยท่ีุแตกตำ่งกนั มีผลกระทบตอ่สว่นประกอบทำงเคมีของกระถินเฉลี่ย 2 

ปี ดงัแสดงไว้ในตำรำงท่ี 5 พบว่ำกำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 50 และ75 เซนติเมตร มีโปรตีนใกล้เคียงกนัเท่ำกบั 

18.65 และ 18.06 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั สงูกว่ำ (p<0.05) กำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 100 เซนติเมตร มีโปรตีน

เท่ำกบั 17.95 เปอร์เซ็นต์ แต่กำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงูต่ำงๆ กนั ไม่มีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ วตัถุแห้ง

(DM), ADF, NDF, P และ Mimosine และไมพ่บอิทธิพลร่วมระหว่ำงระดบัควำมสงูของกำรตดัและอำยุกำรตดัท่ีมีต่อ

สว่นประกอบทำงเคมีของกระถิน ตำมท่ีแสดงไว้ในตำรำงท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 สว่นประกอบทำงเคมีของกระถินสำยพนัธุ์กลำบรำต้ำ ท่ีอำยแุละควำมสงูของกำรตดัตำ่งๆ กนั          

สิ่งทดลอง  สว่นประกอบทำงเคมี(% วตัถแุห้ง)   

 DM CP ADF NDF mimosine Ca P 

A-ควำมสงู

ของกำรตดั 

50 

75 

100 

 

 

33.03 

32.75 

32.43 

 

 

18.65a 

18.06a 

17.95b 

 

 

34.71 

32.72 

33.08 

 

 

39.86 

39.09 

39.25 

 

 

2.99 

3.34 

3.11 

 

 

0.87b 

1.16a 

1.31a 

 

 

0.20 

0.20 

0.19 
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CV (%) 11.70 13.40 17.40 15.10 13.40 20.60 13.70 

B-อำยกุำร

ตดั(สปัดำห์) 

6 

8 

10 

12 

 

 

29.29d 

31.94c 

33.95b 

35.76a 

 

 

20.91a 

18.20b 

17.86b 

15.92c 

 

 

30.65c 

32.25bc 

34.45ab 

36.65a 

 

 

37.98b 

38.34b 

39.09b 

42.18a 

 

 

3.73a 

3.39a 

2.74b 

2.73b 

 

 

0.97c 

1.05bc 

1.29a 

1.14b 

 

 

0.23a 

0.20b 

0.19bc 

0.18c 

CV (%) 11.20 14.00 16.70 15.80 17.50 11.00 15.60 

A x B NS NS NS NS NS NS NS 

หมายเหตุ  - ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ หมำยถงึมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั 

    ทำงสถิติโดย DMRT ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95 % 

              - NS หมำยถงึมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงไมม่ีนยัส ำคญัทำงสถิติโดย DMRT ท่ีระดบัควำม  

                เช่ือมัน่ 95 % 

  กำรตดักระถินท่ีอำย ุ6 สปัดำห์ มีโปรตีน 20.91 เปอร์เซน็ต์ สงูกวำ่ (p<0.05) กำรตดักระถินท่ีอำย ุ8, 10 และ 

12 สปัดำห์ ซึง่ให้โปรตีนเท่ำกบั 18.20, 17.86 และ 15.92 เปอร์เซ็นต์ กำรตดักระถินท่ีอำยุน้อยๆ จะมีโปรตีนสงูกว่ำ

กำรตดักระถินท่ีอำยุมำก สอดคล้องกบัรำยงำนของชิตและคณะ (2547) พบว่ำกำรตดักระถินท่ีอำยุกำรตดั 2 เดือน 

กระถินมีโปรตีนเฉลี่ย 27.10 เปอร์เซ็นต์ สงูกว่ำ กำรตดักระถินท่ีอำยุกำรตดั 3 และ 4 เดือน ซึง่กระถินมีโปรตีนเฉลี่ย 

23.73 และ 21.20 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั  

 กำรตดักระถินท่ีอำยุ 12 สปัดำห์ มีวตัถุแห้ง(DM), ADF และ NDF สงูกว่ำ (p<0.05) กำรตดักระถินท่ีอำยุ

กำรตดั 10 8 และ 6 สปัดำห์ ตำมล ำดบั จำกกำรทดลอง Mimosine ซึง่เป็นสว่นประกอบของกระถินและเป็นอนัตรำย

ในกำรน ำไปใช้เลีย้งสตัว์ พบว่ำกำรตดักระถินท่ีอำยุน้อยๆ ท่ีอำยุ 6 และ 8 สปัดำห์ จะมี Mimosine ใกล้เคียงกัน

เท่ำกบั 3.73 และ 3.39 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั สูงกว่ำ (p<0.05) กำรตดักระถินท่ีอำยุ 10 และ 12 สปัดำห์ ซึง่มี 

Mimosine เท่ำกบั 2.74 และ 2.73 % ตำมล ำดบั จะเห็นได้วำ่กำรตดักระถินท่ีอำยมุำก จะมี Mimosine ต ่ำกวำ่กำรตดั

กระถินท่ีอำยุน้อย เช่นเดียวกันกบักำรทดลองของชิตและคณะ(2547) พบว่ำกำรตดักระถินท่ีอำยุกำรตดั 2 เดือน 

กระถินมี Mimosine เฉลี่ย 4.68 เปอร์เซน็ต์ สงูกวำ่ กำรตดักระถินท่ีอำยกุำรตดั 3 และ 4 เดือน ซึง่กระถินมี Mimosine 

เฉลี่ย 3.52 และ 3.22 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั และสอดคล้องกบัรำยงำนของ Tangendjaja และคณะ (1986) ซึ่ง

รำยงำนว่ำระดบั Mimosine ของกระถินมีค่ำแตกต่ำงกนั ขึน้กบัแต่ละส่วนของกระถิน สภำพแวดล้อมท่ีปลกูกระถิน 
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และขึน้กับอำยุของกระถิน ถ้ำหำกตดักระถินท่ีอำยุน้อยๆ จะมีระดบั  Mimosine สูงกว่ำกำรตดักระถินท่ีอำยุมำกๆ 

ส่วนของแร่ธำต ุCa และ P พบว่ำกำรตดักระถินท่ีอำยุมำกขึน้ จะมี Ca เพ่ิมสูงขึน้ แต่ P มีแนวโน้มลดลงเมื่อตดั

กระถินท่ีอำยมุำกขึน้ และไมพ่บอิทธิพลร่วมระหวำ่งระดบัควำมสงูของกำรตดัและอำยกุำรตดัท่ีมีต่อส่วนประกอบทำง

เคมีของกระถิน ตำมท่ีแสดงไว้ในตำรำงท่ี 4 

ผลผลิตโปรตีน 

 กำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงูและอำยท่ีุแตกตำ่งกนั มีผลกระทบตอ่ผลผลิตโปรตีนของกระถิน ดงัแสดงไว้ใน

ตำรำงท่ี 6 พบว่ำกำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 100 เซนติเมตร ให้ผลผลิตโปรตีนสงูกว่ำ (p<0.05) กำรตดักระถินท่ี

ระดบัควำมสงู 75 และ 50 เซนติเมตร ทัง้ในปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และผลผลิตโปรตีนเฉลี่ยทัง้ 2 ปี  

 

ตารางที่ 5 ผลผลิตโปรตีนของกระถินสำยพนัธุ์กลำบรำต้ำ ท่ีอำยแุละควำมสงูของกำรตดัต่ำงๆ กนั 

 

สิ่งทดลอง 

ผลผลิตโปรตีน (กิโลกรัม/ไร่) 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 เฉลี่ย 2 ปี 

A-ควำมสงูของกำรตดั 

50 

75 

100 

 

546.59b 

510.99b 

595.25a 

 

729.87b 

649.62c 

800.94a 

 

638.23b 

580.31c 

698.10a 

CV (%) 16.90 17.40 15.80 

B-อำยกุำรตดั(สปัดำห์) 

6 

8 

10 

 

500.13b 

637.93a 

626.59a 

 

636.94b 

661.10b 

835.55a 

 

568.53c 

649.52b 

731.07a 
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12 530.28b 773.66a 651.97b 

A x B 

CV (%) 

NS 

17.10 

NS 

18.60 

NS 

16.30 

หมายเหตุ  - ตวัเลขท่ีมีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยู่ในแนวตัง้ หมำยถงึมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั 

    ทำงสถิติโดย DMRT ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95 % 

              - NS หมำยถงึมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงไมม่ีนยัส ำคญัทำงสถิติโดย DMRT ท่ีระดบัควำม  

                เช่ือมัน่ 95 % 

 กำรตดักระถินท่ีอำย ุ10 สปัดำห์ ให้ผลผลิตโปรตีนสงูสดุ ทัง้ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และผลผลิตโปตีนเฉลี่ยทัง้ 2 ปี โดย

ให้ผลผลิตโปรตีนเฉลี่ย 2 ปี เท่ำกบั 731.07 กิโลกรัมตอ่ไร่ สงูกวำ่ (p<0.05) กำรตดักระถินท่ีอำย ุ6 8 และ 12 สปัดำห์ 

มีผลผลิตโปรตีนเฉลี่ย 2 ปีเท่ำกับ 568.53  649.52 และ 651.97 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดบั ซึ่งเป็นไปในท ำนอง

เดียวกนักบัผลผลิตน ำ้หนกัแห้งของกระถิน (ตำรำงท่ี 3) และไม่พบอิทธิพลร่วมระหว่ำงระดบัควำมสงูของกำรตดัและ

อำยกุำรตดัท่ีมีตอ่ผลผลิตโปรตีนของกระถิน ตำมท่ีแสดงไว้ในตำรำงท่ี 5 

 

สรุปผลการทดลอง 

 จำกกำรศกึษำผลของอำยุกำรตดัและควำมสงูของกำรตดัต่อกำรผลิตใบกระถินสำยพันธุ์กลำบรำต้ำ ในดิน

ชดุหบุกะพง ซึง่เป็นดินร่วนปนทรำย บริเวณพืน้ท่ีของศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสัตว์เพชรบรีุ พอสรุปได้ดงันี ้

 1. กำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสูง 100 เซนติเมตร ให้ผลผลิตน ำ้แห้งเฉลี่ย สูงกว่ำ กำรตดักระถินท่ีระดบั

ควำมสงู 50 และ 75 เซนติเมตร 

 2. กำรตดักระถินท่ีอำย ุ10 สปัดำห์ ให้ผลผลิตน ำ้แห้งเฉลี่ย สงูกวำ่ กำรตดักระถินท่ีอำย ุ6  8 และ 12 สปัดำห์ 

 3. กำรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 100 เซนติเมตร และตดัทกุๆ 10 สปัดำห์ จะให้ผลผลิตโปรตีนเฉลี่ย สงูกว่ำ

กำรตดักระถินท่ีอำย ุ6 8 และ 12 สปัดำห์ อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 

 กำรปลกูกระถินสำยพันธุ์กลำบรำต้ำ ในดินชุดหุบกะพง เพ่ือน ำมำผลิตกระถินป่นไว้ใช้เป็นวตัถุดิบอำหำร

สตัว์ ควรตดักระถินท่ีระดบัควำมสงู 100 เซนติเมตร และให้ตดัทกุๆ 10 สปัดำห์ จะได้ผลผลิตน ำ้หนกัแห้ง และผลผลิต

โปรตีนตอ่ไร่สงูสดุ 
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เอกสารอ้างอิง 

ฉำยแสง ไผ่แก้ว  ศศิธร ถ่ินนคร  กำนดำ นำคมณี และศรัณยำ วรจิรวำณิช. 2548. กำรทดสอบและคดัเลือกพนัธุ์
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรตามแนวชายแดน 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)1/ 

 

สุวิช บุญโปร่ง2/ฉลองชยั ชุม่ช่ืน3/  และ พิชิต ชุ่มเจริญ4/ 

 

บทคัดย่อ 

วตัถปุระสงค์กำรศกึษำครัง้นีเ้พ่ือหำแนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรในจงัหวดัของ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในพืน้ท่ีติดชำยแดนประเทศ

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวได้แก่เลย หนองคำย บึงกำฬ นครพนม มุกดำหำร อ ำนำจเจริญ และ

อบุลรำชธำนี จำกตวัอย่ำง 400 รำย และ จงัหวดัท่ีมีพรมแดนติดประเทศกมัพชูำ ได้แก่บรีุรัมย์ สริุนทร์ ศรีสะเกษ และ

อบุลรำชธำนี ในตวัอย่ำง 400 รำย รวมกลุ่มตวัอย่ำงทัง้สิน้800 รำยระหว่ำง เดือนตลุำคม 2556 – พฤษภำคม 2558 

พบวำ่ ทัง้เกษตรกรในจงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีติดชำยแดนประเทศลำว และพืน้ท่ีติดชำยแดนประเทศกมัพูชำรับรู้เก่ียวกบักำร

รวมตวัเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน คล้ำยคลงึกนัและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกษตรกรส่วนใหญ่ทรำบแต่ไม่

เข้ำใจรำยละเอียด (46.0% และ 53.0%) และไมท่รำบผลกระทบตอ่กำรเลีย้งโคเนือ้ (53.4% และ 48.0%) กำรปรับตวั

ในกำรเลีย้งโคเนือ้เมื่อรวมตวัเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เกษตรกรให้ควำมคิดเห็นว่ำ ต้องมีกำรปรับตวั (57.9% 

และ 66.5%) ด้ำนกำรจดักำรเลีย้งด ู(30.4% และ 26.0%) พนัธุ์โคเนือ้ (24.5% และ 27.2%) กำรป้องกนัโรคและดแูล

สขุภำพโค (24.2% และ 25.4%) และ ด้ำนอำหำรและกำรให้อำหำร (18.4% และ 19.6%) เกษตรกรส่วนใหญ่ 

(95.5% และ 97.5%) ต้องกำรให้ภำครัฐช่วยเหลือกำรเลีย้งโคเนือ้ และต้องกำรให้สนบัสนุนด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำร

ประกนัรำคำ (16.7% และ 18.0%) กำรจดัตัง้กลุ่ม/สหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน (14.0% และ 12.3%) กำรป้องกนัก ำจดั

โรคปำกและเท้ำเป่ือย (12.4% และ 8.0%) กำรจดัตัง้เครือข่ำย/ผู้ประกอบกำร (11.0% และ 9.3%) และกำรผลิตและ

จ ำหน่ำยโคเนือ้พนัธุ์ดี (10.2% และ 11.5%) 

กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรเพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน พบว่ำ จุดแข็ง คือเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงำนในครัวเรือนท ำให้ต้นทุนกำรผลิตต ่ำแหล่งอำหำร

หยำบมีปริมำณมำกและรำคำถกูมีผลพลอยได้จำกกำรเกษตรและโรงงำนอตุสำหกรรม มีระบบกำรเลีย้งท่ีสอดคล้อง

กบัศกัยภำพของเกษตรกรเพ่ือผลิตเนือ้โคตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด มีควำมหลำกหลำยด้ำนสำยพันธุ์ โคเนือ้

พนัธุ์ดี และมีควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงพนัธุ์สงูมีเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนภำครัฐด้ำนสง่เสริมกำรผลิตปศสุตัว์ และ

กำรแปรรูปผลิตภณัฑ์สตัว์กระจำยอยู่ทัว่ประเทศสภำพภูมิอำกำศมีควำมเหมำะสม ไม่มีพำยุหรือมรสมุท่ีรุนแรงส่วน

จุดอ่อน คือส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย อำยุมำก กำรศกึษำน้อย กำรยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพฒันำอำชีพ
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กำรเลีย้งโคเนือ้เป็นไปได้ช้ำขำดกำรรวมกลุ่มท ำให้ยำกต่อกำรควบคุมคุณภำพและปริมำณกำรผลิต ขำดกำร

เช่ือมโยงระหว่ำงกำรผลิตและกำรตลำดมีปัญหำโรคปำกและเท้ำเป่ือยกำรใช้พืน้ท่ีกำรเกษตรยังไม่เหมำะสม ขำด

แคลนพืน้ท่ีมีระบบชลประทำนท ำให้มีพืชอำหำรสตัว์ไมเ่พียงพอขำดแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่ำโคเพศเมียถูกท ำลำย ท ำให้

ขำดแม่โคพืน้ฐำนในกำรผลิตกำรซือ้ขำยโคและเนือ้โคยังไม่มีมำตรฐำนทัง้ในด้ำนคุณภำพและรำคำอย่ำงไรก็ตำม

โอกำสในกำรแข่งขนัของไทยกบัประเทศในกลุม่อำเซียน คือไม่มีข้อขดัแย้งทำงกำรเมืองกบักลุ่มประเทศมสุลิม ท ำให้

มีโอกำสสง่ออกเนือ้โคได้ทัว่โลกสำมำรถสร้ำงเอกลกัษณ์ของเนือ้โคไทยโดยใช้ปรุงอำหำรไทยซึง่มีช่ือเสียงรู้จกัไปทัว่โลก 

ประเทศไทยมีระบบกำรผลิตเนือ้โคคณุภำพสงูเทียบเท่ำกบัเนือ้โคจำกต่ำงประเทศ ปัจจุบนัควำมต้องกำรบริโภคเนือ้

คณุภำพดีสงูขึน้นอกจำกนีก้ำรท ำข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) ท ำให้ไทยมีโอกำสส่งโคเนือ้ไปจ ำหน่ำย

ตำ่งประเทศเพ่ิมมำกขึน้ 
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A Study on Beef Cattle Potential Productivity of Farmers in Borderland of Northeast Thailand for 
Coming to ASEAN Economic Community (AEC)1/ 

 
Suvit Boonprong2/ Charlongchai Chumcheen3/ and Pichit Chumcharoen4/ 

 

Abstract 
The objectives of this study were to examine beef cattle potential productivity improvement of 

farmers in borderland of northeast Thailand for coming to ASEAN economic community (AEC). The 
amount of 400 farmer samples inthe frontier country with the Laos People’s Democratic Republic were 
from Loei, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen andUbon Ratchathani 
Provinces.Likewise,400 samples in the borderland with the Kingdom of Cambodia were from Buriram, 
Surin, Sisaket and Ubon Ratchathani. The total sampleswere 800 heads who were interviewed from 
October 2013 to May 2018. The results showed that both locations similarly recognized AEC but most of 
them (border Laos and border Cambodia) did not know in detail AEC (46.0% and 53.0%), did not affect 
raising beef cattle (53.4% and 48.0%). Adaptation on keeping beef cattle for coming to AEC, the farmers 
opinion that they need to adaptation (57.9% and 66.5%): in rearing cattle (30.4% and 26.0%),in breeding 
(24.5% and 27.2%) in disease control and providing for animal health care and prevention (24.2% and 
25.4%), and in feed and feeding (18.4% and 19.6%). Most farmers (95.5% and 97.5%) would like to have 
support from the government for raising cattle such as: animal price guarantee (16.7% and 18.0%), 
grouping farmers/cooperative society/small and micro community enterprise (SMCE) (14.0% and 12.3%), 
foot and mouth disease control (12.4% and 8.0%), network establishment/ entrepreneur (11.0% and 
9.3%), and beef cattle production and selling (10.2% and 11.5%). 
 Analysis within guideline on the beef cattle potential productivity improvement of farmers showed 
that their strength points were that they used family labor, therefore, production costs were low. There 
were plenty of roughage sources and were cheap. There were a lot of by-products from agriculture and 
manufacture. The husbandry system harmonized with potential of farmer in order to the needs of 
consumers. There were various breeds which were good beef cattle, and they had a high capability in 
cattle breeding improvement. The government officers in extension and in processed products 
disseminated all over the country. The environments were proper, no storms or no critical monsoon. 
However,their week points were being smallholders, elderly and less education. Adoption of new 
technology was slow. They lack of integration to produce. Thus, it affected to control the quality and 
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quantity of products. Moreover, the produces and marketing link were missing, epidemic from foot and 
mouth disease. Using agricultural areas were unsuitable, and lack of areas with the good irrigation 
system. Those related to insufficiency roughages. They lacked of low interest loans. The females were 
killed, it affected to beef cattle production. Trading were not standardized both of quality and price of 
cattle and meat.Moreover, opportunity of Thailand on competitionwith AEC were that Thailand has no 
political conflict with Muslim countries. It can sellthe beef goods in all over the world. Thai foods 
arefamous in the world. Thus, Thai beef can create particularity for Thai foods. Thailand has a high beef 
production system which is equal to imported meat. Nowadays, the needs of consumers are expressed 
towards high quality beef products. Furthermore, the ASEAN Free Trade Area (AFTA) is an agreement by 
the members of ASEAN. This wouldmake Thailand to have an opportunity to move upwards with exported 
meat products. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword:beef cattle, potential productivity, borderland, northeast Thailand 
1/ Scientific paper No.: 
2/ Division of Livestock Extension and Development, DLD, Ratchathewee District, Bangkok 10400, Thailand 
3/ Surin Livestock Research and Breeding Center, Muang District, Surin 32000, Thailand 
4/ Buriram Livestock Research and Testing Station, Pakhum District, Buriram 31220, Thailand 

 
 



253 

 

 

บทน า 
ผลจำกกำรประชมุสดุยอดอำเซียนในปี 2546 ผู้น ำอำเซียนได้ออกแถลงกำรณ์ Bali Concord IIเห็นชอบให้มี

กำรรวมตวัไปสูก่ำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนหรือ ASEAN Economic Community (AEC)ภำยในปี 2558และ

ให้เร่งรัดกำรรวมกลุม่เพ่ือเปิดเสรีสินค้ำและบริกำรส ำคญั 11 สำขำ (priority sectors) ได้แก่กำรท่องเท่ียวกำรบินยำน

ยนต์ผลิตภณัฑ์ไม้ผลิตภณัฑ์ยำงสิ่งทออิเลก็ทรอนิกส์สินค้ำเกษตรประมงเทคโนโลยีสำรสนเทศและสขุภำพอำเซียนจะ

รวมตวัเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ภำยในปี 2558โดยมีแนวคิดวำ่อำเซียนจะกลำยเป็นเขตกำรผลิตเดียว

ตลำดเดียวหรือsingle market and production base หมำยถึง จะต้องมีกำรเคลื่อนย้ำยปัจจยักำรผลิตได้อย่ำงเสรี

สำมำรถด ำเนินกระบวนกำรผลิตท่ีไหนก็ได้โดยสำมำรถใช้ทรัพยำกรจำกแต่ละประเทศทัง้วตัถุดิบและแรงงำนมำร่วม

ในกำรผลิตสินค้ำมีมำตรฐำนกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบเดียวกนั(ส ำนกัเศรษฐกิจกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ, 2550) 

ส่วนกำรเลีย้งโคเนือ้เป็นอำชีพทำงกำรเกษตรท่ีส ำคญัอำชีพหนึ่ง มีมูลค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 6.5 หมื่นล้ำนบำท และ

เก่ียวข้องกบัเกษตรกรไม่น้อยกว่ำ 1.03 ล้ำนครอบครัวในอดีตท่ีผ่ำนมำกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกร มีวตัถุประสงค์

เพ่ือใช้แรงงำนท ำกำรเกษตรเป็นหลกั เมื่อใช้งำนหมดอำยจุงึปลดจ ำหน่ำยเป็นโคเนือ้ ปัจจบุนัรูปแบบกำรเลีย้งโคเนือ้ได้

เปลี่ยนมำเป็นกำรเลีย้งเพ่ือจ ำหน่ำยเป็นโคเนือ้เพ่ือผลิตเนือ้โค ทัง้นีเ้พรำะควำมต้องกำรบริโภคเนือ้สตัว์เพ่ิมขึน้ทัง้จำก

ควำมต้องกำรของประชำกรในประเทศเอง และนักท่องเท่ียวจำกต่ำงประเทศ ตลอดจนควำมต้องกำรของตลำด

ต่ำงประเทศลักษณะกำรเลีย้งจะเป็นกำรเลีย้งครัง้ละหลำยๆตัว และมีรูปแบบเป็นฟำร์มมำกขึน้ ในขณะเดียวกัน

รัฐบำลได้มีนโยบำยสง่เสริมกำรเลีย้งโคเนือ้และเป็นโครงกำรหนึง่ในแผนปรับโครงสร้ำงระบบกำรผลิตกำรเกษตร โดย

หวงัว่ำจะให้กำรเลีย้งโคเนือ้เป็นอำชีพท่ีท ำรำยได้ให้เกษตรกรอย่ำงสม ่ำเสมอ(ส ำนักเศรษฐกิจกำรเกษตรระหว่ำง

ประเทศ, 2550; มนิสำ, 2556) 

จำกสถิติโคเนือ้ของกรมปศสุตัว์ปี 2556 ประเทศไทยมีโคเนือ้จ ำนวน 4.53 ล้ำนตวั เป็นโควยัเจริญพนัธุ์ ท่ีผลิตลกู
โคจ ำนวน 1.3 ล้ำนตวั สำมำรถผลิตลูกโคได้ จ ำนวน 0.71 ล้ำนตวั หรือ 55% ของโควยัเจริญพันธุ์เท่ำนัน้ ทัง้นีเ้ป็น
เพรำะเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ยงัประสบปัญหำหลำยอย่ำง ได้แก่ ขำดควำมรู้ในด้ำนกำรจดักำรกำรเลีย้งดโูคเนือ้ ขำด
แคลนพืชอำหำรสตัว์ ท ำให้โคได้รับสำรอำหำรไม่เพียงพอ กำรปรับปรุงพันธุ์ยังไม่ทั่วถึง ปัญหำโรคระบำดสตัว์ เช่น 
โรคปำกและเท้ำเป่ือย โรคพยำธิ เป็นผลท ำให้กำรผลิตโคเนือ้ไมเ่พียงพอต่อกำรบริโภคภำยในประเทศ โดยเฉพำะเนือ้
โคคณุภำพสงู (premium grade) ซึง่เกษตรกรไทยมีศกัยภำพและควำมสำมำรถสงู เมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศต่ำงๆ 
ในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีควำมสำมำรถจะผลิตโคพนัธุ์และโคเนือ้ส่งออกไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศได้ 
ประกอบกบัผลกำรจดัท ำข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) ซึง่มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม2553ท ำให้ประเทศ
ไทยมีโอกำสส่งออกโคเนือ้ไปต่ำงประเทศเพ่ิมมำกขึน้จำกสถิติกรมศุลกำกร ประเทศไทยมีกำรส่งออกโคมีชีวิตไป
จ ำหน่ำยต่ำงประเทศในปี 2551 จ ำนวน 74,480 ตวั มลูค่ำ 549.17 ล้ำนบำท และเพ่ิมขึน้เป็นจ ำนวน 254,601 ตวั 
มูลค่ำ 1,448.60 ล้ำนบำท ในปี 2553และในปี 2554 (เดือนมกรำคม-ตุลำคม) ได้ส่งออกโคมีชีวิตไปจ ำหน่ำย
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ต่ำงประเทศจ ำนวน 110,381 ตัว มูลค่ำ 913.5 ล้ำนบำท ในขณะเดียวกันก็มีกำรน ำเข้ำเนือ้โคคุณภำพสูง จำก
ต่ำงประเทศปีละประมำณ3,000 ตนั ท ำให้สูญเสียเงินตรำออกไปต่ำงประเทศ ปีละประมำณ 620 ล้ำนบำท(ส ำนัก
เศรษฐกิจกำรเกษตรระหวำ่งประเทศ, 2550; กรมปศสุตัว์, 2555; มนิสำ, 2556) 

ดงันัน้คณะผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำศกัยภำพกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกร ตำมแนว

ชำยแดนของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชำและลำว เพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน โดยจะน ำผลท่ีได้รับจำกกำรศกึษำไปใช้ในกำรวิเครำะห์หำแนวทำงกำรพฒันำกำรเลีย้งโคเนือ้ของ

เกษตรตำมแนวชำยแดนแบบมีส่วนร่วม ก ำหนดเป้ำหมำย (area base) เพ่ือส่งเสริมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

เกษตรกร รูปแบบกำรเลีย้งโคเนือ้และศกัยภำพของแตล่ะพืน้ท่ีตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1.ท ำกำรสุ่มแบบเจำะจง (Purposive Sampling)ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% เพ่ือใช้เป็นกลุ่มตวัอย่ำง ตำม

วิธีกำรของ Yamane (1973)  เ พ่ือศึกษำศักยภำพกำรเลี ย้ง โคเนื อ้ของเกษตรกรตำมแนวชำยแดนภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีติดพรมแดนประเทศลำวใน7 จงัหวดั ท่ีมีเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ได้แก่จงัหวดัเลย 3,354 รำย 

หนองคำย 3,354 รำย บึงกำฬ 2,744 รำย นครพนม 17,317 รำย มกุดำหำร 10,110 รำย อ ำนำจเจริญ 13,440 รำย 

และอบุลรำชธำนี 43,857 รำย รวมเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ทัง้สิน้ จ ำนวน 95,797 รำย (ศนูย์สำรสนเทศ กรมปศสุตัว์, 

2556)ได้จ ำนวนตวัอย่ำง 398.34 รำย จึงใช้ตวัอย่ำงในกำรศึกษำครัง้นี ้400 รำย ส่วนเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ของ

จงัหวดัในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีติดพรมแดนประเทศกมัพูชำศกึษำใน4 จงัหวดั ได้แก่จงัหวดับุรีรัมย์ มีเกษตรกร

เลีย้งโคเนือ้ 38,597 รำย สริุนทร์ 48,908 รำย ศรีสะเกษ 53,175 รำย และอบุลรำชธำนี 43,857 รำย (ศนูย์สำรสนเทศ 

กรมปศุสตัว์, 2556)ประชำกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ จ ำนวน 184,537 รำย สุ่มแบบเจำะจง (Yamane,1973) ได้จ ำนวน

ตวัอย่ำง 399.13 รำย จงึใช้ตวัอย่ำงในกำรศกึษำครัง้นี ้400 รำย รวมจ ำนวนตวัอย่ำงท่ีศกึษำครัง้นีท้ัง้สิน้ 800 รำย  

2.จัดท ำแบบสัมภำษณ์เกษตรกรท่ีเลีย้งโคเนือ้ เสนอให้ผู้ มีคุณวุฒิตรวจสอบแก้ไข เนือ้หำสำระของแบบ

สมัภำษณ์ หลงัจำกนัน้น ำไปทดสอบกบัเกษตรกรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่ำง จ ำนวน 20 รำย เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง 

และเท่ียงตรงของแบบสมัภำษณ์ น ำมำหำค่ำควำมเช่ือถือได้ (Reliability) พบว่ำมีค่ำเท่ำกับ 0.91 แสดงว่ำ มีควำม

เช่ือถือสงู จำกนัน้น ำไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่ำงท่ีจะใช้ศกึษำ(บญุธรรม, 2540) 

3.ด ำเนินกำรสมัภำษณ์กลุ่มเกษตรกรตวัอย่ำงในพืน้ท่ี จ ำนวน 11จงัหวดัโดยแบ่งเนือ้หำของแบบสมัภำษณ์

ออกเป็น 3 ตอน มีประเดน็ค ำถำม ดงันี ้

1.) ข้อมลูพืน้ฐำนทัว่ไปของเกษตรกร 

2.) ข้อมลูด้ำนกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกร 
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3.) ข้อมลูควำมคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรเพ่ือรองรับกำร

ก้ำวสูป่ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

4. รวบรวมข้อมลูจำกแบบสมัภำษณ์ และวิเครำะห์ข้อมลู เพ่ือน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพฒันำ

ศกัยภำพกำรผลิตโคเนือ้แบบมีสว่นร่วม  

5.วิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำศกัยภำพกำรผลิตโคเนือ้ของเกษตรกรตำมแนวชำยแดน ตำมแบบ SWOT 

Analysis  

6.กำรวิเครำะห์ข้อมลูทำงสถิติน ำข้อมลูที่ได้มำตรวจสอบควำมสมบรูณ์ และวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (DescriptiveStatistic) ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถ่ี (Frequencies) ค่ำร้อยละ (Percentage) 

คำ่ต ่ำสดุ (Minimum) คำ่สงูสดุ (Maximum) และคำ่เฉลี่ย (Mean)  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำรและสถำนท่ีท ำกำรทดลอง:ด ำเนินกำรระหว่ำงตลุำคม 2556 – พฤษภำคม2558 

ระยะเวลำ 1 ปี 8เดือนด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมลูจำกกลุ่มตวัอย่ำงในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีติดประเทศ

เพ่ือนบ้ำน รวม 11 จงัหวดั 

 

ผลและวิจารณ์ผล 

การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน การเลีย้งโคเนือ้ และความคิดเหน็ของเกษตรกรตามแนวชายแดนไทย–ลาว 

ผู้ วิจัยได้ศึกษำในเกษตรกรผู้ เลี ย้งโคเนือ้ในกลุ่มตัวอย่ำงทัง้สิ น้  400 รำย ท่ีอยู่ ในพืน้ ท่ีภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีจงัหวดัติดชำยแดนประเทศลำว รวม 7จงัหวดั ในแตล่ะจงัหวดัมีเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำง ดงันี ้

   

1. จงัหวดัเลย กลุม่ตวัอย่ำง   จ ำนวน 14 รำย 
2. จงัหวดัหนองคำย  กลุม่ตวัอย่ำง   จ ำนวน 21 รำย 
3. จงัหวดับงึกำฬ  กลุม่ตวัอย่ำง   จ ำนวน 12 รำย 
4. จงัหวดันครพนม กลุม่ตวัอย่ำง   จ ำนวน 72 รำย 
5. จงัหวดัมกุดำหำร กลุม่ตวัอย่ำง   จ ำนวน 42 รำย 
6. จงัหวดัอ ำนำจเจริญ กลุม่ตวัอย่ำง   จ ำนวน 56 รำย 
7. จงัหวดัอบุลรำชธำนี กลุม่ตวัอย่ำง   จ ำนวน 183 รำย 

 

ตลอดจนกำรสัมภำษณ์เพ่ือสอบถำมแนวคิด ปัญหำ กำรแก้ไขและแนวทำงกำรด ำเนินงำนจำกทัง้ 

ผู้ เช่ียวชำญและผู้ มีประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องในด้ำนด้ำนกำรเลีย้งโคเนือ้ของกรมปศุสัตว์ สถำบันกำรศึกษำ 

ผู้ประกอบกำร และเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ในพืน้ท่ีซึง่ผลกำรศกึษำ มีรำยละเอียดดงันี ้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของเกษตรกร 

 

ผลกำรศกึษำดงัแสดงในตำรำงท่ี 1 พบวำ่ กลุม่ตวัอย่ำงสว่นใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ81.0มีอำยุระหว่ำง 51-

60 ปี (ร้อยละ 37.5)สถำนภำพกำรสมรส ร้อยละ 82.5 และมีอำยุเฉลี่ย 53.43 ปี ระดบักำรศกึษำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ

51.6) จบระดบัประถมศกึษำกลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 51.6 ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร มีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัว

เฉลี่ย 4.5คน ต ่ำสดุ 2 คน สูงสุด 10 คนอำชีพหลกั ร้อยละ 82.5มีอำชีพกำรเกษตร ได้แก่ ท ำนำท ำไร่มนัส ำปะหลงั 

ปลกูอ้อย และยำงพำรำ อำชีพรอง เกษตรกรสว่นใหญ่ มีอำชีพรับจ้ำงและเลีย้งสตัว์ร้อยละ 42.5 และ 32.5 ตำมล ำดบั 

พืน้ท่ีถือครองทัง้หมด เกษตรกรสว่นใหญ่ร้อยละ 33.5มีพืน้ท่ีถือครองไมเ่กิน 10 ไร่ โดยร้อยละ 29.5 มีพืน้ท่ีอยู่ระหว่ำง 

11 – 20 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีถือครองทัง้หมด เฉลี่ย 15.3 ไร่ ต ่ำสุด 2 ไร่ สูงสุด 235 ไร่ส่วนพืน้ท่ีท ำกำรเกษตร พบว่ำ 

เกษตรกร ร้อยละ 32.5 มีพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรไมเ่กิน 10 ไร่ และ ร้อยละ 28.5 มีพืน้ท่ีอยู่ระหว่ำง 11 – 20 ไร่ โดยมีพืน้ท่ี

ท ำกำรเกษตร เฉลี่ย 10.6 ไร่ ต ่ำสุด 1.5 ไร่ สูงสุด 220 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีท ำนำ  จ ำนวนโคท่ีเลีย้ง พบว่ำ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.0 เลีย้งโคไม่เกิน 10 ตวั โดยเลีย้งโคต ่ำสดุ 1 ตวั สงูสุด 120 ตวัและเฉลี่ย 6.5 ตวัต่อ

ครัวเรือน มีประสบกำรณ์ในกำรเลีย้งโค ระหว่ำง 11 – 20 ปี ร้อยละ 44.5 เลีย้งโคมำแล้ว ต ่ำกว่ำ 10 ปี ร้อยละ 31.5 

เฉลี่ย 15.5 ปี ต ่ำสดุ 2 ปี และ สงูสดุ 70 ปีส ำหรับเหตผุลในกำรเลีย้งโคเนือ้เกษตรกร ให้เหตผุลวำ่ เน่ืองจำกเป็นอำชีพ

ดัง้เดิมของครอบครัว (21.8 %) มีรำยได้ดีสม ่ำเสมอมัน่คง (15.7%) มีควำมตัง้ใจจะเลีย้งอยู่ก่อนแล้ว (14.2%) และ

เหตผุลอื่นๆ ดงัรำยละเอียดในตำรำงท่ี 1 แหล่งข้อมลูท่ีเกษตรกรได้รับข่ำวสำรกำรเลีย้งโคเนือ้ พบว่ำ ได้รับข่ำวสำร

จำก เพ่ือนบ้ำน (28.9 %) วิทยุ/โทรทศัน์ (23.7%) หนงัสือพิมพ์/วำรสำร (23.2 %) ผู้น ำท้องถ่ิน (20.3 %) และอื่นๆ 

(3.9 %)  

กำรศกึษำครัง้นี ้สอดคล้องกบันนัทนำ และคณะ (2549) ได้ศกึษำระบบกำรผลิตเนือ้โคพืน้เมืองภำคใต้และ

โอกำสทำงกำรตลำด กรณีศกึษำจงัหวดันครศรีธรรมรำชและสรุำษฎร์ธำนี พบวำ่ เกษตรกรผู้ เลีย้งโคพืน้เมืองสว่นใหญ่

เลีย้งโคเป็นอำชีพเสริมร่วมกบักำรท ำนำ สวนยำงพำรำ สวนผลไม้ หรือสวนปำล์มน ำ้มนั และเลีย้งเป็นรำยย่อยเฉลี่ย

ครัวเรือนละ 7 – 8 ตวั ส่วนใหญ่เลีย้งโคมำนำนกว่ำ 10 ปี โดยเลีย้งโคพืน้เมืองเป็นหลกั วตัถุประสงค์เลีย้งเพ่ือเป็น

รำยได้เสริม โดยขำยในรูปโคเนือ้ บำงรำยเลีย้งเป็นโคชน มีกำรเพำะพันธุ์โคท่ีมีสำยเลือดของโคชนจ ำหน่ำย ซึง่เป็น

กำรสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมให้กบัโคพืน้เมือง เช่นเดียวกบัสมปอง (2549) สมปอง และคณะ (2549) ศกึษำระบบกำรผลิตและ

โอกำสทำงกำรตลำดของกำรผลิตเนือ้โคพืน้เมืองในเขตภำคเหนือ พบวำ่ เกษตรกรสว่นใหญ่มีอำชีพหลกัคือ กำรท ำนำ

และเลีย้งโค เกษตรกรเลีย้งโคมำแล้วเฉลี่ย 10 ปี สอดคล้องกบั สเุทพ และ บุญชู (2550)ศกึษำควำมต้องกำรรับกำร

ส่งเสริมกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นพบว่ำ เกษตรกรอำยุเฉลี่ย 49.2 ปีจบกำรศึกษำระดับ

ประถมศกึษำมีสมำชิกครอบครัวเฉลี่ย 4.9 คน แรงงำนภำคเกษตรเฉลี่ย 3.2 คนและมีพืน้ท่ีถือครองเฉลี่ย 19.8 ไร่
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ส่วนนฤมล และคณะ (2555) ควำมต้องกำรส่งเสริมกำรเลีย้งโคของเกษตรกรในอ ำเภอแก่งคอยและวงัม่วง จังหวดั

สระบรีุพบวำ่ เกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้สว่นใหญ่มีอำยเุฉลี่ย 45.3 ปี อำชีพหลกั คือ ท ำนำและท ำไร่ มีพืน้ท่ีท ำกำรเกษตร

เฉลี่ย 13.9 ไร่   

ส ำหรับสมพร และคณะ (2550) ศกึษำกำรผลิตเนือ้โคพืน้เมือง กรณีศกึษำจงัหวดัอบุลรำชธำนีและจงัหวดั

ยโสธร พบวำ่ ผู้ เลีย้งโคสว่นใหญ่ท ำนำควบคูก่บักำรเลีย้งโค มีจ ำนวนโคเฉลี่ยไม่เกิน 10 ตวัต่อครัวเรือน ยกเว้นในเขต

พืน้ท่ีภูเขำชำยโขงท่ีส่วนใหญ่จะเลีย้งเป็นฝูงใหญ่มำกกว่ำ 50 ตวัขึน้ไป เน่ืองจำกสภำพพืน้ท่ีเป็นป่ำเขำท่ียงัมีควำม

อดุมสมบรูณ์แตกตำ่งกบักำรศกึษำของสเุทพ และบญุช ู(2550)ท่ีพบวำ่ เลีย้งโคเนือ้เฉลี่ย 5.5 ตวัตอ่ครัวเรือน อำจเป็น

เพรำะเป็นพืน้ท่ีคนละจงัหวดัท่ีศกึษำ 

 

 

ตารางที่ 1ข้อมลูพืน้ฐำนทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่ำงผู้ เลีย้งโคเนือ้ในจงัหวดัท่ีติดแนวชำยแดนไทย-ลำว 

n = 400 

รำยกำร จ ำนวน  ร้อยละ 

1. เพศ   

ชำย 324 81.0 

หญิง 76 19.0 

2. สถำนภำพกำรสมรส   

โสด/หม้ำย 70 17.5 

สมรส 330 82.5 

3. อำย ุ   

ไมเ่กิน 30 ปี 10 2.5 

31 – 40ปี 45 11.2 

41 – 50ปี 130 32.5 

51 – 60ปี 150 37.5 

มำกกวำ่ 60 ปี 65 16.3 

(เฉลี่ย 53.43 ปี ต ่ำสดุ 22 ปี สงูสดุ 75 ปี)   
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ตารางที่ 1(ตอ่) 

n = 400 

รำยกำร จ ำนวน  ร้อยละ 

4. ระดบักำรศกึษำ   

ประถมศกึษำ 304 75.0 

มธัยมศกึษำ/ปวช./ปวส. 80 19.5 

ปริญญำตรี 15 4.0 

สงูกวำ่ปริญญำตรี 5 1.5 

5. จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว   

ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร 206 51.6 

ประกอบอำชีพอื่น (นอกภำคกำรเกษตร) 80 20.0 

ไมไ่ด้ประกอบอำชีพ (ก ำลงัศกึษำ, พิกำร, ชรำ) 114 28.4 

(เฉลี่ย 4.5 คน ต ่ำสดุ 2 คน สงูสดุ 10 คน)   

6. อำชีพหลกั   

ท ำนำ/ท ำไร่ 330 82.5 

เลีย้งสตัว์ 28 7.0 

ค้ำขำย 20 5.0 

รับจ้ำง 22 5.5 

7. อำชีพรอง   

เลีย้งสตัว์ 170 42.5 

ค้ำขำย 80 20.0 

รับจ้ำง 130 32.5 

อื่นๆ 20 5.0 

8. พืน้ท่ีถือครองทัง้หมด   

ไมเ่กิน 10 ไร่ 134 33.5 

พืน้ท่ี 11 – 20 ไร่ 118 29.5 

พืน้ท่ี 21 – 30 ไร่ 84 21.0 
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พืน้ท่ี 31 – 40 ไร่ 28 7.0 

พืน้ท่ี 41 – 50 ไร่ 20 5.0 

พืน้ท่ี มำกกวำ่ 50 ไร่ 16 4.0 

9. พืน้ท่ีท ำกำรเกษตร   

ไมเ่กิน 10 ไร่ 130 32.5 

11 – 20 ไร่ 114 28.5 

21 – 30 ไร่ 112 28.0 

31 – 40 ไร่ 20 5.0 

41 – 50 ไร่ 14 3.5 

มำกกวำ่ 50 ไร่ 10 2.5 

(เฉลี่ย 10.6 ไร่ ต ่ำสดุ 1.5 ไร่ สงูสดุ 220 ไร่)   

 

 

ตารางที่ 1(ตอ่) 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

10. จ ำนวนโคเนือ้ท่ีเลีย้ง   

ไมเ่กิน 10 ตวั 328 82.0 

11 – 20ตวั 44 11.0 

21 – 30ตวั 16 4.0 

มำกกวำ่ 30 ตวั 12 3.0 

(เฉลี่ย 6.5 ตวั ต ่ำสดุ 1 ตวั สงูสดุ 120 ตวั)   

11. ประสบกำรณ์กำรเลีย้งโคเนือ้   

ไมเ่กิน 10 ปี 126 31.5 

11 – 20 ปี 178 44.5 

21 – 30 ปี 84 21.0 

มำกกวำ่ 30 ปี 12 3.0 
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(เฉลี่ย 15.5 ปี ต ่ำสดุ 2 ปี สงูสดุ 70 ปี)   

12. เหตผุลในกำรเลีย้งโคเนือ้ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

กำรท ำเกษตร (อำชีพเดิม) ประสบปัญหำ 180 10.4 

เจ้ำหน้ำท่ีสง่เสริมให้เลีย้ง 203 11.8 

เพ่ือนบ้ำนชกัชวน 170 9.9 

ตัง้ใจจะเลีย้งอยู่ก่อนแล้ว 245 14.2 

เป็นอำชีพดัง้เดิมของครอบครัว 375 21.8 

รำยได้ดีสม ่ำเสมอมัน่คง 270 15.7 

ได้อำศยัอยู่กบัครอบครัว 200 11.6 

อื่นๆ 80 4.6 

13. แหลง่ท่ีท่ำนได้รับข่ำวสำรกำรเลีย้งโคเนือ้ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

วิทย/ุโทรทศัน์ 281 23.7 

เพ่ือนบ้ำน 342 28.9 

หนงัสือพิมพ์/วำรสำร 274 23.2 

ผู้น ำท้องถ่ิน 240 20.3 

อื่นๆ  46 3.9 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกร 

ผลกำรศึกษำ ดงัแสดงในตำรำงท่ี 2 แหล่งพันธุ์โคเนือ้ท่ีน ำมำเลีย้ง พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

49.7) ขยำยพนัธุ์ในฟำร์มของตนเอง รองลงมำเกษตรกรซือ้เลีย้งจำกฟำร์มของเกษตรกรด้วยกนั (ร้อยละ 24.2) ซือ้มำ

จำกตลำดนดัโค - กระบือ (ร้อยละ 20.1) และ จำกฟำร์มของทำงรำชกำร ร้อยละ 6.0ตำมล ำดบั 

รูปแบบกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.8) เลีย้งพ่อแม่พนัธุ์เพ่ือจ ำหน่ำยลกูโคพนัธุ์เนือ้ 

รองลงมำ ได้แก่ เลีย้งโคเพ่ือใช้มลูปุ๋ ยในกำรท ำเกษตรกรรม ร้อยละ 30.3 และ เลีย้งแม่พนัธุ์ผลิตลกูโคเนือ้เพ่ือขุน ร้อย

ละ 23.2 พันธุ์โคเนือ้ท่ีเลีย้ง ณ ปัจจุบัน พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่(ร้อยละ 35.1) เลีย้งโคเนือ้ลูกผสมบรำห์มัน 

รองลงมำ ได้แก่ โคพืน้เมือง ร้อยละ 24.9 ลกูผสมโคเนือ้อ่ืนๆ ร้อยละ 14.9 และ พนัธุ์บรำห์มนั ร้อยละ 13.9 ตำมล ำดบั 

วิธีท่ีใช้ในกำรผสมพันธุ์ พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พ่อพนัธุ์ (ร้อยละ 38.5) ใช้วิธีผสมเทียม ร้อยละ 23.5และใช้ทัง้

สองวิธี ร้อยละ 30.0และมีเกษตรกรร้อยละ 8.0เป็นเกษตรกรเลีย้งเฉพำะโคขนุจงึไมไ่ด้ผสมพนัธุ์โคเนือ้กำรศกึษำครัง้นี ้
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สอดคล้องกบักำรศึกษำของสมพร และคณะ (2550) พบว่ำ กำรผสมพันธุ์ยังคงใช้กำรผสมพนัธุ์แบบธรรมชำติ โดย

ผสมกนัเองภำยในฝงูหรือเลือกพ่อพนัธุ์ให้ผสม 

วิธีท่ีใช้เลีย้งโคเนือ้ พบว่ำ เกษตรกรเลีย้งโคโดยปล่อยแทะเล็มหญ้ำสำธำรณะ คิดเป็นร้อยละ 38.9 

รองลงมำ ได้แก่ ใช้วิธีขงัคอก ตดัหญ้ำสดและ/หรือเสริมฟำงให้กิน ร้อยละ 28.7 ผูกล่ำมแล้วเก่ียวหญ้ำหรือเสริมฟำง

ให้โคเนือ้ ร้อยละ 22.6 ใช้วิธีปลอ่ยให้แทะเลม็แปลงหญ้ำหมนุเวียน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และใช้วิธีเลีย้งแบบอื่นคิดเป็น

ร้อยละ 2.8 ตำมล ำดบักำรปลกูพืชอำหำรสตัว์เลีย้งโค พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.0)มีพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำร

สตัว์และ ไมม่ีพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ ร้อยละ 40.0โดยเกษตรกรท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 15.4) ปลกู

หญ้ำรูซี่ รองลงมำปลกูหญ้ำกินนี ร้อยละ 14.4 และปลกูหญ้ำเนเปียร์ ร้อยละ 13.1ตำมล ำดบัส ำหรับพืน้ท่ีปลกูพืช

อำหำรสตัว์ของเกษตรกรเกษตรกรสว่นใหญ่ (ร้อยละ 28.5) มีพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ในพืน้ท่ีระหวำ่ง 1 – 10 ไร่ เฉลี่ย 

4.5 ไร่ ต ่ำสดุ 0.25 ไร่ สงูสดุ 145 ไร่ สว่นกำรเสริมอำหำรข้นและแร่ธำต ุพบวำ่ เกษตรกรสว่นใหญ่ (ร้อยละ 66.5) ไมม่ี

กำรเสริมอำหำรส ำหรับโคเนือ้ ในกรณีท่ีมีกำรเสริมอำหำร เกษตรกรส่วนใหญ่จะเสริมแร่ธำต ุร้อยละ 9.6รองลงมำคือ 

อำหำรข้น ร ำ มนัเส้น และวตัถดุิบอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 8.6, 8.1, 4.1 และ 2.9 ตำมล ำดบัดงัแสดงในตำรำงท่ี 2 

กำรศึกษำครัง้นีส้อดคล้องกับกำรศึกษำในภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย ได้แก่ สุเจตน์ และคณะ (2549) 

ศกึษำระบบกำรผลิตเนือ้โคพืน้เมืองในเขตภำคตะวนัตก (จงัหวดักำญจนบุรี นครปฐม และรำชบุรี) ของประเทศไทย 

พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพหลกั คือ ท ำนำ ท ำไร่ และเลีย้งโคพืน้เมืองเป็นอำชีพเสริม ไม่มีท่ีดินท ำกิน

เป็นของตนเอง ดงันัน้กำรเลีย้งโคพืน้เมืองจงึใช้พืน้ท่ีสำธำรณะ ริมถนนและอื่นๆ เป็นพืน้ท่ีเลีย้ง พืชอำหำรสตัว์ท่ีพบใน

เขตภำคตะวนัตกมีควำมแตกต่ำงกันตำมแต่พืน้ท่ีและฤดู สอดคล้องกับสมปอง (2549) ศึกษำระบบกำรผลิตและ

โอกำสทำงกำรตลำดของกำรผลิตเนือ้โคพืน้เมืองในเขตจังหวดัภำคเหนือ (จังหวดัล ำพูน และ ล ำปำง) พบว่ำ ส่วน

ใหญ่เป็นเกษตรกร อำชีพหลกัคือกำรเลีย้งโคและกำรท ำนำ เกษตรกรเลีย้งโคมำนำนเฉลี่ย 10 ปี เร่ิมเลีย้งโคโดยกำร

ซือ้โคมำ หรือได้โคมำจำกระบบกำรเลีย้งฝำก โดยมีจ ำนวนโคท่ีเร่ิมต้นเลีย้งเฉลี่ย 9 ตวั ขณะท่ีปัจจุบนัมีโคเฉลี่ย 19.8 

ตวั กำรเลีย้งโคของเกษตรกรเป็นกำรเลีย้งแบบปลอ่ยโคแทะเลม็ตำมพืน้ท่ีสำธำรณะในตอนเช้ำ และต้อนกลบัเข้ำคอก

ในตอนเย็น ซึง่สว่นใหญ่ในคอกมีโรงเรือนซึง่มีหลงัคำ บำงรำยในฤดฝูนน ำโคไปเลีย้งในป่ำหรือบนภเูขำ โดยพืชที่โคกิน

เป็นพืชที่ขึน้ตำมธรรมชำติ เกษตรกรไมม่ีกำรปลกูพืชอำหำรสตัว์ หรือมีกำรจดักำรแปลงหญ้ำใดๆทัง้สิน้ แตส่ว่นใหญ่มี

ฟำงเสริมให้โคกิน เช่นเดียวกบักำรศกึษำของสมพร และคณะ (2550) พบวำ่ กำรเลีย้งดทูัว่ไปส่วนใหญ่เป็นกำรปล่อย

แทะเล็มเวลำกลำงวัน และขังคอกเวลำกลำงคืน สถำนท่ีแทะเล็มส่วนใหญ่เป็นท่ีของตนเองหลังกำรเก็บเก่ียว ท่ี

สำธำรณะ ริมทำง ไหลถ่นน ชำยป่ำ และบนภเูขำ 

กำรได้รับบริกำรฉีดซีนป้องกนัโรค พบวำ่ โคของเกษตรกรสว่นใหญ่ ร้อยละ 59.5ได้รับกำรฉีดวคัซีนป้องกนั

โรคเป็นประจ ำปีละ 2 ครัง้ ได้รับกำรฉีดวคัซีนเป็นประจ ำปีละ 1 ครัง้ ร้อยละ 29.0เคยรับกำรฉีดวคัซีนบ้ำงเป็นครัง้
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ครำว ร้อยละ 10.5และไมเ่คยรับบริกำรเลย ร้อยละ 1.0กำรถ่ำยพยำธิโคเนือ้ พบวำ่ สว่นใหญ่มีกำรถ่ำยพยำธิเป็นประจ ำปี

ละครัง้ ร้อยละ 34.0ถ่ำยพยำธิเป็นครัง้ครำว ร้อยละ 25.5 และ ถ่ำยพยำธิเป็นประจ ำปีละ 2 ครัง้ ร้อยละ 24.5กำรตรวจ

โรควณัโรคและแท้งติดต่อในโคเนือ้ พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยตรวจโรคเลย ร้อยละ 53.5มีกำรตรวจโรคเป็นครัง้ครำว เพียง

ร้อยละ 34.0และมีกำรตรวจโรคเป็นประจ ำปีละ 1 ครัง้ ร้อยละ 12.5กำรดูแลรักษำสุขภำพโคกรณีเจ็บป่วย พบว่ำ ส่วน

ใหญ่แจ้งให้เจ้ำหน้ำท่ีกรมปศสุตัว์มำรักษำ (ร้อยละ 56.8) รองลงมำ ได้แก่ แจ้งให้อำสำปศสุตัว์มำรักษำ ร้อยละ 29.4และ

รักษำด้วยตนเองหรือคนในครอบครัว ร้อยละ 10.8 ตำมล ำดับกำรใช้สมุนไพรในกำรดูแลรักษำสุขภำพโคเนือ้พบว่ำ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.5) ไม่ได้น ำสมุนไพรมำใช้ในกำรดูแลสุขภำพโคเนือ้ และมีเพียงร้อยละ 11.5 ท่ีน ำมำ

สมนุไพรมำใช้ ส่วนกำรใช้อีเอ็ม หรือน ำ้หมกัชีวภำพในกำรดแูลสขุภำพโคเนือ้พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.5 ไม่

เคยใช้อีเอม็หรือน ำ้หมกัชีวภำพในฟำร์ม มีเพียงร้อยละ 13.5 ท่ีเคยใช้อีเอม็หรือน ำ้หมกัชีวภำพในฟำร์ม 

กำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ พบวำ่ สว่นใหญ่ ร้อยละ 36.5 มีกำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 

และไม่ได้จ ำหน่ำยโคเนือ้ ร้อยละ 36.5ตำมล ำดับ โดยมีกำรจ ำหน่ำยเฉลี่ย 3.5 ตัว/ปี ต ่ำสุด 1 ตัว สูงสุด 100 ตัว 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ พบวำ่สว่นใหญ่ ร้อยละ 33.8 มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ในรอบ

ปีท่ีผ่ำนมำระหวำ่ง 60,001 - 80,000 บำท รองลงมำมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ระหวำ่ง 80,001 - 100,000 บำท 

ร้อยละ 20.9, รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ระหวำ่ง 40,001-60,000 บำท ร้อยละ 18.9 และ 20,001 - 40,000 บำท 

ร้อยละ 12.6 โดยมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโคเนือ้เฉลี่ย 77,520.0 บำท ต ่ำสุด 7,500 บำท สูงสุด 1,500,000 บำท

รูปแบบกำรจ ำหน่ำยและก ำหนดรำคำ พบว่ำ มีพ่อค้ำมำรับซือ้โคเนือ้ท่ีฟำร์ม ร้อยละ 76.5เกษตรกร ขนย้ำยไป

จ ำหน่ำยเองท่ีตลำดนดัโค – กระบือร้อยละ 21.0และจ ำหน่ำยในรูปแบบอื่น เช่น จ ำหน่ำยให้กบัสหกรณ์ หรือจ ำหน่ำย

ให้กบัเพ่ือนบ้ำน ร้อยละ 2.5ส่วนสมปอง และคณะ (2549) พบว่ำ ด้ำนกำรซือ้ขำยโค เกษตรกรจะขำยโคออกจำกฝูง

ในลกัษณะโคมีชีวิต พ่อพันธุ์ ท่ีปลดออกจำกฝูงจะถูกน ำไปขำยเป็นโคฆ่ำ จะไม่ขำยโคในลกัษณะเนือ้ช ำแหละให้แก่

พ่อค้ำประจ ำท้องถ่ินหรือพ่อค้ำประจ ำหมู่บ้ำน โดยคดัจำกลกัษณะภำยนอกของโคแต่ละตวั ส่วนใหญ่จะขำยโคเพศผู้

ออกจำกฝูงหลงัจำกหย่ำนมแล้ว และไม่มีกำรซือ้โคทดแทนส ำหรับกำรใช้ประโยชน์จำกมูลโคพบว่ำ เกษตรกรส่วน

ใหญ่น ำไปใส่พืน้ท่ีท ำกำรเกษตร (ร้อยละ 49.1) รองลงมำ ได้แก่ จ ำหน่ำย ร้อยละ 25.9น ำไปใส่พืน้ท่ีปลกูพืชอำหำร

สตัว์ ร้อยละ 20.7 และน ำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ร้อยละ 4.3  

กำรจดบนัทกึข้อมลูกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรสว่นใหญ่ (ร้อยละ 63.5) ไมเ่คยจดบนัทึก

ข้อมลูเลย รองลงมำเกษตรกรร้อยละ 31.2 มีกำรจดบนัทึกบ้ำง (แต่ไม่ครบถ้วน) และมีเกษตรกรเพียง  ร้อยละ 5.3 ท่ี

จดบนัทกึเป็นประจ ำ สอดคล้องกบั สเุจตน์ และคณะ (2549) ศกึษำระบบกำรผลิตเนือ้โคพืน้เมืองในเขตภำคตะวนัตก 

(จงัหวดักำญจนบุรี นครปฐม และรำชบุรี) ของประเทศไทย พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ ยงัขำดกำรจดัท ำบญัชีรำยรับ

รำยจ่ำย ท ำให้เกษตรกรไมท่รำบต้นทนุท่ีแท้จริงในกำรเลีย้งโคพืน้เมือง 
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ปัญหำกำรเลีย้งโคเนือ้ พบว่ำ ปัญหำส่วนใหญ่ของเกษตรกรในกำรเลีย้งโคเนือ้ ได้แก่ ขำดแคลนพืน้ท่ีพืช

อำหำรสตัว์ ร้อยละ 27.6 รำคำพ่อแมพ่นัธุ์โคเนือ้แพง ร้อยละ 22.8รำคำวตัถดุิบ/อำหำรแพง ร้อยละ 20.0   และโคเนือ้

พนัธุ์ดีหำยำก ร้อยละ 19.0 รำยละเอียดดงัแสดงในตำรำงท่ี 2  

จำกกำรศึกษำปัญหำกำรเลีย้งโคเนือ้ ให้ผลสอดคล้องกับ พัชนี และมำนะ (2548) ศึกษำควำมต้องกำร

สง่เสริมกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกร: กรณีศกึษำอ ำเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบว่ำ เกษตรกรมีควำมต้องกำรส่งเสริม

กำรเลีย้งโคเนือ้ มีควำมต้องกำรในระดบัมำกท่ีสดุ ได้แก่ กำรปรับปรุงพนัธุ์ กำรผสมเทียมโคเนือ้ กำรสนบัสนนุพ่อพนัธุ์ 

วิธีรักษำโรคโคเนือ้ อำหำรและกำรให้อำหำรโคเนือ้ กำรปลูกและกำรจดักำรแปลงหญ้ำ กำรให้วคัซีนป้องกันโรค ยำ

ก ำจดัพยำธิภำยใน แร่ธำตุ/อำหำรเสริม เมล็ดพันธุ์หญ้ำ กำรผลิตเสบียงสตัว์ และกำรจัดท ำแปลงหญ้ำ ส่วน นฤมล 

และคณะ (2555) ศกึษำควำมต้องกำรส่งเสริมกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรใน จงัหวดัสระบุรี มีปัญหำในระดบัมำก 

คือกำรขำดแคลนเมล็ดพันธุ์หญ้ำ และต้องกำรให้ภำครัฐส่งเสริมด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ พันธุ์โค กำรจัดกำรฟำร์ม วิธีกำร

เลีย้งดโูคเนือ้ระยะต่ำงๆ กำรผสมเทียม กำรผลิตและกำรให้อำหำรโคเนือ้ กำรป้องกนัโรคและวิธีกำรให้ยำรักษำโรค 

และกำรจดัตัง้กลุม่ผู้ เลีย้งโค  

 

ตารางที่ 2ข้อมลูสภำพกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรตำมแนวชำยแดนไทย–ลำว 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

1. แหลง่พนัธุ์โคเนือ้ท่ีน ำมำเลีย้ง (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

จำกฟำร์มของเกษตรกรด้วยกนั 180 24.2 

ตลำดนดัโค–กระบือ 150 20.1 

ขยำยพนัธุ์ในฟำร์มของตนเอง 370 49.7 

จำกฟำร์มของทำงรำชกำร 45 6.0 

2. รูปแบบกำรเลีย้งโคเนือ้(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

เลีย้งโคขนุคณุภำพ 40 3.8 

เลีย้งขนุโคมนั 68 6.5 

เลีย้งพ่อแมพ่นัธุ์เพ่ือจ ำหน่ำยลกูโคพนัธุ์เนือ้ 357 33.8 

เลีย้งแมพ่นัธุ์ผลิตลกูโคเนือ้เพ่ือขนุ 245 23.2 

เลีย้งโคเพ่ือใช้มลูปุ๋ ยในกำรท ำเกษตรกรรม 320 30.3 

อื่น ๆ  25 2.4 
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3. พนัธุ์โคเนือ้ท่ีเลีย้ง ณ ปัจจบุนั(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

พืน้เมือง 200 24.9 

ลกูผสมบรำห์มนั 282 35.1 

บรำห์มนั 112 13.9 

ลกูผสมชำร์โรเลส์่ 90 11.2 

ลกูผสมโคเนือ้อ่ืนๆ 120 14.9 

4. วิธีท่ีใช้ในกำรผสมพนัธุ์(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

ใช้พ่อพนัธุ์ 385 38.5 

ใช้วิธีกำรผสมเทียม 235 23.5 

ใช้ทัง้สองวิธี 300 30.0 

เลีย้งโคขนุจงึไมไ่ด้ผสมพนัธุ์โคเนือ้ 80 8.0 

5. วิธีท่ีใช้เลีย้งโคเนือ้(ตอบมำกกวำ่ 1 ข้อ)   

ขงัคอก ตดัหญ้ำสดและ/หรือเสริมฟำงให้กิน 184 28.7 

ผกูลำ่ม ตดัหญ้ำสดและ/หรือเสริมฟำงให้กิน 145 22.6 

ปลอ่ยให้แทะเลม็หญ้ำสำธำรณะ 250 38.9 

ปลอ่ยให้แทะเลม็แปลงหญ้ำหมนุเวียน 45 7.0 

อื่น ๆ 18 2.8 

 

ตารางที่ 2(ตอ่) 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

6. กำรปลกูพืชอำหำรสตัว์   

ไมม่ี 160 40.0 

มี 240 60.0 

ชนิดพืชอำหำรสตัว์ท่ีเกษตรกรปลกู (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)  

- หญ้ำรูซี่ 185 15.4 

- หญ้ำกินนี 172 14.4 

- หญ้ำเนเปียร์ 157 13.1 
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- หญ้ำขน 100 8.3 

- ถัว่ฮำมำต้ำ 20 1.7 

- อื่น ๆ 85 7.1 

7.พืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ของเกษตรกรในข้อ 6   

น้อยกวำ่ 1ไร่ 50 12.5 

1 – 10ไร่ 114 28.5 

11 – 20ไร่ 35 8.7 

21 – 30ไร่ 15 3.8 

31 – 40ไร่ 10 2.5 

40 – 50 ไร่ 10 2.5 

มำกกวำ่ 50 ไร่ 6 1.5 

(เฉลี่ย 4.5ไร่ ต ่ำสดุ 0.25ไร่ สงูสดุ 145ไร่)   

8. กำรเสริมอำหำรข้นและแร่ธำต ุ   

ไมม่ี 266 66.5 

มี 134 33.5 

ชนิดของอำหำรที่เกษตรกรเสริมให้โคเนือ้ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)  

- อำหำรข้น 120 8.6 

- ร ำ 112 8.1 

- มนัเส้น 60 4.3 

- แร่ธำต ุ 134 9.6 

- อื่น ๆ 40 2.9 

9. กำรได้รับบริกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรค   

ไมเ่คยรับบริกำรเลย 4 1.0 

เคยรับบริกำรเป็นครัง้ครำว 42 10.5 

รับบริกำรเป็นประจ ำทกุปีๆ ละครัง้ 116 29.0 

รับบริกำรเป็นประจ ำทกุปีๆ ละ 2 ครัง้ 238 59.5 
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ตารางที่ 2(ตอ่) 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

10. กำรถ่ำยพยำธิโคเนือ้   

ไมเ่คยท ำเลย 20 5.0 

ท ำเป็นครัง้ครำว 102 25.5 

ท ำเป็นประจ ำทกุปีๆ ละครัง้ 136 34.0 

ท ำเป็นประจ ำทกุปีๆ ละ 2 ครัง้ 98 24.5 

ท ำเป็นประจ ำทกุปีๆ มำกกวำ่ปีละ 2 ครัง้ 44 11.0 

11. กำรตรวจโรควณัโรค และแท้งติดตอ่ในโคเนือ้   

ไมเ่คยท ำเลย 214 53.5 

ท ำเป็นครัง้ครำว 136 34.0 

ท ำเป็นประจ ำทกุปีๆ ละครัง้ 50 12.5 

12. กำรดแูลรักษำสขุภำพโคเนือ้กรณีเจ็บป่วย(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

 รักษำด้วยตนเองหรือคนในครอบครัว 55 10.8 

 แจ้งให้เจ้ำหน้ำท่ีกรมปศสุตัว์มำรักษำ 288 56.8 

 แจ้งให้อำสำปศสุตัว์มำรักษำ 149 29.4 

 แจ้งให้บคุคลอื่นมำรักษำ 15 3.0 

13. กำรใช้สมนุไพรในกำรดแูลรักษำสขุภำพโคเนือ้   

 ไมเ่คย 354 88.5 

 เคย 46 11.5 

14. กำรใช้ อีเอม็/น ำ้หมกัชีวภำพดแูลสขุภำพโคเนือ้   

 ไมเ่คย 346 86.5 

 เคย 54 13.5 

15. กำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ   

ไมไ่ด้จ ำหน่ำย 146 36.5 

จ ำหน่ำย 254 63.5 
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(จ ำหน่ำยเฉลี่ย 3.5 ตวั/ปี ต ่ำสดุ 1 ตวั สงูสดุ 100 ตวั)   

16. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ (n=254)  

ไมเ่กิน 20,000 บำท 14 5.5 

20,001 - 40,000 บำท 32 12.6 

40,001 - 60,000 บำท 48 18.9 

60,001 - 80,000 บำท 86 33.8 

80,001 - 100,000 บำท 53 20.9 

มำกกวำ่ 100,000 บำท 21 8.3 

    (เฉลี่ย 77,520.0 บำท ต ่ำสดุ 7,500 บำท สงูสดุ 1,500,000 บำท)  

 

ตารางที่ 2(ตอ่) 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

17. รูปแบบกำรจ ำหน่ำยและก ำหนดรำคำ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)  

มีพ่อค้ำมำรับซือ้ท่ีฟำร์มและตกลงรำคำกนัเอง 306 76.5 

น ำไปจ ำหน่ำยเองและตกลงรำคำกนัเอง 84 21.0 

อื่น ๆ  10 2.5 

18. กำรใช้ประโยชน์จำกมลูโคเนือ้(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)       

 จ ำหน่ำย 150 25.9 

 น ำไปปรับปรุงดินในพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ 120 20.7 

น ำไปปรับปรุงดินในพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรอื่น ๆ  285 49.1 

 อื่น ๆ 25 4.3 

19. กำรจดบนัทกึข้อมลูกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกร   

ไมเ่คยจดบนัทกึ 238 59.5 

มีกำรจดบนัทกึบ้ำง แตไ่มค่รบถ้วน 133 33.2 

จดบนัทกึเป็นประจ ำ 29 7.3 

20. ปัญหำกำรเลีย้งโคเนือ้(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

หำซือ้โคเนือ้พนัธุ์ดีได้ยำก 143 19.0 
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ขำดแคลนพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ 207 27.6 

วตัถดุิบ/อำหำรรำคำแพง 150 20.0 

พ่อแมพ่นัธุ์โคเนือ้รำคำแพง 171 22.8 

กำรเกิดโรคระบำด 21 2.8 

ไมม่ีแหลง่จ ำหน่ำยโคเนือ้ 20 2.7 

ไมไ่ด้รับบริกำรท่ีดีจำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 22 3.0 

อื่น ๆ  16 2.1 

 

ตอนที่ 3ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรเพื่อรองรับการ

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

 ผลกำรศกึษำ ดงัแสดงในตำงท่ี 3 พบว่ำ กำรรับรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบักำรรวมตวัเป็นประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน (AEC) พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ รับทรำบแต่ไม่เข้ำใจรำยละเอียด (ร้อยละ 46.0) รองลงมำ เกษตรกรไม่

ทรำบเลย ร้อยละ 30.0 รับทรำบและเข้ำใจรำยละเอียดบ้ำง ร้อยละ 20.0และรับทรำบและเข้ำใจรำยละเอียดเป็นอย่ำง

ดี ร้อยละ 4.0 ตำมล ำดบัผลกระทบในกำรเลีย้งโคเนือ้จำกกำรจดัตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558 

พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.4) ไม่ทรำบว่ำมีผลกระทบ รองลงมำเกษตรกรเห็นว่ำไม่มีผลกระทบ ร้อยละ 

26.6มีผลกำรกระทบภำพบวก ร้อยละ 12.5และมีผลกระทบในภำพลบ ร้อยละ 7.5ตำมล ำดบั 

ส ำหรับกำรปรับตวัของเกษตรกรเลีย้งโคเนือ้เพ่ือรองรับกำรจดัตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 

2558 พบวำ่ สว่นใหญ่เห็นวำ่ต้องมีกำรปรับตวั (ร้อยละ 57.9)รองลงมำ ได้แก่ เกษตรกรไม่ทรำบว่ำต้องปรับตวัอย่ำงไร 

ร้อยละ 29.5และ เห็นวำ่ไมต้่องปรับตวั ร้อยละ 12.6โดยเกษตรกรสว่นใหญ่ท่ีเห็นวำ่ต้องปรับตวั ในด้ำนกำรจดักำรเลีย้ง

ด ูร้อยละ 30.4ด้ำนพนัธุ์โคเนือ้ ร้อยละ 24.5ด้ำนกำรป้องกนัโรคและดแูลสขุภำพโค ร้อยละ24.2และด้ำนอำหำรโคเนือ้ 

ร้อยละ 18.4ควำมต้องกำรช่วยเหลือกำรเลีย้งโคเนือ้จำกภำครัฐของเกษตรกร พบวำ่ต้องกำรให้ภำครัฐช่วยเหลือ ร้อยละ 

95.5โดยต้องกำรให้ช่วยเหลือด้ำนด้ำนเมลด็หรือท่อนพนัธุ์พืชอำหำรสตัว์ ร้อยละ 15.3ด้ำนกำรปรับปรุงพนัธุ์โคเนือ้ ร้อย

ละ 14.9ด้ำนเงินทุน/สินเช่ือดอกเบีย้ต ่ำ ร้อยละ 14.0 ด้ำนควำมรู้/เทคโนโลยีกำรเลีย้ง ร้อยละ 13.3 ด้ำนป้องกันโรค

ระบำด ร้อยละ 13.1ด้ำนกำรดแูลสขุภำพ/รักษำพยำบำล ร้อยละ 12.7 และ ด้ำนกำรตรวจโรคประจ ำปี ร้อยละ 9.7 

ควำมต้องกำรให้สนบัสนนุกำรวงกำรเลีย้งโคเนือ้จำกภำครัฐของเกษตรกร พบว่ำ ต้องกำรให้สนบัสนุนด้ำน

กำรประกนัรำคำโคเนือ้ ร้อยละ 16.7ด้ำนกำรจดัตัง้และพฒันำกลุม่/สหกรณ์/วิสำหกิจชมุชนผู้ เลีย้งโคเนือ้ ร้อยละ 14.0

ด้ำนกำรป้องกนัก ำจดัโรคปำกและเท้ำเป่ือย ร้อยละ 12.4ด้ำนกำรจดัตัง้เครือข่ำยผู้ เลีย้งโคเนือ้/ผู้ประกอบกำร ร้อยละ 

11.0ด้ำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยโคเนือ้พนัธุ์ดี ร้อยละ 10.2 
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ตารางที่ 3ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเลีย้งโคเนือ้ตำมแนวชำยแดนไทย–ลำว 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

1. กำรรับรู้เก่ียวกบักำรรวมตวัเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)   

ไมท่รำบ 120 30.0 

ทรำบแตไ่มเ่ข้ำใจรำยละเอียด 184 46.0 

ทรำบและเข้ำใจรำยละเอียดบ้ำง 80 20.0 

ทรำบและเข้ำใจรำยละเอียดเป็นอย่ำงดี 4 4.0 

2. ผลกระทบในกำรเลีย้งโคเนือ้จำกกำรจดัตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน    

ไมท่รำบ 214 53.4 

ไมม่ีผลกระทบ 106 26.6 

มีผลกระทบในภำพบวก 50 12.5 

มีผลกระทบในภำพลบ 30 7.5 

3. กำรปรับตวั เพ่ือรองรับกำรจดัตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน   

ไมท่รำบ 118 29.5 

ไมต้่องปรับตวั 50 12.6 

ต้องมีกำรปรับตวั 232 57.9 

กรณีท่ีเกษตรกรต้องมีกำรปรับตวั ต้องปรับตวัด้ำนใด(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ) 

ด้ำนพนัธุ์โคเนือ้ 158 24.5 

ด้ำนอำหำรโคเนือ้ 119 18.4 

ด้ำนกำรจดักำรเลีย้งด ู 196 30.4 

ด้ำนกำรป้องกนัโรคและดแูลสขุภำพโคเนือ้ 156 24.2 

ด้ำนอื่น ๆ  16 2.5 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

4. ควำมต้องกำรช่วยเหลือกำรเลีย้งโคเนือ้จำกภำครัฐของเกษตรกร   

ไมต้่องกำร 18 4.5 

ต้องกำร 382 95.5 

กรณีท่ีเกษตรกรต้องกำรช่วยเหลือ ต้องกำรให้ช่วยเหลือด้ำนใด(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ) 

ด้ำนเงินทนุ/สินเช่ือดอกเบีย้ต ่ำ 92 14.0 

ด้ำนกำรปรับปรุงพนัธุ์โคเนือ้ 98 14.9 

ด้ำนเมลด็หรือท่อนพนัธุ์พืชอำหำรสตัว์ 100 15.3 

ด้ำนควำมรู้/เทคโนโลยีกำรเลีย้งโคเนือ้ 87 13.3 

ด้ำนป้องกนัโรคระบำด  86 13.1 

ด้ำนกำรตรวจโรคประจ ำปี 64 9.7 

ด้ำนกำรดแูลสขุภำพ/กำรรักษำพยำบำลโคเนือ้  83 12.7 

ด้ำนกำรจดัท ำฟำร์มมำตรฐำน/ฟำร์มปลอดโรค 41 6.2 

ด้ำนอื่น ๆ  5 0.8 

5. ควำมต้องกำรสนบัสนนุกำรเลีย้งโคเนือ้จำกภำครัฐท่ำนต้องกำรให้สนบัสนนุด้ำนใด(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ) 

กำรจดัตัง้และพฒันำกลุม่/สหกรณ์/วิสำหกิจชมุชน 101 14.0 

จดัตัง้เครือข่ำยผู้ เลีย้งโคเนือ้/ผู้ประกอบกำร 80 11.0 

กำรจดังำนประกวดโคเนือ้แห่งชำติประจ ำปี 47 6.5 

กำรสง่ออกโคเนือ้ไปจ ำหน่ำยตำ่งประเทศ 47 6.5 

กำรป้องกนัก ำจดัโรคปำกและเท้ำเป่ือย  90 12.4 

กำรจดัท ำเขตปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือย 59 8.2 

กำรเคลื่อนย้ำยสตัว์  40 5.5 

ประกนัรำคำโคเนือ้ 121 16.7 

ผลิตและจ ำหน่ำยโคเนือ้พนัธุ์ดี  74 10.2 

กำรศกึษำวิจยักำรพฒันำกำรเลีย้งโคเนือ้ 63 8.7 

อื่น ๆ  2 0.3 
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ตอนที่ 4การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนือ้ของเกษตรกรตามแนวชายแดนไทย -ลาว

เพ่ือเตรียมกำรเข้ำสูป่ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)  

ในกำรศกึษำครัง้นีค้ณะผู้ วิจยัได้ท ำกำรสมัภำษณ์ผู้ทรงคณุวฒิุ จำกกรมปศสุตัว์ สถำบันกำรศกึษำในพืน้ท่ี 

ผู้ประกอบกำร และเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ เพ่ือสอบถำมข้อคิดเห็นมีผลโดยสรุป ดงันี ้

1. สวำ่ง องักุโร(2557)ผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรส่งเสริมและพฒันำโคเนือ้ กรมปศสุตัว์แสดงข้อคิดเห็นไว้ว่ำ จำก

กำรศกึษำตลำดโคเนือ้ในอำเซียน พบวำ่ในอำเซียนทัง้หมด 10 ประเทศ มีประชำกรทัง้หมดอยู่ประมำณ 600 ล้ำนคน 

ผู้บริโภคเนือ้ในอำเซียนประมำณกำรได้ 50% คือ คิดเป็นประชำกรประมำณ 300 ล้ำนคนของอำเซียนท่ีเป็นผู้บริโภค

เนือ้ ดงันัน้จงึถือวำ่เป็นตลำดท่ีคอ่นข้ำงใหญ่มำก และจำกสถิติปริมำณโคเนือ้ของอำเซียนพบว่ำ พม่ำเป็นประเทศท่ีมี

ปริมำณโคเนือ้สงูท่ีสดุในอำเซียน แต่พม่ำไม่มีศกัยภำพในกำรผลิตโคคณุภำพเข้ำสู่โรงฆ่ำ แต่ตลำดโคเนือ้ท่ีน่ำสนใจ

ท่ีสดุ มี  อยู่ 2 ประเทศด้วยกนั คือ ประเทศเวียดนำม และประเทศจีน ท่ีมีปริมำณกำรบริโภคเนือ้สงูสดุ 

ข้อมลูปี พ.ศ.2557 ประเทศลำวมีประชำกร 6.5 ล้ำนคน และมีโคเนือ้ จ ำนวน 1.4 ล้ำนตวั สดัส่วนจ ำนวน

คน : โคเนือ้ = 1: 0.21 เป็นสดัส่วนท่ีสงูเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศอื่นๆในอำเซียน ประเทศเวียดนำมมีประชำกร 

91.54 ล้ำนคน และโคเนือ้ จ ำนวน 5.91 ล้ำนตวั สดัส่วนจ ำนวนคน : โคเนือ้ = 1: 0.06 เป็นสดัส่วนท่ีต ่ำเมื่อ

เปรียบเทียบกบัประเทศอื่นๆในอำเซียน 

ข้อได้เปรียบของประเทศไทยในกำรผลิตโคเนือ้ 

1. คนไทยมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญกำรเลีย้งโคคณุภำพสงูกวำ่ประเทศอื่นในอำเซียน 

2. ไทยมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนสำยพันธุ์  มีสำยพันธุ์ดีในประเทศ และมีควำมสำมำรถในกำร

ปรับปรุงสำยพนัธุ์สงู 

3. ไทยมีเทคโนโลยีด้ำนกำรเลีย้งโคเนือ้ท่ีพร้อมหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ 
- เทคโนโลยีกำรจดักำรเลีย้งดโูคเนือ้  
- เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพนัธุ์โคเนือ้ โดยวิธีกำรผสมเทียม ย้ำยฝำกตวัออ่น และโคลนน่ิง 
- เทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตวคัซีนป้องกนัโรคระบำด 
- มีห้องปฏิบตัิกำรที่ได้มำตรฐำน ทัง้ด้ำนกำรโรคสตัว์ มำตรฐำนผลิตภณัฑ์ และอำหำรสตัว์ และ
เป็นห้องปฏิบตัิกำรที่ได้รับกำรยอมรับจำกตำ่งประเทศ 

- มีนกัวิชำกำรด้ำนโคเนือ้ ท่ีมีควำมรู้ และควำมสำมำรถสงู 
- มีกำรก ำหนดมำตรฐำนฟำร์มโคเนือ้ 
- กำรสนับสนุนของภำครัฐท่ีสนับสนุนให้เกษตรกรสำมำรถผลิตโคเนือ้ในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำน
วคัซีน และกำรผสมเทียมโคเนือ้ บริกำรให้เกษตรกรรำยย่อยโดยไมค่ิดคำ่ใช้จ่ำย 
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- ประเทศไทยยงัมีโครงสร้ำงกำรคมนำคมขนส่งท่ีพร้อมจะเป็นศนูย์กำรน ำเข้ำและส่งออก ทัง้โค
เนือ้มีชีวิต และเนือ้โคในอำเซียน 

ข้อได้เปรียบในกำรจดักำรด้ำนตลำดเนือ้โคไทยสู่AEC 
ตลำดโคมีชีวิต -  มีตลำดกลำงให้ลกูค้ำเข้ำมำเลือกซือ้โคได้ 

- มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดน 
ตลำดเนือ้โคทัว่ไป -  มีโคเนือ้จำกฟำร์มโคเนือ้ท่ีได้รับมำตรฐำนฟำร์ม 

- มีโรงฆ่ำสตัว์ท่ีได้รับมำตรฐำนกำรสง่ออกและระบบฮำลำล 
- ระบบกำรจดัเก็บรวบรวมและกระจำยสินค้ำ (Logistic) ท่ีได้มำตรฐำน 

ตลำดเนือ้โคคณุภำพ (Premium) ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ ดงันี ้
- มีโคเนือ้จำกฟำร์มท่ีได้รับมำตรฐำนฟำร์มโคเนือ้ 
- มีโรงฆ่ำโคท่ีได้รับรองระบบฮำลำลและมำตรฐำนกำรสง่ออก 
- มีกำรตดัแตง่ท่ีได้มำตรฐำนสำกล 
- มีระบบกำรตรวจสอบย้อนกลบั 
- มีระบบหีบห่อท่ีได้มำตรฐำน 
- คณุภำพของโคเนือ้คงท่ีด้วยระบบกำรจดักำร 
- มีกำรจดัวำงระบบ Supply chain ได้ตอ่เน่ือง 
- มีกำรวำงแผนกบัผู้ซือ้เพ่ือลดต้นทนุด้ำนLogistic 

ตลำดโคพ่อ – แมพ่นัธุ์ และน ำ้เชือ้ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบโดยมีโคพนัธุ์ท่ีปรับปรุงและพฒันำพนัธุ์ให้
เหมำะสมกบัสภำพภมูิอำกำศร้อนชืน้ ได้แก่ 

- พนัธุ์ไทยบรำห์มนั 
- พนัธุ์ก ำแพงแสน 
- พนัธุ์ตำก 
- พนัธุ์กบินทร์บรีุและอื่นๆ 

ตลำดแบบแพคเกจประเทศไทยมีควำมพร้อมในด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกเนือ้โคพร้อมบริโภค 
ได้แก่ 
    - ร้ำนขำยเนือ้ (Brucher shop) 

- ร้ำนสกีุ ้
- ร้ำนชำบ ู
- ร้ำนปิง้ – ย่ำง 

ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของประเทศไทยในตลำด AEC 
1.ประเทศไทยต้องมองหำคูค้่ำในตลำดAEC เตรียมตวัสร้ำงเครือข่ำยโคเนือ้อำเซียนมีกำรสร้ำงบุคลำกร

นกักำรตลำดโคเนือ้และเนือ้โคไทยท่ีมีควำมพร้อมทำงด้ำนภำษำ กำรเจรจำตอ่รอง และรอบรู้เร่ืองกำรตลำด AEC 



273 

 

 

2. รวมตวัผู้ ค้ำสง่ออก เพ่ือก ำหนดรำคำขำย 
3. ก ำหนดโควตำกำรสง่ออกขยำยกำรลงทนุธุรกิจโคเนือ้ในตำ่งประเทศ 
4. สร้ำงแบรนด์เนือ้โคไทยในตลำดAEC ต้องมีควำมปลอดภัย เปิดเผยข้อมูลกำรผลิตรหัสประจ ำตวั

สตัว์สนับสนุนกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ(Event)ทำงด้ำนเนือ้โคในประเทศ AECมีระบบตรวจสอบย้อนกลบัมำตรฐำน
ตำ่งๆคณุภำพเนือ้โคขนุของไทย 

5. ไมม่ีข้อขดัแย้งทำงกำรเมืองกบักลุม่ประเทศมสุลิม ท ำให้มโีอกำสสง่ออกเนือ้โคได้ทัว่โลก 

ส ำหรับศกัยภำพกำรผลิตโคเนือ้ของประเทศลำว 
โอกำสและควำมเหมำะสม 

1. มีพืน้ท่ีวำ่งมำก คำ่เช่ำรำคำถกู สญัญำเช่ำระยะยำว 
2. คำ่แรงงำนถกู 
3. อยู่ติดเวียดนำมและจีน เป็นLand Link 
4. ดินมีควำมสมบรูณ์เหมำะปลกูพืชอำหำรสตัว์ 
5. วตัดดุิบอำหำรสตัว์รำคำถกู 
6. ไมม่ีปัญหำลมมรสมุ 
7. รัฐบำลมีนโยบำยสนบัสนนุกำรลงทนุ 
8. มีนกัท่องเท่ียวปีละ 0.5 ล้ำนคน 
9. มีดำ่นถำวร 15 แห่ง ได้แก่ เชียงรำย-บ่อแก้ว, น่ำน-ไชยบุรี, เลย-ไชยบุรีเวียงจนัทร์, หนองคำย – 
นครเวียงจนัทร์บอลิค ำไซ, นครพนม – ค ำม่วน, มกุดำหำร – สะหวนันะเขต, อบุลฯ – สำละวนั
จ ำปำสกั 

ข้อควรค ำนงึกำรตดัสินใจในกำรลงทนุ  
1. กำรปกครองแบบสงัคมนิยม แตล่ะแขวงมีอ ำนำจในกำรก ำหนดกฎ ระเบียบของแต่ละแขวงไม่

เหมือนกนัขึน้อยู่กบัเจ้ำแขวง กำรลงทนุในแขวงใดจะต้องศกึษำกฎ ระเบียบให้ชดัเจน 
2. มีกำรก ำหนดให้มีจดุพกัสินค้ำน ำเข้ำและสง่ออก 
3. กำรกระจำยสินค้ำท ำได้ช้ำ 
4. ขัน้ตอนกำรน ำเข้ำและสง่ออกมีควำมยุ่งยำกและลำ่ช้ำ 
5. ระบบกำรค้ำระหวำ่งประเทศยงัไมส่ำกล 
6. อตัรำกำรน ำเข้ำ : สง่ออก 60 : 40 
7. มีประชำกรน้อย (6.5 ล้ำนคน) 

ธุรกิจโคเนือ้ท่ีน่ำลงทนุ  
1. ธุรกิจกำรสนบัสนนุกำรปรับปรุงพนัธุ์โดยกำรผสมเทียม 
2. ธุรกิจกำรจดัตัง้ฟำร์มขนุโคสง่จ ำหน่ำย 
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3. ธุรกิจกำรเลีย้งโคพนัธุ์เพ่ือผลิตลกูขำย 
4. ธุรกิจกำรผลิตวตัถดุิบอำหำรสตัว์จ ำหน่ำย 
5. ธุรกิจกำรผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ 
6. ธุรกิจร้ำนอำหำร 

ศกัยภำพกำรผลิตโคเนือ้ของประเทศเวียดนำม  
โอกำสและควำมเหมำะสม 

1. มีประชำกรต้องบริโภคเนือ้โคจ ำนวน 91 ล้ำนคน 
2. ขำดเนือ้โคคณุภำพสงู 
3. คำ่แรงงำนถกู 
4. อยู่ติดกบัประเทศจีน 
5. วตัถดุิบอำหำรสตัว์รำคำถกู 
6. รัฐบำลมีนโยบำยสนบัสนนุกำรลงทนุ 
7. ประชำกรมำกกวำ่คร่ึงอำยตุ ่ำกวำ่ 30 ปี 
8. อตัรำกำรขยำยตวักำรบริโภคเนือ้สตัว์ 15 % ตอ่ปี 
9. มีอตัรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจสงู 
10. มีนกัท่องเท่ียวจ ำนวนมำก 
11. เนือ้โคได้รับควำมนิยมสงู 
12. เนือ้น ำเข้ำเป็นเกรดสงูยงัมีน้อย 

ข้อควรค ำนงึกำรตดัสินใจในกำรลงทนุ  
1. กำรปกครองแบบสงัคมนิยม แต่ละแขวงมีอ ำนำจในกำรก ำหนดกฎระเบียบของแต่ละแขวงไม่

เหมือนกนัขึน้อยู่กบัเจ้ำแขวง กำรลงทนุในแขวงใดต้องศกึษำกฎระเบียบให้ชดัเจน 
2. อยู่ในเขตมรสมุ 
3. กำรคมนำคมยงัไมส่ะดวก 
4. กฎระเบียบทำงกำรค้ำเปลี่ยนแปลงบ่อย 
5. มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำมีไม่ใ ช้ภำษีสูง เช่น ต้องมี ใบรับรองสุขภำพสัตว์ (Health 

Certificate)รับรองปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือย 
6. ไมอ่นญุำตให้บริษัทตำ่งชำติเข้ำไปท ำธุรกิจน ำเข้ำสง่ออก ธุรกิจค้ำสง่-ค้ำปลีก 

ธุรกิจโคเนือ้ท่ีน่ำลงทนุ  
1. ธุรกิจกำรสนบัสนนุกำรปรับปรุงพนัธุ์โดยกำรผสมเทียม 
2. ธุรกิจกำรจดัตัง้ฟำร์มขนุโคสง่จ ำหน่ำย 
3. ธุรกิจกำรผลิตวตัถดุิบอำหำรสตัว์จ ำหน่ำย 
4. ธุรกิจร้ำนอำหำร 
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ศกัยภำพกำรผลิตโคเนือ้ของประเทศจีน 
โอกำสและควำมเหมำะสม 

1. ประชำกรมำกถงึ 1,300 ล้ำนคน 
2. GDP ขยำยตวัสงู, รำยได้สงูขึน้ 
3. ประชำชนนิยมบริโภคแบบตะวนัตกเพ่ิมมำกขึน้ 
4. ร้ำนค้ำปลีกสมยัใหมข่ยำยตวัเร็ว 

ข้อควรค ำนงึกำรตดัสินใจในกำรลงทนุ  
1. เข้มงวดมำตรกำรกีดกนัทำงกำรค้ำท่ีไมใ่ช้ภำษีสงู 
2. กำรคมนำคมผ่ำนลำว,เวียดนำมยงัไมส่ะดวก 
3. ประเทศไทยยงัมีโรคปำกและเท้ำเป่ือย 
4. กฎระเบียบใช้เฉพำะพืน้ท่ี 

เกษตรกรต้องมีกำรปรับตวั ดงันี ้
1. ต้องศกึษำหำควำมรู้อยู่เสมอ 
2. ต้องรวมตวัเป็นกลุม่หรือสหกรณ์ 
3. ต้องเก็บรักษำแมพ่นัธุ์ดีไว้ขยำยพนัธุ์ 
4. ให้ควำมส ำคญัด้ำนกำรปรับปรุงพนัธุ์ 
5. ต้องฉีดวคัซีนป้องกนัโรคระบำดป้องกนัและตรวจโรคประจ ำปี 
6. ต้องมีกำรปลกูหญ้ำคณุภำพสงูในพืน้ท่ีท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกดั 
7. กำรจดัท ำเบอร์ห ู(National Identify) 
8. พฒันำฟำร์มเข้ำสูร่ะบบมำตรฐำน 
9. น ำมลูโคไปใช้ท ำปุ๋ ยคอก หรือ แก๊สชีวภำพ 
10. มีกำรจดบนัทกึรำยรับ รำยจ่ำย 
 

2. สมพร ดวนใหญ่ (2557) รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลยัรำชภฏัอบุลรำชธำนีให้ควำมคิดเห็นวำ่ 

จำกสถิติจ ำนวนสตัว์ของFAO ปี 2007 กำรผลิตเนือ้โค กระบือ ของบำงประเทศในเอเชีย ประเทศไทยมี

ประชำกร 64.081 ล้ำนคน (ปี 2005) จ ำนวนกระบือ 1.737 ล้ำนตวั จ ำนวนโคเนือ้ 5,296 ล้ำนตวั (ปี 2004) สดัส่วน 

จ ำนวนกระบือและโคเนือ้ : คน เท่ำกบั 1 : 0.11 

ข้อมลูกำรบริโภค กำรน ำเข้ำ กำรสง่ออกเนือ้โค และโคเนือ้ของประเทศไทย (ธ ำรง,2556) 

1.) น ำเข้ำโคมีชีวิต 74,601 ตวั น ำเข้ำเนือ้ 10,562 ตนัเนือ้แปรรูป257 ตนั 
2.)  เนือ้ท่ีบริโภครวม 180,580 ตนัแยกเป็น 

(1) เนือ้ระดบัสงู 5.076 ตนั (2.81%) 
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(2) เนือ้ระดบักลำง 110,509 ตนั (61.20%) 

(3) เนือ้ระดบัลำ่ง 19,941 ตนั (11.04%) 

(4) เนือ้กระบือ 34,491 ตนั (19.10%) 

(5) มีกำรน ำเข้ำเนือ้10,562 ตนั (5.85%) 

สถิติกำรส่งออกโคเนือ้ของไทย คิดเป็น จ ำนวนโค 142,953 ตวั โดยมีตลำดท่ีไทยส่งออกมำกท่ีสดุเรียง

ตำมล ำดบั ดงันี ้ประเทศมำเลเซีย66.64%ลำว 28.77% พมำ่ 4.66% กมัพชูำ 1.06% เวียดนำม 0.22% 

ปัญหำในกำรผลิตโคเนือ้ของไทย มีหลำยปัจจยั ได้แก่ 

1.ขำดแคลนพนัธุ์โคเนือ้โดยเฉพำะแมพ่นัธุ์ส ำหรับกำรผลิตโคเนือ้คณุภำพ 

2.ขำดแคลนวคัซีนบำงชนิด เช่น โรคคอบวม ในบำงช่วงเวลำท่ีเกิดกำรระบำดของโรค 

3.ขำดโรงฆ่ำสตัว์ท่ีได้มำตรฐำนโดยเฉพำะในบำงพืน้ท่ีท่ีมีกำรผลิตโคเนือ้คณุภำพ สง่ผลให้เนือ้โคท่ี

ผลิตได้ไมส่ำมำรถขำยในตลำดเนือ้โคระดบัสงูได้ 

4.ต้นทนุทำงด้ำนโลจิสติกสงูซึง่เป็นผลมำจำกกำรขำดกำรบรูณำกำรและกำรวำงแผนในกำรผลิตให้

ครบวงจร ท ำให้กำรขนสง่โคเนือ้ไมเ่ป็นระบบ และสืบเน่ืองจำกกำรขำดโรงฆ่ำมำตรฐำนในพืน้ท่ี ดงันัน้โคเนือ้คณุภำพ

ท่ีผลิตได้จะต้องมีกำรขนสง่เพ่ือเข้ำโรงฆ่ำมำตรฐำนท่ีตัง้อยู่ไกล 

5. ต้นทนุคำ่อำหำรสตัว์สงู 

ส ำหรับทิศทำงในกำรพฒันำ ควรมีกำรสง่เสริมจำกภำครัฐร่วมกบัภำคเอกชน ดงันี ้

1.ส่งเสริมและสร้ำงองค์ควำมรู้ให้เกษตรกรเลีย้งโคแม่พันธุ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้โคแม่พันธุ์

สำมำรถให้ลกูตวัแรกได้เม่ืออำย ุ2 ปี และจดักำรให้แมโ่คให้ลกูได้อย่ำงน้อยปีละ 1 ตวั 

2. หำรูปแบบกำรเลีย้งโคโดยกำรจดักำรอำหำรสตัว์ท่ีดีและเหมำะสมท่ีสดุ เพ่ือช่วยให้เกษตรกรใช้

เวลำในกำรเลีย้งแตล่ะวนัน้อยท่ีสดุ เพ่ือลดต้นทนุ 

3.ส่งเสริมพฒันำกลุ่มผู้ เลีย้งโคท่ีเข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้สงูและด ำเนินธุรกิจอย่ำงครบวงจร  (From 

Farm to customer)โดยในกลุ่มควรมีนกักำรตลำดท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนกำรจ ำหน่ำย และเจรจำต่อรองกบัตลำดได้  

ทัง้ในและตำ่งประเทศ 

4. สง่เสริมกำรสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมจำกเนือ้โค หนงั และผลพลอยได้อื่นๆ 

5.สร้ำงฐำนข้อมลูที่เกษตรกรและผู้ เก่ียวข้องสำมำรถใช้ประโยชน์ได้จริง เข้ำถึงง่ำย รวดเร็ว ชดัเจน 

และเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

6.สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของโคเนือ้พืน้เมือง สร้ำงควำมเช่ือมั่นของผู้บริโภคถึงควำมปลอดภัยในกำร

บริโภคเนือ้โคและผลิตภณัฑ์ตำ่งๆ รวมถงึกำรสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมด้วยกำรสร้ำงคณุคำ่ของเนือ้โค 
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7. สนบัสนนุกำรตอบสนองของตลำดท่ีมีศกัยภำพ 

3. บวรทตั สลำงสิงห์ (2557) ผู้จดักำรบริษัทนครพนมบีฟจงัหวดันครพนม ได้ให้แนวคิดท่ีนำ่สนใจ โดยกลำ่ว

วำ่ บริษัทนครพนมบีฟเร่ิมก่อตัง้ในปีนี ้ปัจจบุนัมีจ ำนวนสมำชิก 280 รำย มีโคขนุประมำณ 1,000 ตวั 

แนวทำงกำรเลีย้งโคเนือ้ขุนให้มีก ำไรสูงเกษตรกรควรจะมีกำรศึกษำระบบกำรเลีย้งโคเนือ้และกำร

วำงแผนท่ีดี ดงันี ้

1.ระยะเวลำในกำรเลีย้งโคขนุเกษตรกรต้องวำงแผนกำรจดักำรที่ดี ไมค่วรขนุโคเกิน 330 วนั 

2. เกษตรกรต้องมีกำรวำงแผนกำรเลีย้งโคเนือ้ในแต่ละช่วงระยะเวลำให้ชดัเจนโดยตัง้เป้ำหมำยท่ี

แน่นอนวำ่จะใช้ระยะเวลำขนุโคก่ีเดือน และจดักำรให้ได้ตำมท่ีวำงแผนไว้ 

3. ในกำรขนุโคควรจะต้องศกึษำและใช้วตัถดุิบอำหำรสตัว์ในท้องถ่ินมำกท่ีสดุ ซึง่จะเป็นวิธีทำงใน

กำรช่วยลดต้นทนุคำ่อำหำรสตัว์ท่ีดีท่ีสดุ 

4. ในกำรเลีย้งโคเกษตรกรจะต้องมองดตูลำดท่ีตนเองสนใจ และมุ่งผลิตโคให้รองรับกบัตลำดนัน้ๆ 

เช่น จะผลิตโคต้นน ำ้ก็ผลิตลกูโคอย่ำงเดียวไมค่วรจะขนุ หรือถ้ำจะผลิตโคขนุก็ขนุอย่ำงเดียวไมค่วรผลิตลกู  

5.กำรเลีย้งโคเนือ้ของไทยในระดบัเกษตรกรรำยย่อยควรจะมองตลำดเล็กเน่ืองจำกมีอ ำนำจต่อรอง

มำกกวำ่ตลำดขนำดใหญ่  

ข้อเสนอแนะ 

1.ในกำรส่งออกโคเนือ้ ทำงภำครัฐควรจะต้องมีกำรจัดท ำระเบียบ วิธีปฏิบัติ และขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำรให้ชดัเจน และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เกษตรกร 

2.กำรส่งออกโคเนือ้ควรจะเป็นกำรส่งออกเนือ้โคมำกกว่ำกำรส่งออกโคมีชีวิตเพรำะว่ำกำรส่งโคมี

ชีวิตชำวตำ่งประเทศสำมำรถน ำไปขยำยพนัธุ์ได้ 

3. ควรให้มีกำรแบ่งโซนตลำดทัง้ภำยในและตำ่งประเทศตำมภมูิภำค เพ่ือลดต้นทนุในกำรขนสง่ 

4. กำรหำแนวทำงกำรพฒันำกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรในพืน้ท่ีในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ท่ีมีชำยแดนไทย-ลำว  

 คณะผู้ วิจยัได้ทรำบปัญหำกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรในพืน้ท่ีชำยแดนไทย-ลำวจำกกำรสมัภำษณ์ จึงท ำกำร

วิเครำะห์สภำพกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรไทย ตำมแบบ SWOT Analysisมีแนวทำงกำรแก้ไขและข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1.ด้ำนพนัธุ์โคเนือ้ 

สภำพปัญหำของเกษตรกร 

1.)ขำดแคลนพ่อ-แมโ่คเนือ้ พนัธุ์ดี 
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2.)จ ำนวนโคเนือ้ลดลง โดยเฉพำะแมพ่นัธุ์ ซึง่เป็นผลมำจำกสินค้ำเกษตรชนิดอ่ืนๆ ได้รับกำรประกนั

รำคำสง่ผลให้พืน้ท่ีเลีย้งลดลง 

3.)เกษตรกรขำดควำมรู้เร่ืองสำยพนัธุ์ท่ีเหมำะสมกบัพืน้ท่ี 

4.)นโยบำยท่ีออกมำไมส่ำมำรถปฏิบตัิได้ มำตรกำรกำรไมช่ดัเจน และไมร่องรับผลกระทบท่ีจะเกิด

จำกกำรเข้ำร่วมกลุม่AEC ได้ 

แนวทำงกำรแก้ไข 

1.)กรมปศุสตัว์ต้องสนับสนุนพ่อ-แม่พันธุ์ดี ให้กับกลุ่มเกษตรกรท่ีมีควำมพร้อมควรให้สิทธิกับกลุ่ม

เกษตรกรเครือข่ำยก่อน กำรประมลูพ่อ-แม่พนัธุ์ท่ีผ่ำนมำเกษตรกรยงัต้องแข่งขนักบัเอกชน ซึง่เกษตรกรไม่สำมำรถมี

ก ำลงัซือ้ท่ีแข่งขนัได้ 

2.)กรมปศสุตัว์ควรจะมีกำรรับรองสำยพนัธุ์ให้กบัเกษตรกรท่ีมีกำรพฒันำสำยพนัธุ์ตำมค ำแนะน ำของ

กรมปศสุตัว์/เจ้ำหน้ำท่ี 

3.)ควรมีกำรสนับสนุนอุปกรณ์กำรผสมเทียมให้กับกลุ่มเกษตรกรท่ีควำมเข้มแข็งเน่ืองจำกปัจจุบัน

เจ้ำหน้ำท่ีผสมเทียมของรัฐมีไม่เพียงพอ และไม่มีกำรปฏิบัติงำนในวันหยุด ท ำให้ขำดโอกำสในกำรผสมเทียมของ

เกษตรกรและ 

4.)ปศสุตัว์ต ำบล ควรเป็นตวักลำงในกำรขับเคลื่อนงำนปศุสตัว์ในพืน้ท่ีเป็นอย่ำงดี เน่ืองจำกเป็นคน

ในพืน้ท่ีจะทรำบข้อมลูที่แท้จริงในพืน้ท่ี 

ข้อเสนอแนะ 

1.) ต้องกำรให้ภำครัฐสนบัสนนุเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ โดยกำรจดั zoning กำรเลีย้งโคเนือ้แต่ละสำย

พนัธุ์ให้เหมำะสมกบัพืน้ท่ี และมีตลำดรองรับ เพ่ือลดต้นทนุทำงด้ำนโลจิสติก และควรมีโรงฆ่ำรองรับในพืน้ท่ี 

2.) ควรออกกฎหมำยห้ำมจ ำหน่ำยแมพ่นัธุ์ออกนอกประเทศ  

3.)กำรจดัท ำองค์ควำมรู้(Knowledge Management, KM) เช่น “ท ำอย่ำงไรเลีย้งแมว่วัจะให้ลกูปีละตวั” 

4.) สนบัสนนุกำรตรวจแท้งติดตอ่และวณัโรคให้มำกขึน้และ 

5.)กำรท ำเบอร์หแูห่งชำติควรมีควำมชดัเจนกวำ่ท่ีเป็นอยู่ 

2.ด้ำนอำหำรสตัว์ 

สภำพปัญหำของเกษตรกร 

1.)พืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ และพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์มีไมเ่พียงพอ 

2.) ขำดแคลนวตัถดุิบอำหำรข้นในพืน้ท่ี 
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3.) เกษตรกรขำดควำมรู้เร่ืองพืชอำหำรสตัว์ ขำดแคลนพนัธุ์พืชอำหำรสตัว์ท่ีเหมำะสมกบัพืน้ท่ีและ

ควำมรู้เร่ืองกำรน ำวตัถุดิบในท้องถ่ินมำใช้เป็นอำหำรสตัว์ 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

1.)น ำฟำงข้ำวท่ีได้หลงัจำกกำรเก็บเก่ียวมำอดัฟ่อนเพ่ือเก็บไว้ใช้ในฤดแูล้ง หรือช่วงท่ีขำดแคลน

อำหำรสตัว์ โดยกำรน ำฟำงข้ำวมำเพ่ิมคณุคำ่ทำงอำหำรด้วยกำรท ำฟำงหมกัยเูรีย 

2.) เกษตรกรต้องมีกำรปลกูพืชอำหำรสตัว์ในพืน้ท่ีท่ีมีอยู่จ ำกดัให้มำกขึน้ โดยปลกูหญ้ำท่ีให้ผลผลิต

ตอ่ไร่สงู เก็บเก่ียวง่ำย เช่น หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หญ้ำกินนีสีมว่ง เป็นต้น  

3.)เจ้ำหน้ำท่ีจะต้องถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรน ำวตัถดุิบพืชอำหำรสตัว์ในท้องถ่ินมำใช้เลีย้งสตัว์ 

4.)เกษตรกรควรต้องเลีย้งสตัว์ตำมศกัยภำพของตนเอง ควบคมุปริมำณกำรเลีย้งไม่ให้มำกหรือน้อย

เกินไปจนก่อให้เกิดเป็นภำระในกำรเลีย้ง 

5.)เกษตรกรควรมีกำรบนัทกึข้อมลูกำรใช้พืชอำหำรสตัว์ วตัถุดิบอำหำรสตัว์ในพืน้ท่ี และช่วงเวลำท่ีมี

วตัถดุิบอำหำรสตัว์มำก-น้อย เพ่ือจะสำมำรถน ำข้อมลูดงักล่ำวมำใช้ส ำหรับกำรวำงแผนกำรเลีย้งสตัว์กำรใช้วตัถุดิบ

อำหำรสตัว์ และเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มคำ่สงูสดุในปีตอ่ไป 

6.)พืชอำหำรสตัว์ท่ีภำครัฐเก็บส ำรองไว้เพ่ือช่วยเหลือภยัพิบัติในกรณีท่ีไม่เกิดภยัพิบัติเกิน 2 ปี ควร

พิจำรณำน ำมำช่วยเหลือเกษตรกรในบำงกรณี 

7.)กำรสนบัสนนุกำรจดัท ำแปลงหญ้ำในกลุม่ท่ีเข้มแข็งพร้อมอปุกรณ์ตำ่งๆ เช่น เคร่ืองสบัหญ้ำ 

3.ด้ำนกำรป้องกนัโรค กำรสขุำภิบำลและกำรเคลื่อนย้ำยโคเนือ้ 

ควรมีกำรดแูลสขุภำพสตัว์ภำยในฝงูอย่ำงสม ่ำเสมอจะช่วยลดอตัรำกำรเกิดโรคหลกัของกำรสขุำภิบำล

และกำรควบคมุป้องกนัโรคมีดงัตอ่ไปนี ้

1.)มีกำรรักษำควำมสะอำดภำยในคอกและโรงเรือนโดยท ำลำยเชือ้โรคด้วยกำรพ่นยำฆ่ำเชือ้อย่ำง

สม ่ำเสมอและก ำจดัมลูสตัว์ซึง่เป็นสำเหตใุนกำรแพร่กระจำยของเชือ้และพยำธิก ำหนดต ำแหน่งโรงเรือนให้เหมำะสม

อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก 

2.)ดแูลเอำใจใสอ่ำหำรและน ำ้ให้สะอำดและมีคณุภำพพอเพียง 

3.)วำงโปรแกรมวคัซีนป้องกนัโรคตำมระยะเวลำท่ีสตัวแพทย์แนะน ำพร้อมทัง้จดบนัทึกประวตัิกำรฉีด

วคัซีนและฉีดซ ำ้ตำมก ำหนด 

4.)มีกำรดูแลสขุภำพสตัว์อย่ำงสม ่ำเสมอหมัน่สงัเกตควำมผิดปกติต่ำงๆเช่นซึมกินน้อยลงขนหยอง

หำยใจถ่ีขึน้ หอบ ให้รีบแก้ไขก่อนท่ีจะเกิดปัญหำรุนแรงขึน้ 
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5.)เมื่อพบสัตว์ท่ีมีอำกำรผิดปกติหรือสงสยัว่ำเป็นโรคติดต่อให้แยกไว้ไม่ให้สมัผัสกับสัตว์ปกติท ำ

ควำมสะอำดโรงเรือนด้วยน ำ้ยำฆ่ำเชือ้และแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์เพ่ือหำสำเหตตุอ่ไป 

6.)มีกำรท ำบนัทกึประวตัิสตัว์เพ่ือให้ทรำบถงึสภำวะสขุภำพสตัว์และปัญหำท่ีอำจแฝงอยู่ในฟำร์มเพ่ือ

ประโยชน์ในกำรควบคมุป้องกนัโรค 

แนวทำงกำรแก้ไข 

1.) เจ้ำหน้ำท่ีหรือผู้ ท่ีรับผิดชอบด้ำนปศสุตัว์ ควรได้รับกำรอบรมด้ำนกำรป้องกนัโรค กำรสขุำภิบำล

อย่ำงน้อยปีละครัง้ 

2.)ภำครัฐที่รับผิดชอบด้ำนกำรสง่เสริมปศสุตัว์ ควรมีนโยบำยท่ีแน่นอนไมเ่ปลี่ยนแปลงบ่อย 

4.ด้ำนกำรจดัตัง้กลุม่/สหกรณ์/วิสำหกิจชมุชน 

1.)กำรจดัตัง้กลุม่มีควำมส ำคญัมำกโดยเฉพำะกำรได้รับสนบัสนุนต่ำงๆ จำกภำครัฐ ดงันัน้ควรมีกำร

สนบัสนนุในรูปแบบของกลุม่หรือสหกรณ์หรือรูปแบบวิสำหกิจชมุชน 

2.)กำรจดัตัง้ตัง้กลุม่เกษตรกร จะท ำให้สร้ำงอ ำนำจตอ่รองทำงกำรค้ำได้มำกขึน้ 

3.)กลุม่จะต้องเข้มแข็ง มีควำมสำมคัคี และให้ควำมส ำคญักบักลุม่ขนำดเลก็ 

4.) ภำครัฐควรสนบัสนนุเวชภณัฑ์ และเงินทนุหมนุเวียนให้กลุม่ผู้ เลีย้งโคเนือ้ 

5.ด้ำนกำรตลำดโคเนือ้/กำรแปรรูป 

1.)ตลำดโคเนือ้มีชีวิต (โคพืน้เมือง)ควรพัฒนำตลำดนัดโค-กระบือท่ีมีอยู่ให้มีมำตรฐำนมำกขึน้ ทัง้

ด้ำนกำรก ำหนดรำคำตำมน ำ้หนกั กำรให้วคัซีนป้องกนัโรค กำรออกใบอนุญำตกำรเคลื่อนย้ำย และควรส่งเสริมกำร

สง่ออก โดยให้มีนกักำรตลำดในกลุม่จงัหวดัเป็นผู้ช่วยประสำนกบัพ่อค้ำในกลุม่อำเซียน 

2.)ตลำดโคเนือ้มีชีวิต (โคขนุ)ควรสง่เสริมให้มีกำรผลิตโคต้นน ำ้หรือลกูโคเพ่ือส่งเข้ำเลีย้งขุนให้มำกขึน้

และจดัตัง้โรงฆ่ำสตัว์มำตรฐำนเพ่ิมขึน้ในกลุม่จงัหวดั เพ่ือรองรับโคขนุ 

3.)ตลำดเนือ้โคพืน้เมือง ควรมีกำรพฒันำตลำดเนือ้ระดบัลำ่ง (เนือ้เขียง) ต้องมีสขุลกัษณะท่ีดี สะอำด 

และปลอดภยัส่วนตลำดเนือ้ระดบักลำงและระดบับน ควรมีกำรบรรจุหีบห่อท่ีได้มำตรฐำน แสดงย่ีห้ออย่ำงชัดเจน 

และควรมีกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์เพ่ือเพ่ิมมลูคำ่ของเนือ้โคพืน้เมือง 

4.)ตลำดเนือ้โคขนุคณุภำพควรมีกำรบรรจหีุบห่อท่ีมีคณุภำพ มีตรำย่ีห้อชดัเจน สำมำรถตรวจสอบ

ย้อนกลบัได้และมีกำรสง่ออกไปจ ำหน่ำยในตลำดอำเซียน 

5.)ผลพลอยได้จำกสตัว์ เช่น เขำ หนงั ควรมีกำรจดัตัง้กลุม่เพ่ือผลิตผลิตภณัฑ์จำกผลพลอยได้ 
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ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน การเลีย้งโคเนือ้ และความคดิเหน็ของเกษตรกรตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

ผู้ วิจยัได้ด ำเนินกำรสมัภำษณ์เกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจงัหวดัติดชำยแดนประเทศกมัพูชำ รวม 4

จงัหวดั เกษตรกรรวมทัง้สิน้ 400คน และมีเกษตรกรท่ีให้สมัภำษณ์แตล่ะจงัหวดั ดงันี ้

 

 

1. จงัหวดับรีุรัมย์  จ ำนวนเกษตรกร 84 รำย 
2. จงัหวดัสริุนทร์ จ ำนวนเกษตรกร 106 รำย 
3. จงัหวดัศรีสะเกษ จ ำนวนเกษตรกร 115 รำย 
4. จงัหวดัอบุลรำชธำนี จ ำนวนเกษตรกร 95 รำย 

 

ตลอดจนกำรสมัภำษณ์ผู้ทรงคณุวฒิุ จำกกรมปศสุตัว์ สถำบนักำรศกึษำ ผู้ประกอบกำร และเกษตรกรผู้ เลีย้ง

โคเนือ้ในพืน้ท่ีผลกำรศกึษำ มีรำยละเอียดดงันี ้

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของเกษตรกร 

 

ผลกำรศึกษำ ข้อมูลพืน้ฐำนทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจังหวัดติดชำยแดนประเทศ

กมัพชูำ ดงัแสดงในตำรำงท่ี 4 สว่นใหญ่เป็น เพศชำยร้อยละ 70.6สถำนภำพกำรสมรสส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.0 มีอำยุ

ระหว่ำง 41-50 ปี ร้อยละ 35.0ต ่ำสดุ 18 ปี สงูสดุ 80 ปี และเฉลี่ย 51.5 ปีระดบักำรศกึษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่(ร้อยละ

62.8) จบระดบัประถมศกึษำ จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.0) ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร มี

จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.0 คน ต ่ำสุด 2 คน สงูสุด 13 คนอำชีพหลกั พบว่ำ ส่วนใหญ่(ร้อยละ 88.45) มี

อำชีพท ำกำรเกษตร ได้แก่ ท ำนำท ำไร่อำชีพรอง มีอำชีพเลีย้งสตัว์ และรับจ้ำง ร้อยละ 46.0 และ 37.5ตำมล ำดบั พืน้ท่ี

ถือครองทัง้หมด สว่นใหญ่(ร้อยละ 34.5) มีท่ีดินถือครองไมเ่กิน 10 ไร่ รองลงมำ มีท่ีดินถือครองระหวำ่ง 11-20 ไร่ ร้อย

ละ 26.01และมีท่ีดินระหว่ำง 21-30 ไร่ ร้อยละ 21.0โดยเกษตรกรมีพืน้ท่ีถือครอง ต ่ำสดุ 1.5 ไร่ สูงสดุ 250 ไร่ และ

เฉลี่ย 16.6 ไร่ ส่วนพืน้ท่ีท ำกำรเกษตร ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.5) มีพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ รองลงมำมีพืน้ท่ี

ระหวำ่ง 11-20 ไร่ ร้อยละ 28.5มีท่ีดินระหว่ำง 21-30 ไร่ ร้อยละ  28.0โดยพืน้ท่ีท ำกำรเกษตร ต ่ำสดุ 1 ไร่ สงูสดุ 220 

ไร่ และเฉลี่ย 12.5ไร่จ ำนวนโคท่ีเลีย้ง พบว่ำ ส่วนใหญ่(ร้อยละ 79.5) เลีย้งโคเนือ้ไม่เกิน 10 ตวั โดยเลีย้งต ่ำสดุ 1 ตวั 

สงูสดุ 226 ตวั และเฉลี่ย 7.5 ตวัระยะเวลำในกำรเลีย้งโคเนือ้ พบว่ำ ส่วนใหญ่(ร้อยละ 41.5) มีประสบกำรณ์ในกำร
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เลีย้งโคเนือ้ระหวำ่ง 11-20 ปี รองลงมำ ไมเ่กิน 10 ปี ร้อยละ 25.0 โดยเกษตรกรมีประสบกำรณ์กำรเลีย้งเฉลี่ย 14.7 ปี 

เฉลี่ย 16.5 ปี ต ่ำสดุ 1 ปี และสงูสดุ 67 ปี 

ส ำหรับเหตผุลในกำรเลีย้งโคเนือ้เกษตรกร ให้เหตผุลว่ำ เน่ืองจำกเป็นอำชีพดัง้เดิมของครอบครัว (22.0%) 

มีควำมตัง้ใจจะเลีย้งอยู่ก่อนแล้ว (15.2%) มีรำยได้ดีสม ่ำเสมอมั่นคง (14.9%) และเหตุผลอื่นๆ ดงัรำยละเอียดใน

ตำรำงท่ี 4แหล่งข้อมูลท่ีเกษตรกรได้รับข่ำวสำรกำรเลีย้งโคเนือ้ พบว่ำ ได้รับข่ำวสำรจำก เพ่ือนบ้ำน (29.1 %) 

หนงัสือพิมพ์/วำรสำร (25.6 %)วิทย/ุโทรทศัน์ (21.1%) ผู้น ำท้องถ่ิน (20.6 %) และอื่นๆ (3.6 %)  
 

ตารางที่ 4 ข้อมลูพืน้ฐำนทัว่ไปของเกษตรกรตำมแนวชำยแดนไทย-กมัพชูำ 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

1. เพศ   

ชำย 282 70.6 

หญิง 118 29.4 

2. สถำนภำพกำรสมรส   

โสด/หม้ำย 84 21.0 

สมรส 316 79.0 

3. อำย ุ   

ไมเ่กิน 30 ปี 22 5.5 

31-40 ปี 54 13.4 

41-50 ปี 140 35.0 

51-60 ปี 124 31.0 

มำกกวำ่ 60 ปี 60 15.1 

(เฉลี่ย 51.5 ปี ต ่ำสดุ 18 ปี สงูสดุ 80 ปี)   

4. ระดบักำรศกึษำ   

ประถมศกึษำ 251 62.8 

มธัยมศกึษำ/ปวช./ปวส. 132 33.0 

ปริญญำตรี 12 3.0 

สงูกวำ่ปริญญำตรี 5 1.3 
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5. จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว   

(เฉลี่ย 4.0 คน ต ่ำสดุ 2 คน สงูสดุ 13 คน)   

ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร 228 57.0 

ประกอบอำชีพอื่น (นอกภำคกำรเกษตร) 64 16.0 

ไมไ่ด้ประกอบอำชีพ (ก ำลงัศกึษำ, พิกำร, ชรำ) 108 27.0 

6. อำชีพหลกั   

ท ำนำ/ท ำไร่ 312 78.0 

เลีย้งสตัว์ 44 11.0 

ค้ำขำย 12 3.0 

รับจ้ำง 32 8.0 

7. อำชีพรอง   

เลีย้งสตัว์ 184 46.0 

ค้ำขำย 50 12.5 

รับจ้ำง 150 37.5 

อื่นๆ 16 4.0 

 

 

ตารางที่ 4(ตอ่) 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

8. พืน้ท่ีถือครองทัง้หมด   

ไมเ่กิน 10 ไร่ 138 34.5 

พืน้ท่ี 11 – 20 ไร่ 130 32.5 

พืน้ท่ี 21 – 30 ไร่ 84 21.0 

พืน้ท่ี 31 – 40 ไร่ 20 5.0 

พืน้ท่ี 41 – 50 ไร่ 18 4.5 

พืน้ท่ี มำกกวำ่ 50 ไร่ 10 2.5 

(เฉลี่ย 16.6 ไร่ ต ่ำสดุ 1.5 ไร่ สงูสดุ 250 ไร่)   
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9. พืน้ท่ีท ำกำรเกษตร   

ไมเ่กิน 10 ไร่ 130 32.5 

11 – 20 ไร่ 114 28.5 

21 – 30 ไร่ 112 28.0 

31 – 40 ไร่ 20 5.0 

41 – 50 ไร่ 14 3.5 

มำกกวำ่ 50 ไร่ 10 2.5 

(เฉลี่ย 12.5 ไร่ ต ่ำสดุ 1 ไร่ สงูสดุ 220 ไร่)   

10. จ ำนวนโคเนือ้ท่ีเลีย้ง   

ไมเ่กิน 10 ตวั 318 79.5 

11 – 20 ตวั 44 12.5 

21 – 30 ตวั 20 5.0 

มำกกวำ่ 30 ตวั 12 3.0 

(เฉลี่ย 7.5 ตวั ต ่ำสดุ 1 ตวั สงูสดุ 226 ตวั)   

11. ประสบกำรณ์กำรเลีย้งโคเนือ้   

ไมเ่กิน 10 ปี 100 25.0 

11 – 20 ปี 166 41.5 

21 – 30 ปี 78 19.5 

มำกกวำ่ 30 ปี 56 14.0 

(เฉลี่ย 16.5 ปี ต ่ำสดุ 1 ปี สงูสดุ 67 ปี)   

12. เหตผุลในกำรเลีย้งโคเนือ้ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

กำรท ำเกษตร (อำชีพเดิม) ประสบปัญหำ 180 10.7 

เจ้ำหน้ำท่ีสง่เสริมให้เลีย้ง 203 12.1 

เพ่ือนบ้ำนชกัชวน 170 10.1 

ตัง้ใจจะเลีย้งอยู่ก่อนแล้ว 255 15.2 

เป็นอำชีพดัง้เดิมของครอบครัว 370 22.0 
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ตารางที่ 4(ตอ่) 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

12. (ตอ่)   

รำยได้ดีสม ่ำเสมอมัน่คง 250 14.9 

ได้อำศยัอยู่กบัครอบครัว 190 11.3 

อื่นๆ 65 3.9 

13. แหลง่ท่ีท่ำนได้รับข่ำวสำรกำรเลีย้งโคเนือ้ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

วิทย/ุโทรทศัน์ 235 21.1 

เพ่ือนบ้ำน 324 29.1 

หนงัสือพิมพ์/วำรสำร 285 25.6 

ผู้น ำท้องถ่ิน 230 20.6 

อื่นๆ  40 3.6 

 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกร 

 

ผลกำรศกึษำดงัแสดงในตำรำงท่ี 5 แหล่งพนัธุ์โคเนือ้ท่ีเกษตรกรน ำมำเลีย้ง ส่วนใหญ่ขยำยพนัธุ์ในฟำร์ม

ของตนเอง ร้อยละ 47.2 รองลงมำได้แก่ ซือ้จำกฟำร์มของเกษตรกรด้วยกนั ร้อยละ 26.0 และซือ้มำจำกตลำดนดัโค-

กระบือ ร้อยละ 21.8รูปแบบกำรเลีย้งโคเนือ้ พบว่ำ ส่วนใหญ่(ร้อยละ 33.2) เลีย้งพ่อแม่พนัธุ์เพ่ือจ ำหน่ำยลกูโคพนัธุ์ 

รองลงมำ ได้แก่ เลีย้งโคเพ่ือใช้มลูปุ๋ ยในกำรท ำเกษตรกรรม ร้อยละ 31.8 และเลีย้งแม่พนัธุ์ผลิตลกูโคเพ่ือขุน ร้อยละ 

22.9พนัธุ์โคเนือ้ท่ีเลีย้ง ณ ปัจจุบัน พบว่ำ ส่วนใหญ่(ร้อยละ 33.8) เลีย้งโคลกูผสมบรำห์มนั รองลงมำได้แก่ เลีย้งโค

พืน้เมือง ร้อยละ 33.8 พนัธุ์บรำห์มนั ร้อยละ 14.6ลกูผสมชำร์โรเลส์่ร้อยละ 13.5 และลกูผสมโคเนือ้อื่นๆ ร้อยละ 12.6 

ตำมล ำดบัวิธีท่ีใช้ในกำรผสมพนัธุ์ พบวำ่ สว่นใหญ่(ร้อยละ 54.4) ใช้วิธีผสมพนัธุ์โดยใช้พ่อพนัธุ์ ใช้กำรผสมเทียม ร้อย

ละ 24.2 และใช้ทัง้สองวิธี ร้อยละ 31.7 และเป็นเกษตรกรเลีย้งเฉพำะโคขนุจงึไมไ่ด้ผสมพนัธุ์โคเนือ้ร้อยละ 5.1 

วิธีเลีย้งโคเนือ้เกษตรกรส่วนใหญ่(ร้อยละ 40.7) ปล่อยแทะเล็มหญ้ำสำธำรณะ รองลงมำมีวิธีกำรเลีย้งโค

เนือ้โดยใช้วิธีขงัคอก ตดัหญ้ำสดและ/หรือเสริมฟำงให้กินร้อยละ 25.5รองลงมำ ได้แก่ ผูกล่ำม ตดัหญ้ำสดและ/หรือ

เสริมฟำงให้กิน ร้อยละ 22.8 ใช้วิธีปล่อยให้แทะเล็มแปลงหญ้ำหมนุเวียน เพียงร้อยละ 8.8 พืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ 



286 

 

 

พบวำ่ เกษตรกรสว่นใหญ่(ร้อยละ 42.5) ไมม่ีพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ และมีพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ ร้อยละ 57.5โดย

ชนิดท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์สว่นใหญ่ (ร้อยละ 15.1) ปลกูหญ้ำเนเปียร์ รองลงมำ ได้แก่ หญ้ำรูซี่ และหญ้ำกินนี ร้อยละ

14.2และ 12.6ตำมล ำดบั ส ำหรับพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ของเกษตรกร ปลกูในพืน้ท่ีระหว่ำง 1 – 10 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 33.0 ของเกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ (เฉลี่ย 4.8 ไร่ ต ่ำสดุ 0.25 ไร่ สงูสดุ 130 ไร่) กำรเสริมอำหำรข้น

และแร่ธำต ุพบวำ่ สว่นใหญ่ไม่มีกำรเสริมอำหำรและแร่ธำต ุคิดเป็นร้อยละ 60.0 มีกำรเสริมอำหำรและแร่ธำต ุเพียง

ร้อยละ 40.0 ชนิดของอำหำรท่ีเกษตรกรเสริมให้โคเนือ้ เรียงจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ แร่ธำต ุอำหำรข้น ร ำ มนัเส้น 

และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 12.2, 9.8, 9.6, 6.4 และ 2.0ตำมล ำดบั 

กำรรับบริกำรฉีดซีนป้องกันโรค พบว่ำ ส่วนใหญ่(ร้อยละ 55.0) ได้รับบริกำรเป็นประจ ำปีละ 2 ครัง้ รับ

บริกำรเป็นประจ ำปีละครัง้ ร้อยละ 32.5 และรับบริกำรฉีดวคัซีนบ้ำงเป็นครัง้ครำว ร้อยละ 12.5กำรถ่ำยพยำธิโคเนือ้ 

พบว่ำ ส่วนใหญ่(ร้อยละ 40.0) ถ่ำยพยำธิเป็นประจ ำปีละครัง้  รองลงมำเกษตรกร ถ่ำยพยำธิเป็นประจ ำปีละ 2 ครัง้ 

ร้อยละ 26.0 และถ่ำยพยำธิโคเป็นครัง้ครำว ร้อยละ 24.5กำรตรวจโรควณัโรคและแท้งติดต่อในโคเนือ้ พบว่ำ ส่วน

ใหญ่(ร้อยละ 50.0) ไมเ่คยตรวจโรคเลย มีกำรตรวจโรคเป็นครัง้ครำว ร้อยละ 40.0และมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 10.0มี

กำรตรวจโรคเป็นประจ ำทุกปี กำรดูแลรักษำสุขภำพโคเนือ้กรณีเจ็บป่วย ส่วนใหญ่(ร้อยละ 51.7) รองลงมำแจ้งให้

เจ้ำหน้ำท่ีกรมปศสุตัว์มำรักษำ ร้อยละ 33.8 รักษำด้วยตนเองหรือคนในครอบครัว ร้อยละ 13.2 กำรใช้สมนุไพรในกำร

ดแูลรักษำสขุภำพโคส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ (ร้อยละ 85.0) ท่ีเคยใช้มีเพียงร้อยละ 15.0 เท่ำนัน้ ท่ีใช้สมนุไพรดแูลรักษำ

สขุภำพโค เช่นเดียวกบักำรใช้ อีเอม็/น ำ้หมกัชีวภำพดแูลสขุภำพโค ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ ถึงร้อยละ 84.0 มีเพียงร้อยละ 

15.0 เท่ำนัน้ 

กำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ส่วนใหญ่(ร้อยละ 60.0) มีกำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ในรอบปีท่ีผ่ำน

มำ และไม่ได้จ ำหน่ำยโคเนือ้เลย ร้อยละ 40.0 ซึ่งเป็นเกษตรกรรำยท่ีเพ่ิงเร่ิมเลีย้งและมีจ ำนวนโคเนือ้ไม่มำกนัก 

ตำมล ำดบั โดยมีกำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ต ่ำสดุ 1 ตวั สงูสดุ 80 ตวั เฉลี่ย 4.1 ตวั/ปี รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ในรอบปี

ท่ีผ่ำนมำ สว่นใหญ่(ร้อยละ 37.5) มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโคระหวำ่ง 60,001-80,000 บำท รองลงมำ ได้แก่ มีรำยได้

จำกกำรจ ำหน่ำยโคระหว่ำง 40,001-60,000 บำท โดยเกษตรกรมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโค เฉลี่ย 79,760.0 บำท 

ต ่ำสดุ 6,500 บำท สงูสดุ 1,350,000 บำทรูปแบบกำรจ ำหน่ำยและก ำหนดรำคำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.0) มีพ่อค้ำมำ

รับซือ้โคเนือ้ท่ีฟำร์ม และขนส่งไปจ ำหน่ำยเองท่ีตลำดนัดโค – กระบือ ร้อยละ 18.5 และจ ำหน่ำยให้สหกรณ์/เพ่ือน

บ้ำน ร้อยละ 3.5 ดงัตำรำงท่ี 5 

กำรใช้ประโยชน์จำกมูลโคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.9) น ำไปใส่พืน้ท่ีท ำกำรเกษตรอื่น รองลงมำ ได้แก่ 

จ ำหน่ำย และ น ำไปใส่พืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ ร้อยละ 26.3 และ 20.4 ตำมล ำดบั ส ำหรับกำรจดบนัทึกข้อมลูกำร
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เลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกร สว่นใหญ่ ร้อยละ 54.5 ไมเ่คยจดบนัทกึข้อมลูเลย รองลงมำ ได้แก่ มีกำรจดบนัทึกบ้ำงแต่ไม่

ครบถ้วน ร้อยละ 38.5 และจดบนัทกึเป็นประจ ำ ร้อยละ 7.00 

สว่นปัญหำกำรเลีย้งโคเนือ้ พบว่ำ ส่วนใหญ่(ร้อยละ 28.6) มีปัญหำรำคำพ่อแม่พนัธุ์โคเนือ้แพง รองลงมำ 

ได้แก่ หำโคเนือ้พันธุ์ดียำก ร้อยละ 27.3ปัญหำขำดแคลนพืน้ท่ีปลูกพืชอำหำรสตัว์ ร้อยละ 22.9 และ ปัญหำรำคำ

วตัถดุิบ/อำหำรแพง ร้อยละ 16.6รำยละเอียดดงัแสดงในตำรำงท่ี 5 

ผลกำรศกึษำครัง้นีส้อดคล้องกบั สมปอง (2549) ศึกษำระบบกำรผลิตและโอกำสทำงกำรตลำดของกำร

ผลิตเนือ้โคพืน้เมืองในจงัหวดัล ำพูนและล ำปำง พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอำชีพหลกัคือเลีย้งโคและท ำนำ เลีย้งโค

มำนำนเฉลี่ย 10 ปี เร่ิมเลีย้งโคโดยกำรซือ้หรือได้โคมำจำกกำรเลีย้งฝำก มีโคเร่ิมต้นเลีย้งเฉลี่ย 9 ตวั ขณะท่ีปัจจุบนัมี

โคเฉลี่ย 19.8 ตวั กำรเลีย้งโคเป็นกำรเลีย้งแบบปล่อยโคแทะเล็มตำมพืน้ท่ีสำธำรณะในตอนเช้ำ และต้อนกลบัเข้ำ

คอกในตอนเย็น บำงรำยในฤดูฝนน ำโคไปเลีย้งในป่ำหรือบนภูเขำ เกษตรกรไม่มีกำรปลูกพืชอำหำรสตัว์ หรือมีกำร

จดักำรแปลงหญ้ำ แต่ส่วนใหญ่มีฟำงเสริมให้โคกิน และกำรเลีย้งโคใช้แรงงำนในครอบครัวเพียง 1 คนเป็นส่วนใหญ่ 

กำรผสมพนัธุ์ใช้พ่อโคในฝงู และร้อยละ 50 ได้ลกูโคปีละ 1 – 5 ตวั มีกำรท ำวคัซีน (โรคปำกและเท้ำเป่ือย และโรคคอ

บวม) และถ่ำยพยำธิ โดยมีกำรถ่ำยพยำธิเพียงปีละครัง้เป็นส่วนใหญ่ รำยได้จำกกำรเลีย้งโคร้อยละ 50 ประเมินว่ำมี

รำยได้ 5,001 – 20,000 บำท/ปี สว่นรำยจ่ำยในกำรเลีย้งโคร้อยละ 26.2 ประเมินว่ำมีรำยจ่ำยน้อยกว่ำ 2,000 บำท/ปี 

ร้อยละ 29.5 ประเมินมีรำยจ่ำย 2,001 – 5,000 บำท/ปี เกษตรกรในจงัหวดัล ำพูนและล ำปำงมีผลก ำไรจำกกำรเลีย้ง

โคเฉลี่ย 18,591 และ 15,318.28 บำท/ปี ตำมล ำดบั 

 

ตารางที่ 5ข้อมลูสภำพกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรตำมแนวชำยแดนไทย – กมัพชูำ 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

1. แหลง่พนัธุ์โคเนือ้ท่ีน ำมำเลีย้ง (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

จำกฟำร์มของเกษตรกรด้วยกนั 197 26.0 

ตลำดนดัโค-กระบือ 165 21.8 

ขยำยพนัธุ์ในฟำร์มของตนเอง 358 47.2 

จำกฟำร์มของทำงรำชกำร 38 5.0 

2. รูปแบบกำรเลีย้งโคเนือ้(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

เลีย้งโคขนุคณุภำพ 35 3.4 

เลีย้งขนุโคมนั 73 7.0 
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เลีย้งพ่อแมพ่นัธุ์เพ่ือจ ำหน่ำยลกูโคพนัธุ์เนือ้ 345 33.2 

เลีย้งแมพ่นัธุ์ผลิตลกูโคเนือ้เพ่ือขนุ 238 22.9 

เลีย้งโคเพ่ือใช้มลูปุ๋ ยในกำรท ำเกษตรกรรม 330 31.8 

อื่น ๆ  18 1.7 

3. พนัธุ์โคเนือ้ท่ีเลีย้ง ณ ปัจจบุนั(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

พืน้เมือง 223 25.5 

ลกูผสมบรำห์มนั 295 33.8 

บรำห์มนั 128 14.6 

ลกูผสมชำร์โรเลส์่ 118 13.5 

    ลกูผสมโคเนือ้อ่ืนๆ 110 12.6 

4. วิธีท่ีใช้ในกำรผสมพนัธุ์(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

ใช้พ่อพนัธุ์ 354 39.0 

ใช้วิธีกำรผสมเทียม 220 24.2 

ใช้ทัง้สองวิธี 288 31.7 

เลีย้งโคขนุจงึไมไ่ด้ผสมพนัธุ์โคเนือ้ 46 5.1 

5. วิธีท่ีใช้เลีย้งโคเนือ้(ตอบมำกกวำ่ 1 ข้อ)   

ขงัคอก ตดัหญ้ำสดและ/หรือเสริมฟำงให้กิน 168 25.5 

ผกูลำ่ม ตดัหญ้ำสดและ/หรือเสริมฟำงให้กิน 150 22.8 

ปลอ่ยให้แทะเลม็หญ้ำสำธำรณะ 268 40.7 

ปลอ่ยให้แทะเลม็แปลงหญ้ำหมนุเวียน 58 8.8 

อื่น ๆ 14 2.1 

6. กำรปลกูพืชอำหำรสตัว์   

ไมม่ี 160 42.5 

มี 235 57.5 

ชนิดพืชอำหำรสตัว์ท่ีเกษตรกรปลกู (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)  

- หญ้ำรูซี่ 188 14.2 
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ตารางที่ 5(ตอ่) 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

6. (ตอ่)   

- หญ้ำกินนี 167 12.6 

- หญ้ำเนเปียร์ 200 15.1 

- หญ้ำขน 130 9.8 

- ถัว่ฮำมำต้ำ 40 3.0 

- อื่น ๆ 35 2.6 

7. พืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ของเกษตรกรในข้อ 6   

น้อยกวำ่ 1 ไร่ 38 9.3 

1 – 10 ไร่ 135 33.0 

11 – 20 ไร่ 25 6.1 

21 – 30 ไร่ 18 4.4 

31 – 40 ไร่ 12 2.9 

40 – 50 ไร่ 4 1.0 

มำกกวำ่ 50 ไร่ 3 0.7 

(เฉลี่ย 4.8 ไร่ ต ่ำสดุ 0.25 ไร่ สงูสดุ 130 ไร่)   

8. กำรเสริมอำหำรและแร่ธำต ุ   

ไมม่ี 240 60.0 

มี 160 40.0 

ชนิดของอำหำรที่เกษตรกรเสริมให้โคเนือ้ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)  

- อำหำรข้น 129 9.8 

- ร ำ 126 9.6 

- มนัเส้น 84 6.4 

- แร่ธำต ุ 161 12.2 

- อื่น ๆ 26 2.0 
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9. กำรได้รับบริกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรค   

ไมเ่คยรับบริกำรเลย 0 0.0 

เคยรับบริกำรเป็นครัง้ครำว 50 12.5 

รับบริกำรเป็นประจ ำทกุปีๆ ละครัง้ 130 32.5 

รับบริกำรเป็นประจ ำทกุปีๆ ละ 2 ครัง้ 220 55.0 

 

ตารางที่ 5(ตอ่) 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

10. กำรถ่ำยพยำธิโคเนือ้   

ไมเ่คยท ำเลย 10 2.5 

เคยท ำ 390 97.5 

ท ำเป็นครัง้ครำว 98 24.5 

ท ำเป็นประจ ำทกุปีๆ ละครัง้ 160 40.0 

ท ำเป็นประจ ำทกุปีๆ ละ 2 ครัง้ 104 26.0 

ท ำเป็นประจ ำทกุปีๆ มำกกวำ่ปีละ 2 ครัง้ 28 7.0 

11. กำรตรวจโรควณัโรค และแท้งติดตอ่ในโคเนือ้   

ไมเ่คยท ำเลย 200 50.0 

ท ำเป็นครัง้ครำว 160 40.0 

ท ำเป็นประจ ำทกุปีๆ ละครัง้ 40 10.0 

12. กำรดแูลรักษำสขุภำพโคเนือ้กรณีเจ็บป่วย(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

 รักษำด้วยตนเองหรือคนในครอบครัว 100 13.2 

 แจ้งให้เจ้ำหน้ำท่ีกรมปศสุตัว์มำรักษำ 390 51.7 

 แจ้งให้อำสำปศสุตัว์มำรักษำ 255 33.8 

 แจ้งให้บคุคลอื่นมำรักษำ 10 1.3 

13. กำรใช้สมนุไพรในกำรดแูล รักษำ สขุภำพโคเนือ้   

 ไมเ่คย 340 85.0 

 เคย 60 15.0 
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14. กำรใช้ อีเอม็/น ำ้หมกัชีวภำพดแูลสขุภำพโคเนือ้   

 ไมเ่คย 336 84.0 

 เคย 64 16.0 

15. กำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ   

ไมไ่ด้จ ำหน่ำย 160 40.0 

จ ำหน่ำย 240 60.0 

(จ ำหน่ำยเฉลี่ย 4.1 ตวั/ปี ต ่ำสดุ 1 ตวั สงูสดุ 80 ตวั)   

16. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโคเนือ้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ (n=240)  

ไมเ่กิน 20,000 บำท 10 4.2 

20,001 - 40,000 บำท 30 12.5 

40,001 - 60,000 บำท 68 28.3 

60,001 - 80,000 บำท 90 37.5 

80,001 - 100,000 บำท 31 12.9 

มำกกวำ่ 100,000 บำท 11 4.6 

    (เฉลี่ย 79,760.0 บำท ต ่ำสดุ 6,500 บำท สงูสดุ 1,350,000 บำท)  

  

ตารางที่ 5(ตอ่) 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

17. รูปแบบกำรจ ำหน่ำยและก ำหนดรำคำ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)  

มีพ่อค้ำมำรับซือ้ท่ีฟำร์มและตกลงรำคำกนัเอง 312 78.0 

น ำไปจ ำหน่ำยเองและตกลงรำคำกนัเอง 74 18.5 

อื่น ๆ  14 3.5 

18. กำรใช้ประโยชน์จำกมลูโคเนือ้(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)       

 จ ำหน่ำย 168 26.3 

น ำไปปรับปรุงดินในพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ 130 20.4 

น ำไปปรับปรุงดินในพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรอื่น ๆ  325 50.9 
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 อื่น ๆ 15 2.4 

19. กำรจดบนัทกึข้อมลูกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกร   

 ไมเ่คยจดบนัทกึ 218 54.5 

 มีกำรจดบนัทกึบ้ำง แตไ่มค่รบถ้วน 154 38.5 

 จดบนัทกึเป็นประจ ำ 28 7.00 

20. ปัญหำกำรเลีย้งโคเนือ้(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

 หำซือ้โคเนือ้พนัธุ์ดีได้ยำก 243 27.3 

 ขำดแคลนพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ 200 22.9 

 วตัถดุิบ/อำหำรแพงรำคำ 145 16.6 

 พ่อแมพ่นัธุ์โคเนือ้แพงรำคำ 250 28.6 

 กำรเกิดโรคระบำด 15 1.7 

 ไมม่ีแหลง่จ ำหน่ำยโคเนือ้ 6 0.7 

 ไมไ่ด้รับบริกำรท่ีดีจำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 10 1.1 

 อื่น ๆ  5 0.6 

 

ส่วนกำรศึกษำกำรเลีย้งโคในพืน้ท่ีต่ำงๆ ของประเทศไทยนัน้ มีควำมสอดคล้องกับกำรศึกษำครัง้นี ้ได้แก่ 

นันทนำ และคณะ (2549) ศึกษำระบบกำรผลิตเนือ้โคพืน้เมืองภำคใต้และโอกำสทำงกำรตลำดในจังหวัด

นครศรีธรรมรำชและสรุำษฎร์ธำนี พบวำ่ เกษตรกรผู้ เลีย้งโคพืน้เมืองสว่นใหญ่เลีย้งโคเป็นอำชีพเสริมร่วมกบักำรท ำนำ 

สวนยำงพำรำ สวนผลไม้ หรือสวนปำล์มน ำ้มนั เฉลี่ยครัวเรือนละ 7 – 8 ตวั ส่วนใหญ่เลีย้งโคมำนำนกว่ำ 10 ปี โดย

เลีย้งโคพืน้เมืองเป็นหลกั วตัถุประสงค์เลีย้งเพ่ือเป็นรำยได้เสริม โดยขำยในรูปโคเนือ้ บำงรำยเลีย้งเป็นโคชน มีกำร

เพำะพนัธุ์โคท่ีมีสำยเลือดของโคชนจ ำหน่ำย ซึง่เป็นกำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมให้กบัโคพืน้เมือง สภำพกำรเลีย้งโคในช่วงฤดู

แล้ง เกษตรกรปล่อยโคแทะเล็มตำมทุ่งนำหรือทุ่งหญ้ำสำธำรณะ โดยปล่อยรวมกันเป็นฝูง หรือผูกล่ำมในสวน

ยำงพำรำ หรือสวนปำล์มน ำ้มัน ในฤดูฝนช่วงท่ีน ำ้ท่วมขัง จะน ำโคไปเลีย้งบริเวณท่ีดอนและเก่ียวหญ้ำมำให้กิน 

เกษตรกรส่วนใหญ่น ำโคขังคอกในตอนกลำงคืน ลกัษณะโรงเรือนส่วนใหญ่เป็นแบบชัว่ครำว หลงัคำมงุด้วยสงักะสี

หรือจำก มีลวดหนำมหรือไม้ไผ่กัน้เป็นรัว้ ไม่มีกำรเทพืน้คอก บำงรำยอำศยัใต้ถุนบ้ำนเลีย้งขังโค ในด้ำนสุขำภิบำล

ร้อยละ 70 – 79 มีกำรท ำวคัซีนป้องกนัโรคปำกและเท้ำเป่ือย มีกำรก ำจดัพยำธิภำยนอกและภำยในด้วยยำถ่ำยพยำธิ 

เกษตรกรบำงรำยใช้สมนุไพรร่วมในกำรก ำจดัพยำธิ ร้อยละ 86.40 และ 73.80 ในทัง้สองจงัหวดัไม่เคยจดบนัทึกหรือ
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ท ำทะเบียนประวตัิโค กำรผสมพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้วิธีผสมโดยใช้พ่อพันธุ์โคพืน้เมือง ส่วนกำรผสมเทียมพบในสรุำษฎร์

ธำนีมำกกวำ่นครศรีธรรมรำช ซึง่น ำ้เชือ้ท่ีใช้ผสมเทียมเป็นพนัธุ์โคเนือ้ 

ส่วน สุเทพ และ บุญชู (2550)ศึกษำควำมต้องกำรรับกำรส่งเสริมกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรในจังหวัด

ขอนแก่นพบว่ำ เกษตรกรมีอำชีพท ำนำเป็นหลกั สมำชิกครอบครัวเฉลี่ย 4.9 คน แรงงำนภำคเกษตรเฉลี่ย 3.2 คน มี

พืน้ท่ีถือครองเฉลี่ย 19.8 ไร่ เลีย้งโคเนือ้เฉลี่ย 5.5 ตวัต่อครัวเรือน มีรำยได้เงินสด 64,507.6 บำท เป็นรำยได้จำกกำร

ขำยโคเนือ้ 24,507 บำท ควำมต้องกำรรับกำรส่งเสริมกำรเลีย้งโคเนือ้ในระดบัมำก ได้แก่ ควำมรู้ด้ำนกำรผสมพนัธุ์

และกำรปรับปรุงพนัธุ์ โรคและกำรป้องกนัโรคโคเนือ้ อำหำรและกำรให้อำหำร และต้องกำรสนบัสนุนด้ำนบริกำรฉีด

วคัซีนป้องกนัโรคโคเนือ้ บริกำรถ่ำยพยำธิ และบริกำรผสมเทียม 

กำรศกึษำของกนัยำ และคณะ (2550) ถึงระบบกำรผลิตและวิถีกำรตลำดโคพืน้เมืองของเกษตรกร ในพืน้ท่ี

เหนือเข่ือนภมูิพลในจงัหวดัตำก พบว่ำ เกษตรกรผู้ เลีย้งโคพืน้เมืองส่วนใหญ่(79.4%)มีพืน้ท่ีถือครอง 1 – 5 ไร่ รำยได้

จำกกำรเลีย้งโคแตกต่ำงกันในแต่ละปี ส ำหรับรำยจ่ำย ส่วนใหญ่เป็นค่ำเกลือ ค่ำฟำงข้ำว ใช้เงินทุนส่วนตวัในกำร

เลีย้งโค และมีควำมรู้กำรเลีย้งโคจำกประสบกำรณ์ของตนเอง (74.7 %)เกษตรกรได้รับโคมำจำกมรดก (64.9%)ใน

กลุม่เกษตรกร (60.3 %)ท่ีเลีย้งโคฝงูขนำดกลำง (11 – 50 ตวั) ใช้พ่อพนัธุ์ 1 – 2 ตวั คมุฝูง เกษตรกรรำยย่อย (ร้อยละ 

85.6)จะใช้โคพ่อพนัธุ์ 1 ตวั คมุแม่โค 1 – 5 ตวั และส่วนใหญ่(24.4 %)จะปล่อยให้โคหำอำหำรกินเองตำมธรรมชำติ

ในพืน้ท่ีสำธำรณะ ห่ำงจำกบ้ำนพัก 10 กิโลเมตร และเกษตรกรส่วนใหญ่ (22.2%)ไปดแูลโค 3 ครัง้ต่อเดือน และ

ในช่วงหน้ำแล้งท่ีขำดแคลนอำหำร โคจะได้รับฟำงข้ำวเป็นอำหำรเสริม (79.8%)ด้ำนกำรจดักำรโคและพ่อพนัธุ์ พบว่ำ 

เกษตรกรสว่นใหญ่ (75.6 %)ไมม่ีกำรคดัออกพ่อพนัธุ์หรือเปลี่ยนพ่อพนัธุ์คมุฝูง ไม่มีกำรจดบนัทึกเบอร์โค (55.19 %) 

ไมม่ีกำรท ำวคัซีนและถ่ำยพยำธิ (60.66 และ 64.71 % ตำมล ำดบั) 

ธ ำรง และ ณัฐนรำกร (2550) ศกึษำโครงกำรระบบกำรผลิตและกำรตลำดโคเนือ้จงัหวดัตำก พบว่ำ ผู้ เลีย้ง

ส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพกำรเกษตรกรรม มีรำยได้หลกัมำจำกกำรท ำกำรเกษตร และมีประสบกำรณ์กำรเลีย้งโค

มำแล้ว 5 – 10 ปี ถือครองพืน้ท่ีท ำนำเฉลี่ยรำยละ 9.82 ไร่ ท ำไร่เฉลี่ยรำยละ 21.12 ไร่ และท ำสวนเฉลี่ยรำยละ 16.96 

ไร่ มีพืน้ท่ีแปลงหญ้ำเฉลี่ยรำยละ 37.91 ไร่ ผู้ เลีย้งโคกวำ่ร้อยละ 90 เลีย้งแมโ่คเฉลี่ย 12.6 ตวั เป็นแม่โคลกูผสมบรำห์

มนั มีแหลง่ท่ีมำจำกตลำดนดัโค-กระบือ ให้ลกูเฉลี่ยปีละ 1 ตวั มีกำรผสมเทียมมำกกว่ำกำรผสมตำมธรรมชำติ แหล่ง

เลีย้งแมโ่คได้แก่พืน้ท่ีของตนเอง และพืน้ท่ีสำธำรณะ มีกำรสร้ำงคอกให้แม่โคแต่เป็นพืน้ดิน มีกำรถ่ำยพยำธิ ให้วคัซีน

ป้องกนัโรคปำกและเท้ำเป่ือย และวคัซีนโรคไข้ขำ ส ำหรับกำรเลีย้งโครุ่นมีจ ำนวนรำยละ 11.27 ตวั เป็นลกูผสมบรำห์

มนั พ่อค้ำมำรับซือ้ถงึฟำร์ม เพรำะไมนิ่ยมจดักำรขนส่งลกูโคไปยงัปลำยทำง ตลำดปลำยทำงของโครุ่น คือ ตลำดนดั

โค-กระบือ ซึง่จงัหวดัตำกมีศกัยภำพในกำรผลิตโคต้นน ำ้และโคฝงู เพ่ือป้อนตลำดเนือ้โคไทย ส ำหรับกำรขุนโคนัน้ยงัมี
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ปัญหำกำรขำดแคลนวตัถุดิบ พืน้ท่ีส ำหรับกำรขุนโคมีจ ำกดัเฉพำะบริเวณท่ีรำบลุ่มแม่น ำ้ปิงเท่ำนัน้ และขำดแคลน

พนัธุ์โคท่ีเหมำะสม 

สมพร และคณะ (2550) ศกึษำกำรผลิตเนือ้โคพืน้เมืองในจงัหวดัอบุลรำชธำนีและยโสธร พบว่ำ ผู้ เลีย้งโค

สว่นใหญ่ท ำนำควบคูก่บักำรเลีย้งโค มีจ ำนวนโคเฉลี่ยไมเ่กิน 10 ตวัตอ่ครัวเรือน ยกเว้นในเขตพืน้ท่ีภเูขำชำยโขงท่ีสว่น

ใหญ่จะเลีย้งเป็นฝงูใหญ่มำกกวำ่ 50 ตวัขึน้ไป เน่ืองจำกสภำพพืน้ท่ีเป็นป่ำเขำท่ียงัมีควำมอดุมสมบรูณ์ โคท่ีเลีย้งส่วน

ใหญ่เป็นโคเพศเมีย กำรผสมพนัธุ์ยงัคงใช้กำรผสมพนัธุ์แบบธรรมชำติ โดยผสมกนัเองภำยในฝงู 

ตอนที่ 3 ความคดิเหน็เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรเพื่อรองรับการ

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในพืน้ที่ตดิชายแดนไทย – กัมพูชา 

กำรศกึษำโดยกำรสมัภำษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงถึงควำมคิดเห็นเก่ียวกับแนวทำงกำรพัฒนำศกัยภำพ

กำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรเพ่ือรองรับกำรก้ำวสูป่ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ผลกำรศกึษำให้ผลสอดคล้องกบัควำม

คิดเห็นของเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ในพืน้ท่ีติดชำยแดนไทย – ลำวดงัแสดงในตำรำงท่ี 6  

 

ตารางที่ 6ควำมคิดเห็นเก่ียวกับแนวทำงกำรพัฒนำศกัยภำพกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรตำมแนวชำยแดนไทย -

กมัพชูำ 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

1. กำรรับรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบักำรรวมตวัเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน    

ไมท่รำบ 78 19.5 

ทรำบแตไ่มเ่ข้ำใจรำยละเอียด 212 53.0 

ทรำบและเข้ำใจรำยละเอียดบ้ำง 100 25.0 

ทรำบและเข้ำใจรำยละเอียดเป็นอย่ำงดี 10 2.5 

2. ผลกระทบตอ่กำรเลีย้งโคเนือ้จำกกำรจดัตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน    

ไมท่รำบ 192 48.0 

ไมม่ีผลกระทบ 118 29.5 

มีผลกระทบในภำพบวก 54 13.5 

มีผลกระทบในภำพลบ 36 9.0 

3. กำรปรับตวัของเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้    

ไมท่รำบ 82 20.5 
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ไมต้่องปรับตวั 52 13.0 

ต้องมีกำรปรับตวั 266 66.5 

กรณีท่ีเกษตรกรต้องมีกำรปรับตวั ต้องปรับตวัด้ำนใด(ตอบมำกกวำ่ 1 ข้อ)   

ด้ำนพนัธุ์โคเนือ้ 123 27.2 

ด้ำนอำหำรโคเนือ้ 89 19.6 

ด้ำนกำรจดักำรเลีย้งด ู 118 26.0 

ด้ำนกำรป้องกนัโรคและดแูลสขุภำพโคเนือ้ 115 25.4 

ด้ำนอื่น ๆ  8 1.8 

4. ควำมต้องกำรช่วยเหลือกำรเลีย้งโคเนือ้จำกภำครัฐของเกษตรกร   

ไมต้่องกำร 10 2.5 

ต้องกำร 390 97.5 

กรณีท่ีเกษตรกรต้องกำรช่วยเหลือ ต้องกำรให้ช่วยเหลือด้ำนใด(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)  

ด้ำนเงินทนุ/สินเช่ือดอกเบีย้ต ่ำ 122 19.7 

ด้ำนกำรปรับปรุงพนัธุ์โคเนือ้ 98 15.8 

ด้ำนเมลด็หรือท่อนพนัธุ์พืชอำหำรสตัว์ 100 16.2 

ตารางที่ 6(ตอ่) 

n = 400 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 

4. (ตอ่)   

ด้ำนควำมรู้/เทคโนโลยีกำรเลีย้งโคเนือ้ 55 8.9 

ด้ำนป้องกนัโรคระบำด  58 9.4 

ด้ำนกำรตรวจโรคประจ ำปี 46 7.4 

ด้ำนกำรดแูลสขุภำพ/กำรรักษำพยำบำลโคเนือ้  96 15.5 

ด้ำนกำรจดัท ำฟำร์มมำตรฐำน/ฟำร์มปลอดโรค 34 5.5 

ด้ำนอื่น ๆ  10 1.6 

5. ควำมต้องกำรให้สนบัสนนุกำรเลีย้งโคเนือ้จำกภำครัฐของเกษตรกร (ตอบมำกกวำ่ 1 ข้อ)  

กำรจดัตัง้และพฒันำกลุม่/สหกรณ์/วิสำหกิจชมุชน 94 12.3 
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จดัตัง้เครือข่ำยผู้ เลีย้งโคเนือ้/ผู้ประกอบกำร 68 9.3 

กำรจดังำนประกวดโคเนือ้แห่งชำติประจ ำปี 47 6.4 

กำรสง่ออกโคเนือ้ไปจ ำหน่ำยตำ่งประเทศ 55 7.5 

กำรป้องกนัก ำจดัโรคปำกและเท้ำเป่ือย  92 12.5 

กำรจดัท ำเขตปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือย 59 8.0 

กำรเคลื่อนย้ำยสตัว์  43 5.9 

ประกนัรำคำโคเนือ้ 132 18.0 

ผลิตและจ ำหน่ำยโคเนือ้พนัธุ์ดี  85 11.5 

กำรศกึษำวิจยักำรพฒันำกำรเลีย้งโคเนือ้ 55 7.5 

อื่น ๆ  5 0.7 

 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนือ้ของเกษตรกรตามแนวชายแดนไทย -

กัมพูชาเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)  

ในกำรศกึษำครัง้นีค้ณะผู้ วิจยัได้ท ำกำรสมัภำษณ์ผู้ทรงคณุวฒิุ จำกกรมปศสุตัว์ สถำบันกำรศกึษำในพืน้ท่ี 

ผู้ประกอบกำร และเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ เพ่ือสอบถำมข้อคิดเห็นมีผลโดยสรุป ดงันี ้

 1. สว่ำง องักุโร (2557) ผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำโคเนือ้ กรมปศุสตัว์ได้ให้ข้อมูลและแสดง

ข้อคิดเห็นท่ีน่ำสนใจ ดงันี ้  

1.) ข้อมูลปี 2556 ประเทศกัมพูชำมีประชำกร 14.95 ล้ำนคน และมีประชำกรโคเนือ้ 3.48 ล้ำนตัว 

สดัส่วนของจ ำนวนคน :จ ำนวนโคเนือ้ = 1: 0.23 ซึ่งเป็นสดัส่วนท่ีสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในประเทศ

อำเซียน 

2.)ในอนำคตกำรเลีย้งโคเนือ้ของประเทศไทยจะทิศทำงและต้องพฒันำ ดงันี ้

2.1)แมโ่คเนือ้จะมีรำคำสงูขึน้ เกษตรกรจะเลิกปลกูพืชเศรษฐกิจอื่นหนัมำเลีย้งโคเนือ้มำกขึน้ 

2.2)จ ำนวนโคเนือ้ของประเทศไทยจะทรงตวั 

2.3)ปริมำณน ำโคเนือ้จำกตำ่งประเทศเข้ำมำจะมีปริมำณเพ่ิมขึน้ และสง่ออกจะลดลง 

2.4)เนือ้โคจะมีรำคำสูงขึน้แต่ไม่เกินกิโลกรัมละ 300 บำท ถ้ำสูงกว่ำนีผู้้ บริโภคจะหันไปบริโภค

เนือ้สตัว์ชนิดอ่ืน 

2.5)รำคำอำหำรข้นส ำหรับโคเนือ้จะสงูขึน้ เน่ืองจำกมีกำรน ำไปเป็นวตัถดุิบผลิตพลงังำนมำกขึน้ 



297 

 

 

3.) เพ่ือให้เกษตรกรไทยมีควำมสำมำรถในกำรผลิตโคเนือ้ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดภำยใน

และแข่งขนักบัตำ่งประเทศเกษตรกรต้องปรับตวัดงันี ้

3.1)เกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ต้องศกึษำหำควำมรู้อยู่เสมอ 

3.2)เกษตรกรต้องรวมตวัเป็นกลุม่หรือสหกรณ์ 

3.3) เกษตรกรต้องเก็บรักษำแมโ่คเนือ้พนัธุ์ดีไว้ขยำยพนัธุ์ 
3.4)ให้ควำมส ำคญัด้ำนกำรปรับปรุงพนัธุ์โคเนือ้ 
3.5) กำรบนัทกึข้อมลูพนัธุ์ประวตัิโคเนือ้ 
3.6)ต้องฉีดวคัซีนป้องกนัโรคระบำดและตรวจโรคประจ ำปี 
3.7) ต้องปลกูพืชอำหำรสตัว์ให้โคเนือ้ 
3.8) กำรจดัท ำเบอร์ห ู(National Identify) 
3.9)พฒันำเข้ำสูร่ะบบมำตรฐำนฟำร์มโคเนือ้ 
3.10)น ำมลูโคไปใช้ท ำปุ๋ ยคอก หรือ แก๊สชีวภำพ 
3.11) มีกำรจดบนัทกึรำยรับ รำยจ่ำยกำรเลีย้งโคเนือ้ 

2. ปกรณ์ คชฤทธ์ิ (2557) ประธำนเครือข่ำยโคเนือ้ภำคตะวนัออกได้ให้ข้อมลูและแสดงข้อคิดเห็นท่ีน่ำสนใจ 

ดงันี ้

1.)ต้องค ำนงึถงึกำรเข้ำสู ่AEC ประเทศไทยจะได้อะไรจำกกำรปศสุตัว์ มีกิจกรรมอะไรบ้ำงท่ีเก่ียวข้องกำร

ปศสุตัว์ท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กบัประเทศไทย 

2.)กำรเข้ำสู ่AEC จะท ำให้สินค้ำประเภทเนือ้สตัว์สง่ไปจ ำหน่ำยประเทศเพ่ือนบ้ำนมำกขึน้ 

3.)ในปัจจบุนัศกัยภำพกำรผลติโคเนือ้ของเกษตรกรไทยสงูเน่ืองจำก 

3.1)มีฝงูแมพ่นัธุ์พืน้ฐำนท่ีดี 

3.2)มีวสัดเุหลือใช้จำกกำรเกษตรและอตุสำหกรรมท่ีหลำกหลำยและจ ำนวนมำกมำย 

3.3)เกษตรกรไทยมีควำมพร้อมด้ำนกำรจดักำร โรงเรือน ควำมรู้ เทคโนโลยีและควำมช ำนำญในกำร

เลีย้งโคเนือ้สงู 

3.4)สภำพภมูิอำกำศมีควำมเหมำะสม ไมม่ีพำยหุรือมรสมุท่ีรุนแรง 

3.5)ตลำดมีควำมพร้อมทัง้ตลำดลำ่ง ท่ีจ ำหน่ำยตำมเขียงเนือ้ในตลำดหรือข้ำงถนน และตลำดบนท่ี

จ ำหน่ำยในห้ำงสรรพสนิค้ำ หรือ Butcher Shop 

3.6) ไมม่ีข้อขดัแย้งทำงกำรเมืองกบักลุม่ประเทศมสุลิม ท ำให้มีโอกำสสง่ออกเนือ้โคได้ทัว่โลก 

4.)ปัญหำกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกร 

4.1)แมพ่นัธุ์รำคำสงูขึน้มำก 
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4.2)จ ำนวนแม่โคเนือ้ของเกษตรกรในพืน้ท่ีติดชำยแดนประเทศกัมพูชำมีน้อยไม่เพียงพอกับควำม

ต้องกำรบริโภคของประชำชน 

4.3)เกษตรกรยงัสบัสนและขำดควำมรู้ในเร่ืองควำมสำมำรถของสำยพนัธุ์โคเนือ้ในด้ำนวิชำกำร 

4.4)ผู้ผลิตและผู้บริโภคไมไ่ด้ติดตอ่ซือ้ขำยโดยตรง ต้องผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง ท ำให้รำคำเนือ้โคสงู 

4.5)จะมีกำรน ำเข้ำโคมีชีวิตจำกประเทศออสเตรเลีย 

3. สมัฤทธ์ิ อินทร์เฉลียว (2557) เจ้ำของป่ำลำนฟำร์ม อำจำรย์วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และ

นำยกสมำคมส่งเสริมกำรเลีย้งโคพันธุ์บรำห์มนัได้ให้ข้อมูลและแสดงข้อคิดเห็นท่ีน่ำสนใจ ไว้ว่ำ สิ่งท่ีคำดว่ำจะเกิด

ขึน้กบักำรผลิตโคเนือ้ในประเทศไทย เมื่อเกิด AEC ในปี 2558 มีดงันี ้

1.)กำรไหลออกของจ ำนวนโคเนือ้ไปยงัประเทศเพ่ือนบ้ำนทัง้ในประเทศกมัพูชำและลำว เพ่ือส่งต่อไปยงั

ประเทศจีนและเวียดนำม ท่ีมีควำมต้องกำรบริโภคอย่ำงมหำศำล ท ำให้เกิดกำรขำดแคลนโคเนือ้ในประเทศ และกำร

ไหลออกของจ ำนวนโคเนือ้ไปยงัประเทศมำเลเซีย เพ่ือกำรส่งออกไปยงัประเทศมสุลิมและตะวนัออกกลำง ท ำให้ขำด

แคลนโคเนือ้ภำยในประเทศ ถงึแม้วำ่จะมีกำรน ำโคเนือ้จำกประเทศพม่ำเข้ำมำ แต่อำจจะเกิดปัญหำโรคปำกและเท้ำ

เป่ือยและโรคระบำดอ่ืนๆ ตำมมำ 

2.)ต้นทุนกำรผลิตโคเนือ้ของไทยสงู ท ำให้รำคำโคเนือ้สงูขึน้ เป็นโอกำสให้เนือ้โคน ำเข้ำมำตีตลำดได้ซึ่ง

เป็นข้อเสียเปรียบของกำรผลิตโคเนือ้ของประเทศไทยตอ่ AEC 

3.)ประเทศไทยมีควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนกำรเลีย้งโคเนือ้เชิงกำรค้ำ มำกกว่ำประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศ 

AEC 

4.ประเทศไทยมีเกษตรกรและนกัวิชำกำรท่ีมีควำมช ำนำญกำรเลีย้งโคเนือ้ ท่ีมีประสิทธิภำพสงู มำกกว่ำ

ประเทศอื่นๆในกลุม่ประเทศ AEC 

5.)ประเทศไทยมีควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนสำยพนัธุ์โคเนือ้ดีกว่ำประเทศอื่นๆในกลุม่ประเทศ AEC 

6.)ประเทศไทยมีวัตถุดิบอำหำรสัตว์และพืชอำหำรสัตว์และวัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตรในปริมำณ

เพียงพอกบักำรขยำยตวัของกำรเลีย้งโคเนือ้ในประเทศ 

ส ำหรับข้อด้อยของกำรผลิตโคเนือ้ในประเทศไทยในกลุม่ประเทศ AECได้แก่ 

1.) ประเทศไทยขำดแคลนโคต้นน ำ้ (โคแมพ่นัธุ์) เป็นอย่ำงมำก ซึง่สง่ผลกระทบตอ่อตุสำหกรรมกำรเลีย้ง

โคเนือ้ในอนำคตอนัใกล้นี ้

2.)ประเทศไทยยงัถือวำ่เป็นประเทศท่ียงัไมป่ลอดจำกกำรระบำดของโรคปำกและเท้ำเป่ือย 

แนวทำงกำรพฒันำโคเนือ้ก้ำวสู ่AEC 

1.) ขำยเนือ้คณุภำพดีและพนัธกุรรมดี 
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2.) พฒันำกำรสร้ำงพ่อพนัธุ์และขยำยจ ำนวนแมโ่คเนือ้พนัธุ์ดี ด้วยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีกำรย้ำย

ฝำกตวัออ่น 

3.) พฒันำพนัธุ์โคเนือ้เพ่ือกำรค้ำ เช่น โคลกูผสมยโุรปเพ่ือขนุจ ำหน่ำยเนือ้คณุภำพ 

4.)พฒันำระบบฐำนข้อมลูให้มคีวำมถกูต้องแมน่ย ำ และใช้ประโยชน์ได้ทกุระดบั 

5.) พฒันำกำรประเมินลกัษณะทำงเศรษฐกิจอื่นๆนอกเหนือจำกผลผลิต 

6.) พฒันำควำมร่วมมือระหวำ่งองค์กรท่ีเก่ียวข้องในรูปคณะกรรมกำรฯเพ่ือกำรมีสว่นร่วม 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

1.) เกษตรกรรำยอิสระทัง้ระดบัย่อย เล็กและกลำง ต้องรวมตวักันเป็นสหกรณ์ และท ำธุรกิจแบบครบ

วงจรให้มำกขึน้ ทัง้เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศและเพ่ือกำรสง่ออก 

2.)กำรก ำหนดรำคำต้องขึน้อยู่กับต้นทุนกำรผลิตและผลก ำไรท่ีจะท ำให้เกษตรกรมีแรงจูงใจสำมำรถ

ประกอบอำชีพเลีย้งโคเนือ้ได้อย่ำงยัง่ยืน 

3.)รัฐบำลหนัมำให้ควำมช่วยเหลืออตุสำหกรรมกำรเลีย้งสตัว์ของประเทศอย่ำงจริงจงั และเสมอภำคกบั

ภำคกำรเกษตรอื่นๆ เพ่ือให้เกษตรกรรำยอิสระอยู่รอดตอ่ไปได้ 

4.)รัฐบำลต้องมีนโยบำยสง่เสริมกำรเลีย้งสตัว์ เพ่ือกำรส่งออกผลิตภณัฑ์จำกสตัว์อย่ำงจริงจงั เพ่ือควำม

มัน่คงของอตุสำหกรรมกำรเลีย้งสตัว์ภำยในประเทศ 

4. แนวทางการพัฒนาการเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีชายแดน

ไทย-กัมพูชา 

คณะผู้ วิจัยได้ทรำบปัญหำกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรในพืน้ท่ีติดชำยแดนไทย -กัมพูชำจำกกำร

สมัภำษณ์ จงึท ำกำรวิเครำะห์สภำพกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรไทย ตำมแบบ SWOT Analysis มีแนวทำงกำรแก้ไข

และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ด้านพันธ์ุโคเนือ้ 

1.) ประเทศไทยมีพนัธุ์โคเนือ้ท่ีสำมำรถน ำมำเลีย้งในพืน้ท่ีมีหลำกหลำยพนัธุ์ เช่น พนัธุ์บรำห์มนั พนัธุ์

ชำร์โรเลส์่ พนัธุ์แองกสั พนัธุ์ตำก พนัธุ์กบินทร์บรีุ พนัธุ์ก ำแพงแสน ลกูผสมพืน้เมือง หรือพืน้เมือง 

2.)แนวทำงกำรพฒันำพนัธุ์โคเนือ้ในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีติดชำยแดนไทย-กมัพชูำ 

2.1) แมโ่คเนือ้ของเกษตรกร ผสมด้วยน ำ้เชือ้พนัธุ์ชำร์โรเล ่หรือแองกสั จะมีข้อดี คือ โตเร็ว เนือ้มี

คณุภำพสงู แตม่ีข้อด้อย คือ ควำมสมบรูณ์พนัธุ์ต ่ำ น ำ้นมไมค่อ่ยดี 

2.2)แมโ่คเนือ้ของเกษตรกร ผสมด้วยน ำ้เชือ้พนัธุ์กบินทร์บุรี จะมีข้อดี คือ โตเร็วได้เฉลี่ยวนัละ 0.8 

- 1.5 กก./ตวั/วนั เนือ้มีคณุภำพสงู ตวัเมียมีน ำ้นมดี สำมำรถน ำไปผสมกบัโคสำยเลือดยโุรปตอ่ได้ 
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2. ด้านการจัดตัง้กลุ่ม/สหกรณ์/วิสาหกจิชุมชนควรมีกำรวำงแผนและด ำเนินกำร ดงันี ้

1.) รวบรวมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้เป็นกลุ่ม เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรประกอบอำชีพ

กำรเลีย้งโคเนือ้ ท ำให้สำมำรถจะกู้ ยืมเงินจำกแหลง่เงินกู้ เพ่ือลงทนุกำรประกอบอำชีพได้ 

2.) ศึกษำหำแนวทำงกำรปรับปรุงสำยพันธุ์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดเช่น กลุ่มสหกรณ์ ผู้

เลีย้งโคเนือ้จังหวัดสุรินทร์ได้น ำน ำ้เชือ้โคพันธุ์วำกิว จำกประเทศออสเตรเลีย มำผสมแม่พันธุ์โคของเกษตรกร มี

สมำชิก จ ำนวน 150 รำย มีโคลงทะเบียนขุน 400–500 ตวั สหกรณ์รับซือ้ซำกท่ีบ่มแล้ว 14 วนั ตำมเกรดไขมนัแทรก

ในเนือ้ รำคำสงูกวำ่โคลกูผสมพนัธุ์ชำร์โรเลเ่กือบเท่ำตวั ปัจจบุนัผลิตได้เดือนละ 10 ตวั 

3.)วำงกฎระเบียบข้อบงัคบัของกลุม่ให้เหมำะสมกบัสภำพของเกษตรกร 

4.)ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของกลุม่ 

5.)วำงแผนกำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยของกลุม่ 

6.)ระดมทนุ และหำแหลง่เงินทนุเพ่ือสนบัสนนุสมำชิก 

7.)รวบรวมผลผลิตและจ ำหน่ำยผลผลิตของสมำชิก 

8.)ฝึกอบรม ศกึษำดงูำน และพฒันำคณุภำพของสมำชิก 

9.)ปันผลก ำไรคืนสูส่มำชิก 

10.)ช่วยเหลือสงัคมและชมุชน 

3.ด้านอาหารโคเนือ้ควรมีกำรวำงแผนและด ำเนินกำร ดงันี ้

1.) อาหารหยาบ 

1.1) เลือกชนิดพืชอำหำรสตัว์ท่ีเหมำะสมกบัสภำพพืน้ท่ี เช่น พืน้ท่ีมีควำมอดุมสมบูรณ์ดีระบบน ำ้

และชลประทำนดี ควรปลูกหญ้ำเนเปียร์ ควำมอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ีดินไม่ค่อยดี ไม่ค่อยมีน ำ้ ปลูกหญ้ำกินนี ฮำ

มำต้ำ เป็นต้น 

1.2)ควรเลือกพืชอำหำรสตัว์ท่ีให้ผลผลิตต่อไร่สูง เช่น ข้ำวโพด ข้ำวฟ่ำง หญ้ำเนเปียร์ เน่ืองจำก

รำคำท่ีดินของประเทศไทยแพง 

1.3)ต้องผลิตเสบียงสตัว์เพ่ือใช้ในช่วงขำดแคลน เช่น ข้ำวโพดหมกั เนเปียร์หมกั หญ้ำแห้ง และ

ฟำง เป็นต้นและจดัท ำแหลง่ส ำรองอำหำรสตัว์ในพืน้ท่ี 

1.4)เน้นกำรใช้วสัดเุหลือใช้จำกกำรเกษตร เช่น ใบมนัส ำปะหลงัหมกั/แห้ง เปลือกหรือซงัข้ำวโพด 

เปลือกสบัปะรดในแตล่ะพืน้ท่ี 

1.5)รวมกลุม่เกษตรกรผู้ปลกูพืชอำหำรสตัว์ โดยเน้นผลิตอำหำรหยำบคณุภำพดี  
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2.) อาหารข้น 

2.1 เลือกใช้วสัดเุหลือใช้จำกกำรเกษตรในท้องถ่ิน หรือผลพลอยได้จำกโรงงำนอตุสำหกรรม เช่น 

กำกมนั ร ำ ปลำยข้ำว เป็นต้น 

2.2)ผลิตอำหำรข้นใช้เองโดยใช้วตัถดุิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เช่น กำกมนัหมกัยีสต์ 

2.3)ควรมีกำรรวมกลุม่ผลิตอำหำรข้นใช้เองๆ 

4. การป้องกันโรค การสุขาภบิาล และการเคล่ือนย้ายสัตว์ควรมีกำรด ำเนินกำร ดงันี ้

1.)ต้องมีกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรคระบำดสตัว์อย่ำงจริงจงัและตอ่เน่ือง 

2.) กลุ่มเกษตรกรต้องมีกำรประสำนขอสนับสนุนงบประมำณด้ำนเวชภัณฑ์บำงส่วนจำกองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

3.องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องมีข้อมลูพืน้ฐำนด้ำนปศสุตัว์รำยครัวเรือน 

4.)มีกำรพ่นยำฆ่ำเชือ้โรคในพืน้ท่ีเสี่ยงอย่ำงสม ่ำเสมอ 

5.) มีกำรวินิจฉยัโรคในพืน้ท่ีอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือให้สำมำรถควบคมุโรคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6.) มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กำรเลีย้งโคเนือ้ด้ำนตำ่งๆ เช่น กำรลดต้นทนุกำรผลิต กำรป้องกนัโรค กำร

สขุำภิบำล กำรใช้สมนุไพร และภมูิปัญญำ ให้แก่เกษตรกร 

7.)ประชำสมัพนัธ์ระเบียบและกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์ให้กว้ำงขวำง 

5. ด้านการตลาดโคเนือ้และการแปรรูปควรมีกำรวำงแผนและด ำเนินกำร ดงันี ้

1.)โคมีชีวิต 

1.1) ตลำดล่ำง จ ำหน่ำยท่ีฟำร์ม หรือตลำดนัด ควรมีกำรพัฒนำให้มีพันธุ์ประวตัิโคเนือ้ พัฒนำ

ฟำร์มปลอดโรค และมีกำรซือ้ขำยโดยกำรชัง่น ำ้หนกัสตัว์ 

1.2) ตลำดบน จ ำหน่ำยให้แก่กลุม่/สหกรณ์ หรือพ่อค้ำคนกลำง โดยมีประกนัรำคำซือ้ขำย 

2.) เนือ้โค 

2.1) ตลำดล่ำง มีกำรจัดตัง้โรงฆ่ำมำตรฐำนและเขียงสะอำด กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีควำม

หลำกหลำย เพ่ือเพ่ิมมลูคำ่ เช่น เนือ้แดดเดียว แคบหนงัโค เป็นต้น 

2.2) ตลำดบน ต้องพัฒนำกำรบรรจุภัณฑ์ (Packaging) สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำได้ 

(Traceability) และกำรประกนัคณุภำพผลิตภณัฑ์ (GMP, HACCP, Halal) 

3.) พฒันำเร่ืองภำษำในกำรติดตอ่สื่อสำรซือ้ขำย 

4.) ศกึษำขนบธรรมเนียมประเพณีและนิสยัใจคอของแตล่ะประเทศท่ีจะติดตอ่ซือ้ขำย  

5.) กำรตัง้เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้เพ่ือช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล  

ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำร เลี ย้ ง โคเ นื อ้ของเกษตรกรในจังหวัดของภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีพืน้ท่ีติดชำยแดนไทย – ลำวเปรียบเทียบกบั(vs.)จงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีติดชำยแดนไทย – กมัพูชำ

พบว่ำมีควำมคล้ำยคลงึและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั แตกต่ำงกนัเฉพำะจ ำนวนค่ำสงัเกตท่ีศกึษำเท่ำนัน้ โดยพบว่ำ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเลีย้งโคเนือ้ ส่วนใหญ่มีอำยุเฉลี่ย 53.4 ปีvs.51.5 ปีประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร (51.6% 

vs. 57.0%) โดยมีอำชีพหลกัคือท ำนำ/ท ำไร่ (82.5% vs. 78.0%) มีพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรเฉลี่ย 10.6 ไร่vs. 12.5 ไร่ เลีย้ง

โคเนือ้เฉลี่ย 6.5 ตวั vs. 7.5 ตวั มีประสบกำรณ์เลีย้งโคเฉลี่ย 15.5 ปีvs. 16.5 ตวั เหตผุลของเกษตรกรส่วนใหญ่ใน

กำรเลีย้งโค คือ เป็นอำชีพดัง้เดิมของครอบครัว (21.8% vs. 22.0%) รำยได้สม ่ำเสมอ (15.7% vs. 14.9%) และ มี

ควำมตัง้ใจจะเลีย้งอยู่แล้ว (14.2% vs. 15.2%) แหล่งพนัธุ์โคเนือ้ท่ีน ำมำเลีย้ง ได้แก่ ขยำยพนัธุ์จำกฟำร์มของตนเอง 

(49.7% 47.2%) ซือ้จำกฟำร์มของเกษตรกรด้วยกนัเอง (24.2% vs. 26.0%) และซือ้จำกตลำดนดัโคกระบือ (20.1% 

vs. 21.8%) รูปแบบกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์เพ่ือจ ำหน่ำยลกู (33.8% vs. 33.2%) 

และเลีย้งเพ่ือใช้มูลในกำรท ำเกษตรกรรม (30.3% vs. 31.8%) พนัธุ์โคเนือ้ท่ีเลีย้งในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เลีย้งโคเนือ้

ลกูผสมบรำห์มนั (35.1% vs. 33.8%) รองลงมำคือ โคพืน้เมือง (24.9% vs. 25.5%) กำรผสมพนัธุ์โค ส่วนใหญ่ใช้พ่อ

พนัธุ์ (38.5% vs. 39.0%) ใช้วิธีผสมเทียม (23.5% vs. 24.2%) และใช้ทัง้สองวิธี (30.0% vs. 31.7%) มีกำรปลกูพืช

อำหำรสตัว์ ร้อยละ 60.0% vs. 57.5% หญ้ำท่ีนิยมปลกู ได้แก่ หญ้ำรูซี (15.4% vs. 14.2%) หญ้ำกินนี (14.4% vs. 

14.2%) และหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง (13.1% vs. 15.1%) มีพืน้ท่ีปลกูหญ้ำเฉลี่ย 4.5 ไร่ vs. 4.8 ไร่เกษตรกรมีกำรเสริม

อำหำรข้นและแร่ธำตเุพียงร้อยละ 33.5 vs. ร้อยละ 40.0กำรได้รับบริกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ส่วนใหญ่ได้รับบริกำร

เป็นประจ ำทุกปีๆ ละ 2 ครัง้ (59.5% vs. 55.0%) กำรถ่ำยพยำธิโคเนือ้ เกษตรกรร้อยละ 95.0 vs. ร้อยละ 97.5โดยมี

กำรท ำเป็นประจ ำทกๆ ปีละ 1 ครัง้ (34.0% vs. 40.0%) ท ำเป็นครัง้ครำว (25.5% vs. 24.5%) ท ำเป็นประจ ำทกๆ ปี

ละ 2 ครัง้ (24.5% vs. 26.0%) ท ำเป็นประจ ำทกๆ มำกกวำ่ปีละ 2 ครัง้ (11.0% vs. 7.0%) สว่นกำรใช้สมนุไพร เคยใช้

เพียง ร้อยละ 11.5 vs. ร้อยละ 15.0และใช้อีเอม็หรือน ำ้หมกัชีวภำพดแูลรักษำสขุภำพโคเนือ้ ร้อยละ 13.5 vs. ร้อยละ 

16.0 ตำมล ำดบัในรอบปีท่ีผ่ำนมำเกษตรกรมีกำรจ ำหน่ำยโคร้อยละ 63.5 vs. ร้อยละ 60.0จ ำหน่ำยเฉลี่ย3.5 ตวัต่อปี 

vs. 4.1 ตวัต่อปี มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโคเฉลี่ย 77,520 บำทvs. 79,760 บำท หรือจ ำหน่ำยเฉลี่ยตวัละ 22,148.6

บำทvs. 19,453.7 บำทรูปแบบกำรจ ำหน่ำยและก ำหนดรำคำ ส่วนใหญ่มีพ่อค้ำมำรับซือ้ท่ีฟำร์มและตกลงรำคำ

กนัเอง (76.5% vs. 78.0%) กำรใช้ประโยชน์จำกมลูโค พบว่ำ น ำไปปรับปรุงดินในพืน้ท่ีกำรเกษตรอื่นๆ (49.1% vs. 

50.9%) จ ำหน่ำย (25.9% vs. 26.3%) และน ำไปปรับปรุงดินในพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ (20.7% vs. 20.4%) กำรจด

บนัทึกข้อมูลกำรเลีย้งโคเนือ้ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยจดบันทึก (59.5% vs. 54.5%) มีกำรจดบนัทึกบ้ำงแต่ไม่
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ครบถ้วน ร้อยละ 33.2 vs. ร้อยละ 38.5 สว่นปัญหำกำรเลีย้งโคเนือ้มีหลำยปัจจยั ซึง่เกษตรกรมีปัญหำมำกท่ีสดุ ได้แก่ 

ขำดแคลนพืน้ท่ีปลกูพืชอำหำรสตัว์ (27.6% vs. 22.9%) พ่อแม่พนัธุ์รำคำแพง (22.8% vs. 28.6%) วตัถุดิบอำหำร

สตัว์รำคำแพง (20.0% vs. 16.6%)และ หำซือ้โคเนือ้พนัธุ์ดีได้ยำก (19.0% vs. 27.3%) 

ควำมคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกับแนวทำงกำรพัฒนำศกัยภำพกำรเลีย้งโคเนือ้ตำมแนวชำยแดนไทย – 

ลำว ในด้ำนกำรรับรู้เก่ียวกบักำรรวมตวัเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เมื่อเปรียบเทียบกบั(vs.) ท่ีจงัหวดัมี

พืน้ท่ีติดชำยแดนไทย – กมัพูชำพบว่ำมีควำมคล้ำยคลงึและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั แตกต่ำงกนัเฉพำะค่ำสงัเกตท่ี

ศกึษำเท่ำนัน้ โดยพบวำ่เกษตรกรสว่นใหญ่ทรำบแตไ่มเ่ข้ำใจรำยละเอียด (46.0% vs. 53.0%)และไม่ทรำบผลกระทบ

ตอ่กำรเลีย้งโคเนือ้ (53.4% vs. 48.0%) อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรให้ควำมคิดเห็นวำ่ จะต้องมีกำรปรับตวัในกำรเลีย้งโค

เนือ้เพ่ือรองรับกำรจัดตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ในด้ำนกำรจัดกำรเลีย้งดู (30.4% vs. 26.0%) พันธุ์โคเนือ้ 

(24.5% vs. 27.2%) กำรป้องกนัโรคและดแูลสขุภำพโค (24.2% vs. 25.4%) และ ด้ำนอำหำรและกำรให้อำหำรโค

เนือ้ (18.4% vs. 19.6%) เกษตรกรส่วนใหญ่ (95.5% vs. 97.5%) ต้องกำรให้ภำครัฐช่วยเหลือกำรเลีย้งโคเนือ้ และ

ต้องกำรให้สนบัสนนุกำรเลีย้งโคเนือ้ ในด้ำนประกนัรำคำโคเนือ้ (16.7% vs. 18.0%) กำรจดัตัง้กลุม่/สหกรณ์/วิสำหกิจ

ชุมชนผู้ เลีย้งโคเนือ้ (14.0% vs. 12.3%) กำรป้องกันก ำจดัโรคปำกและเท้ำเป่ือย (12.4% vs. 8.0%) กำรจดัตัง้

เครือข่ำยผู้ เลีย้งโคเนือ้/ผู้ประกอบกำร (11.0% vs. 9.3%)และกำรผลิตและจ ำหน่ำยโคเนือ้พนัธุ์ดี (10.2% vs. 11.5%) 

 

ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรศกึษำดงักลำ่ว พบวำ่เกษตรกรมีควำมต้องกำรให้ภำครัฐช่วยเหลือและสนบัสนุนกำรเลีย้งโคเนือ้

ในเร่ืองตำ่งๆ ดงันัน้แนวทำงสง่เสริมกำรเลีย้งโคเนือ้ในจงัหวดัของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีพืน้ท่ีติดชำยแดนไทย – 

ลำว และ ไทย – กมัพชูำ เพ่ือรองรับกำรก้ำวสูป่ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และอำจประยกุต์ใช้ในพืน้ท่ีอื่นๆ ดงันี ้

1.  ด้ำนกำรให้บริกำรต่อเกษตรกรของเจ้ำหน้ำท่ีจำกกรมปศสุตัว์ ควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขด้ำนกำรประสมัพนัธ์ 

กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกรให้รวดเร็วเมื่อเกษตรกรร้องขอ โดยเฉพำะเมื่อโคเจ็บป่วย กำรคลอด ตลอดจนให้

ควำมรู้เก่ียวกบักำรเลีย้งโคเนือ้ให้ถูกต้องตำมหลกัวิชำกำร ซึง่อำจจะใช้วิธีจดัประชุมกลุ่มย่อย หรือแจกเอกสำรคู่มือกำร

เลีย้งโคเนือ้ให้แก่เกษตรกร  

2.  ปัญหำพืน้ท่ีกำรเลีย้งดู และอำหำรหยำบไม่พอเพียง เจ้ำหน้ำท่ีของกรมปศุสตัว์ ควรให้ค ำแนะน ำวิธีกำร

ส ำรองอำหำรหยำบ เช่น กำรท ำหญ้ำหมกั หญ้ำแห้ง หรือกำรปลกูหญ้ำหรือพืชชนิดอื่น กำรใช้ผลพลอยได้จำกกำรเกษตร 

น ำมำเลีย้งโคเนือ้ เช่น กำรปลกูหญ้ำสวนครัวท่ีให้ผลผลิตตอ่ไร่สงู ดงัเช่น หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หญ้ำกินนีสีม่วง หญ้ำรู

ซี เป็นต้น หรือกำรปลกูกระถินริมรัว้ เพ่ือตดัให้กินในคอกหลงัจำกโคกลบัเข้ำคอกเวลำกลำงคืน 
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3.  ปัญหำกำรขำดแคลนแหล่งเงินทุน ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรจดัตัง้กลุ่ม แนะน ำกำรเขียนโครงกำรเลีย้ง

โค เพ่ือขอสนบัสนุนกู้ ยืมเงินจำกแหล่งเงินทุน เช่น ธกส. หรือร่วมมือกับส่วนรำชกำรอื่น เช่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(อบต.) ในพืน้ท่ี เพ่ือหำแหลง่เงินทนุแก่เกษตรกร 

4.  กรมปศสุตัว์ควรมีนโยบำยสนบัสนุนงบประมำณ เพ่ือพฒันำกำรเลีย้งโคเนือ้ในหมู่บ้ำนศกัยภำพสงู ให้

เป็นหมู่บ้ำนตวัอย่ำงกำรเลีย้งโคเนือ้ของแต่ละอ ำเภอเช่น กำรสนับสนุนยำถ่ำยพยำธิ ยำรักษำโรค และวคัซีน แก่กลุ่ม

เกษตรกร มีกำรจดัประกวดแข่งขนัโคเนือ้ เพ่ือสนบัสนนุคดัเลือกสตัว์พนัธุ์ดีในพืน้ท่ีไว้ขยำยพนัธุ์ตอ่ไป 

5. ควรมีกระบวนสง่เสริมกำรเรียนรู้ ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรอย่ำงตอ่เน่ือง กำรก ำหนดหลกัสตูรควรให้มีเนือ้หำ

สำระครอบคลุม โดยเน้นในเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย ท ำกำรอบรมในระยะสัน้ ในช่วงท่ีเกษตรกรว่ำงงำน โดยมีกำร

บรรยำย กำรสำธิตหรือฝึกปฏิบตัิไปพร้อมๆกนัเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ เกิดควำมเช่ือมัน่และท ำได้เอง 

6.  กำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนกำรรับรู้เก่ียวกับกำรรวมตวัเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน รัฐบำลจะต้องมีกำร

ประชำสมัพันธ์ ชีแ้จงรำยละเอียดทัง้ด้ำนหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ ให้ประชำชนไปรับทรำบ

ข่ำวสำร วำงแผนกำรประกอบอำชีพด้ำนปศสุตัว์ เพ่ือให้สำมำรถรองรับสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต 

7. ควรมีนโยบำยสนบัสนนุงบประมำณแก่เกษตรกรท่ีเลีย้งพ่อ-แม่พนัธุ์ดีหรือมีขนำดใหญ่อยู่แล้วในพืน้ท่ี ให้

สำมำรถเลีย้งดโูคเนือ้ได้อย่ำงยัง่ยืน เช่น สนบัสนุนค่ำซ่อมแซมโรงเรือน ค่ำอำหำรหยำบ อำหำรข้น ยำรักษำโรค เป็น

รำยปี หรือสนับสนุนน ำ้เชือ้โคเนือ้พันธุ์ดี ตลอดจนกำรประสัมพันธ์ฟำร์มดังกล่ำวให้เกษตรกรรำยอื่นได้รู้จัก และ

สำมำรถไปซือ้โคจำกฟำร์มโคเนือ้พนัธุ์ดีไปขยำยพนัธุ์ตอ่ไป 

8.  จำกผลกำรศึกษำครัง้นีส้ำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรในพืน้ท่ีและ

ประยกุต์ใช้ในพืน้ท่ีอื่นๆ โดยกรมปศสุตัว์ควรเน้นกำรสง่เสริมและวำงยุทธศำสตร์กำรผลิตปศสุตัว์โดยเฉพำะโคเนือ้ใน 

4 ด้ำน ได้แก่ กำรลดต้นทนุ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต สร้ำงมลูคำ่สินค้ำปศสุตัว์ และ วำงแผนกำรตลำดให้เหมำะสม

กบัสตัว์แตล่ะชนิด  

 

ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำศกัยภำพกำรเลีย้งโคเนือ้ของเกษตรกรในจังหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมี

พืน้ท่ีติดชำยแดนไทย – ลำว และ ไทย – กมัพชูำสรุปได้ ดงันี ้

จุดแขง็ (Strength) 

1. เกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้สว่นใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อยใช้แรงงำนในครัวเรือนท ำให้ต้นทนุกำรผลิตต ่ำ 

2. มีแหลง่อำหำรหยำบท่ีมีปริมำณมำกและรำคำถูกมีผลพลอยได้จำกกำรเกษตรและโรงงำนอตุสำหกรรม

เกษตร ได้แก่ ฟำงข้ำว ต้นและเปลือกข้ำวโพด เปลือกสบัปะรด ต้นถัว่หลงักำรเก็บเก่ียว เศษเหลือจำกโรงงำนผลไม้

กระป๋องประเภทตำ่งๆ สำมำรถใช้เป็นอำหำรเลีย้งโคเนือ้ ท ำให้ลดต้นทนุกำรผลิต 
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3. มีระบบกำรเลีย้งท่ีสอดคล้องกบัศกัยภำพของเกษตรกรเพ่ือผลิตเนือ้โคให้ตรงกบัควำมต้องกำรของตลำด 

เช่นเกษตรกรท่ียำกจนจะเลีย้งโคด้วยหญ้ำธรรมชำติเพ่ือให้ได้น ำ้หนกัส ำหรับเข้ำขนุหรือเลีย้งโคพืน้เมืองแบบปลอ่ย

แทะเลม็ตำมทุ่งหญ้ำสำธำรณะ กลุม่ท่ีมีทนุพอสมควรก็จะเลีย้งโคมนัซึง่ใช้ระยะเวลำสัน้ สว่นกลุม่ท่ีมีเงินทนุหรือมี

ระบบสหกรณ์ก็สำมำรถเลีย้งโคขนุคณุภำพได้ 

4. ประเทศไทยมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนสำยพนัธุ์ มีสำยพนัธุ์ดีในประเทศ และมีควำมสำมำรถในกำร

ปรับปรุงสำยพนัธุ์สงู 

5. มีหน่วยงำนของภำครัฐท่ีมีศกัยภำพสงูในกำรท ำกำรศกึษำด้ำนกำรผลิตสตัว์ ด้ำนอำหำรสตัว์ ด้ำนกำร

ป้องกนัก ำจดัโรคระบำดสตัว์ ด้ำนกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์สตัว์กระจำยอยู่ทัว่ประเทศ 

6. ศกัยภำพกำรผลิตโคเนือ้ของเกษตรกรไทยสูงเน่ืองจำกมีฝูงแม่พันธุ์พืน้ฐำนท่ีดีมีควำมพร้อมด้ำนกำร

จดักำร โรงเรือน ควำมรู้ เทคโนโลยีและควำมช ำนำญในกำรเลีย้งโคเนือ้สงู 

7.สภำพภมูิอำกำศมีควำมเหมำะสม ไมม่ีพำยหุรือมรสมุท่ีรุนแรง 

จุดอ่อน (Weak) 

1. เกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย มีอำยุมำก มีกำรศกึษำน้อย กำรยอมรับควำมรู้

หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือกำรพฒันำอำชีพกำรเลีย้งโคเนือ้เป็นไปได้ช้ำ 

2. ผู้ เลีย้งเป็นเกษตรกรรำยย่อยยงัขำดกำรรวมกลุม่ท ำให้ยำกต่อกำรควบคมุคณุภำพและปริมำณกำรผลิต 

ขำดกำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือให้เกิดเช่ือมโยงระหวำ่งกำรผลิตและกำรตลำด 

3. มีปัญหำโรคปำกและเท้ำเป่ือยระบำดอยู่ในประเทศ ท ำให้มีข้อจ ำกดักำรส่งโคมีชีวิตและเนือ้โคไปขำย

ตำ่งประเทศ 

4. กำรใช้พืน้ท่ีกำรเกษตรยงัไมเ่หมำะสม ขำดแคลนพืน้ท่ีมีระบบชลประทำนส ำหรับปลกูพืชอำหำรสตัว์ ท ำ

ให้มีพืชอำหำรสตัว์ไมเ่พียงพอในกำรเลีย้งโคเนือ้ 

5. กำรเลีย้งโคเนือ้ต้องลงทนุสงูผลตอบแทนในระยะเวลำนำนและขำดแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่ำ 

6. โคเพศเมียถกูท ำลำย ท ำให้ขำดแมโ่คพืน้ฐำนในกำรผลิตโคเนือ้ 

7. กำรซือ้ขำยโคและเนือ้โคยงัไม่มีมำตรฐำนทัง้ในด้ำนคณุภำพและรำคำยงัไม่มีกำรจดัแบ่งเกรดคณุภำพ

เนือ้โค 

8. โรงฆ่ำสว่นใหญ่ยงัไมไ่ด้มำตรฐำน 

9. วคัซีนส ำหรับป้องกนัโรคระบำดไมเ่พียงพอ เช่น วคัซีนป้องกนัโรคปำกเท้ำเป่ือย โรควณัโรค โรคคอบวม 

โรคแท้งติดตอ่ เป็นต้น 
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10. ระเบียบ ข้อบงัคบัวำ่ด้วยกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์และซำกสตัว์ไมเ่อือ้อ ำนวยควำมสะดวกต่อระบบ

กำรตลำด ต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนั 

โอกาส(Opportunity) 

1. ไมม่ีข้อขดัแย้งทำงกำรเมืองกบักลุม่ประเทศมสุลิม ท ำให้มโีอกำสสง่ออกเนือ้โคได้ทัว่โลก 

2. ช่ือเสียงอำหำรไทยท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ท ำให้มีโอกำสพฒันำเนือ้โคเพ่ือกำรสง่ออกประเภทพร้อมบริโภค  

3. สำมำรถสร้ำงเอกลกัษณ์ของเนือ้โคไทย เช่นเนือ้จำกโคพืน้เมืองท่ีมีขนำดเล็กโตได้ดีในสภำพปล่อยเลีย้ง

ตำมธรรมชำติ อำจจดัเป็น organic beef หรือ natural beef ได้ 

4. มีระบบกำรผลิตเนือ้โคคุณภำพสูงอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีคุณภำพเทียบเท่ำกับเนือ้โคท่ีผลิตได้ใน

ตำ่งประเทศ  

5. ควำมต้องกำรบริโภคเนือ้คณุภำพดีมีสงูขึน้ได้แก่นกัท่องเท่ียวและผู้บริโภคภำยในประเทศหนัมำบริโภค

เนือ้คณุภำพ มีควำมสะอำดและปลอดภยั 

6. ผลจำกกำรท ำข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) ท ำให้ประเทศไทยมีโอกำสส่งโคเนือ้ไปจ ำหน่ำย

ตำ่งประเทศเพ่ิมมำกขึน้ 
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การศึกษาการใช้เนือ้สุกรส่วนขาหน้าและขาหลังของสุกรแม่พันธ์ุคัดทิง้ในการท าลูกชิน้ 
 

อ าพล วริทธิธรรม  เอือ้งพลอย ใจลงักำ  วฒุชิยั ลดัเครือ  

 
บทคัดย่อ 

อุตสำหกรรมกำรผลิตสุกรจะมีกำรคดัทิง้สุกรแม่พันธุ์เป็นปกติ  เนือ้สุกรแม่พันธุ์จะมีเส้นใยท่ีหยำบและมี
ควำมเหนียวมำกกวำ่สกุรอำยุน้อยจึงนิยมน ำเนือ้สกุรแม่พนัธุ์คดัทิง้มำท ำกำรแปรรูปเป็นลกูชิน้และผลิตภณัฑ์  อื่น ๆ 
แตเ่น่ืองจำกเนือ้สกุรแม่พนัธุ์คดัทิง้แต่ละส่วนได้แก่ ส่วนขำหน้ำ  ส่วนสนั  และส่วนขำหลงัมีคณุภำพท่ีแตกต่ำงกนัไป 
กำรศกึษำในครัง้นีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษำถงึผลกำรใช้เนือ้สกุรสว่นขำหน้ำ (สนัคอและไหล่) และขำหลงั (สะโพก) 
ของสกุรแม่พนัธุ์คดัทิง้ท่ีมีต่อค่ำคณุภำพต่ำงๆของลกูชิน้หม ูวำงแผนกำรทดลองแบบส่วนผสมได้  10 สิ่งทดลอง โดย
แปรผนัระดบักำรใช้เนือ้สว่นขำหน้ำ (0-100%) และเนือ้สว่นขำหลงั (0-100%) พบว่ำเนือ้แดงส่วนขำหน้ำ และขำหลงั  
มีผลต่อค่ำควำมแน่นเนือ้ ปริมำณโปรตีน ปริมำณไขมนั ควำมชอบด้ำน ควำมชุ่มฉ ่ำ ลกัษณะเนือ้สมัผสั และกำร
ยอมรับโดยรวม  โดยกำรใช้เนือ้ขำหลงัในสดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้ค่ำควำมแน่นเนือ้ ปริมำณโปรตีน ควำมชอบด้ำน 
ควำมชุ่มฉ ่ำ ลกัษณะเนือ้สมัผัส และกำรยอมรับโดยรวม มีค่ำท่ีเพ่ิมขึน้ และ ปริมำณไขมนั มีค่ำลดลง  อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติ (p ≤ 0.05)    โดยสดัสว่นเนือ้แดงท่ีเหมำะสมในกำรท ำลกูชิน้มำกท่ีสดุคือ สตูรท่ีมีสดัส่วนปริมำณ
ขำหน้ำ ร้อยละ 39 และมีปริมำณขำหลงัร้อยละ 61 ซึง่ได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภค และ มีต้นทุนในกำรผลิตต ่ำกว่ำ
สตูรอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : ลกูชิน้หม ูขำหน้ำ ขำหลงั สนัคอ ไหล ่หมแูมพ่นัธุ์คดัทิง้ 

เลขทะเบียนวิชาการ : 58(2)-0211-002 
ศนูย์พฒันำอตุสำหกรรมปศสุตัว์ กองสง่เสริมและพฒันำกำรปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์  
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Using of fore leg and hind leg lean meat from culling sow for the pork ball production 
 

Amphon Warittitham  Auengploy Chailangka  Wuttichai Ladkrue   
 

Abstract 
The aim of this study was to evaluate the effect and ratio of fore leg (butt and shoulder) and hind 

leg (ham) lean meat from culling sow on qualities of pork ball. The ratio of fore leg and hind leg lean meat 
was conducted by mixture design. The experiment was varied the amount of fore leg (0-100%) and hind 
leg (0-100%)  with 10 treatments. Results revealed that fore leg and hind leg lean meat had effects on 
firmness, protein content, fat content, juiciness liking, texture liking and overall liking. As the ratio of hind 
leg increased, the firmness, protein content, juiciness liking, texture liking and overall liking of pork ball 
significantly increased (p ≤ 0.05) but significantly decreased (p ≤ 0.05) in fat content. The optimal ratio of 
lean meat in pork balls are 39% fore leg and 61% hind leg. This formula was accepted by consumers 
(n=50) and it had lower production cost (119.53 baht/Kg.) than another formulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keyword : Pork ball, Fore leg, Hind leg, Butt, Shoulder, Ham,  Culling sow 

Registered No. : 58(2)-0211-002 
Livestock Industry Development Center, Division of Livestock Extension and Development, Department of Livestock Development 
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ค าน า  

ลกูชิน้หม ู หมำยถงึ ผลิตภณัฑ์ท่ีท ำจำกเนือ้หม ูเคร่ืองเทศ หรือสมนุไพร เช่น กระเทียม รำกผกัชี พริกไทย
ด ำ เคร่ืองปรุงรส เช่น เกลือและวตัถเุจือปนอำหำรอื่น โดยกำรน ำมำบดจนละเอียด ผสมรวมเป็นเนือ้เดียวกนัแล้วท ำ
ให้เป็นรูปร่ำงตำมต้องกำร ลวกให้สกุ ผึง่ลมจนเย็น (มผช. 304/2547)   ซึง่ลกูชิน้หมเูป็นผลิตภณัฑ์ประเภทมวลเหนียว 
หรือ emulsion product (วิรัตน์ และณฏัยำพร, 2550) 

อิมลัชัน่ หมำยถึงกำรผสม และอยู่ร่วมกนัของของเหลว 2 ชนิด ท่ีปกติเข้ำกนัไม่ได้ โดยของเหลวชนิดหนึ่ง
กระจำยอยู่โดยทัว่ไปในสว่นผสมในรูปของหยดเล็กละเอียดของเหลวชนิดท่ีกระจำยนีเ้รียกว่ำเป็น dispersed phase 
ส่วนของเหลวอีกส่วนท่ี disperse phase กระจำยตวัอยู่รอบเรียก continuous phase (สญัชยั, 2551) กำรเกิด
อิมลัชัน่ในผลิตภณัฑ์เนือ้เป็นประเภท oil in water emulsion โดยมีน ำ้ท ำหน้ำท่ีเป็น continuous phase ไขมนัเป็น 
dispersed phase และมี Myofibrillar protein ซึ่งเป็นโปรตีนในเส้นใยกล้ำมเนือ้ ท ำหน้ำท่ีเป็นตัวประสำน 
(emulsifier) (ไพโรจน์ และสภุำพร, 2545) 

แม่สกุรท่ีถูกคดัทิง้ เน่ืองมำจำก แม่สกุรท่ีอำยุมำก หรือเสื่อมสมรรถภำพในด้ำนต่ำงๆ (Dijkhuizen, et al., 
1989) ซึง่ในปี พ.ศ. 2555 มีกำรผลิตสกุรในประเทศไทยปี  จ ำนวน 12.82 ล้ำนตวั (ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 
2556) ท ำให้มีแม่พันธุ์สกุรท่ีเกษตรกรใช้ในกำรผลิตลูกสุกรมีจ ำนวนมำก เมื่อสิน้สดุกำรผลิตลูกสกุรแล้วต้องคดัแม่
พนัธุ์สกุรเหล่ำนัน้ออกจำกฝูง ซึง่แม่พนัธุ์ท่ีถูกคดัทิง้จำกลกูฟำร์มของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ในภำคเหนือ ส่วนใหญ่จะมีอำยุเฉลี่ย 2 ปี มีทัง้หมด 35 ตวั/วัน โดยรำคำขำยของเนือ้แดงแม่พันธุ์สุกรคัดทิง้ใน
ท้องตลำด    อยู่ท่ี 62 – 63 บำทตอ่กิโลกรัม (สิรินภำ, 2557) ซึง่มีรำคำต ่ำ เน่ืองจำกคณุภำพของเนือ้สกุรแม่พนัธุ์ท่ีถูก
คดัทิง้มีเนือ้สมัผัสเส้นใยท่ีหยำบกว่ำ และเหนียวกว่ำสุกรท่ีมีอำยุน้อย  (วิรัตน์ และทิพย์มน, 2553)  จึงยำกท่ีจะ
น ำมำใช้ในกำรแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ ในกำรศกึษำวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภำพเนือ้ และกำรแปรรูปสกุรแมพ่นัธุ์ท่ีถูกคดั
ทิง้ยงัมีงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้องไมม่ำกนกั โดยงำนวิจยัของ ทิพย์มนต์ (2552) ท่ีท ำกำรศกึษำควำมแตกต่ำงของพนัธุ์ และ
อำยตุอ่คณุภำพของเนือ้สกุรและผลิตภณัฑ์ลกูชิน้หมู พบว่ำ อำยุมีผลต่อคณุภำพบำงอย่ำงของเนือ้สกุร และลกูชิน้ท่ี
ผลิตจำกสกุรต่ำงอำยุ โดย อำยุสุกรมีผลต่อเปอร์เซ็นต์กำรสญูเสียน ำ้ของเนือ้ ส่วนประกอบโปรตีน และไขมนัในเนือ้
สกุร โดยเนือ้แมส่กุรมีเปอร์เซน็ต์กำรสญูเสียของน ำ้มำกกวำ่เนือ้สกุรขนุ ส ำหรับในผลิตภณัฑ์ลกูชิน้ พบวำ่อำยขุองสกุร
มีผลต่อคุณลกัษณะของสีทัง้ทำงด้ำนกำรตรวจประเมินคณุภำพด้วยวิธีตรวจชิม และกำรใช้เคร่ืองมือตรวจวดัสี ซึ่ง
ลกูชิน้ท่ีผลิตจำกเนือ้แมส่กุรจะมีลกัษณะแดงและเข้มกวำ่ลกูชิน้ท่ีผลิตจำกเนือ้สกุรขนุ  

 เน่ืองจำกโรงงำนตดัแตง่และแปรรูปเนือ้สกุร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่สงักดั กิจกำรสกุรครบวงจร บมจ.ซพีี
เอฟ (ประเทศไทย) พบวำ่ ปัญหำของคณุภำพลกูชิน้หมท่ีูผลิตจำกสกุรแมพ่นัธุ์คดัทิง้ท่ีทดลองผลิตได้ในแตล่ะครัง้ มี
คณุภำพไมส่ม ่ำเสมอ เน่ืองจำกไมม่ีสดัสว่นท่ีแนช่ดัของปริมำณเนือ้สกุรในแตล่ะสว่นท่ีจะน ำมำท ำลกูชิน้ จงึได้เข้ำมำ
ขอค ำปรึกษำ และขอควำมช่วยเหลือจำกทำงศนูย์พฒันำอตุสำหกรรมปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์  เพ่ือท ำกำรศกึษำถงึ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1781/pork-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1331/spice-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2364/herb-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2354/garlic-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0754/condiment-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1464/salt-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0331/food-additive-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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สดัสว่นกำรผสมกนัของเนือ้แดงสว่นขำหน้ำ (สนัคอและไหล)่ และ สว่นขำหลงั (สะโพก) จำกสกุรแมพ่นัธุ์คดัทิง้ ท่ีมีผล
ตอ่คำ่คณุภำพทำงกำยภำพ เคมี และ ประสำทสมัผสัของลกูชิน้ เพ่ือให้ได้ลกูชิน้ท่ีมีคณุภำพสม ่ำเสมอ และเป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริโภคตอ่ไป 
  

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
กรรมวิธีการผลิตลูกชิน้ 

ลูกชิน้ท่ีใช้ในกำรศึกษำเป็นสูตรลูกชิน้ท่ีประยุกต์จำกสูตรของกรมปศุสัตว์ แสดงดังตำรำงท่ี 1 โดยน ำ
ส่วนผสมทัง้หมดตีผสมในเคร่ืองสบัผสม  และบีบเป็นลกูกลมๆโดยเคร่ืองปัน้ลกูชิน้  น ำไปต้ม 2 ครัง้ท่ีอณุหภูมิ 60 
องศำเซลเซียส 5 นำที และท่ีอุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียส 20 นำที ท ำกำรลดอุณหภูมิโดยกำรแช่น ำ้ท่ี 10 องศำ
เซลเซียส เป็นเวลำ  10 นำที จำกนัน้เก็บรักษำในห้องเย็นท่ีอณุหภูมิ 4 องศำเซลเซียสเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 คืนก่อน
น ำไปทดสอบ 

ตารางที่ 1 สูตรลูกชิน้ที่ประยุกต์จากสูตรของกรมปศุสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง 

ส่วนประกอบ ที่มาส่วนประกอบ ปริมาณ(%) 

 เนือ้หม ู โรงงำนตดัแตง่และแปรรูปเนือ้สกุร อ.ดอยสะเก็ด 62.81 

 มนัหม ู
จ.เชียงใหม ่สงักดั กิจกำรสกุรครบวงจร บมจ.ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) 

12.56 

 น ำ้แข็ง ร้ำนน ำ้แข็งหน้ำมอ, ประเทศไทย 18.84 

 เกลือ บริษัทอตุสำหกรรมเกลือบริสทุธ์ิ จ ำกดั, ประเทศไทย 2.51 

 พริกไทย 
บริษัท อำจจิตต์ อินเตอร์เนชัน่เนล เพ็พเพอร์ แอนด์ 
สไปซ์ จ ำกดั 

0.38 

 ผงชรูส 
บริษัทอำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ำกดั, ประเทศ
ไทย 

0.13 

 แป้งมนัส ำปะหลงั บริษัท โอเช่ียนฟดูส์ ประเทศไทย จ ำกดั, ประเทศไทย 2.51 

 ฟอสเฟต บริษัทฟู้ ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จ ำกดั, ประเทศไทย 0.25 

  รวม   100.00 
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การศึกษาถึงสัดส่วนการผสมกันของเนือ้แดงส่วนขาหน้า (สันคอและไหล่) และส่วนขาหลัง (สะโพก) จาก
สุกรแม่พันธ์ุคัดทิง้ ที่มีผลต่อค่าคุณภาพทางกายภาพ เคมี และ ประสาทสัมผัสของลูกชิน้  

 ท ำกำรศกึษำถงึสดัสว่นของเนือ้แดงสว่นขำหน้ำ (สนัคอและไหล)่  และ สว่นขำหลงั (สะโพก) ท่ีน ำมำผสมกนั 
จำกสกุรแม่พนัธุ์คดัทิง้ ท่ีมีผลต่อค่ำคณุภำพทำงกำยภำพ เคมี และ ประสำทสมัผสัของลกูชิน้  โดยสดัส่วนกำรผสม
ของเนือ้แดงส่วนขำหลงั (สะโพก) และส่วนขำหน้ำ (สนัคอและไหล่) คิดเป็น 100 % ของส่วนผสมเนือ้หม ู62.81 % 
(ตำมสตูรในตำรำงท่ี 1)   โดยมีระดบัปัจจยัท่ีท ำกำรผนัแปร ดงัตำรำงท่ี 2   และมีสิ่งทดลอง (Treatment) ดงัตำรำงท่ี 
3  วำงแผนกำรทดลอง Mixture design แบบ D-Optimal   ใช้โปรแกรม Design Expert version 6.0.2  (Statease 
Inc., Minneapolis, MN) ก ำหนดสตูรตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด จะได้สตูรผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 10 สิ่งทดลอง ท่ีมีจดุซ ำ้ 5 จดุ 
ข้อมูลท่ีได้จะน ำมำวิเครำะห์หำช่วงของสัดส่วนเนือ้ขำหน้ำและขำหลงัท่ีเหมำะสม (optimization) ใช้วิธีกำรพืน้ผิว
ตอบสนอง (RSM) โดยใช้โปรแกรม Design-expert version 6.0.2 (StateaseInc., USA)   

ตารางที่ 2 ระดับสูง- ต ่า ของสัดส่วนเนือ้สุกรในการผลิตลูกชิน้ 

ส่วนผสม             ระดับต ่า (%)                  ระดับสูง   (%) 

สว่นขำหน้ำ         0                  100 
สว่นขำหลงั          0                100 

 

ตารางที่ 3 สิ่งทดลอง (Treatment) การศึกษาถงึสัดส่วนการผสมกันของเนือ้แดงส่วนขาหลัง (สะโพก) และ
ส่วนขาหน้า  (สันคอและไหล่)  จากสุกรแม่พันธ์ุคัดทิง้ 

สิ่งทดลอง (Treatment) ปริมาณส่วนขาหน้า (%) ปริมาณส่วนขาหลัง (%) 

1 25 75 
2 50 50 

3 100 0 
4 0 100 

5 100 0 
6 0 100 

7 75 25 

8 0 100 
9 50 50 

10 100 0 
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การทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ (เนือ้สัมผัส) 

 ท ำกำรประเมินคณุลกัษณะทำงด้ำนควำมแน่นเนือ้ (Firmness) ของลกูชิน้จ ำนวน 10 สิ่งทดลองด้วยเคร่ือง 
Texture analyser (TA-XT2, UK) โดยท ำกำรต้มลกูชิน้ท่ีจะท ำกำรประเมินในน ำ้เดือดเป็นเวลำ 3 นำที เก็บไว้ใน
ภำชนะท่ีปิดสนิทตัง้ทิง้ไว้ให้เย็นท่ีอณุหภมูิห้อง (25 องศำเซลเซียส) โหลดเซลล์ท่ีใช้ในกำรวดัค่ำ 50 กิโลกรัม แต่ละสิ่ง
ทดลองจะท ำกำรวดัคำ่ 10 ตวัอย่ำง 

การทดสอบคุณภาพทางด้านเคมี 

ท ำกำรประเมินคณุลกัษณะทำงด้ำนเคมีโดยท ำกำรวดัคำ่ 
- ปริมำณโปรตีนโดย Kjeldahl method ตำมวิธีของ AOAC (1998) 
- ปริมำณไขมนั โดยชดุสกดัไขมนั (Soxtec Extractor Model 2050, Auto system, Sweden) 

การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ท ำกำรประเมินคณุภำพทำงด้ำนประสำทสมัผสั โดยใช้วิธีกำรให้คะแนนควำมชอบ  1 ถงึ 9   (9-point 
hedonic scale) คะแนน 1 คือไมช่อบอย่ำงย่ิง คะแนน 5 คือเฉย ๆ และคะแนน 9 คอื ชอบมำกอย่ำงย่ิง  โดย
คณุลกัษณะท่ีทดสอบมีดงันีค้อื สี (Color) กลิ่นรส (Flavor) ควำมชุ่มฉ ่ำ (Juiciness) ลกัษณะเนือ้สมัผสั (Texture) 
และกำรยอมรับโดยรวม (Overall Acceptability) ท ำกำรทดสอบกบัผู้ทดสอบท่ีไมผ่่ำนกำรฝึกฝน จ ำนวน 50 คน ท ำ
กำรเตรียมตวัอย่ำงท่ีใช้ทดสอบชิมโดยท ำกำรต้มลกูชิน้ท่ีจะท ำกำรประเมินในน ำ้เดือดเป็นเวลำ 3 นำที เสิร์ฟตวัอย่ำง
ในถงุร้อนขนำดเลก็ ตวัอย่ำงละ 1 ชิน้ ก ำหนดรหสัเลขสุม่สำมตวัติดท่ีข้ำงถงุ เสิร์ฟตวัอย่ำงทีละตวัอย่ำงแบบสุม่   

การวิเคราะห์ทางสถติ ิ

 ข้อมลูที่ได้จะน ำมำวิเครำะห์หำช่วงของสตูรท่ีเหมำะสม (Optimization) ใช้วิธีกำรพืน้ผิวตอบสนอง (RSM) 
โดยใช้โปรแกรม Design-expert โดยมีค่ำท่ีใช้ในกำรคดัเลือกสดัสว่นเนือ้ท่ีเหมำะสม ในกำรผลิตลกูชิน้จำกเนือ้สกุร
แมพ่นัธุ์คดัทิง้ คือ คะแนนกำรยอมรับคณุภำพทำงประสำทสมัผสัในด้ำนตำ่งๆ อย่ำงน้อย 6 คะแนน  

การศึกษาต้นทุนการผลิต 

 ท ำกำรศกึษำต้นทนุในกำรผลิตซึง่แบ่งออกเป็น 3 สว่น คือ วตัถดุิบ แรงงำน และคำ่ปัจจยักำรผลิตของลกูชิน้
ท่ีผลิตจำกหมแูมพ่นัธุ์คดัทิง้สตูรสดุท้ำยท่ีได้จำกกำรทดลอง เทียบกบัลกูชิน้สตูรพืน้ฐำนของกรมปศสุตัว์ ตำมวิธีของ
เพ็ญศรี (2549) 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การศึกษาถงึสัดส่วนการผสมกันของเนือ้แดงส่วนขาหน้า (สันคอและไหล่) และส่วนขาหลัง (สะโพก) จาก
สุกรแม่พันธ์ุคัดทิง้ ที่มีผลต่อค่าคุณภาพทางกายภาพ เคมี และ ประสาทสัมผัสของลูกชิน้  

 ในกำรศึกษำถึงสัดส่วนท่ีเหมำะสมของเนือ้แดงส่วนขำหน้ำ และขำหลัง  ในกำรผลิตลูกชิน้  วำงแผนกำร
ทดลอง      Mixture design    แบบ D-Optimal   จะได้สตูรผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 10  สิ่งทดลอง รำยละเอียดของแต่ละ
สตูรแสดงในตำรำง 3   น ำตวัอย่ำงลกูชิน้จำกทัง้ 10 สตูร ไปท ำกำรวดัค่ำคณุภำพต่ำงๆ ได้ผลกำรทดลอง แสดงดงั
ตำรำงท่ี 4 และ 5 พบวำ่ คำ่ควำมแน่นเนือ้ อยู่ในช่วง 612.29±87.12 ถงึ 1252.76±146.11 กรัม-แรง  ปริมำณโปรตีน
เท่ำกับ ร้อยละ 14.65±0.40 ถึง  15.35±0.75 ปริมำณไขมนั เท่ำกับ ร้อยละ 5.18±0.31 ถึง 5.42±0.10 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกบัข้อก ำหนดมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ชุมชนลกูชิน้หม ู(ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม, 2547) 
ท่ีก ำหนดให้ ลกูชิน้หม ูต้องมีปริมำณโปรตีนมำกกวำ่ร้อยละ 14 และมีปริมำณไขมนัไมเ่กินร้อยละ 6    พบวำ่ลกูชิน้หมู
ท่ีท ำกำรทดลองมีคณุภำพท่ีเป็นไปตำมข้อก ำหนด  

ตารางที่ 4  คุณภาพทางด้านกายภาพ และเคมีของลูกชิน้ 10 สิ่งทดลอง 

สิ่งทดลอง 
(Treatment) 

คุณภาพทางด้านกายภาพ คุณภาพทางด้านเคมี 

ความแน่นเนือ้ (Firmness) 
(กรัม-แรง) 

ปริมาณโปรตีน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณไขมัน 
(ร้อยละ) 

1 1137.75±43.91 15.12±0.13 5.28±0.27 
2 840.83±69.43 15.02±0.18 5.26±0.09 
3 623.65±46.85 14.65±0.40 5.42±0.10 
4 1143.39±122.36 15.21±0.22 5.20±0.10 
5 581.89±41.67 14.78±0.34 5.37±0.12 
6 1221.64±217.89 15.35±0.75 5.18±0.31 
7 819.43±99.55 14.89±0.50 5.33±0.14 
8 1252.76±146.11 15.19±0.38 5.21±0.56 
9 890.59±58.93 14.96±0.23 5.32±0.43 
10 612.29±87.12 14.85±0.65 5.36±0.28 

คำ่เฉลี่ย ± สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคำ่คณุภำพตำ่งๆ วดัคำ่ 3 ซ ำ้  
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ตารางที่ 5  คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของของลูกชิน้ 10 สิ่งทดลอง 

สิ่งทดลอง 
(Treatment) 

คะแนนความชอบคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส (n=50) 

สี กลิ่นรส ความชุ่มฉ ่า 
ลักษณะ
เนือ้สัมผัส 

การยอมรับ
โดยรวม 

1 5.49±1.10 6.13±0.69 6.23±1.13 6.21±1.16 6.32±1.22 
2 6.11±0.94 6.19±0.83 5.87±0.91 5.83±0.81 6.12±0.88 
3 5.82±0.76 6.07±1.06 5.23±1.03 5.20±0.97 5.80±0.84 

4 6.76±0.78 6.07±1.38 6.73±0.69 6.43±1.49 6.33±1.02 
5 6.17±1.14 6.14±1.62 5.28±1.57 5.45±1.75 5.77±1.43 
6 6.53±1.01 6.15±0.61 6.98±1.19 6.21±1.03 6.40±0.89 
7 6.33±0.57 6.00±0.83 5.63±1.07 5.60±0.97 5.91±0.81 
8 6.28±0.96 6.04±0.63 6.75±0.86 6.53±0.87 6.21±1.41 
9 6.41±0.52 6.32±0.42 5.93±1.09 5.92±0.64 5.94±0.76 

10 5.67±0.14 5.83±0.38 5.13±0.47 5.56±0.91 5.97±0.84 
* คำ่เฉลี่ยของคะแนนควำมชอบของผู้บริโภคจ ำนวน 50 คน ทดสอบโดยใช้ 9-point hedonic scale โดย คะแนน 1 คือ ไมช่อบมำกที่สดุ 5 คือ  
ตอบไมไ่ด้วำ่ชอบหรือไมช่อบ และคะแนน 9 คือชอบมำกที่สดุ   

 

ผลทำงด้ำนคะแนนควำมชอบทำงประสำทสมัผสั พบว่ำผู้ทดสอบชิมท่ีไม่ผ่ำนกำรฝึกฝน จ ำนวน 50 คน ให้
ค่ำคะแนนควำมชอบต่อคุณลักษณะ สี อยู่ในช่วง 5.49±1.10 ถึง 6.76±0.78  กลิ่นรส เท่ำกับ 5.83±0.38 ถึง 
6.32±0.42  ควำมชุ่มฉ ่ำ เท่ำกับ 5.13±0.47 ถึง 6.75±0.86   ลกัษณะเนือ้สมัผัส เท่ำกับ 5.20±0.97 ถึง 6.53±0.87 
และ กำรยอมรับโดยรวม เท่ำกบั 5.77±1.43 ถงึ 6.40±0.89  ซึง่อยู่ในเกณฑ์ควำมชอบ ระดบั เฉยๆ ถงึ ชอบเลก็น้อย  

จำกกำรวิเครำะห์คณุภำพทำงเคมี กำยภำพ และควำมชอบทำงประสำทสมัผสัของลกูชิน้ น ำผลท่ีได้มำวิเครำะห์
หำรูปแบบสมกำรถดถอย (Regression) ท่ีเหมำะสม โดยสมกำรท่ีได้จะอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ 
(ปริมำณเนือ้แดงส่วนขำหน้ำ และส่วนขำหลงั) และตวัแปรตำม (คุณภำพด้ำนต่ำงๆ ของลูกชิน้) คดัเลือกสมกำรท่ีมี
นยัส ำคญัทำงสถิติ และมีค่ำ R2

adj (Coefficient of determination) สงู ซึง่เป็นค่ำท่ีแสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตวัแปร
อิสระ และตวัแปรตำมท่ีศกึษำ สมกำร Regression ท่ีได้นีค้วรมีค่ำ R2

adj อยู่ในช่วงร้อยละ 86.86  ถึง 99.22 โดยกำรท่ีค่ำ 
R2

adj ย่ิงสงูจะหมำยควำมวำ่สมกำรนัน้สำมำรถท ำนำยผลกำรตอบสนองได้ดี  (กนกวรรณ, 2553; สจิุนดำ, 2548)  
จำกผลกำรวิเครำะห์หำสมกำรถดถอย เพ่ือหำควำมสมัพนัธ์ของสดัส่วนของเนือ้แดงส่วนขำหน้ำ (สนัคอและ

ไหล)่ และสว่นขำหลงั (สะโพก) ท่ีสง่ผลตอ่คณุภำพทำงด้ำนตำ่งๆ จะได้สมกำรถดถอย  แสดงในตำรำงท่ี 6 พบว่ำ ค่ำ
ควำมแน่นเนือ้ ปริมำณโปรตีน ปริมำณไขมนั ควำมชอบด้ำน ควำมชุ่มฉ ่ำ ลกัษณะเนือ้สมัผสั และกำรยอมรับโดยรวม 
ในลกัษณะสมกำรแบบหุ่นเส้นตรง (Linear model)  ซึง่สำมำรถอธิบำยวำ่ปริมำณเนือ้แดงสว่นขำหน้ำ และขำหลงั  มี
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ผลต่อค่ำควำมแน่นเนือ้ ปริมำณโปรตีน ปริมำณไขมนั ควำมชอบด้ำน ควำมชุ่มฉ ่ำ ลกัษณะเนือ้สมัผัส และกำร
ยอมรับโดยรวมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ (p ≤ 0.05) โดยปริมำณเนือ้แดงส่วนขำหน้ำ และขำหลงั  มี
ควำมสมัพนัธ์อย่ำงเป็นอิสระต่อกนั และพบว่ำเมื่อสดัส่วนของปริมำณเนือ้ส่วนขำหลงั เพ่ิมขึน้ จะส่งผลให้ค่ำควำม
แน่นเนือ้ เพ่ิมขึน้ แสดงว่ำมีแรงท่ีใช้ในกำรกดตัดลูกชิน้เพ่ิมขึน้ สำเหตุ เน่ืองจำกเนือ้แดงส่วนขำหลังมีปริมำณ
กล้ำมเนือ้เป็นโปรตีนแอคติน (Actin) และมยัโอซิน (Myosin) จ ำนวนมำก มีเนือ้เย่ือเก่ียวพนั (Connective Tissue) 
และเอ็นซึง่เป็นโปรตีนพวกคอลลำเจน (Collagen) ปริมำณน้อยมีผลท ำให้กำรเกิดอิมลัชัน่ (Emulsion) ท่ีดี และมี
ควำมคงตวัคอ่นข้ำงสงู ในขณะท่ีเนือ้แดงสว่นขำหน้ำจะมีเนือ้เย่ือเก่ียวพนั และเอ็นในปริมำณท่ีมำกกว่ำเนือ้แดงส่วน
ขำหลงัเมื่อให้ควำมร้อน  โปรตีนพวกคอลลำเจนจะเกิด Gelatinization มีผลท ำให้อิมลัชัน่ท่ีเกิดขึน้มีควำมคงตวัต ่ำ 
(เทพฤทธ์ิและประภสัสร, 2551; Price and Schweigert, 1973; Pearson,1984)  ส ำหรับผลของปริมำณโปรตีน และ
ไขมนันัน้พบวำ่เม่ือสดัสว่นของปริมำณเนือ้สว่นขำหลงั เพ่ิมขึน้ ปริมำณโปรตีน มีค่ำท่ีเพ่ิมขึน้ และปริมำณไขมนั มีค่ำ
ลดลง ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลด้ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำรของเนือ้หมู ท่ีสรุปได้ว่ำเนือ้ส่วนขำหลงัน ำ้หนัก 3 
ออนซ์มีปริมำณ โปรตีนมำกกว่ำเนือ้แดงส่วนขำหน้ำและ มีปริมำณไขมนัท่ีน้อยกว่ำ (เนือ้ขำหลงั มีโปรตีน = 26.3 
กรัม ไขมนั= 6.9 กรัม,  เนือ้ขำหน้ำ มีโปรตีน = 22.7 กรัม ไขมนั = 10.7 กรัม)  (National Pork Board, 2014)   
ตารางที่ 6  สมการ regression เพื่อใช้ท านายคุณภาพทางด้านต่างๆจากอทิธิพลของอัตราส่วนของ

ส่วนผสม ของเนือ้แดงส่วนขาหน้า (สันคอและไหล่) และส่วนขาหลัง (สะโพก) จากสุกรแม่พันธ์ุ
คัดทิง้ในการท าลูกชิน้ 

ตัวแปรตาม สมการท านาย* R2
adj (%) P 

ควำมแน่นเนือ้ (Firmness) (6.110154×F) + (12.12839×H) 95.95 <0.0001 

ปริมำณโปรตีน (0.147528×F) + (0.152458×H) 89.91 <0.0001 

ปริมำณไขมนั (0.053828×F) + (0.052018×H) 89.61 <0.0001 

คะแนนควำมชอบด้ำนสี - - 0.1439 

คะแนนควำมชอบด้ำนกลิ่นรส - - 0.3988 

คะแนนควำมชอบด้ำนควำมชุ่มฉ ่ำ (0.051895×F) + (0.06765×H) 97.36 <0.0001 

คะแนนควำมชอบด้ำนลกัษณะเนือ้
สมัผสั 

(0.05391×F) + (0.063954×H) 91.61 <0.0001 

คะแนนควำมชอบด้ำนกำรยอมรับ
โดยรวม 

(0.057495×F) + (0.063352×H) 89.84 <0.0001 

*ตวัอกัษร F คือ เนือ้สว่นขำหน้ำ  และ H คือ เนือ้สว่นขำหลงั 
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ควำมชอบด้ำนควำมชุ่มฉ ่ำ ลกัษณะเนือ้สมัผสั และกำรยอมรับโดยรวม มีคำ่ท่ีเพ่ิมขึน้ตำมไปด้วย เม่ือน ำผล
ท่ีได้ไปวิเครำะห์หำระดบัของสว่นผสมท่ีเหมำะสมท่ีสดุ (Optimization) วิเครำะห์โดยใช้โปรแกรม Design-Expert 
(Statease Inc.) โดยก ำหนดเง่ือนไขในกำรคดัเลือกสตูร คือต้องได้ คะแนนควำมชอบด้ำน ควำมชุ่มฉ ่ำ ลกัษณะเนือ้
สมัผสั และกำรยอมรับโดยรวม อย่ำงน้อย 6 คะแนนขึน้ไป พบวำ่ปริมำณของสว่นผสมท่ีเหมำะสมท่ีแปรผนัตำมกนัคือ 
ปริมำณเนือ้แดงสว่นขำหน้ำ อยู่ในช่วงร้อยละ 0 – 39 และ ปริมำณเนือ้แดงสว่นขำหลงัอยู่ในช่วง ร้อยละ 61 – 100 
โดยสว่นผสมทัง้สองต้องรวมกนัได้ ร้อยละ 100  

การศึกษาต้นทุนการผลิต 

ในกำรค ำนวณต้นทนุกำรผลิต จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วตัถุดิบ แรงงำน และค่ำปัจจยักำรผลิต โดยใน
กำรค ำนวณต้นทนุกำรผลิตของลกูชิน้นัน้ มีสว่นต้นทนุท่ีเท่ำกนัคือ ต้นทนุแรงงำน และปัจจยักำรผลิต  ส่วนท่ีแตกต่ำง
กนั คือ   ต้นทุนวตัถุดิบ ซึง่เมื่อพิจำรณำต้นทุนเฉลี่ยของเนือ้แดงทัง้สองส่วนในช่วงเดือน กพ . 2557 ถึง กย. 2557   
จำกโรงงำนตดัแตง่ และแปรรูปเนือ้สกุร  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่สงักดั กิจกำรสกุรครบวงจร บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) แล้วพบว่ำ เนือ้แดงส่วนขำหน้ำ มีรำคำ เท่ำกับ 103.93 บำทต่อกิโลกรัม และ เนือ้แดงส่วนขำหลงั เท่ำกับ 
104.02 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งเนือ้แดงส่วนขำหลงัมีรำคำท่ีสงูกว่ำส่วนขำหน้ำ  จึงท ำให้เลือกสูตรกำรผลิตลูกชิน้ท่ีมี
อตัรำส่วนของขำหลงัต ่ำท่ีสดุ และขำหน้ำสงูท่ีสดุมำใช้ในกำรค ำนวณ    ซึง่ได้แก่สตูรท่ีมี ปริมำณส่วนขำหลงัเท่ำกับ 
ร้อยละ 61 และปริมำณขำหน้ำ เท่ำกบั ร้อยละ 39 โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณแสดงในภำคผนวก และมีสรุปต้นทุน
แสดงดงัตำรำง 8 

ตารางที่ 8 สรุปต้นทุนการผลิตลูกชิน้สูตรสุดท้าย  (เนือ้แดงส่วนขาหลังเท่ากับ ร้อยละ 61 และ เนือ้แดงขา
หน้า เท่ากับ ร้อยละ 39) 

ต้นทุนวัตถุดบิ (บาท/
กโิลกรัม) 

ต้นทุนแรงงาน 
(บาท/กโิลกรัม) 

ต้นทุนปัจจัย 
การผลิต 

 (บาท/กโิลกรัม) 

รวมต้นทุนการผลิต 
(บาท/กโิลกรัม) 

87.46 16.07 16.00 119.53 

 

สรุปผลการทดลอง 

ในกำรศกึษำถงึสดัสว่นของเนือ้แดงสว่นขำหลงั (สะโพก) และส่วนขำหน้ำ (สนัคอและไหล่)  ท่ีน ำมำผสมกนั จำกสกุร
แมพ่นัธุ์คดัทิง้ ในกำรท ำลกูชิน้ พบว่ำผลในด้ำนคณุภำพทำงเคมี และกำยภำพนัน้ ปริมำณเนือ้แดงส่วนขำหน้ำ และ
ขำหลงั  มีผลต่อค่ำควำมแน่นเนือ้ ปริมำณโปรตีน และปริมำณไขมนั แตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p ≤ 0.05) 
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ซึง่ผลกำรวิเครำะห์รูปแบบสมกำรถดถอย (Regression) ได้สมกำรแบบหุ่นเส้นตรง (Linear model)  โดยปริมำณเนือ้
แดงสว่นขำหน้ำ และขำหลงั  มีควำมสมัพนัธ์อย่ำงเป็นอิสระตอ่กนั และพบวำ่เม่ือสดัสว่นของปริมำณเนือ้ส่วนขำหลงั 
เพ่ิมขึน้ จะสง่ผลให้คำ่ควำมแน่นเนือ้ เพ่ิมขึน้ ปริมำณโปรตีน มีคำ่ท่ีเพ่ิมขึน้ และปริมำณไขมนั มีคำ่ลดลง       

ในกำรทดสอบคณุภำพทำงด้ำนประสำทสมัผสั พบว่ำปริมำณเนือ้แดงส่วนขำหน้ำ และขำหลงั  มีผลต่อผล
ควำมชอบด้ำน ควำมชุ่มฉ ่ำ ลกัษณะเนือ้สมัผสั และกำรยอมรับโดยรวม แตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ  (p ≤ 
0.05) ในลกัษณะสมกำรแบบหุ่นเส้นตรง (Llinear model)  โดยควำมชอบด้ำน ควำมชุ่มฉ ่ำ ลกัษณะเนือ้สมัผสั และ
กำรยอมรับโดยรวม จะเพ่ิมขึน้เม่ือมีสดัสว่นของ เนือ้แดงสว่นขำหลงัท่ีเพ่ิมขึน้  

เมื่อวิเครำะห์หำระดบัของส่วนผสมในกำรท ำลกูชิน้ท่ีเหมำะสมท่ีสดุ (Optimization) พบว่ำปริมำณเนือ้แดง
ส่วนขำหน้ำท่ีเหมำะสม อยู่ในช่วงร้อยละ 0 – 39 และ ปริมำณเนือ้แดงส่วนขำหลงัอยู่ในช่วง ร้อยละ 61 – 100 โดย
สว่นผสมทัง้สองต้องรวมกนัได้ ร้อยละ 100  โดยสตูรท่ีมีต้นทุนในกำรผลิตต ่ำท่ีสดุและได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภค 
คือ สตูรท่ีใช้ปริมำณเนือ้แดงแม่พนัธุ์ส่วนขำหน้ำ เท่ำกบั ร้อยละ 39  และปริมำณเนือ้แดงแม่พนัธุ์ส่วนขำหลงัเท่ำกบั 
ร้อยละ 61 ซึง่มีต้นทนุกำรผลิตเท่ำกบั 119.53 บำทตอ่กิโลกรัม 

ข้อเสนอแนะ 

 ในกำรทดลองในครัง้นี ้สูตรลูกชิน้ท่ีคัดเลือกมำ ได้คะแนนควำมชอบ และกำรยอมรับจำกผู้บริโภคอยู่ใน
ระดบั ชอบเลก็น้อย ซึง่สำมำรถท ำกำรพฒันำ และปรับปรุงสตูรเพ่ือให้ได้รับควำมชอบและกำรยอมรับท่ีเพ่ิมขึน้ตอ่ไป  
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ด าซอสน า้แดงบรรจุกระป๋อง 
 

เอือ้งพลอย ใจลังกา  วฒุชิยั ลดัเครือ  อ ำพล วริทธิธรรม   

 
บทคัดย่อ 

กรมปศุสัตว์มีโครงกำรอนุรักษ์ไก่พืน้เมืองประจ ำถ่ิน คือไก่ด ำบนดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงรำย  ปัจจุบัน
เกษตรกรสำมำรถผลิตได้เพียงพอต่อกำรบริโภคในท้องถ่ินแล้ว  ดงันัน้จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องท ำกำรแปรรูปไก่ด ำ
เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น อำหำรกระป๋อง และอำหำรแช่แข็ง เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดให้แก่
เกษตรกรให้สำมำรถน ำไปขำยท่ีตลำดอื่น ๆ ได้   ดงันัน้คณะผู้ วิจยัจึงท ำกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ไก่ด ำซอสน ำ้แดงบรรจุ
กระป๋องเพ่ือศกึษำถงึผลของกระบวนกำรให้ควำมร้อนแก่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อคณุภำพด้ำนจุลินทรีย์ และประสำทสมัผสั
ของอำหำรภำยในกระป๋อง  ปัจจยัท่ีท ำกำรศกึษำได้แก่ อณุหภมูิในกำรให้ควำมร้อน (115 และ 121 C◦) และ คำ่ F0 (6 
และ 8) แก่ผลิตภณัฑ์ วำงแผนกำรทดลองแบบ 2X2 Factorial in CRD    พบว่ำ อณุหภูมิในกำรให้ควำมร้อน   ค่ำ F0  
และอิทธิพลร่วมระหว่ำงอณุหภูมิในกำรให้ควำมร้อนและค่ำ F0  มีผลต่อ คะแนนควำมชอบทำงด้ำนเนือ้สมัผสั และ
กำรยอมรับโดยรวม จำกผู้บริโภค อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P≤0.05) ซึง่พบวำ่ กระบวนกำรให้ควำมร้อนท่ีเหมำะสม
คือ     กระบวนกำรท่ีใช้อณุหภูมิในกำรให้ควำมร้อนท่ี 121 C◦ มี ค่ำ F0 เท่ำกบั 6 นำที ใช้ระยะเวลำในกำรฆ่ำเชือ้ 
(Process time) ท่ี 24±2 นำที ท ำให้ผลิตภณัฑ์ได้คะแนนควำมชอบทำงด้ำน  กลิ่นรสเคร่ืองเทศ (6.23±0.33)  รสชำติ 
(6.52±0.09)     เนือ้สมัผสั (6.56±0.17) และกำรยอมรับโดยรวม (6.58±0.22) จำกผู้บริโภค (n = 50)  อยู่ในเกณฑ์ 
ชอบเล็กน้อย นอกเหนือจำกนัน้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ยังปลอดจำกเชือ้จุลินทรีย์ท่ีท ำให้อำหำรเสื่อมเสียท่ีและท ำให้เกิดโรค 
และมีต้นทนุในกำรผลิตเท่ำกบั 33.97 บำทตอ่กระป๋อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค าส าคัญ : ไก่ด ำ อำหำรกระป๋อง กระบวนกำรให้ควำมร้อน F0 ระยะเวลำในกำรฆ่ำเชือ้ 

เลขทะเบียนวิชำกำร : 58(2)-0211-052 
1/ ศนูย์พฒันำอตุสำหกรรมปศสุตัว์ กองสง่เสริมและพฒันำกำรปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์  
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Development of Canned Black Chicken in Red Sauce 
 

Auengploy Chailangka   Wuttichai Ladkrue    Amphon Warittitham   
 

Abstract 
 The development of canned black chicken in red sauce was aimed to study effect of thermal 
processing on microbiology and sensory qualities. This experiment was studied by the heat processing 
condition which varied temperature  (115 and 121 C◦) and F0 (6 and 8) value using 2X2 Factorial 
experiment in CRD. The results show that the temperature, F0 value and the interaction between the 
temperature and F0 value significantly affected on texture liking and overall liking of consumer sensory 
test (P≤0.05). The suitable thermal processing condition was 121 C◦ retort temperature, F0 value = 6 
minutes and process time = 24±2 minutes. The product that using this process was accepted by 
panelists (n=50) with slightly like on herb flavor (6.23±0.33), flavor (6.52±0.09), texture (6.56±0.17) and 
overall liking (6.58±0.22). Moreover, Pathogenic and spoilage bacteria were not found in this product. The 
production costs of canned black chicken in red sauce is 33.97 bath/can (Net weight = 240 g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword : Black chicken, Canned food, Thermal processing, F0 , Process time 
Registered No. : 58(2)-0211-052 
1/Livestock Industry Development Center, Division of Livestock Extension and Development, Department of Livestock Development 
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ค าน า  
ไก่ด ำหรือไก่กระดกูด ำเป็นไก่ท่ีมีต้นก ำเนิดมำจำกประเทศมองโกลเลีย มีลกัษณะรูปร่ำงคล้ำยกบัไก่พืน้เมือง

ทกุประกำร แตจ่ะมีรูปร่ำงท่ีสวยงำมแข็งแรง มีสีด ำตลอดทัง้ตวั คือหนงัด ำ เนือ้ด ำ กระดกูด ำ ตลอดจนเคร่ืองในของไก่
ก็จะมีสีด ำด้วย ไก่ด ำในประเทศไทยมีหลกัฐำนกำรเข้ำมำท่ีไมแ่น่ชดั แตส่นันิษฐำนวำ่ เข้ำมำสูเ่มืองไทยพร้อมๆกบักำร
อพยพของชำวจีน (เพ่ิมศกัด์ิและคณะ, 2547) กำรท่ีไก่มีสีผิวเป็นสีด ำ เกิดจำกเมด็สีท่ีมีผลตอ่สีผิว ซึง่มี 2 ชนิด คือเม็ด
สีเมลำนิน (Melanin) ซึง่จะมีผลท ำให้เกิดสีด ำในไก่ เม็ดสีอีกชนิดหนึ่งคือ ซำนโทฟิล (Xanthophylls) พบในไก่หนงัสี
เหลือง เม็ดสีในไก่เนือ้ด ำเกิดจำกกลุ่ม Phenolic pigment  เป็นพวก เมลำนิน  อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของพนัธุกรรม 
(ศิริลกัษณ์, 2530)  

ซอสน ำ้แดง เป็นซอสท่ีมีส่วนผสมของ กระเทียม รำกผักชี หอมหัวใหญ่ ซอสมะเขือเทศ และเคร่ืองปรุงรส
อื่นๆ มีรสหวำนอมเปรีย้ว โดยเมนูท่ีนิยมแปรรูปได้แก่ ไก่อบซอสน ำ้แดง ซี่โครงหมอูบซอสน ำ้แดง เป็นต้น  โดยใน
ส่วนผสม มีพืชสมนุไพรท่ีมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย เช่น กระเทียม  ท่ีสำมำรถลดอำกำรแน่นจุกเสียด ลดกำรอกัเสบใน
ผู้ ป่วยโรคข้อรูมำติคส์ ต้ำนอนุมูลอิสระ (ส ำนักงำนข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล , มปป.)  
นอกจำกนัน้ ยังมีหอมหัวใหญ่ท่ีช่วยลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเช่น โรคหวัใจ เบำหวำน มะเร็ง ควำมดนั
โลหิตสงู และช่วยป้องกนัไขมนัไมใ่ห้เกำะผนงัเส้นเลือดได้อีกด้วย (ผู้จดักำรออนไลน์, 2551) 

อตุสำหกรรมกำรผลิตอำหำรกระป๋องเป็นกำรผลิตอำหำรในภำชนะปิดผนึก อำกำศซึมผ่ำนเข้ำออกไม่ได้ ผ่ำน
กำรฆ่ำเชือ้จุลินทรีย์ด้วยควำมร้อนก่อนหรือหลังกำรบรรจุปิดผนึก ในช่วงระยะเวลำหนึ่งท่ีอุณหภูมิเพียงพอท่ีจะ
ท ำลำยจุลินทรีย์ท่ีเป็นต้นเหตุให้อำหำรเสื่อมคุณภำพ เน่ำเสีย และเป็นอนัตรำยต่อผู้บริโภค เป็นกำรถนอมอำหำรท่ี
บรรจภุำยในไมใ่ห้เน่ำเสีย หรือเปลี่ยนแปลงในสภำวะกำรเก็บรักษำปกติได้เป็นระยะเวลำนำน (วิวธัน์, 2535)  โดยใน
กระบวนกำรให้ควำมร้อนเพ่ือฆ่ำเชือ้นัน้จะต้องมีกำรก ำหนด เวลำเป็นนำที ส ำหรับกำรฆ่ำเชือ้ในกระบวนกำรแปรรูป
อำหำรด้วยควำมร้อน โดยเรียก คำ่นีว้ำ่คำ่  F  ซึง่เป็น ระยะเวลำฆ่ำเชือ้อ้ำงอิง ณ สภำวะอณุหภูมิคงท่ี (อศัวิน, มปป.) 
โดยค่ำของเวลำเป็นนำทีในกำรฆ่ำเชือ้ Clostridium botulinum ท่ี 250 OF (121.1 OC)  เรียกว่ำ F0 ซึง่ ค่ำ F0 ของ
ผลิตภัณฑ์เนือ้ไก่ มีค่ำ 6-8 (Toledo, 2007)   ซึง่ในทำงปฏิบัติผูผลิตจ ำต้องมีหลกัเกณฑ์ในกำรเลือกพิจำรณำ

อณุหภูมิและเวลำ ท่ีเพียงพอ เพ่ือท ำลำยจุลินทรียท่ีท ำให้เกิดโรค   และอำหำร เน่ำเสีย โดยยงัคงรักษำคุณค่ำของ
สำรอำหำรที่ส ำคญัไว้ และมีคณุภำพเป็นท่ียอมรับของผบูริโภค (วำรุณี, 2547)  

ส ำนกัส่งเสริมและพฒันำกำรปศสุตัว์ โดยศนูย์วิจยัและพฒันำกำรปศสุตัว์เขต 5 ได้ด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์
ไก่พืน้เมืองประจ ำถ่ินบนดอยแมส่ลอง จงัหวดัเชียงรำย ซึง่ไก่พืน้เมืองท่ีอนรัุกษ์บนดอยแม่สลอง เป็นไก่เนือ้ด ำ กระดกู
ด ำ ท่ีคนไทยเชือ้สำยจีนบนดอยแม่สลองได้เลีย้งไว้เป็นอำหำร โดยปัญหำท่ีพบคือ เกษตรกรผลิตไก่ด ำได้มำก แต่มี
ปัญหำด้ำนตลำดรับซือ้ยงัแคบไม่กว้ำงขวำง ตลำดส่วนใหญ่ท่ีเกษตรกรบริโภคเองแล้ว ยงัขำยให้ร้ำนอำหำรบนดอย
แม่สลอง แต่ปริมำณกำรรับซือ้ยงัน้อย โดยอำหำรท่ีนิยมใช้ไก่ด ำในกำรแปรรูป ยงัมีเพียงแค่ ไก่ด ำตุ๋นยำจีน     ทำง
ศนูย์พฒันำอตุสำหกรรมปศสุตัว์ จึงได้เล็งเห็นแนวทำงท่ีจะพฒันำผลิตภัณฑ์จำกไก่ด ำเพ่ือให้เกิดควำมหลำกหลำย  
และเป็นกำรสร้ำงทำงเลือกให้กบัผู้บริโภค มำกขึน้ จงึได้ท ำกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ไก่ด ำซอสน ำ้แดงบรรจุกระป๋อง ซึง่ใน
งำนวิจยันีไ้ด้มุง่ศกึษำถงึสภำวะในกำรให้ควำมร้อนแก่ผลิตภณัฑ์ไก่ด ำซอสน ำ้แดงบรรจุกระป๋องท่ีเหมำะสม เพ่ือกำร
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ท ำลำยเชือ้จลุินทรีย์ท่ีท ำให้เกิดกำรเน่ำเสีย และท ำให้เกิดโรค โดยยงัคงรักษำคณุภำพของอำหำรให้เปน ท่ียอมรับของ
ผูบริโภค อีกทัง้ยงัเป็นกำร เพ่ิมมลูค่ำ และช่องทำงกำรตลำด  ให้กับไก่เนือ้ด ำบนดอยแม่สลอง เป็นแนวทำงในกำร
สง่เสริมให้เกิดกำรผลิตและสร้ำงอำชีพให้กบัเกษตรกรตอ่ไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

กระบวนการแปรรูปไก่ด าซอสน า้แดงบรรจุกระป๋อง 
กำรศกึษำครัง้นีใ้ช้ไก่ด ำท่ีเพำะเลีย้งท่ี ศนูย์วิจยัและพฒันำกำรปศสุตัว์เขต 5  จงัหวดัเชียงรำย เพศผู้  อำยุ 4 

เดือน น ำ้หนกัมีชีวิตประมำณ 1.5 กิโลกรัม ท่ีท ำกำรฆ่ำและตดัแตง่แล้ว น ำมำแปรรูปตำมแผนภำพท่ี 1 และมีสตูรท่ีใช้
ในกำรผลิตดงัตำรำงท่ี 1 

ไก่ด ำท่ีผ่ำนกำรถอนขน ควกัเคร่ืองใน และท ำควำมสะอำดแล้ว 
สบัไก่ทกุสว่นยกเว้นสว่นท่ีไมน่ ำมำแปรรูปได้แก่ เท้ำ และหวั ให้เป็นท่อนพอดีค ำ ยำวประมำณ 1 นิว้ 

 
ผดัไก่กบัเคร่ืองปรุง และน ำ้มนัจนสกุ 

 
บรรจลุงกระป๋องเคลือบแลคเกอร์ขนำด 307x113 

 
นึง่ไลอ่ำกำศท่ี 80 องศำเซลเซียส 10 นำที 

 
ฆ่ำเชือ้โดยหม้อนึง่ไอน ำ้ (Retort) 

 
ท ำให้เย็น 

 
ไก่ด ำซอสน ำ้แดงบรรจกุระป๋อง 

แผนภาพที่ 1 กระบวนกำรแปรรูปไก่ด ำซอสน ำ้แดงบรรจกุระป๋อง 
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ตารางที่ 1 สตูรไก่ด ำซอสน ำ้แดงท่ีใช้ในกำรทดลอง 

 
 

การศึกษากระบวนการให้ความร้อนที่เหมาะสมต่อไก่ด าซอสน า้แดงบรรจุกระป๋อง  
ศกึษำหำกระบวนกำรให้ควำมร้อนแก่ผลิตภณัฑ์ไก่ด ำซอสน ำ้แดงบรรจกุระป๋อง  ปัจจยัท่ีท ำกำรศกึษำ 2 

ปัจจยั ได้แก ่  
 1. อณุหภมูิท่ีใช้ในกำรให้ควำมร้อน = 115 C◦ และ 121 C◦    
 2. คำ่  F0                      = 6 และ 8  
 

โดยมีอณุหภูมิผลิตภณัฑ์ก่อนเข้ำหม้อฆ่ำเชือ้ท่ี 40±2  C◦  วำงแผนกำรทดลองแบบ 2X2 Factorial in CRD 
ได้สิ่งทดลองทัง้สิน้ 4 สิ่งทดลอง แสดงดงัตำรำงท่ี 2 วิเครำะห์สิ่งทดลองทัง้หมด 5 ซ ำ้ โดยมีกระบวนกำรแปรรูปแสดง
ดงัแผนภำพท่ี 1 และสตูรท่ีใช้ในกำรแปรรูป  แสดงดงัตำรำงท่ี 2  

 

ส่วนประกอบ ที่มาส่วนประกอบ ปริมาณ(%) 

เนือ้ไก่ด ำ ศนูย์วิจยัและพฒันำกำรปศสุตัว์เขต 5  จงัหวดั เชียงรำย 50.00 

กระเทียม ตลำดเมืองใหม ่จ.เชียงใหม ่ 1.99 

พริกไทยขำวป่น บริษัท อำจจิตต์ อินเตอร์เนชัน่เนล เพ็พเพอร์ แอนด์ สไปซ์ จ ำกดั 0.33 

รำกผกัชี ตลำดเมืองใหม ่จ.เชียงใหม ่ 1.32 

หอมหวัใหญ่ ตลำดเมืองใหม ่จ.เชียงใหม ่ 9.93 

ซอสมะเขือเทศ บริษัทไฮคิวผลิตภณัฑ์อำหำรจ ำกดั, ประเทศไทย 1.99 

ซอสพริก บริษัทไฮคิวผลิตภณัฑ์อำหำรจ ำกดั, ประเทศไทย 1.99 

ซอสหอยนำงรม บริษัทจิว้ฮวด จ ำกดั, ประเทศไทย 11.92 

ซอสปรุงรสฝำเขียว บริษัท ไทยเทพรส จ ำกดั (มหำชน), ประเทศไทย 3.31 

น ำ้ตำล บริษัทน ำ้ตำลมิตรผล จ ำกดั, ประเทศไทย 3.31 

น ำ้มนัพืช บริษัทน ำ้มนัพืชไทย จ ำกดั (มหำชน), ประเทศไทย 0.66 

น ำ้ดื่ม บริษัทน ำ้ดื่มประทำนทิพย์ จ ำกดั, ประเทศไทย 13.25 

รวม   100.00 
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ตารางที่ 2 สิ่งทดลองในกำรศกึษำกระบวนกำรให้ควำมร้อนท่ีเหมำะสมตอ่ไก่ด ำซอสน ำ้แดงบรรจกุระป๋อง 

สิ่งทดลองที่ ค่า  F0  อุณหภูมิในการให้ความร้อน (C◦) 
1 6 115 
2 6 121 
3 8 115 
4 8 121 

การทดสอบคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ 
ทดสอบคณุภำพทำงด้ำนจลุินทรีย์ โดยท ำกำร  ตรวจหำ Bacteria   ท่ีเจริญท่ีอณุหภมูิ 35 C◦ 55 C◦ และ 

Clostridium botulinum. (BAM 2001, chapter 21A) 
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ท ำกำรประเมินคณุภำพทำงด้ำนประสำทสมัผสั โดยใช้วิธีกำรให้คะแนนควำมชอบ  1 ถงึ 9   (9-point 
hedonic scale) คะแนน 1 คือไมช่อบอย่ำงย่ิง คะแนน 5 คือเฉย ๆ และคะแนน 9 คอื ชอบมำกอย่ำงย่ิง  โดย
คณุลกัษณะท่ีทดสอบมีดงันีค้อื กลิ่นรสเคร่ืองเทศ (Spice flavor) รสชำติ (Flavor) ลกัษณะเนือ้สมัผสั (Texture) และ
กำรยอมรับโดยรวม (Overall acceptability) ท ำกำรทดสอบกบัผู้ทดสอบท่ีไมผ่่ำนกำรฝึกฝน จ ำนวน 50 คน ท ำกำร
เตรียมตวัอย่ำงท่ีใช้ทดสอบชิมโดยท ำกำร เสิร์ฟตวัอย่ำงใน ถ้วยพลำสติค มีฝำปิดขนำด 3 ออนซ์ ก ำหนดรหสัเลขสุม่
สำมตวัติดท่ีข้ำงถ้วย เสิร์ฟตวัอย่ำงทีละตวัอย่ำงแบบสุม่   
การวิเคราะห์ทางสถติ ิ

 ข้อมลูที่ได้จำกกำรทดลองน ำไปท ำกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคำ่เฉลี่ยตำมวิธี 
Least significant difference (LSD) โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ  
 การศึกษาต้นทุนการผลิต 
 ท ำกำรศกึษำต้นทนุในกำรผลิตซึง่แบ่งออกเป็น 3 สว่น คือ วตัถดุิบ แรงงำน และคำ่ปัจจยักำรผลิตของ ไก่ด ำ
ซอสน ำ้แดงบรรจกุระป๋อง ตำมวิธีของเพ็ญศรี (2549) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การศึกษากระบวนการให้ความร้อนที่เหมาะสมต่อไก่ด าซอสน า้แดงบรรจุกระป๋อง  
 กำรศกึษำกระบวนกำรให้ควำมร้อนของผลิตภณัฑ์ไก่ด ำซอสน ำ้แดงบรรจุกระป๋อง ท่ี ค่ำ F0 และ อณุหภูมิใน
กำรให้ควำมร้อนตำ่งๆกนั ได้ผลของเวลำท่ีใช้ในกำรให้ควำมร้อนจำกกระบวนกำรผลิตจริง (Process time) แสดงดงั
ตำรำงท่ี 3 โดยพบวำ่ ท่ีอณุหภมูิในกำรให้ควำมร้อนท่ีสงูขึน้       จะใช้ระยะเวลำในกำรผลิตท่ีสัน้ลง  ซึง่สอดคล้องกบั
ท่ี รุ่งนภำ (2535) กลำ่ววำ่ ขณะท่ีอณุหภมูิอำหำรเร่ิมต้นคงท่ี กำรเปลี่ยนอณุหภูมิในกำรให้ควำมร้อนของหม้อฆ่ำเชือ้  
จะท ำให้เวลำในกำรให้ควำมร้อนตำ่งกนัมำกอย่ำงเห็นชดัเจน เน่ืองจำกควำมแตกตำ่งของอณุหภูมิอำหำรเร่ิมต้น และ
อณุหภมูิของหม้อฆ่ำเชือ้ท่ีแตกตำ่งกนั มีผลให้อตัรำกำรถ่ำยเทควำมร้อนของผลิตภณัฑ์เพ่ิมสงูขึน้ จงึใช้เวลำในกำรให้
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ควำมร้อนสัน้ลง     ซึง่ในขณะเดียวกนัท่ี ค่ำ F0   (ค่ำของเวลำเป็นนำทีในกำรฆ่ำเชือ้ Clostridium botulinum ท่ี 
121.1 OC )  มีคำ่น้อย ก็ท ำให้ระยะเวลำในกำรให้ควำมร้อนแก่ผลิตภณัฑ์สัน้ลงตำมไปด้วย   
ตารางที่ 3  เวลำท่ีใช้ในกำรให้ควำมร้อน ของผลิตภณัฑ์ไก่ด ำซอสน ำ้แดงบรรจกุระป๋อง ท่ีได้จำกกระบวนกำร 

    ผลิตจริง 

สิ่งทดลองที่ 
ค่า  F0 
(นาที) 

อุณหภูมิในการให้
ความร้อน (C◦) 

เวลาที่ใช้ในการให้ความร้อนที่ได้จาก
กระบวนการผลิตจริง (นาท)ี  

1 6 115 34±2 
2 6 121 24±2 
3 8 115 38±2 
4 8 121 29±1 

  
เมื่อพิจำรณำผลของค่ำ F0 ท่ีใช้ในกระบวนกำรให้ควำมร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีต่อค่ำคุณภำพทำงด้ำน

จลุินทรีย์ และควำมชอบทำงประสำทสมัผสั ซึง่แสดงดงัตำรำงท่ี 4 พบวำ่กำรใช้ คำ่ F0 ท่ี 6 และ 8 สำมำรถท ำลำยเชือ้
แบคทีเรีย ท่ีเจริญท่ีอณุหภูมิ 35 C◦,  55 C◦ และ Clostridium botulinum.ลงได้ ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูของ Toledo 
(2007) ท่ีระบวุำ่ คำ่ F0 ของผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ ท่ีสำมำรถท ำลำยจลุินทรีย์ท่ีท ำให้ เกิดโรค และอำหำร      เน่ำเสีย   มีค่ำ
อยู่ในช่วง 6-8 นำที    ในสว่นคำ่ควำมชอบทำงประสำทสมัผสั พบวำ่ คำ่ F0 มีผลตอ่ควำมชอบด้ำนเนือ้สมัผสั และกำร
ยอมรับโดยรวม แตกตำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P≤0.05) โดยค่ำ F0 ท่ี 6 นำที มีผลต่อค่ำควำมชอบด้ำนลกัษณะ
เนือ้สมัผสั และกำรยอมรับโดยรวม ท่ีสงูกวำ่ คำ่ F0 ท่ี 8 นำที สำเหตเุน่ืองมำจำก เมื่อค่ำ F0 ท่ีสงูขึน้ ระยะเวลำในกำร
ให้ควำมร้อนแก่ผลิตภณัฑ์จะมำกขึน้ อำจสง่ผลตอ่คณุภำพทำงเนือ้สมัผสัของผลิตภณัฑ์ ท่ีน่ิม เละ เกินไปจนไม่เป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริโภค  
 
ตารางที่ 4  ผลอิทธิพลเด่ียว ของ คำ่  F0 และ อณุหภมูิในกำรให้ควำมร้อน ท่ีมีตอ่คำ่คณุภำพทำงด้ำนจลุินทรีย์ และ
ควำมชอบทำงประสำทสมัผสั  

ปัจจัย
เดี่ยว 

ระดับ คุณภาพทางด้าน
จุลินทรีย์ 

คุณภาพด้านความชอบทางประสาทสัมผัส  

Bacteria   
เจริญท่ี
อณุหภมูิ 

30 C◦  และ 
55 C◦  

Clostridium 
botulinum. 

กลิ่นรส
เคร่ืองเทศ  

รสชำต ิ
ลกัษณะเนือ้
สมัผสั 

กำรยอมรับ
โดยรวม 
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คำ่  F0 
(นำที) 

6 ไมพ่บ ไมพ่บ 6.22±0.22 6.52±0.09 6.10a±0.52 6.17a±0.47 

8 ไมพ่บ ไมพ่บ 6.24±0.23 6.42±0.26 5.81b±0.62 5.87b±0.46 

อณุหภมูิ
ในกำรให้
ควำม

ร้อน (C◦) 

115 ไมพ่บ ไมพ่บ 6.20±0.19 6.46±0.24 5.47a±0.31 5.61a±0.19 

121 ไมพ่บ ไมพ่บ 6.25±0.25 6.48±0.16 6.45b±0.17 6.42b±0.23 

* คำ่คณุภำพเฉลี่ย ± สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน ทดลอง 5 ซ ำ้ โดยคำ่เฉลี่ยของข้อมลูที่อยูใ่นคอลมัน์เดียวกนัที่มีตวัอกัษรภำษำองักฤษแตกตำ่งกนั 
แสดงควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P≤0.05) 

ซึ่งผลของค่ำ F0 ท่ีใช้ในกระบวนกำรให้ควำมร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ไก่ด ำน ำ้แดงบรรจุกระป๋อง สอดคล้องกับ
งำนวิจยัของ วชิรำ (2546) ท่ีได้ศกึษำกำรผลิตปลำสลิดในซอสมะเขือเทศบรรจุกระป๋อง ท่ี F0 เท่ำกบั 12, 14 และ 16 
นำทีพบว่ำ เวลำในกำรฆ่ำเชือ้ท่ีแตกต่ำงกนัมีผลท ำให้ระดบัควำมชอบในด้ำน  สี กลิ่น เนือ้สมัผสั และกำรยอมรับ
โดยรวม แตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05) โดย ผู้บริโภคให้กำรยอมรับคณุภำพผลิตภณัฑ์ท่ีผ่ำนกำรฆ่ำ
เชือ้ท่ี F0 เท่ำกบั 12 นำที ซึง่เป็นคำ่เวลำกำรฆ่ำเชือ้ท่ีน้อยท่ีสดุนัน้เอง 

ในสว่นปัจจยัเร่ืองอณุหภมูิท่ีใช้ในกำรให้ควำมร้อนแก่ไก่ด ำน ำ้แดงกระป๋อง แสดงผลดงัตำรำงท่ี 4 พบว่ำ กำร
ให้ควำมร้อนท่ี 115 และ 121 C◦ เม่ือน ำตวัอย่ำงไปท ำกำรตรวจเพ่ือหำ เชือ้แบคทีเรีย     ท่ีเจริญท่ีอณุหภมูิ 35 C◦,  55 
C◦ และ Clostridium botulinum พบวำ่ตรวจไมพ่บเชือ้เหลำ่นี ้แสดงให้เห็นว่ำควำมร้อนทัง้สองระดบัสำมำรถท ำลำย
เชือ้จลุินทรีย์ท่ีท ำให้เกิดกำรเน่ำเสีย และจลุินทรีย์ท่ีท ำให้เกิดโรคได้   
 
ตารางที่ 5  ผลอิทธิพลร่วมระหวำ่ง คำ่  F0 และ อณุหภมูิในกำรให้ควำมร้อน ท่ีมีตอ่คำ่คณุภำพทำงด้ำนจลุินทรีย์ 
และควำมชอบทำงประสำทสมัผสั 

ปัจจัยร่วม 
คุณภาพทางด้าน

จุลินทรีย์ 
คุณภาพด้านความชอบทางประสาทสัมผัส  

คำ่  F0 
(นำที) 

อณุหภมูิ 
ควำม

ร้อน (C◦) 

Bacteria   
ท่ีเจริญท่ี
อณุหภมูิ 

30 C◦ และ 
55 C◦  

Clostridium 
botulinum. 

กลิ่นรส
เคร่ืองเทศ  

รสชำต ิ
ลกัษณะเนือ้
สมัผสั 

กำรยอมรับ
โดยรวม 
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6 115 ไมพ่บ ไมพ่บ 6.21±0.10 6.51±0.11 5.64a±0.10 5.76a±0.11 

6 121 ไมพ่บ ไมพ่บ 6.23±0.33 6.52±0.09 6.56b±0.17 6.58b±0.22 

8 115 ไมพ่บ ไมพ่บ 6.19±0.28 6.42±0.35 5.29a±0.37 5.46a±0.12 

8 121 ไมพ่บ ไมพ่บ 6.28±0.22 6.43±0.22 6.34b±0.09 6.27c±0.13 

* คำ่คณุภำพเฉลี่ย ± สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน ทดลอง 5 ซ ำ้ โดยคำ่เฉลี่ยของข้อมลูที่อยูใ่นคอลมัน์เดียวกนัที่มีตวัอกัษรภำษำองักฤษแตกตำ่งกนั 
แสดงควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P≤0.05) 

 
และเมื่อพิจำรณำถึงควำมชอบทำงประสำทสมัผสั พบว่ำ อณุหภูมิท่ีใช้ในกำรให้ควำมร้อนแก่ไก่ด ำน ำ้แดง

บรรจกุระป๋องมีผลต่อควำมชอบทำงด้ำนเนือ้สมัผสั และกำรยอมรับโดยรวม อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบัควำม
เช่ือมัน่ร้อยละ 95    ซึง่กำรใช้ควำมร้อนท่ีอณุหภมูิ 121 C◦ ท ำให้ผลิตภณัฑ์ได้รับคะแนนควำมชอบทำงด้ำนเนือ้สมัผสั 
และกำรยอมรับโดยรวม จำกผู้บริโภค มำกกวำ่กำรใช้ อณุหภมูิท่ี 115 C◦ ซึง่สอดคล้องกบั งำนวิจยัของรมณีและคณะ
(2550) ท่ีท ำกำรพฒันำผลิตภณัฑ์จำกหอยเป๋ำฮือ้โดยทบสอบสภำวะกำรฆ่ำเชือ้โดยกำรให้ควำมร้อนท่ีอณุหภูมิ 114 
และ 121 C◦ พบวำ่ กำรให้ควำมร้อนท่ี 121 C◦ จะช่วยรักษำสี กลิ่น และเนือ้สมัผสัของผลิตภณัฑ์ได้ดีกวำ่ ผู้บริโภคให้
กำรยอมรับมำกกว่ำ กำรให้ควำมร้อนท่ี 114 C◦ เน่ืองจำกกำรให้ควำมร้อนท่ีอณุหภูมิสูงกว่ำจะท ำให้ผลิตภณัฑ์โดน
ควำมร้อนท่ีระยะเวลำท่ีสัน้กวำ่นัน้เอง 
 

เมื่อพิจำรณำในเชิงอิทธิพลร่วมระหว่ำงค่ำ F0 และ อณุหภูมิในกำรให้ควำมร้อนแก่ ไก่ด ำซอสน ำ้แดงบรรจุ
กระป๋อง ผลแสดงดงัตำรำงท่ี 5 พบว่ำ กำรให้ควำมร้อนท่ีอุณหภูมิ 121 C◦ และมี ค่ำ F0 เท่ำกับ 6 นำที ท ำให้ได้
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับคะแนนควำมชอบทำงด้ำนเนือ้สมัผสั และกำรยอมรับโดยรวม จำกผู้บริโภคมำกท่ีสดุ เน่ืองจำกใช้
เวลำในกำรให้ควำมร้อนน้อยกว่ำกำรทดลองอื่นๆ จึงยงัคงคณุภำพผลิตภณัฑ์ท่ีดีไว้นอกจำกนัน้ผลิตภณัฑ์ท่ีผ่ำนกำร
ให้ควำมร้อนท่ีสภำวะนีย้งัปลอดจำกเชือ้จลุินทรีย์ท่ีท ำให้อำหำรเสื่อมเสียท่ีและท ำให้เกิดโรคได้ 
การศึกษาต้นทุนการผลิต 
 ในกำรค ำนวณต้นทนุกำรผลิต จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วตัถุดิบ แรงงำน และค่ำปัจจยักำรผลิต โดยใน
กำรทดลองนีไ้ด้ท ำกำรเลือกผลิตภณัฑ์ไก่ด ำซอสน ำ้แดงบรรจกุระป๋องท่ีผ่ำนกระบวนกำรให้ควำมร้อนท่ี อณุหภูมิ 121 
C◦ และมี คำ่ F0 เท่ำกบั 6 นำที มำท ำกำรค ำนวณต้นทนุกำรผลิต มีรำยละเอียดกำรค ำนวณแสดงในภำคผนวก และมี
สรุปต้นทนุแสดงดงัตำรำง 6 
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ตารางที่ 6 สรุปต้นทุนการผลิตไก่ด าน า้แดงบรรจุกระป๋อง 

ตัวอย่าง 
ต้นทุนวัตถุดบิ 
(บาท/กระป๋อง) 

ต้นทุนแรงงาน 
(บาท/กระป๋อง) 

ต้นทุนปัจจัย 
การผลิต 

 (บาท/กระป๋อง) 

รวมต้นทุนการ
ผลิต (บาท/
กระป๋อง) 

ไก่ด ำน ำ้แดงบรรจุ
กระป๋อง 

27.61 1.13 5.23 33.97 

 
สรุปผลการทดลอง 

ในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ไก่ด ำซอสน ำ้แดงบรรจกุระป๋อง โดยได้ท ำกำรศกึษำถงึคำ่ F0 และ อณุหภูมิในกำรให้
ควำมร้อนแก่ผลิตภณัฑ์ พบว่ำผลปัจจยัเดี่ยวของค่ำ F0 และ อณุหภูมิในกำรให้ควำมร้อน มีผลต่อคะแนนควำมชอบ
ทำงด้ำนเนือ้สมัผสั และกำรยอมรับโดยรวมแตกตำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P≤0.05)  โดยคำ่ F0 ท่ี 6 นำที มีผลตอ่
ค่ำควำมชอบด้ำนลกัษณะเนือ้สัมผัส และกำรยอมรับโดยรวม ท่ีสูงกว่ำ ค่ำ F0 ท่ี 8 นำที ในส่วนของปัจจัยเร่ือง
อุณหภูมิในกำรให้ควำมร้อน พบว่ำกำรใช้ควำมร้อนท่ีอุณหภูมิ 121 C◦ ท ำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนควำมชอบ
ทำงด้ำนเนือ้สมัผัส และกำรยอมรับโดยรวม จำกผู้บริโภค มำกกว่ำกำรใช้อุณหภูมิท่ี 115 C◦ และเมื่อพิจำรณำถึง
ปัจจยัร่วมของค่ำ F0 และ อณุหภูมิในกำรให้ควำมร้อน พบว่ำทัง้สองปัจจัยมีผลต่อ คะแนนควำมชอบทำงด้ำนเนือ้
สัมผัส และกำรยอมรับโดยรวม จำกผู้ บริโภคอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95  ซึ่ง
กระบวนกำรให้ควำมร้อนท่ีใช้ระยะเวลำน้อยท่ีสดุ คือ กระบวนกำรท่ี ใช้อณุหภูมิในกำรให้ควำมร้อนท่ี 121 C◦ มี ค่ำ 
F0 เท่ำกับ 6 นำที ใช้ระยะเวลำในกำรฆ่ำเชือ้ (Process time) ท่ี 24±2 นำที ท ำให้ผลิตภณัฑ์ได้คะแนนควำมชอบ
ทำงด้ำนเนือ้สมัผัส (6.56±0.17) และกำรยอมรับโดยรวม (6.58±0.22) จำกผู้บริโภคมำกท่ีสุด อยู่ในเกณฑ์ ชอบ
เลก็น้อย นอกเหนือจำกนัน้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ยงัปลอดจำกเชือ้จุลินทรีย์ท่ีท ำให้อำหำรเสื่อมเสียและท ำให้เกิดโรค และมี
ต้นทนุกำรผลิตเท่ำกบั 33.97 บำทตอ่กระป๋อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

  ในกำรทดลองในครัง้นี ้สูตรไก่ด ำซอสน ำ้แดงท่ีคัดเลือกมำ ได้คะแนนควำมชอบ และกำรยอมรับจำก
ผู้บริโภคอยู่ในระดบั ชอบเลก็น้อย ซึง่สำมำรถท ำกำรพฒันำ และปรับปรุงสตูรเพ่ือให้ได้รับควำมชอบและกำรยอมรับท่ี
เพ่ิมขึน้ตอ่ไป  
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ผลการใช้แป้งมันส าปะหลัง แป้งสาลี และแป้งข้าวโพดท่ีมีต่อคุณภาพของหมูยอ 
 

อ าพล วริทธิธรรม  เอือ้งพลอย ใจลงักำ วฒุชิยั ลดัเครือ  
 

บทคัดย่อ 
 กำรผลิตหมูยอในทำงอุตสำหกรรมจะมีกำรเติมแป้งดดัแปรเพ่ือปรับปรุงเนือ้สมัผัสและลดต้นทุนกำรผลิต 
ส่วนกำรผลิตหมูยอของผู้ประกอบกำรรำยย่อยหรือในระดบัครัวเรือนนัน้ผู้ประกอบกำรนิยมใช้แป้งท่ีมีจ ำหน่ำยใน
ท้องตลำดได้แก่ แป้งมนั แป้งข้ำงโพด และแป้งสำลี เน่ืองจำกสะดวกในกำรหำซือ้วตัถุดิบในท้องถ่ิน ดงันัน้คณะผู้ วิจยั
จึงได้ท ำกำร ศกึษำถึงผลกำรใช้แป้งมนัส ำปะหลงั แป้งสำลี และแป้งข้ำวโพดท่ีมีต่อคณุภำพทำงด้ำนกำยภำพ เคมี 
และประสำทสมัผสัของหมยูอ โดยวำงแผนกำรทดลอง Complete randomized design (CRD) ทัง้สิน้ 3 สิ่งทดลอง 
พบว่ำ ชนิดของแป้งท่ีใช้มีผลต่อค่ำควำมแน่นเนือ้(Firmness) ของหมยูอแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p ≤ 
0.05) หมยูอท่ีใช้แป้งมนัส ำปะหลงัมีค่ำควำมแน่นเนือ้น้อยกว่ำตวัอย่ำงท่ีใช้แป้งสำลี และแป้งข้ำวโพด   ในขณะท่ีค่ำ
ปริมำณโปรตีน และไขมันในหมูยอท่ีใช้แป้งแต่ละชนิดมีค่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับควำม
เช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (โปรตีน = 12.96±0.20% - 13.22±0.15%, ไขมนั = 11.20±0.31% - 11.28±0.12%) กำร
ทดสอบคณุภำพทำงด้ำนประสำทสมัผสัโดยใช้วิธีกำรให้คะแนนควำมชอบ  9-point hedonic scale พบว่ำค่ำชนิด
ของแป้งท่ีใช้มีผลต่อ ควำมชอบรสชำติ (taste) ลักษณะเนือ้สัมผัส (texture) และกำรยอมรับโดยรวม (overall 
acceptability)      แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p ≤ 0.05) โดยหมยูอท่ีผสมแป้งมนัส ำปะหลงัได้คะแนน
ควำมชอบในทุกคณุลกัษณะอยู่ในระดบัควำมชอบเล็กน้อยจำกผู้ทดสอบชิม 30 คน ซึง่มำกกว่ำ ตวัอย่ำงท่ีผสมแป้ง
ข้ำวโพดและสำลี เมื่อค ำนวณต้นทุนในกำรผลิตหมยูอทัง้สำมชนิด พบว่ำมีต้นทุนท่ีใกล้เคียงกนั โดยสตูรท่ีผสมแป้ง
มันส ำปะหลังมีต้นทุนในเกณฑ์ปำนกลำง (192.95บำท/กก) ดังนัน้หมูยอสูตรท่ีผสมแป้งมันส ำปะหลังจึงมีควำม
เหมำะสมท่ีจะน ำมำใช้ในกำรผลิตตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : หมูยอ แป้งมันส าปะหลัง แป้งสาลี แป้งข้าวโพด ความแน่นเนือ้ ประสาทสัมผัส 

เลขทะเบียนวิจัย : 58(2)-0211-003 
ศนูย์พฒันำอตุสำหกรรมปศสุตัว์ กองสง่เสริมและพฒันำกำรปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์  
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Effect of Tapioca flour Wheat flour and Corn flour on the Quality of Moo yoh 
 

Amphon Warittitham   Auengploy Chailangka  Wuttichai Ladkrue  
 

Abstract 
In the commercial production, adding modified starch aims to improve texture quality and 

reduces production cost of Moo Yoh. However, In small scale production, entrepreneurs normally add 
tapioca flour, wheat flour or corn flour in Moo yoh because of these starchs are available in local market. 
Therefore, the effect of tapioca flour, wheat flour and corn flour on the physical chemical and sensory 
properties of Moo yoh was studied. The results showed that the types of flour significantly affected    (p ≤ 
0.05)   to firmness.  The firmness of Moo yoh using Tapioca flour was lower than Wheat flour and Corn 
flour. Whereas, the protein and fat contents had no significantly affected  (p > 0.05) by the types of flour 
(Protein = 12.96±0.20% - 13.22±0.15%, Fat = 11.20±0.31% - 11.28±0.12%). The sensory evaluation by 
9-point hedonic scale indicated that the types of flour significantly effect (p ≤ 0.05) to taste, texture and 
overall acceptability.  The product using Tapioca flour was accepted by panelists   (n=30)  with  slightly  
like on all attributes more than wheat flour and corn flour. The production costs of three type products   
were   calculated. The results  showed  that  the costs  were  similar and  Moo yoh using Tapioca flour 
had moderate cost (192.95 baht/Kg.). So, Tapioca flour is suitable formulations to using in the production. 
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ค าน า  
หมยูอเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีท ำจำกเนือ้หม ูมนัหม ูและเคร่ืองปรุงรส อำจมีสว่นประกอบอื่น เช่น โปรตีนนม โปรตีน

พืชเข้มข้น แป้งมนัส ำปะหลงั น ำมำผสม และบดให้ละเอียดเป็นเนือ้เดียวกนั อำจมีส่วนผสมท่ีเติมลงไปเพ่ือให้เกิด
ลกัษณะเฉพำะ เช่น หนงัหม ูเห็ดหอม พริกไทยด ำ สำหร่ำย น ำมำคลกุผสมให้กระจำยโดยทัว่ แล้วบรรจุในวสัดหุ่อหุ้ม
ให้แน่น น ำไปต้มหรือนึ่งให้สกุ (มผช.102/2546)  โดยหมยูอจดัเป็นผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ท่ีเกิดจำกกำรเตรียมส่วนผสม
แบบอิมลัชัน่ (ไพโรจน์ และสภุำพร, 2545)  

อิมลัชัน่ หมำยถึงกำรผสม และอยู่ร่วมกนัของของเหลว 2 ชนิด ท่ีปกติเข้ำกนัไม่ได้ โดยของเหลวชนิดหนึ่ง
กระจำยอยู่โดยทัว่ไปในสว่นผสมในรูปของหยดเลก็ละเอียด ของเหลวชนิดท่ีกระจำยนีเ้รียกว่ำเป็น Dispersed phase 
ส่วนของเหลวอีกส่วนท่ี Disperse phase กระจำยตวัอยู่รอบเรียก  Continuous phase      (สญัชยั, 2551) กำรเกิด
อิมลัชัน่ในผลิตภณัฑ์เนือ้เป็นประเภท Oil in water emulsion โดยมีน ำ้ท ำหน้ำท่ีเป็น Continuous phase ไขมนัเป็น 
Dispersed phase และมี Myofibrillar protein ซึ่งเป็นโปรตีนในเส้นใยกล้ำมเนือ้ ท ำหน้ำท่ีเป็นตัวประสำน 
(emulsifier) (ไพโรจน์ และสภุำพร, 2545) 
 แป้งจัดเป็นสำรท่ีเพ่ิมปริมำณ (Filler) ในผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ หน้ำท่ีหลกัของสำรเพ่ิมปริมำณใช้เพ่ือท ำ  ให้
อิมลัชัน่เกิดควำมคงตวั ช่วยท ำ ให้กลิ่นรสดีขึน้ ช่วยปรับปรุงคณุภำพเนือ้สมัผสั เช่น แป้งมนัส ำปะหลงั แป้งสำลี แป้ง
ข้ำวโพด แป้งดดัแปรชนิดต่ำงๆ มอลโทเดกซ์ทริน เป็นต้น (อรรถกร, 2547) นอกจำกนัน้ยังเป็นสำรท่ีใช้ทดแทน
องค์ประกอบของไขมนัในผลิตภณัฑ์ได้อีกด้วย 
 ในกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ท่ีมีกำรเตรียมสว่นผสมแบบอิมลัชัน่ มีงำนวิจยัท่ีท ำกำรศกึษำกำรใช้แป้งใน
ผลิตภัณฑ์เช่น Ponsingh et al. (2011) ได้ท ำกำรศึกษำผลของกำรใช้แป้งมนัส ำปะหลงัในลูกชิน้เนือ้กระบือ ท่ี
ปริมำณ ร้อยละ 3  7 และ 10 พบวำ่กำรเติมแป้งมนัส ำปะหลงัในลกูชิน้มีผลต่อค่ำควำมชอบทำงประสำทสมัผสั และ
ค่ำแรงตดั แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญั (p<0.01) โดยปริมำณแป้งท่ีเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้มีค่ำ แรงตดัเพ่ิมขึน้ Ikhlas et 
al. (2011) ศกึษำผลของแป้งหลำยชนิดท่ีมีตอ่คณุสมบตัิของลกูชิน้เนือ้นกกระทำ พบวำ่ กำรใช้แป้งมนัส ำปะหลงั แป้ง
ข้ำวโพด แป้งสำลี แป้งสำคู และแป้งมนัฝร่ัง มีผลต่อค่ำคุณภำพทำงประสำทสมัผัสและค่ำคุณภำพทำงเนือ้สมัผัส
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ (p<0.01)  ในทำงตรงกันข้ำม พบว่ำกำรใช้แป้งสำลี แป้งข้ำวโพด และแป้งมัน
ส ำปะหลงัในลูกชิน้ปลำนิลมีผลต่อค่ำคุณภำพทำงประสำทสมัผัสแตกต่ำงอย่ำงไม่มีนัยส ำคญัทำงสถิติ (p>0.05)  
(ชุติมำ, 2545) ซึง่ในผลิตภณัฑ์หมยูอนัน้ ยงัไม่มีผู้ ใดมุ่งเน้นท ำกำรศกึษำถึงผลของชนิดแป้งท่ีมีต่อคณุภำพทำงด้ำน
เนือ้สมัผัสและประสำทสมัผัส ประกอบกับ ทำงศูนย์พัฒนำอุตสำหกรรม     ปศุสตัว์ได้ท ำกำรจัดอบรมกำรแปรรูป
เนือ้สตัว์ ซึง่ในกำรอบรมมกัจะพบประเดน็สงสยัจำกผู้อบรมในเร่ืองของชนิด และผลของกำรใช้แป้งท่ีมีต่อคณุภำพหมู
ยออยู่เสมอ  ดงันัน้วตัถุประสงค์ในกำรศกึษำครัง้นีจ้ะท ำให้ทรำบถึงผลของกำรใช้แป้ง 3 ชนิดท่ีนิยมใช้ในกำรแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ แป้ง        มนัส ำปะหลงั แป้งสำลี และ แป้งข้ำวโพด ท่ีมีต่อค่ำคณุภำพทำงด้ำนกำยภำพ เคมี และ
ควำมชอบทำงประสำทสมัผสัของหมยูอ ซึง่ผลท่ีได้สำมำรถใช้เป็นข้อมลูในกำรตอบข้อสงสยัและเผยแพร่ในงำนอบรม
กำรแปรรูปเนือ้สตัว์แก่เกษตรกรและประชำชนตอ่ไป  
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
กรรมวิธีการผลิตหมูยอ 

หมยูอท่ีใช้ในกำรศกึษำเป็นสตูรหมยูอของกรมปศสุตัว์ โดยมีปริมำณส่วนผสมดงัตำรำงท่ี  1 น ำส่วนผสม
ทัง้หมดตีผสมในเคร่ืองสบัผสม  และบรรจใุนพิมพ์สเตนเลส ทรงกระบอก ท่ีรองด้วยถงุพลำสติกทนควำมร้อน เส้นผ่ำน
ศนูย์กลำง 2 นิว้ น ำไปต้มท่ีอณุหภมูิ 75 องศำเซลเซียส 45 นำที ท ำกำรลดอณุหภมูิโดยกำรแช่น ำ้ท่ี 10 องศำเซลเซียส 
เป็นเวลำ  15 นำที จำกนัน้เก็บรักษำในห้องเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส เป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 คืนก่อนน ำไป
ทดสอบ 
ตารางที่ 1 สูตรหมูยอของกรมปศุสัตว์ 

ส่วนประกอบ ที่มาส่วนประกอบ ปริมาณ (%) 

เนือ้หมสูว่นสะโพก ร้ำนเจ้ลกัษณ์ ตลำดต้นล ำไย, ประเทศไทย 66.14 

มนัหม ู ร้ำนเจ้ลกัษณ์ ตลำดต้นล ำไย, ประเทศไทย 19.84 

น ำ้แข็ง ร้ำนน ำ้แข็งหน้ำมอ, ประเทศไทย 6.61 

พริกไทย 
บริษัท อำจจิตต์ อินเตอร์เนชัน่เนล เพ็พเพอร์ แอนด์ สไปซ์ 
จ ำกดั, ประเทศไทย 

1.06 

เกลือธรรมดำ บริษัทอตุสำหกรรมเกลือบริสทุธ์ิ จ ำกดั, ประเทศไทย 1.06 

ผงชรูส บริษัทอำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ำกดั, ประเทศไทย 0.13 

น ำ้ตำล บริษัทน ำ้ตำลมิตรผล จ ำกดั, ประเทศไทย 1.06 

ฟอสเฟต บริษัทฟู้ ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี จ ำกดั, ประเทศไทย 0.13 

น ำ้ปลำ บริษัท ไพโรจน์ (ทัง่ซงัฮะ) จ ำกดั, ประเทศไทย 1.32 

แป้งมนัส ำปะหลงั บริษัท โอเช่ียนฟดูส์ ประเทศไทย จ ำกดั, ประเทศไทย 2.65 

รวม   100.00 
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การศึกษาผลการใช้แป้งมันส าปะหลัง แป้งสาลี และ แป้งข้าวโพดที่มีต่อคุณภาพของหมูยอ 
ตารางที่ 2  สิ่งทดลอง (Treatment)  
สิ่งทดลอง

ท่ี 
แป้งท่ีใช้ในกำรศกึษำ ปริมำณท่ีใช้ในสตูร

ตำรำงท่ี 1 
ท่ีมำวตัถดุิบ 

1 แป้งมนัส ำปะหลงั 2.65 % บริษัท โอเช่ียนฟดูส์ ประเทศไทย จ ำกดั, 
ประเทศไทย 

2 แป้งข้ำวโพด 2.65 % บริษัท ยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ ำกดั, 
ประเทศไทย 

3 แป้งสำลีอเนกประสงค์ 2.65 % บริษัท ยไูนเตด็ฟลำวเทรดดิง้ จ ำกดั, 
ประเทศไทย 

มีสูตรพืน้ฐำนท่ีใช้ในกำรทดลองตำมตำรำงท่ี 1 โดยปริมำณแป้งท่ีใช้ในสูตรเท่ำกับ ร้อยละ 2.65 ของ
ส่วนผสมทัง้หมด วำงแผนกำรทดลองแบบ Complete randomized design (CRD) ทัง้สิน้ 3 สิ่งทดลอง วิเครำะห์สิ่ง
ทดลองทัง้หมด 5 ซ ำ้ 
การทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ (เนือ้สัมผัส) 
 ท ำกำรประเมินคณุลกัษณะทำงด้ำนควำมแน่นเนือ้ (Firmness) ของหมยูอจ ำนวน 3 สิ่งทดลองด้วยเคร่ือง 
Texture analyser (TA-XT2, UK) ดดัแปลงตำมวีธีกำรของ ไพโรจน์ และสภุำพร (2545) โดยท ำกำรต้มหมยูอท่ีจะท ำ
กำรประเมินในน ำ้เดือดเป็นเวลำ 3 นำที จำกนัน้ ตดัเป็นชิน้ควำมหนำ 1 เซนติเมตร เก็บไว้ในภำชนะท่ีปิดสนิทตัง้ ทิง้ 
ไว้ให้เย็นท่ีอณุหภูมิห้อง (25 องศำเซลเซียส) โหลดเซลล์ท่ีใช้ในกำรวดัค่ำ 50 กิโลกรัม โดยก ำหนดกำรวดัค่ำของ
เคร่ืองมือ ใช้ควำมเร็วก่อนกำรวดัค่ำตวัอย่ำง 1.50 มิลลิเมตรต่อวินำที ควำมเร็วขณะวดัค่ำตวัอย่ำง 1.50 มิลลิเมตร
ต่อวินำที ควำมเร็วหลงักำรวดัค่ำตวัอย่ำง 10.00 มิลลิเมตรต่อวินำที ระยะทำงท่ีใช้ในกำรวดัค่ำตวัอย่ำง 40.00 
มิลลิเมตร แตล่ะสิ่งทดลองจะท ำกำรวดัคำ่ 10 ตวัอย่ำง 
การทดสอบคุณภาพทางด้านเคมี 

ท ำกำรประเมินคณุลกัษณะทำงด้ำนเคมีโดยท ำกำรวดัคำ่ 
- ปริมำณโปรตีนโดย Kjeldahl method ตำมวิธีของ AOAC (1998) 
- ปริมำณไขมนั โดยชดุสกดัไขมนั (Soxtec Extractor Model 2050, Auto system, Sweden) 
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ท ำกำรประเมินคณุภำพทำงด้ำนประสำทสมัผสั โดยใช้วิธีกำรให้คะแนนควำมชอบ  1 ถงึ 9   (9-point 
hedonic scale) คะแนน 1 คือไมช่อบอย่ำงย่ิง คะแนน 5 คอืเฉย ๆ และคะแนน 9 คือ ชอบมำกอย่ำงย่ิง  (Peryam 
and Pilgrim, 1957) โดยคณุลกัษณะท่ีทดสอบมีดงันี ้ คือ รสชำติ (Taste) ลกัษณะเนือ้สมัผสั (Texture) และกำร
ยอมรับโดยรวม (Overall acceptability) ท ำกำรทดสอบกบัผู้ทดสอบท่ีไมผ่่ำนกำรฝึกฝน จ ำนวน 30 คน ท ำกำร
เตรียมตวัอย่ำงท่ีใช้ทดสอบชิมโดยท ำกำรต้มหมยูอท่ีจะท ำกำรประเมินในน ำ้เดือดเป็นเวลำ 3 นำที จำกนัน้ ตดัเป็นชิน้
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ควำมหนำ 1 เซนติเมตร เสิร์ฟตวัอย่ำงในถงุร้อนขนำดเลก็ ตวัอย่ำงละ 1 ชิน้ ก ำหนดรหสัเลขสุม่สำมตวัติดท่ีข้ำงถงุ 
เสิร์ฟตวัอย่ำงทีละตวัอย่ำงแบบสุม่   
การวิเคราะห์ทางสถติ ิ
 ข้อมลูที่ได้จำกกำรทดลองน ำไปท ำกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยตำมวิธี 
Least significant difference (LSD) โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ  
การศึกษาต้นทุนการผลิต 
 ท ำกำรศกึษำต้นทนุในกำรผลิตซึง่แบ่งออกเป็น 3 สว่น คือ วตัถดุิบ แรงงำน และคำ่ปัจจยักำรผลิตของหมยูอ
ท่ีผลิตทัง้ 3 สิ่งทดลองเปรียบเทียบกนั ตำมวิธีของเพ็ญศรี (2549) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การศึกษาผลการใช้แป้งมันส าปะหลัง แป้งสาลี และ แป้งข้าวโพดที่มีต่อคุณภาพของหมูยอ 
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำคุณภำพทำงด้ำนกำยภำพ และเคมีของหมยูอ ท่ีใช้แป้งแตกต่ำงกัน  3 ชนิด แสดงดงั 

ตำรำง 3 พบว่ำ ค่ำควำมแน่นเนือ้ (Firmness) ของหมยูอท่ีใช้แป้งแต่ละชนิดมี ค่ำแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิติ (p ≤ 0.05) โดยตวัอย่ำงหมยูอท่ีใช้แป้งมนัส ำปะหลงัมีค่ำควำมแน่นเนือ้น้อยกว่ำตวัอย่ำงท่ีใช้แป้งสำลี และแป้ง
ข้ำวโพด ในขณะท่ีค่ำปริมำณโปรตีน และไขมนัในหมยูอท่ีใช้แป้งแต่ละชนิดมีค่ำแตกต่ำงกนัอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 สำเหตขุองคำ่ควำมแน่นเนือ้ท่ีแตกต่ำงกนั อำจเน่ืองจำกปริมำณอะมิโลสในแป้ง 
ท่ีมีผลตอ่ควำมสำมำรถในกำรเพ่ิม ควำมแน่นเนือ้ และควำมแข็งแรงของเจล ในผลิตภณัฑ์อิมลัชัน่ (Gerhard, 2006)  
ซึง่ในกำรทดลองนี ้แป้งท่ีใช้ในกำรท ำหมยูอมีทัง้แป้งท่ีมีปริมำณอะมิโลสสงู ได้แก่   แป้งข้ำวโพด แป้งสำลี   และกลุ่ม
แป้งท่ีมีปริมำณอะมิโลสต ่ำ ได้แก่ แป้งมนัส ำปะหลงั (กล้ำณรงค์และเกือ้กูล, 2550) ด้วยเหตนีุจ้ึงอำจท ำให้หมยูอท่ี
ผสมแป้งข้ำวโพด และแป้งสำลีมีคำ่ควำมแน่นเนือ้ท่ีมำกกวำ่ หมยูอท่ีผสมแป้งมนัส ำปะหลงันัน้เอง   

 
ตารางที่ 3  คุณภาพทางด้านกายภาพ และเคมีของหมูยอที่ใช้แป้งแตกต่างกัน  3 ชนิด 

สิ่งทดลอง 

คุณภาพทางด้าน
กายภาพ 

คุณภาพทางด้านเคมี 

ความแน่นเนือ้ 
(Firmness) (กรัม-แรง) 

ปริมาณโปรตีน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณไขมัน 
(ร้อยละ) 

ควบคมุ 
(แป้งมนัส ำปะหลงั) 

849.65b±84.17 12.96ns±0.20 11.28ns±0.12 

แป้งสำลี 1086.19a±132.05 13.19ns±0.15 11.20ns±0.31 
แป้งข้ำวโพด 1141.21a±153.12 13.22ns±0.15 11.22ns±0.34 

* คำ่คณุภำพเฉลี่ย ± สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน วดัคำ่ 5 ซ ำ้ โดยคำ่เฉลี่ยของข้อมลูที่อยูใ่นคอลมัน์เดียวกนัที่มีตวัอกัษรภำษำองักฤษแตกตำ่งกนั 
แสดงควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางที่ 4  คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของหมูยอที่ใช้แป้งแตกต่างกัน  3 ชนิด 

สิ่งทดลอง 
คะแนนความชอบคุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส (n=30) 

รสชาต ิ เนือ้สัมผัส ความชอบโดยรวม 

ควบคมุ 
(แป้งมนัส ำปะหลงั) 

6.10a±0.17 6.34a±0.37 6.26a±0.21 

แป้งสำลี 5.87ab±0.19  4.95b±0.30 5.30b±0.22  

แป้งข้ำวโพด 5.69b±0.22 4.79b±0.26 5.07b±0.26 

* คำ่คณุภำพเฉลี่ย ± สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน วดัคำ่ 5 ซ ำ้ โดยคำ่เฉลี่ยของข้อมลูที่อยูใ่นคอลมัน์เดียวกนัที่มีตวัอกัษรภำษำองักฤษแตกตำ่งกนั 
แสดงควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P≤0.05)  โดย คำ่คณุภำพเฉลี่ยเป็น คำ่เฉลี่ยของคะแนนควำมชอบของผู้บริโภคจ ำนวน 30 คน 
ทดสอบโดยใช้ 9-point hedonic scale โดย คะแนน 1 คือ ไมช่อบมำกที่สดุ 5 คือ  ตอบไมไ่ด้วำ่ชอบหรือไมช่อบ และคะแนน 9 คือชอบมำกที่สดุ   

ในส่วนของ ผลคะแนนควำมชอบทำงด้ำนประสำทสัมผัสจำกผู้บริโภค 30 คน โดยใช้วิธีกำรให้คะแนน
ควำมชอบ 1 ถงึ 9 (9-point hedonic scale) ท่ีแสดงในตำรำงท่ี 4 พบว่ำ คะแนนควำมชอบทำงด้ำนรสชำติ ลกัษณะ
เนือ้สมัผสั และควำมชอบโดยรวม  ของตวัอย่ำงหมูยอท่ีใช้แป้งแต่ละชนิด มีควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิติ    (p ≤ 0.05) กล่ำวคือ ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนกำรยอมรับทำงด้ำนรสชำติ แก่ ตวัอย่ำงหมูยอท่ีผสมแป้งมนั
ส ำปะหลงั (6.10a±0.17) มำกท่ีสดุ รองลงมำ คือ ตวัอย่ำงหมยูอท่ีผสมแป้งสำลี (5.87ab±0.19) ส ำหรับหมยูอท่ีผสม
แป้งข้ำวโพด (5.69b±0.22) มีคะแนนกำรยอมรับทำงด้ำนรสชำติน้อยท่ีสุด      กำรทดสอบควำมชอบทำงด้ำนเนือ้
สมัผัส ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนกำรยอมรับตวัอย่ำงหมูยอท่ีผสมแป้งมนัส ำปะหลงั (6.34a±0.37) อยู่ในเกณฑ์ชอบ
เล็กน้อย  และให้คะแนนหมูยอท่ีผสมแป้งสำลี (4.95b±0.30)  และข้ำวโพด (4.79b±0.26)    อยู่ในเกณฑ์ไม่ชอบ
เล็กน้อย  ส ำหรับคะแนนควำมชอบโดยรวม ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนกำรยอมรับแก่หมูยอท่ีผสมแป้งมันส ำปะหลัง 
(6.26a±0.21) มำกกว่ำตวัอย่ำงท่ีผสมแป้งข้ำวโพด (5.30b±0.22) และแป้งสำลี (5.07b±0.26) ซึ่งผลท่ีได้มีควำม
สอดคล้องกบังำนวิจยัของ Ikhlas et al. (2011) ท่ีศกึษำผลของแป้งหลำยชนิดท่ีมีต่อคณุสมบัติของลกูชิน้เนือ้นก
กระทำ พบว่ำ     กำรใช้แป้งมนัส ำปะหลงั แป้งข้ำวโพด แป้งสำลี มีผลต่อค่ำควำมแน่นเนือ้ (Firmness) ควำมชอบ
ทำงด้ำนรสชำติ ลกัษณะเนือ้สมัผสั และควำมชอบโดยรวม  แตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.01) โดยลกูชิน้
นกกระทำท่ีผสมแป้งมนัส ำปะหลงัได้รับคะแนนควำมชอบในทกุด้ำนสงูกวำ่กำรใช้แป้งชนิดอ่ืนๆ  
การศึกษาต้นทุนการผลิต 

ในกำรค ำนวณต้นทนุกำรผลิต จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วตัถุดิบ แรงงำน และค่ำปัจจยักำรผลิต โดยใน
กำรค ำนวณต้นทุนกำรผลิตของหมูยอท่ีใช้แป้งต่ำงๆกันนัน้ มีส่วนต้นทุนท่ีเท่ำกันคือ ต้นทุนแรงงำน และปัจจัยกำร
ผลิต  สว่นท่ีแตกตำ่งกนั คือ   ต้นทุนวตัถุดิบ ซึง่มีรำยละเอียดกำรค ำนวณแสดงในภำคผนวก และมีสรุปต้นทุนแสดง
ดงัตำรำง 8 โดยพบว่ำ ต้นทุนในกำรผลิตของหมยูอท่ีใช้แป้งแต่ละสตูรมี ต้นทุนท่ีใกล้เคียงกนั โดย สตูรท่ีถูกท่ีสดุคือ 
หมยูอท่ีผสมแป้งสำลี รองลงมำคือแป้งมนัส ำปะหลงั และสดุท้ำยคือแป้งข้ำวโพด 
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ตารางที่ 8 สรุปต้นทุนการผลิตหมูยอแต่ละสูตร 

สิ่งทดลอง 
ต้นทุนวัตถุดบิ 
(บาท/กโิลกรัม) 

ต้นทุนแรงงาน 
(บาท/กโิลกรัม) 

ต้นทุนปัจจัย 
การผลิต 

 (บาท/กโิลกรัม) 

รวมต้นทุนการ
ผลิต (บาท/
กโิลกรัม) 

ควบคมุ  
(แป้งมนัส ำปะหลงั) 

151.3 17.65 24.00 192.95 

แป้งสำลี 150.8 17.65 24.00 192.45 
แป้งข้ำวโพด 152.09  17.65 24.00 193.74  

 
สรุปผลการทดลอง 

 ในกำรศกึษำ เพ่ือเปรียบเทียบผลของกำรใช้แป้งมนัส ำปะหลงั แป้งสำลี และ แป้งข้ำวโพดท่ีมีต่อค่ำคณุภำพ
ทำงกำยภำพ เคมี และ ประสำทสมัผสัของหมยูอ พบวำ่ ในด้ำนคณุภำพทำงด้ำนกำยภำพและเคมีนัน้ กำรใช้แป้งมนั
ส ำปะหลงั แป้งสำลี และแป้งข้ำวโพด มีผลตอ่คำ่ คำ่ควำมแน่นเนือ้ (Firmness) แตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
(p ≤ 0.05)  โดยตวัอย่ำงหมยูอท่ีผสมแป้งมนัส ำปะหลงัมีค่ำควำมแน่นเนือ้น้อยกว่ำตวัอย่ำงท่ี ผสมแป้งข้ำวโพดและ
สำลี    ในขณะท่ีปริมำณโปรตีน และไขมนัในตวัอย่ำงท่ีใช้แป้งแต่ละชนิด มีค่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำง
สถิติ (p > 0.05)    
 ในกำรทดสอบคณุภำพทำงด้ำนประสำทสมัผสั พบวำ่กำรใช้แป้งมนัส ำปะหลงั แป้งสำลี และแป้งข้ำวโพด มี
ผลตอ่คะแนนควำมชอบทำงด้ำนรสชำติ ลกัษณะเนือ้สมัผสั และควำมชอบโดยรวม  แตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิติ (p ≤ 0.05)  ตวัอย่ำงท่ีได้รับคะแนนในทุกด้ำนสงูท่ีสดุ คือตวัอย่ำงหมยูอท่ีผสมแป้งมนัส ำปะหลงั ท่ีมีคะแนน
ควำมชอบอยู่ในเกณฑ์ ชอบเลก็น้อย  
 ต้นทุนกำรผลิตของกำรผลิตหมูยอท่ีผสมแป้งทัง้ 3 ชนิด พบว่ำ หมูยอสตูรท่ีผสมแป้งสำลีมีต้นทุนถูกท่ีสุด 
(192.45 บำท/กก.) ต่อมำคือสูตรท่ีผสมแป้งมนัส ำปะหลงัท่ีมีต้นทุนในเกณฑ์ปำนกลำง (192.95บำท/กก.) และสูง
ท่ีสดุ คือ หมยูอสตูรท่ีผสมแป้งข้ำวโพด (193.74 บำท/กก.) 
 เมื่อพิจำรณำผลกำรทดลองทัง้หมด พบว่ำหมยูอท่ีผสมแป้งมนัส ำปะหลงั มีควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปใช้
ผลิตและถ่ำยทอดตอ่ไป เน่ืองจำก ได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภคและมีต้นทนุกำรผลิตท่ีเหมำะสม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในกำรทดลองในครัง้นี ้สูตรหมูยอท่ีคดัเลือกมำ ได้คะแนนควำมชอบ และกำรยอมรับจำกผู้บริโภคอยู่ใน
ระดบั ชอบเลก็น้อย ซึง่สำมำรถท ำกำรพฒันำ และปรับปรุงสตูรเพ่ือให้ได้รับควำมชอบและกำรยอมรับท่ีเพ่ิมขึน้ตอ่ไป  
 
 
 



341 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
กล้ำณรงค์ ศรีรอต และเกือ้กลู ปิยะจอมขวญั. 2550. เทคโนโลยีของแป้ง. ส ำนกัพิมพ์มหำวิทยำลยั เกษตรศำสตร์, 

กรุงเทพฯ. 
ชตุิมำ ไชยเชำวน์. 2545. ผลของชนิดและปริมำณของแป้งท่ีใช้ตอ่คณุภำพของลกูชิน้ปลำนิล. คณะ     

เทคโนโลยีกำรเกษตร. สถำบนัรำชภฏัพิบลูสงครำม. 
ไพโรจน์ วิริยะจำรี และสภุำพร พทุธโสภิษฐ์. 2545. กำรพฒันำผลิตภณัฑ์ปลำยอลดไขมนัผสมเส้นใยอำหำรและ

สมนุไพร. คณะอตุสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลยัเชียงใหม่. 
เพ็ญศรี จงูศิริวฒัน์. 2537. เทคโนโลยีกำรแปรรูปเนือ้สตัว์. กลุม่งำนผลิตภณัฑ์สตัว์ กองสง่เสริมกำร ปศสุตัว์ กรมปศุ

สตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
เพ็ญศรี จงูศิริวฒัน์. 2549. กำรจดัตัง้โรงงำนแปรรูปเนือ้สตัว์ขนำดย่อม. ส ำนกัพฒันำกำรปศสุตัว์และถ่ำยทอด

เทคโนโลยี กรมปศสุตัว์. 
ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม. 2546. มำตรฐำนผลิตภณัฑ์ชมุชนหมยูอ มผช.102/2546. ส ำนกังำน

มำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม, กรุงเทพฯ. 
สญัชยั จตรุสิทธำ. 2551. เทคโนโลยีเนือ้สตัว์. มิ่งเมือง, เชียงใหม.่ 
อรรถกร มนิุกำนนท์. 2547. บทบำทของสำรฟอสเฟตและสตำร์ชดดัแปรตอ่คณุภำพของไส้กรอกไขมนัต ่ำจำกเนือ้หมท่ีู

เก็บรักษำโดยกำรแช่เยือกแข็ง. วิทยำนิพนธ์วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต (วิทยำศำสตร์กำรอำหำร) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์. 

AOAC. 1998. Official Methods of Analysis. 16th ed./Rev.4. Maryland: Association of Official Analytical 
Chemists International.  

Gerhard, F. 2006. Meat Product Handbook. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England. 
Ikhlas, B., Huda, N. and Noryati, I. 2011. Chemical Composition and Physicochemical Properties of 

Meatballs Prepared from Mechanically Debone Quail Meat Using Various Types of Flour. 
International Journal of Poultry Science. 10(1) : 30-37. 

Peryam, D.R.  and Pilgrim, F.J. 1957.  Hedonic scale method of measuring food preferences.  Food 
Technology, 11: 9-14. 

Ponsingh, R., Narendra Babu, R., Wilfred Ruban, S. and Appa Rao, V. 2011. Effect of Tapioca Starch on 
Physio-Chemical and Sensory Characteristics of Buffalo Meat Sausage. Journal of Food 
Technology. 9(1) : 32-35. 

SWINKELS, J. J. M. 1985. Composition and properties of commercial native starches. Starch/Staerke. 
37:1 



341 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคโปสเตอร์ 
(Poster presentation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



342 

 

 

การผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือยไทป์ A Lopburi/2012 

 

สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล1     สมเกียรติ ศรีพิสทุธ์ิ1 

ก่ิงกำนต์ บญุสยุำ สโีย2        วิไล ลนิจงสบุงกช3 

 

บทคัดย่อ  

                ตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิทำงแอนติเจนของไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยไทป์เอท่ีระบำดในพืน้ท่ี

ปี พ.ศ. 2556  พบว่ำ 100% ของไวรัสท่ีศกึษำทัง้หมดมีค่ำ r vaule  มำกกว่ำ 0.40  ต่อไวรัสวคัซีน A22/Iraq/64 และ

พบวำ่ไมเ่กิดปฏิกิริยำจ ำเพำะทำงแอนติเจนกบัไวรัสวคัซีน A Sakolnakorn/97   A118/87 และ A132/87 แสดงให้เห็น

วำ่ไวรัสในพืน้ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิทำงแอนติเจนไปจำกไวรัสวคัซีนในปัจจุบนั  ดงันัน้วคัซีนท่ีใช้ในปัจจุบนัท่ี

ผลิตจำก A Sakolnakorn/97 และ A118/87 อำจไมส่ำมำรถให้ควำมคุ้มโรคในพืน้ท่ีได้ จงึมีกำรคดัเลือกไวรัสวคัซีนสำย

พนัธุ์ใหม่จำกเชือ้พืน้ท่ีท่ีระบำดในขณะนัน้ โดยใช้ไวรัส A Lopburi/2012 เป็นตวัแทนของไวรัสพืน้ท่ีเพ่ือพฒันำกำร

เพำะเลีย้งและเพ่ิมปริมำณไวรัสในเซลล์แบบแขวนลอยส ำหรับผลิตเป็นวคัซีนโรคปำกและเท้ำเป่ือยไทป์เอสำยพนัธุ์

ใหม ่  พบวำ่สำมำรถเพำะเลีย้งไวรัส ได้ปริมำณไวรัสเท่ำกบั 107 TCID50/ml  และปริมำณ 146S แอนติเจนเท่ำกบั 2.1 

µg/ml  เมื่อน ำมำผลิตเป็นวคัซีนให้ควำมคุ้มโรคในโคทดลองมีค่ำสงูถึง 18.20  PD50/dose บ่งชีว้่ำวคัซีนให้ควำมคุ้ม

โรค    ผลของกำรตรวจระดบัแอนติบอดีหลงัฉีดวคัซีน 21 วนั โดยวิธี virus neutralization test (VNT) ให้ค่ำเฉลี่ย

ระดบัแอนติบอดีเท่ำกบั 2.44 (log) หรือ 1:175  สรุปได้ว่ำวคัซีนไทป์เอสำยพนัธุ์  A Lopburi/2012 ท่ีผลิตมีควำมคุ้ม

โรคและกระตุ้นกำรสร้ำงแอนติบอดีได้ในระดบัสงู   สำมำรถน ำไปใช้แทนวคัซีนไทป์เอในปัจจบุนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรควบคมุและป้องกนัโรคจำกเชือ้ไวรัสไทป์เอท่ีระบำดในพืน้ท่ีได้  

 

 

 

ค าส าคัญ:  วคัซีนโรคปำกและเท้ำเป่ือย  เอ ลพบรีุ  อำร์-แวล ู   

เลขทะเบียนวิจยั : 56(2)-0107-157 
 1 ส ำนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์  ปำกชอ่ง นครรำชสีมำ 30130 
 2  ศนูย์อ้ำงอิงโรคปำกและเท้ำเป่ือย ภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ปำกชอ่ง นครรำชสีมำ 30130 
 3  ผู้ เช่ียวชำญด้ำนโรคปำกและเท้ำเป่ือย  ที่ปรึกษำกรมปศสุตัว์    
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FMD vaccine type A Lopburi/2012 
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Abstract 

                Antigenic variation of  type A foot and mouth disease (FMD) virus causing outbreak in Thailand 

in 2012 was investigated.  All viruses had r values greater than 0.40 to A22/Iraq/64 but no antigenic 

binding reaction to other reference viruses (A Sakolnakorn/97, A118/87 and A132/87). This evidence 

demonstrated a highly significant antigenic diversity in recent field viruses. Thus, the current vaccine 

using A Sakolnakorn/97 and A118/87  would not be able to  protect these new type A strains.  Therefore, 

it was recommended to select a field virus as a new candidate seed vaccine virus and the field virus from 

Lopburi province (A Lopburi/2012) was selected as the representative virus. This virus was immediately 

adapted and propagated into tissue culture cell and then scaled up to the large bioreactor tank for further 

vaccine formulation. The virus titer of 107TCID50/ml and 146S antigen content of 2.1 µg/ml were obtained. 

The finish product was tested for vaccine potency in cattle; the result gave a high potency of 18.20 

PD50/dose indicating protection. The mean of virus neutralization (VN) titer in vaccinated animals at 21 

days post vaccination was 2.244 (log) or 1:175.  In conclusion, this developed new vaccine type A 

Lopburi/2012 would be able to replace an existing vaccine for enhancing the control and prevention of 

new type A outbreak in the field.   

Keywords:  FMD vaccine,  A Lopburi,  r vaule   
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Introduction 

Foot and mouth disease (FMD), a highly contagious disease of cloven-hoofed animals, is 

important in Thailand and South East Asia region. Serotypes O and A are considered endemic in 

Thailand, causing significant economic losses primarily due to lower production of affected animals and 

subsequent constrain of international trading.  Rapid and accurate diagnosis plays an important role in 

the prevention of disease spread and can ensure that appropriate vaccines are selected for the use 

against circulating field strains. Identification of virus type by standard ELISA typing test (Roeder and Le 

Blance Smith, 1987) and antigenic differentiation (Rweyemamu,1984) were required before selection of 

an appropriate vaccine. The antigenic variation is of importance to both epidemiological investigation and 

immunoprophylaxis campaigns.. In Thailand,  the 2-dimentional virus neutralization (VNT) as described 

by Doughty et al. (1995) and liquid phase blocking ELISA (LP ELISA) as described by 

Linchongsubongkoch et al. (2000) are used to investigate the antigenic variation or r value in order to 

determine the serological relationship between reference virus vaccine strains and field isolate viruses.  

Linchongsubongkoch et al. (2008) reported that the r value of  type O viruses that had caused 

outbreaks during 1997-2007 and 2008-2009 (data not published) as well as the outbreaks in 2010-2012 

(Linchongsubongkoch et al., 2012) were serologically related to O189/87 vaccine strain while type A 

viruses had antigenic diverse more than type O viruses. Type A viruses in 1997-1998 were closely related 

to A Sakolnakorn/97 vaccine strain (Linchongsubongkoch et al, 2000), whereas type A viruses during 

2001-2007 and during 2008-2009 were closely related to A118/87 vaccine strain.  Re-emerging of A 

Sakolnakorn/97 related viruses were found during 2010-2011. In late 2011 to 2012, the viruses were 

demonstrated an antigenic change from the current vaccine strains either A Sakolnakorn/97 or  A118/87. 

These viruses were highly matched with A22/Iraq/64 reference vaccine strain from World Reference 

Laboratory (WRL) (data not published).  

To trace the origin of the virus from the outbreak in Lopburi province in 2012, the virus was 

submitted to WRL, Pirbright, United Kingdom (UK) for genetic characterization by nucleotide sequencing. 

The phylogenetic tree analysis showed the sequence lineage defined as Asia topotype similar to A 
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Sakolnakorn/97 and A118/87 vaccine strains (WRL report and data not published). Even though the 

genetic analysis of the recent type A virus showed similarity among previous type A viruses in Thailand, 

the r value was much closer to A22/Iraq/64 than A Sakolnakorn/97 or A118/87. Hence, the current 

vaccine produced from both A Sakolnakorn/97 and A118/87 may insufficiently protect animals from new 

type A 2012 infection. Therefore, it is required to select a field virus as a vaccine seed for further 

industrial vaccine production.  

The objective of this study is to determine r value of field viruses from outbreaks in 2012, adapt 

vaccine seed virus, propagate the virus in suspension cell, produce the vaccine and evaluate the 

potency in cattle. 

 

Materials and Methods 

 FMD viruses    
Field viruses 

Field isolate viruses in 2012, obtained from the Regional Reference Laboratory for FMD in 

Southeast Asia (RRL),  were isolated by inoculating primary lamb kidney cells for 2-3 passages and 

further 4-5 passages in baby hamster kidney cell 21 clone 13 (BHK21C13). The cell culture supernatant  

was confirmed for the virus serotype by an ELISA technique as described by Roeder and Le Blanc Smith 

(1987).  The reference vaccine  and field isolate viruses were titrated by indirect sandwich ELISA method 

(Kitching et al.,1988) to select the working dilution that will be used to perform r vaule by liquid phase 

blocking ELISA as the method described by Linchongsubongkoch et al. (2012). 

Reference viruses for r value determination. 

A118/87 and A Sakolnakorn/97 were obtained from the Bureau of Veterinary Biologics; A132/87 

and A22 Iraq/64 were obtained from RRL. 

Virus for vaccine production 
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A Lopburi/2012 was selected as a candidate vaccine strain for further adaptation in BHK21C13 

monolayer and suspension. 

Virus for potency test 

A Lopburi/2012 virus was prepared by inoculating the cattle for increasing the virulence. The 

infectivity was 106 TCID50/ml by titration in primary lamb kidney cell. 

Cell cultures 

Primary lamb kidney cell was obtained from the lamb with body weight about 20 kg and was 

used for field viruses propagation and titration. Both BHK21C13 monolayer and suspension from foot and 

mouth disease vaccine production unit were used for virus adaptation. 

Serological relationship of field and reference vaccine strains 

 Nine field isolate type A viruses from 2012 were used for r value investigation and were compared 

with various reference vaccine strains; A118/87, A sakolnakorn/97, A132/87 and A22/Iraq/64, respectively, as 

method described by Linchongsubongkoch et al. (2012). The criteria for r value interpretation were 

described by Samuel et al. (1990) as follows:    

               r  =   0-0.139       highly significant serological variation from the reference strain;  

               r  =   0.20-0.39    significant difference from the reference  strain, but protection may  

                                           be satisfactory if using a sufficiently potent vaccine.; 

               r  =  0.40-1.0       not significantly different from vaccine strain.  

Adaptation and propagation of seed virus vaccine strain   

A field isolate virus (A Lopburi/2012), from the outbreak in Lopburi province in February 2012, 

was selected as a new candidate vaccine strain by initial propagation in primary lamb kidney cell . 

Briefly, virus in the field tissue sample was extracted and inoculated in primary lamb kidney cell. The 

culture was incubated for 24 hours until cytopathic effect (CPE) was observed. Then the cell  was broken 
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by freeze- thawed technique, centrifuged and transferred the supernatant into a new passage. If the CPE 

was not observed in 24 hours, the culture was incubated for further 24 hours and subjected to freeze – 

thawing, centrifugation and transferring supernatant to the next passage.  After 2 passages of  

inoculating in primary lamb kidney cell, the virus was propagated in BHK21C13 monolayer cell grown in T – 

flask (25 cm2) for 5 passages and subsequently in roller bottle (490 cm2) for 3 passages. In each 

passage, at least 80% of CPE was observed in 24 – 48 hours in BHK21C13 monolayer cell culture before 

transferring 1 – 5 ml culture medium into the new cell culture of the next passage. Afterwards, the virus 

was adapted in BHK21C13 suspension cell (100 ml) for 24 hours when CPE was observed and the virus 

was further increased infectivity in BHK21C13 suspension cell in a 2-litre bioreactor for 2 passages and 

300-litre bioreactor for 1 passage with 24 hours incubation per passage. 

The adapted virus was propagated in 2000-litre bioreactor as method described by the vaccine 

production unit of the Bureau of Veterinary Biologics (data not published) and World Organization of 

Animal Health, OIE (2012). Briefly, a healthy BHK21C13 suspension cell culture (5 x 105 cells/ml) was 

cultivated in a growth medium with 5% calf bovine  serum at 37 oC and stirred at 150 rpm for 2 days until 

the cell density reached 2 x 106 cells/ml. The growth medium was then discarded and replaced by 

maintenance medium without  bovine serum before adding  the 30-litre of adapted seed virus. The CPE 

was observed within 18-24 hours. Culture sample was collected for determination of the virus amount 

(146S antigen) and infectivity (TCID50). The viral suspension was clarified with continuous centrifugation1, 

partially purified with crossflow filtration2 and concentrated with polyethylene oxide. The purification was 

100 folds reduction from 2,000 liters. Finally, the virus was inactivated by the addition of Binary 

Ethyleneimine (BEI) and held for 17 hours at 4OC before storing at -196 oC as antigen to be used for 

vaccine formulation. 

Vaccine formulation 

                                                           
1

 Robatel, France 

2
 Carbosep, France 
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The monovalent vaccine was formulated by mixing the antigen with aluminium hydroxide gel and 

other excipients. Final antigen concentration in 1 dose is 4  micrograms.  

Quality control 

In-process quality control 

The virus measurement was carried out for determining TCID50 by the virus titration in primary lamb 

kidney cell and 146S content by sucrose gradient ultracentrifugation and measuring UV absorbance at 459 

nanometer. Virus titration was calculated as method described by Reed and Muench (1938). The inactivated 

antigen was tested for complete inactivation by culturing in primary lamb kidney cell for  

3 passages.  

Vaccine quality control 

The vaccine was tested for sterility, safety and potency as complied with the standard method (OIE, 

2012). Briefly, the sterility was done by inoculating the vaccine into fluid thioglycollate, tryptic soy and 

sabouraud media, no bacterial and fungal contamination should be found. Safety test, 2 cattles were 

vaccinated with double doses of the vaccine and observed for 10 days. The potency was performed by 

vaccination 3 groups of 5 cattles each. Cattles in each group were vaccinated with 1, 1/4 and 1/16 dose of 

vaccine, respectively. After vaccination for 21 days, blood were collected and all cattles were challenged 

with homologous virus via intra-dermolingual route. The cattles were observed for lesions for 8 days. 

Unprotected cattle show lesions at sites other than the tongue while control cattle must develop lesions on 

at least three feet. The fifty percent protective dose (PD50) method was calculated as described by Karber 

(1931), the vaccine should contain at least 3PD50 /dose. 

Results 

Serological relationship of field and reference vaccine strains 

All of type A viruses in 2012 from Lopburi,  Ratchaburi, Kanchanburi, Mukdaharn provinces 

showed a good matching with only A22/Iraq/64 and no antigenic binding reaction to other reference 

viruses, A118/87, A Sakolnakorn/97 and A132/87 (table 1). As a result, sample 3/2012 from Lopburi 
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province, the first sample found good matching with A22/Iraq/64, was selected as a representative of 

field viruses for further seed virus vaccine adaptation.     

 Adaptation and propagation of seed vaccine virus for production   

The adaptation and propagation of A Lopburi/2012 virus in BHK21C13 monolayer cell, the last 

passage, resulted  the high virus titer of  107TCID50/ml and 146S antigen of 1.5 µg/ml. The virus was then 

further adapted into suspension cell for 5 passages in order to increase virus titer and capacity.    

Quality control 

In- process quality control 

The viral suspension at the last passage in 2,000-litre bioreactor of which the virus titer of 107 TCID50 

/ml and 146S antigen of 2.1 µg/ml was used for further purification process ( figure1).  Virus was completely 

inactivated and the final amount of antigen was 138 µg/ml in 20,000 ml. as stock antigen. 

Vaccine quality control 

Formulated monovalent vaccine A Lopburi/2012 had no any contamination and was safe when 

tested in cattle. The vaccine had high potency at 18.20 PD50/dose. The mean of prechallenge VN titer was 

2.244 (log) (ranged from 1.86 - 2.58  log) or 1:175  in animals received 1 dose vaccination.  

Table 1.  Result of r value of FMDV type A field isolate viruses in 2012 comparing to four reference virus 

vaccine strains as homologous system, A118/87, A Sakolnakorn/97, A132/87 and  A 22/Iraq/64. 

   Sample no.             Province                                   r value by LP ELISA 

   A118/87 A/Sakolnakorn/97   A/132/87 A22/Iraq/64 

3/2012 Lopburi 0.11  no binding reaction by 

titration 

1.30 

4/2012 Lopburi 0.15            “…….……....…” 1.39 
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6/2012 Ratchaburi 0.075            “……..….…..…” 1.19 

11-1/2012 Kanchanaburi                  no binding reaction by titration 2.43 

12-1/2012 Kanchanburi                              “……..…..….…” 1.99 

14-2/2012 Ratchaburi                              “…………..……” 1.99 

15/2012 Mukdaharn                              “………….….…” 2.65 

16-1/2012 Ratchaburi                              “…………..……” 0.66 

17-1/2012 Kanchanaburi                              “…………..……” 0.88 

Table 2.  Antibody titer obtained in experimental cattles at 21 days post vaccination with FMD vaccine 

strain  A Lopburi /2012  by virus neutralization (VN) test, and potency  test by a challenge  with 106 

TCID50 /ml  intra-dermolingual inoculation (OIE Terrestrial Manual, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cattle no. Antibody 

titer  

(Log) at 

dilution 1:1 

Mean VN titer 

(log) 

No. of animal 

protected/total 

at dilution 1:1 

 

118 1.86    

 119 2.58    

 120 2.22 2.244 

(1:175)* 

5/5      

 121 2.22    

 122 2.34    
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   Remark:  *mean of antibody titer by VNT indicating the protective level at least 1:175, this result was 

corresponding to the   

                    OIE standard in term of cut-off for immunological protection by vaccination should be > 1:64  

 

             Remark *  viral passage no. 15 was used in formulating as a new vaccine in large scale in 

bioreactor tank,  

                                virus titer = 107 TCID50/ml,  146S antigen =  2.1 µg/ml 

 

Figure 1.  The adaptation  of A Lopburi/2012  and continuing viral propagation into suspension  

                  cell culture, viral sample was taken during each passage for  virus titration and 146S  

                  antigen measurement before further vaccine formulation step. 

    

Discussion and conclusion 

The majority of type A field isolate viruses from the outbreaks in the year 2011 were matched with A 

Sakolnakorn/97 rather than A118/87 and A132/87 by double sandwich ELISA typing (Boonsuya Seeyo et al., 

2012). In contrast to the year 2012, field isolate viruses were matched with A22/Iraq/64 rather than A 

Sakolnakorn/97, A118/87 and A132/87 (Table 1). From our results, we observed that most of field viruses gave 
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the r values of greater than 1. This  may be caused by an intrinsic factor of antibody and virus. Similar result 

was also observed from type A SUD/2/84, A IRN/2/97 and A TUR/20/2006 viruses (Sebhatu et al., 2012). The 

origin of the virus from the first outbreak in Lopburi province was investigated by genetic characterization. The 

phylogenetic tree showed that A Lopburi/2012 was clustered in Asia topotype including A118/87 and A 

Sakolnakorn/97 (WRL unpublished data). This result implied continuous mutation of the virus in infected host 

and being endemic in Thailand. Since the FMDV is an RNA virus, the quasispecies population occurs during 

serial passages in an animal to maintain the survival of virus population (Morelli et al., 2013). Finally, the virus 

would not bind or react with antibodies raised from A118/87 and A Sakolnakorn/97. Therefore, the vaccine 

produced from A 118/87 and A Sakolnakorn/97 may not sufficiently protect and immediate actions was 

required especially the production of new strain virus vaccine and implementing control measures in the field.    

The virus adaptation was successfully done with BHK21C13 monolayer and suspension cell cultures 

and overall process took about 2 months. It is satisfactory that the A Lopburi/2012 virus could be adapted 

quite fast to produce an emergency vaccine for the disease control. However, the adaptation of  other virus 

strains may take different time which may be due to their infective ability, host range and the susceptibility of 

cell culture. The ongoing study should emphasize on the adaptation of other strains of virus. In this study, we 

found that after purification and concentration the virus antigen cultured from 2,000 – litre bioreactor, the virus 

lost approximately 38%. The technical handling of instruments and also the characteristic of virus itself such as 

heat resistance may be the reasons of the antigen loss. Though, the vaccine produced from A Lopburi/2012 

gave good protection with homologous virus challenge, the cross protection test against other type A viruses 

should be performed. By principle, a criteria for seed selection of new vaccine strain was described by 

Rweyemamu (1978):  (a) be right serological specificity, (b) grow rapidly and regularly in cell culture, (c) give 

rise to high virus yield, (d) give high content of immunogen and provoke protective immunity in vaccinated 

animals, (e) the antigen must be stable for at least over one year in refrigerating temperature.  The A 

Lopburi/2012 seed virus vaccine was considered suitable for vaccine production because of the rapid 

propagation in primary lamb kidney cell and high infectivity in suspension cell cultures. Therefore the authors 

would suggest that the vaccine should be tested for keeping quality over a year and the seromonitoring of 

vaccinated animals should be conducted in order to assess the efficacy of the field vaccination. 
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 The FMD virus is still endemic in South East Asia countries which poses a high risk of transmission in 

livestock population. The intensive actions are required such as investigation of infected animal, identification 

of serotype and genotype of field isolate viruses, elimination of virus at the source of infection, vaccination with 

high potent virus vaccine and prevention of transmission. These actions needed the cooperation of field 

veterinarian, diagnostic laboratory, vaccine producer and farmer in order to eliminate FMDV from SEA 

countries.     
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การเปรียบเทียบคุณภาพเนยแข็งเฟต้าที่ผลิตจากน า้นมโคและจากน า้นมกระบือ 
  

นารถตยา ชมนารถ1/       วิชยั หำญพำณิชย์พนัธ์1/        สทุธิพร  พิริยำยน2/ 
 

บทคัดย่อ 

กำรศกึษำครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษำเปรียบเทียบคณุภำพกำรยอมรับของผู้บริโภค ทดสอบลกัษณะเนือ้

สมัผสัและต้นทนุกำรผลิตของเนยแข็งเฟต้ำ ท่ีผลิตจำกน ำ้นมโคและจำกน ำ้นมกระบือ ด ำเนินกำรทดลองท่ีโรงงำนแปร

รูปผลิตภณัฑ์นม เชียงใหม่ กลุ่มวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์นมเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้ำงเผือก  อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 

ระหวำ่ง เดือนเมษำยน 2555 –  เดือนธนัวำคม  2555 วำงแผนกำรทดลองแบบ Independent T-Test โดยทดลองท ำ

กำรผลิตเนยแข็งเฟต้ำจำกน ำ้นมโคครัง้ละจ ำนวน10 กิโลกรัม และจำกน ำ้นมกระบือครัง้ละจ ำนวน 10 กิโลกรัม  มำ

ท ำกำรทดลองเปรียบเทียบจ ำนวน  9 ซ ำ้ 

  ผลกำรศกึษำ  พบวำ่เนยแข็งเฟต้ำท่ีผลิตจำกน ำ้นมโค มีปริมำณร้อยละของไขมนั  โปรตีน  ควำมชืน้   เถ้ำ เกลือ  

เท่ำกับ 26.022, 17.48, 48.71,  4.65 และ 3.42 ตำมล ำดบั  มี pH  เท่ำกับ 4.4  และ  แคลเซียม  เท่ำกับ 2912.88    

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม    มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ   (P<0.05)   กบัเนยแข็งเฟต้ำท่ีผลิตจำกน ำ้นมกระบือ  

ปริมำณร้อยละของ ไขมนั โปรตีน ค่ำควำมชืน้ เถ้ำ เกลือ  เท่ำกบั 31.52,  19.38, 41.72, 4.58  และ 3.42  ตำมล ำดบั มี  pH  

เท่ำกบั 4.4  และแคลเซียม  เท่ำกบั  4433.42  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนค่ำร้อยละของเถ้ำ  เกลือ  และค่ำ  pH  ไม่แตกต่ำง

กนัทำงสถิติ   ผลกำรทดสอบทำงประสำทสมัผสัของเนยแข็งเฟต้ำ  โดยใช้ผู้ทดสอบชิม  พบว่ำ  ผู้ทดสอบชิมชอบเนยแข็งทัง้  

2 ชนิด โดยผลกำรทดสอบด้ำน  สี  กลิ่น  รสชำติ  และลกัษณะเนือ้สมัผสัไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ  ผลกำรทดสอบเนือ้สมัผสั

ควำมนุ่ม (Softness) โดยเคร่ือง Texture analyzer  ของเนยแข็งเฟต้ำท่ีผลิตจำกน ำ้นมโค และจำกน ำ้นมกระบือ  พบว่ำ  มี

คำ่แรงกดเท่ำกบั   0.27 และ 0.18 กิโลกรัม   ตำมล ำดบั มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ(P<0.05)   กำรค ำนวณ

ต้นทนุกำรผลิต   ผลผลิตเนยแข็งเฟต้ำจำกน ำ้นมกระบือผลิตเนยแข็งได้มำกกวำ่น ำ้นมโคร้อยละ 30 โดยน ำ้นมกระบือจ ำนวน 

10 กิโลกรัม ผลิตเนยแข็งเฟต้ำได้จ ำนวน 3 กิโลกรัม และมีต้นทุนกำรผลิต 268.90  บำทต่อกิโลกรัม       ขณะท่ีน ำ้นมโค

จ ำนวน 10  กิโลกรัม  ผลิตเนยแข็งเฟต้ำได้    จ ำนวน   1  กิโลกรัม  มีต้นทนุกำรผลิตเท่ำกบั  256.80  บำทตอ่กิโลกรัม 

ค าส าคัญ :  เนยแข็งเฟต้ำ  น ำ้นมโค  น ำ้นมกระบือ  

เลขทะเบียนวิชาการ :  
1/ กลุม่วิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์นม ส ำนกัสง่เสริมและพฒันำกำรปศสุตัว์  กรมปศสุตัว์  ถ.ห้วยแก้ว          ต.ช้ำงเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม ่ 

50300  โทรศพัท์ 0-5321-3162 
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Comparison in quality of feta cheeses making from cattle milk and buffalo milk 

 

      Narttaya Chommanard1/  Vichai Harnpanichapun1/   Suttiporn Phiriyayon2/ 

 

Abstract 

The purpose of this trial is to Study the quality of feta cheese making from cow milk compared 

with the feta cheese making from buffalo milk by checking the cheese composition, texture and sensory 

test this trial also studied the cost for producing both type of feta cheese. 

 The experiment show that the composition of feta cheese making from cow milk comprise of fat, protein, 

moisture, ash and salt as 26.22, 17.48, 48.71,  4.65 and 3.42 % respectively The pH of cheese is 4.4 and 

its calcium content is 2,912.88 mg/kg. The  composition of feta cheese making from buffalo milk comprise 

of fat, protein, moisture, ash and salt as 31.52,  19.38, 41.72, 4.58 and 3.42 % respectively The pH of 

cheese is 4.4 and its calcium content is 4,433.42 mg/kg. The amount of fat, protein, moisture and calcium 

in both type of cheese were significantly different but the amount of ash, salt and pH of both type of 

cheese were non significantly different  

Both type of cheese got acceptable from the tester and nonsignificantly from the rest and the 

texture analyzer showed that the compression force of feta cheese making from cow milk and buffalo milk 

were 0.27 and 0.18 kg. significantly different (P<0.05)  respectively 

The yield of feta cheese marking from buffalo milk higher than the yield of feta cheese marking 

from cow milk 3 fold Buffalo milk 10 kilograms produced 3 kilograms of feta cheese and the cost for 

producing was 268.90 Bath While cow milk 10 kilograms produced 1 kilograms of feta cheese and the 

cost for producing was 256.80 Bath. 
Keywords :  Feta cheese,  Cow milk, buffalo milk 
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บทน า 

เนยแข็งหรือชีส (Cheeses) เป็นผลิตภณัฑ์นมท่ีมีคณุคำ่ทำงอำหำรสงู ผลิตได้จำกน ำ้นมของสตัว์หลำยชนิด ท่ี
ท ำจำกนมสดหรือหำงนมท่ีได้จำกววัหรือสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมบำงชนิด เช่น แพะ กระบือ เป็นต้น ท่ีผ่ำนกำรตกตะกอน
โปรตีนเคซีนด้วยเอนไซม์  rennet  หรือเอนไซม์ท่ีมีคณุสมบตัิคล้ำยคลงึกนั เกิดเป็นลิ่มหรือเคิร์ด ( Curd)  แล้วน ำมำอดั
เป็นก้อน (สมจิต สรุพฒัน์, 2539)  ส ำหรับประเทศไทยตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุก ำหนดไว้วำ่  เนยแข็ง  
หมำยควำมวำ่  ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จำกกำรน ำนม ครีมบตัเตอร์มิลค์ (butter milk) หรือเวย์ (whey) อย่ำงหนึง่อย่ำงใดหรือ
หลำยอย่ำงมำผสมกบัเอนไซม์  (enzyme)   กรด หรือจลุนิทรีย์จนเกิดกำรรวมตวัเป็นก้อน แล้วแยกสว่นท่ีเป็นน ำ้ออก  
และจะน ำมำใช้ในลกัษณะสดหรือน ำมำบ่มให้ได้ท่ีก่อนใช้  (กระทรวงสำธำรณสขุ, 2543) 

เนยแข็งเฟต้ำ (Feta Cheese) มีต้นก ำเนิดจำกประเทศกรีก จดัเป็นเนยแข็งประเภท  Soft Cheese คือ เนยแข็ง
ชนิดออ่น น่ิม มีปริมำณควำมชืน้สงู  ผลิตมำจำกน ำ้นมแกะ น ำ้นมแพะ หรือจำกน ำ้นมโคแตท่ี่นิยมมำกคือแบบท่ีท ำ
มำจำกน ำ้นมแกะ (EM.,1996)  ผ่ำนกระบวนกำรท ำเนยแข็ง และกำรบ่มได้รสชำติเข้มข้น มีปริมำณควำมชืน้สงู  มีสี
ขำว กลิ่นและรสไมจ่ดัออกรสเปรีย้วออ่นๆ ลกัษณะเนือ้ข้ำงในน่ิมแบบครีม แช่อยู่ในน ำ้เกลือ  (brined curd cheese ) 
เหมำะส ำหรับน ำไปใสใ่นสลดั เช่น สลดักรีก (Greek salad) พำสตี ้ (pastries) และ ขนมอบ เช่น พำยผกัโขม เป็นต้น 
ทำงด้ำนโภชนำกำรจดัเป็นแหลง่อำหำรโปรตีน ไขมนั  และประกอบด้วยแร่ธำตตุำ่ง ๆ  เช่น  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  
เหลก็ ให้พลงังำนสงูถงึ  264 kcal /100  กรัม    (USDA, 2012) ในประเทศกรีก(Greece) ผลติเนยแข็งเฟต้ำจำกน ำ้นม
แกะ หรือจำกน ำ้นมแพะนัน้ มอีงค์ประกอบทำงเคมี ด้ำนไขมนัร้อยละ22.76 โปรตีนร้อยละ 17.6  และมีควำมชืน้ร้อย
ละ 54.3  (A.A.Mauropoulos, 1999) 

 ปัจจบุนัเนยแข็งเฟต้ำยงัไมเ่ป็นท่ีนิยมบริโภคในประเทศไทยมำกนกั  เน่ืองจำกมีรำคำแพง  ทัง้ยงัผลิตมำจำก
น ำ้นมแกะ หรือผลิตจำกน ำ้นมแพะซึง่น ำ้นมดงักลำ่วมีรำคำแพง  ถ้ำสำมำรถผลิตเนยแข็งเฟต้ำจำกน ำ้นมกระบือ  ก็
จะเป็นกำรสง่เสริมกำรใช้ประโยชน์จำกน ำ้นมกระบือเพ่ิมมำกขึน้  เน่ืองจำกผู้บริโภคไมนิ่ยมดื่มนมกระบือ หรือผลิต
จำกน ำ้นมโคซึง่มีรำคำถกูกว่ำ  จะเป็นกำรพฒันำผลิตภณัฑ์เนยแข็งชนิดใหมใ่ห้แพร่หลำยมำกขึน้  เนยแข็งเฟต้ำมี
ขัน้ตอนในกำรผลิตไมยุ่่งยำก  แตก่ำรบริโภคเนยแข็งยงัไมเ่ป็นท่ีนิยมของคนไทย ทัง้นี ้ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสง่เสริม
และพฒันำกำรแปรรูปน ำ้นมภำยในประเทศ ให้ได้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค    ให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบกำร
รำยย่อยสำมำรถผลิตเนยแข็งเฟต้ำได้อย่ำงง่ำย ให้เกิดมลูค่ำเพ่ิม สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร โดยน ำมำแปรรูปให้เป็น
ผลิตภณัฑ์เนยแข็งท่ีมีคณุภำพ ตลอดจนสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ กำรน ำน ำ้นมมำแปรรูปยงั
เป็นกำรลดปัญหำน ำ้นมดิบล้นตลำดได้อีกทำงหนึง่ในช่วงปิดภำคกำรศกึษำ  เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรกำรผลิตนมพำส
เจอร์ไรซ์ท่ีมีแหลง่จ ำหน่ำยเฉพำะนมโรงเรียนจะงดกำรผลิตในช่วงปิดภำคเรียนท ำให้มีน ำ้นมสว่นเกิน  กำรแปรรูป
น ำ้นมจำกน ำ้นมดิบไปเป็นผลติภณัฑ์นมชนิดตำ่ง ๆ  เช่น นมพำสเจอร์ไรซ์  โยเกิร์ต  เนยสด  เนยแข็ง ไอศกรีม หรืออ่ืน 
ๆ นัน้  ประโยชน์ของกำรแปรรูปน ำ้นม  มีข้อดี  คือ  ผลิตภณัฑ์นมท่ีได้มีรำคำสงูขึน้  เพ่ิมระยะเวลำกำรเก็บของ

ผลิตภณัฑ์ ง่ำยตอ่กำรขนสง่ ผู้บริโภคสำมำรถเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จำกน ำ้นมได้หลำกหลำยขึน้   (วิชยั, 2548) 
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วตัถปุระสงค์ของกำรศกึษำในครัง้นีเ้พ่ือศกึษำเปรียบเทียบคณุภำพกำรยอมรับของผู้บริโภค ทดสอบลกัษณะ

เนือ้สมัผสั   และต้นทนุกำรผลติของเนยแข็งเฟต้ำท่ีผลิตจำกน ำ้นมโคและจำกน ำ้นมกระบือ 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
1. เคร่ืองมือ 

       1.1  อปุกรณ์ในกำรท ำเนยแข็ง  ซึง่เป็นอปุกรณ์มำตรฐำน  ประกอบด้วย     แท้งค์ผลิตเนยแข็ง พิมพ์  

อปุกรณ์ส ำหรับตดัเคิรด์  (Curd)  และท่ีกวนน ำ้นม 

 1.2  เคร่ืองมือวิเครำะห์ปริมำณไขมนัในเนยแข็งโดยวิธี   Soxhlet    

 1.3  เคร่ืองมือวิเครำะห์ปริมำณโปรตีนในเนยแข็งโดยวิธี  Kjeldahl 

 1.4 เคร่ืองมือวิเครำะห์ปริมำณ แคลเซียมในเนยแข็ง ด้วยเคร่ือง ICP-OES  (Inductively Coupled  

Plasma  Optical  Emission  Spectrometer) 

 1.5  เคร่ืองวดัเนือ้สมัผสั (Texture  Analyzer)  รุ่น  TAHDI  ของบริษัท  Stable  Micro  System  จ ำกดั  

(Model HD3091, UK) 

       1.6   เคร่ืองตรวจสอบหำองค์ประกอบน ำ้นม  โดยใช้แสง  Infra red  รุ่น  Milko-Scan 133B ของบริษัท  

ฟอสส์ อิเลคตริค จ ำกดั 

       1.7 ห้องเย็นส ำหรับบ่มเนยแข็ง  ควบคมุอณุหภมูิ  5 - 7  องศำเซลเซียส 

2. วัสดุอุปกรณ์ 

 2.1  น ำ้นมดิบจำกโค 

 2.2  น ำ้นมดิบจำกกระบือ 

 2.3  เกลือป่น 

     2.4  เชือ้จลุินทรีย์  Streptococcus cremoris     เป็นแบบผงมีช่ือทำงกำรค้ำ R-707 ของบริษัทเบรนน์แท็ก 

อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 2.5  น ำ้ย่อยเรนเนต (Rennet) เป็นแบบผง ของบริษัท  Chr. Hansen’s laboratory, Inc. (2000) ของบริษัทเบ

รนน์แทก็ อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 2.6  น ำ้เกลือควำมเข้มข้นร้อยละ 7   

 2.7  เทอร์โมมิเตอร์ 
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3.วิธีการทดลอง 

     3.1   กำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้นมดิบ   ก่อนท่ีจะน ำน ำ้นมดิบไปผลิตเนยแข็งเฟต้ำตรวจสอบหำ

องค์ประกอบน ำ้นม   โดยใช้เคร่ืองตรวจสอบหำองค์ประกอบน ำ้นม   โดยใช้แสง Infra red  รุ่น Milko-scan 133 B ของ 

บริษัท ฟอสส์อิเลคตริท  จ ำกดั 

     3.2   กำรผลิตเนยแข็งเฟต้ำ (ดดัแปลงจำก Kosikowski, 1978 อ้ำงโดยวิชยั, 2548) 

3.2.1  น ำน ำ้นมดิบท่ีเตรียมไว้ไปพำสเจอร์ไรส์ท่ีอณุหภมูิ 72 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 16 วินำที และ

ลดอณุหภมูิน ำ้นมลงเหลือ  38  องศำเซลเซียส  

3.2.2  เติมเชือ้ Streptococcus cremoris (R-707)  (อตัรำสว่น 2 กรัม: น ำ้นม 100กิโลกรัม) โดย เติม

เชือ้ R- 707  จ ำนวน  200  มิลลิกรัม : น ำ้นม 10 กิโลกรัม  

3.2.3  บ่มท่ีอณุหภมูิ 38 องศำเซลเซียส ระยะเวลำ 45 นำที     

3.2.4  เติมน ำ้ย่อยเรนเนต ( Rennet) ทิง้ไว้  45 นำที  ( อตัรำสว่น  1  กรัม  : น ำ้นม 100 กิโลกรัม) 

โดย เติมน ำ้ย่อยเรนเนต( Rennet)  จ ำนวน  100  มลิลิกรัม :  น ำ้นม  10  กก.  เพ่ือช่วยในกำรตกตะกอนโปรตีนนมเมื่อ

น ำ้นมจบัตวัเป็นก้อนเคิร์ด (Curd)  สมบรูณ์  ใช้อปุกรณ์ตดัก้อนเคิร์ด (Curd) ให้มีขนำด 5-8 ลกูบำศก์นิว้ และปลอ่ย 

ทิง้ไว้ประมำณ 2 ชัว่โมง ท่ีอณุหภมูิ 38 องศำเซลเซียส เพ่ือให้น ำ้เวย์แยกออกจำกเคิร์ด 

3.2.5  กวน  30  นำที  เพ่ือไลค่วำมชืน้ออกให้อยู่ในระดบัท่ีพอเหมำะจนเคิร์ด  (Curd) มีควำมยืดหยุ่น  

3.2.6  ปลอ่ยน ำ้เวย์  (Whey)  ออกจำกแท้งค์และปลอ่ยเคิร์ด  (Curd)  ทิง้ไว้ 

ช่วงระยะเวลำหนึง่  เพ่ือไลน่ ำ้เวย์  (Whey)  ออกจำกเคิร์ด  (Curd) และท ำให้เคิร์ด  (Curd)  รวมตวักนัแน่นขึน้

ประมำณ  1  ชัว่โมง 

3.2.7  น ำก้อนเคิร์ด (Curd) บรรจลุงในแมพิ่มพ์  ทิง้ไว้  18 ชัว่โมงท่ีอณุหภมูิห้อง 

3.2.8  หลงัจำกทิง้ไว้  18  ชัว่โมง  พลิกกลบัด้ำนก้อนเคิร์ด  เพ่ือไลน่ ำ้เวย์ออกจำก 

ก้อนเคิร์ดทกุ  2  ชัว่โมง  จ ำนวน  3  ครัง้  

3.2.9 น ำเนยแข็งเฟต้ำท่ีได้ออกจำกพิมพ์ และใช้เกลือป่นพอกไว้ให้ทัว่ทัง้ก้อน โดยใช้เกลือป่น

ปริมำณร้อยละ 5 ของน ำ้หนกัเนยแข็งท่ีได้ และน ำเก็บไว้ท่ีอณุหภมูิห้องเป็นเวลำ  3 วนั  

3.2.10 ล้ำงเกลือท่ีพอกไว้ออกด้วยน ำ้เกลือควำมเข้มข้นร้อยละ7 และแช่ในน ำ้เกลือ ควำมเข้มข้น

ร้อยละ 7  เก็บท่ีอณุหภมูิ  8-10  องศำเซลเซียส เป็นเวลำ  30  วนั  จำกนัน้น ำมำชัง่น ำ้หนกัผลผลิต และน ำเนยแข็ง

เฟต้ำท่ีได้บรรจใุนถงุสญูญำกำศขนำด 1  กิโลกรัมและเก็บในห้องเย็นอณุหภมูิ  5-7 องศำเซลเซียสเพ่ือน ำมำทดสอบ

คณุภำพตอ่ไป 
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     3.3  ตรวจสอบคณุภำพทำงเคมีโดยหำปริมำณควำมชืน้ ไขมนัโปรตีน เถ้ำ และแคลเซยีม  กำรทดสอบ

ปฏิบตัิตำม AOAC  2003.18 (AOAC,2008)  ท ำกำรผลิตและทดลองซ ำ้  9  ครัง้  

    3.4  วิเครำะห์คณุภำพทำงประสำทสมัผสั  (Sensory evaluation)   โดยให้ผู้ทดสอบชิมเนยแข็งเฟต้ำ  

จ ำนวน 30 คน ท ำกำรทดสอบควำมชอบด้ำน สี กลิ่น รสชำติ เนือ้สมัผสั และควำมชอบโดยรวมของผลิตภณัฑ์โดยใช้

ตำรำงกำรชิม แบบ  Hedonic scale  scoring test ให้สเกลควำมชอบ 5 ระดบั ซึง่จะท ำกำรแปลผลระดบัควำมรู้สกึของผู้

ทดสอบเป็นตวัเลข  ได้แก่  คำ่คะแนนเท่ำกบั  5  หมำยถงึ ชอบมำก  คำ่คะแนนเท่ำกบั  4   หมำยถงึ ชอบเลก็น้อย  

คำ่คะแนนเท่ำกบั 3 หมำยถงึ เฉย ๆ   คำ่คะแนนท่ำกบั 2 หมำยถงึ ไมช่อบเลก็น้อย และคำ่คะแนน 1 หมำยถงึ ไมช่อบ

มำก (ไพโรจน์, 2545)  

    3.5   วิเครำะห์ลกัษณะเนือ้สมัผสัด้วย เคร่ืองวดัเนือ้สมัผสั (Texture  Analyzer)  รุ่น  TAHDI ของบริษัท  

Stable  Micro  System  (Model  HD3091, UK)   

            3.5.1  ตดัตวัอย่ำงเป็นรูปสี่เหลี่ยมลกูบำศก์  มีขนำด  2 x 2 x 2  เซนติเมตร  ใช้เคร่ืองวดัเนือ้สมัผสั 

(Texture Analyzer)  ส ำหรับวัดค่ำแรงกด ตัง้อัตรำเร็วในกำรกด 2 มิลลิเมตรต่อวินำที ระยะทำงในกำรกด  5  

มิลลิเมตร  วดัคำ่ของ  Compression  หรือคำ่  Softness  (ควำมนุ่มเนือ้) ในหน่วยกิโลกรัม 

3.5.2  เคร่ืองวดัเนือ้สมัผสั  ส ำหรับวดัคำ่แรงท่ีกระท ำต่อเนือ้ตวัอย่ำงด้วยระยะทำงคงท่ีสภำวะท่ีใช้

ในกำรวดัประกอบด้วย   Spherical  probe  ( P/1S)  ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำง  1 นิว้  ก ำหนดค่ำ Load cell 5 กิโลกรัม 

อตัรำเร็วกำรเคลื่อนท่ีของ Probe  ขณะวดั 10 มิลลิเมตร ต่อวินำที อ่ำนค่ำแรงกดสงูสดุ  เมื่อระยะทำงท่ี  Probe  กดท่ี

ตวัอย่ำง  5  มิลลิเมตร   ผลกำรวดัค่ำแรงกดท่ีได้ ต ่ำ หมำยถึง ตัวอย่ำงมีเนือ้สมัผัสท่ีน่ิม และค่ำแรงกดท่ีได้สูง 

หมำยถงึ ตวัอย่ำงมีเนือ้สมัผสัแข็ง  

3.6  ค ำนวณต้นทนุกำรผลิตเนยแข็งเฟต้ำ  โดยคิดค ำนวณเฉพำะสว่นท่ีเป็นวตัถดุิบเท่ำนัน้  ไมค่ิดค ำนวณ

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน  ได้แก่  คำ่ไฟฟ้ำ  คำ่แรงงำน  คำ่บรรจภุณัฑ์  เป็นต้น  

3.7  วิเครำะห์ข้อมลูทำงสถิติโดยวิธี  Independent  T-Test    

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 กำรศกึษำในครัง้นีเ้ป็นกำรทดลองกำรเปรียบเทียบคณุภำพเนยแข็งเฟต้ำท่ีผลิตจำกน ำ้นมโคและจำกน ำ้นม
กระบือเป็นวิธีกำรผลิตท่ีพฒันำขึน้เองโดยอ้ำงอิงจำกวิธีผลิตของ  (Kosikowski, 1978) ผลกำรศกึษำดงันี ้
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1. การตรวจสอบคุณภาพน า้นมดบิ แสดงผลการทดลอง ดังตารางที่ 1  
 
        องค์ประกอบ (ร้อยละ) 
ชนิดน ำ้นม   Fat         Protein    Lactose  SNF       Total Solids 

น ำ้นมโค    3.95a       2.94a     4.71 a               8.35a       12.30 a 
น ำ้นมกระบือ  9.45b       4.62b     5.06 b              10.32b       19.77 b 

หมำยเหต ุ  ค่ำเฉลี่ยในแนวตัง้เดียวกันท่ีมีอักษรก ำกับต่ำงกันแสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  

(P<0.05) 

 
จำกตำรำงท่ี 1 ค่ำองค์ประกอบทำงเคมีในน ำ้นมโค พบว่ำ ค่ำร้อยละของไขมนั  และเนือ้นมทัง้หมด อยู่ใน

เกณฑ์ชัน้มำตรฐำน แต่ค่ำร้อยละโปรตีนของน ำ้นมโคมีค่ำต ่ำกว่ำเกณฑ์ชัน้มำตรฐำน ดงันัน้ น ำ้นมโค ดงักล่ำวจึงมี
คณุภำพต ่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดให้ไม่ต ำกว่ำร้อยละ 3 (มกอช., 2548) ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะกำรจดักำรด้ำน
อำหำรแมโ่คให้นม โดยแมโ่คนมท่ีได้รับอำหำรที่มีสดัสว่นของอำหำรหยำบมำกจะมีผลให้น ำ้นมมีคำ่ร้อยละไขมนันมท่ี
สงู  เน่ืองจำกอำหำรหยำบเป็นแหล่งของกรดไขมนัท่ีระเหยได้  (Volatile  fatty  acid : VFA)  ชนิดกรดอะซิติก ( 
Acetic acid : C2 ) ซึง่เป็นสำรตัง้ต้นในกำรสงัเครำะห์ไขมนัในน ำ้นม (เดน่พงษ์,  2552)   และคำ่องค์ประกอบทำงเคมี
ในน ำ้นมกระบือ   พบวำ่   คำ่ร้อยละของไขมนั โปรตีน แล๊ตโตส และเนือ้นมทัง้หมดสอดคล้องกบั (จรัญ, 2527) ซึง่ได้
รำยงำนปริมำณกำรให้น ำ้นม  และ สว่นประกอบของน ำ้นมกระบือ   คำ่ของไขมนัในน ำ้นมเท่ำกบัร้อยละ 9.2  และค่ำ
โปรตีนร้อยละ 4.7 ส ำหรับค่ำองค์ประกอบทำงเคมีในน ำ้นมโค มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ   (P<0.05)  
กบัค่ำองค์ประกอบทำงเคมีในน ำ้นมกระบือ  เน่ืองจำกน ำ้นมท่ีได้จำกสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมชนิดต่ำง ๆ  เช่นน ำ้นมคน  
น ำ้นมแกะ  น ำ้นมโค  น ำ้นมแพะ  น ำ้นมกระบือ  ซึง่น ำ้นมแหลง่ตำ่ง ๆ กนัมีองค์ประกอบแตกตำ่งกนั  (รัชนี,  2542)  

 
2. การตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของเนยแขง็เฟต้า แสดงผลการทดลอง ดังตารางที่ 2 

                                   องค์ประกอบ (ร้อยละ) 

ชนิดเนยแข็งเฟต้ำ   Fat   Protein      Moisture Ash        Salt      pH        Ca (mg/kg)          

เฟต้ำจำกน ำ้นมโค  26.22 a     17.48 a       48.71 a 4.65 3.42      4.4 2912.88a         

เฟต้ำจำกน ำ้นมกระบือ  31.52 b     19.38 b       41.72 b 4.58 3.42      4.4 4433.42 b           

หมำยเหต ุ คำ่เฉลี่ยในแนวตัง้เดียวกนัท่ีมีอกัษรก ำกบัตำ่งกนัแสดงควำมแตกตำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ  (P<0.05) 

จำกตำรำงท่ี  2  ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของเนยแข็งเฟต้ำท่ีผลิตจำกน ำ้นมโค  พบว่ำ  ค่ำร้อย
ละของ ไขมนั โปรตีน ควำมชืน้ เถ้ำ  เกลือ มีค่ำเท่ำกบั 26.22, 17.48, 48.71,  4.65, 3.42 ตำมล ำดบั   มีค่ำ  pH   
เท่ำกบั  4.4   แคลเซียมมีค่ำเท่ำกบั   2912.88   มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   เปรียบเทียบผลวิเครำะห์เนยแข็งเฟต้ำท่ีผลิต



363 

 

 

จำกน ำ้นมกระบือ  พบว่ำ  ค่ำร้อยละของ  ไขมนั  โปรตีน  ควำมชืน้  เถ้ำ เกลือ  มีค่ำเท่ำกบั  31.52,  19.38, 41.72, 

4.58, 3.42  ตำมล ำดบั มีค่ำ  pH  เท่ำกบั  4.4   และแคลเซียมมีค่ำเท่ำกับ  4433.42   มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดย     
เนยแข็งทัง้ 2 ตวัอย่ำงมีผลวิเครำะห์ ไขมนั  โปรตีน  ควำมชืน้  และแคลเซียม  มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิติ  (P<0.05)  ซึ่งผลจำกกำรวิเครำะห์ พบว่ำ  ค่ำร้อยละของ ไขมัน และโปรตีน มีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดของ (USDA., 2012 ) ท่ีก ำหนดปริมำณ โปรตีนเท่ำกบั ร้อยละ14.21 และปริมำณไขมนั เท่ำกบั ร้อย
ละ 21.28  ส ำหรับผลกำรวิเครำะห์ pH และคำ่ปริมำณเกลือมีคำ่ไมแ่ตกตำ่งกนัทำงสถิติ เน่ืองจำกในขัน้ตอนกำรผลิต  
ได้ก ำหนดควำมเข้มข้นของน ำ้เกลือท่ีร้อยละ 7 เท่ำกนั  สว่นผลกำรวิเครำะห์ เถ้ำ  ไมแ่ตกตำ่งกนัทำงสถิติ 

3. การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส และการวิเคราะห์ลักษณะเนือ้สัมผัสด้วยเคร่ืองวัดเนือ้
สัมผัส  แสดงผลการทดลอง ดังตารางที่ 3     

ชนิดเนยแข็งเฟต้ำ      สี             กลิ่น        รสชำติ      เนือ้สมัผสั   ควำมชอบโดยรวม   คำ่แรงกด   

            (กิโลกรัม) 

เฟต้ำจำกน ำ้นมโค  4.27     4.47         3.97             4.40                4.40       0.27a 

เฟต้ำจำกน ำ้นมกระบือ  4.47     4.47         4.17             4.13        4.17              0.18b 

หมำยเหต ุ  ค่ำเฉลี่ยในแนวตัง้เดียวกันท่ีมีอักษรก ำกับต่ำงกันแสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

(P<0.05) 

 จำกตำรำงท่ี 3  ผลกำรทดสอบทำงประสำทสัมผัสเปรียบเทียบของเนยแข็งเฟต้ำจำกน ำ้นมโคและน ำ้นม

กระบือ  โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจ ำนวน  30  คน  พบวำ่  สี กลิ่น รสชำติและลกัษณะเนือ้สมัผสั ของผลิตภณัฑ์ ไม่แตกต่ำงกนั

ทำงสถิติ   ผู้ทดสอบชิมให้ควำมชอบในแต่ละด้ำนเท่ำกนั โดยให้ค่ำคะแนนในระดบั 4 ซึง่อยู่ในช่วงระดบัชอบผลิตภณัฑ์  

และผลกำรทดสอบเนือ้สัมผัส ( Firmness) เนยแข็งเฟต้ำจำกน ำ้นมโคและจำกน ำ้นมกระบือ โดยเคร่ืองวิเครำะห์เนือ้

สมัผสั (Texture analyzer)   พบว่ำ ค่ำแรงกด มีค่ำเท่ำกบั 0.27 และ 0.18 กิโลกรัม  ตำมล ำดบั ค่ำแรงกดของเนยแข็ง มี

ควำมแตกตำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05) ผลวิเครำะห์คำ่แรงกด    เนยแข็งเฟต้ำจำกน ำ้นมกระบือมีค่ำน้อยกว่ำ

น ำ้นมโค อำจเน่ืองมำจำกน ำ้นมกระบือมีไขมนัมำกกว่ำจึงท ำให้มีเนือ้สมัผสัท่ีน่ิมกว่ำคณุภำพเนือ้สมัผสัของเนยแข็ง คือ 

ควำมนุ่มเนือ้ (Softness) หำกค่ำแรงกดของเนยแข็งมีค่ำสูง เนยแข็งจะมีควำมแน่นเนือ้ท่ีดี เซตตัวได้ดีและมีควำม

สวยงำม หำกได้เนือ้สมัผสัไมด่ีลกัษณะของเนยแข็งจะยุ่ยไม่เกำะกนัเป็นก้อน ท ำให้คณุลกัษณะของเนือ้สมัผสัเสียไป ไม่

น่ำประทบัใจ  สว่นควำมเข้มข้นของน ำ้เกลือท่ีใช้ในกำรแช่เนยแข็ง มีส่วนช่วยในกำรดงึน ำ้ออกและถูกแทนท่ีด้วยน ำ้เกลือ

ท ำให้เนยแข็งมีควำมเค็ม เกลือก็ยงัสำมำรถยบัยัง้กำรเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ท ำให้สำมำรถเก็บเนยแข็งไว้ได้นำนและ

ป้องกนักำรหืนของเนยแข็งได้ 
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4.  การค านวณต้นทุนการผลิตเนยแขง็เฟต้า แสดงผลการทดลอง ดังตารางที่ 4   

รำยกำร   รำคำตอ่หน่วย       จ ำนวน           น ำ้นมโค                  น ำ้นมกระบือ              บำท/กก.

        (กิโลกรัม)    เป็นเงิน (บำท )                  เป็นเงิน (บำท)  

น ำ้นมดิบโค     25  10       250   - 

น ำ้นมดิบกระบือ    80   10      -   800 

เชือ้จลุินทรีย์      5,500   0.0002    1.1    1.1 

Streptococcus cremoris ( R 707) 

น ำ้ย่อยเรนเนต    12,000  0.0001    1.2   1.2 

(Rennet) 

เกลือป่น            15         0.3    4.5    4.5 

           รวม        256.8   806.8 

จ ำนวนท่ีผลิตได้ (กก.)        1    3 

ต้นทนุกำรผลิต      (บำท/กก.)      256.80   268.90 

รำคำตอ่หน่วยปี พ.ศ.2555 

  

 จำกตำรำงท่ี 4 ต้นทนุกำรผลติเนยแข็งเฟต้ำใช้น ำ้นมโคและน ำ้นมกระบือชนิดละจ ำนวน  10 กิโลกรัม ให้

ผลผลิตเนยแข็งเฟต้ำจำกน ำ้นมโค จ ำนวน 1 กิโลกรัม มีต้นทนุกำรผลิต 256.80 บำท สว่นน ำ้นมกระบือได้ผลผลิตเนย

แข็ง  จ ำนวน  3  กิโลกรัม  ซึง่มีต้นทนุกำรผลิต  268.90 บำท/กิโลกรัม 

 

สรุปผลการทดลอง 

 จำกกำรศกึษำเปรียบเทียบคณุภำพเนยแข็งเฟต้ำท่ีผลิตจำกน ำ้นมโคและจำกน ำ้นมกระบือ สำมำรถสรุป

ได้ดงันี ้ 

 1.  คณุภำพทำงเคมีของเนยแข็งเฟต้ำจำกน ำ้นมโค   จ ำนวนร้อยละปริมำณไขมนั  โปรตนี ควำมชืน้  

เถ้ำ  ปริมำณเกลือ  pH  และแคลเซียม  หลงัแช่น ำ้เกลือเป็นเวลำ 30 วนั  น ำมำท ำกำรวิเครำะห์ผลตำมล ำดบัดงันี ้ 

26.22,  17.48, 48.71,  4.65, 3.42  และ 4.4  สว่นปริมำณแคลเซียม  2912.8 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม คณุภำพทำงเคมี

ของเนยแข็งเฟต้ำจำกน ำ้นมกระบือ  มีคำ่เท่ำกบั  31.52,  19.38, 41.72,  4.58, 3.42   4.4  และแคลเซียม  4433.42   

มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม  ตำมล ำดบั 
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 2.     กำรทดสอบทำงประสำทสมัผสัของผู้ทดสอบชิม พบว่ำ ผู้ทดสอบชิมให้ค่ำคะแนนสี กลิ่น  รสชำติ  

ลกัษณะเนือ้สมัผสั  ไมแ่ตกตำ่งกนัทำงสถิติ ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนควำมชอบ โดยรวมทัง้  2  ตวัอย่ำงไมแ่ตกตำ่งกนั   

 3.      คำ่แรงกดหลงัจำกกำรแช่น ำ้เกลือ พบวำ่ เฟต้ำจำกน ำ้นมโค และ เฟต้ำจำกน ำ้นมกระบือ มีค่ำแรง

กดเท่ำกบั 0.27 และ 0.18 กิโลกรัม ทัง้สองตวัอย่ำงมีควำมแตกตำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 

  4.  ต้นทนุกำรผลิต น ำ้นมจำกกระบือให้ผลผลิตมำกกวำ่น ำ้นมโคโดยน ำ้นมโค จ ำนวน 10กิโลกรัม ผลิต

เนยแข็งได้จ ำนวน 1 กิโลกรัม รำคำกิโลกรัมละ 256.80 บำท น ำ้นมกระบือจ ำนวน 10 กิโลกรัม ผลิตเนยแข็งได้จ ำนวน 3 

กิโลกรัม รำคำกิโลกรัมละ 268.90 บำท 

  

ข้อเสนอแนะ 

1.   กำรศกึษำนีส้ำมำรถใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นในกำรพฒันำกำรแปรรูปในระดบัอตุสำหกรรม 
2. ปัจจยัในกำรผลิตเนยแข็งเฟต้ำ เพ่ือท ำให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภำพ คือคณุภำพของน ำ้นมอณุหภมูิในกำร

พำสเจอร์ไรซ์น ำ้นม  เชือ้จลุนิทรีย์ท่ีเติม ( Starter  cutler) หำกท ำกำรผลิตท่ีดีท ำให้ได้ผลิตภณัฑ์คณุภำพดี ในระหวำ่ง
กำรผลิตและขัน้ตอนกำรเก็บรักษำ จงึต้องควบคมุควำมสะอำด เน่ืองจำก   เนยแข็งเฟต้ำ เป็นเนยแข็งชนิดออ่นมี
ปริมำณควำมชืน้สงู จลุินทรีย์สำมำรถเจริญเติบโตได้ดี  และมีอำยกุำรเก็บสัน้ 

3.   ผลจำกกำรศกึษำเนยแข็งเฟต้ำในครัง้นี ้    พบว่ำได้เนยแข็งท่ีมีคณุภำพดี   เป็นท่ียอมรับของผู้ทดสอบชิม 
ควรมีกำรศกึษำเพ่ิมเติม โดยกำรน ำเนยแข็งเฟต้ำไปแปรรูปร่วมกบัผลิตภณัฑ์ชนิดอื่น  เช่น  ใส่ในผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ 
หรือเติมสมนุไพรในกำรผลิตเนยแข็ง เพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำยขึน้ในกำรบริโภค และเพ่ือเป็นทำงเลือกของผู้บริโภค
ตอ่ไป 

4.   คณุภำพด้ำน    สี    กลิ่น   เมื่อสงัเกตสีของเนยแข็งเฟต้ำท่ีผลิตได้จำกน ำ้นมกระบือมีสีขำวไม่แตกต่ำงกบั
เนยแข็งเฟต้ำท่ีผลิตจำกน ำ้นมแพะ หรือจำกน ำ้นมแกะ เน่ืองจำก องค์ประกอบท่ีอยู่ในไขมนัไม่มีสำรเบต้ำ -แคโรทีน  
มีปริมำณไขมันใกล้เคียงกัน มีกลิ่นแรงกว่ำ เนยแข็งท่ีผลิตจำกน ำ้นมโค แต่เนยแข็งท่ีผลิตจำกน ำ้นมโค มีสีเหลือง
เน่ืองจำกองค์ประกอบท่ีอยู่ในไขมนัมีสำรเบต้ำ –แคโรทีน   

 5. ด้ำนองค์ประกอบทำงเคมีของเนยแข็งเฟต้ำท่ีผลิตจำกน ำ้นมกระบือ   มีปริมำณโปรตีนใกล้เคียงกับเนยแข็งท่ี

ผลิตจำกน ำ้นมแพะ แกะ แต่เนยแข็งท่ีผลิตจำกน ำ้นมกระบือให้ไขมนัปริมำณสงูกว่ำเนยแข็งท่ีผลิตจำกน ำ้นมแพะ หรือแกะ  

 6.  ด้ำนองค์ประกอบทำงเคมี น ำ้นมจำกกระบือมีคณุภำพดีทดัเทียมกบัน ำ้นมจำกแพะและจำกน ำ้นมแกะซึง่

คณุภำพของน ำ้นมแตล่ะชนิดมีผลตอ่ผลิตภณัฑ์หำกน ำ้นมท่ีมีคณุภำพท่ีดีจะท ำให้ได้ผลผลติสงู 

 7. ด้ำนต้นทนุกำรผลิต เน่ืองจำกประเทศไทย มีน ำ้นมจำกโคจ ำนวนมำก และมีรำคำถกูกวำ่น ำ้นมจำกแพะ 

หรือ แกะ  และปัจจบุนัมีกำรสง่เสริมกำรเลีย้งกระบือนมท ำให้มีปริมำณน ำ้นมจำกกระบือเพ่ิมขึน้ จงึควรสง่เสริมให้มี
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กำรแปรรูปเพ่ือสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมและยืดอำยกุำรเก็บรักษำน ำ้นม  แตใ่นน ำ้นมจำกแพะ และน ำ้นมจำกแกะ คอ่นข้ำงหำ

ได้ยำก และมีรำคำสงูกวำ่น ำ้นมโค 
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การทดสอบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตหญ้าเนเปียร์ลูกผสมหมัก 
ส าหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อการจ าหน่ายในพืน้ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
สมพล ไวปัญญา 1/ จนัทกำนต์ อรณนนัท์ 2/ วำรุณี พำนิชผล 2/ 

 

บทคัดย่อ 

กำรทดลองนีม้ีวตัถุประสงค์ เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมในกำรผลิตหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกัส ำหรับ
เกษตรกรรำยย่อยเพ่ือกำรจ ำหน่ำยในพืน้ท่ีจงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ด้วยวิธีกำรหมกัในถงัพลำสติก(ชนิดฝำเกลียว) ขนำด
บรรจุ 30 ลิตร ด ำเนินกำรทดสอบกบัเกษตรกร จำนวน 6 รำย ท่ีคดัเลือกจำกกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้ำนถ่ำยทอด
เทคโนโลยีด้ำนอำหำรสัตว์  โดยใช้หญ้ำเนเปียร์ลูกผสม  (โคลนหมำย  เลข 032) ซึ่งเป็นหญ้ำ 
เนเปียร์รุ่นลกูชัว่ท่ี 1 (F1) ท่ีได้จำกกำรผสมเปิดระหว่ำงหญ้ำเนเปียร์แคระสำยพนัธุ์มวกเหล็กกบัหญ้ำเนเปียร์แคระ
ของกรมปศสุตัว์ ปลกูรำยละอย่ำงน้อย 1 ไร่ ตดัท่ีอำยุประมำณ 60 วนั มำทำพืชหมกั โดยตดัชิดผิวดิน น ำมำหัน่ให้มี
ขนำด 1 – 2 นิว้ แล้วอดัให้แน่นในถงัพลำสติกได้หญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกั เฉลี่ยถงัละ 22 กิโลกรัม  

ผลกำรทดลอง พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 83.3 มีควำมพึงพอใจในกำรท ำหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกั มีต้นทุน
กำรผลิตเฉลี่ย 1.05 บำทตอ่กิโลกรัม หรือ 23.10 บำทตอ่ถงั ส ำหรับคณุภำพทัง้ทำงกำยภำพและทำงเคมีของหญ้ำเน
เปียร์ลกูผสมหมกั ของเกษตรกรทกุรำยอยู่ในเกณฑ์ดีมำก ตลอดอำยกุำรเก็บรักษำทัง้ท่ี 21 60 และ 90 วนั ตำมล ำดบั 
เมื่อนำไปเลีย้งโค พบว่ำ โคชอบกิน ส่วนทศันคติและกำรยอมรับของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรทุกรำยยอมรับ
เทคโนโลยีดงักล่ำว เน่ืองจำกหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมมีควำมเหมำะสมในกำรปลกูเพ่ือทำพืชหมกั  ประกอบกบัขัน้ตอน
กำรทำพืชหมกัก็ไมยุ่่งยำก แตต้่องให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัควำมชืน้ของหญ้ำท่ีน ำมำหมกั กระบวนกำรไล่อำกำศออก
จำกถงัและเทคนิคกำรปิดฝำถงัพืชหมกั นอกจำกนีเ้กษตรกร ยงัเห็นว่ำ กำรผลิตพืชหมกัเพ่ือใช้เลีย้งสตัว์ของตนเอง 
น่ำจะมีควำมเหมำะสมมำกกวำ่กำรผลิตพืชหมกัเพ่ือกำรจ ำหน่ำย เน่ืองจำก ตลำดยงัไม่แน่นอน และกำรผลิตพืชหมกั
เพ่ือใช้ในฟำร์มของตนเองน่ำจะให้ผลตอบแทนท่ีสงูกวำ่  

 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ : หญ้ำเนเปียร์ลกูผสม พืชหมกั เกษตรกรรำยยอ่ย  
เลขทะเบียนวิจยั 47(1) (47:11) – 0514 – 054  
1/ สถำนีพฒันำอำหำรสตัว์ร้อยเอ็ด ต.สระค ูอ.สวุรรณภมิู จ.ร้อยเอ็ด  
2/ กลุม่วิเครำะห์อำหำรสตัว์และพืชอำหำรสตัว์ ต.บำงกระด ีอ.เมือง จ.ปทมุธำนี 
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Verification of technology on commercial silage making of 
hybrid napier grass by small farmers in Suratthani province 

 
Sompon Waipanya 1/ Jantakarn Arananant 2/ Varunee Panichpol 2/ 

 

Abstract 
The trial was aimed to verify of technology on commercial silage making of hybrid napier grass 

by small farmers in Suratthani province. The silage was prepared by chopping green forage and 
compressed in 30-liter plastic tank with a screw cap. Six volunteer farmers from animal nutrition 
technological transfer village were selected to attend this project. hybrid napier grass (clone No.032) (F1) 
- open – pollinate between Pennisetum purpureum cv. Mueglek x Pennisetum purpureum cv. Mott were 
used in this experiment. Each farmer grew at least 1 rai , cutting age at 60 days by cut at soil surface, 
chopped at length of 1-2 inches, compressed in plastic tank in closed condition. The average weight of 
hybrid napier grass after ensiling was 22 kilogram per tank.  

The resulted showed that 83.3 percent of farmers were satisfied and accepted this technology. 
The cost of production was 1.05 baht per kg or 23.10 baht per tank. Both physical and chemical 
properties of the silage were excellent conditions during all the storage days at 21, 60 and 90 days 
respectively. It was palatability for beef cattle. The investigation of attitude of the farmers indicated that 
they accepted on the technology of hybrid napier silage due to the process was easy. Nevertheless, the 
farmers should be considerable about moisture content of hybrid napier grass, process to exclude air 
tank and technique to close a tank lid. Besides this, the farmers realized that producing the silage for 
feeding their beef cattle was greater improve profitability than making the silage for sale, due to market 
uncertainty.  

 
 

 
 

 
Keywords : hybrid napier, silage, small farmers  
Research Project No. 47(1) (47:11) – 0514 - 054  
1/ Roi-et Animal Nutrition Development Station , Saku , Suwanaphum District , Roi-et .  
2/ Feed and Forage Analysis Section , Bangkradee , Muang District , Pathumthani.  
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ค าน า 
หญ้ำเนเปียร์ลกูผสม(โคลนหมำยเลข 032) เป็นหญ้ำเนเปียร์รุ่นลกูชัว่ท่ี 1 (F1) ท่ีได้จำกกำรผสมเปิดระหว่ำง

หญ้ำเนเปียร์แคระสำยพนัธุ์มวกเหล็กกบัหญ้ำเนเปียร์แคระของกรมปศสุตัว์(Pennisetum purpureum cv. Mueglek 
x Pennisetum purpureum cv. Mott) จำกกำรทดสอบในเบือ้งต้นท่ีศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์สรุำษฎร์ธำนี  
พบวำ่สำมำรถเจริญเติบโต และฟืน้ตวัหลงักำรตดัได้ดีในสภำพดินร่วนเหนียวปนทรำย ให้ผลผลิตน ำ้หนกัสดเฉลี่ย 8 
ตนั ตอ่ไร่ท่ีอำยกุำรตดั 60 วนั และจำกรำยงำนของจนัทกำนต์และคณะ (2550) พบว่ำท่ีอำยุกำรตดั 60 วนั มีปริมำณ
โปรตีน 11.0 เปอร์เซ็นต์ และมีคำร์โบไฮเดรตท่ีละลำยน ำ้ได้ (water soluble carbohydrate : WSC) สงูถึง 11.9 
เปอร์เซน็ต์ ซึง่มำกพอท่ีจะท ำให้กระบวนกำรหมกัเกิดขึน้เร็วและสมบูรณ์ ช่วยให้พืชหมกัมีคณุภำพดี แต่มีข้อด้อยคือ 
ควำมชืน้ค่อนข้ำงสงูถึง 87 เปอร์เซ็นต์ (วตัถุแห้ง 13 เปอร์เซ็นต์) และ จำกงำนทดลองของ สดดุีและคณะ (2551) 
พบว่ำท่ีอำยุกำรตดั 60 วนั หญ้ำเนเปียร์ลกูผสมมีค่ำวตัถุแห้งก่อนหมกั 12.45 เปอร์เซ็นต์และมีค่ำ WSC 12.02 
เปอร์เซน็ต์ ซึง่เมื่อนำไปหมกัแล้วจะได้พืชหมกัท่ีอยู่ในเกณฑ์คณุภำพดีมำกทัง้ทำงกำยภำพและเคมี โดยไม่จำเป็นต้อง
ใสส่ำรเสริมอ่ืนๆ เพ่ือดดูซบัควำมชืน้แตอ่ย่ำงใด  

จำกข้อมลูดงักลำ่วประกอบกบัควำมสนใจโดยสว่นใหญ่ของเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ ท่ีต้องกำรพนัธุ์หญ้ำอำหำร
สตัว์ท่ีเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสงู เพ่ือเป็นกำรประหยดัเวลำในกำรตดัมำใช้เลีย้งสตัว์ในแต่ละวนั  (ปกติทัว่ไปเลีย้ง
แบบผูกล่ำมให้แทะเล็มหญ้ำธรรมชำติร่วมกับตดัหญ้ำเสริมให้กินในตอนเย็น ) ประกอบกบับริเวณพืน้ท่ีภำคใต้โดย
ส่วนใหญ่มีปริมำณน ำ้ฝนมำกและฝนตกเกือบตลอดทัง้ปี ท ำให้มีควำมชืน้ในอำกำศสงู กำรท ำพืชหมกัจึงน่ำจะเป็น
วิธีกำรถนอมอำหำรท่ีเหมำะสมท่ีจะท ำให้เกษตรกรในพืน้ท่ีภำคใต้มีอำหำรหยำบคุณภำพดีให้สตัว์กินตลอดเวลำ 
ส่งผลให้เกิดควำมส ำเร็จต่อกำรพฒันำอำชีพกำรเลีย้งสตัว์ ดงันัน้ จึงได้ด ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมใน
กำรผลิตหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกัส ำหรับเกษตรกรรำยย่อยเพ่ือกำรจำหน่ำยในพืน้ท่ีจงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี  
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ด ำเนินกำรทดลองในหมูบ้่ำนถำ่ยทอดเทคโนโลยีด้ำนอำหำรสตัว์ ท่ีรับผิดชอบโดยศนูย์วิจยัและพฒันำ

อำหำรสตัว์สรุำษฎร์ธำนี ซึง่ตัง้อยู่ท่ีบ้ำนอำ่งทอง ต ำบลหนองไทร อำเภอพนุพิน จงัหวดั สรุำษฎร์ธำนี ระหวำ่งเดือน

ตลุำคม 2549 – ธนัวำคม 2550 

1. การคัดเลือกเกษตรกร  
1.1 ประชมุชีแ้จงให้เกษตรกร ได้เข้ำใจถงึวตัถปุระสงค์ วิธีกำรดำเนินงำนและประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกโครงกำร พร้อม
ทัง้ให้คำแนะนำเก่ียวกบัหลกัและวิธีกำรทำพืชหมกัให้ได้คณุภำพดี  พร้อมนีไ้ด้คดัเลือกเกษตรกรท่ีปลกูหญ้ำเนเปียร์
ลกูผสมแล้วไมน้่อยกวำ่ 1 ไร่ จำนวน 6 รำย เข้ำร่วมโครงกำร  
1.2 ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรท่ีได้รับกำรคดัเลือก เก่ียวกบักำรจดักำรและกำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำเนเปียร์
ลกูผสม หลกักำรและวิธีกำรทำพืชหมกั เพ่ือให้ได้พืชหมกัคณุภำพดี  
1.3 บนัทกึข้อมลูสภำพทัว่ไปทำงด้ำนกำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร  
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2. การผลิตพืชหมัก  
นดัหมำยเกษตรกร ทัง้ 6 รำย ในเดือนมกรำคม 2550 เพ่ือตดัหญ้ำเนเปียร์ลกูผสม ท่ีอำยุกำรตดั 60 วนั โดยตดัชิดผิว
ดิน และตดัหญ้ำเวลำ 10 นำฬิกำ โดยประมำณ จำกนัน้น ำมำหัน่ด้วยเคร่ืองหัน่ ให้มีขนำด 1 – 2 นิว้ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี
คอยให้ค ำแนะนำด้ำนเทคนิค ก่อนกำรหมกัสุ่มเก็บตวัอย่ำงหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมท่ีหัน่แล้ว รำยละ 2 ตวัอย่ำง เพ่ือ
วิเครำะห์หำค่ำ WSC 1 ตวัอย่ำง และหำค่ำน ำ้หนกัแห้งและโปรตีนอีก 1 ตวัอย่ำง น ำหญ้ำท่ีหัน่แล้วใส่ลงในถัง
พลำสติก (ฝำเกลียว) ขนำดบรรจ ุ30 ลิตร อดัหญ้ำให้แน่น เพ่ือไลอ่ำกำศออกจำกถงัให้มำกท่ีสดุ ปิดฝำภำชนะซึง่เป็น
ฝำเกลียวให้เรียบร้อย โดยด ำเนินกำรหมกัหญ้ำรำยละ 6 ถงั ได้หญ้ำหลงักำรบรรจุเฉลี่ย 23 กิโลกรัมต่อถงั น ำไปเก็บ
ไว้ในท่ีร่ม วำงในลกัษณะคว ่ำลง เพ่ือป้องกนัอำกำศเข้ำ  
3. การตรวจสอบคุณภาพพืชหมัก  

ด ำเนินกำรสุ่มเก็บตวัอย่ำงหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกัจำกเกษตรกรทุกรำยๆ ละ 3 ครัง้ ๆ ละ 2 ถงั ท่ีอำยุกำร

หมกั 21 60 และ 90 วนั ตำมล ำดบั โดยเมื่อครบอำยุกำรหมกัตำมท่ีก ำหนดไว้จะชัง่น ำ้หนกัหญ้ำหมกัก่อนเปิดฝำ

ภำชนะท่ีบรรจอุอก ได้หญ้ำหมกัเฉลี่ย 22 กิโลกรัมต่อถงั สุ่มเก็บตวัอย่ำงๆรวดเร็ว ตำมค ำแนะนำของกองอำหำรสตัว์ 

ถงัละ 1 กิโลกรัม จำกส่วนบนลกึลงไปไม่น้อยกว่ำ 8 นิว้ รีบบรรจุใส่ถุงพลำสติกชนิดเย็น โดยพยำยำมให้พืชหมกัมี

โอกำสสมัผสักบัอำกำศน้อยท่ีสดุ รีดอำกำศออกจำกถุงให้มำกท่ีสดุ ปิดปำกถุงให้แน่น และใส่ลงในถุงพลำสติกชนิด

เย็นซ้อนอีกชัน้ เพ่ือป้องกนักำรร่ัวหรือแตกในระหวำ่งกำรขนส่งไปยงัห้องปฏิบตัิกำร แล้วน ำไปแช่น้ำแข็งในกล่องโฟม 

น ำสง่กลุม่วิเครำะห์อำหำรสตัว์และพืชอำหำรสตัว์อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือวิเครำะห์ส่วนประกอบทำงเคมี ได้แก่ ค่ำวตัถุแห้ง 

(DM) โปรตีนหยำบ (CP) (AOAC, 1990) ควำมเป็นกรด – ดำ่ง (pH) (โดยใช้เคร่ือง pH meter) กรดแลคติค กรดอะซี

ติค และกรดบิวทีริค (Muck และ Dickerson, 1988 ; อ้ำงโดย Dean และคณะ, 2005) 

4. การประเมินผลการยอมรับของเกษตรกร  
4.1 ประเมินคณุภำพของหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกัของเกษตรกรในแตล่ะรำย โดยพิจำรณำจำกลกัษณะทำง

กำยภำพ ประกอบด้วย กลิ่น เนือ้พืชหมกั สี และ pH ของพืชหมกัและทำงเคมี ตำมวิธีกำรประเมินของกองอำหำรสตัว์ 
(2547) ดงัแสดงในตำรำงผนวกท่ี 1 และตำรำงผนวกท่ี 2  

4.2 หลงัเสร็จสิน้โครงกำร ทำกำรสมัภำษณ์ทศันคติและกำรยอมรับของเกษตรกรผู้ผลิต ต้นทุนกำรผลิต และ
ควำมคำดหวงัในกำรดeเนินกำรตอ่ไปในอนำคต โดยใช้แบบสมัภำษณ์  

 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรเป็นสมำชิกกลุ่มสหกรณ์เลีย้งสตัว์หนองไทร  มีอำชีพหลกั คือ กำรท ำสวน
ยำงพำรำ และอำชีพเสริม คือ กำรเลีย้งโคเนือ้ เกษตรกรมีอำยรุะหวำ่ง 35 - 48 ปี สว่นใหญ่ร้อยละ 83.3 จบกำรศกึษำ
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ระดบัมธัยม มีสมำชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.3 คน แตล่ะครอบครัวมีแรงงำนท ำกำรเกษตรเฉลี่ย 2 คน มีพืน้ท่ีถือครองท่ี
เป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองเฉลี่ย 27 ไร่ และมีเกษตรกร 3 รำย ท่ีเช่ำพืน้ท่ีเพ่ือทำสวนยำงพำรำเพ่ิมเติม โดยพืน้ท่ีทำ
กำรเกษตรสว่นใหญ่เป็นท่ีดอน ท่ีอำศยัน ำ้ฝนและน ำ้จำกบ่อบำดำล  

ในส่วนของกำรเลีย้งสัตว์  เกษตรกรมีจำนวนโคเฉลี่ย  19 ตัว ส่วนใหญ่เป็นโคพันธุ์ลูกผสม 
ชำร์โลเล่ย์ และมีกำรเลีย้งแบบขุน โดยมีแปลงหญ้ำเป็นของตนเอง หญ้ำอำหำรสตัว์ท่ีปลกู ได้แก่ หญ้ำกินนีสีม่วง 
หญ้ำอะตรำตมั หญ้ำเนเปียร์แคระ และหญ้ำเนเปียร์ลกูผสม โคท่ีไมไ่ด้ขนุจะผกูลำ่มให้แทะเล็มหญ้ำธรรมชำติร่วมกบั
ตดัหญ้ำให้กินเสริมในตอนเย็น สว่นโคขนุ เกษตรกรจะตดัหญ้ำสดให้กินเตม็ท่ี วนัละ 30 กิโลกรัมตอ่ตวั ร่วมกบักำรให้
อำหำรข้นท่ีผสมเอง(แนะนำสตูรโดยศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์สรุำษฎร์ธำนี) ประกอบด้วย มนัเส้น กำกเนือ้ใน
เมลด็ปำล์ม กระดกูป่น ยเูรีย และเกลือ ในสดัสว่น 50-46-1-2-1 กิโลกรัม โดยให้กินในตอนเช้ำ วนัละ 1-3 กิโลกรัมต่อ
ตวั และมีแร่ธำตกุ้อนให้กินเฉลี่ย 7 ก้อนตอ่ปี กำรจดักำรแปลงหญ้ำ เกษตรกรสว่นใหญ่จะปลกูหญ้ำอำหำรสตัว์ในร่อง
สวนยำงพำรำท่ีมีอำย ุ1 – 3 ปี ใสปุ่๋ ยคอกร่วมกบักำรใส่ปุ๋ ยยูเรีย อตัรำ 20 กิโลกรัมต่อไร่ หลงักำรตดัประมำณ 10 วนั 
ในช่วงท่ีขำดน ำ้จะให้น ำ้แบบสปริงเกิล โดยสบูน ำ้จำกบ่อบำดำล ส่วนอำยุกำรตดัจะแตกต่ำงกนัตำมชนิดพนัธุ์ของ
หญ้ำ โดยหญ้ำเนเปียร์แคระ หญ้ำเนเปียร์ลกูผสม และหญ้ำกินนีสีม่วง จะตดัท่ีอำยุ 45 – 60 วนั ส่วนหญ้ำอะตรำตัม้
จะตดัท่ีอำย ุ35 – 40 วนั 
จำกกำรสอบถำม พบวำ่ เกษตรกรได้รับข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบักำรถนอมพืชอำหำรสตัว์โดยกำรหมกัจำกสว่นรำชกำร 
และเกษตรกรด้วยกนั โดยสว่นใหญ่มีควำมสนใจเก่ียวกบักำรถนอมพืชหมกัเพ่ือเก็บไว้ใช้เลีย้งสตัว์ซึง่มีเกษตรกร 2 
รำยท่ีเคยฝึกอบรมกำรทำพืชหมกัจำกสว่นรำชกำร รำยละเอียดดงัแสดงในตำรำงผนวกท่ี 3  
เกษตรกรทุกรำย ดำเนินกำรทำหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกัพร้อมกนัในเดือนมกรำคม 2550 โดยตดัหญ้ำท่ีอำยุกำรตดั 
60 วนั นำมำหัน่ด้วยเคร่ืองหัน่ ให้มีขนำด 1 – 2 นิว้ ก่อนบรรจแุละอดัหญ้ำใสถ่งั สุม่เก็บตวัอย่ำงหญ้ำก่อนหมกัเพ่ือไป
วิเครำะห์สว่นประกอบทำงเคมี ได้แก่ วตัถแุห้ง (DM) ปริมำณโปรตีน (CP) และ WSC ดงัแสดงในตำรำงท่ี 1  
ตารางที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำ วตัถุแห้ง (DM)ปริมำณโปรตีน(CP) และ WSC ของหญ้ำ เนเปียร์ลกูผสมก่อน
กำรหมกัท่ีอำยกุำรตดั 60 วนั ของเกษตรกร 

 
 เกษตรกร DM (%) CP (%) WSC (%) 

นำยประวิทย์ วนัดี 
นำยสมศกัด์ิ รัตนปูกรณ์ 
นำยไพโรจน์ รักษ์พนัธ์พงศ์ 
นำยสวุรรณ ศรีเรียง 
นำยอนสุรณ์ สขุปำน 
นำยนิพนธ์ วีระตระกลู 

14.30 
14.86 
11.91 
15.86 
15.20 
14.16 

7.83 
5.20 

13.34 
10.22 
8.60 
8.57 

14.62 
7.81 
8.56 

13.43 
10.86 
11.79 

เฉลี่ย 14.38 8.96 11.18 
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จำกผลกำรวิเครำะห์ส่วนประกอบทำงเคมีของหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมก่อนกำรหมกัท่ีอำยุกำรตดั  60 วนั ของ

เกษตรกร (ตำรำงท่ี 1) พบวำ่หญ้ำเนเปียร์ลกูผสมท่ีใช้หมกั มีค่ำ WSC เฉลี่ยสงูถึง 11.18 เปอร์เซ็นต์ ซึง่เหมำะแก่กำร

นำมำทำพืชหมกั แต่มีค่ำวตัถุแห้งเฉลี่ย 14.38 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของพืชท่ีจะน ำมำทำพืชหมกั 

(Skerman และ Riveros, 1990) แตอ่ย่ำงไรก็ตำมปริมำณ WSC และวตัถแุห้งในหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมท่ีทำกำรทดลอง

ในครัง้นี ้ ก็มีควำมสอดคล้องกับรำยงำนของสดดุีและคณะ (2551) ส่วนปริมำณโปรตีน พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 8.96 

เปอร์เซน็ต์ ซึง่จดัวำ่เป็นหญ้ำคณุภำพดี(กรมปศสุตัว์,2550) 

จำกผลกำรวิเครำะห์ส่วนประกอบทำงเคมีของหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมก่อนกำรหมกัท่ีอำยุกำรตดั  60 วนั ของ

เกษตรกร (ตำรำงท่ี 1) พบวำ่หญ้ำเนเปียร์ลกูผสมท่ีใช้หมกั มีค่ำ WSC เฉลี่ยสงูถึง 11.18 เปอร์เซ็นต์ ซึง่เหมำะแก่กำร

น ำมำท ำพืชหมกั แต่มีค่ำวตัถุแห้งเฉลี่ย 14.38 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของพืชท่ีจะน ำมำท ำพืชหมกั 

(Skerman และ Riveros, 1990) แตอ่ย่ำงไรก็ตำมปริมำณ WSC และวตัถแุห้งในหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมท่ีท ำกำรทดลอง

ในครัง้นี ้ ก็มีควำมสอดคล้องกับรำยงำนของสดดุีและคณะ (2551) ส่วนปริมำณโปรตีน พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 8.96 

เปอร์เซน็ต์ ซึง่จดัวำ่เป็นหญ้ำคณุภำพดี(กรมปศสุตัว์,2550) 

 

ตารางที่ 2  ผลกำรประเมินคณุภำพทำงกำยภำพของหญ้ำเนเปียร์ลกูผสม ท่ีผลิตโดยเกษตรกรท่ีอำยกุำร
หมกัตำ่งๆ กนั  

เกษตรกร 
อำยกุำร
หมกั(วนั) 

ลกัษณะทำงกำยภำพ (คะแนน) 
      คะแนน 

 
ผลกำร 
ประเมิน 

 กลิ่น   เนือ้พืชหมกั สี          pH     รวม 

นำยประวิทย์ วนัดี  21 
60 
90 

12 
12 
10 

4 
4 
4 

3 
3 
3 

6 
6 
6 

25 
25 
23 

ดีมำก 
ดีมำก 
ดีมำก 

นำยสมศกัด์ิ รัตนปูกรณ์  21 
60 
90 

12 
12 
10 

4 
4 
4 

3 
3 
3 

6 
6 
6 

25 
25 
23 

ดีมำก 
ดีมำก 
ดีมำก 

นำยไพโรจน์ รักษ์พนัธ์พงศ์  21 
60 
90 

8 
12 
10 

4 
4 
4 

3 
3 
3 

6 
6 
6 

21 
25 
23 

ดีมำก 
ดีมำก 
ดีมำก 
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นำยสวุรรณ ศรีเรียง  21 
60 
90 

11 
12 
10 

4 
4 
4 

3 
3 
3 

6 
6 
6 

24 
25 
23 

ดีมำก 
ดีมำก 
ดีมำก 

นำยอนสุรณ์ สขุปำน  21 
60 
90 

12 
12 
10 

4 
4 
4 

3 
3 
3 

6 
6 
6 

25 
25 
23 

ดีมำก 
ดีมำก 
ดีมำก 

นำยนิพนธ์ วีระตระกลู  21  
60  
90  

12  
12  
10  

4  
4  
4  

3  
3  
3  

6  
6  
6  

25  
25  
23  

ดีมำก  
ดีมำก  
ดีมำก  

เฉลี่ย                    11      4       3 6  24                 ดีมำก  
 

ตารางท่ี 3  ส่วนประกอบทำงเคมีของหญ้ำเนเปียร์ลูกผสมท่ีผลิตโดยเกษตรกรท่ีอำยุกำรหมกัต่ำงๆ  กัน 
และผลกำรประเมินคณุภำพทำงเคมี โดยใช้ปริมำณกรดตำ่งๆ  

เกษตรกร 
อำยกุำร
หมกั
(วนั) 

pH 
วตัถแุห้ง
(%) 

% ของวตัถแุห้ง 
ผลกำร
ประเมิน โปรตีน แลคติค อะซีติค บิวทีริค 

นำยประวิทย์ วนัด ี 21 3.94 16.25 8.41 11.91 2.03 ไมพ่บ ดีมำก 
นำยสมศกัด์ิ รัตนปูกรณ์ 

 
4.06 15.05 6.04 10.5 1 ไมพ่บ ดีมำก 

นำยไพโรจน์ รักษ์พนัธ์พงศ์ 
 

4.18 12.57 11.71 9.02 2.11 ไมพ่บ ดีมำก 
นำยสวุรรณ ศรีเรียง 

 
4.08 13.4 8.61 8.54 2.79 ไมพ่บ ดีมำก 

นำยอนสุรณ์ สขุปำน 
 

3.94 14.9 8.43 11.79 1.98 ไมพ่บ ดีมำก 
นำยนิพนธ์ วีระตระกลู 

 
3.9 14.11 10 11.06 2.34 ไมพ่บ ดีมำก 

เฉลี่ย   4.02 14.38 8.87 10.47 2.04 ไมพ่บ ดีมำก 
นำยประวิทย์ วนัด ี 60 3.82 16.17 7.12 10.25 1.71 ไมพ่บ ดีมำก 
นำยสมศกัด์ิ รัตนปูกรณ์ 

 
3.94 14.44 8.52 10.45 1.53 ไมพ่บ ดีมำก 

นำยไพโรจน์ รักษ์พนัธ์พงศ์ 
 

3.93 12.96 11.09 10.82 1.86 ไมพ่บ ดีมำก 
นำยสวุรรณ ศรีเรียง 

 
4.11 13.8 8.87 6.73 3.21 ไมพ่บ ดีมำก 

นำยอนสุรณ์ สขุปำน 
 

3.77 15.15 7.44 9.89 1.98 ไมพ่บ ดีมำก 
นำยนิพนธ์ วีระตระกลู 

 
3.59 13.99 7.91 9.77 1.79 ไมพ่บ ดีมำก 

เฉลี่ย   3.86 14.42 8.49 9.65 2.01 ไมพ่บ ดีมำก 
นำยประวิทย์ วนัด ี 90 3.48 16.14 7.1 9.29 1.73 ไมพ่บ ดีมำก 
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ทศันคตแิละการยอมรับของเกษตรกรต่อการผลิตหญ้าเนเปียร์ลูกผสมหมัก  
จำกกำรสมัภำษณ์เกษตรกรเม่ือเสร็จสิน้โครงกำรตอ่กำรผลิตหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกั เพ่ือกำรจ ำหน่ำย 

ได้ผลดงันี ้
เกษตรกรร้อยละ 83.3 (เกษตรกร 5 รำยใน 6 รำย) มีควำมพึงพอใจต่อกำรท ำหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกั 

เน่ืองจำกหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกัท่ีผลิตได้มีกลิ่นหอม มีควำมน่ำกิน เมื่อน ำไปเลีย้งสตัว์ โคชอบกิน ขัน้ตอนกำรท ำ
พืชหมกัก็ไม่ได้ยุ่งยำกอะไร ท ำให้ไม่ต้องวิตกกังวลและล ำบำกในกำรตดัหญ้ำเพ่ือเลีย้งสตัว์เมื่อฝนตก หรือมีธุระ 
ส ำหรับในอนำคตก็ยงัมีควำมต้องท ำพืชหมกัต่อไป และยงัเห็นว่ำกำรใช้ถงัพลำสติก (ฝำเกลียว) ขนำดบรรจุ 30 ลิตร 
แม้จะอดัหญ้ำให้แน่นได้ง่ำยและน ำไปใช้ได้จะสะดวก แต่กำรปิดฝำค่อนข้ำงยำก และในกำรท ำพืชหมกัต้องให้
ควำมส ำคญัเก่ียวกบัควำมชืน้ของหญ้ำท่ีน ำมำหมกั กระบวนกำรไล่อำกำศออกจำกถงัและเทคนิคกำรปิดฝำภำชนะ
หมกั นอกจำกนีเ้กษตรกรยงัเห็นว่ำกำรผลิตพืชหมกัเพ่ือใช้เลีย้งสตัว์ของตนเองน่ำจะมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำกำร
ผลิตพืชหมกัเพ่ือกำรจำหน่ำย เน่ืองจำกตลำดยังไม่แน่นอน ประกอบกบัในปัจจุบันรำคำสตัว์ค่อนข้ำงตกต ่ำมำก 
ดงันัน้ กำรผลิตพืชหมกัเพ่ือใช้ในฟำร์มของตนเองน่ำจะให้ผลตอบแทนท่ีสงูกวำ่ และเม่ือสอบถำมถงึควำมพึงพอใจต่อ
ชนิดของหญ้ำก็พบวำ่มีควำมพงึพอใจตอ่หญ้ำเนเปียร์ลกูผสม เน่ืองจำกเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตน ำ้หนกัหญ้ำสดสงู 
มีกำรเจริญเติบโตดีหลงักำรตดั และพืชหมกัท่ีได้มีคณุภำพดี  

สว่นเกษตรกรร้อยละ 16.7 (เกษตรกร 1 รำยใน 6 รำย) มีควำมเห็นวำ่กำรนำหญ้ำ เนเปียร์ลกูผสมมำใช้เลีย้ง
สตัว์ จะทำให้เสียเวลำเพ่ิมมำกขึน้ไปอีก เพรำะต้องหัน่หญ้ำก่อนไมว่ำ่จะใช้ในรูปหญ้ำสดหรือหญ้ำหมกัก็ตำม จึงชอบ
ท่ีจะใช้หญ้ำกินนีสีม่วงในรูปหญ้ำสดมำกกว่ำ เพรำะหำกมีกำรให้น ำ้ก็สำมำรถตดัหญ้ำกินนีสีม่วงใช้เลีย้งสตัว์ได้
ตลอดทัง้ปี แตท่ัง้นีก้็ยงัยอมรับวำ่เทคโนโลยีดงักลำ่วเป็นเทคโนโลยีท่ีดี  

อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรกลุ่มนี  ้นอกจำกจะมีกำรผลิตพืชหมกัจำกหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมแล้ว ยงัใช้วสัดพุลอย
ได้จำกกำรเกษตรหรือหญ้ำตำ่งๆท่ีจดัหำได้ง่ำยในพืน้ท่ี เช่น ต้นข้ำวโพดหลงักำรเก็บเก่ียวฝักสด หญ้ำกินนีสีม่วง และ
หญ้ำรูซี่ น ำมำหมกัในถงัพลำสติก(ฝำปิดล็อค) ขนำดบรรจุ 120 ลิตร ซึง่สำมำรถหมกัหญ้ำได้ถงัละประมำณ 60 
กิโลกรัม โดยผลิตพืชหมกัเก็บไว้ใช้หมนุเวียน 40 – 60 ถงัตอ่ปี  

 
 

นำยสมศกัด์ิ รัตนปูกรณ์ 
 

3.64 17.03 6.01 8.93 1 ไมพ่บ ดีมำก 
นำยไพโรจน์ รักษ์พนัธ์พงศ์ 

 
3.56 13.44 11.92 10.38 1.68 ไมพ่บ ดีมำก 

นำยสวุรรณ ศรีเรียง 
 

3.65 13.63 8.14 9.29 2.25 ไมพ่บ ดีมำก 
นำยอนสุรณ์ สขุปำน 

 
3.54 15.77 8.07 10.83 1.87 ไมพ่บ ดีมำก 

นำยนิพนธ์ วีระตระกลู 
 

3.54 15.34 8.09 9.72 1.63 ไมพ่บ ดีมำก 
เฉลี่ย   3.57 15.23 8.22 9.74 1.69 ไมพ่บ ดีมำก 



376 

 

 

ต้นทุนการผลิต  
จำกกำรทดสอบเทคโนโลยีกำรหมกัหญ้ำเนเปียร์ลกูผสม ในถงัภำชนะพลำสติก (ฝำเกลียว) ขนำดบรรจุ 30 

ลิตร ในเกษตรกรรำยย่อย ท่ีบ้ำนอำ่งทอง ต.หนองไทร อ.พนุพิน จ.สรุำษฎร์ธำนี พบวำ่ ต้นทนุในกำรปลกูหญ้ำเนเปียร์
ลกูผสมของเกษตรกร ในพืน้ท่ี 1 ไร่ เท่ำกบั 950 บำท ได้ผลผลิตน ำ้หนกัสดเฉลี่ย 8,000 กิโลกรัมต่อกำรตดั 1 ครัง้ คิด
เป็นต้นทุนในกำรผลิตหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมเท่ำกบั 0.12 บำทต่อกิโลกรัม (ตำรำงท่ี 4) ส่วนกำรผลิตหญ้ำเนเปียร์
ลกูผสมหมกัของเกษตรกร พบวำ่ มีต้นทนุในกำรผลิตเท่ำกบั 23.10 บำทตอ่ถงั หรือมีต้นทนุกำรผลิตเท่ำกบั 1.05 บำท
ตอ่กิโลกรัม (ตำรำงท่ี  
ตารางท่ี 4  ต้นทนุกำรผลิตในกำรจดักำรแปลงหญ้ำเนเปียร์ลกูผสม ในพืน้ท่ี 1 ไร่ ตอ่กำรผลิตพืชหมกั 1 รอบ  
 

รำยกำร จ ำนวน (บำทตอ่ไร่) หมำยเหต ุ
1. คำ่เตรียมดิน  
2. คำ่ปลกู(ปักดำ)  
3. คำ่ท่อนพนัธุ์  
4. คำ่ปุ๋ ยยเูรีย  
5. คำ่ปุ๋ ยคอก  

100 
60 

250 
240 
300 

- เหมำจ่ำย 1,000 บำทตอ่ไร่  
(ไถ 1 ครัง้ พรวน 2 ครัง้)  
- เหมำจ่ำย 600 บำทตอ่ไร่  
- ใช้อตัรำ 500 กิโลกรัมตอ่ไร่  
(กิโลกรัมละ 5 บำท)  
- ใช้อตัรำ 20 กิโลกรัมตอ่ไร่ตอ่ครัง้  
(กิโลกรัมละ 12 บำท)  
- ใช้อตัรำ300 กิโลกรัมตอ่ไร่ตอ่ครัง้  
(กิโลกรัมละ 1 บำท)  

ต้นทนุรวม (บำท)  
ผลผลิตหญ้ำสด (ก.ก.)  
ต้นทนุกำรผลิตหญ้ำสด(บำทตอ่ ก.ก.)  

950  
8,000  
0.12  

หมำยเหต ุ: รำยกำรท่ี 1 - 3 คิดต้นทนุจำกกำรใช้ประโยชน์จำกแปลงหญ้ำ 5 ปี ๆ ละ 2 ครัง้ 

รำยกำร คำ่ใช้จ่ำย 
(บำทตอ่กิโลกรัม) 

หมำยเหต ุ

1. ต้นทนุกำรผลิตหญ้ำสด  
2. คำ่แรงในกำรตดัหญ้ำ  
3. คำ่หัน่หญ้ำ  
4. คำ่แรงในกำรบรรจแุละ  
อดัหญ้ำใสถ่งั  

0.12 
0.30 
0.10 
0.35 
0.18 

- เหมำจ่ำย 300 บำทตอ่คนตอ่วนั ได้ หญ้ำ  
ประมำณ 1,000 กิโลกรัม  
- เหมำจ่ำย 70 บำทตอ่คน หัน่หญ้ำได้ประมำณ 1,000 
กิโลกรัม(ใช้เวลำไมเ่กิน 2 ชัว่โมง) ใช้น้ำมนัดีเซลไมเ่กิน1 
ลิตรๆละ 26 บำท  

ตารางที่ 5  ต้นทนุกำรผลิตหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกัในถงัพลำสติก (ฝำเกลียว) ขนำดบรรจุ 30 ลิตร ตอ่ 1 รอบกำรผลิต  
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5. คำ่ถงัพลำสติก  - เหมำจ่ำย 200 บำทตอ่คนตอ่วนั บรรจแุละ  
อดัหญ้ำได้ 25 ถงัๆ ละ 23 กิโลกรัม  
- รำคำถงัพลำสติกใบละ 120 บำท ใช้งำน 15 ปี ๆ ละ  
2 ครัง้ ผลิตหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกั ได้ 22 กิโลกรัมต่อถงั  

รวมต้นทนุกำรผลิต                                       1.05  (23.10 บำทตอ่ถงั)  
หมำยเหต ุ: ไมร่วมคำ่เคร่ืองหัน่หญ้ำ ซึง่ได้รับกำรสนบัสนนุจำกองค์กำรบริหำรสว่นตำบลหนองไทร อ.พนุพิน  

                  จ.สรุำษฎร์ธำน ี

สรุปผลการทดลอง 
จำกกำรทดสอบเทคโนโลยีกำรหมกัหญ้ำเนเปียร์ลกูผสม ในถงัภำชนะพลำสติก (ฝำเกลียว) ขนำดบรรจ ุ30 

ลิตร ในเกษตรกรรำยย่อย ท่ีบ้ำนอำ่งทอง ต.หนองไทร อ.พนุพิน จ.สรุำษฎร์ธำนี สำมำรถสรุปผลได้ดงันี ้ 
1. หญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกัท่ีเกษตรกรผลิตได้ มีคณุภำพอยู่ในเกณฑ์ดีมำก ทัง้ทำงกำยภำพและทำงเคมี ตลอดอำยุ
กำรเก็บรักษำท่ี 21 60 และ 90 วนั  
2. หญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกัมีต้นทนุกำรผลิต ถงัละ 23.10 บำท หรือ 1.05 บำทตอ่กิโลกรัม  
3. เกษตรกรร้อยละ 83.3 มีควำมพงึพอใจตอ่กำรผลิตหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกั สำหรับในอนำคต เกษตรกร 5 รำยใน 
6 รำย ยงัคงมีควำมต้องกำรผลิตหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกั เพ่ือใช้เลีย้งโค ของตนเอง  
 

ข้อเสนอแนะ 
กำรทดสอบเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมในกำรผลิตหญ้ำเนเปียร์ลกูผสมหมกัสำหรับเกษตรกรรำยย่อย เพ่ือกำรจำ

หน่ำยในพืน้ท่ีจงัหวดัสรุำษฎร์ธำนีในครัง้นีอ้ำจไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์เท่ำท่ีควรเก่ียวกบักำรผลติเพ่ือกำรจำหน่ำย ดงันัน้
จงึเห็นควรให้มีกำรจดัตัง้กลุม่ (ท่ีเข้มแข็ง) เพ่ือผลิตพืชหมกัสำหรับจำหน่ำยขึน้ โดยหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องควร
ดำเนินกำรประชำสมัพนัธ์กิจกรรมดงักลำ่วอย่ำงตอ่เน่ืองจนกระทัง่ถงึจดุสมดลุ เกิดควำมพงึพอใจระหวำ่งผู้ผลิตและผู้
ซือ้ ส ำหรับในกรณีพืชที่นำมำหมกั มีควำมชืน้สงูและไมไ่ด้ผ่ำนกำรผึง่ ควรวำงภำชนะท่ีบรรจพืุชหมกัในลกัษณะควำ่
ลง ถ้ำภำชนะท่ีบรรจเุป็นถงัพลำสติก เพรำะ seepage จะช่วยป้องกนัอำกำศเข้ำถงัได้  
 

กิตตกิรรมประกาศ 
คณะผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ นำยเฉลียว ศรีช ูผู้อ ำนวยกำรศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์ สรุำษฎร์ธำนี 

เจ้ำหน้ำท่ีของศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์สรุำษฎร์ธำนีและเกษตรกรผู้ ร่วมโครงกำรทกุท่ำน ท่ีมีสว่นร่วมและให้

กำรสนบัสนนุ จนโครงกำรวิจยัในครัง้นีส้ำเร็จลลุว่งไปด้วยด ี

 

เอกสารอ้างอิง 
กรมปศสุตัว์. 2547. มำตรฐำนพืชอำหำรสตัว์หมกัคณุภำพดี. เอกสำรคำแนะนำ. กรมปศสุตัว์. กระทรวงเกษตร   
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Nation. Rome, Italy. 832 p.  
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โครงการผลิตสุกรสายพันธ์ุกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพสุกรขุนของเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธ์ุดูร็อคของ 

ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์ตาก 1 

             

วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ 2   ไพโรจน์  ศิริสม 2   วิสทุธ์ิ  หิมำรัตน์ 2 

 

บทคัดย่อ 

  พ่อพนัธุ์สดุท้ำยเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัในกำรผลิตสกุรขนุ กรมปศสุตัว์ได้พฒันำสกุรพนัธุ์ดร็ูอคสำยพนัธุ์
เชียงใหม่ 1  เพ่ือเป็นพ่อพันธุ์สุดท้ำยท่ีมีลกัษณะทำงเศรษฐกิจและคุณภำพซำกท่ีดีน ำไปสู่กำรผลิตสุกขุนท่ีโตเร็ว 
คุณภำพซำกดี ไขมันน้อยโดยเกษตรกรไม่ต้องใช้สำรเร่งเนือ้แดง ในกำรศึกษำครัง้นีไ้ด้เปรียบ เทียบลักษณะทำง
เศรษฐกิจบำงประกำรและลกัษณะซำกของสกุรลกูผสมสำมสำยสำยพนัธุ์ในสภำพฟำร์มเกษตรกรท่ีเกิดจำกพ่อสกุร
พนัธุ์ดูร็อคสำยพนัธุ์เชียงใหม่ 1 (Dcm1) กับพ่อสุกรพนัธุ์ดร็ูอคสำยพันธุ์เดิมของเกษตรกร (Dold) ผสมกับแม่สุกร
ลกูผสมสองสำยพนัธุ์ลำร์จไวท์-แลนด์เรซ สำยพนัธุ์อเมริกำและนอร์เวย์ (LWuLRn) ท ำให้เกิดลกูสกุรขุน 3 สำยพนัธุ์ 
จ ำนวน 2 กลุ่ม คือ Dcm1xLWuLRn และ DoldxLWuLRn เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยแบบ T- Test ใช้สกุรกลุ่มละ 20 ตวั 
(เพศผู้ ตอน 10 ตัว,เพศเมีย 10 ตัว)รวม 40 ตัว  ท ำกำรขุนน ำ้หนักระหว่ำง 20 –100 กิโลกรัม พบว่ำอัตรำกำร
เจริญเติบโต (ADG) ในสุกรเพศผู้ตอนของ Dcm1xLWuLRn สงูกว่ำ DoldxLWuLRn  มีค่ำเท่ำกับ 827.75 และ 
740.25 กรัม/วนั (P<0.05)  เพศเมียมีค่ำเท่ำกบั 822.43 และ 777.62  กรัม/วนั ตำมล ำดบั  ควำมหนำไขมนัสนัหลงั 
(BF) ของสกุรเพศผู้ตอน Dcm1xLWuLRn และ DoldxLWuLRn มีคำ่เท่ำกบั 1.06 และ 1.23 เซนติเมตร เพศเมียมีค่ำ
เท่ำกับ1.08 และ 1.19 เซนติเมตร ตำมล ำดับ ทัง้เพศผู้ ตอนและเพศเมีย Dcm1xLWuLRn มีค่ำน้อยกว่ำ 
DoldxLWuLRn (P<0.05) พืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนัสกุร Dcm1xLWuLRn และ DoldxLWLRn เพศผู้ตอนมีค่ำเท่ำกับ 
39.20 และ 35.50 ตำรำงเซนติเมตร เพศเมียมีค่ำเท่ำกับ 38.20 และ 37.25 ตำรำงเซนติเมตร ตำมล ำดบั  โดยสกุร
เพศผู้ตอนของ Dcm1xLWuLRn มีพืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนัมำกกว่ำ DoldxLWLRn (P<0.05)  น ำ้หนกัเนือ้แดงของสกุร 
Dcm1xLWuLRn และ DoldxLWLRn เพศผู้ตอนมีคำ่เท่ำกบั 35.95 กบั 33.33 เพศเมียมีคำ่เท่ำกบั 35.60 และ 33.25 
ตำมล ำดบั โดยสกุรเพศผู้ตอนและเพศเมียของ DoldxLWLRn มีน ำ้หนกัเนือ้แดงน้อยกวำ่ Dcm1xLWuLRn (P<0.05) 

 

ค าส าคัญ : ลักษณะทางเศรษฐกิจ, สุกรขุน, ลักษณะซาก, ฟาร์มเกษตรกร 

1 ทะเบียนวิจยัเลขที่ 48(1) (48:3,3.1) -0206-022 

2 ศนูย์วิจยัและบ ำรุงพนัธุ์สตัว์ตำก  อ.เมือง จ. ตำก  63000. โทร. 055-540603 
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The Establishment of DLD Swine Strains under Private Farm Condition 
3.1 Increasing Efficiency of Fattening pigs in Private Farm by Using The 

Doroc of Tak Livestock and Breeding Center 1 

 

Wiranpat  Awiruttapanich 2   Phairot  Sirisom2  Wisoot  Himarat2 

 

Abstract 

  The terminal boars are very important in fattening swine production, a variety of 

Duroc breed, Chiangmai 1 was developed by the Department of livestock development for the 
economic traits and good carcasses quality purposes of terminal boar to produce fast growing, high 
quality and low fat carcasses fattening swine Private farm without an application of beta agonist. The 
objectives of this study were to compare some economic and carcass traits of the three-crossbred 
fattening pigs under private farm condition. Two groups of fattening pigs (Dcm1xLWuLRn and 
DoldxLWLRn) were produced from Chaingmai1 Duroc (Dcm1) and old private Duroc (Dold) terminal 
boar crossed with American (u) and Norwegian (n) line of Large white – Landrace crossbred sows. 
Twenty crossbred weaned pigs (10 barrows, 10 females) of each group were randomly allocated under 
T – test experimental. Each individual pig was fattening by ad libitum feeding from 20 to 100 kilograms. 
The average daily gain (ADG) of Dcm1xLWuLRn barrow was significant higher than DoldxLWuLRn 
827.75 and 740.25 gram/day (P<0.05), ADG of female Dcm1xLWuLRn and DoldxLWuLRn were 822.43 
and 777.62 gram/day. The back fat thickness (BF) of DoldxLWuLRn barrow and female was 
significantly higher than Dcm1xLWuLRn were 1.06 and 1.23 centimeters, female were 1.08 and 1.19 
centimeters (P<0.05). The loin eye area (LEA) of Dcm1xLWuLRn barrow was significant higher than 
DoldxLWuLRn 39.20 and 35.50 cm2 (P<0.05), LEA of female Dcm1xLWuLRn and DoldxLWuLRn were 
38.20 and 37.25 cm2. The Lean weights of Dcm1xLWuLRn barrow and female was significantly higher 
than DoldxLWuLRn were 35.95 and 33.00 kilograms, female were 35.60 and 33.25 kilograms (P<0.05). 

 

Key words : Economic traits, Fattening pigs carcass, Private farm 

1 Registered No. 48(1) (48:3,3.1) -0206-022 

2Tak Livestock Research and Breeding Center, Tak Province; Thailand. 63000. 
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บทน า 

ปัจจุบนัอตุสำหกรรมกำรผลิตสกุรในประเทศไทยนิยมเลีย้งสกุรอยู่ 3 พนัธุ์ ได้แก่ พนัธุ์ลำร์จไวท์ 

แลนด์เรซ และดร็ูอค  โดยสกุรพนัธุ์ลำร์จไวท์ และแลนด์เรซ ใช้เป็นแม่พนัธุ์เมื่อน ำสกุรพนัธุ์ลำร์จไวท์ และแลนด์เรซ 

ไปผสมข้ำมพนัธุ์ ได้สกุรแม่พนัธุ์สองสำยท่ีรวบรวมคุณสมบตัิของแต่ละพนัธุ์ไว้ด้วยกนัมีลกัษณะท่ีดีคือ ให้ลกูดก 

เลีย้งลกูเก่ง เปอร์เซ็นต์ลูกหย่ำนมต่อครอกสงู ขำแข็งแรง ล ำตวัยำว และสุขภำพแข็งแรง อนัเป็นผลเน่ืองจำกกำร

ผสมข้ำมพันธุ์นั่นเอง แม่พันธุ์สองสำยนีเ้มื่อน ำไปผสมพันธุ์กับพ่อสุกรดูร็อคจะได้สุกรขุนลูกผสมสำมสำยท่ีมี

ลกัษณะโตเร็ว แข็งแรง ทนทำนต่อสภำพอำกำศท่ีแปรปรวนได้ดีขึน้ อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำเกษตรกรท่ีเลีย้งสุกรขุนใน

ชนบทยังประสบปัญหำกำรขำดแคลนสกุรขุนพันธุ์ดีท่ีรำคำไม่แพง จ ำเป็นต้องซือ้ลูกสุกรไม่ทรำบพันธุ์ประวตัิท่ีมี

พ่อค้ำน ำเข้ำมำเร่ขำยในหมูบ้่ำน หรือหำกต้องกำรได้สกุรท่ีดีน ำมำขนุก็ต้องซือ้จำกฟำร์มเอกชนซึง่รำคำคอ่นข้ำงสงู 

ส ำหรับปัญหำด้ำนรำคำเมื่อส่งตลำดพบว่ำเกษตรกรมักประสบปัญหำรำคำท่ีไม่แน่นอน และ

พ่อค้ำกดรำคำรับซือ้โดยอ้ำงถึงคณุภำพซำกสกุรว่ำไม่ดีอยู่เป็นประจ ำ  วิศำล และคณะ (2538) รำยงำนถึงสภำพ

ปัญหำกำรตลำดรับซือ้สุกรขุนของเมืองไทยว่ำยังไม่มีกำรซือ้แบ่งเกรดต่ำงๆ กนัอย่ำงชดัเจน มีกำรกดรำคำรับซือ้

สกุรขนุจำกเกษตรกรท่ีมีปัญหำสกุรขนุมีคณุภำพซำกไม่ดี จำกปัญหำดงักล่ำวจึงต้องมีกำรเร่งพฒันำปรับปรุงพนัธุ์

สกุรส ำหรับสนบัสนนุและจ ำหน่ำยให้เกษตรกรในชนบท เพ่ือให้มีพนัธุกรรม กำรเจริญเติบโต และประสิทธิภำพกำร

เปลี่ยนอำหำร และคณุภำพซำกท่ีดีขึน้ จะช่วยให้เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสกุรสงูขึน้ และในปัจจุบนักำร

ผลิตสกุรขนุจะมีปัญหำคณุภำพซำกคือกำรมีปริมำณไขมนัสงู เป็นสำเหตท่ีุท ำให้ถูกกดรำคำจำกพ่อค้ำรับซือ้สกุรมี

ชีวิต เกษตรกรจงึหนัมำใช้สำรเคมีเพ่ือลดปริมำณไขมนัซำกสกุรเช่น สำรกลุม่เบต้ำอะโกรนิสต์ (Beta - Agonist) ท ำ

ให้มีสำรตกค้ำงในอวยัวะตำ่งๆ และเนือ้สกุรในปริมำณสงู ดงันัน้กำรพิจำรณำเลือกใช้สกุรพนัธุ์ท่ีมีลกัษณะคณุภำพ

ซำกดีเป็นพ่อแมพ่นัธุ์ในกำรผลิตสกุรขนุ จึงน่ำจะเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของเกษตรกรท่ีต้องกำรหลีกเลี่ยงกำรใช้สำร

เร่งเนือ้แดงในกำรเลีย้งสกุรขนุ 

กองบ ำรุงพนัธุ์สตัว์ได้เล็งเห็นควำมส ำคญั และควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรแก้ไข

ปัญหำโดยกำรพฒันำและปรับปรุงพนัธุ์สกุรให้มีลกัษณะตำมวตัถุประสงค์ส ำหรับกำรผลิตสกุรขุนท่ีโตเร็ว ไขมนัซำก

น้อย ซึง่คณุภำพซำกมีอตัรำพนัธุกรรมสงูสำมำรถถ่ำยทอดพนัธุกรรมไปยงัรุ่นลกูได้ (สมชยั, 2530) ดงันัน้กำรพิจำรณำ

ใช้พ่อสุกรท่ีมีลกัษณะทำงเศรษฐกิจและคณุภำพซำกดี น่ำจะเป็นแนวทำงในกำรผลิตสกุรขุนท่ีโตเร็ว คณุภำพซำกดี 

ไขมนัในซำกน้อย โดยเกษตรกรไม่ต้องใช้สำรเร่งเนือ้แดงภำยใต้สภำพกำรเลีย้งของฟำร์มเกษตรกร พร้อมทัง้ได้ข้อมูล

กลับมำเพ่ือประเมินผลว่ำคุณภำพของสุกรพันธุ์ของกรมปศุสัตว์มีควำมเหมำะสมกับสภำพกำรเลีย้งของฟำร์ม

เกษตรกร ดงันัน้จึงได้ท ำกำรศกึษำเปรียบเทียบสมรรถภำพกำรเจริญเติบโต ควำมหนำไขมนัสนัหลงั และลกัษณะซำก
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ของสุกรขุนลูกผสมสำมสำยเลือดท่ีเกิดจำกพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคสำยพันธุ์เดิมของเกษตรกร และสำยพันธุ์ เชียงใหม่ 1  

ภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรเลีย้งขนุในฟำร์มเกษตรกร 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ด ำเนินกำรท่ีฟำร์มสกุรของนำยนพรัตน์ เนียมก้อน บ้ำนเลขท่ี 102 หมูท่ี่ 8 ต ำบลหนองบวัเหนือ 
อ ำเภอเมืองตำก จงัหวดัตำก เร่ิมตัง้แตเ่ดือนมกรำคม 2550 – มกรำคม 2551 

  

1.1 แบบการวิจัย 
ใช้สกุรขนุลกูผสมสำมสำย จ ำนวน 40 ตวั (เพศผู้ตอน 20 ตวั เพศเมีย 20 ตวั) น ำ้หนกัสกุรเร่ิมต้นใน

กำรขุนเฉลี่ย 20 กิโลกรัม (กก.) ต่อตวั ท ำกำรขุนแบบรวมในคอกๆละ 10 ตวั ขนำด กว้ำง x ยำว xสงู = 4x5x1 
เมตร พืน้คอกเป็นพืน้คอนกรีต หลงัคำมงุด้วยกระเบือ้ง ใช้อำหำรส ำเร็จรูปมีโปรตีนไมต่ ่ำกวำ่ 16% โปรตีนท่ีน ำ้หนกั 
20-60 กก. และมีโปรตีนไม่ต ่ำกว่ำ 12% โปรตีนท่ีน ำ้หนกั 60-100 กก. ใช้รำงให้อำหำรแบบกึ่งอตัโนมตัิโดยให้กิน
แบบเต็มท่ี มีน ำ้สะอำดให้กินอย่ำงเพียงพอ และสิน้สุดกำรขุนท่ีน ำ้หนักตวัเฉลี่ย 100 กก.ต่อตวั ท ำกำรขุนภำยใต้
กำรจดักำรฟำร์มของนำยนพรัตน์ เนียมก้อน ในเวลำใกล้เคียงกนัทัง้  2 กลุม่ดงันี ้

กลุ่มท่ี1 (T1) สกุรลกูผสมสำมสำยท่ีเกิดจำกกำรใช้พ่อพันธุ์ดูร็อค (D) สำยพันธุ์เดิมท่ีเกษตรกรซือ้
มำจำกฟำร์มเอกชนอื่นท่ีไมใ่ช่สำยพนัธุ์ของกรมปศสุตัว์ (old) ในฟำร์มของ นำยนพรัตน์ เนียมก้อน ผสมกบัแม่พนัธุ์
ลกูผสมลำร์จไวท์แลนด์เรซ (LWLR) สำยพนัธุ์อเมริกำ (u) และนอร์เวย์ (n) หรือ (DoldxLWuLRn) จ ำนวน 20 ตวั 
(เพศผู้ตอน 10 ตวั. เพศเมีย 10 ตวั)  

กลุม่ท่ี2 (T2) สกุรลกุผสมสำมสำย ท่ีเกิดจำกกำรใช้พ่อพนัธุ์ดร็ุอค สำยพนัธุ์เชียงใหม่1 เป็นกำรน ำ
สำยพนัธุ์ชัน้เย่ียมมำจำกประเทศเดนมำร์ค เบลเย่ียม และแคนำดำ ท ำกำรปรับปรุงพนัธุ์ท่ีศนูย์วิจยัและบ ำรุงพนัธุ์
สตัว์เชียงใหม่เพ่ือให้ได้ลกัษณะทำงเศรษฐกิจท่ีดีและเหมำะสมต่อกำรผลิตเป็นพ่อสดุท้ำย (cm1) ผสมกบัแม่พันธุ์
ลกูผสมลำร์จไวท์แลนด์เรซ สำยพนัธุ์อเมริกำและนอร์เวย์ หรือ (Dcm1xLWuLRn) จ ำนวน 20 ตวั (เพศผู้ตอน 10 ตวั
, เพศเมีย 10 ตวั)  

 

1.2 ขัน้ตอนและวิธีการทดลอง 

ก่อนเร่ิมทดสอบ เมื่อสกุรอำย ุ6 สปัดำห์ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคอหิวำต์สกุร และเม่ืออำย ุ8 สปัดำห์ ฉีด
วคัซีนป้องกนัโรคปำกและเท้ำเป่ือยในสกุร มีระยะเวลำในกำรปรับตวั 14 วนั ก่อนเร่ิมกำรทดสอบ เม่ือสกุรมีน ำ้หนกั
เฉลี่ย 20 กก. ชัง่น ำ้หนกัสกุรเร่ิมต้นกำรขุน ให้สกุรได้รับอำหำรเต็มท่ีตำมระดบัเปอร์เซ็นต์โปรตีนท่ีฟำร์มเกษตรกร
จดักำรในข้อ 1.1 สกุรขนุอยู่ในฟำร์มของเกษตรกรถึงน ำ้หนกัเฉลี่ย 100 กก. จึงสิน้สดุกำรทดลองท ำกำรชัง่น ำ้หนกั
สกุรหลงัจำกเร่ิมขนุ สงัเกตกำรณ์เปลี่ยนแปลงทุกๆ 30 วนั ค ำนวณวนัท่ีสกุรควรมีน ำ้หนกัสิน้สดุ และชัง่น ำ้หนกัใน
วนัดงักล่ำวเพ่ือน ำมำหำค่ำเฉลี่ย เมื่อสิน้สดุกำรขุนสกุรท ำกำรวดัไขมนัสนัหลงั ควำมยำวล ำตวั และศูน ย์วิจยัและ
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บ ำรุงพนัธุ์สตัว์ตำกรับซือ้สกุรขุนกลุ่มละ 10 ตวั (เพศผู้ตอน 5 ตวั เพศเมีย 5 ตวั) รวม 20 ตวั จำกเกษตรกรเพ่ือ
ศกึษำลกัษณะซำกโดยวิธีตดัแตง่แบบสำกล (ชยัณรงค์, 2525) 

 

1.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) วนัท่ีเร่ิมกำรทดสอบ 
2) น ำ้หนกัเร่ิมทดสอบ 
3) ชัง่น ำ้หนกัทกุๆ 30 วนั 
4) น ำ้หนกัสิน้สดุกำรทดสอบ 
5) วดัลกัษณะภำยนอกของล ำตวัสกุร ได้แก ่ควำมยำวล ำตวัตัง้แตโ่คนหถูงึโคนหำง 
6) วดัควำมหนำของไขมนัสนัหลงัซีกซ้ำยหรือซีกขวำซีกใดซีกหนึง่โดยวดั 2 ต ำแหน่ง 

 ต ำแหน่งแรก (BF1) วดัจำกแนวสนัหลงัออกมำด้ำนข้ำงของล ำตวั 4.6 เซนติเมตร และต ำแหน่งท่ี 2 (BF2) บริเวณ
สะโพกโดยหำปุ่ มกระดกูท่ีมีอยู่ทัง้สองซีกแล้ววดัห่ำงจำกปุ่ มกระดกูสะโพกซีกท่ีวดัเลื่อนมำทำงท้ำย 2.5 เซนติเมตร น ำ
ทัง้สองต ำแหน่งมำเฉลี่ยเป็นคำ่ควำมหนำไขมนัสนัหลงั 
  7)  สุม่ศกึษำซำกสกุร จ ำนวนกลุม่ละ 10 ตวั (เพศผู้ตอน 5 ตวั เพศเมีย 5 ตวั) รวม 20 ตวั 
 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมลูลกัษณะส ำคญัทำงเศรษฐกิจ โดยน ำข้อมลูมำเปรียบเทียบควำมแตก 

ตำ่งของค่ำเฉลี่ยแตล่ะกลุม่กำรทดลองแบบ T-Test 
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. สมรรถภาพการให้ผลผลิตลักษณะทางเศรษฐกจิของสุกรขุน 
จำก Table 1 พบวำ่เพศผู้ตอนมีลกัษณะทำงเศรษฐกิจแตกตำ่งกนั (P<0.05) ทัง้ 2 กลุม่คือ 

 Final Age, ADG และ BF สว่นเพศเมียท่ีแตกตำ่งกนั (P<0.05) ได้แก่   Final Age, ADG และ BF ตำม Table 2 
    1.1 อัตราการเจริญเตบิโต (Average Daily Gain ; ADG) 

 ADG ของสกุรเพศผู้ตอน T1 และ T2 มีคำ่เท่ำกบั 740.25 และ 827.75 กรัม/วนั (P<0.05) ตำม
Table 1 เพศเมีย T1 และ T2 มีคำ่เท่ำกบั 777.62 และ 822.43 กรัม/วนั (P<0.05) ตำม Table 2  จะเห็นได้วำ่อิทธิพล
ของพ่อพนัธุ์ Dcm1 ขณะนีไ้ด้รับกำรพฒันำพนัธุกรรมดีกวำ่พ่อพนัธุ์ Dold ของเกษตรกรเอง แตย่งัมีคำ่ต ่ำกวำ่ ADG 
ของสกุรพนัธุ์แท้เพศผู้ดร็ูอคสำยพนัธุ์ cm1 ท่ีเลีย้งทดสอบน ำ้หนกั 30-90 กก. มีคำ่เท่ำกบั  850 กรัม/วนั (กองบ ำรุง
พนัธุ์สตัว์, 2550) ทัง้นีอ้ำจเน่ืองจำกสกุรพนัธุ์แท้ใช้อำหำรที่มีโปรตีน 18 เปอร์เซน็ต์ตลอดกำรทดสอบ สว่นในกำร
ทดลองครัง้นีส้กุรขนุน ำ้หนกั 20-60 กก. ให้อำหำรสตูรโปรตนี 16 เปอร์เซน็ต์ สกุรขนุน ำ้หนกั 60-100 กก. ให้อำหำร
สตูรโปรตีน 12 เปอร์เซน็ต์ 
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1.2 ความหนาไขมันสันหลัง (Back Fat Thickness ; BF) 

BF ของสกุรเพศผู้ตอน T1 และ T2 มีคำ่เท่ำกบั 1.23 และ 1.06 เซนติเมตร เพศเมีย T1  
และ T2 มีคำ่เท่ำกบั 1.19 และ 1.08  เซนติเมตร ทัง้เพศผู้ตอนและเพศเมีย T2  มีคำ่น้อยกวำ่ T1 (P<0.05) ตำม 
Table 1,2  เม่ือเทียบกบัสกุรขนุสำมสำยพนัธุ์ท่ีเกิดจำกพ่อพนัธุ์ดร็ูอคสำยพนัธุ์แคนำดำผสมข้ำมพนัธุ์กบัแมล่กูผสม
สองสำยพนัธุ์ พนัธุ์ลำร์จไวท์และแลนด์เรซสำยพนัธุ์อเมริกำและนอร์เวย์ (DcxLWuLRn)  พบวำ่ยงัมีควำมหนำไขมนั
สนัหลงัน้อยกวำ่ ซึง่มีคำ่เท่ำกบั 1.33 เซนติเมตร (ธวชัชยัและคณะ, 2549) จะเห็นได้วำ่อิทธิพลของพ่อพนัธุ์ Dcm1 
ขณะนีไ้ด้รับกำรพฒันำพนัธุกรรมดีกวำ่พ่อพนัธุ์ Dold ของเกษตรกร มีคำ่ใกล้เคียงกบั BF ของสกุรพนัธุ์แท้เพศผู้พนัธุ์
ดร็ูอคสำยพนัธุ์ cm1 (เป็นต้นพนัธุ์สำยพ่อ) ท่ีน ำ้หนกัออกทดสอบ 90 กก. มีคำ่เท่ำกบั 1.08 เซนติเมตร (กองบ ำรุง
พนัธุ์, 2550) แสดงวำ่พนัธุกรรมของพ่อ Dcm1 สำมำรถถ่ำยทอดพนัธุกรรมภำยใต้กำรจดักำรในฟำร์มเกษตรกรได้ดี 
Table 1 Economic traits of the male fattening pigs 
 

       Traits                              DoldxLWuLRn                              Dcm1xLWuLRn 

  Number of pigs   10     10 
  Final age (day)            177.33+2.95a                                        164.34+4.54b 

  Average daily                      740.25+22.75b                  827.75+32.88a 

  gain, ADG (g/day) 

  Back fat thickness, BF (cm.)      1.23 + 0.02a        1.06+ 0.03b   

  Body Length, L1 (cm.)          106.50+1.48       105.44+1.27 

    a,b Means in row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 

Table 2 Economic traits of the female fattening pigs 
 

       Traits                              DoldxLWuLRn                              Dcm1xLWuLRn 

  Number of pigs   10     10 
  Final age (day)           176.60+2.37a                                        166.80+2.38b 

  Average daily                      777.62+16.59      822.43+26.68 

  gain, ADG (g/day) 

  Back fat thickness, BF (cm.)      1.19 + 0.04a        1.08+ 0.03b   

  Body length, L1 (cm.)           106.90+0.09       106.60+1.00 

    a,bMeans in row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
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2. ลักษณะซากของสุกรขุน 

2.1 พืน้ที่หน้าตัดเนือ้สัน (Loin Eye Area ; LEA)  

จำก Table 3 พบว่ำ LEA ของสกุรเพศผู้ตอน T1 และ T2 มคึ่ำเท่ำกบั 35.50 และ 39.20 ตำรำง

เซนติเมตร แตกตำ่งกนั (P<0.05) แตไ่มม่ีควำมแตกตำ่งกนัในเพศเมีย 37.25 และ 38.20 ตำรำงเซนติเมตร (P<0.05) 

ดงัแสดงใน Table 4 ซึง่พืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนักบัน ำ้หนกัเนือ้แดงมีควำมสมัพนัธ์กนั กล่ำวคือ ถ้ำพืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนั

มำกก็จะท ำให้น ำ้หนกัหรือเปอร์เซน็ต์เนือ้แดงมำกตำมไปด้วย (สมัฤทธ์ิ และคณะ, 2534) ดงันัน้แสดงว่ำกำรคดัเลือก

พนัธุ์และสำยพนัธุ์ท่ีดีและเหมำะสมในกำรเลีย้งสกุรขนุของเกษตรกร โดยใช้พ่อพนัธุ์ดร็ูอค (Dcm1) ของศนูย์วิจยัและ

บ ำรุงพนัธุ์สตัว์ตำก สำมำรถเพ่ิมให้น ำ้หนกัหรือเปอร์เซน็ต์เนือ้แดงให้สงูขึน้ได้ ในสภำพกำรจดักำรฟำร์มของเกษตรกร

และเป็นทำงเลือกท่ีดีอีกทำงหนึง่ให้กบัเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขนุตอ่ไป 

 

2.2 น า้หนักเนือ้แดง (Lean Weight) 

  น ำ้หนกัเนือ้แดงของสกุรเพศผู้ตอน T1 และ T2 มีคำ่เท่ำกบั 33.00 และ 35.95 กก.  เพศเมีย T1 

และ T2 มีคำ่เท่ำกบั 33.25 และ 35.60 กก. ทัง้เพศผู้ตอนและเพศเมีย T2 มีคำ่มำกกว่ำ T1 (P<0.05) ตำม Table 3,4 

ซึง่แสดงวำ่พนัธุกรรมพ่อพนัธุ์ดร็ูอคสำยพนัธุ์เชียงใหม่(Dcm1) ของศนูย์วิจยัและบ ำรุงพนัธุ์สตัว์ตำก ให้น ำ้หนกัเนือ้

แดงสงูกวำ่ พ่อพนัธุ์ดร็ูอคสำยพนัธุ์เดิม (Dold) ของเกษตรกร จะช่วยเพ่ิมมลูคำ่กำรจ ำหน่ำยสกุรช ำแหละได้ในรำคำท่ี

สงูขึน้ แตม่ีคำ่ท่ีต ่ำกวำ่เม่ือเทียบกบัธวชัชยั และคณะ (2549) ท่ีรำยงำนวำ่สกุรขนุท่ีเกิดจำกพ่อพนัธุ์ดร็ูอคสำยพนัธุ์

แคนำดำ (Dc) ผสมกบัแมพ่นัธุ์ลกูผสมสองสำย (LWuLRn)  มีน ำ้หนกัเนือ้แดง 38.97 กก. หรือ 46.96 % 

2.3 น า้หนักไขมัน (Fat Weight) 

  น ำ้หนกัไขมนัของสกุรเพศผู้ตอน T1 และ T2 มีคำ่เท่ำกบั 12.67 และ 9.60 กก.  เพศเมีย T1 และ 

T2 มีคำ่เท่ำกบั 12.25 และ 10.40 กก. ทัง้เพศผู้ตอนและเมีย T2 มีคำ่น้อยกว่ำ T1 (P<0.05) ตำม Table 3, 4 ซึง่

พนัธุกรรม Dcm1 ให้น ำ้หนกัไขมนัน้อยกวำ่ Dold ของเกษตรกร จะเหน็ได้วำ่กำรพฒันำสกุรเชิงกำรค้ำของกรมปศุ

สตัว์สำมำรถท ำให้เกษตรกรผู้ ท่ีน ำเอำสกุรของกรมปศสุตัว์ไปใช้จะได้ซำกท่ีมีไขมนับำง และยงัช่วยลดกำรใช้สำรเร่ง

เนือ้แดงได้ด้วย 

 

 

 

 

 

 



386 

 

 

Table 3 Carcass traits of the fattening male pigs 
       Traits                              DoldxLWuLRn                              Dcm1xLWuLRn 

  Number of pigs   5     5 
  Live weight (kg.)                     99.94+3.35                                        101.86+5.25 
  Chilled Carcass weight (kg.)        73.50+0.99      72.40+1.03 

  Loin eye area (cm)         35.50+2.08b      39.20+0.97a 

  Lean weight (kg.)                      33.00+ 1.00 b      35.95+ 1.08a 

  Fat weight (kg.)                              12.67+0.42a       9.60+0.40b 

  Bacon weight (kg.)                         15.33+0.84       14.60+0.25 

  Bone weight (kg.)          12.40+0.52       12.25+0.24 

   a,bMeans in row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
 

Table 4 Carcass traits of the fattening female pigs 
 

       Traits                              DoldxLWuLRn                              Dcm1xLWuLRn 

  Number of pigs   5     5 
  Live weight (kg.)                     98.86+4.05                                        100.68+6.13 
  Chilled carcass weight (kg.)        72.50+0.25        72.00+0.65 

  Loin eye area (cm.)         37.25+0.75        38.20+1.97 

  Lean weight (kg.)                      33.25+0.25b                  35.60+ 0.60a 

  Fat  weight (kg.)                               12.25+0.48a       10.40+0.75b 

  Bacon weight (kg.)                          14.75+0.48       14.20+0.66 

  Bone weight (kg.)          12.25+0.25       11.80+0.20 

     a,bMeans in row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 

 

 

 

 



387 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

  พ่อสกุรพนัธุ์ดร็ูอค สำยพนัธุ์เชียงใหม ่1 มี ADG, BF, LEA น ำ้หนกัเนือ้แดง และน ำ้หนกัไขมนั ดีกวำ่

สกุรขนุท่ีเกิดจำกพ่อสกุรพนัธุ์ดร็ูอค สำยพนัธุ์เก่ำของเกษตรกร สำมำรถแนะน ำให้เกษตรกรเลีย้งได้เพ่ือเป็นแนวทำง

ในกำรสร้ำงผลก ำไร และเป็นทำงเลือกท่ีดีให้กบัเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขนุตอ่ไป 
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ประสิทธิภาพการลดฮอร์โมน  PMSG ในการเหน่ียวน าการเป็นสัด 

และผสมเทียมด้วยน า้เชือ้แช่แข็งในแพะ  
 

พีระพงษ์  ส าราญทรัพย์  1  สำโรช  งำมข ำ  1 อนนท์  เทืองสนัเทยีะ2  
 
ณรงค์ เลีย้งเจริญ2 

 

 

  บทคัดย่อ  

กำรศึกษำนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของกำรลดขนำดของฮอร์โมนเพร็กแน้นท์ แมร์ ซีรัม โกนำโด

โทรปิน (PMSG) ในแพะนมพนัธุ์ซำเนนท่ีได้รับกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยวิธีกำรสอดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิด

สอดช่องคลอด (CIDR-G) ต่อกำรแสดงอำกำรเป็นสดัและอตัรำกำรผสมติด ใช้แม่แพะนมพนัธุ์ซำเนนจ ำนวน 68 ตวั

ในกำรทดลอง แบ่งแพะ ออกเป็น 2 กลุม่ๆละ 34 ตวัท ำกำรสอดฮอร์โมน CIDR-G เป็นเวลำ16 วนั ก่อนกำรดงึ CIDR-

G ออกท ำกำรฉีด PMSG เข้ำกล้ำมเนือ้ ในวนัท่ี 14 โดยกลุ่มท่ี 1 จ ำนวน 34 ตวั ฉีด PMSG150 IU  และกลุ่มท่ี 2 

จ ำนวน 34 ตวั ฉีด PMSG 250 IU  ตรวจอำกำรเป็นสดัแพะทกุตวั และท ำกำรผสมเทียมโดยปล่อยน ำ้เชือ้ท่ีบริเวณคอ

มดลกู ในชัว่โมงท่ี  48 และ 60 หลงัถอด CIDR-G ออก น ำ้เชือ้แช่แข็งท่ีใช้มีจ ำนวนตวัอสจิุไม่ต ่ำกว่ำ 200 ล้ำนตวั/โด๊ส 

หลงัจำกกำรผสมเทียมไปแล้ว 35 วนั ตรวจผลกำรติดตัง้ท้องโดยใช้เคร่ือง อลุตร้ำซำวด์ จำกผลกำรทดลองพบวำ่ แพะ

ทัง้สองกลุม่ไมม่ีควำมแตกตำ่งกนัของกำรแสดงกำรเป็นสดัและอตัรำกำรผสมติด (P>0.05) แพะทัง้หมดแสดงอำกำร

เป็นสดั โดยในกลุ่มท่ี 1 และ 2 มีระยะเวลำแสดงอำกำรเป็นสดัเท่ำกบั 48.2 ±7.4 ชัว่โมง และ 45.7± 9.5 ชั่วโมง 

ตำมล ำดบั และในกลุ่มท่ี 1 และ 2 มีอตัรำกำรผสมติดเท่ำกบั 47% (16/34) และ 50% (17/34) ตำมล ำดบั สรุปได้ว่ำ

กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วย CIDR-G ร่วมกบักำรลดขนำดของฮอร์โมน PMSG จำกเดิม 250 IU เป็น 150 IU มี

ประสิทธิภำพไมแ่ตกตำ่งกนั 

 

 

 

ค าส าคัญ:  กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดั แพะ ฮอร์โมนพีเอ็มเอสจี  

เลขทะเบียนผลงำน  51(1)-0208-040 
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Efficiency of PMSG reduction on estrous synchronization and artificial insemination     with frozen 

semen in goats 

 

Peerapong  Sumransap1  Saroch  Ngamkhum1  Anone Thungsanthia2 
 
Narong Leingcharoen2 

Abstract 

The aim of this study was to compare the effective of two dosages of pregnant mare serum 

gonadotropins (PMSG) in controlled internal drug release (CIDR-G) synchronized Saanen goats on estrus 

response and conception rate. Sixty eight Saanen goats were used in this study. All goats were randomly 

divided into two groups and inserted with with CIDR-G in vagina for 16 days and injected with PMSG at 

day 14.   Group I (n=34) was injected with PMSG 150 IU and group II was injected with PMSG 250 IU. All 

goats were detected for estrus signs and inseminated with one dose of frozen semen which has two 

hundreds millions spermatozoas at 48th and 60th hour after CIDR-G removals. Pregnancy diagnosis was 

performed by ultrasound at 35 days after insemination. The  results showed there was no statistical 

difference between the group in estrus response and conception rate (p>0.05). All goats showed oestrus. 

Duration of estrus group I and group II were 48.2 ±7.4 h and 45.7±9.5 h and conception rate were 47% 

(16/34) and 50% (17/34), respectively. It can be concluded that synchronized estrus using CIDR-G with 

reduction doses of PMSG from 250 IU to 150 IU be the same effective.    

 

 

 

Key word: Estrus synchronization, goat, PMSG  
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บทน า 

    ปัญหำและข้อจ ำกดัของกำรปรับปรุงพนัธุ์แพะของเกษตรกรคือ  จ ำนวนพ่อพนัธุ์แพะท่ีมีคณุภำพดีมีจ ำนวน

จ ำกดัและไม่เพียงพอกบัควำมต้องกำรของเกษตรกร   และปัญหำโรคติดต่อทำงระบบสืบพนัธุ์  เช่น  โรคแท้งติดต่อ  

เป็นต้น  รวมทัง้กำรใช้พ่อพันธุ์ตัวเดิมคุมฝูงเป็นเวลำนำน  มักจะพบ ปัญหำกำรผสมเลือดชิด  ดังนัน้  ถ้ำน ำ

เทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศสุตัว์อนัได้แก่  กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดั  และกำรผสมเทียม  มำใช้ในกำรปรับปรุงและ

ขยำยพนัธุ์แพะ  จะช่วยให้กำรปรับปรุงพนัธุ์แพะของเกษตรกรเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็ว  รวมทัง้ท ำให้ประสิทธิภำพกำร

ผลิตสงูขึน้และเป็นกำรลดต้นทนุด้วย 

 กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสัดในแพะท่ีได้ผลส ำเร็จ จะใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน  ท่ีนิยมกันทั่วไปจะเป็นแท่ง

ซิลิโคน  ส ำหรับใสใ่นช่องคลอด โดยมกัจะใช้ร่วมกบักำรให้ ฮอร์โมนเพร็กแน้นท์ แมร์ ซีรัม โกนำโดโทรปิน (PMSG) ซึง่

จะมีกำรใช้ฮอร์โมนนีใ้นขนำดแตกตำ่งกนัมำก  ส ำหรับแพะท่ีเลีย้งในประเทศไทย มกัเป็นแพะพนัธุ์ลกูผสมพืน้เมือง ท่ี

มีขนำดเลก็กวำ่แพะในตำ่งประเทศ  จงึน่ำจะศกึษำถึงขนำด PMSG ในขนำดท่ีลดลงจำกท่ีรำยงำนในต่ำงประเทศใน

กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัในแพะเปรียบเทียบผลของกำรใช้ฮอร์โมน  PMSG 2 ขนำดคือ 150 IU และ 250 IU ในกำร

เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัในแพะด้วย CIDR-G  

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจัย 

กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัในแมแ่พะ 

คดัเลือกแมแ่พะนมพนัธุ์ซำเนน จ ำนวน 68 ตวั ท่ีมีสภำพร่ำงกำยสมบรูณ์ และผ่ำนกำรตรวจโรคติดตอ่ทำง

ระบบสบืพนัธุ์ อำย ุ1 – 5 ปี แบ่งแมแ่พะะออกเป็น  2  กลุม่ๆ ละ  34  ตวั โดยวิธีกำรสุม่แบบ simple randomization 

เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัแมแ่พะทัง้ 2 กลุม่ โดยกำรสอดฮอร์โมน      โปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด (EAZI-BREEDTM 

CIDR® Sheep and Goat Device, 300 mg progesterone, Pharmacia & Upjohn,NSW) เข้ำช่องคลอด เป็นเวลำ 

16 วนั และก่อนถอดฮอร์โมนออก 2 วนั ใน กลุม่ท่ี 1 ฉีดฮอร์โมนเพร็กแน้นแมร์ซรัีมโกนำโดโทรปิน (PMSG, Folligon®, 

Intervet International BV, Holland) เข้ำกล้ำมเนือ้ 150 IU (ตวัละ 0.75 ซีซี) กลุม่ท่ี 2 ท ำกำรฉีด PMSG 250 IU (ตวั

ละ1.25 ซีซี) 

กำรผสมเทียมแพะ 

 สงัเกตกำรเป็นสดัในแพะทัง้สองกลุม่ ท ำกำรผสมเทียมในชัว่โมงท่ี 48  และ 60  หลงัถอดฮอร์โมนออกแพะ

ทัง้สองกลุม่โดยปลอ่ยน ำ้เชือ้ในคอมดลกู (cervix) โดยท ำควำมสะอำดและเช็ดบริเวณปำกช่องคลอดและท ำให้แห้ง 
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ท ำกำรสอดเคร่ืองถ่ำงช่องคลอด สอดปืนผสมเทียมให้เข้ำไปในคอมดลกู และปล่อยน ำ้เชือ้ น ำ้เชือ้แช่แข็งท่ีใช้มีขนำด 

0.25 ซีซี มีจ ำนวนตวัอสจิุ 200 ล้ำนตวั/โด๊ส หลงัจำกท ำกำรผสมเทียมไปแล้ว 35 วนัจะตรวจกำรตัง้ท้องด้วยเคร่ือง

อลุตร้ำซำวด์ ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมลู  และเปรียบเทียบอตัรำกำรผสมติด โดยใช้ chi-square test  

ผลและวิจารณ์ 

ในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วย CIDR-G ร่วมกบั PMSG ในขนำด 150 และ 250 IU แพะทัง้สองกลุ่มแสดง

อำกำรเป็นสดัทกุตวั และมีระยะเวลำกำรแสดงกำรเป็นสดัท่ีไมแ่ตกตำ่งกนั โดยกลุม่ท่ี1 มีระยะเวลำกำรแสดงกำรเป็น

สดัเฉลี่ย 48.2 ± 7.4 ชม. และกลุม่ท่ี 2 มีระยะเวลำกำรแสดงกำรเป็นสดัเฉลี่ย 45.7 ± 9.5 ชม. อตัรำกำรผสมติดในทัง้

สองกลุ่มไม่มีควำมแตกต่ำงกนั  โดยกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ให้อตัรำกำรผสมติดร้อยละ 47 (16/34) และ 50 (17/34) 

ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 1) 

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละอัตราการผสมตดิและการตอบสนองต่อการเป็นสัดของแม่แพะ 

 

กลุม่ทดลอง จ ำนวน 

(ตวั) 

ขนำดของ 

PMSG 

(IU) 

กำรตอบสนองตอ่

กำรเป็นสดั 

(%) 

ระยะเวลำกำรแสดง

กำรเป็นสดั 

(ชม.) 

อตัรำ         

กำรผสมติด 

(%) 

      

กลุม่ 1 34 150 100 48.2 ± 7.4*  47* (16/34) 

กลุม่ 2 34 250 100 45.7 ± 9.5* 50*(17/34) 

      

   * ไมแ่ตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p> 0.05), PMSG = Pregnant mare serum gonadotropin 

 

จำกผลกำรศกึษำพบว่ำกำรใช้ฮอร์โมนเพร็กแน้นแมร์ซีรัมโกนำโดโทรปิน (PMSG) ทัง้สองขนำด คือ 250 IU 

และ 150 IU ร่วมกบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด (CIDR-G) ในกำรทดลองนีม้ีประสิทธิภำพใกล้เคียง
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กนัในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัในแพะ โดยแพะทัง้สองกลุม่มีกำรตอบสนองตอ่กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัทุกตวั และยงั

พบไมพ่บควำมแตกต่ำงของระยะเวลำกำรแสดงกำรเป็นสดัด้วย (p>0.05)  สอดคล้องกบักำรศกึษำของ Motlomelo 

และคณะ (2002) ท่ีแพะแสดงกำรเป็นสดัทุกตวั และมีอตัรำกำรผสมติด 46.71% จำกกำรเหน่ียวกำรเป็นสดัโดยใช้ 

CIDR-G ร่วมกบั PMSG ขนำด 300 IU เช่นเดียวกบักำรศกึษำของ Oliviera และคณะ (2001) ท่ีพบกำรแสดงกำรเป็น

สดัในแพะทุกตวัแต่ในกำรทดลองนีม้ีกำรใช้ฮอร์โมนพร็อสต้ำแกลนดินร่วมด้วย  ระยะเวลำกำรแสดงกำรเป็นสดัของ

แพะทัง้สองกลุ่มท่ีได้รับกำรสอดฮอร์โมน CIDR-G ร่วมกบักำรฉีด PMSG มีค่ำเฉลี่ย 48.2 ± 7.4 และ 45.7 ± 9.5 

ชัว่โมง ซึง่มีค่ำใกล้เคียงกับกำรศกึษำของ Romano (2004) ท่ีเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัแพะด้วยเมดร็อกซีโปรเจสเตอ

โรนอะซีเตท ขนำด 60 มก. มีค่ำเฉลี่ยของระยะเวลำกำรแสดงกำรเป็นสดั 48.8 ± 12.0 ชัว่โมง แต่จะมำกกว่ำจำก

กำรศกึษำของ  Motlomelo และคณะ (2002) ท่ีเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วย CIDR-G และ ฟลูออโรเจสโตนอะซีเตท 

ขนำด 40 มก.พบว่ำแพะจะมีระยะเวลำกำรแสดงกำรเป็นสดัเฉลี่ย 33.3 ± 13.4 ชัว่โมง และ Romano (1996) ท่ี

เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัแพะด้วยฟลอูอโรเจสโตนอะซีเตท ขนำด 30 มก. แพะมีค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรแสดงกำรเป็นสดั 

42.0 ± 15.9 ชัว่โมง และในส่วนของอตัรำกำรผสมติดพบว่ำมีค่ำต ่ำกว่ำกำรศกึษำของ Baril และคณะ (1992) ท่ี

เหน่ียวกำรเป็นสดัด้วยฟลอูอโรเจสโตน อะซีเตท ขนำด 45 มก. ร่วมกบักำรให้ฮอร์โมน PMSG ขนำด 400 IU มีอตัรำ

กำรผสมติด 64.8 %  และกำรศกึษำของ Fonseca และคณะ (2005) ท่ีเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยเมดร็อกซีโปรเจสเตอ

โรนอะซีเตท ขนำด 60 มก. ร่วมกบักำรให้ฮอร์โมนโกนำโดโทรปิน 250 IU มีอตัรำกำรผสมติด 61.1 %  และมีค่ำ

ใกล้เคียงกบักำรศกึษำของ Motlomelo และคณะ (2002) ท่ีเหน่ียวกำรเป็นสดัด้วยฟลอูอโรเจสโตนอะซีเตท ขนำด 40 

มก. ร่วมกบักำรให้ฮอร์โมน PMSG 300 IU โดยมีอตัรำกำรผสมติดอยู่ท่ี 47 %  กำรใช้ PMSG ร่วมกบั CIDR-G เพ่ือ

เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัและก ำหนดระยะเวลำท่ีจะผสมเทียมเป็นสิ่งจ ำเป็น พบว่ำเมื่อใช้ PMSG ท ำให้แพะแสดงอำกำร

เป็นสดัเร็วกวำ่กำรใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพียงอย่ำงเดียว นอกจำกนี ้PMSG ยงัมีผลต่อกำรเวลำในกำรแสดงกำร

เป็นสัดและกำรตกไข่ด้วย แต่ PMSG ก็มีข้อจ ำกัดเมื่อใช้บ่อยครัง้หรือใช้ในขนำดท่ีสูงจะท ำให้ร่ำงกำยสัตว์สร้ำง

ภมูิคุ้มกนัขึน้มำท ำให้ประสิทธิภำพในกำรกำรเหน่ียวกำรเป็นสดัลดลง แพะอำจจะไมแ่สดงกำรเป็นสดัหรือเกิดกำรเป็น

สดัล่ำช้ำ (Baril et al., 1992; Roy et al., 1999) กำรตอบสนองของแพะต่อกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัจะแตกต่ำงกนั

ตำมรูปแบบและชนิดของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Motlomelo et al., 2002; Romano, 1996) พนัธุ์ และสภำวะทำง

โภชนำกำร (Mani et al., 1992) ควำมเครียด และสภำพแวดล้อม (Doney et al., 1973) และอิทธิพลของตวัผู้  

(Romano, 1998) กำรศกึษำเพ่ือพิสจูน์ เปรียบเทียบประสิทธิภำพของฮอร์โมนชนิดตำ่งๆ ในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดั

เพ่ือท ำกำรผสมเทียม จะเป็นประโยชน์แก่เจ้ำหน้ำท่ีและเกษตรกร ในกำรเลือกใช้ฮอร์โมนเพ่ือเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัใน

แพะ ให้มีกำรแสดงกำรเป็นสัดและมีอัตรำกำรผสมติดท่ีสูงขึน้ ย่ิงไปกว่ ำนัน้ก็ยังสำมำรถประยุกต์ไปใช้ให้เป็น
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ประโยชน์กบัเทคโนโลยีกำรย้ำยฝำกตวัอ่อน ทัง้ในด้ำนกำรเหน่ียวน ำให้เกิดกำรตกไข่หลำยใบในแพะตวัให้ และกำร

เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัในแพะตวัรับ ให้ประสบควำมส ำเร็จมำกขึน้ 

กำรใช้ฮอร์โมน CIDR-G ร่วมกบัฮอร์โมน PMSG ในขนำด 150 IU และ 250 IU
 
เพ่ือเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัและ

ท ำกำรผสมเทียมหลงัจำกถอดฮอร์โมนแล้ว 48 และ 60 ชัว่โมง สำมำรถท ำให้แพะแสดงกำรเป็นสดัและมีอตัรำกำร

ผสมติดไมแ่ตกตำ่งกนั 
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ขอขอบคุณผู้ มีส่วนร่วมในกำรศึกษำวิจัย ทัง้เกษตรกรเจ้ำของฟำร์มและเจ้ำหน้ำท่ีผสมเทียมในสังกัด
ศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพรำชบุรี ท่ีให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนปฏิบตัิกำร กำรเก็บข้อมลู และกำร
อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ ในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ท ำให้กำรศกึษำวิจยัครัง้นีส้ ำเร็จลลุว่งด้วยดี 

 

เอกสารอ้างอิง 
Ak, K., Ozturkler, Y., Kasikci, G., Horoz, H., Kilicarslan, R. and Ileri, I.K. 1998. Ankara kecilerinde farkli 

ostrus senkronizasyonu yontemleri ve serum progesteron, LH seviyeleri uzerinde arastirmalar. J. 

Fac. Vet. Med. Univ. Istanbul. 24: 367-377. 

Amarantidis, I., Karagiannidis, A., Saratsi, Ph. and Brikas,  P. 2004.  Efficiency of methods used for 

estrous synchronization in indigenous Greek goats.  Small Rumin. Res. 52 : 247–252. 

Amoah, E.A. and Gelaye, S. 1990. Superovulation, synchronization and breeding of does. Small Rumin. 

Res. 3: 63-72. 

Baril, G., Remy, B., Vallet, J.C. and Beckers, J.F. 1992. Effect of repeated use of progestagen - PMSG 

treatment for estrus control in dairy goats out of the breeding season. Reprod. Dom. Anim. 27: 161-

168. 



394 

 

 

Baril, G., Leboeuf, B. and Saumande, J. 1993. Synchronization of estrus in goats: the relationship 

between time of occurrence of estrus and fertility following artificial insemination. Theriogenology. 

49: 621-628. 

Bretzlaff, K. 1997. Control of the estrous cycle. In: Current therapy in large animal theriogenology. Ed. 

Youngquist, R.S., W.B. Saunders Company, Philadelphia. pp. 510-514. 

Dogan, I., Nur, Z., Gunay, U., Soylu, M.K. and Sonmez, C. 2004. Comparison of fluorogestone and 

medroxyprogesterone intravaginal sponges for oestrus synchronization in Saanen does during the 

transition period.  South African Jour. Anim. Sci. 34: 18-22. 

Doney, J.M., Gunn, R.G. and Griffiths, J.G. 1973. The effect of premating stress on the onset of oestrus 

and on ovulation rate in Scottish Blackface ewes. J. Reprod. Fertil. 35: 381–384. 

Fonseca, J.F., Bruschi, J.H., Zambrini, Demczuk, F.N., Viana, J.H.M. and Palhao, M.P. 2005. Induction of 

synchronized estrus in dairy goats with different gonadotrophins. Anim. Reprod. 2: 50-53. 

Freitas, V.J., Baril, G. and Saumande, J. 1996. Induction and synchronization of estrus in goats: The 

relative efficiency of one versus two fluorogestone acetate impregnated vaginal sponge. 

Theriogenology. 46: 1251-1256. 

Leboeuf, B., Manfredi, E., Boue, P., Piacére,  A., Brice, G., Baril, G., Broqua, C., Humblot, P. and Terqui, 

M. 1998. Artificial insemination of dairy goats in France. Livest. Prod. Sci. 55: 193-203. 

Mani, A.U., Mckelvey, W.A.C. and Watson, E.D. 1992. The effects of low level of feeding on response to 

synchronization of estrus, ovulation and embryo loss in goats. Theriogenology. 38: 1013–1022. 

Motlomelo, K.C., Greyling, J.P.C. and Schwalbach, L.M.J. 2002. Synchronisation of oestrus in goats: the 

use of different progestagen treatments. Small Rumin. Res. 45: 45-49. 

Oliviera, M.A.L., Guido, S.I. and Lima, P.F. 2001. Comparison of different protocols used to induce and 

synchronize estrus cycle of Saanen goats. Small Rumin. Res. 40: 149-153. 



395 

 

 

Roy, F., Maurel, M.C., Combes, B., Vaiman, D., Cribiu, E.P., Lantier, I., Pobel, T., Deletang, F., 

Combanous, Y. and Gillou, F. 1999. The negative effect of repeated equine chorionic gonadotropin 

treatment on subsequent fertility in Alpine goats is due to a humoral immune response involving the 

major histocompatability complex. Biol. Reprod. 60: 805-813. 

Romano, J.E. 1996. Comparison of fluorogestone and medroxyprogesterone intravaginal pessaries for 

estrus synchronization in dairy goats. Small Rumin. Res. 22: 219–223. 

Romano, J.E. 1998. The effect of continuous presence of bucks on hastening the onset of estrus in 

synchronized does during the breeding season. Small Rumin. Res. 30: 99-103. 

Romano, J.E. 2004. Synchronization of estres using CIDR, FGA or MAP intravaginal pessaries during the 

breeding season in Nubian goats. Small Rumin. Res. 55:15-19. 

Sumretprasong, J., Apimeteetumrong, M. and Sukwongs, Y. 1995. Increasing the number of kids born 

from each embryo collection by the bisection of the goat embryo: A preliminary study.  The Thai 

Journal of Veterinary Medicine. 25 (4): 317-325.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



396 

 

 

ศึกษาคุณค่าทางอาหารสัตว์ ของใบพืชพืน้เมืองหมักบางชนิดที่ใช้เป็นอาหารเลีย้งแพะ  

ในพืน้ท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพกุิลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

(1)ใบกันเกรา ใบโคลงเคลง ใบคอแห้งป่า และใบกระถนิเทพา  
 

คมสัน  ทะกัน1/    จกัรพงษ์  ขำนโบ1/  ศกัดำ  ประจกัษ์บญุเจษฎำ2/ จรีุรัตน์ เงินแดง1/    
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บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำ คุณค่ำทำงโภชนะ ปริมำณกำรกินได้ ค่ำพลงังำนและกำรย่อยได้ของใบ

กนัเกรำ ใบโคลงเคลง ใบคอแห้งป่ำ และใบกระถินเทพำ ท่ีใช้เป็นอำหำรส ำหรับเลีย้งแพะ โดยกำรน ำใบไม้ทัง้ 4 ชนิดมำ

ท ำกำรหมกัแยกชนิดกนั ในถงัพลำสติกท่ีมีฝำปิดสนิท พบว่ำ ใบกนัเกรำหมกั ใบโคลงเคลงหมกั ใบคอแห้งป่ำหมกั และ

ใบกระถินเทพำหมกั มีวตัถุแห้ง (DM) เท่ำกบั 29.21 29.58 33.02 และ 30.02 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั และมีองค์ประกอบ

ทำงเคมีโดยมีอินทรียวตัถุ(OM) เท่ำกบั 96.08 91.63 93.58 และ 95.23 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั และโปรตีน (CP) เท่ำกบั 

9.62 8.74 9.60 และ 12.06  เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั ศกึษำกำรย่อยได้ของใบไม้หมกัแต่ละชนิดจะใช้แพะลกูผสมพืน้เมือง 

6 ตวั น ำ้หนกัเร่ิมต้นกำรทดลองเฉลี่ย 25.14 กิโลกรัม ให้ได้รับใบไม้หมกัแต่ละชนิดเป็นอำหำรเดี่ยวอย่ำงเต็มท่ีมีน ำ้และ

แร่ธำตกุ้อนให้กินตลอดเวลำ พบวำ่แพะกินใบกนัเกรำหมกั ใบโคลงเคลงหมกั ใบคอแห้งป่ำหมกั และใบกระถินเทพำหมกั 

คิดเป็นวตัถุแห้งเฉลี่ยวนัละ1.36  1.41  1.41 และ 0.48 เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนกัตวั  ตำมล ำดบั มีค่ำกำรย่อยได้ของวตัถุ

แห้ง (DMD) เท่ำกบั 59.47 52.58 49.52 และ 51.47 เปอร์เซน็ต์ กำรย่อยได้ของอินทรียวตัถุ (OMD) เท่ำกบั 63.13 53.80 

50.91 และ 52.09 เปอร์เซ็นต์ และกำรย่อยได้ของโปรตีน (CPD) เท่ำกับ 31.01 13.20 16.21 และ 14.73 เปอร์เซ็นต์ 

ตำมล ำดบั ส่วนค่ำพลงังำน พบว่ำใบกันเกรำ ใบโคลงเคลงหมกั ใบคอแห้งป่ำหมกั และใบกระถินเทพำหมกัมีค่ำ TDN 

เท่ำกบั 60.30, 52.38, 50.28 และ 49.84 % ตำมล ำดบั มีค่ำพลงังำนรวม (GE) เท่ำกับ 5.23, 4.39, 5.10 และ 4.98 

Kcal/g DM ตำมล ำดบั มีค่ำพลงังำนกำรย่อยได้ (DE) เท่ำกบั 0.029, 0.022, 0.024 และ 0.024 Kcal/g DM ตำมล ำดบั 

และมีคำ่พลงังำนท่ีใช้ประโยชน์ได้ (ME) เท่ำกบั 0.024, 0.018, 0.020 และ 0.020 Kcal/g DM ตำมล ำดบั  

ค าส าคัญ : คำ่พลงังำน กำรยอ่ยได้ แพะ ใบกนัเกรำ ใบโคลงเคลง ใบคอแห้งป่ำ ใบกระถินเทพำ 
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Study of Nutritive value of Some Native Plants Silage on Goat in Pikunthong Royal Development 

Study Centre   Village (1) Fagraea fragrans Roxb, Melastoma candidum D. Don, Gynotroches 

axillaris Bl and Acacia mangium Willd  
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Supida  Watthananawin1/  Sadudee Pongpeajun3/  Yeam  Kongsawat1/   Phisut  Sukkasame1/   

 

ABSTRACT 

The study was conducted to determine the nutritive value feed intake energy value and digestibility of 

Fagraea fragrans Roxb, Melastoma candidum D. Don, Gynotroches axillaris Bl and Acacia mangium Willd for 

goat. Which were ensiled in airtight bins.  Dry matter (DM) of  Fagraea fragrans Roxb, Melastoma candidum 

D. Don, Gynotroches axillaris Bl and Acacia mangium Willd were 29.21 29.58 33.02 and 30.02 % respectively 

. The nutrient content on DM basis were 96.08 91.63 93.58 and 95.23%OM, 9.62 8.74 9.60 and 12.06%CP, 

respectively. Each kinds of feed silage was fed as a sole diet to 6 heads of Goat cross bred Native steers of 

average body weight 25.14 kg in a digestibility trial. Water and mineral block were provided for freely 

accessed. The result showed that dry matter intake of Fagraea fragrans Roxb, Melastoma candidum D. Don, 

Gynotroches axillaris Bl and Acacia mangium Willd silages were 1.36  1.41  1.41 and 0.48%BW  respectively. 

The digestibility of nutrient in feed silages were 59.47 52.58 49.52 and 51.47% for DM, 63.13 53.80 50.91 and 

52.09% for OM, 31.01 13.20 16.21 and 14.73 % for CP respectively. Energy value in feed silages were 60.30, 

52.38, 50.28 and 49.84 % for TDN respectively. 5.23, 4.39, 5.10 and 4.98 Kcal/g DM for GE. 0.029, 0.022, 

0.024 and 0.024 Kcal/g DM for DE. 0.024, 0.018, 0.020 and 0.020 Kcal/g DM for ME respectively.  
Keywords: Energy value, digestibility, Goat, Fagraea fragrans Roxb, Melastoma candidum D. Don, Gynotroches axillaris Bl, Acacia 

mangium Willd. 
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ค าน า 

แพะเป็นสตัว์เคีย้วเอือ้งขนำดเลก็ท่ีถือได้วำ่เร่ิมเข้ำมำมีบทบำทท่ีส ำคญัมำกขึน้ในประเทศไทย จะเห็นได้จำก

กำรท่ีภำครัฐและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องหันมำสนบัสนุนกำรศกึษำวิจัยมำกขึน้ มีกำรให้ทุนวิจัยเพ่ือพฒันำศกัยภำพ

กำรผลิตแพะ กำรพฒันำสำยพนัธุ์แพะให้มีควำมเหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมในประเทศไทย กำรปรับปรุงพนัธุ์แพะ

ให้มีลกัษณะทำงด้ำนกำรผลิตดีขึน้ ตัวโตและมีอัตรำกำรเจริญเติบโตสูงขึน้ อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้กำรผลิตแพะมี

ประสิทธิภำพ และแพะสำมำรถแสดงออกลกัษณะท่ีพึงประสงค์ข้ำงต้น ได้ตรงกบัควำมต้องกำร กำรจดักำรอำหำรท่ี

เหมำะสม เพียงพอ เป็นสิ่งท่ีไมส่ำมำรถหลีกเลี่ยงได้ แตก่ำรท่ีจะจดักำรอำหำรหรือประกอบสตูรอำหำรท่ีดีได้นัน้ ต้อง

มีข้อมูลองค์ประกอบและคุณค่ำทำงโภชนะของวัตถุดิบอำหำรส ำหรับใช้ในกำรเลีย้งแพะท่ีถูกต้องและแม่นย ำ

เสียก่อน 

กำรใช้ใบไม้ของพืชพืน้เมือง เช่น ต้นกนัเกรำ ต้นโคลงเคลง ต้นยอป่ำ  ต้นคอแห้งป่ำ  ต้นหว้ำ ต้นข่อย และ

ต้นกระถินเทพำ ซึ่งมีอยู่มำกในพืน้ท่ีหมู่บ้ำนรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ท่ี

เกษตรกรน ำมำใช้เป็นอำหำรเลีย้งแพะยงัขำดข้อมลูเก่ียวกบัคณุคำ่ทำงโภชนะ  ปริมำณกำรกินได้ กำรย่อยได้ และค่ำ

พลงังำนท่ีใช้ประโยชน์ได้ของแพะ หำกเกษตรกรหรือผู้ ท่ีประกอบสตูรอำหำรทรำบข้อมลูคณุคำ่ทำงโภชนะดงักล่ำว ก็

จะสำมำรถน ำไปใช้ในกำรประกอบสูตรอำหำรเพ่ือเลีย้งแพะ ได้ถูกต้องแม่นย ำและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลีย้งแพะ 

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในระบบกำรผลิตสัตว์ในปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพในปริมำณมำกและไม่มี

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรแข่งขนัในตลำดทัง้ระดบัภำยในประเทศและระดบันำนำชำติ นอกจำกนีย้งัสำมำรถ

ใช้ข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนกำรผลิตวตัถุดิบอำหำรสตัว์และพืชอำหำรสตัว์เพ่ือให้ได้วตัถุดิบและพืชอำหำรสตัว์ท่ี

เหมำะสมส ำหรับใช้เป็นอำหำรสตัว์อีกด้วย  

ต้นกันเกรา Fagraea fragrans Roxb. วงศ์ POTALIACEAE ภำคกลำง เรียก กนัเกรำ ภำคเหนือและภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เรียก มนัปลำ สว่นภำคใต้ เรียก ต ำเสำ หรือท ำเสำ   มลำยู-นรำธิวำส เรียก ตะมซูู ต้นกนัเกรำมี

ลกัษณะต้นขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ สงู 20 - 30 เมตร เปลือกสีน ำ้ตำลแกมเหลือง น ำ้ตำลเทำถึงน ำ้ตำลคล ำ้ แตก

เป็นร่องลกึไม่สม ่ำเสมอ ใบเดี่ยวเรียงตรงกนัข้ำมเป็นกลุ่มตอนปลำยก่ิง แผ่นใบบำงรูปรีถึงรูปขอบขนำน ยำว 5 - 10 

ซม. กว้ำง 2.5 - 4.5 ซม. ปลำยใบเป็นติ่งเรียวแหลม ผิวใบเกลีย้ง เส้นใบไม่เด่นชดั ก้ำนใบยำว 1-2 ซม. มีทรงพุ่งเป็น

ทรงฉัตรแหลมสวยงำม ดอก เ ร่ิมบำนสีขำวนวล เปลี่ยนเป็นสี เหลืองอ่อนเมื่อแก่  กลิ่นหอม ผลกลมเล็ก  

เส้นผ่ำศนูย์กลำงประมำณ 8 มม. สีส้มแล้วเปลี่ยนไปเป็นสีแดงเลือดนกเมื่อแก่เตม็ท่ี มีเมลด็ขนำดเลก็เป็นจ ำนวนมำก 

ขึน้ในท่ีลุม่บริเวณขอบพรุและพืน้ท่ีน ำ้ขงัชัว่ครำว ในป่ำเบญจพรรณชืน้ และตำมท่ีต ่ำ ท่ีชืน้แฉะใกล้น ำ้ ทัว่ทุกภำคของ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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ประเทศไทยแตพ่บมำกทำงภำคใต้ของประเทศไทย เนือ้ไม้แข็งและหนกั ใช้ก่อสร้ำงแข็งแรงทนทำน (จ ำลอง และคณะ

, 2534) 

โคลงเคลง Melastoma candidum D. Don วงศ์ MELASTOMATACEAE โคลงเคลง เป็นไม้พุ่มขนำดเล็ก 

สงู 1-2 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้ำมเป็นคู่สลบั แผ่นใบรูปขอบขนำนแกมรูปรีถึงรูปขอบขนำนแกมรูปหอก ยำว 7-10 

ซม. กว้ำง 3-4 ซม. ผิวใบมีเกล็ดเล็กแหลมสัน้ๆ ปลำยใบแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบแหลม เส้นใบ 3 เส้น เด่นออก

จำกโคนใบไปจรดท่ีปลำยใบ ดอกสีชมพูแกมม่วงสด  โคลงเคลง มีช่ือเรียกหลำกหลำยในแต่ละท้องถ่ิน เช่น กะดูด ุ

(มลำยู-ปัตตำนี); กำดโูด๊ะ (มลำยู-สตลู, ปัตตำนี); โคลงเคลงขีน้ก, โคลงเคลงขีห้มำ (ตรำด); ซิซะโพ๊ะ (กะเหร่ียง-

กำญจนบุรี); ตะลำเด๊ำะ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน); เบร์, มะเหร, มงัเคร่, มงัเร้, สำเร, ส ำเร (ภำคใต้); มำยะ (ชอง-

ตรำด); อ้ำ, อ้ำหลวง (ภำคเหนือ) ขึน้ทัว่ไปในบริเวณขอบพรุท่ีโล่งแจ้ง มีมำกทำงภำคใต้ของประเทศไทย ออกดอก

เกือบตลอดทัง้ปี (จ ำลอง และคณะ, 2534) 

ต้นคอแห้งป่า Gynotroches axillaris Bl. วงศ์ RHIZOPHORACEAE ภำคกลำงเรียก ไอ้แกรก เป็นไม่ย่ืนต้น

ขนำดเล็กถึงกลำงสูง 5-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูง แตกก่ิงชัน้เดียวเปลือกสีเทำอมเขียว เปลือกชัน้ในสีชมพูถึง

ค่อนข้ำงแดง โคนต้นมีพูพอนสงูประมำณ 1 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงกนัข้ำม แผ่นใบรูปไข่ รูปรี รูปขอบขนำน ถึงรูปหอก 

ยำว 5-20 ซม. กว้ำง 2-9 ซม. ผิวใบเกลีย้งทัง้สองด้ำน ขอบใบเรียบหรือหยกัเล็กน้อยปลำยใบเป็นติ่งแหลม โคนใบแหลม

ถึงมนกลม ก้ำนใบยำว 0.5-1 ซม. หูใบรูปหอกเรียวยำว 1.5-2 ซม. ดอก เล็กออกเป็นกระจุกตำมง่ำมใบ กลีบดอก 4-5 

กลีบ สีเขียวอ่อน ผล แก่สีแดงถึงด ำ รูปค่อนข้ำงกลม ขึน้ในท่ีลุ่มและป่ำพรุ บำงครั ้งพบท่ีสูง 1,400 เมตร จำก

ระดบัน ำ้ทะเล มีเขตกระจำยพนัธุ์อยู่ทำงภำคใต้ของไทย (จ ำลอง และคณะ, 2534) 

กระถนิเทพา  Acacia mangium Willd.วงศ์ LEGUMINOSAE – MINOSOIDEAE เป็นพนัธุ์ไม้ยืนต้น

ขนำดใหญ่โตเร็วมีควำมสงูถงึ 30 เมตร แตโ่ดยปกติแล้วโตเตม็ท่ีจะมีควำมสงูเกิน 15 เมตร มีช่วงยำวของล ำต้นท่ี

ปรำศจำกก่ิงก้ำนเกือบคร่ึงหนึง่ของควำมสงูทัง้หมดขึน้ในท่ีโลง่แจ้ง มีกำรลดัก่ิงเองตำมธรรมชำติ ต้นท่ีมีอำยมุำกๆ 

เปลือกแข็งหนำ ขรุขระแตกเป็นร่องยำว และมีสีน ำ้ตำลออ่นถงึเข้มจะมีลกัษณะแคบและยำว  ใบท่ีเห็นเป็นใบเทียม

คล้ำยใบกระถินณรงค์ มีลกัษณะเป็นแบบใบเด่ียวเกิดแบบสลบั สว่นท่ีเห็นแผ่นใบ คือ สว่นของก้ำนในเปลี่ยนรูปมำท ำ

หน้ำท่ีเป็นใบ ซึง่ใบอำจมีขนำดโตถงึ 25x10  ซม. ดอกเป็นดอกช่อรูปทรงกระบอกแบบหำงกระรอก ยำวประมำณ 10 

ซม. ในสภำพดินไมค่อ่ยอดุมสมบรูณ์สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีกวำ่ไม้อื่น ๆ ขึน้ได้ในสภำพดินท่ีมีควำมเป็นกรดสงู (pH 

4.2) (บ้ำนต้นไม้ดอทคอม, 2553) 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 ท ำกำรทดลองใบไม้ 4 ชนิด ประกอบด้วยใบกนัเกรำ ใบโคลงเคลง ใบคอแห้งป่ำ และใบกระถินเทพำท ำกำร

ทดลองทีละชนิด โดยเก็บใบไม้มำจำกพืน้ท่ีในหมูบ้่ำนรอบศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพิกลุทอง อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

เก็บเอำเฉพำะสว่นของใบ แล้วท ำกำรหมกัในถงัพลำสติกท่ีมีฝำปิดสนิท โดยใบไม้แต่ละชนิดจะท ำกำรหมกัแยกชนิด

กนั สบัใบไม้ให้มีขนำดชิน้ยำวประมำณ 2-5 เซนติเมตร บรรจุลงในถงัโดยมีกำรเสริมกำกน ำ้ตำล 2 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือ

เพ่ิมควำมน่ำกินและช่วยในกระบวนกำรหมกัให้ดีย่ิงขึน้ แล้วเหยียบให้แน่นมำกท่ีสดุเพ่ือให้มีสภำพไร้ออกซิเจนแล้ว

ปิดถัง ถังหมักเป็นถังทรงกระบอกควำมจุประมำณ 150 ลิตร ท่ีฝำปิดมีสำยเข็มขัดรัดอย่ำงดี สำมำรถบรรจุได้

ประมำณถังละ   70 - 75   กิโลกรัม เก็บถงัหมกัไว้ใต้หลงัคำพ้นจำกแสงแดดเป็นเวลำประมำณ 30 วนัขึน้ไป จึง

น ำมำใช้เลีย้งแพะ  

สถานที่ด าเนินการทดลอง 

 ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์นรำธิวำส ระหวำ่งเดือน กนัยำยน 2554 – เมษำยน 2555 

สัตว์ทดลอง 

 แพะท่ีใช้ทดลองเป็นแพะลกูผสมพืน้เมืองเพศผู้  จ ำนวน 6 ตวั น ำ้หนกัเฉลี่ย 25 + 1.4 กิโลกรัม โดยแพะแต่

ละตวัอยู่ในซองขงัเดี่ยว มีรำงอำหำรอยู่ด้ำนหน้ำ มีน ำ้และก้อนแร่ธำตใุห้กินตลอดเวลำ ก่อนทดลองท ำกำรถ่ำยพยำธิ

ด้วยยำ Ivomec® ในอตัรำ 0.4 cc ตอ่ตวั 

วิธีการทดลอง 

ท ำกำรทดลองใบไม้หมกัทีละชนิด ให้แพะได้รับใบไม้หมกักินเป็นอำหำรเดี่ยวอย่ำงเต็มท่ีโดยให้อำหำรวันละ 

3 ครัง้ คือเวลำ 8.00 น. 12.00 น. และ 16.00 น. กำรทดลองแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  

1. preliminary period เป็นช่วงให้สตัว์ได้ปรับตวัเข้ำกบัอำหำรทดลอง โดยค่อย ๆ เพ่ิมปริมำณพืชอำหำร

สตัว์ทดลองและลดอำหำรชนิดเดิม ท่ีสตัว์เคยได้รับเป็นเวลำ 14 วนั หลงัจำกนัน้ให้สตัว์กินพืชอำหำรสตัว์ทดลองอย่ำง

เดียวแบบเต็มท่ี (ad libitum) เพ่ือให้อำหำรเก่ำท่ีหลงเหลือในทำงเดินอำหำรถูกขับออกจนหมด ตลอดจนเพ่ือเก็บ

ข้อมลูของปริมำณกำรกินได้ (Voluntary feed intake, VFI) ในแต่ละมือ้และแต่ละวนั เป็นเวลำ 7 วนั ต่อจำกนัน้ลด

ปริมำณอำหำรท่ีให้เหลือเพียง 90 เปอร์เซ็นต์ของปริมำณท่ีกินได้เต็มท่ี (90 % VFI) เป็นเวลำ 3 วนั เพ่ือให้สตัว์กิน

อำหำรทดลองได้หมด ป้องกนักำรกินเหลือ และเพ่ือให้ปริมำณอำหำรที่แพะกินได้ และปริมำณมลูที่ขบัถ่ำยออกมำอยู่

ในสดัสว่นท่ีคงท่ี 
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 2. ระยะ Collection period ท ำกำรบนัทึกปริมำณอำหำรท่ีแพะกินได้ ปริมำณมลูและปัสสำวะทุกวนั วนัละ 

1 ครัง้ (ตอนเช้ำของวนัถดัไป) เป็นเวลำ 7 วนั เพ่ือน ำไปวิเครำะห์หำองค์ประกอบทำงเคมี 

การสุ่มเกบ็ตัวอย่าง  

สุ่มเก็บตวัอย่ำงพืชหมกัของแต่ละถงัท่ีใช้เลีย้งโดยสุ่มจำกถงัหมกั 3 จุด คือ ส่วนบน กลำง และล่ำงของถงัหมกัท่ี

ใช้เลีย้งในช่วง Collection period ทุกวนั นอกจำกนีท้ ำกำรสุ่มเก็บตวัอย่ำงมลูคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของมลูท่ีรวบรวมได้ใน

แต่ละครัง้ น ำตัวอย่ำงอำหำร และมูล ท่ีสุ่มเก็บมำในแต่ละวันไปสะสมไว้ในตู้ แช่แข็ง (freezer) ท่ีอุณหภูมิ -20 องศำ

เซลเซียส โดยแยกเก็บตวัอย่ำงมลูของแตล่ะตวัไว้คนละสว่น เพ่ือรอท่ีจะน ำไปวิเครำะห์ทำงเคมีตอ่ไป 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี  

น ำตวัอย่ำงอำหำร และ มูล ท่ีแช่แข็งมำทิง้ไว้ให้ละลำยท่ีอณุหภูมิห้อง โดยแบ่งตวัอย่ำงมลูออกเป็น 2 ส่วน 

น ำตวัอย่ำงอำหำร ไปอบท่ีอณุหภูมิ 60 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 48 ชัว่โมง และมลูส่วนแรกอบเป็นเวลำ 72 ชัว่โมง 

จำกนัน้น ำไปบดผ่ำนตะแกรงขนำด 1 มิลลิเมตร เพ่ือน ำไปวิเครำะห์หำองค์ประกอบทำงเคมีโดยวิธี Proximate 

analysis (AOAC, 1990)   และวิเครำะห์เย่ือใยโดยวิธี Detergent Analysis (Van Soest et al, 1991) นอกจำกนีท้ ำ

กำรวิเครำะห์ค่ำพลงังำนรวมโดยใช้ Bomb calorimeter แบบ adiabatic ตวัอย่ำงมลูอีกส่วนหนึ่งน ำไปวิเครำะห์หำ

โปรตีนโดยไมผ่่ำนกำรอบแห้งเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรสญูเสียไนโตรเจนในระหวำ่งกำรอบ 

ท ำกำรค ำนวณคำ่กำรย่อยได้แบบปรำกฏ (Apparent digestibility) โดยใช้สมกำร  

 

การย่อยได้ของโภชนะ (%)  =  โภชนะที่กิน (กรัม) – โภชนะในมูล (กรัม)  x  100 

                                                    โภชนะที่กนิ (กรัม) 

 

กำรค ำนวณคำ่พลงังำน TDN และ DE (บญุล้อม, 2541) 

น ำคำ่กำรย่อยได้ของโภชนะมำคณูกบัปริมำณโภชนะชนิดนัน้ๆในอำหำร จะได้ปริมำณโภชนะย่อยได้แต่ละ

ชนิด แล้วน ำมำค ำนวณหำค่ำโภชนะท่ีย่อยได้ทัง้หมด หรือ ยอดโภชนะย่อยได้ (Total Digestible Nutrient, TDN) 

ค ำนวณได้จำกผลรวมของปริมำณโภชนะท่ีย่อยได้ทัง้หมดท่ีมีในอำหำร 100 สว่น โดยอำศยัสมกำรดงันี ้
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% TDN =  DCP + DNDF + DNFC + (DEE x 2.25) 

โดยท่ี  DCP  = Digestible crude protein 

DNDF  = Digestible neutral detergent fiber 

DNFC = Digestible Non-Fiber Carbohydrate  

   (NFC=100 - %CP - %ash - %EE - %NDF) 

DEE  = Digestible ether extract 

ค่ำพลงังำนย่อยได้ (Digestible Energy, DE) ท ำโดยน ำตวัอย่ำงอำหำรและมูลไปวิเครำะห์หำปริมำณ

พลงังำนรวม (Gross energy, GE) โดยใช้ Bomb calorimeter แบบ adiabatic แล้วน ำมำคณูกบัปริมำณวตัถุแห้งท่ี

กิน (Dry matter intake, DMI) หรือปริมำณมลูที่ขบัออกเมื่อคิดเป็นวตัถุแห้งเฉลี่ยต่อวนั (Dry matter excrete, DME) 

จะได้ปริมำณพลงังำนรวมท่ีกิน (Gross energy intake,  GEi) และปริมำณพลงังำนรวมท่ีขบัออกในมูล (Gross 

energy excrete, GEe) แล้วน ำมำค ำนวณคำ่ DE โดยใช้สตูร 

 

DE (Mcal/kg DM)  = [GE of feed (Mcal/kg DM) x DMI (g/d)] – [GE of  feces (Mcal/kgDM) x DME (g/d)] 

                  DMI (g/d) 

กำรค ำนวณคำ่พลงังำนใช้ประโยชน์ได้  Metabolizable Energy (ME จำกคำ่ DE ท่ีได้จำกกำรค ำนวณโดยอำศยั

สมกำรท่ี NRC (1981) แนะน ำไว้ ดงันี ้

ME (Mcal/kg DM)     = 0.82 x DE 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

องค์ประกอบทางเคมีของใบไม้หมักที่ใช้เลีย้งแพะ 

กำรทดลองนีไ้ด้ท ำกำรเก็บใบไม้ชนิดต่ำงๆ ในหมู่บ้ำนบริวำรของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง      อัน

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จ.นรำธิวำส คือ ใบกนัเกรำ ใบโคลงเคลง ใบคอแห้งป่ำ และใบกระถินเทพำ น ำมำหมกัแยก

ชนิดกนั และวิเครำะห์สว่นประกอบทำงเคมี ซึง่ได้คำ่ดงัแสดงในตำรำง 1  

 ปริมำณวตัถแุห้ง (DM) ของใบคอแห้งป่ำหมกัในกำรทดลองนีส้งูกว่ำใบกระถินเทพำหมกั ใบโคลงเคลงหมัก 

และใบกนัเกรำหมกั ตำมล ำดบั จะเห็นได้วำ่ปริมำณวตัถแุห้งของใบไม้ทัง้ 4 ชนิด จะมีคำ่สงูกวำ่พืชหมกัชนิดอื่นๆ เช่น 

เปลือกและซงัข้ำวโพดหวำนหมกัของ คมสนั (2552) ซึง่มีวตัถุแห้งเท่ำกบั 21.61 เปอร์เซ็นต์ หญ้ำรูซี่หมกัของ บุญ

เสริมและคณะ (2545), สมคิดและคณะ (2545) และสนัติและคณะ (2546) ซึง่มีวตัถุแห้งเท่ำกบั 25.00  28.74 และ 

26.77 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั อำจเน่ืองมำจำกชนิดของพืชท่ีแตกต่ำงกนัและกำรทดลองนีม้ีกำรเสริมกำกน ำ้ตำลด้วย

จงึท ำให้มีควำมชืน้น้อยกวำ่ 

ปริมำณโปรตีนรวม (CP) ของกำรทดลองนีพ้บว่ำใบกระถินเทพำหมกัในกำรทดลองนีม้ีโปรตีนใกล้เคียงกับ

ใบกระถินเทพำแห้งของเพ็ญศรี (2549) ท่ีมีคำ่เท่ำกบั 12.44 เปอร์เซ็นต์ แต่น้อยกว่ำของกองอำหำรสตัว์ (2547) ซึง่มี

คำ่เท่ำกบั 14.83 เปอร์เซน็ต์ อำจเน่ืองมำจำกอำยุของต้นไม้ สภำพพืน้ท่ีปลกูต่ำงกนัจึงท ำให้มีโปรตีนต ่ำกว่ำเล็กน้อย 

ส่วนใบกันเกรำหมัก ใบคอแห้งป่ำหมัก และใบโคลงเคลงหมัก มีโปรตีนใกล้เคียงกับหญ้ำอำหำรสตัว์คุณภำพดีท่ี

แนะน ำโดย กรมปศสุตัว์ (2554) 

ปริมำณไขมนัรวม (EE) ของกำรทดลองนีพ้บว่ำใบคอแห้งป่ำหมกัมีค่ำสงูกว่ำใบกันเกรำหมกั ใบโคลงเคลง

หมกั และใบกระถินเทพำหมกั ตำมล ำดบั พบวำ่ปริมำณไขมนัรวมของใบไม้หมกัในกำรทดลองนีม้ีคำ่น้อยกวำ่พืชหมกั

ชนิดอื่นๆ เช่น หญ้ำรูซี่หมกัของคมสนั (2551) บุญเสริมและคณะ (2545) และ สมคิดและคณะ (2545) ซึง่มีปริมำณ

ไขมนัเท่ำกบั 4.28 4.10 และ 4.26 ตำมล ำดบั แต่ใบคอแห้งหมกัมีค่ำใกล้เคียงกบัเปลือกและซงัข้ำวโพดหวำนหมกั

ของ คมสนั (2552) ซึง่มีคำ่เท่ำกบั 3.73 เปอร์เซน็ต์ ในสว่นใบกระถินเทพำหมกัของกำรทดลองนีพ้บว่ำไขมนัรวมมีค่ำ

น้อยกวำ่ใบกระถินเทพำของกองอำหำรสตัว์ (2547) และใบกระถินเทพำแห้งของเพ็ญศรี (2549) ซึง่มีค่ำเท่ำกบั 3.24 

และ 2.31 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั 

ปริมำณผนังเซลล์ (NDF) ของกำรทดลองนีพ้บว่ำใบกระถินเทพำจะมีค่ำสูงท่ีสุด (48.30 เปอร์เซ็นต์) 

ใกล้เคียงกบัใบกระถินเทพำของกองอำหำรสตัว์ (2547) และใบกระถินเทพำแห้งของเพ็ญศรี (2549) ซึง่มีค่ำเท่ำกับ 
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50.63 และ 45.34 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั สว่นใบกนัเกรำมีคำ่น้อยท่ีสดุ (38.09 เปอร์เซน็ต์) ถ้ำเทียบกบัพืชอำหำรสตัว์

ชนิดอื่นถือว่ำใบไม้ในกำรทดลองนีม้ีค่ำ NDF ต ่ำกว่ำมำก เช่น หญ้ำรูซี่หมกัของคมสนั (2551) บุญเสริมและคณะ 

(2545) และ สมคิดและคณะ (2545) ซึง่มีปริมำณ NDF เท่ำกบั 63.12  62.38 และ 57.98 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั  

ปริมำณลิกโน-เซลลโูลส (ADF) ของกำรทดลองนีพ้บวำ่ใบกระถินเทพำจะมีคำ่สงูท่ีสดุ (39.46 เปอร์เซน็ต์) ใบ

กนัเกรำมีคำ่น้อยท่ีสดุ (32.56 เปอร์เซน็ต์) ซึง่ใกล้เคียงกบัใบกระถินเทพำของกองอำหำรสตัว์ (2547) ใบกระถินเทพำ

แห้งของเพ็ญศรี (2549) หญ้ำรูซี่หมกัของคมสนั (2551) บญุเสริมและคณะ (2545) และ สมคิดและคณะ (2545) ซึง่มี

ปริมำณ ADF เท่ำกบั 38.59  36.47  39.55  36.28 และ 33.31 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั 

ปริมำณคำร์โบไฮเดรตท่ีไม่ใช่เย่ือใย (Non-Fiber Carbohydrate, NFC) ของกำรทดลองนีพ้บว่ำมีค่ำอยู่

ระหว่ำง 32.97-45.95 เปอร์เซ็นต์ มีค่ำสงูกว่ำพืชชนิดอื่นๆของ Cheva-Isarakul et al. (2008) และคมสนั (2551, 

2552) ซึง่มีคำ่ NFC อยู่ระหวำ่ง 13.83 - 21.60 เปอร์เซน็ต์ 

สว่นคำ่ pH ของใบไม้หมกัในกำรทดลองนีใ้กล้เคียงกบัระดบัท่ีเหมำะสมของ บุญเสริม (2539) ได้รำยงำนไว้

วำ่ พืชหมกัท่ีดีควรมีคำ่ pH อยู่ระหวำ่ง 3.7 - 4.2 

 

ตาราง 1 องค์ประกอบทำงเคมีของใบไม้หมกัชนิดตำ่งๆ ท่ีใช้เลีย้งแพะ 

Sample % DM 
% on dry basis 

pH 
OM CP EE NDF ADF NFC 

ใบกนัเกรำหมกั  29.21 96.08 9.62 2.42 38.09 32.56 45.95 4.4 

ใบโคลงเคลงหมกั 29.58 91.63 8.74 2.06 45.72 40.19 35.11 3.6 

ใบคอแห้งป่ำหมกั 33.02 93.58 9.60 3.68 46.14 38.16 34.16 4.6 

ใบกระถินเทพำหมกั 30.02 95.23 12.06 1.90 48.30 39.46 32.97 4.4 

 

 

 



405 

 

 

ปริมาณการกนิได้ของใบไม้หมักในแพะ 

จำกตำรำง 2 จะเห็นได้ว่ำแพะสำมำรถกินใบกนัเกรำหมกั ใบโคลงเคลงหมกั และใบคอแห้งป่ำหมกั     เป็น

อำหำรเดี่ยวได้ใกล้เคียงกนั เท่ำกบั 1.36  1.41  และ 1.41 เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนักตวั ตำมล ำดบั หรือคิดเป็น 30.59  

31.41 และ 30.41 g/kg BW0.75 ตำมล ำดบั พบว่ำแพะกินได้ใกล้เคียงกบัต้นข้ำวโพดฝักอ่อนหมกั ต้นข้ำวโพดหวำน

หมกั เปลือกและซงัข้ำวโพดหวำนหมกั ท่ีศกึษำในโคพืน้เมืองโดย Cheva-Isarakul et al. (2008) ซึง่มีค่ำเท่ำกบั 1.59 

1.52 และ 1.54 เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนักตวั ตำมล ำดบั  แต่กินได้น้อยกว่ำอำหำรผสมเสร็จหมกัท่ีศึกษำในแพะของ

สมศกัด์ิ (2553) ท่ีมีค่ำอยู่ในช่วง 44.14 - 56.25 g/kg BW0.75 ในส่วนของใบกระถินเทพำหมกั พบว่ำแพะกินได้น้อย

ท่ีสดุ เท่ำกบั 0.48+0.06 เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนกัตวั คิดเป็น 10.91 g/kg BW0.75  ซึง่น้อยกว่ำใบกระถินเทพำแห้งของ

เพ็ญศรี (2549) ทัง้นีอ้ำจจะมำจำกกำรให้กินเป็นอำหำรเดี่ยวอย่ำงเดียวโดยไม่มีกำรให้ร่วมกบัอำหำรข้นเหมือนของ

เพ็ญศรี (2549) ซึง่จะมีควำมน่ำกินมำกกวำ่และอำจช่วยกระตุ้นกำรกินได้ดีขึน้เมื่อให้ร่วมกบัอำหำรข้น และเน่ืองจำก

ใบกระถินเทพำหมกัในกำรทดลองนีพ้บว่ำมีรสชำติฝำดอำจเกิดจำกสำรบำงอย่ำงท ำให้ควำมน่ำกินต ่ำจึงท ำให้แพะ

กินได้น้อย หำกสงัเกตจำกปริมำณวตัถุแห้งท่ีแพะกินได้ในกำรทดลองนีจ้ะพบว่ำกำรกินใบไม้เป็นอำหำรเดี่ยวอย่ำง

เดียวจะกินได้น้อยกวำ่แพะท่ีเลีย้งร่วมกบัอำหำรข้นหรืออำหำรผสมเสร็จ 

ตาราง 2 ปริมำณกำรกินได้ของวตัถแุห้งของใบไม้ชนิดตำ่งๆ ในแพะลกูผสมพืน้เมือง 

Mean+SD 
Goat 

Weight (kg) 

Fresh matter 

Intake (g/d) 

Voluntary dry matter intake 

g/d %BW g/kg BW0.75 

ใบกนัเกรำหมกั 25.80 1,234.00 360.45 1.36 30.59 

SD 9.60 564.01 164.75 0.31 8.51 

ใบโคลงเคลงหมกั 24.25 1,168.89 345.76 1.41 31.41 

SD 3.63 339.11 100.31 0.31 7.26 

ใบคอแห้งป่ำหมกั 22.42 943.10 311.41 1.41 30.41 

SD 4.86 147.38 48.67 0.14 2.48 

ใบกระถินเทพำหมกั 28.08 438.79 131.72 0.48 10.91 

SD 6.80 70.07 21.03 0.06 0.93 

 

 
 



406 

 

 

การย่อยได้ของใบไม้หมักในแพะ 

  กำรย่อยได้ของใบไม้ทัง้ 4 ชนิดในแพะแสดงในตำรำง 3 พบว่ำใบกนัเกรำหมกั มีค่ำกำรย่อยได้ของวตัถุแห้งสงู

ท่ีสดุ (59.47 เปอร์เซ็นต์) ในขณะท่ีใบคอแห้งป่ำหมกัมีค่ำต ่ำท่ีสดุ (49.52 เปอร์เซ็นต์) ซึง่สงูกว่ำกำรย่อยได้ของวตัถุแห้ง

ในหญ้ำพลิแคทลูัม่ท่ีศกึษำในแพะ ของสมุิตรำ (2543) ท่ีรำยงำนไว้เท่ำกบั 20.06 เปอร์เซน็ต์ แตถ้่ำเปรียบเทียบกบัค่ำกำร

ย่อยได้ของต้นข้ำวโพดฝักอ่อนหมกั ต้นข้ำวโพดหวำนหมกั หญ้ำรูซี่หมกัชุด1 หญ้ำรูซี่หมกัชุด2 หญ้ำรูซี่แห้ง และหญ้ำ

แพงโกล่ำแห้ง ท่ีศกึษำในโคพืน้เมืองโดย Cheva-Isarakul et al. (2008) ซึง่มีค่ำเท่ำกับ 60.35  53.69  52.86  59.72  

61.67 และ 61.35 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั พบวำ่มีคำ่ใกล้เคียงกนักบักำรทดลองนี ้

คำ่กำรย่อยได้ของอินทรียวตัถุ (OMD) ในใบกนัเกรำหมกัพบว่ำใกล้เคียงกบัหญ้ำพลิแคทูลัม่ท่ีศกึษำในแพะ ของ

สุมิตรำ (2543) มีค่ำ OMD เท่ำกับ 64.62 เปอร์เซ็นต์ และต้นข้ำวโพดฝักอ่อนหมกั หญ้ำรูซี่แห้ง หญ้ำแพงโกล่ำแห้ง ท่ี

ศกึษำในโคพืน้เมืองโดย Cheva-Isarakul et al. (2008) ซึง่มีค่ำเท่ำกบั 64.00 64.44 และ64.78 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั ส่วน

ใบโคลงเคลงหมกั ใบคอแห้งป่ำหมกั และใบกระถินเทพำหมกั ท่ีมีคำ่กำรย่อยได้ของ OMD อยู่ท่ี 50.91-53.80 เปอร์เซ็นต์ มี

คำ่ใกล้เคียงหญ้ำแพงโกล่ำท่ีอำยุ 45 วนั ของวรรณำ (2551) ท่ีมีค่ำเท่ำกบั 54.60 เปอร์เซ็นต์ หญ้ำรูซี่หมกัชุด1 ท่ีศกึษำใน

โคพืน้เมืองโดย Cheva-Isarakul et al. (2008) ซึง่มีคำ่เท่ำกบั 55.62 เปอร์เซน็ต์  

กำรย่อยได้ของโปรตีน (CPD)  ในใบกนัเกรำหมกัใกล้เคียงกบัหญ้ำรูซี่แห้งท่ีศกึษำในโคพืน้เมืองโดย Cheva-

Isarakul et al. (2008) ซึง่มีคำ่เท่ำกบั 28.41 เปอร์เซ็นต์ แต่ใบไม้หมกัทัง้ 4 ชนิดในกำรทดลองนีม้ีค่ำกำรย่อยได้ของ

โปรตีนต ่ำกว่ำหญ้ำพลิแคทูลัม่ท่ีศกึษำในแพะ ของสมุิตรำ (2543) มีค่ำ CPD เท่ำกบั 58.74 เปอร์เซ็นต์  ต้นข้ำวโพด

ฝักอ่อนหมกั ต้นข้ำวโพดหวำนหมกั เปลือกและซงัข้ำวโพดหวำนหมกั หญ้ำรูซี่หมกัชุด2 และหญ้ำแพงโกล่ำแห้ง ท่ี

ศกึษำในโคพืน้เมืองโดย Cheva-Isarakul et al. (2008) ซึง่มีคำ่CPD เท่ำกบั 50.69 49.38  39.23  37.39 และ 41.16 

เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั และพบว่ำใบไม้หมกัในกำรทดลองนีท้ัง้ 4 ชนิด มีค่ำ CPD มำกกว่ำฟำงแห้ง ท่ีศึกษำในโค

พืน้เมืองโดย Cheva-Isarakul et al. (2008) ซึง่มีคำ่เท่ำกบั 10.90 เปอร์เซน็ต์  

กำรย่อยได้ของไขมนั (EED) ในใบกนัเกรำหมกัพบว่ำใกล้เคียงกบัเปลือกและซงัข้ำวโพดหวำนหมกั หญ้ำรูซี่

หมกัชุด2 ท่ีศึกษำในโคพืน้เมืองโดย Cheva-Isarakul et al. (2008) ซึ่งมีค่ำ EED เท่ำกับ 67.62 และ 64.15 

เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั ในใบโคลงเคลงหมกัพบว่ำใกล้เคียงกบัหญ้ำแพงโกล่ำแห้ง และฟำงข้ำวท่ีศกึษำในโคพืน้เมือง

โดย Cheva-Isarakul et al. (2008) ซึง่มีคำ่ EED เท่ำกบั 57.95 และ 50.14 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั ในใบกระถินเทพำ

หมกัพบวำ่ใกล้เคียงกบัหญ้ำรูซี่หมกัชุด1 และฟำงข้ำวท่ีศกึษำในโคพืน้เมืองโดย Cheva-Isarakul et al. (2008) ซึง่มี
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ค่ำ EED เท่ำกับ 45.00 และ 50.14 เปอร์เซ็นต์  ในส่วนใบคอแห้งป่ำหมกัพบว่ำมีค่ำกำรย่อยได้ของไขมนัเท่ำกับ 

33.55 เปอร์เซน็ต์ ซึง่ต ่ำกวำ่พืชอำหำรสตัว์ชนิดอ่ืนๆมำก 

กำรย่อยได้ของผนงัเซลล์ (NDFD) ในใบกนัเกรำหมกัและใบโคลงเคลงหมกัพบว่ำใกล้เคียงกนั แต่สงูกว่ำใบ

คอแห้งป่ำหมกัและใบกระถินเทพำหมกั และพบว่ำใบไม้หมกัทัง้ 4 ชนิดของกำรทดลองนีม้ีค่ำกำรย่อยได้ของผนัง

เซลล์ ต ่ำกวำ่หญ้ำพลิแคทลูัม่ท่ีศกึษำในแพะ ของสมุิตรำ (2543) ท่ีมีคำ่ NEFD เท่ำกบั 56.70 เปอร์เซ็นต์ ต้นข้ำวโพด

ฝักออ่นหมกั ต้นข้ำวโพดหวำนหมกั เปลือกและซงัข้ำวโพดหวำนหมกั หญ้ำรูซี่หมกัชุด1  หญ้ำรูซี่หมกัชุด2 และหญ้ำ

แพงโกลำ่แห้ง ท่ีศกึษำในโคพืน้เมืองโดย Cheva-Isarakul et al. (2008) ซึง่มีคำ่ NDFD เท่ำกบั 63.03  63.09  74.31  

55.67  62.57 และ 68.21 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั 

กำรย่อยได้ของลิกโนเซลลโูลส (ADFD) ในใบกนัเกรำหมกัและใบโคลงเคลงหมกัพบว่ำใกล้เคียงกนัแต่สงูกว่ำใบ

คอแห้งป่ำหมกั ใบกระถินเทพำหมกัในกำรทดลองนี ้และมีค่ำ ADFD สงูกว่ำหญ้ำพลิแคทูลัม่ท่ีศกึษำในแพะ ของสมุิตรำ 

(2543) ท่ีมีค่ำ ADFD เท่ำกบั 37.27 เปอร์เซ็นต์ และพบว่ำใบไม้หมกัทัง้ 4 ชนิดของกำรทดลองนีม้ีค่ำกำรย่อยได้ของลิก

โนเซลลูโลส ต ่ำกว่ำต้นข้ำวโพดฝักอ่อนหมกั ต้นข้ำวโพดหวำนหมกั เปลือกและซงัข้ำวโพดหวำนหมกั หญ้ำรูซี่หมักชุด1  

หญ้ำรูซี่หมกัชุด2 และหญ้ำแพงโกล่ำแห้ง ท่ีศึกษำในโคพืน้เมืองโดย Cheva-Isarakul et al. (2008) ซึ่งมีค่ำ ADFD 

เท่ำกบั 59.73  62.50  71.68  57.13  58.62 และ 61.35 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั 

กำรย่อยได้ของคำร์โบไฮเดรตท่ีไม่ใช่เย่ือใย (NFCD) ของใบไม้หมกัทัง้ 4 ชนิดในกำรทดลองนีพ้บว่ำมีค่ำอยู่

ระหว่ำง 75.16-97.05 เปอร์เซ็นต์ ซึง่มีค่ำสงูกว่ำพืชหมกัชนิดอื่นๆของ Cheva-Isarakul et al. (2008) และคมสนั 

(2551, 2552) ซึง่มีคำ่ NFCD อยู่ระหวำ่ง 41.02 – 69.41 เปอร์เซน็ต์ เน่ืองมำจำกปริมำณคำร์โบไฮเดรตท่ีไม่ใช่เย่ือใย 

(NFC) ของใบไม้หมกัในกำรทดลองนีม้ีค่ำสงูกว่ำพืชชนิดอื่นๆของ Cheva-Isarakul et al. (2008) และคมสนั (2551, 

2552) จงึท ำให้กำรย่อยได้ของคำร์โบไฮเดรตท่ีไมใ่ช่เย่ือใยสงูตำมไปด้วย 

 ใบไม้จำกกำรทดลองทัง้ 4 ชนิด ไมม่ีคำ่กำรย่อยได้ท่ีติดลบแตจ่ำกกำรสงัเกตพบวำ่คำ่กำรย่อยโปรตีนของใบ

โคลงเคลงหมกั ใบคอแห้งป่ำหมกั และใบกระถินเทพำหมกัในแพะมีคำ่ต ่ำกวำ่พืชอำหำรสตัว์ชนิดอื่นๆมำกยกเว้นฟำง

ข้ำว ซึง่ในช่วงระยะเวลำท่ีท ำกำรทดลองอยู่ประมำณ 1 เดือน ก็พบว่ำแพะก็ยงัสำมำรถทนอยู่ได้แต่ก็ท ำให้น ำ้หนกัตวั

ของแพะลดลงไปประมำณ 3-5 กิโลกรัม 
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ตาราง 3 คำ่กำรย่อยได้ของแพะลกูผสมพืน้เมืองท่ีกินใบไม้หมกัชนิดตำ่งๆ เป็นอำหำรเดี่ยว 

Mean+SD 
       Apparent Digestibility (%) 

DM OM CP EE NDF ADF NFC 

ใบกนัเกรำหมกั  59.47 63.13 31.01 66.60 49.27 44.43 76.01 

SD 7.28 7.21 10.66 9.13 10.40 10.92 6.93 

ใบโคลงเคลงหมกั 52.58 53.80 13.20 55.95 47.53 46.76 75.16 

SD 3.46 3.20 1.16 3.36 3.80 6.02 4.27 

ใบคอแห้งป่ำหมกั 49.52 50.91 16.21 33.55 25.40 12.69 97.05 

SD 3.27 3.32 8.56 8.99 5.05 5.88 2.61 

ใบกระถินเทพำหมกั 51.47 52.09 14.73 44.02 28.14 22.83 96.71 

SD 2.53 2.33 2.96 5.08 3.82 2.74 2.98 

 

ค่าพลังงานของใบไม้หมักที่ใช้เลีย้งแพะ  

 ค่ำพลงังำน TDN หรือ ยอดโภชนะย่อยได้ (Total Digestible Nutrient, TDN) จำกตำรำง 4 พบว่ำค่ำ TDN 

ของใบกนัเกรำใกล้เคียงกบั ต้นข้ำวโพดฝักอ่อนหมกั หญ้ำรูซี่หมกัชุด2 และหญ้ำรูซี่แห้งของ Cheva-Isarakul et al. 

(2008) ท่ีมีค่ำเท่ำกบั 61.19  59.93 และ 61.90 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั ขณะท่ีค่ำ TDN ของ ใบโคลงเคลงหมกั ใบ

คอแห้งป่ำหมกั และใบกระถินเทพำหมกั มีคำ่ใกล้เคียงกบั ฟำงข้ำว และหญ้ำรูซี่หมกัชุด1ของ Cheva-Isarakul et al. 

(2008) ท่ีมีคำ่เท่ำกบั 51.57 และ 52.25 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั  

ค่ำพลงังำนรวม (Gross energy, GE) ของใบกนัเกรำหมกั ใบกระถินเทพำหมกั และใบคอแห้งป่ำหมกั ใน

กำรทดลองนี ้มีค่ำสงูกว่ำกบัพืชอำหำรสตัว์ท่ีศกึษำในโคพืน้เมืองโดย Cheva-Isarakul et al. (2008) เล็กน้อย แต่

ใกล้เคียงกบัใบโคลงเคลงหมกั ซึ่งมีค่ำ GE อยู่ระหว่ำง 3.71 - 4.59 Kcal/gDM แต่กลบัพบว่ำค่ำพลงังำนท่ีย่อยได้ 

(Digestible Energy, DE) ของใบไม้ทัง้ 4 ชนิดท่ีศึกษำในแพะจำกกำรทดลองนีก้ับมีค่ำน้อยมำกเมื่อเทียบกับค่ำ
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พลงังำนท่ีย่อยได้ของพืชอำหำรสตัว์ท่ีศกึษำในโคพืน้เมืองโดย Cheva-Isarakul et al. (2008) ท่ีมีค่ำ DE อยู่ระหว่ำง 

2.02 - 2.88 Kcal/gDM จงึสง่ผลท ำให้คำ่พลงังำนท่ีใช้ประโยชน์ได้ (ME) ของใบไม้ทัง้ 4 ชนิดท่ีศกึษำในแพะจำกกำร

ทดลองนีม้ีคำ่ต ่ำตำมลงไปด้วย 

จำกกำรสงัเกตคำ่พลงังำนของใบไม้หมกัทัง้ 4 ชนิดในกำรทดลองนี ้แสดงในตำรำง 4 พบว่ำใบกนัเกรำหมกัมีค่ำ 

TDN สงูกว่ำใบไม้ชนิดอื่น ซึง่มีผลมำจำกกำรย่อยได้ของค่ำ DM, OM, CP, EE และ NDF สงูกว่ำใบไม้อีก 3 ชนิด ท ำให้

ค่ำพลงังำน DE และ ME ของใบกนัเกรำหมกัสงูกว่ำใบไม้อีก 3 ชนิดไปด้วย และพบว่ำใบไม้แต่ละชนิดมีค่ำพลงังำนท่ี

ย่อยได้ (DE) ต ่ำมำก อยู่ในช่วง 0.022 - 0.029 Kcal/gDM พลังงำนท่ีใช้ประโยชน์ได้ (ME) อยู่ในช่วง 0.018 - 0.024 

Kcal/gDM ซึง่มีคำ่ต ่ำกวำ่ท่ี NRC  (1981) แนะน ำมำก  ถ้ำให้แพะกินใบไม้แต่ละชนิดเป็นอำหำรเดี่ยวอย่ำงเดียวจะท ำให้

แพะได้รับพลงังำนไมเ่พียงพอตอ่ควำมต้องกำรเพ่ือกำรด ำรงชีพและกำรเจริญเติบโตได้ 

ตาราง 4 คำ่พลงังำนของใบไม้หมกัท่ีใช้เลีย้งแพะ  

Sample 
GE DE ME 

TDN (%) 
Kcal/gDM 

ใบกนัเกรำหมกั 5.23 0.029 0.024 60.30 

ใบโคลงเคลงหมกั 4.39 0.022 0.018 52.38 

ใบคอแห้งป่ำหมกั 5.10 0.024 0.020 50.28 

ใบกระถินเทพำหมกั 4.98 0.024 0.020 49.84 

 

สรุปผลการทดลอง 

 ใบกันเกรำหมกั ใบโคลงเคลงหมกั ใบคอแห้งป่ำหมกั และใบกระถินเทพำหมกั สำมำรถน ำมำเป็นแหล่งอำหำร

หยำบท่ีเลีย้งแพะได้ โดยเฉพำะใบกนัเกรำหมกัซึง่มีคำ่กำรย่อยได้ของโภชนะตำ่งๆ ใกล้เคียงกบัพืชอำหำรสตัว์ทัว่ๆไป แต่ไม่

สำมำรถน ำมำเป็นอำหำรหยำบหลกัในกำรเลีย้งแพะเพียงอย่ำงเดียวได้ เน่ืองจำกพลงังำนท่ีใช้ประโยชน์ได้ของใบไม้แต่ละ

ชนิดมีค่ำต ่ำมำก ถ้ำจะน ำมำใช้เลีย้งแพะต้องมีกำรจัดสดัส่วนร่วมกบัวตัถุดิบอำหำรสตัว์ชนิดอื่นๆด้วย เพ่ือให้แพะได้รับ
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โภชนะครบถ้วนตำมท่ีร่ำงกำยต้องกำร ข้อมลูงำนทดลองนีส้ำมำรถน ำไปใช้ในกำรค ำนวณสตูรอำหำรเพ่ือจดัสดัส่วนอำหำร

ส ำหรับเลีย้งแพะ และน ำไปใสใ่นตำรำงคณุคำ่ทำงโภชนะของวตัถดุิบอำหำรแพะได้ 
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การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณของแซลโมเนลลาในเนือ้ไก่ 

จากการค้าปลีกถงึการบริโภค1/ 
 

บุณิกา จุลละโพธิ2/ ธนิดำ หรินทรำนนท์2/ ศภุชยั เนือ้นวลสวุรรณ3/ 
 

บทคัดย่อ 

วตัถปุระสงค์ของกำรศกึษำ เพ่ือประเมินผลกระทบจำกแซลโมเนลลำท่ีปนเปือ้นในเนือ้ไก่จำกกำรค้ำปลีกถึง

กำรบริโภค อนัตรำยท่ีใช้ในกำรศกึษำเพ่ือประเมินควำมเสี่ยงเชิงปริมำณ คือ แซลโมเนลลำ ซึง่เคยมีกำรรำยงำนเป็น

สำเหตขุองโรคอำหำรเป็นพิษท่ีเกิดจำกกำรบริโภคเนือ้ไก่  กำรประเมินกำรสมัผสัจะเป็นกำรเก็บตวัอย่ำงเนือ้ไก่จำก

ตลำดทนัสมยั 6 พืน้ท่ีในกรุงเทพมหำนคร และ 3 จงัหวดัในเขตปริมณฑล  โดยเก็บครัง้ละ 5 ตวัอย่ำง ซ ำ้ 3 รอบ ตรวจหำ

และนับจ ำนวนเพ่ือค ำนวณควำมชุกและควำมเข้มข้นแซลโมเนลลำ รวมทัง้สิน้ 270 ตัวอย่ำง ใช้แบบ จ ำลอง 

exponential อธิบำยกำรเพ่ิมจ ำนวนแซลโมเนลลำท่ีระดับค้ำปลีก  และระดับกำรขนส่งถึงระดับครัวเรือน ใช้

แบบจ ำลอง log-linear อธิบำยกำรลดจ ำนวนแซลโมเนลลำในกำรปรุงอำหำรด้วยควำมร้อน กำรบริโภคเนือ้ไก่ของ

ประชำกรไทยโดยเฉลี่ย คือ 9.77 g/คน/วนั ค่ำเฉลี่ยเรขำคณิตควำมเข้มข้นในเนือ้ไก่สูงสดุ 4.46 MPN/g  (0.65 log 

MPN/g) ในระหว่ำงกำรวำงขำยท่ีตลำดทนัสมยั แซลโมเนลลำเพ่ิมจ ำนวนเป็น 1.03 log MPN/g       ในระหว่ำงกำร

ขนส่งจำกตลำดทนัสมยัถึงครัวเรือน แซลโมเนลลำเพ่ิมจ ำนวนเป็น 1.54 log MPN/g ในระดบัครัวเรือนผู้บริโภคปรุง

เนือ้ไก่ด้วยควำมร้อน 64oC ระยะเวลำ 1 นำที แซลโมเนลลำลดจ ำนวนเหลือ -0.53 log MPN/g เมื่อก ำหนดค่ำควำมชุก

แซลโมเนลลำคงท่ีร้อยละ 42.96 ปริมำณบริโภคเนือ้ไก่คนไทยโดยเฉลี่ย 9.77 g/คน/วนั ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะได้รับแซล

โมเนลลำจำกเนือ้ไก่เท่ำกบั 0.4049 ควำมน่ำจะเป็นในกำรเจ็บป่วยจำกแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่เท่ำกับ 0.00712 และ

ควำมเสี่ยงจำกกำรเจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรบริโภคเนือ้ไก่ท่ีมีกำรปนเปื้อนด้วย      แซลโมเนลลำเท่ำกบั 0.00288 ซึง่

จะต้องมีกำรจดัท ำมำตรกำรด้ำนกำรจดักำรควำมเสี่ยง เพ่ือควบคมุแซลโมเนลลำในทกุขัน้ตอนกำรผลิต 

 

 

ค าส าคัญ : ประเมินควำมเสี่ยงเชิงปริมำณ แซลโมเนลลำ เนือ้ไก่ กำรค้ำปลกี 

1/เลขทะเบียนวิชำกำร : 57(2)-0312-019 

2/ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 69/1 ถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

3/ภำควิชำสตัวแพทยสำธำรณสขุ คณะสตัวแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ถนนองัรีดนูงัต์ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
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Quantitative risk assessment of Salmonella spp. in chicken meat from retail to consumption1/ 
 

Bunikar Chullabodhi2/ Thanida Harintharanon2/and Suphachai Nuanualsuwan3/ 
 

Abstract 

The objective of this study is to determine the adverse effect caused by Salmonella spp. contaminated 

in the chicken meat from retail to consumption by quantitative risk assessment.         The hazard in this study is 

Salmonella spp. in chicken meat which has been implicated in the foodborne disease outbreak. For the exposure 

assessment, 5 samples of chicken meat were sampled three times from modern market in 6 Bangkok divisions 

and 3 peripheral provinces, Nonthaburi, Patumtani, and Samutsakorn. A total of 270 samples have been 

detected and enumerated for prevalence and concentration of Salmonella spp., respectively. The growth during 

retail storage including transport to household and the survival of thermal inactivation were described by               

an exponential and log-linear model, respectively. The chicken meat consumption was about        9.77 

g/person/day. The highest geometric mean concentration of Salmonella spp. at the retail was 4.46 MPN/g (0.65 

log MPN/g) then Salmonella spp. increased to 1.03 log MPN/g during 12 hrs          of storage at 10oC. Salmonella 

spp. concentration after transport from retail to household about 1 hr  at 17oC increased again to 1.54 log MPN/g. 

However, assuming that thermal inactivation by cooking at 64oC core temperature for 1 min. Salmonella spp. 

became -0.53 log MPN/g. Salmonella spp. prevalence was assumed to be constant at 42.96%. The prevalence 

including concentration of Salmonella spp. in chicken meat and chicken meat consumption was used to 

calculate probability of receiving at least one Salmonella spp. from chicken meat consumption which are 0.4049. 

For hazard characterization, the dose response model to estimate probability of infection (Pill) was 0.00712.       

The risk characterization was the integration of exposure and infection. Risk estimate of Salmonella spp. in 

chicken meat was 0.00288. Risk management options are recommended to control Salmonella spp. 

contamination along the food chain. 
Keywords : quantitative microbial risk assessment, Salmonella spp., chicken meat retail 
1/Scientific No. : 57(2)-0312-019 
2/Bureau of Livestock Standard and Certification, DLD, 69/1 Phayathai road., Ratchathewi district, Bangkok, THAILAND 10400. 
3/Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND 10330. 
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ค าน า  

 โรคอำหำรเป็นพิษ (Foodborne Diseases) เป็นปัญหำท่ีส ำคญัทำงด้ำนสำธำรณสขุระดบันำนำชำติรวมถึง

ประเทศไทย หน่วยงำนของรัฐบำลท่ีท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลด้ำนควำมปลอดภยัของอำหำร (Food Safety) เช่น กรมปศุ

สตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรเฝ้ำระวงักำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค   ในอำหำรทุก

ขัน้ตอนกำรผลิต ตัง้แต่ กำรผลิตสตัว์ (Animal Production) กำรฆ่ำสตัว์ (Slaughtering) กำรแปรรูป (Processing) 

กำรเก็บรักษำ (Storage) กำรขนส่ง (Transport) กำรกระจำยสินค้ำ (Distribution) จนกระทั่งถึงผู้ บริโภค 

(Consumer) 

 กำรเฝ้ำระวงักำรปนเปือ้นของจุลินทรีย์ก่อโรคในอำหำร (Monitoring and Surveillance) ในทุกขัน้ตอนกำร

ผลิตมีควำมส ำคญั เน่ืองจำกหำกมีกำรปนเปือ้นจุลินทรีย์ก่อโรคในบำงขัน้ตอนของกำรผลิตแล้ว จุลินทรีย์ก่อโรคก็จะคง

ตวัอยู่ในอำหำรจนกระทั่งผ่ำนไปถึงผู้บริโภค และมีควำมเป็นไปได้ที่ผู้ บริโภคจะเจ็บป่วยจำกโรคอำหำร เป็นพิษ 

นอกจำกนี ้วิธีกำรเก็บรักษำอำหำรที่ไมเ่หมำะสมในแตล่ะขัน้ตอนกำรผลิต จะท ำให้จลุินทรีย์ก่อโรค        ท่ีปนเปือ้นใน

อำหำรเจริญเติบโตเพ่ิมจ ำนวนขึน้ เป็นกำรเพ่ิมโอกำสให้ผู้บริโภคเกิดควำมเจ็บป่วย หรือมีระดบัควำมเสี่ยงต่อโรค

อำหำรเป็นพิษสูงมำกขึน้ตำมล ำดับ ทัง้นี ้หำกมีขัน้ตอนกำรผลิตท่ีสำมำรถท ำลำยหรือก ำจัดจุลินทรีย์ก่อโรคให้มี

จ ำนวนลดน้อยลงได้ ก็จะเป็นกำรลดโอกำสในกำรเกิดควำมเจ็บป่วยของผู้บริโภค หรือมีระดับควำมเสี่ยงต่อโรค

อำหำรเป็นพิษลดน้อยลงตำมล ำดบัเช่นเดียวกนั ดงันัน้ กำรเฝ้ำระวงักำรปนเปือ้นของจุลินทรีย์ก่อโรคในอำหำร จึง

เป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคัญในกำรตรวจสอบระดับกำรปนเปื้อนจุลินทรีย์ในขัน้ตอนต่ำงๆ ของกระบวนกำรผลิต   

ปัจจุบนั แนวทำงในกำรควบคมุโรคอำหำรเป็นพิษของ Codex Alimentarius Commission (CAC)     ซึ่ง

เป็นองค์กำรระหว่ำงประเทศในกำรก ำหนดมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศ คือ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง   (Risk 

Analysis) ประกอบด้วย กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบถึงระดบั

ควำมเสี่ยงของผู้บริโภค ซึ่งหำกค่ำประมำณควำมเสี่ยงท่ีประเมินได้มีระดบัสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ก็จะต้องมีกำร

ควบคุมหรือลดระดับควำมเสี่ยงให้อย่ำงในเกณฑ์ โดยกระบวนกำรท่ีเรียกว่ำ  กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk 

Management) และกระบวนกำรของผู้ ที ่ประเมินควำมเสี ่ยงและผู้ จ ัดกำรควำมเสี ่ยงมีกำรติดต่อ และ

ประสำนงำนกนั รวมถงึกำรให้ข้อมลูเก่ียวกบัควำมเสี่ยงไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือควำมปลอดภยัของอำหำร เรียกว่ำ กำร

สื่อสำรควำมเสี่ยง (Risk Communication) (FAO/WHO, 2012) 
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กำรประเมินควำมเสี่ยงจลุินทรีย์เชิงปริมำณ (Quantitative Microbial Risk Assessment: QMRA) สำมำรถ

ใช้เป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรประมำณคำ่ควำมเสี่ยง (Risk Estimate) เช่น จ ำนวนผู้ ป่วยด้วยโรคอำหำรเป็นพิษท่ีเกิด

จำกจลุินทรีย์ก่อโรค Salmonella spp. ท่ีอำจจะมีกำรปนเปือ้นในเนือ้ไก่  

กำรประเมินควำมเสี่ยงจลุินทรีย์เชิงปริมำณ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. กำรระบุอนัตรำย (Hazard Identification : HI) เป็นขัน้ตอนในกำรทบทวนและยืนยันกำรเจ็บป่วยจริง 

โดยเกิดจำกแซลโมเนลลำท่ีอำจจะมีกำรปนเปือ้นในเนือ้ไก่ และเป็นขัน้ตอนในกำรเข้ำใจถงึกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนแซล

โมเนลลำในเนือ้ไก่ท่ีอำจจะมีกำรเจริญเติบโตเพ่ิมจ ำนวนหรือถูกท ำลำย ท ำให้จ ำนวนของแซลโมเนลลำลดลงทุก

ขัน้ตอนกำรผลิตได้ (Lammerding and Fazil, 2000) 

2. กำรอธิบำยอันตรำย (Hazard Characterization : HC) เป็นขัน้ตอนในกำรค ำนวณจ ำนวน        

ผู้ บริโภคที่เจ็บป่วยโรคอำหำรเป็นพิษด้วยแซลโมเนลลำ โดยอำศัยแบบจ ำลองในรูปของสมกำรคณิตศำสตร์ 

(Buchanan et al., 2000) 

3. กำรประเมินกำรสมัผสั (Exposure Assessment : EA) เป็นขัน้ตอนในกำรค ำนวณโอกำสในกำรบริโภค

เนือ้ไก่ท่ีมีกำรปนเปื้อนด้วยแซลโมเนลลำ โดยอำศัยข้อมูลควำมชุกและจ ำนวนแซลโมเนลลำท่ีปนเปื้อนในเนือ้ไก่  

รวมถงึปริมำณกำรบริโภคเนือ้ไก่ (Consumption) (Lammerding and Fazil, 2000) 

ขัน้ตอนกำรประเมินกำรสมัผสั เป็นกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนแซลโมเนลลำทุกในขัน้ตอนกำร

ผลิต ตัง้แต่ กำรผลิตสตัว์ (Animal Production) กำรฆ่ำสตัว์ (Slaughtering) กำรแปรรูป (Processing)    กำรเก็บ

รักษำ (Storage) กำรขนส่ง (Transport) และกำรกระจำยสินค้ำ (Distribution) จนกระทัง่ถึงผู้บริโภค (Consumer) 

บำงขัน้ตอนในกำรผลิตอำจจะท ำให้แซลโมเนลลำมีกำรเจริญเติบโตเพ่ิมจ ำนวนมำกขึน้ ในขณะท่ีบำงขัน้ตอนอำจจะ

ท ำลำยหรือก ำจดัแซลโมเนลลำให้มีจ ำนวนลดน้อยลงก็ได้ 

4. กำรอธิบำยควำมเสี่ยง (Risk Characterization : RC) เป็นขัน้ตอนในกำรค ำนวณจ ำนวนผู้ ป่วยด้วยโรค

อำหำรเป็นพิษจำกกำรบริโภคเนือ้ไก่ท่ีปนเปื้อนแซลโมเนลลำ ขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นกำรบูรณำกำรเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

ระหว่ำงขัน้ตอนกำรอธิบำยอันตรำย (ขัน้ตอนท่ี 2) และขัน้ตอนกำรประเมินกำรสัมผัส (ขัน้ตอนท่ี 3) เข้ำด้วยกัน 

จำกนัน้จงึน ำข้อมลูทัง้หมดมำวิเครำะห์และค ำนวณได้เป็นคำ่ประมำณควำมเสี่ยง ซึง่ก็คือระดบัควำมเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จำก

กำรบริโภคเนือ้ไก่ หรือจ ำนวนผู้ ป่วยตอ่จ ำนวนประชำกรท่ีบริโภคเนือ้ไก่ (Buchanan et al., 2000) 
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วตัถปุระสงค์ของกำรศกึษำในครัง้นี ้เป็นกำรประเมินผลกระทบด้ำนสขุภำพจำกแซลโมเนลลำท่ีปนเปือ้นใน

เนือ้ไก่จำกกำรค้ำปลีกถึงกำรบริโภค ท ำให้ทรำบค่ำประมำณควำมเสี่ยงพืน้ฐำนของเนือ้ไก่ ซึง่สำมำรถน ำไปใช้เป็น

เคร่ืองมือในกำรก ำหนดระดับกำรปนเปื้อนแซลโมเนลลำในทุกขัน้ตอนกำรผลิต (Microbiological limit setting 

tool) และเพ่ือเป็นข้อมลูในกำรเฝ้ำระวงัทำงด้ำนควำมปลอดภยัของกำรปนเปือ้นแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ 

อุปกรณ์และวิธีการ  

1. กำรระบุอนัตรำย (Hazard Identification : HI) เป็นกำรทบทวนและยืนยนักำรเจ็บป่วยโรคอำหำร เป็น
พิษจริงท่ีเกิดจำกอันตรำยหรือจุลินทรีย์ก่อโรค โดยจุลินทรีย์ก่อโรคท่ีใช้ในกำรศึกษำครัง้นีค้ือ แซลโมเนลลำ 
(Non-typhoidal Salmonella spp.) 

2. กำรอธิบำยอนัตรำย (Hazard Characterization : HC) เป็นกำรประเมินควำมน่ำจะเป็นหรือจ ำนวน
ผู้ ป่วยท่ีต่อเน่ืองจำกกำรสมัผัสกับจุลินทรีย์ก่อโรค (Pill) โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรประเมินกำรสัมผัส (ขัน้ตอนท่ี 3) 
ขัน้ตอนนีจ้ะอำศยัแบบจ ำลองในรูปของสมกำรคณิตศำสตร์ในกำรวิเครำะห์ เรียกว่ำ Dose – Response model 
แบบจ ำลองนีจ้ะประมำณจ ำนวนกำรเจ็บป่วย ซึง่จะขึน้อยู่กบัชนิดของจลุินทรีย์ก่อโรค  (ไมข่ึน้กบัชนิดของอำหำร)  ใน
กำรศกึษำครัง้นีใ้ช้แบบจ ำลอง Beta – Poisson ดงัสมกำร (1) 

 

















Dose
Pill 11     (1) 

 

ค่ำ  และ   เท่ำกบั 0.1324 และ 51.45 ตำมล ำดบั  Dose คือ จ ำนวนแซลโมเนลลำท่ีเข้ำสู่ร่ำงกำยจำก

กำรบริโภคเนือ้ไก่ ค ำนวณจำกผลคูณของควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำหลงัจำกผ่ำนกำรปรุงอำหำรด้วยควำม

ร้อนแล้ว (log MPN/g) และปริมำณกำรบริโภคเนือ้ไก่ตอ่วนั (g/day) (FAO/WHO, 2012)   

3. กำรประเมินกำรสัมผัส (Exposure Assessment : EA) เป็นกำรประเมินโอกำสในกำรได้รับ         
แซลโมเนลลำท่ีอำจจะปนเปื้อนมำกับเนือ้ไก่ท่ีบริโภคเข้ำสู่ร่ำงกำย โดยกำรเก็บตวัอย่ำงเนือ้ไก่จำกตลำดทันสมัย
จ ำนวน 5 ตวัอย่ำง/ครัง้ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึง่แบ่งเป็น 6 พืน้ท่ี รวมถงึจงัหวดัในเขตปริมณฑล คือ จงัหวดันนทบรีุ 
จงัหวดัปทมุธำนี และจงัหวดัสมทุรสำคร เก็บทัง้หมด 3 ครัง้ จำกนัน้แบ่งตวัอย่ำงออกเป็น  2 ส่วน จะมีตวัอย่ำงทัง้สิน้ 
270 ตวัอย่ำง สง่ตวัอย่ำงเพ่ือตรวจวิเครำะห์ท่ีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสขุ   
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 2004503234022516 TEMP.TEMP..EXPhr/log 

1) ตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงจ ำนวน 135 ตัวอย่ำง โดยใช้วิธีกำรมำตรฐำน EN ISO 6579: 

2002/A1:2007 Microbiology of food and animal feeding stuffs, Horizontal method for the detection of 

Salmonella spp. Amendment 1: Annex D: Detection of Salmonella spp. (ISO 6579:2002/A1:2007) จะได้

ข้อมลูควำมชกุ (Prevalence)  

2) ตรวจวิเครำะห์ตวัอย่ำงจ ำนวน 135 ตวัอย่ำง ด้วยวิธี Most Probable Method (MPN)     จะได้

ข้อมลูควำมเข้มข้น (Concentration)  

ข้อมูลกำรบริโภคเนือ้ไก่โดยเฉลี่ยของประชำกรไทยโดยประมำณ 9.77 g/คน/วัน สืบค้นจำกฐำนข้อมูล

ปริมำณอำหำรที่คนไทยบริโภค ในกลุม่ประชำกรอำยมุำกกวำ่ 3 ปีขึน้ไป คำ่เปอร์เซน็ต์ไทล์ท่ี 97.5 ของปริมำณอำหำร

ท่ีบริโภค เฉพำะผู้ ท่ีบริโภค (Eater only) ของส ำนกัมำตรฐำนสินค้ำและระบบคุณภำพ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำ

เกษตรและอำหำรแห่งชำติ ท่ี website: http://consumption.acfs.go.th/index.php (ส ำนกังำนมำตรฐำนสินค้ำ

เกษตรและอำหำรแห่งชำติ, 2550) 

เน่ืองจำกแซลโมเนลลำเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมจ ำนวนในอำหำรได้ หำกมีกำรเก็บรักษำ

อำหำรไว้ในสภำวะที่เหมำะสมในกำรเจริญเติบโตของแซลโมเนลลำ  โดยปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของ  

แซลโมเนลลำในอำหำร (Factors Affecting Growth) เช่น อณุหภูมิ (Temperature) ควำมเป็นกรดด่ำง (pH) และ

ปริมำณน ำ้ในเนือ้ไก่ เป็นต้น ซึง่ปัจจัยเหล่ำนีม้ีควำมเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรเก็บรักษำเนือ้ไก่ (Storage) โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงปัจจยัอณุหภมูิ ดงัสมกำร (2) 

 

(2) 

 

อณุหภมูิและระยะเวลำในกำรเก็บรักษำเนือ้ไก่ (Storage Temperature and Time) เป็นปัจจยัส ำคญัในกำร

ก ำหนดกำรเจริญเติบโตและเพ่ิมจ ำนวนของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ ทัง้นี ้อณุหภมูิจะท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดอตัรำกำร

เจริญเติบโตต่อหนึ่งหน่วยเวลำ โดยทัว่ไปแซลโมเนลลำจะมีอตัรำกำรเจริญเติบโตเร็วขึน้เมื่ออุณหภูมิสงูขึน้ใกล้เคียงกับ

อณุหภูมิร่ำงกำย และระยะเวลำในกำรเก็บรักษำเนือ้ไก่จะท ำให้ทรำบจ ำนวนแซลโมเนลลำท่ีเจริญ เติบโตจริงของ

http://consumption.acfs.go.th/index.php
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อณุหภูมิท่ีเก็บรักษำเนือ้ไก่ ในกำรศกึษำครัง้นี ้จะพิจำรณำสภำวะกำรเก็บรักษำเนื อ้ไก่จำกโรงเชือดถึงผู้บริโภค แบ่ง

ออกเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั คือ   

1) สภำวะกำรวำงขำยเนือ้ไก่ในตลำดทันสมัย คือ อุณหภูมิ 10oC ใช้เวลำประมำณ 12 ชั่วโมง 

(ศภุชยัและโอภำส, 2550) เมื่อแทนค่ำ 10oC ในสมกำร (2) จะได้อตัรำกำรเจริญเติบโตของแซลโมเนลลำ           ท่ี

อณุหภมูิ 10oC (FAO/WHO, 2012)  

2) สภำวะกำรเก็บรักษำเนือ้ไก่ในขัน้ตอนกำรขนส่งจำกตลำดทันสมยัถึงครัวเรือน คือ อุณหภูมิ 

17oC ใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง (ศุภชัยและโอภำส, 2550) เมื่อแทนค่ำ 17oC ในสมกำร (2) จะได้อัตรำกำร

เจริญเติบโตของแซลโมเนลลำท่ีอณุหภมูิ 17oC (FAO/WHO, 2012) 

 ขัน้ตอนต่อไปหลงัจำกเนือ้ไก่ถึงครัวเรือนของผู้บริโภค คือ กำรปรุงอำหำรด้วยควำมร้อน ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ี

สำมำรถลดควำมเข้มข้นหรือก ำจัดแซลโมเนลลำได้ตำมสดัส่วนของเวลำในกำรปรุงอำหำร  ข้อมูลตำมรำยงำนของ 

FAO/WHO (2012) พบว่ำ ควำมร้อนของกำรปรุงอำหำรอยู่ท่ีอณุหภูมิ 64oC ในเวลำประมำณ 1 นำที โดยอตัรำกำร

ท ำลำยแซลโมเนลลำท่ีอณุหภมูิ 64oC จะค ำนวณได้จำกสมกำร (3)  

 

64D

timeonInactivati
reductionLog       (3) 

 

โดยท่ี D64 ของแซลโมเนลลำเท่ำกบั 0.48 นำที และระยะเวลำในกำรปรุงอำหำร (Inactivation Time) เท่ำกบั 

1 นำที ดงันัน้ เมื่อแทนทัง้ 2 คำ่ลงไปในสมกำร (3) ก็จะได้กำรท ำลำยแซลโมเนลลำ คือ 2.08 log  

จำกนัน้ จงึค ำนวณควำมน่ำจะเป็นในกำรสมัผสักบัแซลโมเนลลำ (Probability of Exposure) โดยอำศยั

สมกำร (4) 

 

  Dose
E EXPPP log101*       (4) 
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โดยท่ี P คือ ควำมชกุ (Prevalence) ของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ ค ำนวณจำกสดัส่วนจ ำนวนตวัอย่ำง เนือ้ไก่

ที่ตรวจวิเครำะห์พบกำรปนเปื้อนแซลโมเนลลำต่อจ ำนวนตวัอย่ำงเนือ้ไก่ทัง้หมดที่ตรวจ และ Dose คือ จ ำนวน

แซลโมเนลลำท่ีเข้ำสูร่่ำงกำย ดงัเช่นสมกำร (1) (FAO/WHO, 2012)   

4. กำรอธิบำยควำมเสี่ยง (Risk Characterization : RC) เป็นขัน้ตอนในกำรประเมินควำมน่ำจะเป็นหรือ
ควำมเป็นไปได้ท่ีผู้บริโภคเจ็บป่วยด้วยโรคอำหำรเป็นพิษ จำกกำรบริโภคเนือ้ไก่ท่ีอำจจะมีกำรปนเปื้อนด้วย แซล
โมเนลลำ โดยขัน้ตอนนีจ้ะเป็นกำรบูรณำกำรผลท่ีได้จำกขัน้ตอนกำรประเมินกำรสมัผสั (ขัน้ตอนท่ี 3) และ ขัน้ตอน
กำรอธิบำยอนัตรำย (ขัน้ตอนท่ี 2) ซึง่ค ำนวณได้โดยกำรคูณ PE ในสมกำร (4) จำกขัน้ตอนกำรประเมินกำรสมัผัส 
(ขัน้ตอนท่ี 3)  และ Pill  ในสมกำร (1) จำกขัน้ตอนกำรอธิบำยอนัตรำย (ขัน้ตอนท่ี 2)  เข้ำด้วยกนั  ท ำให้ได้ค่ำประมำณ
ควำมเสี่ยง (Risk Estimate) ดงัสมกำร (5)  
 

Risk = PE x Pill       (5) 

 

ผลการทดลอง  

 ค่ำเฉลี่ยเรขำคณิต (Geometric Mean) ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่จำกโรงเชือด ณ    ตลำด

ทนัสมยั ดงัตำรำงท่ี 1 อยู่ระหว่ำง 0.29 – 4.46 MPN/g อย่ำงไรก็ตำม ในกำรศึกษำครัง้นีจ้ะใช้ควำมเข้มข้นของแซล

โมเนลลำสูงสุดในเนือ้ไก่ 4.46 MPN/g หรือ 0.65 log MPN/g เพรำะกำรเลือกสภำวะท่ีเลวร้ำยท่ีสุด (Worst Case 

Scenario) จะท ำให้ได้ค่ำควำมเสี่ยงสงูท่ีสดุ และเพ่ือก ำหนดกำรจดักำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ท่ีเข้มงวดท่ีสดุ 

โดยท ำให้อำหำรมีควำมปลอดภยัท่ีสำมำรถครอบคลมุเนือ้ไก่ท่ีมีควำมเข้มข้นต ่ำกวำ่ได้ด้วย 

ตารางที่ 1  ความชุก (%) และ ความเข้มข้นของแซลโมเนลลา (MPN/g) ในเนือ้ไก่จากตลาดทนัสมัย 

เขต / จงัหวดั ควำมชกุ* คำ่ต ่ำสดุ 
Geometric 

Mean 

Estimated 90th 

Percentile 
คำ่สงูสดุ 

กรุงเทพกลำง 0 (0/15)** 0.29 0.31 0.46 0.92 

กรุงเทพตะวนัออก 47 (7/15) 0.29 1.68 43.98 120 

กรุงเทพเหนือ 0 (0/15) 0.29 0.29 0.29 0.29 
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กรุงเทพใต้ 87 (13/15) 0.29 2.93 20.83 24 

ธนบรีุเหนือ 33 (5/15) 0.29 0.72 4.39 23 

ธนบรีุใต้ 60 (9/15) 0.29 4.46 150.87 460 

นนทบรีุ 53 (8/15) 0.29 1.08 6.23 9 

ปทมุธำนี 40 (6/15) 0.29 3.06 274.99 1,200 

สมทุรสำคร 67 (10/15) 0.29 2.30 22.17 43 

* คำ่ควำมชกุเฉลี่ยร้อยละ 42.96  

** (จ ำนวนบวกตอ่แซลโมเนลลำ / จ ำนวนตวัอย่ำง) 

 เนือ้ไก่จำกโรงเชือดผ่ำนขัน้ตอนกำรวำงขำยท่ีตลำดทนัสมยัท่ีอณุหภมูิ 10oC โดยกำรวำงขำยใช้ระยะเวลำ

ประมำณ 12 ชัว่โมง  ดงันัน้ 

     -  ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำเพ่ิมจ ำนวนขึน้มำ  = 0.38 log   

-  ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำจำกตลำดทนัสมยัจงึมีควำมเข้มข้น = 0.65 log + 0.38 log  

 = 1.03 log MPN/g 

 

เนือ้ไก่จำกตลำดทนัสมยัผ่ำนขัน้ตอนกำรขนสง่จำกตลำดทนัสมยัถงึครัวเรือน ณ อณุหภมูิ 17oC โดยกำร

ขนสง่ใช้ระยะเวลำประมำณ 1 ชัว่โมง ดงันัน้ 

     -  ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำเพ่ิมจ ำนวนขึน้มำอีก  = 0.51 log   

     -  ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำในครัวเรือนจงึมีควำมเข้มข้น = 1.03 log + 0.51 log   

 = 1.54 log MPN/g 

ในระดบัครัวเรือน เนือ้ไก่ได้ผ่ำนกำรปรุงอำหำรโดยใช้ควำมร้อนท่ีอณุหภมูิ 64oC เป็นระยะเวลำนำน

ประมำณ 1 นำที ดงันัน้  

     -  ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำลดลง = 2.07 log 
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     -  ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำหลงัปรุงอำหำรจงึมีควำมเข้มข้น = 1.54 log - 2.07 log    

 = - 0.53 log MPN/g  

โดยท่ีมีข้อสมมุติฐำนว่ำ ควำมชุกของแซลโมเนลลำตัง้แต่ระดับค้ำปลีกถึงระดับครัวเรือนไม่มีกำร

เปลี่ยนแปลง เท่ำกับร้อยละ 42.96 (จ ำนวนบวกต่อแซลโมเนลลำ 58 ตัวอย่ำง/จ ำนวนตัวอย่ำงทัง้หมด             

135 ตวัอย่ำง) ปริมำณกำรบริโภคเนือ้ไก่ของคนไทยโดยเฉลีย่ประมำณ 9.77 g/คน/วนั เม่ือคณูกบัควำมเข้มข้น แซล

โมเนลลำในเนือ้ไก่ -0.53 log MPN/g (0.29 MPN/g) จะได้เป็นปริมำณแซลโมเนลลำท่ีได้รับเข้ำสูร่่ำงกำย (Dose) 

เท่ำกบั 2.85 MPN ดงันัน้เม่ือแทนคำ่ควำมชกุ (42.96%) และปริมำณแซลโมเนลลำ (2.85 MPN) ลงในสมกำร (4) ก็

จะได้ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะได้รับสมัผสัแซลโมเนลลำจำกเนือ้ไก ่(PE) เท่ำกบั 0.4049 นอกจำกนี ้    เม่ือแทนคำ่ปริมำณ

แซลโมเนลลำ ลงในสมกำร (1) ก็จะได้ควำมน่ำจะเป็นในกำรเจ็บป่วยจำกแซลโมเนลลำ (Pill) เท่ำกบั  0.00712  เม่ือ

แทนคำ่ PE และ Pill ลงในสมกำร (5) หรือ เป็นคณูกนัของทัง้ 2 คำ่ ก็จะได้ควำมเสี่ยงจำกกำรเจ็บป่วยเน่ืองจำกกำร

บริโภคเนือ้ไก่ท่ีมีกำรปนเปือ้นด้วยแซลโมเนลลำเท่ำกบั 0.00288 

 

วิจารณ์ 

 แม้ว่ำควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่เร่ิมต้นที่ระดบัค้ำปลีก จะอยู่ในระดบัต ่ำประมำณ 4.46 

MPN/g แต่เน่ืองจำกแซลโมเนลลำสำมำรถเจริญเติบโตได้ใน 2 ขัน้ตอน คือ กำรวำงขำยในตลำดทันสมยั และ กำร

ขนสง่จำกตลำดทนัสมยัถงึครัวเรือนของผู้บริโภค ท ำให้แซลโมเนลลำมีกำรเพ่ิมจ ำนวนอย่ำงน้อย 2 และ 3 เท่ำ เป็น 11 

MPN/g และ 34 MPN/g ตำมล ำดบั ประกอบกบัควำมชุกของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่อยู่ในระดบัสงูประมำณร้อยละ 

42.96 ท ำให้ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะได้รับสมัผสัแซลโมเนลลำจำกเนือ้ไก่ เท่ำกบั 0.40 ซึง่เป็นคำ่ท่ีสงู และควำมน่ำจะเป็น

ในกำรเจ็บป่วยจำกแซลโมเนลลำเท่ำกับ 0.00712 หมำยควำมว่ำ หำกได้รับปริมำณแซลโมเนลลำ 2.85 MPN 

จ ำนวน 1,000 ครัง้ จะมีโอกำสเจ็บป่วยไมเ่กิน 8 ครัง้  

 ส ำหรับคำ่ประมำณควำมเสี่ยงของแซลโมเนลลำจำกกำรบริโภคเนือ้ไก่ จำกกำรศกึษำครัง้นีเ้ท่ำกบั 0.00288 

หมำยควำมวำ่ ผู้บริโภคจ ำนวน 1,000 คน ท่ีบริโภคเนือ้ไก่ จะมีผู้ เจ็บป่วยประมำณ 3 – 4 คน/วนั และจ ำนวนผู้ป่วยก็

จะสงูมำกขึน้ตำมสดัสว่นของผู้บริโภค เช่น หำกประชำกรไทยทัง้ประเทศจ ำนวน 65 ล้ำนคนบริโภคเนือ้ไก่ จะมี

ประชำกรไทยประมำณ 187,470 คน ท่ีจะป่วยด้วยแซลโมเนลลำท่ีปนเปือ้นในเนือ้ไก ่ทัง้นี ้จ ำนวนผู้ ป่วยจำกทัง้ Food 
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Poisoning และ Acute Diarrhea ในทกุผลิตภณัฑ์อำหำรท่ีรำยงำนโดยกระทรวงสำธำรณสขุ จะมีผู้ ป่วยด้วยแซล

โมเนลลำประมำณ 154 คน/วนั หรือ 56,255 คน/ปี (กรมควบคมุโรค, 2555)  

 

สรุปและข้อเสนอแนะ  

 กำรประเมินควำมเสี่ยงเชิงปริมำณของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่จำกกำรค้ำปลีกถึงกำรบริโภคในครัง้นี ้ท ำให้

ทรำบค่ำประมำณควำมเสี่ยงพืน้ฐำนของเนือ้ไก่ ซึ่งสำมำรถใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรก ำหนดระดบักำรปนเปื้อน

จุลินทรีย์ก่อโรคในกระบวนกำรผลิตอำหำร (Microbiological limit setting tool) และสำมำรถใช้ข้อมลูท่ีได้ น ำไป

เปรียบเทียบระหวำ่งมำตรฐำนควำมปลอดภยัของจลุินทรีย์ก่อโรคในเนือ้ไก่ภำยในประเทศ มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ 

และมำตรฐำนของประเทศท่ีน ำเข้ำ (Microbiological standard comparison) หน่วยงำนของภำครัฐ  ซึง่ก็คือกรมปศุ

สตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตดัสินใจในกำรพิจำรณำ หรือก ำหนดมำตรฐำนกำร

ปนเปือ้นของจลุินทรีย์ก่อโรคในเนือ้ไก่ (Microbiological limit) หรือก ำหนดมำตรกำรด้ำนกำรจดักำรควำมเสี่ยง (Risk 

management options)  

ดงันัน้ เมื่อมีกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภยัของผู้บริโภคจำกแซลโมเนลลำ จ ำเป็นจะต้องมีกำรก ำหนด

มำตรกำรด้ำนกำรจดักำรควำมเสี่ยง (Risk management options) ในขัน้ตอนกำรผลิตตัง้แต่ในระดบัฟำร์มเลีย้งไก่

เนือ้ โรงฆ่ำไก่เนือ้ กำรขนส่งซำกไก่ กำรเก็บรักษำเนือ้ไก่ในระดบัค้ำปลีก และกำรให้ควำมรู้แก่ผู้บริโภคในกำรปรุง

อำหำร จะช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรปนเปือ้นแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้บริโภคจะได้บริโภค

อำหำรที่มีควำมปลอดภยั 
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โมเนลลำในเนือ้ไก่ทำงห้องปฏิบตัิกำร 
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การตรึงเนือ้เยื่อทางจุลพยาธิวิทยาโดยใช้คล่ืนไมโครเวฟ 

 

ทริกา จนัทมณีโชติ*   เจษฎา รัตโณภาส   ลัดดา ตรงวงศา สนทนา มิมะพนัธ์ุ    

 

บทคัดย่อ 

 กำรทดลองนีม้ีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดระยะเวลำกำรตรึงเนือ้เย่ือโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ และเปรียบเทียบ

คณุภำพสไลด์เนือ้เย่ือกบัวิธีดัง้เดิมท่ีใช้ในห้องปฏิบตัิกำร โดยท ำกำรตรึงเนือ้เย่ือ สมอง ปอด ตบั ม้ำม ไต หวัใจ ต่อม

น ำ้เหลือง ตบัอ่อนและล ำไส้ของสกุร 5 ตวั และเนือ้เย่ือไก่ ได้แก่ สมอง  หลอดลม  ปอด ตบั ตบัอ่อน ม้ำม ไต หวัใจ  

กระเพำะแท้ กระเพำะบดและล ำไส้  จ ำนวน 5 ตวั ขนำดประมำณ 1 ลกูบำศก์เซนติเมตร ในสำรละลำย 10% neutral 

buffered formalin โดยใช้เตำไมโครเวฟท่ีก ำลงัไฟฟ้ำ 450 วตัต์ เวลำ 90, 120 และ150 วินำที จำกนัน้น ำมำตดัแต่ง

ให้หนำประมำณ 3 มิลลิเมตร น ำไปผ่ำนกระบวนกำรเตรียมเนือ้เย่ือ ท ำบลอ็กเนือ้เย่ือและตดัหนำประมำณ 3 ไมครอน 

วำงบนสไลด์และย้อมด้วยสี hematoxylin and eosin (H&E) แล้วตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์ โดยนกัพยำธิวิทยำ 3 คน 

เพ่ือหำคำ่เฉลี่ยคณุภำพสไลด์เนือ้เย่ือ พบว่ำเวลำท่ีเหมำะสมในกำรตรึงเนือ้เย่ือสกุรและไก่คือ 150 วินำที     กำรตรึง

เนือ้เย่ือด้วยคลื่นไมโครเวฟให้ผลเป็นท่ีน่ำพอใจ ควำมสมบูรณ์และกำรติดสีของเซลล์ใกล้เคียงกบักำรตรึงแบบปกติ 

และสำมำรถลดเวลำกำรเตรียมตวัอย่ำงและวินิจฉยัโรคทำงจลุพยำธิวิทยำ ลงได้ประมำณ 24 ชัว่โมง 
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Histological  fixation  by microwave  irradiation 

 

Tharika  Chantamaneechote*   Jadsada  Ratthanophart 

Ladda  Trongwongsa    Sontana  Mimapan 

 

Abstract 

This experiment intends to reduce fixation time by microwave irradiation  technique and 

compares the quality of staining from that method with the conventional fixation process. Tissue samples, 

brain, lung, liver, spleen, kidney, heart, lymph node, pancrease and intestine from 5 pigs and brain, 

trachea, lung, liver, pancrease, spleen, kidney, heart, proventiculus, gizzard and intestine samples from 5 

chickens were cut upto approximately 1 cm3. Subsequently, all those tissues were fixed in 10% neutral 

buffered formalin by means of microwave oven fixation at 450 watt at different time of fixation 90, 120 and 

150 seconds. Thereafter, microwave irradiated tissues were trimmed to 3 mm. and subjected to make 

histological samples by routine histological process. The histological samples were embedded so that 

the paraffin- embedded blocks were made, and they were sectioned to 3 µm. put on glass slides and 

stained with hematoxylin and eosin (H&E). Thereafter, the histological slides were evaluated by 3 

pathologists in order to find the mean scores of staining quality of the microwave fixation samples. We 

conclude that the most suitable fixation time by microwave irradiation technique in this experiment is 150 

seconds  giving the similar results of staining quality as the control group. Moreover, another advantage 

of microwave-irradiated fixed tissue relatively reduces approximately 24 hours, the time consuming 

process of producing routine histological slides. 

 

Keyword : Tissue fixation, histopathology, microwave irradiation 
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บทน า 

กำรเตรียมสไลด์เนือ้เย่ือส ำหรับศึกษำทำงจุลพยำธิวิทยำ เพ่ือสนับสนุนกำรวินิจฉัยโรคนัน้ หลังจำก

ห้องปฏิบัติกำรพยำธิวิทยำได้รับตวัอย่ำง ซึง่อำจจะเป็นซำกสตัว์หรืออวยัวะ เมื่อท ำกำรผ่ำซำกและตรวจหำรอยโรค

ด้วยตำเปลำ่แล้วจงึตดัชิน้เนือ้มำท ำกำรตรึง (fixation) ทนัที เพ่ือป้องกนักำรเสื่อมสลำยของเซลล์และรักษำสภำพของ

เซลล์ให้เหมือนกับขณะท่ีสตัว์มีชีวิต นอกจำกนีย้งัช่วยรักษำสภำพควำมเป็นแอนติเจนของเชือ้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์

มำกส ำหรับกำรชนัสตูรโดยวิธี Immunohistochemistry (Kok and Boon, 1992) โดยทัว่ไปจะท ำกำรตรึงเนือ้เย่ือโดย

กำรแช่ใน 10% neutral buffered formalin เป็นเวลำอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิห้อง (Sheehan and 

Hrapchak, 1980) ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีใช้เวลำนำนและอำจมีผลให้เซลล์หดตวั และ formalin บำงส่วนเกิดกำรเปลี่ยนรูป

เป็นตะกอนของ formic acid มีลกัษณะเป็นผลกึสีน ำ้ตำลเข้มแทรกอยู่ในเนือ้เย่ือ ผลกึดงักล่ำวจะอยู่ในเนือ้เย่ืออย่ำง

ถำวร   ถึงแม้เนือ้เย่ือนัน้จะผ่ำนสำรเคมีต่ำงๆ ในขบวนกำรเตรียมสไลด์เนือ้เย่ือแล้วก็ตำม ซึ่งจะส่งผลต่อกำรศึกษำ

ทำงพยำธิวิทยำ นอกจำกนีย้ังเกิดปฏิกิริยำ cross-linking ระหว่ำงกรดอะมิโนในเนือ้เย่ือ ท ำให้ไปคลุมหรือบดบัง

แอนติเจน (Mason and Leary, 1991; Pitol et al., 2007)   ท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรแปลผล และอำจน ำไปสู่กำร

ชันสูตรท่ีคลำดเคลื่อนได้ ดังนัน้เพ่ือให้ได้สไลด์เนือ้เย่ือท่ีมีคุณภำพ  จึงต้องลดระยะเวลำในกำรตรึงเนือ้เย่ือ เพ่ือ

ป้องกันกำรตกผลึกของ formic acid และเกิดปฏิกิริยำ cross-linking ดงักล่ำวโดยน ำเตำไมโครเวฟมำใช้ในกำร

พฒันำเทคนิคกำรเตรียมเนือ้เย่ือ เพ่ือกำรศกึษำทำงจลุพยำธิวิทยำ  

ปัจจุบนัมีกำรน ำเตำไมโครเวฟมำใช้ในห้องปฏิบตัิกำรพยำธิวิทยำอย่ำงกว้ำงขวำง โดยอำศยัคณุสมบตัิของ

คลื่นไมโครเวฟท่ีสำมำรถผลิตควำมร้อนได้รวดเร็ว ท ำให้โมเลกลุของสำรเคมีสัน่สะเทือนและแทรกซมึเข้ำสู่ตวัอย่ำงได้

เร็วและทั่วถึงกว่ำแหล่งให้ควำมร้อนอื่นๆ (Leong, 1991) จึงช่วยลดระยะเวลำในกำรเตรียมสไลด์เน่ือเย่ือหลำยๆ 

ขัน้ตอน เช่น  กำรต รึง เ นื อ้ เ ย่ื อ  กำรเต รียมและย้อมสี เ นื อ้ เ ย่ือ  ตลอดจนกำรย้อมสไลด์ เ นื อ้ เ ย่ือโดยวิ ธี 

Immunohistochemistry เป็นต้น ซึง่มีรำยงำนกำรน ำคลื่นไมโครเวฟมำใช้ตรึงเนือ้เย่ือได้เป็นครัง้แรกในปี 1970 โดย 

Mayer หลงัจำกนัน้ก็มีกำรน ำเทคนิคนี ้มำใช้อย่ำงกว้ำงขวำง แต่อย่ำงไรก็ตำม พลงังำนควำมร้อนและระยะเวลำท่ีใช้

ต้องมีควำมเหมำะสมท่ีจะไม่ไปท ำลำยเนือ้เย่ือ ซึ่งควำมร้อนของตวัอย่ำงและสำรละลำยจะสมัพันธ์กับ ขนำดและ

จ ำนวนชิน้เนือ้ ปริมำณสำรเคมี ก ำลงัไฟฟ้ำ (วตัต์) และเวลำท่ีใช้ (Leong, 1991) ดงันัน้ กำรศึกษำเพ่ือหำอณุหภูมิ

และระยะเวลำท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรตรึงเนือ้เย่ือในครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำเทคนิคกำรตรวจวินิจฉัยทำง

พยำธิวิทยำให้รวดเร็วขึน้ โดยลดระยะเวลำในกำรตรึงเนือ้เย่ือด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
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วิธีการ 

เก็บตัวอย่ำงสมอง ปอด ตับ ม้ำม ไต หัวใจ ต่อมน ำ้เหลือง ตบัอ่อนและล ำไส้ของสุกร 5 ตัว       รวม 45 

ตวัอย่ำง และตวัอย่ำงเนือ้เย่ือไก่ได้แก่ สมอง  หลอดลม  ปอด ตบั ตบัอ่อน ม้ำม ไต หวัใจ  กระเพำะแท้ กระเพำะบด

และล ำไส้ จ ำนวน 5 ตัว รวม 55 ตัวอย่ำง น ำมำตัดให้มีควำมหนำ 1 เซนติเมตร แล้วน ำไปใส่ในโถแก้วท่ีบรรจุ

สำรละลำย 10% neutral buffered formalin ปริมำตร 300 มิลลิลิตรต่อตวัอย่ำงไก่หรือสกุร 1 ตวั ซึง่แต่ละตวัอย่ำง

แบ่งกำรทดลองเป็น 4 กลุม่ 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มควบคุม ท ำกำรตรึงท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 24 ชั่วโมง แล้วน ำมำตดัแต่งให้มีควำมหนำ 

ประมำณ 3 มิลลิเมตร จำกนัน้ น ำไปผ่ำนกระบวนกำรเตรียมเนือ้เย่ือ  ท ำบลอ็กพำรำฟิน  แล้วตดัให้เป็นแผ่นหนำ 3-4 

ไมครอน วำงบนแผ่นสไลด์แก้วและย้อมสไลด์เนือ้เย่ือด้วยสี hematoxylin and eosin (H&E) ตำมวิธีของ Luna 

(1968) 

 กลุ่มท่ี 2-4 ท ำกำรตรึงทนัที โดยใช้เตำไมโครเวฟ (SANYO ; EM-SL 30 N) ก ำลงัไฟฟ้ำ 450 วตัต์ เวลำ 90, 

120 และ 150 วินำทีตำมล ำดับ จำกนัน้วัดอุณหภูมิสำรละลำย แล้วน ำมำตัดแต่งให้มีควำมหนำประมำณ 3 

มิลลิเมตร และน ำไปผ่ำนกระบวนกำรเตรียมเนือ้เย่ือและย้อมสี 

จำกนัน้น ำสไลด์เนือ้เย่ือทัง้หมดทัง้ 4 กลุ่ม ไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพ่ือดโูครงสร้ำงของเซลล์ กำรติดสี

ของสว่นประกอบของเซลล์ เช่น นิวเคลียส ไซโตพลำสม และกำรตกตะกอนของ formic acid   เป็นต้น ของแตล่ะกลุ่ม

ทดลอง โดยนกัพยำธิวิทยำ 3 คน เพ่ือให้คะแนนคณุภำพสไลด์และน ำมำหำคำ่เฉลี่ย โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดงันี ้

   0 = ย้อมไมต่ิดสีทัง้ใน nucleus และ cytoplasm มีกำรเสื่อมสภำพของเซลล์ 

  1 = พบกำรติดสีใน nucleus และ cytoplasm ไมส่ม ่ำเสมอโดยพบกำรเสื่อมสภำพบำงสว่นของ  

                         เซลล์ 

  2 = พบกำรติดสีใน nucleus และ cytoplasm จำงหรือเข้มกวำ่ปกติ โดยสภำพของเซลล์ปกติ 

   3 = พบกำรติดสีแบบปกติ และสภำพของเซลล์ปกติ 

   ถ้ำคะแนนเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ 2 ถือวำ่คณุภำพสไลด์อยู่ในเกณฑ์ท่ีสำมำรถชนัสตูรรอยโรคได้ 
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ผล 

 จำกกำรทดลองตรึงเนือ้เย่ือด้วยคลื่นไมโครเวฟก ำลงัไฟฟ้ำ 450 วตัต์ ในเวลำ 90, 120 และ150 วินำที วดั

อณุหภมูิสำรตรึงเนือ้เย่ือได้ 50, 57 และ 63 องศำเซลเซียส ตำมล ำดบั ส ำหรับคะแนนเฉลี่ยคณุภำพสไลด์เนือ้เย่ือสกุร

เท่ำกบั 2.84, 2.88 และ 2.93 ตำมล ำดบั เม่ือเทียบกบักลุม่ควบคมุท่ีได้คะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั 3 (ตำรำงท่ี 1) สว่น

คณุภำพสไลด์เนือ้เย่ือไก่เท่ำกบั 2.88, 2.92 และ 2.93 ตำมล ำดบั เม่ือเทียบกบักลุม่ควบคมุท่ีได้คะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั 3 

(ตำรำงท่ี 2) 

ตารางที่ 1 คะแนนคณุภำพสไลด์เนือ้เย่ือสกุรท่ีตรึงด้วยคลื่นไมโครเวฟ 450 วตัต์ ใน 10% neutral buffered   formalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 คะแนนคณุภำพสไลด์เนือ้เย่ือไก่ท่ีตรึงด้วยคลื่นไมโครเวฟ 450 วตัต์ใน 10% neutral buffered  formalin 

           กลุ่ม 
อวัยวะ 

กลุ่มควบคุม 
24 ชั่วโมง 

(อุณหภูมิห้อง) 

90 วินาท ี
(50 ◦C) 

120 วินาท ี
(57◦C) 

 

150 วินาท ี
(63◦C) 

สมอง 3 2.56 3 3 
หลอดลม 3 3 3 3 

เวลา 
 

อวัยวะ 

กลุ่มควบคุม 
24 ชั่วโมง 

(อุณหภูมิห้อง) 

90 วินาท ี
(50 ◦C) 

120 วินาท ี
(57 ◦C) 

150 วินาท ี
(63 ◦C) 

สมอง 3 2.73 2.60 2.73 
ปอด 3 2.93 3 3 
ตับ 3 3 3 3 
ม้าม 3 3 3 2.80 
ไต 3 3 3 3 
หวัใจ 3 3 3 2.87 
ต่อมน า้เหลือง 3 2.87 3 3 
ตับอ่อน 3 2.07 2.33 3 
ล าไส้ 3 3 3 3 
คะแนนเฉลี่ย 3 2.84 2.88 2.93 
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ปอด 3 2.89 3 3 
ตับ 3 3 3 2.67 
ตับอ่อน 3 2.56 2.56 2.56 
ม้าม 3 2.78 2.67 3 
ไต 3 2.89 2.89 3 
หวัใจ 3 3 3 3 
กระเพาะแท้ 3 3 3 3 
กระเพาะบด 3 3 3 3 
ล าไส้ 3 3 3 3 
คะแนนเฉลี่ย 3 2.88 2.92 2.93 

 

วิจารณ์ 

 จำกกำรใช้คลื่นไมโครเวฟก ำลงัไฟฟ้ำ 450 วตัต์ ตรึงเนือ้เย่ือสกุรและไก่ ในสำรละลำย 10% neutral 

buffered formalin ปริมำตร 300 มิลลิลิตร เมื่อเตำไมโครเวฟท ำงำนเป็นเวลำ 90, 120 และ 150 วินำที อณุหภมูิของ

สำรละลำยจะสงูขึน้เป็น 50, 57 และ 63 องศำเซลเซียสตำมล ำดบั จะเห็นได้ว่ำควำมร้อนของสำรละลำยและตวัอย่ำงแปร

ผนักบัระยะเวลำท่ีใช้  เช่นเดียวกบั Leong (1991) ท่ีกลำ่วว่ำควำมร้อนของตวัอย่ำงและน ำ้ยำ จะสมัพนัธ์กบัก ำลงัไฟฟ้ำ

และระยะเวลำท่ีใช้ กำรใช้สำรตรึงเนือ้เย่ือประเภท aldehyde เช่น formalin ร่วมกบักำรแผ่รังสีของคลื่นไมโครเวฟ จะ

เปลี่ยนสำรจ ำพวก polymer ให้เป็น monomer ท ำให้สำรตรึงเนือ้เย่ือแทรกซมึได้ดีขึน้และเร่งกำรจบัตวักบัโปรตีน จึงเป็น

สำเหตใุห้สำมำรถลดเวลำกำรตรึงเนือ้เย่ือได้ (Chew et al., 1983) 

   คะแนนเฉลี่ยคุณภำพสไลด์เนือ้เย่ือสุกรในกลุ่ม 90 วินำที อุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส และกลุ่ม 

120 วินำที อุณหภูมิ 57 องศำเซลเซียส เท่ำกับ 2.84 และ 2.88 ตำมล ำดับ แม้ว่ำจะผ่ำนเกณฑ์ท่ียอมรับได้ คือ

มำกกวำ่หรือเท่ำกบั 2 แตก่ลุม่ท่ีได้รับคะแนนเฉลี่ยคณุภำพสไลด์สงูสดุท่ีเวลำ 150 วินำทีอณุหภูมิ 63 องศำเซลเซียส 

(2.93 คะแนน) ซึง่พบลกัษณะของเซลล์สมบรูณ์และกำรติดสีปกติ ใกล้เคียงกบักลุ่มควบคมุ ผลกำรทดลองนีต้่ำงจำก 

Leong et al. (1985) และ Leong (1991) ซึง่รำยงำนวำ่ อณุหภมูิท่ีเหมำะสมตอ่กำรตรึงเนือ้เย่ือโดยใช้ normal saline 

คือ 58 องศำเซลเซียสขณะท่ี Kok และ Boon (1992) กล่ำวว่ำ อณุหภูมิท่ีเหมำะสมต่อกำรตรึงเนือ้เย่ือโดยใช้ 10% 

neutral buffered formalin ก ำลงัไฟฟ้ำ 450 วตัต์ คือ 55 องศำเซลเซียสใช้เวลำ 120 วินำที ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะ

ตวัอย่ำงก่อนน ำเข้ำเตำไมโครเวฟ มีควำมหนำ 5 มิลลิเมตร จงึท ำให้สำรเคมีแทรกซมึได้ทัว่ถงึเร็วกว่ำกำรทดลองครัง้นี ้  
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ซึง่ตวัอย่ำงมีควำมหนำ 1 เซนติเมตร ในกลุ่มนีเ้มื่อแยกตำมชนิดของอวยัวะ พบว่ำ สมอง ม้ำมและหัวใจ มีคะแนน

เฉลี่ยคณุภำพสไลด์เนือ้เย่ือเท่ำกบั 2.73 , 2.80 และ 2.87 ตำมล ำดบั ต ่ำกว่ำกลุ่มควบคมุซึง่มีคะแนนเฉลี่ยคณุภำพ

สไลด์เนือ้เย่ือเท่ำกบั 3 แตอ่ย่ำงไรก็ตำม ยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

 คะแนนเฉลี่ยคณุภำพสไลด์เนือ้เย่ือไก่ มีผลคล้ำยคลงึกบัเนือ้เย่ือสกุร คือ กลุม่ 90 วินำที อณุหภมูิ 

50 องศำเซลเซียส และกลุม่กลุม่ 120 วินำที อณุหภมูิ 57 องศำเซลเซียสเท่ำกบั 2.88 และ 2.92 ตำมล ำดบั แตก่ลุม่ท่ี

ได้รับคะแนนเฉลี่ยคณุภำพสไลด์สงูสดุ คือกลุม่ 150 วินำทีอณุหภมูิ 63 องศำเซลเซียส เท่ำกบั 2.93 อย่ำงไรก็ตำม 

เน่ืองจำกอวยัวะไก่มีขนำดเลก็ จงึไมส่ำมำรถควบคมุคณุภำพให้มีขนำดหนำ 1 เซนติเมตร ได้ทัง้หมด ดงันัน้ชิน้ท่ีมี

ขนำดหนำน้อยกวำ่ 1 เซนติเมตร เม่ือตรึงท่ี 150 วินำที ซึง่มีผลให้อณุหภมูิตวัอย่ำงสงูขึน้ท ำให้เกิดกำรหดตวัของเซลล์ 

(รูปท่ี 1) (Pital et al., 2007) นอกจำกนีย้งัตรวจพบตะกอน formic acid ใน ตบัและม้ำม (รูปท่ี 2) ของกลุม่ควบคมุ 

เน่ืองจำกกำรตรึงเนือ้เย่ือด้วย formalin เป็นเวลำนำน แตไ่มพ่บตะกอนดงักลำ่ว ในตวัอย่ำงท่ีตรึงด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำกำรตรึงด้วยคลื่นไมโครเวฟใช้เวลำน้อยกว่ำ แต่ข้อควรระวงัคือ กำรให้ควำมร้อนแก่

ตวัอย่ำงด้วยคลื่นไมโครเวฟ จะท ำให้เกิดควำมร้อนขึน้ภำยในตัวอย่ำงสูงกว่ำภำยนอก (Pital et al., 2007) ซึ่ง

อณุหภูมิของสำรละลำยท่ีวดัได้ เป็นอุณหภูมิพืน้ผิวตวัอย่ำงเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถระบุอุณหภูมิภำยในเนือ้เย่ือได้ กำร

แก้ไขอำจท ำได้โดยกำรจุ่มในสำรละลำย   10% neutral buffered formalin ทนัที หลงัจำกตรึงด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

(Login et al., 1986) 

สรุป 

  ผลกำรทดลองสรุปวำ่ กำรใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยลดระยะเวลำตรึงเนือ้เย่ือ ท ำให้สำมำรถลดเวลำกำรเตรียม

สไลด์เนือ้เย่ือให้เร็วขึน้ประมำณ 24 ชัว่โมง และให้ผลกำรทดลองใกล้เคียงกบักำรตรึงวิธีปกติ สง่ผลให้สำมำรถชนัสตูร

โรคได้เร็วขึน้ และช่วยลดควำมเสี่ยงของผู้ปฏิบตัิงำน ในกำรสดูดมสำรเคมีท่ีเป็นอันตรำย 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณ สพ.ญ. ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ท่ีช่วยตรวจและถ่ำยรูปสไลด์เนือ้เย่ือ  รวมทัง้ คณุธีระ ศรีประสำท 
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การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณของแซลโมเนลลาในเนือ้ไก่ 

จากผู้ค้าปลีกในตลาดสดถงึผู้บริโภค1/ 

 

บุณิกา จุลละโพธิ2/ ธนิดำ หรินทรำนนท์2/ และ ศภุชยั เนือ้นวลสวุรรณ3/ 

 

บทคัดย่อ 

วตัถปุระสงค์ของกำรศกึษำ เพ่ือประเมินผลกระทบจำกแซลโมเนลลำท่ีปนเปือ้นในเนือ้ไก่สดจำกผู้ ค้ำปลีกใน

ตลำดสดถึงผู้บริโภค อนัตรำยที่ใช้ในกำรศกึษำเพื่อประเมินควำมเสี่ยงเชิงปริมำณ คือ แซลโมเนลลำ โดยเก็บ

ตวัอย่ำงเนือ้ไก่สดจำกตลำดสด 6 พืน้ที่ในกรุงเทพมหำนคร และ 3 จงัหวดั ในเขตปริมณฑล คือ จงัหวดันนทบุรี 

จังหวัดปทุมธำนี และจังหวดัสมุทรสำคร จ ำนวน 3 ครัง้ 10 ตวัอย่ำงต่อครัง้ จะได้ตวัอย่ำงทัง้สิน้ 270 ตวัอย่ำง 

เพื่อหำค่ำควำมชุกและควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำ ผลที่ได้คือ ควำมชุก เฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 79.63 และ   

ควำมเข้มข้นเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 3 – 88 MPN/g ในกำรศกึษำครัง้นีจ้ะใช้ควำมเข้มข้นสงูสดุ 88 MPN/g (1.94 log 

MPN/g) ใช้แบบจ ำลอง exponential อธิบำยกำรเพิ่มจ ำนวนแซลโมเนลลำที่ระดับค้ำปลีกซึ่งวำงจ ำหน่ำยใน

ตลำดสด และระดบักำรขนส่งถึงระดบัครัวเรือนของผู้บริโภค  ผลท่ีได้ในระหว่ำงกำรวำงจ ำหน่ำยท่ีตลำดสด ณ 

อณุหภูมิ 10 ºC ระยะเวลำ 12 ชัว่โมง แซลโมเนลลำเพิ่มจ ำนวนเป็น 2.32 log MPN/g ในระหว่ำงกำรขนส่งจำก

ตลำดสดถึงครัวเรือนของผู้บริโภค ณ อณุหภูมิ 17 ºC ระยะเวลำ 1 ชัว่โมง แซลโมเนลลำเพ่ิมจ ำนวนเป็น 2.83 log 

MPN/g และใช้แบบจ ำลอง log linear อธิบำยกำรลดจ ำนวนแซลโมเนลลำในระดบัครัวเรือนเพ่ือกำรบริโภค ผลที่ได้จำก

กำรปรุงอำหำรเป็นเนือ้ไก่ปรุงสกุด้วยควำมร้อน 64ºC ระยะเวลำ 1 นำที แซลโมเนลลำ  ลดจ ำนวนเหลือ 0.76 log 

MPN/g ผลจำกกำรศกึษำพบว่ำ เมื่อก ำหนดค่ำควำมชุกแซลโมเนลลำคงท่ีร้อยละ 79.63 และปริมำณกำรบริโภคเนือ้ไก่

ของประชำกรไทยโดยเฉลี่ย 9.77 g/คน/วนั ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะได้รับแซลโมเนลลำจำกเนือ้ไก่ เท่ำกับ 0.7963 ควำม

น่ำจะเป็นในกำรเจ็บป่วยจำกแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ เท่ำกับ 0.09326 และค่ำประมำณของแซลโมเนลลำจำกกำร

บริโภคเนือ้ไก่ เท่ำกับ 0.07426 ซึ่งผลจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงเชิงปริมำณแสดงให้เห็นว่ำ ควรมี       กำรจดัท ำ

มำตรกำรด้ำนกำรจดักำรควำมเสี่ยง เพ่ือควบคมุแซลโมเนลลำในทกุขัน้ตอนกำรผลิต 

ค าส าคัญ : ประเมินควำมเสี่ยงเชิงปริมำณ แซลโมเนลลำ เนือ้ไก่ 
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Quantitative microbial risk assessment of Salmonella spp. in Chicken meat  

from retail fresh market to the consumer1/ 

 

Bunikar Chullabodhi2/ Thanida Harintharanon2/and Suphachai Nuanualsuwan3/ 

 

Abstract 

The objective of this study is to determine the adverse health effect caused by Salmonella spp. 

contaminated in the chicken meat from retailer in fresh market to consumer by quantitative microbial risk 

assessment. The hazard in this study is Salmonella spp. in chicken meat and cooked chicken meat. For the 

exposure assessment, 10 samples of chicken meat were sampled three times from fresh market in 6 Bangkok 

divisions and 3 peripheral provinces, Nonthaburi, Patumtani, and Samutsakorn. A total of 270 samples have been 

detected and enumerated for prevalence and concentration of Salmonella spp., respectively. The mean prevalence 

was 79.63% and mean concentrations were between 6 and 88 MPN/g. For this study the highest concentration at 

88 MPN/g (1.94 log MPN/g) was used as the worst case scenario. The growth during retail storage including 

transport to household was described by an exponential model, Salmonella spp. increased to 2.32 log MPN/g 

during 12 hr of storage at 10oC. Salmonella spp. concentration and after transport from retail to household about 1 

hr at 17oC increased again to 2.83 log MPN/g. The survival of thermal inactivation was described by log linear 

model. Salmonella spp. became 0.76 log MPN/g by cooking was at 64oC core temperature for 1 min. Salmonella 

spp. prevalence was assumed to be constant at 79.63%. The chicken meat consumption was about 9.77 

g/person/day. The prevalence including concentration of Salmonella spp. in chicken meat and chicken meat 

consumption was used to calculate probability of receiving at least one Salmonella spp. from chicken meat 

consumption which is 0.7963. For hazard characterization, the dose response model estimates the probability of 

illness (Pill) at 0.09326. Risk estimate of Salmonella spp. in chicken meat was 0.07426. Risk management options 

are recommended to control Salmonella spp. contamination along the food chain. 
Keywords : quantitative microbial risk assessment, Salmonella spp., chicken meat 
1/Scientific No. : 57(2)-0312-074 
2/Bureau of Livestock Standard and Certification, DLD, 69/1 Phayathai road., Ratchathewi district, Bangkok, THAILAND 10400. 
3/Department of Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND 10330. 
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ค าน า 

แซลโมเนลลำ (Salmonella spp.) เป็น genus หนึ่งของแบคทีเรียใน family Enterobacteriaceae       

มีรูปร่ำงลกัษณะเป็นแท่ง (rod shape) ติดสีแกรมลบ (gram negative) เจริญเติบโตได้ในท่ีมีหรือไม่มีอำกำศก็ได้ 

(facultative anaerobe) มีควำมสำมำรถในกำรปรับตวัให้เข้ำกบัสิ่งมีชีวิตท่ีอำศยัอยู่และสิ่งแวดล้อมภำยนอกตวัของ

สิ่งมีชีวิต ท ำให้พบว่ำมีแซลโมเนลลำมำกมำยหลำยชนิด ทัง้นี ้ยังสำมำรถพบแซลโมเนลลำได้เกือบทุกแห่งทั่วโลก 

โดยแซลโมเนลลำที่พบมำกที่ส ุด คือ Salmonella Enteritidis ตำมมำด้วย Salmonella Typhimurium 

(FAO/WHO 2002) โรคอำหำรเป็นพิษท่ีเกิดจำกแซลโมแนลลำ เป็นปัญหำส ำคญัทำงสำธำรณสุขที่พบได้เกือบทุก

แห่งทัว่โลก และมีแนวโน้มที่จะมีอบุตัิกำรณ์เพิ่มมำกขึน้ (ศภุชยั เนือ้นวลสวุรรณ 2549) ในสหรัฐอเมริกำได้มี

รำยงำนจ ำนวนผู้ ท่ีป่วยจำกโรค Salmonellosis ระหว่ำงปี 2536 – 2540 มีจ ำนวน 32,610 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 

37.9 ของจ ำนวนผู้ ป่วยจำกโรคของแบคทีเรียท่ีติดต่อทำงอำหำร ในจ ำนวนนีม้ีผู้ ท่ีเสียชีวิต 13 รำย หรือคิดเป็นร้อย

ละ 44.8 ของจ ำนวนผู้ ท่ีเสียชีวิตจำกโรคของแบคทีเรียที่ติดต่อทำงอำหำร นบัว่ำแซลโมเนลลำเป็นแบคทีเรียอนัดบั

หนึง่ท่ีท ำให้เกิดกำรเจ็บป่วยและตำยจำกกำรบริโภคอำหำร (Olsen et al. 2000)  

ในประเทศไทยแซลโมเนลลำเป็นปัญหำทำงด้ำนสำธำรณสขุท่ีส ำคญั ทัง้นี ้กำรควบคุมอุบัติกำรณ์จะใช้

หลกัของกำรลดกำรแพร่กระจำยของแซลโมเนลลำจำกอำหำรท่ีได้จำกสตัว์ (foods from animal origins) (ศภุชยั 

เนือ้นวลสวุรรณ 2549) หน่วยงำนของรัฐบำลท่ีท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลด้ำนควำมปลอดภยัของอำหำร จ ำเป็นท่ีจะต้องมี

กำรเฝ้ำระวังกำรปนเปื้อนของแซลโมเนลลำในอำหำรทุกขัน้ตอนกำรผลิต  ตัง้แต่กำรผลิตสตัว์ กำรเชือดและ

ช ำแหละ กำรแปรรูป กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง  กำรกระจำยสินค้ำ กำรวำงจ ำหน่ำย จนกระทั่งถึงครัวเรือนของ

ผู้บริโภค กำรเฝ้ำระวงักำรปนเปือ้นของแซลโมเนลลำในอำหำรทกุขัน้ตอนกำรผลิตจงึมีควำมส ำคญั เน่ืองจำกหำกมีกำร

ปนเปื้อนแซลโมเนลลำในบำงขัน้ตอนของกำรผลิตแล้ว แซลโมเนลลำก็จะคงตัวอยู่ในอำหำรจนกระทั่งผ่ำนไปถึง

ผู้บริโภค และมีควำมเป็นไปได้ท่ีผู้บริโภคจะเจ็บป่วยจำกโรคอำหำรเป็นพิษ  นอกจำกนี ้วิธีกำรเก็บรักษำอำหำรที่ไม่

เหมำะสมในแต่ละขัน้ตอนกำรผลิต จะท ำให้แซลโมเนลลำที่ปนเปื้อนในอำหำรเจริญเติบโตเพิ่มจ ำนวนขึน้  เป็น

กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้ บริ โภคเกิดควำมเจ็บป่วย  หรือมีระด ับควำมเสี ่ยงต่อโรคอำหำรเป็นพิษส ูงมำกขึน้

ตำมล ำดบั ทัง้นี ้หำกมีขัน้ตอนกำรผลิตท่ีสำมำรถท ำลำยหรือก ำจดัแซลโมเนลลำให้มีจ ำนวนลดน้อยลงได้ ก็จะเป็นกำร

ลดโอกำสในกำรเกิดควำมเจ็บป่วยของผู้บริโภค หรือมีระด ับควำมเสี่ยงต่อโรคอำหำรเป็นพิษลดน้อยลง

ตำมล ำดับเช่นเดียวกัน ดังนัน้  กำรเฝ้ำระวังกำรปนเปื้อนของแซลโมเนลลำในอำหำร จึงเป็นเคร่ืองมือที่ส ำคญั    

ในกำรตรวจสอบระดบักำรปนเปือ้นแซลโมเนลลำในขัน้ตอนตำ่งๆ ของขัน้ตอนในกำรผลิต   
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ปัจจุบัน แนวทำงในกำรควบคมุโรคอำหำรเป็นพิษของคณะกรรมำธิกำรโคเด็กซ์ (the Codex Alimentarius 

Commission: CAC) ซึง่เป็นองค์กำรระหวำ่งประเทศในกำรก ำหนดมำตรฐำนอำหำรระดบัสำกลได้แนะน ำไว้ คือ กำร

วิเครำะห์ควำมเสี่ยง (risk analysis) ประกอบด้วย 3 กระบวนกำรที่มีควำมเชื่อมโยงสมัพนัธ์กนั กำรประเมินควำม

เสี ่ยง (risk assessment) เป็นกระบวนกำรประเมินเพื่อให้ทรำบถึงระดบัควำมเสี ่ยงของผู้บริโภค ซึ ่งหำก

คำ่ประมำณควำมเสี่ยงท่ีประเมินได้มีระดบัสงูกวำ่เกณฑ์มำตรฐำน ก็จะต้องมีกำรควบคมุหรือลดระดบัควำมเสี่ยงให้อยู่

ในเกณฑ์ โดยกระบวนกำรท่ีเรียกว่ำ กำรจดักำรควำมเสี่ยง (risk management) และกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง (risk 

communication) คือ กระบวนกำรของผู้ ที่ประเมินควำมเสี่ยงและผู้จัดกำรควำมเสี่ยงได้ด ำเนินกำรติดต่อและ

ประสำนงำนกัน เช่ือมโยงองค์ควำมรู้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรให้ข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับควำมเสี่ยงไปยังผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย (FAO/WHO 2002) ทัง้นี ้ให้หมำยรวมถึง 3 ภำคหลกั คือ 

ภำคเอกชนที่ท ำหน้ำที่ผลิต แปรรูป น ำเข้ำ ส่งออก และจัดจ ำหน่ำยอำหำร ภำครัฐบำลที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล 

ควำมปลอดภัยของอำหำร และภำคผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ ที่ได้รับผลกระทบหรือควำมเสี่ยงในกำรบริโภคอำหำรใน

ขัน้ตอนสดุท้ำยของห่วงโซอ่ำหำร (food chain) (ศภุชยั เนือ้นวลสวุรรณ 2549) 

กำรประเมินควำมเสี่ยงจุลินทรีย์เชิงปริมำณ (quantitative microbial risk assessment: QMRA) สำมำรถใช้

เป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรประมำณค่ำควำมเสี่ยง (risk estimate) เช่น จ ำนวนผู้ ป่วยด้วยโรคอำหำรเป็นพิษท่ีเกิดจำก

จลุินทรีย์ก่อโรคแซลโมเนลลำ ท่ีอำจจะเกิดกำรปนเปือ้นในเนือ้ไก่ กำรประเมินควำมเสี่ยงจุลินทรีย์เชิงปริมำณตำมท่ี

คณะกรรมำธิกำรโคเด็กซ์ได้แนะน ำไว้ เป็นกระบวนกำรที่ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกัท่ีส ำคญั คือ กำรระบุอนัตรำย 

(hazard identification) กำรอธิบำยอันตรำย (hazard characterization) กำรประเมินกำรสัมผัส (exposure 

assessment) และกำรอธิบำยควำมเสี่ยง (risk characterization)  

วตัถปุระสงค์ของกำรศกึษำในครัง้นี ้เป็นกำรประเมินผลกระทบจำกแซลโมเนลลำท่ีปนเปือ้นในเนือ้ไก่สดจำก

ผู้ ค้ำปลีกในตลำดสดถงึผู้บริโภค ซึง่ผลจำกกำรประเมินผลกระทบจะท ำให้สำมำรถทรำบค่ำประมำณ    ควำมเสี่ยง

พืน้ฐำนของเนือ้ไก่ ใช้เป็นข้อมลูประกอบกำรตดัสินใจในกำรก ำหนดมำตรกำรด้ำนกำรจดักำรควำมเสี่ยง ในทกุขัน้ตอน

กำรผลิต และเพ่ือเป็นข้อมลูในกำรเฝ้ำระวงัทำงด้ำนควำมปลอดภยัของกำรปนเปือ้นแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงเชิงปริมำณของแซลโมเนลลำ ตำมที่คณะกรรมำธิกำรโคเด็กซ์ได้แนะน ำไว้ 

ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ 

1.  กำรระบุอ ันตรำย จุลินทรีย์ก่อโรคที่ใช้ในกำรศึกษำครั ง้นี  ้คือ แซลโมเนลลำ (Non-typhoidal 

Salmonella spp.) เป็นขัน้ตอนในกำรทบทวนและยืนยนักำรเจ็บป่วยจริง โดยเกิดจำกแซลโมเนลลำที่อำจมีกำร

ปนเปื้อนในเนือ้ไก่ และเป็นขัน้ตอนในกำรเข้ำใจถึงกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ที่อำจมีกำร

เจริญเติบโตเพิ่มจ ำนวนขึน้หรือถูกท ำลำยลง ท ำให้จ ำนวนของแซลโมเนลลำลดลงทุกขัน้ตอนกำรผลิตได้ 

(Lammerding and Fazil 2000)  

 

2. กำรอธิบำยอนัตรำย เป็นกำรประเมินควำมน่ำจะเป็นหรือจ ำนวนผู้ ป่วยท่ีต่อเน่ืองจำกกำรสมัผัสกับ

จุลินทรีย์ก่อโรค (Pill) โดยอำศยัข้อมลูจำกกำรประเมินกำรสมัผสั (ขัน้ตอนที่ 3) ขัน้ตอนนีจ้ะอำศยัแบบจ ำลองในรูป

ของสมกำรคณิตศำสตร์ในกำรวิเครำะห์ เรียกว่ำ Dose – Response model ซึง่จะประมำณจ ำนวนผู้ เจ็บป่วย ซึง่จะ

ขึน้อยู่กบัชนิดของจุลินทรีย์ก่อโรค (ไม่ขึน้กบัชนิดของอำหำร) (Buchanan et al. 2000) ในกำรศกึษำครัง้นีใ้ช้

แบบจ ำลอง Beta – Poisson ดงัสมกำร (1) 

 

















Dose
Pill 11     (1) 

 

  เท่ำกบั  0.1324 

   เท่ำกบั  51.45  

Dose  คือ จ ำนวนแซลโมเนลลำที่เข้ำสู่ร่ำงกำยจำกกำรบริโภคเนือ้ไก่ ค ำนวณได้จำกผลคูณ

ของควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ปรุงสุกที่ผ่ำนกำรปรุงอำหำรด้วยควำมร้อนแล้ว (log MPN/g) และ

ปริมำณกำรบริโภคเนือ้ไก่ตอ่วนั (g/day) (FAO/WHO 2002)   
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3.  กำรประเมินกำรสมัผสั เป็นขัน้ตอนในกำรค ำนวณโอกำสในกำรบริโภคเนือ้ไก่ที่มีกำรปนเปือ้นด้วยแซล

โมเนลลำ โดยอำศยัข้อมลูควำมชุกและจ ำนวนแซลโมเนลลำท่ีปนเปือ้นอยู่ในเนือ้ไก่ รวมถึงปริมำณในกำรบริโภคเนือ้ไก่ 

(Lammerding and Fazil 2000) และศึกษำถึงกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนแซลโมเนลลำในทุกขัน้ตอนกำรผลิต 

ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรผลิตสตัว์ กำรฆ่ำสตัว์ กำรแปรรูป กำรเก็บรักษำเนือ้สตัว์ กำรขนส่ง และกำรกระจำยสินค้ำ 

จนกระทั่งถึงครัวเรือนของผู้บริโภค บำงขัน้ตอนในกำรผลิตอำจจะท ำให้แซลโมเนลลำมีกำรเจริญเติบโต เพ่ิม

จ ำนวนมำกขึน้ ในขณะท่ีบำงขัน้ตอนอำจจะท ำลำยหรือก ำจดัแซลโมเนลลำให้มีจ ำนวนลดน้อยลงก็ได้  

กำรศึกษำนีไ้ด้ค ำนวณตวัอย่ำง ณ ระดบัควำมเชื่อมัน่ 95% ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน (standard 

error) 0.05 และควำมชุก 50% (ค่ำควำมชุกท่ีค ำนวณแล้วต้องกำรจ ำนวนตวัอย่ำงสงูสดุ) ต้องเก็บอย่ำงน้อย 100 

ตวัอย่ำง อย่ำงไรก็ตำมกำรศกึษำในครัง้นีไ้ด้เก็บตวัอย่ำงเนือ้ไก่สดจำกตลำดสด รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 270 ตวัอย่ำง ใน

เขตกรุงเทพมหำนคร ซึง่แบ่งเป็น 6 พืน้ท่ี รวมถึงจงัหวดัในเขตปริมณฑล คือ จงัหวดันนทบุรี จังหวดัปทุมธำนี และ

จงัหวดัสมทุรสำคร เก็บทัง้หมด 3 ครัง้ จ ำนวน 10 ตวัอย่ำง/ครัง้ และสง่ตรวจวิเครำะห์เพ่ือหำคำ่ควำมชุกและค่ำควำม

เข้มข้นของแซลโมเนลลำท่ีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสขุ   

1) ตรวจวิเครำะห์ตวัอย่ำง ด้วยวิธีมำตรฐำน EN ISO 6579: 2002/A1:2007 Microbiology of 

food and animal feeding stuffs, Horizontal method for the detection of Salmonella spp. Amendment 1: 

Annex D: Detection of Salmonella spp. (ISO 6579:2002/A1:2007) จะได้ค่ำควำมชุกของแซลโมเนลลำ 

(prevalence of Salmonella spp.) 

2) ตรวจวิเครำะห์ตวัอย่ำงด้วยวิธี Most Probable Method (MPN) ชนิด 3 หลอด (3-tubes 

series MPN) โดยกำรชัง่เนือ้ไก่ตวัอย่ำง 25 กรัม และน ำมำเจือจำงด้วย buffered peptone water (BPW) 225 มล. ซึง่

จะได้กำรเจือจำง 10-1 จำกนัน้จึงท ำกำรเจือจำง 10 เท่ำอย่ำงต่อเน่ือง (10-fold serial dilution) อีก 2 ครัง้ จะได้กำร

เจือจำง 10-2 และ 10-3 ตำมล ำดบั ดงึตวัอย่ำง 1 มล. จำกระดบักำรเจือจำง 10-1 ใส่ใน Rappaport Vassiliadis 

medium with soya broth จ ำนวน 3 ซ ำ้ และด ำเนินกำรในลกัษณะเดียวกนักบักำรเจือจำง 10-2 และ 10-3 น ำไป

เพำะเชือ้เพ่ือสงัเกตกำรเจริญเติบโต และกำรยืนยันแซลโมเนลลำจำกจ ำนวนหลอดท่ีให้ผลบวกในแต่ละกำรเจือจำง 

น ำไปหำ MPN index จำกตำรำง MPN จะได้ค่ำควำมเข้มข้นแซลโมเนลลำ (concentration of Salmonella spp.) 

(Andrew et al. 2011 และ Blodgett 2010) 

จำกกำรสืบค้นระบบของฐำนข้อมูลปริมำณอำหำรที่คนไทยบริโภค  ในกลุ่มประชำกรไทยที่มีอำยุ

มำกกว่ำ 3 ปีขึน้ไป ค่ำเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 97.5 ของปริมำณอำหำรที่บริโภคเฉพำะผู้ ที่บริโภค (Eater only) ของ
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ส ำนักมำตรฐำนสินค้ำและระบบคุณภำพ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  ที่ website: 

http://consumption.acfs.go.th/index.php พบว่ำข้อมูลกำรบริโภคเนือ้ไก่โดยเฉลี่ยของประชำกรไทยโดยประมำณ 

9.77 g/คน/วนั (ส ำนกังำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 2550) 

เนื่องจำกแซลโมเนลลำเป็นจุลินทรีย์ที่มีควำมสำมำรถในกำรปรับตวัได้ดี และสำมำรถเพิ่มจ ำนวนใน

อำหำรได้หำกมีกำรเก็บรักษำอำหำรไว้ในสภำวะท่ีเหมำะสมในกำรเจริญเติบโตของแซลโมเนลลำ โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อ

กำรเจริญเติบโตและกำรอยู่รอดของแซลโมเนลลำในอำหำร เช่น อณุหภูมิ (temperature) ควำมเป็นกรดด่ำง (pH) 

ปริมำณน ำ้ใช้ได้ท่ีมีอยู่ในเนือ้ไก่ (water activity) อำกำศหรือออกซิเจน เป็นต้น ซึง่ปัจจยัเหล่ำนี ้  มีควำมเก่ียวข้อง

โดยตรงกบักำรเก็บรักษำเนือ้ไก่ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงปัจจยัอณุหภมูิ ดงัสมกำร (2) (FAO/WHO 2002) 

 

 2004503234022516 TEMP.TEMP..ehr/log      (2) 

 

อุณหภูมิและระยะเวลำในกำรเก็บรักษำเนือ้ไก่ เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรก ำหนดกำรเจริญเติบโตและเพ่ิม

จ ำนวนของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ ทัง้นี ้อณุหภูมิจะท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดอตัรำกำรเจริญเติบโตต่อหนึ่งหน่วยเวลำ 

โดยทัว่ไปแล้วแซลโมเนลลำจะมีอตัรำกำรเจริญเติบโตเร็วขึน้เมื่ออุณหภูมิสงูขึน้ใกล้เคียงกบัอุณหภูมิร่ำงกำย  และ

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำเนือ้ไก่ จะท ำให้ทรำบจ ำนวนแซลโมเนลลำท่ีเจริญเติบโตจริงของอุณหภูมิท่ีเก็บรักษำเนือ้

ไก่ ในกำรศึกษำครัง้นี ้จะพิจำรณำสภำวะกำรเก็บรักษำเนือ้ไก่สดจำกโรงฆ่ำไก่ถึงครัวเรือนของผู้บริโภค     แบ่ง

ออกเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั คือ   

1) สภำวะกำรวำงจ ำหน่ำยเนือ้ไก่สดในตลำดสด คือ อณุหภูมิ 10oC ใช้เวลำประมำณ  12 ชัว่โมง 

(ศภุชยัและโอภำส 2550) เม่ือแทนค่ำ 10oC ในสมกำร (2) จะได้อตัรำกำรเจริญเติบโตของแซลโมเนลลำท่ีอุณหภูมิ 

10oC คือ 0.38 log  

2) สภำวะกำรเก็บรักษำเนือ้ไก่สด ในขัน้ตอนกำรขนส่งจำกตลำดสดถึงครัวเรือนของผู้บริโภค คือ 

อณุหภูมิ 17oC ใช้เวลำประมำณ 1 ชัว่โมง (ศภุชยัและโอภำส, 2550) เมื่อแทนค่ำ 17oC ในสมกำร (2) จะได้อตัรำ

กำรเจริญเติบโตของแซลโมเนลลำท่ีอณุหภมูิ 17oC คือ 0.51 log 

http://consumption.acfs.go.th/index.php
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 ขัน้ตอนต่อไปหลงัจำกเนือ้ไก่สดถึงครัวเรือนของผู้บริโภค คือ กำรปรุงอำหำรด้วยควำมร้อนเป็นเนือ้ไก่ปรุง

สุก ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีสำมำรถลดควำมเข้มข้นหรือก ำจัดแซลโมเนลลำลงได้ ตำมสัดส่วนของระยะเวลำในกำรปรุง

อำหำร จำกข้อมูลตำมรำยงำนของ FAO/WHO (2002) พบว่ำควำมร้อนของกำรปรุงอำหำรอยู่ที่อุณหภูมิ  64oC 

ใช้ระยะเวลำประมำณ 1 นำที อตัรำกำรท ำลำยแซลโมเนลลำท่ีอณุหภมูิ 64oC จะค ำนวณได้จำกสมกำร (3)  

 

64D

timeonInactivati
reductionLog       (3) 

 

โดยท่ี  D64 ของแซลโมเนลลำเท่ำกบั 0.48 นำที  

ระยะเวลำในกำรปรุงอำหำร (Inactivation Time) เท่ำกบั 1 นำที  

 

เมื่อแทนค่ำลงไปในสมกำร (3) ก็จะได้กำรท ำลำยแซลโมเนลลำ คือ 2.07 log จำกนัน้ จึงค ำนวณควำม

น่ำจะเป็นในกำรสมัผสักบัแซลโมเนลลำ (Probability of Exposure) โดยอำศยัสมกำร (4) 

 

 Dose

E ePP  1      (4) 

 

โดยท่ี  P คือ ควำมชุก (Prevalence) ของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ ค ำนวณจำกสดัส่วนจ ำนวน

ตวัอย่ำงเนือ้ไก่ท่ีตรวจวิเครำะห์พบกำรปนเปือ้นแซลโมเนลลำตอ่จ ำนวนตวัอย่ำงเนือ้ไก่ทัง้หมดท่ีตรวจ  

Dose คือ จ ำนวนแซลโมเนลลำท่ีเข้ำสูร่่ำงกำย ดงัเช่นสมกำร (1) (FAO/WHO 2002)   

 

4.  กำรอธิบำยควำมเสี่ยง เป็นขัน้ตอนในกำรค ำนวณจ ำนวนผู้ ป่วยด้วยโรคอำหำรเป็นพิษจำกกำรบริโภคเนือ้ไก่

ท่ีปนเปื้อนแซลโมเนลลำ ขัน้ตอนนีเ้ป็นกำรบูรณำกำรเหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ในระหว่ำงขัน้ตอนกำรอธิบำยอนัตรำย 
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(ขัน้ตอนท่ี 2) และขัน้ตอนกำรประเมินกำรสมัผสั (ขัน้ตอนที่ 3) เข้ำด้วยกนั จำกนัน้จึงน ำข้อมลูทัง้หมดมำวิเครำะห์

และค ำนวณได้เป็นค่ำประมำณควำมเสี่ยง ซึ่งก็คือ ระดบัควำมเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จำกกำรบริโภคเนือ้ไก่ หรือจ ำนวนผู้ ป่วย

ตอ่จ ำนวนประชำกรท่ีบริโภคเนือ้ไก่ (Buchanan et al. 2000)  

ค ำนวณคำ่ประมำณควำมเสี่ยง ดงัสมกำร (5)  

Risk = PE x Pill       (5) 

โดยท่ี  PE  มำจำกในสมกำร (4) จำกขัน้ตอนกำรประเมินกำรสมัผสั (ขัน้ตอนท่ี 3)  

 Pill  มำจำกในสมกำร (1) จำกขัน้ตอนกำรอธิบำยอนัตรำย (ขัน้ตอนท่ี 2)  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ค่ำเฉลี่ยเรขำคณิต (Geometric Mean) ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่สด ณ ตลำดสด ดงัแสดงใน 

Table 1 อยู่ระหว่ำง 3 – 88 MPN/g อย่ำงไรก็ตำมในกำรศกึษำครัง้นีจ้ะใช้ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำสงูสดุในเนือ้

ไก่ 88 MPN/g หรือ 1.94 log MPN/g เพรำะกำรเลือกสภำวะท่ีเลวร้ำยท่ีสดุ (Worst Case Scenario) จะท ำให้ได้ค่ำ

ควำมเสี่ยงสูงที่สุด ซึ่งสำมำรถครอบคลุมเนือ้ไก่ที่มีควำมเข้มข้นต ่ำกว่ำ และเพื่อก ำหนดกำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ี

เข้มงวด  

Table 1 Prevalence (%) and concentration of Salmonella spp. (MPN/g) in chicken meat from fresh market 

Province Prevalence* Min Geometric Mean 
Estimated 90th 

Percentile 
Max 

Bangkok – Central 90 (27/30) ** 2.9 16 87 120 

Bangkok – East 67 (20/30)  2.9 12 84 120 

Bangkok – North 100 (30/30)  3.5 66 375 1,100 

Bangkok – South 73 (22/30)  2.9 12 84 120 

Thonburi – North 100 (30/30)  2.9 88 693 1,200 
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Thonburi – South 80 (24/30)  2.9 22 156 1,100 

Nonthaburi 50 (15/30)  2.9 14 176 1,100 

Patumtani 100 (30/30)  3.6 87 595 1,100 

Samutsakorn 57 (17/30) 0.3 3 33 93 

* คำ่ควำมชกุเฉลี่ยร้อยละ 79.63  

** (จ ำนวนบวกตอ่แซลโมเนลลำ / จ ำนวนตวัอย่ำง) 

เนือ้ไก่สดจำกโรงฆ่ำไก่ได้วำงจ ำหน่ำยท่ีตลำดสด ณ อณุหภมูิ 10oC โดยกำรวำงจ ำหน่ำยใช้ระยะเวลำ

ประมำณ 12 ชัว่โมง  ดงันัน้ 

-  ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำเพ่ิมจ ำนวนขึน้มำ   = 0.38 log   

   (จำกกำรค ำนวณในสมกำร (2)) 

 -  ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำจำกตลำดสดจงึมีควำมเข้มข้น = 1.94 log + 0.38 log  

  = 2.32 log MPN/g 

เนือ้ไก่สดจำกกำรวำงจ ำหน่ำยท่ีตลำดสด ได้ขนส่งถึงครัวเรือนของผู้บริโภค ณ อณุหภูมิ 17oC โดยกำร

ขนสง่ใช้ระยะเวลำประมำณ 1 ชัว่โมง ดงันัน้ 

     -  ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำเพ่ิมจ ำนวนขึน้มำอีก  = 0.51 log   

        (จำกกำรค ำนวณในสมกำร (2)) 

     -  ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำในครัวเรือนจงึมีควำมเข้มข้น = 2.32 log + 0.51 log   

 = 2.83 log MPN/g 

ในระดบัครัวเรือน เนือ้ไก่สดท่ีได้ผ่ำนกำรปรุงอำหำรเป็นเนือ้ไก่ปรุงสกุ โดยใช้ควำมร้อนท่ีอณุหภูมิ 64oC 

เป็นระยะเวลำ 1 นำที ดงันัน้  

     -  ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำลดลง = 2.07 log 

        (จำกกำรค ำนวณในสมกำร (3)) 

     -  ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำหลงัปรุงอำหำรจงึมีควำมเข้มข้น = 2.83 log – 2.07 log    

 = 0.76 log MPN/g 

กำรศึกษำนีม้ีข้อสมมุติฐำนว่ำ ควำมชุกของแซลโมเนลลำตัง้แต่ระดับค้ำปลีกถึงระดับครัวเรือนไม่มี    

กำรเปลี่ยนแปลง เท่ำกบัร้อยละ 79.63 (จ ำนวนบวกต่อแซลโมเนลลำ 215 ตวัอย่ำง/จ ำนวนตวัอย่ำงทัง้หมด 270 
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ตัวอย่ำง) ปริมำณกำรบริโภคเนือ้ไก่ของคนไทยโดยเฉลี่ยประมำณ 9.77 g/คน/วัน เมื่อคูณกับควำมเข้มข้น     

แซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ 0.76 log MPN/g (5.76 MPN/g) จะได้เป็นปริมำณแซลโมเนลลำที่ได้รับเข้ำสู่ ร่ำงกำย 

(Dose) เท่ำกบั 56.32 MPN  

- เมื่อแทนค่ำควำมชุก (ร้อยละ 79.63) และปริมำณแซลโมเนลลำ (56.32 MPN) ลงในสมกำร (4) 

จะได้ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะได้รับสมัผสัแซลโมเนลลำจำกเนือ้ไก่ (PE) เท่ำกบั 0.7963 

- เม่ือแทนคำ่ปริมำณแซลโมเนลลำ ลงในสมกำร (1) ก็จะได้ควำมน่ำจะเป็นในกำรเจ็บป่วยจำกแซล

โมเนลลำ (Pill) เท่ำกบั 0.09326   

- เม่ือแทนคำ่ PE และ Pill ลงในสมกำร (5) หรือ เป็นคณูกนัของทัง้ 2 ค่ำ ก็จะได้ควำมเสี่ยงจำกกำร

เจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรบริโภคเนือ้ไก่ท่ีมีกำรปนเปือ้นด้วยแซลโมเนลลำเท่ำกบั 0.07426 

 

สรุปผลการทดลอง 

 ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่สดเร่ิมต้นที่ผู้ ค้ำปลีกในตลำดสดในระดบั 88 MPN/g ต่อมำ 

แซลโมเนลลำได้เพ่ิมจ ำนวนจำกกำรเจริญเติบโตใน 2 ขัน้ตอน คือ กำรวำงจ ำหน่ำยที่ตลำดสด และกำรขนส่งจำก

ตลำดสดถงึครัวเรือนของผู้บริโภค ท ำให้แซลโมเนลลำมีกำรเพ่ิมจ ำนวนอย่ำงน้อย 2 – 7 เท่ำ เป็น 213 MPN/g และ 677 

MPN/g ตำมล ำดบั ประกอบกับควำมชุกของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่อยู่ในระดบัสูงประมำณร้อยละ 79.63 ท ำให้

ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะได้รับสมัผสัแซลโมเนลลำจำกเนือ้ไก่ เท่ำกบั 0.7963 ซึง่เป็นค่ำท่ีสงู และควำมน่ำจะเป็นในกำร

เจ็บป่วยจำกแซลโมเนลลำเท่ำกับ 0.09326 หมำยควำมว่ำ หำกได้รับปริมำณแซลโมเนลลำ 56.32 MPN จ ำนวน 

100 ครัง้ จะมีโอกำสเจ็บป่วย 9 ถงึ 10 ครัง้  

 ควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำในระหว่ำงกำรเก็บรักษำท่ีอณุหภูมิต ่ำ เช่น กำรเก็บรักษำในระหว่ำงกำรวำง

จ ำหน่ำยท่ีตลำดสด และกำรขนส่ง เป็นต้น อำจจะมีควำมเข้มข้นของแซลโมเนลลำสงูกว่ำท่ีได้จำกกำรศกึษำครัง้นี ้

เนื่องจำกแซลโมเนลลำส่วนหนึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนเซลล์เมื่ออยู่ในสภำวะที่เหมำะสมในกำรเจริญเติบโต  หรือ

เรียกว่ำ viable but non culturable (VNC) หมำยควำมว่ำ เซลล์ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อน ำมำเพำะเชือ้ ในสภำวะท่ี

เหมำะสมจะไม่มีกำรเจริญเติบโตเพ่ิมจ ำนวน ดงันัน้ ควำมเข้มข้นท่ีสำมำรถวิเครำะห์ได้ในขัน้ตอนกำรเก็บรักษำใน
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อณุหภมูิต ่ำอำจจะต้องมีกำรปรับให้สงูขึน้ หำกสำมำรถแสดงให้เห็นได้อย่ำงชดัเจนวำ่ แซลโมเนลลำมีกำรปรับสภำวะ

เซลล์เป็น VNC ก็จะสง่ผลให้ระดบัควำมเสี่ยงมีระดบัท่ีสงูขึน้อีกด้วย (Reissbrodt et al. 2002) 

 ค่ำประมำณควำมเสี่ยงของแซลโมเนลลำจำกกำรบริโภคเนือ้ไก่ จำกกำรศึกษำครัง้นีเ้ท่ำกับ 0.07426 

หมำยควำมว่ำ ผู้ บริโภคจ ำนวน 100 คน ที่บริโภคเนือ้ไก่ จะมีผู้ เจ็บป่วยประมำณ 7 ถึง 8 คน/วนั และจ ำนวน

ผู้ ป่วยก็จะสงูมำกขึน้ตำมสดัสว่นของผู้บริโภค เช่น หำกประชำกรไทยทัง้ประเทศจ ำนวน 65 ล้ำนคนบริโภค เนือ้ไก่ จะ

มีประชำกรไทยประมำณ 4,826,837 คน/ปี ท่ีจะป่วยด้วยแซลโมเนลลำท่ีปนเปือ้นในเนือ้ไก่  

 เมื่อเปรียบเทียบกับควำมเสี่ยงของแซลโมเนลลำของสหรัฐอเมริกำพบว่ำ สัดส่วนกำรป่วยด้วยโรค 

salmonellosis จำกกำรบริโภคผลิตภณัฑ์สตัว์ปีก ประมำณ 0.00054 เมื่อเปรียบเทียบกบักรณีจ ำนวนประชำกรไทยทัง้

ประเทศ  65 ล้ำนคนบริโภคเนือ้ไก่ จะมีประชำกรประมำณ 34,846 คน/ปี  ท่ีจะป่วยด้วยแซลโมเนลลำท่ีปนเปือ้นในเนือ้ไก่ 

ซึ่งจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ควำมเสี่ยงจำกกำรป่วยด้วยโรค salmonellosis ของประชำกรไทยสูงกว่ำควำมเสี่ยงของ

ประชำกรสหรัฐอเมริกำประมำณ 139 เท่ำ (Painter et al. 2013) นอกจำกนี ้จ ำนวนผู้ ป่วย ท่ีป่วยเป็นโรค Food 

Poisoning และ Acute Diarrhea ในทุกผลิตภณัฑ์อำหำร จำกกำรรำยงำนของกระทรวงสำธำรณสขุ จะมีผู้ ป่วยด้วยแซล

โมเนลลำประมำณ 56,255 คน/ปี หรือประมำณ 154 คน/วนั (กรมควบคมุโรค, 2555)  

เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ ป่วย ตำมกำรรำยงำนของกระทรวงสำธำรณสุข  (56,255 คน/ปี) และจ ำนวน

ผู้ ป่วยด้วยแซลโมเนลลำท่ีมีสำเหตจุำกบริโภคเนือ้ไก่จำกกำรศกึษำครัง้นี ้(4,826,837 คน/ปี) ก็จะเห็นได้ว่ำข้อมลูไม่

สอดคล้องกนั กล่ำวคือ จ ำนวนผู้ ป่วยด้วยแซลโมเนลลำจำกอำหำรทุกชนิด มีจ ำนวนผู้ ป่วยด้วยแซลโมเนลลำน้อย

กว่ำสำเหตุจำกกำรบริโภคเนือ้ไก่เพียงอย่ำงเดียว ดงันัน้ ควำมเป็นไปได้ในกำรอธิบำยควำมแตกต่ำงของประเด็น

นี ้ยกตวัอย่ำงเช่น กำรเกิดโรคอำหำรเป็นพิษทัง้หมดอำจจะมิได้เข้ำสู่ระบบกำรรำยงำน ท ำให้จ ำนวนที่รำยงำน มี

คำ่ต ่ำกวำ่ควำมเป็นจริง หรืออำจเกิดจำกข้อมลูจำกกำรศกึษำควำมชุกและควำมเข้มข้นของแซลโนเนลลำ ในกำรศึกษำ

ครัง้นีม้ีคลำดเคลื่อนในลักษณะที่มำกเกินไป ดังนัน้ อำจจะต้องมีกำร validate ผลกำรประเมิน ควำมเสี่ยงเชิง

ปริมำณตอ่ไป 

 เนือ้ไก่เป็นหนึ่งในปัจจัยกำรผลิตของอุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำรท่ีส ำคญั เพรำะเนือ้ไก่เป็นท่ีนิยมในกำร

บริโภค มีกำรผลิต และวำงจ ำหน่ำยทัว่โลก แต่เนือ้ไก่เป็นเนือ้สตัว์ท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรปนเปือ้นของแซลโมเนลลำซึ่ง

เป็นเชือ้จุลินทรีย์ก่อโรคในอำหำร และเน่ืองจำกกำรปนเปื้อนแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ สำมำรถเกิดขึน้ได้จำก   ทุก

ขัน้ตอนกำรผลิต โดยขัน้ตอนท่ีมีโอกำสสงูในกำรปนเปือ้น คือ กำรวำงจ ำหน่ำยในตลำดสด และปัจจยัส ำคญัในกำร

ก ำหนดกำรเจริญเติบโตและเพ่ิมจ ำนวนของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่ คือ อณุหภูมิและระยะเวลำในกำรเก็บรักษำเนือ้
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ไก่ ในกำรศึกษำกำรประเมินควำมเสี่ยงเชิงปริมำณของแซลโมเนลลำในเนือ้ไก่สด จำกผู้ ค้ำปลีกใน ตลำดสดถึง

ผู้บริโภค จะท ำให้ทรำบค่ำประมำณควำมเสี่ยงพืน้ฐำนของเนือ้ไก่ ซึง่สำมำรถใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรก ำหนดระดบั

กำรปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคในกระบวนกำรผลิตอำหำร และสำมำรถใช้ข้อมูลท่ีได้น ำไปเปรียบเทียบระหว่ำง

มำตรฐำนควำมปลอดภัยของจุลินทรีย์ก่อโรคในเนือ้ไก่ภำยในประเทศ มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ และมำตรฐำน

ของประเทศท่ีน ำเข้ำ หน่วยงำนของภำครัฐสำมำรถใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตดัสินใจในกำรก ำหนดมำตรกำรด้ำน

กำรจดักำรควำมเสี่ยง ในขัน้ตอนกำรผลิตตัง้แตใ่นระดบัฟำร์มเลีย้งไก่เนือ้ โรงฆ่ำไก่ โรงแปรรูปเนือ้ไก่ กำรขนส่งซำกไก่ 

กำรวำงจ ำหน่ำยและกำรเก็บรักษำเนือ้ไก่ในระดบัค้ำปลีก ทัง้นี ้กำรให้ควำมรู้แก่ผู้บริโภคในกำรปรุงอำหำรให้สุกท่ี

อุณหภูมิและระยะเวลำที่เหมำะสม จะช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรปนเปือ้นของแซลโมเนลลำ  ในเนือ้ไก่ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ผู้บริโภคจะได้บริโภคอำหำรที่มีควำมปลอดภยั 
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นิดารัตน์ ไพรคณะฮก1 พลกฤษณ์ อุ้ยตำ1  

 

ค าน า 

คู่มือกรมปศุสัตว์เร่ืองกำรรับรองสินค้ำปศุสัตว์เล่มนี ้ส่วนรับรองด้ำนกำรปศุสัตว์ ส ำนักพัฒนำ

ระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสตัว์ ได้เรียบเรียงขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของ

เจ้ำหน้ำท่ีกรมปศสุตัว์ในกำรขอรับและออกใบรับรองเก่ียวกบัระบบและหลกัเกณฑ์กำรรับรองสินค้ำปศสุตัว์ให้เป็นไป

ในรูปแบบเดียวกนัและสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือส ำหรับกำรเป็นหน่วยรับรองของกรมปศสุตัว์ ในกำรจดัท ำคู่มือฉบบันีไ้ด้

ยึดหลกัตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร ของส ำนกังำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) 

และระบบกำรตรวจรับรองตำมหลกัสำกล โดยมุง่หมำยให้เกิดกำรพฒันำโรงฆ่ำสตัว์ภำยในประเทศ และโรงคดับรรจุ

ไข่ ให้ได้มำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล อนัจะส่งผลต่อกำรพัฒนำระบบกำรผลิตเนือ้สตัว์และผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์ ให้มี

คณุภำพและปลอดภยัตอ่กำรบริโภคของคนไทยอนัเป็นกำรยกระดบัคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้ของประชำชน  

หวงัเป็นอย่ำงย่ิงวำ่คูม่ือกรมปศสุตัว์เลม่นี ้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำท่ีกรมปศุ

สตัว์และผู้ เก่ียวข้อง หำกมีข้อเสนอแนะประกำรใด โปรดกรุณำแจ้งสว่นรับรองด้ำนกำรปศสุตัว์ เพ่ือจดักำรปรับปรุงใน

โอกำสตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
เลขทะเบียนวิชำกำร : 57(2)-0312-031 
1สว่นรับรองด้ำนกำรปศสุตัว์ ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 
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1.  วัตถุประสงค์ 

 - เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำรับรองระบบกำรรับรองสินค้ำปศสุตัว์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ มำตรฐำน

เดียวกนั       มีควำมถกูต้อง เหมำะสม ชดัเจน โปร่งใส มีประสิทธิภำพและเป็นกลำง 

 -  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีของกรมปศุสตัว์ท่ีเก่ียวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรรับรอง

สินค้ำปศสุตัว์ 

 -  เพ่ือเป็นเอกสำรเผยแพร่ทำงด้ำนวิชำกำร ให้แก่ผู้ ท่ีสนใจและสำมำรถน ำไปใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงทำงด้ำน

วิชำกำรได้ 

 -  เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ตอ่ประเทศคูค้่ำ 

 

2 . ขอบข่ายการรับรอง 

 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขนีค้รอบคลุมขอบข่ำยกำรให้กำรรับรองสินค้ำปศุส ัตว์ ได้แก่ เนือ้ส ัตว์ อนำมัย  

ผลิตภณัฑ์สตัว์อนำมยั และไข่อนำมยั 

 

3. นิยาม 

1) สินค้าปศุสัตว์ หมำยถงึ 
1.1) เนือ้สัตว์อนามัย  ได้แก่ เนือ้สกุร เนือ้ไก่ เนือ้เป็ด เนือ้โค และส่วนอื่นๆ ของสตัว์ท่ีใช้เป็นอำหำรของมนุษย์ท่ี

ยงัไมผ่่ำนกระบวนกำรแปรรูป ท่ีอยู่ในสภำพแช่เย็นหรือแช่แข็ง   
1.2) ผลิตภัณฑ์สัตว์อนามัย  ได้แก่  เนือ้สตัว์อนำมยัท่ีผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปแล้ว 
1.3) ไข่อนามัย  ได้แก่  ไข่ไก่ และไข่เป็ด  

2) การรับรอง  หมำยถึง กำรรับรองกระบวนกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์ และกำรรับรองระบบกำรตรวจสอบ
ย้อนกลับของสินค้ำปศุสัตว์ตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติและหลกัเกณฑ์ท่ีกรมปศสุตัว์
ก ำหนด 

3) คณะกรรมการ หมำยถงึ คณะกรรมกำรรับรองสินค้ำปศสุตัว์ท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้จำกกรมปศสุตัว์ 
4) คณะผู้ตรวจรับรอง หมำยถงึ คณะผู้ตรวจรับรองสินค้ำปศสุตัว์ท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้จำกกรมปศสุตัว์ 

 
4. คุณสมบัตขิองผู้ประกอบการ 

1) เป็นเจ้ำของหรือผู้จดักำรโรงงำนท่ีมีสิทธิในกำรครอบครองกิจกำรโดยถกูต้องตำมกฎหมำย 
2) สมัครใจขอรับกำรรับรองและยินดี ท่ีจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรตรวจรับรองตำม  

ระบบกำรรับรองสินค้ำปศสุตัว์ 
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3) ไม่เป็นผู้ ถูกเพิกถอนกำรรับรองสินค้ำปศุสัตว์ เ ว้นแต่พ้นระยะเวลำ 1 ปี  นับจำกวันถูกเพิกถอน 
กำรรับรองมำแล้ว 

4) ต้องมีกำรน ำระบบกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรรับรองสินค้ำปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ มำปฏิบัติใน  
กำรผลิตสินค้ำปศสุตัว์ตำมชนิดสินค้ำ ก่อนขอรับกำรรับรอง 

5. คุณสมบัตขิองผู้ตรวจรับรอง 

1) ผู้ตรวจรับรองต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรในสำขำท่ีต้องกำร      หรือมี
ต ำแหน่งทำงวิชำชีพท่ีเหมำะสม 

2) ผู้ ตรวจรับรองต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ท ำงำน ผ่ำนกำรฝึกอบรม และมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี ่ยวก ับหล ักเกณฑ์กำรรับรองสินค้ำปศ ุส ัตว์ ระบบกำรปฏิบ ัต ิที ่ดี ในกำรผลิต  (Good  
Manufecturing  Practices ; GMP) ระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมและแนว
ทำงกำรน ำไปใช้ ( Hazard Analysis Critical Control Point ; HACCP) และระบบกำรตรวจสอบ
ย้อนกลบั (Traceability) 
 

6. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการรับรอง 

1) คณะกรรมกำรรับรองต้องเป็นผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรในสำขำท่ี  
ต้องกำร หรือมีต ำแหน่งทำงวิชำชีพท่ีเหมำะสม 

2) คณะกรรมกำรรับรองต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ท ำงำนและมีควำมรู้ควำม เข้ำใจ 
เก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรรับรองสินค้ำปศุสัตว์ ระบบกำรปฏิบัติท่ีดีในกำรผลิต (Good  Manufecturing  
Practices ; GMP)ระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม และแนวทำงกำรน ำไปใช้  
(Hazard Analysis Critical Control Point ; HACCP ) และระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) 

3) คณะกรรมกำรรับรองต้องพิจำรณำให้กำรรับรองโดยยึดตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรรับรองสินค้ำ  
ปศสุตัว์ 

4) ในกำรพิจำรณำให้กำรรับรอง คณะกรรมกำรท่ีมีสว่นได้สว่นเสียกบัผู้ประกอบกำรนัน้ หรือมีส่วนร่วมในคณะ
ผู้ตรวจรับรองในครัง้นัน้ๆ ต้องงดออกเสียงและไมแ่สดงควำมคิดเห็นใดๆ 

  

7. ข้อก าหนดของผู้ประกอบการที่ขอรับการรับรอง 

ผู้ประกอบกำรต้องสำมำรถควบคมุกระบวนกำรผลิตได้ครบวงจรตัง้แตร่ะดบัฟำร์ม โรงงำน โรงคดั  และบรรจ ุ

กำรขนสง่ สถำนท่ีจ ำหน่ำย โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) วตัถดุิบ (สตัว์และไข่) ท่ีจะเข้ำมำท ำกำรผลิต ต้องมำจำกฟำร์มท่ีผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มของ  กรมปศุ
สตัว์ 
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2) วตัถดุิบ(เนือ้สตัว์) ท่ีจะเข้ำมำท ำกำรผลิตผลิตภณัฑ์สตัว์อนำมยัต้องมำจำกเนือ้สตัว์ท่ีผ่ำนกำรรับรองเนือ้สตัว์
อนำมยัจำกกรมปศสุตัว์ 

3) โรงฆ่ำและช ำแหละเนือ้สัตว์  หรือศูนย์รวบรวมไข่ ต้องได้รับกำรรับรองกระบวนกำรผลิตจำกกรมปศุสัตว์ 
 ซึ่งต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติท่ีดีในกำรผลิต (Good  Manufecturing  Practices ; GMP)  
และ/หรือ ระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมและแนวทำงกำรน ำไปใช้ (Hazard 
Analysis Critical Control Point ; HACCP ) ส ำหรับโรงงำนเพ่ือกำรสง่ออก หรือ ภำยในประเทศ 

4) กำรขนสง่  
4.1) กำรขนสง่สตัว์มีชีวิตต้องเป็นไปตำมหลกัสวสัดิภำพสตัว์ (Animal welfare)  
4.2) กำรขนส่งเนือ้สตัว์และผลิตภัณฑ์สตัว์ โดยรถบรรทุกสินค้ำ ต้องมีกำรป้องกันกำรปนเปื้อนและกำรเสื่อม

คณุภำพของผลผลิตระหวำ่งกำรขนสง่โดยมีห้องเย็นควบคมุอณุหภมูิท่ี 0 - 4 องศำเซลเซียส 
4.3) กำรขนสง่ไข่ต้องมีกำรป้องกนักำรปนเปือ้น และกำรเสื่อมคณุภำพของผลผลิตระหวำ่งกำรขนสง่  

5) ผลิตภณัฑ์สตัว์อนำมยั ผู้ประกอบกำรต้องได้รับกำรรับรองเป็นโรงงำนผลิตผลิตภณัฑ์เพ่ือกำรสง่ออกจำกกรม
ปศสุตัว์ 

6) สถำนท่ีตดัแตง่ ต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขสถำนท่ีตดัแตง่ของคูม่ือกำรรับรองสินค้ำปศสุตัว์ 

7) สถำนท่ีจ ำหน่ำย ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขสถำนท่ีจ ำหน่ำยของคู่มือกำรรับรองสินค้ำ  
ปศสุตัว์ 

 

8. การให้การรับรอง 

1) ผู้ประกอบกำรย่ืนขอกำรรับรองตำมแบบฟอร์มค ำขอรับกำรรับรองสินค้ำปศสุตัว์พร้อมเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ  ได้ท่ี ส ำนักงำนปศุสตัว์จังหวดั หรือส่วนรับรองด้ำนกำรปศุสตัว์ ส ำนักพัฒนำระบบและรับรอง
มำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 

2) เมื่อได้รับค ำขอแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดั หรือเจ้ำหน้ำท่ีส่วนรับรองด้ำนกำรปศุสตัว์ ส ำนัก
พัฒนำระบบ  และรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ แล้วแต่กรณี ตรวจสอบเอกสำรและคุณสมบัติ
ผู้ประกอบกำร หำกมีรำยละเอียด  ท่ีจ ำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงจะสง่คืนค ำขอรับรอง และเอกสำรประกอบค ำ
ขอรับรองให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรแก้ไขเอกสำรและย่ืนค ำขอรับรองใหม่ 

3)  เจ้ำหน้ำท่ีส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั หรือเจ้ำหน้ำท่ีสว่นรับรองด้ำนกำรปศสุตัว์ ส ำนกัพฒันำระบบและรับรอง
มำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ แล้วแตก่รณี สง่รำยช่ือผู้ประกอบกำรที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน  และเอกสำรหลกัฐำนที่
สมบรูณ์ครบถ้วนให้คณะผู้ตรวจรับรองเพ่ือด ำเนินกำร 

4) คณะผู้ตรวจรับรองด ำเนินกำรตรวจรับรอง โดย 
4.1) นดัหมำยผู้ประกอบกำรเพ่ือตรวจรับรอง 
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4.2) ด ำเนินกำรตรวจรับรองตำมวัน เวลำและสถำนท่ีท่ีก ำหนดนัดหมำย ในกรณีท่ีหัวหน้ำคณะผู้ ตรวจ
รับรองไมอ่ำจปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ให้มอบหมำยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะผู้ตรวจรับรอง เป็นหวัหน้ำคณะ
ผู้ ตรวจรับรองแทน ทัง้นีใ้นกำรตรวจรับรองจะต้องมีผู้ ตรวจรับรองอย่ำงน้อย  2 คน หรืออำจมี
ผู้ เ ช่ียวชำญเฉพำะด้ำน หรือผู้ สังเกตกำรณ์ร่วมด้วยก็ได้  ขั น้ตอนกำรด ำเนินกำรตรวจรับรอง
ประกอบด้วย  
4.2.1) เมื่อเดินทำงถึงสถำนท่ีท่ีนัดหมำย หัวหน้ำคณะผู้ตรวจรับรองด ำเนินกำรเปิดประชุมเพ่ือชีแ้จง

รำยละเอียดในกำรตรวจประเมิน 
4.2.2) คณะผู้ตรวจรับรอง ด ำเนินกำรตรวจรับรอง โดยตรวจระบบเอกสำรตำ่งๆ  และหำข้อมลูหลกัฐำน 

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขกำรรับรองสินค้ำปศุสัตว์ ซึ่งก ำรตรวจรับรอง 
ประกอบด้วย  กำรสัมภำษณ์ กำรตรวจเอกสำร กำรตรวจสอบรำยงำนกำรตรวจวิเครำะห์ทำง
ห้องปฏิบตัิกำร  กำรตรวจพินิจ กำรสงัเกตกิจกรรม และสภำวะของพืน้ท่ีท่ีตรวจ และ/หรือตรวจ
พืน้ท่ีโดยรอบ จำกนัน้บนัทกึสิ่งท่ีพบจำก กำรตรวจรับรอง 

4.2.3) เม่ือกำรตรวจรับรองแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจรับรองประชุม เพ่ือพิจำรณำผลกำรตรวจรับรอง เพ่ือ
หำข้อบกพร่อง ข้อสงัเกต และ/หรือข้อเสนอแนะ โดยกำรพิจำรณำผลกำรตรวจรับรองของคณะ
ผู้ตรวจรับรอง  มีหลกัเกณฑ์ดงันี ้
(1) กรณีไมพ่บข้อบกพร่อง แตอ่ำจมีข้อสงัเกตหรือข้อเสนอแนะ ให้คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวม

รำยงำนผลกำรตรวจประเมินเสนอคณะกรรมกำร เพ่ือพิจำรณำให้กำรรับรอง 
(2) กรณีพบเฉพำะข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจรับรอง

พิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขและป้องกนัข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ตำมท่ีผู้ประกอบกำรเสนอ หำก
เห็นวำ่เป็นแนวทำงปรับปรุงแก้ไขท่ียอมรับได้ ให้คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรำยงำนผลกำร
ตรวจประเมินเสนอคณะกรรมกำร เพ่ือพิจำรณำให้กำรรับรอง 

(3) กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และคณะผู้ตรวจรับรองได้ท ำกำร
ตรวจติดตำมผลกำรแก้ไข (Follow up Audit) ข้อบกพร่องทัง้หมดแล้ว พบว่ำ
ผู้ประกอบกำรได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทัง้หมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว คณะ
ผู้ตรวจรับรองรวบรวมรำยงำนผล   กำรตรวจประเมินเสนอคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำ
ให้กำรรับรอง ทัง้นีผู้้ประกอบกำรสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องได้  2 ครัง้ ภำยใน
ระยะเวลำ 6 เดือน นับจำกวันที่ตรวจประเมินครัง้แรก หำกพ้นระยะเวลำดงักล่ำว ให้
ด ำเนินกำรตรวจรับรองใหม่ทุกข้อก ำหนดโดยไม่ต้องย่ืนค ำขอรับรองใหม่ กรณีท่ี
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร มี ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ใ น ก ำ ร ต ร ว จ รั บ ร อ ง ภ ำ ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล ำ 
ไมเ่กิน 1 ปี นบัจำกวนัท่ีย่ืน 



452 

 

 

(4) กรณีพบข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) และข้อบกพร่องไม่รุนแรง (Minor 
Nonconformity) และคณะผู้ตรวจรับรองได้ท ำกำรตรวจติดตำมผลกำรแก้ไข (Follow up 
Audit) ข้อบกพร่องทัง้หมดแล้ว พบว่ำผู้ ประกอบกำรได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องทัง้หมดเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว ให้คณะผู้ตรวจรับรองรวบรวมรำยงำนผลกำร
ตรวจรับรอง เสนอคณะกรรมกำร         เพ่ือพิจำรณำให้กำรรับรอง ทัง้นีผู้้ประกอบกำร
สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภำยในระยะเวลำ  6 เดือน นับจำกวนัท่ี
ตรวจรับรองครัง้แรก หำกพ้นระยะเวลำดงักล่ำว ให้ด ำเนินตรวจรับรองใหม่ทุกข้อก ำหนด
โดยไม่ต้องย่ืนค ำขอรับรองใหม่ กรณีท่ีผู้ประกอบกำรมีควำมพร้อม  ในกำรตรวจรับรอง
ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 1 ปี นบัจำกวนัท่ีย่ืน 

4.3) หัวหน้ำคณะผู้ ตรวจรับรองรำยงำนผลกำรตรวจรับรอง ให้ผู้ ประกอบกำรหรือผู้ แทนรับทรำบ                                
ใน กำรปิดประชุม (Closing Meeting) รวมทัง้แจ้งสิ่งที่กรมปศุสัตว์จะด ำเนินกำรต่อไป และสิ่งท่ี
ผู้ ประกอบกำรต้องด ำเนินกำรพร้อมทัง้มอบส ำเนำรำยงำนผลกำรตรวจกำรรับรองสินค้ำปศุสัตว์  
และส ำเนำบนัทกึข้อบกพร่อง (ถ้ำม)ี 
 

5) หวัหน้ำคณะผู้ตรวจรับรอง จดัท ำหนงัสือรำชกำรเพ่ือแจ้งผลกำรตรวจรับรองแก่ผู้ประกอบกำร     ภำยใน 15 
วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีตรวจประเมิน โดยแนบส ำเนำแบบฟอร์มรำยงำนผลกำรตรวจรับรอง (Audit Report) 
และส ำเนำแบบฟอร์มบนัทกึข้อบกพร่อง (CAR) (ถ้ำม)ี 
5.1) กรณีพบข้อบกพร่อง  คณะผู้ ตรวจรับรองแ จ้ง ให้ผู้ ป ระกอบกำรจ ัดส ่งแนวทำงกำร แก้ไข 

ภำยใน  30 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรำชกำรแจ้งอย่ำงเป็นทำงกำร โดยให้ผู้ประกอบกำร ระบุ
สำเหตุของปัญหำท่ีพบ แนวทำงแก้ไข และแนวทำงป้องกันกำรเกิดซ ำ้  พร้อมระบุระยะเวลำแล้ว
เสร็จ เพ่ือน ำไปสู่  กำรทวนสอบควำมมีประสิทธิผลต่อไป   

5.2) กรณีท่ีพบข้อบกพร่อง เมื่อได้รับแนวทำงกำรแก้ไขจำกผู้ประกอบกำร หัวหน้ำคณะผู้ตรวจรับรองทวน
สอบแนวทำงกำรแก้ไขข้อบกพร่องท่ีผู้ ประกอบกำรเสนอมำ เพ่ือพิจำรณำควำมมีประสิทธิผลของแนว
ทำงกำรแก้ไข และ/หรือคณะผู้ตรวจรับรองตรวจติดตำมผลกำรแก้ไขของผู้ประกอบกำร (กรณีจ ำเป็น) 
โดยแนวทำงกำรทวนสอบนัน้ ขึน้อยู่กบัควำมรุนแรงของสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตำมข้อก ำหนด 

5.3) กรณีท่ีแนวทำงกำรแก้ไขไมเ่หมำะสม ให้แจ้งผู้ประกอบกำรจดัสง่แนวทำงกำรแก้ไขข้อบกพร่องใหม่ 
5.4) ทัง้นีผู้้ประกอบกำรสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องได้ 2 ครัง้ ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน     หำกพ้น

ระยะเวลำดงักลำ่ว ให้คณะผู้ตรวจรับรองด ำเนินกำรตรวจประเมินใหมท่กุข้อก ำหนด โดยผู้ประกอบกำร
ไมต้่องย่ืนขอรับรองใหม่ กรณีท่ีผู้ประกอบกำรมีควำมพร้อมในกำรขอตรวจรับรองภำยในระยะเวลำไม่
เกิน 1 ปี นบัจำกวนัท่ีย่ืน 
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6) คณะผู้ ตรวจรับรองรวบรวมรำยงำนเสนอคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำให้กำรรับรอง โดยน ำเร่ืองเสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำภำยใน 1 เดือน นับจำกวันท่ีตรวจประเมินแล้วเสร็จโดยไม่พบข้อบกพร่อง หรือ
วันท่ีได้ด ำเนินกำรตรวจติดตำมผลกำรแก้ไขข้อบกพร่องรุนแรงแล้วเสร็จ หรือวันที่ยอมรับแนวทำงกำร
แก้ไขข้อบกพร่องไม่รุนแรงจำกผู้ ขอรับรอง  

7) คณะกรรมกำรพิจำรณำตดัสินให้กำรรับรอง 
4.1) องค์ประชุมของคณะกรรมกำรต้องไม่น้อยกว่ำสองในสำม  กรณีที่คณะกรรมกำรมำประชุม 

ไมถ่งึสองในสำมขององค์ประกอบคณะกรรมกำร ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำร ด ำเนินกำรนดัประชุมใหม ่
หรือพิจำรณำเร่ืองท่ีต้องพิจำรณำโดยวิธีอื่น เช่น เวียนหนงัสือ หรือประชมุผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เป็น
ต้น 

4.2) กำรลงมติให้ถือเสียงข้ำงมำก คณะกรรมกำรหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกัน  ให้ประธำนคณะกรรมกำรออกเสียงชีข้ำด และหำกเร่ืองใดไม่มีผู้คดัค้ำนถือว่ำท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ  

4.3) ในกรณีท่ีมีกำรพิจำรณำให้กำรรับรองครัง้แรก กำรพักใช้ กำรเพิกถอน กำรต่ออำยุกำรรับรอง      แก่
ผู้ ประกอบกำร คณะกรรมกำร ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ ประกอบกำรนัน้  ห รือมีส่วน ร่วมใน  
คณะผู้ตรวจรับรองในครัง้นัน้ ๆ ต้องงดออกเสียงและไมแ่สดงควำมคิดเห็นใดๆ 

4.4) คณะกรรมกำรจดัท ำสรุปผลกำรพิจำรณำกำรรับรองครัง้แรก กำรลดขอบข่ำย กำรพกัใช้    กำรเพิกถอน 
หรือกำรต่ออำยุกำรรับรองแล้วแต่กรณี ให้ส ำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ 
ด ำเนินกำรตำมมติของ  ที่ประชมุคณะกรรมกำร 

8) เม่ือคณะกรรมกำรมีมติให้กำรรับรองแล้ว ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ด ำเนินกำร
จดัท ำใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบกำร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ีคณะกรรมกำรอนุมตัิให้กำรรับรอง และไม่สำมำรถ
โอนใบรับรองให้แก่ผู้อื่นได้  ทัง้นีใ้บรับรองมีอำยคุรำวละ 3 ปี 
กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อระบบกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์ในสำระส ำคัญ เช่น  กำรเปลี่ยนแปลง

สถำนท่ีผลิต   กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรจัดกำรผลิตเป็นวิธีใหม่ กำรปรับปรุง

สถำนท่ีประกอบกำรและเปลี่ยนเจ้ำของ ให้ด ำเนินกำรแจ้งส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุ

สตัว์  ซึ่งในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงนี ้ กรมปศุสัตว์อำจพิจำรณำรับรองกำรประกอบกำรต่อเน่ืองได้โดย

พิจำรณำจำกข้อมลูกำรเปลี่ยนแปลงท่ีผู้ประกอบกำรส่งมำให้และอำจก ำหนดให้มีกำรตรวจรับรองเพ่ิมเติม 

แล้วน ำผลเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำเมื่อคณะกรรมกำรอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงขอบข่ำยแล้ว ส ำนัก

พฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์จะออกใบรับรองฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิม โดยมี

อำยเุท่ำกบัใบรับรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู่ ซึง่ผู้ ได้รับกำรรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบบัเดิมให้แก่ส ำนกัพฒันำ

ระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์  กรมปศุสตัว์ กำรโอนกิจกำร และกำรย้ำยสถำนประกอบกำร ให้ผู้
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ได้รับกำรรับรองแจ้งส ำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ทรำบเป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร และย่ืนค ำขอรับกำรตรวจรับรอง เพ่ือกำรรับรองใหมโ่ดยจะด ำเนินกำรตรวจรับรองใหม่ทัง้ระบบ 

เพ่ือเสนอคณะกรรมกำร พิจำรณำให้       กำรรับรองใหม่ และพิจำรณำยกเลิกใบรับรองฉบบัเดิม กรณีท่ีมีกำร

เปลี่ยนแปลงช่ือนิติบคุคล โดยท่ีมีเลขทะเบียนกำรค้ำและพำณิชย์เดิม รวมทัง้สถำนท่ีผลิตเดิม ให้ผู้ ได้รับกำร

รับรองแจ้งส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร พร้อมยืนยนัวำ่

ยังคงรักษำระบบกำรผลิตสินค้ำ   ปศุสัตว์ได้ตำมท่ีได้รับกำรรับรองเดิม ส ำนักพัฒนำระบบและรับรอง

มำตรฐำนสินค้ำปศุสตัว์ จะพิจำรณำออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยมีอำยุเท่ำกับฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทัง้นี ้ผู้

ได้รับกำรรับรองต้องสง่คืนใบรับรองฉบบัเดิมให้แก่ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ 

 

9. เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง 

 ผู้ ได้รับกำรรับรอง ต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1) ต้องรักษำไว้ซึง่ระบบกำรผลิตสินค้ำปศสุตัว์ ตำมมำตรฐำนตลอดระยะเวลำท่ีได้รับกำรรับรอง 
2) อ้ำงถงึกำรรับรองเฉพำะในกิจกำรและขอบข่ำยท่ีได้รับกำรรับรองเท่ำนัน้ 
3) ต้องไม่น ำใบรับรอง และ/หรือ เคร่ืองหมำยรับรองไปใช้ในกำรใด ๆ ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ  

กรมปศสุตัว์  
4) ยุติกำรใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณำท่ีมีกำรอ้ำงถึงกำรได้รับกำรรับรองนัน้ทัง้หมด เมื่อมีกำรลดขอบข่ำย  

พกัใช้  เพิกถอน หรือยกเลิกกำรรับรองไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุด 
5) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบกำรผลิตสินค้ำปศุสตัว์ในสำระส ำคญั เช่น กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ หรือ

สถำนที่ผลิต กำรเปลี ่ยนแปลงกรรมวิธีกำรแปรรูปและกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์  กำรปรับปรุงสถำนท่ี
ประกอบกำรและเปลี่ยนเจ้ำของ ให้เสนอกรมปศสุตัว์เพ่ือพิจำรณำก่อนจะด ำเนินกำร 

6) ให้ควำมร่วมมือแก่กรมปศุสัตว์ในกำรตรวจรับรองทุกครัง้ โดยผู้ ประกอบกำรจะต้องยินยอมให้ผู้ ตรวจ 
เข้ำตรวจสอบสถำนท่ีประกอบกำรตลอดจนสถำนท่ีเก็บเคร่ืองมือ สถำนท่ีเก็บวัตถุดิบและท่ีพักอำศัย 
ของผู้ประกอบกำร 

7) ต้องจดัท ำบนัทกึตำ่งๆ อย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือให้ผู้ตรวจรับรองสำมำรถตรวจสอบควำมเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำน   ท่ีเก่ียวข้อง 

8) ต้องสง่มอบส ำเนำเอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับรองท่ีเป็นปัจจบุนั ให้แก่กรมปศสุตัว์ เมื่อได้รับ
กำรร้องขอ 

9) หำกประสงค์จะยกเลิกกำรรับรอง ให้แจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ให้กรมปศสุตัว์ทรำบล่วงหน้ำก่อนท่ีจะยกเลิก
กำรรับรอง 
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10) หำกประสงค์จะต่ออำยุใบรับรองให้ย่ืนค ำขอรับกำรรับรองสินค้ำปศุสัตว์ต่อกรมปศุสัตว์ ล่วงหน้ำ  
ไมน้่อยกว่ำ 90 วนั ก่อนวนัท่ีใบรับรองหมดอำยุ 

11) ต้ องจัดใ ห้มี มำตรกำรและจัดหำอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่ วนบุคคล ท่ี จ ำเ ป็ น แก่ ผู้ ตรวจรั บรองใน 
กำรตรวจรับรองทกุครัง้ ในกรณีท่ีร้องขอเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภยัในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี 

12) ต้องจัดท ำและเก็บรักษำบันทึกข้อร้องเรียน และผลกำรด ำเนินกำรกับข้อร้องเรียนทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับ
กิจกำรและขอบข่ำยท่ีได้รับกำรรับรองไว้ และต้องมอบบนัทึกข้อร้องเรียนและผลกำรด ำเนินกำรให้แก่ส ำนกั
พฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ เมื่อได้รับกำรร้องขอ 

 

10. การตรวจตดิตาม และการตรวจต่ออายุการรับรอง 

 คณะผู้ ตรวจรับรองจะด ำเนินกำรตรวจติดตำม  เพ่ือติดตำมกำรรักษำระบบกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์  

ท่ีได้รับกำรรับรองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ นบัจำกกำรตรวจรับรองเพ่ือกำรรับรองครัง้แรกเสร็จสิน้ และด ำเนินกำรตรวจต่อ

อำยุกำรรับรองทุก  3  ปี โดยตรวจรับรองระบบทัง้หมด ทัง้นี ้กรมปศุสตัว์สงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรตรวจกรณีพิเศษ 

(Special  Audit) โดยอำจไมแ่จ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีตอ่ไปนี ้

1) มีเหตอุนัท ำให้สงสยัวำ่ประสิทธิภำพลดลง 
2) มีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญท่ีมีผลต่อกิจกรรม และกำรด ำเนินกำรของผู้ ได้รับกำรรับรอง เช่น  กำร

เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์  กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีหรือสถำนท่ีผลิต  กำรปรับปรุงสถำนท่ีประกอบกำร    และกำร
เปลี่ยนเจ้ำของ 

3) เมื่อมีกำรวิเครำะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่ำ ผู้ ได้รับกำรรับรองไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดระบบ  
กำรรับรองสินค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 

4) มีกำรเปลี่ยนแปลงในขอบข่ำยกำรรับรอง 
5) มีมติของคณะกรรมกำรให้มีกำรตรวจติดตำมผลเพ่ิมเติมจำกท่ีก ำหนดไว้ 

 

11. การลดขอบข่ายการรับรอง 

 กรณีท่ีผู้ ได้รับกำรรับรองไม่สำมำรถรักษำระบบกำรผลิตสินค้ำปศสุตัว์ในบำงส่วนของขอบข่ำยท่ีได้รับกำร

รับรอง หรือผู้ ได้รับกำรรับรองแจ้งควำมประสงค์ขอลดขอบข่ำยท่ีได้รับกำรรับรอง ส ำนักพัฒนำระบบและรับรอง

มำตรฐำนสินค้ำปศุสตัว์   กรมปศุสตัว์จะน ำเสนอคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำลดขอบข่ำยกำรรับรองและออกใบรับรอง

ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตำมขอบข่ำยท่ีเหลือ และมีอำยุเท่ำกับใบรับรองฉบับเดิมท่ีเหลืออยู่ ทัง้นี ้ผู้ ได้รับกำรรับรองต้อง

สง่คืนใบรับรองฉบบัเดิมให้ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ 
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12. การพักใช้การรับรอง 

 กรณีท่ีผู้ ได้รับกำรรับรองไม่ปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด และ /หรือไม่ปฏิบัติ

ตำมระบบกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์ท่ีได้รับกำรรับรอง และ/หรือ ไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำท่ี

ก ำหนด ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์  กรมปศสุตัว์จะน ำเสนอคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำพัก

ใช้กำรรับรอง โดยก ำหนดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 60 วนั แต่ไม่เกิน 180 วนั เมื่อผู้ ได้รับกำรรับรองถูกพกัใช้กำรรับรอง  

ต้องหยดุกำรแสดงฉลำก และเคร่ืองหมำยรับรองในช่วงท่ีถกูพกัใช้ 

 

13. การเพกิถอนการรับรอง 

 กรณีท่ีผู้ ได้รับกำรรับรองเป็นไปตำมกรณีใดกรณีหนึง่ หรือหลำยกรณี ดงันี  ้

1) ไมป่ฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด และสง่ผลกระทบร้ำยแรงตอ่กำรรับรอง 
2) ไมป่ฏิบตัิตำมระบบท่ีได้รับกำรรับรอง  ในสำระส ำคญั 
3) ไมด่ ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องหลงัถกูพกัใช้กำรรับรองแล้ว 2 ครัง้ ภำยในระยะเวลำ 3 ปี 
4) มีข้อร้องเรียนท่ีพิจำรณำแล้วเห็นวำ่  อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยตอ่กำรรับรอง 

ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ จะน ำเสนอคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำเพิก

ถอนกำรรับรอง ทัง้นี ้ผู้ ได้รับกำรรับรองต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่ส ำนักพัฒนำระบบและ รับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุ

สตัว์ กรมปศุสตัว์  ผู้ประกอบกำรท่ีถูกเพิกถอนกำรรับรองจะท ำให้สิทธิในกำรใช้เคร่ืองหมำยรับรองสิน้สุดลงทันที ซึ่ง

ผู้ประกอบกำรจะต้องด ำเนินกำรดงันี ้

1) งดใช้หรืออ้ำงถึงกำรใช้ใบรับรอง เคร่ืองหมำยรับรอง บนผลิตภัณฑ์หรือวัสดุหี บห่อทัง้หมดรวมถึง
เอกสำรอ้ำงอิงท่ีเก่ียวข้อง เช่น แผ่นพบั ใบปลิว 

2) งดแสดงฉลำกวำ่เป็นสินค้ำปศสุตัว์ท่ีผ่ำนกำรรับรอง 
3) ให้ก ำจดัวสัดหีุบห่อ หรือท ำให้บบุสลำย หรือทำสีทบั 
4) เรียกเก็บคืนผลิตภณัฑ์ ผลิตผลที่มีปัญหำจำกสถำนที่จ ำหน่ำย 

 

14. การตรวจสอบและการก ากับดูแล 

1) ผู้ ประกอบกำรโรงฆ่ำและช ำแหละเนือ้สัตว์ ผู้ ประกอบกำรโรงคัดและบรรจุไข่  หรือผู้ ประกอบกำร
โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ผ่ำนกำรรับรองสินค้ำปศุสัตว์ จะได้รับใบรับรองและอนุญำตให้ใช้
เคร่ืองหมำยรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (สัญลักษณ์  “Q”) ของกรมปศุสัตว์ และต้องปฏิบัติ ดงันี ้
1.1) แจ้งสถำนท่ีท่ีจัดจ ำหน่ำยสินค้ำปศุสัตว์ท่ีผ่ำนกำรรับรองให้กรมปศุสัตว์ทรำบ เพ่ือควำมสะดวก  
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ในกำรสุม่เก็บตวัอย่ำงเพ่ือตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง ยำสตัว์ และเชือ้จลุินทรีย์ 
1.2) หำกมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงหรือระบบผลิต ให้ผู้ประกอบกำรเสนอเอกสำรเพ่ือให้กรมปศุ

สตัว์พิจำรณำก่อนจะด ำเนินกำร 
1.3) ด ำเนินกำรเก็บตวัอย่ำงเพ่ือท ำกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง ยำสตัว์ และเชือ้จุลินทรีย์ และรวบรวมผล

กำรวิเครำะห์เพ่ือให้กรมปศสุตัว์ตรวจสอบ 
2) กรมปศสุตัว์จะก ำกบัดแูล และตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์โดย 

2.1) กรมปศสุตัว์ จะมอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีกรมปศสุตัว์ก ำกบัดแูลกำรผลิต และด ำเนินกำรสุม่เก็บตวัอย่ำง   เพ่ือท ำ
กำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง ยำสตัว์ และเชือ้จลุินทรีย์ สง่ให้กบัห้องปฏิบตัิกำรตรวจวิเครำะห์ 

2.2) ห้องปฏิบตัิกำรในกำรตรวจวิเครำะห์ตวัอย่ำง เพ่ือตรวจสำรตกค้ำงและเชือ้จลุินทรีย์  ประกอบด้วย 
2.2.1) ส ำนกัตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ (สตส.) 
2.2.2) สถำบนัสขุภำพสตัว์แห่งชำติ กรมปศสุตัว์ (สสช.) 
2.2.3) ศนูย์วิจยัและพฒันำกำรสตัวแพทย์ 7 แห่ง ของกรมปศสุตัว์  

2.3) กรณีท่ีผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง ยำสัตว์ และเชือ้จุลินทรีย์ จำกตัวอย่ำงท่ีสุ่มไม่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนท่ีก ำหนดของเนือ้สตัว์อนำมยั ผลิตภณัฑ์สตัว์อนำมยั หรือไข่อนำมยั 
2.3.1) กรมปศสุตัว์จะแจ้งให้ผู้ประกอบกำรฯ น ำสินค้ำปศสุตัว์ในชดุกำรผลิต ( ot.)  เดียวกนันัน้ลงจำก

ชัน้จ ำหน่ำย 

2.3.2)  ส ำหรับผู้ประกอบกำรท่ีเป็นโรงฆ่ำสตัว์ โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์สตัว์ หรือศูนย์รวบรวมไข่ท่ีผ่ำนกำร

รับรอง GMP โรงงำนเพ่ือกำรส่งออก จะมอบหมำยให้สตัวแพทย์ประจ ำโรงงำน ตรวจสอบและ

สอบสวนหำสำเหต ุ 

2.3.3) ส ำหรับผู้ประกอบกำรท่ีเป็นโรงฆ่ำสตัว์หรือศนูย์รวบรวมไข่ท่ีผ่ำนกำรรับรอง GMP  หรือสถำนท่ีตดัแต่ง

ภำยในประเทศ จะมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด และส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 

ตรวจสอบและสอบสวนหำสำเหต ุ 

2.3.4) รำยงำนให้ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ทรำบ 

15. การรักษาความลับ 

 กรมปศุสัตว์จะเก็บรักษำข้อมูลและเอกสำรต่ำงๆ ท่ีได้รับจำกผู้ ประกอบกำรไว้เป็นควำมลับ แต่จะไม่

รับผิดชอบตอ่    ควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึน้กบัผู้ประกอบกำร อนัเน่ืองมำจำกกำรเปิดเผยควำมลับโดยบุคคลอื่น เว้น

แตจ่ะเกิดขึน้จำกกำรกระท ำของกรมปศสุตัว์  

 กำรเปิดเผยข้อมูลจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ในกรณีท่ีได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย หรือเป็นข้อมลูท่ีสำมำรถ

เปิดเผยได้   ตำมพระรำชบญัญตัิข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
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16. อ่ืนๆ 

1) กรณีท่ีมีกำรแก้ไขหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับรองนี ้กรมปศสุตัว์จะแจ้งให้ผู้ประกอบกำร
ทรำบ 

2) ผู้ ได้รับกำรรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขใหมต่ำมข้อ 1) ให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนด จำกนัน้กรมปศสุตัว์จะท ำกำรตรวจสอบกำรปรับปรุงแก้ไขของผู้ ได้รับกำรรับรอง 

3) กรมปศุสัตว์ ไม่ รับผิดชอบในกำรกระท ำใดๆ ของผู้ ไ ด้ รับกำรรับรองท่ี ได้กระท ำไปโดยไม่สุจ ริต  
หรือไมป่ฏิบตัิตำม หรือฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก ำหนด 
4) กรมปศสุตัว์สำมำรถเผยแพร่รำยช่ือผู้ ได้รับกำรรับรองและยกเลิกกำรรับรองให้แกส่ำธำรณชนทรำบได้ 
 

แผนผังแสดงขัน้ตอนการรับรองสินค้าปศุสัตว์ 
 

 

 

 
 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการ 

ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด / 

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

 

ยื่นค ำขอรับกำรรับรองฯ พร้อมเอกสำร  

 

ตรวจสอบเอกสำร 

แก้ไขเอกสำร 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

รวบรวมรำยช่ือผู้ประกอบกำร 
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คณะผู้ตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

รวบรวมรำยงำน 

ผู้ประกอบการ คณะกรรมการรับรองสินค้าปศุสัตว์ 

พิจำรณำตดัสนิให้กำรรับรอง 

มติให้การรับรอง 

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

แก้ไขข้อบกพร่อง 

ออกใบรับรอง และเคร่ืองหมายรับรอง 

ผู้ประกอบการ 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) 

คอมพาร์ทเมนต์ส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนือ้ ฟาร์มสัตว์ปีกพันธ์ุ และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนือ้1/ 

 

ประวิทย์ ศรีสอาด2/ บณิุกำ จลุละโพธิ2/  

 

บทน า 

 จำกกำรที่ประเทศไทยเกิดกำรระบำดของโรคไข้หวัดนกเมื่อปี 2547 กรมปศุสัตว์ได้น ำหลักกำรของ   

คอมพำร์ทเมนต์จำกองค์กรสขุภำพสตัว์ระหวำ่งประเทศ (OIE) มำเป็นหนึง่ในมำตรกำรในกำรป้องกนัและควบคมุโรค

ไข้หวดันกภำยในประเทศไทย โดยในปี 2549 ได้เร่ิมให้กำรรับรองคอมพำร์ทเมนต์ส ำหรับฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้ (ไก่เนือ้

และเป็ดเนือ้) ตอ่มำ OIE ได้มีข้อแนะน ำส ำหรับแนวทำงกำรจดัท ำเพ่ิมมำกขึน้ สหภำพยโุรป (EU) ซึง่เป็นประเทศคู่ค้ำ

สินค้ำเนือ้สตัว์ปีกของประเทศไทยท่ีส ำคญั ได้ออกกฎระเบียบกำรจดัท ำคอมพำร์ทเมนต์ขึน้ อีกทัง้กรมปศสุตัว์ได้มี

นโยบำยเพ่ิมขอบข่ำยกำรรับรอง เพ่ือให้ครอบคลุมทัง้วงจรกำรผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทย จึงได้ปรับปรุง

รำยละเอียดกำรจัดท ำระบบคอมพำร์ทเมนต์ในอุตสำหกรรมสตัว์ปีกไทย และออกประกำศกรมปศุสตัว์ เร่ือง ระบบ

คอมพำร์ทเมนต์ในอตุสำหกรรมสตัว์ปีกไทย พ.ศ.2554 ลงวนัท่ี 24 มกรำคม 2554 ซึง่ให้กำรรับรองตัง้แต่ฟำร์มสตัว์

ปีกเนือ้ ฟำร์มสตัว์ปีกพนัธุ์ สถำนท่ีฟักไข่สตัว์ปีกเนือ้ โรงงำนผลิตอำหำรสตัว์ และโรงฆ่ำสตัว์ปีก  

 หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคมุ (HACCP) ส ำหรับคอม

พำร์ทเมนต์ส ำหรับฟำร์มสัตว์ปีกเนือ้ ฟำร์มสัตว์ปีกพันธุ์  และสถำนท่ีฟักไข่สัตว์ปีกเนือ้ ได้จัดท ำขึน้เพ่ือรองรับตำม

ประกำศกรมปศสุตัว์ เร่ือง ระบบคอมพำร์ทเมนต์ในอตุสำหกรรมสตัว์ปีกไทย พ.ศ.2554 ผู้ประกอบกำรท่ีจะขอรับรองคอม

พำร์ทเมนต์ ต้องด ำเนินกำรจดัแผนกำรวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคมุ และได้แบ่งรำยละเอียดออกเป็น 2 

สว่น ประกอบด้วย สว่นเนือ้หำท่ีกลำ่วถงึหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ในกำรรับรอง หลกักำรในระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจุด

วิกฤตท่ีต้องควบคุม ส่วนท่ีสอง คือ ภำคผนวก ซึ่งได้รวบรวมเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง อำทิ เทคนิคกำรประยุกต์ใช้ระบบ

วิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคมุ ส ำหรับฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้      ฟำร์มสตัว์ปีกพนัธุ์ และสถำนท่ีฟักไข่สตัว์ปีก

เนือ้ และประกำศกรมปศสุตัว์ เร่ือง ระบบคอมพำร์ทเมนต์ในอตุสำหกรรมสตัว์ปีกไทย พ.ศ.2554  

ค าส าคัญ : ระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจดุวิกฤตทีต้่องควบคมุ คอมพำร์ทเมนต์ ฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้ ฟำร์มสตัว์ปีกพนัธุ์ สถำนที่ฟักไข่สตัว์ปีก 
1/เลขทะเบียนวิชำกำร : 57(2)-0312-033 
2/ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 69/1 ถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคมุ (HACCP) ซึง่เป็นส่วน

หนึง่ในกำรขอรับรองคอมพำร์ทเมนต์ส ำหรับฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้ ฟำร์มสตัว์ปีกพนัธุ์ และสถำนท่ีฟักไข่สตัว์ปีกเนือ้ ส ำหรับ

ผู้ประกอบกำรฟำร์ม ผู้จดักำรคอมพำร์ทเมนต์ 

2.  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีของกรมปศุสตัว์ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เจ้ำหน้ำท่ีส ำนกังำนปศุสตัว์จังหวดั ส ำนักงำน      ปศุ

สตัว์เขต ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ ท่ีรับผิดชอบตำมอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีกรมปศสุตัว์ได้มอบ

ให้ ในฐำนะเป็นผู้ปฏิบัติงำนทำงด้ำนตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำปศุสตัว์  ให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน ตรวจ

ประเมินฟำร์มในคอมพำร์ทเมนต์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคมุ สำมำรถ

ใช้เป็นแนวทำงปฏิบตัิงำนในรูปแบบเดียวกนัได้อย่ำงถกูต้อง มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกบัหลกัสำกล 

3. เพ่ือเป็นเอกสำรเผยแพร่ทำงด้ำนวิชำกำร ท่ีเก่ียวกบักำรจดัท ำระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤต   ท่ี

ต้องควบคมุ ของฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้ สตัว์ปีกพนัธุ์ และสถำนท่ีฟักไข่สตัว์ปีกเนือ้ ให้แก่ผู้ ท่ีสนใจและสำมำรถน ำไปใช้เป็น

เอกสำรอ้ำงอิงทำงด้ำนวิชำกำรได้ 

4.  เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ตอ่ประเทศคูค้่ำ ในกำรจดัท ำระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤต ท่ีต้องควบคมุ ของ

ฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้ ฟำร์มสตัว์ปีกพันธุ์ และสถำนท่ีฟักไข่สัตว์ปีกเนือ้ และกระบวนกำรรับรองให้ได้มำตรฐำนและมี

คณุภำพโดยกรมปศสุตัว์ ซึง่เป็นหน่วยงำนหลกัท่ีรับผิดชอบด้ำนสขุภำพสตัว์ และกำรผลิตสตัว์ของประเทศ 

 

หลักการในระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

 หลกักำรของระบบ HACCP ครอบคลมุถงึกำรป้องกนัปัญหำจำกอนัตรำย 3 สำเหต ุได้แก่ 

 - อนัตรำยทำงชีวภำพ ซึง่เป็นอนัตรำยจำกเชือ้จลุินทรีย์  

 - อนัตรำยจำกสำรเคมี ได้แก่ สำรเคมีท่ีใช้ในกำรเลีย้ง เพำะปลกู ในกระบวนกำรผลิตวตัถดุบิ เช่น   สำร

ปฏิชีวนะ สำรเร่งกำรเจริญเติบโต สำรเคมีก ำจดัศตัรูพืช สำรเคมีท่ีใช้เป็นวตัถเุจือปนในอำหำร เช่น วตัถกุนัเสีย และ

สำรเคมีท่ีใช้ในโรงงำน เช่น น ำ้มนัหลอ่ลื่นจำระบี สำรเคมีท ำควำมสะอำดเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ในโรงงำน เป็นต้น  

 - อนัตรำยทำงกำยภำพ สิ่งแปลกปลอมตำ่งๆ อำทิ เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ   
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 อนัตรำยทำงชีวภำพต้องให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสดุในระบบ HACCP เน่ืองจำกอนัตรำยประเภทอื่นมีขอบเขตกำร

ก่อให้เกิดปัญหำต่อผู้บริโภคในวงจ ำกดั และบำงครัง้ผู้บริโภคสำมำรถตรวจพบได้ด้วยตวัเอง แต่กำรบริโภคอำหำรท่ี

ปนเปือ้นด้วยจลุินทรีย์ อำจสง่ผลกระทบตอ่ผู้บริโภคโดยแพร่หลำยและพิษท่ีเกิดขึน้อำจรุนแรงจนถงึชีวิตได้ 

 ระบบ HACCP เก่ียวข้องกับกำรควบคุมปัจจัยต่ำงๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต และ

ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ของกำรใช้ระบบ HACCP เพ่ือให้สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำผลิตภัณฑ์นัน้ ได้ผลิตขึน้อย่ำงถูก

สขุลกัษณะและปลอดภยัต่อผู้บริโภค และกำรประยุกต์ใช้หลกักำร HACCP อย่ำงได้ผล ในกำรประยุกต์ใช้นัน้ขึน้กบั

ควำมมุ่งมั่นและกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำร รวมถึงควำมร่วมมือจำกฝ่ำยต่ำงๆ  ในองค์กร อย่ำงไรก็ตำมกำร

ประยุกต์ใช้หลกักำร HACCP ให้ได้ผลนัน้ หน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กรท่ีเก่ียวข้องจะต้องมีกำรจัดท ำระบบพืน้ฐำน

เก่ียวกับสุขลักษณะโรงงำน ก่อนท่ีจะน ำระบบ HACCP มำใช้ ซึ่งระบบ HACCP สำมำรถน ำมำประยุกต์ ใช้กับ

อตุสำหกรรมอำหำรได้ทกุประเภท และใช้ได้กบัอตุสำหกรรมอำหำรทกุขนำดธุรกิจ ทัง้ท่ีมีกระบวนกำรผลิต ท่ีเรียบง่ำย

จนถงึกระบวนกำรผลิตท่ีมีควำมซบัซ้อน โดยสำมำรถน ำระบบ HACCP ไปใช้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีเคยท ำกำรผลิตแล้วหรือ

ก ำลงัจะเร่ิมท ำกำรผลิต 

 อย่ำงไรก็ ตำมกระบวนกำรผลิตอำหำรภำยใต้หลกักำรของ HACCP เท่ำท่ีผ่ำนมำยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ

เท่ำท่ีควรแม้วำ่จะมีกำรน ำหลกักำรดงักลำ่วมำใช้ได้ระยะหนึง่แล้ว เน่ืองจำกปัญหำท่ีส ำคญัท่ีสำมำรถสรุปได้ดงันี  ้

 1. ระบบกำรจ ำท ำเอกสำรท่ีไมส่มบรูณ์  ไมม่ีควำมชดัเจนในกำรปฏิบตัิงำน 

 2. กำรก ำหนด CCPs ท่ีไมเ่หมำะสม 

 3. ไมป่ฏิบตัิงำนจริงตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในเอกสำรกำรปฏิบตัิงำน 

 4. กำรทวนสอบระบบท่ีไมเ่พียงพอ  

 

หลักการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

ขัน้ตอนที่ 1  การจัดตัง้ทมีงาน HACCP (Assemble HACCP team)  

-  กลุม่ผู้ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนและกลุม่ผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนอตุสำหกรรมอำหำร          

- ก ำหนดหวัหน้ำทีม HACCP และกลุ่มผู้ปฏิบัติกำร เช่น ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยวิศวกรรม ฝ่ำยควบคุม

คณุภำพ ฝ่ำยค้นคว้ำและพฒันำผลิตภณัฑ์ นกัจลุชีววิทยำ ฝ่ำยจดัสง่หรือจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ ฝ่ำยบคุคล เป็นต้น 

- ทีม HACCP ต้องได้รับกำรแตง่ตัง้และอนมุตัิจำกผู้บริหำร 
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- ขนำดของทีม HACCP ขึน้กับควำมซับซ้อนของกระบวนกำรผลิต ควำมหลำกหลำยของ

ผลิตภณัฑ์ เป็นต้น แตไ่มค่วรมีขนำดทีมท่ีใหญ่เกินไป  

 

ขัน้ตอนที่ 2 และ 3 การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์ในการใช้ (Describe Product and 

Identity Intended Use) 

 

 กำรอธิบำยรำยละเอียดผลิตภณัฑ์มีหวัข้อดงันี ้

  1.  ช่ือของผลิตภณัฑ์ (Product Name) 

  2.  คุณลกัษณะส ำคญัของผลิตภัณฑ์ หมำยถึง คุณลักษณะท่ีจะช่วยประกันควำมปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์ชนิดนัน้ เช่น กำรท ำสุกด้วยกำรนึ่งจนได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอุณหภูมิใจกลำงมำกกว่ำ 70 องศำเซลเซียส หรือ

ปรำศจำกกำรใช้สำรกนับดู เป็นต้น 

  3.  วิธีกำรใช้ผลิตภณัฑ์ หมำยถงึ กำรบริโภคผลิตภณัฑ์ ต้องน ำไปแปรรูป หรือปรุงสกุ หรือต้องผ่ำน

กำรให้ควำมร้อนก่อนกำรบริโภค 

  4.  ภำชนะบรรจุ หมำยถึง ชนิดของภำชนะบรรจุ รวมถึงสภำวะของกำรบรรจุ เช่น กำรปรับสภำพ

สญุญำกำศในภำชนะบรรจ ุเป็นต้น 

  5.  อำยุผลิตภณัฑ์ หมำยถึง ระยะเวลำของกำรใช้ได้ของผลิตภณัฑ์ รวมถึง อณุหภูมิกำรเก็บและ/

หรือควำมชืน้ในกำรเก็บรักษำ 

  6.  แหลง่จ ำหน่ำย หมำยถงึ จดุท่ีท ำกำรจ ำหน่ำย อำจเป็นร้ำนค้ำปลีก หรือน ำไปผลิตตอ่ 

  7.  กำรระบขุ้อมลูฉลำก หมำยถงึ ข้อมลูจ ำเป็นท่ีระบบุนฉลำก รวมถึงวิธีกำรจดัเก็บ และข้อแนะน ำ

กำรใช้อย่ำงถกูวิธี 

 8. กำรควบคุมกำรกระจำยสินค้ำ หมำยถึง วิธีกำรเฉพำะท่ีจ ำเป็นต้องใช้ เพ่ือควบคุมสภำวะกำร

ขนสง่ 

 9. วตัถปุระสงค์ในกำรใช้ ระบ ุบคุคลท่ีสำมำรถใช้หรือไมเ่หมำะสมท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์ 
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ขัน้ตอนที่ 4 และ 5 การสร้างแผนภูมิการผลิตและการตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิการผลิต 

(Construct Flow Diagram and On-site Confirmation of Flow Diagram)                         

 - กำรสร้ำงแผนภมูิกำรผลิต ตัง้แตก่ำรรับวตัถดุิบหลกั วตัถดุิบรอง บรรจุภณัฑ์ น ำ้ใช้ในกำรผลิต กำร

ผ่ำนกระบวนผลิตตำ่งๆ กำรรอผลิตหรือผ่ำนกำรผลิตใหม่จนได้ผลิตภณัฑ์สดุท้ำย รวมถึงกำรจดัเก็บและกำรกระจำย

สินค้ำ  

 - แผนภูมิกำรผลิตต้องสัมพันธ์กับกำรแบ่งส่วนกำรผลิต โดยแยกส่วนสะอำดกับส่วนไม่สะอำด

อย่ำงชดัเจนและแยกขำดจำกกนั 

 - แผนภมูิกำรผลิตต้องสมัพนัธ์กบักำรแบ่งห้องตำ่งๆ ท่ีใช้งำนในกระบวนกำรผลิตท่ีเหมำะสมและ

เกิดกำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 - กำรจดัวำงอปุกรณ์ เคร่ืองจกัรท่ีเหมำะสมกบักระบวนกำรผลิต โดยก ำหนดทิศทำงกำรไหลของ

วตัถดุิบเป็นทิศทำงเดียวกนัจำกส่วนไม่สะอำดไปยงัส่วนสะอำด และป้องกนัเส้นทำงท่ีอำจเกิดกำรปนเปื้อนข้ำม (Cross 

Contamination) 

 - ทีม HACCP ท ำกำรตรวจสอบควำมถกูต้องของแผนภมูิกำรผลิตท่ีจดัท ำกบักำรปฏิบตัิจริง   

 - ทีม HACCP ท ำกำรปรับเปลี่ยนแผนภมูิกำรผลิตให้สอดคล้องกบักระบวนกำรผลิตจริง 

 

ขัน้ตอนที่  6   ระบุอันตรายทุกชนิดที่อาจเกดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการผลิต ท าการวิเคราะห์

อันตรายและพจิารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายที่ตรวจพบ (List all Potential Hazards 

Associated with each step, Conduct a Hazard Analysis and Consider any Measures to Control Identified 

Hazards : Principle 1) 

 - วิเครำะห์อนัตรำยในทกุขัน้ตอนในอนัตรำยทำงชีวภำพ ทำงเคมี ทำงกำยภำพ และแยกย่อยเป็น

อนัตรำยชนิดท่ีมีอยู่หรือท่ีมีมำ อนัตรำยท่ีเพ่ิมจ ำนวนในระหวำ่งกำรผลิต อนัตรำยท่ีปนเปือ้นในระหวำ่งกำรผลิต 

อนัตรำยจำกกำรเหลือรอดของอนัตรำย   

 - กำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุอนัตรำยในทกุขัน้ตอน โดยด ำเนินกำรทีละขัน้ตอน 
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ขัน้ตอนที่ 7   การหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Determine Critical Control Points : Principle 2) 

 กำรตดัสินวำ่ขัน้ตอนใดในกระบวนกำรผลิตเป็นจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ สำมำรถจะด ำเนินกำรได้โดย

กำรตดัสินของผู้ เช่ียวชำญ หรือกำรใช้หลกักำรของ Decision Trees ซึง่ต้องมีควำมยืดหยุ่นและสำมำรถใช้ได้กบัทกุ

ขัน้ตอนในกำรผลิต และทกุประเภทอตุสำหกรรมอำหำร และสำมำรถใช้ได้กบัอนัตรำยทัง้ 3 ประกำร  

  ก่อนเร่ิมถำมค ำถำมตำมหลกักำร Decision Trees ทีมงำนต้องพิจำรณำวำ่ อนัตรำยท่ีระบไุว้ใน

ขัน้ตอนใดๆ สำมำรถจะควบคมุโดยหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิท่ีดีในกำรผลิตอำหำร (GMP) หรือตำมข้อก ำหนด

หลกัเกณฑ์ทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัสขุลกัษณะของโรงงำนอำหำรของมำตรฐำนอำหำรระหวำ่งประเทศ (CODEX) เช่น 

โปรแกรมกำรท ำควำมสะอำด กำรก ำจดัสตัว์พำหนะน ำโรค เป็นต้น ได้หรือไม ่ หำกสำมำรถจะควบคมุได้ให้ควบคมุ

ตำมรำยละเอียดท่ีระบใุนแผนงำนด้ำนสขุลกัษณะของโรงงำน (SSOP : Sanitation Standard Operating 

Procedure) ของโรงงำน ซึง่ถือเป็นโปรแกรมพืน้ฐำน (Prerequisite Programme) หำกไมส่ำมำรถจดักำรได้โดย

โปรแกรมพืน้ฐำนดงักลำ่วได้ให้ด ำเนินกำรตำมค ำถำมของ Decision Trees  

ตวัอย่ำงกำรใช้ DECISION TREES เพ่ือชีห้ำจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ (CCPs) 

(ตอบค ำถำมตำมล ำดบัขัน้ตอน) 

 

ค ำถำมท่ี 1  

 

 

        

 

 

 

มีมำตรกำรในกำรควบคมุอยู่หรือไม่ 

ไมม่ี 

ปรับปรุงขัน้ตอน 

กระบวนกำรหรือผลิตภณัฑ์ 

กำรควบคมุในขัน้ตอนนี ้

จ ำเป็นตอ่ควำมปลอดภยัหรือไม่ 

ใช ่

มี 
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ค ำถำมท่ี 2 

 

 

 

 

ค ำถำมท่ี 3 

 

 

 

 

 

ค ำถำมท่ี 4 

 

 

 

 

 

ไมใ่ช ่ ไมใ่ช่ 

CCP 

หยุด (*) 

ใช่ 

ขัน้ตอนนีไ้ด้รับกำรออกแบบเฉพำะเพ่ือขจดัหรือ 

ลดอนัตรำยท่ีอำจเกิดขึน้สูร่ะดบัท่ียอมรับได้ ใช่หรือไม่? 

ไมใ่ช ่

กำรปนเปือ้นโดยอนัตรำยท่ีตรวจพบนีเ้กิดขึน้ในระดบัมำกเกินระดบั

ท่ียอมรับได้ หรือเพ่ิมขึน้ในระดบัท่ียอมรับไมไ่ด้ ใช่หรือไม่? 

ใช่ ไมใ่ช ่ หยุด (*) ไมใ่ช ่CCP 

ขัน้ตอนตอ่ไปช่วยขจดัอนัตรำยท่ีตรวจพบ 

หรือลดอนัตรำยท่ีอำจเกิดขึน้สูร่ะดบัท่ียอมรับได้ ใชห่รือไม่ 

ใช่ 

ไมใ่ช ่CCP 

ไมใ่ช ่

หยุด (*) 

จดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ 
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ค ำถำมท่ี 1 มีมำตรกำรในกำรควบคมุอยู่หรือไม่ 

  ค ำถำมนีเ้ป็นกำรพิจำรณำว่ำ มีมำตรกำรควบคุมในขัน้ตอนนีใ้นกระบวนกำรผลิตซึ่งควบคุมอนัตรำย    ท่ี

วิเครำะห์หรือไม ่

- ถ้ำตอบวำ่ มี (Yes) ให้ทีม HACCP ถำมค ำถำมท่ี 2 ตอ่ไป 

- ถ้ำตอบวำ่ ไมม่ี (No) ทีม HACCP ต้องพิจำรณำตอ่ไปวำ่กำรควบคมุในขัน้ตอนนีจ้ะมีผลตอ่ควำม

ปลอดภยัใช่หรือไม ่ถ้ำไมใ่ช่ ขัน้ตอนนีไ้มใ่ชจ่ดุวิกฤตให้ยตุิ แล้วไปพิจำรณำอนัตรำยอ่ืนท่ีระบใุนขัน้ตอนเดียวกนันี ้ ถ้ำ

ใช่  ทีม HACCP ต้องมีกำรปรับปรุงขัน้ตอนกระบวนกำรหรือผลิตภณัฑ์ให้สำมำรถควบคมุอนัตรำยท่ีระบขุึน้ได้ กำร

ก ำหนดมำตรกำรควบคมุนีอ้ำจจะก ำหนดอยู่ท่ีขัน้ตอนนัน้ๆ ท่ีก ำลงัพิจำรณำ หรือ ณ ขัน้ตอนก่อนหรือหลงัขัน้ตอนท่ี

ก ำลงัพิจำรณำก็ได้ และก่อนจะมีกำรน ำไปใช้ในทำงปฏิบตัิ มำตรกำรควบคมุดงักลำ่วควรได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบ

จำกผู้บริหำรหรือ ผู้บงัคบับญัชำก่อน 

 

ค ำถำมท่ี 2 ขัน้ตอนนีไ้ด้รับกำรออกแบบเฉพำะ เพ่ือก ำจดัหรือลดอนัตรำยท่ีอำจเกิดขึน้สูร่ะดบัท่ียอมรับได้ ใช่หรือไม่ 

  ค ำถำมนีใ้ช้พิจำรณำตอ่เน่ืองจำกค ำถำมท่ี 1 ในกรณีท่ีตอบค ำถำมท่ี 1 วำ่มี โดยพิจำรณำขัน้ตอนดงักลำ่ววำ่

เป็นขัน้ตอนในกระบวนกำรผลติท่ีออกแบบมำโดยเฉพำะ เพ่ือก ำจดัหรือลดอนัตรำยให้อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับตำมท่ี

ระบใุชห่รือไม ่

- ถ้ำค ำตอบว่ำ ใช่ (Yes)  ขัน้ตอนนีเ้ป็นจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ     

- ถ้ำค ำตอบว่ำ  ไมใ่ช่ (No) ให้ถำมค ำถำมท่ี 3 ตอ่ไป             

หมำยเหต ุ ค ำถำมท่ี 2 ใช้ส ำหรับพิจำรณำวำ่ ขัน้ตอนท่ีถกูน ำมำถำมว่ำเป็นจดุวิกฤตหรือไมจ่ะไมใ่ช้ส ำหรับกำร

พิจำรณำวตัถดุิบ 

 

ค ำถำมท่ี 3 กำรปนเปือ้นโดยอนัตรำยท่ีตรวจพบนีเ้กิดขึน้ในระดบัมำกเกินกวำ่ระดบัท่ียอมรับได้ หรือเพ่ิมขึน้ในระดบัท่ี

ยอมรับไมไ่ด้ ใชห่รือไม ่? 
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  ทีม HACCP จะต้องพิจำรณำสว่นประกอบในสตูรอำหำร วตัถดุิบ พนกังำนผลิต สภำพแวดล้อม เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ผลิต โครงสร้ำงอำคำรผลิตในจดุผลิตของขัน้ตอนนัน้วำ่ จะมีโอกำสเกิดปัญหำจำกกำรปนเปือ้นจนถงึระดบัท่ี

เป็นอนัตรำยได้หรือไม ่กำรพิจำรณำนีต้้องรวมถงึปัญหำต่ำงๆ ท่ีสะสมจำกขัน้ตอนผลิตอื่นก่อนหน้ำนี ้  

 กำรพิจำรณำค ำถำมท่ี 3 นี ้ทีม HACCP ควรค ำนงึถงึ 

1. วตัถดุิบเคร่ืองปรุงท่ีใช้ เป็นแหลง่ของอนัตรำยท่ีก ำลงัพิจำรณำหรือไม่ 

2. ท ำกำรผลิตภำยใต้สภำวะแวดล้อมท่ีเป็นอนัตรำย หรือไม?่ 

3. มีโอกำสเกิดกำรปนเปือ้นข้ำมจำกผลิตภณัฑ์อื่น/วตัถท่ีุเติมในอำหำรตำ่ง ๆ หรือไม ่

4. มีโอกำสเกิดกำรปนเปือ้นข้ำมจำก บคุลำกรหรือพนกังำนผลิต หรือไม่? 

5. เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีใช้ท ำกำรผลิต เป็นสำเหตทุ ำให้เกิดกำรปนเปือ้นจนถึงระดบัท่ีเป็นอนัตรำยหรือไม่? 

6. สภำวะอณุหภมูิและเวลำท ำให้เกิดอนัตรำยตอ่ผลิตภณัฑ์ หรือไม่? 

  เมื่อมัน่ใจว่ำไมม่ีโอกำสเกิดอนัตรำยจำกกำรปนเปือ้นนี ้ให้ตอบไมใ่ช่ (No) ขัน้ตอนกำรผลิตนีม้ิใช่จดุวิกฤต ให้

ยตุิแล้วน ำอนัตรำยอ่ืนท่ีระบไุว้ในขัน้ตอนเดียวกนันี ้ กลบัไปถำมค ำถำมท่ี 3 ใหม ่ หำกมีโอกำสเกิดอนัตรำยจำกกำร

ปนเปือ้นนี ้ให้ตอบ ใช่ (Yes) แล้วตอบค ำถำมท่ี 4 ตอ่ไป 

 

ค ำถำมท่ี 4  ขัน้ตอนก ำจดัอนัตรำยท่ีตรวจพบหรือลดอนัตรำยท่ีอำจเกิดขึน้สูร่ะดบัท่ียอมรับได้ ใช่หรือไม่? 

  ค ำถำมท่ี 4 จะถกูพิจำรณำเมื่อทีม HACCP ตอบค ำถำมข้อท่ี 3 วำ่ใช่ทีม HACCP ต้องร่วมกนัพิจำรณำถงึ

ขัน้ตอนตำ่งๆ ถดัไปจำกขัน้ตอนท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู่ วำ่จะสำมำรถก ำจดัหรือลดอนัตรำยจนถงึระดบัท่ียอมรับได้

หรือไม ่รวมถงึกำรด ำเนินกำรโดยผู้บริโภคหรือผู้ผลิตขัน้ตอ่ไป  

ค ำถำมท่ี 4 ช่วยแก้ปัญหำกำรพิจำรณำขัน้ตอนต่ำงๆ ท่ีจะเป็นจดุวิกฤตมำกเกินไป ถงึจะพบกำรปนเปือ้นของ

อนัตรำยจำกขัน้ตอนเหลำ่นี ้หำกมีขัน้ตอนถดัไปซึง่ช่วยแก้ปัญหำได้ ก็ไมถื่อวำ่ขัน้ตอนเหลำ่นัน้เป็นจดุวิกฤต 

 ค ำถำมท่ี 3 และค ำถำมท่ี 4 เป็นค ำถำมท่ีถกูออกแบบให้พิจำรณำร่วมกนั เช่น กำรพบเชือ้ Salmonella spp. ใน

วตัถดุิบไมถื่อว่ำเป็นปัญหำในผลิตภณัฑ์พร้อมบริโภค (Ready–to–Eat Product) เน่ืองจำกยงัมีขัน้ตอนกำรปรุงสกุใน
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ขัน้ตอนถัดไป แต่กำรพบเชือ้ Salmonella spp. ในอำหำรท่ีผ่ำนกำรปรุงสุกแล้ว จะถือว่ำเป็นจุดวิกฤต 

เน่ืองจำกไมม่ีขัน้ตอนใด ๆ จดักำรได้อีก 

ค ำถำมท่ี 4 หำกไมม่ีขัน้ตอนใดๆ ถดัไป จดักำรกบัอนัตรำยจำกกำรปนเปือ้นนัน้ได้ ค ำตอบคือ ไมใ่ช ่ (No) 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นจดุวิกฤต ซึง่ทีม HACCP ต้องพิจำรณำถงึคำ่วิกฤตท่ีควบคมุในขัน้ตอนนัน้  

หำกค ำตอบคือ ใช่ (Yes) หมำยถงึ มีขัน้ตอนถดัไป ท่ีจดักำรกบัอนัตรำยจำกกำรปนเปือ้นนัน้ได้ และถือวำ่

ขัน้ตอนท่ีพิจำรณำนีไ้มใ่ช่จดุวิกฤต ให้ยตุิและให้ระบขุัน้ตอนถดัไปวำ่เป็นขัน้ตอนอะไร แล้วพิจำรณำอนัตรำยอ่ืน ท่ี

ระบไุว้ตอ่ไป หรือ พิจำรณำขัน้ตอนถดัไปจำกขัน้ตอนนัน้ 

ตวัอย่ำงของขัน้ตอนวิกฤต เช่น กำรล้ำงซำกสดุท้ำย กำรลดอณุหภมูิซำก กำรท ำสกุ กำรตรวจจบัโลหะ ซึง่

โรงงำนแตล่ะแห่งแม้จะผลิตอำหำรชนิดเดียวกนั แตไ่มจ่ ำเป็นต้องมีจดุวิกฤตเหมือนกนั เน่ืองจำกผงัโรงงำน เคร่ืองมือ 

กำรใช้วตัถดุิบ วตัถท่ีุเติมอำหำรตำ่งกนั 

ส ำหรับวตัถดุิบท่ีใช้ในกำรผลิต ควรจะได้มีกำรพิจำรณำวำ่เป็นวตัถดุิบท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องรักษำหรือควบคมุ

ลกัษณะเฉพำะ และป้องกนักำรปนเปือ้นท่ีอำจเกิดขึน้ด้วย โดยกำรพิจำรณำวำ่ 

1. มีอนัตรำยปนเปือ้นมำกบัวตัถดุิบนี ้หรือไม่ 

2. โรงงำนผลิตหรือผู้บริโภค มีวิธีป้องกนัและก ำจดัอนัตรำยนีห้รือไม่ 

3. มีโอกำสที่จะเกิดกำรปนเปือ้นข้ำม (Cross Contamination) จำกอำคำรผลิต พนกังำน หรือจำก

ผลิตภณัฑ์อื่นท่ีไมม่ีกำรควบคมุหรือไม่ 

อนัตรำยบำงอย่ำง อำจต้องอำศยัมำตรกำรควบคมุจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยท่ีไม่สำมำรถจะควบคุมได้

ภำยในบริษัท ได้แก่ อนัตรำยจำกกำรตกค้ำงของยำสตัว์ในวตัถุดิบประเภทเนือ้สตัว์ ซึง่ต้องอำศยัโปรแกรม  กำรเลีย้ง

และกำรให้ยำในฟำร์ม หรือกำรซือ้วตัถดุิบจำกฟำร์มท่ีขึน้ทะเบียนแล้ว เป็นต้น 

 

ขัน้ตอนที่ 8  การก าหนดค่าวิกฤตของแต่ละวิกฤต (Establish Critical Limits for each CCPs : Principle 3) 

เพ่ือแบ่งขอบเขตกำรยอมรับหรือไมย่อมรับผลิตภณัฑ์ โดยแหลง่ท่ีมำเพ่ือใช้ก ำหนดคำ่วิกฤตมำจำก  

- ข้อมลูด้ำนวิทยำศำสตร์หรือข้อมลูจำกกำรศกึษำวิจยั 

- กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
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- จำกผู้ เช่ียวชำญ 

- กำรทดลองท่ีเช่ือถือได้  

 

ขัน้ตอนที่ 9   การก าหนดการตรวจตดิตาม ใช้ค าถามดังนี ้ (Establish a Monitoring System for each 

CCPs : Principle 4) 

WHAT ตรวจติดตำมอะไร 

HOW ตรวจติดตำมอย่ำงไร 

WHEN ควำมถ่ีเท่ำใดในกำรตรวจติดตำม 

WHERE ณ จดุใดท่ีใช้ตรวจติดตำม 

WHO ใครท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจติดตำม ซึง่มีผลตอ่เน่ืองกบักำรแก้ไขปัญหำ 

RECORD ใบบนัทกึหน้ำงำน (บนัทกึทกุชิน้ท่ีตรวจห้ำมใช้คำ่เฉลี่ย) ใบบนัทกึเม่ือเกิดกำรเบ่ียงเบนและ

เอกสำรวิธีกำรแก้ไข 

 

ขัน้ตอนที่ 10  การก าหนดวิธีการแก้ไข (Establish Corrective Actions : Principle 5) 

- กำรแก้ไขท่ีผลิตภณัฑ์ 

    HOW  กำรแก้ไขกบัผลิตภณัฑ์ท่ีผ่ำนไปแล้ว ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดปัญหำและยงัมำไมถ่งึ     

- กำรแก้ไขในกระบวนกำรผลิต 

    HOW แก้ไข ซอ่มแซมอปุกรณ์ เคร่ืองมือในกระบวนกำรผลิต  

    RECORD ใบบนัทกึเม่ือเกิดกำรเบ่ียงเบนและเอกสำรวิธีกำรแก้ไข 

 

ขัน้ตอนที่ 11   การก าหนดวิธีการทวนสอบ  (Establish Verification Procedures : Principle 6) 

- กำรทบทวนกำรวิเครำะห์อนัตรำย 

- กำรตดัสินคำ่วิกฤตวำ่ถกูต้อง สอดคล้องตำมหลกัวิชำกำร และข้อมลูทำงวิทยำศำสตร์หรือไม่ 

- กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและเพียงพอของกิจกรรมตำ่งๆ เก่ียวกบักำรตรวจติดตำม กำรแก้ไขปัญหำ  

กำรจดัเก็บข้อมลูและกำรทวนสอบ 

- กำรทวนสอบรำยงำนกำรตรวจประเมินระบบ HACCP  

- กำรทวนสอบรำยละเอียดกำรปรับเปลี่ยนแผน และเหตผุลของกำรปรับเปลี่ยน 
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- กำรทวนสอบเอกสำรรำยงำนกำรตรวจสอบครัง้ก่อน ๆ 

- กำรทวนสอบรำยงำนสิ่งเบ่ียงเบนตำ่ง ๆ  

- กำรประเมินผลสมัฤทธ์ิของกำรแก้ปัญหำท่ีผ่ำนมำ 

- กำรทบทวนข้อร้องเรียนของลกูค้ำ 

- กำรทบทวนควำมเก่ียวข้องระหวำ่งเอกสำรระบบ HACCP และ GMP ท่ีมีอยู่ 

กำรเปลี่ยนแปลงควำมถ่ีของกำรทวนสอบ เมื่อ  

-  แผนกำรปฏิบตัิงำนในจดุวิกฤตอยู่นอกเหนือคำ่วิกฤต 

-  กำรทวนสอบเอกสำรพบวำ่ กำรปฏิบตัิกำรตรวจติดตำมไมเ่ป็นไปตำมแผน 

-  กำรทวนสอบเอกสำรพบวำ่ กำรปฏิบตัิงำนในจดุวิกฤตอยู่นอกเหนือคำ่วิกฤต 

-  มีข้อร้องเรียนของลกูค้ำและสินค้ำถกูตีคืน 

-  มีข้อมลูทำงวิชำกำรใหม ่ๆ 

ตวัอย่ำงกิจกรรมกำรทวนสอบ 

1. กำรตรวจสอบควำมถกูต้องของแผนระบบ HACCP (Validation) 

-  พิจำรณำคำ่วิกฤตว่ำใช้ได้และถกูต้อง สอดคล้องตำมหลกัวิชำกำร และข้อมลูทำงวิทยำศำสตร์ 

 

2. กำรตรวจประเมินภำยในระบบ HACCP  

-  ผู้ตรวจประเมินต้องเป็นผู้ไมเ่ก่ียวข้องในทีม HACCP  

-  ผู้ตรวจประเมินต้องท ำกำรสงัเกต สอบถำม สรุปรำยงำนผลกำรประเมินอย่ำงตรงไป                 

ตรงมำตำมข้อเท็จจริง  

-  กำรตรวจประเมิน  อำจเลือกท ำในบำงจดุวิกฤต (CCPs) หรือ ทัง้แผน HACCP  

3. กำรตรวจสอบเทียบเคร่ืองมือ  

- ควำมถ่ีท่ีท ำกำรสอบเทียบ 

- ท ำกำรสอบเทียบกบัมำตรฐำนท่ีได้รับกำรยอมรับ 

- ท ำกำรสอบเทียบในช่วงกำรใช้งำน 

- มีกำรจดบนัทกึรำยละเอียดกำรสอบเทียบ 

4. กำรสุม่ตวัอย่ำงและกำรทดสอบทำงห้องปฏิบตัิกำร  

5. กำรทวนสอบบนัทกึ  
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- ต้องระบวุนัท่ี ผู้ รับผิดชอบ ขอบข่ำยท่ีได้ท ำกำรทวนสอบ ผลและสิ่งท่ีตรวจพบ  

- รำยละเอียดกิจกรรมท่ีได้ด ำเนินกำร กำรทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบ HACCP  

- ต้องน ำไปปรับปรุงแผนระบบ HACCP และแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทรำบ  

 

ขัน้ตอนที่ 12   การก าหนดวิธีจัดท าเอกสาร และการจัดเกบ็บันทกึข้อมูล (Establish Documentation and 

Record Keeping : Principle 7) 

 

1. เอกสำรสนบัสนนุในกำรวิเครำะห์อนัตรำย  

- ข้อมลูที่ใช้ในกำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุ  

- ข้อมลูที่ใช้เป็นแนวทำงก ำหนดอำยสุินค้ำ 

- ข้อมลูที่ก ำหนดคำ่วิกฤต  

2. เอกสำรสนบัสนนุอื่น ๆ  

- รำยช่ือทีมงำน HACCP และหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

3. แบบฟอร์มตำ่ง ๆท่ีใช้ในระบบ HACCP  

- แบบฟอร์มระบรุำยละเอียดผลติภณัฑ์และกำรใช้ 

- แผนภมูิขัน้ตอนกำรผลิต 

- กำรวิเครำะห์อนัตรำย 

- กำรระบจุดุวิกฤต 

- กำรระบคุำ่วิกฤต รวมถงึเอกสำรวิชำกำรที่ใช้อ้ำงอิง 

- แผนกำรแก้ไขปัญหำ 

- ขัน้ตอนล ำดบักิจกรรมกำรทวนสอบและแผนกำรทวนสอบ 

- เอกสำรระบมุำตรกำรป้องกนั/ควบคมุในแตล่ะอนัตรำยท่ีถกูวิเครำะห์ 

- เอกสำรใด ๆ ที่มีสว่นในกำรจดัระบบ HACCP เช่น รำยงำนกำรประชมุทีม 

4. บนัทกึข้อมลูที่เก่ียวข้องจำกกำรปฏิบตัิกำร 

- กำรเฝ้ำระวงัในแตล่ะจดุวิกฤต 

- บนัทกึรำยงำนกำรแก้ไขปัญหำและกำรเบ่ียงเบน 

- บนัทกึกำรตรวจสอบควำมถกูต้องและกำรทวนสอบ                                                
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5.เอกสำรคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนและขัน้ตอนวิธีกำร                                                                  

- รำยละเอียดขัน้ตอนวิธีกำรตรวจติดตำมในแตล่ะจดุวิกฤต  

- ควำมถ่ี และผู้ รับผิดชอบในกำรตรวจติดตำม แผนกำรแก้ไขปัญหำ  

- รำยละเอียดกำรจดักำรระบบเอกสำรและบนัทกึข้อมลูและแผน 

- ขัน้ตอนกำรตรวจสอบควำมถกูต้องและกำรทวนสอบ 

6. บนัทกึผลกำรฝึกอบรม  

- ฝึกอบรมผู้ เก่ียวข้องกบักำรจดัท ำระบบ HACCP ในเร่ืองหลกักำรของระบบ HACCP  

- ฝึกอบรมผู้มีหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำย เช่น ผู้ท ำหน้ำท่ีตรวจติดตำม ผู้ตรวจประเมินแผนกำรฝึกอบรม

ทบทวนเป็นระยะๆ 

 

บรรณานุกรม 

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2550. ประกำศคณะกรรมกำร

มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ : ระบบ

กำรวิเครำะห์และจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุและแนวทำงกำรน ำไปใช้ พ.ศ.2550 (มกอช. 9024-2550) ประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบบัประกำศและงำนทัว่ไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 15 ง วนัท่ี 22 มกรำคม พุทธศกัรำช 

2551. http://www.acfs.go.th. 21 กรกฎำคม 2556. 

ประวิทย์ ศรีสอำด และโอภำส วงศ์นิติพฒัน์ 2547. หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองระบบวิเครำะห์อนัตรำยและ

จุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม (ระบบ HACCP) ส ำหรับโรงงำนฆ่ำสตัว์และโรงงำนผลิตภัณฑ์เนือ้สตัว์เพ่ือกำร

สง่ออก. โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกดั, กรุงเทพฯ 

นิดำรัตน์ ไพรคณะฮก รักไทย งำมภักด์ิ บุณิกำ จุลละโพธิ อภิเษก คงศิลำ ศยำมล พวงขจร. 2554. หลกัเกณฑ์กำรจดัท ำ

ระบบคอมพำร์ทเมนต์ในอุตสำหกรรมสัตว์ปีกไทย ตำมประกำศกรมปศุสัตว์ เร่ือง ระบบคอมพำร์ทเมนต์ใน

อตุสำหกรรมสตัว์ปีกไทย พ.ศ. 2554. โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกดั, กรุงเทพฯ  

บุณิกำ จุลละโพธิ เอกชัยก่อเกียรติสกุลชัย. 2555. คู่มือกำรขอรับและออกใบรับรองระบบคอมพำร์ทเมนต์ใน

อตุสำหกรรมสตัว์ปีกไทย คอมพำร์ทเมนต์ส ำหรับฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้ ฟำร์มสตัว์ปีกพนัธุ์ และสถำนท่ีฟักไข่สตัว์

ปีกเนือ้ ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีกรมปศสุตัว์. โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกดั, กรุงเทพฯ  
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) 

คอมพาร์ทเมนต์ส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนือ้ ฟาร์มสัตว์ปีกพันธ์ุ และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนือ้ 1/ 

 

ประวิทย์ ศรีสอาด2/ บณิุกำ จลุละโพธิ2/  

 

บทน า 

 จำกกำรที่ประเทศไทยเกิดกำรระบำดของโรคไข้หวัดนกเมื่อปี 2547 กรมปศุสัตว์ได้น ำหลักกำรของ   

คอมพำร์ทเมนต์จำกองค์กรสขุภำพสตัว์ระหวำ่งประเทศ (OIE) มำเป็นหนึง่ในมำตรกำรในกำรป้องกนัและควบคมุโรค

ไข้หวดันกภำยในประเทศไทย โดยในปี 2549 ได้เร่ิมให้กำรรับรองคอมพำร์ทเมนต์ส ำหรับฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้ (ไก่เนือ้

และเป็ดเนือ้) ตอ่มำ OIE ได้มีข้อแนะน ำส ำหรับแนวทำงกำรจดัท ำเพ่ิมมำกขึน้ สหภำพยโุรป (EU) ซึง่เป็นประเทศคู่ค้ำ

สินค้ำเนือ้สตัว์ปีกของประเทศไทยท่ีส ำคญั ได้ออกกฎระเบียบกำรจดัท ำคอมพำร์ทเมนต์ขึน้ อีกทัง้กรมปศสุตัว์ได้มี

นโยบำยเพ่ิมขอบข่ำยกำรรับรอง เพ่ือให้ครอบคลุมทัง้วงจรกำรผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทย จึงได้ปรับปรุง

รำยละเอียดกำรจัดท ำระบบคอมพำร์ทเมนต์ในอุตสำหกรรมสตัว์ปีกไทย และออกประกำศกรมปศุสตัว์ เร่ือง ระบบ

คอมพำร์ทเมนต์ในอตุสำหกรรมสตัว์ปีกไทย พ.ศ.2554 ลงวนัท่ี 24 มกรำคม 2554 ซึง่ให้กำรรับรองตัง้แต่ฟำร์มสตัว์

ปีกเนือ้ ฟำร์มสตัว์ปีกพนัธุ์ สถำนท่ีฟักไข่สตัว์ปีกเนือ้ โรงงำนผลิตอำหำรสตัว์ และโรงฆ่ำสตัว์ปีก  

 หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคมุ (HACCP) ส ำหรับคอม

พำร์ทเมนต์ส ำหรับฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้ ฟำร์มสตัว์ปีกพันธุ์ และสถำนท่ีฟักไข่สัตว์ปีกเนือ้ ได้จัดท ำขึน้เพ่ือรองรับตำม

ประกำศกรมปศสุตัว์ เร่ือง ระบบคอมพำร์ทเมนต์ในอตุสำหกรรมสตัว์ปีกไทย พ.ศ.2554 ผู้ประกอบกำรท่ีจะขอรับรอง

คอมพำร์ทเมนต์ ต้องด ำเนินกำรจัดแผนกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม และได้แบ่งรำยละเอียด

ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนเนือ้หำท่ีกล่ำวถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ในกำรรับรอง หลกักำรในระบบวิเครำะห์

อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม ส่วนท่ีสอง คือ ภำคผนวก ซึ่งได้รวบรวมเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง อำทิ เทคนิคกำร

ประยุกต์ใช้ระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม ส ำหรับฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้      ฟำร์มสตัว์ปีกพันธุ์ และ

สถำนท่ีฟักไข่สตัว์ปีกเนือ้ และประกำศกรมปศสุตัว์ เร่ือง ระบบคอมพำร์ทเมนต์ในอตุสำหกรรมสตัว์ปีกไทย พ.ศ.2554  

ค าส าคัญ : ระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจดุวิกฤตทีต้่องควบคมุ คอมพำร์ทเมนต์ ฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้ ฟำร์มสตัว์ปีกพนัธุ์ สถำนที่ฟักไข่สตัว์ปีก 

1/เลขทะเบียนวิชำกำร : 57(2)-0312-033 

2/ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 69/1 ถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ (HACCP) ซึง่เป็นสว่น

หนึง่ในกำรขอรับรองคอมพำร์ทเมนต์ส ำหรับฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้ ฟำร์มสตัว์ปีกพนัธุ์ และสถำนท่ีฟักไข่สตัว์ปีกเนือ้ ส ำหรับ

ผู้ประกอบกำรฟำร์ม ผู้จดักำรคอมพำร์ทเมนต์ 

2.  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีของกรมปศสุตัว์ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เจ้ำหน้ำท่ีส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั ส ำนกังำน     ปศุ

สตัว์เขต ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ ท่ีรับผิดชอบตำมอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีกรมปศสุตัว์ได้มอบ

ให้ ในฐำนะเป็นผู้ปฏิบตัิงำนทำงด้ำนตรวจสอบและรับรองคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์ ให้มีคณุภำพได้มำตรฐำน ตรวจ

ประเมินฟำร์มในคอมพำร์ทเมนต์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ สำมำรถ

ใช้เป็นแนวทำงปฏิบตัิงำนในรูปแบบเดียวกนัได้อย่ำงถกูต้อง มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกบัหลกัสำกล 

3. เพ่ือเป็นเอกสำรเผยแพร่ทำงด้ำนวิชำกำร ท่ีเก่ียวกบักำรจดัท ำระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจดุวิกฤต   ท่ี

ต้องควบคมุ ของฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้ สตัว์ปีกพนัธุ์ และสถำนท่ีฟักไข่สตัว์ปีกเนือ้ ให้แก่ผู้ ท่ีสนใจและสำมำรถน ำไปใช้เป็น

เอกสำรอ้ำงอิงทำงด้ำนวิชำกำรได้ 

4.  เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ตอ่ประเทศคูค้่ำ ในกำรจดัท ำระบบวิเครำะห์อนัตรำยและจดุวิกฤต ท่ีต้องควบคมุ ของ

ฟำร์มสตัว์ปีกเนือ้ ฟำร์มสตัว์ปีกพนัธุ์ และสถำนท่ีฟักไข่สตัว์ปีกเนือ้ และกระบวนกำรรับรองให้ได้มำตรฐำนและมี

คณุภำพโดยกรมปศสุตัว์ ซึง่เป็นหน่วยงำนหลกัท่ีรับผิดชอบด้ำนสขุภำพสตัว์ และกำรผลิตสตัว์ของประเทศ 

หลักการในระบบวเิคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

 หลกักำรของระบบ HACCP ครอบคลมุถงึกำรป้องกนัปัญหำจำกอนัตรำย 3 สำเหต ุได้แก่ 

 - อนัตรำยทำงชีวภำพ ซึง่เป็นอนัตรำยจำกเชือ้จลุินทรีย์  

 - อนัตรำยจำกสำรเคมี ได้แก่ สำรเคมีท่ีใช้ในกำรเลีย้ง เพำะปลกู ในกระบวนกำรผลิตวตัถดุบิ เช่น   สำร

ปฏิชีวนะ สำรเร่งกำรเจริญเติบโต สำรเคมีก ำจดัศตัรูพืช สำรเคมีท่ีใช้เป็นวตัถเุจือปนในอำหำร เช่น วตัถกุนัเสีย และ

สำรเคมีท่ีใช้ในโรงงำน เช่น น ำ้มนัหลอ่ลื่นจำระบี สำรเคมีท ำควำมสะอำดเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ในโรงงำน เป็นต้น  

 - อนัตรำยทำงกำยภำพ สิ่งแปลกปลอมตำ่งๆ อำทิ เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ   
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 อนัตรำยทำงชีวภำพต้องให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสดุในระบบ HACCP เน่ืองจำกอนัตรำยประเภทอื่นมีขอบเขตกำร

ก่อให้เกิดปัญหำตอ่ผู้บริโภคในวงจ ำกดั และบำงครัง้ผู้บริโภคสำมำรถตรวจพบได้ด้วยตวัเอง แตก่ำรบริโภคอำหำรท่ี

ปนเปือ้นด้วยจลุินทรีย์ อำจสง่ผลกระทบตอ่ผู้บริโภคโดยแพร่หลำยและพิษท่ีเกิดขึน้อำจรุนแรงจนถงึชีวิตได้ 

 ระบบ HACCP เก่ียวข้องกบักำรควบคมุปัจจยัตำ่งๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่วตัถดุิบ กระบวนกำรผลิต และ

ผลิตภณัฑ์ วตัถปุระสงค์ของกำรใช้ระบบ HACCP เพ่ือให้สำมำรถพิสจูน์ได้วำ่ผลิตภณัฑ์นัน้ ได้ผลิตขึน้อย่ำงถกู

สขุลกัษณะและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค และกำรประยกุต์ใช้หลกักำร HACCP อย่ำงได้ผล ในกำรประยกุต์ใช้นัน้ขึน้กบั

ควำมมุ่งมัน่และกำรสนบัสนนุจำกฝ่ำยบริหำร รวมถงึควำมร่วมมือจำกฝ่ำยต่ำงๆ ในองค์กร อย่ำงไรก็ตำมกำร

ประยกุต์ใช้หลกักำร HACCP ให้ได้ผลนัน้ หน่วยงำนตำ่งๆ ในองค์กรท่ีเก่ียวข้องจะต้องมีกำรจดัท ำระบบพืน้ฐำน

เก่ียวกบัสขุลกัษณะโรงงำน ก่อนท่ีจะน ำระบบ HACCP มำใช้ ซึง่ระบบ HACCP สำมำรถน ำมำประยกุต์ ใช้กบั

อตุสำหกรรมอำหำรได้ทกุประเภท และใช้ได้กบัอตุสำหกรรมอำหำรทกุขนำดธุรกิจ ทัง้ท่ีมีกระบวนกำรผลิต ท่ีเรียบง่ำย

จนถงึกระบวนกำรผลิตท่ีมีควำมซบัซ้อน โดยสำมำรถน ำระบบ HACCP ไปใช้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีเคยท ำกำรผลิตแล้วหรือ

ก ำลงัจะเร่ิมท ำกำรผลิต 

 อย่ำงไรก็ ตำมกระบวนกำรผลิตอำหำรภำยใต้หลกักำรของ HACCP เท่ำท่ีผ่ำนมำยงัไม่ประสบควำมส ำเร็จ

เท่ำท่ีควรแม้วำ่จะมีกำรน ำหลกักำรดงักลำ่วมำใช้ได้ระยะหนึง่แล้ว เน่ืองจำกปัญหำท่ีส ำคญัท่ีสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 1. ระบบกำรจ ำท ำเอกสำรท่ีไมส่มบรูณ์  ไมม่ีควำมชดัเจนในกำรปฏิบตัิงำน 

 2. กำรก ำหนด CCPs ท่ีไมเ่หมำะสม 

 3. ไมป่ฏิบตัิงำนจริงตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในเอกสำรกำรปฏิบตัิงำน 

 4. กำรทวนสอบระบบท่ีไมเ่พียงพอ  

 

หลักการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวกิฤตที่ต้องควบคุม 

ขัน้ตอนที่ 1  การจัดตัง้ทมีงาน HACCP (Assemble HACCP team)  

-  กลุม่ผู้ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนและกลุม่ผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนอตุสำหกรรมอำหำร          

- ก ำหนดหวัหน้ำทีม HACCP และกลุม่ผู้ปฏิบตัิกำร เช่น ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยวิศวกรรม ฝ่ำยควบคมุ

คณุภำพ ฝ่ำยค้นคว้ำและพฒันำผลิตภณัฑ์ นกัจลุชีววิทยำ ฝ่ำยจดัสง่หรือจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ ฝ่ำยบคุคล เป็นต้น 

- ทีม HACCP ต้องได้รับกำรแตง่ตัง้และอนมุตัิจำกผู้บริหำร 

- ขนำดของทีม HACCP ขึน้กบัควำมซบัซ้อนของกระบวนกำรผลิต ควำมหลำกหลำยของ

ผลิตภณัฑ์ เป็นต้น แตไ่มค่วรมีขนำดทีมท่ีใหญ่เกินไป  
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ขัน้ตอนที่ 2 และ 3 การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์ในการใช้ (Describe Product and 

Identity Intended Use) 

 กำรอธิบำยรำยละเอียดผลิตภณัฑ์มีหวัข้อดงันี ้

  1.  ช่ือของผลิตภณัฑ์ (Product Name) 

  2.  คณุลกัษณะส ำคญัของผลิตภณัฑ์ หมำยถงึ คณุลกัษณะท่ีจะช่วยประกนัควำมปลอดภยัของ

ผลิตภณัฑ์ชนิดนัน้ เช่น กำรท ำสกุด้วยกำรนึง่จนได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอณุหภมูิใจกลำงมำกกวำ่ 70 องศำเซลเซียส หรือ

ปรำศจำกกำรใช้สำรกนับดู เป็นต้น 

  3.  วิธีกำรใช้ผลิตภณัฑ์ หมำยถงึ กำรบริโภคผลิตภณัฑ์ ต้องน ำไปแปรรูป หรือปรุงสกุ หรือต้องผ่ำน

กำรให้ควำมร้อนก่อนกำรบริโภค 

  4.  ภำชนะบรรจ ุ หมำยถงึ ชนิดของภำชนะบรรจ ุ รวมถงึสภำวะของกำรบรรจ ุ เช่น กำรปรับสภำพ

สญุญำกำศในภำชนะบรรจ ุเป็นต้น 

  5.  อำยผุลิตภณัฑ์ หมำยถงึ ระยะเวลำของกำรใช้ได้ของผลิตภณัฑ์ รวมถงึ อณุหภมูิกำรเก็บและ/

หรือควำมชืน้ในกำรเก็บรักษำ 

  6.  แหลง่จ ำหน่ำย หมำยถงึ จดุท่ีท ำกำรจ ำหน่ำย อำจเป็นร้ำนค้ำปลีก หรือน ำไปผลิตตอ่ 

  7.  กำรระบขุ้อมลูฉลำก หมำยถงึ ข้อมลูจ ำเป็นท่ีระบบุนฉลำก รวมถงึวิธีกำรจดัเก็บ และข้อแนะน ำ

กำรใช้อย่ำงถกูวิธี 

 8. กำรควบคมุกำรกระจำยสนิค้ำ หมำยถงึ วิธีกำรเฉพำะท่ีจ ำเป็นต้องใช้ เพ่ือควบคมุสภำวะกำร

ขนสง่ 

 9. วตัถปุระสงค์ในกำรใช้ ระบ ุบคุคลท่ีสำมำรถใช้หรือไมเ่หมำะสมท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์ 

ขัน้ตอนที่ 4 และ 5 การสร้างแผนภูมิการผลิตและการตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิการผลิต 

(Construct Flow Diagram and On-site Confirmation of Flow Diagram)                         

 - กำรสร้ำงแผนภมูิกำรผลิต ตัง้แตก่ำรรับวตัถดุิบหลกั วตัถดุิบรอง บรรจภุณัฑ์ น ำ้ใช้ในกำรผลิต กำร

ผ่ำนกระบวนผลิตตำ่งๆ กำรรอผลิตหรือผ่ำนกำรผลิตใหมจ่นได้ผลิตภณัฑ์สดุท้ำย รวมถงึกำรจดัเก็บและกำรกระจำย

สินค้ำ  

 - แผนภมูิกำรผลิตต้องสมัพนัธ์กบักำรแบ่งสว่นกำรผลิต โดยแยกสว่นสะอำดกบัสว่นไมส่ะอำด

อย่ำงชดัเจนและแยกขำดจำกกนั 
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 - แผนภมูิกำรผลิตต้องสมัพนัธ์กบักำรแบ่งห้องตำ่งๆ ท่ีใช้งำนในกระบวนกำรผลิตท่ีเหมำะสมและ

เกิดกำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 - กำรจดัวำงอปุกรณ์ เคร่ืองจกัรท่ีเหมำะสมกบักระบวนกำรผลติ โดยก ำหนดทิศทำงกำรไหลของ

วตัถดุิบเป็นทิศทำงเดียวกนัจำกสว่นไมส่ะอำดไปยงัสว่นสะอำด และป้องกนัเส้นทำงท่ีอำจเกิดกำรปนเปื้อนข้ำม (Cross 

Contamination) 

 - ทีม HACCP ท ำกำรตรวจสอบควำมถกูต้องของแผนภมูิกำรผลิตท่ีจดัท ำกบักำรปฏิบตัจิริง   

 - ทีม HACCP ท ำกำรปรับเปลี่ยนแผนภมูิกำรผลิตให้สอดคล้องกบักระบวนกำรผลิตจริง 

 

ขัน้ตอนที่  6   ระบุอันตรายทุกชนิดที่อาจเกดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการผลิต ท าการวิเคราะห์

อันตรายและพจิารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายที่ตรวจพบ (List all Potential Hazards 

Associated with each step, Conduct a Hazard Analysis and Consider any Measures to Control Identified 

Hazards : Principle 1) 

 - วิเครำะห์อนัตรำยในทกุขัน้ตอนในอนัตรำยทำงชีวภำพ ทำงเคมี ทำงกำยภำพ และแยกย่อยเป็น

อนัตรำยชนิดท่ีมีอยู่หรือท่ีมีมำ อนัตรำยท่ีเพ่ิมจ ำนวนในระหวำ่งกำรผลิต อนัตรำยท่ีปนเปือ้นในระหวำ่งกำรผลิต 

อนัตรำยจำกกำรเหลือรอดของอนัตรำย   

 - กำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุอนัตรำยในทกุขัน้ตอน โดยด ำเนินกำรทีละขัน้ตอน 

 

ขัน้ตอนที่ 7   การหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Determine Critical Control Points : Principle 2) 

 กำรตดัสินวำ่ขัน้ตอนใดในกระบวนกำรผลิตเป็นจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ สำมำรถจะด ำเนินกำรได้โดย

กำรตดัสินของผู้ เช่ียวชำญ หรือกำรใช้หลกักำรของ Decision Trees ซึง่ต้องมีควำมยืดหยุ่นและสำมำรถใช้ได้กบัทกุ

ขัน้ตอนในกำรผลิต และทกุประเภทอตุสำหกรรมอำหำร และสำมำรถใช้ได้กบัอนัตรำยทัง้ 3 ประกำร  

  ก่อนเร่ิมถำมค ำถำมตำมหลกักำร Decision Trees ทีมงำนต้องพิจำรณำวำ่ อนัตรำยท่ีระบุไว้ใน

ขัน้ตอนใดๆ สำมำรถจะควบคมุโดยหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิท่ีดีในกำรผลิตอำหำร (GMP) หรือตำมข้อก ำหนด

หลกัเกณฑ์ทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัสขุลกัษณะของโรงงำนอำหำรของมำตรฐำนอำหำรระหวำ่งประเทศ (CODEX) เช่น 

โปรแกรมกำรท ำควำมสะอำด กำรก ำจดัสตัว์พำหนะน ำโรค เป็นต้น ได้หรือไม ่ หำกสำมำรถจะควบคมุได้ให้ควบคมุ

ตำมรำยละเอียดท่ีระบใุนแผนงำนด้ำนสขุลกัษณะของโรงงำน (SSOP : Sanitation Standard Operating 

Procedure) ของโรงงำน ซึง่ถือเป็นโปรแกรมพืน้ฐำน (Prerequisite Programme) หำกไมส่ำมำรถจดักำรได้โดย

โปรแกรมพืน้ฐำนดงักลำ่วได้ให้ด ำเนินกำรตำมค ำถำมของ Decision Trees  
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ตวัอย่ำงกำรใช้ DECISION TREES เพ่ือชีห้ำจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ (CCPs) 

(ตอบค ำถำมตำมล ำดบัขัน้ตอน) 

 

ค ำถำมท่ี 1  

 

 

        

 

 

 

 

 

ค ำถำมท่ี 2 

 

 

 

 

ค ำถำมท่ี 3 

 

 

มีมำตรกำรในกำรควบคมุอยู่หรือไม่ 

ไมม่ี 

ปรับปรุงขัน้ตอน 

กระบวนกำรหรือผลิตภณัฑ์ 

กำรควบคมุในขัน้ตอนนี ้

จ ำเป็นตอ่ควำมปลอดภยัหรือไม่ 

ไมใ่ช ่ ไมใ่ช่ 

CCP 

ใช ่

หยุด (*) 

ใช่ 

ขัน้ตอนนีไ้ด้รับกำรออกแบบเฉพำะเพ่ือขจดัหรือ 

ลดอนัตรำยท่ีอำจเกิดขึน้สูร่ะดบัท่ียอมรับได้ ใช่หรือไม่? 

ไมใ่ช ่

กำรปนเปือ้นโดยอนัตรำยท่ีตรวจพบนีเ้กิดขึน้ในระดบัมำกเกินระดบั

ท่ียอมรับได้ หรือเพ่ิมขึน้ในระดบัท่ียอมรับไมไ่ด้ ใช่หรือไม่? 

ใช่ ไมใ่ช ่ หยุด (*) ไมใ่ช ่CCP 

มี 
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ค ำถำมท่ี 4 

 

 

 

 

 

ค ำถำมท่ี 1 มีมำตรกำรในกำรควบคมุอยู่หรือไม่ 

  ค ำถำมนีเ้ป็นกำรพิจำรณำว่ำ มีมำตรกำรควบคุมในขัน้ตอนนีใ้นกระบวนกำรผลิตซึ่งควบคุมอนัตรำย    ท่ี

วิเครำะห์หรือไม ่

- ถ้ำตอบวำ่ มี (Yes) ให้ทีม HACCP ถำมค ำถำมท่ี 2 ตอ่ไป 

- ถ้ำตอบวำ่ ไมม่ี (No) ทีม HACCP ต้องพิจำรณำตอ่ไปวำ่กำรควบคมุในขัน้ตอนนีจ้ะมีผลตอ่ควำม

ปลอดภยัใช่หรือไม ่ถ้ำไมใ่ช่ ขัน้ตอนนีไ้มใ่ชจ่ดุวิกฤตให้ยตุิ แล้วไปพิจำรณำอนัตรำยอ่ืนท่ีระบใุนขัน้ตอนเดียวกนันี ้ ถ้ำ

ใช่  ทีม HACCP ต้องมีกำรปรับปรุงขัน้ตอนกระบวนกำรหรือผลิตภณัฑ์ให้สำมำรถควบคมุอนัตรำยท่ีระบขุึน้ได้ กำร

ก ำหนดมำตรกำรควบคมุนีอ้ำจจะก ำหนดอยู่ท่ีขัน้ตอนนัน้ๆ ท่ีก ำลงัพิจำรณำ หรือ ณ ขัน้ตอนก่อนหรือหลงัขัน้ตอนท่ี

ก ำลงัพิจำรณำก็ได้ และก่อนจะมีกำรน ำไปใช้ในทำงปฏิบตัิ มำตรกำรควบคมุดงักลำ่วควรได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบ

จำกผู้บริหำรหรือ ผู้บงัคบับญัชำก่อน 

ค ำถำมท่ี 2 ขัน้ตอนนีไ้ด้รับกำรออกแบบเฉพำะ เพ่ือก ำจดัหรือลดอนัตรำยท่ีอำจเกิดขึน้สูร่ะดบัท่ียอมรับได้ ใช่หรือไม่ 

ขัน้ตอนตอ่ไปช่วยขจดัอนัตรำยท่ีตรวจพบ 

หรือลดอนัตรำยท่ีอำจเกิดขึน้สูร่ะดบัท่ียอมรับได้ ใชห่รือไม่ 

ใช่ 

ไมใ่ช ่CCP 

ไมใ่ช ่

หยุด (*) 

จดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ 
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  ค ำถำมนีใ้ช้พิจำรณำตอ่เน่ืองจำกค ำถำมท่ี 1 ในกรณีท่ีตอบค ำถำมท่ี 1 วำ่มี โดยพิจำรณำขัน้ตอนดงักลำ่ววำ่

เป็นขัน้ตอนในกระบวนกำรผลติท่ีออกแบบมำโดยเฉพำะ เพ่ือก ำจดัหรือลดอนัตรำยให้อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับตำมท่ี

ระบใุชห่รือไม ่

- ถ้ำค ำตอบว่ำ ใช่ (Yes)  ขัน้ตอนนีเ้ป็นจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ     

- ถ้ำค ำตอบว่ำ  ไมใ่ช่ (No) ให้ถำมค ำถำมท่ี 3 ตอ่ไป             

หมำยเหต ุ ค ำถำมท่ี 2 ใช้ส ำหรับพิจำรณำวำ่ ขัน้ตอนท่ีถกูน ำมำถำมว่ำเป็นจดุวิกฤตหรือไมจ่ะไมใ่ช้ส ำหรับกำร

พิจำรณำวตัถดุิบ 

 

ค ำถำมท่ี 3 กำรปนเปือ้นโดยอนัตรำยท่ีตรวจพบนีเ้กิดขึน้ในระดบัมำกเกินกวำ่ระดบัท่ียอมรับได้ หรือเพ่ิมขึน้ในระดบัท่ี

ยอมรับไมไ่ด้ ใชห่รือไม ่? 

  ทีม HACCP จะต้องพิจำรณำสว่นประกอบในสตูรอำหำร วตัถดุิบ พนกังำนผลิต สภำพแวดล้อม เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์ผลิต โครงสร้ำงอำคำรผลิตในจดุผลิตของขัน้ตอนนัน้วำ่ จะมีโอกำสเกิดปัญหำจำกกำรปนเปือ้นจนถงึระดบัท่ี

เป็นอนัตรำยได้หรือไม ่กำรพิจำรณำนีต้้องรวมถงึปัญหำต่ำงๆ ท่ีสะสมจำกขัน้ตอนผลิตอื่นก่อนหน้ำนี ้  

 กำรพิจำรณำค ำถำมท่ี 3 นี ้ทีม HACCP ควรค ำนงึถงึ 

1. วตัถดุิบเคร่ืองปรุงท่ีใช้ เป็นแหลง่ของอนัตรำยท่ีก ำลงัพิจำรณำหรือไม่ 

2. ท ำกำรผลิตภำยใต้สภำวะแวดล้อมท่ีเป็นอนัตรำย หรือไม?่ 

3. มีโอกำสเกิดกำรปนเปือ้นข้ำมจำกผลิตภณัฑ์อื่น/วตัถท่ีุเติมในอำหำรตำ่ง ๆ หรือไม ่

4. มีโอกำสเกิดกำรปนเปือ้นข้ำมจำก บคุลำกรหรือพนกังำนผลิต หรือไม่? 

5. เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีใช้ท ำกำรผลิต เป็นสำเหตทุ ำให้เกิดกำรปนเปือ้นจนถึงระดบัท่ีเป็นอนัตรำยหรือไม่? 

6. สภำวะอณุหภมูิและเวลำท ำให้เกิดอนัตรำยตอ่ผลิตภณัฑ์ หรือไม่? 
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  เมื่อมัน่ใจว่ำไมม่ีโอกำสเกิดอนัตรำยจำกกำรปนเปือ้นนี ้ให้ตอบไมใ่ช่ (No) ขัน้ตอนกำรผลิตนีม้ิใช่จดุวิกฤต ให้

ยตุิแล้วน ำอนัตรำยอ่ืนท่ีระบไุว้ในขัน้ตอนเดียวกนันี ้ กลบัไปถำมค ำถำมท่ี 3 ใหม ่ หำกมีโอกำสเกิดอนัตรำยจำกกำร

ปนเปือ้นนี ้ให้ตอบ ใช่ (Yes) แล้วตอบค ำถำมท่ี 4 ตอ่ไป 

 

ค ำถำมท่ี 4  ขัน้ตอนก ำจดัอนัตรำยท่ีตรวจพบหรือลดอนัตรำยท่ีอำจเกิดขึน้สูร่ะดบัท่ียอมรับได้ ใช่หรือไม่? 

  ค ำถำมท่ี 4 จะถกูพิจำรณำเมื่อทีม HACCP ตอบค ำถำมข้อท่ี 3 วำ่ใช่ทีม HACCP ต้องร่วมกนัพิจำรณำถงึ

ขัน้ตอนตำ่งๆ ถดัไปจำกขัน้ตอนท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู่ วำ่จะสำมำรถก ำจดัหรือลดอนัตรำยจนถงึระดบัท่ียอมรับได้

หรือไม ่รวมถงึกำรด ำเนินกำรโดยผู้บริโภคหรือผู้ผลิตขัน้ตอ่ไป  

ค ำถำมท่ี 4 ช่วยแก้ปัญหำกำรพิจำรณำขัน้ตอนต่ำงๆ ท่ีจะเป็นจดุวิกฤตมำกเกินไป ถงึจะพบกำรปนเปือ้นของ

อนัตรำยจำกขัน้ตอนเหลำ่นี ้หำกมีขัน้ตอนถดัไปซึง่ช่วยแก้ปัญหำได้ ก็ไมถื่อวำ่ขัน้ตอนเหลำ่นัน้เป็นจดุวิกฤต 

 ค ำถำมท่ี 3 และค ำถำมท่ี 4 เป็นค ำถำมท่ีถกูออกแบบให้พิจำรณำร่วมกนั เช่น กำรพบเชือ้ Salmonella spp. ใน

วตัถดุิบไมถื่อว่ำเป็นปัญหำในผลิตภณัฑ์พร้อมบริโภค (Ready–to–Eat Product) เน่ืองจำกยงัมีขัน้ตอนกำรปรุงสกุใน

ขัน้ตอนถัดไป แต่กำรพบเชือ้ Salmonella spp. ในอำหำรท่ีผ่ำนกำรปรุงสุกแล้ว จะถือว่ำเป็นจุดวิกฤต 

เน่ืองจำกไมม่ีขัน้ตอนใด ๆ จดักำรได้อีก 

ค ำถำมท่ี 4 หำกไมม่ีขัน้ตอนใดๆ ถดัไป จดักำรกบัอนัตรำยจำกกำรปนเปือ้นนัน้ได้ ค ำตอบคือ ไมใ่ช ่ (No) 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นจดุวิกฤต ซึง่ทีม HACCP ต้องพิจำรณำถงึคำ่วิกฤตท่ีควบคมุในขัน้ตอนนัน้  

หำกค ำตอบคือ ใช่ (Yes) หมำยถงึ มีขัน้ตอนถดัไป ท่ีจดักำรกบัอนัตรำยจำกกำรปนเปือ้นนัน้ได้ และถือวำ่

ขัน้ตอนท่ีพิจำรณำนีไ้มใ่ช่จดุวิกฤต ให้ยตุิและให้ระบขุัน้ตอนถดัไปวำ่เป็นขัน้ตอนอะไร แล้วพิจำรณำอนัตรำยอ่ืน ท่ี

ระบไุว้ตอ่ไป หรือ พิจำรณำขัน้ตอนถดัไปจำกขัน้ตอนนัน้ 

ตวัอย่ำงของขัน้ตอนวิกฤต เช่น กำรล้ำงซำกสดุท้ำย กำรลดอณุหภมูิซำก กำรท ำสกุ กำรตรวจจบัโลหะ ซึง่

โรงงำนแตล่ะแห่งแม้จะผลิตอำหำรชนิดเดียวกนั แตไ่มจ่ ำเป็นต้องมีจดุวิกฤตเหมือนกนั เน่ืองจำกผงัโรงงำน เคร่ืองมือ 

กำรใช้วตัถดุิบ วตัถท่ีุเติมอำหำรตำ่งกนั 

ส ำหรับวตัถดุิบท่ีใช้ในกำรผลิต ควรจะได้มีกำรพิจำรณำวำ่เป็นวตัถดุิบท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องรักษำหรือควบคมุ

ลกัษณะเฉพำะ และป้องกนักำรปนเปือ้นท่ีอำจเกิดขึน้ด้วย โดยกำรพิจำรณำวำ่ 



484 

 

 

1. มีอนัตรำยปนเปือ้นมำกบัวตัถดุิบนี ้หรือไม่ 

2. โรงงำนผลิตหรือผู้บริโภค มีวิธีป้องกนัและก ำจดัอนัตรำยนีห้รือไม่ 

3. มีโอกำสที่จะเกิดกำรปนเปือ้นข้ำม (Cross Contamination) จำกอำคำรผลิต พนกังำน หรือจำก

ผลิตภณัฑ์อื่นท่ีไมม่ีกำรควบคมุหรือไม่ 

อนัตรำยบำงอย่ำง อำจต้องอำศยัมำตรกำรควบคมุจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยท่ีไมส่ำมำรถจะควบคมุได้

ภำยในบริษัท ได้แก่ อนัตรำยจำกกำรตกค้ำงของยำสตัว์ในวตัถดุิบประเภทเนือ้สตัว์ ซึง่ต้องอำศยัโปรแกรม  กำรเลีย้ง

และกำรให้ยำในฟำร์ม หรือกำรซือ้วตัถดุิบจำกฟำร์มท่ีขึน้ทะเบียนแล้ว เป็นต้น 

 

ขัน้ตอนที่ 8  การก าหนดค่าวิกฤตของแต่ละวิกฤต (Establish Critical Limits for each CCPs : Principle 3) 

เพ่ือแบ่งขอบเขตกำรยอมรับหรือไมย่อมรับผลิตภณัฑ์ โดยแหลง่ท่ีมำเพ่ือใช้ก ำหนดคำ่วิกฤตมำจำก  

- ข้อมลูด้ำนวิทยำศำสตร์หรือข้อมลูจำกกำรศกึษำวิจยั 

- กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

- จำกผู้ เช่ียวชำญ 

- กำรทดลองท่ีเช่ือถือได้  

 

ขัน้ตอนที่ 9   การก าหนดการตรวจตดิตาม ใช้ค าถามดังนี ้ (Establish a Monitoring System for each 

CCPs : Principle 4) 

WHAT ตรวจติดตำมอะไร 

HOW ตรวจติดตำมอย่ำงไร 

WHEN ควำมถ่ีเท่ำใดในกำรตรวจติดตำม 

WHERE ณ จดุใดท่ีใช้ตรวจติดตำม 
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WHO ใครท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจติดตำม ซึง่มีผลตอ่เน่ืองกบักำรแก้ไขปัญหำ 

RECORD ใบบนัทกึหน้ำงำน (บนัทกึทกุชิน้ท่ีตรวจห้ำมใช้คำ่เฉลี่ย) ใบบนัทกึเม่ือเกิดกำรเบ่ียงเบนและ

เอกสำรวิธีกำรแก้ไข 

 

ขัน้ตอนที่ 10  การก าหนดวิธีการแก้ไข (Establish Corrective Actions : Principle 5) 

- กำรแก้ไขท่ีผลิตภณัฑ์ 

    HOW  กำรแก้ไขกบัผลิตภณัฑ์ท่ีผ่ำนไปแล้ว ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดปัญหำและยงัมำไมถ่งึ     

- กำรแก้ไขในกระบวนกำรผลิต 

    HOW แก้ไข ซอ่มแซมอปุกรณ์ เคร่ืองมือในกระบวนกำรผลิต  

    RECORD ใบบนัทกึเม่ือเกิดกำรเบ่ียงเบนและเอกสำรวิธีกำรแก้ไข 

 

ขัน้ตอนที่ 11   การก าหนดวิธีการทวนสอบ  (Establish Verification Procedures : Principle 6) 

- กำรทบทวนกำรวิเครำะห์อนัตรำย 

- กำรตดัสินคำ่วิกฤตวำ่ถกูต้อง สอดคล้องตำมหลกัวิชำกำร และข้อมลูทำงวิทยำศำสตร์หรือไม่ 

- กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและเพียงพอของกิจกรรมตำ่งๆ เก่ียวกบักำรตรวจติดตำม กำรแก้ไขปัญหำ  

กำรจดัเก็บข้อมลูและกำรทวนสอบ 

- กำรทวนสอบรำยงำนกำรตรวจประเมินระบบ HACCP  

- กำรทวนสอบรำยละเอียดกำรปรับเปลี่ยนแผน และเหตผุลของกำรปรับเปลี่ยน 

- กำรทวนสอบเอกสำรรำยงำนกำรตรวจสอบครัง้ก่อน ๆ 

- กำรทวนสอบรำยงำนสิ่งเบ่ียงเบนตำ่ง ๆ  
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- กำรประเมินผลสมัฤทธ์ิของกำรแก้ปัญหำท่ีผ่ำนมำ 

- กำรทบทวนข้อร้องเรียนของลกูค้ำ 

- กำรทบทวนควำมเก่ียวข้องระหวำ่งเอกสำรระบบ HACCP และ GMP ท่ีมีอยู่ 

กำรเปลี่ยนแปลงควำมถ่ีของกำรทวนสอบ เมื่อ  

-  แผนกำรปฏิบตัิงำนในจดุวิกฤตอยู่นอกเหนือคำ่วิกฤต 

-  กำรทวนสอบเอกสำรพบวำ่ กำรปฏิบตัิกำรตรวจติดตำมไมเ่ป็นไปตำมแผน 

-  กำรทวนสอบเอกสำรพบวำ่ กำรปฏิบตัิงำนในจดุวิกฤตอยู่นอกเหนือคำ่วิกฤต 

-  มีข้อร้องเรียนของลกูค้ำและสินค้ำถกูตีคืน 

-  มีข้อมลูทำงวิชำกำรใหม ่ๆ 

ตวัอยำ่งกิจกรรมกำรทวนสอบ 

1. กำรตรวจสอบควำมถกูต้องของแผนระบบ HACCP (Validation) 

-  พิจำรณำคำ่วิกฤตว่ำใช้ได้และถกูต้อง สอดคล้องตำมหลกัวิชำกำร และข้อมลูทำงวิทยำศำสตร์ 

 

2. กำรตรวจประเมินภำยในระบบ HACCP  

-  ผู้ตรวจประเมินต้องเป็นผู้ไมเ่ก่ียวข้องในทีม HACCP  

-  ผู้ตรวจประเมินต้องท ำกำรสงัเกต สอบถำม สรุปรำยงำนผลกำรประเมินอย่ำงตรงไป                 

ตรงมำตำมข้อเท็จจริง  

-  กำรตรวจประเมิน  อำจเลือกท ำในบำงจดุวิกฤต (CCPs) หรือ ทัง้แผน HACCP  

3. กำรตรวจสอบเทียบเคร่ืองมือ  
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- ควำมถ่ีท่ีท ำกำรสอบเทียบ 

- ท ำกำรสอบเทียบกบัมำตรฐำนท่ีได้รับกำรยอมรับ 

- ท ำกำรสอบเทียบในช่วงกำรใช้งำน 

- มีกำรจดบนัทกึรำยละเอียดกำรสอบเทียบ 

4. กำรสุม่ตวัอย่ำงและกำรทดสอบทำงห้องปฏิบตัิกำร  

5. กำรทวนสอบบนัทกึ  

- ต้องระบวุนัท่ี ผู้ รับผิดชอบ ขอบข่ำยท่ีได้ท ำกำรทวนสอบ ผลและสิ่งท่ีตรวจพบ  

- รำยละเอียดกิจกรรมท่ีได้ด ำเนินกำร กำรทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบ HACCP  

- ต้องน ำไปปรับปรุงแผนระบบ HACCP และแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทรำบ  

 

ขัน้ตอนที่ 12   การก าหนดวิธีจัดท าเอกสาร และการจัดเกบ็บันทกึข้อมูล (Establish Documentation and 

Record Keeping : Principle 7) 

1. เอกสำรสนบัสนนุในกำรวิเครำะห์อนัตรำย  

- ข้อมลูที่ใช้ในกำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุ  

- ข้อมลูที่ใช้เป็นแนวทำงก ำหนดอำยสุินค้ำ 

- ข้อมลูที่ก ำหนดคำ่วิกฤต  

2. เอกสำรสนบัสนนุอื่น ๆ  

- รำยช่ือทีมงำน HACCP และหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

3. แบบฟอร์มตำ่ง ๆท่ีใช้ในระบบ HACCP  

- แบบฟอร์มระบรุำยละเอียดผลติภณัฑ์และกำรใช้ 
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- แผนภมูิขัน้ตอนกำรผลิต 

- กำรวิเครำะห์อนัตรำย 

- กำรระบจุดุวิกฤต 

- กำรระบคุำ่วิกฤต รวมถงึเอกสำรวิชำกำรที่ใช้อ้ำงอิง 

- แผนกำรแก้ไขปัญหำ 

- ขัน้ตอนล ำดบักิจกรรมกำรทวนสอบและแผนกำรทวนสอบ 

- เอกสำรระบมุำตรกำรป้องกนั/ควบคมุในแตล่ะอนัตรำยท่ีถกูวิเครำะห์ 

- เอกสำรใด ๆ ที่มีสว่นในกำรจดัระบบ HACCP เช่น รำยงำนกำรประชมุทีม 

 

4. บนัทกึข้อมลูที่เก่ียวข้องจำกกำรปฏิบตัิกำร 

- กำรเฝ้ำระวงัในแตล่ะจดุวิกฤต 

- บนัทกึรำยงำนกำรแก้ไขปัญหำและกำรเบ่ียงเบน 

- บนัทกึกำรตรวจสอบควำมถกูต้องและกำรทวนสอบ                                                

5.เอกสำรคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนและขัน้ตอนวิธีกำร                                                                  

- รำยละเอียดขัน้ตอนวิธีกำรตรวจติดตำมในแตล่ะจดุวิกฤต  

- ควำมถ่ี และผู้ รับผิดชอบในกำรตรวจติดตำม แผนกำรแก้ไขปัญหำ  

- รำยละเอียดกำรจดักำรระบบเอกสำรและบนัทกึข้อมลูและแผน 

- ขัน้ตอนกำรตรวจสอบควำมถกูต้องและกำรทวนสอบ 

6. บนัทกึผลกำรฝึกอบรม  
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- ฝึกอบรมผู้ เก่ียวข้องกบักำรจดัท ำระบบ HACCP ในเร่ืองหลกักำรของระบบ HACCP  

- ฝึกอบรมผู้มีหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำย เช่น ผู้ท ำหน้ำท่ีตรวจติดตำม ผู้ตรวจประเมินแผนกำรฝึกอบรม

ทบทวนเป็นระยะๆ 
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การตรวจวินิจฉัยการตดิเชือ้ร่วมจากเนือ้เยื่อที่ฝังในพาราฟินโดยใช้เทคนิค  
double immunohistochemistry 

 
สนทนา มิมะพนัธ์ุ * ทริกำ จนัทมณีโชติธีระ ศรีประสำท รุ่งอรุณ ยอดรัก 

 ชำนนท์ ฝำเงิน และลดัดำ ตรงวงศำ   

 
 

บทคัดย่อ 
 ในกำรตรวจวินิจฉัยโรค สัตว์อำจไม่ได้ป่วยจำกกำรติดเชือ้เพียงชนิดเดียวเท่ำนัน้ แต่มักเป็นกำรติดเชือ้
ร่วมกัน และเทคนิค immunohistochemistry (IHC) นับว่ำเป็นเทคนิคทำงพยำธิวิทยำท่ีจ ำเพำะเจำะจงและมี
ศกัยภำพในกำรตรวจหำ antigen ของเชือ้โรคได้ แตม่ีข้อจ ำกดัคือตรวจได้เพียงครัง้ละ 1 ชนิดเท่ำนัน้ กำรศกึษำครัง้นี ้
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือน ำเทคนิคdouble IHCมำใช้ในกำรตรวจวินิจฉยัโรคทีมีกำรติดเชือ้ร่วมกนั 2 ชนิด โดยเลือกทดสอบ
กำรติดเชือ้ร่วมของ Escherichia coli(E. coli) และ Porcine epidemic diarrhea virus(PEDV)ในเนือ้เย่ือล ำไส้เล็ก
ของลกูสกุรจ ำนวน 20 ตวัอย่ำงท่ีผ่ำนกำรแช่ในฟอร์มำลินและฝังในพำรำฟิน โดยใช้ primary antibody ท่ีจ ำเพำะต่อ
เชือ้2ชนิด คือE. coliK12 C600 และ PEDV strain 83P-5 กำรตรวจหำ E. coliท ำโดยใช้ horseradish peroxidase 
(HRP) and 3,3’-diaminobenzidinetetrahydrochloride (DAB)ในขณะท่ีกำรตรวจหำ PEDV ท ำโดยใช้ alkaline 
phosphatase (AP) และ fast red ท ำหน้ำท่ี enzyme และ substrate-chromogen ตำมล ำดบัผลกำรศกึษำพบว่ำ
สำมำรถตรวจพบantigenทัง้2ชนิดบนเนือ้เย่ือเดียวกนัจำกปฏิกิริยำของ enzyme และ substrate-chromogenแต่ละ
คูท่ี่ให้ผลเป็นสีตำ่งกนัโดยต ำแหน่งเป้ำหมำยติดสีน ำ้ตำลและชมพูเข้มและมี background ต ่ำดงันัน้ เทคนิค double 
IHC นบัเป็นอีกทำงเลือกหนึง่ท่ีได้ผลในกำรตรวจวินิจฉยัโรคท่ีมีกำรติดเชือ้ร่วมกนั เทคนิคนีส้ำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ในกำรตรวจวินิจฉยักำรติดเชือ้ร่วมชนิดอ่ืน เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และ ปรสิต ตลอดจนกำรศกึษำวิจยัทำงพยำธิวิทยำ 

 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ: การตรวจวินิจฉัย การติดเชือ้ร่วม เนือ้เยื่อที่ฝังในพาราฟิน double immunohistochemistry 
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Diagnosis of Concurrent Infection in Paraffin-embeded Tissues using 
double immunohistochemistry 

 
Sontana Mimapan *, Tharika Chantamaneechote, Theera Sriprasat, Roongaroon Yodrak, Chanon  Fa-ngoenand 

Ladda Trongwongsa 

 
Abstract 

 Diseases caused by infections in animals are sometimes mixed or concurrent infection. 
Immunohistochemistry (IHC) is recognized as a reliable method in pathological diagnosis but it can detect 
only 1 antigen in a tissue section. The purpose of this study is to use double IHCfor the diagnosis of concurrent 
Escherichia coli (E. coli) and Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) infection.The technique was tested on 20 
formalin-fixed, paraffin-embedded intestinal tissues from piglets which confirmed positive for E. coli and PEDV 
by bacterial culture and PCR. Two different primary antibodies againstE. coli K12 C600and PEDV strain 83P-5 
were used in this study. Detection of E. coli was performed using horseradish peroxidase (HRP) and 3,3’-
diaminobenzidinetetrahydrochloride (DAB) whereas detection of PEDV usingalkaline phosphatase(AP) and  
fast red as enzyme andsubstrate-chromogen, respectively. This method was able to demonstrate both 
specific antigens of E. coli and PEDV using different signal-generating systems. The results produced 
brown-colored and strong pink-colored end products at the respectivetargets that gave the strongest 
reactivity and least background staining. Therefore, the double IHC technique was successful in 
simultaneous demonstration of both antigens localized in the same tissues. Likewise, this technique can 
be applicable to detect numerous proteins of infectious agents such as virus, bacteria and parasites  for 
the diagnosis in addition to pathological research.  
 
 
 
 
 
Keywords:diagnosis, concurrent infection, paraffin-embedded tissues, double immunohistochemistry 
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บทน า 

 ปัจจบุนักำรเลีย้งปศสุตัว์ในประเทศไทยได้พฒันำเป็นระดบัอตุสำหกรรมแต่รูปแบบกำรเลีย้งและกำรจดักำร
ท่ียังมีข้อบกพร่อง เช่น เลีย้งแบบหนำแน่นเกินไป ระบบกำรถ่ำยเทอำกำศท่ีไม่ดีอำจเป็นสำเหตุโน้มน ำให้เกิดโรค
ตำมมำ  ทัง้นีอ้ำจเป็นโรคท่ีมีกำรติดเชือ้เพียงชนิดเดียวหรือหลำยชนิดซึง่เป็นกำรติดเชือ้ร่วมในสตัว์ตวัเดียวกนัและท ำ
ให้เกิดปัญหำรุนแรงมำกขึน้ เช่น กลุ่มอำกำรโรคทำงเดินหำยใจซบัซ้อน(Porcine Respiratory Disease Complex ; 
PRDC) (Thacker and Thanawongnuwech, 2002)และกลุ่มอำกำรทรุดโทรมหลังหย่ำนม 
(PostweaningMultisystemicWasting Syndrome; PMWS) ( Allan and Ellis, 2000)ในสกุรโดยกลุม่อำกำรเหลำ่นีม้ี
กำรแสดงออกทำงคลินิกค่อนข้ำงหลำกหลำยและไม่จ ำเพำะ ท ำให้กำรวินิจฉัยโรคในเบือ้งต้นท ำได้ยำกจึงจ ำเป็นท่ี
จะต้องมีกำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร โดยกำรผ่ำซำกและส่งเนือ้เย่ือท่ีสงสยัตรวจหำเชือ้แบคทีเ รีย ไวรัส และปรสิต 
เป็นต้น นอกจำกนีก้ำรตรวจเนือ้เย่ือทำงจลุพยำธิวิทยำถือได้วำ่เป็นกำรตรวจท่ีมีประโยชน์ เพรำะช่วยในกำรสนบัสนุน
และเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ในกำรตรวจวินิจฉัยโรค โดยนอกจำกเป็นกำรตรวจหำรอยโรคท่ีจ ำเพำะ ยงัมีกำรตรวจเพ่ิมเติม
ด้วยเทคนิคimmunohistochemistry (IHC)ซึ่งเป็นกำรย้อมเพ่ือตรวจหำantigen ของเชือ้บนเนือ้เย่ือท่ีมีรอยโรค 
โดยเฉพำะในกรณีท่ีตวัอย่ำงซำกหรืออวยัวะเกิดกำรเน่ำ (autolysis) ไม่สำมำรถตรวจหำแบคทีเรียหรือไวรัสท่ีก่อโรค
ได้( Mason and Gatter, 1987) นอกจำกนัน้เชือ้แบคทีเรียบำงชนิด เช่น Mycobacterium spp. และไวรัสบำงชนิด 
เช่น porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) กำรเพำะแยกเชือ้มีขัน้ตอนค่อนข้ำงยุ่งยำก และใช้เวลำนำนหรือ
บำงครัง้ถ้ำเป็นเชือ้โรคท่ีมีควำมรุนแรงระดบัสูงสุดเช่นNipah virus และ Bovine spongiform encephalopathy 
(BSE)กำรเพำะเชือ้ต้องท ำในห้องปฏิบตัิกำรท่ีมีควำมปลอดภยัระดบั4 (biosecurity level4, BSL4) เท่ำนัน้ ส่งผลให้
กำรตรวจวินิจฉัยล่ำช้ำและไม่ครอบคลมุแต่เทคนิคIHC เป็นวิธีที่มีควำมปลอดภัยในกำรตรวจโดยไม่จ ำเป็นต้อง
ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรระดบั BSL3 หรือ 4 
 เทคนิคIHC เป็นกำรย้อมสีพิเศษจำกตวัอย่ำงเนือ้เย่ือท่ีแช่ในฟอร์มำลินและฝังในพำรำฟิน เพ่ือตรวจหำโปรตีน
จ ำเพำะท่ีเป็น antigen ของเชือ้โรค โดยอำศยัหลกักำรจบักนัของ antigen บนเนือ้เย่ือกบั antibody ท่ีจ ำเพำะแต่ละชนิด 
และใช้ตวัติดตำมซึง่เป็น anti-specie immunoglobulin ท่ีติดฉลำกด้วยenzyme เช่น horseradish peroxidase(HRP)
แ ล ะ  alkaline phosphatase(AP)เ ป็ น ต้ น  ม ำท ำ ป ฏิ กิ ริ ย ำ กั บ  substrate-chromogensไ ด้ แ ก่ 3,3’-
diaminobenzidinetetrahydrochloride(DAB),3-amino-9-ethylcarbazole (AEC)และ  fast red เป็นต้นท ำให้สีปรำกฏ
ตรงต ำแหน่งท่ีมีกำรจบักันของantigenและantibody จุดเด่นของวิธีนีค้ือมีควำมไวและควำมจ ำเพำะสูง สำมำรถศึกษำ
รอยโรคและตรวจหำantigenได้ในเวลำเดียวกันมีประโยชน์ทัง้กำรตรวจวินิจฉัยและกำรศึกษำวิจัยย้อนหลัง(Ramos-
Vara, 1999) อย่ำงไรก็ตำมในกรณีท่ีมีกำรติดเชือ้ร่วม วิธี IHC แบบดัง้เดิมสำมำรถตรวจหำantigenได้ครัง้ละ 1ชนิด
เท่ำนัน้แต่จำกกำรศึกษำของ Tadese et al.(2007)ได้พัฒนำใช้เทคนิคdouble IHC ตรวจหำFowlpox virus และ
Infectious laryngotracheitis virus   จำกตวัอย่ำงเนือ้เย่ือหลอดลมของไก่  เพ่ือยืนยนักำรติดเชือ้ร่วมกนัของเชือ้ไวรัสสอง
ชนิด นอกจำกนัน้ Doster et al. (2010) ได้น ำเทคนิค double IHCมำใช้ประโยชน์ในศึกษำกำรกระจำยตัวของ 
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interleukin-10 (IL-10) ใน T lymphocytes และ B lymphocytes ในสกุรท่ีติดเชือ้Porcine Circovirus Type2(PCV2)เพ่ือ
ศกึษำวิจยักลไกของกำรติดเชือ้ไวรัส 

กำรศึกษำครัง้นีเ้ป็นกำรน ำเทคนิค double IHC มำใช้ต่อยอดจำกวิธี IHCแบบดัง้เดิม เพื่อเป็นทำงเลือก
และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตรวจวินิจฉัยโรคท่ีมีกำรติดเชือ้ร่วมกันสองชนิดและสำมำรถใช้ในกำรศึกษำวิจัยทำง
พยำธิวิทยำต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ตัวอย่างเนือ้เยื่อ: 
 คดัเลือกตวัอย่ำงเนือ้เย่ือล ำไส้เล็กของสุกรทีฝังในพำรำฟินท่ีมีรอยโรคกำรอกัเสบร่วมกบักำรฝ่อลีบของวิล
ไลจำกกำรตรวจทำงจุลพยำธิวิทยำซึ่งย้อมด้วยสี hematoxylinและeosin หรือ H&E(รูปท่ี1) และสำมำรถตรวจหำ
เชือ้PEDV ได้โดยวิธี PCRรวมทัง้สำมำรถเพำะเชือ้แบคทีเรีย E. coliได้จำกตวัอย่ำงเนือ้เยื่อสดซึ่งส่งตรวจใน
ขณะท่ีท ำกำรผ่ำซำกจ ำนวน 20 ตวัอย่ำง  
 คดัเลือกตวัอย่ำงเนือ้เย่ือล ำไส้เล็กของสุกรที่ฝังในพำรำฟินที่ตรวจไม่พบกำรติดเชือ้  PEDVและ E. coli 
เพ่ือท ำเป็นตวัอย่ำงเนือ้เย่ือควบคุมลบ 

การศึกษาด้วยเทคนิค conventional immunohistochemistry: 
 น ำเนือ้เย่ือล ำไส้เล็กสุกรท่ีฝังในพำรำฟินจ ำนวน 10 บล็อก มำตดัให้มีควำมหนำ 3 ไมครอน วำงบนสไลด์
ชนิด SuperFrost Plus (Menzel, Braunschweig, Germany) อบท่ี 60°C 30 นำที น ำไปผ่ำนกระบวนกำรละลำย
พำรำฟิน (deparaffinization) และก ำจดั endogenous peroxidase  ด้วยสำรละลำย0.3% H2O2ใน methanol แล้ว
ย่อยด้วยเอนไซม์proteinase K(DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA)เพ่ือท ำ antigen retrieval แล้วหยด 
Normal Goat Serum เป็นเวลำ 15 นำที จำกนัน้จงึเร่ิมท ำกำรทดสอบตำมขัน้ตอนของชุดทดสอบ EnVision System, 
Rabbit/Mouse  (DAKO Denmark, A/S) แล้วจึงหยดตวัทดสอบ(primary antibody ) คือ rabbit anti-E. coli K12 
C600 (DAKO  Denmark A/S) ท่ีควำมเข้มข้น 1:2000 น ำไป incubatedเป็นเวลำ 2 ชัว่โมง จึงหยด HRP-labeled 
dextran polymer conjugated to immunoglobulins(Polymer/HRP) บนสไสด์นำน 10 นำที แล้วเติมsubstrate-
chromogen คือAECอบนำน 5นำที จึงล้ำงด้วยน ำ้กลัน่แล้วน ำไปย้อมทับด้วยสี hematoxylin ก่อน mount ด้วย 
glycergel (DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA) ปิดด้วย cover glass น ำไปอำ่นผลภำยใต้กล้องจลุทรรศน์ 
 น ำเนือ้เย่ือล ำไส้เล็กสุกรท่ีฝังในพำรำฟินจ ำนวน 10บล็อก มำท ำซ ำ้ขัน้ตอนเช่นเดียวกับวิธีกำรข้ำงต้น แต่
เปลี่ยนใช้ตวัทดสอบเป็น rabbit anti-PEDV strain 83P-5 ซึง่ได้รับกำรสนบัสนุนจำก National Institute of Animal 
Health ประเทศญ่ีปุ่ นและตรวจสอบควำมจ ำเพำะโดย Sueyoshi et al. (1995)ท่ีควำมเข้มข้น 1:200 
 กำรทดสอบทัง้สองครัง้ใช้เนือ้เย่ือล ำไส้เล็กของสุกรที่ฝังในพำรำฟินที่ตรวจไม่พบกำรติดเชือ้  PEDV และ 
E. coli ทดสอบร่วมด้วยเพ่ือท ำเป็นตวัอย่ำงเนือ้เย่ือควบคุมลบ  
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การศึกษาด้วยเทคนิคdouble immunohistochemistry (double IHC) : 

น ำเนือ้เย่ือล ำไส้เล็กสุกรท่ีฝังในพำรำฟินจ ำนวน 20 บล็อก มำตดัให้มีควำมหนำ 3 ไมครอน วำงบนสไลด์
ชนิด SuperFrost Plus (Menzel, Braunschweig, Germany)อบท่ี 60°C 30 นำที น ำไปผ่ำนกระบวนกำรละลำย
พำรำฟิน และก ำจัด endogenous peroxidase  ด้วย 0.3% H2O2 in methanol แล้วย่อยด้วยเอนไซม์proteinase 
K เช่นเดียวกับวิธี IHC จำกนัน้จึงเร่ิมท ำกำรทดสอบตำมขัน้ตอนของชุดทดสอบ EnVisionTM G/2 Doublestain 
System, Rabbit/Mouse (DAKO Denmark, A/S) โดยเร่ิมจำกกำร Treated ด้วย endogenous enzyme block 
เพ่ือหยุดปฏิกิริยำของ endogenous APและ endogenous HRPภำยในเซลล์ก่อน แล้วจึงหยดantibodyชนิดที่1 
คือ rabbit anti-E. coli K12 C600 (DAKO A/S, Denmark) ที่ควำมเข้มข้น 1:2000 น ำไปincubatedเป็นเวลำ 
10 นำที จึง หยดHRP-labeled dextran polymer conjugated to immunoglobulins(Polymer /HRP)บนสไสด์
นำน 10 นำที แล้วจึงหยดsubstrate-chromogenสำรท่ี1คือ DABนำน 5นำที ล้ำงด้วยน ำ้กลัน่จำกนัน้ใส่ reagent 
double stain block เพ่ือปล่อยให้ปฏิกิริยำแรกด ำเนินกำรไปโดยสมบูรณ์ จึงเร่ิมหยดantibodyชนิดท่ี2คือ rabbit 
anti-PEDV strain 83P-5 ที่ควำมเข้มข้น 1:200 แล้ว อบเป็นเวลำ 10นำที ก่อนหยด dextran polymer 
conjugated to secondary antibodies against mouse and rabbit immunoglobulins (Rabbit -Mouse Link)
เป็นเวลำ 10 นำที  จึงหยด AP-labeled dextran polymer conjugated to immunoglobulins 
(Polymer/AP)เป็นเวลำ 10 นำที จำกนัน้จึงเติม substrate-chromogenสำรที่2 คือfast redนำน 10นำที แล้วจึง
ย้อมทับด้วยสี hematoxylinก่อน mount ด้วย glycergel (DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA) แล้วปิด
ด้วย cover glass น ำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

การอ่านผล: 
 ตรวจพบกำรติดสีน ำ้ตำลท่ีต ำแหน่งจ ำเพำะถือเป็นผลบวกต่อเชือ้E. Coli 
 ตรวจพบกำรติดสีชมพูเข้มท่ีต ำแหน่งจ ำเพำะถือเป็นผลบวกต่อเชือ้PEDV 
 

ผล 
 กำรย้อมด้วยวิธี conventional IHC โดยใช้ตวัทดสอบคือ primary antibody against E. coli K12 C600พบ
กำรติดสีแดงท่ีต ำแหน่งผิวของวิลไลและกลุม่ของแบคทีเรียท่ี colonization อยู่ใน lumen ของล ำไส้   (รูปท่ี2) 
 ส่วนกำรย้อมด้วยวิธี conventional IHC โดยใช้ตวัทดสอบคือ primary antibody against PEDV strain 
83P-5พบกำรติดสีแดงใน cytoplasm ของ enterocytes (รูปท่ี3) 
 และผลกำรย้อมด้วยวิธี doubleIHC พบว่ำสำมำรถแสดงต ำแหน่ง antigen ของ E. coliและ PEDV จำก
ตวัอย่ำงล ำไส้สุกรได้ทัง้สองชนิดในเนือ้เย่ือเดียวกันได้พร้อมกัน โดย antigen ของ E. coliติดสีน ำ้ตำลบนเชือ้
แบคทีเรียรูปร่ำงแท่งสัน้ท่ียึดผิวของวิลไล และเพ่ิมจ ำนวนเป็นกลุ่ม(colonization)อยู่ใน lumen ของล ำไส้เล็ก ส่วน
antigen ของ PEDVติดสีชมพูเข้มท่ี cytoplasm ของenterocytes(รูปท่ี 4)  และจำกกำรทดลองสลบัล ำดบัของตวั
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ทดสอบตอ่เชือ้ทัง้สองชนิดในกำรทดลองครัง้นี ้( สลบั primary antibody No.1 และ primary antibody No.2) พบว่ำ
ยงัคงให้ผลท่ีถกูต้องตำมต ำแหน่งจ ำเพำะของแอนติเจนทัง้นีต้รวจไมพ่บกำรติดสีในตวัอย่ำงควบคมุลบ   
 

 
วิจารณ์ 

 กำรศึกษำครัง้นีเ้ลือกใช้ตวัอย่ำงเนือ้เย่ือล ำไส้เล็กของสุกรที่มีกำรติดเชือ้ร่วมสองชนิด คือ PEDV และ E. 
coli   เป็นตวัอย่ำงน ำร่องส ำหรับกำรทดสอบเพื่อให้ได้วิธีมำตรฐำนส ำหรับน ำไปใช้ในงำนจริงในห้องปฏิบัติกำร
พยำธิวิทยำโดยศึกษำต่อยอดจำกวิธี IHC แบบดัง้เดิม ทัง้นีน้อกจำกกำรใช้ enzymeproteinaseK เพ่ือช่วยในกำร
ท ำ antigen retrieval แล้วยังได้เพิ่มกำรใช้ dual endogenous enzyme block เพื่อลด endogenous activity 
ของenzymeทัง้สองชนิดคือHRP และ APท่ีพบมำกในเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขำว และเซลล์ในเนื อ้เย่ือ
ล ำไส้ท่ีจะท ำให้เกิด background staining ซึ่งยุ่งยำกต่อกำรแปลผลกำรทดสอบ(Mason and Gatter, 1987)และ
ยังท ำให้ปฏิกิริยำของ antigen และ antibody เกิดได้ดีขึน้ จึงใช้เวลำในกำร incubated primary antibody ชนิด
ท่ี1และ2 เพียงขัน้ตอนละ  10 นำทีซึ่งโดยปกติในขัน้ตอนของกำร incubated primary antibody ในกำรทดสอบ
ด้วยวิธี IHC ต้องใช้เวลำนำนเป็นชั่วโมงหรือข้ำมคืนจึงประหยัดเวลำในกำรทดสอบ และอ่ำนผลง่ำย แทบไม่พบ 
background staining จึงมีควำมแม่นย ำ ถูกต้อง และเข่ือถือได้ อีกทัง้ยังสำมำรถตรวจหำ antigen ได้พร้อมกับ
รอยโรค เป็นกำรเพ่ิมควำมมัน่ใจในกำรชันสูตรโรคได้อีกทำงเลือกหนึ่ง  
 นอกจำก เทคนิค double IHC สำมำรถน ำมำใช้ได้ดีในงำนชันสูตรโรคแล้วยังสำมำรถน ำมำใช้ศึกษำใน
งำนวิจัยได้ ดงัจะเห็นได้จำกกำรศึกษำครัง้นีน้อกจำกตรวจพบรอยโรคกำรฝ่อลีบของวิลไลในล ำไส้เล็กพร้อมกับ
กำรตรวจพบantigenของ PEDV ใน cytoplasm ของenterocytesโดยพบมำกที่ jejunum และ ileum และพบ
น้อยมำกที่ duodenum สอดคล้องกับ Kim et al. (1999)ที่ใช้วิธี IHC  ตรวจหำ PEDV ในล ำไส้เล็ก ซึ่งเป็นกำร
บ่งชีถ้ึงต ำแหน่งเป้ำหมำยที่ไวรัสเข้ำไปเพิ่มจ ำนวน  ดงันัน้กำรเก็บตวัอย่ำงล ำไส้เพื่อตรวจหำ โรค PED ควรเลือก
เก็บที่ล ำไส้เล็กส่วน jejunum และ ileum นอกจำกนัน้เมื่อตรวจพบรอยโรคกำรฝ่อลีบของวิลไลกับกำรตรวจพบ
แอนติเจนของ PEDV พบว่ำ ถ้ำวิลไลฝ่อลีบมำก (villous:crypt ratio=1:1) จะตรวจพบantigen ของ PEDV น้อย 
แต่ถ้ำวิลไลฝ่อลีบน้อย (villous:crypt ratio =3:1)จะตรวจพบ antigen ของ PEDV มำก  ทัง้นีเ้ป็นไปได้ว่ำกำรติด
เชือ้และอำกำรท้องเสียที่ด ำเนินไปหลำยวนัท ำให้ enterocytes ถูกท ำลำยมำกและวิลไลฝ่อลีบมำกขึน้ตำมกัน 
และเป็นระยะท่ี PEDV ถูกขับออกทำงอุจจำระแล้วหรือเซลล์ที่ติดเชือ้มีกำรเสื่อมและลอกหลุดไป และE. coliจะ
ตรวจพบมำกขึน้ทัง้ท่ีเกำะยึดผิวของวิลไล และ colonization อยูใน lumen ในกรณีท่ีมีกำรฝ่อลีบของวิลไลมำก 
 นอกจำกนี  ้โรคหรือกลุ ่มอำกำรบำงอย่ำง เช่น กลุ ่มอำกำรทรุดโทรมหลงัหย่ำนม (Postweaning 
Multisystemic Diarrhea; PMWS) ในปัจจุบันนีเ้ป็นที่ยอมรับแล้วว่ำกำรติดเชือ้ PCV2 เพียงอย่ำงเดียวไม่เพียง
พอที่จะท ำให้เกิดโรคหรือกลุ่มอำกำรนีแ้ต่มีปัจจัยเสริมอื่นเข้ำมำเก่ียวข้องคือกำรติดเชือ้ร่วมกันของ PCV2 และ
เชือ้ก ่อโรคอื ่นๆเช ่น PRRS, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinisและ 
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Actinobacilluspleuroneumoniaeเป็นต้น (Opriessnig et al.,  2007)เทคนิค double IHC ที่พัฒนำขึน้นีไ้ด้
น ำมำใช้ในกำรชันสูตรกำรติดเชือ้ร่วมตลอดจนศึกษำกลไกของกำรเกิดโรคได้เช่นกันเช่นกำรวินิจฉัยกำรติดเชือ้
ร่วมของ PRRS และ Mycoplasma hyorhinisในปอดสุกรท่ีป่วยด้วยภำวะ PRDC ตลอดจนกำรศึกษำเซลล์ท่ีเป็น
เป้ำหมำยหลกัที่ไวรัส PCV2 ใช้ในกำรเพิ่มจ ำนวนโดยใช้เทคนิค double IHC ย้อมตรวจหำ PCV2 และ T 
lymphocytes หรือ PCV2 และB lymphocytes เป็นต้น (ไม่ได้แสดงผล)นอกจำกนัน้ผลกำรตรวจหำPCV2ด้วยวิธี 
PCRยังบอกได้เพียงว่ำ ในฟำร์มมีเชือ้ PCV2 แต่ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำสุกรนัน้ป่วยด้วยภำวะ PMWS หรือไม่ ต้อง
ยืนยันกำรชันสูตรโดยกำรตรวจหำเชือ้ PCV2 ในเนือ้เย่ือที่มีรอยโรคโดยวิธี IHC( Allan and Ellis, 2000) ดงันัน้
กำรยืนยันกำรติดเชือ้ร่วมด้วยวิธี double IHC นับเป็นกำรเพ่ิมควำมมัน่ใจในกำรตรวจวินิจฉัยโดยเฉพำะในกรณีท่ี
ไม่สำมำรถเพำะเชือ้ได้ทำงห้องปฏิบัติกำรด้วยข้อจ ำกัดบำงอย่ำง หรือแม้แต่ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำเนือ้เย่ือสดได้
นอกจำกนีย้ังสำมำรถน ำเทคนิคนีม้ำใช้ในกำรศึกษำกลไกของกำรติดเชือ้หรือกำรเกิดโรคได้ ทัง้นีถ้้ำกำรตรวจหำ
antigen สองชนิดในเซลล์เป้ำหมำยที่ต่ำงกัน กำรแปลผลอำจไม่ยุ ่งยำก โดยสำมำรถเลือกใช้ substrate-
chromogenท่ีมีสีต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัดในกำรตรวจ เช่น น ำ้ตำล  
 
 
และชมพูเข้ม ดงัตวัอย่ำงจำกกำรศึกษำครัง้นี  ้อย่ำงไรก็ตำมวิธีนีอ้ำจมีข้อด้อยอยู่บ้ำงเช่นในกรณีที่ตรวจหำ 
antigen สองชนิดในเซลล์เดียวกันหรือ colocalizationกำรอ่ำนผลจำกสี2ชนิดอำจไม่ชัดเจน ต้องใช้ควำมรู้ควำม
ช ำนำญมำกขึน้ในกำรแปลผล 

 
 
รูปที่1 ลกัษณะทำงจุลพยำธิวิทยำของเนือ้เย่ือล ำไส้เล็กของสุกรท่ีมีรอยโรคกำรอกัเสบร่วมกับกำรฝ่อลีบของวิล

ไล H&E 100 
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รูปที่2 แสดงผลกำรย้อมด้วยวิธี IHC โดยใช้ตวัทดสอบคือ primary antibody against E. coli K12 C600พบ
กำรติดสีแดงที่ต ำแหน่งผิวของวิลไลและกลุ่มของแบคทีเรียที่มีกำรcolonization อยู่ในlumen ของล ำไส้ 
IHC, H2O2, AEC, hematoxylin counterstain: 200X 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่3 แสดงผลกำรย้อมด้วยวิธี IHC โดยใช้ตวัทดสอบคือ primary antibody against PEDV strain 83P-5พบ
กำรติดสีแดงใน cytoplasm ของ enterocytes. IHC, H2O2, AEC, hematoxylin counterstain: 200X 
 
 
 

 
 
 
 
รูปที่4 แสดงผลกำรย้อมด้วยวิธี double IHC โดยใช้ตวัทดสอบท่ี1 คือ primary antibody against E. coli K12 

และตวัทดสอบท่ี2 คือ primary antibody against PEDV พบกำรติดสีน ำ้ตำลที่แบคที่เรียที่ยึดติดบนผิว
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ของล ำไส้เล็กและ colonization ใน lumen และพบกำรติดสีชมพูเข้มในcytoplasm ของ enterocytes. 
Double IHC, H2O2, DAB, AP, fast red, hematoxylin counterstain: 400X 
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 ขอขอบคุณDr. Masuo Sueyoshi ผู้ เช่ียวชำญจำก National Institute of Animal Health ประเทศญ่ีปุ่ น 
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คู่มือกรมปศุสัตว์ การขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัตทิี่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์ 
 

พลกฤษณ์ อุ้ยตา1 
 

ค าน า 
คู่มือกรมปศุสัตว์เ ร่ืองกำรขอรับและออกใบรับรองกำรปฏิบัติ ท่ีดีส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์ เล่มนี ้                     

ส่วนรับรองด้ำนกำรปศุสตัว์ ส ำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสตัว์ ได้เรียบเรียงปรับปรุงแก้ไขขึน้  

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของเจ้ำหน้ำท่ีกรมปศสุตัว์ในกำรขอรับและออกใบรับรอง   กำร

ปฏิบตัิท่ีดีส ำหรับโรงฆ่ำสตัว์ มีควำมคลอ่งตวัและมีประสิทธิภำพ เป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ

ส ำหรับกำรเป็นหน่วยรับรองของกรมปศสุตัว์  ในกำรจดัท ำคู่มือฉบบันีน้ัน้ได้ยึดหลกัตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ

อำหำร ของส ำนกังำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) และระบบกำรตรวจรับรองตำมหลกัสำกล 

โดยมุง่หมำยให้เกิดกำรพฒันำโรงฆ่ำสตัว์ภำยในประเทศ ให้ได้มำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล อนัจะส่งผลต่อกำรพฒันำ

ระบบกำรผลิตเนือ้สัตว์และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้มีคุณภำพและปลอดภัยต่อกำรบริโภคของคนไทย อันเป็นกำร

ยกระดบัคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้ของประชำชน  

หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำคู่มือกรมปศุสัตว์เล่มนี ้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ ประกอบกำรโรงฆ่ำสัตว์ 

เจ้ำหน้ำท่ีกรมปศุสัตว์และผู้ เก่ียวข้องในกำรขอรับและออกใบรับรองกำรปฏิบัติท่ีดีส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์ หำกมี

ข้อเสนอแนะประกำรใด โปรดกรุณำแจ้งสว่นรับรองด้ำนกำรปศสุตัว์ เพ่ือจดักำรปรับปรุงในโอกำสตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เลขทะเบียนวิชำกำร : 57(2)-0312-032  

1สว่นรับรองด้ำนกำรปศสุตัว์ สำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 
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1. วัตถุประสงค์  

- เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำรับรองระบบกำรรับรองกำรปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ มำตรฐำนเดียวกนั มีควำมถกูต้อง เหมำะสม ชดัเจน โปร่งใส มีประสิทธิภำพและเป็นกลำง  

  - เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีของกรมปศสุตัว์ท่ีเก่ียวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรรับรองกำร
ปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์  

- เพ่ือเป็นเอกสำรเผยแพร่ทำงด้ำนวิชำกำร ให้แก่ผู้ ท่ีสนใจและสำมำรถนำไปใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงทำงด้ำน
วิชำกำรได้  

- เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ตอ่ประเทศคูค้่ำ  

 

2. ขอบข่ายการรับรอง  

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขนีค้รอบคลมุขอบข่ำยกำรให้กำรรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์  

 

3. นิยาม  

3.1 กำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆำ่สตัว์ (Good Manufacturing Practice for Abattoir ; GMP)   
หมำยควำมว่ำ วิธีปฏิบตัิว่ำด้วยข้อกำหนดทัว่ไปของโรงฆ่ำสตัว์มำตรฐำนท่ีพึงมี กำรขนส่งสตัว์มี

ชีวิต กำรฆ่ำแบบไมท่รมำน กำรจดักำรซำกสตัว์ วิธีปฏิบตัิในโรงฆ่ำสตัว์ท่ีดีและถูกสขุลกัษณะ และกำรขนส่งซำกสตัว์ 
เนือ้สตัว์และผลิตภัณฑ์สตัว์ เพ่ือให้ได้เนือ้สตัว์และผลิตภัณฑ์สตัว์ท่ีมีคุณภำพ ถูกสุขลกัษณะ และปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ในท่ีนีป้ระกอบด้วย กำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ กำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำโคและกระบือ กำรปฏิบตัิท่ี
ดีสำหรับโรงฆ่ำสกุร และกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ปีก ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ  

3.2 กำรรับรอง หมำยควำมวำ่ กำรรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดสีำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  

3.3 สตัว์ หมำยควำมว่ำ สตัว์ซึง่เลีย้งไว้เพ่ือกำรค้ำและ/หรือเพ่ือกำรบริโภค รวมถงึสตัว์ท่ีให้ผลผลิต เพ่ือกำร
บริโภค ทัง้นีไ้มค่รอบคลมุถงึสตัว์ป่ำและสตัว์น ำ้  

3.4 โรงฆ่ำสตัว์ หมำยควำมวำ่ สถำนท่ีและอำคำรที่จดัทำขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์ในกำรฆ่ำสตัว์ เพ่ือให้ได้
เนือ้สตัว์และผลิตภณัฑ์สตัว์มำใช้ในกำรบริโภคของมนษุย์  

3.5 โรงฆ่ำโคและกระบือ หมำยควำมว่ำ สถำนท่ีหรืออำคำรที่จดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือฆ่ำโคและ
กระบือ และอำจรวมถงึกำรตดัแตง่ซำกโคและกระบือ เพ่ือให้ได้เนือ้และผลิตภณัฑ์เพ่ือกำรบริโภค  
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3.6 โรงฆ่ำสกุร หมำยควำมวำ่ สถำนท่ีหรืออำคำรที่จดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือฆ่ำสกุร และอำจรวมถงึ
กำรตดัแตง่ซำกสกุรเพ่ือให้ได้เนือ้สกุรและผลิตภณัฑ์เพ่ือกำรบริโภค  

3.7 โรงฆ่ำสตัว์ปีก หมำยควำมวำ่ สถำนท่ีหรืออำคำรที่จดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือฆ่ำสตัว์ปีก และอำจ
รวมถงึกำรตดัแตง่ซำกสตัว์ปีก เพ่ือให้ได้เนือ้สตัว์ปีกและผลิตภณัฑ์เพ่ือกำรบริโภค  
 

3.8 ผู้ประกอบกำร หมำยควำมวำ่ เจ้ำของหรือผู้จดักำรโรงฆ่ำสตัว์ท่ีขอรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดสีำหรับโรงฆ่ำ
สตัว์ หรือผู้ ได้รับใบรับรองจำกกรมปศสุตัว์  

3.9 ผู้ขอรับรอง หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบกำรหรือผู้แทนท่ีมีควำมประสงค์จะขอรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดี สำหรับ
โรงฆ่ำสตัว์  

3.10 ผู้ ได้รับกำรรับรอง หมำยควำมว่ำ ผู้ขอรับรองท่ีผ่ำนกำรตรวจประเมินและได้รับกำรรับรองระบบ กำร
ปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  

3.11 คณะกรรมกำร (Certification Committee) หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดี สำหรับ
โรงฆ่ำสตัว์ ท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้จำกกรมปศสุตัว์ ให้ทำหน้ำท่ีพิจำรณำกำรให้กำรรับรองครัง้แรก กำรพกัใช้ กำรเพิกถอน 
และกำรตอ่อำยใุบรับรอง  

3.12 คณะผู้ตรวจรับรอง (Audit team) หมำยควำมวำ่ คณะผู้ตรวจรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ซึง่
เป็นคณะบุคคลท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้จำกกรมปศสุตัว์ให้ทำหน้ำท่ีตรวจประเมินกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์  

3.13 ผู้ตดัสินกำรรับรอง (Decision Person) หมำยควำมวำ่ บคุคลท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้จำกกรมปศสุตัว์ ให้ทำ
หน้ำท่ีพิจำรณำกำรคงไว้ ซึง่กำรรับรองและกำรยกเลิกกำรรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์  

3.14 ผู้ตรวจรับรอง (Auditor) หมำยควำมวำ่ ผู้ตรวจรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ซึง่เป็นบคุคล ท่ี
ทำหน้ำท่ีตรวจประเมินโรงฆ่ำสตัว์  

3.15 ผู้ตรวจรับรองฝึกหดั (Provisional Auditor) หมำยควำมวำ่ ผู้ตรวจรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดสีำหรับโรงฆ่ำ
สตัว์ฝึกหดัซึง่เป็นบคุคลหรือผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ท่ีอยู่ระหวำ่งกำรฝึกหดักำรตรวจประเมินกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรง
ฆ่ำสตัว์ โดยปฏิบตัิงำนภำยใต้กำรควบคมุของหวัหน้ำคณะผู้ตรวจรับรองท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ จำกกรมปศสุตัว์  

3.16 ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน (Technical Expert) หมำยควำมวำ่ บคุคลท่ีมีควำมรู้ ควำมชำนำญเฉพำะด้ำน 
เป็นพิเศษ  

3.17 ผู้สงัเกตกำรณ์ (Observer) หมำยควำมวำ่ บคุคลท่ีได้รับอนญุำตจำกคณะผู้ตรวจรับรองให้เข้ำร่วม
สงัเกตกำรณ์ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะผู้ตรวจรับรอง  

3.18 กำรตรวจประเมิน (Audit) หมำยควำมวำ่ กำรตรวจประเมินกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆำ่สตัว์ เพ่ือ
ประเมินและตรวจสอบเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมข้อกำหนด  
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3.19 กำรให้กำรรับรอง (Granting Certification) หมำยควำมวำ่ กำรอนมุตัิให้กำรรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดีสำ
หรับโรงฆ่ำสตัว์ แก่ผู้ประกอบกำรที่ยงัไมเ่คยได้รับกำรรับรอง โดยคณะกรรมกำรภำยหลงักำรตรวจประเมิน เพ่ือกำร
รับรองของคณะผู้ตรวจรับรอง  

3.20 กำรคงไว้ซึง่กำรรับรอง (Maintaining Certification) หมำยควำมวำ่ กำรอนมุตัิให้คงกำรรับรองกำร
ปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ แก่ผู้ประกอบกำรท่ีได้รับกำรรับรองและยงัอยู่ระหวำ่งอำยใุบรับรอง โดยผู้ตดัสินกำร
รับรอง ภำยหลงักำรตรวจติดตำมผลของคณะผู้ตรวจรับรอง  

3.21 กำรตอ่อำยกุำรรับรอง (Recertification) หมำยควำมวำ่ กำรอนมุตัิให้กำรรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับ
โรงฆ่ำสตัว์ แก่ผู้ประกอบกำรท่ีย่ืนขอตอ่อำยกุำรรับรองโดยคณะกรรมกำร ภำยหลงักำรตรวจตอ่อำยุ กำรรับรองของ
คณะผู้ตรวจรับรอง  

3.22 กำรพกัใช้กำรรับรอง (Suspending Certification) หมำยควำมว่ำ กำรอนมุตัิพกัใช้กำรรับรองกำร
ปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ โดยคณะกรรมกำรแก่ผู้ประกอบกำรท่ีได้รับกำรรับรอง ซึง่ไมป่ฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับรอง และ/หรือระบบท่ีได้รับกำรรับรอง และ/หรือไมป่รับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภำยใน
ระยะเวลำท่ีกำหนด  

3.23 กำรเพิกถอนกำรรับรอง (Withdrawing Certification) หมำยควำมวำ่ กำรอนมุตัิเพิกถอนกำรรับรอง 
กำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์โดยคณะกรรมกำร แก่ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรองซึง่ไมป่ฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับรอง และ/หรือไมป่ฏิบตัิตำมระบบท่ีได้รับกำรรับรองในสำระสำคญั และ/หรือไม่
ปฏิบตัิตำมระบบท่ีได้รับกำรรับรองภำยหลงัจำกถกูพกัใช้กำรรับรองแล้ว 2 ครัง้ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี และ/หรือมีข้อ
ร้องเรียนท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นวำ่อำจทำให้เกิดควำมเสียหำยตอ่กำรรับรอง  

3.24 กำรยกเลิกกำรรับรอง (Cancelling Certification) หมำยควำมว่ำ กำรอนมุตัิยกเลิกกำรรับรองกำร
ปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์โดยผู้ตดัสินกำรรับรองแก่ผู้ประกอบกำรที่เลิกประกอบกิจกำร เสียชีวิต โอนกิจกำรให้
บคุคลอื่นที่ไมใ่ช่สมำชิกในครอบครัว ขอยกเลิกกำรรับรองหรือไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมข้อกำหนดท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดได้  

3.25 กำรตรวจประเมินเพ่ือกำรรับรอง (Initial Audit) หมำยควำมว่ำ กำรตรวจประเมินเพ่ือกำรรับรอง กำร
ปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ โดยตรวจ
ประเมินอย่ำงละเอียดในทกุข้อกำหนดของกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ซึง่จะดำเนินกำรในกำรตรวจประเมิน เพ่ือ
กำรรับรองครัง้แรก  

3.26 กำรตรวจติดตำมผล (Surveillance Audit) หมำยควำมวำ่ กำรตรวจประเมินโรงฆ่ำท่ีได้รับใบรับรอง 
จำกกรมปศสุตัว์ เป็นระยะตำมรอบท่ีกำหนดไว้ เพ่ือติดตำมผลกำรรักษำระบบ ท่ีได้รับกำรรับรอง กำรตรวจประเภทนี ้
อำจเลือกตรวจในบำงข้อกำหนดของกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ เพ่ือบ่งชีถ้งึภำพรวมของกำรปฏิบตัิงำนตำม
มำตรฐำน  
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3.27 กำรตรวจติดตำมผลกำรแก้ไข (Follow-up Audit) หมำยควำมว่ำ กำรตรวจประเมินเพ่ือติดตำม ผลกำร
แก้ไขข้อบกพร่อง จำกกำรตรวจประเมินครัง้ก่อน  

3.28 กำรตรวจตอ่อำยใุบรับรอง (Recertification Audit) หมำยควำมวำ่ กำรตรวจประเมินเพ่ือกำรรับรอง 
กำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ โดยตรวจ
ประเมินอย่ำงละเอียดในทกุข้อกำหนดของกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ซึง่จะดำเนินกำรในกำรตรวจประเมินก่อน
ใบรับรองสิน้อำย ุ 

3.29 กำรตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมำยควำมวำ่ เป็นกำรตรวจโรงฆ่ำสตัว์ท่ีได้รับกำรรับรอง ซึง่มี
ปัญหำหรือมีกำรร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภำพผลผลิตท่ีไมไ่ด้มำตรฐำน หรือเฉพำะด้ำน เช่น กำรจดักำร ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น กำรตรวจชนิดนีจ้ะมุง่เน้นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นปัญหำเท่ำนัน้ โดยไมแ่จ้ง ให้ผู้ประกอบกำรทรำบลว่งหน้ำ  

3.30 ข้อบกพร่อง หมำยควำมวำ่ กรณีท่ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับรองของกรมปศสุตัว์ยงัไมไ่ด้ จดัทำ
ระบบหรือจดัทำระบบไมส่อดคล้องตำมข้อกำหนด หรือจดัทำระบบแล้วแตไ่มไ่ด้นำไปปฏิบตัิ หรือนำไปปฏิบตัิบ้ำงไม่
ปฏิบตัิบ้ำง  

3.31 ข้อบกพร่องรุนแรง (Major Nonconformity) หมำยควำมวำ่ สิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตำมข้อกำหนดกำรปฏิบตัิท่ีดี
สำหรับโรงฆ่ำสตัว์ และสง่ผลร้ำยแรงตอ่ระบบกำรผลิต  

3.32 ข้อบกพร่องไมรุ่นแรง (Minor Nonconformity) หมำยควำมวำ่ สิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตำมข้อกำหนด กำรปฏิบตัิ
ท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ในบำงสว่นและไมม่ีผลร้ำยแรงตอ่ระบบกำรผลิต  

3.33 ข้อสงัเกต (Recommendation/Observation) หมำยควำมวำ่ สิ่งท่ีไมถื่อเป็นข้อบกพร่อง แตห่ำกปลอ่ย
ไว้หรือละเลยอำจนำไปสูข้่อบกพร่องได้  

3.34 ใบรับรอง หมำยควำมวำ่ ใบรับรองระบบกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ท่ีกรมปศสุตัว์ออกให้แก่ผู้ประกอบกำร  
4. คุณสมบัตขิองผู้ขอรับรอง  

4.1 ต้องมีใบอนญุำตตัง้โรงฆ่ำสตัว์ โรงพกัสตัว์ และกำรฆ่ำสตัว์ (ฆจส.2)โดยต้องย่ืนสำเนำใบอนญุำต ตัง้โรง
ฆ่ำสตัว์ โรงพกัสตัว์ และกำรฆำ่สตัว์ (ฆจส.2) ซึง่ออกโดยกรมปศสุตัว์  

4.2 เป็นผู้ ท่ีสมคัรใจขอรับกำรรับรอง และยินดท่ีีจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรอง กำร
ปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์  

4.3 ไมเ่ป็นผู้ถกูเพิกถอนกำรรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆำ่สตัว์ ในชนิดโรงฆ่ำสตัว์นัน้ๆ เว้นแตพ้่น 
ระยะเวลำท่ีเพิกถอนกำรรับรองแล้ว  

4.4 ก่อนกำรตรวจประเมินเพ่ือกำรรับรอง ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรนำระบบกำรปฏิบตัิท่ีดสีำหรับโรงฆ่ำสตัว์ 
ไปปฏิบตัิแล้ว  

4.5 ต้องมีคณะทำงำนท่ีรับผิดชอบกำรดำเนินกำรด้ำนกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ และมีผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมหลกัสตูรกำรปฏิบตัท่ีิดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์จำกกรมปศสุตัว์เป็นคณะทำงำนอย่ำงน้อยหนึง่คน  
5. การรับรอง  



505 

 

 

5.1 กรมปศสุตัว์ดำเนินกำรให้กำรรับรองตำมขอบข่ำยท่ีกรมปศสุตัว์ประกำศเท่ำนัน้  
5.2 ก่อนกำรตรวจประเมินเพ่ือกำรรับรอง ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรนำระบบกำรปฏิบตัิท่ีดสีำหรับโรงฆ่ำสตัว์ 

ไปปฏิบตัิแล้ว รวมทัง้มีกำรดำเนินกิจกรรมในทกุข้อกำหนด  
5.3 กำรขอรับรอง ให้ย่ืนคำขอรับรองตอ่เจ้ำหน้ำท่ีสำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั ในพืน้ท่ีท่ีโรงฆำ่สตัว์ตัง้อยู่ พร้อม

หลกัฐำนและเอกสำรตำ่งๆ ท่ีเป็นปัจจบุนั ตำมรำยกำรในแบบคำขอรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดี สำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ตำมแต่
กรณีชนิดโรงฆ่ำสตัว์  

5.4 เม่ือผู้ประกอบกำรดำเนินกำรตำมข้อ 5.3 แล้ว สำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดัจะดำเนินกำรดงันี ้ 
(1) พิจำรณำคำขอรับรองและรำยละเอียดตำ่งๆ ของผู้ประกอบกำร หำกมีรำยละเอียดท่ีจำเป็นต้อง

แก้ไขปรับปรุงจะสง่คืนคำขอรับรอง และเอกสำรประกอบคำขอรับรองให้ผู้ประกอบกำรดำเนินกำรแก้ไขเอกสำรและ
ย่ืนคำขอรับรองใหม ่ 

(2) สง่รำยช่ือผู้ประกอบกำรท่ีมคีณุสมบตัิครบถ้วน และเอกสำรตำ่งๆ ให้คณะผู้ตรวจรับรอง  
5.5 เม่ือคณะผู้ตรวจรับรองได้รับรำยช่ือผู้ประกอบกำรท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน และเอกสำรตำ่งๆ แล้ว  

(1) แจ้งกำหนดกำรเข้ำตรวจประเมิน GMP  
(2) ตรวจประเมินตำมขัน้ตอนท่ีกำหนดในหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรตรวจประเมินโดยคณะ

ผู้ตรวจรับรอง  
(3) แจ้งผลกำรตรวจประเมินเบือ้งต้นให้ผู้ประกอบกำรรับทรำบ กรณีพบข้อบกพร่อง จะแจ้ง

ข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบกำรรับทรำบ  
(4) คณะผู้ตรวจรับรอง สรุปผลกำรตรวจประเมินเสนอคณะกรรมกำร เพ่ือพิจำรณำตดัสินให้กำร

รับรอง  
5.6 เม่ือคณะกรรมกำรมีมติให้กำรรับรองแล้ว กรมปศสุตัว์จะออกใบรับรองให้ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี

คณะกรรมกำรมีมติอนมุตัิให้กำรรับรอง ใบรับรองมีอำยคุรำวละ 3 ปี และไมส่ำมำรถโอนใบรับรองให้แกผู่้อื่นได้ ทัง้นี ้
กำรออกใบรับรอง กรมปศสุตัว์จะดำเนินกำรออกให้ในนำมโรงฆ่ำสตัว์ท่ีผ่ำนกำรตรวจประเมินเท่ำนัน้  

5.7 กรณีโรงฆ่ำสตัว์เพ่ือกำรสง่ออก ให้ย่ืนคำขอรับรองตอ่สำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุ
สตัว์ และให้สำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสนิค้ำปศสุตัว์ พิจำรณำออกใบรับรองให้  
6. เงื่อนไขสาหรับผู้ได้รับการรับรอง  

ผู้ ได้รับกำรรับรอง ต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 
6.1 ต้องรักษำไว้ซึง่กำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ตลอดระยะเวลำท่ีได้รับกำรรับรอง  
6.2 กำรรับรองใช้แสดงได้เฉพำะในกิจกรรม และขอบข่ำยท่ีได้รับกำรรับรองเท่ำนัน้  
6.3 ต้องไมน่ำใบรับรอง และ/หรือ เคร่ืองหมำยรับรอง และ/หรือ เคร่ืองหมำยรับรองระบบงำนไปใช้ในทำงท่ี

ทำให้เกิดควำมเสื่อมเสียตอ่กรมปศสุตัว์ ซึง่อำจพิจำรณำได้วำ่ทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด  
6.4 ยตุิกำรใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณำท่ีมีกำรอ้ำงถงึกำรได้รับกำรรับรองนัน้ทัง้หมด เม่ือมีกำรพกัใช้ เพิกถอน 

หรือยกเลิกกำรรับรองไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุด  
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6.5 ผู้ ได้รับกำรรับรองต้องให้ควำมร่วมมือกบัผู้ตรวจรับรองกรมปศสุตัว์ ในกำรตรวจประเมินทกุครัง้ โดยผู้
ได้รับกำรรับรอง จะต้องยินยอมให้ผู้ตรวจรับรองเข้ำตรวจสอบในพืน้ท่ีโรงฆ่ำสตัว์ทัง้หมดท่ีถือครองทัง้พืน้ท่ี ของตนเอง 
พืน้ท่ีเช่ำ และพืน้ท่ีให้เช่ำ  

6.6 ผู้ ได้รับกำรรับรองต้องจดัทำบนัทกึตำมท่ีกำหนดไว้ในกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์อย่ำงตอ่เน่ือง 
เพ่ือให้ผู้ตรวจรับรองสำมำรถตรวจสอบควำมเป็นไปตำมข้อกำหนดของกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์  

6.7 ผู้ ได้รับกำรรับรองต้องสง่มอบเอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับรองท่ีเป็นปัจจบุนั ให้แก่ กรม
ปศสุตัว์เม่ือได้รับกำรร้องขอ  

6.8 หำกผู้ ได้รับกำรรับรองประสงค์จะยกเลิกกำรรับรอง ให้แจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรพร้อมแนบ ใบรับรองคืน
ให้ กรมปศสุตัว์ภำยใน 15 วนัทำกำร นบัจำกวนัท่ีผู้ได้รับกำรรับรองเลิกประกอบกิจกำร หรือภำยใน 15 วนัทำกำรนบั
จำกวนัท่ีแจ้งควำมประสงค์จะยกเลิกกำรรับรอง และหำกใบรับรองฉบบัเดิมสญูหำยต้องสง่สำเนำหลกัฐำนกำรแจ้ง
ควำมเอกสำรสญูหำย พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถกูต้อง มำยงัสำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั เพ่ือสง่ให้สำนกังำนปศสุตัว์
เขตท่ีออกใบรับรองให้ กรณีโรงฆ่ำสตัว์ เพ่ือกำรสง่ออก ให้สง่ใบรับรองฉบบัเดิมคืนท่ีสำนกัพฒันำระบบและรับรอง
มำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์  

6.9 หำกผู้ ได้รับกำรรับรองประสงค์จะตอ่อำยกุำรรับรอง ให้ย่ืนคำขอตอ่อำยกุำรรับรองตอ่กรมปศสุตัว์ 
ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 เดือน ก่อนวนัท่ีใบรับรองหมดอำยุ  

6.10 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระบบกำรผลิตในสำระสำคญั เช่น เพ่ิมหรือลดจำนวนเคร่ืองจกัร เพ่ิม
หรือลดพืน้ท่ีพกัสตัว์ กำรปรับปรุงโรงฆ่ำสตัว์ กำรเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต เปลี่ยนผู้จดักำรโรงฆ่ำสตัว์ เป็นต้น ให้แจ้ง
กรมปศสุตัว์ (สำนกังำนปศสุตัว์เขต หรือสำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสนิค้ำปศสุตัว์)ทรำบโดยทนัที ซึง่ใน
กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงนี ้กรมปศสุตัว์ (สำนกังำนปศสุตัว์เขต หรือสำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุ
สตัว์) อำจพิจำรณำรับรองตอ่เน่ือง หรืออำจกำหนดให้มีกำรตรวจประเมินเพ่ิมเติม  

6.11 กำรโอนกิจกำรให้สมำชิกในครอบครัวดำเนินกำรแทน ให้ผู้ ได้รับกำรรับรองแจ้งกรมปศสุตัว์ (สำนกังำน
ปศสุตัว์เขต หรือสำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์)ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร พร้อมยืนยนัวำ่
ยงัคงรักษำไว้ซึง่กำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ ตำมท่ีได้รับกำรรับรองไว้ โดยคณะผู้ตรวจรับรองอำจดำเนินกำร
ตรวจประเมิน เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำให้กำรรับรองใหม่ และยกเลิกใบรับรองฉบบัเดิม ซึง่ผู้ ได้รับกำรรับรอง
ต้องสง่คืนใบรับรองฉบบัเดิม ภำยใน 7 วนัทำกำรนบัแตว่นัท่ีได้รับใบรับรองฉบบัใหมม่ำยงัสำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั
เพ่ือสง่ให้สำนกังำนปศสุตัว์เขตท่ีออกใบรับรองให้ กรณีโรงฆ่ำสตัว์เพ่ือกำรสง่ออก ให้สง่ใบรับรองฉบบัเดิมคืนท่ีสำ
นกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์โดยใบรับรองฉบบัใหมจ่ะมีอำยเุท่ำใบรับรองฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู่  

6.12 กำรโอนกิจกำรให้บคุคลอื่นท่ีไมใ่ชส่มำชิกในครอบครัวดำเนินกำรแทน ให้ผู้ ได้รับกำรรับรองแจ้งกรมปศุ
สตัว์ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือยกเลิกกำรรับรอง  

6.13 กำรย้ำยสถำนที่ตัง้โรงฆ่ำสตัว์ ให้ผู้ได้รับกำรรับรองแจ้งกรมปศสุตัว์ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือ
ยกเลิกกำรรับรอง  
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6.14 กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงช่ือโรงฆ่ำสตัว์ แตย่งัคงสถำนท่ีตัง้เดิม ให้ผู้ได้รับกำรรับรองแจ้งกรมปศสุตัว์
ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรพร้อมหลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลง กรมปศสุตัว์จะพิจำรณำออกใบรับรองฉบบัใหม ่โดยมี
อำยเุท่ำกบัฉบบัเดิมท่ีเหลืออยู่ ทัง้นีผู้้ ได้รับกำรรับรองต้องสง่คืนใบรับรองฉบบัเดิมภำยใน 7 วนัทำกำรนบัแตว่นัท่ี
ได้รับใบรับรองฉบบัใหมม่ำยงัสำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั เพ่ือสง่ให้สำนกังำนปศสุตัว์เขตท่ีออกใบรับรองให้  

6.15 กรณีท่ีขอยกเลิกกำรรับรอง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูในใบรับรอง ซึง่กำหนดให้ผู้ได้รับกำรรับรองต้อง
สง่คนืใบรับรองฉบบัเดิม หำกผู้ ได้รับกำรรับรองไมส่ำมำรถสง่คืนใบรับรองฉบบัเดิมได้เน่ืองจำกสญูหำย ให้สง่สำเนำ
หลกัฐำนกำรแจ้งควำมเอกสำรสญูหำย พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถกูต้องมำยงัสำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั เพ่ือสง่ให้สำ
นกังำนปศสุตัว์เขตท่ีออกใบรับรองให้  

6.16 กรณีใบรับรองสญูหำย ผู้ ได้รับกำรรับรองต้องแจ้งควำมเอกสำรสญูหำย พร้อมย่ืนคำขอใบแทน
ใบรับรอง และแนบสำเนำหลกัฐำนกำรแจ้งควำมเอกสำรสญูหำย พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถกูต้องมำยงั สำนกังำน
ปศสุตัว์จงัหวดั เพ่ือสง่ให้สำนกังำนปศสุตัว์เขตเพ่ือออกใบแทนใบรับรองโดยจะมีอำยเุท่ำใบรับรอง ฉบบัเดิมท่ี
เหลืออยู่  
7. การตรวจตดิตามผล (Surveillance Audit) และการตรวจต่ออายุการรับรอง (Recertification Audit)  

7.1 กรมปศสุตัว์จะตรวจติดตำมผล เพ่ือติดตำมกำรรักษำระบบท่ีได้รับกำรรับรองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้
ในรอบกำรรับรองอำยคุรำวละ 3 ปี จะมีกำรตรวจติดตำมผลอย่ำงน้อย 2 ครัง้ โดยจะดำเนินกำร ทกุ 11-12 เดือน นบั
จำกวนัท่ีตรวจประเมิน ณ โรงฆ่ำสตัว์ครัง้ลำ่สดุ โดยกำรตรวจติดตำมผลจะต้อง ไมเ่กิน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีตรวจ
ประเมิน ณ โรงฆ่ำสตัว์ครัง้ลำ่สดุ และกำรตรวจติดตำมผลจะดำเนิน กำรตำมขัน้ตอนกำรตรวจติดตำมสำหรับคณะ
ผู้ตรวจรับรอง  
 

7.2 กำรตรวจติดตำมผลเป็นกำรตรวจประเมินแบบย่อ ซึง่อำจไมค่รบทกุข้อกำหนดของกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับ 
โรงฆ่ำสตัว์ ทัง้นีก้ำรตรวจติดตำมผลทกุครัง้รวมกนัในรอบกำรรับรอง 3 ปี จะต้องตรวจประเมินให้ครบทกุข้อกำหนด
ของกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆำ่สตัว์  

7.3 กำรตรวจตอ่อำยกุำรรับรองจะดำเนินกำรทกุ 3 ปี โดยกรมปศสุตัว์จะแจ้งผู้ประกอบกำร ย่ืนคำขอตอ่อำยุ
กำรรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอำยอุย่ำงน้อย 4 เดือน และผู้ประกอบกำรต้องย่ืนคำขอตอ่อำยกุำรรับรอง ก่อน
ใบรับรองหมดอำยอุย่ำงน้อย 3 เดือน  

7.4 กรณีท่ีผู้ประกอบกำรไม่ย่ืนคำขอตอ่อำยกุำรรับรองภำยในระยะเวลำท่ีกำหนดและกรมปศสุตัว์ไม่
สำมำรถตรวจตอ่อำยกุำรรับรองได้ก่อนใบรับรองฉบบัเดิมหมดอำยุ หรือผู้ประกอบกำรไมส่ำมำรถแก้ไขข้อบกพร่องท่ี
พบได้ก่อนใบรับรองฉบบัเดิมหมดอำยุ ใบรับรองฉบบัใหมท่ี่ผู้ประกอบกำรได้รับจะมีอำยไุมต่อ่เน่ือง จำกใบรับรอง
ฉบบัเดิม โดยช่วงท่ีใบรับรองขำดอำยุ ผู้ประกอบกำรไมส่ำมำรถอ้ำงอิงกำรรับรองของ กรมปศสุตัว์ได้ และให้งดใช้
ใบรับรอง เคร่ืองหมำยรับรองและเคร่ืองหมำยรับรองระบบงำนในช่วงเวลำดงักลำ่ว  
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7.5 กรณีท่ีผู้ประกอบกำรย่ืนคำขอตอ่อำยกุำรรับรองภำยในระยะเวลำท่ีกำหนด แตก่รมปศสุตัว์ไมส่ำมำรถ
ตรวจตอ่อำยุ กำรรับรองได้ก่อนใบรับรองฉบบัเดิมหมดอำยุ กรมปศสุตัว์จะพิจำรณำออกใบรับรองฉบบัใหมโ่ดยมีอำยุ
ตอ่เน่ืองจำกใบรับรองฉบบัเดิม  

7.6 กำรตรวจตอ่อำยกุำรรับรองจะดำเนินกำรตรวจประเมินระบบทัง้หมด กรณีท่ีจำเป็นต้องดำเนินกำรตรวจ
ติดตำมผลครัง้ท่ี 3 ให้ดำเนินกำรเป็นกำรตรวจตอ่อำยกุำรรับรอง โดยตรวจประเมินครบทกุข้อกำหนดและดำเนินกำร
ตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอำยอุย่ำงน้อย 3 เดือน และต้องไมเ่กิน 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีตรวจประเมิน ณ โรงฆ่ำ
สตัว์ครัง้ลำ่สดุ โดยกำรตรวจตอ่อำยกุำรรับรองจะดำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรตรวจตอ่อำยกุำรรับรองสำหรับคณะ
ผู้ตรวจรับรอง  

7.7 กำรตรวจตอ่อำยกุำรรับรองสำมำรถดำเนินกำรได้ก่อนใบรับรองสิน้อำยไุมเ่กิน 4 เดือน  
7.8 คณะผู้ตรวจรับรองสงวนสทิธิท่ีจะดำเนินกำรตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยอำจไมแ่จ้งให้ทรำบ

ลว่งหน้ำ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 
(1) มีเหตอุนัทำให้สงสยัวำ่กำรปฏิบตัิตำมกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ มีประสิทธิภำพลดลง 

เช่น กระบวนกำรฆ่ำสตัว์ท่ีไมถ่กูต้องและ/หรือไมถ่กูสขุลกัษณะ มีกำรปนเปือ้นในเนือ้สตัว์หรือไมป่ฏิบตัิ ตำมกฎหมำย
ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น  

(2) เม่ือมีกำรวิเครำะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมลูแล้ว พบวำ่ผู้ประกอบกำรไมป่ฏิบตัิตำมกำรปฏิบตัิท่ีดี 
สำหรับโรงฆ่ำสตัว์ และ/หรือหลกัเกณฑ์เง่ือนไขของกรมปศสุตัว์  

(3) มีมติของคณะกรรมกำรหรือผู้ตดัสินกำรรับรองให้มีกำรตรวรจติดตำมผลเพ่ิมเติมจำกท่ีกำหนด
ไว้  

8. การพักใช้และการเพกิถอนการรับรอง  
8.1 กำรพกัใช้กำรรับรอง  

กรณีท่ีผู้ได้รับกำรรับรองดำเนินกำรเป็นไปตำมข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ผู้ ได้รับกำรรับรองไมป่ฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรรับรอง ตวัอย่ำงเช่น ผู้ ได้รับกำรรับรอง นำ

เคร่ืองหมำยรับรองของกรมปศสุตัว์ไปติดท่ีผลิตภณัฑ์ เป็นต้น  
 
(2) ไมป่ฏิบตัิตำมระบบท่ีได้รับกำรรับรอง  
(3) ไมแ่ก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำท่ีกำหนด  

คณะผู้ตรวจรับรองดำเนินกำรตรวจประเมินเพ่ือหำหลกัฐำนหลงัพบเหตดุงักลำ่วเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำพกัใช้
กำรรับรอง โดยกำหนดระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 1 เดือน แตไ่มเ่กิน 6 เดือน และกำหนดวนัท่ีพกัใช้กำรรับรองให้มีผล
หลงัจำกวนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติ 15 วนั เม่ือผู้ประกอบกำรถกูพกัใช้กำรรับรอง ต้องหยดุกำรอ้ำงถงึกำรรับรอง หรือ
กำรใช้เคร่ืองหมำยรับรอง และเคร่ืองหมำยรับรองระบบงำน (ถ้ำมี)  
กรณีโรงฆ่ำสตัว์เพ่ือกำรสง่ออก ให้สำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ พิจำรณำพกัใช้กำรรับรอง  
8.2 กำรเพิกถอนกำรรับรอง  
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กรณีท่ีผู้ได้รับกำรรับรองดำเนินกำรเป็นไปตำมกรณีใดกรณีหนึง่หรือหลำยกรณี ดงันี ้ 
 
(1) ไมป่ฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรรับรองและสง่ผลกระทบร้ำยแรงตอ่กำรรับรอง ตวัอย่ำง เช่น ผู้ ได้รับ
กำรรับรองปลอมแปลงใบรับรองให้ผู้อื่นนำไปใช้ หรือนำผลผลิตจำกโรงฆ่ำสตัว์อื่นมำอ้ำงอิง กำรรับรองในช่ือของโรง
ฆ่ำสตัว์ท่ีได้รับกำรรับรอง เป็นต้น  
 
(2) ไมป่ฏิบตัิตำมระบบท่ีได้รับกำรรับรองหลงัจำกถกูพักใช้กำรรับรองแล้ว 2 ครัง้ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี  
 

(3) มีข้อร้องเรียนท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำอำจทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรรับรอง ตวัอย่ำงเช่น มี
หลกัฐำนที่พิสจูน์ได้วำ่ผู้ ได้รับกำรรับรองนำของเสียไปทิง้ในแหล่งน้ำสำธำรณะหรือมีกำรปล่อยน้ำเสียท่ีมีค่ำ
ไมไ่ด้มำตรฐำนลงสูแ่หลง่น้ำสำธำรณะ และสง่ผลกระทบรุนแรงตอ่สภำพแวดล้อม  
คณะผู้ตรวจรับรองจะดำเนินกำรตรวจประเมินเพ่ือหำหลกัฐำน  หลงัพบเหตุดงักล่ำวเสนอคณะกรรมกำร

พิจำรณำเพิกถอนกำรรับรอง ทัง้นี ้ ผู้ ได้รับกำรรับรองท่ีถูกเพิกถอนต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่สำนกังำนปศุสตัว์เขต  
ภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัท่ีผู้ ได้รับกำรรับรองได้รับหนงัสือแจ้งเพิกถอน  

กรณีโรงฆ่ำสตัว์เพ่ือกำรสง่ออก ให้สำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ พิจำรณำ เพิกถอน
กำรรับรอง ทัง้นี ้ ผู้ ได้รับกำรรับรองท่ีถูกเพิกถอนต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่สำนกัพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำน
สินค้ำปศสุตัว์ ภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัท่ีผู้ ได้รับกำรรับรองได้รับหนงัสือแจ้งเพิกถอน  

ทัง้นีส้ิทธิในกำรใช้ใบรับรอง เคร่ืองหมำยรับรอง และเคร่ืองหมำยรับรองระบบงำนจะสิน้สดุลงทนัทีนบัจำก
วนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติให้เพิกถอน ซึง่ผู้ถูกเพิกถอนกำรรับรองต้องงดใช้หรืออ้ำงถึงกำรใช้ใบรับรอง  เคร่ืองหมำย
รับรอง เคร่ืองหมำยรับรองระบบงำน บนเอกสำรอ้ำงอิงท่ีเก่ียวข้อง เช่น แผ่นพบั ใบปลิว เป็นต้น  

โรงฆ่ำสตัว์ท่ีอยู่ในทะเบียนประวตัิโรงฆ่ำสตัว์ท่ีไม่ได้มำตรฐำน หรือถูกเพิกถอนใบรับรองจะไม่ได้รับกำร
พิจำรณำรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์เป็นเวลำ 1 ปี  
 
9. การยกเลิกการรับรอง  

กำรรับรองจะถกูยกเลิกในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ผู้ ได้รับกำรรับรอง เลิกประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรรับรอง  
(2) ผู้ ได้รับกำรรับรอง เป็นบคุคลล้มละลำย  
(3) ผู้ ได้รับกำรรับรอง เสียชีวิต  
(4) ผู้ ได้รับกำรรับรองโอนกิจกำรให้บคุคลอื่นที่ไมใ่ชส่มำชิกในครอบครัว  
(5) ผู้ ได้รับกำรรับรอง แจ้งขอยกเลิกกำรรับรองเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
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(6) มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฎิบตัิท่ีดีท่ีได้รับกำรรับรอง และผู้ ได้รับกำรรับรองไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมข้อก ำหนด
ใหมไ่ด้  
 
10. การรักษาความลับ  

กรมปศสุตัว์จะเก็บรักษำข้อมลูและเอกสำรตำ่งๆ ท่ีได้รับจำกผู้ประกอบกำรไว้เป็นควำมลบั แตจ่ะไม่
รับผิดชอบตอ่ควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึน้กบัผู้ประกอบกำร อนัเน่ืองมำจำกกำรเปิดเผยควำมลบัโดยบคุคลอื่น เว้นแต่
จะเกิดขึน้จำกกำรกระทำของกรมปศสุตัว์  
กำรเปิดเผยข้อมลูจะสำมำรถดำเนินกำรได้ในกรณีท่ีได้รับอนญุำตตำมกฎหมำย หรือเป็นข้อมลูที่สำมำรถเปิดเผยได้
ตำมพระรำชบญัญตัิข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540  
 
11. อ่ืนๆ  

11.1 กรณีท่ีมีกำรแก้ไขหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับรองนี ้กรมปศสุตัว์จะแจ้งให้
ผู้ประกอบกำรทรำบ  

11.2 ผู้ ได้รับกำรรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขใหมต่ำมข้อ 11.1 ให้ถกูต้องภำยใน
ระยะเวลำท่ีกำหนด จำกนัน้กรมปศสุตัว์จะทำกำรตรวจสอบกำรปรับปรุงแก้ไขของผู้ ได้รับกำรรับรอง  

11.3 กรณีท่ีมีกำรแก้ไขหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับรองนี ้กรมปศสุตัว์จะแจ้งให้
ผู้ประกอบกำรทรำบ  

11.4 กรมปศสุตัว์จะทำกำรเผยแพร่รำยช่ือผู้ ได้รับกำรรับรอง และยกเลิกกำรรับรอง ให้แก่สำธำรณชนทรำบ  
 

แผนผังขัน้ตอนการขอรับรองการปฏบิัตทิี่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้ประกอบกำร หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมำย  
 

สมคัรเข้ำรับกำรฝึกอบรม “กำรปฏิบตัิท่ีดีสำ

หรับโรงฆ่ำสตัว์ สำหรับผู้ประกอบกำร” 

 

ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั 
 

รวบรวมรำยช่ือผู้ประกอบกำรใน
จงัหวดั 
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ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ 
 

ผู้ประกอบกำรมีควำมประสงค์ขอรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดี
ส ำหรับโรงฆ่ำสตัว์ 

 

ฝึกอบรม  
 

ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั 

 

ย่ืนคำขอรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ 
(แบบ กรส. 1) 

 

ส ำนกังำนปศสุตัว์เขต 
 

รวบรวมรำยช่ือผู้ประกอบกำรจำกจงัหวดัใน
พืน้ท่ีของ ปศข. 

 

ตรวจสอบเอกสำรและคณุสมบตัิ  
 

ไมผ่่ำน ผ่ำน 

 

 

คณะผู้ตรวจรับรอง กำรปฏิบตัท่ีิดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ 

ตรวจสอบเอกสำรและคณุสมบตั ิ

ไมผ่่ำน ผ่ำน 

ตรวจประเมินโรงฆำ่สตัว์ 

ผู้ประกอบกำร 
คณะกรรมกำรรับรองกำรปฏิบตัิท่ี

ดีสำหรับโรงฆ่ำสตัว์ 
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แก้ไขข้อบกพร่อง 

พิจำรณำตดัสินให้กำรรับรอง 

มติให้กำรรับรอง  
 

ส ำนกังำนปศสุตัว์เขต 

รำยงำนผล สำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำน

สินค้ำปศสุตัว์/ สำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั 

ออกใบรับรองกำรปฏิบตัิท่ีดสีำหรับ

โรงฆ่ำสตัว์ 

ผู้ประกอบกำร 
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ความรู้ ทัศนคต ิและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือยของเกษตรกร 
ในพืน้ท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทย1/ 

 

ศิษฏ์ เปรมัษเฐียร2/โรจน์ชนะ ปรำกฎช่ือ2/ 
 

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรป้องกันและควบคุมโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกรท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั และปัจจัยท่ีจะส่งผลให้เกษตรกรมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดี เพ่ือน ำไปปรับแผนกลยุทธ์ในกำรสร้ำงกำรมี
สว่นร่วมของเกษตรกรในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย ได้ท ำกำรศกึษำในกลุ่มเกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ โคนม 
กระบือ แพะ แกะ และสุกร ในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกของประเทศไทย จ ำนวน 572 รำย ในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรำ 
ชลบุรี ตรำด นครนำยก ระยองและสระแก้ว โดยแบบสอบถำมระหว่ำงเดือนกรกฎำคมถึงตุลำคม 2553ผลกำรศกึษำระดบั
ควำมรู้ พบวำ่เกษตรกรมีควำมรู้ด้ำนกำรป้องกนัและควบคมุโรคอยู่ในระดบัดี ปำนกลำง และไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 69.1 26.6 
แล 4.4 ตำมล ำดบัเกษตรกรท่ีเลีย้งสตัว์แบบรำยใหญ่อย่ำงสกุร จะมีควำมรู้ในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย
ดีกวำ่เกษตรกรท่ีเลีย้งสตัว์แบบรำยย่อยอย่ำงโคเนือ้กำรแพร่เชือ้ไวรัสจำกสตัว์ติดเชือ้ในระยะก่อนและหลงัแสดงอำกำรเป็น
สิ่งท่ีเกษตรกรทกุประเภทยงัรู้อย่ำงไมถ่กูต้อง (ร้อยละ 70.8)เกษตรกรร้อยละ 92.8 มีควำมรู้อย่ำงถูกต้องด้ำนอำกำรของโรค
ปำกและเท้ำเป่ือยทัศนคติของเกษตรกรต่อกำรป้องกนัควบคุมโรค พบว่ำมีทัศนคติเป็นกลำง และเป็นบวก คิดเป็นร้อยละ  
62.4 และ 37.6 ตำมล ำดับโดยไม่มีทัศนคติทำงลบ ประเด็นกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ข้ำมจังหวัดท่ีจะต้องขออนุญำตจำก
เจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์มีคะแนนทัศนคติต ่ำท่ีสดุ ส่วนทศันคติท่ีเป็นบวกสงูสุดคือเห็นว่ำกำรแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์เมื่อพบสตัว์
ป่วยเป็นโรคถือเป็นสิ่งท่ีดี ซึง่เป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวงัโรค พฤติกรรมของเกษตรกรมี
กำรปฏิบตัิกำรป้องกนัโรคระดบัปำนกลำง ระดบัดี และระดบัไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 66.4 29.54.1 ตำมล ำดบัผู้ เลีย้งสกุรท่ีมี
พฤติกรรมในระดบัดีเป็นสดัส่วนสงูสดุ (ร้อยละ 78.0) ส่วนผู้ เลีย้งกระบือมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัดีเป็นสดัส่วนต ่ำสดุ (ร้อย
ละ 3.4) เกษตรกรร้อยละ 86.2 ให้ข้อมูลว่ำฉีดวคัซีนโรคปำกและเท้ำเป่ือยให้สตัว์ท่ีเลีย้ง แต่ฉีดกระตุ้นวคัซีนซ ำ้ภำยหลงั
จำกฉีดวคัซีนเข็มแรกในชีวิต 1 เดือนมีกำรปฏิบตัิเพียงร้อยละ 31.5 กำรท ำลำยเชือ้โรคก่อนเข้ำ-ออกสถำนท่ีเลีย้งสตัว์หรือ
ฟำร์มพบว่ำ ผู้ เลีย้งสกุรและโคนม มีกำรปฏิบตัิร้อยละ 88.8 และ 55.8 ตำมล ำดบั ขณะท่ีผู้ เลีย้งโคเนือ้และกระบือปฏิบัติ
เพียงร้อยละ 7.1 และ 3.4 และผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของคะแนนทัง้สำมหัวข้อทำงสถิติโดยวิธีกำรทดสอบควำม
แปรปรวน (P<0.05) พบว่ำ ผู้ เลีย้งสุกร มีระดับคะแนนควำมรู้แตกต่ำงกับผู้ เลีย้งโคเนือ้ กระบือ และโคนม ด้ำนทัศนคติ
พบวำ่มีควำมแตกตำ่งระหว่ำงผู้ เลีย้งกระบือ และมีระดบัพฤติกรรมท่ีแตกต่ำงกบัผู้ เลีย้งสตัว์โคเนือ้ กระบือ โคนม และแพะ 
และผลกำรทดสอบควำมสมัพันธ์พบว่ำ ควำมรู้และพฤติกรรม มีควำมสมัพันธ์ในทิศทำงเดียวกันในระดบัควำมสมัพันธ์ท่ี
ไม่สูง(ค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์0.188, P<0.01) จำกผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำเกษตรกรในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่มีควำมรู้เก่ียวกับกำรป้องกันและควบคุมโรคอยู่ในระดบัดี และมีทศันคติและพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันและควบคมุโรคอยู่ในระดบัปำนกลำงมีข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำดงันี ้ 1) กรมปศุสตัว์ควรวำงแผนบน
พืน้ฐำนท่ีว่ำควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกรในเขตพืน้ท่ีนีอ้ยู่ใน
ระดบัดีและปำนกลำง 2)ควรส่งเสริมให้ควำมรู้กับเกษตรกร และผู้ประกอบกำรเพ่ือให้เข้ำใจในประเด็นกำรแพร่เชือ้ไวรัส
จำกสตัว์ติดเชือ้ในระยะก่อนและหลงัแสดงอำกำร 3) ควรรณรงค์ฉีดวคัซีนซ ำ้ภำยหลงัจำกฉีดวคัซีนเข็มแรกในชีวิต 1 เดือน 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กระบือ โคเนือ้ และแพะ และ 4) ควรสร้ำงระบบกำรรำยงำนกำรไม่พบโรคปำกและเท้ำเป่ือย (Negative 
report) ในเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวงัทำงอำกำรเพ่ือเป็นฐำนข้อมลูกำรพบหรือไมพ่บโรค 
ค าส าคัญ : ควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม กำรป้องกนัและควบคมุ โรคปำกและเท้ำเป่ือย เกษตรกร ภำคตะวนัออกของประเทศไทย  
1/ เลขทะเบียนวิชำกำร: 57(2)-0105-039 
2/ส ำนกัควบคมุ ป้องกนัและบ ำบดัโรคสตัว์  กรมปศสุตัว์ กรุงเทพฯ 
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Survey on Knowledge, Attitude and Practice on Foot and Mouth Disease Control 
of Farmers in the Eastern Region of Thailand1/ 

 
Sith Premashthira2/RotchanaPrakotcheo2/ 

 

Abstract 

 The objectives of this study are to survey on knowledge, attitude, and practice (KAP) on Foot and mouth 
disease (FMD) control of farmers and to study potential factors to persuade the farmers to change their attitudes in 
order to improve a strategicplan of FMD control by farmers’ participation. Target population were beef cattle, dairy 
cattle, buffalo, goat, sheep and swine farmers in the eastern region of Thailand. Five hundred and seventy-two 
questionnaires were collected from 572 farmers in Chanthaburi, Chachoengsao, Chonburi, Trat, Nakhonnayok, 
Rayong and Sakaeo between July and October 2010.From knowledge survey, the farmers had good, fair, and poor 
level for 69.1, 26.6 and 4.4 % respectively. Farmers who held large farm as the swine farmers had higher level of 
knowledge on FMD control than farmers who held small farm as the beef cattle farmers. All kind of farmers (70.8%) 
did not know well that FMD virus could spread before and after the clinical sign period. However, majority of farmers 
(92.8%) could identify the clinical signs of FMD in animals. The surveyed farmers had neutral and positive attitude of 
FMD control for 62.4 and 37.6% respectively and there was no negative attitude from the survey. The lowest attitude 
score was animal movement control across provinces by asking for permission. The highest attitude score was 
outbreak notification by farmers. This might be useful for surveillance network strengthening. The farmers had fair, 
good, and poor practice for FMD control for 66.4, 29.5, and 4.1% respectively. Swine farmers had a highest 
proportion of good-level practice (78.0%) but buffalo farmers had a lowest proportion of good-level (3.4%). Of 
86.2% had experience of having FMD vaccination for their animals but only 31.5% had experience of having FMD 
vaccine booster for their young animals (1-month after the first vaccine shot). Swine and dairy farmers did the 
disinfection at their farm areas before entering and leaving the barns (88.8 and 55.8% respectively) but beef cattle 
and buffalo farmers did only 7.1 and 3.4% respectively.From the statistical analysis of variance tests (P< 0.05), 
swine farmers had significant differences of knowledge from beef cattle, buffalo, and dairy cattle farmers, of attitude 
from buffalo farmers and of practice frombeef cattle, buffalo, dairy cattle and goat farmers. The statistically 
significant association between knowledge and practice was low positive correlation (Spearman’s correlation 
coefficient 0.188, P< 0.01). The study found that farmers in the eastern region of Thailand had high knowledge, 
neutral attitude, and fair practice on FMD control.The study suggested that 1) Authority should do a strategic plan 
based on the KAP survey especially on high, neutral, or fair issues 2) Farmers and stakeholders should be 
educated on that FMD virus could spread before and after the clinical sign period 3) FMD vaccine booster in 
young animals (1-month after the first shot) should be campaigned and 4) Negative report system should be 
initiatedin the surveillance network in order to be an important evidence of freedom from disease. 
 

Keywords: Knowledge Attitude and Practice, Foot and Mouth Disease, Control, Farmers, Eastern Region of Thailand 
1/Scientific No: 57(2)-0105-039 
2/Bureau of Disease Control and Veterinary Services, Department of Livestock Development, Bangkok, Thailand 
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ค าน า 

โรคปำกและเท้ำเป่ือยเป็นโรคติดเชือ้ไวรัสชนิดหนึ่งท่ีมีกำรระบำดส่วนใหญ่ในปศสุตัว์กีบคู่ ได้แก่โค กระบือ 

แพะ แกะและสกุร ซึง่มีควำมรุนแรงและแพร่ระบำดได้อย่ำงรวดเร็วองค์กำรโรคระบำดสตัว์ระหว่ำงประเทศ หรือ OIE 

(World Organisation for Animal Health) ให้ควำมส ำคญัในกำรควบคมุ ป้องกนั และก ำจดัโรคให้หมดไปจำกโลกนี ้

แต่ยังพบว่ำปัจจุบัน ประเทศจ ำนวน 2 ใน 3 จำกทั่วโลกท่ีเป็นสมำชิกองค์กำรโรคระบำดสัตว์ระหว่ำงประเทศ 

โดยเฉพำะประเทศในทวีปแอฟริกำ เอเชียและอเมริกำใต้ ยงัพบกำรระบำดของโรคปำกและเท้ำเป่ือยรวมทัง้ประเทศ

ไทยซึ่งมีลักษณะกำรระบำดของโรคเกิดขึน้เป็นประจ ำ และมีบำงประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่ น 

อินโดนีเซีย ประเทศในแถบทวีปยโุรป และอเมริกำเหนือ เป็นประเทศปลอดโรค(Klein et al., 2006; Makin, 2007) 

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จำกกำรระบำดของโรคปำกและเท้ำเป่ือยนัน้ นอกจำกจะส่งผลต่อควำมมัน่คงทำงอำหำรของ

ประชำกรในประเทศและในโลก ยังส่งผลเสียต่อสภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมหลำยประกำร อำทิ กำร

สญูเสียงบประมำณในกำรใช้จ่ำยเพ่ือควบคุมโรค กำรสูญเสียจำกกำรถูกจ ำกัดกำรส่งออกหรือน ำเข้ำ กำรค้ำขำยสตัว์

และผลิตภณัฑ์สตัว์ระหวำ่งประเทศ สญูรำยได้เข้ำประเทศจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำมหลำยประเทศได้พยำยำมท่ีจะก ำจดั

โรคนีใ้ห้หมดไปทัง้ประเทศหรือบำงส่วนของประเทศ ทัง้แบบท่ีมีกำรใช้วคัซีนและไม่ใช้วคัซีน เช่น ประเทศชิลี อรุุกวยั อำ

เจนตินำ ปำรำกวยั และทำงตอนใต้ของประเทศบรำซิล เป็นต้น (Rodriguez-Torres, 2000) ด้วยกำรรับรองสถำนภำพ

ปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยจำก OIEเพ่ือผลประโยชน์ทำงด้ำนกำรค้ำขำยสตัว์และผลิตภณัฑ์จำกสตัว์ 

ประเทศไทยมีศกัยภำพเพียงพอท่ีจะผลิตสินค้ำปศสุตัว์เพ่ือสง่ออกไปยงัตำ่งประเทศได้ ซึง่ถือเป็นช่องทำงใน

กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรค้ำ แต่ยงัมีข้อจ ำกดัจำกกำรพบกำรเกิดโรคปำกและเท้ำเป่ือยในประเทศอยู่ ท ำให้กำรส่งออก

สินค้ำปศุสตัว์จำกสตัว์กีบคู่ได้ไม่เต็มท่ีประเทศไทยได้ได้ด ำเนินกำรควบคุมและก ำจัดโรคปำกและเท้ำเป่ือยมำโดย

ตลอด ซึง่ได้ด ำเนินกำรมำตรกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง  เช่น กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกนัโรค กำรทดสอบโรค กำรควบคุม

เคลื่อนย้ำยสตัว์ กำรควบคุมโรคเมื่อมีกำรระบำด  ตลอดจนกำรประชำสมัพันธ์เกษตรกร ในระดบัภูมิภำค OIE มี

แผนงำนหรือ road map ของโครงกำรควบคมุ ก ำจดัโรคปำกและเท้ำเป่ือยในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และ

ประเทศจีนของ OIE (OIE SEACFMD) สว่นหนึง่ของโครงกำรมีเป้ำหมำยให้ภำคตะวนัออกของประเทศไทยปลอดโรค

ปำกและเท้ำเป่ือยภำยในปี 2558 และมีเป้ำหมำยให้ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และประเทศจีนปลอดโรคปำก

และเท้ำเป่ือยทัง้ภูมิภำคภำยในปี 2563(OIE Sub-Regional Representation for South East Asia, 2011)โดย

สอดคล้องกบัแผนงำน OIE ประเทศไทยได้ท ำแผนยุทธศำสตร์ควบคมุ ป้องกนัและก ำจดัโรคปำกและเท้ำเป่ือย พ.ศ.

2551-2558 ซึง่มีเป้ำหมำยให้ประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยท่ีได้รับกำรรับรองจำก OIE และตำม

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ลงวันท่ี 4 มีนำคม 2540) เ ร่ือง ก ำหนดเขตปลอดโรคระบำด ตำม
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พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2499 โดยก ำหนดท้องท่ีจังหวัดในปศุสัตว์เขต 2 (ภำคตะวันออก) ซึ่ง

ประกอบด้วยจงัหวดัฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตรำด ปรำจีนบุรี สระแก้ว และนครนำยก เป็นเขตปลอดโรค

ระบำดชนิดปำกและเท้ำเป่ือยของ โค กระบือ แพะ แกะ และสกุร เน่ืองจำกภำคตะวนัออกของประเทศไทยเป็นพืน้ท่ีท่ี

มีลกัษณะทำงภูมิศำสตร์ท่ีเหมำะสมท่ีจะจดัท ำเป็นเขตปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยแบบท่ีมีกำรใช้วคัซีนประกอบกบั

พืน้ท่ีภำคตะวนัออกของประเทศไทยมีศกัยภำพเพียงพอท่ีจะผลิตสินค้ำปศสุัตว์เพ่ือส่งออกไปยงัต่ำงประเทศได้ จึงได้

เร่งด ำเนินกำรให้พืน้ท่ีดงักลำ่วเป็นพืน้ท่ีปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยอย่ำงเป็นรูปธรรมตำมข้อก ำหนดของ OIE เพ่ือขอ

รับรองสถำนภำพพืน้ท่ีปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยภำยในปี 2558 ตำมแผนงำน OIE 

กำรท่ีประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลอดจำกโรคปำกและเท้ำเป่ือยท่ี OIE รับรอง จะส่งผลให้เกิดกำรขยำยตลำด

กำรค้ำขำยสตัว์ทัง้ภำยในและนอกภูมิภำคเพ่ิมขึน้ ท ำให้เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ได้มีรำยได้และมีเงินตรำเข้ำสู่ประเทศ

มำกย่ิงขึน้ รวมทัง้สำมำรถแข่งขนักบัประเทศอื่นได้ด้วย เน่ืองจำกประเทศท่ีน ำเข้ำสินค้ำปศสุตัว์ส่วนมำกล้วนแล้วแต่มี

ข้อก ำหนดท่ีส ำคญัในกำรน ำเข้ำสินค้ำปศสุตัว์ กล่ำวคือ สินค้ำปศสุตัว์นัน้ต้องมำจำกประเทศหรือพืน้ท่ีท่ีปลอดจำกโรค

ปำกและเท้ำเป่ือย ซึง่รับรองโดย OIEซึง่ปัจจบุนัสินค้ำปศสุตัว์ท่ีเกษตรกรไทยผลิตได้นัน้มีศกัยภำพมำกเพียงพอส ำหรับ

บริโภคในประเทศ และเหลือมำกพอท่ีจะสง่ออกไปจ ำหน่ำยตำ่งประเทศ เช่น สกุร แพะ แกะ รวมถึงโคนมด้วยนัน้  แต่ติด

ด้วยเง่ือนไขดังกล่ำวของประเทศผู้ ซือ้ทัง้สิน้ ซึ่งหำกประมำณกำรปริมำณกำรบริโภคผลิตภัณฑ์จำกสุกร และโคใน

ประเทศญ่ีปุ่ น หรือกำรบริโภคผลิตภัณฑ์จำกโค แพะ แกะในกลุ่มประเทศมสุลิมแล้ว พบว่ำมีมูลค่ำหลำยแสนล้ำน

บำทตอ่ปี และหำกสินค้ำปศสุตัว์ของไทยสำมำรถเข้ำไปมีสว่นแบ่งทำงกำรตลำดในตลำดดงักล่ำวได้แล้ว โอกำสท่ีท ำ

รำยได้เข้ำประเทศมีนบัหมื่นล้ำนบำทต่อปีเช่นกนั ขึน้อยู่กบัว่ำประเทศไทยสำมำรถสร้ำงพืน้ท่ีปลอดโรคปำกและเท้ำ

เป่ือยได้ส ำเร็จเมื่อใดเป็นส ำคญั 

 ปัจจยัส ำคญัท่ีจะช่วยให้กำรควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยประสบผลส ำเร็จนัน้จ ำเป็นต้องได้รับกำรประสำน

ควำมร่วมมือท่ีเข้มแข็งจำกผู้มีสว่นเก่ียวข้องทัง้หลำยทัง้จำกเจ้ำหน้ำท่ี ภำครัฐ องค์กรท้องถ่ินและโดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 

เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์นัน่เอง ซึง่ปัจจุบนัในภำพรวมของประเทศพบว่ำเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์จ ำนวนมำกยงัมีกำรเลีย้ง

เป็นระบบรำยย่อย ท่ีขำดกำรควบคมุดแูลควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ กำรรวมกลุ่มของเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร

ยังไม่เข้มแข็งพอท่ีจะสำมำรถควบคุมโรคระบำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับเมื่อมีโรคระบำด เกษตรกร

จ ำนวนมำกยงัไมแ่จ้งเจ้ำหน้ำท่ีกรมปศสุตัว์ทรำบหรือแจ้งโรคช้ำ และยงัไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกนัและควบคมุ

โรคเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกยงัคงมีทศันคติในเชิงลบหำกสตัว์เลีย้งของตนเกิดโรคระบำดและต้องแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี เช่น จะ

สูญเสียรำยได้ สูญเสียโอกำสในกำรค้ำขำย เป็นต้น ดงันัน้หำกเกษตรกรมีทัศนคติท่ีดี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมี

พฤติกรรมในกำรป้องกนัและควบคมุโรคเป็นไปอย่ำงถูกต้องแล้วนัน้ จะส่งผลให้กำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและ
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เท้ำเป่ือยมีประสิทธิภำพ บรรลตุำมเป้ำประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ประกอบกบัเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่ำงมำก รวมถึง

สง่ผลตอ่เศรษฐกิจของประเทศ 

ดงันัน้กำรศกึษำในครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือศึกษำควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมในกำรป้องกันและควบคุม

โรคปำกและเท้ำเป่ือย ของเกษตรกรในปัจจบุนัเพ่ือทรำบและประเมินถงึสถำนะทำงควำมรู้ในกำรป้องกนัและควบคุม

โรคปำกและเท้ำเป่ือยท่ีมีอยู่ของเกษตรกร ทัศนคติในกำรป้องกันและควบคุมโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกร

รวมถึงพฤติกรรมกำรดูแล ป้องกนั และควบคุมโรคระบำดท่ีอำจจะเกิดขึน้หรือในกรณีท่ีเกิดขึน้แล้ว เพ่ือให้ทรำบถึง

ปัจจยัท่ีจะสง่ผลให้เกษตรกรมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนทศันคติท่ีดี และเป็นประโยชน์ตอ่เจ้ำหน้ำท่ีหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ในกำร

น ำไปปรับปรุง และปรับแผนกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยและสร้ำงกำรมีส่วน

ร่วมของเกษตรกรในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย กำรศกึษำในครัง้นีจ้ะท ำกำรศกึษำเกษตรกรท่ีเลีย้ง

สตัว์กีบคูใ่นพืน้ท่ีภำคตะวนัออกของประเทศไทย เน่ืองจำกเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภำพกำรผลิตปศสุตัว์สงู และกรมปศสุตัว์

ได้ให้ควำมส ำคญัเป็นพืน้ท่ีน ำร่องในกำรเป็นพืน้ท่ีปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยก่อนภำคอื่นๆ เน่ืองจำกมีกำรพบโรค

น้อย ทัง้นีไ้มพ่บกำรเกิดโรคในภำคนีต้ัง้แต่ปี 2543 และกำรเลีย้งสตัว์มีกำรพฒันำเป็นแบบระบบฟำร์มท่ีป้องกนัโรคได้

ดีมำแทนท่ีกำรเลีย้งสตัว์แบบปล่อยฝูงเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ือง จึงเป็นพืน้ท่ีเลือกท ำกำรศึกษำเพ่ือเป็นแนวทำงในกำร

พัฒนำแผนและปรับแนวนโยบำยของภำครัฐให้สอดคล้องและเหมำะสมกับทัศนคติ ควำมรู้และพฤติก รรม ของ

เกษตรกรในภมูิภำคอ่ืนๆ ตอ่ไป  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. รูปแบบการศึกษา 
 กำรศกึษำในครัง้นีเ้ป็นวิธีกำรศกึษำทำงสงัคมศำสตร์ ใช้วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมลูเชิงพรรณนำ และกำร

เปรียบเทียบและศกึษำควำมสมัพนัธ์โดยวิธีกำรทำงสถิติ ในควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมกำรป้องกนัและควบคมุ

โรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกรในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกของประเทศไทย มีขัน้ตอนกำรศกึษำ ดงันี ้

(1) เก็บข้อมลูจำกเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ในภำคตะวนัออกของประเทศไทย จำกแบบสอบถำมด้วยวิธีกำรสมัภำษณ์ ซึง่

แบ่งออกเป็น 4 สว่น ได้แก่ ข้อมลูพืน้ฐำน ข้อมลูพฤติกรรมในกำรจดักำรฟำร์ม ควำมรู้เก่ียวกบัโรคปำกและเท้ำเป่ือย 

และทศันคติในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย 

(2) รวบรวม ศึกษำ และค้นคว้ำ เอกสำรทำงวิชำกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรศึกษำควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำร

ป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกรท่ีเคยศกึษำและตีพิมพ์มำก่อนหน้ำนี ้

(3) รวบรวมข้อมลูที่ได้และวิเครำะห์ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป มีรำยละเอียด ดงันี  ้
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  -  ข้อมลูพืน้ฐำนน ำมำวิเครำะห์หำควำมถ่ี และร้อยละ 

  -  ข้อมลูควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกร

น ำมำวิเครำะห์หำควำมถ่ี ร้อยละ คำ่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

  -  เปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของคะแนนควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมกำรป้องกนัและควบคมุโรค

ปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกรด้วยวิธีกำรทำงสถิติ 

  -  หำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำ

เป่ือยของเกษตรกรโดยใช้กำรทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ด้วยวิธีกำรทำงสถิติ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ศกึษำข้อมลูจำกแบบสอบถำมท่ีได้สมัภำษณ์เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ในภำคตะวนัออกของประเทศไทย เก่ียวกบั

ควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย ในปี 2553 กำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นกำรศกึษำ

แบบภำคตดัขวำง (cross-sectional study) ท ำกำรเก็บข้อมลูในช่วงระหวำ่งเดือนกรกฎำคม – ตลุำคม 2553 

ประชำกรท่ีศึกษำในครัง้นี ้ได้แก่ เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์กีบคู่ในบริเวณภำคตะวนัออกของประเทศไทย ประกอบด้วย

เกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ โคนม กระบือ แพะ แกะ และสกุร ทัง้เกษตรกรรำยย่อยและสกุรฟำร์มมำตรฐำนจ ำนวน  572 

ตวัอย่ำง ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำครัง้นีเ้ป็นเกษตรกรผู้ เลีย้งปศุสตัว์ในพืน้ท่ีภำคตะวันออกของประเทศไทยจ ำนวน 

32,216รำย จ ำนวนตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศกึษำค ำนวณตำมวิธีของ Taro Yamane (พิชิต, 2554) มีสตูรค ำนวณ ดงันี ้

n0p = N/ (1+N(e)2) 

n0  =จ ำนวนตวัอย่ำง 

N   =  จ ำนวนประชำกรท่ีศกึษำ 

e    =  คำ่ควำมคลำดเคลื่อนท่ีใช้ในกำรศกึษำครัง้นีก้ ำหนดไว้5% 

ดงันัน้ จ ำนวนตวัอย่ำงของเกษตรกรหรือผู้ เลีย้งโคนมในกำรศกึษำครัง้นีม้ีจ ำนวนทัง้สิน้ 572รำย 

เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบข้อมูลกำรศึกษำครัง้นี ้เป็นแบบสอบถำม เพ่ือสอบถำมควำมรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบักำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกร แบบสอบถำมจะแบ่งเป็น 5 สว่น ได้แก่ 

สว่นท่ี 1  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถำม และข้อมลูพืน้ฐำน 

สว่นท่ี 2 พฤติกรรมกำรปฏิบตัิในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย 

สว่นท่ี 3  ทศันคติในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย 

สว่นท่ี4ควำมรู้ในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย 

สว่นท่ี 5  ข้อเสนอแนะในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ 

  1.  แบบสอบถำมข้อมลูพืน้ฐำนน ำมำแจกแจงหำควำมถ่ีและหำร้อยละ 

  2.  แบบสอบถำมควำมรู้ในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย กำรให้คะแนนแต่ละข้อ 

คือตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนนและจดักลุ่มควำมรู้เก่ียวกบักำรป้องกนัและควบคมุโรคเป็น 3 กลุ่มตำม

หลกัเกณฑ์โดยใช้คะแนน ดงันี ้

ควำมรู้ระดบัดี มีคะแนน ร้อยละ 66.8 – 100    

ควำมรู้ระดบัปำนกลำงมีคะแนน ร้อยละ 33.4 – 66.7    

ควำมรู้ไมด่ีมีคะแนน ร้อยละ 0 – 33.3   

   3.แบบสอบถำมทัศนคติในกำรป้องกันและควบคุมโรคปำกและเท้ำเป่ือยใช้กำรวัดแบบลิ

เคิร์ท (Likert’s method)ซึง่ก ำหนดค ำตอบในแต่ละข้อเป็น 5 ทำงเลือก โดยมีข้อค ำถำมเชิงบวกและข้อค ำถำมเชิงลบซึ่ง

แสดงในตำรำงท่ี 1 

 

 
 

Table1The attitude scores in the KAP survey on foot and mouth disease control in the eastern region of Thailand 
Agreement level Scores 

Positive attitudes Negative attitudes 
Absolutely agree 
Agree 
Be not sure 
Disagree 
Absolutely disagree 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

 
จดักลุม่ทศันคติในกำรป้องกนัและควบคมุโรคของผู้ตอบแบบสอบถำมเป็น 3 กลุม่ตำมหลกัเกณฑ์โดยใช้

คะแนน ดงันี ้ 
ทศันคติบวก มีคะแนน ร้อยละ 66.8 – 100   
ทศันคติระดบัเป็นกลำง มีคะแนน ร้อยละ 33.4 – 66.7     
ทศันคติลบ มีคะแนน ร้อยละ 0 – 33.3 

   4.  แบบสอบถำมพฤติกรรมกำรปฏิบตัิท่ีถกูต้องเหมำะสมในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและ
เท้ำเป่ือย น ำข้อมลูมำแจกแจงควำมถ่ี และจดักลุม่ ดงันี ้ 

พฤติกรรมกำรปฏิบตัิอยู่ในระดบัดี มีคะแนน ร้อยละ 66.8 – 100   
พฤติกรรมกำรปฏิบตัิอยู่ในระดบัปำนกลำง มีคะแนน ร้อยละ 33.4 – 66.7   
พฤติกรรมกำรปฏิบตัิอยู่ในระดบัไมด่ี มีคะแนน ร้อยละ 0 – 33.3   
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กำรศกึษำในครัง้นีไ้ด้รวบรวมเอกสำรทำงวิชำกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรศึกษำควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม
กำรป้องกนัและควบคุมโรคปำกและเท้ำเป่ือย และโรคระบำดสตัว์อื่นๆในประเทศไทยของเกษตรกร เจ้ำหน้ำท่ี หรือ
ประชำชนท่ีเคยศกึษำในประเทศไทย พบวำ่  

ปำนแก้ว รัตนศิลปกลัชำญ และคณะ (2548) โรจน์ศิลยำสขุและคณะ (2550) ได้ศกึษำควำมรู้และพฤติกรรม
กำรป้องกันโรคไข้หวดันกของประชำชน เช่นเดียวกับ ถำวร มำต้น และ ปิยรัตน์ บุตรภรณ์ (2551) ท่ีท ำกำรศึกษำ
เก่ียวกับพฤติกรรมกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้หวดันกในกลุ่มประชำชนในพืน้ท่ีเสี่ยง อ ำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สพุรรณบรีุในขณะท่ี ปำนแก้ว รัตนศิลปกลัชำญ และคณะ (2548) ท ำกำรศกึษำในกลุ่มประชำชน ท่ีท่ีพบเชือ้ H5N1 
กบัพืน้ท่ีท่ีไมพ่บเชือ้ H5N1 และ โรจน์ศิลยำสขุและคณะ (2550) ได้ท ำกำรศกึษำในกลุ่มประชำชนผู้ เลีย้งสตัว์ปีก ใน
อ ำเภอบงึนำรำง จงัหวดัพิจิตร ผลกำรศกึษำของทัง้ 3 งำนวิจยันีม้ีผลท่ีสอดคล้องกนัโดยพบว่ำประชำชนมีพฤติกรรม
ในกำรปฏิบตัิตนเพ่ือป้องกนัโรคไข้หวดันกได้อย่ำงถกูต้อง นอกจำกนีผู้้ เลีย้งสตัว์ปีกมีระดบัควำมรู้ดีถึงปำนกลำง แต่มี
ทัศนคติต่อกำรป้องกันโรคไข้หวดันกสูง กำรประกอบอำชีพท่ีแตกต่ำงกัน รำยได้ ระดบักำรศึกษำกำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำร สง่ผลถงึพฤติกรรมในกำรป้องกนัและควบคมุโรคไข้หวดันก 

สุวิชัยโรจนเสถียร และคณะ (2550) ได้ท ำกำรศึกษำควำมรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรต่อโรค
ไข้หวดันกและวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดันกในภำคเหนือของประเทศไทยจำกกำรสอบถำมเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่ไข่ไก่ชนไก่
เนือ้เป็ดไข่และเป็ดไล่ทุ่งประมำณ 2,000 รำยด้วยกำรจัดท ำแบบสอบถำมเพ่ือศึกษำข้อมูลควำมรู้ทัศนคติและ
พฤติกรรมของเกษตรกรท่ีเก่ียวกบัวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดันกในพืน้ท่ีตลอดจนศกึษำข้อมลูต่ำงๆและผลทำงคลินิกท่ี
เก่ียวข้องกบัวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดันกผลกำรศกึษำพบว่ำระดบัควำมรู้ของเกษตรกรท่ีเก่ียวกบัโรคไข้หวดันกนัน้อยู่
ในระดบัท่ีดีแต่อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่ไข่เป็นกลุ่มท่ีมีควำมรู้ดีท่ีสุด
รองลงมำได้แก่เกษตรกรผู้ เลีย้งไก่ชนเกษตรกรผู้ เลีย้งเป็ดส่วนเกษตรผู้ เลีย้งไก่เนือ้เป็นกลุ่มท่ีมีควำมรู้เก่ียวกับโรค
ไข้หวัดนกน้อยท่ีสุดส่วนทัศนคติต่อโรคไข้หวัดนกนัน้ทุกกลุ่มมีทัศนคติในเชิงท่ีเข้ำใจดีว่ำโรคนีม้ีควำมร้ำยแรงต่อ
สขุภำพของสตัว์ปีกและคนรวมถงึเป็นโรคท่ีสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ 
 ประหยดั ศรีโคตร และ หฤทยั รุ่งเรือง(2554)  และ อภยั สทุธิสงัข์ (2555) ได้ท ำกำรศกึษำเก่ียวกบัควำมรู้ 
ทศันคติ และกำรปฏิบตัิในกำรป้องกนัโรคในปศสุตัว์ ประหยดั ศรีโคตร และ หฤทยั รุ่งเรือง(2554) ท ำกำรศกึษำกลุ่มผู้
เลีย้งไก่ท่ีเสี่ยงต่อโรคไข้หวดันก ในกลุ่มเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่ไข่ ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมือง จังหวดันครพนมซึ่งเป็น
กลุม่เกษตรกรขนำดกลำง ผลกำรศกึษำพบวำ่เกษตรกรมีกำรปรับพฤติกรรมเพ่ือลดควำมเสี่ยงและป้องกนัโรคไข้หวดั
นกมำกขึน้ โดยศกึษำเปรียบเทียบ ก่อนและหลงักำรระบำดของโรค และอภยั สทุธิสงัข์  (2555) ได้ท ำกำรศกึษำกลุ่ม
เกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมท่ีเสี่ยงต่อกำรระบำดของโรคปำกและเท้ำเป่ือยใน โดยท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำร
สมัภำษณ์เกษตรกรผู้ เลีย้งโคนม เจ้ำหน้ำท่ีรัฐที่เก่ียวข้องในจงัหวดัสระบุรี เพ่ือศกึษำถึงปัจจยัแทรกซ้อนและผลกระทบ
รวมถงึปัจจยัท่ีเป็นปัญหำตอ่กำรบริหำรจดักำรในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนม 
เจ้ำหน้ำท่ีศนูย์รับนมและสหกรณ์โคนมและเจ้ำหน้ำท่ีของกรมปศสุตัว์ในจงัหวดัสระบุรีผลกำรศึกษำพบว่ำควำมรู้ใน
กำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของผู้ เก่ียวข้องสว่นใหญ่จะอยู่ในระดบัดี แตย่งัมีองค์ควำมรู้บำงประกำร
ท่ียงัขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทศันคติของเจ้ำหน้ำท่ีมีทศันคติทำงบวก ในขณะท่ีเกษตรกรและเจ้ำหน้ำท่ีศนูย์รับนมและ
สหกรณ์โคนมมีทศันคติปำนกลำง และทศันคติทำงลบมำกกว่ำร้อยละ 50 และกำรปฏิบัติในกำรป้องกนัและควบคมุมีกำร
ปฏิบตัิท่ีถกูต้อง ในกำรป้องกนัและควบคมุโรค  
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ผลการศึกษา 

 กำรศกึษำควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกร ใน
พืน้ท่ีภำคตะวนัออกของประเทศไทยในครัง้นี ้มีกลุม่ตวัอย่ำงท่ีสอบถำมจำกจงัหวดัจนัทบรีุ ฉะเชิงเทรำ ชลบรีุ ตรำด 
นครนำยก ระยองและสระแก้ว จำกเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์กีบคูช่นิดตำ่งๆรวม572รำย  รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 2 

Table2Number of farmers interviewed from theKAP survey in the eastern region of Thailand 

Province  Number of farmers by livestock production types 
 Beef 

cattle 
Buffalo Beef cattle 

& Buffalo 
Dairy 
cattle 

Goat Swine Total 

Chantaburi 63 14 2 5 0 17 101 
Chachoengsao 20 0 0 0 0 6 26 
Chonburi 56 11 0 9 5 58 139 
Trat 40 0 0 3 0 17 60 
Nakhonnayok 18 10 0 0 0 13 41 
Rayong 38 1 0 0 3 21 63 
Sakaeo 73 22 0 28 1 18 142 

Total 308 58 2 45 9 150 572 
 

ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์กีบคู่  

เกษตรกรเลีย้งสัตว์กีบคู่ท่ีให้สัมภำษณ์มีระยะเวลำกำรเลีย้งท่ีมีควำมถ่ีมำกท่ีสุดนำน 4 ปี มีค่ำกลำง

ระยะเวลำเลีย้ง9.0 ปี เลีย้งนำนที่สดุ 54.0ปีและเลีย้งสัน้ท่ีสดุ 1.0ปี sd. มีค่ำ 9.6 ปี กำรกระจำยข้อมลูระยะเวลำกำร

เลีย้งสตัว์แต่ละชนิดเป็นดงันี ้ผู้ เลีย้งโคเนือ้ท่ีมีควำมถ่ีมำกทีสดุนำน 4 ปี มีค่ำกลำงระยะเวลำเลีย้ง7.5 ปี เลีย้งนำน

ท่ีสดุ 54.0ปีและเลีย้งสัน้ท่ีสดุ 1.0ปี sd. มีคำ่ 11.0 ปี ผู้ เลีย้งกระบือท่ีมีควำมถ่ีมำกทีสดุนำน 4 ปี มีคำ่กลำงระยะเวลำ

เลีย้ง5.5 ปี เลีย้งนำนท่ีสดุ 46.0ปีและเลีย้งสัน้ท่ีสดุ 1.0ปี sd. มีค่ำ 9.4 ปี ผู้ เลีย้งทัง้โคเนือ้และกระบือไม่มีข้อมลู ผู้

เลีย้งโคนมท่ีมีควำมถ่ีมำกท่ีสดุนำน 13 ปี มีคำ่กลำงระยะเวลำเลีย้ง13.0ปี เลีย้งนำนที่สดุ 36.0ปีและเลีย้งสัน้ท่ีสดุ 2.0

ปี sd. มีคำ่ 7.6 ปีผู้ เลีย้งแพะท่ีมีควำมถ่ีมำกทีสดุนำน 6 ปี มีค่ำกลำงระยะเวลำเลีย้ง6.0ปี เลีย้งนำนท่ีสดุ 44.0ปีและ

เลีย้งสัน้ท่ีสดุ 2.0ปี sd. มีค่ำ 13.7 ปีและผู้ เลีย้งสกุรท่ีมีควำมถ่ีมำกทีสดุนำน 14 ปี มีค่ำกลำงระยะเวลำเลีย้ง14.0ปี 

เลีย้งนำนที่สดุ 54.0ปีและเลีย้งสัน้ท่ีสดุ 1.0ปี sd. มีคำ่ 8.7 ปี 

จ ำนวนสตัว์กีบคู่ท่ีเกษตรกรผู้ ให้สมัภำษณ์เลีย้งเป็นดงันี ้จ ำนวนกำรเลีย้งโคเนือ้ท่ีมีควำมถ่ีมำกท่ีสุด 6 ตวั ค่ำ

กลำงจ ำนวนกำรเลีย้ง 9.5 ตวั เลีย้งน้อยท่ีสดุ 1.0ตวั เลีย้งมำกท่ีสดุ 158.0ตวั sd. มีค่ำ 16.8  ตวั    จ ำนวนกำรเลีย้งกระบือท่ี

ควำมถ่ีมำกท่ีสดุ 10 ตวั คำ่กลำง 7.5 ตวั เลีย้งน้อยท่ีสดุ 1.0ตวั เลีย้งมำกท่ีสดุ 60.0ตวั sd. มีค่ำ 13.0 ตวักำรเลีย้งโคเนือ้และ

กระบือร่วมกนัมีจ ำนวนสตัว์เฉลี่ย 15.0ตวั เลีย้งน้อยท่ีสดุ 10.0ตวั เลีย้งมำกท่ีสดุ 20.0ตวั sd. มีคำ่ 7.1 ตวั   จ ำนวนกำรเลีย้ง
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โคนมมีค่ำเฉลี่ย 25.3 ตวั เลีย้งน้อยท่ีสุด 5.0ตวั เลีย้งมำกท่ีสุด 65.0ตวั sd. มีค่ำ 13.6 ตวัจ ำนวนกำรเลีย้งแพะท่ีควำมถ่ี

กระจำย มีคำ่เฉลี่ย 98.6 ตวั คำ่กลำง 22.0ตวั เลีย้งน้อยท่ีสดุ 10.0ตวั เลีย้งมำกท่ีสดุ 624.0ตวั sd. มีคำ่ 198.6 ตวั และจ ำนวน

กำรเลีย้งสุกรที่ควำมถ่ีมำกท่ีสุด 500 ตวัค่ำเฉลี่ย 2426.5 ตวั ค่ำกลำง 514 .0ตวั เลีย้งน้อยท่ีสุด 3.0ตวั เลีย้งมำกท่ีสุด 

77,140.0ตวั sd. มีคำ่ 7,298.9 ตวัเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรรำยท่ีใหญ่ท่ีสดุอยู่ท่ีจงัหวดัชลบรีุ  

 วตัถุประสงค์กำรเลีย้งสตัว์กีบคู่ของผู้ ให้สมัภำษณ์ 565 รำย (ตำรำงท่ี 3; มีเกษตรกรผู้ เลีย้งกระบือ 

1 รำย ผู้ เลีย้งโคนม 1 รำยและผู้ เลีย้งสกุร 5 รำยไม่ได้ให้ข้อมลู) ซึง่เกษตรกรสำมำรถตอบวตัถุประสงค์กำรเลีย้งได้

มำกกวำ่ 1 อย่ำง สรุปได้ดงันี ้เกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้เพ่ือขำยไปเชือดมำกท่ีสดุรองลงมำคือ ขำยไปท ำพนัธุ์ และเลีย้ง

ไว้ท ำพนัธุ์เอง คิดเป็นร้อยละ 96.4 26.6 และ 2.6 ตำมล ำดบั เกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ 9 รำยเลีย้งไว้เพ่ือวตัถุประสงค์

อื่นๆเกษตรกรผู้ เลีย้งกระบือมีวตัถุประสงค์เพ่ือขำยไปเชือดมำกท่ีสุดรองลงมำคือ เลีย้งไว้ท ำพันธุ์เองและขำยไปท ำ

พนัธุ์ คิดเป็นร้อยละ 57.6 28.1 และ 24.6 ตำมล ำดบั ส ำหรับผู้ เลีย้งกระบือท่ีเลีย้งเพ่ือวตัถุประสงค์อื่นๆนัน้ ทัง้ 3 รำย 

เลีย้งไว้ใช้แรงงำนและเก็บมลูท ำปุ๋ ยเกษตรกรท่ีเลีย้งโคเนือ้และกระบือ 2 รำย เลีย้งเพ่ือขำยไปเชือด1 รำยและไว้ดเูล่น 

1 รำย เกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมทุกรำยเลีย้งเพ่ือขำยน ำ้นม (ร้อยละ 100.0) และมีร้อยละ 54.5 และ 40.9 ให้ข้อมลูว่ำมี

กำรเลีย้งเพ่ือขำยไปเชือดและขำยไปท ำพนัธุ์ตำมล ำดบัเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะสว่นใหญ่เลีย้งเพ่ือขำยไปเชือดและขำยไป

ท ำพนัธุ์ คิดเป็นร้อยละ 88.9 และ 22.2 ตำมล ำดบั และเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุร เลีย้งเพ่ือขำยไปเชือดมำกท่ีสดุรองลงมำ

คือ ขำยไปท ำพนัธุ์ และเลีย้งไว้ท ำพนัธุ์เอง คิดเป็นร้อยละ 96.4 26.6 และ 2.6 ตำมล ำดบั  

 

Table 3Purpose of animal farming of 572 farmersinterviewed from the survey 
Purpose Number of farmers by livestock production types (percent) 

Beef 
cattle 

Buffalo Beef cattle & 
Buffalo 

Dairy 
cattle 

Goat Swine Total 

Not available 
data 

0 (0.0) 1 (1.8) 0 (0.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 5 (3.4) 7 (1.2) 

Slaughtering 297(96.
4) 

30 
(57.6) 

1( 50.0) 24(54.6) 8 (88.9) 117 
(80.7) 

447 (79.1) 

Selling 82 
(26.6) 

14 
(24.6) 

0 (0.0) 18 (40.9) 2 (22.2) 18 (12.4) 134 (23.7) 

Fattening 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 26 (17.9) 26 (4.6) 
Breeding 8 (2.6) 16 

(28.1) 
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 13 (9.0) 37 (6.6) 

Milking 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 44 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 44 (7.8) 
Others 9 (2.9) 3 (5.3) 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 13 ( 2.3) 
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 กำรเข้ำร่วมกบัสหกรณ์หรือรวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจชุมชนของผู้ ให้สมัภำษณ์ 547 รำย (เน่ืองจำกมี

เกษตรกรผู้ เลีย้งโคเนือ้ 13 รำย ผู้ เลีย้งกระบือ 1 รำย ผู้ เลีย้งโคนม 1 รำยและผู้ เลีย้งสกุร 13 รำยไม่ได้ให้ข้อมลู)สรุปได้

วำ่มีเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมกลุม่สหกรณ์หรือวิสำหกิจชมุชน 106 รำย คิดเป็นร้อยละ 19.4 ของเกษตรกรทัง้หมดท่ีให้ข้อมลู 

โดยผู้ เลีย้งโคนมมีอตัรำสว่นของผู้ เข้ำรวมรวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจชุมชนต่อผู้ ไม่เข้ำรวมกลุ่มสงูท่ีสดุคือ 6.3:1 รองลงมำ

เป็นผู้ เลีย้งสกุร แพะ โคเนือ้ และกระบือ มีอตัรำสว่น 0.4:1  0.1:1 0.1:1 และ 0.1:1 ตำมล ำดบั 

ควำมรู้ในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย  

 จำกกำรศกึษำควำมรู้เก่ียวกบัโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์กีบคู่จ ำนวน 572 รำย

จ ำนวน 11 ข้อ ด้วยกำรจ ำแนกควำมรู้ออกเป็น 3 ระดบัคือ ควำมรู้ดี   (มีควำมรู้เก่ียวกับโรคปำกและเท้ำเป่ือยโดย

ตอบแบบสอบถำมสว่นควำมรู้ถกูมำกกวำ่ 7 ข้อ) ควำมรู้ปำนกลำง (มีควำมรู้โดยตอบถกูระหว่ำง 5-7 ข้อ) และควำมรู้

ไมด่ี (มีควำมรู้โดยตอบถกูน้อยกวำ่ 5 ข้อ)  

 หำกไม่นบัผู้ เลีย้งโคเนือ้ปนกระบือท่ีมีเพียง 2 รำย พบว่ำเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะมีควำมรู้ระดบัดีใน

สดัสว่นสงูท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมำได้แก่ผู้ เลีย้งสกุร โคนม โคเนือ้ และกระบือ คิดเป็นร้อยละ 80.0 68.9 

64.9 และ 56.9 ตำมล ำดบัเกษตรกรท่ีมีควำมรู้ระดบัปำนกลำงในสดัส่วนสงูท่ีสุดคือผู้ เลีย้งกระบือ คิดเป็นร้อยละ 

39.7  รองลงมำได้แก่ผู้ เลีย้งโคเนือ้ โคนม และสกุร คิดเป็นร้อยละ 30.5 26.7 และ 15.3 ตำมล ำดบัส่วนเกษตรกรท่ีมี

ควำมรู้ระดบัไม่ดีในสดัส่วนสงูท่ีสดุคือผู้ เลีย้งสกุร คิดเป็นร้อยละ 4.7 รองลงมำได้แก่ผู้ เลีย้งโคเนือ้ โคนม และกระบือ 

คิดเป็นร้อยละ 4.5 4.4 และ 3.4 ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 4) 

 คะแนนควำมรู้ท่ีท ำกำรสอบถำม จำกคะแนนเต็ม 11 คะแนนจำกค ำถำม 11 ข้อ ค่ำกึ่งกลำงของ

เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะและสกุรคือ 9 คะแนน ส่วนผู้ เลีย้งโคเนือ้ กระบือ และโคนมคือ 8 คะแนน แต่หำกพิจำรณำ

คะแนนเฉลี่ยของคะแนน (ไมน่บัผู้ เลีย้งโคเนือ้และกระบือปนกนัสองรำย) พบวำ่ เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ มีคะแนนควำมรู้

เฉลี่ยสงูสดุ คิดข้อท่ีตอบถกูเฉลี่ยเป็นร้อยละ82.7 รองลงมำเป็นผู้ เลีย้งสกุร โคเนือ้ โคนม และกระบือ คิดข้อท่ีตอบถูก

เฉลี่ยเป็นร้อยละ 78.2 70.9 70.0 และ 69.1 ตำมล ำดบั(ตำรำงท่ี 5) 

Table4Levels of foot and mouth disease knowledge score of 572 farmersinterviewed from the survey 

Knowledge 
levels 

Number of farmers by livestock production types (percent) 
Beef 
cattle 

Buffalo Beef cattle & 
Buffalo 

Dairy 
cattle 

Goat Swine Total 

Good (11marks) 200 
(64.9) 

33 
(56.9) 

2 (100.0) 31 
(68.9) 

9 
(100.0) 

120 
(80.0) 

395 (69.1) 

Fair(5-7 marks) 94 (30.5) 23 
(39.7) 

0 (0.0) 12 
(26.7) 

0 (0.0) 23 (15.3) 152 (26.6) 
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Poor(0–4marks) 14 (4.5) 2 (3.4) 0 (0.0) 2 (4.4) 0 (0.0) 7 (4.7) 25 (4.4) 
Total 308 

(100.0) 
58 

(100.0) 
2 (100.0) 45 

(100.0) 
9 

(100.0) 
150 

(100.0) 
572 

(100.0) 

 

Table5 Foot and mouth disease knowledge scoresof 572 farmers interviewed from the survey (from 11 full marks) 

Score Marks of farmers by livestock production types (percent) 
Beef cattle Buffalo Beef cattle & 

Buffalo 
Dairy 
cattle 

Goat Swine Total 

Minimum 2 (18.2) 2 (18.2) * 2 (18.2) 8 (72.7) 2 (18.2) 2 (18.2) 
Maximum 11(100.0) 11(100.0) * 10 (90.9) 10 (90.9) 11 (100.0) 11(100.0) 
Average 7.8(70.9) 7.6 (69.1) 9 (81.8) 7.7 (70.0) 9.1 

(82.7) 
8.6 (78.2) 8.03 (7.0) 

Median 8 (72.7) 8 (72.7) * 8 (72.7) 9 (81.8) 9 (81.8) 8 (72.7) 
* Not available to calculate 

กำรวดัควำมรู้เก่ียวกับโรคปำกและเท้ำเป่ือยจ ำแนกตำมประเด็นต่ำงๆพบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่จะทรำบว่ำ

โรคปำกและเท้ำเป่ือยเกิดจำกเชือ้ไวรัส  อำกำรของโรคปำกและเท้ำเป่ือย   กรมปศสุตัว์มีนโยบำยกำรสร้ำงพืน้ท่ีปลอด

โรคปำกและเท้ำเป่ือยในภำคตะวนัออกของประเทศไทย และรถบรรทุกสตัว์จะเป็นแหล่งแพร่เชือ้โรคไปยงัแหล่งอื่นๆ

ได้จำกกำรปนเปือ้นเชือ้ไวรัสท่ีขบัมำจำกสตัว์ป่วยคิดเป็นร้อยละ 95.3  92.8  91.3 และ91.8 ตำมล ำดบั แต่ยงัขำด

องค์ควำมรู้บำงประเด็นโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงประเด็นองค์ควำมรู้ว่ำสตัว์กีบคู่ท่ีติดเชือ้โรคปำกและเท้ำเป่ือย สำมำรถ

แพร่เชือ้ไวรัสไปยงัสตัว์ตวัอื่นทัง้ก่อนและหลงัแสดงอำกำรก็ได้ดงัค ำถำมข้อ 9 ท่ีถำมว่ำสตัว์ท่ีติดเชือ้โรคปำกและเท้ำ

เป่ือยจะแพร่เชือ้ให้สตัว์ตวัอื่นในระยะแสดงอำกำรคือมีตุม่ใสท่ี ปำก เต้ำนมและกีบเท่ำนัน้หรือไมน่ัน้ มีผู้ตอบถกูวำ่ 

ไมใ่ช่เพียงร้อยละ29.2(ตำรำงท่ี6
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Table6 Foot and mouth disease knowledge of 572 farmers interviewed from the survey by questions 
Questions Number of farmers by livestock production types who answer the correct questions (percent)  

 Beef 

cattle 

Buffalo Beef cattle & 

Buffalo 

Dairy 

cattle 

Goat Swine Total 

1. Is Foot and mouth disease (FMD) caused by virus? 291 (94.5) 57 (98.3) 2 (100.0) 43(95.6) 9 (100.0) 143 (95.3) 545 (95.3) 
2. Can only cattle and pigs be infected FMD? 194 (63.0) 31 (53.4) 2 (100.0) 32 

(71.1) 
9 (100.0) 111 (74.0) 379 (66.3) 

3. Goat and sheep cannot be infected FMD? 211 (68.5) 36 (62.1) 2 (100.0) 37 
(82.2) 

8 117 (78.0) 411 (71.9) 

4. FMD clinical signsare vesicles on mouth, udder, and 
hoof. After the vesicle ruptured, animals would have 
mouth sores and lameness? 

278 (90.3) 53 (91.4) 2 (100.0) 42 
(93.3) 

9 (100.0) 147 (98.0) 531 (92.8) 

5. Can FMD virus spread by animals’ breathing? 188 (61.0) 33 (56.9) 2 (100.0) 12 
(26.7) 

3 (55.6) 71 (47.3) 309 (54.0) 

6. Can FMD virus spread by animals’ saliva, feces, 
and urine? 

272 (88.3) 54 93.1) 2 (100.0) 28 
(62.2) 

9 (100.0) 135 (90.0) 500 87.4) 

7. Can aves, rodents, or dogs be disease vectors 
of FMD? 

151 (49.0) 29 (50.0) 2 (100.0) 21 
(46.7) 

5 102 (68.0) 310 (54.2) 

8. Sharing a grazing area or public water resource 
cannot be causes of FMD spread? 

200 (64.9) 31 (53.4) 0 (0.0) 37 
(82.2) 

7 (77.7) 118 (78.7) 393 (68.7) 

9. Can infected animals spread the FMD virus only 
during their clinical signs period? 

78 (25.3) 8 (13.8) 0 (0.0) 8(17.8) 5 (55.6) 68 (45.3) 167 (29.2) 

10. Can animal trucks be sources of virus spread to 
other places? 

274 (89.0) 53 (91.4) 2 (100.0) 42 
(93.3) 

9 (100.0) 142 (94.7) 522 (91.3) 

11. Department of Livestock Development has a 
policy to establishing an FMD free zone in the 
eastern region of Thailand? 

279 (90.6) 53 (91.4) 2 (100.0) 43 
(95.6) 

9 (100.0) 139 (92.7) 525 (91.8) 
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ทศันคติในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย 

 จำกกำรศึกษำทัศนคติในกำรป้องกันและควบคุมโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกรผู้ เลีย้งสัตว์กีบคู่ โดย

จ ำแนกทศันคติออกเป็น 3 ระดบัคือ ทศันคติทำงบวกหรือรู้สกึดีตอ่กำรป้องกนัและควำมคมุโรค ทศันคติเป็นกลำงไม่โน้ม

เอียงไปทำงบวกหรือลบ และทศันคติทำงลบหรือรู้สึกไม่ดีต่อกำรป้องกนัและควำมคุมโรค พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงท่ีศึกษำ

สว่นใหญ่มีทศันคติเป็นกลำง คิดเป็นร้อยละ  62.4  รองลงมำเป็นทศันคติทำงบวก คิดเป็นร้อยละ 37.6  และไม่มีทศันคติ

ทำงลบ (ร้อยละ 0.0) ของจ ำนวนตวัอย่ำงทัง้หมดหำกพิจำรณำเป็นรำยชนิดสตัว์ พบวำ่เกษตรกรผู้ เลีย้งกระบือ มีทศันคติ

เชิงบวกในสดัสว่นสงูสดุ (ร้อยละ63.8) สว่นเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรและโคนมมีทศันคติเชิงบวกในสดัสว่นท่ีน้อยท่ีสดุ คือร้อย

ละ 26.0 และ 26.7 ตำมล ำดบั(ตำรำงท่ี 7) 

Table7 Levels of attitude of foot and mouth disease prevention and control of 572 farmers interviewed from 

the survey 

Attitude levels Number of farmers by livestock production types (percent) 

Beef cattle Buffalo Beef cattle & 

Buffalo 

Dairy 

cattle 

Goat Swine Total 

Positive(3 .4 -5 .0 

marks) 

123 (39.9) 37 (63.8) 0 (0.0) 12 (26.7) 4 (44.4) 39 (26.0) 215 (37.6) 

Neutral(1.7 - 3.3 

marks) 

185 (60.1) 21 (36.2) 2 (100.0) 33 (73.3) 5 (55.6) 111 (74.0) 357 (62.4) 

Negative( 1- 

1.6marks) 

0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Total 308 

(100.0) 

58 

(100.0) 

2 (100.0) 45 (100.0) 9 (100.0) 150 (100.0) 572 (100.0) 
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เม่ือพิจำรณำทศันคติเป็นรำยข้อของแบบสอบถำม (ตำรำงท่ี 8)พบวำ่เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์กีบคู ่มีทศันคติในกำร

ป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยเป็นทศันคติทำงบวกจ ำนวน 5 ข้อ และมีทศันคติในกำรป้องกนัและควบคมุโรค

ปำกและเท้ำเป่ือย ระดบัปำนกลำง จ ำนวน 4 ข้อ ข้อท่ีมีทศันคติทำงบวกมำกท่ีสดุคือข้อควำม “ถ้ำมีสตัว์ในหมูบ้่ำนเป็นโรค

ปำกและเท้ำเป่ือยควรรีบแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์” และท่ีมีทศันคติทำงบวกในระดบัน้อยท่ีสดุคือ ข้อควำม “กำรเคลื่อนย้ำย

สตัว์ข้ำมจงัหวดัไมต้่องขออนญุำตจำกเจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์ก็ได้
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Table8 Attitude average scores of foot and mouth disease prevention and control of 572 farmers interviewed from the survey by questions 

Issues of attitude Attitude average scores Attitude 

levels 
Beef 

cattle 

Buffalo Beef 

cattle & 

Buffalo 

Dairy 

cattle 

Goat Swine Total 

FMD problem could decrease your 

income. 

3.7 3.4 4 4.0 4.2 4.5 3.9 Positive 

FMD vaccination could increase your 

obligation without any benefit.  

3.1 2.6 2 4.1 2.4 4.2 3.1 Neutral 

Animal movement across provinces is 

not necessary to be allowed by 

veterinary authority. 

2.3 2.8 2 2.1 2.2 1.8 2.2 Neutral 

Currently, public awareness campaign 

on FMD prevention and control is 

sufficient. 

3.4 3.6 4 3.3 3.0 2.9 3.3 Neutral 
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FMD vaccination service is available 

and convenient. 

4.1 4.1 4 4.1 4.3 3.6 4.0 Positive 

If your animals had FMD clinical 

cases, you will notify the veterinary 

authority. 

4.2 4.2 4.5 4.2 4.3 4.3 4.2 Positive 

If there were FMD cases in your 

village, you will notify the veterinary 

authority. 

4.2 4.2 5 4.3 4.3 4.3 4.3 Positive 

If your animals had FMD clinical 

cases, you will sell out your sick 

animals immediately in order to 

prevent the rest of your animals in 

your farm. 

3.3 2.6 1 2.1 1.6 2.4 2.3 Neutral 

Separation of sick animals would help 

decreasing FMD spread and we 

should do this. 

3.8 3.7 5 3.8 3.7 3.7 3.7 Positive 
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พฤติกรรมกำรปฏิบตัิในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย 

 จำกกำรศกึษำพฤติกรรมกำรปฏิบตัิในกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์กีบ

คูจ่ ำนวน 572 รำย ด้วยกำรจ ำแนกระดบัพฤติกรรมของกำรปฏิบตัิออกเป็น 3 ระดบัคือ กำรปฏิบตัิท่ีสนบัสนุนกำรป้องกนั

และควบคุมโรคดี กำรปฏิบัติท่ีสนับสนุนกำรป้องกันและควบคุมโรคปำนกลำง และกำรปฏิบัติท่ีสนับสนุนกำรป้องกัน

ควบคุมโรคไม่ดี พบว่ำเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์กีบคู่ร้อยละ 66.4 มีพฤติกรรมกำรปฏิบตัิกำรป้องกนัโรคปำนกลำง

นอกจำกนัน้มีกำรปฏิบัติกำรป้องกนัโรคดีร้อยละ 29.5 และมีกำรกำรปฏิบตัิกำรป้องกนัโรคไม่ดีร้อยละ 4.1หำกพิจำรณำ

แยกเกษตรกรตำมสตัว์กีบคู่ท่ีเลีย้ง พบว่ำ ผู้ เลีย้งสุกรท่ีมีพฤติกรรมกำรสนบัสนุนกำรป้องกนัและควบคุมโรคในระดบัดี

เป็นสดัสว่นสงูสดุ (ร้อยละ 78) รองลงมำเป็นผู้ เลีย้งโคนม แพะ โคเนือ้ และกระบือ ท่ีมีพฤติกรรมกำรป้องกนัและควบคมุ

โรคอยู่ในระดบัดีเป็นสดัสว่นร้อยละ 53.3 11.1 8.1 และ 3.4 ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 9) 

Table9 Levels of practices on foot and mouth disease prevention and control of 572 farmers interviewed 

from the survey  

Levels of 

practice 

Number of farmers by livestock production types (percent) 

Beef cattle Buffalo Beef cattle & 

Buffalo 

Dairy 

cattle 

Goat Swine Total 

Good( 8-

10marks) 

25 (8.1) 2 (3.4) 0 (0.0) 24 (53.3) 1 (11.1) 117 (78.0) 169 (29.5) 

Fair 

(5-7 marks) 

269 (87.3) 53 (91.4) 2 (100.0) 20 (44.4) 8 (88.9) 28 (18.7) 380 (66.4) 

Poor( 0-

4marks) 

14 (4.5) 3 (5.2) 0 (0.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 5 (3.3) 23 (4.1) 

Total 308 

(100.0) 

58 

(100.0) 

2 (100.0) 45 

(100.0) 

9 

(100.0) 

150 

(100.0) 

572 

(100.0) 
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จำกกำรสอบถำมกำรปฏิบตัิในกำรป้องกนัและควบคมุโรคของเกษตรกร 572 รำย พบวำ่ส่วนใหญ่ปฏิบตัิกำรป้องกนัโรคปำกและ

เท้ำเป่ือยของเกษตรกรท่ีถกูต้องคือกำรไม่มีสถำนท่ีฆ่ำสตัว์หลงับ้ำนอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ98.1 

รองลงมำคือ กำรไมเ่คลื่อนย้ำยสตัว์จำกพืน้ท่ีปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยและกำรไมม่ีมีสถำนท่ีรวมสตัว์กีบคูอ่ยู่ในรัศมี 5 

กิโลเมตรรอบฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 96.5 และ 95.6 ตำมล ำดบั  สว่นกำรปฏิบตัิท่ีเกษตรกรปฏิบตัิถกูต้องน้อยท่ีสดุคือ กำรฉีด

กระตุ้นวคัซีนซ ำ้ภำยหลงัจำกฉีดวคัซีนเข็มแรกในชีวิต 1 เดือนและท ำลำยเชือ้โรคก่อนเข้ำ – ออกสถำนที่เลีย้งสตัว์หรือ

ฟำร์มและกำรผ่ำนมำตรฐำนฟำร์มของกรมปศสุตัว์ คิดเป็นร้อยละ 31.5 32.1และ 35.7 ตำมล ำดบัของเกษตรกรทัง้หมดท่ี

สมัภำษณ์ดงัรำยละเอียดในตำรำงท่ี10
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 Table 10Foot and mouth disease practices of 572 farmers interviewed from the survey by issues 

Issues of practice Number of farmers by livestock production types who intend to do the appropriate 

practices (percent)  

 Beef cattle Buffalo Beef 

cattle & 

Buffalo 

Dairy 

cattle 

Goat Swine Total 

Your farm is certified as DLD standard farm 

(good agricultural practice (GAP) farm). 

44 (14.3) 2 (3.5) 0 (0.0) 30 (66.7) 0 (0.0) 128 (85.3) (35.7) 

There are some backyard slaughter houses 

within 5 kilometers radius from your farm.  

301 (97.7) 57 (98.3) 2 (100.0) 45 

(100.00) 

9 (100.0) 146 (97.3) (98.1) 

There are some cloven-hoofed animal sale yards 

within 5 kilometers radius from your farm. 

297 (96.4) 57 (98.3) 1 (50.00) 42  

(93.33) 

9 (100.0) 140 (93.3) (95.6) 

Your farm is fenced. 167( 54.2) 26 (44.8) 1 (50.0) 39 (86.7) 8 (88.9) 141 (94.0) (66.8) 

You do disinfection before and after getting into 

stock yard or farm. 

22 (7.1) 2 (3.4) 0 (0.0) 24 (55.8) 3 (33.3) 132 (88.8) (32.1) 
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Water used in your farm is treated or ground 

water. 

116 (37.7) 13 (22.4) 1 (50.0) 28 (62.2) 5 (55.6) 129 (86.0) (51.0) 

Your animals are vaccinated FMD vaccine. 252 (81.8) 50 (86.2) 1 (50.0) 42 (93.3) 7 (77.8) 141 (94.0) (86.2) 

Your animals are boosted FMD vaccine after 

getting the first FMD vaccine shot in their life. 

53 (17.2) 5 (8.6) 0 (0.0) 23 (51.1) 2 (22.2) 97 (64.7) (31.5) 

You do not use animal trucks fortransporting 

feed. 

229 (74.4) 44 (75.9) 2 (100.0) 41 (91.1) 7 (77.8) 140 (93.3) (80.9) 

You do not move animals from FMD outbreak 

areas. 

304 (98.7) 58 

(100.0) 

2 (100.0) 44 (98.7) 9 (100.0) 135 (90.0) 552 (96.5) 
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ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรป้องกันและควบคุมโรคปำกและเท้ำเป่ือยของ

เกษตรกร 

 ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรปฏิบัติตนในกำร

ป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์กีบคู่ทัง้ 6 ชนิด ได้แก่ โคเนือ้ กระบือ โคเนือ้

และกระบือ โคนม แพะ และสุกร ด้วยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) โดยทดสอบควำมแตกต่ำงของ

ค่ำเฉลี่ยของคะแนน พบว่ำ ท่ีระดบันัยส ำคญัทำงสถิติท่ีมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 99 ทัง้ควำมรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมของเกษตรกรท่ีเลีย้งสตัว์ตำ่งชนิดกนัมีควำมแตกตำ่งกนั (ตำรำงท่ี 11) และผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย

ของคะแนนทัง้สำมหัวข้อ พบว่ำ ผู้ เลีย้งสกุร มีระดบัคะแนนควำมรู้แตกต่ำงกบัผู้ เลีย้งโคเนือ้ กระบือ และโคนม 

นอกจำกนีผู้้ เลีย้งสุกรยงัมีระดบัทศันคติท่ีแตกต่ำงกับผู้ เลีย้งกระบือ และมีระดบัพฤติกรรมท่ีแตกต่ ำงกับผู้ เลีย้ง

สตัว์โคเนือ้ กระบือ โคนม และแพะ ส่วนผู้ เลีย้งโคนม มีระดบัคะแนนพฤติกรรมแตกต่ำงกบัผู้ เลีย้งโคเนือ้ และผู้

เลีย้งกระบือ (ตำรำงท่ี 12) 

Table11Difference of knowledge, attitude and practice average scores of foot and mouth disease 

control among 6-production-type farmers interviewed from the KAP surveyin the eastern region 

Parameter 
F-test 
statistic 

Significant level 

Average of knowledge score 5.722 0.000** 
Average of attitude score  3.830 0.002** 
Average of practice score 81.871 0.000** 

** at the 99% confidence level 

Table12 Significant level of knowledge (K), attitude (A) and practice (P) average scoresof foot and 

mouth disease control among 6-production-type farmers interviewed from the KAP survey in the 

eastern region byTukey’s HSD (Honest significant different)  

 Production-type farmers 
Buffalo Beef cattle & 

Buffalo 
Dairy cattle Goat Swine 

Beef cattle K = 0.871 K = 0.947 K = 0.990 K = 0.309 K = 0.000* 
A = 0.067 A = 0.999 A = 1.000 A = 1.000 A = 0.084 
P = 0.764 P = 0.998 P = 0.000* P = 0.402 P = 0.000* 

Buffalo  K = 0.878 K = 1.000 K = 0.160 K = 0.002* 
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 A = 0.952 A = 0.242 A = 0.933 A = 0.000* 
 P = 1.000 P = 0.000* P = 0.184 P = 0.000* 

Beef cattle & 
Buffalo 

  K = 0.913 K = 1.000 K = 1.000 
  A = 1.000 A = 0.999 A = 1.000 
  P = 0.187 P = 0.821 P = 0.029 

Dairy cattle    K = 0.250 K = 0.026* 
   A = 1.000 A = 0.777 
   P = 0.368 P = 0.045* 

Goat     K = 0.970 
    A = 0.939 
    P = 0.006* 

* Significance at the 95% confidence level 

 

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกร

โดยใช้กำรทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ด้วยวิธีกำรทำงสถิติ 

 กำรทดสอบควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งควำมรู้ควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำก

และเท้ำเป่ือยของเกษตรกร โดยใช้ค่ำสหสมัพนัธ์ Spearman’s correlation coefficient ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงท่ี

มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 95พบว่ำ ควำมรู้และทัศนคติไม่มีควำมสัมพันธ์กัน ควำมรู้และพฤติกรรมมี

ควำมสมัพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนัในระดบัควำมสมัพนัธ์ท่ีไม่สงู ในขณะท่ีทศันคติและพฤติกรรมไม่มีควำมสมัพนัธ์

กนั (ตำรำงท่ี 13) 

Table 13Spearman’s correlationcoefficient among knowledge, attitude and practice scores of foot and 

mouth disease control of 572 farmers interviewed from the KAP survey in the eastern region  

 Knowledge Attitude Practice 
Knowledge 1.000 -0.074 0.188* 
Attitude -0.074 1.000 -0.077 
Practice 0.188* -0.077 1.000 
* Significance at the 95% confidence level 

สรุปผลและวิจำรณ์ 
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กำรศกึษำควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมกำรปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกร 

ในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกของประเทศไทย ผลกำรศกึษำพบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมรู้เก่ียวกบักำรป้องกนัและ

ควบคมุโรคอยู่ในระดบัดี ในขณะท่ีทศันคติและพฤติกรรมกำรปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัและควบคมุโรคอยู่ในระดบัปำน

กลำง 

ระดบัควำมรู้ของเกษตรกรผู้ เลีย้งสัตว์กีบคู่ทุกชนิดอยู่ในระดบัดี  โดยเฉพำะเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะและสุกร ท่ีมี

สดัส่วนระดบัควำมรู้ดีถึงร้อยละ 100 และ 80 ตำมล ำดบั หำกพิจำรณำคะแนนเฉลี่ยของกำรตอบแบบสอบถำม

ถูก พบว่ำผู้ เลีย้งแพะและสุกรได้รับคะแนนควำมรู้ได้สูงท่ีสุดสองล ำดับแรกเช่นเดียวกัน ส่วนเกษตรกรท่ีได้รับ

คะแนนควำมรู้เฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือผู้ เลีย้งกระบือ ท่ีได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.1 อย่ำงไรก็ตำม คะแนนควำมรู้ของ

ผู้ เลีย้งโคนมและโคเนือ้ไมไ่ด้สงูกวำ่กระบือมำกนกั คือร้อยละ 70.0 และ 70.9 ตำมล ำดบั หำกเปรียบเทียบเฉพำะ

โคเนือ้และสุกร ซึง่เก็บแบบสอบถำมได้มำกท่ีสุด (308 และ150 ชุด ตำมล ำดบั) รวมถึงกำรมีควำมเป็นตวัแทน

ของเกษตรกรรำยย่อยท่ีเลีย้งสตัว์ไม่มำก (โคเนือ้มีค่ำกลำงจ ำนวนสตัว์ 9.5 ตวัต่อเกษตรกร 1 รำย) และของ

เกษตรกรท่ีเลีย้งสตัว์แบบรำยใหญ่ (สกุรมีคำ่กลำงจ ำนวนสตัว์ 514 ตวัตอ่เกษตรกร 1 รำย)จะเห็นได้ว่ำ เกษตรกร

ท่ีเลีย้งสตัว์แบบถึงรำยใหญ่ จะมีควำมรู้ในกำรป้องกันและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยดีกว่ำเกษตรกรท่ีเลีย้ง

สตัว์แบบรำยย่อย เน่ืองด้วยมีควำมตระหนกัว่ำหำกสตัว์ท่ีเลีย้งติดเชือ้โรคนีจ้ะสร้ำงควำมเสียหำยได้มำก จึงต้อง

หำข้อมลูควำมรู้ไว้เพ่ือวำงแผนป้องกัน อย่ำงไรก็ตำมยังมีควำมรู้ประเด็นท่ีว่ำสตัว์กีบคู่ท่ีติดเชือ้โรคปำกและเท้ำ

เป่ือยสำมำรถแพร่เชือ้ไวรัสไปยงัสตัว์ตวัอื่นทัง้ก่อนและหลงัแสดงอำกำรนัน้ เป็นประเด็นควำมรู้ท่ีเกษตรกรท่ีเลีย้ง

สตัว์ทุกชนิดยังรู้อย่ำงไม่ถูกต้องเป็นจ ำนวนมำกถึงร้อยละ 70.8 ส่วนประเด็นท่ีสอบถำมเก่ียวกบัอำกำรของโรค

ปำกและเท้ำเป่ือย พบวำ่เกษตรร้อยละ 92.8 มีควำมรู้เร่ืองนีอ้ย่ำงถูกต้องถึงแม้ว่ำจะไม่เกิดกำรระบำดของโรคใน

พืน้ท่ีมำนำนกว่ำ 10 ปี ข้อมูลนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ภำครัฐในกำรวำงแผนเฝ้ำระวังทำงอำกำร (Clinical 

observation) ในพืน้ท่ีภำคตะวนัออก 

ทัศนคติของเกษตรกรต่อกำรป้องกันและควบคุมโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกรผู้ เลีย้งสัตว์กีบคู่ในภำค

ตะวนัออก ท่ีจ ำแนกเป็น 3 ระดบัคือ ทัศนคติทำงบวก ทัศนคติเป็นกลำง และทศันคติทำงลบ พบว่ำส่วนใหญ่มี

ทศันคติเป็นกลำง คิดเป็นร้อยละ  62.4  รองลงมำเป็นทศันคติทำงบวก คิดเป็นร้อยละ 37.6  แต่สิ่งท่ีน่ำสนใจคือ 

เกษตรผู้ ตอบแบบสอบถำมทัง้หมดไม่มีทัศนคติทำงลบต่อกำรป้องกันควบคุมโรคปำกและเท้ำเป่ือยในทุกๆ

ประเด็น แสดงให้เห็นว่ำในภำพรวมเกษตรกรในภำคตะวนัออกเห็นด้วยท่ีจะต้องมีกำรด ำเนินกำรป้องกันและ

ควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือย แตอ่ำจจะต้องพิจำรณำเป็นประเด็น เพ่ือให้แผนกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดใช้นัน้เป็น

ผลท่ีดี เช่น ประเด็นกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์ข้ำมจงัหวดัท่ีจะต้องขออนุญำตจำกเจ้ำหน้ำท่ีปศุสตัว์ แม้ว่ำเกษตรกรมี

ทศันคติท่ีเป็นกลำงตอ่ประเดน็นีแ้ตก่็เป็นประเด็นท่ีมีคะแนนท่ีต ่ำท่ีสดุ เน่ืองจำกอำจเห็นว่ำเป็นกำรสร้ำงควำมไม่

สะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์ แตห่ำกสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำกำรควบคมุเคลื่อนย้ำยสตัว์ท่ีอำจเป็นควำมไม่
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สะดวกนัน้เป็นมำตรกำรป้องกันโรคท่ีดีในภำพรวมและจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทุกๆคน จะสำมำรถปรับ

ทศันคติของเกษตรกรในด้ำนกำรควบคมุเคลื่อนสตัว์ให้ดีขึน้หรือมีทศันคติด้ำนบวกได้ เป็นต้นส่วนทศันคติท่ีเป็น

บวก เช่น กำรเห็นว่ำกำรแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีปศุสัตว์เมื่อพบสัตว์ป่วยเป็นโรคปำกและเท้ำเป่ือยเป็นสิ่งท่ีดี จะเป็น

ประโยชน์ตอ่กำรวำงแผนในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวงัโรค คือกำรหำช่องทำงให้เกษตรได้แจ้งกำรสงสยักำร

เกิดโรคระบำดได้สะดวกย่ิงขึน้ เช่น กำรใช้โทรศพัท์ หรือกำรมีปศสุตัว์ต ำบลเข้ำพืน้ท่ีไปให้บริกำรและสอบถำม

ข้อมลูเพ่ือกำรเฝ้ำระวงัโรค 

พฤติกรรมกำรปฏิบัติในกำรป้องกันและควบคุมโรคปำกและเท้ำเป่ือยท่ีจ ำแนกเป็น 3 ระดบั คือ กำรปฏิบัติท่ี

สนับสนุนกำรป้องกันและควบคุมโรคดี กำรปฏิบัติท่ีสนับสนุนกำรป้องกันและควบคุมโรคปำนกลำง แล ะกำร

ปฏิบัติท่ีสนับสนุนกำรป้องกันควบคุมโรคไม่ดี พบว่ำเกษตรกรผู้ เลีย้งสัตว์กีบคู่ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมกำร

ปฏิบตัิกำรป้องกนัโรคปำนกลำง (ร้อยละ 66.4) รองลงมีมีกำรปฏิบตัิกำรป้องกนัโรคดี (ร้อยละ 29.5) และยงัมีกำร

กำรปฏิบัติกำรป้องกันโรคไม่ดีร้อยละ 4.1 และพบว่ำผู้ เลีย้งสุกรท่ีมีพฤติกรรมกำรสนับสนุนกำรป้องกันและ

ควบคมุโรคในระดบัดีเป็นสดัสว่นสงูสดุ (ร้อยละ 78) สว่นผู้ เลีย้งกระบือ ท่ีมีพฤติกรรมกำรป้องกนัและควบคมุโรค

อยู่ในระดบัดีเป็นสดัสว่นต ่ำสดุ (ร้อยละ 3.4) นอกจำกนี ้หำกพิจำรณำพฤติกรรมในระดบัไม่ดีท่ีมีสดัส่วนต ่ำท่ีสดุ 

ได้แก่ผู้ เลีย้งแพะและโคนม (ร้อยละ 0.0 และ 2.2 ตำมล ำดบั)กำรพิจำรณำเป็นรำยประเด็นของพฤติกรรมกำร

ปฏิบตัิท่ีดีในกำรป้องกนัควบคมุโรค เช่น กำรฉีดวคัซีนให้สตัว์ท่ีเลีย้ง พบว่ำร้อยละ 86.2 ให้ข้อมลูว่ำมีกำรปฏิบตัิ

ในข้อนีส้่วนพฤติกรรมกำรปฏิบัติท่ีไม่ดีในกำรป้องกันควบคุมโรคท่ียังแก้ไขได้ เช่น กำรฉีดกระตุ้ นวัคซีนซ ำ้

ภำยหลงัจำกฉีดวคัซีนเข็มแรกในชีวิต 1 เดือนเพ่ือประสิทธิภำพในกำรป้องกนัโรค ท่ียงัมีเกษตรกรปฏิบตัิเพียงร้อย

ละ 31.5 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงผู้ เลีย้งกระบือ โคเนือ้ และแพะ ท่ีปฏิบตัิเพียงร้อยละ 8.6 17.2 และ 22.2 ตำมล ำดบั 

ขณะท่ีผู้ เลีย้งสกุรและโคนมปฏิบตัิในสดัส่วนท่ีสงูกว่ำคือร้อยละ 64.7 และ 51.1 ตำมล ำดบั ประเด็นนีส้ำมำรถ

น ำไปพิจำรณำประกอบกำรตรวจสอบภูมิคุ้ มกันโรคจำกวัคซีนโรคปำกและเท้ำเป่ือยของสัตว์กีบคู่ในภำค

ตะวนัออกได้ เช่น หำกพบว่ำภูมิคุ้มกนัโรคจำกวคัซีนในภำพรวมยังสงูไม่ถึงระดบักำรป้องกนัโรคในประชำกรได้ 

(ร้อยละ 80) อำจพิจำรณำกำรรณรงค์กำรฉีดวคัซีนซ ำ้ภำยหลงัจำกฉีดวคัซีนเข็มแรกในชีวิต 1 เดือน โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงอำจเน้นในสตัว์ท่ียงัปฏิบตัิได้น้อย ได้แก่ กระบือ โคเนือ้ และแพะ นอกจำกนีย้งัมีประเดน็น่ำสนใจท่ีผู้ เลีย้ง

สตัว์ต่ำงชนิดปฏิบัติต่ำงกัน คือกำรท ำลำยเชือ้โรคก่อนเข้ำ-ออกสถำนท่ีเลีย้งสตัว์หรือฟำร์ม ท่ีพบว่ำ ผู้ เลีย้งสกุร

และโคนม มีกำรปฏิบตัิข้อนีค้่อนข้ำงมำก (ร้อยละ 88.8 และ 55.8 ตำมล ำดบั) ขณะท่ีผู้ เลีย้งโคเนือ้และกระบือ

ปฏิบตัิข้อนีค้่อนข้ำงน้อย (ร้อยละ 7.1 และ 3.4 ตำมล ำดบั) ซึง่เห็นได้ว่ำ ยงัมีสดัส่วนเกษตรกรท่ีสำมำรถส่งเสริม

และผลกัดนัให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อนีไ้ด้อีกมำก ซึ่งอำจท ำกำรส่งเสริมควบคู่ไปกับมำตรกำรอื่นๆ เช่น กำรเพ่ิม

จ ำนวนฟำร์มมำตรฐำนของกรมปศสุตัว์ ท่ีกำรศกึษำครัง้นีพ้บวำ่มีสดัสว่นเพียงร้อยละ 35.7 ของฟำร์มหรือสถำนท่ี

เลีย้งสตัว์ท่ีศกึษำ และอำจขยำยผลให้มีกำรรับรองฟำร์มปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือย (FMD free farm) เพ่ือเป็น
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ส่วนหนึ่งของระบบคอมพำร์ทเมนท์ปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือย( FMD free compartment) ท่ีอยู่ภำยในเขต

ปลอดโรคภำคตะวนัออกหรืออำจจะมีกำรเช่ือมต่อกบัฟำร์มปลอดโรคนอกเขต  ซึง่มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะน ำมำใช้

ในอนำคตเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัประเทศคูค้่ำ 

 กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรป้องกันและควบคุมโรคปำก

และเท้ำเป่ือยของเกษตรกร พบว่ำควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของเกษตรกรท่ีเลีย้งสตัว์ต่ำงชนิดกันมีควำม

แตกต่ำงกัน และผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของคะแนนทัง้สำมหวัข้อ พบว่ำ ผู้ เลีย้งสกุร มีระดบัคะแนนควำมรู้

แตกตำ่งกบัผู้ เลีย้งโคเนือ้ กระบือ และโคนม มีระดบัทศันคติท่ีแตกต่ำงกบัผู้ เลีย้งกระบือ และมีระดบัพฤติกรรมท่ี

แตกตำ่งกบัผู้ เลีย้งโคเนือ้ กระบือ โคนม และแพะ สว่นผู้ เลีย้งโคนม มีระดบัคะแนนพฤติกรรมแตกตำ่งกบัผู้ เลีย้งโค

เนือ้ และผู้ เลีย้งกระบือ และผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรู้ควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำร

ป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกร พบว่ำ ควำมรู้และทศันคติไม่มีควำมสมัพันธ์กนั ควำมรู้

และพฤติกรรม มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันในระดับควำมสัมพันธ์ท่ีไม่สูง ทัศนคติและพฤติกรรมไม่มี

ควำมสมัพนัธ์กนั  

จำกผลกำรศกึษำครัง้นีแ้สดงให้เห็นวำ่เกษตรกรในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกของประเทศไทยสว่นใหญ่มีควำมรู้เก่ียวกบั

กำรป้องกนัและควบคมุโรคอยู่ในระดบัดี แต่มีทศันคติและพฤติกรรมกำรปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัและควบคมุโรคอยู่ใน

ระดบัปำนกลำง ทัง้นี ้ควรมีกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยให้กบัเกษตรกร

อย่ำงเหมำะสมและต่อเน่ืองพร้อมทัง้มีกำรสื่อสำรให้เกษตรกรเข้ำใจได้ง่ำยถึงมำตรกำรท่ีกรมปศสุตัว์ด ำเนินกำร

เพ่ือสร้ำงเขตปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือย นอกจำกนีย้ังเป็นกำรสร้ำงทัศนคติท่ีดี และช่วยให้เกษตรกรสำมำรถ

ปรับพฤติกรรมกำรปฏิบตัิให้มีกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยท่ีดีด้วยควำมเข้ำใจและเตม็ใจตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ 

1. กรมปศุสตัว์ควรวำงแผนในกำรเฝ้ำระวงั กำรป้องกัน และควบคุมกำรระบำดของโรคปำกและเท้ำเป่ือย บน

พืน้ฐำนของควำมรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมกำรป้องกนัและควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยของเกษตรกร เน่ืองจำก

เกษตรกรบำงส่วนมีควำมรู้ท่ีดี มีทัศนคติและพฤติกรรมบำงประเด็นท่ีดีอยู่แล้ว จึงสำมำรถวำงแผนและบริหำร

จดักำรให้กำรสร้ำงเขตปลอดโรคมีประสิทธิภำพ และด ำเนินกำรได้ในระยะเวลำท่ีรวดเร็วย่ิงขึน้    

2. กำรส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยให้กบัเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบกำรท่ีมี

สว่นเก่ียวข้องในพืน้ท่ีภำคตะวนัออก ควรให้ควำมส ำคญักำรสร้ำงควำมเข้ำใจในประเดน็ควำมรู้ท่ียงัขำด เช่น เชือ้

ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยสำมำรถแพร่เชือ้ไปยงัสตัว์ตวัอื่นทัง้ก่อนและหลงัแสดงอำกำรได้ เน่ืองจำกประเด็นนีจ้ะ

ช่วยให้เกษตรกรตระหนกัในกำรเฝ้ำระวงัโรคไม่ใช่เฉพำะในสตัว์ท่ีแสดงอำกำรเท่ำนัน้ และจะสำมำรถโยงไปถึง

ทศันคติท่ีดีต่อมำตรกำรควบคมุเคลื่อนย้ำยท่ีกรมปศสุตัว์จ ำเป็นต้องท ำ เช่น กำรต้องขออนุญำตเคลื่อนย้ำยสตัว์
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เมื่อมีกำรข้ำมจังหวัด และท้ำยสุดจะโยงไปถึงพฤติกรรมกำรปฏิบัติท่ีดีในกำรป้องกันควบคุมโรค เช่น กำรท่ี

เกษตรกรมีคอกกักสัตว์ก่อนเข้ำเลีย้งร่วมฝูง หรือกำรปรับปรุงฟำร์มให้เป็นฟำร์มมำตรฐำนหรือมีระบบควำม

ปลอดภยัทำงชีวภำพ (Biosecurity system) ท่ีดีย่ิงขึน้ เพ่ือกำรพฒันำรูปแบบกำรเลีย้งสตัว์ เพ่ือกำรป้องกนัและ

ควบคมุโรคปำกและเท้ำเป่ือยได้ดีขึน้ เป็นต้น 

3. ควรมีกำรรณรงค์กำรฉีดวคัซีนซ ำ้ภำยหลงัจำกฉีดวคัซีนเข็มแรกในชีวิต 1 เดือน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงอำจเน้นใน

สตัว์ท่ียงัปฏิบตัิได้น้อย ได้แก่ กระบือ โคเนือ้ และแพะ เน่ืองจำกผลกำรศกึษำพบวำ่ ยงัมีกำรด ำเนินกำรในระดบัท่ี

น้อยกวำ่ร้อยละ 80 อย่ำงมำกเพ่ือให้ภมูิคุ้มกนัโรคระดบัฝงูสตัว์ในพืน้ท่ีสงูขึน้ 

4. ควรสร้ำงระบบกำรรำยงำนกำรไม่พบโรคปำกและเท้ำเป่ือย (Negative report) เพ่ือเป็นฐำนข้อมลูกำรพบ

หรือไมพ่บโรค จำกกำรศกึษำทศันคติท่ีพบวำ่เกษตรกรเห็นกำรแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์เมื่อพบสตัว์ป่วยเป็นสิ่งท่ีควร

กระท ำ ซึ่งในมุมมองของภำครัฐนับได้ว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวงัโรค 

นอกจำกนีก้ำรหำช่องทำงให้เกษตรแจ้งกำรสงสยักำรเกิดโรคระบำดได้สะดวกย่ิงขึน้ เช่น กำรใช้โทรศพัท์แจ้งปศุ

สตัว์อ ำเภอกำรแจ้งผ่ำนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แจ้งท่ีปศสุตัว์ต ำบล หรือแจ้งท่ีอำสำปศสุตัว์ประจ ำหมู่บ้ำน 

จะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้เกษตรกรและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวงัโรคให้ดีย่ิงขึน้ 

กิตติกรรมประกำศ 

ขอขอบคุณส ำนักควบคุม ป้องกันและบ ำบัดโรคสัตว์ ท่ีให้กำรสนับสนุนในกำรศึกษำงำนวิชำกำรนี ้เจ้ำหน้ำท่ี

ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดัและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในจงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด นครนำยก ระยอง 

และสระแก้ว ท่ีให้ควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บข้อมูลแบบสอบถำม เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 2 ท่ีช่วย

รวบรวมข้อมูล สตัวแพทย์หญิงอรพันธ์ ภำสวรกุล ผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสตัว์ปีก 

(ไข้หวัดนก) ท่ีให้ค ำปรึกษำในกำรเขียนงำนวิชำกำรสัตวแพทย์หญิงนพวรรณ บัวมีธูป ท่ีให้ค ำปรึกษำในกำร

วิเครำะห์ข้อมลู และบุคลำกรส่วนโรคสตัว์เคีย้วเอือ้ง ส ำนกัควบคมุ ป้องกนัและบ ำบดัโรคสตัว์ทุกท่ำนท่ีให้ควำม

ร่วมมือในกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบุคคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงำนวิจยันีท่ี้ไม่ได้กล่ำวถึง ท่ีท ำให้ผลงำน

วิชำกำรนีส้ ำเร็จลลุว่งด้วยดี 
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ผลของระยะเวลาปรับสมดุลของตัวอสุจิต่อคุณภาพน า้เชือ้แช่แข็งโคเนือ้และโคนม ตรวจด้วย

เคร่ือง CASA และวิธี Flow cytometry 

 

รพีพรรณ เอือ้เวชนิชกุล1        สรำวธุ ฉำยประสำท1        พิชิตดวง เจิมปลัง่1        

จตพุร พงษ์เพ็ง1       กลุณสรรค์ สำยขนุ2    

 

บทคัดย่อ 

ผลของระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุตอ่คณุภำพน ำ้เชือ้แช่แข็งโคเนือ้พนัธุ์ชำร์โลเล่ย์  6 ตวั และโคนม

พนัธุ์โฮลสไตน์ฟรีเช่ียน 8 ตวั ในกำรทดลอง 3 สปัดำห์ๆ ละครัง้ ใช้ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุ 3, 4 และ 5 

ชม. ท่ี 4-6oซ ในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ egg yolk Tris ตรวจคณุภำพน ำ้เชือ้แช่แข็งด้วยเคร่ือง CASA (computer 

assisted semen analysis) และเคร่ือง flow cytometer  พบว่ำ ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุ 4 และ 5 ชม. 

ดีกวำ่ 3 ชม.  (P<0.05) โดยมีจ ำนวนตวัอสจิุท่ีมีกำรเคลื่อนท่ี จ ำนวนตวัอสจิุท่ีเคลื่อนท่ีไปข้ำงหน้ำ และจ ำนวนตวั

อสจิุท่ีมีกำรเคลื่อนท่ีเร็วมำกสงูกว่ำ ลกัษณะกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุวดัด้วยค่ำ ALH  ดีกว่ำ รวมถึงมีจ ำนวนตวั

อสจิุท่ีมีเย่ือหุ้มตวัอสจิุและอะโครโซมสมบรูณ์มำกกวำ่  

 คณุภำพน ำ้เชือ้แช่แข็งโคนมดีกวำ่โคเนือ้แม้ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุจะผนัแปร  จ ำนวนตวัอสจิุ

ท่ีเคลื่อนท่ีไปข้ำงหน้ำ และจ ำนวนตวัอสจิุท่ีเคลื่อนท่ีเร็วมำกในโคนมสงูกว่ำโคเนือ้ ตวัอสจิุโคนมมีควำมเร็วในกำร

เคลื่อนท่ี ลกัษณะกำรเคลื่อนท่ีวดัด้วยค่ำ ALH  ดีกว่ำตวัอสจิุโคเนือ้ (P<0.05) ควำมสมบูรณ์ของเย่ือหุ้มตวัอสจิุ

และอะโครโซมในน ำ้เชือ้แช่แข็งโคนมหลงัละลำยก็สงูกวำ่ (P<0.05) ในกำรทดลองนี ้ระยะเวลำปรับสมดลุของตวั

อสจิุ 4 ถงึ 5 ชม. ดีกวำ่ 3 ชม. น ำ้เชือ้โคนมหลงัผ่ำนกระบวนกำรแช่แข็งแล้วมีคณุภำพดีกวำ่น ำ้เชือ้โคเนือ้ 

 

 

 

 

ค าส าคัญ: ตวัอสจุิโค น ำ้เชือ้แชแ่ข็งโค ระยะเวลำปรับสมดลุ 
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Effect of Equilibration Times on Frozen Semen Quality of Beef and Dairy Bulls 

 

Rapiphan Uavechanichkul1    Sarawut Chaiprasat1    Phichitduang Joemplang1     

Jatuporn Pongpeng1     Kunnasant Saikhun2      

  

Abstract 

 The effect of equilibration times on freezing beef and dairy bull semen was conducted in 

three consecutive weeks: 6 Charolais and 8 Holstein Friesian bulls.  Bull semen were equilibrated at 

3, 4 and 5 hr. in egg yolk Tris extender at 4-6oC before freezing.  Frozen semen was assessed with 

CASA (computer assisted semen analysis) and flow cytometry.  The 4 and 5 hr. equilibration times 

gave higher frozen semen quality than the 3 hr. for sperm motility, progressive motility and rapid 

movement (P<0.05).  Kinetic movement indicated as ALH was also better for the 4 and 5 hr. than the 

3 hr. equilibration times respectively (P<0.05).  Spermatozoa with membrane integrity and acrosome 

intact were higher at 4 and 5 hr. than at the 3 hr. equilibration times (P<0.05).   

Quality of dairy bulls frozen semen was significantly better than the beef bulls upon varying 

equilibration times.  The motility, the progressive motility and the rapid movement were higher for the 

dairy than the beef bulls (P<0.05). The velocity and the ALH were better (P<0.05).  Sperm with plasma 

membrane and acrosome integrity was better (P<0.05).  In conclusion, the 4 and 5 hour equilibration 

times were better than the 3 hours.  After freezing the dairy bull semen showed better frozen semen 

quality than the beef bulls.    

 

 

 

 

Keywords: bull spermatozoa  bull deep frozen semen  equilibration times 
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บทน า 

กำรแช่แข็งน ำ้เชือ้ท ำให้เกิด over condensation ของดีเอ็นเอของตวัอสจิุเกิด sperm apoptosis  และ

เซลล์แตก (Anzar et al., 2002; Martin et al., 2004) ตวัอสจิุโคจะตำยร้อยละ 60-70% (Watson, 2000) แต่กลี

เซอรอลและไข่แดงในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ส ำหรับกำรแช่แข็งน ำ้เชือ้โค จะช่วยลดควำมเสียหำยท่ีเกิดกับตวัอสุจิ 

โดยไข่แดงป้องกนักำรเกิด cold shock ด้วยกลไกท่ีอำจเก่ียวข้องกบั low-density lipoprotein ในไข่แดง (Curry, 

2007) ส่วนกลีเซอรอลช่วยลดกำรแตกของเซลล์ (Goa et al., 1995) เรียกว่ำ ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุ 

(equilibration time) มีผลตอ่กำรมีชีวิตรอดของตวัอสจิุหลงักำรแช่แข็ง (Leite et al., 2010) และอตัรำกำรผสมติด

ของน ำ้เชือ้แช่แข็งโค (Martin and Emmens, 1961) กลีเซอรอลในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ช่วยลดกำรแตกของเซลล์

ขณะแช่แข็ง ถ้ำสำรละลำยเร่ิมต้นมีควำมเข้มข้นของกลีเซอรอลสงู จะช่วยลดควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรแช่แข็ง

ได้ดีกว่ำเมื่อมีควำมเข้มข้นต ่ำ (Goa et al., 1995)  แต่ถ้ำควำมเข้มข้นของกลีเซอรอลสงูไปจะท ำให้เซลล์อสุจิ

เสียหำย และถ้ำควำมเข้มข้นของกลีเซอรอลต ่ำไปก็ไมส่ำมำรถปกป้องเซลล์อสจิุได้  

กำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งโคจะใช้เวลำปรับสมดุลของตัวอสุจิระหว่ำง 4 และ 18 ชม. ท่ีอุณหภูมิ 5oซ 

(Salisbury et al., 1978)  อย่ำงไรก็ตำม มีรำยงำนวำ่กำรใช้ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุท่ีน้อยกว่ำ 4 ชม. ให้

คำ่กำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุดีท่ีสดุ (Brendtson and Foote, 1969; Wiggin and Almquist, 1975a) แตก่็มีรำยงำน

ว่ำระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ 4 ชม. ให้ผลกำรทดลองดีท่ีสดุ (Martin and Emmens, 

1958; Sullivan and Mixner, 1963; Foote and Kaproth, 2002; Leite et al., 2010; จิรุตม์และคณะ, 2547) ซึง่

ยงัไมพ่บข้อสรุปท่ีชดัเจนถงึระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุท่ีเหมำะสม (Bearden and Fuquay, 1992)  

กำรแช่แข็งน ำ้เชือ้โคเนือ้และโคนมใช้วิธีกำรเหมือนกนั (กองผสมเทียม, 2520)  แตจ่ำกกำรสงัเกตจุ ำนวน

ตวัอสจิุมีชีวิตหลงักำรแช่แข็งน ำ้เชือ้ของโคเนือ้คอ่นข้ำงต ่ำกว่ำโคนม ตวัอสจิุของสตัว์แตล่ะชนิดมีควำมแตกต่ำง

กนั พ่อพนัธุ์สตัว์ชนิดเดียวกนัอำจมีตวัอสจิุตำ่งกนั เช่น ขนำด รูปร่ำง ซึง่เป็นลกัษณะปรำกฏ แตล่กัษณะท่ีไม่

ปรำกฏให้เห็นด้วยสำยตำก็มีควำมแตกต่ำงได้ เช่น สว่นประกอบของ phospholipids ท่ีผนงัเซลล์ของตวัอสจิุ 

(Shannon and Vishwanath, 1995) ขบวนกำรเมตำบอลิซมึของตวัอสจิุ ซึง่มีผลให้กำรทนตอ่กำรแช่แข็งตวัอสจิุ

ของสตัว์แตล่ะชนิดหรือพ่อพนัธุ์แตล่ะตวัแตกตำ่งกนั (Curry, 2007)  ตวัอสจิุของโคบำงตวัไมส่ำมำรถมีชีวิตรอด

หลงักำรแช่แข็งได้ (Foote and Parks, 1993) กำรแช่แข็งน ำ้เชือ้สตัว์แตล่ะชนิดหรือแตล่ะตวัต้องกำรสภำวะท่ี

เหมำะสมตำ่งกนั อำจเป็นชนิดของน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุ หรือควำมเข้มข้นของกลี

เซอรอลในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ (Marshall, 2005)  

กำรทดลองนีจ้ึงศึกษำระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งโคเนือ้

และโคนม โดยใช้น ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ egg yolk Tris ตรวจคุณภำพน ำ้เชือ้แช่แข็งด้วย CASA (computer 
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assisted semen analysis) ตรวจควำมเสียหำยท่ีเกิดกบัอะโครโซมและเย่ือหุ้มตวัอสจิุซึง่มีผลท ำให้ตวัอสุจิไม่

สำมำรถปฏิสนธิกบัไข่ได้ (Januskauskas et al., 2003) โดยใช้วิธี flow cytometry ท่ีให้ผลกำรตรวจรวดเร็ว 

สำมำรถวดัควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีและลกัษณะกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุซึง่ไมส่ำมำรถตรวจวดัได้ด้วยสำยตำ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

วำงแผนกำรทดลองแบบ 3x2 factorial ในแผนกำรทดลองแบบ Randomized Complete Block 

Design (เสำวนีย์, 2532) โดยปัจจยัท่ีหนึ่งมีสำมระดบัคือระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุ 3, 4 และ 5 ชัว่โมง 

และปัจจยัท่ีสอง คือ พนัธุ์โค มีสองระดบัคือโคเนือ้และโคนม 

1. โคทดลองและการรีดเก็บน า้เชือ้ ท ำกำรทดลองในโคอำยุ 8-10 ปี เป็นโคเนือ้พนัธุ์ชำโรเล่ย์ 6 ตวั 
โคนมพนัธุ์โฮลสไตน์ฟรีเช่ียน 8 ตวั รวม 14 ตวั ซึง่น ำ้เชือ้มีค่ำกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุไม่ต ่ำกว่ำ 70% ตรวจควำม
ผิดปกติของตวัอสจิุตำมวิธีของ  Lagerlof (1962) ให้มีควำมผิดปกติสว่นหวัไมเ่กิน 12% ควำมผิดปกติสว่นหำงไม่
เกิน 25% เกบ็น ำ้เชือ้ด้วย artificial vagina 3 สปัดำห์ๆ ละ 1 ครัง้  

2. การเจือจางน า้เชือ้และการบรรจุหลอด  เตรียมน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ egg yolk Tris ท่ีมีควำม
เข้มข้นของกลีเซอรอลร้อยละ 6.4  (tris 30.28 ก., citric acid 17.0 ก., fructose 12.5 ก., demineralised water 
920.0 มล., glycerol 80 มล., egg yolk 250.0 มล., penicillin G sodium 1,000,000 IU และ streptomycin 
sulfate 1.0 ก.) (กองผสมเทียม, 2520) เจือจำงน ำ้เชือ้สดของโคแต่ละตวัให้มีจ ำนวนตวัอสจิุ 80 ล้ำนตวั/มล. 
บรรจุในหลอด French ministraws 0.25 มล. ท่ีอุณหภูมิห้อง 25oซ ด้วยเคร่ืองบรรจุและพิมพ์หลอดน ำ้เชือ้ 
(Integrated System, IMV, France.)  

3. การปรับสมดุลของตัวอสุจิ แบ่งหลอดน ำ้เชือ้เป็น 3 กลุม่ๆ ละ 20 หลอด ห่อให้มิดชิดด้วยผ้ำขนหนู
แห้ง วำงในตู้ควบคมุอณุหภมูิ 4-6oซ (Trigory, Valenciennes, IMV, France) ใช้ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุ 
3, 4 และ 5 ชัว่โมง  

4. การแช่แข็งน า้เชือ้ น ำหลอดน ำ้เชือ้กลุ่มท่ีระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุครบ 3, 4 และ 5 ชม. 
ตำมล ำดบั ไปแช่แข็งเหนือระดบัไนโตรเจนเหลว 2 นิว้ เป็นเวลำ 10 นำที แล้วเก็บในถงัน ำ้เชือ้แช่แข็ง 

5. การตรวจคุณภาพน า้เชือ้แช่แข็ง สุ่มหลอดน ำ้เชือ้แช่แข็ง 3 หลอดจำกโคแต่ละตัวในแต่ละกำร
ทดลองมำตรวจวิเครำะห์คณุภำพ 

5.1  กำรตรวจด้วยเคร่ืองตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ำ้เชือ้ CASAโปรแกรม IVOS Motility Analyzer 

version 12.0 (Hamilton-Thorne, Biosciences, MA., USA.) ตรวจกำรเคลื่อนท่ีและขนำดของตัวอสจิุซึง่มี

รำยละเอียดของนิยำมและสตูรกำรค ำนวณตวัชีว้ดัต่ำงๆ ท่ีได้กล่ำวไว้ในรำยงำนของ Tardif et al. (1997) และ 

Agarwal et al. (2003) ได้แก่ 



546 

 

 

-  จ ำนวนตัวอสุจิท่ีมีกำรเคลื่อนท่ี (motility) กำรเคลื่อนท่ีไปข้ำงหน้ำ (progressive motility) กำร

เคลื่อนท่ีเร็วมำก (rapid movement) กำรเคลื่อนท่ีปำนกลำง (medium movement) กำรเคลื่อนท่ีช้ำ (slow 

movement) และไมม่ีกำรเคลื่อนท่ี (static cells) 

-  ควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุวดัด้วยค่ำ path velocity (VAP), straight-line velocity (VSL) 

และ curvilinear velocity (VCL)  

-  ลกัษณะกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุวดัด้วยค่ำ amplitude of lateral head displacement (ALH), beat 

cross frequency (BCF), straightness (STR) และ linearity (LIN)  

-  ควำมยำว (elongation) และพืน้ท่ีส่วนหัวของตวัอสุจิ (area) โดยย้อมตวัอสุจิด้วยสี Ident®   

(Bioscience, MA., USA.) ก่อนตรวจ 

5.2  กำรตรวจด้วยเคร่ือง flow cytometer รุ่น FACS caliber (Becton Dickinson, NJ., USA.) เพ่ือ

ตรวจควำมผิดปกติของอะโครโซมของตวัอสจิุ (acrosome integrity) โดยย้อมด้วยสี FITC-PNA (fluorescein 

isothiocyanate-conjugated peanut agglutinin) และตรวจควำมสมบูรณ์ของเย่ือหุ้ มตัวอสุจิ (plasma 

membrane integrity) โดยย้อมด้วยสี propidium iodide (PI) วิธีกำรคือละลำยน ำ้เชือ้แช่แข็งท่ี 37oซ  30 วินำที 

เจือจำงน ำ้เชือ้ด้วย Hepes-buffered modified Tyrode medium (SP-TALP; 2.0 มิลลิโมล CaCl2, 3.1 มิลลิโมล 

KCl, 0.4 มิลลิโมล MgCl2, 100.0 มิลลิโมล NaCl, 25.0 มิลลิโมล NaHCO3, 0.3 มิลลิโมล NaH2PO4, 1.0 มิลลิ

โมล sodium pyruvate, 21.6 มิลลิโมล sodium lactate, 10.0 มิลลิโมล Hepes และ 6.0 มก./มล. BSA) 

ปริมำตร 10 เท่ำของน ำ้เชือ้ท่ีอณุหภูมิ 37oซ กรองผ่ำน 41 ไมโครเมตร nylon mesh (Spectrum, Los Angeles, 

CA, USA) จำกนัน้ย้อมด้วยสี FITC-PNA โดยใช้น ำ้เชือ้ 440 ไมโครลิตร ผสมกบัสี FITC-PNA 50 ไมโครลิตร (10 

มก./มล.) น ำไปไว้ท่ีอณุหภมูิ 37oซ 30 วินำที และย้อมด้วยสี PI ก่อนน ำไปตรวจ 

การวิเคราะห์และประมวลผล วิเครำะห์คำ่ตวัชีว้ดัตำ่งๆ ด้วยวิธี Analysis of Variance in RCBD และ

วิเครำะห์ควำมแตกตำ่งของคำ่เฉลี่ยตวัชีว้ดัด้วยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple Range Test)  

 

ผลการทดลอง 

กำรวิเครำะห์ทำงสถิติไมพ่บอิทธิพลร่วม (interaction) ระหวำ่งระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุและพนัธุ์

โค (P>0.05) กำรวิเครำะห์แต่ละปัจจยัพบว่ำ ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุ ท่ี 4 และ 5 ชม. มีจ ำนวนตวัอสจิุ

หลงัละลำยท่ีมีกำรเคลื่อนท่ีมำกกว่ำท่ี 3 ชม.  (P<0.05) รวมถึงจ ำนวนตวัอสจิุท่ีเคลื่อนท่ีไปข้ำงหน้ำ และจ ำนวน

ตวัอสจิุท่ีเคลื่อนท่ีเร็วมำก (P<0.05) (ตำรำงท่ี 1)  
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ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุท่ี 4 และ 5 ชม. ท ำให้ตวัอสจิุหลงัละลำยมีลกัษณะกำรเคลื่อนท่ีวดัด้วย

คำ่ ALH ต ่ำกวำ่ท่ี 3 ชม. (P<0.05) แตล่กัษณะกำรเคลื่อนท่ีวดัด้วยคำ่ BCF, STR และ LIN รวมถึงควำมยำวส่วน

หวัของตวัอสจิุสงูกวำ่ท่ี 3 ชม. (P<0.05) (ตำรำงท่ี 1)  

 

Table 1  Effect of Equilibration Times on Frozen Semen Quality of Bulls (Mean ± SE) 

Frozen Semen Quality 
Equilibration Times 

3 hr. 4 hr. 5 hr. 

 (n=14)                    (n=14) (n=14)                      

Sperm Number (%)                                                                  

Motility 16.5±2.5a 25.8±2.7b 32.4± 3.0b 

Progressive motility 11.8±1.5a 19.2±2.2b 24.5±2.7b 

Rapid movement 15.4±2.4a 23.6±2.5b 30.1±3.0b 

Medium movement 1.5±0.6a 2.5±0.2b 1.8±0.2a 

Slow movement 7.0±0.9a 11.5±1.3b 15.6±1.5c 

Static cells 76.5±2.8a 62.7±3.2b 51.9±2.9c 

Velocity  (m/s) 

Average path velocity: VAP  118.5±2.8 113.1±2.9 119.6±4.3 

atraight-line velocity: Va   97.3±2.3 95.9±2.8 99.3±2.7 

C rvilinear velocity: VC   212.1±6.0a 196.6±5.4b 201.4±4.9ab 

Kinetic Movement 

Amplit de of lateral head displacement:: A H 

(m) 8.8±0.2a 7.9±0.2b 7.8±0.2b 

Beat cross freq ency: BCF (HZ) 22.8±1.2a 29.9±0.8b 29.6±1.2b 

atraightness: aTR (%) 81.7±0.8a 83.9±0.8b 84.6±0.5b 

 inearity:  IN (%) 48.1±0.9a 51.0±1.2b 51.1±0.8b 

Elongation and Area 

Elonggation  (m) 51.5±0.5a 53.5±0.6b 53.6±0.5b 

Area (m2) 7.6±0.2 8.1±0.2 8.0±0.2 
ab Different superscripts between means within rows indicate significant differences (P0.05) 
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ระยะเวลำปรับสมดุลของตัวอสุจิท่ี 4 และ 5 ชม. มีจ ำนวนตวัอสุจิท่ีมีเย่ือหุ้มตวัอสุจิและอะโครโซม

สมบรูณ์มำกท่ีสดุท่ี 3 ชม. (P<0.05) (ตำรำงท่ี 2) 

 

 

Table 2  Effect of Equilibration Times on Sperm Membrane and Acrosome Integrity of Frozen Semen 

of Bulls (Mean ± SE) 

Sperm Membrane and Acrosome Integrity 

Equilibration Times 

3 hr.  

(n=14)                    

4 hr.  

(n=14)                    

5 hr. 

(n=14)                    

Membrane damaged, acrosome intact (%) 19.3±1.2a 23.4±1.1b 24.0±1.2b 

Membrane and acrosome damaged (%) 55.4±3.3a 42.9±2.8b 35.5±2.7c 

Membrane and acrosome intact (%) 24.8±2.5a 33.7±2.1b 38.0±2.4b 

Membrane intact, acrosome damaged (%) 0.2±0.1 0.1±0.0 0.1±0.0 
ab Different superscripts between means within rows indicate significant differences (P0.05) 
 

กำรวิเครำะห์ปัจจยัท่ีสองคือพันธุ์โค พบว่ำ น ำ้เชือ้แช่แข็งหลงัละลำยของโคนมมีจ ำนวนตวัอสจิุท่ีมีกำร

เคลื่อนท่ี กำรเคลื่อนท่ีไปข้ำงหน้ำ และกำรเคลื่อนท่ีเร็วมำกสงูกวำ่ในโคเนือ้ (P<0.05) ท ำนองเดียวกบัควำมเร็วใน

กำรเคลื่อนท่ี และควำมยำวสว่นหวัของตวัอสจิุซึง่สงูกวำ่ในโคเนือ้ (P<0.05) (ตำรำงท่ี 3)  

น ำ้เชือ้โคนมหลังละลำย มีเย่ือหุ้ มตัวอสุจิและอะโครโซมสมบูรณ์สูงกว่ำน ำ้เชือ้โคเนือ้หลังละลำย 

(P<0.05) (ตำรำงท่ี 4) 

Table 3  Frozen Semen Quality of Beef and Dairy Bulls (Mean ± SE) 

Frozen Semen Quality 
Beef Bulls Dairy Bulls 

(n=6) (n=8) 

Sperm Number (%)  

Motility 19.8±2.3a 29.0±2.3b 

Progressive motility 14.0± 1.6a 21.2±1.9b 

Rapid movement 18.0±2.2a 27.1±2.2b 

Medium movement 1.8±0.3 2.0±0.2 

Slow movement 10.4±1.1 12.0±1.2 

Static cells 69.7±2.7a 58.9±2.7b 
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Velocity (m/s)  

Average path velocity: VAP  108.9±2.1a 124.2±2.8b 

atraight-line velocity: Va   91.2±1.9a 103.0±2.0b 

C rvilinear velocity: VC   189.2±4.4 a 216.0±3.8b 

 

Kinetic Movement  

Amplit de of lateral head displacement:: A H (m) 7.9±0.2a 8.4±0.2b 

Beat cross freq ency: BCF (HZ) 26.4±1.0 28.2±1.0 

atraightness: aTR (%) 83.4±0.6 83.4±0.6 

 inearity:  IN (%) 50.6±0.9 49.6±0.7 

Elongation and Area  

Elonggation  (m) 51.9±0.4a 53.7±0.5b 

Area (m2) 7.9±0.2 7.9±0.2 
ab Different superscripts between means within rows indicate significant differences (P0.05) 
 

Table 4  Effect of Equilibration Times on Sperm Membrane and Acrosome Integrity of Frozen Semen 

of Beef and Dairy Bulls (Mean ± SE)         

Sperm Membrane and Acrosome Integrity 
Beef Bulls Dairy Bulls 

(n=6) (n=8) 

Membrane damaged, acrosome intact (%) 18.5±1.1a    25.2±0.6b  

Membrane and acrosome damaged (%) 53.6±2.8a    37.6±2.1b  

Membrane and acrosome intact (%) 25.8±2.0a    37.1±1.8b  

Membrane intact, acrosome damaged (%) 0.1±0.1    0.1±0.0  
ab Different superscripts between means within rows indicate significant differences (P0.05) 
 
 

วิจารณ์และสรุปผล  

ช่วงระยะเวลำกำรปรับสมดลุของตวัอสจิุโคในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ เป็นช่วงท่ีมีสภำวะของแรงดนัออสโม

ติคสูง น ำ้ภำยในเซลล์อสจิุจะเคลื่อนออกจำกเซลล์ท ำให้เซลล์หดตวั แต่กลีเซอรอลและน ำ้จะแทรกซึมผ่ำนผนัง

เซลล์กลบัเข้ำไปท ำให้เกิดสมดลุทำงเคมีและเซลล์ขยำย  (Critser et al., 1988) กลีเซอรอลท ำให้โครงสร้ำงของ

เกลด็น ำ้แข็งมีขนำดเลก็ ลดกำรแตกของผนงัเซลล์ (Goa et al., 1995) ปัจจยัในกำรแทรกซมึของกลีเซอรอลผ่ำน
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ผนังเซลล์ขึน้กับสภำวะท่ีแวดล้อมเซลล์ในขณะนัน้ คือ ควำมเข้มข้น อุณหภูมิ และระยะเวลำสมัผัส ถ้ำควำม

เข้มข้นของกลีเซอรอลสงู เวลำท่ีสมัผสัเซลล์นำน อณุหภมูิสงู จะท ำให้กลีเซอรอลแทรกซมึผ่ำนเข้ำเซลล์ได้รวดเร็ว

ขึน้ (Goa et al., 1992) Salisbury et al. (1978) ได้รำยงำนระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุไว้ในช่วงกว้ำง คือ 4 

ถึง 18 ชม. ท่ีอุณหภูมิ 5oซ ดงันัน้ ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสุจิท่ีเหมำะสมจึงอำจมีกำรผนัแปรตำมสภำวะ

แวดล้อมเซลล์อสุจิขณะนัน้ซึง่หมำยถึงกำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งโคของศูนย์ผลิตน ำ้เชือ้แต่ละแห่งอำจใช้ระยะเวลำ

ปรับสมดลุของตวัอสจิุท่ีมีควำมแตกตำ่งกนัมำก  

ในกำรทดลองนีพ้บว่ำระยะเวลำปรับสมดุลของตวัอสุจิท่ีเหมำะสมคือ 4 และ 5 ชม. ในสภำวะท่ีใช้ใน

น ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ egg yolk Tris เจือจำงน ำ้เชือ้ด้วยวิธีเจือจำงน ำ้เชือ้หนึ่งขัน้ตอน และปรับสมดลุของตวัอสจิุท่ี

อณุหภูมิ 4-6oซ ซึง่ให้น ำ้เชือ้แช่แข็งท่ีมีคุณภำพดีกว่ำระยะเวลำปรับสมดุลของตวัอสุจิ 3 ชม. จำกตวัชีว้ดัต่ำงๆ 

ได้แก่ จ ำนวนตวัอสจิุ ลกัษณะกำรเคลื่อนท่ี ควำมยำวส่วนหวัของตวัอสจิุ และ จ ำนวนตวัอสจิุท่ีมีเย่ือหุ้มตวัอสุจิ

และอะโครโซมสมบรูณ์ (ตำรำงท่ี 1 และ 2) แสดงให้เห็นว่ำระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุ 3 ชม. ส ำหรับสภำะ

แวดล้อมตัวอสุจิเช่นกำรทดลองนี ้ไม่เพียงพอท่ีจะช่วยปกป้องตัวอสุจิจำกกำรแช่แข็งได้  ผลกำรทดลองนี ้

สนับสนุนรำยงำนท่ีใช้ระยะเวลำปรับสมดุลของตวัอสุจิเท่ำกับหรือมำกกว่ำ  4 ชม. โดยกลุ่มท่ีใช้น ำ้ยำเจือจำง

น ำ้เชือ้ egg yolk Tris และวิธีเจือจำงน ำ้เชือ้หนึง่ขัน้ตอนเช่นเดียวกบักำรทดลองนี ้พบวำ่ระยะเวลำปรับสมดลุของ

ตวัอสจิุ 8 ชม. (49.4%) ให้ค่ำกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุดีกว่ำเวลำ 4 ชม. (45.1%) (P<0.05) (จิรุตม์และคณะ, 

2547) ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุ 4, 8, 12, 16, 20 และ 24 ชม. (42.86-43.46%) ให้ค่ำไม่แตกต่ำงกนั 

(P>0.05) แตด่ีกวำ่เวลำ 28 ถงึ 48 ชัว่โมง (30.43-33.14%) (P<0.05) (สรำวธุและคณะ, 2551) และระยะเวลำ 4 

ชม. ให้ค่ำกำรเคลื่อนท่ี กำรเคลื่อนท่ีไปข้ำงหน้ำและควำมสมบูรณ์ของเย่ือหุ้มตวัอสุจิและอะโครโซมดีกว่ำท่ี 0 

และ 2 ชม. (P<0.05) (Leite et al., 2010) ส ำหรับกลุม่ท่ีใช้ใช้วิธีเจือจำงน ำ้เชือ้สองขัน้ตอน ซึง่ผสมกลีเซอรอลใน

ขัน้ตอนท่ีสองรำยงำนว่ำได้ค่ำกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุเมื่อระยะเวลำปรับสมดลุของตัวอสจิุเป็น 6, 12 และ 18 

ชม. สงูกวำ่เม่ือระยะเวลำเป็น 2 ชม. (P<0.01) (Sullivan and Mixner, 1963)  

ส ำหรับกำรทดลองท่ีใช้น ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ whole milk-glycerol วิธีเจือจำงน ำ้เชือ้สองขัน้ตอน พบว่ำ

ระยะเวลำ 18 ชม. ดีกวำ่ 4 ชม. คือ 46.2% และ 44.1% (P<0.01) เม่ือท ำกำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งโดยใช้ระยะเวลำ

ปรับสมดุลของตวัอสุจิ 4 และ 28 ชม. และผสมเทียมในโคสำว 14,775 ตวั ได้อตัรำกำรไม่กลบัสดัท่ี 56 วนั ไม่

แตกตำ่งกนัคือ 74.3% และ 73.9% (P>0.90) (Foote and Kaproth, 2002)  

อย่ำงไรก็ตำมผลกำรศกึษำครัง้นีข้ดัแย้งกบักลุม่ท่ีรำยงำนวำ่ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุน้อยกว่ำ 4 

ชม. ให้ผลดีกว่ำ  แต่เป็นกำรทดลองท่ีใช้น ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้  skim-milk วิธีเจือจำงน ำ้เชือ้สองขัน้ตอน ซึง่พบว่ำ

ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุ 0.5 ชม. และ 2 ชม. ให้คำ่กำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุไมแ่ตกตำ่งกนัคือ 35.4% และ 

35.6%  (Wiggin and Almquist, 1975a) เวลำ 2 ชม. ให้คำ่กำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุโคดีกวำ่เวลำ 1, 4, 8  และ 16 
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ชม. (Wiggin and Almquist, 1975b) อีกกำรทดลองท่ีพบว่ำระยะเวลำ 10 วินำที (P<0.05) ดีกว่ำ 30 นำทีและ 6 

ชม. โดยให้เหตุผลว่ำอำจเน่ืองจำกตัวอสุจิสัมผัสกับกลีเซอรอลซึ่งเป็นพิษต่อตัวอสุจิในเวลำท่ีน้อยกว่ำ 

(Brendtson and Foote, 1969) อีกกำรทดลองพบว่ำ ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุมีควำมสมัพนัธ์กบัควำม

เข้มข้นของกลีเซอรอลอย่ำงมีนยัส ำคญั เมื่อควำมเข้มข้นของกลีเซอรอลเป็น 2.7, 3.0 และ 3.3% ระยะเวลำเป็น 2 

ชม. คำ่เฉลี่ยตวัอสจิุตำยจะเท่ำกบั 46, 39 และ 42% ซึง่ดีกว่ำกำรใช้ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุ 4 ชม. ท่ีมี

คำ่เฉลี่ยของตวัอสจิุตำยเท่ำกบั 51, 44  และ 46% ตำมล ำดบั (P<0.01) (Salhab and Merilan, 1991) 

 จำกรำยงำนตำ่งๆ ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุมีช่วงกว้ำงมำกจำกวินำทีเป็นหลำยชัว่โมง  เน่ืองจำก

สภำวะแวดล้อมรอบตวัอสจิุแตกตำ่งกนั เช่น ชนิดน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ วิธีเจือจำงน ำ้เชือ้ ควำมทนทำนของตวัอสจิุ

ของพ่อพนัธุ์แต่ละตวั (Critser et al., 1988; Guthrie et al., 2002) ชนิดของกลีเซอรอลก็มีผลเช่นกนั กลีเซอรอล

ชนิดเข้มข้น 87% และ 99% มีผลท ำให้จ ำนวนตวัอสจิุมีชีวิตหลงัละลำยน ำ้เชือ้แช่แข็งแตกตำ่งกนัเม่ือใช้ระยะเวลำ

ปรับสมดลุของตวัอสจิุเท่ำกนั (รพีพรรณ และคณะ, 2553)  ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุท่ีเหมำะสมของศนูย์

ผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งโคแต่ละแห่งจึงอำจแตกต่ำงกนัจำกสภำะแวดล้อมท่ีผนัแปรไป ซึง่ควรมีกำรศกึษำทดลองเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 

ในกำรทดลองนี ้น ำ้เชือ้แช่แข็งโคเนือ้มีคณุภำพด้อยกวำ่น ำ้เชือ้แช่แข็งโคนม ทัง้กำรเคลื่อนท่ี กำรเคลื่อนท่ี

ไปข้ำงหน้ำ กำรเคลื่อนท่ีเร็วมำก ควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีแบบ VAP, VSL และ VCL  รวมถึงเย่ือหุ้ มตัวอสุจิ

และอะโครโซมสมบูรณ์ (ตำรำงท่ี 3 และ 4) จำกรำยงำนกำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งพ่อพันธุ์โคเนือ้และโคนมซึ่งมี

พนัธุกรรมโคต่ำงประเทศ พบว่ำน ำ้เชือ้แช่แข็งโคเนือ้ท่ีถูกคดัทิง้ไม่ผ่ำนเกณฑ์อตัรำกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุหลงั

ละลำยน ำ้เชือ้แช่แข็ง 40% นัน้ มีปริมำณสงูกว่ำน ำ้เชือ้แช่แข็งโคนมคือ  ในโคเนือ้คดัทิง้ 21.6, 10.7, 10.5, และ 

7.8% ในโคนมคดัทิง้ 13.3, 6.8, 5.8 และ 5.7% ในปี พ.ศ. 2546-2549 ตำมล ำดบั (ข้อมลูไม่ได้ตีพิมพ์) ทัง้นี ้อำจ

เน่ืองจำกโคนมได้รับกำรคดัเลือกปรับปรุงพนัธุกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตน ำ้นมตลอดมำ (Robertson and Rendel, 

1950; Henderson, 1954) โดยใช้กำรผสมเทียม จึงต้องทดสอบควำมทนทำนต่อกำรแช่แข็งของน ำ้เชือ้ด้วย 

(freezability) เพ่ือสำมำรถน ำน ำ้เชือ้แช่แข็งไปใช้ผสมเทียมได้ โคนมท่ีน ำ้เชือ้แช่แข็งมีคุณภำพด้อยจะถูกคดัทิง้ 

ลกัษณะควำมทนทำนตอ่กำรแช่แข็งน ำ้เชือ้ก็ถกูคดัเลือกไปด้วย  แตส่ ำหรับโคเนือ้ซึง่ถกูเลีย้งในทุ่งหญ้ำ กำรจบัสดั

และกำรบังคบัสตัว์ท ำได้ยำก กำรผสมเทียมโคเนือ้จึงได้รับควำมนิยมน้อยกว่ำ (Foote, 2002) กำรคดัเลือกพ่อ

พนัธุ์และกำรทดสอบควำมทนทำนตอ่กำรแช่แข็งของน ำ้เชือ้โคเนือ้จึงไม่มำกเท่ำโคนม ซึง่อำจเป็นเหตผุลท่ีน ำ้เชือ้

แช่แข็งโคเนือ้สว่นมำกมีคณุภำพด้อยกวำ่น ำ้เชือ้แช่แข็งโคนม  

 สรุป ระยะเวลำปรับสมดลุของตวัอสจิุท่ีเหมำะสมในสภำวะแวดล้อมท่ีอณุหภูมิ 4-6oซ ในน ำ้ยำเจือจำง

น ำ้เชือ้ egg yolk Tris วิธีเจือจำงน ำ้เชือ้หนึง่ขัน้ตอนท่ีมีกลีเซอรอล 6.4% (v/v) คือ 4 หรือ 5 ชม. โดยน ำ้เชือ้โคนม

หลงัผ่ำนกระบวนกำรแช่แข็งแล้วมีคณุภำพดีกวำ่น ำ้เชือ้โคเนือ้  
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เอกสารอ้างอิง 

กองผสมเทียม. 2520. กำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็ง (Deep frozen semen) ของพ่อโคและกระบือ.  เอกสำรทำงวิชำกำร

งำนปฏิบตัิกำรเก่ียวกบัน ำ้เชือ้ ศนูย์ผสมเทียมไทย-เนเธอร์แลนด์ กองผสมเทียม กรมปศสุตัว์.  4 หน้ำ. 
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ประสิทธิภาพของวัคซีนนิวคาสเซิลเชือ้เป็น สเตรน ลาโซต้า 

                              ภายหลังการให้โดยวิธีต่าง ๆ  ในไก่ 

 

                  กมลทิพย์   ธัญพิมล1     อตัพงศ์  นำคะปักษิณ1 

 

                                                            บทคัดย่อ 

ศึกษำประสิทธิภำพของวัคซีนนิวคำสเซิลเชือ้เป็น สเตรน ลำโซต้ำ  ในไก่ปลอดเชือ้เฉพำะและ              

ไก่ฟำร์ม  เมื่อให้โดยวิธีหยอดตำ พ่นเป็นละอองและละลำยน ำ้ดื่มในไก่อำยุ 7 วนั  หำค่ำระดบัแอนติบอดี และ

ควำมคุ้มโรคจำกกำรฉีดเชือ้พิษทบั ภำยหลงักำรให้วคัซีน 14 วนั และ 28 วนั พบว่ำภำยหลงักำรให้วคัซีน 14 วนั   

ทัง้ไก่ปลอดเชือ้เฉพำะและไก่ฟำร์มท่ีได้รับวคัซีนโดยกำรหยอดตำและกำรพ่นเป็นละออง มีระดบัแอนติบอดีสูง

กว่ำไก่ท่ีได้รับวคัซีนโดยกำรละลำยน ำ้ดื่ม (p<0.05)      ผลควำมคุ้มโรคต่อกำรฉีดเชือ้พิษทบัไวรัสนิวคำสเซิลใน

ไก่ปลอดเชือ้และไก่ฟำร์มท่ีได้รับวคัซีนทกุวิธีภำยหลงักำรให้วคัซีน  14 และ 28 วนั   ไมน้่อยกวำ่  90%   ในขณะท่ี

ไก่ท่ีไม่ได้รับวคัซีนตำยภำยใน 6 วนั สรุปได้ว่ำกำรให้วคัซีนโดยกำรหยอดตำ  พ่นเป็นละอองและละลำยน ำ้ดื่ม

สำมำรถกระตุ้นให้ไก่ปลอดเชือ้เฉพำะและไก่ฟำร์มสร้ำงควำมคุ้มโรคได้     ตำมมำตรฐำนองค์กำรโรคระบำดสตัว์

ระหวำ่งประเทศ  
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Efficacy of  Newcastle disease vaccine, La Sota strain, 

administration by different routes in chickens  

 
 

 Kamonthip Thunpimon1   Attapong  Nakapaksin1 

 
                                            Abstract 

A study on the efficacy of  Newcastle  disease vaccine, La Sota strain, in specific- pathogen- 

free (SPF) chickens and farm chickens administration by three different routes:- eye-drop, spray and  

drinking water, in 7- day-old chickens were carried out. Antibody titer and efficacy of the vaccine 14 

and 28 days post administration were evaluated. The results showed that both SPF and farm chickens 

administration via eye-drop and spray, 14 days post vaccination, produced antibody titer higher than 

drinking water route (P<0.05). The protection against virulent Newcastle disease virus, 14 and 28 

days post administration, in all vaccinated chickens were not less than 90% while all the control died 

within 6 days. In conclusion, the vaccine administration by eye-drop, spray and  drinking water can 

protect both SPF and farm  chickens according to the OIE standard. 
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บทน า 

โรคนิวคำสเซิลเป็นโรคติดต่อในไก่ท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงในอุตสำหกรรมกำรเลีย้งไก่  

เกิดจำกเชือ้ไวรัสนิวคำสเซิลซึง่มีสำรพนัธุกรรมชนิด  RNA  มีปลอกหุ้ม (enveloped) จดัอยู่ในสกุล Avulavirus  

วงศ์ Paramyxoviridae  (Mayo, 2002)  ควำมรุนแรงของโรคจะแตกต่ำงกนัขึน้อยู่กบัชนิด อำยุของสตัว์  สเตรน

ของไวรัส  และปัจจยัอื่นๆ ไวรัสสเตรนอ่อนสำมำรถท ำให้เกิดโรครุนแรงได้  ถ้ำเกิดร่วมกับกำรมีเชือ้อื่นอยู่ในตวั

สตัว์ หรือภำยใต้สภำวะแวดล้อมท่ีไม่ดี  ส่วนไวรัสสเตรนรุนแรงอำจท ำให้ไก่ตำยท่ีมีควำมไวรับต่อเชือ้ตำยได้ถึง 

100 % (Alexander and Senne, 2008)   กำรป้องกนัโรคโดยพืน้ฐำนประกอบด้วยกำรจดักำรท่ีดี ระบบควำม

ปลอดภยัทำงชีวภำพของฟำร์ม  และกำรให้วคัซีนป้องกนัโรค 

 วคัซีนนิวคำสเซิลท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัมีทัง้วคัซีนชนิดเชือ้เป็นและเชือ้ตำย   ส ำหรับวคัซีนเชือ้เป็นสำมำรถ

กระตุ้นให้เกิดทัง้ภูมิคุ้มกนัเฉพำะท่ี (local immunity) และภูมิคุ้มกนัในกระแสเลือดและสำรคดัหลัง่ (humoral  

immunity)  สว่นวคัซีนเชือ้ตำยจะกระตุ้นให้เกิดภมูิคุ้มกนัในกระแสเลือดและสำรคดัหลัง่เป็นหลกั วคัซีนเชือ้เป็นท่ี

ใช้กนัอย่ำงแพร่หลำยคือวคัซีนเชือ้เป็นท่ีผลิตจำกไวรัสสเตรนออ่น  เช่น  ฮิชเนอร์ บี 1,   ลำโซต้ำ, โคลน 30 และ วี

จี/วีเอ  เพรำะมีประสิทธิภำพสงูในกำรป้องกนัโรค (Rauw et al., 2009)        อย่ำงไรก็ตำมกำรให้วคัซีนเชือ้เป็นใน

ปัจจบุนัยงัมีข้อจ ำกดัเน่ืองจำกลกูไก่ท่ีเพ่ิงฟักจะมีแอนติบอดีท่ีได้รับจำกแม่ (maternal derived antibody, MDA) 

ท่ีส่งผ่ำนมำทำงไข่แดงอยู่ในซีรัมท ำให้สำมำรถป้องกนัเชือ้ไวรัสได้ (Kramer and Cho., 1970 ; Hamal et al., 

2006)  ซึง่จะมีผลยบัยัง้กำรเพ่ิมจ ำนวนของไวรัสในวคัซีนเชือ้เป็น  ท ำให้กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อวคัซีน

ยืดระยะเวลำออกไปหรืออำจสร้ำงภูมิคุ้ มกนัได้เพียงระดบัหนึ่งถ้ำดจูำกระดบัแอนติบอดีในกระแสเลือด (Bell et 

al.,1991 ; Westbury et al., 1984)   วิธีกำรให้วคัซีนเชือ้เป็นท่ีได้ผลดีท่ีสดุคือกำรให้วคัซีนเมื่อ MDA ในไก่ลดลง

ซึง่จะท ำให้สำมำรถตอบสนองต่อกำรสร้ำงภูมิคุ้มโรคได้ดี   แต่เน่ืองจำกยงัคงพบ MDA ในฝูงไก่ไม่เท่ำกนั จึงไม่

สำมำรถให้วคัซีนเม่ือ MDA ลดลงทัง้ฝงูได้ (Rauw et al., 2009)    ดงันัน้ในพืน้ท่ีท่ีมีอบุตัิกำรณ์ของโรคอยู่จงึยงัคง

ต้องให้วคัซีนในไก่ตัง้แตอ่ำยยุงัน้อยเพ่ือป้องกนักำรเกิดโรคในฝูงต่อไป   นอกจำกปัจจยัของ MDA แล้ว วิธีกำรให้

วคัซีนก็มีผลต่อกำรสร้ำงระดบัแอนติบอดีของไก่ด้วยเช่นกัน   ซึง่วิธีกำรให้วคัซีนเชือ้เป็นสำมำรถท ำได้หลำยวิธี  

เช่น หยอดตำ  หยอดจมกู  ละลำยน ำ้ดื่ม หรือ พ่นเป็นละออง เป็นต้น  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัค ำแนะน ำกำรใช้ของผู้ผลิต

วัคซีน นอกจำกนีก้ำรพิจำรณำรูปแบบของกำรให้วัคซีนขึน้อยู่กับขนำดของฟำร์ม และปัญหำกำรเกิดโรค             

ในพืน้ท่ี   ซึ่งวิธีกำรให้วคัซีนโดยกำรหยอดตำหรือหยอดจมกูไม่สะดวกส ำหรับฟำร์มท่ีมีไก่จ ำนวนมำก เน่ืองจำก

ต้องใช้แรงงำนคนในกำรจบัสตัว์และกำรต้อนไก่ในวงแคบ ๆ ท ำให้ไก่เครียดหรือเบียดกนัจนเกิดกำรสญูเสียขึน้ 

และใช้ระยะเวลำนำนในกำรท ำวัคซีน   ผู้ เลีย้งไก่ส่วนใหญ่จึงนิยมให้วคัซีนโดยวิธีกำรละลำยน ำ้หรือพ่นเป็น

ละอองเพรำะสะดวก ประหยดัแรงงำนและเวลำมำกกวำ่    
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                   วคัซีนนิวคำสเซิลเชือ้เป็นสเตรน ลำโซต้ำ  ท่ีผลิตโดยส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สตัว์  กรมปศุสตัว์  

สำมำรถให้ควำมคุ้มโรคต่อกำรฉีดเชือ้พิษทบัในไก่ปลอดเชือ้เฉพำะซึง่ไม่มี MDA ได้ตำมมำตรฐำน (OIE, 2009)  

ไมว่ำ่จะให้ด้วยวิธีกำรหยอดตำหรือจมกู พ่นเป็นละออง หรือละลำยน ำ้ดื่ม  (ข้อมลูไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่)  ดงันัน้จึง

ท ำกำรศกึษำประสิทธิภำพของวคัซีนเม่ือให้โดยวิธีกำรดงักลำ่วในไก่ฟำร์มเพ่ือให้ทรำบผลของวคัซีนเมื่อให้ในไก่ท่ี

มี MDA ว่ำจะสำมำรถให้ควำมคุ้มโรคได้ดีเช่นเดียวกบัไก่ปลอดเชือ้เฉพำะหรือไม่     ทัง้นีเ้พ่ือเป็นข้อมูลในกำร

แนะน ำวิธีใช้วคัซีนท่ีเหมำะสมและเสริมสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัเกษตรกรผู้ใช้วคัซีนตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

สัตว์ทดลอง 

1.ไก่ปลอดเชือ้เฉพำะโรคตำมระบ ุ18 โรค สำยพนัธุ์ LSL จำกส ำนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์  อำยุ   1 วนั    

จ ำนวน  160 ตวั  

2. ไก่ฟำร์มพนัธุ์ Hisex Brown  ซือ้จำกฟำร์มเอกชน  อำย ุ1 วนั  จ ำนวน  160 ตวั  น ำมำเลีย้งท่ีส ำนกั 

เทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ จนอำย ุ7 วนั จงึเร่ิมท ำกำรทดลอง 

วัคซีน 

                                 วัคซีนนิวคำสเซิลเชือ้เป็นสเตรน ลำโซต้ำ ชนิดดูดแห้ง ชุดท่ี 3/55 ผลิตโดยส ำนักเทคโนโลยี                 

ชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสตัว์ ขนำดบรรจุ 100 โด๊ส  มีปริมำณไวรัสไม่น้อยกว่ำ  106  fifty percent embryo 

infectious dose (EID50)/โด๊ส  

ไวรัส 

              1. ไวรัสนิวคำสเซิลสเตรนรุนแรง สำยพนัธุ์ท้องถ่ิน มีควำมรุนแรง  109.1 fifty percent chicken lethal 

dose (CLD50) /มล.     เก็บรักษำไว้ท่ีอณุหภมูิ  - 80O ซ ใช้เป็นเชือ้พิษทบั                

              2.ไวรัสนิวคำสเซิลสเตรน  เอฟ  เก็บรักษำไว้ท่ีอณุหภูมิ  - 80O ซ ใช้เป็นแอนติเจนในกำรทดสอบด้วยวิธี  

haemagglutination inhibition (HI)   

 เม็ดเลือดแดงไก่ 

               เตรียมโดยเจำะเลือดจำกไก่ปลอดเชือ้เฉพำะ ผสมสำรละลำย  Alsever’s   ในปริมำตรท่ีเท่ำกัน              

ล้ำงด้วย  0.01M  phosphate buffered saline (PBS)  pH 7.0-7.2  โดยกำรป่ันเหว่ียงท่ี 500 x g  เป็นเวลำ 5 

นำที  จ ำนวน 3 ครัง้ แล้วเติม PBS ท ำให้เป็นเมด็เลือดแดง 1 % (V/V) 

การเตรียมและให้วัคซีน 

              ละลำยวคัซีนนิวคำสเซิลจ ำนวน  6 ขวด ด้วยน ำ้กลั่น ให้ได้ปริมำตร 100 โด๊ส/ มล. แบ่งวัคซีน             

เพ่ือใช้ในกำรทดลองให้วคัซีนไก่ด้วยวิธีตำ่งๆ ดงันี ้
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              1. กำรหยอดตำ ผสมวคัซีน 1 มล. ในน ำ้กลัน่ 2 มล.น ำไปหยอดตำไก่ตวัละ 30 ไมโครลิตร  

              2. กำรพ่นเป็นละออง ผสมวคัซีนด้วยอตัรำส่วน วคัซีนต่อน ำ้กลัน่ เท่ำกบั 1:100   ปริมำตรทัง้หมด 80 

มล. น ำไปพ่นเป็นละอองให้ไก่  

             3. กำรละลำยน ำ้ดื่ม ผสมวคัซีนด้วยอตัรำส่วน วคัซีนต่อน ำ้กลัน่ เท่ำกบั 1:100 ปริมำตรทัง้หมด  1,200 

มล. โดยคิดปริมำตรน ำ้ให้ไก่กิน 15 มล. /ตวั  น ำไปเทใสใ่นท่ีให้น ำ้ไก่กิน                           

             แบ่งไก่ปลอดเชือ้เฉพำะและไก่ฟำร์มอำย ุ7 วนั ออกเป็นชนิดละ  4 กลุม่ ๆ ละ 40 ตวั  ดงันี ้  กลุม่ท่ี 1  ให้

วคัซีนโดยกำรหยอดตำ      กลุ่มท่ี 2  ให้วคัซีนโดยกำรพ่นเป็นละออง    กลุ่มท่ี 3  ให้วคัซีนโดยกำรละลำยน ำ้ดื่ม

โดยให้ไก่อดน ำ้ก่อนให้วคัซีนเป็นเวลำ  2 ชัว่โมง   และกลุม่ท่ี 4   เป็นกลุม่ควบคมุไมไ่ด้รับวคัซีน 

 

 

การให้เชือ้พษิทบั    

                แบ่งไก่ทดลองแตล่ะกลุม่ออกเป็นกลุม่ละ 20 ตวั ภำยหลงักำรให้วคัซีน 14  และ 28 วนั  ให้เชือ้พิษทบั

ไวรัสนิวคำสเซิลปริมำณ 106 CLD50 ตอ่ตวั โดยกำรหยอดตำในไก่ทกุกลุม่ บนัทกึอำกำรป่วยและตำยเป็นเวลำ 14  

วนั  ไก่ท่ีได้รับวคัซีนต้องไม่แสดงอำกำรป่วยหรือตำยด้วยโรคนิวคำสเซิลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ   90 % ในขณะท่ีไก่

กลุม่ควบคมุต้องตำยภำยใน 6 วนั (OIE, 2009) 

การตรวจทางซีรัมวิทยา  

          ก่อนกำรทดลองสุม่เจำะเลือดไก่ปลอดเชือ้เฉพำะและไก่ฟำร์มกลุ่มละ 20 ตวั หลงัให้วคัซีน 14 และ 28 

วนั  หรือก่อนกำรฉีดพิษทับทุกกลุ่ม น ำซีรัมมำตรวจหำแอนตีบอดีต่อไวรัสนิวคำสเซิล  ด้วยวิธี HI  แบบ micro 

method (Allan and Gough, 1974)  โดยเติมสำรละลำย  PBS  ปริมำตร 25 ไมโครลิตร ลงในไมโครเพลทแบบ

พลำสติกก้นรูปตวัยจู ำนวน 12 หลมุ โดยมีหลมุท่ี 12 เป็น negative control แล้วเติมซีรัมปริมำตร 25 ไมโครลิตร 

เจือจำงซีรัมแบบ 2-fold dilution ท่ีควำมเจือจำง 1:2  ถึง 1: 2,048  จำกนัน้เติมแอนติเจน (4 HA unit) ปริมำตร 

25 ไมโครลิตรลงไปจนถงึหลมุท่ี 11  ตัง้ทิง้ไว้ท่ีอณุหภมูิห้องเป็นเวลำ 30 นำที  เติมเมด็เลือดแดงควำมเข้มข้น 1% 

(V/V)  ปริมำตร 25 ไมโครลิตรลงในทกุหลมุ เคำะเพลทเบำ ๆ ให้เข้ำกนั ตัง้ทิง้ไว้ท่ีอณุหภูมิห้องเป็นเวลำ 40 นำที  

อ่ำนผลระดับแอนติบอดีต่อไวรัสนิวคำสเซิลท่ีค่ำควำมเจือจำงของซีรัมสูงสุดท่ีสำมำรถยับยัง้กำรจับกลุ่ม

ตกตะกอนของเมด็เลือดแดงได้อย่ำงสมบรูณ์  

การวิเคราะห์ผลทางสถติิ 

  หำค่ำเฉลี่ยเรขำคณิตของระดบัแอนติบอดี   (Geometric mean titer,  GMT)   ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

(standard deviation, SD)   และหำควำมแตกต่ำงของระดบัแอนติบอดีในไก่แต่ละกลุ่มต่อวคัซีนนิวคำสเซิลโดย

วิธี  t-test ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95 %  
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                                                      ผล  

ในไก่ปลอดเชือ้เฉพำะไมพ่บแอนติบอดีตอ่ไวรัสนิวคำสเซิลก่อนให้วคัซีน  และพบวำ่ภำยหลงัให้วคัซีน 14 

และ 28 วนั  ไก่กลุ่มท่ี 1 และ 2  มีค่ำเฉลี่ยระดบัแอนติบอดีไม่แตกต่ำงกนั (p>0.05)   ส่วนไก่กลุ่มท่ี 3 หลงัให้

วคัซีน 14 วนัมีคำ่เฉลี่ยน้อยกวำ่กลุม่ท่ี 1 และ 2 (p<0.05) ขณะท่ีหลงัให้วคัซีน 28 วนั   มีค่ำเฉลี่ยสงูกว่ำ (ตำรำง

ท่ี 1) ผลควำมคุ้มโรคในไก่กลุม่ท่ี 1-3  ภำยหลงักำรให้วคัซีน 14 และ 28 วนั พบวำ่ไก่ทกุกลุม่ท่ีได้รับวคัซีนมีควำม

คุ้มโรคไมน้่อยกวำ่ 90% (ตำรำงท่ี 2)   

 ในไก่ฟำร์มพบว่ำไก่มีระดับแอนติบอดีท่ีได้รับจำกแม่(maternal derived antibody, MDA)                      

มีคำ่เฉลี่ยเท่ำกบั (log2) 6.10   และพบวำ่ภำยหลงัให้วคัซีน 14 วนัไก่กลุ่มท่ี 1 และ 2  มีค่ำเฉลี่ยระดบัแอนติบอดี

ไม่แตกต่ำงกนั (p>0.05)   และสงูกว่ำกลุ่มท่ี 3  (p<0.05)  แต่ภำยหลงัให้วคัซีน 28 วนั  ไก่กลุ่มท่ี 2 และ 3 มี

คำ่เฉลี่ยไมแ่ตกตำ่งกนั (p>0.05)   และสงูกวำ่กลุ่มท่ี 1  (p<0.05)   (ตำรำงท่ี 3) ผลควำมคุ้มโรคในไก่กลุ่มท่ี 1-3  

ภำยหลงักำรให้วคัซีน 14 และ 28 วนั พบวำ่ไก่ทกุกลุม่ท่ีได้รับวคัซีนมีควำมคุ้มโรคไมน้่อยกวำ่ 90% (ตำรำงท่ี 4)   

                                                                             

วิจารณ์ 

  จำกผลกำรศึกษำในครัง้นีพ้บว่ำเมื่อให้วัคซีนนิวคำสเซิลเชือ้เป็นสเตรน ลำโซต้ำ ท่ีผลิตโดย                  

ส ำนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์   กรมปศสุตัว์ เพียงครัง้เดียวโดยวิธีต่ำงๆ   สำมำรถกระตุ้นกำรสร้ำงแอนติบอดีใน

ไก่ปลอดเชือ้เฉพำะท่ีไมม่ี  MDA และไก่ฟำร์มอำย ุ7 วนั ท่ีมี MDA ได้เช่นเดียวกนั โดยไก่ทัง้ 2 ชนิดกลุ่มท่ี 1 และ 

2  จะมีระดบัคำ่เฉลี่ยแอนติบอดีภำยหลงักำรให้วคัซีน  14  วนั สงูกว่ำกลุ่มท่ี 3  (p<0.05)  แสดงว่ำกำรให้วคัซีน

โดยวิธีกำรหยอดตำและพ่นเป็นละอองหยำบสำมำรถกระตุ้นให้ไก่สร้ำงแอนติบอดีต่อไวรัสนิวคำสเซิลได้ใน

ระดบัสงูเร็วกวำ่วิธีให้โดยกำรละลำยน ำ้ดื่ม  แตอ่ย่ำงไรก็ตำมไก่ทัง้  2 ชนิดท่ีได้รับวคัซีนทุกกลุ่มมีควำมคุ้มโรคต่อ

กำรฉีดเชือ้พิษทบัไวรัสนิวคำสเซิลภำยหลงักำรให้วคัซีน 14  และ 28 วนัไม่น้อยกว่ำ 90%    โดยวคัซีนสำมำรถ

เอำชนะ MDA  และสำมำรถกระตุ้นให้ไก่สร้ำงแอนติบอดีในระดบัท่ีสำมำรถให้ควำมคุ้มโรคได้ตำมมำตรฐำน

ก ำหนด  (OIE, 2009)  โดยสอดคล้องกบั Rehmani (1996) ท่ีพบว่ำวคัซีนนิวคำสเซิลสเตรน ลำโซต้ำ สำมำรถ

เอำชนะ MDA ท่ีมีระดบัสงูในไก่ได้ดีกว่ำวคัซีนสเตรน ฮิชเนอร์ บี 1 และ วี 4   และ พบว่ำกำรให้วคัซีนนิวคำส

เซิลสเตรน ลำโซต้ำ เพียงครัง้เดียวโดยวิธีกำรหยอดตำ และละลำยน ำ้ในไก่อำยุ 12 วนั  สำมำรถให้ควำมคุ้มโรค

ในไก่ตอ่เชือ้พิษทบัไวรัสนิวคำสเซิลได้ไมน้่อยกวำ่ 90 % ภำยใน 14 วนั  

   ส ำหรับไก่กลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับวัคซีน พบว่ำหลังฉีดเชือ้พิษทับในไก่ชุดแรก (อำยุ 21 วัน)                  

ไก่ปลอดเชือ้เฉพำะตำยหมดทกุตวัภำยใน 6 วนัหลงัฉีดเชือ้พิษ ในขณะท่ีไก่ฟำร์มรอด 20 % โดยมีค่ำเฉลี่ย  MDA  
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เท่ำกบั 4.45  และหลงักำรฉีดเชือ้พิษทบัไก่ชดุท่ีสอง (อำย ุ35 วนั) ไก่ทัง้ 2 ชุดตำย 100%  โดยไก่ฟำร์มมีค่ำเฉลี่ย  

MDA  เท่ำกับ 1.5  แสดงให้เห็นว่ำแม้ว่ำไก่ฟำร์มยังมีค่ำ  MDA   เมื่อมีโรคระบำดเกิดขึน้สำมำรถก่อควำม

เสียหำยได้เป็นอย่ำงมำก  ดงันัน้จึงไม่ควรให้วคัซีนช้ำเกินไป ตำมค ำแนะน ำของส ำนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ 

ระบุให้ใช้วคัซีนในไก่อำยุ  7 – 10 วนั ซึง่เป็นอำยุท่ีเหมำะสม และวคัซีนสำมำรถป้องกนัโรคได้แม้ไก่จะมี MDA 

เหลืออยู่ 

 กำรให้วคัซีนโดยกำรหยอดตำ พ่นเป็นละออง และละลำยน ำ้ดื่ม ให้ผลควำมคุ้มโรคท่ีดีเช่นเดียวกนั ซึ่ง

กำรให้วคัซีนโดยกำรหยอดตำหรือจมกูนัน้เป็นวิธีกำรท่ีสำมำรถควบคมุให้ไก่ได้รับวคัซีนในปริมำณท่ีเท่ำกนัอย่ำง

ทัว่ถงึ    ในขณะท่ีกำรให้โดยวิธีกำรพ่นเป็นละอองและละลำยน ำ้ดื่มจะสะดวกกว่ำ แต่อำจไม่สำมำรถควบคมุให้

ไก่ได้รับวคัซีนในปริมำณท่ีเท่ำกนัอย่ำงทัว่ถึงได้ ทัง้นีข้ึน้กบัอปุกรณ์และวิธีปฏิบตัิ   กำรพ่นเป็นละอองจะให้ผลดี

ในโรงเรือนเลีย้งไก่แบบปิดท่ีสำมำรถควบคมุอำกำศให้น่ิงได้ในระหว่ำงกำรให้วคัซีน ในโรงเรือนไก่ท่ีเป็นแบบเปิด

วคัซีนท่ีพ่นออกมำอำจกระจำยออกสูภ่ำยนอกได้  แตอ่ย่ำงไรก็ตำมมีกำรทดลองให้วคัซีนได้ในวนัท่ีลมสงบ พบว่ำ

ไก่ส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มโรคได้ แต่จะไม่ดีเท่ำในโรงเรือนปิด  (Allan et al., 1978)  และผลของกำรให้โดยกำรพ่น

เป็นละอองอำจท ำให้ไก่อำยุน้อยหรือไก่ท่ีมีโรคระบบทำงเดินหำยใจอยู่ก่อนแสดงอำกำรทำงระบบหำยใจได้  ซึง่

ในกำรทดลองครัง้นีค้ดัเลือกไก่ท่ีมีสขุภำพแข็งแรงและไม่พบอำกำรดงักล่ำว  ส่วนกำรให้วคัซีนโดยกำรละลำยน ำ้

ดื่มนัน้นอกจำกจะต้องเตรียมท่ีให้น ำ้ไก่อย่ำงเพียงพอ และให้ไก่อดน ำ้เป็นเวลำอย่ำงน้อย 2 ชัว่โมงก่อนให้วคัซีน  

จะต้องให้ไก่กินน ำ้ท่ีผสมวคัซีนให้หมดภำยในเวลำไม่เกิน 2 ชัว่โมง นอกจำกนัน้ น ำ้ท่ีน ำมำใช้ผสมวคัซีนต้องไม่

ปนเปือ้นสำรที่ท ำลำยไวรัสได้  เพรำะอำจท ำให้ปริมำณไวรัสในวคัซีนลดน้อยลง ไม่เพียงพอท่ีจะกระตุ้นกำรสร้ำง                

ควำมคุ้มโรค   สำรเหลำ่นี ้ได้แก่ Chlorine และ Quaternary ammonium  ท่ีมีปริมำณเพียง 1 ppm ก็สำมำรถลด

ปริมำณไวรัสลงได้อย่ำงมำก   จึงไม่ควรใช้น ำ้ท่ีมีกำรปนเปื้อน Chlorine สูง  ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ                  

น ำ้บริสุทธ์ิได้ กำรเติมหำงนมผงลงในอตัรำส่วนควำมเข้มข้น 1:400  จะสำมำรถยับยัง้ผลจำก Chlorine และ 

Quaternary ammonium  ได้ในปริมำณ 5 และ 15 ppm ตำมล ำดบั  (Gentry and Braune, 1972)   หรือใช้วิธี 

พกัน ำ้ให้ Chlorine ระเหยก่อนน ำมำใช้ 

 

สรุป 

วคัซีนนิวคำสเซิลเชือ้ป็นสเตรน ลำโซต้ำ  ท่ีผลิตโดยส ำนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์สำมำรถให้ในไก่ฟำร์ม

อำยุ 7  วันโดยกำรหยอดตำ พ่นเป็นละออง และละลำยน ำ้ดื่มได้โดยวัคซีนสำมำรถให้ควำมคุ้มโรคได้ตำม

มำตรฐำน OIE   อย่ำงไรก็ตำมควรมีกำรศกึษำประสิทธิภำพของวคัซีนในฟำร์มไก่ เพ่ือดผูลของ  กำรให้วคัซีนนี ้

เม่ือมีกำรให้วคัซีนอื่นร่วมด้วยตำมโปรแกรมกำรให้วคัซีนของฟำร์มตอ่ไป 
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ตารางที่ 1   ค่ำเฉลี่ยเรขำคณิตของระดบัแอนติบอดีของไก่ปลอดเชือ้เฉพำะต่อไวรัสนิวคำสเซิล สเตรน          ลำ

โซต้ำ ภำยหลงักำรให้วคัซีนเป็นเวลำ  14 วนั และ 28 วนั 

กลุม่ท่ี วิธีให้วคัซีน คำ่เฉลี่ยเรขำคณิตของระดบัแอนติบอดี ( log2  )  ±  SD    

  ก่อนให้วคัซีน  หลงัให้วคัซีน 14วนั  

(อำยไุก่ 21 วนั) 

หลงัให้วคัซีน 28 วนั 

(อำยไุก่ 35 วนั) 

1 หยอดตำ 0.00 ± 0.00  7.25 ± 1.68 A, a 6.25 ± 0.85 A, b 

2 พ่นเป็นละออง 0.00 ± 0.00  6.75 ± 1.45 A, a 5.70 ± 1.22 A, b 

3 ละลำยน ำ้ดื่ม 0.00 ± 0.00 5.25 ± 0.97 B. a 7.10 ± 0.97 B,b 

4 ไมไ่ด้ให้วคัซีน 0.00 ± 0.00         0.00 ± 0.00         0.00 ± 0.00 

ตวัอกัษรA,B ท่ีตำ่งกนัในแตล่ะคอลมัน์หมำยถงึมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 

ตวัอกัษร a,b ท่ีตำ่งกนัในแตล่ะแถวหมำยถงึมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิต 
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ตารางที่ 2  ควำมคุ้มโรคในไก่ปลอดเชือ้เฉพำะตอ่เชือ้พิษทบัไวรัสนิวคำสเซิล ภำยหลงักำรให้วคัซีน 14 วนัและ 28 วนั 

กลุม่ท่ี วิธีให้วคัซีน ควำมคุ้มโรค (%) 

  หลงัให้วคัซีน 14 วนั 

(อำยไุก่ 21 วนั) 

หลงัให้วคัซีน 28 วนั 

(อำยไุก่ 35 วนั) 

1 หยอดตำ 100  95  

2 พ่นเป็นละออง 90  90  

3 ละลำยน ำ้ดื่ม 90  95  

4 ไมไ่ด้ให้วคัซีน 0  0  

 

ตารางที่  3  ค่ำเฉลี่ยเรขำคณิตของระดบัแอนติบอดีของไก่ฟำร์มต่อไวรัสนิวคำสเซิล สเตรน ลำโซต้ำภำยหลัง   
กำรให้วคัซีน14 วนั และ 28 วนั 

กลุม่ท่ี วิธีให้วคัซีน คำ่เฉลี่ยเรขำคณิตของระดบัแอนติบอดี ( log2) ± SD   

  ก่อนให้วคัซีน หลงัให้วคัซีน 14วนั 

(อำยไุก่ 21 วนั) 

หลงัให้วคัซีน 28 วนั 

(อำยไุก่ 35 วนั) 

1 หยอดตำ 6.10 ± 1.21  7.25 ± 1.59 A, a 5.40 ± 0.88 A, b 

2 พ่นเป็นละออง 6.10 ± 1.21  7.60 ± 1.57 A, a 6.95 ± 0.89 B, b 

3 ละลำยน ำ้ดื่ม 6.10 ± 1.21   5.85 ± 0.99 B a 6.60 ± 1.39 B, b 

4 ไมไ่ด้ให้วคัซีน 6.10 ± 1.21         4.45 ± 1.32          1.50 ± 0.51 

A, B ตวัอกัษรที่ตำ่งกนัในแตล่ะคอลมัน์หมำยถงึมีควำมแตกตำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 

a, b ตวัอกัษรที่ตำ่งกนัในแตล่ะแถวหมำยถงึมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 

 

ตารางที่ 4  ควำมคุ้มโรคในไก่ฟำร์มตอ่เชือ้พิษทบัไวรัสนิวคำสเซิล ภำยหลงักำรท ำวคัซีน 14 วนัและ 28 วนั 

กลุม่ท่ี วิธีให้วคัซีน ควำมคุ้มโรค (%) 

  หลงัให้วคัซีน 14 วนั 

(อำยไุก่ 21 วนั) 

หลงัให้วคัซีน 28 วนั 

(อำยไุก่ 35 วนั) 

1 หยอดตำ 95  95  

2 พ่นเป็นละออง 95  90  

3 ละลำยเป็นน ำ้ดื่ม 90  95  

4 ไมไ่ด้ให้วคัซีน 20  0  
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การศึกษาอายุการจัดเก็บและประสิทธิภาพการฆ่าเชือ้แบคทีเรียของกลูตารัลดีไฮด์ 
และอัลคิลเบนซิลไดเมทลิแอมโมเนียมคลอไรด์1/ 

 
ธนิดา หรินทรานนท์2/  คนงึนิจ  ก่อธรรมฤทธ์ิ3/ จฬุำพร ศรีหนำ3/ และ สดุำรัตน์ เคยเหลำ่3/ 

 
บทคัดย่อ 

              ผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้ด้ำนกำรปศสุตัว์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฆ่ำเชือ้ในฟำร์มเลีย้งสตัว์ โรงฆ่ำสตัว์ โรงงำน
แปรรูปผลิตภณัฑ์สตัว์ และโรงงำนผลิตอำหำรสตัว์ ซึง่กำรขึน้ทะเบียนจ ำเป็นต้องมีผลกำรวิเครำะห์สำระส ำคญั 
และผลกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชือ้ประกอบกำรพิจำรณำ ดงันัน้จึงได้ท ำกำรศกึษำอำยุกำรจดัเก็บและ
ประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชือ้แบคทีเรียของกลตูำรัลดีไฮด์และอลัคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ โดยกำรเก็บ
ตวัอย่ำง 6 ผลิตภณัฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 4 ซ ำ้ๆ เก็บตวัอย่ำงทุก 4 เดือนเป็นเวลำ 28 เดือน จ ำนวน 8 ครัง้ รวม
ทัง้สิน้ 192 ตวัอย่ำง เพ่ือตรวจวิเครำะห์หำปริมำณสำรส ำคัญและทดสอบประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชือ้แบคทีเรีย 
พบว่ำผลิตภัณฑ์ท่ี 1 ประกอบด้วย Glutaraldehyde 15% W/V Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 
10% W/W และ Polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V และผลิตภณัฑ์ที่ 3 ประกอบด้วย Glutaraldehyde 
7.5% W/V Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 10% W/W และ Polyethoxylated alkyl alcohol 5% 
W/V ปริมำณสำรส ำคญัของกลตูำรัลดีไฮด์ ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนจนถึงเดือนท่ี 16 ผลิตภัณฑ์ที่ 2 
ประกอบด้วย Glutaraldehyde 10% W/V Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 10% W/W และ 
Polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V ปริมำณสำระส ำคญัของ กลูตำรัลดีไฮด์ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ค่ำควำม
คลำดเคลื่อนจนถึงเดือนที่ 24 ในขณะที่อลัคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ ทัง้ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์เด่ียวใน
ผลิตภณัฑ์ท่ี 4  5 และ 6 ท่ีมีส่วนประกอบของ Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 20% 16% และ 
10% ตำมล ำดบั และท่ีผสมรวมกบักลตูำรัลดีไฮด์ในผลิตภณัฑ์ที่  1 2 และ 3 พบว่ำปริมำณของสำรส ำคญัในทุก
ผลิตภณัฑ์ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ค่ำควำมคลำดเคลื่อนจนถึงเดือนท่ี 28 จำกกำรศกึษำอำยุกำรจดัเก็บของกลตูำรัลดี
ไฮด์และอลัคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์  โดยเฉลี่ยมีอำยุกำรจดัเก็บอยู่ช่วง 16 ถึง 24 เดือน กำร
ทดสอบประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชือ้แบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATCC 6538, Salmonella Choleraesuis 
ATCC 10708, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 พบว่ำทุกผลิตภัณฑ์สำมำรถฆ่ำเชือ้แบคทีเรียได้
จนถึง  28 เดือน 

 
 

ค าส าคัญ : อำยกุำรจดัเก็บ ประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชือ้  กลตูำรัลดีไฮด์   อลัคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 
1/เลขทะเบียนวิชำกำร : 57(2)-0312-018 
2/ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 69/1 ถ.พญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
3/กองควบคมุอำหำรและยำสตัว์ กรมปศสุตัว์ 91 หมู4่ ถนนติวำนนท์ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทมุธำนี 12000 
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Shelf life and bactericidal efficacy of glutaraldehyde and  
alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride1/ 

 
Thanida Harintharanon2/ Kanuengnit Kortrhammarit 3/ Julaporn Srinha3/  and Sudarat Kueylaw3/ 

 
Abstract 

Livestock disinfectant products are products that have been used in animal farms, 
slaughterhouse, food processing plants and feed mills to disinfect micro-organisms. The chemical 
properties in terms of concentration and efficacy of active substances are required to register as a 
disinfectant. The shelf life and bactericidal efficacy of glutaraldehyde and alkyl benzyl dimethyl 
ammonium chloride have been determined. Six glutaraldehyde and alkyl benzyl dimethyl ammonium 
chloride products have been sampled every 4 months for 8 times (28 months). For each sampling, 4 
bottles of disinfectant were sampled and each bottle was analyzed for the concentration and 
bactericidal efficacy of active substance(s) for 3 times (n = 192). The chemical analysis indicated 
that both the first disinfectant product with glutaraldehyde 15% W/V, alkyl benzyl dimethyl 
ammonium chloride 10% W/W and polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V and the third product with 
glutaraldehyde 7.5% W/V, alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 10% W/W and polyethoxylated alkyl 
alcohol 5% W/V contained glutaraldehyde as an active substance within the deviation range as long as 16 
months.  Furthermore, the second disinfectant product with glutaraldehyde 10% W/V, alkyl benzyl dimethyl 
ammonium chloride 10% W/W and polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V contained glutaraldehyde as an 
active substance within the deviation range as long as 24 months. While alkyl benzyl dimethyl ammonium 
chloride was the sole active substance of disinfectant products 4 – 6 and mixed with glutaraldehyde in 
disinfectant products 1 – 3  at the concentrations of 20%, 16% and 10%, respectively. The result indicated 
that all disinfectant products contained alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride within the deviation range 
as long as 28 months. The average shelf life of glutaraldehyde and alkyl benzyl dimethyl ammonium 
chloride ranged from 16 to 24 months. The bactericidal property of all disinfectant products against 
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Salmonella Choleraesuis ATCC 10708, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 15442 was effective up to 28 months. 

 
 
 

Key words: shelf life , bactericidal efficacy, glutaraldehyde , alkylbenzyldimethylammonium chloride  
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ค าน า 
 ตำมพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ.2535 ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ที่ใช้ด้ำนกำรปศุสตัว์  จัดเป็นวตัถุ
อนัตรำย    ท่ีกำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก หรือกำรมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับกำรขึน้ทะเบียนจำกกรมปศุ
สตัว์ ผลิตภัณฑ์  ฆ่ำเชือ้ด้ำนกำรปศสุตัว์ หมำยถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ฆ่ำเชือ้ในฟำร์มเลีย้งสตัว์ โรงฆ่ำสตัว์ โรงงำน
แปรรูปผลิตภัณฑ์สตัว์ และโรงงำนผลิตอำหำรส ัตว์ ซึ ่งกำรขึน้ทะเบียนจ ำเป็นต้องมีผลกำรวิเครำะห์
สำรส ำคัญ และผลกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชือ้ ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือกำรขึน้ทะเบียนด้วย 
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มกลูตำรัลดีไฮด์จัดเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ที่มีประสิทธิภำพสูง มีฤทธิ์ฆ่ำเชือ้ได้ทัง้
แบคทีเรีย     แกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ ยีสต์ เชือ้รำ ไวรัส โปรโตซวั รวมถึงสปอร์ต่ำงๆ เช่น แซลโมเนลลำ 
อี.โคไล ไวรัสพีอีดี (PED) ไวรัสพีอำร์อำร์เอส (PRRSV) ไวรัสปำกและเท้ำเป่ือย (FMD) และได้รับกำรยอมรับ
จำกองค์กำรอนำมยัโลก (WHO) แล้วว่ำสำมำรถฆ่ำเชือ้ไข้หวดันก (Avian Influenza H5N1) ได้ นอกจำกนีก้
ลตูำรัลดีไฮด์ไม่กดักร่อนโลหะ ยำงและพลำสติก ดงันัน้ กลตูำรัลดีไฮด์จงึถกูน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรฆ่ำเชือ้อย่ำง
แพร่หลำยและยำวนำนกว่ำ 60 ปี ทัง้ในฟำร์มเลีย้งสตัว์ โรงฆ่ำสตัว์ โรงงำนแปรรูปผลิตภณัฑ์สตัว์ และ
โรงงำนผลิตอำหำรสตัว์ อย่ำงไรก็ตำม กลตูำรัลดีไฮด์  ไม่เหมำะส ำหรับใช้ฆ่ำเชือ้ท่ีผิวหนังของมนุษย์และสตัว์ 
เน่ืองจำกมีฤทธ์ิก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนังและเนือ้เย่ือ โครงส ร้ำงจ ัดอยู ่ในกลุ ่มไดอ ัลดีไฮ ด์ 
(Dialdehyde) โมเลกุล ประกอบด้วย คำร์บอน 5 อะตอม ต่อกับหมู่อัลดีไฮด์     (H-C=O) ท่ีแขนทัง้ 2 ข้ำง 
โดยหมู่อลัดีไฮด์ท ำปฏิกิริยำกบัหมู่เอมีน (NH2, NH3+) ซึง่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้ำงเซลล์และโปรตีนของ
จุลินทรีย์ โดยกำรเช่ือมต่อแบบ Cross-links เป็นกำรรบกวนกำรท ำงำนของเอนไซม์ต่ำงๆ รวมถึงกำรสงัเครำะห์
กรดนิวคลีอิก  จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทำงกำยภำพและชีวเคมีภำยในเซลล์ท ำให้จุลินทรีย์ตำยในท่ีสุด 
(Meginley, 2012) ในกำรผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้กลตูำรัลดีไฮด์ ท่ีผสมรวมกับอลัคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโม
เนียมคลอไรด์ จะมีกำรออกฤทธ์ิยำวนำนและมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มอัลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ หรือมีชื่อเรียกว่ำเบนซัลโคเนียมคลอ
ไรด์ เป็นสำรเคมีชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติเป็นสำรลดแรงตงึผิวชนิดประจุบวก (Cationic surfactant) และเป็น
สำรประกอบในกลุ่มของควอเทอนำรีแอมโมเนียม (Quaternary ammonium compond) มีฤทธ์ิฆ่ำเชือ้แบคทีเรีย 
สำมำรถท ำงำนได้ในสภำพแวดล้อมท่ีเป็นดำ่งสงู (คนงึนิจ, 2550) อลัคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ เป็น
สำรเคมีท่ีละลำยได้ดีในเอธำนอล (Ethanol) และอะซีโตน (Acetone) แต่ละลำยได้ช้ำกว่ำในน ำ้ สำรละลำยจะมี
ลกัษณะไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อนและจะเกิดฟองเมื่อเขย่ำ อลัคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ ถูกน ำไปใช้อย่ำง
กว้ำงขวำงในหลำยกลุ่มอตุสำหกรรม โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อท ำควำมสะอำดและท ำลำยเชือ้โรค เช่น 
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด     ฆ่ำเชือ้โรค ใช้เป็นสำรก ำจัดสำหร่ำย มอส หรือตะไคร่น ำ้บนพืน้
ทำงเดิน หลงัคำบ้ำน รวมถงึในสระวำ่ยน ำ้ และผลิตภณัฑ์เจลล้ำงมือ  

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก ำหนดเกณฑ์ค่ำคลำดเคลื่อนจำกปริมำณที่ก ำหนดไว้
ของสำรส ำคัญในวัตถุอันตรำยท่ีกรมปศุสัตว์เป็นผู้ รับผิดชอบ พ.ศ. 2548 ได้ก ำหนดเกณฑ์ค่ำคลำดเคลื่อน 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548) ดงัแสดงใน  Table 1 
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Table 1  เกณฑ์ค่ำควำมคลำดเคลื่อนจำกปริมำณท่ีก ำหนดไว้ของสำรส ำคญัในวตัถุอนัตรำยท่ีใช้ด้ำนกำรปศุสตัว์
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์กำรวิเครำะห์วตัถอุนัตรำย 
 

ปริมำณของสำรส ำคญัในวตัถอุนัตรำยท่ีระบไุว้เป็น
กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตร ท่ี 20 องศำเซลเซียส 

เกณฑ์ค่ำควำมคลำดเคลื่อนท่ีอนุญำตให้มีได้จำกปริมำณ
ของสำรส ำคญัท่ีระบ ุ

500 และมำกกวำ่ ไมเ่กิน ±25 กรัม/กิโลกรัม หรือ กรัม/ลิตร 
250 ถงึน้อยกวำ่ 500 ไมเ่กิน ±5% 
100 ถงึน้อยกวำ่ 250 ไมเ่กิน ±6% 
25 ถงึน้อยกวำ่ 100 ไมเ่กิน ±10% 
น้อยกวำ่  25 ไมเ่กิน ±15% ส ำหรับวตัถอุนัตรำยท่ีมีลกัษณะเป็นของเหลว

และครีม  
ไมเ่กิน ±25% ส ำหรับวตัถอุนัตรำยท่ีมีลกัษณะเป็นของแข็ง 
ผง เกลด็ และเมด็ 

 

เน่ืองจำกผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ดังกล่ำวควรมีอำยุกำรจัดเก็บท่ีเหมำะสม รวมถึงประสิทธิภำพในกำรฆ่ำ
เชือ้ ดังนัน้ จึงได้ด ำเนินกำรศึกษำวิจัย เพ่ือทรำบควำมสัมพันธ์ของอำยุกำรจัดเก็บและประสิทธิภำพกำรฆ่ำ
เชือ้ ของผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้กลุ่มกลูตำรัลดีไฮด์และอัลคิลเบนซิลไดเมททิลแอมโมเนียมคลอไรด์ เพื่อเป็น
ข้อมูลวิชำกำรประกอบกำรพิจำรณำรับขึน้ทะเบียนวตัถุอนัตรำย และสำมำรถน ำไปแนะน ำเกษตรกรในกำร
เลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงเหมำะสม 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. การเตรียมตัวอย่าง 
1.1   ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้กลุ่ม Glutaraldehyde ผสม Alkyl benzyl dimethyl ammonium 

chloride  3 ผลิตภณัฑ์ๆ ละ 4 ซ ำ้ จ ำนวน 8 ครัง้ รวม 96 ตวัอย่ำง ดงันี ้
1.1.1   ผลิตภณัฑ์ท่ี 1 ประกอบด้วย  
 -  Glutaraldehyde 15% W/V  Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 10% 

W/W   
 - Polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V 
1.1.2   ผลิตภณัฑ์ท่ี 2 ประกอบด้วย  
 - Glutaraldehyde 10% W/V Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 10% 

W/W  
 - Polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V 
1.1.3   ผลิตภณัฑ์ท่ี 3 ประกอบด้วย   
 - Glutaraldehyde 7.5% W/V Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 10% 

W/W  
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 -  Polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V 
1.2  ผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้กลุ่ม Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 3 ผลิตภณัฑ์ ๆ ละ 

4 ซ ำ้  จ ำนวน 8 ครัง้ รวม 96 ตวัอย่ำง ดงันี ้
1.2.1   ผลิตภณัฑ์ท่ี 4 ประกอบด้วย  
 -  Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 20% W/W 
1.2.2   ผลิตภณัฑ์ท่ี 5 ประกอบด้วย  
 - Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 16% W/W  
1.2.3   ผลิตภณัฑ์ท่ี 6 ประกอบด้วย  
 -  Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 10% W/W 

1.3 แต่ละผลิตภัณฑ์เป็นตัวอย่ำงที่ผลิตชุดเดียวกัน เก็บไว้ในอำคำรสถำนที่ เพื่อจัดเก็บ
ทั่วไป ณ อณุหภมูิห้อง 

 
2. การเกบ็ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ 

2.1 เก็บตวัอย่ำงผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้ เดือนท่ี 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 เป็นระยะเวลำ 2 ปี ส่งตรวจ
วิเครำะห์ท่ีกลุ่มงำนตรวจวิเครำะห์ยำสตัว์และวตัถุอนัตรำย ส ำนกัตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ ใน
แต่ละครัง้ ส่งตรวจผลิตภณัฑ์วิเครำะห์สำรส ำคญั 3 ตวัอย่ำง (3 ซ ำ้) โดยวิธี Potentiometric Titration และอีก 1 
ตวัอย่ำงสง่ทดสอบประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชือ้ 

2.2 กลุม่งำนตรวจวิเครำะห์ยำสตัว์และวตัถอุนัตรำย ส ำนกัตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์ ท ำ
กำรทดสอบกำรฆ่ำเชือ้ Staphylococcus aureus  ATCC 6538, Salmonella Choleraesuis  ATCC 10708, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 โดยวิธี Use dilution ( AOAC, 2010) 

 
3. ค านวณหาปริมาณค่าต ่าสุดของปริมาณสารส าคัญในผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้  
โดยใช้ค่ำเกณฑ์ค่ำคลำดเคลื่อนท่ีอนุญำตให้มีได้จำกปริมำณของสำรส ำคัญท่ีระบุ น ำมำเปรียบเทียบ

กับ  ผลวิเครำะห์ท่ีปริมำณสำรส ำคญัของผลิตภณัฑ์ตำมระยะเวลำท่ีจดัเก็บ  
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการทดลอง 

1. ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญกลุ่มกลูตารัลดีไฮด์  
พบว่ำมีแนวโน้มลดลงตำมอำยุท่ีจัดเก็บ และผลกำรวิเครำะห์สำรกลุ่มอลัคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโม

เนียม คลอไรด์ มีคำ่คงท่ีไมผ่นัแปรตำมอำยท่ีุจดัเก็บ ดงัแสดงใน Table 2 และ Table 3 
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Table 2 แสดงเปอร์เซ็นต์ควำมเข้มข้นของสำรกลุ่ม  Glutaraldehyde ผสม Alkyl benzyl dimethyl 
ammonium chloride 
 

 ส่วนประกอบ 
ผลวเิคราะห์ปริมาณสารส าคัญ % 

เดือนที่เก็บตัวอย่าง (เก็บตัวอย่างทุก 4 เดือน) 
1 4 8 12 16 20 24 28 

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 
1. Glutaraldehyde 15% W/V 
2. Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 10% W/W 
3. Polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V 

 
14.5 
9.9 

 
14.4 
9.8 

 
14.3 
9.8 

 
14.3 
9.8 

 
14.2 
10.0 

 
14.0 
10.0 

 
13.9 
10.2 

 
13.8 
10.2 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 
1. Glutaraldehyde 10% W/V 
2. Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 10% W/W 
3. Polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V 

 
9.7 
10.1 

 
9.6 
10.0 

 
9.5 
10.0 

 
9.5 
9.9 

 
9.5 
9.9 

 
9.4 
9.9 

 
9.4 
9.9 

 
9.3 
9.9 

ผลิตภัณฑ์ที่ 3 
1. Glutaraldehyde 7.5% W/V 
2. Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 10% W/W 
3. Polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V 

 
7.7 
12.0 

 
7.6 
12.0 

 
7.6 
12.0 

 
7.6 
12.2 

 
7.5 
12.4 

 
7.4 
12.5 

 
7.4 
12.7 

 
7.3 
12.5 

 
Table 3 แสดงเปอร์เซน็ต์ควำมเข้มข้นของสำรกลุม่ Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 
 

ส่วนประกอบ 
ผลวเิคราะห์ปริมาณสารส าคัญ % 

เดือนที่เก็บตัวอย่าง (เก็บตัวอย่างทุก 4 เดือน) 
1 4 8 12 16 20 24 28 

ผลิตภัณฑ์ที่ 4 
Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 20% W/W 

 
19.7 

 
19.6 

 
19.8 

 
19.8 

 
20.2 

 
20.2 

 
20.2 

 
20.2 

ผลิตภัณฑ์ที่ 5 
Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 16% W/W 

 
15.8 

 
18.9 

 
15.9 

 
16.1 

 
16.2 

 
16.2 

 
16.2 

 
16.2 

ผลิตภัณฑ์ที่ 6 
Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride 10% W/W 

 
10.1 

 
10.1 

 
10.3 

 
10.2 

 
10.4 

 
10.3 

 
10.3 

 
10.6 

  
2. ค่าต ่าสุดของปริมาณสารส าคัญในผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้ 
เกณฑ์ค่ำควำมคลำดเคลื่อนท่ีอนุญำตให้มีได้จำกปริมำณสำระส ำคัญท่ีระบุตำม Table 1 ปริมำณ

ของสำรส ำคญัในวตัถอุนัตรำยท่ีระบไุว้เป็น กรัม/กิโลกรัม หรือกรัม/ลิตรท่ี 20 องศำเซลเซียส ดงันัน้สว่นประกอบ
ใน 100% ของผลิตภณัฑ์ใช้เกณฑ์ ดงันี ้

2.1 สำรส ำคญั 10% ถึงน้อยกว่ำ 25% เกณฑ์ค่ำควำมคลำดเคลื่อนท่ีอนุญำตให้มีได้จำก
ปริมำณของสำรส ำคญัท่ีระบ ุ ไมเ่กิน ±6% 

2.2 สำรส ำคญั 2.5% ถึงน้อยกว่ำ 10% เกณฑ์ค่ำควำมคลำดเคลื่อนท่ีอนุญำตให้มีได้จำก
ปริมำณของสำรส ำคญัท่ีระบ ุไมเ่กิน ±10% 
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 ดงัแสดงใน Table 4 
Table 4 คำ่ต ่ำสดุของปริมำณสำระส ำคญัท่ียอมรับได้ 

  
 

ส่วนประกอบ 
ค่าความคลาดเคล่ือน 
ที่อนุญาตให้มีได้ (%) 

ค่าต ่าสุดของปริมาณ 
สารส าคัญที่ยอมรับได้ (%) 

ปริมาณสารส าคัญ 
คดิเป็น (%) 

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 
1. Glutaraldehyde 15% W/V 
2. Alkyl benzyl dimethyl 
ammonium chloride 10% W/W 

 
ไมเ่กิน ± 6% 
ไมเ่กิน ± 10% 

 
14.1 
9.4 

 
94% 
90% 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 
1. Glutaraldehyde 10% W/V 
2. Alkyl benzyl dimethyl 
ammonium chloride 10% W/W 

 
ไมเ่กิน ± 10% 
ไมเ่กิน ± 10% 

 
9.4 
9.4 

 
90% 
90% 

ผลิตภัณฑ์ที่ 3 
1. Glutaraldehyde 7.5% W/V 
2. Alkyl benzyl dimethyl 
ammonium chloride 10% W/W 

 
ไมเ่กิน ± 10% 
ไมเ่กิน ± 10% 

 
7.425 
9.4 

 
90% 
90% 

ผลิตภัณฑ์ที่ 4 
Alkyl benzyl dimethyl 
ammonium chloride 20% W/W 

 
ไมเ่กิน ± 6% 

 
18.8 

 
94% 

ผลิตภัณฑ์ที่ 5 
Alkyl benzyl dimethyl 
ammonium chloride 16% W/W 

 
ไมเ่กิน ± 6% 

 
15.04 

 
94% 

ผลิตภัณฑ์ที่ 6 
Alkyl benzyl dimethyl 
ammonium chloride 10% W/W 

 
ไมเ่กิน ± 10% 

 
9.4 

 
90% 

 
3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชือ้แบคทเีรีย 

 ผลกำรทดสอบประสทิธิภำพกำรฆ่ำเชือ้แบคทีเรีย พบวำ่ทกุผลิตภณัฑ์มีประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชือ้
แบคทีเรีย จนเดือนท่ี 28 ดงัแสดงใน Table 5 และ 6 
Table 5 แสดงผลกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชือ้ของสำรกลุ่ม Glutaraldehyde ผสม Alkyl benzyl 
dimethyl ammonium chloride 

ส่วนประกอบ 
Use-

dilution 
เชือ้ 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
เดือนที่เกบ็ตัวอย่าง 

1 4 8 12 16 20 24 28 
ผลิตภัณฑ์ที่ 1           
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Table 6 แสดงผลกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชือ้ของสำรกลุม่ Alkyl benzyl dimethyl ammonium 
chloride  

 
วิจารณ์ 
 จำกกำรวิเครำะห์ปริมำณสำรส ำค ัญพบว่ำกล ูตำรัลดีไฮด์  ในผลิตภัณฑ์ที่ 1  และ 3 ปริมำณ
สำรส ำคญัในผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในเกณฑ์ค่ำควำมคลำดเคลื่อนจนถึงเดือนท่ี 16 และผลิตภัณฑ์ท่ี 2 ปริมำณ
สำรส ำคญัยังอยู่ในเกณฑ์ค่ำควำมคลำดเคลื่อนจนถึงเดือนท่ี 24 ในขณะท่ีอลัคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอ
ไรด์ในผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์เดี่ยว (ผลิตภณัฑ์ท่ี 4  5 และ 6) และท่ีผสมรวมกบักลตูำรัลดีไฮด์ (ผลิตภณัฑ์ท่ี 1  2 และ 3) 
ปริมำณของสำรส ำคญัในทุกผลิตภณัฑ์ยงัอยู่ในเกณฑ์ค่ำควำมคลำดเคลื่อนจนถึงเดือนท่ี 28 ปริมำณสำรส ำคญัขอ
งกลตูำรัลดีไฮด์ ในผลิตภณัฑ์ท่ี 1  2 และ 3 มีแนวโน้มลดลงตำมอำยท่ีุจดัเก็บแต่ปริมำณสำรส ำคญัของอลัคิลเบนซิล

1. Glutaraldehyde 15% W/V 
2. Alkyl benzyl dimethyl ammonium 
chloride 10% W/W 
3. Polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V 

1 : 220 S. aureus 
S. Choleraesuis 
 
P. aeruginosa 

ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 
1. Glutaraldehyde 10% W/V 
2. Alkyl benzyl dimethyl ammonium 
chloride 10% W/W 
3. Polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V 

 
1 : 75 

 
S. aureus 
S. Choleraesuis 
 
P. aeruginosa 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

ผลิตภัณฑ์ที่ 3 
1. Glutaraldehyde 7.5% W/V 
2. Alkyl benzyl dimethyl ammonium 
chloride 10% W/W 
3. Polyethoxylated alkyl alcohol 5% W/V 

 
1 : 100 

 
S. aureus 
S. Choleraesuis 
 
P. aeruginosa 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
 
ผ่ำน 

ส่วนประกอบ 
Use-

dilution 
เชือ้ 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
เดือนที่เกบ็ตัวอย่าง 

1 4 8 12 16 20 24 28 
ผลิตภัณฑ์ที่ 4 
Alkyl benzyl dimethyl ammonium 
chloride 20% W/W 

 
1 : 150 

 
S. aureus 
S. Choleraesuis 
P. aeruginosa 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

ผลิตภัณฑ์ที่ 5 
Alkyl benzyl dimethyl ammonium 
chloride 16% W/W 

 
1 : 100 

 
S. aureus 
S. Choleraesuis 
P. aeruginosa 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

ผลิตภัณฑ์ที่ 6 
Alkyl benzyl dimethyl ammonium 
chloride 10% W/W 

 
1 : 66 

 
S. aureus 
S. Choleraesuis 
P. aeruginosa 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 

 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
ผ่ำน 
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ไฮเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ ส่วนใหญ่มีค่ำคงตัวหรือมีค่ำเพ่ิมขึน้ในบำงผลิตภัณฑ์ อำจเกิดขึน้เน่ืองจำกกำร
วิเครำะห์สำรส ำคญัของแตล่ะผลิตภณัฑ์ วิเครำะห์จำกชดุกำรผลิตเดียวกนั ไม่ได้วิเครำะห์จำกผลิตภณัฑ์ขวดเดิม 
Rutala and Weber (2008) ได้รำยงำนว่ำปัจจยัท่ีมีผลท ำให้ปริมำณสำรส ำคญัในผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้ลดลง แบ่งเป็น
ปัจจัยภำยนอก เช่น อุณหภูมิ ควำมชืน้ แสง ภำชนะบรรจุ ระยะเวลำท่ีเก็บและปัจจัยภำยในของกำรเกิดปฏิกิริยำ
ต่ำงๆ ของสำร เช่น oxidation hydrolysis  ดงันัน้ เพ่ือรักษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้จึงมีกำรก ำหนด
ข้อควำมในฉลำก เช่น ต้องเก็บผลิตภณัฑ์ให้มิดชิดในภำชนะเดิมท่ีปิดแน่น มีฉลำกติดอยู่ สถำนท่ีเก็บตวัอย่ำงต้อง
แห้งและเย็น ห่ำงไกลจำกเดก็ อำหำร น ำ้ดื่ม สตัว์เลีย้ง เปลวไฟ ควำมร้อน (คนงึนิจ, 2550) 

กำรทดสอบประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชือ้แบคทีเรีย พบว่ำทุกผลิตภณัฑ์มีประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชือ้ได้จนถึง
เดือนท่ี 28 กลตูำรัลดีไฮด์เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ท่ีมีประสิทธิภำพสงู มีฤทธ์ิฆ่ำเชือ้ได้แม้มีสิ่งปนเปือ้น เช่น เลือด      
สำรคดัหลัง่ หรือมลูสตัว์ และมีฤทธ์ิกดักร่อนโลหะต ่ำ จงึมีกำรน ำมำใช้ในกำรฆ่ำเชือ้ในฟำร์มปศสุตัว์ ส ำหรับอลัคิล 
เบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ เป็นผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้ท่ีใช้ในอตุสำหกรรมอำหำร เช่น กำรผลิตนม กำรผลิต
อำหำรประเภทเนือ้หมู ไก่ และปลำ โดยใช้ฆ่ำเชือ้พืน้ผิวและอุปกรณ์ต่ำงๆ และท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ท่ี
มือ (Fazlaza and Ektelat, 2012) อย่ำงไรก็ตำมคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้ท่ีดี ต้องประกอบด้วยสำมำรถ
ท ำลำยเชือ้ได้รวดเร็วและหลำยชนิด มีควำมคงตวัแม้อยู่ในสภำวะท่ีเป็นกรดหรือด่ำง ประสิทธิภำพไม่ลดลงเมื่อ
สมัผสัสำรอินทรีย์ ไม่กดักร่อนพืน้ผิว (โลหะ พลำสติก หรือยำง) ไม่ระคำยเคืองผิวหนัง เย่ือเมือก ไม่เป็นอนัตรำย
ตอ่ร่ำงกำย ไมม่ีกลิ่นเหมน็ และไมม่ผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนอกจำกนีย้งัมีปัจจยัต่ำงๆที่เก่ียวข้องต่อกำร
ออกฤทธ์ิของผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้ เช่น ชนิดของจุลชีพ ชนิดและควำมเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำของกำรใช้ 
จ ำนวนของเชือ้ท่ีปนเปื้อน กำรปนเปื้อนของสำรอินทรีย์ท่ีติดมำกบัอปุกรณ์ (พลูศกัด์ิ, 2553) 
  

สรุปผลการทดลอง 

     จำกกำรศึกษำอำยุกำรจัดเก็บของกลูตำรัลดีไฮด์ และอัลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์  เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมคงตวัสงู โดยเฉลี่ยมีอำยุกำรจดัเก็บอยู่ในช่วง 16 ถึง 24 เดือน ส ำหรับประสิทธิภำพกำรฆ่ำเชือ้
พบว่ำสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรฆ่ำเชือ้จนถึง 28 เดือน ดงันัน้เกษตรกรที่น ำผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้ไปใช้ต้องค ำนึงถึง 
วตัถุประสงค์ของกำรใช้งำน กำรใช้ต้องใช้ตำมวิธีกำรใช้ท่ีระบบุนฉลำก โดยเฉพำะอตัรำส่วนควำมเข้มข้นในกำรใช้ 
ระยะเวลำท่ีให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพืน้ผิวและต้องท ำควำมสะอำดพืน้ผิวก่อนท ำกำรฆ่ำเชือ้ ข้อส ำคัญก่อนใช้
ผลิตภัณฑ์ทุกครัง้ต้องฉลำกให้เข้ำใจ รวมทัง้ปฏิบัติตำมข้อแนะน ำ และค ำเตือนบนฉลำกเพ่ือประสิทธิภำพและ
ควำมปลอดภยัในกำรใช้ 
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คณะท างานการจัดงานประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาต ิปี 2557 

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการปศุสตัว์แห่งชาติ 

(1)นายอยุทธ์  หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธำนกรรมกำร 

(2) นำยวีรชำติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศสุตัว์ รองประธำนกรรมกำร 1 

(3) นำงจรีุรัตน์ แสนโภชน์ หวัหน้ำกลุม่พฒันำวิชำกำรปศสุตัว์ รองประธำนกรรมกำร 2 

(4) นำงนพวรรณ ชมชยั ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพชือำหำรสตัว์ กรรมกำร 

(5) นำยวฒุิพงษ์ อินทรธรรม ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์โคเนือ้ กรรมกำร 

(6) นำยพนม มีศิริพนัธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร 

(7) นำยปรีชำ วงษ์วิจำรณ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัสขุภำพสตัว์แหง่ชำต ิ กรรมกำร 

(8) นำยเชำวฤทธ์ิ บญุมำทิต ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน กรรมกำร 

(9) นำงมณัฑนำ จินตกำนนท์ นกัวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำร กรรมกำร 

(10) น.ส. จนัทกำนต์ อรณนนัท์ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนวิเครำะห์อำหำรสตัว์ กรรมกำรและเลขำนกุำร 

(11) นำงสำวกลัยำ ฤำชำ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนกุำร 

ก. คณะท างานฝ่ายจัดการงบประมาณ 

(1) นำงมณัฑนำ จินตกำนนท์ นกัวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำร ประธำนคณะท ำงำน 

(2) น.ส.สเุมตตำ ตำมธรรม เจ้ำพนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน คณะท ำงำน 

(3) นำยคณณฏัฐ์ บณุณ์มัง่มีปภำ นำยสตัวแพทย์ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

(4) น.ส. ปิยนนัท์ ศรีจนัทร์ เจ้ำพนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน คณะท ำงำน 

(5) นำยณฐัพงศ์ ผลำชิต     พนกังำนผู้ชว่ยปศสุตัว์ คณะท ำงำน 

(6) นำงวิลำสนิี จงกล นกัจดักำรงำนทัว่ไป คณะท ำงำนและเลขำนกุำร 
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ข. คณะท างานฝ่ายจัดสถานที่ อาหารและเคร่ืองดื่ม 

(1)นำยปรีชำ วงษ์วิจำรณ์    ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัสขุภำพสตัว์แหง่ชำติ ประธำนคณะท ำงำน 

(2)นำยปฏิพร  ฐำปนกลุศกัดิ์    นำยสตัวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนคณะท ำงำน 

(3)นำยเกรียงศกัดิ์  ศรีแก้วเขยีว นำยชำ่งเทคนิคช ำนำญงำน คณะท ำงำน 

(4) นำยคมกฤษ โสมนสั นำยชำ่งเทคนิคช ำนำญงำน คณะท ำงำน 

(5) นำยวสวุฒัน์ คงเมือง นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร์ คณะท ำงำน 

(6) น.ส.ชนกพร บญุศำสตร์ นกัวิชำกำรโสตทศันศกึษำ คณะท ำงำน 

(7) นำยพฤต มหำนำม นกัวิชำกำรโสตทศันศกึษำ คณะท ำงำน 

(8) น.ส. ภสัร์ฉตัรำ อคัรศิลำพชัร์ นกัวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ คณะท ำงำน 

(9) นำยสมชำย ช่ำงทอง นกัจดักำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำร คณะท ำงำนและเลขนกุำร 

(10) นำยอมร ผอ่งใส นำยชำ่งเทคนิคช ำนำญงำน คณะท ำงำนและ

ผู้ช่วยเลขำนกุำร 

ค. คณะท างานฝ่ายวิชาการ   

(1) นำงนพวรรณ ชมชยั     ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพืชอำหำรสตัว์ ประธำนคณะท ำงำน 

(2) นำยวิศำล ศรีสริุยะ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์สกุร คณะท ำงำน 

(3) นำงจรีุรัตน์ แสนโภชน์ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์โคนม คณะท ำงำน 
 

(4) น.ส.อรพนัธ์  ภำสวรกลุ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรป้องกนัและควบคมุโรค

ไวรัสในสตัว์ปีก 

คณะท ำงำน 

(5) นำยสนิชยั  เรืองไพบลูย์ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนสง่เสริมโคนม คณะท ำงำน 

(6) นำยวฒุิพงษ์  อินทรธรรม ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์โคเนือ้ คณะท ำงำน 

(7) นำยกิตติ  กบุแก้ว ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์กระบือ คณะท ำงำน 
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(8) นำงวิรงรอง  หุน่สวุรรณ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนควบคมุโรคติดตอ่ระหวำ่ง

สตัว์และคน 

คณะท ำงำน 

(9) น.ส.จนัทกำนต์ อรณนนัท์ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนวิเครำะห์อำหำรสตัว์ คณะท ำงำน 

(10) น.ส.สจิุตรำ  พงษ์วิวฒัน์    ผู้ เช่ียวชำญด้ำนตรวจสอบคณุภำพเนือ้สตัว์ 
และผลติภณัฑ์จำกเนือ้สตัว์ 

คณะท ำงำน 

(11) นำยไกรวรรณหงษ์ยนัตรชยั ผู้ เช่ียวชำญด้ำนวิจยักำรผสมเทียมและควำม
สมบรูณ์พนัธุ์ 

คณะท ำงำน 

(12) นำงลดัดำ ตรงวงศำ ผู้ ช่ียวชำญด้ำนวจิยัโรคสตัว์ปีกและสตัว์ใหญ่ คณะท ำงำน 

(13) นำงธนิดำ  หรินทรำนนท์ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนมำตรฐำนสนิค้ำปศสุตัว์

ระหวำ่งประเทศ 

คณะท ำงำน 

(14) นำงมำล ี ธีรำนสุนธ์ิ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนชีวเคมแีละพิษวทิยำ คณะท ำงำน 

(15) นำยวิวฒัน์ ชยัชนะศิริวิทยำ นำยสตัวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

(16)  น.ส.อภินนัท์ จินดำนิรดลุ นกัวชิำกำรสตัวบำลปฏิบตักิำร คณะท ำงำน 

(17) น.ส.เยำวลกัษณ์ เลไพจิตร นกัวชิำกำรสตัวบำลช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำนและเลขนกุำร 

ง. คณะท างานฝ่ายนิทรรศการ   

(1) นำยวฒุิพงษ์ อินทรธรรม ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์โคเนือ้ ประธำนคณะท ำงำน 

(2)นำยกิตติ กบุแก้ว ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์กระบือ คณะท ำงำน 

(3) นำยคณณฏัฐ์ บณุณ์มัง่มีปภำ    นำยสตัว์แพทย์ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

(4) นำงอษุณีย์  ชะเอม นำยชำ่งศิลป์ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

(5)นำงศภุลกัษณ์  ฮำร์ริสนั นกัวิชำกำรสตัวบำลปฏิบตัิกำร คณะท ำงำนและเลขำนกุำร 

จ. คณะท างานฝ่ายลงทะเบียนและพิธีการ 

(1) นำยพนม  มศีิริพนัธุ์       ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประธำนคณะท ำงำน 

(2) นำงภทัรวรรณ  ล ำ่ด ี นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนคณะท ำงำน 

(3) น.ส.ปรำรถนำ  พลำยมำศ นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
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(4) น.ส. ศิริกลุ กลิน่ทอง นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

(5)น.ส.ธญันนัท์  สนิชยั นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

(6) นำงสวุีณำ  พนัธุ์ฤทธ์ิ เจ้ำพนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน คณะท ำงำนและเลขำนกุำร 

ฉ. คณะท างานฝ่ายประเมินผล 

(1) นำยเชำวฤทธ์ิ  บญุมำทิต ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน ประธำนคณะท ำงำน 

(2)นำงรัฐฐำ ธ ำรงโอภำส    นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 

(2) น.ส.กลัยำ ฦๅชำ   นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

(4) น.ส.จีรกร  กำฬเพ็ญ     นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำน 

(5) น.ส.นิภำพร  สมอดี     นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน   คณะท ำงำนและ

ผู้ช่วยเลขำนกุำร 

 
 

 

 






