
 



สารบัญ 

      เร่ือง      หน้า 

ภาคบรรยาย (oral presentations) 

การศึกษาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดและซีรัมโค แพะ และช้างในเขต   1 
พืน้ที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
โดย  จ ำรัส เลศิศรี  เมธำนนท์ มลูโพธ์ิ 

สมรรถนะการเจริญเตบิโต และลักษณะซากโคนมเพศผู้ที่เลีย้งเสริมโดยใช้    15 
กากมันส าปะหลังหมักเตมิยีสต์และไม่เตมิยีสต์ 
โดย  วรรณำ อำ่งทอง  ทวีศกัดิ์ ช่ืนปรีชำ  อภินนัท์ จินดำนิรดลุ  โสภณ ชินเวโรจน์ 

การศึกษาระยะเวลาการเกบ็รักษาที่มีต่อคุณภาพของอาหารผสมเสร็จหมัก    34 
โดย  สขุมุ สขุเกษม  ฉศก วสนุธรำรัตน์  แพรวพรรณ เครือมงักร 

ผลการใช้ฟางถั่วคาวาลเคดในสูตรอาหารผสมเสร็จต่อสมรรถนะการเจริญเตบิโตและ  45 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของแพะเนือ้ลูกผสมบอร์ 
โดย  โสภณ ชินเวโรจน์  วชิรวิทย์ พิชวงศ์ 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอาหารแพะเนือ้พันธ์ุลูกผสมบอร์เพื่อเพิ่ม   55 
ประสิทธิภาพ  การผลิตเนือ้ 1.1 การใช้พืชตระกูลถั่วยืนต้นในอาหารผสมเสร็จขุน 
แพะเนือ้ลูกผสมบอร์ 
โดย  โสภณ ชินเวโรจน์  ญำณิศำ รัชดำภรณ์วำนิช  อภินนัท์ จินดำนิรดลุ 

การศึกษาชนิดและปริมาณกรดไขมันในหญ้ารูซ่ี  หญ้ากนินีสีม่วงหญ้าแพงโกลา   66 
หญ้ากนินีมอมบาซาและหญ้าเนเปียร์แคระ 
โดย  ศศิพร  ช่อล ำไย  อดุร  ศรีแสง  แพรวพรรณ  เครือมงักร 

ความไวต่อยาต้านจุลชีพและยีนดือ้ยาในเชือ้แซลโมเนลลาที่แยกได้จากมูลไก่เนือ้ใน   77 
ภาคตะวันตกของประเทศไทย 
โดย  เพชรรัตน์ ศกัดินนัท์  นิรมล ศรีวงษำ  กิตติยำ ไพบลูย์กลุมำร 

การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การป้องกันโรคสัตว์ปีก ส าหรับผู้เข้าร่วม  91 
โครงการส่งเสริม การเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียน โครงการตามพระราชด าริ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดย  น้องนชุ  สำสะกลุ  เรืองสรีุย์  วงษ์ทองสำลี  กำญจนำ  ธรรมรัตน์   ชตุิพนธ์  ศิริมงคลรัตน์ 

ลักษณะทางพันธุกรรมของ Porcine Circovirus type 2 ในภาคใต้ของไทย    109 
โดย  สำยยนัต์ ย้อยด ำ  นฤพล พร้อมขนุทด  ศศิวมิล ทองม ี



ศึกษาการตกค้างของ amitraz และ tau-fluvalinate ในน า้ผึง้กับระยะเวลาหยุดใช้ในการก าจัดไรผึง้  121 
โดย  คนงึนิจ ก่อธรรมฤทธ์ิ  ศศิ เจริญพจน์  ชยัโรจน์ โพธ์ิเจริญ  วภิำดำ สริิสมภพชยั 

การประเมินคุณภาพน า้นมดบิในถังนมรวมรายฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในเขต   131 
พืน้ที่บ้านห้วยเตย  จังหวัดขอนแก่น 
โดย  ศิริประภำ ค ำโคตร  สำทิส ผลภำค  ภทัทิรำ จนัทร์อยูจ่ริง  ณฐัณิชำ ศภุธีรำรักษ์  ชญัญำภคั อบอุน่ 

การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนน า้ตาลแลคโตสและปริมาณ  140 
ของแขง็ทัง้หมดในตัวอย่างน า้นมโคดบิ 
โดย  สมชำย  วงศ์สมทุร  ศิริประภำ ค ำโคตร 

ผลของการใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลีซซิ่งเม่ือผสมเทยีมต่ออัตราผสมติดในกระบือปลักไทย 162 
โดย  กมลชนก สร้อยเพชร  ณรงค์กร เกษมสขุ 

ผลของการท าวัคซีนปากเท้าเป่ือยต่อคุณภาพน า้เชือ้แพะพันธ์ุบอร์ในภาคใต้ของไทย  175 
โดย  วิศิษฐ ทองเทีย่ง  จ ำลอง  วรศรี 

ระดับแร่ธาตุที่จ าเป็นในซีรัมแม่โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์หลังคลอดในเขตจังหวัดลพบุรี  184 
โดย  อรุณ จนัทร์กระจ่ำง  นสุสรำ วฒันกลุ  จริยำ บญุจรัชชะ  สวุศิิษฏ์ สรุฤทธิพงศ์ 

ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อลักษณะความสมบูรณ์พันธ์ุของโคนมลูกผสมในประเทศไทย 193 
โดย  สำยณัห์  บวับำน  จรีุรัตน์  แสนโภชน์  สมศกัดิ์  เปรมปรีดิ์ 

ผลของโปรเจสตนิชนิดสอดช่องคลอดและชนิดฝังใต้ผิวหนังเพื่อผสมเทยีมแบบก าหนดเวลา 209 
ต่อการตัง้ท้องในกระบือปลักไทย 
โดย  ฉตัรชยั สบืค ำ  กิตตศิกัดิ์ แสงสกลุ 

เปรียบเทยีบวิธีเหน่ียวน าการเป็นสัดด้วย Ovsynch และโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด  216 
โดยผสมเทยีมแบบก าหนดเวลาในแพะพืน้เมืองลูกผสมในภาคใต้ของประเทศไทย 
โดย  จกัรภพ  จนัทร์สะอำด  วิศษิฐ  ทองเทีย่ง  วิทยำ ขจีรัมย์  อรุณ  ชมุแก้ว 

ผลของฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งคร่ึงโดส ในการเหน่ียวน าการเป็นสัดด้วยวิธี Ovsynch  226 
ในโคลูกผสมบราห์มันไทยพืน้เมืองในภาคใต้ของประเทศไทย 
โดย  จกัรภพ  จนัทร์สะอำด  วิทยำ ขจีรัมย์  อรุณ  ชมุแก้ว 

การใช้เทคนิค Immunohistochemisty ในการตรวจหาเชือ้ไวรัสโรคปากและเท้าเป่ือยไทป์โอในเนือ้เยื่อโค 234 
โดย  ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ  ปรำณี รอดเทียน 

การพัฒนาชุดตรวจสอบอีไลซ่า ส าหรับการตรวจและจ าแนกความแตกต่างของแอนตบิอดี ้  250 
ต่อเชือ้ไวรัสพีอาร์อาร์เอส สายพันธ์ุยุโรป อเมริกาเหนือลสายพันธ์ุประเทศจีน : ศึกษาการ 
แสดงออกของยีน ORF7ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสใน Esherichia coli 
โดย  ละมลู โม้ล ี บณัฑิต นวลศรีฉำย 



การผลิต  polyclonal antibody จากโปรตีนลูกผสมชนิด gp51 และ p24  เพื่อใช้ในการวินิจฉัย  268 
Enzootic Bovine Leukosis (EBL) ใน formatin-fised and paraffin-embedded Tissues 
โดย  เจษฎำ รัตโณภำส  วรำ วรงค์   เฑียรสงิห์ ฐิติกำนต์  จิร กิตตสินุทร    Anna Slagle  วชัรีภรณ์ สตำรัตน์ 

ร่ืนฤดี บณุยะโหตระ 

การศึกษาเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาและการกระจายตัวของ Bovine Viral Diarrhea Virus  286 
ในอัลปาก้า โดยใช้ 5UTR Inc sutu hybridization Probe 
โดย  นวพร เฑียรสงิห์  ฐิตกิำนต์ จิรกิตติสนุทร  Anna Alagle   วรำ วรงค์  เจษฎำ รัตนโณภำส 

ทางรอดของการเลีย้งสุกรขุนส าหรับเกษตรกรรายย่อย : กรณีศึกษาการเลีย้งสุกรในระบบ  299 
เกษตรธรรมชาต ิ(หมูหลุม) ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 
โดย  วิภำวรรณ ปำณะพล  ประยรู ครองยตุิ  ประเทืองทิพย์ เสอืเอก 

การศึกษาสนิปของยีนฮีทว็อคโปรตีน 70 และ 90 ในโคพืน้ที่เมืองไทยและโคลูกผสมเปรียบเทียบ 347 
กับโคพันธ์ุแท้ 
โดย  ณชยั ศรำธพนัธุ์  ณรงค์ เลีย้งเจริญ  ณฐันนัท์ ศิริรัตนธญัญะกลุ  สำยใจ ช่ืนสขุ  วษิณ ุไพศำลรุ่งพนำ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อนิทรีย์ในตลาดสีเขียวของเกษตรกรในพืน้ที่   361 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
โดย  ประสทิธ์ิ ศรีสอ่ง  ธนจิตร์ ฮุ่นตระกลู  ประเทือง ขอสนัเทียะ 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้เลีย้งแพะใน  411 
พืน้ที่ภาคใต้ตอนล่าง 
โดย  ธญัญำ สขุย้อย  กมลทิพย์ ด ำคงเพชร  นำยจีรศกัดิ์ บ ำรุงศกัดิ์ 

ผลของยีนเมลาโนคอร์ตนิ-4 รีเซพเตอร์ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร    485 
โดย  ประภำส มหินชยั  ธวชัชยั แถวถำท ำ  ธวชัชยั ตุ้ยหล้ำ 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่ออัตราการผสมตดิและอัตราการฟักออกของเป็ดไข่บางปะกงภายใต้สภาพ 498 
การเลีย้งของสถานีวิจัยทดสอบพันธ์ุสัตว์นครสวรรค์ 
โดย  บญุศกัดิ์ เกลยีวกมลทตั  จนัทร์แรม ศรีสขุ  พินิจ ร้อยศรี 

ปัญหาสุขภาพโคนมในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มโคนมเกษตรก้าวหน้าจังหวัดขอนแก่น  512 
ระหว่างเดือนมกราคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2559 
โดย  ทวี พงษ์สพุรรณ์  ปริญญำพร เพรำะดีสกลุ  สำทิส ผลภำค  ปฏิพร ฐำปนกลุศกัดิ ์

 

 

 



ผลงานวิจัย-วิชาการใช้ประโยชน์ ปี 2558 

      เร่ือง      หน้า 

การใช้อาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกสับปะรดเป็นส่วนประกอบส าหรับโครีดนม   533 
โดย  โสภณ ชินเวโรจน์ 

ผลการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักทดแทนอาหารข้นในสุกรขุน    544 
โดย  สมศกัดิ์ เภำทอง 

การท าไวรัสโรคปากและเท้าเป่ือยให้เข้มข้นโดยใช้เคร่ืองกรองแบบเมมเบรนเส้นใย  564 
กลวงชนิดโพลีซัลโฟน 
โดย  อมรรัตน์ สวสัดิ์สงิห์ 

การสร้างการรับรู้พันธ์ุสัตว์และการจัดนวัตกรรมสัตว์ปีกพันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ที่จังหวัด  572 
มหาสารคาม และจังหวัดเพชรบุรี 
โดย  ดรุนี โสภำ 

การพสูิจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์เพื่อยืนยันชนิดและปริมาณยาสัตว์กลุ่ม Aminoglycosides  583 
ในน า้ผึง้ โดยเทคนิค LC-MS/MS 
โดย  จรัสศรี แก้วฟ่ัน  สจิุตรำ พงศ์วิวฒัน์ 

การพัฒนาและพสูิจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์แกโน-  599 
คลอรีน 17 ชนิด และสารกลุ่มโพลีคลอริเนตเตด็ไบฟีนิล 6 ชนิด ในคราวเดียวกันในไข่ไก่ 
ด้วยวิธี GC-MS/MS 
โดย  วงศ์ขวญั จิตนพุงศ์  สรำวธุ ชกูระชัน้ 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ Flumethrin และ tau-Fluvalinate กับการควบคุม ป้องกัน ก าจัดไรผึง้ 621 
โดย  ธนิดำ หรินทรำนนท์ 

เปรียบเทยีบคุณภาพน า้เชือ้แช่แขง็และอัตราการผสมตดิของพ่อโคนมพันธ์ุขาวด าที่ใช้กลุ่มยา 629 
ปฏชิีวนะ GTLS และ GTLSsS4 
โดย  มขุดำ รัตนภำสกร 

ระบบการเฝ้าระวังสารตกค้างในสินค้าปศุสัตว์       639 
โดย  ธนิดำ หรินทรำนนท์ 

ความชุกทางซีรัมและปัจจัยเส่ียงของการตดิเชือ้ไวรัสโรคปากและเท้าเป่ือยในสัตว์เลีย้งกีบคู่ 839 
เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 
โดย  โรจน์ชนะ ปรำกฏช่ือ 

 



เปรียบเทยีบวิธีการลดอุณหภูมิในการเกบ็รักษาเซลล์ BHK21C13 ชนิดแขวนลอย   861 
โดย  อนรัุกษ์ ตระกำรรังส ี

คุณภาพของน า้เชือ้แช่แขง็แพะจากการผลิตโดยวิธีป่ันและไม่ป่ันแยกเซมินอลพลาสมา  872 
โดย  อนนท์ เทืองสนัเทียะ 

การพัฒนาวิธีทดสอบและวินิจฉัยเชือ้ cyprinid herpesvirus 3 ในปลาคาร์พด้วยวิธี nested PCR 880 
โดย  ทินรัตน์ ศรีสวุรรณ์ 

การศึกษาข้อมูลด้านความสมบูรณ์พันธ์ุและการให้ผลผลิตของโคนมที่เลีย้งในฟาร์มที่มีการ  890 
บริหารจัดการที่ดี 
โดย  พรพมล ปัทมำนนท์ 

การตดิตามการปฏบิัตงิานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตามโครงการวางแผนครอบครัวสุนัข แมว  904 
ล้านตัว ปี 2557 ในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
โดย  ปนดัดำ เนตรพดุชำ 
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การศึกษาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดและซีรัม 
โค แพะ และช้างในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

จ ารัส  เลิศศรี*   เมธำนนท์  มลูโพธ์ิ 

 

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส(cholinesterase: ChEactivity)ใน

เลือดและซีรัมสัตว์ด้วยเทคนิค kinetic-colorimetric method และ electrometricmethod เพ่ือใช้เป็นค่ำอ้ำงอิง 

โดยท ำกำรศึกษำในเลือดและซีรัมของโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม และช้ำงแยกเพศเมียและเพศผู้ ท่ีไม่เคยรับ

สำรก ำจดัแมลงกลุ่ม carbamateและ organophosphate อย่ำงน้อย 2 เดือน ชนิดละ 60 ตวัอย่ำง ระหว่ำงเดือน

มกรำคม – มีนำคม พ.ศ. 2556 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ระดบั ChE activity ในเลือดโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม 

และช้ำง ท่ีตรวจด้วยเทคนิค kinetic-colorimetric method ของสตัว์เพศเมียมีค่ำอยู่ในช่วง 1,537-2,8121,427-

2,884864-1,266612-1,357 และ 224-603 U/l ตำมล ำดบั และในสตัว์เพศผู้มีค่ำอยู่ในช่วง 1,699-2,988 1,783-

3,215754-1,784824-1,988 และ 349-677 U/l ตำมล ำดบัในขณะท่ีระดบั ChE activity ในซีรัมของสตัว์เพศเมีย 

มีค่ำอยู่ในช่วง 89-163 95-192 102-324 117-336 และ 164-374U/l ตำมล ำดบัและในสตัว์เพศผู้มีค่ำอยู่ในช่วง 

97-276111-273 143-347121-365 และ 174-347 U/l ตำมล ำดบั และผลกำรศกึษำระดบั ChE activity ในเลือด

และซีรัมโดยเทคนิค electrometric method พบวำ่ ระดบัเอนไซม์ ChE activity ในเลือดของสตัว์เพศเมีย มีค่ำอยู่

ใ น ช่ ว ง  0.43-0.75(pH/20), 0.41-0.78(pH/20), 0.25-0.55(pH/40), 0.25-0.67(pH/40) แ ล ะ  0.09-

0.24(pH/30) ตำมล ำดับ และในสัตว์เพศผู้  มีค่ำอยู่ในช่วง 0.48-0.84(pH/20), 0.54-0.85 (pH/20), 0.30-

0.59 (pH/40), 0.32-0.68 (pH/40), และ 0.09-0.28 (pH/30) ตำมล ำดบั ในขณะท่ีระดบั ChE activity ใน

ซีรัมของสตัว์เพศเมีย มีค่ำอยู่ในช่วง 0.04-0.15 (pH/20), 0.05-0.17 (pH/20), 0.05-0.19 (pH/40), 0.07-

0.16 (pH/40) และ 0.07-0.25 (pH/30) ตำมล ำดับ และในสัตว์เพศผู้  มีค่ำอยู่ในช่วง 0.05-0.20(pH/20), 

0.05-0.15 (pH/20), 0.06-0.18 (pH/40), 0.06-0.19 (pH/40) และ 0.09-0.26(pH/30) ตำมล ำดับ 

กำรศึกษำนีร้ะดับ ChE activity ในเลือดมีค่ำสูงกว่ำในซีรัมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  (p<0.05)ซึ่งค่ำดังกล่ำว

สำมำรถน ำไปใช้เป็นคำ่อ้ำงอิงในพืน้ท่ีภำคเหนือตอนบน เพ่ือประกอบกำรวินิจฉยักำรได้รับพิษของสำรก ำจดัแมลง

กลุม่ carbamate และ organophosphate 

 

ค าส าคัญ: เลือดซีรัมเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส  โค แพะ ช้าง ภาคเหนือตอนบน  
เลขทะเบียนวิจัย: 56(1)-0115-046 
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Study on Enzyme Cholinesterase in Blood and Serum of Cattle, 
Goat and Elephant in the Upper Northern Region of Thailand 

Jamras Lerdsri* Methanon Moonpo   

 

Abstract 

The aim of this study was to establish the normal level of cholinesterase (ChE)  activity in 
blood and serum of animalsby kinetic – colorimetric and electrometric methods. Total of 60 blood and 
serum samples of dairy cattle, beef cattle, meat goat, dairy goat and elephant were collected from 
healthy farms that did not use carbamate and organophosphate at least 2 months before blood 
sample collection, during January – March 2013. The results of kinetic – colorimetric method showed 
that the normal level of blood ChE activity in female were ranging from 1,5 37-2,8121,4 27-2,884864-
1,2666 1 2 -1 ,3 5 7  and 22 4 -60 3  U/l, respectively and in male were 1,699-2,988 1,783-3,2157 5 4 -
1,784824-1 ,988  and 349-677 U/l, respectively. In addition, the normal level of serum ChE activity in 
female were ranging from 89-163 95-192 102-324 117-336 and 164-374U/l, respectively and in male 
were 97-276 111-273 143-347 121-365 and 174-347 U/l, respectively. The results of electrometric 
method showed that the normal level ofblood ChE activity in femalewere ranging from 0.43-

0.75(pH/20), 0.41-0.78 (pH/20), 0.25-0.55 (pH/40), 0.25-0.67 (pH/40)and0.09-0.24 (pH/30), 

respectively and in male were 0.48-0.84(pH/20), 0 .54 -0 .85  (pH/20), 0 .30 -0 .59 (pH/40), 0 .32 -

0.68(pH/40) and 0.09-0.28(pH/30), respectively. Moreover, the level of serum ChE activity in female 

were ranging from 0.04-0.15(pH/20), 0.05-0.17(pH/20), 0.05-0.19(pH/40), 0.07-0.16(pH/40) and 

0 .07 -0 .25 (pH/30), respectively and in male were 0.05-0.20(pH/20), 0 .05-0.15 (pH/20), 0 .06 -

0.18(pH/40), 0.06-0.19(pH/40)and 0.09-0.26 (pH/30), respectively. In conclusion, ChE activity in 
blood were significantly higher than in sera (p<0.05) . These values can be used as the ChE normal 
level in the upper northern region in case of carbamate and organophosphate poisoning. 

 

 

Keywords:  blood, serum, cholinesterase, cattle, goat, elephant, the upper northern region of Thailand 
Research number: 56(1)-0115-046 
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บทน า 

โคลีนเอสเตอเรส (cholinesterase: ChE) เป็นเอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องกับกำรท ำงำนของระบบประสำท ท ำ
หน้ำท่ีย่อยสลำย acetylcholine ซึง่เป็นสำรสื่อประสำท โดยท ำหน้ำท่ีเป็นตวักลำงในกำรส่งกระแสประสำทข้ำม
ปลำยประสำทท่ี  neuromuscular junction และท่ี  synapse ต่ำงๆ ของระบบประสำทส่วนกลำง (central 
nervous system: CNS) ไปยงัอวยัวะและเนือ้เย่ือต่ำงๆ เช่น หวัใจ ม่ำนตำ ตอ่มน ำ้ลำย กระเพำะอำหำร ล ำไส้เล็ก 
กระเพำะปัสสำวะ เป็นต้น เอนไซม์ ChE แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อะซีทิลโคลีนเอสเตอเรส(acetylcholinesterase 
หรือ true cholinesterase: AChE) พบในเมด็เลือดแดง ระบบประสำท กล้ำมเนือ้ลำย และต่อมตำ่งๆ สว่นอีกชนิด
หนึ่ง คือ บิวทิริลโคลีนเอสเตอเรส (butyrylcholinesterase หรือ pseudocholinesterase: BuChE) พบมำกในน ำ้
เลือด ตบั และระบบประสำท (Munro et al., 1991) กำรลดลงของระดบัเอนไซม์ ChE จะท ำให้เกิดกำรสะสมของ
สำร acetylcholine ท่ีปลำยประสำทมำกเกินไป ส่งผลให้เกิดกำรกระตุ้นระบบประสำทในร่ำงกำยมำกกว่ำปกติ 
ก่อให้เกิดอำกำรผิดปกติตำ่งๆ ในร่ำงกำย เช่น กล้ำมเนือ้กระตกุ หลอดลมตีบ ผิวหนงัซีด ชกั หมดสติ ระบบหำยใจ
ล้มเหลว และอำจเสียชีวิตได้ (Sophieet al., 2008; Windholz et al., 1983)กำรลดลงของเอนไซม์ ChE เกิดขึน้ได้
จำกกำรได้รับสำรพิษกลุ่มคำร์บำเมต (carbamate)หรือ กลุ่มออร์กำโนฟอสเฟต (organophosphate) ซึง่เป็นสำร
ก ำจัดแมลงท่ีนิยมใช้ในทำงกำรเกษตรเพ่ือก ำจัดแมลงศตัรูพืช รวมถึงใช้ในปศุสตัว์เพ่ือก ำจัดปรสิตภำยนอก มี
คณุสมบตัิยบัยัง้ระดบักำรท ำงำนของเอนไซม์ ChE (ChE activity) ท ำให้เกิดพิษรุนแรงตอ่ระบบประสำทของสตัว์ 
เม่ือสำรเหลำ่นีเ้ข้ำสูร่่ำงกำยจะเปลี่ยนเป็น cholinergic metabolites ท่ีตบั ซึง่เป็น toxic component โดยสำมำรถ
จบักบัเอนไซม์ ChE มีผลท ำให้เกิดกำรคัง่ของ acetylcholine ท่ีรอยต่อประสำทก่อให้เกิดควำมผิดปกติของระบบ
ประสำท โดยเฉพำะในสัตว์จะพบอำกำร ไอ น ำ้ลำยไหลอำเจียน เหง่ือออก ไม่สำมำรถควบคุมปัสสำวะและ
อจุจำระได้ เดินขำเกร็ง อ่อนเพลีย ซมึ กล้ำมเนือ้อมัพำต ชกั และหำยใจล ำบำก สตัว์อำจตำยเน่ืองจำกหลอดลม
ตีบตนั อำจไม่พบอำกำรทุกอย่ำงในสตัว์ตวัเดียวกัน แต่อำจมีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ขึน้อยู่กับ
สตัว์แตล่ะชนิด (มำลินี, 2523; Clarke et al., 1981;Meerdink, 2003) 

เอนไซม์ ChE ถูกใช้เป็นตัวบ่งชีท้ำงชีวภำพ (biomarker) ของกำรได้รับพิษของสำรก ำจัดแมลงกลุ่ม 
carbamate และ organophosphate ซึ่งพบว่ำในคนท่ีสมัผัสหรือได้รับสำรพิษทัง้สองกลุ่มนีจ้ะมีระดบัของ ChE 
activity ลดลง (Halbrook et al., 1990) ดงันัน้ คณะผู้ วิจยัจงึมีแนวควำมคิดท่ีจะใช้ประโยชน์จำกเอนไซม์ ChE มำ
ใช้ในกำรวินิจฉัยทำงพิษ วิทยำในสัตว์ ท่ีคำดว่ำจะได้ รับพิษจำกสำร ก ำจัดแมลงกลุ่ม  carbamateและ 
organophosphate อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกห้องปฏิบตัิกำรศนูย์วิจยัและพฒันำกำรสตัวแพทย์ภำคเหนือตอนบน 
ยงัไม่มีค่ำอ้ำงอิงของระดบั ChEactivity ในเลือดและซีรัมของสตัว์ปกติท่ีเลีย้งในภำคเหนือตอนบน และประกอบ
กบัข้อมูลท่ีมีอยู่ส่วนมำกเป็นของต่ำงประเทศ ดงันัน้ ในเบือ้งต้นจ ำเป็นต้องทรำบค่ำปกติของระดบั ChEactivity 
ในเลือดและซีรัมสตัว์ชนิดตำ่งๆ  

กำรศกึษำครัง้นี ้ท ำกำรตรวจวดัระดบัChEactivity ในเลือดและซีรัมของโคเนือ้ โคนม แพะเนือ้ แพะนม 
และช้ำง ที่ไม่มีอำกำรผิดปกติทำงระบบประสำทและไม่เคยได้รับสำรก ำจดัแมลงทัง้สองกลุม่นีใ้นพืน้ท่ีกำรเลีย้ง
มำก่อนอย่ำงน้อย 2 เดือน เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของประชำกรสัตว์แต่ละชนิด  โดยเทคนิคแรก คือ kinetic-
colorimetric method เป็น วิธีมำตรฐำน (goldstandard) ท่ี นิ ยมใช้กันอย่ำงแพ ร่หลำย  แต่ ต้องใช้ เค ร่ือง 
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spectrophotometer ส ำหรับกำรตรวจวดั และเหมำะส ำหรับวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร (AOAC, 1995) ส่วนอีก
เทคนิคหนึ่ง คือ electrometric method จะใช้ pH meter ซึ่งเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐำนส ำหรับกำรตรวจวดั เทคนิคนี ้
สะดวก สำมำรถตรวจวิเครำะห์ทัง้ในและนอกห้องปฏิบัติกำรได้(Mohammad et al., 2007) แล้วน ำข้อมูลท่ีได้มำ
วิเครำะห์เพ่ือใช้เป็นคำ่อ้ำงอิงส ำหรับวินิจฉยักำรได้รับพิษของสำรกลุม่ carbamateและ organophosphate ตอ่ไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ตัวอย่าง 

ชนิดสตัว์ท่ีใช้ในกำรศกึษำครัง้นีค้ือ โคเนือ้ โคนม แพะเนือ้ แพะนม และช้ำง เพศผู้และเพศเมียชนิดละ 60 
ตวัอย่ำง จ ำนวน 3แห่ง คือ ฟำร์มของหน่วยงำนรำชกำรฟำร์มของหน่วยงำนเอกชน และฟำร์มของเกษตรกรรำย
ย่อย ท่ีไม่เคยได้รับสำรก ำจดัแมลงกลุ่ม carbamateและ organophosphate อย่ำงน้อย 2 เดือน (ส ำรวจและจำก
กำรสอบถำมเกษตรกรห รือเจ้ำของสัตว์  และได้ท ำกำรตรวจหำสำรก ำจัดแมลงกลุ่ม  carbamateและ 
organophosphate ในตวัอย่ำงอำหำรและน ำ้ โดยวิธีChEinhibition และโครมำโตกรำฟี)ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง 
ระหวำ่งเดือนมกรำคม– มีนำคมพ.ศ. 2556 ประกอบด้วย เลือด 2 หลอด หลอดท่ี 1 เก็บตวัอย่ำงเลือด 1 มิลลิลิตร
ใส่ในหลอดท่ีไม่ใส่สำรกันกำรแข็งตัวของเลือด เพ่ือให้ได้ซีรัม และหลอดท่ี 2 เก็บตัวอย่ำงเลือด 1 มิลลิลิตรใน
หลอดท่ีใส ่Heparin กนักำรแข็งตวัของเลือดโดยเก็บตวัอย่ำงซีรัมและเลือดในตู้แช่แข็ง -20 องศำเซลเซียส ไมเ่กิน1
สปัดำห์ เพ่ือรอท ำกำรตรวจวิเครำะห์หำระดบั ChEactivity 

การวิเคราะห์หาระดับ ChE activityด้วยเทคนิค kinetic-colorimetric method 

หลักกำร: เอนไซม์ ChE ในเลือดหรือซีรัมจะท ำปฏิกิริยำย่อยสลำยสำร acetylthiocholine ได้สำร 

thiocholine ซึ่งสำมำรถท ำปฏิกิริยำกับสำร 5,5’-Dithio-bis-(2-nitro-benzoic acid) ได้สำรประกอบสีเหลืองของ 

5-thio-2-nitro-benzoic acidโดยควำมเข้มของสีท่ีเกิดขึน้จะแปรผันตรงกับระดับ  ChEactivity ในเลือดหรือซีรัม 

สำมำรถตรวจวดัโดยใช้ spectrophotometer 

ChE activity ในเลือด: เจือจำงเลือดอตัรำส่วน 1 ต่อ 1,000 ด้วยสำรละลำย phosphate buffer pH 8.0 

ผสมให้เข้ำกันดูดมำ 3.0 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง แล้วเติมสำรละลำย 0.01M 5,5’-Dithio-bis-(2-nitro-

benzoic acid) ปริมำตร 0.05 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ำกัน หลังจำกนัน้เติมสำรละลำย0.075M acetylthiocholine 

iodide ปริมำตร 0.02 มิลลิลิตรผสมให้เข้ำกัน แล้วน ำไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสง (absorbance) ด้วยเคร่ือง 

spectrophotometer (Thermo scientific, USA) ท่ีควำมยำวคลื่น 412 นำโนเมตรทุกๆ 1 นำที (ใช้อำกำศเป็น 

blank) วดั5ครัง้แล้วค ำนวณหำคำ่เฉลี่ยของ absorbance จำกนัน้คณูด้วย factor 73.53 จะได้ระดบั ChEactivity 

มีหน่วยเป็น U/l (AOAC, 1995) 

ChE activity ในซีรัม: ปิเปตสำรละลำย 0.01% 5,5’-Dithio-bis-(2-nitro-benzoic acid) ปริมำตร 3.0

มิลลิลิตรใส่ในหลอดทดลองตำมด้วยซีรัม  0.02 มิลลิลิตรและสำรละลำย 5% acetylthiocholine iodide 0.10 
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มิลลิลิตรผสมให้เข้ำกนัแล้วน ำไปวดัค่ำ absorbance ด้วยเคร่ือง spectrophotometer (Thermo scientific, USA)

ท่ีควำมยำวคลื่น 405 นำโนเมตรทุกๆ 30 วินำที (ใช้อำกำศเป็น blank) วัด 4 ครัง้แล้วค ำนวณหำค่ำเฉลี่ยของ 

absorbance แล้วคณูด้วย factor 23,460 จะได้ระดบั ChEactivity มีหน่วยเป็น U/l (Ellman, 1961)  

การวิเคราะห์หาระดับ ChEactivity ด้วยเทคนิค electrometric method 

หลกักำร: เอนไซม์ ChE ในเลือดหรือซีรัมจะท ำปฏิกิริยำกบัสำร acetylthiocholine ได้ acetic acid แล้ว
วดัคำ่ pH ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในเวลำท่ีก ำหนดทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชนิดสตัว์เปรียบเทียบกบัตวัอย่ำง blank 

วิธีกำร: ปิเปตตัวอย่ำงเลือดหรือซีรัม ปริมำตร 0.20 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง เติมน ำ้กลั่นและ
สำรละลำย barbital phosphate buffer (เตรียมโดยละลำย sodium barbital1.24 กรัม sodium chloride35 
กรัมและ potassium di-hydrogen phosphate0.63 กรัม ในน ำ้กลัน่ 1,000 มิลลิลิตรแล้วปรับ pH ให้ได้ 8.1) 
อย่ำงละ 3.0 มิลลิลิตร ตำมล ำดับ ผสมให้เข้ำกัน  แล้ววัด pH ครัง้ท่ี1 หลังจำกนัน้เติมสำรละลำย 7.5% 
acetylthiocholine iodide0.10มิลลิลิตรบ่มท่ีอณุหภมูิ 37 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 20, 30 และ 40 นำที ส ำหรับเลือด
และซีรัม โค ช้ำง และแพะ ตำมล ำดบั แล้ววดั pH ครัง้ท่ี2 น ำค่ำท่ีได้ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำง pH ครัง้ท่ี 1
และ pH ครัง้ท่ี 2 (Mohammad et al., 2007)ตำมสตูร 

 

sample ) pH2-(pH1- blankpH2)- pH1( time)ionpH/incubat(activity  ChE   

 

การวิเคราะห์ทางสถติ ิ 

 น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรตรวจวิเครำะห์ค ำนวณหำค่ำต่ำงๆ  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (descriptive 

statistics) ได้แก่  ค่ำเฉลี่ย  (mean) ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน  (standard deviation; SD) และวิเครำะห์ควำม

แปรปรวน  (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม  Microsoft excelก ำหนดระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีp<0.05 เพ่ื อ

เปรียบเทียบควำมแตกตำ่งระหวำ่งระดบัChEactivity ในเลือดและซีรัมของสตัว์แตล่ะชนิด 

ผลการศึกษา 

จำกกำรตรวจวิเครำะห์หำสำรก ำจัดแมลงกลุ่ม  carbamateและ organophosphate ในตวัอย่ำงอำหำร
และน ำ้ โดยวิธีChEinhibitionพบวำ่ ทกุตวัอย่ำงมีค่ำร้อยละ ChEinhibition น้อยกว่ำร้อยละ 10 จงึสรุปได้ว่ำไมพ่บ
สำรก ำจดัแมลงกลุม่ดงักลำ่วในตวัอย่ำงอำหำรและน ำ้ 

กำรศกึษำระดบั ChEactivity ในเลือดและซีรัมโดยเทคนิค kinetic-colorimetric method พบวำ่ คำ่เฉลี่ย
ของระดับ ChE activity ในเลือดโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม และช้ำงเพศเมีย มีค่ำเท่ำกับ1,832 1,903 848 
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955 และ 336U/l ตำมล ำดบัและในสตัว์เพศผู้มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั2,308 2,701 1,153 1,299 และ 401U/l ตำมล ำดบั
(รูปท่ี1)ในขณะท่ีระดับ ChE activity ในซี รัมของสัตว์เพศเมียมีค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ95 119 174188และ276 U/l  
ตำมล ำดบัและในสตัว์เพศผู้มีคำ่เฉลี่ยเท่ำกบั 120156 185 195 และ 307U/l ตำมล ำดบั (รูปท่ี2) 

 

กำรศึกษำระดับ ChEactivity ในเลือดและซีรัมโดยเทคนิค electrometric method พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของ

ระดับ ChE activity ในเลือดโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม และช้ำงเพศเมีย มีค่ำเท่ำกับ 0.65 (pH/20), 

0.61(pH/20), 0.40 (pH/40), 0.42 (pH/40)และ 0.15 (pH/30)ตำมล ำดับและในสัตว์เพศผู้ มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ 0.72 (pH/20), 0.67 (pH/20), 0.45 (pH/40), 0.47 (pH/40)และ 0.19 (pH/30)ตำมล ำดับ(รูปท่ี 

3)ในขณะท่ีระดบั ChE activity ในซีรัมของสตัว์เพศเมียมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 0.07 (pH/20), 0.08 (pH/20), 0.10 

(pH/40), 0.11 (pH/40)และ 0.14 (pH/30)ตำมล ำดับและในสัตว์เพศผู้ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ0.09 (pH/20), 

0.09 (pH/20), 0.12 (pH/40), 0.12 (pH/40)และ 0.14 (pH/30)ตำมล ำดบั(รูปท่ี4) 

ผลกำรศกึษำระดบั ChE activity ในเลือดและซีรัมโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม และช้ำง ท่ีตรวจวดัด้วย
เทคนิค kinetic-colorimetric method และ เทคนิค electrometric method ได้ mean, SD และ range ของระดับ 
ChE activity ในเลือดและซีรัมของสตัว์ชนิดตำ่งๆ ดงัแสดงไว้ในตำรำงท่ี 1 และ 2 ตำมล ำดบั 

 

 
 

รูปที่ 1คำ่เฉลี่ยของระดบั ChE activity (U/l)ในเลือดโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม และช้ำง ท่ีตรวจวดัด้วย
เทคนิค kinetic-colorimetric method 

1,832 1,903

848 955

336

2,308

2,701

1,153
1,299

401

โคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม ช้ำง

เพศเมีย เพศผู้
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รูปที่ 2คำ่เฉลี่ยของระดบั ChE activity (U/l)ในซีรัมโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม และช้ำง ท่ีตรวจวดัด้วยเทคนิค 
kinetic-colorimetric method 

 

 
 

รูปที่ 3 คำ่เฉลี่ยของระดบั ChE activity(pH/incubation time) ในเลือดโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม และช้ำง 

ท่ีตรวจวดัด้วยเทคนิค electrometric method 

95 119
174 188

276

120
156

185 195

307

โคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม ช้ำง

เพศเมีย เพศผู้

0.65 0.61

0.40 0.42

0.15

0.72
0.67

0.45 0.47

0.19

โคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม ช้ำง

เพศเมีย เพศผู้
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รูปที่ 4คำ่เฉลี่ยของระดบั ChE activity (pH/incubation time) ในซีรัมโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม และช้ำง 
ท่ีตรวจวดัด้วยเทคนิค electrometric method 

 

ตารางที่  1. ระดบัChE activity ในเลือดและซีรัมโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม และช้ำง ท่ีตรวจวดัด้วยเทคนิค 
kinetic-colorimetric method 

ชนิดสัตว์ เพศ ChE activity ในเลือด ChE activity ในซีรัม 
Unit 

Mean ± SD Range Mean ± SD Range 

โคนม 
เมีย 1,832 ± 400xa 1,537 – 2,812 95 ± 20xb 89 – 163 U/l 
ผู้  2,308 ± 370ya 1,699 – 2,988 120 ± 23yb 97 – 276 U/l 

โคเนือ้ 
เมีย 1,903 ± 380xa 1,427 – 2,884 119 ± 25xb 95 – 192 U/l 
ผู้  2,701 ± 440ya 1,783 – 3,215 156 ± 38yb 111 – 273 U/l 

แพะเนือ้ 
เมีย 848 ± 171xa 864 – 1,266 174 ± 43xb 102 – 324 U/l 
ผู้  1,153 ± 245ya 754 – 1,784 185 ± 43yb 143 – 347 U/l 

แพะนม 
เมีย 955 ± 187xa 612 – 1,357 188 ± 56xb 117 – 336 U/l 
ผู้  1,299 ± 273ya 824 – 1,988 195 ± 53yb 121 – 365 U/l 

ช้ำง 
เมีย 336 ± 130xa 224 – 603 276 ± 45xb 164 – 374 U/l 
ผู้  401 ± 142ya 349 – 677 307 ± 42yb 174 – 347 U/l 

x,yระดบัเอนไซม์ระหวำ่งเพศเมียและเพศผู้ มีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติp<0.05 
a,bระดบัเอนไซม์ในเลือดและซีรัมมีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติp<0.05 

 

0.07
0.08

0.10
0.11

0.14

0.09 0.09

0.12 0.12
0.14

โคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม ช้ำง

เพศเมีย เพศผู้
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ตารางที่  2. ระดบัChE activity ในเลือดและซีรัมโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม และช้ำง ท่ีตรวจวดัด้วยเทคนิค 
electrometric method 

ชนิดสัตว์ เพศ ChE activity ในเลือด ChE activity ในซีรัม 
Unit 

Mean ± SD Range Mean ± SD Range 

โคนม 
เมีย 0.65 ± 0.070xa 0.43 – 0.75 0.07 ± 0.027b 0.04 – 0.15 pH/20 
ผู้  0.72 ± 0.079ya 0.48 – 0.84 0.09 ± 0.029b 0.05 – 0.20 pH/20 

โคเนือ้ 
เมีย 0.61 ± 0.088xa 0.41 – 0.78 0.08 ± 0.031b 0.05 – 0.17 pH/20 
ผู้  0.67 ± 0.070ya 0.54 – 0.85 0.09 ± 0.030b 0.05 – 0.15 pH/20 

แพะเนือ้ 
เมีย 0.40 ± 0.079xa 0.25 – 0.55 0.10 ± 0.034b 0.05 – 0.19 pH/40 
ผู้  0.45 ± 0.092ya 0.30 – 0.59 0.12 ± 0.036b 0.06 – 0.18 pH/40 

แพะนม 
เมีย 0.42 ± 0.102xa 0.25 – 0.67 0.11 ± 0.034b 0.07 – 0.16 pH/40 
ผู้  0.47 ± 0.103ya 0.32 – 0.68 0.12 ± 0.032b 0.06 – 0.19 pH/40 

ช้ำง 
เมีย 0.15 ± 0.042xa 0.09 – 0.24 0.14 ± 0.043b 0.07 – 0.25 pH/30 
ผู้  0.19 ± 0.047ya 0.09 – 0.28 0.14 ± 0.046b 0.09 – 0.26 pH/30 

x,yระดบัเอนไซม์ระหวำ่งเพศเมียและเพศผู้ มีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติp<0.05 
a,bระดบัเอนไซม์ในเลือดและซีรัมมีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติp<0.05 

วิจารณ์ 

ผลกำรศึกษำระดับ ChEactivity ในเลือดและซีรัมโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ แพะนม และช้ำงด้วยเทคนิค 

kinetic-colorimetric method และเทคนิค electrometric method พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของระดบั ChEactivity ในเลือดของ

สตัว์ทุกชนิดท่ีท ำกำรศึกษำมีค่ำสูงกว่ำในซีรัมอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ(p<0.05) สอดคล้องกับรำยงำนของ อรษำ 

และคณะ (2555) และ Mohammad et al. (2007) ได้ท ำกำรศึกษำ ChEactivity ในเลือดและซี รัมด้วยเทคนิค 

electrometric methodเมื่อเปรียบเทียบระดับ ChEactivity ในเลือดและซีรัมระหว่ำงสัตว์เพศผู้ และเพศเมีย พบว่ำ 

ระดบั ChEactivity ในเลือดของสตัว์เพศผู้มีคำ่เฉลี่ยสงูกว่ำในสตัว์เพศเมีย ทัง้ 2 เทคนิค แต่ระดบั ChEactivity ในซีรัม

ของสตัว์เพศผู้มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำในสตัว์เพศเมียเฉพำะผลที่ตรวจด้วยเทคนิค kinetic-colorimetricmethod ในขณะท่ี

กำรตรวจวดัด้วยเทคนิค electrometric method ได้ค่ำเฉลี่ยของระดบั ChEactivity ในซีรัมของสตัว์เพศผู้และเพศเมีย

ไมแ่ตกตำ่งกนัทำงสถิติ(p>0.05) เน่ืองจำกระดบั ChEactivity ในซีรัมมีปริมำณน้อย ท ำให้ผลกำรตรวจวดัด้วยเทคนิค 

electrometric method ได้ค่ำเฉลี่ยไม่แตกต่ำงกนั ทัง้นีเ้พรำะเทคนิคนีม้ีควำมไวน้อยกว่ำเทคนิค kinetic-colorimetric 

methodจ ำเป็นต้องเพ่ิมปริมำณตัวอย่ำงในขัน้ตอนกำรวิเครำะห์ (Al-Joboryand Mohammad, 2005)ดังนัน้ กำร

ตรวจวดัระดบั ChEactivity ด้วยเทคนิค electrometric methodจงึเหมำะสมส ำหรับตวัอย่ำงเลือดมำกกว่ำซีรัม 
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จำกตำรำงท่ี 1 และ 2 พบว่ำ ระดบั ChEactivity ในเลือดและซีรัมในสตัว์มีค่ำแตกต่ำงกันตำมชนิดของสตัว์ 

สอดคล้องกับรำยงำนของ Panichkriangkrai and Subhachalat (1996) ท่ีได้รำยงำนระดบั ChE activity ในซีรัมของ

ม้ำ ลำ ล่อ โค กระบือ และแกะ โดยเทคนิค kinetic-colorimetric method มีค่ำอยู่ในช่วง 983.33 ± 426.8 2,150.5 ± 

697.5 1,709.3 ± 365.6 99.6 ± 25.4 89.3 ± 29.0 และ 190.1± 15.4 U/l ตำมล ำดับ  แต่ ไม่ มี รำยงำนระดับ 

ChEactivity ในเลือด ส ำหรับเพศของสตัว์ก็มีผลต่อระดบั ChEactivity ในเลือดและซีรัม เช่น ในคน (Sidell and 

Kaminskis, 1975) ในโค (Forslund et al., 1983) พบว่ำ เพศผู้มีระดับChEactivity ในเลือดและซีรัมสูงกว่ำเพศ

เมีย ซึง่สอดคล้องกบักำรศกึษำในครัง้นี ้อย่ำงไรก็ตำม ปิยะรัตน์และคณะ (2543) ได้ท ำกำรศกึษำระดบั ChEactivity 

ในซีรัมช้ำงโดยเทคนิค kinetic-colorimetric methodพบว่ำ ช้ำงเพศเมียมีระดบั ChEactivity สูงกว่ำช้ำงเพศผู้  ซึ่ง

ต่ำงจำกกำรศกึษำครัง้นีท่ี้พบว่ำระดบั ChEactivity ในซีรัมช้ำงเพศผู้สงูกว่ำช้ำงเพศเมีย และยังมีปัจจัยอื่นๆ ท่ีมีผล

ต่อระดบั ChEactivityเช่น ฤดูกำลมีผลต่อระดบั ChEactivity ในซีรัม จำกกำรศึกษำของ ดำณิศ และคณะ (2533) 

และปิยะรัตน์ และคณะ (2543) พบวำ่ ฤดฝูนจะมีระดบั ChEactivity สงูกวำ่ฤดอูื่นๆ เน่ืองจำกอิทธิพลของสภำพดิน

ฟ้ำอำกำศและอำหำรที่แตกตำ่งกนัตำมฤดกูำลแตก่ำรศกึษำครัง้นี ้ได้ท ำกำรเก็บตวัอย่ำงเลือดและซีรัมของสตัว์ใน

ระหว่ำงเดือนมกรำคม – มีนำคม พ.ศ. 2556 ซึ่งอำจไม่ครอบคลุมทุกฤดูกำล ดงันัน้ กำรน ำค่ำอ้ำงอิงไปใช้ต้อง

ค ำนึงประเด็นนีด้้วย นอกจำกนี ้รัมภำและคณะ(2533) ได้รำยงำนกำรศกึษำระดบัเอนไซม์ ChE activity ในซีรัมโค

นมจำกกลุ่มท่ี เลี ย้งโดยเกษตรกรรำยย่อยมีค่ำน้อยกว่ำกลุ่ม ท่ี เลี ย้งในฟำร์มอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  

(p<0.05)แสดงว่ำมีควำมเป็นไปได้ท่ีโคนมท่ีเลีย้งแบบเกษตรกรรำยย่อยอำจมีโอกำสได้รับสำรก ำจัดแมลงกลุ่ม  

organophosphate และ carbamate มำกกว่ำโคนมท่ีเลีย้งแบบในฟำร์ม ทัง้นีเ้น่ืองจำกอำหำรท่ีใช้เลีย้ง และกำร

จดักำรตำ่งๆ ในกำรเลีย้งแบบฟำร์มน่ำจะดีกวำ่ 

กล่ำวโดยสรุป ระดับ ChE activityในสัตว์ชนิดเดียวกันอำจมีควำมแตกต่ำงกันตำมเพศ อำยุ อำหำร 

สิ่งแวดล้อม ฤดูกำลและสภำพกำรเลีย้ง (ดำณิศและคณะ,2533; วรำและดำณิศ,2537; Munro et al.,1991) 

ดงันัน้ กำรใช้ระดบั ChE activity ในเลือดหรือซีรัม เพ่ือประเมินและวินิจฉัยกำรได้รับพิษจำกสำรก ำจดัแมลงกลุ่ม 

carbamate และ organophosphate โดยอำศยักำรเปรียบเทียบระดบั ChEactivity ในเลือดหรือซีรัมนัน้ ควรใช้

คำ่อ้ำงอิงเฉพำะรำยตวัหรือเฉพำะแหลง่จงึจะมีควำมเหมำะสม (Brown et al., 2006) แตอ่ย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับใน

สัตว์ท ำได้ยำก ไม่สำมำรถตรวจวัดระดับ ChE activity ในเลือดหรือซีรัมได้ครบทุกตัวหรือทุกฟำร์ม ดังนัน้ จึง

จ ำเป็นต้องใช้ค่ำอ้ำงอิงจำกสตัว์ปกติชนิดหรือประเภทเดียวกนั และจ ำเป็นต้องอำศยัข้อมลูอื่นๆ ประกอบ รวมถึง

ประวตัิ อำกำรทำงคลินิกของสตัว์ (มำลินี และคณะ, 2524) ผู้ แปลผลต้องมีควำมรู้ด้ำนพิษวิทยำทำงสตัวแพทย์ 

นอกจำกนี ้กำรเปรียบเทียบระดบั ChEactivity ในเลือดหรือซีรัมของสตัว์แตล่ะชนิด ควรใช้ข้อมลูอ้ำงอิงจำกวิธีกำร

ตรวจเดียวกนัหรือห้องปฏิบตัิกำรเดียวกนั 

กำรศกึษำในครัง้นี ้ท ำให้ทรำบถึงค่ำปกติของระดบั ChEactivity ในเลือดและซีรัมโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ 

แพะนม และช้ำง ทัง้ 2 เทคนิคคือ kinetic-colorimetric method และ electrometric method ซึ่งสำมำรถใช้เป็น

ค่ำอ้ำงอิงในห้องปฏิบัติกำร เพ่ือประกอบกำรวินิจฉัยทำงพิษวิทยำในสตัว์ท่ีสงสยัว่ำอำจได้รับพิษจำกสำรก ำจัด
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แมลงกลุม่ดงักลำ่ว (Wilson and Henderson, 1992) หำกระดบัCHEactivity ในเลือดและซีรัมลดลงมำกกวำ่ร้อย

ละ 25 ประเมินได้ว่ำสัตว์ได้รับพิษของสำรก ำจัดแมลงกลุ่ม  carbamate และ organophosphate (ดำณิศและ

คณะ, 2527) แต่ถ้ำลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50 สำมำรถประเมินได้ว่ำสัตว์ได้รับพิษและอยู่ในภำวะอันตรำย 

(Fillmore and Lessinger, 1993; Cornell University, 1993) ในกรณีท่ีสัตว์ได้รับพิษจำกสำรก ำจัดแมลงกลุ่ม 

carbamate และ  organophosphate สำรพิษกลุ่ม นี จ้ ะไปยับยั ง้  ChE activity ท ำให้ เกิดกำรสะสมของ 

acetylcholine ท่ีบริเวณ nerve  ending  หำกเอนไซม์ ChE ไม่สำมำรถแยกตัวออกจำกสำรพิษได้จะท ำให้เกิด

อำกำรพิษท่ีรุนแรงจนถึงตำยได้ (Murphy, 1975) ปฏิกิริยำยบัยัง้ ChE activity ของสำรกลุ่ม carbamate นัน้เกิด

แบบย้อนกลบัไปมำท ำให้ร่ำงกำยกลบัสูภ่ำวะปกติได้ในระยะเวลำสัน้ ส่วนสำรกลุ่ม organophosphate เกิดแบบ

ย้อนกลบัไมไ่ด้ กำรกลบัสู่ภำวะปกติต้องอำศยัเวลำผลิตเอนไซม์ ChE ใหมเ่พ่ือให้พอตอ่ควำมต้องกำรของร่ำงกำย  

(Brown et al., 2006) นอกจำกนี ้สำรกลุ่ม organophosphate สำมำรถยบัยัง้ ChE activity ในพลำสมำและเม็ด

เลือดแดง สว่นกลุ่ม carbamate ยบัยัง้ ChE activity เฉพำะในพลำสมำ (Cornell  University, 1993) ดงันัน้ กำร

หำระดับ ChE activity ในพลำสมำหรือซีรัม จึงเหมำะสมกับกำรตรวจวินิจฉัยควำมเป็นพิษแบบเฉียบพลัน 

เน่ืองจำกกำรขดัขวำง ChE activity เกิดแบบย้อนกลบัได้ สว่นกำรหำระดบั ChE ในเม็ดเลือดแดง บ่งชีก้ำรเกิดพิษ

แบบเรือ้รังเพรำะปฏิกิริยำแบบไมย้่อนกลบัได้ ซึง่กำรศกึษำครัง้นีด้ ำเนินกำรในตวัอย่ำงเลือด (เมด็เลือดแดงรวมกบั

พลำสมำ) และซีรัม ซึง่ครอบคลมุส ำหรับกำรวินิจฉยักำรได้รับพิษทัง้แบบเฉียบพลนัและเรือ้รัง 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

กำรศึกษำในครัง้นี ้ท ำให้ได้ค่ำอ้ำงอิงของระดับ ChE activity ในเลือดและซีรัมโคนม โคเนือ้ แพะเนือ้ 

แพะนม และช้ำงด้วยเทคนิคkinetic-colorimetric method และเทคนิค electrometric method ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้

เป็นแนวทำงเบือ้งต้นในกำรชันสูตรโรคสัตว์ทำงห้องปฏิบัติกำรพิษวิทยำในพืน้ท่ีภำคเหนือตอนบน  และ

ประกอบกำรวินิจฉัยกำรได้รับพิษของสำรก ำจัดแมลงกลุ่ม carbamate และ organophosphate ร่วมกับอำกำร

ทำงคลินิก หำกพบว่ำระดับ ChE activity ในเลือดหรือซีรัม มีค่ำต ่ำกว่ำปกติ อำจประเมินได้ว่ำสัตว์อำจได้รับ

สำรพิษกลุ่มดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม หำกต้องกำรผลท่ีถูกต้องควรตรวจวิเครำะห์หำชนิดและปริมำณของสำรพิษ

หรือสำรเมทำบอไลท์ในเลือดหรือซี รัมโดยเทคนิคทำงเคมี  เช่น  gas chromatography (GC) และ  high 

performance liquid chromatography(HPLC)  
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กากมันส าปะหลังหมักเติมยีสต์และไม่เตมิยีสต์ 

วรรณา อ่างทอง1/ทวีศกัดิ์ ช่ืนปรีชำ1/อภินนัท์ จินดำนิรดลุ2/โสภณ ชินเวโรจน์3/ 

 
บทคัดย่อ 

 
ด ำเนินกำรทดลอง ท่ี ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์ขอนแก่น ระหวำ่งเดือน เมษำยน 2556 ถงึ 

พฤษภำคม 2558 ใช้โคนมพนัธุ์ลกูผสม ขำว-ด ำ เพศผู้ตอน จ ำนวน 8 ตวั อำยเุฉลี่ย5 เดือน มีน ำ้หนกัตวัเฉลี่ย 76.6 
กิโลกรัม วำงแผนกำรทดลองแบบเปรียบเทียบประชำกร 2 กลุม่ (group comparison t-test) แบ่งโคเป็น 2 กลุม่ 
แตล่ะกลุม่กินอำหำรหยำบ อำหำรข้นเหมือนกนั แต ่ โคกลุม่ท่ี 1 กินกำกมนัส ำปะหลงัหมกัเติมยีสต์ และกลุม่ท่ี 2 
กินกำกมนัส ำปะหลงัหมกัไมเ่ติมยีสต์ เลีย้งเป็นระยะเวลำ 595 วนั ผลกำรทดลอง พบวำ่ โคกลุม่ท่ี 1 และ 2 มี
น ำ้หนกัเม่ือสิน้สดุกำรทดลอง เท่ำกบั544.0 และ 546.2 กิโลกรัมมีอตัรำกำรเจริญเติบโต เท่ำกบั 791.7 และ 783.3 
กรัมตอ่วนัมีปริมำณกำรกินได้ เท่ำกบั 6.5และ 6.2กิโลกรัมแห้งตอ่วนั มีประสทิธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร เท่ำกบั 
8.2และ 7.9ตำมล ำดบั โดยไมม่ีควำมแตกตำ่งกนัทำงสถิติ และเม่ือสิน้สดุกำรทดลอง ท ำกำรศกึษำลกัษณะซำก
ของโคทัง้สองกลุม่ พบวำ่ โคกลุม่ท่ี 1 และ 2  มีเปอร์เซน็ต์ซำกอุน่ เท่ำกบั 53.8 และ 52.2เปอร์เซน็ต์ซำกเย็น 
เท่ำกบั 53.1 และ 51.4 เปอร์เซน็ต์เนือ้แดง เท่ำกบั 68.5 และ 69.7 เกรดไขมนัแทรก เท่ำกบั 3.1 และ 3.2ต้นทนุ
คำ่อำหำรกำรเพ่ิมน ำ้หนกัตวัเท่ำกบั 54.5 และ 51.3 บำทตอ่กิโลกรัม และมีผลตอบแทนสทุธิ เท่ำกบั 12,015.3 
และ 13,387.5 บำทตอ่ตวั ตำมล ำดบัซึง่ไมม่ีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติ 

ดงันัน้ กำรขนุโคนมเพศผู้ตอน ด้วยอำหำรหยำบ อำหำรข้น สำมำรถเสริมด้วยกำกมนัส ำปะหลงัหมกัเติม
ยีสต์ หรือไมเ่ติมยีสต์ก็ได้ เน่ืองจำกไมม่ีผลตอ่สมรรถนะกำรเจริญเติบโต ลกัษณะซำกโค และผลตอบแทนสทุธิ แต่
อย่ำงใด 

 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : โคนมเพศผู้ กากมันส าปะหลังหมัก ลักษณะซาก สมรรถนะการเจริญเติบโต ยีสต์ 
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Growth performance and carcass characteristic of dairy steers supplemented with  
cassava pulp fermented with and without yeast. 

 
Wanna Angthong1/Taweesak Chuenpreecha1/Apinun Jindaniradool2/Sophon Chinvaroj3/ 

 
Abstract 

 
The experiment was conducted at KhonKaen Animal Nutrition Research and Development 

Center for 595 days, during April, 2013 to May, 2015. Eight dairy steers with average 5 months age 
and average body weight 76.6 kg were divided into tw groups by group comparison desinged. They 
fed same main feed (ruzihay and concentrate feed) but different supplemented feed. The first group 
was supplemented with cassava pulp fermented with yeast, wherever the second group was 
supplemented with cassava pulp fermented without yeast. The result showed that the dry matter 
intake (6.5 and 6.2 kg of DM/d), average daily gain (791.7 and 783.3 g/d) and feed conversion ratio 
(8.2 and 7.9) of group 1 and 2, respectively were not significantly different. The percentage of warm 
carcass (53.8% and 52.2%), cold carcass (53.1% and 51.4%), lean meat (68.5 and 69.7% of cold 
carcass), marbling score (3.1 and 3.2)of group 1 and 2, respectively were not significantlydifferent. 
Feed costsper weight gain(54.5 and 51.3 bath/kg)and net profit(12,015.3 and 13,387.5 baht/head) of 
group 1 and 2, respectively were not significantlydifferent.  

It can concluded that, the growth performance and carcass characteristics of fattening dairy 
steer were not different by supplement fermented cassava pulp with or without yeast. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Keywords : dairy steers, fermented cassava pulp, growth performance,yeast 
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ค าน า 
 

จำกข้อมูลของ ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร (2556) รำยงำนว่ำ ควำมต้องกำรบริโภคเนือ้โคของคน
ไทยในช่วงปี 2552-2556 มีอตัรำเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.1 ตอ่ปี ขณะท่ีกำรผลิตโคเนือ้ของประเทศไทยลดลงในอตัรำร้อย
ละ 4.5 ต่อปี เน่ืองจำกรำคำโคมีชีวิตมีรำคำตกต ่ำในช่วงปี 2550 เกษตรกรจึงเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมี
ผลตอบแทนสงูกวำ่ สง่ผลให้มีกำรน ำเข้ำเนือ้โคและผลิตภณัฑ์เพ่ิมขึน้ในอตัรำร้อยละ84.9 ตอ่ปี แต่ในทำงกลบักนั
โคนมมีจ ำนวนเพ่ิมขึน้ในอตัรำร้อยละ 4.5 ตอ่ปี และคำดวำ่ในปี 2557 จะมีจ ำนวนโคนม 6.0 แสนตวั โดยแบ่งเป็น
แม่โครีดนมจ ำนวน 2.6 แสนตัว จึงคำดกำรณ์ว่ำลูกโคนมเพศผู้ จะมีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึน้เช่นเดียวกัน  ในอดีต
เกษตรกรจะขำยลูกโคนมตัง้แต่แรกเกิดให้กับพ่อค้ำในรำคำท่ีต ่ำ แต่ในปัจจุบันนีเ้กษตรกรท่ีเลีย้งโคนมจะมีกำร
เลีย้งลกูโคนมเพศผู้ เพ่ิมขึน้ และมีกำรจ ำหน่ำยในรำคำท่ีสงูจำกเดิมเป็นเท่ำตวั จำกกำรสอบถำมเกษตรกรผู้ เลีย้ง
โคนมบำงรำยในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น พบวำ่ ปัจจุบนัลกูโคเพศผู้แรกเกิดมีรำคำตวัละ 1,500–2,000 บำท/ตวั 
และจะมีมูลค่ำเพ่ิมขึน้ตำมอำยุโคประมำณ 1,500-2,000 บำท/เดือน เน่ืองจำกเนือ้โคท่ีผลิตจำกโคเนือ้มีจ ำนวน
ลดลง แต่มีกำรบริโภคเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้โคมีชีวิตมีรำคำสูงขึน้ กำรเลีย้งโคนมเพศผู้ เพ่ือผลิตเนือ้จึงเป็นทำงเลือก
หนึง่ในกำรเพ่ิมปริมำณเนือ้ให้เพียงพอต่อกำรบริโภค แตก่ำรเลีย้งเพ่ือให้โคมีอตัรำกำรเจริญเติบโตท่ีเหมำะสมควร
เลีย้งแบบขังคอกโดยให้กินอำหำรแบบเต็มท่ีแม้ต้นทุนค่ำอำหำรจะสูงกว่ำกำรเลีย้งแบบปล่อยแทะเล็ม แต่
ระยะเวลำกำรเลีย้งจะสัน้ลง สำมำรถจ ำหน่ำยได้เร็ว มีรำยได้ส ำหรับใช้สอยเพ่ือกำรหมนุเวียนได้เร็วขึน้ และหำก
สำมำรถลดต้นทุนค่ำอำหำรได้ โดยกำรใช้วสัดพุลอยได้จำกอตุสำหกรรมกำรเกษตรที่หำได้ในท้องถ่ินมำปรับปรุง
คณุภำพ เพ่ือใช้เป็นอำหำรเสริมให้กบัโค โดยท่ีไม่มีผลต่ออตัรำกำรเจริญเติบโตก็จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหัน
มำเลีย้งโคนมเพศผู้ในรูปแบบกำรขนุมำกย่ิงขึน้  

ในภำคตะวนัออกและภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมีโรงงำนผลิตแป้งมนัส ำปะหลงัเป็นจ ำนวนมำก โดยมีผล
พลอยได้ในรูปของกำกมนัส ำปะหลงั ซึง่จะมีส่วนท่ีเป็นแป้งหลงเหลืออยู่ประมำณ50.2เปอร์เซน็ต์มีโปรตีน เย่ือใย 
ไขมนั แคลเซียม และฟอสฟอรัส เท่ำกับ 2.4 40.6 0.4 0.8 และ 0.02 เปอร์เซ็นต์ (วริยำ และคณะ, 2552) แม้ว่ำ
ปริมำณโปรตีนในกำกมนัส ำปะหลงัจะต ่ำ แต่สำมำรถเพ่ิมโปรตีนได้โดยกำรน ำมำหมกัร่วมกบัสำรละลำยท่ีมีกำร
เติมแหล่งโปรตีนท่ีหำซือ้ได้ทั่วไป เช่น ปุ๋ ยยูเรีย(46-0-0) หรือ ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) เพ่ือให้มีระดับ
โปรตีนสงูขึน้ จำกข้อมลูของ ศภุชยั และคณะ (2557ก.) ได้ท ำกำรทดสอบเลีย้งโคกบินทร์บรีุแบบขนุโดยใช้กำกมนั
ส ำปะหลงัหมกัยีสต์เสริมในสูตรอำหำร พบว่ำ อตัรำกำรเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์ซำก สดัส่วนชิน้เนือ้ต่ำงๆ และ
ผลตอบแทนสทุธิ ไม่มีควำมแตกตำ่งจำกโคกลุม่ท่ีกินอำหำรข้น แตอ่ย่ำงใด และพบว่ำต้นทนุคำ่อำหำรตอ่กำรเพ่ิม
น ำ้หนกัตวัโคกลุ่มท่ีกินกำกมนัส ำปะหลงัหมกัมีรำคำถูกกว่ำ ในกำรทดลองของศภุชยั และคณะ (2557ข.) ท ำกำร
หมักกำกมันส ำปะหลังร่วมกับยีสต์โดยใช้ปุ๋ ยยูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจน ส ำหรับเลีย้งโคภูพำนลูกผสมพืน้เมือง 
พบว่ำ กำกมันส ำปะหลงัหมกัท่ีได้ มีโปรตีน 9.1 เปอร์เซ็นต์ของวตัถุแห้งส่วนกำกมนัส ำปะหลงัท่ีหมกัโดยใช้ปุ๋ ย
แอมโมเนียมซลัเฟต(ศุภชัย และคณะ (2557 ก.) มีโปรตีน 7.8เปอร์เซ็นต์ของวตัถุแห้งซึ่งคำดว่ำระดบัโปรตีนท่ี
แตกต่ำงกนันัน้น่ำจะมีผลจำกสดัส่วนไนโตรเจนของปุ๋ ยท่ีต่ำงกันผลจำกกำรเสริมยีสต์ในอำหำร พบว่ำ มีรำยงำน
ของ Denev et al. (2007) ท่ีมีกำรเสริมยีสต์แห้งท่ียังมี ชีวิต  (live dried yeast) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
เจริญเติบโตของสตัว์ เน่ืองจำกช่วยในกำรใช้ก๊ำซออกซิเจนท่ีเข้ำสู่กระเพำะรูเมนในขณะท่ีสตัว์กินอำหำร เป็นกำร
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รักษำสภำวะภำยในกระเพำะให้คงท่ี ยีสต์ยงัช่วยในกำรกระตุ้นกำรท ำงำน และช่วยเพ่ิมจ ำนวนจลุินทรีย์ท่ีย่อยเย่ือ
ใย (cellulolytic bacteria) เช่นเดียวกับ รำยงำนของ Özsoy et al. (2013) ท่ีเสริมยีสต์มีชีวิต 4.5เปอร์เซ็นต์ของ
อำหำรข้น พบว่ำ ช่วยเพ่ิมน ำ้หนักตวัมำกกว่ำกลุ่มท่ีไม่ได้เสริมยีสต์ ดงันัน้ จึงท ำกำรศึกษำผลของกำรเติมยีสต์ 
และไม่เติมยีสต์ในกระบวนกำรหมักกำกมันส ำปะหลังเพ่ือศึกษำสมรรถนะกำรเจริญเติบโต  ต้นทุน และ
ผลตอบแทนของโคนมเพศผู้  ท่ีเลีย้งขุนโดยเสริมกำกมนัส ำปะหลงัหมกัท่ีเติม และไม่เติมยีสต์ในสตูรอำหำรเพ่ือให้
ได้ข้อมลูส ำหรับแนะน ำเกษตรกรตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

 ด ำเนินกำรทดลองท่ี ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์ขอนแกน่ จ.ขอนแก่น ระหวำ่งเดือน เมษำยน2556 
ถงึ พฤษภำคม 2558  

สัตว์ทดลอง 

ใช้โคนมพนัธุ์ลกูผสมขำว-ด ำ (Holstein Friesian) เพศผู้ตอน จ ำนวน 8 ตวั อำยุเฉลี่ย 5 เดือน มีน ำ้หนกัตวั
เฉลี่ย 76.6 กิโลกรัม ก่อนเข้ำงำนทดลองชัง่น ำ้หนักโคทุกตวัฉีดยำถ่ำยพยำธิ (Ivermectin)และฉีดวิตำมิน AD3E 
(ยำถ่ำยพยำธิ ฉีดซ ำ้ทุก 6 เดือน และวิตำมิน ฉีดซ ำ้ทุกๆ 4 เดือน) วำงแผนกำรทดลองแบบเปรียบเทียบประชำกร 
2 กลุม่ (group comparison T-test) แบ่งโคเป็น 2 กลุ่ม โดยมีน ำ้หนกัตวั แหล่งท่ีได้มำ และอำยุ ของโคแตล่ะกลุ่ม
ให้ใกล้เคียงกนั น ำโคเข้ำเลีย้งในคอกขงัเดี่ยวท่ีมีอ่ำงน ำ้ และแร่ธำตกุ้อน ให้เลือกกินได้ตลอดเวลำ ท ำกำรปรับสตัว์
ประมำณ 21 วนั เพ่ือให้โคคุ้นเคยกบัคนเลีย้ง และอำหำร ก่อนท่ีจะเร่ิมบนัทกึข้อมลู  

อาหาร และการให้อาหาร 

อำหำรที่ใช้ในกำรทดลองประกอบด้วยอำหำรหยำบหลกัคือ หญ้ำรูซี่แห้งหลงัเก็บเก่ียวเมลด็พนัธุ์  กำกมนั
ส ำปะหลงัหมกัท่ีเติม และไมเ่ติมยีสต์ร่วมกบัอำหำรข้น ดงันี ้

ช่วงเร่ิมทดลอง จนถงึ น ำ้หนกัตวั 150กิโลกรัมให้กินหญ้ำรูซี่แห้ง กำกมนัส ำปะหลงัหมกัท่ีเติม/ไมเ่ติมยีสต์ 
และอำหำรข้น ในสดัส่วนของน ำ้หนักแห้ง เท่ำกับ40 : 40 : 20 ตำมล ำดับโดยใช้อำหำรข้นสูตรท่ี 1 (ตำรำงท่ี 2) 
เพ่ือปรับให้โคคุ้นเคยกบัอำหำรที่ใช้ทดลอง เน่ืองจำกโคยงัอยู่ในระยะท่ีกระเพำะหมกัยงัพฒันำได้ไมเ่ตม็ท่ี และเม่ือ  
โคมีน ำ้หนักตวั150 – 300ให้กินหญ้ำรูซี่แห้ง กำกมนัส ำปะหลงัหมกัท่ีเติม/ไม่เติมยีสต์ และอำหำรข้น ในสดัส่วน
ของน ำ้หนกัแห้ง เท่ำกบั25 : 40 : 35 ตำมล ำดบั โดยใช้อำหำรข้นสตูรท่ี 1ให้โคได้รับโปรตีนในสตูรอำหำรไมต่ ่ำกว่ำ 
10 % และได้พลงังำนใช้ประโยชน์ได้ไมต่ ่ำกวำ่ 10 MJ/kg of DM 

ช่วงโคมีน ำ้หนัก 300 ถึงสิน้สุดกำรทดลองให้กินหญ้ำรูซี่แห้ง กำกมันส ำปะหลงัหมกัท่ีเติม/ไม่เติมยีสต์ 
และอำหำรข้น ในสัดส่วนของน ำ้หนักแห้ง เท่ำกับ20 : 50 : 30ตำมล ำดับ โดยใช้อำหำรข้นสูตรท่ี 2(ตำรำงท่ี 2) 
เพ่ือให้โคได้รับโปรตีนในสตูรอำหำรไมต่ ่ำกวำ่ 10 % และได้พลงังำนใช้ประโยชน์ได้ไมต่ ่ำกวำ่ 12 MJ/kg of DM 

วิธีกำรให้อำหำร คลกุอำหำรหยำบ อำหำรข้น และกำกมนัส ำปะหลงัหมกั เข้ำด้วยกนัก่อนให้กิน แบ่งให้
กิน วนัละ 2 มือ้ ท่ีเวลำ 9.00 และ 16.00 น. 

โดยมีรำยละเอียดสว่นประกอบของกำกมนัส ำปะหลงัหมกัเติมยีสต์ และไมเ่ติมยีสต์ดงั ตำรำงท่ี 1  
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ตารางที่ 1แสดงสว่นประกอบของกำกมนัส ำปะหลงัหมกัทัง้ 2 ชนิด 

สว่นประกอบ 
รำคำ กำกมนัส ำปะหลงัหมกัเติมยีสต์ กำกมนัส ำปะหลงัหมกัไมเ่ติมยีสต์ 

บำท/กิโลกรัม (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) 
กำกมนัส ำปะหลงัสด 0.35 100 100 
ยีสต์ขนมปัง 300.0 0.05 - 
น ำ้ตำลทรำยแดง  24.0 0.1 - 
กำกน ำ้ตำล   7.0 1.0 1.0 
ปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต 11.0 1.6 1.6 
เกลือ 3.7 0.2 0.2 
น ำ้ - 20.0 20.0 
รำคำ (บำท/กิโลกรัม)  0.63 0.49 

 

และมขีัน้ตอนกำรท ำกำกมนัส ำปะหลงัหมกัตำมวิธีกำรของศภุชยั และคณะ (2557 ก.) ดงันี ้ 
1. กำกมนัส ำปะหลงัหมกัเติมยีสต์ เตรียมโดยใช้ยีสต์ท ำขนมปัง (bakery yeast) 0.5 กิโลกรัม ละลำยใน

น ำ้ 20 กิโลกรัม เติมน ำ้ตำลทรำยแดง 1 กิโลกรัม ละลำยให้เข้ำกนั และเติมอำกำศโดยใช้ป๊ัมเติมอำกำศ เป็นเวลำ 
1 ชัว่โมง จำกนัน้เติม กำกน ำ้ตำล ปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต (21-0-0) เกลือ และน ำ้ ในปริมำณ 10 16 2  และ 145 
กิโลกรัม เติมอำกำศโดยใช้ป๊ัมเติมอำกำศ จำกนัน้ น ำน ำ้ยีสต์ท่ีผสมแล้วไปเติมลงในกำกมนัส ำปะหลงัสด 1000 
กิโลกรัม หมกัไว้ประมำณ 10 วนั ก่อนน ำไปใช้เลีย้งโค  

2. กำกมนัส ำปะหลงัหมกัไมเ่ติมยีสต์ มีขัน้ตอนกำรท ำเช่นเดียวกบักำกมนัส ำปะหลงัหมกัยีสต์ ยกเว้นไม่
มีขัน้ตอนกำรใช้ยีสต์ น ำ้ตำลทรำยแดง และไมม่ีกำรเติมอำกำศ สว่นขัน้ตอนอื่นๆ มีกำรท ำเช่นเดียวกนั 

 
ตารางที่ 2สว่นประกอบอำหำรข้น และสว่นประกอบทำงเคมีของอำหำรข้นสตูรท่ี 1 และสตูรท่ี 2  

สว่นประกอบ  
 

รำคำ  
(บำท/กิโลกรัม) 

อำหำรข้นสตูรท่ี 1 
(กิโลกรัม) 

อำหำรข้นสตูรท่ี 2 
(กิโลกรัม) 

   มนัเส้น 8.0 38.0 62.0 
   กำกเนือ้ในเมลด็ปำล์ม 7.5 31.6 15.0 
   ร ำละเอียด 12.0 15.0 10.0 
   กำกถัว่เหลือง 18.0 15.0 10.0 
   แร่ธำตผุสม 25.0  0.2  0.3 
   วิตำมินผงรวม 35.0  0.2  0.3 
เกลือป่น 5.0 -  0.5 
   ยเูรีย 19.0 - 1.7 
   ก ำมะถนั 45.0 - 0.2 
  รำคำ (บำท/กิโลกรัม) - 10.03 9.69 
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ตารางที่ 2(ต่อ) ส่วนประกอบอำหำรข้น และสว่นประกอบทำงเคมีของอำหำรข้นสตูรท่ี 1 และสตูรท่ี 2  
รำยกำร  อำหำรข้นสตูรท่ี 1 อำหำรข้นสตูรท่ี 2 

สว่นประกอบทำงเคมีจำกกำรค ำนวณ (% วตัถแุห้ง)1/ 
   วตัถแุห้ง  87.5 87.3 
   โปรตีน  15.0 15.1 
ผนงัเซลล์ (neutral detergent fiber)  28.4 20.5 
พลงังำนใช้ประโยชน์ได้ (MJ/kg of DM)  10.5 12.0 
  1/ค ำนวณสตูรอำหำรโดยใช้โปรแกรมของ Promma et al. (2010) 

การบันทกึข้อมูล 
 เร่ิมบันทึกข้อมูลหลงัจำกปรับสตัว์แล้ว 21 วนั ข้อมลูท่ีบนัทึกได้แก่ ปริมำณอำหำร ท่ีให้กิน และท่ี

เหลือกินในแต่ละวัน น ำ้หนักตัวทุก 14 วัน สุ่มเก็บตัวอย่ำงอำหำรที่ให้กิน และท่ีเหลือกิน ส ำหรับน ำมำวิเครำะห์
ส่วนประกอบทำงเคมี ได้แก่ ค่ำวัตถุแห้ง โปรตีน ไขมัน เถ้ำ (AOAC, 1996) ผนังเซลล์ (neutral detergent fiber;  
NDF), ลิกโนเซลลูโลส  (acid detergent fiber; ADF) และ ลิกนิน (Van Seost et al., 1991) ส่วนค่ำพลังงำนใช้
ประโยชน์ได้ (metabolisable energy; ME) ท ำนำยโดยใช้สมกำรท่ีรำยงำนโดย Ishler et al. (1996)  คือ ME  = 
DE x 0.82 โดยท่ี DE (digestible energy, Mcal/lb) = %TDN x 0.04409 และ (total digestible nutrient; TDN) 
มีท่ีมำ ดงันีโ้ดย TDN (%) กำกมนัส ำปะหลงัหมกั =  81.41 – (0.498 x % ADF)   

การประเมินคุณลักษณะซาก 
หลังสิน้สุดกำรทดลอง น ำโคไปท ำกำรศึกษำซำกท่ี สหกรณ์ผู้ เลีย้งโคขุนหนองสูงจ ำกัด อ ำเภอหนองสูง 

จงัหวดัมกุดำหำร ซึง่ท ำกำรฆ่ำ และช ำแหละซำก ตำมวิธีกำรมำตรฐำนสำกล เพ่ือประเมินเปอร์เซน็ต์ซำก เกรดไขมนั
แทรก และปริมำณชิน้สว่นเนือ้ ตำมวิธีกำรของ ชยัณรงค์ (2529) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น ำข้อมูลท่ีได้ เช่น ปริมำณอำหำรที่กิน น ำ้หนักตัวท่ีเพ่ิมขึน้ อัตรำกำรเจริญเติบโต ประสิทธิภำพกำร
เปลี่ยนอำหำรไปเป็นน ำ้หนักตวั น ำ้หนักซำก เกรดไขมนัแทรก ชิน้ส่วนเนือ้ และต้นทุนค่ำอำหำรในกำรผลิตสตัว์ มำ
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคำ่เฉลี่ยระหว่ำงกลุม่ โดยวิธี Student t-test (อจัฉริยำ, 2547) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

ส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร 

 จำกกำรสุ่มตวัอย่ำงอำหำรเพ่ือวิเครำะห์ส่วนประกอบทำงเคมี  พบว่ำ อำหำรข้น มีค่ำท่ีต่ำงไปจำกกำร
ค ำนวณ เป็นผลมำจำกควำมไม่สม ่ำเสมอของวัตถุดิบท่ีใช้ในกำรทดลอง เน่ืองจำกไม่สำมำรถจัดซือ้ในครำว
เดียวกันได้ทัง้หมด แม้ผลกำรวิเครำะห์ท่ีได้จะต่ำงไปจำกท่ีค ำนวณไว้ในเบือ้งต้น แต่ไม่ส่งผลต่อมรรถนะกำร
เจริญเติบโตของโคท่ีทดลองแต่อย่ำงใด  ส่วนกำกมนัส ำปะหลงัหมกัเติมยีสต์ในรำยงำนครัง้นี  ้มีค่ำวตัถุแห้ง ผนัง
เซลล์ และพลงังำนใช้ประโยชน์ได้ (ตำรำงท่ี 3) ใกล้เคียงกบัรำยงำนของ ศภุชยัและคณะ (2557ก.) คือ 19.7 26.2 



21 
 

เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง และ 11.3 เมกกะจูลต่อกิโลกรัมของวัตถุแห้ง ตำมล ำดับ ส่วนค่ำโปรตีนของกำกมัน
ส ำปะหลงัหมกัยีสต์ครัง้นี ้มีคำ่เท่ำกบั 11.2 เปอร์เซ็นต์ของวตัถุแห้ง ซึง่สงูกว่ำ ของ ศภุชยั และคณะ (2557 ก.) มี
คำ่เท่ำกบั 7.8 เปอร์เซน็ต์ของวตัถุแห้ง เน่ืองจำกในกำรทดลองครัง้นีใ้ช้ปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟตในกระบวนกำรหมกั
กำกมนัส ำปะหลงั 16.0 กิโลกรัม สงูกวำ่กำรทดลองดงักลำ่ว ท่ีใช้เพียง 8.0 กิโลกรัม 

ตารางที่ 3   สว่นประกอบทำงเคมีของอำหำรที่ใช้ในกำรทดลอง 

รำยกำร หญ้ำรูซี่แห้ง 
อำหำรข้น 
สตูร 1 

อำหำรข้น 
สตูร 2 

กำกมนัส ำปะหลงั 
หมกัเติมยีสต์ 

กำกมนัส ำปะหลงั 
หมกัไมเ่ติมยีสต์ 

DM (%) 89.3 87.2 87 19.5 18.4 

CP (% of DM) 2.8 15 14.7 11.2 10.5 

EE (% of DM) 0.8 5.5 4 0.4 0.3 

Ash (% of DM) 5.8 4.3 4 3.4 4 

NDF (% of DM) 81.8 22.1 20.6 24 25.2 

ADF (% of DM) 55 11.6 11 18.5 18.9 

Lignin (% of DM) 9.6 2.5 2.9 3.1 3.3 

ME1/(MJ/kg of DM) 6.2 11.6 11.7 11.1 11.1 

pH - - - 3.49 3.54 
1/Ishler et al. (1996) 

อัตราการเจริญเตบิโต และปริมาณอาหารที่กนิได้  

จำกผลกำรศกึษำตลอดกำรทดลอง 595 วนั พบว่ำโคกลุ่มท่ีกินอำหำรเสริมด้วยกำกมนัส ำปะหลงัหมกั
เติมยีสต์ (โคกลุม่ท่ี 1) และกำกมนัส ำปะหลงัหมกัไมเ่ติมยีสต์ (โคกลุม่ท่ี 2) มีอตัรำกำรเจริญเติบโต ปริมำณอำหำร
ท่ีกินได้ ปริมำณโภชนะท่ีกินได้ และปริมำณพลงังำนใช้ประโยชน์ท่ีกินได้ ของโคกลุ่มท่ี 1 และ 2 ตลอดกำรทดลอง 
ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติ (ตำรำงท่ี 4)แต่เม่ือคิดเป็นปริมำณอำหำรท่ีกินได้ในรูปของเปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนัก
ตวั พบวำ่โคกลุม่ท่ี 1 กินได้มำกกวำ่โคกลุม่ท่ี 2  อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) 

ส่วนปริมำณกำกมนัส ำปะหลังหมักท่ีโคกินได้ พบว่ำ โคกินกำกมนัส ำปะหลงัหมกัเติมยีสต์ได้มำกกว่ำ 
กำกมนัส ำปะหลงัหมกัไม่เติมยีสต์ อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) น่ำจะมีผลมำจำกกำกมนัส ำปะหลงัหมกั
ไม่เติมยีสต์ มีปริมำณควำมชืน้เท่ำกับ 81.6 เปอร์เซ็นต์ ค่อนข้ำงสูงกว่ำ กำกมันส ำปะหลังหมักเติมยีสต์ 80.5 
เปอร์เซ็นต์ (ตำรำงท่ี 3) เน่ืองจำกปริมำณน ำ้ในอำหำร ท ำให้อำหำรเต็มกระเพำะเร็วขึน้ โคจะกินอำหำรได้ลดลง 
(McDonald et al., 1995) และจำกกำรสงัเกตขุองคนเลีย้ง และผู้ วิจยั พบวำ่ กลิ่นของกำกมนัส ำปะหลงัหมกัท่ีเติม
ยีสต์ มีกลิ่นหอมคล้ำยขนมปังซึง่อำจเป็นผลมำจำกยีสต์ท่ีเติมลงไป  

ส ำหรับปริมำณกำรกินอำหำรได้ทัง้หมดของโคท่ีกินกำกมันส ำปะหลังหมักเติมยีสต์  และไม่เติมยีสต์ 
(ตำรำงท่ี 4) พบวำ่ ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติ มีค่ำเฉลี่ยตลอดกำรทดลอง เท่ำกบั 6.5 และ 6.2 กิโลกรัมแห้ง
ตอ่วนั ตำมล ำดบั ใกล้เคียงกบัรำยงำนของ สมุน และคณะ (2541) พบว่ำ โคกลุ่มท่ีกินอำหำรข้นในระดบั 0.9 1.5 
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และ 2.1% ของน ำ้หนกัตวัมีปริมำณกำรกินได้ของอำหำรเฉลี่ยเท่ำกบั 5.9 6.4 และ 6.7 กิโลกรัมแห้งต่อวนั แต่ต ่ำ
กว่ำในรำยงำนของ ปรัชญำ และคณะ (2550) โคกลุ่มน ำ้หนกัตวัเร่ิมต้น 100 กิโลกรัม และสิน้สุดท่ีน ำ้หนกั 500 
กิโลกรัม โดยให้โคกินอำหำรในรูปของอำหำรผสมครบสว่น (total mixed ration; TMR) ท่ีมีโปรตีน 11.5 เปอร์เซน็ต์ 
โคกินได้เฉลี่ย 7.6 กิโลกรัมแห้งตอ่วนั 

ตารางที่4ปริมำณอำหำรที่กินได้ และสมรรถนะกำรเจริญเติบโตของโคนมเพศผู้ทัง้สองกลุม่ ตลอดกำรทดลอง 

รำยกำร โคกลุม่ท่ี 1 โคกลุม่ท่ี 2 p - value SEM 
จ ำนวนโค (ตวั) 4.0   4.0 - - 
น ำ้หนกัตวัเร่ิมต้น (กิโลกรัม)  72.9   80.2 0.490 4.8 
น ำ้หนกัตวัสิน้สดุกำรทดลอง (กิโลกรัม) 544.0 546.2 0.848 5.1 
จ ำนวนวนัท่ีเลีย้ง (วนั) 595.0 595.0 - - 
น ำ้หนกัตวัท่ีเพ่ิมขึน้ (กิโลกรัม) 471.1 466.0 0.602 4.3 
อตัรำกำรเจริญเติบโต (กรัม/วนั) 791.7 783.2 0.600 7.3 
ปริมำณวตัถแุห้งท่ีกินได้ (กิโลกรัม/วนั) 6.5    6.2 0.170 0.2 
   - หญ้ำรูซี่แห้ง 1.6    1.6 0.924 0.1 
   - อำหำรข้น 2.9    2.9 0.601 0.1 
   - กำกมนัส ำปะหลงัหมกั 2.0    1.7 0.005 0.1 
ปริมำณวตัถแุห้งท่ีกินได้ (% ของน ำ้หนกัตวั) 2.4    2.2 0.049 0.1 
ปริมำณโปรตีนท่ีกินได้ (กรัม/วนั)     706.1      643.2 0.076     18.1 
ปริมำณผนงัเซลล์ท่ีกินได้ (NDF, กิโลกรัม/วนั)  2.3    2.2 0.514 0.1 
ปริมำณพลงังำนใช้ประโยชน์ท่ีกินได้ (ME, MJ/d) 66.7  61.6 0.122      1.6 
ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร  8.2   7.9 0.264      0.2 

 

อำจเป็นผลจำกรูปแบบกำรจดักำรให้อำหำร ซึง่พบวำ่โคจะกินอำหำร TMR ได้มำกกวำ่กำรให้อำหำรแบบ
แยก สอดคล้องกับรำยงำนของ Lee et al. (2010) ท่ีทดสอบให้โคพันธุ์  Hanwooเพศผู้ ตอน อำยุ 13 เดือน กิน
อำหำรแบบแยกให้อำหำรข้นและอำหำรหยำบโดยให้กินอำหำรข้น 4.7 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั และให้กินอำหำร
หยำบแบบอิสระ เปรียบเทียบกบั ให้กินอำหำรในรูป TMR แบบเตม็ท่ี พบวำ่ โคกินอำหำรแบบแยก ได้ต ่ำกว่ำแบบ 
TMR อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) คือ 7.6 เทียบกับ 9.1 กิโลกรัมแห้ง เน่ืองจำกอำหำรในรูปแบบ TMR 
ช่วยในกำรรักษำสภำวะควำมเป็น กรด–ดำ่ง ภำยในกระเพำะรูเมนได้คงท่ีกวำ่กำรกินอำหำรแบบแยก สภำวะท่ีคง
ภำยในกระเพำะรูเมนจะช่วยให้อำหำรถกูย่อยได้ดีขึน้เพรำะจ ำนวนประชำกรจุลินทรีย์กลุม่ต่ำงๆ จะมีปริมำณกำร
เจริญเติบโตท่ีคงท่ีและสม ่ำเสมอ จึงช่วยเพ่ิมอตัรำกำรไหลผ่ำนของอำหำรจำกกระเพำะรูเมนไปสู่ทำงเดินอำหำร
สว่นอื่นๆ เร็วขึน้ ท ำให้โคกินอำหำรได้มำกขึน้ Nocek et al. (1985)  

จำกรูปท่ี 1 กรำฟแสดงน ำ้หนักตวัของโคนมเพศผู้กลุ่มท่ี 1 และ 2 พบว่ำ มีรูปแบบกำรเพ่ิมน ำ้หนักตวัท่ี
คล้ำยกนั จนเม่ือสิน้สดุกำรทดลอง ณ สปัดำห์ท่ี 85 โคมีอำยปุระมำณ 27-28 เดือนคำดว่ำน ำ้หนกัยงัมีกำรเพ่ิมขึน้
อีก เม่ือควำมสงูของกรำฟในช่วงสปัดำห์ท่ี 70และ 85 สอดคล้องกบั วิโรจน์ (2557) ท่ีรำยงำนวำ่ โคนมลกูผสมโฮส
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ไตน์ฟรีเช่ียน สำยเลือด 75 เปอร์เซ็นต์ จะมีน ำ้หนกัเมื่อโตเต็มท่ี 500-600 กิโลกรัม และถ้ำเป็นโคเพศผู้  สำยเลือด
โฮสไตน์ฟรีเช่ียน 100 เปอร์เซ็นต์ จะมีน ำ้หนักตวั 997–1,087 กิโลกรัม ดงันัน้ ในกำรทดลองครัง้นีค้ำดว่ำโคท่ีใช้
ทดลองน่ำจะมีน ำ้หนกัตวัเมื่อโตเต็มท่ีประมำณ 600 กิโลกรัม หรืออำจสงูกวำ่ 600 กิโลกรัม เน่ืองจำกมีสำยเลือด
ของโคพนัธุ์โฮสไตน์ฟรีเช่ียนไมต่ ่ำกวำ่ 75 เปอร์เซน็ต์  

 

 
รูปที่ 1น ำ้หนกัตวั (BW) ของโคนมเพศผู้ ท่ีกินกำกมนัส ำปะหลงัหมกัท่ีเติมยีสต์ (Y) และไมเ่ติมยีสต์ (NY) 

เน่ืองจำกกำรทดลองครัง้นีแ้บ่งกำรให้อำหำรตำมช่วงของน ำ้หนกัตวั ซึง่แบ่งเป็น 3 ช่วง ดงันัน้ เพ่ือแสดงให้
เห็นถงึอตัรำกำรเจริญเติบโต และปริมำณกำรกินอำหำรของโคนมเพศผู้ทัง้สองกลุม่ ท่ีช่วงน ำ้หนกัตวัตำ่งกนั ดงันี ้

อัตราการเจริญเตบิโตและปริมาณการกนิอาหารของโคนมเพศผู้ที่ช่วงน า้หนักตัวเร่ิมต้น ถงึ 150 กโิลกรัม 

จำกข้อมลูใน ตำรำงท่ี 5พบวำ่ โคกลุม่ท่ี 1 และ 2 ท่ีช่วงน ำ้หนกัตวัเร่ิมต้น เฉลี่ย 76.6 กิโลกรัม มีอตัรำกำร
เจริญเติบโต ปริมำณกำรกินอำหำร ไมแ่ตกต่ำงกนัทำงสถิติ มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกบั 587.2 กรัมต่อวนั และ 3.0 กิโลกรัม
ของวตัถแุห้งตอ่วนั หรือ เท่ำกบั 2.6 เปอร์เซน็ต์ของน ำ้หนกัตวั ได้รับโปรตีนเฉลี่ย 308.3 กรัมตอ่วนั และพลงังำนใช้
ประโยชน์ได้เฉลี่ย 29.3 เมกกะจูลต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับรำยงำนของ NRC (2001)คือลูกโคนมหลังหย่ำนม ท่ี
น ำ้หนัก 70-80 กิโลกรัม หำกต้องกำรให้มีอตัรำกำรเจริญเติบโตวนัละ 500-600 กรัมต่อวนั จะต้องได้รับโปรตีน 
262–300 กรัมตอ่วนั และต้องได้รับพลงังำนใช้ประโยชน์ได้ 21.6–23.8 เมกกะจลูตอ่วนั 

ตารางที่5สมรรถนะกำรเจริญเติบโตของโคนมเพศผู้ทัง้สองกลุ่ม ท่ีช่วงน ำ้หนกัเร่ิมต้น ถงึ 150 กิโลกรัม 

รำยกำร โคกลุม่ท่ี 1 โคกลุม่ท่ี 2 p - value SEM 
จ ำนวนโค (ตวั) 4.0  4.0 - - 
น ำ้หนกัตวัเร่ิมต้น (กิโลกรัม)   72.9  80.2 0.490 4.8 
น ำ้หนกัตวัสิน้สดุกำรทดลอง (กิโลกรัม) 150.1 149.9 0.995 13.7 
จ ำนวนวนัท่ีเลีย้ง (วนั)    122.5 122.5 - - 
อตัรำกำรเจริญเติบโต (กรัม/วนั) 619.4 554.9 0.668 67.3 
ปริมำณวตัถแุห้งท่ีกินได้ (กิโลกรัม/วนั) 3.0 2.9 0.957 0.2 
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ตารางที่ 5 สมรรถนะกำรเจริญเติบโตของโคนมเพศผู้ทัง้สองกลุม่ท่ีช่วงน ำ้หนกัเร่ิมต้น ถงึ 150 กิโลกรัม (ตอ่) 
รำยกำร โคกลุม่ท่ี 1 โคกลุม่ท่ี 2 p - value SEM 

   - หญ้ำรูซี่แห้ง 0.9   0.9 0.770  0.1 
   - อำหำรข้น 1.3   1.4 0.686  0.1 
   - กำกมนัส ำปะหลงัหมกั 0.8 0.6 0.455 0.1 
ปริมำณวตัถแุห้งท่ีกินได้ (% ของน ำ้หนกัตวั) 2.6 2.6 0.254 0.03 
ปริมำณโปรตีนท่ีกินได้ (กรัม/วนั) 308.8 307.8 0.986 25.9 
ปริมำณพลงังำนใช้ประโยชน์ท่ีกินได้ (ME, MJ/d) 29.2 29.3 0.978  2.5 
ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร 4.8 5.8 0.256  0.4 

 

อัตราการเจริญเตบิโตและปริมาณการกนิอาหารของโคนมเพศผู้ ที่ช่วงน า้หนัก 150 ถงึ 300 กโิลกรัม 

เม่ือโคมีน ำ้หนกัตวัในช่วง 150 ถึง 300 กิโลกรัม พบว่ำ โคกลุ่มท่ี 1 และ 2 มีอตัรำกำรเจริญเติบโต และ
ปริมำณกำรกินอำหำรได้ทัง้หมด ไมม่ีควำมแตกตำ่งกนัทำงสถิติ โดยมีคำ่เฉลี่ยของทัง้สองกลุม่ เท่ำกบั 767.2 กรัม
ต่อวนั 5.1 กิโลกรัมของน ำ้หนกัแห้งต่อวนั หรือเท่ำกับ 3.4 เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนกัตวั และปริมำณโปรตีนท่ีกินได้ 
เฉลี่ย 546.6 กรัมตอ่วนั และปริมำณคำ่พลงังำนใช้ประโยชน์ได้ท่ีได้รับ เฉลี่ย 51.8 เมกกะจลูตอ่วนั (ตำรำงท่ี 6) 

ตารางที่ 6สมรรถนะกำรเจริญเติบโตของโคนมเพศผู้ทัง้สองกลุม่ ท่ีช่วงน ำ้หนกั 150 ถงึ 300 กิโลกรัม 

รำยกำร โคกลุม่ท่ี 1 โคกลุม่ท่ี 2 p - value SEM 
จ ำนวนโค (ตวั) 4.0   4.0 - - 
น ำ้หนกัตวัเร่ิมต้น (กิโลกรัม) 150.1 149.9 0.995 13.7 
น ำ้หนกัตวัสิน้สดุกำรทดลอง (กิโลกรัม) 305.4 295.4 0.753 14.2 
จ ำนวนวนัท่ีเลีย้ง (วนั)   196.0 196.0 - - 
อตัรำกำรเจริญเติบโต (กรัม/วนั) 792.2 742.2 0.553 38.1 
ปริมำณวตัถแุห้งท่ีกินได้ (กิโลกรัม/วนั) 5.3 4.8 0.438 0.3 
   - หญ้ำรูซี่แห้ง 1.1 1.1 0.759 0.1 
   - อำหำรข้น 2.1 2.1 0.794 0.1 
   - กำกมนัส ำปะหลงัหมกั 2.1 1.6 0.054 0.1 
ปริมำณวตัถแุห้งท่ีกินได้ (% ของน ำ้หนกัตวั) 3.4 3.3 0.416 0.1 
ปริมำณโปรตีนท่ีกินได้ (กรัม/วนั) 575.5 517.6 0.400 31.6 
ปริมำณพลงังำนใช้ประโยชน์ท่ีกินได้ (ME, MJ/d) 54.3 49.2 0.423 2.9 
ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร 6.9 6.5 0.682 0.5 

 

ซึง่แตกต่ำงกับรำยงำนของ NRC (2001) ท่ีแนะน ำว่ำ โคนมท่ีน ำ้หนักตัว 150 กิโลกรัม ถ้ำต้องกำรให้มี
อตัรำกำรเจริญเติบโต 700–800 กรัมต่อวนั ควรได้รับโปรตีน 625.8–667.8 กรัมต่อวนั และควรได้รับพลงังำนใช้
ประโยชน์ได้ 41.4–43.1 เมกกะจูลต่อวัน แต่ในกำรทดลองครัง้นี  ้โคได้รับโปรตีนต ่ำกว่ำ แต่ได้รับพลังงำนใช้
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ประโยชน์ได้สงูกว่ำท่ี NRC (2001) แนะน ำไว้ ซึ่งอำจมีผลจำกสำยเลือดของพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเช่ียน ในกำรทดลอง
ครัง้นี ้ต ่ำกวำ่100 เปอร์เซน็ต์ จงึมีควำมต้องกำรโภชนะท่ีตำ่งกนั 

ในกำรทดลองครัง้นี ้พบวำ่ โคนมเพศผู้มีอตัรำกำรเจริญเติบโตใก้ลเคียงกบัรำยงำนของ ทวีพร และคณะ 
(2546) ท่ีเลีย้งขนุโคนมเพศผู้  มีน ำ้หนกัตวัเร่ิมต้นเฉลี่ย 150 กิโลกรัม ให้กินอำหำรหยำบเต็มท่ี และเสริมอำหำรข้น
ท่ีระดับ 1.75เปอร์เซ็นต์เป็นเวลำ 339 วัน โคมีอัตรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ย 740.9 กรัมต่อวันและใกล้เคียงกับ
รำยงำนของ เสกสรร และคณะ (2552) ท่ีเลีย้งโคนมเพศผู้  น ำ้หนักเร่ิมต้นเฉลี่ย 237 กิโลกรัม เลีย้งเป็นเวลำ 120 
วนั พบวำ่ โคกลุม่ท่ีให้กินหญ้ำรูซี่หมกั (โปรตีน 5.1เปอร์เซน็ต์ของวตัถแุห้ง)ให้กินแบบเตม็ท่ี และเสริมอำหำรข้นท่ี
ระดบั 1.5% ของน ำ้หนกัตวั มีอตัรำกำรเจริญเติบโตสงูท่ีสดุ คือ 710 กรัมตอ่วนั 

แต่มีอตัรำกำรเจริญเติบโตต ่ำกว่ำรำยงำนของ สมุน และคณะ (2541) ท่ีท ำกำรศกึษำในโคลกูผสมพนัธุ์
ขำว - ด ำ เพศผู้ตอน อำยุประมำณ 4 เดือน มีน ำ้หนกัเร่ิมต้นเฉลี่ย 100 กิโลกรัม และสิน้สุดเม่ือโคมีน ำ้หนกัเฉลี่ย 
350 กิโลกรัม โดยให้โคกินอำหำรหยำบร่วมกับอำหำรข้น ท่ีระดับ 0.9 1.5 และ 2.1เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนักตัว 
พบวำ่ โคมีอตัรำกำรเจริญเติบโตเท่ำกบั 761 853 และ 903 กรัมตอ่วนั (เฉลี่ย 839 กรัมตอ่วนั) และต ่ำกวำ่รำยงำน
ของ ปรัชญำ และคณะ (2550) ท่ีให้อำหำรแบบ TMR พบว่ำ โคนมเพศผู้ ไม่ตอน ท่ีมีน ำ้หนักตัวเร่ิมต้น 100 
กิโลกรัม อำยเุฉลี่ย 5 เดือน เลีย้งเป็นเวลำ 365 วนั พบวำ่ โคกลุ่มนีม้ีอตัรำกำรเจริญเติบโต 1,070 กรัม/วนั ซึง่เป็น
อตัรำกำรเจริญเติบโตท่ีใกล้เคียงกบัรำยงำนของต่ำงประเทศ เช่น Brosh et al. (1995) ท่ีศึกษำระดบัพลงังำนใน
อำหำรต่อสมรรถนะกำรเจริญเติบโตของโคนมเพศผู้  ท่ีให้โคกินอำหำรมีโปรตีน 14.5เปอร์เซ็นต์ของวตัถุแห้ง แต่มี
ระดบัของพลงังำนใช้ประโยชน์ได้ 3 ระดบั คือ 10.0 10.9 และ 11.7 เมกกะจูลของวตัถแุห้ง พบว่ำโคท่ีเลีย้งในปีท่ี 
1 มีอตัรำกำรเจริญเติบโต เท่ำกบั 1,160 1,110 และ 980 กรัมต่อวนั ตำมล ำดบั และโคท่ีเลีย้งในปีท่ี 2 โดยให้กิน
อำหำรแบบเดียวกบัปีท่ี 1 มีอตัรำกำรเจริญเติบโต เท่ำกบั 1,160 1,060 และ 930 กรัมตอ่วนัตำมล ำดบั 

อัตราการเจริญเตบิโตและปริมาณการกนิอาหารของโคนมเพศผู้ ที่ช่วงน า้หนัก 300 กโิลกรัมถงึ สิน้สุด
การทดลอง 

โคนมเพศผู้ กลุ่ม ท่ี  1 และ 2 ท่ีช่วงน ำ้หนักตัวเฉลี่ย300.4 ถึง 545.1 กิโลกรัม พบว่ำ มีอัตรำกำร
เจริญเติบโต และปริมำณอำหำรท่ีกินได้ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 884.7 กรัมต่อวนั 8.1 
กิโลกรัมของวตัถุแห้งต่อวนั หรือ เท่ำกบั 3.0 เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนกัตวั ปริมำณโปรตีนท่ีได้รับ แตกต่ำงกนัอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05)ส่วนปริมำณพลงังำนใช้ประโยชน์ได้ท่ีได้รับ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ เฉลี่ย
เท่ำกบั 83.9 เมกกะจลูต่อวนัตำมล ำดบั(ตำรำงท่ี 7)ซึง่ควำมแตกตำ่งของโปรตีนท่ีกินได้ น่ำจะมีผลจำกโคกลุม่ท่ี 1 
กินกำกมนัส ำปะหลงัหมกัเติมยีสต์ได้มำกกว่ำโคกลุ่มท่ี  2 พบว่ำ โปรตีนในกำกมนัส ำปะหลงัหมกัเติมยีสต์ มีค่ำ
ค่อนข้ำงสูงกว่ำ กำกมนัส ำปะหลงัหมกัไม่เติมยีสต์ เท่ำกบั 11.2 และ 10.5 เปอร์เซ็นต์ของวตัถุแห้ง (ตำรำงท่ี 3) 
และโคกลุม่ท่ี 1 กินอำหำรข้น ได้คอ่นข้ำงสงูกวำ่โคกลุม่ท่ี 2  

ซึ่งปริมำณโปรตีน และพลงังำนใช้ประโยชน์ได้ ของโคนมเพศผู้ ในกำรทดลองนีกิ้นได้ พบว่ำ สูงกว่ำท่ี 
Kearl (1982) แนะน ำไว้ ในกรณีโคลูกผสม Bosindicus x Bostaurus เพศผู้ ตอนท่ีน ำ้หนักตวั 300 กิโลกรัม ถ้ำ
ต้องกำรให้มีอตัรำกำรเจริญเติบโตในช่วง 750–1,000 กรัม ควรได้รับโปรตีนวนัละ 753–801 กรัมต่อวนั และควร
ได้รับพลงังำนใช้ประโยชน์ได้วนัละ 66.1–76.3 เมกกะจลูตอ่วนั และสงูกวำ่ ท่ี NRC (1988) แนะน ำ ในโคนมเพศผู้
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ขนำดใหญ่ (น ำ้หนกัตวั 800 กิโลกรัม) ถ้ำต้องกำรให้มีอตัรำกำรเจริญเติบโตวนัละ 900 กรัม ควรได้รับโปรตีน 827 
กรัมต่อวนั และพลงังำนใช้ประโยชน์ได้ 66.8 เมกกะจูลต่อวนั ซึ่งควำมต้องกำรโภชนะท่ีแตกต่ำงกันนัน้มีปัจจัย
อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น สำยพันธุ์ สภำพภูมิอำกำศ คณุภำพอำหำร และวิธีกำรจัดกำรด้ำนอำหำร เป็นต้น Jenkins 
and Ferrell (2002) 

ตารางที่7สมรรถนะกำรเจริญเติบโตของโคนมเพศผู้ทัง้สองกลุม่ ท่ีช่วงน ำ้หนกั300 ถงึ สิน้สดุกำรทดลอง 

รำยกำร โคกลุม่ท่ี 1 โคกลุม่ท่ี 2 p - value SEM 
จ ำนวนโค (ตวั) 4.0  4.0 - - 
น ำ้หนกัตวัเร่ิมต้น (กิโลกรัม) 305.4 295.4 0.753 14.2 
น ำ้หนกัตวัสิน้สดุกำรทดลอง (กิโลกรัม) 544.0 546.2 0.848 5.1 
จ ำนวนวนัท่ีเลีย้ง (วนั)      276.5 276.5 1.000 0.0 
อตัรำกำรเจริญเติบโต (กรัม/วนั) 863.1 906.2 0.675 44.9 
ปริมำณวตัถแุห้งท่ีกินได้ (กิโลกรัม/วนั) 8.4 7.8 0.112 0.2 
   - หญ้ำรูซี่แห้ง 1.7 1.7 0.933 0.1 
   - อำหำรข้น 4.2 4.0 0.182 0.1 
   - กำกมนัส ำปะหลงัหมกั 2.5 2.1 0.002 0.1 
ปริมำณวตัถแุห้งท่ีกินได้ (% ของน ำ้หนกัตวั) 3.1 2.8 0.101 0.1 
ปริมำณโปรตีนท่ีกินได้ (กรัม/วนั) 946.7 850.7 0.031 24.1 
ปริมำณพลงังำนใช้ประโยชน์ท่ีกินได้ (ME, MJ/d) 87.5 80.2 0.070 2.1 
ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร 9.8 8.8 0.268 0.4 

 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 
ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรไปเป็นน ำ้หนกัตวั(feed conversion ratio, FCR) ของโคกลุ่มท่ี 1 และ 2 

ตลอดกำรทดลอง (ตำรำงท่ี 4)ท่ีช่วงน ำ้หนกัเร่ิมต้น 76.6–150 กิโลกรัม (ตำรำงท่ี 5)150–300 กิโลกรัม (ตำรำงท่ี 6) 
และ 300 ถึงสิน้สุดกำรทดลอง (545.1กิโลกรัม) (ตำรำงท่ี 7) พบว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกบั8.1 5.3 6.7 และ 9.3 ตำมล ำดบั โดยประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรจะมีค่ำลดลงตำมช่วงน ำ้หนกัตวัโคท่ี
เพ่ิมขึน้ สอดคล้องกบัรำยงำนของ Landers et al. (1967) และ Jenkins and Ferrell (2002) ท่ีพบว่ำ โคเม่ือมีอำยุ
เพ่ิมขึน้จะมีประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรด้อยกว่ำโคท่ีอำยนุ้อยกว่ำ เน่ืองจำกโคท่ีอำยุน้อยจะมีควำมต้องกำรโภชนะ
ส ำหรับกำรด ำรงชีพสูงจึงใช้อำหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเมื่อโคมีอำยุเพ่ิมขึน้กำรใช้อำหำรเพ่ือกำรด ำรงชีพจะ
ลดลง แตจ่ะถกูใช้เพ่ือกำรสร้ำงผลผลิต เช่น กำรสะสมไขมนัจ ำเป็นต้องใช้พลงังำนจำกอำหำรเพ่ิมขึน้ 

เม่ือเทียบค่ำ FCR ตลอดช่วงกำรทดลองเฉลี่ย เท่ำกบั 8.1 พบว่ำด้อยกวำ่ในรำยงำนของ สมุน และคณะ 
(2541) ท่ีโคกลุม่ท่ีกินอำหำรข้นในระดบั 1.5 และ 2.1เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนกัตวัมีคำ่ FCR เท่ำกบั 7.6 และ 7.4 แต่
ใกล้เคียงกบัโคกลุ่มท่ีกินอำหำรข้น 0.9เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนกัตวั มี FCR เท่ำกบั 7.9 และด้อยกว่ำในรำยงำนของ 
ปรัชญำ และคณะ (2550) มีคำ่ FCR อยู่ในช่วง 6.78–7.11 อย่ำงไรก็ตำม คำ่ FCR ของกำรทดลองนี ้พบวำ่ ดีกว่ำ
ในรำยงำนของ ทวีพร และคณะ (2546) ท่ีเลีย้งโดยให้กินอำหำรหยำบเต็มท่ีเสริมอำหำรข้นท่ีระดบั 1 และ 1.75
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เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนักตัว มีค่ำ FRC เท่ำกับ 9.2 และ 10.3 ซึ่งประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรของโคนัน้ขึน้อยู่กับ
องค์ประกอบของอำหำร คณุภำพอำหำรหยำบ และคำ่กำรย่อยได้ของอำหำร (Carstens and Tedeschi, 2006) 

อย่ำงไรก็ตำมจำกผลกำรทดลอง กำรเติมยีสต์ในกำกหมักส ำปะหลังหมัก ไม่มีผลต่อสมรรถนะกำร
เจริญเติบโตของโคแตอ่ย่ำงใด สอดคล้องกบัรำยงำนของ Titi et al. (2008) ท่ีได้ท ำกำรเลีย้งโคนมฟรีเช่ียนเพศผู้  มีอำย ุ
4 เดือน น ำ้หนักตัวเฉลี่ย 64 กิโลกรัม ท ำกำรเลีย้งโดยใช้อำหำรTMR เสริมด้วยยีสต์เพำะเลีย้ง (yeast culture) ใน
อัตรำส่วน 2เปอร์เซ็นต์ของอำหำร พบว่ำ ไม่มีผลต่อน ำ้หนักตัวเมื่อสิน้สุดกำรทดลอง อัตรำกำรเจริญเติบโต และ
ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร แต่ปริมำณกำรกินอำหำรลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ได้เสริมยีสต์ 
เช่นเดียวกบัรำยงำนของ Mir and Mir (2010) ท่ีเสริมยีสต์ให้โคเนือ้พนัธุ์  Hereford เพศผู้ตอน ในปริมำณ 10 กรัมต่อ
ตวัต่อวนั พบว่ำ สมรรถนะกำรเจริญเติบโตไม่แตกต่ำงจำกกลุ่มท่ีไม่ได้เสริมยีสต์ ซึง่ต่ำงจำกรำยงำนของ Özsoyet al. 
(2013) ท่ีพบว่ำ แพะท่ีเสริมยีสต์มีชีวิต 4.5เปอร์เซ็นต์ของอำหำรข้น มีอตัรำกำรเพ่ิมของน ำ้หนักตวั มำกกว่ำกลุ่มท่ี
ไมไ่ด้เสริมยีสต์อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทัง้นีอ้ำจเป็นผลจำกรูปแบบกำรใช้ และปริมำณยีสต์ท่ีให้กิน 
คุณลักษณะซาก 

คณุลกัษณะซำก ของโคกลุ่มท่ี 1 และ 2 พบวำ่ มีน ำ้หนกัหลงัอดอำหำร น ำ้หนกัซำกอุ่น น ำ้หนกัซำกเย็น 
เปอร์เซน็ต์ซำกอุน่ เปอร์เซน็ต์ซำกเย็น เปอร์เซน็ต์เนือ้แดง เกรดไขมนัแทรก พืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนั และควำมหนำของ
ไขมนั ไมม่ีควำมแตกตำ่งกนัทำงสถิติ (ตำรำงท่ี 8) 

ตารางที่ 8 น ำ้หนกัซำก ชิน้สว่นเนือ้ และผลพลอยได้ของโคนมเพศผู้ทัง้สองกลุม่ 

รำยกำร โคกลุม่ท่ี 1 โคกลุม่ท่ี 2 p - value SEM 
จ ำนวนโค (ตวั) 4 4 - - 
น ำ้หนกัหลงัอดอำหำร (กิโลกรัม) 521.0 527.3 0.642 6.6 
น ำ้หนกัซำกอุน่ (กิโลกรัม) 280.5 275.3 0.648 5.3 
น ำ้หนกัซำกเย็น (กิโลกรัม) 278.3 271.3 0.536 4.9 
เปอร์เซน็ต์ซำกอุน่ 53.8 52.2 0.107 0.5 
เปอร์เซน็ต์ซำกเย็น 53.1 51.4 0.073 0.5 
เปอร์เซน็ต์เนือ้แดง1/(% ของซำกเย็น) 68.5 69.7 0.599 1.0 
เกรดไขมนัแทรก2/   3.1  3.2 0.900 0.1 
พืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนั (ตำรำงเซนติเมตร) 70.6 70.8 0.971 2.7 
ควำมหนำของไขมนั (เซนติเมตร)  0.7  0.7 0.943 0.1 

ประเภทชิน้เนือ้ที่ตัดแต่ง (% ของซากเยน็)   
ซากเสีย้วหน้า (fore quarter)     
  เนือ้สนัหน้ำ (chuck) 5.5 5.6 0.857 0.2 
  เนือ้สนักลำงถอดกระดกู (rib eye) 4.8 5.1 0.317 0.1 
  เนือ้ตะพำบ (macreuse) 3.4 3.3 0.498 0.1 
เนือ้ใบพำย (paleron) 1.8 1.7 0.304 0.1 
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ตารางที่ 8  น ำ้หนกัซำก ชิน้สว่นเนือ้ และผลพลอยได้ของโคนมเพศผู้ทัง้สองกลุม่ (ตอ่) 

รำยกำร โคกลุม่ท่ี 1 โคกลุม่ท่ี 2 p - value SEM 
  เนือ้เสือร้องไห้ รวมพืน้อก และพืน้ท้อง 
  (brisket, plate and flank) 5.7 6.4 0.141 0.2 
  เนือ้ซี่โครงติดกระดกู (rib set) 3.3 3.4 0.674 0.2 
เนือ้น่องขำหน้ำ (fore shank) 2.3 2.3 0.723 0.1 
ซากเสีย้วหลัง (Hind quarter)     
เนือ้สนัสะโพก/ตะเข้ (sirloin) 3.8 3.6 0.084 0.1 
เนือ้สนัใน (tenderloin) 1.9 1.8 0.701 0.1 
เนือ้สนันอก (striploin) 3.1 2.9 0.664 0.1 
เนือ้พบันอก (bottom round) 5.4 5.0 0.160 0.1 
เนือ้พบัใน (top round) 5.5 5.4 0.735 0.2 
เนือ้ลกูมะพร้ำว (sirloin tip) 3.8 3.9 0.433 0.1 
เนือ้น่องขำหลงั (shank) 1.6 1.5 0.434 0.04 

ส่วนของผลพลอยได้(% ของซากอุ่น)     
  เคร่ืองในรวม 5.0 4.7 0.489 0.2 
ตบั 1.1 1.1 0.751 0.04 
  เนือ้ขัว้ตบั (onglet) 0.2 0.2 0.784 0.01 
ถงุน ำ้ดี 0.05 0.1 0.030 0.01 
  ไขมนัช่องท้อง 9.9 9.7 0.625 0.1 
  หนงั 7.8 7.5 0.732 0.4 
  หวั 4.2 4.0 0.256 0.1 
  หำง 0.3 0.3 0.974 0.03 

1/สว่นของเนือ้ท่ีไมร่วมกระดกู และสว่นของไขมนัหลงักำรตดัแตชิ่น้เนือ้ 
2/ เกรดไขมนัแทรกประเมินโดยคณะกรรมกำรของสหกรณ์ผู้ เลีย้งโคขนุหนองสงูจ ำกดั 

 

จำกตำรำงท่ี 8 พบว่ำ เปอร์เซ็นต์ซำกอุ่น ของโคกลุ่มท่ีกินกำกมนัส ำปะหลงัหมกัไม่เติมยีสต์ และกลุ่มท่ี
เติมยีสต์ มีค่ำเท่ำกับ 53.8 และ 52.2 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ปกติของโคนมเพศผู้ ทั่วๆ  ไป ดังในรำยงำนของ 
จุฑำรัตน์ และคณะ (2545) ท่ีเลีย้งโคนมเพศผู้ ไม่ตอน โดยเสริมอำหำรข้นท่ีระดับ 1 และ 1.75 เปอร์เซ็นต์ของ
น ำ้หนักตัว ศึกษำซำกเมื่อโคมีน ำ้หนัก 400 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์ซำกอุ่นเท่ำกับ  52.7 และ 54.8เปอร์เซ็นต์
ตำมล ำดบั  เช่นเดียวกับ ทวีพร และคณะ (2546) ท่ีเลีย้งขุนโคนมเพศผู้  โดยเสริมอำหำรข้นท่ีระดบั 1 และ 1.75 
เปอร์เซน็ต์ของน ำ้หนกัตวั และมกีำรศกึษำซำกเมื่อโคมีน ำ้หนกั 400 กิโลกรัม มีเปอร์เซน็ต์ซำกอุน่เท่ำกบั 52.7 และ 
54.9เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดับ เช่นเดียวกับรำยงำนของ Titi et al. (2008) ท่ีท ำกำรเสริมยีสต์ในอำหำร TMR ใน
ปริมำณ 20 กิโลกรัม/อำหำร 1 ตนั (2 % ของอำหำร TMR) ให้แก่ลูกโคนมเพศผู้หลงัหย่ำนม เป็นเวลำ 294 วัน 
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พบว่ำ ไม่มีผลตอ่ เปอร์เซน็ต์ซำกเย็น เปอร์เซน็ต์ซำกตดัแตง่ และควำมหนำของไขมนัสนัหลงั (back-fat depth) มี
คำ่เฉลี่ยเท่ำกบั 51.0 50.7 เปอร์เซน็ต์ และ 0.7 เซนติเมตร ตำมล ำดบั และผลของกำรเสริมยีสต์ในอำหำร พบวำ่ มี
ควำมสอดคล้องกบัรำยงำนของ Gomes et al. (2009) ท่ีได้ท ำกำรศกึษำในโคเนือ้สำยพนัธุ์  Nellore เพศผู้ตอน ท่ี
อำยุ 20 เดือน น ำ้หนักตวั 339 กิโลกรัม ท ำกำรเลีย้งเป็นเวลำ 91 วนั ท่ีให้กินยีสต์มีชีวิตในปริมำณ 0.6 กรัมต่อ
กิโลกรัมวตัถแุห้งของอำหำรที่กิน พบวำ่ไมม่ีผลตอ่น ำ้หนกัซำกอุน่ พืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนั ควำมหนำของไขมนั ยกเว้น 
เปอร์เซน็ต์ซำกอุน่ ท่ีมำกกวำ่กลุม่ท่ีไมม่ีกำรใช้สำรเสริมในอำหำร 

ส่วนเปอร์เซ็นต์ซำกเย็นของโคกลุ่มท่ีกินกำกมนัส ำปะหลงัหมกัไม่เติมยีสต์  และกลุ่มท่ีเติมยีสต์ เท่ำกับ 
53.1 และ 51.4 เปอร์เซ็นต์(ตำรำงท่ี 8) ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับรำยงำนของ สมุน และคณะ (2541) ท่ีพบว่ำ โคนม
เพศผู้ ท่ีน ำ้หนักตวั 350 กินอำหำรข้นท่ีระดบั 0.9 1.5 และ 1.75เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนักตวั มี เปอร์เซ็นต์ซำกเย็น 
เท่ำกบั 51.2 52.2 และ 53.7 เปอร์เซน็ต์ตำมล ำดบั  

นอกจำกนี ้พบว่ำ โคกลุ่มท่ี 1 และ 2 มีเปอร์เซ็นต์เนือ้แดง และ พืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนั ไม่มีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติ มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 69.1 เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนักซำกเย็น และ 70.7 ตำรำงเซนติเมตร ตำมล ำดับ 
(ตำรำงท่ี 8)ต ่ำกวำ่รำยงำนของ จฑุำรัตน์ และคณะ (2545) เลก็น้อย ซึง่ท่ีมีคำ่เฉลี่ยของเปอร์เซน็ต์เนือ้แดง เท่ำกบั 
70.1 เปอร์เซน็ต์ของน ำ้หนกัซำกเย็น และมีพืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนัเฉลี่ย 72.3 ตำรำงเซนติเมตร 

ส่วนของเกรดไขมนัแทรก พบวำ่ โคกลุ่มท่ี 1 และ 2 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.2 (ตำรำงท่ี 8) และคำดว่ำหำกมี
กำรเลีย้งขุนให้นำนขึน้น่ำจะมีกำรแทรกของไขมันเพ่ิมขึน้  อย่ำงไรก็ตำมในรำยงำนของ Pfuhl et al. (2007) มี
กำรศึกษำองค์ประกอบซำก และคณุภำพเนือ้ ในโคเพศผู้  ไม่ตอน ระหว่ำงโคนมสำยพันธุ์  German Holsteinกับ 
ชำร์โลเลย์ (Charolais) พบว่ำ โคนมมีเกรดไขมนัแทรกสูงกว่ำโคชำร์โลเลย์ อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) 
และเมื่อเทียบเกรดไขมนัแทรกกับโคลูกผสมพืน้เมืองทำจิมะ พบว่ำ มีเกรดต ่ำกว่ำรำยงำนของ ศุภชัย และคณะ 
(2557), วิโรจน์  และคณะ (2557) และ วิทยำ และคณะ (2552) ซึ่งมี เกรดไขมัน  เท่ำกับ 3.94.5 และ 4.0 
ตำมล ำดบั   

สว่นควำมหนำของไขมนั ของโคกลุม่ท่ี 1 และ 2 มีคำ่เฉลี่ย เท่ำกบั 0.7 เซนติเมตร (ตำรำงท่ี 8)จดัอยู่ในเกณฑ์ท่ี
เหมำะสม ตำมรำยงำนของ Parish et al. (2009) ควำมหนำของไขมนัหุ้มซำกท่ีเหมำะสม มีค่ำระหว่ำง 0.5 – 1.25 
เซนติเมตร เน่ืองจำกควำมหนำท่ีน้อยเกินไปมีผลต่อกำรสญูเสียน ำ้หนกัของซำกเมื่อท ำกำรบ่ม และหำกไขมนัหุ้ม
ซำกหนำเกินไปเปอร์เซ็นต์ชิน้ส่วนเนือ้ท่ีตัดแต่ง (retail product) จะลดลง ส่งผลให้คุณภำพเกรดผลผลิตเนือ้ 
(yield grade) จะต ่ำลง 

สว่นลกัษณะซำก และชิน้เนือ้ ของโคกลุม่ท่ีกินกำกมนัส ำปะหลงัหมกัเติมยีสต์ และท่ีไมเ่ติมยีสต์ พบวำ่ไม่
มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติ เช่นเดียวกบัรำยงำนของ Titi et al. (2008) ท่ีพบวำ่ไม่มีผลส่วนตำ่งๆ ของซำก รวมทัง้
ไมม่ีผลตอ่ คณุลกัษณะซำก และคณุภำพซำก แตอ่ย่ำงใด  

ต้นทุน และผลตอบแทนที่ได้รับ  

ต้นทุน และผลตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรเลีย้งโคนมเพศผู้ตอนท่ีมีกำรเสริมด้วยกำกมนัส ำปะหลงัหมกัท่ี
เติมยีสต์ และไมเ่ติมยีสต์ ดงัในตำรำงท่ี 9 
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จำกตำรำงท่ี 9 พบว่ำ ต้นทุนค่ำอำหำร ต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนักตวั และผลตอบแทนท่ีได้รับ 
ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติ แต่เมื่อน ำผลตอบแทนสทุธิท่ีไม่รวมค่ำเวชภัณฑ์ และ ค่ำแรงงำน ของกำรทดลอง
ครัง้นี ้มีคำ่เฉลี่ย เท่ำกบั 640.4 บำทตอ่ตวัตอ่เดือน เทียบกบัรำยงำนของ สมุน และคณะ (2541) ซึง่มีผลตอบแทน
ต ่ำสดุ - สงูสดุ เท่ำกบั 305 – 324 บำทต่อเดือน ซึง่ต ่ำกวำ่กำรทดลองในครัง้นี ้ประมำณ 2 เท่ำ อำจมีผลจำกรำคำ
ของวตัถดุิบอำหำรสตัว์ และรำคำจ ำหน่ำยโคแตกตำ่งกนัไปแตล่ะช่วงเวลำ 

ตารางที่9ต้นทนุ และผลตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรเลีย้งโคนมเพศผู้ทัง้สองกลุม่ 

รำยกำร 
กำกมนัหมกั
เติมยีสต์ 

กำกมนัหมกั 
ไมเ่ติมยีสต์ 

p - value SEM 

ต้นทนุคำ่โคก่อนทดลอง (บำท)1/  5,834.0  6,414.0 0.490 381.5 
ต้นทนุคำ่อำหำรทัง้หมด (บำท/ตวั) 25,670.9 23,895.3 0.166 619.6 
ต้นทนุคำ่อำหำร (บำท/ตวั/วนั)      43.1      40.2 0.166    1.0 
ต้นทนุคำ่อำหำรตอ่กำรเพ่ิมน ำ้หนกัตวั (บำท/กิโลกรัม)      54.5       51.3 0.269   1.3 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโค (บำท/ตวั) 1/ 43,520.2 43,696.7 0.849 409.1 
ผลตอบแทนสทุธิ (บำท/ตวั) 2/ 12,015.3 13,387.5 0.341 666.2 
ผลตอบแทนสทุธิ (บำท/ตวั/เดือน)    605.8     675.0 0.341  33.6 

1/รำคำโคมีชีวิต 80บำท/กิโลกรัม  
    2/ผลตอบแทนสทุธิ (บำท/ตวั) = รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยโค –คำ่โคก่อนทดลอง - คำ่อำหำรทัง้หมด 

 

สว่นต้นทนุคำ่อำหำรต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนกัตวั ของกำรทดลองครัง้นีท่ี้มีกำรเลีย้งเสริมด้วยกำกมนัส ำปะหลงั
หมกัยีสต์ มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 52.9 บำทต่อกิโลกรัม พบว่ำ มีค่ำต ่ำกว่ำรำยงำนของศุภชัย และคณะ (2557ก.) ท่ี
พบว่ำ โคกบินทร์บุรี กลุ่มท่ีกินอำหำรท่ีใช้กำกมนัส ำปะหลงัหมกัยีสต์ทดแทนอำหำรข้น มีต้นทุนค่ำอำหำรในกำร
เพ่ิมน ำ้หนักตัว เท่ำกับ 66.3 บำทต่อกิโลกรัม มีค่ำสูงกว่ำกำรทดลองครัง้นี  ้อำจมีผลจำกปริมำณอำหำรท่ีโค
กบินทร์บรีุกินได้มำกกวำ่โคนมเพศผู้  

 

สรุปผลการทดลอง 
 

โคนมเพศผู้ตอน สำมำรถเลีย้งขุนโดยอำหำรหยำบ ร่วมกับอำหำรข้น และเสริมด้วยกำกมนัส ำปะหลัง
หมกัท่ีเติมยีสต์ หรือไม่เติมยีสต์ ก็ได้ โดยไม่มีผลต่อ ปริมำณกำรกินอำหำร อตัรำกำรเจริญเติบโต ประสิทธิภำพ
กำรเปลี่ยนอำหำร คณุลกัษณะซำก เกรดไขมนัแทรก พืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนั ควำมหนำของไขมนั สดัสว่นของชิน้เนือ้
สว่นตำ่งๆ ต้นทนุคำ่อำหำร และผลตอบแทนสทุธิท่ีได้รับ 

เอกสารอ้างอิง 
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การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของอาหารผสมเสร็จหมัก 

สขุมุ สขุเกษม1/ฉศกวสนุธรำรัตน์2/แพรวพรรณ  เครือมังกร3/ 

 

บทคัดย่อ 
 

 กำรศึกษำครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลของระยะเวลำกำรเก็บรักษำท่ีมีต่อกำรเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบทำงเคมีและคุณภำพกำรหมักในอำหำรผสมเสร็จหมัก  วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(Completely Randomized Design) มี 5 ซ ำ้ ประกอบด้วย 6 สิ่งทดลอง ได้แก่ ระยะเวลำกำรเก็บรักษำอำหำร
ผสมเสร็จหมกัท่ีอำยุ 7  14  21  30  60 และ 90 วนัสุ่มเก็บตวัอย่ำงอำหำรตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนด น ำไปเก็บไว้ท่ี
อณุหภูมิ 4 องศำเซลเซียสทันที เพ่ือรอวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมี ได้แก่ วตัถุแห้ง โปรตีน CF EE ADF NDF 
Ligninเถ้ำ และ NFE และวิเครำะห์คณุภำพกำรหมกัได้แก่ ปริมำณ Volatile fatty acid และควำมเป็นกรด-ดำ่ง 
 ผลกำรทดลองพบว่ำองค์ประกอบทำงเคมีของอำหำรผสมเสร็จหมกัท่ีระยะเวลำกำรเก็บรักษำ 7  14  21  
30  60 และ 90 วนัเช่น เปอร์เซ็นต์CPEECF และ NFEไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ(p>0.05) และ
มีค่ำคงท่ีตลอดช่วงอำยุกำรเก็บรักษำ แต่ เปอร์เซ็นต์DM Ash ADF NDF และ Lignin มีควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติ(p<0.05) โดยค่ำ DM มีค่ำลดลงตำมอำยุกำรเก็บรักษำท่ีนำนขึน้ระดบัควำมเป็นกรด-ด่ำง มี
ค่ำคงท่ีตลอดช่วงอำยุกำรเก็บรักษำ ปริมำณกรดไขมันระเหยได้ เช่น กรดอะซีติคและ กรดแลคติคมีปริมำณ
ค่อนข้ำงแปรปรวนในแต่ละระยะกำรหมัก   อย่ำงไรก็ตำมเมื่อท ำกำรค ำนวณคะแนนตัดสินคุณภำพอำหำร
ผสมเสร็จหมัก โดยวิธีกำรของ Flieg scoringท่ีระยะเวลำกำรเก็บรักษำต่ำงๆ กัน พบว่ำมีคะแนนอยู่ในระดับ
เดียวกันคือ 61 จัดเป็นอำหำรผสมเสร็จหมกัคุณภำพดีดงันัน้จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำอำหำรผสมเสร็จหมกั สำมำรถ
เก็บได้นำน ไมน้่อยกวำ่ 90 วนั ทัง้นีต้้องไมม่ีกำรฉีกขำดของภำชนะท่ีใช้ในกำรบรรจุ 
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Effect of storing timeon fermentative process and quality of ensiled 
fermented total mixed ration. 

 
Suchum Sukasam1/Chosok Vasuntrarat2/Phaewphun Khuemunkhon3/ 

 

Abstract 
 The experiment objected to evaluate nutritional value and quality of ensiled fermented total 
mixed ration(FTMRS) which using of Napier Pakchong 1 as roughage in fermented total mixed ration. 
The treatments were differential storing time of the TMRS. The experiment was completelyrandomized 
design(CRD) and consisted of 6 treatments and 5 replications of each. The samples of each group 
were taken at 7, 14, 21, 30, 60 and90 days respectively. The samples were kept below 4 C๐  until 
analyzed chemical and nutritive value as following; crude protein(CP), crude fiber(CF), ether 
extract(EE), acid detergent fiber(ADF), neutral detergent fiber(NDF), Lignin, Ash, nitrogen free 
extract(NFE) and dry matter(DM), volatile fatty acid(VFA) and pH. 
 The resulted showed that there is no significantdifference on CP, CF,EE and NFE (p>0.05). 
But DM, Ash, ADF, NDF and Lignin were differed by the storing time(p<0.05). DM decreased with the 
increasing of storing time. Moreover, pH was also stable throughout the experiment. Acetate and 
lactate level varied in every treatment groups. However, every groups had flieg score equally 61 which 
indicated that were good quality FTMRS. In these present study concluded that storing time of FTMRS 
would be longer than 90 days with no tearless of the packing. 
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ค าน า 

 กำรให้อำหำรโคนมของเกษตรกรโดยทั่วไป มักให้อำหำรแบบแยกส่วน ผู้ เลีย้งจะให้อำหำรหยำบ เช่น 
หญ้ำสด หรือวสัดเุหลือใช้ทำงกำรเกษตรที่มีตำมฤดกูำล แบบให้กินเตม็ท่ี และเสริมด้วยอำหำรข้นวนัละ 1-2 ครัง้ 
ขณะรีดนม ในสดัสว่นอำหำรข้น 1 กิโลกรัม ต่อปริมำณน ำ้นม 2-3 กิโลกรัม ซึง่กำรให้อำหำรแบบแยกส่วนนี ้สตัว์
อำจได้รับโภชนะมำกเกินไปหรือต ่ำกว่ำควำมต้องกำร นอกจำกนีย้งัไม่สำมำรถควบคมุควำมเป็นกรด-ดำ่งภำยใน
กระเพำะรูเมนได้ กล่ำวคือ ถ้ำโคได้รับอำหำรข้นมำก ภำยในกระเพำะรูเมนจะมีควำมเป็นกรดด่ำงลดลง หำก
ควำมเป็นกรด-ด่ำงต ่ำกว่ำ 5 โคจะมีประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรลดลง ไขมันในน ำ้นมจะต ่ำลง และโคจะแสดง
อำกำรป่วย แนวทำงหนึ่งในกำรแก้ปัญหำนีไ้ด้ก็คือกำรให้อำหำรโคนมในรูปแบบอำหำรผสมเสร็จ(Total Mixed 
Ration)โดยกำรน ำทัง้อำหำรหยำบ อำหำรข้น อำหำรเสริมแร่ธำตุ และวิตำมินผสมเข้ำด้วยกัน โดยค ำนวณให้มี
โภชนะตำ่งๆ เพียงพอตำมควำมต้องกำรของสตัว์ กำรให้อำหำรแบบนีจ้ะเป็นวิธีท่ีง่ำยตอ่กำรจดักำร ประหยดัเวลำ 
และแรงงำน ซึง่โคจะได้รับโภชนะครบถ้วน และมีสดัส่วนสม ่ำเสมอตำมควำมต้องกำรของโค โดยท่ีผ่ำนมำอำหำร
หยำบท่ีเกษตรกรใช้ในกำรผลิตอำหำรผสมเสร็จ ได้แก่ หญ้ำสด หญ้ำแห้งหรือหญ้ำหมกั เม่ือผสมแล้วจะน ำไปใช้
เลีย้งสตัว์ทนัที ไม่สำมำรถเก็บส ำรองไว้ใช้ในยำมขำดแคลนได้ กำรผลิตอำหำรผสมเสร็จหมกั (Fermented Total 
Mixed Ration) จึงเป็นอีกแนวทำงหนึง่ท่ีช่วยให้เกษตรกรสำมำรถส ำรองอำหำรที่มีคณุคำ่ทำงอำหำรครบถ้วนเพ่ือ
ใช้เลีย้งสตัว์ได้ ซึง่จำกกำรศกึษำอำหำรผสมเสร็จหมกัท่ีระดบัควำมชืน้ 45 เปอร์เซ็นต์ พบว่ำ ไม่มีปัญหำกำรเน่ำ
เสีย ได้อำหำรหมกัท่ีมีคณุภำพดี(ไกรสิทธิ และคณะ,2548ก) นอกจำกนีย้งัพบว่ำกำรหมกัช่วยให้อำหำรผสมเสร็จ
มีกำรย่อยสลำยของวตัถุแห้งในกระเพำะรูเมนเพ่ิมขึน้ ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรเพ่ิมสูงขึน้ มีปริมำณกำรกินได้ 
และกำรย่อยได้สูงกว่ำโคนมท่ีได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีให้กินสด(ไกรสิทธิ และคณะ,2548ข) แต่กำรเก็บอำหำร
ผสมเสร็จหมกัเพ่ือส ำรองไว้ใช้ในระยะเวลำท่ียำวนำนนัน้อำจส่งผลตอ่คณุภำพของอำหำรผสมเสร็จหมกั ดงันัน้จึง
ได้ด ำเนินกำรศึกษำระยะเวลำกำรเก็บรักษำอำหำรผสมเสร็จหมกัท่ีระยะเวลำต่ำงๆ กัน เพ่ือให้ได้ข้อมลูคุณภำพ
ของอำหำรผสมเสร็จหมกัส ำหรับใช้ในกำรสง่เสริมให้เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ตอ่ไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ด ำเนินกำรทดลองท่ีศูนย์วิจยัและพัฒนำอำหำรสตัว์นครรำชสีมำ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 
ระหวำ่งตลุำคม 2557 – เดือนมิถนุำยน 2558 
 วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ประกอบด้วย 6สิ่ง
ทดลองได้แก่ ระยะเวลำกำรเก็บรักษำอำหำรผสมเสร็จหมกัท่ี7  14  21  30  60 และ 90 วนั ในแตล่ะสิ่งทดลองมี 5
ซ ำ้ รวมหน่วยทดลองทัง้หมด 30หน่วยทดลอง 

การเตรียมอาหารผสมเสร็จหมัก 

 อำหำรผสมเสร็จหมกัประกอบด้วย อำหำรส ำเร็จรูปชนิดผง ท่ีมีโปรตีน 21 เปอร์เซ็นต์  มนัเส้น ฟำงข้ำว 
กำกน ำ้ตำล และหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 ซึง่ได้จำกกำรปลกูและกำรจดักำรแปลงตำมค ำแนะน ำของส ำนกัพฒันำ
อำหำรสตัว์ (2557) โดยมีสดัสว่นดงัแสดงในตำรำงท่ี 1 
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 น ำหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 ท่ีอำยุกำรตัด 90 วัน และฟำงข้ำว มำหั่นด้วยเคร่ืองหั่นให้มีขนำด 2-3 
เซนติเมตร จำกนัน้น ำไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆตำมสตูรโดยใช้เคร่ืองผสมอำหำรผสมเสร็จ เม่ือคลกุเคล้ำเข้ำกนัดี
แล้ว จึงน ำมำบรรจลุงในถงัพลำสติกแบบมีฝำลอ็คขนำดบรรจุ 100ลิตร อดัให้แน่นเพ่ือไลอ่ำกำศออกแล้วปิดฝำให้
สนิทจ ำนวน 30ถงั เก็บไว้ในอำคำรที่มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก 

ตารางที่ 1 สตูรอำหำรผสมเสร็จหมกัท่ีใช้ในกำรทดลอง 

วตัถดุิบอำหำรสตัว์ สว่นประกอบ 
หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 (สภำพสด) 
ฟำงข้ำว 
มนัเส้น 
กำกน ำ้ตำล 
อำหำรส ำเร็จรูป(ชนิดผง) 

46 
12 
8 
4 
30 

รวม 100 
สว่นประกอบทำงเคมีจำกกำรค ำนวณ(%วตัถแุห้ง)1 

DM 
CP 
EE 
ADF 
NDF 

 
52.20 
10.93 
2.85 

36.18 
53.93 

หมำยเหต:ุ 1 ใช้โปรแกรมค ำนวณสตูรอำหำร กอส. 

การสุ่มเกบ็ตัวอย่างและการวิเคราะห์ในห้องปฏบิัตกิาร 

 เม่ือครบก ำหนดตำมระยะเวลำกำรหมกัท่ีก ำหนด คือ 7  14  21  30  60 และ 90 วนั ท ำกำรเปิดถงัหมกั
จ ำนวน 5 ถัง ต่อทุกๆ อำยุกำรหมกั สุ่มตวัอย่ำงบริเวณปำกถัง กลำงถัง และก้นถัง คลุกเคล้ำให้เข้ำกนัแล้วแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น สว่นแรกชัง่น ำ้หนกัประมำณ 1 กิโลกรัม น ำไปอบที่อณุหภมูิ 65 องศำเซลเซียส จนน ำ้หนกัคงท่ี ชัง่
น ำ้หนักหลงักำรอบและค ำนวณหำวตัถุแห้ง น ำมำบดให้มีขนำด 1 มิลลิเมตร ส่งห้องปฏิบัติกำรท่ีศูนย์วิจัยและ
พัฒนำอำหำรสตัว์นครรำชสีมำเพ่ือวิเครำะห์หำองค์ประกอบทำงเคมี  ได้แก่ วตัถุแห้ง(Dry matter, DM) โปรตีน
(Crude protein,CP) ไขมนั(Ether extract,EE) เถ้ำ(Ash) และเย่ือใย(Crude fiber,CF) ไนโตรเจนฟรีแอกซ์แทรก
(Nitrogen free extract,NFE) ตำมวิธีของ AOAC (1996) สว่นของผนงัเซลล์(Neutral detergent fiber,NDF) และ 
ลิกโนเซลลโูลส(Acid detergent fiber,ADF) และ ลิกนิน(Lignin) ตำมวิธีของ Van Soestet al, (1991)  
 ส่วนท่ี 2 ชั่งน ำ้หนักประมำณ 1 กิโลกรัม ใส่ถุงพลำสติกชนิดเย็นแล้วรีดอำกำศออกให้มำกท่ีสุด แช่ในน ำ้แข็ง
ส่งห้องปฏิบัติกำรท่ีกลุ่มงำนวิเครำะห์พืชอำหำรสัตว์และอำหำรสัตว์ เพ่ือวิเครำะห์หำปริมำณกรดไขมันระเหยง่ำย
(Volatile fatty acid) ได้แก่  กรดแลคติคกรดอะซีติค  และกรดบิวท่ี ริค โดยกำรใช้ วิ ธี  High performance liquid 
chromatography(HPLC) (Canaleet al 1984) รวมทัง้วัดค่ำ pH ตำมวิธีของ Balet al. (1997) อ้ำงโดยสมสุข(2544) 
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และน ำปริมำณ Volatile fatty acid มำคิดคะแนนตัดสินคุณภำพของอำหำรผสมเสร็จหมัก โดยวิธีกำรของ Flieg 
(1938)อ้ำงโดย Woolford(1984) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

 น ำข้อมูลองค์ประกอบทำงเคมีทัง้หมด ได้แก่ ค่ำวตัถุแห้งโปรตีนCF, EE,เถ้ำ, Ash, NFE, ADF, NDF,ลิกนิ
นควำมเป็นกรด-ด่ำงและ Volatile fatty acid มำวิเครำะห์ควำมแปรปรวน(Analysis of variance, ANOVA) ตำม
แผนกำรทดลองแบบ CRD และเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งของค่ำเฉลี่ย โดยใช้ Duncan,s New Multiple range test 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

องค์ประกอบทางเคมีก่อนหมัก 

 องค์ประกอบทำงเคมีของอำหำรผสมเสร็จก่อนหมกั อำหำรส ำเร็จรูป หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 ฟำงข้ำว 
และมนัเส้น แสดงในตำรำงท่ี 2 โดยพบว่ำอำหำรผสมเสร็จก่อนหมกัมีค่ำวตัถุแห้งและโปรตีน เท่ำกับ54.90และ
10.84 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ มีค่ำใกล้เคียงกับท่ีค ำนวณไว้ในตำรำงท่ี 1 ส่วนอำหำรส ำเร็จรูปชนิดผงมีโปรตีน
18.21 เปอร์เซ็นต์ ต ่ำกว่ำท่ีก ำหนดไว้ คือ21 เปอร์เซ็นต์ หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 มีโปรตีน7.20 เปอร์เซ็นต์ซึ่ง
คอ่นข้ำงต ่ำเน่ืองจำกเป็นหญ้ำตดัท่ีอำยุ 90 วนั ส ำหรับฟำงข้ำวท่ีใช้ในกำรทดลองมีคำ่โปรตีน4.7 เปอร์เซน็ต์ สงูกว่ำ
ท่ี จรัญ(2526) และปรัชญำและคณะ(2539) รำยงำนไว้ คือ 3.90 และ3.62 เปอร์เซน็ต์ตำมล ำดบั ซึง่ควำมแตกตำ่งนี ้
เน่ืองมำจำกแหล่งท่ีมำของฟำงข้ำวตำ่งกนัสว่นมนัเส้นท่ีใช้ในกำรทดลองมีคำ่โปรตีน2.10 เปอร์เซน็ต์ สงูกว่ำรำยงำน
ของเมธำและคณะ(2538) คือ 1.40 เปอร์เซ็นต์ ซึง่แตกต่ำงกนัไปตำมแหลง่และฤดกูำลในกำรผลิตอย่ำงไรก็ตำมเมื่อ
น ำสว่นผสมทัง้หมดมำผสมรวมกนัแล้ว พบวำ่องค์ประกอบทำงเคมีมีคำ่ใกล้เคียงกบัค่ำท่ีค ำนวณไว้ 

ตารางที่ 2แสดงสว่นประกอบทำงเคมีของอำหำรผสมเสร็จกอ่นหมกั อำหำรส ำเร็จรูป หญ้ำเปียร์ปำกช่อง 1 
และฟำงข้ำว(%วตัถแุห้ง) 

สว่นประกอบทำงเคมี 
(%วตัถแุห้ง) 

อำหำร
ผสมเสร็จ 

อำหำร
ส ำเร็จรูป 

หญ้ำเนเปียร์ 
ปำกช่อง 1 

ฟำงข้ำว มนัเส้น 

DM 
CP 
EE 

NFE 
Ash 
CF 

NDF 
ADF 
ลิกนิน 

54.90 
10.84 
2.96 

54.56 
10.70 
29.50 
53.68 
37.50 
8.54 

84.23 
18.21 
3.60 

46.29 
11.50 
20.40 

- 
- 
- 

20.10 
7.20 
2.40 

46.80 
13.60 
30.0 

69.28 
37.65 
9.75 

90.37 
4.70 
2.30 

37.80 
17.20 
38.00 
75.95 
37.50 
4.90 

89.80 
2.10 
0.40 

81.20 
3.40 
2.70 
9.10 
5.10 
2.00 
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องค์ประกอบทางเคมีของอาหารผสมเสร็จหมักที่อายุการเกบ็รักษาต่างๆ กัน 
 ผลกำรศกึษำองค์ประกอบทำงเคมีของอำหำรผสมเสร็จหมกัท่ีอำยกุำรเก็บรักษำต่ำงกนั แสดงไว้ในตำรำงท่ี 3 
 

วัตถุแห้ง(DM) 

จำกกำรเก็บตัวอย่ำงของอำหำรผสมเสร็จหมักท่ีระยะเวลำกำรเก็บรักษำต่ำงๆ  กันมำวิเครำะห์

องค์ประกอบทำงเคมี พบว่ำ เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้งมีค่ำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) โดยมีค่ำ

ลดลงเล็กน้อยเม่ือมีระยะเวลำกำรเก็บท่ีนำนขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังำนทดลองของวีระพลและคณะ(2541) Lopez 

et al.(1970) และพรชัยและคณะ(2540) กำรลดลงของวัตถุแห้งของอำหำรเกิดจำกกระบวนกำรหมักของ

แบคทีเรียภำยในสภำพ aerobic fermentation และ anaerobic fermentation ซึ่งจุลินทรีย์ใช้คำร์โบไฮเดรทเป็น

แหล่งพลงังำนท่ีได้มำจำกอำหำร เพ่ือกำรเจริญเติบโตและเพ่ิมจ ำนวนจุลินทรีย์มีผลท ำให้ปริมำณวตัถุแห้งลดลง 

ซึง่สอดคล้องกบัรำยงำนของ Frame(1994) ท่ีพบวำ่กระบวนกำรหมกัท่ีดี และเกิดขึน้เร็วนัน้ จะมีกำรใช้วตัถแุห้งไป 

3-5 เปอร์เซน็ต์จงึท ำให้วตัถแุห้งลดลง 

 

ตารางที่ 3 สว่นประกอบทำงเคมีของอำหำรผสมเสร็จหมกั ท่ีระยะเวลำกำรเก็บรักษำ7-90 วนั 
 

ระยะเวลำ

(วนั) 

สว่นประกอบทำงเคมีของอำหำรผสมเสร็จหมกั(% of DM) 

 DM CP EE CF Ash NFE ADF NDF Lignin 

7 

14 

21 

30 

60 

90 

51.95a 

50.81a 

50.75a 

50.61ab 

50.42ab 

49.98b 

11.69 

11.14 

11.46 

11.89 

11.10 

11.69 

2.93 

2.77 

2.94 

2.94 

2.59 

2.93 

29.34 

29.78 

29.29 

30.08 

29.73 

29.34 

13.06c 

13.38bc 

13.70ab 

13.74ab 

13.75a 

13.95a 

42.34 

41.92 

41.34 

41.03 

41.62 

41.34 

39.09ab 

39.37a 

40.41a 

36.50b 

39.50a 

39.10ab 

53.92ab 

52.98b 

54.06ab 

54.34a 

53.92ab 

53.92ab 

7.44b 

8.49ab 

8.79a 

8.07ab 

8.81a 

7.44ab 

CV(%) 1.02 4.47 9.37 2.57 2.77 2.85 4.97 1.39 10.18 
 

หมายเหตุ: คำ่เฉลี่ยที่มีอกัษรก ำกบัแตกตำ่งกนัตำมแนวตัง้ แสดงวำ่มีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 

โปรตีน(Crude protein) 
ปริมำณโปรตีนของอำหำรผสมเสร็จหมกัท่ีระยะเวลำกำรเก็บรักษำ 7- 90 วนั มีค่ำแตกต่ำงกนัอย่ำงไม่มี

นัยส ำคญัทำงสถิติ(p>0.05) มีค่ำอยู่ระหว่ำง 11.10 – 11.69  เปอร์เซ็นต์(ตำรำงท่ี 3 ) และมีค่ำใกล้เคียงกันกับ
อำหำรผสมเสร็จก่อนหมักคือมีโปรตีน 10.84 เปอร์เซ็นต์(ตำรำงท่ี 2 ) แสดงว่ำระยะเวลำกำรเก็บรักษำอำหำร
ผสมเสร็จหมักท่ีนำนขึน้ ไม่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณโปรตีนในอำหำร สอดคล้องกับรำยงำนกำร
ทดลองของ วิศิษฐิพร(2544) ศกึษำระยะเวลำในกำรเก็บรักษำท่ีมีตอ่คณุภำพของอำหำรผสมเสร็จหมกั พบว่ำกำร
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เก็บรักษำเดือนท่ี 1 – 6 ไม่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของระดับโปรตีนในอำหำรมีค่ำอยู่ระหว่ำง  12.2 – 12.8 
เปอร์เซน็ต์ 

ไขมัน (Fat)  

ผลวิเครำะห์ปริมำณไขมนัในอำหำรผสมเสร็จหมกั ท่ี ระยะเวลำกำรเก็บ รักษำ7-90 วัน  มี ควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคญัทำงสถิติ(p>0.05) มีค่ำอยู่ระหว่ำง 2.59 – 2.94เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับปริมำณ
ไขมันกับอำหำรผสมเสร็จก่อนหมัก(ตำรำงท่ี 2) สอดคล้องกับงำนทดลองของวิศิษฐิพร (2544) รำยงำนว่ำ
ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำ ไมม่ีผลตอ่เปอร์เซน็ต์ไขมนัในอำหำรผสมเสร็จหมกั 

เยื่อใยชนิดต่างๆ 

ผลกำรทดลองพบว่ำ ค่ำ CF มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคญัทำงสถิติ (p>0.05) มีค่ำอยู่ระหว่ำง 
29.34 – 30.08 เปอร์เซ็นต์(ตำรำงท่ี 2)โดยค่ำท่ีได้ใกล้เคียงกบัCF ของอำหำรผสมเสร็จก่อนหมกัส่วนค่ำNDF ของ
อำหำรผสมเสร็จหลงัหมกั พบวำ่ มีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ(p<0.05) มีคำ่คอ่นข้ำงแปรปรวนอยู่
ระหว่ำง 52.98-54.06 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับกำรทดลองของ วิศิษฐิพร (2544) รำยงำนว่ำ ค่ำNDF ของอำหำร
ผสมเสร็จหมักท่ีอำยุกำรเก็บรักษำ 1 – 6 เดือน ค่อนข้ำงแปรปรวนขณะท่ีรำยงำนของ ศรัณยำ และคณะ(2536) 
พบวำ่ NDF ของหญ้ำซิกแนลเมื่อผ่ำนกำรหมกัแล้ว จะมีเปอร์เซน็ต์ NDF ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัก่อนหมกั  

ส ำหรับคำ่ADFพบว่ำ มีคำ่คอ่นข้ำงแปรปรวนและมีควำมแตกตำ่งกันอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ(p<0.05) 
เม่ือหมกัและเก็บรักษำในระยะเวลำต่ำงๆ กนั โดยมีคำ่อยู่ระหว่ำง 36.50-40.41 เปอร์เซ็นต์ และมีค่ำสงูกว่ำ ADF 
ของอำหำรผสมเสร็จก่อนหมกั แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ ADF มีค่ำสงูขึน้ ยงัไม่เป็นท่ีทรำบแน่ชดั อำจเกิดจำกกำรท่ี
คำ่วตัถแุห้งลดลงภำยหลงัจำกกำรหมกั จงึมีผลท ำให้คำ่ADF ท่ีวิเครำะห์ได้สงูขึน้ 

ค่ำลิกนิน พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) มีค่ำอยู่ระหว่ำง 7.44-8.81 
เปอร์เซน็ต์ มีคำ่คอ่นข้ำงแปรปรวนเช่นเดียวกบัคำ่ ADF 
 เถ้า (Ash) 
 เถ้ำซึง่เป็นสว่นประกอบของแร่ธำตหุลกั ในอำหำรผสมเสร็จหมกั มีคำ่เท่ำกบั 12.74 – 14.38เปอร์เซน็ต์มี
คำ่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ(p<0.05)พบว่ำเถ้ำมีเปอร์เซน็ต์สงูขึน้ เม่ือระยะเวลำกำรเก็บรักษำท่ีนำน
ขึน้ เช่นเดียวกบัรำยงำนของวีระพล (2541) ศกึษำระยะเวลำกำรเก็บรักษำท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุภำพของหญ้ำเนเปียร์
หมกัในถงุพลำสติกด ำ พบวำ่ปริมำณเถ้ำจะเพ่ิมสงูขึน้ตำมอำยกุำรเก็บรักษำท่ีนำนขึน้ 

ไนโตรเจนฟรีแอกซ์แทรก (Nitrogen free extract,NFE) 

ปริมำณNFE ซึง่เป็นคำร์โบร์ไฮเดรทท่ีย่อยง่ำย ประเภทแป้งและน ำ้ตำล พบว่ำมีค่ำอยู่ระหว่ำง 41.03 – 
42.34 เปอร์เซ็นต์มีค่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคญัทำงสถิติ  (p<0.05) แต่พบว่ำประมำณ NFE จะเร่ิมลดลง
เร่ือยๆตำมอำยกุำรเก็บรักษำท่ีนำนขึน้ 

คุณภาพการหมักของอาหารผสมเสร็จที่อายุการเกบ็รักษาต่างๆ กัน 
จำกกำรศกึษำลกัษณะคุณภำพกำรหมกั ได้แก่ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง และปริมำณ Volatile fatty acid 

ของอำหำรผสมเสร็จหมกัท่ีอำยกุำรเก็บรักษำตำ่งๆ กนั ดงัแสดงไว้ในตำรำงท่ี 4 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
คำ่ควำมเป็นกรด-ด่ำง ของอำหำรผสมเสร็จหมกั ตำมระยะเวลำกำรเก็บรักษำท่ีแตกตำ่งกนั มีคำ่แตกตำ่ง

กนัอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p>0.05) โดยค่ำค่อนข้ำงคงท่ี อยู่ระหว่ำง  4.5 – 4.6 (ตำรำงท่ี 4) มีค่ำใกล้เคียง
กบัรำยงำนของ วิศิษฐิพร (2544) รำยงำนวำ่กำรเก็บรักษำอำหำรผสมเสร็จหมกัท่ีอำยุ 1 – 6เดือน ควำมเป็นกรด-
ดำ่งมีคำ่เท่ำกบั 4.60 – 4.64 

ตารางที่ 4 แสดง pHปริมำณ Volatile fatty acid และ Flieg point ของอำหำรผสมเสร็จหมกั ท่ีระยะเวลำ 
             กำรเก็บรักษำ 7-90 วนั 

 

ระยะเวลำ(วนั) 

pH เปอร์เซน็ต์ของกรดทัง้หมด  
Flieg point 

กรดแลคติค กรดอะซีติค กรดบิวทีริค 

7 

14 

21 

30 

60 

90 

4.6 

4.5 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

61.1ab 

61.7a 

61.2ab 

60.3b 

62.2a 

61.6a 

14.8a 

15.4a 

15.5a 

15.4a 

13.5b 

15.4a 

24.1 

22.8 

23.3 

24.3 

24.3 

22.9 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

CV(%) 0.84 1.55 5.60 4.36 1.26 
หมายเหตุ: - คำ่เฉลี่ยที่มีอกัษรก ำกบัแตกตำ่งกนัตำมแนวตัง้ แสดงวำ่มีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
   - Flieg point เป็นวิธีกำรให้คะแนนคณุภำพกำรหมกั เพ่ือชีว้ดัควำมน่ำกินของอำหำรผสมเสร็จหมกั 

ปริมาณ Volatile fatty acidของอาหารผสมเสร็จหมัก 

ปริมำณ Volatile fatty acidของอำหำรผสมเสร็จหมกั ตำมระยะเวลำกำรเก็บรักษำท่ีแตกตำ่งกนั แสดงไว้
ในตำรำงท่ี 4 พบวำ่ปริมำณของกรดแลคติคมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ(p<0.05) แตผ่ลดงักลำ่ว
มีค่ำค่อนข้ำงแปรปรวน โดยท่ีอำยุกำรเก็บรักษำ 30 วนัมีปริมำณกรดแลคติคต ่ำสุด(60.3 เปอร์เซ็นต์) และท่ีอำยุ
กำรเก็บรักษำท่ี 60 วนั มีปริมำณกรดแลคติคสูงท่ีสุด(62.2 เปอร์เซ็นต์)ส่วนปริมำณกรดอะซีติค มีควำมแตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ(p<0.05) แต่ผลดงักล่ำวมีค่ำค่อนข้ำงแปรปรวนเช่นเดียวกับปริมำณกรดแลคติค 
โดยกำรเก็บรักษำท่ี 60 วนั มีปริมำณกรดอะซีติคต ่ำท่ีสุด(13.5 เปอร์เซ็นต์)สอดคล้องกับรำยงำนของ วิศิษฐิพร 
(2544) รำยงำนว่ำกำรเก็บรักษำอำหำรผสมเสร็จหมกัท่ีอำยุ 1 – 6 เดือน พบว่ำปริมำณของกรดแลคติคและอะซี
ติคมีคำ่คอ่นข้ำงแปรปรวน 

ปริมำณกรดบิวทีริคมีปริมำณใกล้เคียงกัน ทุกๆ ระยะเวลำกำรเก็บรักษำ มีค่ำอยู่ระหว่ำง 22.8 – 24.3 
เปอร์เซน็ต์ 

อย่ำงไรก็ตำม เม่ือน ำปริมำณ Volatile fatty acidของอำหำรผสมเสร็จหมกั มำคิดคะแนนตดัสินคณุภำพ
ของอำหำรผสมเสร็จหมกั โดยวิธีกำรของ Fliegอ้ำงโดย Liu and Guo (2001)ซึ่งใช้ชีว้ดัควำมน่ำกินของอำหำร
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ผสมเสร็จหมกั พบวำ่อำหำรผสมเสร็จหมกัท่ีระยะเวลำกำรเก็บรักษำ 7-90 วนั มีคะแนนอยู่ในระดบัเดียวกนัคือ 61
ซึง่ผลกำรประเมินพบวำ่มีคณุภำพกำรหมกัอยู่ในระดบัดี(ตำรำงผนวกท่ี 1 ) 

 

สรุปผลการทดลอง 

องค์ประกอบทำงเคมีของอำหำรผสมเสร็จหมกัท่ีระยะเวลำกำรเก็บรักษำ 7-90 วนั พบว่ำค่ำโปรตีน EE 
CF และ NFE ไม่มีควำมแตกตำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ(p>0.05) มีคำ่คงท่ีตลอดช่วงอำยุกำรเก็บรักษำ แต่ค่ำ
วตัถุแห้งเถ้ำ ADF NDF และ Lignin มีควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ(p<0.05) โดยค่ำวตัถุแห้งมีค่ำ
ลดลงส่วนเถ้ำมีค่ำเพ่ิมขึน้ตำมอำยุกำรเก็บรักษำท่ีนำนขึน้  ส่วนเปอร์เซ็นต์ADF NDF และLignin  มีค่ำค่อนข้ำง
แปรปรวนตำมอำยกุำรเก็บรักษำ 

ระดบัควำมเป็นกรด-ด่ำง มีค่ำคงท่ีตลอดช่วงอำยุกำรเก็บรักษำ ส่วนปริมำณ กรดแลคติคและกรดอะซีติคมี
ปริมำณค่อนข้ำงแปรปรวนในแต่ละระยะเวลำกำรหมกัอย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำกำรให้คะแนนตดัสินคณุภำพอำหำร
ผสมเสร็จหมกั ซึง่มีคะแนนอยู่ระดบัเดียวกันทัง้ 90 วนั และจดัเป็นอำหำรหมกัคุณภำพดี ดงันัน้อำหำรผสมเสร็จหมกั 
สำมำรถเก็บได้นำน ไมน้่อยกวำ่ 90 วนั ทัง้นีต้้องไมม่ีกำรฉีกขำดของภำชนะท่ีใช้ในกำรบรรจุ 
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ตารางผนวกที่ 1กำรประเมินคณุภำพอำหำรผสมเสร็จหมกัจำกปริมำณกรดแลคติคกรดอะซีติค 

และกรดบิวทีริค 

กรดแลคติค 

(%ของกรด

ทัง้หมด) 

คะแนน กรดอะซีติค 

(%ของกรด

ทัง้หมด) 

คะแนน กรดบิวทีริค 

(%ของกรด

ทัง้หมด) 

คะแนน 

0.0-20.0 

20.1-25.0 

25.1-30.0 

30.1-34.0 

34.1-38.0 

38.1-42.0 

42.1-46.0 

46.1-50.0 

50.1-54.0 

54.1-58.0 

58.1-62.0 

62.1-70.0 

>75.0 

 

 

0.0 

2.5 

5.0 

7.0 

9.0 

11.0 

13.0 

15.0 

17.0 

19.0 

21.0 

23.0 

25.0 

 

0.0-20.0 

20.1-24.0 

24.1-28.0 

28.1-32.0 

32.1-36.0 

36.1-40.0 

40.1-45.0 

45.1-50.0 

50.1-55.0 

55.1-60.0 

25.0 

23.0 

21.0 

19.0 

17.0 

15.0 

12.5 

10.0 

7.5 

5.0 

0.0-1.5 

1.6-3.0 

3.1-4.0 

4.1-6.0 

6.1-8.0 

8.1-10.0 

10.1-12.0 

12.1-14.0 

14.1-16.0 

16.1-18.0 

18.1-20.0 

20.1-25.0 

25.1-30.0 

30.1-40.0 

>40.0 

45.0-50.0 

38.0 

37.0 

34.0 

32.0 

30.0 

28.0 

26.0 

24.0 

22.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

ที่มา:Flieg(1938) 
หมายเหตุ 
 1. คะแนนชว่ง80-100เทำ่กบั ดีมำก 

 2. คะแนนชว่ง  61-80 เทำ่กบั ดี 

 3. คะแนนชว่ง  41-60 เทำ่กบั ปำนกลำง 

 4. คะแนนชว่ง  21-40 เทำ่กบั พอใช้ 

 5. คะแนนชว่ง0-20 เทำ่กบั ต ่ำ 
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ผลการใช้ฟางถ่ัวคาวาลเคดในสูตรอาหารผสมเสร็จต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและ 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแพะเนือ้ลูกผสมบอร์ 

 
โสภณ ชินเวโรจน์1/วชิรวทิย์ พิชวงค์2/ 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรทดลองนีม้ีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำกำรใช้ฟำงถั่วคำวำลเคดในสูตรอำหำรผสมเสร็จ(TMR)ต่อ

สมรรถนะกำรเจริญเติบโตและผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจของแพะเนือ้ลูกผสมบอร์  วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์Completely Randomized Design (CRD)ใช้แพะเพศผู้ ไม่ตอนอำยุประมำณ 5-6 เดือน น ำ้หนักเฉลี่ย

12+2 กิโลกรัม จ ำนวน 15 ตวั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 5 ตวัเลีย้งในคอกขังเดี่ยว โดยแพะทัง้กลุ่มท่ี 1 2 และ 3 

ได้รับอำหำร TMR ท่ีมีฟำงถัว่คำวำลเคดท่ีระดบั 20, 40 และ 60 เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดบั ก่อนท ำกำรทดลองมีกำร

ถ่ำยพยำธิและฉีดวิตำมิน AD3E ให้ทกุตวัระยะเวลำทดลอง 74 วนั  

ผลกำรทดลองพบว่ำฟำงถัว่คำวำลเคดมีคุณค่ำโภชนะคือ DM, CP, CF, NFE, ADF และ NDF เท่ำกับ 

89.35,11.34, 42.48, 39.31, 52.67และ 63.91เปอร์เซ็นต์วตัถุแห้งตำมล ำดบั กำรใช้ฟำงถั่วคำวำลเคดในสูตร

อำหำรผสมเสร็จท่ีระดับ 20เปอร์เซ็นต์เลีย้งแพะเนือ้ท ำให้แพะมีปริมำณอำหำรท่ีกินได้  อัตรำกำรเจริญเติบโต 

ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร และผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจสูงกว่ำกลุ่มอื่นอย่ำงมีนัยส ำคัญย่ิงทำงสถิติ  

(P<0.01) โดยแพะทัง้ 3 กลุม่ท่ีได้รับอำหำร TMR ท่ีมีฟำงถัว่คำวำลเคดระดบั 20 40 และ 60 เปอร์เซน็ต์ มีปริมำณ

กำรกินอำหำรได้เฉลี่ยเท่ำกบั 1.16, 1.08 และ 1.02 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนัตำมล ำดบั มีอตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ย

เท่ำกบั 191.89, 126.48, และ 116.62 กรัมต่อตวัต่อวนัตำมล ำดบั มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเฉลี่ยเท่ำกบั

6.57, 8.54 และ 8.75ตำมล ำดับและมีผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจเฉลี่ยเท่ำกับ  735, 217 และ 329บำทต่อตัว

ตำมล ำดบั ดงันัน้กำรใช้ฟำงถัว่คำวำลเคดเป็นสว่นประกอบในสตูรอำหำร TMR เลีย้งแพะเนือ้ลกูผสมบอร์ควรใช้ท่ี

ระดบั 20 เปอร์เซน็ต์ 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ: แพะเนือ้ฟำงถัว่คำวำลเคดอำหำรผสมเสร็จTMR 

เลขทะเบียนวิชาการ:  59(2)-0214-029 
1/ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ ถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
2/ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์ชยันำท ต ำบลบำงหลวง อ ำเภอ สรรพยำ จงัหวดัชยันำท 17150 
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The Use of Cavalcadestrawin Total mixed ration on Growth performance, Cost and 
Compensation of growingCrossbreed Boar Goats. 

 
Sopon Chinvaroj1/Vachiravit Pichawong1/ 

 
Abstract 

 
The experimentwas aimed to determine the using of cavalcadestraw in total mixed ration 

(TMR) on growth performance, and economic return of growingmeat goats.The experimental design 

was completely randomized design (CRD), 5 - 6 months old crossbredboar goats totally 15 goats 

which had average body weight 12+2 kilogram were divided into 3groups and 5 replication of each. 

The goats were raised in individually cage. The group 1, 2 and 3 were fed TMR which variously levels 

of cavalcade straw 20, 40 and 60 percent respectively. Before started up the experiment the all goats 

were given anthelmintic and vitamin A, D3 and E and the experimental period was 74 days.    

The results revealed that the nutrients composition of cavalcadestraw such as  DM,CP,CF, 

NFE, ADFand NDFwere 89.35, 1 1 . 3 4 , 4 2 . 4 8 , 39.31, 52.67 and 63.91 percent of dry matter, 

respectively. Feed intake, average daily grain (ADG) ,  feed conversion ratio ( FCR)  and economic 

return of the goats were given 20 percent straw cavalcade in the TMR were significantly higher than 

the other groups (p<0.01). The goats were given cavalcade straw 20, 40 and 60 percent had average 

feed intake 1.16, 1.08 and 1.02 kilogram per head per day, average daily grain 191.89, 126.48 and 

116.62 gram per head per day, feed conversion ratio 6.57, 8.54 and 8.75 and economic return 735, 

217 and 329 Bath per head, respectively. Therefore, the using of cavalcade in TMR fed to crossbreed 

boar goats should be 20 percent.   

 

 

 

 

Keywords: Goat,Cavalcade straw,Total mixed ration(TMR) 
Scientific No.:59(2)-0214-029 
1/Bureau of Animal Nutrition Development. Department of Livestock Development,Ratchatewi, Bangkok10400 

2/ Ratchatewi, BangkokChai Nat Nutrition Research and Development Center, Sapphaya District, Chai Nat  
  Province 17150  
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ค าน า 

อำหำรหยำบเป็นแหลง่อำหำรหลกัส ำหรับกำรเลีย้งสตัว์เคีย้วเอือ้ง อำทิ โค กระบือ แพะ เป็นต้น ซึง่กรม

ปศสุตัว์มีภำรกิจหลกัในกำรวิจยัพฒันำให้ได้พืชอำหำรสตัว์พนัธุ์ดี ส ำหรับสง่เสริมให้เกษตรกรปลกูเพ่ือใช้เลีย้งสตัว์ 

ทัง้พืชตระกลูหญ้ำและพืชตระกลูถัว่ โดยมีกำรผลิตเมลด็พนัธุ์สนบัสนนุให้แก่เกษตรกร รวมทัง้สง่เสริมให้เกษตรกร

บำงส่วนประกอบอำชีพในกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์จ ำหน่ำย ซึง่หลงัจำกเก็บเมล็ดพนัธุ์แล้ว ต้นพืชอำหำรสตัว์บำงชนิด

ยงัคงมีคณุคำ่ทำงอำหำร และมีควำมน่ำกินพอท่ีจะน ำไปใช้เลีย้งสตัว์ได้อีก โดยเฉพำะถัว่คำวำลเคด ซึง่ในแตล่ะปี

กรมปศุสตัว์มีเป้ำหมำยในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์  10 ตนั และมีผลพลอยได้ท่ีเหลือคือ ฟำงถั่วคำวำลเคดประมำณ 

150 ตนัต่อปี ทัง้นีช้่วงฤดูกำลท่ีเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ์จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน ถึงมกรำคม ซึ่งเร่ิมเข้ำสู่ช่วงท่ี

สตัว์มีปัญหำขำดแคลนอำหำรหยำบ ฟำงถั่วคำวำลเคดซึง่มีโปรตีนหยำบเฉลี่ย 11-12 เปอร์เซ็นต์ (ส ำนักพัฒนำ

อำหำรสตัว์, 2557) จึงน่ำจะเป็นทำงเลือกหนึง่ของเกษตรกร ในกำรน ำมำใช้เลีย้งสตัว์ อย่ำงไรก็ตำมฟำงถัว่คำวำล

เคดมีเย่ือใยท่ีไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้ำงสงู และมีสำรอำหำรประเภทพลงังำนต ่ำ กำรน ำไปใช้เลีย้งสตัว์

จ ำเป็นต้องจดัสดัส่วนร่วมกับอำหำรข้น หรืออำหำรหยำบชนิดอื่นให้เหมำะสม เพ่ือให้ได้โภชนะรวมเพียงพอต่อ

ควำมต้องกำรของสตัว์แตล่ะชนิดตอ่ไป 

กำรศึกษำในครัง้นีเ้ป็นกำรน ำฟำงถั่วคำวำลเคดมำใช้ในสูตรอำหำรผสมเสร็จเลีย้งแพะเนือ้ซึง่จังหวดั

ชัยนำทเป็นแหล่งท่ีผลิตแพะเนือ้ต้นน ำ้ขนำดใหญ่ โดยผลิตแพะเนือ้ในช่วงน ำ้หนัก 20-25 กิโลกรัมเพ่ือขำยให้

พ่อค้ำส่งต่อไปให้จงัหวดัแถบภำคกลำงและภำคใต้ขุนต่อให้มีน ำ้หนกั 35 กิโลกรัมขึน้ไปก่อนช ำแหละขำย ดงันัน้

จึงเป็นกำรน ำฟำงถัว่คำวำลเคดมำใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทำงให้แก่เกษตรกรน ำฟำงถัว่คำวำลเคดไปใช้

เป็นแหล่งอำหำรหยำบเลีย้งแพะขนุตอ่ไปสง่ผลให้สำมำรถพฒันำศกัยภำพกำรเลีย้งและรูปแบบกำรจดักำรอำหำร

แพะของเกษตรกรให้ดีย่ิงขึน้ 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ด ำเนินกำรทดลองท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสตัว์ชยันำท ต ำบลบำงหลวง อ ำเภอสรรพยำ จังหวดั

ชยันำทระหวำ่งเดือน มีนำคม ถงึเดือน พฤษภำคม 2558ใช้แพะเนือ้ลกูผสมบอร์-พืน้เมืองเพศผู้จ ำนวน 15 ตวัอำย ุ

5-6 เดือน น ำ้หนักเฉลี่ย12+2 กิโลกรัม วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์Completely Randomized Design 

(CRD) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ๆ ละ 5 ตวัโดยแตล่ะกลุม่จะได้รับอำหำรผสมเสร็จดงัตอ่ไปนี ้

กลุม่ท่ี 1 ได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมีฟำงถัว่คำวำลเคด 20 เปอร์เซน็ต์ 
กลุม่ท่ี 2 ได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมีฟำงถัว่คำวำลเคด 40 เปอร์เซน็ต์ 
กลุม่ท่ี 3 ได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมีฟำงถัว่คำวำลเคด 60 เปอร์เซน็ต์ 

อำหำรทกุสตูรค ำนวณให้มีโปรตีนหยำบ 13 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกนัตำมตำรำงท่ี1 แพะแตล่ะตวัจะถกูเลีย้งในซอง
ขงัเด่ียวมีรำงอำหำรอยู่ข้ำงหน้ำและมีน ำ้สะอำดให้กินตลอด ท ำกำรถ่ำยพยำธิก่อนทดลองและปรับสภำพแพะให้
คุ้นเคยกบัคอกเป็นเวลำ 7 วนั จำกนัน้ให้แพะกินอำหำรทดลองอย่ำงเตม็ท่ี (ad libitum)  
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อาหารและการให้อาหาร 

การเตรียมฟางถัว่คาวาลเคดใช้แปลงปลูกถัว่คำวำลเคดผลิตเมล็ดพันธุ์พืน้ท่ี  10 ไร่ ของศูนย์วิจัยและ

พัฒนำอำหำรสตัว์ชัยนำทจดักำรแปลงตำมมำตรฐำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถัว่คำวำลเคดของกรมปศุสตัว์  (2546) 

โดยเร่ิมปลกูตัง้แต่เดือนมิถุนำยน และเก็บเก่ียวเมล็ดในเดือนพฤศจิกำยนเพียงครัง้เดียว ใช้แรงงำนคนเก่ียวต้นถัว่

น ำไปตำกบนลำนซีเมนต์ให้ถั่วแห้งสนิทแล้ว น ำรถแทรกเตอร์ล้อยำงขึน้ไปนวดทับเพ่ือให้เมล็ดหลุดร่วงจำกฝัก 

จำกนัน้สำงเอำต้นถัว่แยกออกมำเป็นฟำงถัว่ ใช้เคร่ืองจกัรอดัเป็นฟ่อนสี่เหลี่ยมแล้วล ำเลียงเข้ำโรงเก็บเพ่ือเตรียม

ไว้ใช้ทดลองต่อไป ส่วนท่ีเหลืออยู่บนลำนซีเมนต์เป็นเมล็ดปนกบัเศษต้นถัว่คำวำลเคดจะกวำดรวมกองแล้วน ำไป

ใสเ่คร่ืองท ำควำมสะอำดแยกเมลด็ออกมำ 

กำรเตรียมอำหำร TMRน ำฟำงถั่วคำวำลเคดอดัฟ่อนท่ีเตรียมไว้มำหั่นด้วยเคร่ืองหั่นให้มีขนำดควำม

ยำว 1-5 เซนติเมตร จำกนัน้น ำมำผสมกบัวตัถุดิบอื่นในอตัรำส่วนท่ีก ำหนด ดงัตำรำงท่ี 1 โดยผสมอำหำรใหม่ทุก

วนัก่อนน ำไปเลีย้งแพะทดลอง 

กำรให้อำหำรแบ่งกำรให้อำหำรเป็นสำมช่วงเวลำ คือ เช้ำ กลำงวัน เย็น ให้กินอำหำรวันละ 3.95 

เปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนกัตวั (คิดเป็นวตัถุแห้ง) ค ำนวณกำรเจริญเติบโตตำม NRC (1981) เพ่ือให้สตัว์ได้รับโปรตีน

และโภชนะย่อยได้รวม (TDN)ตำมควำมต้องกำรเพ่ือกำรเจริญเติบโตซึง่จะท ำให้แพะมีอตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ย 

150 กรัมตอ่วนั  

ตารางที่ 1 แสดงสว่นประกอบของอำหำรผสมเสร็จ  

วตัถดุิบ(air dry) สตูรท่ี 1     สตูรที่ 2    สตูรท่ี 3 

ฟำงถัว่คำวำลเคด 

มนัเส้นบด 

กำกถัว่เหลือง โปรตีน 44% 

ข้ำวโพดบด 

ร ำละเอียด 

เกลือ 

ไดแคลเซียม (P18) 

พรีมิกซ์ 

20 

35 

15 

10 

18 

0.5 

0.5 

1.0 

40 

21 

10 

10 

18 

0.5 

0.5 

1.0 

60 

17 

5 

6 

10 

0.5 

0.5 

1.0 

รวม (กิโลกรัม) 100.0 100.0 100.0 

รำคำ (บำท/กิโลกรัม) 8.99 8.00 6.29 

 
 
 
 

   



49 
 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
สว่นประกอบทำงโภชนะโดยกำรค ำนวณ (วตัถแุห้ง%) 

วตัถแุห้ง 

โปรตีน 

ไขมนั 

เย่ือใยรวม 

TDN 

ADF 

NDF 

88.64 

13.54 

3.55 

11.03 

65.66 

16.67 

23.12 

88.46 

13.66 

3.21 

17.16 

62.41 

20.22 

32.71 

88.33 

13.55 

2.71 

22.93 

58.41 

26.29 

38.01 

หมายเหตุ :ค ำนวณสตูรอำหำรโดยโปรแกรมกอส. 1  

 รำคำวตัถดุิบ (บำทตอ่กิโลกรัม) ฟำงถั่วคำวำลเคดรำคำ 3.5 บำท มนัเส้นรำคำ 6  บำท ข้ำวโพดรำคำ 11 บำท กำกถั่วเหลือง 

รำคำ 17 บำท ร ำละเอียด รำคำ 11 บำท เกลือ รำคำ 5 บำท ไดแคลเซียมฟอสเฟต 22 บำท และพรีมิกซ์รำคำ 42 บำท รำคำ

ชว่งเดือน มกรำคม 2558  

การสุ่มเกบ็ตัวอย่างและวิเคราะห์ทางเคมี 

สุ่มเก็บตวัอย่ำงวตัถุดิบและอำหำรผสมเสร็จเพ่ือวิเครำะห์ส่วนประกอบทำงเคมีได้แก่  วตัถุแห้ง (Dry 

matter) โปรตีนหยำบ (Crude protein) ไขมันรวม (Ether extract) เถ้ำ (ash) ตำมวิธีกำร AOAC (2000) 

วิเครำะห์หำผนงัเซลล์ (Neutral Detergent Fiber; NDF) และลิกโนเซลลโูลส (Acid Detergent Fiber; ADF) และ

ลิกนิน (Acid Detergent Lignin) ตำมวิธีกำรของ Van Soest et al. (1991) 

การบันทกึข้อมูล 

บนัทกึน ำ้หนกัแพะเร่ิมต้นและทกุสปัดำห์จนสิน้สดุกำรทดลอง (เลีย้งนำน 74 วนั) บนัทกึปริมำณอำหำร

ท่ีให้และอำหำรท่ีเหลือทุกวนัเพ่ือน ำมำค ำนวณปริมำณอำหำรท่ีกิน (Feed Intake), กำรเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวนั 

(Average Daily Gain, ADG) ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร (Feed Conversion Ratio, FCR) จำกนัน้ศึกษำ

ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ โดยค ำนวณต้นทนุและก ำไรจำกกำรขนุแพะ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

วิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of variance) ของแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์Completely 

Randomized Design (CRD) และทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยโดย Duncan’s new multiple range test 

(DMRT) (Steel and Torrie, 1980) 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง 

พบว่ำฟำงถั่วคำวำลเคดมีDM, CP, EE, ADF และ NDF, เท่ำกับ 89.35, 11.34, 0.66,, 52.67และ 
63.91 เปอร์เซน็ต์วตัถแุห้งตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 2)ซึง่จินดำและคณะ (2545) รำยงำนวำ่ถัว่คำวำลเคดท่ีอำย ุ60 วนั
มีปริมำณโปรตีนอยู่ในช่วง 15-16เปอร์เซน็ต์เม่ือน ำมำท ำแห้งโภชนะจะขึน้อยู่กบักำรร่วงหลน่ของใบถัว่ด้วย 

อำหำรผสมเสร็จท่ีมีฟำงถั่วคำวำลเคดทัง้ 20, 40 และ 60เปอร์เซ็นต์ พบว่ำมีค่ำโปรตีนหยำบ13.18, 
13.28 และ 12.68เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดบั(ตำรำงท่ี 2) ใกล้เคียงกบัคำ่ท่ีค ำนวณไว้ยกเว้นอำหำรสตูรท่ี 3 มีคำ่ต ่ำกว่ำ
เลก็น้อย ทัง้นีส้ำเหตเุพรำะว่ำฟำงถัว่คำวำลเคดท่ีใช้มีคำ่โปรตีนหยำบต ่ำกวำ่ท่ีค ำนวณไว้ (12 เปอร์เซน็ต์) จงึสง่ผล
ให้ระดบัโปรตีนในสตูรอำหำรคอ่นข้ำงต ่ำโดยเฉพำะเม่ือใช้ในปริมำณมำกถงึ 60 เปอร์เซน็ต์ 

กำรใช้ฟำงถั่วคำวำลเคดระดบัสงูขึน้ในสูตรอำหำร TMR มีผลท ำให้ค่ำเย่ือใยในอำหำรเพ่ิมสูงขึน้ โดย
อำหำร TMR สตูรท่ี 1, 2 และ 3 มีค่ำ CF เท่ำกบั 9.22, 15.61 และ 23.91 เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดบั ค่ำ ADF เท่ำกับ 
16.81, 22.37 และ 28.86 เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดับ และค่ำ NDF เท่ำกับ 14.48, 23.51 และ 34.80 เปอร์เซ็นต์
ตำมล ำดับ ซึ่ง วิโรจน์ (2557) กล่ำวว่ำระดับเย่ือใยท่ีเหมำะสมในอำหำรผสมเสร็จส ำหรับสัตว์เคีย้วเอือ้งท่ีให้
ผลผลิตปำนกลำงควรมี CF 17 เปอร์เซน็ต์ ADF เท่ำกบั 21-25เปอร์เซน็ต์ และ NDF 30-35เปอร์เซน็ต์ ส ำหรับสตูร
อำหำรที่มี NDF มำกเกินไปจะท ำให้สตัว์กินอำหำรได้ไมเ่พียงพอแก่ควำมต้องกำรทัง้วนั เน่ืองจำกควำมฟ่ำมจึงท ำ
ให้อิ่มเร็ว แต่ถ้ำสตัว์ได้รับ NDF น้อยเกินไป จะท ำให้เกิดภำวะควำมเป็นกรดในกระเพำะหมกั กระเพำะหมกัมีกำร
บีบตัวน้อยเพ่ือลดกำรผลิตกรดไขมันระเหยง่ำย ส่งผลให้กำรดูดซึมลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะมูล (Fecal 
consistency) มีลักษณะเหลวเป็นน ำ้ซึ่งกำรทดลองในครัง้นีพ้บว่ำในกำรใช้ฟำงถั่วคำวำลเคดท่ีระดับ 20 
เปอร์เซ็นต์เป็นเพียงกลุม่เดียวท่ีเกิดปัญหำมลูเหลวแต่ก็เป็นเพียงช่วงแรกทัง้นีอ้ำจเพรำะว่ำแพะทดลองท่ีอยู่ในช่วง
ก ำลงัเจริญเติบโตอำกำรไม่รุ่นแรงเท่ำกบัโคนม หลงัจำกนัน้กำรขบัถ่ำยก็กลบัมำเป็นปกติ อีกทัง้ตลอดระยะเวลำ
ทดลองสตัว์ทดลองไมเ่กิดภำวะท้องอดึขัน้รุนแรงแตอ่ย่ำงไร  

ด้ำนคำ่โภชนะท่ีย่อยได้รวม (TDN) ของอำหำรTMR พบวำ่มีคำ่ลดลงตำมระดบัของฟำงถัว่คำวำลเคดท่ี
ใช้เพ่ิมขึน้ โดยอำหำร TMR สตูรท่ี 1, 2 และ 3 มีคำ่ TDN เทำ่กบั 76.21, 70.49 และ 63.80 เปอร์เซน็ต์ตำมล ำดบั 
อยำ่งไรก็ตำมคำ่ TDN ท่ีค ำนวณได้จำกสมกำรของ Ishler et al. (1996) จะแปรผกผนักบัคำ่ ADF ในสตูรอำหำร 
ซึง่คำ่พลงังำน TDN ท่ีแตกตำ่งนีอ้ำจสง่ผลตอ่ปริมำณกำรกิน และกำรเจริญเติบโตของแพะได้ ดงันัน้กำรทดสอบ
ครัง้ตอ่ไปควรปรับคำ่ ADF ในสตูรอำหำรให้ใกล้เคียงกนั จะสง่ผลให้ได้คำ่พลงังำนTDN ท่ีใกล้เคียงกนัได้ ซึง่ 
Rashid (2008) แนะน ำวำ่ควำมต้องกำรโภชนะของแพะวยัเจริญเติบโต ช่วง 25 กิโลกรัม ควรมีระดบั TDN ท่ี
ระดบั 65-67 เปอร์เซน็ต์ 

 

 

 



51 
 

ตารางที่ 2 แสดงสว่นประกอบทำงเคมีของฟำงถัว่คำวำลเคดและอำหำรผสมเสร็จ 

 DM CP EE CF Ash NFE ADF NDF TDN1 
----------------- % of Dry matter basis --------------- 

ฟำงถัว่คำวำลเคด 89.35 11.34 0.66 42.48 6.21 39.31 52.67 63.91 - 
อำหำรTMR สตูรท่ี 1 81.90 13.18 4.81 9.22 6.21 66.58 16.81 14.48 76.21 
อำหำร TMR สตูรท่ี 2 83.60 13.28 5.31 15.61 5.81 59.99 22.37 23.51 70.49 
อำหำร TMR สตูรท่ี 3 84.90 12.68 3.33 23.91 5.93 55.15 28.86 34.80 63.80 

หมายเหตุ: วิเครำะห์โดยกลุม่วิเครำะห์อำหำรสตัว์และพืชอำหำรสตัว์ปทมุธำนี ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ 

1 คำ่ TDN% (TMR) จำกสมกำร = 93.53 – (1.03 × ADF) (Ishler et al., 1996) 

สมรรถนะการเจริญเตบิโต 

ปริมาณอาหารทีกิ่นแพะกลุม่ท่ีได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมีฟำงถัว่คำวำลเคดระดบั 20เปอร์เซน็ต์มีกำรกิน

อำหำรเฉลี่ยต่อวันสูงกว่ำกลุ่มอื่นอย่ำงมีนัยส ำคัญย่ิงทำงสถิติ  (P<0.01) (ตำรำงท่ี 3)สำเหตุจำกในอำหำร

ผสมเสร็จสตูรอื่นๆ มีสดัสว่นของฟำงถัว่คำวำลเคดท่ีสงูกวำ่จงึสง่ผลท ำให้อำหำรมีควำมฟ่ำมเพ่ิมขึน้ ท ำให้ปริมำณ

กำรกินได้ของแพะลดลงตำมด้วย อีกทัง้ปริมำณก้ำนท่ีแก่จนเกินไปจะมีลกัษณะแข็ง โดยเฉพำะในสูตรท่ีมีระดบั

ฟำงถั่วคำวำลเคด 60 เปอร์เซ็นต์จะมีปริมำณก้ำนแก่และแข็งอยู่มำก ท ำให้แพะไม่กินและเหลือในปริมำณมำก 

ทัง้นี ้วิโรจน์ (2557) กลำ่ววำ่คณุสมบตัิของอำหำรหยำบจะมีผลตอ่กำรกินได้ โดยอำหำรที่มี NDF สงูมกัจะมีควำม

ฟ่ำมมำก เมื่อสตัว์กินเข้ำไปแล้วต้องใช้เวลำเคีย้วอำหำรนำนและอำหำรคงอยู่ในกระเพำะนำนขึน้  ท ำให้สตัว์รู้สึก

อิ่มเร็ว สอดคล้องกบั Mertens (1995) ได้รำยงำนว่ำปริมำณเย่ือใยในอำหำรมีผลต่อกำรใช้ประโยชน์ของอำหำร

เม่ือมีเย่ือใยในอำหำรมำก (มีควำมฟ่ำมมำก) สง่ผลให้ปริมำณกำรกินได้ลดลง 

โปรตีนและ TDN จำกกำรค ำนวณปริมำณโปรตีนท่ีแพะได้รับพบวำ่แพะกลุม่ท่ีได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมี

ฟำงถั่วคำวำลเคดระดับ 20เปอร์เซ็นต์มีค่ำสูงกว่ำท่ีระดับ40และ 60เปอร์เซ็นต์อย่ำงมีนัยส ำคัญย่ิงทำงสถิติ 

(P<0.01) เท่ำกับ 166.07, 143.42และ 129.33 กรัมต่อตัวต่อวนัตำมล ำดบัและจำกกำรค ำนวณโภชนะย่อยได้

ทัง้หมด (TDN) ท่ีแพะได้รับพบวำ่แพะกลุ่มท่ีได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมีฟำงถัว่คำวำลเคดท่ีระดบั 20เปอร์เซ็นต์มีค่ำ

สงูกว่ำท่ีระดบั40และ 60เปอร์เซ็นต์อย่ำงมีนยัส ำคญัย่ิงทำงสถิติ (P<0.01) เท่ำกบั 884.04, 761.29 และ 650.76 

กรัมตอ่ตวัตอ่วนัตำมล ำดบั  

น ้าหนกัตวัและอตัราการเจริญเติบโตน ำ้หนกัตวัเม่ือสิน้สดุกำรทดลองของแพะทุกกลุ่มมีควำมแตกต่ำง

กันอย่ำงมีนัยส ำคญัย่ิงทำงสถิติ (P<0.01) โดยมีค่ำเฉลี่ยลดลงตำมระดับฟำงถั่วคำวำลเคดท่ีเพ่ิมสูงขึน้ในสูตร

อำหำร แต่เม่ือค ำนวณเป็นอตัรำกำรเจริญเติบโตแล้ว พบวำ่แพะกลุม่ท่ีได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมีฟำงถัว่คำวำลเคด

เป็นส่วนผสมระดบั 40 และ 60เปอร์เซ็นต์มีอตัรำกำรเจริญเติบโตไม่แตกต่ำงกนั แต่จะต ่ำกว่ำกลุ่มท่ีได้รับฟำงถั่ว

คำวำลเคดระดบั 20 เปอร์เซ็นต์ อย่ำงมีนัยส ำคญัย่ิงทำงสถิติ (P<0.01) ทัง้นีเ้น่ืองจำกแพะกลุ่มท่ี 1 ซึง่ได้รับฟำง

ถัว่คำวำลเคดระดบั 20 เปอร์เซน็ต์มีกำรกินอำหำรได้มำกกว่ำกลุ่มอ่ืน และได้รับปริมำณโปรตีน และ TDN สงูกว่ำ 
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ซึง่เพียงพอต่อควำมต้องกำรตำมค ำแนะน ำของ NRC (1989) ท่ีกล่ำวว่ำแพะเนือ้ช่วงน ำ้หนกั25 กิโลกรัม ต้องกำร

โปรตีนวนัละ 105 กรัมตอ่วนั และต้องกำรพลงังำน TDN วนัละ 771 กรัมตอ่วนั เพ่ือให้มีกำรเจริญเติบโต 150 กรัม

ตอ่วนั จะเห็นวำ่แพะกลุ่มท่ี 2 และ 3 ได้รับพลงังำน TDN ต ่ำกว่ำ NRC (1989) ถึงแม้จะได้รับโปรตีนสงูกวำ่ก็ตำม 

จงึท ำให้อตัรำกำรเจริญเติบโตต ่ำกวำ่ NRC (1989) 

ตารางที่ 3 แสดงสมรรถนะกำรเจริญเติบโตของแพะเนือ้ 

ข้อมลูที่ศกึษำ สตูรท่ี 1 สตูรท่ี 2 สตูรท่ี 3 P-value C.V. 
จ ำนวนสตัว์ทดลอง, ตวั 5 5 5 - - 
ระยะเวลำทดลอง, วนั 74 74 74 - - 
น ำ้หนกัเร่ิมทดลองเฉลี่ย, กิโลกรัม/ตวั 12.39 12.57 12.29 0.3391 2.315 
น ำ้หนกัสิน้สดุเฉลี่ย, กิโลกรัม/ตวั 26.60  a 21.97  b 20.92  c 0.0001 2.823 
น ำ้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้เฉลี่ย, กิโลกรัม/ตวั 14.20  a 9.39  b 8.63  b 0.0001 7.075 
อตัรำกำรเจริญเติบโต, กรัม/ตวั/วนั (ADG) 191.89 a 126.48 b 116.62 b 0.0007 7.075 
ปริมำณอำหำรที่กินได้ (น ำ้หนกัแห้ง)/กก./ตวั/วนั 1.16  a 1.08b 1.02  b 0.0001 2.367 
โปรตีนท่ีได้รับจำกกำรค ำนวณ, (กรัม/ตวั/วนั) 166.07a 143.42 b 129.33b 0.0001 2.255 
TDN ท่ีได้รับจำกกำรค ำนวณ, (กรัม/ตวั/วนั) 884.04 a 761.29 b 650.76c 0.0001 2.276 
ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร (FCR) 6.57 b 8.54a 8.75 a 0.0089 9.081 

หมายเหตุ: abcหมำยถงึคำ่เฉลี่ยท่ีมีอกัษรแตกตำ่งกนัในบรรทดัเดียวกนัมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิติอย่ำงย่ิง (P<0.01) 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร แพะกลุ่มท่ี 1 ได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมีฟำงถั่วคำวำลเคดระดบั 20

เปอร์เซ็นต์มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีท่ีสุด แตกต่ำงจำกกลุ่มท่ี 2 และ 3 อย่ำงมีนัยส ำคญัย่ิงทำงสถิติ 

(P<0.01) มีคำ่เท่ำกบั 6.57, 8.54 และ 8.75 ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 3) เน่ืองจำกกำรใช้ฟำงถัว่คำวำลเคดในระดบัท่ี

สงูขึน้ท ำให้คำ่ CF และ ADF สงูไปด้วย ทัง้นีก้ำรใช้ระดบัของฟำงถัว่คำวำลเคดควรระวงัในเร่ืองของสดัส่วนก้ำนท่ี

แก่และแข็ง ซึ่งนอกจำกสตัว์จะไม่กินแล้ว ยังส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรผสมอำหำรด้วย อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้

ฟำงถัว่คำวำลเคดคงหลีกเลี่ยงปัญหำก้ำนท่ีแก่ และแข็งไมไ่ด้ ทำงแก้ปัญหำควรหัน่ให้มีขนำดเลก็กว่ำเดิมจึงจะท ำ

ให้แพะสำมำรถเพ่ิมปริมำณกำรกินได้ หรือใสส่ำรเสริมเพ่ือเพ่ิมควำมน่ำกินและกำรย่อยได้ เช่นกำกน ำ้ตำลเป็นต้น 

และกำรท่ีแพะได้รับพลังงำน (TDN) ท่ีระดับแตกต่ำงกันตัง้แต่แรกย่อมส่งผลต่อปริมำณกำรกินได้  และกำร

เจริญเติบโตแตกตำ่งกนั 

ตน้ทนุและผลตอบแทนต้นทุนค่ำอำหำรของแพะแต่ละกลุม่มีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัย่ิงทำง
สถิติ (P<0.01) โดยจะมีค่ำเฉลี่ยลดลงตำมระดับของฟำงถั่วคำวำลเคดท่ีเพ่ิมขึน้ในสูตรอำหำร TMR แต่เมื่อ
ค ำนวณเป็นต้นทนุคำ่อำหำรต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนกัตวัแล้ว พบวำ่แพะกลุ่มท่ีได้รับฟำงถัว่คำวำลเคดระดบั20 และ 60
เปอร์เซน็ต์มีต้นทนุต ่ำกวำ่แพะกลุม่ท่ีได้รับฟำงถัว่คำวำลเคดระดบั 40 เปอร์เซน็ต์ (ตำรำงท่ี 4) อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำ
แพะกลุ่มท่ีได้รับฟำงถัว่คำวำลเคดระดบั 20 เปอร์เซน็ต์จะมีต้นทุนรวมสงูท่ีสดุ แตเ่น่ืองจำกแพะกลุ่มนีม้ีอตัรำกำร
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เจริญเติบโตสงูสดุ เมื่อคิดรำคำจ ำหน่ำยตำมท้องตลำดแล้ว จึงพบวำ่มีผลตอบแทนสงูกว่ำกลุม่ท่ี 2 และ 3 อย่ำงมี
นยัส ำคญัย่ิงทำงสถิติ (P<0.01) เฉลี่ย 735, 217 และ 329 บำท/ตวั ตำมล ำดบั 

ตารางที่ 4 ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจจำกกำรขนุแพะเนือ้  

ข้อมลูที่ศกึษำ (บำท/ตวั) 1 สตูรท่ี 1 สตูรท่ี 2 สตูรท่ี 3 P-value C.V. 
คำ่พนัธุ์สตัว์ 1,116 1,132 1,106 0.3391 2.324 
ต้นทนุคำ่อำหำร 746 a 628 b 480 c 0.0001 2.335 
ต้นทนุคำ่อำหำร/เพ่ิม นน. 1 กก.     52.55b   66.89 a 55.62b 0.0500 8.768 
ต้นทนุทัง้หมด     1,862a 1,760b 1,586 c 0.0001 1.911 
รำยได้ 2,597 a 1,977 b 1,915 c 0.0001 2.813 
ผลตอบแทน (ก ำไร) 735a  217 b     329 b 0.0001 16.901 

หมายเหตุ: abcหมำยถึงคำ่เฉลี่ยที่มีอกัษรแตกตำ่งกนัในบรรทดัเดียวกนัมีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติอยำ่งยิ่ง (P<0.01) 
  1หมำยถึงรำคำซือ้พนัธุ์แพะลกูผสมบอร์คือ 90 บำทตอ่กิโลกรัม และรำคำขำยคืน 90 บำทตอ่กิโลกรัม ซือ้ขำยจริง ณเดือน 

เมษำยน 2558 

 

สรุปผลการทดลอง 

กำรใช้ฟำงถั่วคำวำลเคดในสตูรอำหำรผสมเสร็จท่ีระดบั 20เปอร์เซ็นต์เลีย้งแพะเนือ้ลกูผสมบอร์ท ำให้

แพะมีสมรรถนะกำรเจริญเติบโตดีท่ีสดุ โดยมีปริมำณอำหำรที่กินได้อตัรำกำรเจริญเติบโตประสิทธิภำพกำรเปลี่ยน

อำหำรและมีผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจดีท่ีสดุ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 กำรใช้ฟำงถัว่คำวำลเคดต้องค ำนึงถึงควำมแปรปรวนของสดัส่วนก้ำนและใบ และสิ่งปลอมปนเช่นวชัพืช

ซึง่จะมีผลต่อคณุค่ำทำงโภชนะของอำหำรผสมเสร็จให้แปรปรวนตำมไปด้วย กำรใช้ฟำงถัว่คำวำลเคดท่ีมีสดัส่วน

ของก้ำนและวชัพืชปนในปริมำณท่ีสงูและมีอำยท่ีุแก่จดัเกินไป จะท ำให้แพะกินอำหำรได้น้อยลง ดงันัน้ควรมีกำร

หัน่ให้ละเอียดประมำณ 1 เซนติเมตรส ำหรับช่วงแรกของกำรเลีย้งควรปรับสภำพกำรกินของแพะให้เหมำะสม 

กิตตกิรรมประกาศ 

คณะผู้ วิจัยขอขอบพระคุณผู้ เช่ียวชำญ สมศักด์ิ เภำทอง ดร. วิทยำ สุมำมำลย์และผู้ เช่ียวชำญ 

นพวรรณ ชมชยั ท่ีให้ค ำปรึกษำกระทัง่กำรวิจยัครัง้นีส้ ำเร็จผลด้วยดีและขอบพระคณุ นำยกมล ริมคีรี ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนกัพัฒนำอำหำรสตัว์ท่ีเอือ้เฟือ้อนุมตัิฟำงถั่วคำวำลเคดในกำรทดลองตลอดจนพนักงำนรำชกำร  และลูกจ้ำง

ของศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์ชยันำทท่ีมีสว่นช่วยเหลือให้กำรวิจยัส ำเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี  

 



54 
 

เอกสารอ้างอิง 

กรมปศุสัตว์. 2546. คุณค่ำทำงโภชนะของถั่วคำวำลเคดแห้ง.เอกสำรแนะน ำ. กองอำหำรสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. แหลง่ท่ีมำ:http://www.dld.go.th/nutrition,10 ธนัวำคม 2557. 

จินดำ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ ประพฤทธ์ิ จงใจภกัด์ิ และพิมพำพร พลเสน. 2545. คุณค่ำทำงโภชนะของถัว่คำวำล

เคดและระดบักำรเสริมถัว่คำวำลเคดในโคเนือ้. รำยงำนผลงำนวิจยักองอำหำรสตัว์ประจ ำปี 2546. กอง

อำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

วิโรจน์  ภัทรจินดำ. 2557. อำหำรและฟำร์มโคนมสมัยใหม่ . ภำควิชำสัตวศำสตร์ คณะเกษตรศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น. 501 หน้ำ. 

ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์. 2557. คณุคำ่ทำงโภชนะของถัว่คำวำลเคดแห้ง. กรมปศสุตัว์กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์. แหลง่ท่ีมำ:http://www.dld.go.th/nutrition,15 มกรำคม 2558. 

AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. 16 th ed. Association of Official Analytical  

 Chemists, Washington DC., USA. 

Ishler, V.G., J. Heinrichs and G. Varga. 1996. From feed to milk: Understanding Rumen Function. The 

Pennsylvania State University. Extension circular 422.  

Mertens, D. R. 1995. Defining Effective Fiber and fiber Recommendations for Dairy cows. U.S. 

 Dairy Forage Research Center. URL:http//www.dfrc.wise.edu/RS95_pdf/fu2,25 Jan 59. 

NRC. 1981. Nutrient Requirement of Goat: Angora, Dairy and Meat Goat in Temperate and Tropical 

Countries. Nutritional Academy Press. Washington DC. 91 pp. 

Rashid, M. 2008. Goats and Their Nutrition. Manitoba Goat Assosiation. Minitoba Agriculture Food and 
Rural. Available : www.manitobagoats.ca, 01 Jan 59. 

Steel, R.G.D. and J.H. Torrie. 1980. Principles and Procedures of Statistics : a Biometrical Approach. 

McGraw-Hill., New York. 

Van Soest, P.J.J.B Roberson and B.A. Lewis. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent 

 fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy 

 Science 74: 3583-3597. 

 

http://www.dld.go.th/nutrition
http://www.dld.go.th/nutrition
file:///C:/Users/Dell%20II/Desktop/ปรับผชชเขียนหนังสือการให้อาหารแพะเนื้อ/ผลงานวิจัย/http/www.dfrc.wise.edu/RS95_pdf/fu2


55 
 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอาหารแพะเนือ้พันธ์ุลูกผสมบอร์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตเนือ้1.1 การใช้พืชตระกูลถ่ัวยืนต้นในอาหารผสมเสร็จขุนแพะเนือ้ลูกผสมบอร์ 

 
โสภณ ชนิเวโรจน์1/  ญำณิศำ  รัชดำภรณ์วำนิช2/  อภินนัท์  จินดำนิรดลุ3/ 

 

บทคัดย่อ 
 

กำรทดลองครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษำผลของกำรใช้พืชตระกูลถั่วยืนต้นในอำหำรผสมเสร็จ  ต่อ

สมรรถนะกำรเจริญเติบโต ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร ปริมำณอำหำรท่ีกินได้ ตลอดจนผลตอบแทนจำกกำร

ขนุแพะเนือ้ลกูผสมบอร์ ด ำเนินกำรทดลองท่ีศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์เพชรบุรี อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุรี 

ระหว่ำงเดือนตลุำคม 2554 ถึง เดือนกุมภำพนัธ์ 2556 วำงแผนกำรทดลองแบบ Randomized Complete Block 

โดยใช้แพะเนือ้ลกูผสมบอร์ เพศผู้  ไม่ตอน อำยปุระมำณ 9 เดือน น ำ้หนกัเฉลี่ย 30 กิโลกรัม จ ำนวน 15 ตวั สุม่แบ่ง

ออกเป็น 3 กลุม่ๆ ละ 5 ตวั เลีย้งด้วยอำหำรผสมเสร็จท่ีมีพืชยืนต้นตระกลูถัว่ เป็นแหลง่ของอำหำรหยำบ จ ำนวน 3 

ชนิด คือกลุ่มท่ี 1 เลีย้งด้วยอำหำรผสมเสร็จท่ีมีกระถินเป็นแหลง่อำหำรหยำบ กลุม่ท่ี 2 เลีย้งด้วยอำหำรผสมเสร็จ

ท่ีมีถัว่มะแฮะเป็นแหลง่อำหำรหยำบ กลุม่ท่ี 3 เลีย้งด้วยอำหำรผสมเสร็จท่ีมีแคฝร่ังเป็นแหลง่อำหำรหยำบ เลีย้งใน

คอกขงัเดี่ยวขนำด 1x2 เมตร ใช้ระยะเวลำทดลอง 90 วนั 

 ผลกำรทดลองพบว่ำ แพะกลุ่มท่ี 1 มีอตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ย 91.33 กรัมต่อตวัต่อวนั ไม่แตกต่ำงกัน

ทำงสถิติ กบัแพะกลุ่มท่ี 2 ซึง่มีอตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ย 77.33 กรัมต่อตวัต่อวนั แต่สงูกว่ำ (p<0.05) กลุ่มท่ี 3 

ซึง่มีอตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ย 46.50 กรัมต่อตวัต่อวนั เช่นเดียวกนักบั ปริมำณอำหำรที่กินได้ ประสิทธิภำพกำร

เปลี่ยนอำหำรและปริมำณโปรตีนท่ีแพะได้รับ ของแพะกลุม่ท่ี 1 และ 2 มีคำ่ใกล้เคียงกนั แตส่งูกวำ่ (p<0.05) กลุ่ม

ท่ี 3 เมื่อคิดต้นทุนค่ำอำหำรในกำรเพ่ิมน ำ้หนักแพะ 1 กิโลกรัม พบว่ำแพะกลุ่มท่ี 1 มีต้นทุนค่ำอำหำรเท่ำกับ 

91.32 บำทตอ่กิโลกรัม ต ่ำกวำ่แพะอีก 2 กลุม่ 

 

 

 

ค าส าคัญ : พืชตระกลูถัว่ยืนต้น  แพะลกูผสมบอร์ 

เลขทะเบียนวิจัย: 55(1)-(55:06)-0214-004 
1/ ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์ชยันำท อ ำเภอสรรพยำ จงัหวดัชยันำท 

2/ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์เพชรบรีุ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบรีุ 

3/ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ รำชเทวี กรุงเทพฯ 
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Research and Technological Development on Feeding Management of 
Boer Crossbred Goat for Improving Efficiency of Meat Production 

1.1 Using of tree legumes in total mixed ration for fattening 
boer crossbred goats 

 
Sopon  chinvaroj1/   Yanisa Ratchadapornvanitch2/   Apinun Jindaniradool3/   

 
Abstract 

 
The experiment was conducted to study the effects of forage legume in Total Mixed Ration 

(TMR) on growth performance, feed efficiency, feed intake and income of Boer crossbred goats was 

conducted at Petchaburi Nutrition Research and Development Center during October 2011- February 

2013. The experiment was carried out in a RCBD with 5 replications. Treatment were 3 group of 

different forage legume source in TMR i.e. group 1 (T1) use of Leucaena leucocephala as roughage in 

TMR, group 2 (T2) use of Cajanus cajan as roughage in TMR and group 3 (T3) use of Gliricidia 

sepium  in TMR. Goats were kept in individual cage of 1x2 m. The experiment lasted 90 days. 

 The result showed that ADG of group 1 (91.33 g/h/d) were not significant with group 2 (77.33 

g/h/d) but higher (p<0.05) than group 3 (46.50 g/h/d). Feed intake, feed efficiency and protein intake 

of group 1 and group 2 were not different among treatment but higher ( P<0.05 ) than group 3. 

Moreover, feed cost per 1 kilogram weight gain of group 1 were lower than other group were 91.32 

baht/kg. 
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ค าน า 
 

จำกสถิติกำรเลีย้งแพะในประเทศไทยปี 2555 พบว่ำมีกำรเลีย้งแพะจ ำนวน 491,779 ตวั เป็นแพะเนือ้ 

461,814 ตัว คิดเป็น 94 เปอร์เซ็นต์ มีกำรเลีย้งกันมำกในภำคใต้ ประมำณ 264,941 ตวั คิดเป็น 54 เปอร์เซ็นต์

ของกำรเลีย้งแพะทัง้ประเทศ (กรมปศุสัตว์, 2551) โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในหมู่ชำวไทยท่ีนับถือศำสนำอิสลำม มี

ควำมจ ำเป็นต้องใช้แพะในพิธีกรรมทำงศำสนำและนิยมน ำมำบริโภคในชีวิตประจ ำวนัมำกกว่ำในพืน้ท่ีอื่น  กำร

เลีย้งแพะส่วนใหญ่จะเลีย้งผสมผสำนกับอำชีพหลกัของเกษตรกร มีเพียงจ ำนวนน้อยท่ีเลีย้งแพะเพ่ือเป็นอำชีพ

หลกั ทัง้นีเ้น่ืองจำกเกษตรกรไทยมีพืน้ท่ีถือครองค่อนข้ำงน้อยและมีฐำนะค่อนข้ำงยำกจน แตใ่นปัจจบุนัภำครัฐได้

หนัมำให้ควำมสนใจในกำรส่งเสริมกำรเลีย้งแพะให้กบัเกษตรกรในพืน้ท่ีอย่ำงจริงจงัเพ่ือเป็นกำรสร้ำงอำชีพและ

เพ่ิมรำยได้ให้กับเกษตรกรในพืน้ท่ี  ซึ่งเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมกำรเลีย้งแพะนอกจำกจะใช้เพ่ือกำรบริโภคใน

ประเทศแล้วยงัมีกำรวำงแผนท่ีจะผลิตเนือ้แพะเพ่ือสง่ออกไปยงัตำ่งประเทศอีกด้วย  

ดงันัน้เกษตรกรจึงเร่ิมหันมำเลีย้งแพะแบบขังคอกเพ่ิมมำกขึน้เพ่ือเป็นอำชีพหลกัและเพ่ือกำรค้ำแต่ด้วย

ข้อจ ำกัดของสภำพพืน้ท่ีของภำคใต้จะมีอำกำศค่อนข้ำงชืน้ พืน้ท่ีส่วนใหญ่จะใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยำงพำรำ 

ปำล์มน ำ้มนั และสวนผลไม้ ท ำให้เหลือพืน้ท่ีส ำหรับปลกูแปลงหญ้ำเลีย้งสตัว์มีไม่มำกนกั กำรเลีย้งแพะโดยวิธีกำร

ขังคอกจึงเป็นวิธีท่ีได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุด ด้วยวิธีเก่ียวหญ้ำมำให้กินในคอกและเสริมด้วยอำหำรข้น ซึ่งใน

ปัจจุบันรำคำอำหำรข้นได้เพ่ิมสูงขึน้ท ำให้ต้นทุนกำรเลีย้งแพะของเกษตรกรเพ่ิมสูงขึน้  อีกทัง้หญ้ำอำหำรสัตว์

โดยทัว่ไปจะมีโปรตีนประมำณ 5-7 เปอร์เซ็นต์ ดงันัน้กำรใช้พืชตระกูลถัว่ยืนต้นซึง่มีโปรตีนสงูกว่ำหญ้ำประมำณ 3 

เท่ำตวั มำเป็นอำหำรหยำบทดแทนหญ้ำสด จะช่วยลดต้นทุนกำรเลีย้งแพะของเกษตรกรได้เป็นอย่ำงดี ถั่วยืนต้น

หลำยชนิดสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในสภำพอำกำศของภำคใต้ และให้ผลผลิตได้ตลอดทัง้ปีทัง้นีเ้น่ืองจำกสภำพ

อำกำศท่ีมีควำมชืน้สงูกว่ำภำคอื่นๆ นอกจำกนีก้ำรปลกูไว้ใช้ประโยชน์เองจะใช้พืน้ท่ีไม่มำกนกั และใช้ประโยชน์ได้

หลำยปี   

จำกรำยงำนกรมปศุสตัว์ (2547) พบว่ำกำรตดักระถิน แคฝร่ัง และถั่วมะแฮะ ที่อำยุ 90 วนั โดยเลือก

ก่ิงก้ำนท่ีมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร น ำมำหั่นให้มีขนำด 0.5-1.0 เซนติเมตร ตำกแดดให้

แห้ง  พบว่ำถั่วทัง้ 3 ชนิด มีวตัถุแห้ง เท่ำกับ 34, 34.75 และ 33 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีนเท่ำกับ 15.17, 15.43 

และ 15.46 เปอร์เซ็นต์ และมีโภชนะย่อยได้ (TDN) เท่ำกับ 45.82 , 65.98 และ 62.51 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั

แต่กำรใช้พืชตระกูลถัว่เป็นอำหำรสตัว์เคีย้วเอือ้งนัน้ก็มีข้อจ ำกดั พืชบำงชนิดจะมีสำรท่ีเป็นพิษต่อสตัว์ถ้ำสตัว์กิน

ในปริมำณท่ีมำกเกินไป หรือมีสำรแทนนิน ซึง่ขดัขวำงกำรย่อยได้ของโปรตีน หรือมีสำรลิกนินสงูท ำให้กำรย่อยได้

ต ่ำ กำรศึกษำนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำ ปริมำณกำรกินได้และกำรย่อยได้ของถัว่ยืนต้นแต่ละชนิด ตลอดจน

ประสิทธิภำพกำรเจริญเติบโตของแพะและต้นทนุในกำรขนุแพะเนือ้ลกูผสมบอร์ ในรูปของอำหำรผสมเสร็จ (Total 

mixed ration) ซึง่เป็นอำหำรที่มีทัง้อำหำรหยำบและอำหำรข้นผสมกนัในสดัสว่นท่ีเหมำะสมกบัควำมต้องกำรของ

สตัว์ ท ำให้สตัว์ได้รับโภชนะครบถ้วนตำมควำมต้องกำร สตัว์สำมำรถแสดงศกัยภำพได้เต็มท่ี เป็นแนวทำงกำรใช้
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อำหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ได้ชนิดของพืชตระกูลถัว่ยืนต้นท่ีเหมำะสมในกำรน ำไปใช้ขุนแพะเนือ้ลกูผสม

บอร์ และสำมำรถน ำข้อมลูไปถ่ำยทอดและสง่เสริมให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เป็นอำหำรเลีย้งแพะตอ่ไป 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 ด ำเนินกำรทดลองท่ีศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์เพชรบุรี อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบรีุ ระหวำ่งเดือน

ตลุำคม 2554 ถงึ เดือนกมุภำพนัธ์ 2556   

แผนการทดลอง    

 วำงแผนกำรทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ภำยในบลอ็ก (Randomized complete block design, RCBD) 

โดยใช้น ำ้หนกัเป็นบลอ็ก ใช้แพะเนือ้ลกูผสมบอร์เพศผู้  ไมต่อน อำย ุ9 เดือน น ำ้หนกัเฉลี่ย 30 กิโลกรัม จ ำนวน 15 

ตวั แบ่งแพะออกเป็น 3 กลุม่ๆ ละ 5 ตวั สุม่ให้แพะแตล่ะกลุม่ได้รับอำหำรแตกตำ่งกนัดงันี ้         

กลุม่ท่ี 1 ใช้กระถินเป็นแหลง่อำหำรหยำบในอำหำรผสมเสร็จ 

กลุม่ท่ี 2 ใช้ถัว่มะแฮะเป็นแหลง่อำหำรหยำบในอำหำรผสมเสร็จ 

 กลุม่ท่ี 3 ใช้แคฝร่ังเป็นแหลง่อำหำรหยำบในอำหำรผสมเสร็จ    

การเตรียมสัตว์ทดลอง 

 ก่อนทดลองท ำกำรถ่ำยพยำธิภำยในและภำยนอก และฉีดวิตำมิน AD3E และฉีดวคัซีนตำมโปรแกรม

กรมปศุสตัว์ ปรับสภำพสตัว์ทดลองให้คุ้นเคยกับอำหำรก่อนเก็บข้อมูลประมำณ 1 สปัดำห์ สุ่มสิ่งทดลองให้กับ

แพะตำมแผนกำรทดลอง เลีย้งแพะในคอกขังเดี่ยวขนำด 1x2 เมตร คอกละ 1 ตวั ในโรงเรือนยกพืน้ มีน ำ้สะอำด

และแร่ธำตกุ้อนให้กินตลอดเวลำ    

การเตรียมอาหารหยาบ 

1. ปลกูกระถิน ถัว่มะแฮะ และแคฝร่ัง ชนิดละ 1 ไร่ โดยกำรไถดะและไถพรวนพืน้ท่ี จ ำนวน 3 ไร่ ให้ดนิ

มีควำมละเอียดร่วนซุย ใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 อตัรำ 50 กิโลกรัมตอ่ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยคอกอตัรำ 2,000 กิโลกรัมตอ่

ไร่ เป็นปุ๋ ยรองพืน้ ปลกูกระถิน ถัว่มะแฮะ และแคฝร่ัง ด้วยต้นกล้ำอำยปุระมำณ 3 เดือน จ ำนวน 1 ต้นตอ่หลมุ ใช้

ระยะปลกู 50 x 50 เซนติเมตร มีกำรก ำจดัวชัพืชครัง้แรกหลงัปลกูไปแล้วประมำณ 2-3 สปัดำห์ และครัง้ตอ่ไปตำม

ควำมจ ำเป็น มีกำรปลกูซอ่มในสว่นท่ีไมง่อก และมีกำรให้น ำ้ทกุๆ 3-5 วนั ในช่วงฝนทิง้ช่วง 

2. เม่ือกระถิน ถัว่มะแฮะ และแคฝร่ัง อำยไุด้ 3 เดือน ด ำเนินตดักระถิน ถัว่มะแฮะ และแคฝร่ัง ท่ีระดบั

ควำมสงู 50 เซนติเมตร จำกพืน้ดิน โดยเลือกก่ิงก้ำนท่ีมีเส้นผำ่ศนูย์กลำงไมเ่กิน 0.5 เซนติเมตร น ำมำหัน่ด้วย

เคร่ืองหัน่หญ้ำสดให้มีขนำดควำมยำว 1-2 เซนติเมตร น ำมำผึง่ลมให้แห้งเพ่ือลดควำมชืน้ให้เหลือประมำณ 12-15 

เปอร์เซ็นต์ เก็บไว้ในท่ีร่มเพ่ือใช้เป็นสว่นประกอบของอำหำรผสมเสร็จตอ่ไป 
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การให้อาหาร 

 ให้แพะได้รับอำหำรในรูปของอำหำรผสมเสร็จ (Total mixed ration) โดยมี กระถิน ถั่วมะแฮะ และแค

ฝร่ัง เป็นส่วนประกอบ โดยให้แพะได้รับอำหำรประมำณ 3-4 เปอร์เซ็นต์ ของน ำ้หนกัตวั ให้อำหำรแพะในอตัรำท่ี

สำมำรถโตได้วนัละ 100 กรัมต่อวนั ซึง่แพะต้องได้รับโปรตีนอย่ำงน้อย 91 กรัมต่อตวัต่อวนั และพลงังำน (TDN) 

560 กรัมต่อตวัต่อวนั (NRC, 1981) โดยแบ่งให้วนัละ 2 เวลำ ช่วงเช้ำเวลำ 9.00 นำฬิกำ และช่วงเย็นเวลำ 16.00 

นำฬิกำ จดบนัทึกปริมำณอำหำรท่ีให้ และอำหำรท่ีเหลือทกุวนัตลอดกำรทดลอง เพ่ือค ำนวณปริมำณกำรกินได้ ชัง่

น ำ้หนกัสตัว์ทดลองทกุๆ 15 วนั เพ่ือปรับกำรให้อำหำรตลอดระยะเวลำกำรทดลอง 168 วนั  

การบันทกึข้อมูลและการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาส่วนประกอบทางเคมี 

 1. บนัทึกปริมำณกำรกินได้ของอำหำรตลอดระยะเวลำกำรทดลอง โดยชัง่น ำ้หนักสตัว์ทดลองทุกๆ 15 

วนั และบนัทกึปริมำณอำหำรท่ีให้และอำหำรท่ีเหลือทุกวนัตลอดกำรทดลอง เพ่ือน ำมำค ำนวณหำปริมำณกำรกิน

ได้ อตัรำกำรเจริญเติบโต และประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร 

      2. สุ่มเก็บตวัอย่ำงกระถิน ถัว่มะแฮะ แคฝร่ัง และอำหำรผสมเสร็จ ตวัอย่ำงละ 500 กรัม ส่งวิเครำะห์ท่ี

กลุม่วิเครำะห์อำหำรสตัว์และพืชอำหำรสตัว์ ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ เพ่ือวิเครำะห์องค์ประกอบทำง

เคมีของอำหำร ได้แก่ วัตถุแห้ง (Dry matter, DM) โปรตีนหยำบ (Crude protein, CP) อินทรีวัตถุ (Organic 

matter, OM) ไขมนั (Ether extract, EE) เย่ือใย(Crude fiber, CF) เถ้ำ (Ash) และNFE (Nitrogen free extract) 

ตำมวิธีกำรของ AOAC (1990) วิเครำะห์ผนังเซลล์ (Neutral detergent fiber, NDF) และ ลิกโนเซลลูโลส (Acid 

detergent fiber, ADF) ตำมวิธีท่ีกำรของ Van Soest et al. (1991)  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ 

 วิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of Variance) ตำมแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภำยในบล็อก 

(RCBD) และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่มกำรทดลองโดยวิธี  Duncan’s new multiple 

range test (Steel and Torrie, 1980) 

ตารางที่ 1 สว่นประกอบและองค์ประกอบทำงเคมีจำกกำรค ำนวณของอำหำรทดลอง1/ 

สว่นประกอบ 
(กก.) 

รำคำ 
(บำท/กก.) 

อำหำรผสมเสร็จ 
สตูรท่ี 1 สตูรท่ี 2 สตูรท่ี 3 

กระถิน 
มะแฮะ 
แคฝร่ัง 
ข้ำวโพดป่น 
มนัเส้น 

4.00 
4.00 
4.00 
9.00 
6.50 

30.00 
- 
- 

51.00 
17.90 

- 
30.00 

- 
55.00 
11.70 

- 
- 

30.00 
55.10 
12.00 
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กำกถัว่เหลือง 
เปลือกหอยป่น 
พรีมิกซ์ 

เกลือป่น 

19.70 
2.00 

125.00 
2.00 

- 
0.30 
0.50 
0.30 

2.20 
0.30 
0.50 
0.30 

1.80 
0.30 
0.50 
0.30 

รวม, กก.                                                        100                      100                       100 
รำคำ, บำท/กก.                                                7.60                     7.99                      7.94                   
องค์ประกอบทำงเคมีจำกกำรค ำนวณ(% โดยน ำ้หนกัแห้ง) 
วตัถแุห้ง 
โปรตีน 
ไขมนั  
ADF 
NDF 
Ca 
P 
TDN                              

 88.96 
10.12 
2.92 

12.07 
16.99 
0.56 
0.21 

70.07 

88.39 
10.03 
3.00 

15.86 
21.39 
0.49 
0.21 

66.15 

88.29 
10.08 
2.69 

14.82 
19.84 
0.78 
0.23 

67.22 
หมายเหตุ 

1/ ใช้โปรแกรมค ำนวณสตูรอำหำร กอส.1 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 
ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง 

 ผลวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของตวัอย่ำงกระถิน ถัว่มะแฮะ และแคฝร่ัง และอำหำรผสมเสร็จท่ีใช้
ในกำรทดลอง แสดงไว้ในตำรำงท่ี 2 พบวำ่กระถินมีโปรตีน 17.83 เปอร์เซน็ต์ สงูกวำ่แคฝร่ังและถัว่มะแฮะ ซึง่มี
โปรตีน 14.24 และ 13.52 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั สว่นของผนงัเซลล์ (NDF) ซึง่ประกอบด้วยเฮมิเซลลโูลส 
เซลลโูลส และลิกนิน ท่ีมีผลตอ่กำรกินได้และกำรย่อยได้ของสตัว์พบวำ่ถัว่มะแฮะ และแคฝร่ัง มีสว่นของผนงัเซลล์ 
เท่ำกบั 51.85 และ 46.76 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั สงูกวำ่ กระถิน ซึง่มีสว่นของผนงัเซลล์เท่ำกบั 37.27 เปอร์เซน็ต์ 
และพบวำ่แคฝร่ัง และถัว่มะแฮะมีสว่นประกอบของลิกนินท่ีเป็นสว่นประกอบของเนือ้เย่ือพืชและสตัว์ไมส่ำมำรถ
ย่อยได้เท่ำกบั 13.02 และ 12.75 เปอร์เซน็ต์ สงูกวำ่ในกระถินซึง่มีลิกนินเท่ำกบั 3.10 เปอร์เซน็ต์ 
 สว่นประกอบของอำหำรผสมเสร็จท่ีมีกระถิน ถัว่มะแฮะ และแคฝร่ัง เป็นสว่นประกอบพบวำ่อำหำร
ผสมเสร็จทัง้ 3 สตูร มีโปรตีนใกล้เคียงกนัเท่ำกบั 10.10  10.22 และ 11.23 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั แตอ่ำหำร
ผสมเสร็จท่ีมีแคฝร่ังเป็นสว่นประกอบมีเย่ือใย ผนงัเซลล์ ลิกโนเซลลโูลส และลิกนิน เท่ำกบั 27.02  28.29 25.16
และ6.66 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั สงูกวำ่ในอำหำรผสมเสร็จท่ีมีถัว่มะแฮะ และกระถินเป็นสว่นประกอบ นอกจำกนี ้
ยงัพบวำ่ในอำหำรเสร็จท่ีมีกระถินเป็นสว่นประกอบจะมีโภชนะย่อยได้สงูสดุเท่ำกบั 75.02 เปอร์เซน็ต์  
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ตารางที่ 2 สว่นประกอบทำงเคมีของกระถิน ถัว่มะแฮะ และแคฝร่ัง และอำหำรผสมเสร็จโดยกำรวิเครำะห์ 
    (เปอร์เซน็ต์โดยน ำ้หนกัแห้ง)  

สว่นประกอบทำงเคมี 
(%โดยน ำ้หนกัแห้ง)  

กระถิน ถัว่มะแฮะ แคฝร่ัง อำหำรผสมเสร็จ 
สตูรท่ี 1 
(กระถิน) 

สตูรท่ี 2 
(ถัว่มะแฮะ) 

สตูรท่ี 3 
(แคฝร่ัง) 

วตัถแุห้ง  
โปรตีน 
ไขมนั  
เย่ือใย 
เถ้ำ 
NFE 
ADF 
NDF 
Lignin 
Ca 
P 

TDN1/ 

93.09 
17.83 
2.83 

36.20 
8.21 

39.80 
32.47 
37.27 
3.10 
1.07 
0.19 

61.47 

90.90 
13.52 
2.46 

40.86 
8.62 

34.54 
45.23 
51.85 
12.75 
0.84 
0.13 

52.94 

90.63 
14.24 
1.45 

37.12 
8.84 

38.35 
41.81 
46.76 
13.02 
1.83 
0.18 

52.89 

88.50 

10.10 

3.26 

10.77 

4.00 

71.87 

12.98 

17.36 

3.80 

0.49 

0.19 

75.02 

88.87 

10.22 

2.40 

17.02 

4.71 

65.65 

19.82 

24.91 

5.90 

0.63 

0.18 

66.74 

87.65 

11.23 

3.15 

27.02 

4.54 

54.06 

25.16 

28.29 

6.66 

0.53 

0.17 

56.15 
หมายเหตุ 1/ คำ่สมกำร TDN ค ำนวณโดยสมกำรของ Kearl(1982) ดงันี ้
      1. อำหำรหยำบแห้ง TDN(% of DM) = -17.2649 + 1.2120(CP %) +0.8532(NFE %) + 2.4637(EE %) + 
0.4475(CF %) 
      2. อำหำรผสมเสร็จ TDN(% of DM) = 40.3227 + 0.5398(CP %) +0.4448(NFE %) + 1.4218(EE %) - 
0.7007(CF %) 
 
ปริมาณอาหารที่แพะกนิได้ 

 ปริมำณอำหำรท่ีแพะกินได้ทัง้หมด เมื่อคิดเป็นน ำ้หนกัแห้งของอำหำรผสมเสร็จ พบว่ำแพะกลุ่มท่ี 1 ซึ่ง
ได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมีกระถินเป็นส่วนประกอบ และแพะกลุ่มท่ี 2 ซึ่งได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมีถั่วมะแฮะเป็น
ส่วนประกอบมีค่ำเท่ำกับ 1,039 และ 911 กรัมต่อตวัต่อวนั ตำมล ำดบั สูงกว่ำ (p<0.05) แพะกลุ่มท่ี 3 ซึ่งได้รับ
อำหำรผสมเสร็จท่ีมีแคฝร่ังเป็นส่วนประกอบเท่ำกับ 709 กรัมต่อตัวต่อวนั (ตำรำงท่ี 3) เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
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น ำ้หนักตัว ของแพะทัง้ 3 กลุ่ม พบว่ำแพะกลุ่มท่ี 3 กินอำหำรได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน ำ้หนักตัวต ่ำสุดเท่ำกับ 
2.21 เปอร์เซ็นต์น ำ้หนักตัว ต ่ำกว่ำ (p<0.05) แพะกลุ่มท่ี 1 และ 2 ซึ่งกินอำหำรได้เฉลี่ย 3.04 และ 2.78 
เปอร์เซ็นต์น ำ้หนักตัว จำกกำรทดลองนีแ้พะทัง้ 3 กลุ่ม กินอำหำรได้ต ่ำกว่ำรำยงำนของ Devendra and Burn 
(1983) ท่ีกล่ำวว่ำแพะในเขตร้อนชืน้ทัว่ไปจะกินอำหำรได้ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 3-5 ของน ำ้หนกัตวั ทัง้นีเ้น่ืองจำก
แคฝร่ังมีส่วนของผนงัเซลล์ (NDF) และลิกนิน สงูกว่ำกระถินและถัว่มะแฮะ ซึง่ท ำให้กำรย่อยได้ต ่ำกวำ่ นอกจำกนี ้
แคฝร่ังมีรสชำติและควำมน่ำกินค่อนข้ำงต ่ำ เน่ืองจำกมีกลิ่นของน ำ้มนัหอมระเหย และลิกนินอยู่สงู (Egan et al, 
1986 )  สอดคล้องกับ  Phimphachanhvongsod and Ledin (2002) ท่ี กล่ำวว่ำกำรใช้แคฝ ร่ังเพ่ิมขึ น้ ใน
ส่วนประกอบของสตูรอำหำรสตัว์ จะท ำให้ปริมำณกินได้ของอำหำรลดลง จึงท ำให้แพะกลุ่มท่ี3 ซึ่งได้รับอำหำร
ผสมเสร็จท่ีมีแคฝร่ังเป็นสว่นประกอบในอำหำรกินอำหำรได้ต ่ำกวำ่ แพะกลุม่ท่ี 1 และ 2 สอดคล้องกบัวินยั (2538) 
รำยงำนว่ำกำรให้อำหำรหยำบท่ีคณุภำพดีจะท ำให้แพะย่อยอำหำรนัน้ได้เร็วขึน้ จึงสำมำรถรับอำหำรใหม่ได้มำก
ขึน้จงึท ำให้แพะกินอำหำรได้มำกขึน้ตำมไปด้วย 
 
ตารางที่  3 ผลของกำรใช้กระถิน ถั่วมะแฮะ และแคฝร่ัง ในอำหำรผสมเสร็จต่อสมรรถนะกำรผลิตของแพะเนือ้

ลกูผสมบอร์ 

ข้อมลูที่ศกึษำ สตูรท่ี 1 

(กระถิน) 

สตูรท่ี 2 

(มะแฮะ) 

สตูรท่ี 3 

(แคฝร่ัง) 

p-value CV(%) 

จ ำนวนสตัว์ทดลอง,ตวั 

ระยะเวลำทดลอง,วนั 

น ำ้หนกัเร่ิมทดลอง,กก. 

น ำ้หนกัสิน้สดุทดลอง,กก. 

ปริมำณอำหำรที่กินได้ทัง้หมด(นน.แห้ง) กรัม/วนั 

ปริมำณอำหำรที่กินได้ทัง้หมด(นน.แห้ง)%นน.ตวั 

โปรตีนท่ีได้รับจำกอำหำรโดยกำรค ำนวณ,กรัม/วนั 

โภชนะย่อยได้ทัง้หมด(TDN) ท่ีได้รับจำกอำหำรโดย

กำรค ำนวณ, กิโลกรัม/วนั 

อตัรำกำรเจริญเติบโต,กรัม/ตวั/วนั 

ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน ำ้หนกัตวั 

ต้นทนุคำ่อำหำรในกำรเพ่ิมนน.ตวั 1 กก., บำท/กก. 

5 

90 

30.88 

37.53a 

1,039a 

3.04a 

105a 

 

0.78a 

91.33a 

11.56b 

91.32b 

5 

90 

30.44 

35.08a 

911a 

2.78a 

102a 

 

0.61a 

77.33a 

11.83b 

94.52b 

5 

90 

30.71 

33.45b 

709b 

2.2b 

72b 

 

0.40b 

46.50b 

15.32a 

121.64a 

- 

- 

0.89 

0.04 

0.01 

0.01 

0.01 

 

0.01 

0.01 

0.01 

0.04 

- 

- 

4.81 

4.47 

10.92 

13.83 

11.53 

 

13.41 

16.29 

10.95 

12.78 
หมายเหตุ  ตวัเลขที่มีอกัษรตำ่งกนัก ำกบัอยูใ่นแนวนอนแสดงควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติโดยวิธี    

              DMRT ที่ระดบัควำมเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
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อัตราการเจริญเตบิโต 

 จำกตำรำงท่ี 3 พบว่ำแพะกลุ่มท่ี 1 และ 2 มีอตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ย 91.33 และ 77.33 กรัมต่อตวั

ตอ่วนั สงูกว่ำ (p<0.05) แพะกลุ่มท่ี 3 ซึง่มีอตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ย 46.50 กรัมต่อตวัตอ่วนั ทัง้นีเ้น่ืองจำกแพะ

กลุม่ท่ี 1 ซึง่ได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมีกระถินเป็นสว่นประกอบ และแพะกลุม่ท่ี 2 ซึง่ได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมีถัว่มะ

แฮะเป็นสว่นประกอบมีปริมำณโปรตีนท่ีกินได้เท่ำกบั 105 และ 102 กรัมต่อตวัตอ่วนั ตำมล ำดบั สงูกว่ำ(p<0.05) 

แพะกลุ่มท่ี 3 ซึง่ได้รับอำหำรผสมเสร็จท่ีมีแคฝร่ังเป็นส่วนประกอบมีปริมำณโปรตีนท่ีกินได้เท่ำกบั  72 กรัมต่อตวั

ตอ่วนั (ตำรำงท่ี 3) เช่นเดียวกนักบัปริมำณพลงังำน TDN ซึง่แพะกลุ่มท่ี 1 และ 2 ได้รับพลงังำนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 

0.78 และ 0.61 กิโลกรัมตอ่ตวัต่อวนั สงูกวำ่ (p<0.05) แพะกลุ่มท่ี 3 ซึง่ได้รับพลงังำนเท่ำกบั 0.40 กิโลกรัมตอ่ตวั

ต่อวนั  เมื่อพิจำรณำปริมำณโภชนะท่ีแพะได้รับจำกอำหำรในกำรทดลองเปรียบเทียบกบัปริมำณควำมต้องกำร

โภชนะของแพะเนือ้ ตำมรำยงำนของ NRC (1981) แนะน ำว่ำแพะเนือ้น ำ้หนัก 30 กิโลกรัม ถ้ำต้องกำรให้มีอตัรำ

กำรเจริญเติบโต 100 กรัมตอ่ตวัตอ่วนั จะต้องได้รับโปรตีนจำกอำหำร เท่ำกบั 79 กรัมต่อวนั และต้องกำรพลงังำน 

(TDN) เท่ำกบั 0.56 กิโลกรัมต่อวนั จำกผลกำรทดลองนีพ้บวำ่แพะกลุ่มท่ี 1 และ 2 ได้รับโปรตีน และพลงังำนจำก

อำหำรท่ีกินได้สงูกวำ่ค ำแนะน ำของ NRC ส่วนแพะกลุ่มท่ี 3 ได้รับโปรตีน และพลงังำนจำกอำหำรท่ีกินได้ต ่ำกว่ำ

ค ำแนะน ำของ NRC จงึเป็นสำเหตใุห้แพะมีอตัรำกำรเจริญเติบโตต ่ำกวำ่แพะกลุม่ท่ี 1 และ 2 

 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 

 ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรหรืออตัรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน ำ้หนกัตวั ตลอดกำรทดลองของแพะ

ทัง้ 3 กลุม่ พบว่ำแพะกลุ่มท่ี 1 และ 2 มีค่ำเท่ำกบั 11.56 และ 11.83 มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีกว่ำแพะ

กลุม่ท่ี 3 ซึง่มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเท่ำกบั 15.32  ทัง้นีเ้น่ืองจำกปริมำณอำหำรที่แพะกินได้ทัง้หมด และ

อตัรำกำรเจริญเติบโตต ่ำกว่ำแพะกลุ่มท่ี 1 และ 2 นอกจำกนีแ้พะยังได้รับโปรตีน และพลงังำน ต ่ำกว่ำกลุ่มอื่นๆ 

ด้วย จงึเป็นสำเหตใุห้แพะกลุม่ท่ี 3 มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรด้อยท่ีสดุ 

 
ต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่มน า้หนัก 1 กโิลกรัม 

 เมื่อคิดต้นทุนคำ่อำหำรแล้ว พบวำ่กำรใช้กระถิน และถัว่มะแฮะในอำหำรผสมเสร็จเลีย้งแพะเนือ้ลกูผสม

บอร์ มีต้นทนุคำ่อำหำรในกำรกำรเพ่ิมน ำ้หนกั 1 กิโลกรัม ใกล้เคียงกนัเท่ำกบั 93.32 และ 94.52 บำทตอ่กิโลกรัม แต่

ต ่ำกวำ่กำรใช้แคฝร่ังในอำหำรผสมเสร็จ มีต้นทุนคำ่อำหำรในกำรกำรเพ่ิมน ำ้หนกั 1 กิโลกรัมเท่ำกบั 121.64 บำทต่อ

กิโลกรัม ทัง้นีเ้น่ืองจำกแพะในกลุม่นีม้ีปริมำณอำหำรท่ีกินได้ และมีอตัรำกำรเจริญเติบโตต ่ำกวำ่ แพะอีก 2 กลุม่ 
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สรุปผลการทดลอง 
 

 กำรใช้กระถิน ถั่วมะแฮะ และแคฝร่ัง ท่ีระดับ 30 เปอร์เซ็นต์โดยน ำ้หนัก เป็นส่วนประกอบของอำหำร

ผสมเสร็จเลีย้งแพะเนือ้ลกูผสมบอร์ พบวำ่กำรใช้กระถิน เป็นสว่นประกอบของอำหำรผสมเสร็จเลีย้งแพะเนือ้ มีอตัรำ

กำรเจริญเติบโตสูงสุดเท่ำกับ 91.33 กรัมต่อตัวต่อวัน และประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีท่ีสุดเท่ำกับ 11.56 

นอกจำกนีย้งัมีต้นทนุคำ่อำหำรท่ีใช้ในกำรเพ่ิมน ำ้หนกัตวัเท่ำกบั 91.32 บำทตอ่กิโลกรัม ต ่ำกวำ่แพะอีก 2 กลุม่ 
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การศึกษาชนิดและปริมาณกรดไขมันใน 
หญ้ารูซ่ี  หญ้ากินนีสีม่วงหญ้าแพงโกลาหญ้ากินนีมอมบาซาและหญ้าเนเปียร์แคระ 

 
ศศิพร  ช่อล าไย1/อดุร  ศรีแสง1/แพรวพรรณ  เครือมงักร2/ 

 
บทคัดย่อ 

 
 ศึกษำชนิดและปริมำณกรดไขมันในหญ้ำอำหำรสัตว์ 5 ชนิด ได้แก่หญ้ำรูซี่  (Brachiariaruziziensis) 

หญ้ำกินนีสีม่วง (Panicum maximum TD 58)  หญ้ำกินนีมอมบำซำ (P.maximumcv Mombaza) หญ้ำแพงโก

ลำ (Digitariaerlantha)  และ หญ้ำเนเปียร์แคระ (Pennisetumpurpureumcv. Mott) ท ำกำรตัดท่ีอำยุ 45 วนัใน

รอบ 1 ปี รวม 5 ครัง้  ด ำเนินกำรท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์นครรำชสีมำ  อ ำเภอปำกช่อง จังหวัด

นครรำชสีมำระหวำ่งเดือนพฤษภำคม 2554– กนัยำยน 2555 

 ผลกำรทดลองพบวำ่ หญ้ำทัง้ 5 ชนิด มีชนิดกรดไขมนัหลกัเหมือนกนัคือC16:0 , C18:2n6 และ C18:3n3 

สว่นกรดไขมนัชนิดอื่นๆ พบในปริมำณน้อย และพบ C18:3n3มีปริมำณมำกท่ีสดุในหญ้ำรูซี่ กินนีสีม่วง แพงโกลำ 

กินนีมอมบำซำและเนเปียร์แคระ ปริมำณ C18:3n3มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 44.74, 20.76, 26.22, 17.69 และ 49.06 

g/Kg DMตำมล ำดบั ปริมำณ C18:2n6 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 16.76, 10.02, 11.90, 11.71, และ 17.16 g/Kg DM

ตำมล ำดบัและปริมำณ C16:0 มีคำ่เฉลี่ยเท่ำกบั 17.04, 16.33, 15.57, 16.15 และ 22.51 g/Kg DMตำมล ำดบั 

กำรศกึษำผลของกำรเก็บถนอมพืชอำหำรสตัว์ท่ีตอ่ปริมำณกรดไขมนัท ำกำรศกึษำโดยใช้หญ้ำรูซี่ท่ีอำยุ 45 

วนัเปรียบเทียบระหว่ำงหญ้ำรูซี่สด หญ้ำรูซี่แห้ง และหญ้ำรูซี่หมกั พบชนิดกรดไขมนัหลกัเหมือนกันคือ C16:0 , 

C18:2n6 และ C18:3n3ปริมำณกรดไขมนัทัง้ 3 ชนิดในหญ้ำรูซี่สด และหญ้ำรูซี่หมกัมีค่ำไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ 

แตม่ีปริมำณมำกกวำ่ในหญ้ำรูซี่แห้ง   

 

 

 

 

ค าส าคัญ : กรดไขมันรูซี่  กินนีสีม่วง  แพงโกล่า กินนีมอมบาซา  เนเปียร์แคระ 

 
เลขทะเบียนงำนวิจยั 54 (1)-0214-019 
1/กลุม่วิเครำะห์อำหำรสตัว์และพืชอำหำรสตัว์ ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์  
2/ศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์นครรำชสีมำ อ ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสีมำ 
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The Study on Fatty Acids Profile of Brachiariaruziziensis, 
Panicum maximum TD 58, Digitariaerlantha,P. maximum cvMombaza, 

andPennisetumpurpureum 
 

Sasipron  Cholumyai1/Udorn  Srisang1/Phaerawpun  Khrueamankorn2/ 

 
Abstract 

 
 Study on fatty acid composition and content of 5 species of pasture grasses including  (1 ) 

Brachiariaruziziensis(2 )Panicum maximum TD 58 (3)P.  maximum cv Mombaza (4) Digitariaerlantha 

(5)Pennisetumpurpureumcv. Mott were conducted at Nakornratchasima Animal Nutrition Research 

and Development center during May 2011 – September 2012. The average of fatty acid contents from 

five forage species that were cut at 45 days cutting interval, 5 times in one yearwere showed. The fatty 

acid compositions in forages are dominated by high proportion of C16:0, C18:2n6 andC18:3n3. The 

fatty acid contents were highly variable in grasses. The content of C18:3n3inBrachiariaruziziensis, P. 

maximum TD 58, P.  maximum cv Mombaza, Digitariaerlantha andPennisetumpurpureumcv. Mott  

were 44.74, 20.76, 26.22, 17.69, 49.06 g/Kg DM,respectively.The content of C18:2n6 were 16.76, 

10.02, 11.90, 11.71, 17.16 g/Kg DM, respectively.The content of C16:0 were 17.04, 16.33, 15.57, 

16.15, 22.51 g/Kg DM, respectively. 

 Effect of conservation on grasses were also presented.  Brachiariaruziziensisasherbage, 

silage and hay were produced from 45 days cutting interval. The high proportion of the most fatty 

acids were similar following ensiling compared with herbage. The wilting process affect to the fatty 

acid contents in hay which show highly decrease compared with herbage.  

 

 

Keywords:fatty acid, Brachiariaruziziensis ,Panicum maximum TD 58 ,  Panicum maximum cv Mombaza ,Digitariaerlantha 
,Pennisetumpurpureumcv. Mott   

 
Registered No. 54 (1)-0214-019 
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2/Nakornratchasima Animal Nutrition Research and Development center, Nakornratchasima Province. 
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ค าน า 
 

ในกำรเลีย้งสตัว์โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในสตัว์กระเพำะรวม สำมำรถให้พืชอำหำรสตัว์เป็นอำหำรหยำบหลกั 

ซึง่สตัว์จะกินได้ในปริมำณท่ีมำกกว่ำอำหำรข้น  พืชอำหำรสตัว์จึงเป็นแหล่งของกรดไขมนัท่ีเม่ือสตัว์ได้รับแล้วจะ

สำมำรถน ำไปผลิตผลิตผลท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง เช่น เนือ้สตัว์หรือน ำ้นมท่ีมีกรดไขมนัเช่ือมต่อลิโนเลอิก 

(Conjugated Linoleic Acid, CLA) สงูกรดไขมนัเป็นองค์ประกอบหลกัในโมเลกุลของไขมนั โดยไขมนั 1 โมเลกุล

จะประกอบด้วยกรดไขมนัย่อย 3 โมเลกลุ ดงันัน้เม่ือสตัว์กินอำหำรที่มีไขมนัก็จะได้รับกรดไขมนัด้วย  กรดไขมนัท่ี

พบสว่นใหญ่จะเป็นกรดไขมนัท่ีมีจ ำนวนคำร์บอนเป็นเลขคู่ สำมำรถแบ่งกรดไขมนัได้เป็น2 ชนิดคือ กรดไขมนัชนิด

อิ่มตวั (Saturated Fatty Acids ; SFA) เป็นกรดไขมนัท่ีไมม่ีพนัธะคู่ และกรดไขมนัชนิดไม่อิ่มตวัซึง่จะมีพนัธะคูอ่ยู่

ในโมเลกุลถ้ำเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวท่ีมีจ ำนวนพันธะคู่เพียงพันธะเดียว เรียกว่ำเป็น Monounsaturated Fatty 

Acids (MUFA) แต่ถ้ำมีพันธะคู่ตัง้แต่ 2 แห่งขึน้ไปจะเรียกว่ำ Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA)  กรดไขมนั

อิ่มตวัเป็นสำเหตสุ ำคญัของกำรเกิดโรคในมนุษย์ เช่น เกิดโรคหัวใจขำดเลือด แต่กรดไขมนัไม่อิ่มตวัชนิด PUFA 

เป็นกรดไขมนัท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่ำงกำย (กรมอนำมยั, 2550)ดงันัน้ในกำรผลิตผลิตผลจำกสตัว์ เช่นเนือ้ และน ำ้นม 

ท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสงูจึงต้องพยำยำมเพ่ิมปริมำณ PUFA แต่ลดปริมำณ SFAในผลิตผลนัน้ Conjugated 

Linoleic Acid(CLA)จัดเป็นPUFA ท่ีมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยมนุษย์ เช่น เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระ ต้ำนกำรเกิด

มะเร็งและเนือ้งอก (Jones et al., 2005) ต้ำนกำรเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจแข็งตวั (Triconet al., 2004)  เพ่ิมอตัรำ

กำรเผำพลำญพลงังำนท่ีได้จำกไขมนั(Bauman et al., 2008)Khaman and Olson (2004) รำยงำนว่ำแหล่งของ 

CLA ท่ีพบได้มำกตำมธรรมชำติคือในน ำ้นมและเนือ้ของสตัว์เคีย้วเอือ้ง  ดงันัน้กำรเพ่ิมปริมำณ CLA ในเนือ้และ

น ำ้นมซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมนษุย์บริโภคเป็นประจ ำ จะเป็นสิ่งดีในกำรส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับ CLA ตำมธรรมชำติ

อย่ำงเพียงพอ เพ่ือผลดีตอ่สขุภำพ 

ปัจจยัหลำยอย่ำงมีผลต่อปริมำณกรดไขมนัในพืชอำหำรสตัว์ เช่นชนิด อำยุ และรูปแบบของพืชอำหำร

สตัว์ท่ีใช้เลีย้งได้แก่หญ้ำสด (herbage) หญ้ำหมกั (silage) หรือหญ้ำแห้ง (hay) ก็มีผลต่อปริมำณกรดไขมนั  โดย 

Susan (2008) รำยงำนว่ำปริมำณกรดไขมันในหญ้ำมีปริมำณแตกต่ำงกันไปตำมชนิดและอำยุ  Fyksen (2007) 

รำยงำนว่ำปริมำณ CLA ในน ำ้นมของโคนมท่ีเลีย้งด้วยหญ้ำสดจะสงูกว่ำในน ำ้นมจำกโคนมท่ีเลีย้งด้วยหญ้ำแห้ง 

และปริมำณ CLA จะลดลงเม่ืออำยุของพืชอำหำรสตัว์เพ่ิมมำกขึน้Moloney (2005) รำยงำนว่ำเนือ้สตัว์ท่ีได้จำก

กำรเลีย้งด้วยหญ้ำแห้งจะมี CLA น้อยกวำ่ท่ีได้จำกกำรเลีย้งด้วยหญ้ำสด  

 เน่ืองจำกยังไม่มีข้อมูลว่ำพืชอำหำรสัตว์ท่ีส ำนักพัฒนำอำหำรสัตว์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก  มีชนิดและ

ปริมำณกรดไขมนัมำกหรือน้อยเพียงไร จงึได้ท ำกำรศกึษำทดลอง รวมถึงศกึษำผลของกำรเก็บถนอมพืชอำหำรสตัว์

ในรูปของหญ้ำแห้งและหญ้ำหมกัท่ีมีต่อปริมำณกรดไขมนั ซึง่ข้อมลูที่ได้จะใช้เป็นแนวทำงในกำรเลือกใช้พืชอำหำร

สตัว์ให้เหมำะสมกบักำรเลีย้งสตัว์เพ่ือกำรผลิตผลิตผลจำกสตัว์ท่ีมีคณุค่ำทำงโภชนำกำรสูง ใช้เป็นแนวทำงในกำร

พฒันำผลผลิตจำกปศสุตัว์ให้เป็นผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภำพ และเป็นกำรเพ่ิมมลูคำ่ของผลิตภณัฑ์ได้อีกทำงหนึง่ 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

 ด ำเนินกำรศึกษำท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์นครรำชสีมำ อ ำเภอปำกช่อง จังหวดันครรำชสีมำ 

ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม 2554– กนัยำยน 2555 

วิธีด าเนินการ แบ่งเป็น 2 กำรทดลอง 

การทดลองที่ 1ศกึษำชนิดและปริมำณกรดไขมนัในหญ้ำรูซี่   หญ้ำกินนีสีม่วง หญ้ำแพงโกลำ หญ้ำกินนีมอมบำ

ซำ และหญ้ำเนเปียร์แคระ 

1. วางแผนการทดลองแบบ CRD  

1.1  สิ่งทดลองประกอบด้วย พืชอำหำรสตัว์5 ชนิด ได้แก่    

-  รูซี่ (Brachiariaruziziensis)   

-  กินนีสีมว่ง (Panicum maximum TD 58)   

-  แพงโกลำ (Digitariaerlantha)   

-  กินนีมอมบำซำ (P. maximum cvMombaza) 

-  เนเปียร์แคระ(Pennisetumpurpureumcv. Mott)  

1.2 กำรเตรียมแปลงพืชอำหำรสตัว์ ใช้กำรเก็บตวัอย่ำงพืชสดจำกแปลงพืชท่ีปลกูมำแล้ว 2 ปี แปลงหญ้ำแต่ละ

พนัธุ์มีขนำด 4x 5 เมตร  มีกำรให้น ำ้  ท ำกำรตดัปรับสภำพเพ่ือให้หญ้ำในแปลงมีกำรเติบโตเท่ำๆ กนัและใส่ปุ๋ ยยู

เรีย สตูร 46-0-0 อตัรำ 10 กก./ไร่ ทกุครัง้หลงัตดั 

2.  การเกบ็ข้อมูล    

หญ้ำแตล่ะชนิด ถกูสุม่เก็บตวัอย่ำงเมื่ออำย ุ45 วนั ชนิดละ 3 จดุๆละประมำณ 1 กิโลกรัม น ำไปวิเครำะห์

ปริมำณกรดไขมนัแยกเป็น 3 ตวัอย่ำงในแต่ละครัง้ของกำรตดั แล้วหำค่ำเฉลี่ย เก็บตวัอย่ำงในถุงพลำสติกใสแช่

ตู้ เย็นท่ีอณุหภูมิ ติดลบ 20 องศำเซลเซียส จนกว่ำจะน ำส่งห้องปฏิบตัิกำร และท ำกำรตดัหญ้ำแต่ละชนิดทุกๆ 45 

วนั รวมท ำกำรตดัจ ำนวน 5 ครัง้วิเครำะห์หำค่ำปริมำณกรดไขมนัด้วยเคร่ือง Gas Chromatography ตำมวิธีของ

Romeu-Nadalet al.(2004) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ   

 ข้อมูลปริมำณกรดไขมันน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติโดยวิธี  Analysis of Variance (ANOVA) ตำม

แผนกำรทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยด้วย

วิธี Duncan’s newmultiplerange test (DMRT) 
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การทดลองที่  2 ศกึษำผลของกำรเก็บถนอมพืชอำหำรสตัว์ในรูปของหญ้ำแห้งและหญ้ำหมกัท่ีมีต่อปริมำณกรด

ไขมนั  

1. วางแผนการทดลองแบบ CRD  

1.1 สิ่งทดลองคือ หญ้ำรูซี่ (Brachiariaruziziensis) 3 แบบคือ หญ้ำรูซี่สด หญ้ำรูซี่แห้ง และ หญ้ำรูซี่หมกั  

แบบละ 5  ซ ำ้ 

1.2 กำรเตรียมตวัอย่ำงหญ้ำรูซี่  ใช้กำรเก็บตวัอย่ำงจำกแปลงผลิตหญ้ำรูซี่ไว้เป็นเสบียงอำหำรสตัว์ของ

ศนูย์วิจัยและพฒันำอำหำรสตัว์นครรำชสีมำ ท ำกำรตดัหญ้ำท่ีอำยุ 45 วนัเพ่ือให้ได้ตวัอย่ำงหญ้ำรูซี่สด หญ้ำรูซี่

แห้งท ำโดยผึ่งแห้งในแปลง ส่วนหญ้ำหมกัท ำโดยหัน่เป็นชิน้ยำวประมำณ 1 นิว้ประมำณ 10 กิโลกรัม อดัใส่ถงุด ำ

จนแน่น  พยำยำมไลอ่ำกำศออกจำกถงุให้มำกท่ีสดุปิดปำกถงุให้สนิท ทิง้ไว้นำน 30 วนั    

2.  การเกบ็ข้อมูล    

ตัวอย่ำงหญ้ำรูซี่สด และหญ้ำรูซี่หมัก ซ ำ้ละ ประมำณ 1 กิโลกรัม เก็บในถุงพลำสติกใสแช่ตู้ เย็นท่ี

อณุหภูมิ ติดลบ 20 องศำเซลเซียส จนกว่ำจะน ำส่งห้องปฏิบตัิกำร ตวัอย่ำงหญ้ำรูซี่แห้ง ซ ำ้ละประมำณ 500 กรัม

เก็บในถุงพลำสติกใส ท่ีอณุหภูมิห้อง  วิเครำะห์หำค่ำปริมำณกรดไขมนัด้วยเคร่ือง Gas Chromatography ตำม

วิธีของRomeu-Nadalet al.(2004) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ   

ข้อมูลปริมำณกรดไขมันน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) ตำม

แผนกำรทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยด้วย

วิธีDuncan’s newmultiple range test (DMRT) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

การทดลองที่ 1ศกึษำชนิดและปริมำณกรดไขมนัในหญ้ำรูซี่ หญ้ำกินนีสีมว่ง หญ้ำแพงโกลำ  

หญ้ำกินนีมอมบำซำ และหญ้ำเนเปียร์แคระ 

ตารางที่ 1  ชนิดและปริมำณกรดไขมนัในหญ้ำอำหำรสตัว์ 5 ชนิดท่ีอำยกุำรตดั 45 วนั 

Fatty acid สตูรเคมี 
ปริมำณท่ีพบ (g/Kg DM) 

รูซี ่ กินนีสีมว่ง กินนีมอมบำซำ แพงโกลำ่ เนเปียร์แคระ 

Lauric acid C12:0 0.70 0.88 0.58 0.45 1.02 

Myristic acid C14:0 0.48 0.64 0.49 0.38 0.56 
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Pentadecanoic  acid C15:0 0.15  0.22  0.18  0.20  0.30  

Palmitic acid C16:0 17.04b 16.33b 16.15b 15.57b  21.51a 

Steric acid C18:0 1.92 1.63 1.57 2.12 1.74 

Arachidic acid C20:0 0.62b 1.37a 0.45bc 0.64b 0.81b 

Behenic acid C22:0 1.50a 0.84b 0.62b  1.66a 1.57a 

Tricosanoic acid C23:0 0.34 0.23 0.25 0.30 0.38 

Lignoceric acid C24:0 1.34 0.85 0.76 0.72 1.17 

Palmitoleic acid C16:1 0.49  0.56  0.51  0.80  1.02  

Oleic acid C18:1n9 2.35ab 1.81b  2.13b 1.63b  2.56a  

Linoleic acid C18:2n6 16.76a 10.02b 11.71b 11.90b  17.16a 

-Linolenic acid C18:3n6 0.42  0.20  0.21  0.28  0.42  

-Linolenic acid C18:3n3 44.74a  20.76bc  17.69c  26.22b  49.06a 

ตวัเลขท่ีมีอกัษรแตกตำ่งกนัในแนวนอน มีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05) 

 จำกตำรำงท่ี 1 สตูรเคมีของกรดไขมนัในตำรำง  ตวัเลขหลงัเคร่ืองหมำย :  จะแสดงจ ำนวนพนัธะคูใ่นห่วง

โซ่คำร์บอนของกรดไขมันนัน้ ดังนัน้ตัวเลข 0 หมำยถึงเป็นกรดไขมันท่ีไม่มีพันธะคู่  หรือ เป็นกรดไขมันอิ่มตัว 

(Saturated Fatty Acids) ตัวเลข 1 หมำยถึงเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิด Monounsaturated Fatty Acids และ

ตวัเลขท่ีมำกกว่ำ 1 หมำยถึงเป็นกรดไขมนัไม่อิ่มตวัชนิด Polyunsaturated Fatty Acids ตวัอกัษร n พร้อมตวัเลข 

จะแสดงวำ่กรดไขมนัชนิดนัน้จดัอยู่ในกลุม่กรดไขมนั omega 3 หรือ omega 6 หรือ omega 9 

พบว่ำหญ้ำแต่ละชนิดจะมีปริมำณกรดไขมนัแต่ละชนิดแตกต่ำงกนั  กรดไขมนัหลกัท่ีพบมำกในหญ้ำทุก

ชนิดเหมือนกนัคือ C16:0 , C18:2n6 และ C18:3n3ส่วนกรดไขมนัชนิดอื่นๆ พบในปริมำณน้อย เป็นไปในท ำนอง

เดียวกันกับท่ี Boufaiedet al. (2003) ศึกษำปริมำณกรดไขมนัในหญ้ำ Timothy cv. Champ และพืชอำหำรสตัว์

ชนิดอื่นๆ อีก 4 ชนิดArvidsson (2009)กล่ำวว่ำสัดส่วนของกรดไขมันชนิดหลักท่ีพบในพืชอำหำรสัตว์  ได้แก่ 

C16:0, C18:0, C18:1n9, C18:2n6และ C18:3n3กรดไขมนั 5 ชนิดมีสดัสว่นรวมกนัประมำณ 95 เปอร์เซ็นต์ของ

กรดไขมนัทัง้หมด (Total Fatty Acid)ในกำรศกึษำครัง้นี ้หญ้ำทุกชนิดจะมีปริมำณC18:3n3มำกท่ีสดุ  สอดคล้อง

กบัท่ี Bouattouret al. (2008) กลำ่ววำ่ในพืชอำหำรสตัว์จะพบ C18:3n3มำกกว่ำ C18:2n6ขณะท่ีC18:2n6จะพบ

มำกในพวกธัญพืช ในส่วนของถั่วอำหำรสัตว์นัน้จะพบ C14:0,C16:0,C18:0,C18:1n9 และ C18:2n6สูงกว่ำ 

C18:3n3(Arvidsson, 2009) 

จำกตำรำงท่ี 1 หญ้ำรูซี่ และหญ้ำเนเปียร์แคระ มีปริมำณ C18:3n3และC18:2n6สูงกว่ำหญ้ำชนิดอื่นๆ 

ทัง้นี ้Lough and Anderson (1973) อ้ำงถึงโดย Boufaiedet al.(2003) กล่ำวว่ำปริมำณกรดไขมันในล ำต้นมี

ประมำณ ½ - 2/3 ของปริมำณกรดไขมนัในใบ กำรที่หญ้ำรูซี่ และหญ้ำเนเปียร์แคระ มีปริมำณกรดไขมนัC18:3n3 
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และ C18:2n6สูงกว่ำอำจเน่ืองจำกเป็นหญ้ำท่ีมีใบจ ำนวนมำกเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้ำแพงโกลำท่ีมีใบจ ำนวน

น้อยกวำ่  นอกจำกนี ้Harwood (1980) อ้ำงถงึใน (Arvidsson, 2009) ยงัรำยงำนว่ำชนิดกรดไขมนัท่ีพบมำในรำก

พืชคือ C16:0 และ C18:2n6 ดงันัน้กำรเลีย้งสตัว์โดยกำรปลอ่ยสตัว์แทะเล็ม (grazing) จงึมีโอกำสได้ผลผลิตสตัว์

ท่ีมีปริมำณ CLA สงูเน่ืองจำกสตัว์จะแทะเลม็ใบออ่นหญ้ำ และในใบหญ้ำมีปริมำณกรดไขมนัสงูกวำ่ในล ำต้น 

ปริมำณกรดไขมันหลักทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ คือ C16:0 , C18:2n6 และ C18:3n3ท่ีพบในหญ้ำกินนีสีม่วง 

และหญ้ำกินนีมอมบำซำมีปริมำณใกล้เคียงกันมำก อำจเน่ืองจำกหญ้ำทัง้ 2 ชนิดเป็นพืชในตระกูลเดียวกันคือ

P.maximum มีควำมแตกต่ำงกนัตรงท่ีกินนีมอมบำซำแตกกอเร็ว ให้ผลผลิตน ำ้หนกัสดและน ำ้หนกัแห้งมำกกว่ำ

กินนีสีมว่ง (Ubon Forage Seed, 2014) แตอ่งค์ประกอบทำงเคมีโดยเฉพำะคำ่ไขมนัไมแ่ตกตำ่งกนั   

กรดไขมนั C18:2n6 และ C18:3n3จดัเป็นกรดไขมนัชนิด PUFA เป็นกรดไขมนัหลกัของกรดไขมนักลุ่ม 

omega 3 และ omega 6 ท่ีเป็นกรดไขมันท่ีมีประโยชน์  กรดไขมันC18:3n3 และ C18:2n6 ในอำหำรสัตว์ เป็น 

precursor หลักในกำรเกิด CLA เมื่อกรดไขมัน C18:3n3 และ C18:2n6เข้ำสู่กระเพำะรูเมน จะเกิดปฏิกิริยำ 

biohydrogenationโดยจลุินทรีย์ในกระเพำะรูเมน เกิดสำรตวักลำงคือ CLA ก่อนท่ีจะได้ผลผลิตเป็น stearic acid 

และ CLA ท่ีเกิดขึน้จะสะสมในเนือ้สตัว์หรือน ำ้นมท่ีเป็นผลิตผลจำกสตัว์ (Bouatteret al., 2008)  

ดงันัน้หญ้ำรูซี่และหญ้ำเนเปียร์แคระท่ีมีปริมำณ C18:3n3 และ C18:2n6สูงจึงเหมำะท่ีจะใช้เลีย้งสตัว์

เคีย้วเอือ้งเพ่ือให้ได้ผลผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีดีต่อสขุภำพผู้บริโภคเช่น ได้น ำ้นม หรือได้เนือ้สตัว์ ท่ีมี CLA สงู เป็น

แนวทำงในกำรพัฒนำผลผลิตจำกปศสุตัว์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสขุภำพ และเป็นกำรเพ่ิมมลูค่ำของผลิตภณัฑ์ได้

อีกทำงหนึง่ 

 
การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของการเกบ็ถนอมพืชอาหารสัตว์ในรูปของหญ้าแห้งและหญ้าหมักที่มีต่อ

ปริมาณกรดไขมัน 

ผลของกำรเก็บรักษำหญ้ำอำหำรสตัว์ในรูปหญ้ำแห้ง และหญ้ำหมกั ใช้หญ้ำรูซี่ท่ีอำยุ 45 วนั เป็นตวัแทน

ในกำรศึกษำ พบว่ำทัง้ในหญ้ำสด หญ้ำแห้ง และหญ้ำหมัก มีชนิดกรดไขมันหลัก 3 ชนิดเช่นเดียวกับในกำร

ทดลองท่ี 1 ได้แก่ C16:0 , C18:2n6 และ C18:3n3และมีปริมำณแตกตำ่งกนัตำมรูปแบบของกำรถนอมอำหำร   

เมื่อเปรียบเทียบหญ้ำรูซี่สดกับหญ้ำรูซี่แห้ง พบว่ำ ในหญ้ำรูซี่แห้งพบปริมำณ C16:0, C18:2n6 และ

C18:3n3ลดลงผลกำรทดลองสอดคล้องกับ DewburstandKing (1998) ทดลองใน perennial ryegrassท่ีพบว่ำ

กำรเพ่ิมเวลำกำรลดควำมชืน้จำก 2 ชั่วโมงจนถึง 68 ชั่วโมง ก่อนท ำกำรหมัก  ท ำให้ปริมำณกรดไขมันลดลง

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงปริมำณC18:3n3Dewburstet al. (2001) อ้ำงถงึโดย Khan et al. (2012) รำยงำนว่ำปัจจยัท่ีมี

ผลต่อปริมำณกรดไขมนัในพืชอำหำรสตัว์มีหลำยประกำรเช่น ชนิดหญ้ำ สำยพันธุ์ ปริมำณกำรให้ปุ๋ ยไนโตรเจน  

อำยุพืชและฤดกูำลท่ีตดั  และโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงระยะเวลำในกำรลดควำมชืน้ Van Ranstet al. (2009) รำยงำน

วำ่ระหวำ่งกระบวนกำรตำกแดดหรือผึง่หญ้ำเพ่ือลดควำมชืน้นัน้ กรดไขมนั Polyunsaturated Fatty Acids จะเกิด
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กำรสูญเสียไปได้เน่ืองจำกกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชัน เป็นผลให้ปริมำณ C18:2n6 และC18:3n3ลดลง ดงันัน้

กำรลดลงของกรดไขมนัในหญ้ำรูซี่สดในกำรศึกษำครัง้นีจ้ึงน่ำจะมีสำเหตุมำจำกกำรผึ่งแดดเพ่ือลดควำมชืน้ให้

เป็นหญ้ำแห้ง 

อย่ำงไรก็ตำม Chow et al. (2004)ได้ชีใ้ห้เห็นว่ำ ปฏิกิริยำ oxidation ท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงกำรท ำให้แห้ง

ขึน้กับสำยพันธุ์  โดยพบว่ำใน perennial ryegrass 3 ชนิด มี 1 ชนิดท่ีกำรท ำให้แห้งไม่มีผลกับสัดส่วนของ 

C18:3n3  แต่ในหญ้ำอีก 2 ชนิดนัน้มีสดัส่วน C18:3n3 ลดลง เช่นเดียวกับท่ี Van Ranstet al. (2009)พบว่ำกำร

ลดลงของปริมำณ C18:3n3 ในหญ้ำแตล่ะชนิดมีควำมหลำกหลำยถงึแม้วำ่จะท ำให้แห้งท่ีสภำวะตำ่งๆ เหมือนกนั

ซึง่ผลเหล่ำนีชี้ใ้ห้เห็นวำ่กำรลดลงของปริมำณกรดไขมนัขึน้อยู่กบัองค์ประกอบภำยในเซลล์ของพืชแต่ละชนิด เช่น 

lipoxygenase activity และ ปริมำณของ anti-oxidant ของพืชท่ีมีต่อกระบวนกำร lipid oxidation ระหว่ำง

กระบวนกำรท ำให้พืชแห้ง  ดงันัน้กำรศกึษำผลของกำรเก็บถนอมพืชอำหำรสตัว์ในรูปแบบตำ่งๆ ท่ีมีผลตอ่ปริมำณ

กรดไขมนันัน้ จงึต้องศกึษำแยกแตล่ะสำยพนัธุ์ 

เม่ือเปรียบเทียบหญ้ำรูซี่สดกับหญ้ำรูซี่หมกั  พบวำ่ปริมำณกรดไขมนั C16:0,C18:2n6 และ C18:3n3ใน

หญ้ำรูซี่สดไม่แตกต่ำงกับในหญ้ำหมักแต่ทัง้นีม้ีรำยงำนของ Boufaiedet al. (2003) ท่ีศึกษำในหญ้ำ timothy 

cv.Champ ระหวำ่งหญ้ำสดและกำรท ำหมกัในไซโลขนำดใหญ่  พบวำ่กรดไขมนั C16:0, C18:2n6 และ C18:3n3

ในหญ้ำหมกัสูงกว่ำในหญ้ำสดเล็กน้อย ซึง่Boufaiedet al. (2003) กล่ำวว่ำสำเหตอุำจเน่ืองมำจำกมีกำรสูญเสีย

องค์ประกอบบำงอย่ำงเช่น volatile fatty acid และ คำร์บอนไดออกไซด์ในระหว่ำงกำรหมกั หรืออำจเน่ืองมำจำก

องค์ประกอบบำงตัวอำจละลำยไปใน seepage ซึ่งท ำให้มีผลต่อกำรเพ่ิมควำมเข้มขันขององค์ประกอบอื่นๆ    

ส ำหรับในกำรศึกษำครัง้นีท้ดลองหมกัหญ้ำรูซี่ในถุงด ำโดยใช้หญ้ำสดเพียง 10 กิโลกรัม จึงอำจท ำให้กำรสญูเสีย

องค์ประกอบไมเ่กิดขึน้  ปริมำณกรดไขมนัทัง้ 3 ชนิดดงักลำ่วจงึมีคำ่ไมแ่ตกตำ่งกนัทำงสถิติ 

Cone et al. (2008)รำยงำนว่ำปริมำณกรดไขมนัทัง้หมด และสดัส่วนของกรดไขมนัแต่ละชนิดในหญ้ำ

หมกัจะไม่เปลี่ยนแปลงภำยใน 24 ชัว่โมงหลงัจำกเปิดถงุหญ้ำหมกัให้ถูกอำกำศ ซึง่ข้อดีนีท้ ำให้เกษตรกรสำมำรถ

ใช้หญ้ำหมกัเป็นอำหำรสตัว์เคีย้วเอือ้งได้โดยไมส่ญูเสียคณุคำ่ของกรดไขมนัท่ีมีอยู่ 

ตารางที่ 2 ศกึษำผลของกำรเก็บถนอมพืชอำหำรสตัว์ในรูปของหญ้ำแห้งและหญ้ำหมกั 

Fatty acid สตูรเคมี 
ปริมำณท่ีพบ (g/Kg DM) 

รูซี่สด รูซี่แห้ง รูซี่หมกั 

Lauric acid C12:0 1.55a 0.59b 0.51b 

Myristic acid C14:0 1.49a 0.65b 0.63b 

Pentadecanoic acid    C15:0  0.28a 0.10b       0.22a 

Palmitic acid C16:0 19.86a 17.79b 18.22a 

Palmitoleic acid C16:1 0.17a 0.05b 0.15b 
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Steric acid C18:0 3.19a 1.78c 2.23b  

Arachidic acid C20:0 1.17a 0.59b 0.57b  

Behenic acid C22:0 2.04a  1.31b 1.08b 

Tricosanoic acid C23:0 0.54a 0.17b 0.40a 

Lignoceric acid C24:0 2.39a 1.95b 2.08b 

Oleic acid C18:1n9 2.96a 1.83b 2.52ab 

Linoleic acid C18:2n6 18.66a 15.65b 19.72a 

-Linolenic acid C18:3n6 0.27a 0.13b 0.22a 

-Linolenic acid C18:3n3 43.15a 37.45b  40.40a 

หมำยเหตตุวัเลขท่ีมีอกัษรแตกตำ่งกนัในแนวนอน มีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05) 

 

สรุปผลการทดลอง 
 

กำรศกึษำชนิดและปริมำณกรดไขมนัในหญ้ำรูซี่หญ้ำกินนีสีมว่ง หญ้ำแพงโกลำ่ หญ้ำกินนีมอมบำซำ่ 

และหญ้ำเนเปียร์ สรุปได้ดงันี ้

 1. หญ้ำทัง้ 5 ชนิด พบกรดไขมัน C18:3n3ปริมำณมำกท่ีสุด รองลงมำคือ C18:2n6และ C16:0

ตำมล ำดบั 

 2. หญ้ำรูซี่และหญ้ำเนเปียร์แคระมีปริมำณ C18:2n6 และ C18:3n3 ท่ีเป็น precursor ส ำหรับกำรเกิด 

CLAสูงกว่ำหญ้ำชนิดอื่นๆ ท ำให้สัตว์ท่ีกินหญ้ำทัง้ 2 ชนิดมีโอกำสให้ผลผลิตท่ีมีปริมำณ CLA สูง และปริมำณ 

C18:2n6 และ C18:3n3ในหญ้ำกินนีสีมว่ง และกินนีมอมบำซำมีปริมำณไมแ่ตกตำ่งกนั 

 3. หญ้ำรูซี่สด และหญ้ำรูซี่หมกัมีปริมำณกรดไขมนั C16:0,C18:2n6และ C18:3n3มำกกว่ำในหญ้ำรูซี่

แห้ง หำกต้องกำรสร้ำงผลผลิตจำกสตัว์เคีย้วเอือ้ง เช่น น ำ้นม เนือ้สตัว์ท่ีมี CLA ปริมำณมำก จงึควรให้กินหญ้ำรูซี่

สดหรือหญ้ำรูซี่หมกั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. กำรศึกษำครัง้เป็นกำรศึกษำเบือ้งต้นให้เห็นแนวโน้มของชนิดและปริมำณกรดไขมนัในหญ้ำอำหำร

สตัว์ชนิดต่ำงๆ ท่ีมีในประเทศไทย ท่ีอำยุพืช 45 วนัซึง่เป็นอำยุท่ีมีกำรส่งเสริมแก่เกษตรกร รวมทัง้ผลของกำรเก็บ

รักษำในรูปแบบหญ้ำแห้งและหญ้ำหมกั แต่เพ่ือให้ได้ข้อมลูที่ควำมแม่นย ำเพ่ิมขึน้จงึควรท ำกำรศกึษำเพ่ิมเติมให้มี

จ ำนวนตวัอย่ำงเพ่ิมมำกขึน้   
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2. จำกผลของกำรทดลองนี ้ถ้ำหำกใช้หญ้ำรูซี่สดหรือหญ้ำรูซี่หมกัเลีย้งสตัว์กระเพำะรวมก็จะท ำให้ได้

ผลิตผลที่มี CLA สงูกว่ำเลีย้งด้วยหญ้ำแห้ง เน่ืองจำกหญ้ำสดมีปริมำณ C18:3n3และ C18:2n6ท่ีเป็น precursor 

ในกำรท ำให้เกิด CLA มำกกวำ่  จึงควรน ำหญ้ำอำหำรสตัว์แต่ละชนิดไปทดสอบจริงในตวัสตัว์เพ่ือศกึษำปริมำณ 

CLA ในผลผลิตจำกสตัว์เช่นเนือ้ หรือน ำ้นม ตอ่ไป 
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ความไวต่อยาต้านจุลชีพและยีนดือ้ยาในเชือ้แซลโมเนลลาท่ีแยกได้จากมูลไก่เนือ้ 
ในภาคตะวันตกของประเทศไทย  

 
เพชรรัตน์  ศักดนัินท์     นิรมล  ศรีวงษำ    กิตติยำ  ไพบลูย์กลุกร 

 

บทคัดย่อ 
 

แซลโมเนลโลซิสเป็นโรคติดเชือ้ท่ีมีสำเหตุเกิดจำกเชือ้แซลโมเนลลำซึ่งพบกำรติดต่อระหว่ำงสตัว์และคน
อย่ำงแพร่หลำย กำรแพร่ระบำดของเชือ้พบได้ทั่วไปในสตัว์ท่ีเลีย้งเพ่ือเป็นอำหำร กำรติดต่อและก่อโรคในคนเกิด
จำกกำรบริโภคอำหำรท่ีมีเชือ้ปนเปื้อน เชือ้ชนิดดือ้ยำสำมำรถก่อโรคได้รุนแรงและเป็นปัญหำส ำคญัต่อกำรรักษำ
ทัง้ทำงกำรแพทย์และด้ำนสตัวแพทย์ กำรศกึษำครัง้นีเ้พ่ือตรวจสอบควำมไวตอ่ยำต้ำนจุลชีพและยีนดือ้ยำของเชือ้
แซลโมเนลลำท่ีแยกได้จำกมลูไก่เนือ้ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ระหวำ่งปี 2556-2558 จ ำนวน 458 ไอโซเลท 
โดยเป็นเชือ้ท่ีพบในปี 2556, 2557 และ 2558 จ ำนวน 134, 214 และ 110 ไอโซเลท ตำมล ำดบั ผลกำรทดสอบ
ควำมไวเชือ้ต่อยำต้ำนจุลชีพโดยกำรหำค่ำควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ียบัยัง้กำรเจริญเติบโตของเชือ้ตอ่ยำต้ำนจลุชีพ 10 
ชนิด ด้วยวิธี agar dilution method พบว่ำเชือ้มีแนวโน้มกำรดือ้ยำต้ำนจุลชีพสงูขึน้ เชือ้ท่ียงัคงมีควำมไวต่อยำท่ี
ทดสอบพบ 3.7% ในปี 2556 และ 2.8% ในปี 2557 ในขณะท่ีปี 2558 พบเชือ้ดือ้ยำ 100% ต่อยำท่ีทดสอบอย่ำง
น้อย 1 ชนิด เชือ้มีอัตรำกำรดือ้ยำสูงต่อยำ ampicillin (75.5-99.1%), ciprofloxacin (56.0-84.5%), nalidixic 
acid (79.0-99.1%), sulfamethoxazole (56.7-92.7%), trimethoprim (58.9-72.0%) และ tetracycline (56.1-
82.7%) โด ย พ บ เชื ้อ ดื ้อ ย ำ  streptomycin (22.4-70.9%) แ ล ะ  chloramphenicol (29.0-56.4%) เ พ่ิ ม ขึ ้น
แบบต่อเน่ือง เชือ้ดือ้ยำตัง้แต่ 1 ชนิดขึน้ไปพบ 96.3-100% โดยมีสดัส่วนเชือ้ดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกนั 70.9-99.1% 
รูปแบบเชือ้ดือ้ยำ ACSSuT พบ 8.2-38.2% ส่วนรูปแบบ ASSuT พบ 12.7-18.2% ผลกำรตรวจสอบยีนดือ้ยำโดย
วิธี polymerase chain reaction พบ integrase gene ชนิด intl1 48.1-76.4% สว่น gyrase gene ชนิด gyrA พบ 
67.9-100% ยีนควบคุมกำรดื อ้ยำ  (resistance gene) ท่ีพบบ่อยคือยีน  blaTEM (48.6-80.9%), sul I (29.4-
97.3%), tet A (7.9-83.6%) และ dhfr (27.8-56.4%) เชือ้ท่ีมียีนชนิด intl1 ท่ีมีลกัษณะกำรแสดงออกตอ่กำรดือ้ยำ
ต้ำนจุลชีพหลำยชนิดร่วมกนัพบ 39.7-75.5% กำรศกึษำครัง้นีบ้่งชีว้ำ่เชือ้แซลโมเนลลำชนิดดือ้ยำต้ำนจุลชีพมีกำร
แพร่กระจำยอย่ำงกว้ำงขวำงในไก่เนือ้ในพืน้ท่ีภำคตะวนัตก สดัสว่นกำรพบเชือ้ดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกนัรวมถงึกำร
แพร่กระจำยยีนดือ้ยำมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ ดงันัน้ควรมีกำรตรวจสอบสถำนกำรณ์เชือ้ดือ้ยำอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเป็น
ข้อมูลส ำหรับกำรประเมินกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพประกอบกำรควบคมุและป้องกันกำรเกิดเชือ้ดือ้ยำรวมถึงเป็นแนว
ทำงกำรเลือกใช้ยำต้ำนจลุชีพในสตัว์ได้อย่ำงถกูต้องเหมำะสม 
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Antimicrobial susceptibility and resistance genes in Salmonella isolated  
from feces of broiler in western Thailand 

 
Petcharat  Sakdinun   Niramol  Sriwongsa   Kittiya  Paiboonkunkon 

 

Abstract 
 

Salmonellosis is an infectious disease caused by Salmonella, which is widespread in animals 
and human. Spreading of agents can be commonly found in food animals. Invasive disease in human 
can occur through contaminated food. Severe infections associated with antimicrobial resistance 
(AMR) has become a major problem in human and veterinary medicine. This study was to investigate 
antimicrobial susceptibility and resistance genes of Salmonella isolated from feces of broiler in western 
Thailand, during 2013-2015. Of 458 total, 134, 214 and 110 isolates were found in 2013, 2014 and 2015, 
respectively. Antimicrobial susceptibility was tested for minimal inhibitory concentration (MIC) with 10 
antimicrobial agents by agar dilution method. The results showed the tendency of AMR was increasing. 
Antimicrobial susceptibility was found 3.7% in 2013 and 2.8% in 2014, while 100% resistant to at least 
1 antimicrobial agent was found in 2015. The highly proportion of AMR were ampicillin (75.5-99.1%), 
ciprofloxacin (56.0-84.5%), nalidixic acid (79.0-99.1%), sulfamethoxazole (56.7-92.7%),  trimethoprim 
(58.9-72.0%) and tetracycline (56.1-82.7%), whereas, streptomycin (22.4-70.9%) and chloramphenicol 
(29.0-56.4%) resistances were continuously increasing. Multi resistance 1 or more was found 96.3-
100%, and the proportion of multidrug resistance was 70.9-99.1%. The pattern of multidrug resistant 
type ACSSuT showed 8.2-38.2%, while a similar pattern type ASSuT was found 12.7-18.2%. Detection 
of resistance genes was conducted using polymerase chain reaction. The integrase gene (intl1) was 
found 48.1-76.4%, while 67.9-100% detected gyrase gene (gyrA). The frequency of antimicrobial 
agents resistance genes were blaTEM (48.6-80.9%), sul I (29.4-97.3%), tet A (7.9-83.6%) and dhfr 
(27.8-56.4%). MDR Salmonella which carried intl1 gene were found 39.7-75.5%. This study indicated 
that AMR Salmonella were found widespread in broiler farms in western Thailand. The MDR proportion 
and spreading of resistance genes trend were increasing. Thus, the AMR situation should be 
continually investigate as the information obtained for estimating the usage of antimicrobials, control 
and prevent include help establish guidelines for the prudent use of antimicrobials in animals. 
 
Keywords:  Salmonella, antimicrobial resistance, resistance genes, feces of broiler, western Thailand 
 
Scientific No. : 59(2)-0115-028 
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ค าน า 
 

แซลโมเนลลำเป็นเชือ้แบคทีเรียท่ีพบได้ทั่วไปในทำงเดินอำหำรและล ำไส้ของสัตว์  ปัจจุบันพบมำกถึง 
2,579 ซีโรไทป์ (Grimont and Weill, 2007) เชือ้ท่ีถูกปล่อยออกมำกบัมลูสตัว์สำมำรถแพร่กระจำยไปยังสตัว์อื่นๆ 
หลำยซีโรไทป์ติดต่อและก่อโรคในคนผ่ำนทำงกำรบริโภคอำหำรท่ีมีเชือ้ปนเปื้อน  เป็นปัญหำส ำคัญทัง้ด้ำน
กำรแพทย์และทำงสตัวแพทย์ โดยเฉพำะซีโรไทป์ Typhimurium และ Enteritidis เป็นสำเหตสุ ำคญัของกำรเกิดโรค
อำหำรเป็นพิษ อีกทัง้เป็นข้อจ ำกดัท่ีใช้กีดกนัทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศด้วยเหตผุลด้ำนควำมปลอดภยัทำงอำหำร
สง่ผลกระทบตอ่กำรสง่ออกสินค้ำปศสุตัว์ในหลำยประเทศทัว่โลก กำรแพร่ระบำดของเชือ้แซลโมเนลลำพบได้ทัว่ไป
ในฟำร์มเลีย้งสตัว์ (พรเพ็ญและคณะ, 2550; Na Lampang et al., 2014) ในขณะท่ีกระบวนกำรผลิตเนือ้สตัว์ก็พบ
กำรปนเปื้อนเชือ้ได้เช่นกนั (สภุำพรและเพชรรัตน์, 2554) ควำมรุนแรงของกำรก่อโรคขึน้กบัปัจจยัก่อควำมรุนแรง 
(virulence factor) หลำยๆ อย่ำง รวมถึงกำรติดเชือ้ชนิดดือ้ยำต้ำนจลุชีพท่ีท ำให้กำรรักษำไม่มีประสิทธิภำพสง่ผล
ให้ผู้ติดเชือ้มีอำกำรรุนแรงมำกย่ิงขึน้ เชือ้ท่ีแพร่กระจำยจำกสตัว์มกัพบกำรดือ้ยำชนิดท่ีมีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำยใน
กระบ วนกำร เลี ย้ งสัต ว์ ได้ บ่ อยค รั ้ง  เช่ น  ampicillin (Addis et al., 2011) tetracycline trimethoprim และ 
sulfamethoxazole (Fashae et al., 2010) ในขณะเดียวกนัก็พบเชือ้ดือ้ยำกลุม่ quinolone ท่ีใช้เพ่ือกำรรักษำผู้ ป่วย
โรคติดเชือ้แซลโมเนลลำเพ่ิมมำกขึน้ (Kim et al., 2012; Fallah et al., 2013; Agada et al., 2014) ลกัษณะกำร
แสดงออกของเชือ้ท่ีพบบ่อยและมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้คือรูปแบบกำรดือ้ยำต้ำนจุลชีพหลำยชนิดร่วมกัน  (multidrug 
resistance: MDR) กำรเกิดเชือ้ดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกันอำจเกิดจำกพฤติกรรมกำรใช้ยำหลำยชนิดในฟำร์มเลีย้ง
สตัว์ หรืออำจเกิดจำกปัจจยัหรือกลไกด้ำนพนัธุกรรมอื่นๆ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิของเซลล์ในสว่น gyrase 
gene ท ำให้เชือ้กลำยพันธุ์และดือ้ยำในกลุ่ม quinolone (Govinden et al., 2009) หรือกำรถ่ำยทอดยีนท่ีควบคุม
กำรดือ้ยำผ่ำนสำรพนัธุกรรมท่ีสำมำรถเคลื่อนท่ีได้อย่ำง class 1 integron ท่ีสำมำรถสะสมยีนดือ้ยำหลำยชนิดอยู่
ในเซลล์ท ำให้กำรแพร่กระจำยเชือ้ดือ้ยำเกิดได้อย่ำงรวดเร็ว จำกกำรศกึษำโดยภำวินและคณะ (2551) พบว่ำเชือ้
แซลโมเนลลำท่ีแยกได้จำกสตัว์บริโภคในประเทศไทยดือ้ยำมำกกวำ่หนึง่ชนิดและมีพนัธุกรรมท่ีสำมำรถเคลื่อนท่ีได้
จ ำนวนมำก  ในขณะท่ีรุ่งทิพย์และอลงกร (2553) พบว่ำมีกำรแพร่กระจำยของ class 1 integron และมีกำร
แพร่กระจำยอย่ำงกว้ำงขวำงของปัจจัยก่อควำมรุนแรงในกำรก่อโรค (virulence factor) ของเชือ้แซลโมเนลลำท่ี
แยกได้จำกอุจจำระโคนม เนือ้สุกรและผู้ ป่วยในประเทศไทย ดงันัน้กำรตรวจสอบควำมไวต่อยำต้ำนจุลชีพและยีนดือ้
ยำอย่ำงสม ่ำเสมอจะท ำให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์เชือ้ดือ้ยำรวมทัง้มีข้อมลูท่ีจะน ำไปใช้เป็นแนวทำงเพ่ือก ำหนดมำตรกำร
ในกำรควบคมุและป้องกนักำรเกิดและกำรกระจำยเชือ้ดือ้ยำในสิ่งแวดล้อม ปศสุตัว์ รวมถึงกำรแพร่ระบำดเชือ้ดือ้ยำจำก
สตัว์สูค่น กำรศกึษำนีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือทดสอบควำมไวเชือ้ตอ่ยำต้ำนจุลชีพและยีนดือ้ยำของเชือ้แซลโมเนลลำท่ี
แยกได้จำกมลูไก่เนือ้ในพืน้ท่ีภำคตะวนัตก ระหวำ่งปี 2556-2558 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

เชือ้แบคทเีรีย 

เชือ้แซลโมเนลลำจ ำนวน 458 ไอโซเลท เพำะแยกเชือ้จำกมลูไก่เนือ้ซึง่เก็บจำกฟำร์มในพืน้ท่ีภำคตะวนัตก 
โดยเป็นเชือ้ท่ีพบในปี 2556, 2557 และ 2558 จ ำนวน 134, 214 และ 110 ไอโซเลท ตำมล ำดบั ท ำกำรจ ำแนกซีโร
ไทป์ด้วยแอนติซีรัมท่ีจ ำเพำะต่อ O และ H แอนติเจนของเชือ้แซลโมเนลลำ (S & A Laboratory Ltd., Thailand) 
ด้วยวิธี slide agglutination test ตำมวิธีกำรของ Kauffmann-White scheme โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติทำง
แอนติเจนตำมเอกสำร Antigenic formulae of the salmonella serovars (Grimont and Weill, 2007) 

การทดสอบความไวเชือ้ต่อยาต้านจุลชีพ 

 ทดสอบหำคำ่ minimal inhibitory concentrations; MICs ด้วยวิธี agar dilution method ตำมมำตรฐำน 
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2013) โดยใช้ยำต้ำนจลุชีพทัง้หมด 7 คลำส จ ำนวน 10 ชนิด 
ได้ แก่  aminoglycosides (gentamicin: G, streptomycin: S) folate pathway inhibitors (sulfamethoxazole: 
Su, trimethoprim: Tm) lipopeptides (colistin: Co) penicillins (ampicillin: A) phenicols (chloramphenicol: 
C) quinolones (ciprofloxacin: Cf, nalidixic acid: N) และ tetracyclines (tetracycline: T) ท่ีระดบัควำมเข้มข้น 
0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 และ 256 mg/L ควบคุมคุณภำพผลกำรทดสอบด้วยเชือ้อ้ำงอิง
มำตรฐำน Escherichia coli ATCC 25922 และ Staphylococcus aureus ATCC 25923 โดยใช้ค่ำ breakpoint 
ตำม EUCAST ECOFF; EUCASTs : European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, ECOFFs : 
Epidemiological Cut-Off values (EFSA, 2016) ยกเว้น ciprofloxacin ใช้ breakpoints ตำมมำตรฐำน Clinical 
and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2014) แ ล ะ  streptomycin ใ ช้ ต ำ ม  National Antimicrobial 
Resistance Monitoring Systems (NARMS, 2010) 

การตรวจหายีนโดยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) 
การเตรียม DNA 

เตรียม DNA เชือ้แซลโมเนลลำด้วยกำรเข่ียโคโลนีเชือ้ท่ีเจริญเติบโตบนอำหำรเลีย้งเชือ้  tryptone soy 

agar (Oxoid, England) ท่ีอุณหภูมิ  37 C 24 ชั่วโมง ใส่ในหลอดท่ีบรรจุ phosphate buffer saline (pH 7.2) 
ปริมำณ 1 มิลลิลิตร เทียบระดบัควำมขุ่นให้ได้ McFarland no. 4 น ำไปป่ันท่ี 12,000 rpm เวลำ 5 นำที ทิง้น ำ้ใส
ส่วนบนและละลำยตะกอนด้วย phosphate buffer saline (pH 7.2) ล้ำงอีกครัง้ด้วยกำรป่ัน 12,000 rpm เวลำ 5 
นำที เก็บตะกอนเชือ้และละลำยด้วยน ำ้กลัน่ ปริมำณ 0.1 มิลลิลิตร น ำไปต้มในน ำ้เดือด 10 นำที แล้วแช่ในน ำ้เย็น

ทนัที น ำไปป่ัน 12,000 rpm เวลำ 5 นำที และเก็บน ำ้ใสสว่นบนท่ีเป็น DNA template ท่ีอณุหภมูิ -20 C 

Oligonucleotide sequence  

เลือก primer ท่ีจ ำเพำะและมีล ำดับเบสตำมท่ีมีกำรศึกษำก่อนหน้ำนี  ้ดังนี ้ยีนส่วนท่ีสะสมยีนดือ้ยำ 
integrase gene; intl1 (Saenz et al., 2004), ยีนส่วนท่ีท ำให้เชือ้กลำยพนัธุ์และดือ้ยำในกลุ่ม quinolone: gyrase 
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gene; gyrA (Wiuff et al., 2000) แ ล ะ ยี น ท่ี ค ว บ คุ ม ก ำ ร ดื ้อ ย ำ  (resistance genes) ampicillin: blaTEM, 
sulfamethoxazole: sul I, sul II, sul III, tetracycline: tet A, tet B, tet G (Ma et al., 2007) และ trimethoprim: 
dhfr (Ribeiro et al., 2011) (Table 1) โดยยีนดือ้ยำท่ีตรวจสอบเลือกตำมชนิดยำท่ีพบสดัส่วนกำรดือ้ยำสูงจำก
กำรทดสอบ MICs 

  
 Table 1.  Oligonucleotide sequence of gene specific primers used for amplification  

  encoding  
 targeted 

gene 
primer sequence (5'  3') annealing 

(C) 
product 
size (bp)  forward reverse 

integrase intl1 GGG TCA AGG ATC TGG ATT TCG  ACA TGG GTG TAA ATC ATC GTC 55 483 
gyrase gyrA TAC CGT CAT AGT TAT CCA CGA  GTA CTT TAC GCC ATG AAC GT 53 312 
ampicillin blaTEM CAG CGG TAA GAT CCT TGA GA ACT CCC CGT CGT GTA GAT AA 55 643 
sulfamethoxazole sul I TTT CCT GAC CCT GCG CTC TAT   GTG CGG ACG TAG TCA GCG CCA 58 425 

sul II CCT GTT TCG TCC GAC ACA GA  GAA GCG CAG CCG CAA TTC AT 55 435 
sul III ATG AGC AAG ATT TTT GGA ATC GTA A  CTA ACC TAG GGC TTT GGA TAT TT 55 792 

tetracycline tet A TTG GCA TTC TGC ATT CAC TC  GTA TAG CTT GCC GGA AGT CG 55 494 
tet B CAG TGC TGT TGT TGT CAT TAA  GCT TGG AAT ACT GAG TGT TAA 52 571 
tet G GCT CGG TGG TAT CTC TGC TC   CAA AGC CCC TTG CTT GTT AC 55 550 

trimethoprim    dhfr TGG CTG TTG GTT GGA CGC   TCA CCT TCC GGC TCG ATG TC 55 256 

 
PCR amplification 
 น ำ DNA template ท่ีเก็บไว้มำเพ่ิมปริมำณสำรพนัธุกรรมโดยใช้ master mix ซึง่ประกอบด้วย PCR buffer 
1x, dNTP 0.2 mM (each), HotStarTaq DNA polymerase 2.5 units (Qiagen, USA), primer forward/reverse 
0.4 µM (each) เติมน ำ้กลั่นจนครบปริมำตร 22.5 µl และเติม DNA template 2.5 µl ปริมำตรรวม 25 µl เตรียม
ส่วนผสมทัง้หมดในหลอดทดสอบและน ำเข้ำเคร่ือง Thermal cycler (Techne TC-512, England) โดยตัง้สภำวะ
กำรท ำงำนของเคร่ืองดงันี ้initial activation 95 C 15 นำที denaturation 94 C 1 นำที annealing 52 C - 58 C 
(รำยละเอียดตำม Table 1) 1 นำที และ extension 72 C 1 นำที จ ำนวน 35 รอบ ตำมด้วย final extension 72 C 
10 นำที น ำ PCR product ท่ีได้มำตรวจสอบโดยแยกแถบ DNA ใน 1.5% agarose gel ท่ีผสมด้วยสีย้อม Nancy-
520 (Sigma-Aldrich, Germany) โดยใช้เคร่ือง electrophoresis (i-MyRun, USA) ท่ีมีกระแสไฟฟ้ำ 100 โวลท์ 
นำน 30 นำที จำกนัน้น ำไปตรวจสอบภำยใต้แสง UV ด้วยเคร่ือง transilluminator gel documentation (Syngene 
G:BOX, USA) แปลผลตำมขนำด PCR product โดยกำรเทียบแถบสี DNA ท่ีพบกับแถบสีของ 100 bp DNA 
ladders (Invitrogen, USA) 
 
สถติทิี่ใช้ทดสอบ 
 ใช้สถิติ Clopper-Pearson ส ำหรับกำรค ำนวณค่ำ 95% confidence intervals (CI) ของเปอร์เซ็นต์กำร
ดือ้ยำ (% R)  
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ผลการทดลอง 
 

ผลกำรศึกษำพบว่ำสัดส่วนเชือ้ดือ้ยำชนิดท่ีใช้อย่ำงแพร่หลำยในสัตว์ ได้แก่ streptomycin, ampicillin, 
sulfamethoxazole และ tetracycline เพ่ิมสูงขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ในปี 2556 เชือ้มีอตัรำกำรดือ้ยำดังกล่ำว 22.4%, 
75.5%, 56.7% และ 56.1% ส่วนปี 2557 เพ่ิมขึน้เป็น 39.2%, 77.2%, 78.1% และ 77.6% ในขณะท่ีปี 2558 พบ
อตัรำกำรดือ้ยำเพ่ิมสงูขึน้กว่ำปี 2556 และ 2557 มำก โดยมีสดัสว่นกำรดือ้ยำ 70.9%, 99.1%, 92.7% และ 82.7% 
ตำมล ำดบั ส่วนยำ ciprofloxacin (84.5%) และ nalidixic acid (99.1%) ท่ีใช้ส ำหรับกำรรักษำโรคติดเชือ้แซลโมเนลลำ 
และยำ chloramphenicol (56.4%) ซึ่งไม่ได้รับอนุญำตให้ใช้ในกระบวนกำรผลิตสตัว์เพ่ือเป็นอำหำร รวมถึงยำ 
colistin (11.8%) ท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรรักษำโรคติดเชือ้ทำงกำรแพทย์ ก็พบอตัรำกำรดือ้ยำเพ่ิมสงูขึน้ในปี 2558 
ด้วยเช่นกัน ยำท่ีมีระดบัควำมเข้มข้นต ่ำสุดท่ีสำมำรถยับยัง้กำรเจริญเติบโตของเชือ้ได้ท่ี 50% (MIC50) และ 90% 
(MIC90) ท่ีมีค่ำสูงกว่ำ 256 mg/L ซึ่งพบตลอดระยะเวลำ 3 ปี บ่งชีถ้ึงชนิดของยำต้ำนจุลชีพท่ีให้ผลกำรดือ้ยำสูง 
ได้แก่ ampicillin, nalidixic acid, sulfamethoxazole และ trimethoprim (Table 2) 

เชือ้มีแนวโน้มกำรดือ้ยำต้ำนจลุชีพเพ่ิมขึน้ในแต่ละปี โดยในปี 2556 และ 2557 พบเชือ้มีควำมไวต่อยำต้ำน
จุลชีพ 3.7% และ 2.8% สดัส่วนกำรดือ้ยำตัง้แต่ 1 ชนิดขึน้ไปพบ 96.3% และ 97.2% ในขณะท่ีปี 2558 พบเชือ้ดือ้
ยำตัง้แต่ 1 ชนิดขึน้ไป 100% อัตรำกำรดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกันเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2556, 2557 และ 2558 
จำก 70.9% เป็น 85.9% และ 99.1% ในขณะท่ีรูปแบบเชือ้ดือ้ยำ ampicillin, chloramphenicol, streptomycin, 
sulfamethoxazole และ tetracycline (ACSSuT) พบเพ่ิมขึน้จำก 8.2% เป็น 13.1% และ 38.2% ส่วนรูปแบบกำรดือ้
ยำ ampicillin, streptomycin, sulfamethoxazole และ tetracycline (ASSuT) พบเพ่ิมขึน้เช่นเดียวกันจำก 12.7% 
เป็น 14.0% และ 18.2% เชือ้ซีโรไทป์ Enteritidis ซึง่พบเพียง 5 ไอโซเลท ในปี 2557 เป็นเชือ้ดือ้ยำตัง้แต ่3 ชนิดขึน้ไป
และพบกำรดือ้ยำในรูปแบบ ACSSuT 20.0% (Table 3) ในขณะท่ีปี 2556 พบซีโรไทป์ Enteritidis 1 ไอโซเลท มี
ลักษณะแสดงออกต่อกำรดือ้ยำ chloramphenicol, nalidixic acid, sulfamethoxazole และ trimethoprim ส่วนปี 
2558 ไม่พบซีโรไทป์ Enteritidis จำกมลูไก่เนือ้ท่ีตรวจสอบ อย่ำงไรก็ตำมเชือ้ดือ้ยำสงูไม่จ ำเพำะเฉพำะซีโรไทป์ท่ีพบ
บ่อย เชือ้ซีโรไทป์อื่นๆ ก็พบแนวโน้มกำรดือ้ยำเพ่ิมสงูขึน้อย่ำงตอ่เน่ืองเช่นเดียวกนั (ไมไ่ด้แสดงผลในตำรำง) 

ระหวำ่งปี 2556-2558 พบกำรแพร่กระจำยยีนดือ้ยำในเชือ้แซลโมเนลลำอย่ำงกว้ำงขวำง สดัส่วนกำรพบ
ยีนดือ้ยำในปี 2556 และ 2557 พบ integrase gene ชนิด intl1 58.2% และ 48.1% สว่น gyrase gene ชนิด gyrA 
พบ 67.9% และ 68.7% อย่ำงไรก็ตำมไม่พบยีนดือ้ยำ 24.6% และ 24.3% จำกเชือ้ท่ีตรวจในปี 2556 และปี 2557 
ในขณะท่ีปี 2558 พบยีน intl1 เพ่ิมขึน้เป็น 76.4% และพบยีน gyrA 100% ยีนท่ีควบคุมกำรดือ้ยำ (resistance 
gene) ท่ีพบบ่อยในช่วงปี 2556 และ 2557 คือยีน blaTEM 52.2% และ 48.6% สว่นปี 2558 มีสดัส่วนกำรพบยีนดือ้
ยำทุกชนิดเพ่ิมขึน้ ท่ีพบบ่อยคือ blaTEM (80.9%), sul I (97.3%) และ tet A (83.6%) เชือ้ท่ีมีกำรแสดงออกใน
รูปแบบกำรดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกันและพบยีนชนิด intl1 พบ 43.3% ในปี 2556 และ 39.7% ในปี 2557 ส่วนปี 
2558 พบเพ่ิมขึน้เป็น 75.5% ยีนดือ้ยำในเชือ้ซีโรไทป์ Enteritidis ซึง่พบในปี 2557 ท่ีพบบ่อย ได้แก่ gyrA (80.0%) 
และ blaTEM (60.0%) (Table 4) ส่ วนซี โรไท ป์  Enteritidis ท่ีพบในปี  2556 พบ ยีนดื อ้ยำ gyrA และ  blaTEM 
เช่นเดียวกนั โดยรวมพบวำ่เชือ้ท่ีทดสอบทัง้หมด 458 ไอโซเลท พบลกัษณะแสดงออกต่อกำรดือ้ยำต้ำนจลุชีพอย่ำง
น้อย 1 ชนิดขึน้ไป 97.6% (447 ไอโซเลท) โดยเชือ้ท่ีดือ้ยำต้ำนจุลชีพทัง้หมดดงักลำ่วพบยีนดือ้ยำที่เลือกตรวจสอบ
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ตัง้แต่ 1 ชนิดขึน้ไป 82.3% (368/447) ในขณะเดียวกนัตรวจพบเชือ้ท่ียงัคงไวตอ่ยำต้ำนจลุชีพท่ีทดสอบแตม่ียีนดือ้
ยำอย่ำงน้อย 1 ชนิด 45.4% (5/11) สัดส่วนกำรพบยีนดือ้ยำไม่จ ำเพำะเฉพำะเชื อ้ซีโรไทป์ท่ีพบบ่อย แต่กำร
แพร่กระจำยยีนดือ้ยำสมัพนัธ์กบัอตัรำกำรดือ้ยำท่ีเพ่ิมสงูขึน้ (ไมไ่ด้แสดงผลในตำรำง) 
Table 2.   Minimal inhibitory concentrations (MICs) and resistance of Salmonella isolates to antimicrobial  

agents, 2013-2015 
  Antimicrobial   
(Resistance   

breakpoint) a 

Year % R [95% CI] d 

Percentage of isolates at each MIC (mg/L) 
MIC50 
(mg/L) 

MIC90 
(mg/L)  0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32 64 128 256 > 256 

Gentamicin 2013 26.9 22.9-39.1 3.7 6.7 43.3 15.7 3.7 1.5 1.5 4.5 15.0 2.2 1.5 0.7  0.5 32 

(MIC  2) 2014 14.9 13.7-24.6  2.8 44.0 34.6 3.7 2.3  3.7 4.2 3.7 0.5  0.5 1 16 

 2015 27.3 95.0-100    0.9 71.8 4.5 3.6  0.9 4.5 2.8 5.5 5.5 2 256 

Streptomycin b  2013 22.4 23.6-39.9     1.5 12.6 23.9 30.6 9.0 3.7 6.0 6.0 6.7 16 256 

(MIC  64) 2014 39.2 42.2-56.0     2.0 0.9 21.5 26.6 9.8 8.4 6.1 10.7 14.0 16 >256 

 2015 70.9 74.3-89.3       2.7 14.6 11.8 8.2 8.2 4.5 50.0 256 >256 
Ampicillin 2013 75.5 75.4-88.8    12.7  4.3 7.5 0.8 0.8 2.2  6.0 65.7 >256 >256 

(MIC  8) 2014 77.2 75.9-86.7    8.8 8.4 0.9 4.7 0.5  0.5 0.5  75.7 >256 >256 

 2015 99.1 96.7-100       0.9 0.9     98.2 >256 >256 

Ciprofloxacin c 2013 56.0 47.1-64.5 19.4 17.9 6.7 6.7 9.7 5.9 3.0 9.7 9.0 9.0 1.5 1.5  1 64 

(MIC  1) 2014 59.4 52.4-66.0 16.8 12.6 11.2 9.3 8.9 4.7 15.9 20.6      1 16 

 2015 84.5 76.4-90.7 9.1  6.4 2.7 4.5 0.9 17.3 56.4  2.7    16 16 
Nalidixic acid 2013 85.8 82.2-93.6 0.7    0.7 7.5 2.3 3.0 1.5 0.7 2.3 3.7 77.6 >256 >256 

(MIC  16) 2014 79.0 75.4-86.3     1.9 7.0 9.8 2.3 2.8 1.4 8.0 14.0 52.8 >256 >256 

 2015 99.1 95.0-100       0.9    3.7 0.9 94.5 >256 >256 
Sulfamethoxazole  2013 56.7 53.9-70.9       1.5 10.5 13.4 5.2 6.7 6.0 56.7 >256 >256 

(MIC  256) 2014 78.1 74.7-85.5       0.5 4.2 4.2 2.3 8.4 2.3 78.1 >256 >256 

 2015 92.7 86.2-96.8         4.6 2.7   92.7 >256 >256 
Trimethoprim 2013 58.9 57.0-73.7 3.7 25.4 2.3 3.0 6.7 0.7  2.3 0.7   0.7 54.5 >256 >256 

(MIC  2) 2014 72.0 69.9-81.7 1.9 13.1 2.3 6.5 4.2   0.5 1.4 3.7 1.9  64.5 >256 >256 

 2015 60.0 50.2-69.2 30.0 6.4  3.6        0.9 59.1 >256 >256 
Chloramphenicol  2013 29.0 24.3-40.7      3.0 64.9 3.0  7.5 6.0 14.9 0.7 8 256 

(MIC  16) 2014 40.7 39.0-52.7      13.6 40.7 5.1 3.7 1.9 10.7 19.6 4.7 8 256 

 2015 56.4 49.3-68.4      5.4 35.5 2.7 6.4 10.0 20.0 17.3 2.7 32 256 
Tetracycline 2013 56.1 48.6-66.0    14.9 17.1 10.4 1.5 3.0 3.0 7.5 18.7 18.7 5.2 32 256 

(MIC  8) 2014 77.6 74.7-85.5    5.1 4.7 9.8 2.8 3.3 2.8 12.1 31.8 23.4 4.2 128 256 

 2015 82.7 75.4-90.0     12.7 3.6 1.0 2.7 1.8 17.3 42.7 14.6 3.6 128 256 
Colistin  2013 2.9 0.8-7.5   72.5 24.6  0.7  1.5     0.7 0.5 1 

(MIC  2) 2014 0.5 0.3-3.3  0.5 73.3 25.2 0.5        0.5 0.5 1 

 2015 11.8 10.7-25.7   40.0 42.7 5.5 4.5   0.9   0.9 5.5 1 4 
a  EUCAST ECOFF breakpoint (EUCAST: European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing; ECOFFs : epidemiological cut-off values; EFSA, 2016) 
b  NARMS breakpoint (National Antimicrobial Resistance Monitoring Systems, 2010)  
c  CLSI  breakpoint  (CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute, 2014) 
 d 95% confidence intervals for percent resistant (%R) were calculated using the Clopper-Pearson exact method 
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Table 3.  Resistance pattern of Salmonella isolates, 2013-2015 

Year 
Salmonella serotype Percentage of Salmonella resistant to antimicrobial agent classes (number of isolate) 

 
R type ** 

(no. of isolate) 0  1    2    3 MDR   4    5    6    7  * ACSSuT ASSuT 

2013 

Agona 
(12) 

0 100  
(12) 

0  
 

58.3  
(7) 

50.0  
(6) 

33.3  
(4) 

0  
 

0  0 
 

33.3  
(4) 

Albany 
(18) 

0 0 100  
(18) 

94.4  
(17) 

66.7 
(12) 

61.1  
(11) 

0  
 

0  0  
 

5.6  
(1) 

Amsterdam 
(17) 

11.8  
(2) 

88.2  
(15) 

70.6  
(12) 

35.3  
(6) 

23.5  
(4) 

17.6  
(3) 

0 0  0 11.8  
(2) 

Give 
(16) 

0 0 100  
(16) 

81.3  
(13) 

56.3  
(9) 

25.0  
(4) 

0 0  0 6.3  
(1) 

Schwarzengrund 
(22) 

0 0 100  
(22) 

0 90.9 
(20) 

86.4  
(19) 

45.5  
(10) 

0  40.9  
(9) 

4.5  
(1) 

Others 
(49) 

6.1  
(3) 

93.9  
(46) 

87.8  
(43) 

65.3  
(32) 

40.8  
(20) 

26.5  
(13) 

6.1  
(3) 

0 
 

 4.1  
(2) 

16.3  
(8) 

Total 
(134) 

3.7  
(5) 

96.3  
(129) 

88.1  
(118) 

70.9  
(95) 

53.0  
(71) 

40.3  
(54) 

9.7  
(13) 

0 
 

 8.2  
(11) 

12.7  
(17) 

2014 

Agona 
(17) 

0 0 0 
100  
(17) 

88.2  
(15) 

64.7  
(11) 

35.3  
(6) 

0  35.3  
(6) 

29.4  
(5) 

Albany 
(29) 

0 0 100  
(29) 

96.6  
(28) 

89.7  
(26) 

82.8  
(24) 

31.0  
(9) 

0  20.7  
(6) 

0 

Give 
(17) 

0 0 100  
(17) 

0 94.1  
(16) 

58.8  
(10) 

17.6  
(3) 

0  11.8 
(2) 

11.8  
(2) 

Kentucky 
(26) 

0 0 0 0 100  
(26) 

53.8  
(14) 

3.8  
(1) 

0  3.8  
(1) 

42.3  
(11) 

Saintpaul 
(11) 

0 0 100  
(11) 

72.7  
(8) 

54.5  
(6) 

27.3  
(3) 

18.2  
(2) 

0  18.2  
(2) 

9.1  
(1) 

Enteritidis 
(5) 

0 0 0 100  
(5) 

60.0 
(3) 

0 20.0 
(1) 

0  20.0 
(1) 

0 

Others 
(109) 

5.3  
(6) 

94.5  
(103) 

86.2  
(94) 

77.1  
(84) 

62.4  
(68) 

41.3  
(45) 

14.7  
(16) 

0.9 
(1) 

 9.2  
(10) 

11.0 
(12) 

Total 
(214) 

2.8  
(6) 

97.2  
(208) 

92.9  
(199) 

85.9  
(184) 

74.8  
(160) 

50.5  
(108) 

17.8  
(38) 

0.5 
(1) 

 13.1  
(28) 

14.0  
(30) 

2015 

Agona 
(15) 

0 0 0 0 0 100  
(15) 

46.7 
(7) 

0 
 

 46.7  
(7) 

46.7  
(7) 

Albany 
(23) 

0 0 0 100  
(23) 

95.7  
(22) 

69.6  
(16) 

52.2 
(12) 

4.3  
(1) 

 34.8  
(8) 

21.7  
(5) 

Give 
(18) 

0 0 0 0 100  
(18) 

94.4  
(17) 

66.7 
(12) 

16.7 
(3) 

 61.1  
(11) 

0 

Kentucky 
(25) 

0 0 0 0 100  
(25) 

72.0  
(18) 

24.0 
(6) 

4.0 
(1) 

 24.0  
(6) 

24.0  
(6) 

Others 
(29) 

0 3.4 
(1) 

0  
0 

96.6  
(28) 

80.2  
(25) 

75.9  
(22) 

34.5  
(10) 

10.3  
(3) 

 34.5  
(10) 

6.9  
(2) 

Total 
(110) 

100 
(110) 

100 
(110) 

100 
(110)  

99.1  
(109) 

94.5 
(104) 

75.5 
 (83) 

42.7 
(47) 

7.3 
(8) 

 38.2  
(42) 

18.2  
(20) 
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MDR multidrug resistance *  number of antimicrobial classes  **   R type ACSSuT : resistance to ampicillin, chloramphenicol, streptomycin, 
sulfamethoxazole, tetracycline;  ASSuT : resistance to ampicillin, streptomycin, sulfamethoxazole, tetracycline 
 

Table 4. Frequency of genes detected in Salmonella isolates, 2013-2015 

Year 
Serotype  Percentage of each gene detected (number of isolates) % of intl1-MDR ** 

(no. of isolate) nd* intl1 gyrA blaTEM sul I sul II sul III tet A tet B tet G dhfr (no. of isolate) 

2013 

Agona 
(12) 

25.0 
(3) 

41.7  
(5) 

33.3  
(4) 

66.7  
(8) 

16.7  
(2) 

0 33.3  
(4) 

0 0 0 16.7  
(2) 

41.7 
(5) 

Albany 
(18) 

11.1 
(2) 

77.8  
(14) 

83.3  
(15) 

22.2  
(4) 

61.1  
(11) 

0 5.6  
(1) 

0 0 61.1  
(11) 

61.1  
(11) 

72.2 
(13) 

Amsterdam 
(17) 

52.9 
(9) 

41.2  
(7) 

41.2  
(7) 

41.2 
(7) 

23.5  
(4) 

5.9  
(1) 

5.9  
(1) 

11.8  
(2) 

0 17.6  
(3) 

23.5  
(4) 

17.6 
(3) 

Give 
(16) 

31.3 
(5) 

62.5  
(10) 

62.5  
(10) 

62.5  
(10) 

31.3  
(5) 

12.5  
(2) 

18.8  
(3) 

25.0  
(4) 

0 25.0 
(4) 

37.5  
(6) 

56.3 
(9) 

Schwarzengrund 
(22) 

22.7 
(5) 

68.2  
(15) 

77.3  
(17) 

59.1  
(13) 

54.5  
(12) 

9.1  
(2) 

50.0  
(11) 

36.4  
(8) 

0 13.6  
(3) 

18.2  
(4) 

59.1 
(13) 

Others 
(49) 

19.4 
(9) 

55.1  
(27) 

77.6  
(38) 

57.1  
(28) 

32.7  
(16) 

10.2  
(5) 

12.2  
(6) 

10.2  
(5) 

0 20.4  
(10) 

24.5  
(12) 

30.6 
(15) 

Total  
(134) 

24.6 
(33) 

58.2  
(78) 

67.9  
(91) 

52.2  
(70) 

37.3  
(50) 

7.5  
(10) 

19.4  
(26) 

14.2  
(19) 

0 23.1  
(31) 

29.1  
(39) 

43.3 
(58) 

2014 

Agona 
(17) 

23.5 
(4) 

47.1  
(8) 

64.7  
(11) 

58.8  
(10) 

29.4  
(5) 

17.6  
(3) 

23.5  
(4) 

17.6  
(3) 

0 5.9  
(1) 

29.4  
(5) 

47.1 
(8) 

Albany 
(29) 

6.9 
(2) 

48.3  
(14) 

82.8  
(24) 

27.6  
(8) 

31.0  
(9) 

6.9  
(2) 

6.9  
(2) 

0 0 27.6  
(8) 

58.6  
(17) 

44.8 
(13) 

Give 
(17) 

0 70.6  
(12) 

94.1  
(16) 

94.1  
(16) 

29.4  
(5) 

17.6  
(3) 

11.8  
(2) 

5.9  
(1) 

0 17.6  
(3) 

23.5 
(4) 

64.7 
(11) 

Kentucky 
(26) 

73.1 
(19) 

19.2  
(5) 

23.1  
(6) 

23.1  
(6) 

19.2  
(5) 

3.8  
(1) 

3.8  
(1) 

0 0 0 3.8  
(1) 

19.2 
(5) 

Saintpaul 
(11) 

9.1 
(1) 

36.4  
(4) 

72.7  
(8) 

81.8  
(9) 

18.2  
(2) 

0 9.1  
(1) 

9.1  
(1) 

0 0 36.4 
(4) 

36.4 
(4) 

Enteritidis 
(5) 

20.0 
(1) 

40.0 
(2) 

80.0 
(4) 

60.0 
(3) 

20.0 
(1) 

40.0 
(2) 

0 40.0 
(2) 

0 0 20.0 
(1) 

40.0 
(2) 

Others 
(109) 

22.9 
(25) 

53.2  
(58) 

71.5  
(78) 

47.7 
(52) 

28.4 
(36) 

12.8  
(14) 

9.2  
(10) 

9.2  
(10) 

0 12.8 
(14) 

19.3 
(21) 

38.5 
(42) 

Total 
(214) 

24.3 
(52) 

48.1 
(103) 

68.7  
(147) 

48.6 
(104) 

29.4 
(63) 

11.7  
(25) 

9.3  
(20) 

7.9  
(17) 

0 12.1  
(26) 

27.8 
(53) 

39.7 
(85) 

2015 

Agona 
(15) 

0 93.3  
(14) 

100  
(15) 

93.3  
(14) 

93.3  
(14) 

60.0  
(9) 

66.7  
(10) 

80.0  
(12) 

6.7  
(1) 

40.0  
(6) 

46.7  
(7) 

93.3 
(14) 

Albany 
(23) 

0 69.6  
(16) 

100  
(23) 

65.2  
(15) 

100  
(23) 

52.2  
(12) 

13.0  
(3) 

86.9  
(20) 

8.7  
(2) 

47.8  
(11) 

56.5  
(13) 

69.6 
(16) 

Give 
(18) 

0 100  
(18) 

100  
(18) 

88.9 
(16) 

100  
(18) 

27.8  
(5) 

50.0  
(9) 

88.9  
(16) 

5.6 
(1) 

61.1 
(11) 

72.2  
(13) 

100 
(18) 

Kentucky 
(25) 

0 56.0  
(14) 

100  
(25) 

96.0  
(24) 

100  
(25) 

56.0  
(14) 

16.0  
(4) 

92.0  
(23) 

4.0 
(1) 

32.0  
(8) 

36.0  
(9) 

56.0 
(14) 

Others 
(29) 

0 75.9  
(22) 

100  
(29) 

68.9  
(20) 

93.1  
(27) 

55.2 
(16) 

24.1  
(7) 

72.4  
(21) 

0 58.6  
(17) 

68.9  
(20) 

72.4 
(21) 
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Total 
(110) 

0 76.4  
(84) 

100  
(110) 

80.9  
(89) 

97.3  
(107) 

50.9  
(56) 

30.0  
(33) 

83.6  
(92) 

4.5  
(5) 

48.2  
(53) 

56.4  
(62) 

75.5 
(83) 

* nd : gene not detected  ** intl1- MDR : integrase gene and multidrug resistance  
 

วิจารณ์และสรุป 

ผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำเชือ้แซลโมเนลลำท่ีแยกได้จำกมูลไก่เนือ้ในภำคตะวนัตก ระหว่ำงปี 2556-
2558 มีอตัรำกำรดือ้ยำสงูและพบกำรแพร่กระจำยเพ่ิมขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง โดยเฉพำะในปี 2558 พบสดัสว่นเชือ้ดือ้ยำ
สู ง ต่ อ ย ำ  streptomycin, ampicillin, sulfamethoxazole, tetracycline, ciprofloxacin แ ล ะ  nalidixic acid 
สอดคล้องกบัผลกำรศกึษำของ Sanpong et al. (2010) ท่ีพบว่ำเชือ้แซลโมเนลลำจำกสกุรมีอตัรำกำรดือ้ยำสงูต่อ 
sulfamethoxazole, tetracycline, ampicillin และ streptomycin ในขณะท่ีข้อมูลจำก EFSA (2016) รำยงำนว่ำ
เชือ้แซลโมเนลลำจำกเนือ้ไก่มีอตัรำกำรดือ้ยำสงูสดุต่อ ciprofloxacin และ nalidixic acid  และพบเชือ้ดือ้ยำบ่อย
ต่อ tetracycline, ampicillin และ sulfamethoxazole ส่วนเชือ้ท่ีพบจำกคนก็มีสดัส่วนกำรดือ้ยำสูงต่อ ampicillin, 
sulfonamides และ tetracyclines อย่ำงไรก็ตำมผลกำรศึกษำครัง้นีแ้ตกต่ำงจำกกำรศึกษำโดย Sanpong et al. 
(2010) ซึง่พบว่ำเชือ้แซลโมเนลลำท่ีทดสอบทกุตวัมีควำมไวต่อยำ ciprofloxacin ในขณะท่ี EFSA (2016) รำยงำน
ว่ำโดยรวมเชือ้ท่ีพบจำกคนดือ้ยำ ciprofloxacin ค่อนข้ำงต ่ำ กำรศึกษำครัง้นีพ้บเชือ้ดือ้ยำ chloramphenicol ซึ่ง
เป็นยำท่ีห้ำมใช้ในกระบวนกำรผลิตสตัว์เพ่ือเป็นอำหำร (Ghadevaru, 2014) มีอตัรำกำรดือ้ยำเพ่ิมขึน้แบบต่อเน่ือง 
(29.0-56.4%) โดยมีสดัส่วนกำรดือ้ยำสูงกว่ำเชือ้ท่ีพบในเนือ้ไก่ (0.6-6.2%) (EFSA, 2016) ในขณะเดียวกันพบเชือ้
ดือ้ยำ colistin ซึ่งเป็นตวัเลือกสุดท้ำยในกำรรักษำโรคติดเชือ้ในทำงกำรแพทย์ (EMA, 2013) มีอัตรำกำรดือ้ยำ
เพ่ิมขึน้ (0.5-11.8%) แต่ยังคงพบต ่ำกว่ำอัตรำกำรดือ้ยำในเชือ้ท่ีพบจำกเนือ้ไก่ (2.4-14.0%) (EFSA, 2016) 
อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วนกำรพบเชือ้ดือ้ยำท่ีเพ่ิมสูงขึน้จำกกำรศึกษำครัง้นีส้่วนหนึ่งอำจมำจำกกำรใช้ค่ำ cut-off 
ทำงด้ำนระบำดวิทยำ (EFSA, 2016) ท่ีก ำหนดระดบั MICs breakpoint ของยำต ่ำกวำ่คำ่ทำงคลินิกมำก  

กำรศึกษำครัง้นีพ้บเชือ้แซลโมเนลลำท่ีไวต่อยำต้ำนจุลชีพน้อยมำกและมีแนวโน้มต ่ำลงจำก 3.7% ในปี 
2557 เป็น 2.8% ในปี 2557 สว่นปี 2558 พบ 100% เป็นเชือ้ดือ้ยำอย่ำงน้อย 1 ชนิด  โดยรวมพบเชือ้ดือ้ยำตัง้แต ่1 
คลำสขึน้ไป 96.3%-100% ส่วนเชือ้ดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกันพบ 70.9-99.1% สอดคล้องกับกำรศึกษำโดยภำวิน
และคณะ (2551) พบเชือ้แซลโมเนลลำท่ีแยกได้จำกสตัว์บริโภคในประเทศไทยดือ้ยำมำกกวำ่ชนิดเดียว 95% และ
เป็นเชือ้ดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกัน 91% ในขณะท่ีรุ่งทิพย์และอลงกร (2553) พบว่ำเชือ้ท่ีแยกได้จำกสุกรและผู้ ป่วย 
87.8% เป็นเชือ้ดือ้ยำอย่ำงน้อย 1 ชนิด และ 58.8% เป็นเชือ้ดือ้ยำหลำยชนิดพร้อมกัน และจำกกำรศึกษำโดย 
Sanpong et al. (2010) พบเชือ้จำกสกุรดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกนั 91.74% กำรศกึษำครัง้นีต้ำ่งจำกข้อมลูท่ีรำยงำน
โดย EFSA (2016) ซึ่งพบว่ำเชือ้ท่ีพบในฝูงไก่เนือ้มีควำมไวต่อยำต้ำนจุลชีพ 0-91.7% และมีอัตรำกำรดือ้ยำ
มำกกว่ำ 1 ชนิด 5.6-100% ในขณะท่ีกำรศึกษำเชือ้แซลโมเนลลำจำกฟำร์มไก่เนือ้ในจังหวดัเชียงใหม่และล ำพูน
ภำคเหนือของประเทศไทยโดย Na Lampang et al. (2014) พบเชือ้ท่ีแยกได้จำกไก่ 51.4% และจำกสิ่งแวดล้อมใน
ฟำร์ม 72% ยงัคงมีควำมไวตอ่ยำต้ำนจลุชีพ โดยพบเชือ้ดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกนั 4% ในขณะท่ีข้อมลูจำก NARMS 
(2013) รำยงำนวำ่ไม่พบเชือ้ดือ้ตอ่ยำท่ีทดสอบในเชือ้แซลโมเนลลำท่ีพบจำกคน 85% และ 81% ในปี 2012 และปี 
2013 ส ำหรับรูปแบบกำรดือ้ยำร่วมกนัระหว่ำง ampicillin, chloramphenicol, streptomycin, sulfamethoxazole 
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และ tetracycline (ACSSuT) ซึ่งเก่ียวข้องกับกำรเจ็บป่วยท่ีรุนแรงและพบกำรแพร่กระจำยในคน (Varma et al., 
2005) กำรศึกษำครัง้นีพ้บ 8.2-38.2% โดยซีโรไทป์ท่ีพบบ่อยและเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ืองคือ Agona 0-46.7%, 
Albany 0-34.8% และ Give 0-61.1% ส่วนซีโรไทป์ Enteritidis ท่ีพบกำรติดเชือ้แพร่ระบำดในหลำยประเทศ 
(ECDC/EFSA, 2014) พบเชือ้ดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกันตัง้แต่ 3 คลำสขึน้ไป 100% โดยพบรูปแบบกำรดือ้ยำ 
ACSSuT 20.0% แตกต่ำงจำกท่ีมีในรำยงำนสรุปข้อมูลกำรเฝ้ำระวังในระบบกำรตรวจสอบเชือ้ดือ้ยำแห่งชำติ 
NARMS (2013) ท่ีพบเชือ้แซลโมเนลลำดือ้ยำรูปแบบ ACSSuT 3% โดยพบรูปแบบกำรดือ้ยำ ACSSuT มำกท่ีสดุ
ในซี โรไทป์  Typhimurium 12%, Newport 5% และ Dublin 83% ส่วน รูปแบบกำรดื อ้ยำท่ีคล้ำยกันอย่ำง 
ampicillin, streptomycin, sulfamethoxazole และ tetracycline (ASSuT) กำรศึกษำครัง้นีพ้บ 12.7-18.2% ซีโร
ไทป์ท่ีพบรูปแบบกำรดือ้ยำนีบ้่อยท่ีสุดคือ Agona 29.4-46.7% แตกต่ำงจำกสรุปข้อมลูกำรเฝ้ำระวงัของ NARMS 
(2013) ท่ีพบเชือ้มีรูปแบบกำรดือ้ยำ ASSuT 3% โดยพบบ่อย 47% ในซีโรไทป์ I 4,[5],12:i  โดยรวมจำกกำรศึกษำ
ครัง้นีพ้บสดัส่วนกำรดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกันรวมถึงรูปแบบกำรดือ้ยำ ACSSuT และ ASSuT มีอตัรำกำรพบเพ่ิมขึน้
อย่ำงต่อเน่ือง แสดงให้เห็นว่ำเชือ้ดือ้ยำในพืน้ท่ีท่ีศกึษำมีกำรแพร่กระจำยอย่ำงกว้ำงขวำง กำรเกิดเชือ้ดือ้ยำหลำย
ชนิดร่วมกนัท่ีพบเพ่ิมขึน้มีควำมเป็นไปได้วำ่อำจเกิดจำกกำรใช้ยำหลำยชนิดในระหวำ่งขัน้ตอนกำรเลีย้งสตัว์ 

ผลกำรศึกษำยีนท่ีเก่ียวข้องกับพันธุกรรมท่ีสำมำรถเคลื่อนท่ีได้อย่ำง class 1 integron พบ integrase 
gene ชนิด intl1 48.1-76.4% ต่ำงจำกกำรศึกษำโดยภำวินและคณะ (2551) ท่ีพบว่ำเชือ้แซลโมเนลลำจำกสตัว์
บริโภค 91% มี integrase gene (intl1) ในขณะท่ีรุ่งทิพย์และอลงกร (2553) พบว่ำเชือ้จำกสุกรและผู้ ป่วยมียีน 
intl1 28.2% และจำกกำรศึกษำแบคทีเรียดือ้ยำต้ำนจุลชีพท่ีปนเปือ้นในเนือ้ไก่ท่ีซุปเปอร์มำเกตในกรุงเทพฯ โดย 
Chaisatit et al. (2012) พบยีน intl1 ในเชือ้แซลโมเนลลำ 42.9% กำรศึกษำครัง้นีพ้บ gyrase gene ชนิด gyrA 
96.3-100% กำรพบยีนดงักล่ำวถือเป็นกำรคดักรองเบือ้งต้นถึงควำมเป็นไปได้ท่ีจะพบกำรเปลี่ยนแปลงในส่วน
โครงสร้ำงโครโมโซมของเชือ้ ไม่ได้ศึกษำเชิงลึกถึงล ำดบัเบสท่ีสำมำรถบอกได้ถึงกลไกและต ำแหน่งท่ีท ำให้เชือ้
กลำยพันธุ์และดือ้ต่อยำในกลุ่ม quinolone อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วนกำรพบยีน gyrA สัมพันธ์กับอัตรำกำรดือ้ยำ 
nalidixic acid ท่ีพบสงูสุดถึง 99.1% ในส่วนของยีนท่ีควบคมุกำรดือ้ยำจำกกำรศกึษำครัง้นีพ้บว่ำสดัส่วนกำรพบ
ยีนดือ้ยำในแต่ละปีมีควำมผันแปรต่ำงกันในเชือ้แต่ละซีโรไทป์ ยีนดือ้ยำท่ีพบบ่อยสอดคล้องกับชนิดยำท่ีมีอตัรำ
กำรดือ้ยำสูง สดัส่วนเชือ้ดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกันท่ีมียีนชนิด intl1 พบ 39.7-75.5% ในขณะท่ีเชือ้ดือ้ยำส่วนหนึ่ง
ตรวจไม่พบยีนดือ้ยำท่ีเลือกทดสอบ อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำครัง้นีไ้ม่ได้ลงลึกถึงกำรปรำกฏตวัของยีนดือ้ยำใน 
class 1 integron และกำรตรวจสอบยีนท่ีควบคุมกำรดือ้ยำเลือกตรวจตำมชนิดยำท่ีพบอตัรำเชือ้ดือ้ยำสูง ได้แก่ 
ampicillin, sulfamethoxazole, trimethoprim และ tetracycline มีควำมเป็นไปได้ท่ีอำจมีกลไกหรือยีนดือ้ยำอื่นๆ 
ซึง่เป็นสำเหตทุ ำให้เกิดเชือ้ดือ้ยำได้มำกกวำ่นี ้ 

เชือ้แซลโมเนลลำท่ีแยกได้จำกมูลไก่เนือ้ในพืน้ท่ีภำคตะวันตก ระหว่ำงปี 2556-2558 มีลักษณะกำร
แสดงออกต่อกำรดือ้ยำต้ำนจุลชีพในรูปแบบกำรดือ้ยำหลำยชนิดร่วมกนัสงู คำ่ควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถยบัยัง้
กำรเจริญเติบโตของเชือ้ได้ (MICs) มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ืองทัง้ยำท่ีใช้อย่ำงแพร่หลำยในสัตว์ ยำท่ีมี
ข้อบงัคบัห้ำมใช้ในกระบวนกำรผลิตสตัว์เพ่ือเป็นอำหำร รวมถึงยำท่ีมีควำมจ ำเป็นซึง่สงวนไว้ส ำหรับกำรรักษำโรค
ติดเชือ้ในคน ในขณะเดียวกันก็พบกำรแพร่กระจำยยีนดือ้ยำอย่ำงกว้ำงขวำงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้เช่นเดียวกัน 
กำรก ำหนดมำตรกำรและมีกำรบงัคบัใช้กฎหมำยท่ีควบคมุกำรใช้ยำอย่ำงเคร่งครัด รวมถงึมีนโยบำยในกำรควบคมุ 
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ป้องกนัและแก้ไขปัญหำเชือ้ดือ้ยำอย่ำงต่อเน่ือง เป็นส่วนส ำคญัท่ีจะลดกำรเกิดและกำรแพร่กระจำยเชือ้ดือ้ยำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การป้องกันโรคสัตว์ปีก  
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียน โครงการตามพระราชด าริ  

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

นางน้องนุช  สาสะกุล1/  นำงเรืองสรีุย์  วงษ์ทองสำลี1/  นำงสำวกำญจนำ  ธรรมรัตน์1/นำยชตุิพนธ์  ศิริมงคลรัตน์2/ 
 

บทคัดย่อ 
 

กำรวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้1) เพ่ือพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ืองกำรป้องกนัโรคสตัว์ปีก 
ส ำหรับผู้ เข้ำร่วมโครงกำรสง่เสริมกำรเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี 2) เพ่ือหำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้ำงขึน้ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนระหวำ่งกำรเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัวิธีกำรสอนปกติ กลุม่ตวัอย่ำงท่ีศกึษำ เป็น
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีท่ี 5 โรงเรียนต ำรวจตระเวณชำยแดน จงัหวดักำญจนบรีุ ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสง่เสริมกำร
เลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียนโครงกำรพระรำชด ำริ สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี แบ่งเป็น กลุม่ทดลอง 
56 คน และ กลุม่ควบคมุ 58 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบทดสอบ แบบฝึกหดั แบบประเมิน
คณุภำพด้ำนกำรพฒันำโปรแกรม โดยผู้ เช่ียวชำญด้ำนเนือ้หำ 3 คน และด้ำนเทคนิคกำรสร้ำง 3 คน ผลปรำกฎวำ่ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง กำรป้องกนัโรคสตัว์ปีก ได้รับกำรประเมินคณุภำพจำกผู้ เช่ียวชำญในระดบัดี 
กำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ ทำงกำรเรียนของนกัเรียนด้วยกำรทดสอบ คำ่ที (t–test) ผลกำรวิจยัปรำกฏวำ่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสทิธิภำพดี และกำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนระหวำ่งกลุม่ควบคมุและกลุม่
ทดลองไมแ่ตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุม่ทดลองมีผลสมัฤทธ์ิสงูกวำ่สรุปได้วำ่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง กำรป้องกนัโรคสตัว์ปีก สำมำรถน ำไปใช้สอนได้  
 

 

 

 

 

ค าส าคัญ: คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การป้องกันโรคสัตว์ปีก การเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียน โครงการตามพระราชด าริ  

เลขทะเบียนงานวิจัยรหสัวิจยั 54(1)-0511-012 
1/  กองงำนพระรำชด ำริและกิจกรรมพิเศษกรมปศสุตัว์พญำไท รำชเทวี กทม. 
2/  ส ำนกัควบคมุ ป้องกนั และบ ำบดัโรคสตัว์  กรมปศสุตัว์พญำไท รำชเทวี กทม. 
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Development of Computer-Assisted Instruction onPrevention of Avain Diseases forStudents 
Participating in Hen Production in School  

Project under Her Royal Highness Princess Sirinthorn 
 

Nongnuch  Sasaku1/Ruangsuree  Vongtongsalee1/Kanchana  Thammarat1/Chutipon  sirimongkolrat2/ 

 

Abstract 
 

 The purposes of the research were to : 1)Developmentof Computer AssistedInstructionon 

Prevention of Avain Diseases forstudent Hen Production in School Project under Her Royal Highness 

Princess Sirinthorn 2) to find out the efficiency of Computer-AssistedInstructiononPrevention of Avain 

Diseases 3)  to compare the learning achievement of students who learned fromComputer-

AssistedInstructionandthe conventional. The samples were twogroups of elementary schooling grade 

5 of Border patrol police schools,Kanjanaburi ProvinceforStudents Participating inHen Production in 

School Project under Her Royal Highness Princess Sirinthorn,5 6 samples were in experimental 

groupmethod and 5 8 samples were allocated controlled groupmethod by comparingthe test result 

before and after studying thecomputer-assistedinstruction onprevention of avain diseases selected by 

purposive sampling. The instruments used in this research were achievement tests, exercise, evaluation 

formsand Computer-AssistedInstruction onPrevention of Avain Diseases. The evaluation forms 

designed for the panel of experts and a questionnaire designed for the attendants.There were three 

experts to evaluat the content of the program and three experts evaluated the quality of program 

development. The Computer-AssistedInstruction onPrevention of Avain Diseases was rated by the 

content experts and program development experts at a “good” level.The attendants rated the 

developed Computer-AssistedInstruction at a “good” level as well.  t-test was used to analyze the data 

and compare the students’ learning achievement. It was found that the efficiency of the constructed 

Computer-AssistedInstruction wasat a “good” level.  The results of the dataanalysis incomparing the 

learning achievement test, between control groupsamples and experimental group samples revealed 

that the difference was not statisticallysignificant at the .05 level. It can be concluded that 

theComputer-AssistedInstruction. 

Key words:Computer-Assisted Instruction,  Prevention of Avain Diseases, Hen Production in School, Royal Project 

Scientific No. : 54(1)-0511-012 
1/ Division of Royal Initiative Affairs and Spacial Activities, Department of Livestock Development, Phaya Thai, BKK. 
2/Bureau of Disease Control and Veterinary Services, Department of Livestock Development, Phaya Thai, BKK. 
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บทน า 

 ภำยใต้กระแสโลกำภิวตัน์ท่ีปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว และมีควำมซบัซ้อนมำกขึน้ ประกอบกบักำรพัฒนำ

ของประเทศท่ีผ่ำนมำ ท่ีมุง่สู่สงัคมอตุสำหกรรม จนเกิดเป็นกำรพฒันำท่ีขำดควำมสมดลุและไมย่ัง่ยืนสง่ผลท ำให้มี

ควำมเหลื่อมล ำ้ของกำรกระจำยรำยได้ กำรกระจำยควำมเจริญ สงัคมชนบทเปลี่ยนเป็นสงัคมเมืองอย่ำงรวดเร็ว 

และอย่ำงต่อเน่ือง กำรพฒันำทำงวตัถุไม่สมดุลกบักำรพฒันำคน ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสื่อม

โทรม ขำดแคลน และเสื่อมถอยของวฒันธรรมสง่ผลตอ่คณุภำพชีวิตและวิถีกำรด ำรงชีวิตของประชำชนทัง้ประเทศ 

แม้กลุ่มชนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดำรก็ย่อมได้รับผลกระทบจำกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนีด้้วย  ผลท่ีเกิดขึน้หลำยอย่ำงได้

กลำยเป็นประเดน็ปัญหำวิกฤตของประเทศท่ีควรน ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำเดก็และเยำวชน

ในถ่ินทรุกนัดำรในอนำคต ดงันี ้

 1.เดก็และเยำวชนตกอยู่ในภำวะท่ีขำดแคลน ยำกล ำบำก และขำดโอกำส จะมีเพ่ิมมำกย่ิงขึน้ ทัง้นีเ้ป็นผล

จำกกำรพัฒนำท่ีท ำให้เศรษฐกิจและรำยได้ของคนในเมืองและคนในชนบทห่ำงไกลเกิดช่องว่ำงห่ำงกันมำกขึน้  

นอกจำกนีค้วำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ท ำให้เกิดภัยพิบัติต่ำงๆ ท่ีรุนแรงมำกขึน้ 

ประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำกภยัพิบตัิเหลำ่นีข้ยำยวงกว้ำงมำกขึน้ 

 2.กำรเปลี่ยนแปลงของปัญหำโภชนำกำรของประเทศ ท่ีเรียกว่ำเป็นโภชนำกำรในช่วงปรับเปลี่ยน ท่ีมีทัง้

กำรขำดสำรอำหำรและโภชนำกำรเกินร่วมกนั ดงัเช่นประเทศอื่นทัว่โลกก ำลงัประสบอยู่ ภำวกำรณ์ขำดสำรอำหำร 

อนัเน่ืองมำจำกควำมยำกจน ควำมไมม่ัน่คงทำงอำหำร และควำมไม่รู้ ยงัมีปรำกฏอยู่และอำจมีควำมรุนแรงมำขึน้

ในบำงพืน้ท่ี ในขณะท่ีภำวะโภชนำกำรเกินและอ้วนก ำลงัเป็นปัญหำท่ีเพ่ิมมำกขึน้และอย่ำงรวดเร็วในสงัคม ปัจจยั

ส ำคญัท่ีน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวก็คือ กำรพัฒนำเศรษฐกิจท่ีรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็ว กำรขยำยตวัของเมือง 

เทคโนโลยีต่ำงๆ มีควำมก้ำวหน้ำรวดเร็วมำก ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในวิถีกำรด ำรงชีวิตของประชำชน กำร

บริโภคอำหำรเปลี่ยนแปลงไปร่วมกบัภำวะแวดล้อมท่ีสง่เสริมให้เกิดโรคอ้วนท่ีพบได้ทัว่ไป 

 3.โรคติดต่อท่ีอบุัติขึน้ใหม่และโรคระบำดซ ำ้ท่ีเป็นผลกระทบจำกกระแสโลกำภิวตัน์  เช่น โรคไข้หวดัใหญ่ 

โรคไข้หวดันก เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบท่ีรุนแรงและบั่นทอนคุณภำพชีวิตของประชำชนหำกปรำศจำกแนวทำง

ป้องกนัและกำรแก้ไขปัญหำท่ีครบวงจร 

 4. กำรก้ำวเข้ำสู่ยุคสงัคมข่ำวสำรข้อมูล หรือท่ีเรียกว่ำ “สงัคมแห่งกำรเรียนรู้” ท ำให้เทคโนโลยีสำรสนเทศมี

บทบำทส ำคญัมำกย่ิงขึน้ แม้วำ่เทคโนโลยีสำรสนเทศจะได้รับกำรพฒันำเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้กำรกระจำย

ข้อมลูข่ำวสำรควำมรู้ต่ำงๆ และกำรสื่อสำรเป็นไปได้อย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็ว แต่ข้อมลูข่ำวสำรเหล่ำนัน้มีทัง้ท่ีเป็น

ประโยชน์และสิ่งท่ีไม่พึงประสงค์ ดังนัน้ สิ่งส ำคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ำกำรพัฒนำเทคโนโลยีคือ กำรพัฒนำคนให้มี

ภมูิคุ้มกนั มีศกัยภำพในกำรเลือกรับ วิเครำะห์ ตดัสินใจในข้อมลูเหล่ำนัน้(แผนพฒันำเด็กและเยำวชนในถ่ินทรุกนัดำร 

ตำมพระรำชด ำริ สมเดจ็พระรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี ฉบบัท่ี 4 พ.ศ.2550-2559) 
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 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โปรดเกล้ำฯ ให้ด ำเนินโครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำร

กลำงวนัในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีอำหำรกลำงวนัท่ีมีคณุค่ำทำงโภชนำกำรบริโภคตลอดช่วงกำรศึกษำ โดยใช้

ผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีผลิตได้ภำยในโรงเรียน มำประกอบอำหำร โดยมุ่งเน้นให้ครู ผู้ปกครอง และนกัเรียนร่วมกนัท ำ

กำรเกษตร ซึ่งนอกจำกจะช่วยแก้ไขปัญหำด้ำนทุพโภชนำกำรของนกัเรียนในถ่ินทุรกนัดำรแล้ว ยังได้รับควำมรู้ด้ำน

กำรเกษตรแผนใหมท่ี่สำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้ 

 ส ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกัน

ด ำเนินงำนในโครงกำรส่งเสริมกำรเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียนโครงกำรพระรำชด ำริ  เพ่ือให้โรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมี

ผลผลิตเพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักเรียน ตัง้แต่ปี 2542 เป็นต้นมำ และมีกำรคดัเลือกโรงเรียนเพ่ือเข้ำร่วม

โครงกำรเพ่ิมขึน้ทุกปี หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้โรงเรียน

สำมำรถด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด และสนองตำมแนวพระรำชด ำริ แต่ก็มีปัญหำอปุสรรคท่ี

ท ำให้กำรด ำเนินงำนต้องหยดุชะงกับำงประกำร โดยเฉพำะเร่ืองปัญหำกำรระบำดของโรคไข้หวดันก ในปี 2548 ท ำ

ให้หลำยโรงเรียนต้องหยดุกิจกรรมกำรเลีย้งไก่ชัว่ครำว เน่ืองจำกขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจท่ีถกูต้องในกำรป้องกนัโรค

สตัว์ปีก ท ำให้ขำดควำมเช่ือมัน่ในกำรเลีย้งไก่ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภำพของนักเรียนผู้ เลีย้งโดยตรง

(เรืองสรีุย์, 2551 : 1) 

 กำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนอำชีพของเด็ก และเยำวชนนัน้ ในแผนฯ ระยะท่ี 3 ได้ก ำหนดตัวชีว้ัด แต่ก็ยังไม่

สำมำรถประเมินผลได้ โดยเฉพำะอำชีพทำงกำรเกษตรท่ีมีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเกษตรในโรงเรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม

แล้ว แต่ยังไม่มีกำรประเมินผลว่ำเด็กได้รับควำมรู้และมีทักษะทำงกำรเกษตรมำกน้อยเพียงไร และเมื่อจบไปแล้ว

สำมำรถน ำควำมรู้เหล่ำนีไ้ปใช้ในกำรด ำรงชีวิตได้หรือไม่ ส่วนหนึ่งอำจเน่ืองมำจำกจุดมุ่งหมำยของกิจกรรมกำรเกษตร

ของโรงเรียนหลำยแห่งมุ่งไปท่ีกำรผลิต ยงัไมไ่ด้เน้นไปท่ีกำรเรียนรู้ของเด็ก นอกจำกนี ้อำชีพอื่นๆ ทัง้อำชีพท่ีเป็นพืน้ฐำน

ส ำหรับกำรด ำรงชีวิต และอำชีพท่ีเป็นปัญญำท้องถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นกำรจดักำรฝึกอบรมระยะสัน้ให้แก่เด็กและเยำวชน 

ท ำให้กำรพัฒนำขำดควำมต่อเน่ือง จึงควรท่ีจะจัดในรูปของกระบวนกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำ (แผนพัฒนำเด็กและ

เยำวชนในถ่ินทรุกนัดำร ตำมพระรำชด ำริ สมเดจ็พระรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี ฉบบัท่ี 4 พ.ศ.2550-2559) 

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   (Computer-Assisted Instruction : CAI)เป็นบทเรียนกำรเรียนกำรสอนทำง

คอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งซึ่งใช้ควำมสำมำรถของคอมพิวเตอร์ในกำรน ำเสนอบทเรียนประสม อนัได้แก่  ข้อควำม  

ภำพน่ิง  กรำฟิก  แผนภมูิ  กรำฟ  ภำพเคลื่อนไหว  วีดิทศัน์  และเสียง  เพ่ือถ่ำยทอดเนือ้หำบทเรียนหรือองค์ควำมรู้

ในลกัษณะท่ีใกล้เคียงกับกำรสอนจริงในห้องเรียนมำกท่ีสุด โดยท่ีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะน ำเสนอเนือ้หำทีละ

หน้ำจอภำพ โดยเนือ้หำควำมรู้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะได้รับกำรถ่ำยทอดในลกัษณะท่ีแตกตำ่งกนัออกไป ทัง้นี ้

ขึน้กบัธรรมชำติและโครงสร้ำง ของเนือ้หำโดยมีเป้ำหมำยส ำคญัก็คือ กำรได้มำซึง่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสำมำรถ

ดงึดดูควำมสนใจ ของผู้ เรียนและกระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดควำมต้องกำรที่จะเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตวัอย่ำง

ท่ีดีของบทเรียนกำรศกึษำในลกัษณะตวัตอ่ตวั  ซึง่ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรมีปฏิสมัพนัธ์หรือกำรโต้ตอบ พร้อม
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ทัง้กำรได้รับผลป้อนกลับ (feedback)อย่ำงสม ่ำเสมอกับเนือ้หำและกิจกรรมต่ำงๆของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบักำรเรียน (ถนอมพร, 2541 : 7) 

 จำกสำเหตุดงักล่ำว ประกอบกับคุณค่ำแห่งบทเรียนกำรศึกษำในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน ท่ีมีประโยชน์อย่ำงใหญ่หลวงต่อกำรศกึษำท่ีสำมำรถแก้ไขข้อจ ำกัดในกำรเรียนกำรสอนได้  ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงมี

ควำมสนใจท่ีจะพฒันำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองกำรป้องกนัโรคสตัว์ปีก ส ำหรับผู้ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม

กำรเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียนโครงกำรพระรำชด ำริ สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำ สยำมบรมรำชกมุำรี เพ่ือใช้ในกำรเรียน

กำรสอนและเป็นต้นแบบในกำรพฒันำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชำอ่ืนๆ ตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพฒันำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองกำรป้องกนัโรคสตัว์ปีกส ำหรับผู้ เข้ำร่วมโครงกำรสง่เสริม

กำรเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

2. เพ่ือหำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้ำงขึน้ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนระหวำ่งกำรเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัวิธีกำรสอนปกติ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. กำรวิจัยครัง้นี  ้เป็นกำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองกำรป้องกันโรคสัตว์ปีกส ำหรับ

ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียนโครงกำรพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรม

รำชกมุำรีโดยใช้โปรแกรมระบบนิพนธ์บทเรียน Macromedia flash 

2.กำรหำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะใช้สตูรKW-CAI 

3. เป็นกำรหำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนด้ำนพุทธิพิสยั (Cognitive Domain)ผลของคะแนนผลสมัฤทธ์ิท่ีได้

จงึเป็นเคร่ืองชีว้ดัควำมรู้ควำมเข้ำใจของกลุม่ตวัอย่ำง 

4.ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำงท่ีศึกษำ เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำร

เลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียนโครงกำรพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จำก จงัหวดักำญจนบุรี 

จ ำนวน 8 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 4 โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 56 คน และ กลุ่มควบคมุ 4 โรงเรียน 

จ ำนวนนกัเรียน 58 คน 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้ำงขึน้มีประสิทธิภำพอยู่ในเกณฑ์ดี 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของกลุม่ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สงูกวำ่กลุม่ท่ีเรียนโดย

วิธีกำรสอนปกติ 

 
 



97 
 
 กรอบแนวความคดิของโครงการวิจัย 
 
           ตัวแปรต้น                                                                       ตัวแปรตาม  
 

 

 

ค าจ ากัดความที่ใช้ในงานวิจัย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ หมำยถึง กำรเรียนท่ีผ่ำนทำงสื่อกำรสอน ในรูปแบบมัลติมีเดียท่ีรวบรวม

เทคโนโลยี มลัติมีเดียท่ีใช้คอมพิวเตอร์แสดงผลในลกัษณะกำรประสมของสื่อหลำยชนิดเข้ำด้วยกนั ซึง่เป็นบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ืองกำรป้องกันโรคสัตว์ปีกส ำหรับผู้ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียน

โครงกำรตำมพระรำชด ำริสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมำยถึง  ผลกำรวิเครำะห์ควำมรู้ควำมสำมำรถของกลุ่มตวัอย่ำง ต่อกำรใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ืองกำรป้องกันโรคสัตว์ปีกส ำหรับผู้ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเลีย้งไก่ไข่ใน

โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีโดยน ำคะแนนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนมำเปรียบเทียบซึง่ค ำนวณจำกสตูรกำรทดสอบกำรหำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียน t – test แบบ 

Dependent ท่ีนยัส ำคญั .05 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง กำรป้องกนัโรคสตัว์ปีกส ำหรับผู้ เข้ำร่วมโครงกำรสง่เสริมกำรเลีย้ง

ไก่ไข่ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี ท่ีให้ผู้ เรียนและ

ผู้สนใจได้ศกึษำได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ เรียน มีกำรกระตุ้นผู้ เรียนในรูปแบบต่ำงๆ ท ำให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกำร

คิดและโต้ตอบกบับทเรียน และผู้ เรียนสำมำรถตรวจสอบควำมเข้ำใจของตนเองได้ 

2. เผยแพร่ผลงำนวิจยัในจดหมำยข่ำวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วำรสำรข่ำวปศสุตัว์ วำรสำรวิชำกำร

ส ำนกัควบคมุ ป้องกนั และบ ำบดัโรคสตัว์ น ำเสนอผลงำนในท่ีประชมุวิชำกำรของกรมปศสุตัว์ กองงำนพระรำชด ำริ

และกิจกรรมพิเศษ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ รวมทัง้ในสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ และหน่วยงำนต่ำงๆ ในสงักัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. เป็นข้อมลูในกำรจดัท ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเร่ืองอื่นตอ่ไป 

 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

กำรวิจัยครัง้นีเ้ป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีล ำดับขัน้กำรด ำเนินกำรวิจัย 

ดงัตอ่ไปนี ้

 1.รูปแบบกำรวิจยั 

 2.ประชำกรและกลุม่ตวัอย่ำง 

 3.เคร่ืองมือในกำรวิจยั และกำรตรวจสอบคณุภำพเคร่ืองมือ 

 4.กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 

 5.กำรวิเครำะห์ข้อมลู และสถิตท่ีิใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลู 
 
1. รูปแบบการวิจัย 

 กำรวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนกำรวจิยั โดยมีกลุม่ทดลอง 1 กลุม่ และกลุม่ควบคมุ 1 กลุม่ และมีกำรทดสอบ

ก่อน และหลงักำรทดลอง (Two-Group Pretest – Posttest Design) ดงันี ้
 

ตารางที่3.1 แสดงแบบแผนกำรวิจยั 

 กลุม่  สอบก่อน     ทดลอง   สอบหลงั 

 ER       T1   X1                  TER 

 CR       T2     X2                 TCR 

 

เม่ือ ER   คือ กลุม่ทดลองเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 CR   คือ   กลุม่ควบคมุเรียนด้วยสอนปกติ 

 X1 คือ   กำรเรียนด้วยด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 X2 คือ    กำรเรียนด้วยสอนปกต ิ

 T1 คือ  กำรทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนกำรเรียน  (Pretest) ของกลุม่ทดลอง 

 T2 คือ   กำรทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนกำรเรียน  (Pretest) ของกลุม่ควบคมุ 

 TERคือ   กำรทดลองวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลงักำรเรียน (Posttest) ของกลุม่ทดลอง 

 TCRคือ   กำรทดลองวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลงักำรเรียน (Posttest) ของกลุม่ควบคมุ  
 
2. ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชำกรคือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษำท่ี 5 ในสงักดัโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน  

 2. กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครัง้นี  ้ได้มำโดยกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive 

sampling)  คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีท่ี 5 ในสงักดักองก ำกบักำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 13 โรงเรียนต ำรวจ

ตระเวนชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 8 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จ ำนวน 56 คน จำก
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โรงเรียนต ำรวจตระเวณชำยแดนสหธนำคำรกรุงเทพโรงเรียนต ำรวจตระเวณชำยแดนสุนทรเวชโรงเรียนต ำรวจ

ตระเวณชำยแดนวิจิตรวิทยำคำรโรงเรียนต ำรวจตระเวณชำยแดนบ้ำนแม่น ำ้น้อยโดยกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มท่ีจะ

ด ำเนินกำรสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และกลุ่มควบคมุจ ำนวน 58 คน นกัเรียนจำกโรงเรียนต ำรวจ

ตระเวณชำยแดนเฮงเค็ลไทยโรงเรียนต ำรวจตระเวณชำยแดนบ้ำนต้นมะมว่งโรงเรียนต ำรวจตระเวณชำยแดนมิตร

มวลชน 2โรงเรียนต ำรวจตระเวณชำยแดนบ้ำนปิล็อกคี่จังหวัดกำญจนบุรี เป็นกลุ่มท่ีด ำเนินกำรสอนปกติใน

ห้องเรียนโดยครูประจ ำวิชำเกษตรเป็นผู้สอน  

 
3. เคร่ืองมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัยครัง้นี  ้คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง กำรป้องกันโรคสัตว์ปีก มีวิธีกำร

ด ำเนินกำรสร้ำงและกำรออกแบบวงจรกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ (System Development Life Cycle : SDLC) 

ส ำหรับระบบสำรสนเทศ (ครรชิตและวิชิต, 2536 : 38) ดงัตอ่ไปนี ้

 1. กำรส ำรวจเบือ้งต้น (Preliminary Investigation)  

 2. กำรก ำหนดควำมต้องกำรของระบบ (Determine of System Requirement) 

  2.1 กำรศกึษำควำมเป็นไปได้ (Feasibility Study)  

  2.2 โปรแกรมท่ีใช้ในกำรสร้ำง 

 3. กำรออกแบบระบบ (System Design) 

 4. กำรออกแบบโปรแกรม (Application Design) 

 สว่นแสดงผล (Output Design) ออกแบบผลทำงหน้ำจอในรูปแบบ  

 5. กำรพฒันำโปรแกรม (Program Development) 

 จดัสร้ำงเนือ้หำของโปรแกรมฯ ด้วยขัน้ตอนตำ่งๆ ดงันี ้

  5.1 ได้ รวบรวมเนือ้หำทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบักำรจดักำรงำนวิจยัจดัเรียงล ำดบัเพ่ือจดักลุ่มเนือ้หำใน

สว่นท่ีเก่ียวข้องและไมเ่ก่ียวข้องเพ่ือคดัเลือกเนือ้หำท่ีเหมำะสมและอยู่ในขอบเขตของงำนวิจยั 

  5.2 พิจำรณำตดัทอนเนือ้หำบำงส่วนท่ีไม่เก่ียวข้องสมัพันธ์ และล ำดบัควำมสมัพนัธ์ของเนือ้หำใหม่ 

และน ำให้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเนือ้หำพิจำรณำเพ่ิมเติมเนือ้หำท่ีเก่ียวข้อง  

  5.3 น ำเนือ้หำท่ีมีควำมสมัพันธ์กันทัง้หมดมำวิเครำะห์อีกครัง้เพ่ือล ำดบัขัน้ตอนกำรน ำเสนอเนือ้หำ

โดยในขัน้นีจ้ะแสดงให้เห็นถึงล ำดบั ขัน้กำรน ำเสนอท่ีชัดเจนว่ำผู้ศึกษำข้อมูลจำกบทเรียนฯ นีจ้ะพบกับหัวข้อใน

สว่นใดก่อน-หลงั หรือเลือกหวัข้อหลกัแล้ว จึงเลือกหวัข้อย่อยตอ่ไปได้ เพ่ือเป็นกำรก ำหนดกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนให้

ถกูต้องชดัเจนขึน้ โดยก ำหนดให้ผู้ เข้ำมำศกึษำข้อมลูจำกบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ นี ้จะสำมำรถเลือกศกึษำ

ในเนือ้หำใดก่อนก็ได้ 

  5.4 กำรก ำหนดรูปแบบกำรเช่ือมโยง และกำรน ำเสนอของหน้ำเอกสำรท่ีเช่ือมโยงกนัได้ทุกหน้ำโดย

แบ่งเป็นโมดูล โมดูลแรกคือหน้ำต้อนรับให้กรอกช่ือ-นำมสกุล และเลขท่ีเมื่อคลิกเข้ำไปก็จะไปท่ีหน้ำเมนู Menu 

Page ท่ีสำมำรถเช่ือมโยงสูห่น้ำเอกสำร โดยทกุๆ โมดลูสำมำรถเช่ือมโยงถงึกนัได้หมด  

http://www.bpp.go.th/bppmain_school/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=61
http://www.bpp.go.th/bppmain_school/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=61
http://www.bpp.go.th/bppmain_school/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=61
http://www.bpps.in.th/?page_id=342
http://www.bpps.in.th/?page_id=342
http://www.bpp.go.th/bppmain_school/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=61
http://www.bpp.go.th/bppmain_school/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=61
http://www.bpp.go.th/bppmain_school/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=61
http://www.bpp.go.th/bppmain_school/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=61
http://www.bpp.go.th/bppmain_school/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=61
http://www.bpp.go.th/bppmain_school/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=61
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  5.5 สร้ำงกรอบเนือ้หำ (Frame) ในขัน้นีจ้ะน ำเนือ้หำทัง้หมดท่ีถูกก ำหนดไว้แล้วมำเขียนบทและวำง

รูปภำพกบักรอบเนือ้หำให้เหมำะสม เป็นกำรจดัวำงรำยละเอียดในหน้ำ 1 หน้ำเอกสำรให้สวยงำม 

  5.6 ด ำเนินกำรสร้ำง เม่ือออกแบบทกุขัน้ตอนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจงึด ำเนินกำรสร้ำงตำมล ำดบัขัน้ตอน

ท่ีได้ออกแบบไว้และท ำกำรเช่ือมโยงเอกสำรทัง้หมดเข้ำไว้ด้วยกัน (Hyper Link) โดยกำรเช่ือมโยง และเช่ือมโยงทัง้

ภำพและข้อควำมให้ควำมสมัพันธ์ ต่อเน่ืองกันทุกหน้ำเอกสำรทัง้หมด ท่ีก ำหนดไว้ในขัน้ตอนกำรสร้ำงแผนภูมิ

โครงสร้ำงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่อยสอนฯเม่ือสร้ำงบทเรียนฯ เรียบร้อยครัง้แรก ได้น ำไปให้ผู้อ ำนวยกำรส่วนโรค

สตัว์ปีกตรวจสอบทัง้ด้ำนของเนือ้หำและกำรน ำเสนอ 

 หลงัจำกนัน้จึงท ำกำรปรับแก้ตำมค ำแนะน ำของผู้ เช่ียวชำญ เมื่อเสร็จเรียบร้อยจึงน ำไปให้ผู้ เช่ียวชำญด้ำน

เนือ้หำ, ด้ำนเทคนิคกำรสร้ำงกำรน ำเสนอ พิจำรณำตรวจแก้ไขอีกครัง้ จึงท ำกำรปรับแก้ไขให้เหมำะสมอีกครัง้ 

จำกนัน้น ำออกทดลองกบักลุม่ตวัอย่ำงตอ่ไป 

6. กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
 6.1 ตรวจสอบหำข้อผิดพลำดของบทเรียนฯและแนะน ำเพ่ือ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลำดในส่วนย่อย

ตำ่งๆ โดยผู้ เช่ียวชำญด้ำนเนือ้หำ 3ท่ำน  
 6.2 ทดสอบโปรแกรมโดยให้ผู้ เช่ียวชำญ 3ท่ำน ทดสอบบทเรียนฯ แนะน ำปัญหำและข้อผิดพลำด 
 6.3 แก้ไข ข้อบกพร่องตำมท่ีผู้ เช่ียวชำญแนะน ำ 
 6.4 ทดสอบกำรใช้ข้อมลูจริงกบักลุม่ตวัอย่ำง  
 6.5 แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้มีควำมสมบรูณ์ 
7 . ก ำรน ำระบบ ไปป ฏิ บั ติ แล ะป ระ เมิ น ผล  (Implementation and Evaluation) ก ำรบ ำ รุ ง รักษ ำ 

(Maintenance) กำรแก้ไขโปรแกรมหลงักำรใช้งำนแล้ว 

  7.1 เกิดปัญหำกบัระบบ 

  7.2 มีกำรปรับปรุง 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ศกึษำรวบรวมข้อมลู เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 

1.1 ศกึษำข้อมลูด้ำน งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ศกึษำข้อมลูด้ำน เนือ้หำเร่ืองกำรป้องกนัโรคสตัว์ปีก 

เพ่ือน ำมำจดัท ำเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1.2 วิเครำะห์วตัถุประสงค์ของกำรสอน จำกกำรวิเครำะห์งำน (Job Analysis) ในเร่ืองกำรป้องกนัโรคสตัว์ปีก

เพ่ือหำควำมรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skills) ท่ีจ ำเป็นแล้วท ำมำแบ่งหน่วยเรียนและเขียนวตัถปุระสงค์กำรสอน 

1.3วิเครำะห์เนือ้หำเพ่ือเลือกเนือ้หำให้เหมำะสม กบัวตัถปุระสงค์ ด้วยวิธีกำรศกึษำต ำรำ หนงัสือ และ

เอกสำรตำ่งๆ เก่ียวกบัเร่ืองกำรป้องกนัโรคสตัว์ปีก 

1.4 จดัเรียงล ำดบัเนือ้หำให้ตรงตำมจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยแบ่งเนือ้หำออกเป็นหน่วยย่อย ดงันี ้

เร่ืองท่ี 1 กำรป้องกนัโรคในสตัว์ปีก 

เร่ืองท่ี 2 กำรป้องกนัโรคในคน 
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เร่ืองท่ี 3 กำรป้องกนัโรคในสถำนท่ีเลีย้ง 

เร่ืองท่ี 4 เม่ือพบสตัว์ปีกป่วย/ตำย 

1.5 น ำเนือ้หำให้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเนือ้หำ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

1.6 กำรทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและปรับปรุงแก้ไข โดยทดลองใช้กับนักเรียนชัน้

ประถมศกึษำปีท่ี 5 โรงเรียนวดัพลอยกระจ่ำงศรี จงัหวดันครนำยก  

กำรทดลองครัง้ท่ี 1 กับผู้ เรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง จ ำนวน 5 คน เพ่ือศึกษำข้อบกพร่องต่ำงๆ 

ทำงด้ำนเนือ้หำ กำรด ำเนินเร่ืองรูปภำพ และภำษำ กำรเช่ือมโยง เสียง รวมถึงเวลำท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือน ำ

ข้อมลูที่ได้มำปรับปรุงแก้ไข  

กำรทดลองครัง้ท่ี 2 กับผู้ เรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง จ ำนวน 18คน ไปวิเครำะห์หำประสิทธิภำพ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบวำ่ มีประสิทธิภำพ91.53เปอร์เซ็นต์ และสอบถำมผู้ เรียนเก่ียวกบักำรใช้บทเรียน 

พบวำ่ผู้ เรียนมีควำมสบัสนเก่ียวกบักำรใช้ปุ่ มเคร่ืองมือควบคมุกำรเปลี่ยนหน้ำจอ จงึน ำมำปรับปรุงแก้ไข 

1.7 น ำไปให้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเนือ้หำ ประเมินคุณภำพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนำอยู่ใน

เกณฑ์ดี ( X =  4.50)  

1.8 น ำไปให้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเทคนิคกำรสร้ำงและน ำเสนอ ประเมินคณุภำพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ี

พฒันำอยู่ในเกณฑ์ดี ( X =  4.60)  

1.9 น ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองกำรป้องกนัโรคสตัว์ปีก ท่ีสมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมลูจริง

จำกกลุม่ตวัอย่ำง 

 

2. กำรสร้ำงแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 ผู้ วิจยัได้ศกึษำต ำรำและเอกสำรเก่ียวกบักำรวดั และประเมินผลกำรศกึษำเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำง

ข้อสอบและเขียนข้อสอบจำกนัน้สร้ำงแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ท่ีคลอบคลุมเนือ้หำและ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จ ำนวน 25 ข้อจำกนัน้ น ำแบบทดสอบท่ีสร้ำงขึน้ให้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเนือ้หำ จ ำนวน 3 

ท่ำนตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้ได้ข้อสอบท่ีมีควำมเท่ียงตรงตำมเนือ้หำ และด้ำนอื่น ๆ ท่ีมีผลตอ่กำรวิจยั 

 น ำแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง (Tryout) กับกลุ่มนักเรียน จ ำนวน 25 คน ซึ่งได้ผ่ำนกำร

เรียนเร่ืองกำรป้องกันโรคสัตว์ปีกจ ำนวน 25 ข้อ เพ่ือวิเครำะห์หำค่ำควำมยำกง่ำย (Level of Difficulty) และค่ำ

อ ำนำจจ ำแนก (Discrimination  Power) ของแบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อสอบ ITEM (Item Analysis 

: Classical Test Model) โดยถือเกณฑ์พิจำรณำดงันี ้ให้ข้อสอบมีควำมยำกง่ำย (P) อยู่ระหว่ำง 0.2 – 0.8 และมี

คำ่อ ำนำจจ ำแนก (r) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป และ กำรหำคณุภำพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั ผู้ วิจยัได้หำค่ำควำมเช่ือมัน่

ของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใช้สูตร คูเคอร์ ริชำร์ดสัน (Kuder – RichardsonFormulas 20) (ล้วนและ

องัคณำ, 2538)   

 2.1 กำรทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบักลุม่ตวัอย่ำงท่ีไมใ่ช่กลุม่ทดลอง และปรับปรุงแก้ไข 
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2.2 น ำไปให้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเนือ้หำ ประเมินคณุภำพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันำขึน้ 

2.3 น ำไปให้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเทคนิคกำรสร้ำงและกำรน ำเสนอ ประเมินคณุภำพบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนท่ีพฒันำขึน้ 

2.4 ปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะน ำ ก่อนน ำไปวิจยั 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 กำรวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนกำรวิจยัโดยมีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม  กลุ่มควบคมุ 1 กลุ่ม และมีกำรทดสอบก่อน

และหลงักำรทดลอง (Two - Group Pretest - Posttest Design)   

 ผู้ วิจยัได้วิเครำะห์ข้อมลูโดยกำรค ำนวณหำค่ำทำงสถิติ ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 

Item Analysis Classical Test Model ในกำรวิเครำะห์แบบทดสอบ กำรค ำนวณค่ำควำมยำกง่ำย (P) ค่ำอ ำนำจ

จ ำแนก (r) และค่ำควำมเช่ือมัน่ โปรแกรม Microsoft Excel ในกำรหำค่ำประสิทธิภำพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ืองกำรป้องกันโรคสัตว์ปีก และโปรแกรม SPSS for Windows  ในกำรหำค่ำเฉลี่ย และค่ำส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน และผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน  ซึง่ใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมลู ดงันี ้

 

1. สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์แบบทดสอบ 
1.1 หำค่ำควำมยำกง่ำย (Level of Difficulty)  และค่ำอ ำนำจจ ำแนก  (Discrimination –Power)  ของ

แบบทดสอบ  (ล้วน และองัคณำ, 2538) 

 

1.2 หำค่ำควำมเช่ือมั่น  (Reliability)  ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร  KR-20 (Kuder Richardson Formula 20)  
(ล้วน และองัคณำ, 2538) 

 

2. สถิติท่ีใช้วิเครำะห์ควำมตรงของเนือ้หำตำมวตัถปุระสงค์เร่ืองพฤติกรรม  (บญุธรรม, 2537) 

 

3. สถิติท่ีใช้ในกำรหำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผู้ วิจยัได้หำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ืองกำรป้องกนัโรคสตัว์ปีกโดยสูตร  KW-CAI  

ซึง่ได้ก ำหนดขัน้ตอนไว้ดงันี ้(กฤษมนัต์,2538) 

3.1 หำคำ่เฉลี่ยอตัรำสว่นของคะแนนแบบฝึกหดั 
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3.2   หำคำ่เฉลี่ยอตัรำสว่นของคะแนนแบบทดสอบ 

  

 3.3   หำคำ่ประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

 กำรประเมินคำ่  E-CAI  มีหน่วยเป็นเปอร์เซน็ต์และมีเกณฑ์  ดงันี ้

95 – 100 มีประสิทธิภำพดีมำก 

90 – 94 มีประสิทธิภำพดี 

80 – 89 มีประสิทธิภำพพอใช้ 

ต ่ำกวำ่ 80 ต้องปรับปรุงแก้ไข 

4. สถิติท่ีใช้ในกำรหำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

4.1กำรค ำนวณหำคำ่เฉลี่ย  (นงนชุ, 2538) 
 

4.2 กำรค ำนวณสว่นเบ่ียงเบนมำตรฐำน  (บญุธรรม, 2537) 

 

5. กำรวิเครำะห์หำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน ระหว่ำงกำรเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองกำรป้องกนัโรค

สตัว์ปีก กบักำรสอนปกติ โดยใช้ t-test  (กำนดำ, 2539) 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์หำค่ำประเมินประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำกผู้ เช่ียวชำญด้ำนเนือ้หำ 

จ ำนวน 3 คน ด้ำนเทคนิคกำรสร้ำงและกำรน ำเสนอ 3 คน 
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ตารางที่ 4.1 แสดงคำ่ประเมินประสิทธิภำพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำกผู้ เช่ียวชำญ 

ผู้ เช่ียวชำญ N  ระดบัควำมคิดเห็น 

ด้ำนเนือ้หำ 3 4.50 ดี 

ด้ำนเทคนิคกำรสร้ำงและกำรน ำเสนอ 3 4.60 ดี 

  

จำกตำรำงท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้ วิจัยสร้ำงขึน้ มีค่ำควำมคิดเห็นของผู้ เช่ียวชำญ

ทำงด้ำนเนือ้หำอยู่ท่ีระดบั 4.50 และค่ำควำมคิดเห็นของผู้ เช่ียวชำญด้ำนสื่อกำรสอนอยู่ท่ีระดบั 4.60 ซึง่ทัง้สองค่ำ

อยู่ในระดบัดี สรุปได้ว่ำผู้ เช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นว่ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองกำรป้องกันโรคสตัว์ปีกท่ี

ผู้ วิจยัสร้ำงขึน้มีประสิทธิภำพ อยู่ในระดบัดีทัง้ด้ำนเนือ้หำ และด้ำนสื่อกำรสอน 

การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

ตารางที่4.2 แสดงคำ่กำรวิเครำะห์หำประสทิธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการ N อัตราส่วนรวม ค่าเฉล่ีย
อัตราส่วน 

ประสิทธิภาพ 

คะแนนแบบฝึกหัด 18 16.25 0.90 
91.53 

คะแนนแบบทดสอบ 18 16.70 0.93 

  

จำกตำรำงท่ี 4.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองกำรป้องกันโรคสัตว์ปีกมีประสิทธิภำพ91.53เปอร์เซ็นต์ เมื่อ

เปรียบเทียบกบัเกณฑ์กำรประเมินKW-CAI มีประสิทธิภำพดี 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กบัวิธีกำรสอนปกติ  

โดยใช้สถิติ t-test ปรำกฏผลดงันี ้

 
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนในกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่ำงกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคมุ 

กลุ่ม N  SD df t Sig 
กลุ่มทดลอง 56 11.16 3.60 

55 1.65 .104 
กลุ่มควบคุม 58 10.03 3.31 

 

X

X
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 จำกตำรำงท่ี 4.3 จะเห็นว่ำกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมี

นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั  .05   

ตารางที่4.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในกำรท ำแบบทดสอบหลงัเรียน ระหว่ำงกลุ่มทดลองกับกลุ่ม

ควบคมุ 

กลุ่ม N  SD df t Sig 
กลุ่มทดลอง 56 13.49 4.07 

55 1.54 .129 
กลุ่มควบคุม 58 10.58 3.86 

จำกตำรำงท่ี4.4จะเห็นว่ำกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี

นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุม่ทดลองท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงู

กวำ่กลุม่ควบคมุท่ีเรียนด้วยวิธีกำรสอนแบบปกติ 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคำ่ควำมคิดเห็นจำกผู้ เช่ียวชำญด้ำนเนือ้หำอยู่ท่ีระดบั  4.50และด้ำน
สื่อกำรสอนอยู่ท่ีระดบั 4.60 ซึง่ถือวำ่อยู่ในระดบัดี 

2. ประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภำพ 91.53เปอร์เซน็ต์ หรือ มีประสิทธิภำพดี 
3. กำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

3.1 กำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนในกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียน ระหวำ่งกลุม่ทดลองกบั
กลุม่ควบคมุไมแ่ตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

3.2 กำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนในกำรท ำแบบทดสอบหลงัเรียน ระหวำ่งกลุม่ทดลองกบั
กลุม่ควบคมุไมแ่ตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุม่ทดลองมีผลสมัฤทธ์ิสงูกวำ่ 
 

อภปิรายผล 

 จำกกำรวิจัยครัง้นี ้ท ำให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองกำรป้องกันโรคสตัว์ปีกท่ีมีประสิทธิภำพ

ส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนส ำหรับผู้ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเลีย้งไก่ไข่ในโรงเรียนตำมพระรำชด ำริสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ท่ีมีกำรจัดกำรด้ำนเนือ้หำ กำรน ำเสนออย่ำงมีระบบ โดยมีกำรวิเครำะห์

เนือ้หำ และน ำทฤษฎีกำรเรียนรู้ กำรน ำเสนอ และหลกักำรสร้ำงบทเรียนคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรสร้ำงบทเรียนฯ 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ ได้ผ่ำนกำรออกแบบไว้อย่ำงเป็นระบบ ให้สำมำรถกระตุ้นควำมสนใจให้

ผู้ เรียนติดตำมอย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกำรใช้ ข้อควำม ภำพ กำร์ตูน กรำฟิก แอนนิเมชั่น เสียง สี ฯลฯ เพ่ือน ำเสนอ

บทเรียนแทนผู้สอน โดยผ่ำนกำรตรวจสอบของผู้ เช่ียวชำญด้ำนเนือ้หำ และผู้ เช่ียวชำญด้ำนเทคนิคกำรสร้ำงและ

X
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กำรน ำเสนอ ผู้ เรียนสำมำรถเรียนได้ด้วยตนเอง ทัง้เพ่ือเป็นกำรเรียนรู้ และเพ่ือทบทวนควำมรู้ โดยผู้ เรียนสำมำรถเลือก

เรียนรู้ได้ตำมควำมสำมำรถของผู้ เรียนได้อย่ำงอิสระ โดยจะสำมำรถเรียนรู้ตำมเนือ้หำ หรือหวัข้อท่ีผู้พฒันำออกแบบ

ไว้ หรือสำมำรถเลือกเรียนในหวัข้อท่ีผู้ เรียนสนใจได้ 

นอกจำกนี ้ผู้พฒันำยงัได้ออกแบบให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) ระหวำ่งผู้ เรียนกบัคอมพิวเตอร์ ใน

ทุกๆ หัวข้อ และผู้ เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที เมื่อผู้ เรียนศึกษำเนือ้เร่ืองท่ีต้องกำรเรียนรู้แล้ว จะมีหัวข้อ

แบบฝึกหดัไว้ให้ผู้ เรียนได้รับกำรฝึกเพ่ือทบทวน และตรวจสอบได้ด้วยตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ จะให้

ข้อมลูย้อนกลบัท ำให้ผู้ เรียนจะรู้ได้ทนัทีวำ่ค ำตอบท่ีท ำไปนัน้ถกูต้องหรือไมท่นัที 

 จำกกำรอภิปรำยผลข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองกำรป้องกนัโรคสตัว์ปีก ท่ีผู้ วิจยั

สร้ำงขึน้นัน้มีคุณภำพทัง้ด้ำนเนือ้หำและสื่อกำรน ำเสนอ มีควำมสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร และ

วตัถุประสงค์กำรสร้ำงบทเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จักวิธีกำรเฝ้ำระวงั กำรป้องกันโรคสตัว์ปีกด้วยตนเอง ส่งเสริมให้

ผู้ เรียนรู้จักกำรศกึษำด้วยตนเอง ท ำให้มีควำมรับผิดชอบ และครูผู้สนวิชำนีม้ีสื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน มีเวลำท่ี

สงัเกตผู้ เรียนและช่วยเหลือผู้ เรียนในด้ำนตำ่งๆ มำกขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. กำรน ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีได้ไปเผยแพร่สู่นักเรียนในโครงกำรส่งเสริมกำรเลีย้งไก่ไข่ใน
โรงเรียนโครงกำรพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในสถำนศกึษำต่ำงๆ ทัว่ประเทศ ทัง้
ในโรงเรียนในสงักดัต ำรวจตระเวนชำยแดน โรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหำนคร และโรงเรียนในสงักดัสำมญัศกึษำ จะ
ช่วยให้ผู้ เรียนมีควำมรู้ในกำรป้องกนัโรคสตัว์ปีกสำมำรถลดปัจจัยเลี่ยงท่ีท ำให้สตัว์ปีกรับเชือ้โรค และลดควำมเสี่ยง
ของกำรเกิดโรคสตัว์ติดคนได้ 

2. น ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเผยแพร่บนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้บุคคลอื่นๆ สำมำรถเข้ำถึง
บทเรียนฯ ได้มำกขึน้ 

3. สำมำรถน ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ ไปใช้กบัเกษตรกร นิสิต นกัศกึษำ และผู้สนใจอื่นๆ ได้ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีกำรท ำงำนวิจยัในด้ำนกำรพฒันำบทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน ในเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำร
เลีย้งสตัว์ให้มำกขึน้ เพ่ือนกัเรียน และผู้สนใจได้น ำไปศกึษำหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง  

2. ควรศกึษำถงึควำมพงึพอใจของผู้ เรียน และผู้สอน 

3. ควรมีกำรศกึษำวิจยัและพฒันำบทเรียนคอมพิเตอร์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น รูปแบบออนไลน์ 
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ลักษณะทางพันธุกรรมของ Porcine Circovirus type 2  
ในภาคใต้ของไทย 

 
สายนัต์ ย้อยด า* นฤพล พร้อมขนุทด   ศศิวิมล ทองม ี

 
บทคัดย่อ 

 
Porcine circovirus type 2 (PCV2) เป็นสำเหตุของกลุ่มอำกำรในสุกรท่ีเรียกว่ำ porcine circovirus 

associated diseases (PCVADs) ก่อให้เกิดอำกำรในระบบต่ำงๆและท ำให้เกิดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ เชือ้ 

PCV2 จ ำแนกเป็น genotype 1 และ genotype 2 ในประเทศไทยมีรำยงำนกำรพบเชือ้ PCV2 ครัง้แรกในปี พ.ศ. 

2541 กำรศกึษำครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษำกำรเปลี่ยนแปลงยีนในส่วน open reading frame 2 (ORF2) จำก

ตวัอย่ำงสกุรท่ีให้ผลบวกตอ่เชือ้ PCV2 ในภำคใต้ของประเทศไทย ระหวำ่งปี พ.ศ. 2554-2556 จ ำนวน 26 ตวัอย่ำง 

เปรียบเทียบกบัสำยพนัธุ์อื่นท่ีมีกำรรำยงำนในประเทศไทยและต่ำงประเทศ พบว่ำทัง้หมดอยู่ใน genotype 1 แบ่ง

ออกเป็น 2 subgroup ได้แก่ subgroup 1A/B จ ำนวน 13 ตัวอย่ำง (50.0 %) โดย 7 ตัวอย่ำงเกิดร่วมกับโรค 

classical swine fever (CSF) และโรค  porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) (53.8%) 

และ subgroup 1C จ ำนวน 13 ตวัอย่ำง (50.0%) โดย 4 ตวัอย่ำงเกิดร่วมกบัโรค PRRS (30.7%) ควำมคล้ำยคลงึ

กนัของนิวคลีโอไทด์ของ subgroup 1A/B และ 1C อยู่ระหว่ำง 98.5–100% และ 91.8–100% ตำมล ำดบั ทัง้นีเ้ชือ้ 

PCV2 subgroup 1A/B มีควำมคล้ำยคลึงกับเชือ้อ้ำงอิงท่ีแยกได้จำกประเทศไทย  93.7-94.2% ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ 88.8-89.6% และ ประเทศฝร่ังเศส 87.9-89.2% สว่น subgroup 1C มีควำมคล้ำยคลงึกบัเชือ้อ้ำงอิง

ท่ีแยกได้จำกประเทศไทย 83.2-89.2 % จำกกำรศกึษำนีส้ำมำรถใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐำนท่ีส ำคญัของยีนส่วน ORF2 

และเป็นข้อมลูทำงระบำดวิทยำเชิงโมเลกุลของเชือ้ PCV2 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนควบคมุ ป้องกนั และ

ก ำจดัเชือ้ PCV2 ในภำคใต้ 
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Genetic Characterization of Porcine Circovirus type 2 
in Southern Thailand 

 
Sayan Yoidam* Naruepol Promkuntod Sasiwimol Thongmee 

 

  
 

Abstract 

 
Porcine circovirus type 2 (PCV2), the causative of multisystemic syndromes known as  

porcine circovirus associated diseases (PCVADs),causes some of the most significant economic 

losses in pig production. It was divided into genotype 1 and genotype 2. The first report of PCV2 in 

Thailand was in 1998. This study investigated genetic characterization of PCV2 sequences in domestic 

pigs affected by PCVADs in southern Thailand. Phylogenetic analysis of ORF2 gene of PCV2 from 26 

Thai isolates between 2011 and 2013 demonstrated that all of the PCV2 isolates were clustered into 

genotype 1 and could be equally categorized into subgroup 1A/B and 1C. 53.8% (7/13) of pigs 

infected with PCV2 subgroup 1A/B were associated with a complex disease of classical swine fever 

(CSF) and porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS). In subgroup 1C, 30.7% (4/13) of 

infected pigs concurred with PRRSV. Moreover, the ORF2 nucleotide and amino acid identity from 

subgroup 1A/B was 98.5-100% and identical to reference strains from Thailand, Netherland and 

France 93.7-94.2%, 88.8-89.6% and 87.9-89.2%, respectively, while the ORF2 nucleotide identity from 

subgroup 1C was 91.8-100% and identical to reference strains from Thailand 83.2-89.2 %. Our study 

provides molecular data of ORF2 gene and epidemiology of the current PCV2 isolates in southern 

Thailand and can be approached to prospective control and prevention of PCVADs within the area. 
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บทน า 
 

porcine circovirus เป็นเชือ้ไวรัส family Circoviridae ,   single stranded DNA มีขนำดสำรพันธุกรรม 

1.76 kb (Fenaux et al., 2000) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตำมลักษณะทำงพันธุกรรมและแอนติเจน  คือ porcine 

circovirus type 1 (PCV1) และ porcine circovirus type 2 (PCV2) โดยเชือ้ PCV1 พบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมไม่

ก่อให้เกิดโรคในสุกร ส่วนเชือ้ไวรัส  PCV2 สำมำรถก่อโรคในสุกร (Opriessnig et al., 2008) แบ่งออกได้ 3 

genotype โครงสร้ำงของเชือ้ประกอบด้วย 3 open reading frames (ORFs) ซึ่งเป็นยีนท่ีท ำหน้ำท่ีควบคุมกำร

ท ำงำนของโปรตีนท่ีแตกต่ำงกัน ได้แก่ 1) ORF1 เป็น replication protein ท่ีจ ำเป็นต่อกำรเพ่ิมจ ำนวน DNA ของ

เชือ้ไวรัส 2) ORF2 เป็นส่วนประกอบของโปรตีนโครงสร้ำงส่วน Cap protein ท่ีมีส่วนของกำรตอบสนองต่อ

ภูมิคุ้มกนั (immunoreactive epitopy) และเป็นยีนท่ีมีควำมผนัแปร (variable) สงู จึงนิยมน ำมำใช้ในกำรจดักลุ่ม

สำยพนัธุ์ เชือ้ PCV ท่ีแยกได้ เป็นโปรตีนโครงสร้ำงเพียงชนิดเดียวท่ีห่อหุ้มไวรัส และเป็นโครงสร้ำงหลกั มีขนำดของ

โมเลกุล 30 kDa (Nawagitgul et al., 2000) ซึ่งจำกกำรศึกษำของ Liu et al. (2001) แสดงให้เห็นว่ำ ORF2 เป็น

องค์ประกอบโครงสร้ำงของเชือ้ PCV2 capsid protein โดยในสกุรที่มีกำรติดเชือ้สำมำรถตรวจพบ ORF2 หลงักำร

ติดเชือ้ 24 ชัว่โมงและเพ่ิมปริมำณขึน้เร่ือยๆ จำกกำรศึกษำทำงด้ำนชีวโมเลกุลของยีน ORF2 ของเชือ้ PCV2 ใน

ประเทศฝร่ังเศส พบว่ำแบ่งออกได้ 2 genotype โดย genotype I เป็น strain ท่ีมีควำมคล้ำยคลงึกบัเชือ้ท่ีมำจำก 

ประเทศฝร่ังเศส สหรำชอำณำจกัร และประเทศเนเธอร์แลนด์ สว่น genotype II เป็น strain ท่ีมีควำมคล้ำยคลงึกบั

เชือ้ท่ีมำจำกประเทศเยอรมนี ประเทศสเปน ทวีปอเมริกำเหนือ และเอเชีย (Boisseson et al., 2004)  และ 3) 

ORF3 เป็นส่วนท่ีแตกต่ำงกนัท่ีส ำคญัระหว่ำงเชือ้ PCV1 และเชือ้ PCV2 นอกจำกนีย้งัพบวำ่ ORF3 ของเชือ้ PCV2 

สร้ำงโปรตีนท่ีท ำให้เกิดกำรตำยของเซลล์ (apoptosis) ในขณะท่ีเชือ้ PCV1 ไม่มีกำรสร้ำงโปรตีนดงักล่ำว (Liu et 

al., 2006) เชือ้ PCV2 ก่อให้เกิดกลุ่มอำกำรต่ำงๆในสุกร เช่นสุขภำพทรุดโทรมหลังหย่ำนม (post weaning 

multisystemic wasting syndrome; PMWS) กำรติดเชือ้ในระบบทำงเดินหำยใจ (porcine respiratory disease 

complex; PRDC) กลุ่มอำกำรทำงผิวหนังและไตเสื่อม  (porcine dermatitis and nephropathy syndrome ; 

PDNS) และกำรแท้งลูก ซึ่งกลุ่มอำกำรท่ีกล่ำวมำนี ร้วมเรียกว่ำ porcine circovirus associated diseases 

(PCVADs) (Seeliger et al., 2007; Shen et al., 2012)  

ในประเทศไทยมีรำยงำนกำรพบเชือ้ PCV2 ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2541 (Tantilertcharoen et al.,1999) เม่ือ

ศกึษำกำรติดเชือ้ PCV2 ย้อนหลงั พบเชือ้ PCV2 จำกเนือ้เย่ือสกุรท่ีฝังในพำรำฟินบล็อคตัง้แต่ปี พ.ศ.2536 โดยวิธี 

polymerase chain reaction (PCR)  (Kiatipattanasakul-Banlunara et al., 2002) และจำกกำรศึกษำลักษณะ

ทำงพันธุกรรมของเชือ้ PCV2 ในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2553 พบว่ำอยู่ใน genotype 1 ซึ่งปัจจุบัน

แนวโน้มของกำรเกิดโรคในกลุ่มอำกำรดังกล่ำวเพ่ิมสูงขึน้และมีควำมรุนแรงมำกขึน้  ท ำให้เกิดผลกระทบทำง

เศรษฐกิจเป็นอย่ำงมำก (สภุทัตรำและคณะ, 2011) จงึมีผู้ศกึษำลกัษณะทำงพนัธุกรรมของเชือ้ในภำคกลำง ภำค

ตะวนัออก ภำคตะวนัตก และภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สภุทัตรำและคณะ, 2011 ; Jantafong et al. 2011) แต่

ยงัไมม่ีกำรศกึษำในภำคใต้ 



112 
 

กำรศกึษำนีเ้ป็นกำรศกึษำเชิงโมเลกลุ ของเชือ้ PCV2 โดยเปรียบเทียบ ยีนสว่น partial ORF2 ระหวำ่งเชือ้ 

PCV2 ท่ีแยกได้ในภำคใต้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2554-2556 กับเชือ้ PCV2 อ้ำงอิงท่ีแยกได้ในประเทศไทยและประเทศ

อื่นๆ เพ่ือเป็นข้อมูลทำงระบำดวิทยำเชิงโมเลกุลของกำรเกิดโรคในพืน้ท่ีเปรียบเทียบกับภูมิภำคอื่นท่ีเคยมีกำร

รำยงำน และเป็นแนวทำงในกำรควบคุมป้องกนัโรคในพืน้ท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีย้งัเป็นฐำนข้อมลูทำง

พนัธุกรรมเพ่ือใช้ในกำรพฒันำกำรวิจยัในอนำคต 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ตัวอย่างส่งตรวจ 

เก็บตวัอย่ำงอวยัวะภำยในได้แก่ ปอด ตบั ม้ำม ไต ต่อมทอนซิล และต่อมน ำ้เหลือง จำกซำกสกุรที่ให้ผล
บวกตอ่เชือ้ PCV2 ด้วยวิธี PCR (Yeu et. al., 2009) จ ำนวน 26 ตวัอย่ำง (จงัหวดัชมุพร 1 ตวัอย่ำง สรุำษฎร์ธำนี 3 
ตวัอย่ำง นครศรีธรรมรำช 15 ตวัอย่ำง พทัลงุ 4 ตวัอย่ำง ตรัง 2 ตวัอย่ำง และสงขลำ 1 ตวัอย่ำง) จำกสุกรจ ำนวน 
344 ตวั ท่ีสง่ตรวจ ณ ศนูย์วิจยัและพฒันำกำรสตัวแพทย์ภำคใต้ ระหวำ่งปี พ.ศ. 2554 – 2556 ซึง่ตวัอย่ำงดงักลำ่ว
เก็บรักษำท่ีอณุหภมูิ -80OC เพ่ือน ำมำสกดั DNA และกำรท ำ PCR ส ำหรับยีนสว่น ORF2 ของเชือ้ PCV2 ตอ่ไป  
การตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุล 
การสกัด DNA และการท า PCR ส าหรับยีนส่วน ORF2 ของเชือ้ PCV2 

น ำตวัอย่ำงอวยัวะสกุรแต่ละตวัอย่ำงท่ีประกอบด้วย ปอด ตบั ม้ำม ไต ต่อมทอนซิล และต่อมน ำ้เหลือง 
บดรวมกนัเป็น 10% (W/V) tissue suspension ในสำรละลำย phosphate buffer saline (PBS) pH 7.0-7.2 ป่ัน
เหว่ียงท่ี 3,000 rpm 5 นำที กรองส่วนใสด้ำนบนผ่ำนกระดำษกรองขนำด 0.45 µm แล้วน ำมำสกัด DNA ด้วยชุด
สกัดส ำเร็จรูป Viral DNA Kit (Omega bio-tek, USA ) ตำมวิธีกำรของผู้ ผลิต เพ่ือตรวจหำยีน ORF2 ของเชือ้ 
PCV2 โ ด ย ใ ช้  primer PCV 1067 (FW 5’ TTAGGGTTTAAGTGGGTC-3’) แ ล ะ  PCV 1749 (RV 5’-
ATGACGTATCCAAGG CG-3’) (Jantafong et al., 2011) โด ย ใ ช้ ชุ ด ส ำ เ ร็ จ รูป  Gotaq Green Mastermix 
(Promaga, USA) โดยสำรละลำยทัง้หมด 50 µl ประกอบด้วย PCR master mix 25 µl, primer PCV1067 0.2 
µM, primer PCV1749 0.2 µM, Distilled Water 18 µl และ ตัวอย่ำง DNA 5 µl น ำส่วนผสมดังกล่ำวเข้ำเคร่ือง
เพ่ิมปริมำณสำรพันธุกรรม ย่ีห้อ Bio-Rad รุ่น MyCycler Thermal Cycler (Bio-rad, USA) ภำยใต้สภำวะท่ีท ำ
ปฏิกิริยำดังนี  ้  pre-denaturation ท่ี  95 OC 2 นำที ปฏิกิริยำ 35 รอบของ denaturation ท่ี 94 OC  20 วินำที 
annealing ท่ี 56 OC  20 วินำที และ extension ท่ี 72 OC 40 วินำที ตำมด้วยอุณหภูมิ 72 OC 10 นำที จำกนัน้น ำ 
PCR product ไปแยก DNA บน 1.5 % agarose gel electrophoresis ด้วยเคร่ือง electrophoresis ย่ีห้อ Toyobo 
รุ่น Gelmate 2,000 (Bio-Active, Japan) ตรวจดผูลภำยใต้แสง UV ด้วยเคร่ือง gel documentation ย่ีห้อ Vilber 
lourmat รุ่น TCX-20-M (Sigma-Alrich, USA) น ำ PCR product ท่ีให้ผลบวกตอ่ยีนสว่น ORF2 ของเชือ้ PCV2 มำ
ท ำให้บริสทุธ์ิโดยใช้ QIAquick PCR purification kit (Qiagen, USA)  
การวิเคราะห์ล าดับสารพันธุกรรมและจัดท า phylogenetic tree  

น ำล ำดบัสำรพนัธุกรรม ท่ีให้ผลบวกต่อยีนส่วน ORF2 ของเชือ้ PCV2 มำเปรียบเทียบกับฐำนข้อมลูทำง

พันธุกรรมใน  GenBank จ ำนวน  13 ตัวอย่ำง จำกประเทศฝร่ังเศส  (AF201311) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

(AY484407) ป ระ เท ศ เยอ รม นี  (AF201307) แ ล ะ  ป ระ เท ศ ไท ย  (HQ735206, HQ735205, HQ735204, 
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HQ735202, HQ735201, HQ735200, HQ735203, HQ701666, HQ701665, AY864814) ท ำกำรจดัเรียงโดยวิธี 

ClustalW ด้วยโปรแกรม Bioedit version 7.2.5 (Hall, 1999) เพ่ือหำค่ำเปอร์เซ็นต์ควำมคล้ำยคลงึกนัของล ำดบันิวคลี

โอไทด์และกรดอะมิโน และวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของยีนส่วน ORF2 เพ่ือสร้ำง phylogenetic tree ด้วยวิธี 

Maximum Likelihood Analysis (ML) โดยใช้โปรแกรม MEGA version 6.06 (Tamura et al., 2013) ทดสอบ

ควำมน่ำเช่ือถือของข้อมลูท่ี 1,000 replicates ด้วยวิธีทำงสถิติ bootstrap (BS) statistical analysis  

 

ผล 
 

ผลกำรตรวจด้วยวิธี PCR ส ำหรับยีนส่วน ORF2 ของเชือ้ PCV2 พบว่ำให้ผลบวกทัง้ 26 ตวัอย่ำง โดยได้ 
PCR product ขนำด 702 bp (Figure 1) กำรวิเครำะห์กำรเรียงล ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนส่วน ORF2 ของเชือ้ 
PCV2 พบว่ำทัง้หมด 26 ตัวอย่ำงอยู่ในกลุ่ม  genotype 1 (Table1) และแบ่งออกเป็น 2 subgroup ได้แก่ 
subgroup 1A/B จ ำนวน 13 ตวัอย่ำง กระจำยอยู่ในจงัหวดันครศรีธรรมรำช 8 ตวัอย่ำง พทัลงุ 3 ตวัอย่ำง และตรัง 
2 ตวัอย่ำง โดย 7 ตวัอย่ำง (53.8%) เกิดร่วมกบัโรคอื่น (4 ตวัอย่ำงเกิดร่วมกบั classical swine fever; CSF และ 3 
ตวัอย่ำงเกิดร่วมกบั porcine reproductive and respiratory syndrome; PRRS) และ subgroup 1C จ ำนวน 13 
ตัวอย่ำง กระจำยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช 7 ตัวอย่ำง สุรำษฎร์ธำนี 3 ตัวอย่ำง สงขลำ ชุมพร และพัทลุง 
จงัหวดัละ 1 ตวัอย่ำง โดย 4 ตวัอย่ำง (30.7%) เกิดร่วมกบัโรค PRRS (Table 2 ) เม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซน็ต์ควำม
คล้ำยคลึงกันของนิวคลีโอไทด์ของเชือ้ท่ีศึกษำใน subgroup 1A/B พบว่ำอยู่ระหว่ำง 98.5–100% และมีควำม
คล้ำยคลึงกับเชือ้อ้ำงอิงท่ีแยกได้จำกประเทศไทย ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศฝร่ังเศส ระหว่ำง 93.7–
94.2%, 88. 8–89.6% และ 87.9–89.2% ตำมล ำดบั (Figure 2) ส่วน subgroup 1C พบว่ำมีควำมคล้ำยคลงึกัน
ของนิวคลีโอไทด์ระหว่ำงเชือ้ท่ีศึกษำอยู่ระหว่ำง 91.8–100% และมีควำมคล้ำยคลึงกับเชือ้อ้ำงอิงท่ีแยกได้จำก
ประเทศไทย ระหวำ่ง 83.2-89.2% (Figure 2) 
 

Table 1 Classification of 26 Thai PCV2 isolated between 2011 and 2013 compared with the reference 
PCV2  strains (bold letters) by nucleotide sequences of ORF2     
Isolate Genotype Subgroup Origin Accession number 
AF201311  1 1A/B France AF201311  
AY484407         1 1A/B Netherlands AY484407         

HQ735206       1 1A/B 
Thailand / Nakhon 

Pathom 
HQ735206       

HQ735205       1 1A/B Thailand / Ratchaburi HQ735205       
HQ735204 1 1A/B Thailand / Ratchaburi HQ735204 
HQ735202 1 1A/B Thailand / Chonburi HQ735202 
HQ735201 1 1A/B Thailand / Chonburi HQ735201 
HQ735200 1 1A/B Thailand / Ratchaburi HQ735200 
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PL8032-55 1 1A/B Phatthalung KM584040 

NK4495-56 1 1A/B Nakhon Si Thammarat KM584026 
NK5839-54 1 1A/B Nakhon Si Thammarat KM584035 
NK6358-54 1 1A/B Nakhon Si Thammarat  KM584036 
NK6546-54 1 1A/B Nakhon Si Thammarat KM584028 
TR5228-56 1 1A/B Trang KM584046 
NK1996-56 1 1A/B Nakhon Si Thammarat KM584022 
TR4647-55 1 1A/B Trang KM584045 
NK0282-56 1 1A/B Nakhon Si Thammarat KM584033 
NK5973-55 1 1A/B Nakhon Si Thammarat KM584027 
NK3313-55 1 1A/B Nakhon Si Thammarat  KM584024 
PL3318-55 1 1A/B Phatthalung KM584037 
PL3624-56 1 1A/B Phatthalung  KM584038 
HQ735203 1 1C Thailand / Suphanburi HQ735203 
HQ701666 1 1C Thailand / Chonburi HQ701666 
HQ701665 1 1C Thailand / Chonburi HQ701665 
AY864814 1 1C Thailand AY864814 
SK4951-54 1 1C Songkhla KM584041 
NK4597-56 1 1C Nakhon Si Thammarat KM584034 
NK4304-56 1 1C Nakhon Si Thammarat  KM584025 
CP1577-56 1 1C Chumphon KM584021 
NK8415-56 1 1C Nakhon Si Thammarat KM584032 
NK7574-55 1 1C Nakhon Si Thammarat KM584031 
NK7184-54 1 1C Nakhon Si Thammarat KM584030 
PL4732-56 1 1C Phatthalung KM584039 
SR6062-54 1 1C Suratthani KM584042 
NK2679-56 1 1C Nakhon Si Thammarat KM584023 
NK7027-54 1 1C Nakhon Si Thammarat KM584029 
SR6942-56 1 1C Suratthani KM584043 
SR7740-55 1 1C Suratthani KM584044 
AF201307 2 2 Germany  AF201307 
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Table 2 PCV2 strains isolated from pigs in southern Thailand 

 
  subgroup 1A/B      subgroup 1C  

province n p 
 

n p 
  Chumphon 

   
1 PRRS (1) 

Suratthani 
   

3 PRRS (2) 
Nakhon si thammarat 8 CSF (3) PRRS (1) 

 
7 PRRS (1) 

Phatthalung 3 CSF (1) PRRS (2) 
 

1 
 

Trang 2 
    

Songkhla 
   

1 
 

total 13 53.8% (7/13)   13 30.7% (4/13) 
n = number of PCV2 positive sample p = number of co-infection 
 
 
 

 

 
 

                                       M          a          b          c          d          e          f          g          h          i                                  M                 

                        
 

Figure1 The results of PCR amplification for PCV2-DNA from tissues  

             lanes a, b, d, e,  g and i = PCV2 positive sample lanes c, f and h = PCV2 negative sample  

             lane M = ladder 

7O2 
bp 

500 bp 
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Figure2 Phylogenetic analysis of Thai isolates and reference strains for ORF2 genes of PCV2 

    = = reference strains               = isolated strains 
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วิจารณ์ 

เชือ้ PCV2 ท่ีระบำดในภำคใต้ของประเทศไทย จดัอยู่ใน genotype 1 จำกกำรตรวจด้วยวิธี PCR ส ำหรับยีน
ส่วน ORF2 ของเชือ้ PCV2 ได้ PCR product ขนำด 702 bp. สอดคล้องกับกำรศึกษำในประเทศไต้หวนัของ Chiou 
และคณะ (2012) ในกำรศึกษำครัง้นีแ้บ่งออกได้ 2 subgroup คือ subgroup 1A/B (50%) และ 1C (50%) แตกต่ำง
กับกำรศึกษำของสุภัทตรำและคณะ (2011) ท่ีพบ subgroup 1A/B (83.3%) 1C (16.7%) และ Jantafong et al. 
(2011) ท่ีพบ subgroup 1A/B (70%) 1C (30%) แสดงให้เห็นว่ำแนวโน้มกำรเกิด PCV2 subgroup 1C สูงขึน้ อำจ
เน่ืองมำจำกมีกำรน ำสุกรจำกภำคตะวันออกเข้ำมำและพืน้ท่ีในกำรศึกษำแตกต่ำงกัน  พบกำรกระจำยตัวของ 
subgroup 1A/B ในจงัหวดันครศรีธรรมรำช พทัลงุ และตรัง  53.8 % เกิดร่วมกบั CSF และ PRRS แสดงให้เห็นวำ่ถ้ำ
สุกรติดเชือ้ในกลุ่มนีส้ำมำรถพบกำรติดเชือ้อื่นๆร่วมกันหลำยชนิด โดยท่ี เชือ้ PCV2  CSF และ PRRS ต่ำงก็เป็น
ไวรัสท่ีท ำลำยระบบภูมิคุ้มกนั ดงันัน้จึงมกัพบกำรเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ำย ทัง้นีก้ำรเกิดโรคร่วมกนัระหว่ำงกำรติด
เชือ้ PCV2 และ PRRS ในปัจจุบันมีกำรขยำยวงกว้ำงมำกขึน้โดยเฉพำะประเทศในแถบทวีปเอเชีย  (Fan et al., 
2013) และกำรเกิดโรคแทรกซ้อนดังกล่ำวสอดคล้องกับรำยงำนของ Cecere et al. (2012) ท่ีศึกษำพบว่ำ PRRS 
เป็นโรคแทรกซ้อนและเกิดร่วมกบักำรติดเชือ้ PCV2 อยู่บ่อยครัง้และเป็นสำเหตท่ีุท ำให้กลุม่อำกำรท่ีเรียกวำ่ porcine 
circovirus associated diseases (PCVADs) ทวีควำมรุนแรงขึน้ ในภำคใต้ของประเทศไทยพบว่ำกำรแพร่กระจำย
ของเชือ้ PCV2 ส่วนใหญ่พบในจังหวดัใกล้เคียงท่ีมีรอยต่อระหว่ำงกัน อำจเน่ืองมำจำกมีเส้นทำงกำรคมนำคมท่ี
เช่ือมตอ่กนัท ำให้มีโอกำสในกำรซือ้ ขำย และขนส่งลกูสกุรระหว่ำงฟำร์มเล็กๆในพืน้ท่ีได้สะดวก ส่วน subgroup 1C 
พบกระจำยอยู่ทัว่ไปในจังหวดันครศรีธรรมรำช สรุำษฎร์ธำนี ชุมพร สงขลำ และพัทลุง โดย 30.7% เกิดร่วมกบัโรค 
PRRS จำกกำรเปรียบเทียบควำมคล้ำยคลึงกันของนิวคลีโอไทด์  พบว่ำเชือ้ PCV2 subgroup 1A/B มีควำม
คล้ำยคลงึกบัเชือ้อ้ำงอิง(HQ735202) ซึง่เป็นเชือ้ท่ีแยกได้จำกประเทศไทย(จงัหวดัชลบุรี) ทัง้นีอ้ำจเน่ืองมำจำกมีกำร
น ำสุกรมำจำกจงัหวดัดงักล่ำวซึง่เป็นแหล่งเลีย้งสุกรขนำดใหญ่ของประเทศเข้ำมำ ซึง่จำกข้อมลูของสมำคมผู้ เลีย้ง
สกุรภำคใต้พบวำ่มีกำรน ำเข้ำสกุรจำกต่ำงพืน้ท่ีโดยเฉพำะจำกภำคกลำงและภำคตะวนัออกเดือนละกว่ำ 10,000 ตวั 
(สมำคมผู้ เลีย้งสุกรภำคใต้, 2557) ท ำให้พบเชือ้ PCV2 ชนิดเดียวกนั นอกจำกนีย้ังมีควำมใกล้ชิดกับเชือ้ PCV2 ท่ี
แยกได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ (AY484407) สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Jantafong et al. (2011) และมีควำม
ใกล้ชิดกบัเชือ้ท่ีแยกได้ในประเทศฝร่ังเศส (AF201311) สอดคล้องกบักำรศกึษำของสภุทัตรำและคณะ (2011) ส่วน
เชือ้ PCV2 subgroup1C มีควำมคล้ำยคลงึกบัเชือ้อ้ำงอิง(HQ701666) ซึง่เป็นเชือ้ท่ีแยกได้จำกประเทศไทย(จงัหวดั
ชลบุรี) เช่นเดียวกนั อำจเน่ืองมำจำกมีกำรน ำสุกรมำจำกจังหวดัดงักล่ำวเข้ำมำ ท ำให้พบเชือ้ PCV2 ชนิดเดียวกัน 
และแตกต่ำงกับเชือ้ท่ีแยกได้ในประเทศเยอรมนีท่ีพบเป็นชนิด PCV2 genotype 2  ทัง้นีเ้ชือ้ PCV2 ท่ีแยกได้ใน
ประเทศต่ำงๆ มักจะมี genotype ท่ีแตกต่ำงกัน ขึน้อยู่กับควำมแตกต่ำงของลักษณะทำงภูมิศำสตร์และกำร
เคลื่อนย้ำยสตัว์หรือกำรน ำสกุรเข้ำมำในพืน้ท่ี เช่น ท่ีประเทศมำเลเซียพบเชือ้ PCV2 ใน genotype 1 (Jaganathan 
et al., 2011) ในประเทศบรำซิลเชือ้ PCV2 ท่ีแยกได้จำกหมูป่ำอยู่ใน genotype 2 (PCV2a) (Castro et al., 2012) 
ในประเทศไต้หวนัเชือ้ PCV2 ท่ีแยกได้จัดอยู่ใน genotype 1 และ 2 (Chiou et al., 2012) เช่นเดียวกบัเชือ้ท่ีแยกได้
ในประเทศเกำหลีใต้ (Kim et al., 2009) และเชือ้ PCV2 ท่ีแยกได้ในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกำอยู่ใน genotype 1, 
2 และ 3 (Yang et al., 2008 ; Xiao et al., 2012) เป็นต้น  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

กำรศึกษำเก่ียวกับลกัษณะทำงพันธุกรรมของเชือ้ PCV2 ในภำคใต้ของประเทศไทยเพ่ือเป็นพืน้ฐำนใน
กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงในระดบัโมเลกุลของเชือ้ PCV2 ทัง้นีข้้อมูลระบำดวิทยำเชิงโมเลกุลของเชือ้ PCV2 ใน
กำรศึกษำนีส้ำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรควบคุมป้องกันโรคในพืน้ท่ีท่ีมีกำรแพร่กระจำยของเชือ้ดงักล่ำว 
โดยควรเน้นระบบกำรจดักำรในพืน้ท่ีมีกำรระบำดของโรค เช่น มีมำตรกำรควบคมุกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์อย่ำงเข้มงวด
โดยเฉพำะจงัหวดัท่ีมีเส้นทำงกำรคมนำคมเช่ือมตอ่กนั เช่น จงัหวดันครศรีธรรมรำช และพทัลงุ เป็นต้น  
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การศึกษาการตกค้างของ amitrazและtau-fluvalinateในน า้ผึง้กับระยะเวลาหยุดใช้ในการก าจัดไรผึง้ 
 

คะนึงนิจ ก่อธรรมฤทธ์ิ¹ศศิ เจริญพจน์1  ชยัโรจน์ โพธ์ิเจริญ2,วิภำดำ  สริิสมภพชยั3 

 

บทคัดย่อ 
 

Amitraz และ tau-fluvalinateเป็นสำรควบคมุและก ำจดัแมลงศตัรูสตัว์ ในกลุ่ม amidineและ pyrethroid
ท่ีมีคุณสมบัติสำมำรถควบคุมและก ำจัดไรผึง้ได้และสหภำพยุโรปอนุญำตให้ใช้  มีค่ำMRLs 200 ppb  และไม่
ก ำหนดค่ำ MRLs ตำมล ำดับกำรศึกษำครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพamitrazกับ tau –
fluvalinateในกำรควบคุม ก ำจัดไรผึง้โดยท ำกำรทดลองเลีย้งผึง้ในภำคสนำม จ ำนวน 144 รัง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  
กลุม่ท่ี 1 เป็นกลุม่ควบคมุ ไม่ใช้สำรเคมี จ ำนวน 48 รัง กลุม่ท่ี 2 ใช้amitraz(ปริมำณ 0.125มก./แผ่น)จ ำนวน 48 รัง 
กลุ่มท่ี 3ใช้tau–fluvalinate (ปริมำณ3.6 มก./แผ่น) จ ำนวน 48 รัง ท ำกำรตรวจนับจ ำนวนไรผึง้ท่ีตกลงมำใน
แผ่นกระดำษสติกเกอร์สีขำวท่ีรองพืน้ด้ำนในรังผึง้ทุก2 วนัเป็นเวลำ 10 วนั จ ำนวน 5 ครัง้  ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ค่ำเฉลี่ยจำกกำรตรวจนับจ ำนวนตัวไรวำร์รัวทัง้  5 ครัง้ในกลุ่มท่ี  1, 2 และ 3 มีค่ำ11.17±8.07a8.80±7.79 

a71.93±57.85bและค่ำเฉลี่ยจำกกำรตรวจนับจ ำนวนตัวไรทรอปิลีแลปส์ทัง้ 5 ครัง้ในกลุ่มท่ี 1, 2 และ 3 มีค่ำ
20.50±7.09a 40.73±27.43bและ 69.97±28.05cตำมล ำดบัซึง่เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรควบคมุก ำจดัไร
วำรัวของamitrazและ tau-fluvalinateพบว่ำtau-fluvalinateมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมก ำจัดไรวำรัวดีกว่ำ
amitrazอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) แต่ประสิทธิภำพของ amitraz ในกำรควบคมุก ำจดัไรวำรัวพบว่ำไม่มี
ควำมแตกต่ำงจำกกลุ่มควบคุม (p > 0.05)และยังพบว่ำ tau-fluvalinateมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมก ำจัดไร
ทรอปิลีแลปส์ได้ดีกว่ำamitrazอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) และประสิทธิภำพของ amitraz ในกำรควบคุม
ก ำจดัไรทรอปิลีแลปส์ พบวำ่ดีกวำ่กลุม่ควบคมุ (p<0.05) 

ส ำหรับผลกำรตรวจสำรตกค้ำงเมื่อเปรียบเทียบปริมำณสำรตกค้ำงทัง้amitrazและ tau-fluvalinateในกำร

ก ำจดัไรที่สปัดำห์ต่ำงๆพบวำ่สปัดำห์ท่ี 0 แตกตำ่งจำกสปัดำห์ท่ี 2, 4, 6, 8 และสปัดำห์ท่ี 10 อย่ำงมีนยัส ำคญัทำง

สถิติ (p<0.05) โดยพบว่ำตัง้แต่สปัดำห์ท่ี 6เป็นต้นไปไม่พบสำรตกค้ำงในน ำ้ผึง้ทุกตวัอย่ำงนบัว่ำเป็นสิ่งท่ีดีดงันัน้

มำตรฐำนฟำร์มผึง้ท่ีให้งดใช้สำรเคมีก ำจดัไรผึง้หรือยำสตัว์ 8 สปัดำห์จึงมีควำมปลอดภยัจำกสำรเคมีก ำจดัไรอีก

ทัง้พบว่ำหลงัจำกระยะงดใช้ทันที  คือ  สปัดำห์ท่ี 0 พบปริมำณ amitraz สูงสุดในน ำ้ผึง้ท่ี 21 ppb  ซึ่งต ่ำกว่ำค่ำ 

MRLs 200 ppb  ซึ่งสหภำพยุโรปอนุญำตให้มีได้ และพบปริมำณ tau-fluvalinate สูงสุดในน ำ้ผึง้ท่ี 15 ppb  แต่

สหภำพยโุรปอนญุำตให้ใช้ได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดคำ่ MRLs 

ค าส าคัญ  ประสทิธิภำพ   amitraz   tau –fluvalinateไรผึง้ 

                                                             
1ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสนิค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 
2ส ำนกังำนปศสุตัว์เขต 5 กรมปศสุตัว์ 
3ส ำนกัตรวจสอบคณุภำพสนิค้ำปศสุตัว์กรมปศสุตัว์ 
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Amitraz and Tau-fluvalinate residue in honeyand bee mite elimination withdrawal period study 
 

Kanuengnit Korthammarit,Sasi Chroenpoj,  Chairoj Pocharoen, and Wiphada Sirisomphobchai3 

Abstract 
 

Amitraz andtau-fluvalinate are insect repellants and insecticides in the amidine and pyrethroid 

group which also effectively eliminate bee mites. The use of thesechemicals have been widespread 

since EU determined MRL in honey 200 ppb and did not require MRLs respectively.  The objective of 

this field study was to compare the efficacy of amitraz and tau-fluvalinate to controland 

eliminateVarroadestructorandTropilaelapsclareae. A total of 144 bee hives have been equally divided 

into 3 groups (8 hives each). The first group was a negative control group while the second and the 

third group were treated with amitraz(0.125 mg/strip)and tau-fluvalinate(3.6 mg/strip), respectively. The 

number of mites fallen onto a white paper laid on the bottom of bee hives were counted every other 

day for 10 consecutive days (5 times). The study results found that the averages number of 

Varroadestructorin control and two treatment groups were 11.17±8.07a,  8.80±7.79 a and 

71.93±57.85band the averages number of Tropilaelapsclareaein control and two treatment groups were 

20.50±7.09a 40.73±27.43b and 69.97±28.05c respectively, whereasthe efficacy comparative to control 

and eliminate Varroa destructorof amitraz and tau-fluvalinatefound that efficacy of tau-fluvalinatewas 

better than amitraz(significant difference,p<0.05),but efficacy comparative to controland eliminate 

Varroa destructor of control group andamitrazfound that no significant difference(p > 0.05)and, 

whereas the efficacy comparative to control and eliminate Tropilaelapsclareae of amitraz and 

tau-fluvalinate found that efficacy of tau-fluvalinate was better than amitraz(significant 

difference,p<0.05), but efficacy comparative to control and eliminate Tropilaelapsclareae of control 

group and amitraz found that the better than control group (significant difference,p<0.05). The analysis 

result of amitraz and tau-fluvalinate residue in honey in week 0, 2, 4, 6, 8 and 10 were significant 

difference(p<0.05), and it was good that there were no residue in honey from week 6th to week 10th of 

study conform the withdrawal periodfor bee mite eliminationin honey standard farm is 8 weeks therefore 

the honey bee is safe for consumer. For the maximum residue of amitraz in honey bee at 0 withdrawal 

time was 21 ppbwhich low than MRLs  200 ppb  (EU determined ) and tau-fluvalinatewas 15 ppbwhich 

no MRLs  (EU determined )  

Keywords :  Efficacy, amitraz,  tau-fluvalinate,  bee mite 
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บทน า 

น ำ้ผึง้เป็นอำหำรให้พลงัำนซึง่โบรำณรับประทำนอย่ำงมัน่ใจ จดัเป็นยำอำยวุฒันะ เน่ืองจำกน ำ้ผึง้จะ
ได้จำกกำรเก็บบนต้นไม้ในป่ำ ซึง่ไม่เพียงพอต่อกำรบริโภค  ต่อมำเร่ิมมีเกษตรประดิษฐ์กล่องและรังผึง้ แล้วน ำผึง้
มำเลีย้งเพ่ือเป็นสตัว์เศรษฐกิจท่ีท ำรำยได้อย่ำงดีให้แก่เกษตรกร เน่ืองจำกน ำ้ผึง้ซึง่เป็นผลผลิตท่ีทัว่โลก ทกุชำติทุก
ภำษำนิยมบริโภค ปัจจุบนักำรเลีย้งผึง้จดัท ำในระบบฟำร์ม ซึง่กรมปศสุตัว์ได้มีกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มผึง้ไปแล้ว
จ ำนวน252 ฟำร์ม(กรมปศสุตัว์,2556)และประเทศไทยสำมำรถส่งออกน ำ้ผึง้ไปจ ำหน่ำยตำ่งประเทศได้ปีละมำกกว่ำ
พนัล้ำนบำทเน่ืองจำกผึง้บินเคลื่อนท่ีไปมำ แม้ว่ำจะตวัเล็กมำก แต่ผึง้ก็มีศตัรูตวัเบียน คือ ไรผึง้ซึง่เกำะบนตวัจะดดู
น ำ้ในตวัอ่อน (pupa) ของผึง้ ท ำให้ตวัอ่อนตำย ไม่ลอกครำบเป็นตวัแก่ เป็นสำเหตุท ำให้ผึง้อ่อนแอ เจ็บป่วย หรือ
ตำยในท่ีสดุ หำกไม่ก ำจดัไรผึง้จะท ำให้เกิดควำมสญูเสียผึง้ในท่ีสดุ และเป็นอนัตรำยตอ่ระบบนิเวศน์ เพรำะผึง้ช่วย
ผสมเกษร เป็นกำรขยำยพันธ์พืช ไรผึง้เป็นสัตว์ขำข้อมีแปดขำ จัดรวมอยู่ในชัน้ อะแรคนิดำ (Arachnida) 
เช่นเดียวกบัแมงมมุและแมงป่องไรตวัเบียนจะดดูกินของเหลวภำยในล ำตวัผึง้กำรเลีย้งผึง้ในแถบเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ประสบปัญหำไรเกือบทุกแห่งประเทศไทยมีไรตัวเบียนส ำคัญคือไรวำรัวมี ช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำ
Varroadestructorมีลักษณะแบนในแนวรำบล ำตัวมีควำมกว้ำงมำกกว่ำควำมยำว กว้ำงประมำณ 1.5 - 1.6 
มิลลิเมตรสีน ำ้ตำลแดงสำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ ไรชนิดนีจ้ะเกำะบนตวัผึง้ได้อย่ำงดีโดยปลำยของแต่ละขำ
ดดัแปลงเป็นแผ่นส ำหรับดูดเกำะให้ติดแน่นกับล ำตวัของผึง้และขนลกัษณะแข็งๆ ท่ีอยู่ทำงด้ำนล่ำงของตวัไรจะ
ช่วยป้องกันอนัตรำยและติดกับขนผึง้ได้ง่ำยปกติไรจะเกำะอยู่ตรงรอยต่อปล้องท้องปล้องแรกหรืออำจจะพบตรง
ปล้องต่อระหว่ำงหวักบัอก หรือรอยต่อระหว่ำงอกกบัท้องตรงจุดรอยต่อท่ีมนัเกำะนี ้ท ำให้ไรสำมำรถเจำะผ่ำนเข้ำ
ไปดดูของเหลวภำยในล ำตวัหรือเลือดของผึง้ได้อย่ำงสะดวกท ำให้ผึง้ตำยก่อนเจริญเติบโตเป็นตวัเต็มวยัไรที่ส ำคญั
อีกชนิดหนึง่มีช่ือวำ่ ไรทรอปิลีแลปส์มีช่ือวิทยำศำสตร์วำ่Tropilaelapsclareaeไรชนิดนีม้ีสีน ำ้ตำลออ่นมีรูปร่ำงและ
ขนำดท่ีแตกต่ำงจำก ไรวำรัว โดยท่ีไรทรอปิลีแลปส์มีขนำดตัวเล็กกว่ำไรวำรัวมำก มีวงจรชีวิตและมีวิธีกำร
เบียดเบียนผึง้ท่ีคล้ำยคลงึกบัไรวำรัวแทบทุกประกำร(พิชยั,2545 )จำกข้อมลูกำรส ำรวจไรผึง้ในประเทศไทย โดยท ำ
กำรสุ่มเก็บตวัอย่ำงผึง้ทัว่ประเทศ พบกำรมีไรวำรัว ถึง 15.10% (58/384) กำรไรทรอปิลีแลปส์ 10.67% (41/384) 
และกำรร่วมกนัของไรทัง้สองชนิด 2.34% (9/384)ซึง่ผู้ วิจยัได้ให้ควำมเห็นว่ำควรมีกำรศกึษำถงึกำรใช้ยำในกำรก ำจดัไร 
(มนทกำนต์ิและวนัทนีย์, 2546)อนัตรำยท่ีเกิดจำกไรทัง้สองชนิด จะท ำให้ผึง้ท่ีเกิดมำใหมพิ่กำร ช่องท้องสัน้ ปีกสัน้ลง 
ในผึง้ท่ีมีไรจ ำนวนน้อยจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่นชีวิตสัน้ลง พฤติกรรมเปลี่ยน และอำจติดโรคทำงไวรัส ได้แก่ 
acute paralysis virus (มนทกำนต์ิ, 2555)กำรควบคมุป้องกนัก ำจดัไรผึง้ จงึเป็นสิ่งส ำคญัท่ีเกษตรกรผู้ เลีย้งผึง้จะต้อง
ด ำเนินกำรก ำจดัไรผึง้amitraz และ tau-Fluvalinateเป็นสำรป้องกนัและก ำจดัแมลงศตัรูสตัว์ ในกลุ่ม amidine และ 
pyrethroidท่ีมีคุณสมบัติสำมำรถก ำจดัไรผึง้ได้ amitraz เป็นสำรสงัเครำะห์เพ่ือใช้ก ำจัดปรสิตภำยนอกตวัสตัว์ท่ี
ใช้ได้ทัง้ในโค แพะ แกะ ม้ำ สนุขัและรวมถึงไรผึง้tau-Fluvalinateเป็นสำรเคมีสงัเครำะห์ก ำจดัแมลง ควบคมุแมลง
หลำยชนิดอย่ำงกว้ำงขวำงทัง้แมลงศตัรูพืชและ เช่น  ผีเสือ้, เพลีย้อ่อน, เพลีย้ไฟ, เพลีย้จัก้จัน่, แมลงหว่ีขำว แมลง
มุม ไรบนธัญพืช เลฟซีด มันฝร่ัง และไรผึง้ท่ีมีผลต่อระบบประสำทของแมลง รบกวนกำรท ำงำนของนิวรอน 
(neurons) โดยมีผลตอ่กำรซมึผ่ำนของโซเดียมเข้ำสู่เซลล์กล้ำมเนือ้ ในกระบวนกำรหลัง่สำรสื่อประสำท ท ำให้เกิด
อมัพำตในแมลงอย่ำงรวดเร็วเป็นสำรเคมีท่ีนิยมใช้เน่ืองจำกสหภำพยโุรปอนญุำตให้ใช้  
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ตารางที่  1 คำ่ MRLs ในน ำ้ผึง้ของectoparasticide ชนิด amitraz และ tau-fluvalinate   

ชนิด pesticide ป้องกนัไรผึง้ สหภำพยโุรปก ำหนดA รำยช่ือสำรท่ีรับขึน้ทะเบียนB 

ชนิด pesticide คำ่ MRLs ใน

น ำ้ผึง้ 

ชนิด pesticide คำ่ MRLs ใน

น ำ้ผึง้ 

1.  amitraz (Amidine) amitraz 200 ug/kg ไมม่ีผู้ขอขึน้

ทะเบียนเพ่ือใช้

ส ำหรับผึง้ 

- 

2.  tau-fluvalinate (pyrethoid) tau-fluvalinate ไมต้่องก ำหนด tau-fluvalinate ไมไ่ด้ก ำหนด 

ท่ีมำ  :   A : Council  Regulation (EEC) No. 2377/90   of 26  June 1990.  Laying down a Community 

procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in 

foodstuffs of  animal origin 

B :รำยช่ือสำรท่ีได้รับกำรขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรำย ประเภทสำรป้องกนั ก ำจดั ปรสิตภำยนอกตวัสตัว์ เพ่ือ

ใช้ก ำจดัไรผึง้จำกกองควบคมุอำหำรและยำสตัว์  กรมปศสุตัว์ 

tau-fluvalinateโดยไม่ ต้องมีค่ำMRLsamitrazมีค่ำMRLs 200 ug/kg(คนึงนิจและคณะ, 2550)แต่
เน่ืองจำกยงัไม่มีข้อมลูกำรศกึษำเปรียบเทียบสำรก ำจดัไรผึง้ และระยะงดใช้ดงันัน้จึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรศกึษำ
เพ่ือให้ได้ข้อมลูประสิทธิภำพของamitraz และ tau-fluvalinateในกำรป้องกนั ก ำจดั ไรผึง้ ในภำคสนำม 

อุปกรณ์และวิธีการ(Material and Methods) 

1. เตรียมรังเลีย้งผึง้ท่ีอ ำเภอสอง จงัหวดัแพร่จ ำนวน 144 รัง ใน 1 รัง มี 8 คอน จ ำนวนผึง้ประมำณ 20,000 – 30,000 
ตวั 

2. จดัท ำหมำยเลขประจ ำรังเลีย้งผึง้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุม่ 
กลุม่ท่ี 1  เป็นกลุม่ควบคมุ (ไมใ่ช้สำรเคมี) จ ำนวน 48 รัง  

กลุม่ท่ี 2เป็นกลุม่ท่ีใช้สำรเคมีamitraz(amitraz 0.125มก./แผ่น)จ ำนวน 48 รัง 

กลุม่ท่ี 3เป็นกลุม่ท่ีใช้สำรเคมี tau–fluvalinate(tau –fluvalinate3.6 มก./แผ่น) จ ำนวน 48 รัง  

3. ตรวจสอบและบนัทกึข้อมลูคอนเลีย้งผึง้รังทัง้ 144  รัง ๆละ 2 คอน เพ่ือดคูวำมหนำแน่นของผึง้ ดกัแด้ วำ่มี
ร่องรอยกำรถกูท ำลำยจำกไรผึง้หรือไม ่

4. เตรียมกระดำษสติกเกอร์สีขำวขนำดเท่ำกบัควำมกว้ำงและยำวของรังเลีย้งผึง้ เพ่ือวำงลงบนพืน้ด้ำนในรังผึง้ทุก
รัง จ ำนวน 720 แผ่น  รองรับไรผึง้ท่ีจะตกลงมำบนกระดำษสติกเกอร์ โดยวำงครัง้และ 144 แผ่น แล้วน ำออกมำนบั
จ ำนวนไรผึง้ท่ีตกลงมำติดบนกระดำษสติกเกอร์นัน้ ห่ำงกนัครัง้ละ 2 วนั จ ำนวน 5 ครัง้   
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5. วำง Strip ของ amitrazและtau-fluvalinateไว้ในรังผึง้กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3เป็นเวลำนำน 8 วนัและต้องตรวจสอบ
คอนเลีย้งผึง้ทกุรัง เพ่ือดคูวำมหนำแน่นของผึง้ ดกัแด้ วำ่มีร่องรอยกำรถกูท ำลำยจำกไรผึง้หรือไม่ 

6. หลงัจำกวำง Strip ของ amitrazและtau-fluvalinateไว้ในรังผึง้กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ให้วำงกระดำษสติกเกอร์สี
ขำวขนำดเท่ำกบัควำมกว้ำงและยำวของรังเลีย้งผึง้ลงบนพืน้ด้ำนในรังทกุรัง (144 รัง)และเปลี่ยนกระดำษสติกเกอร์
สีขำวทุก 2 วนั จ ำนวน 5 ครัง้ รวมเป็นเวลำ 10 วนั และนบัจ ำนวนไรผึง้ท่ีตกลงมำติดบนกระดำษสติกเกอร์ 3 กลุ่ม ๆ 
ละ48รัง = 144 แผ่น 5 ครัง้ เท่ำกบั 720 แผ่น และบนัทกึข้อมลู 

7. รวบรวมผลกำรตรวจนบัไรผึง้บนกระดำษสติ๊กเกอร์ประเมินผลเปรียบเทียบประสทิธิภำพ โดยกำรวิเครำะห์ข้อมลู
ทำงสถิติด้วย AnalysisofVarianceและวิเครำะห์ควำมแตกตำ่งของคำ่เฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’sMultipleRangeTest 

8. เก็บน ำ้ผึง้เพ่ือตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง amitrazและ tau-fluvalinate โดยใช้ syrinx ดดูน ำ้ผึง้หรือใช้ช้อนขนำด
ช้อนโต๊ะกดรังผึง้จำกคอน จ ำนวน 10 ซีซี  ใสข่วดแก้วปิดฝำและปิดเทปกำวกนัซมึ 

9. สกัดและวิเครำะห์สำรตกค้ำง amitrazในน ำ้ผึง้ของกลุ่มท่ี 2 ด้วยเทคนิค GC-MS/MS ซึ่งเป็นวิธีท่ีปรับปรุงมำ
จำกของ Cadowและคณะ (2007) 

10.  สกดัและวิเครำะห์สำรตกค้ำงtau-fluvalinate ในน ำ้ผึง้ของกลุม่ท่ี 3 และด้วยเทคนิค GC-MS/MSซึง่เป็น
วิธีท่ีปรับปรุงมำจำกของ Zhen และคณะ (2006)  

ผล (Results) 

ตำรำงท่ี 1 เปรียบเทียบประสิทธิภำพของamitraz และ tau-fluvalinateในกำรก ำจดัไรผึง้ชนิดไรวาร์รัว 
 

กลุม่ 
จ ำนวนไรวำรัวท่ีตรวจนบั (ตวั)mean±SE 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 รวมเฉลี่ย 

ควบคมุ 
15.17 ±  11.60a 12.83 ±  

7.36a 
7.17 ± 5.04a 11.33 ± 8.57a 9.33 ± 6.65a 11.17 ± 8.07a 

amitraz 4.33 ± 2.16a 5.00 ± 1.26a 22.83 ± 6.27a 6.33 ± 2.42a 5.50 ± 1.52a 8.80 ± 7.79a 
tau-fluvalinate 156 ± 69.47b 65.00 ± 35.68b 56.67 ± 36.46b 49.17 ± 20.39b 32.83 ± 17.14b 71.93 ± 57.85b 

abอกัษรที่แตกตำ่งกนัในcolumnเดียวกนัมีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัยิ่งทำงสถิติ (p<0.05) 

SE คือ Standard Error of the mean  

จำก ตำรำงท่ี 1 เปรียบเทียบประสิทธิภำพของamitrazและ tau-fluvalinateในกำรก ำจดัไรผึง้ชนิดไร
วำรัว พบว่ำtau-fluvalinateมีประสิทธิภำพในกำรก ำจดัไรวำรัวดีกวำ่amitrazอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
(p<0.05) แตป่ระสิทธิภำพของ amitrazในกำรก ำจดัไรวำรัวพบวำ่ไมมี่ควำมแตกตำ่งจำกกลุม่ควบคมุ 
(p>0.05)  
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ตำรำงท่ี 2เปรียบเทียบประสิทธิภำพของamitraz และ tau-fluvalinateในกำรก ำจดัไรผึง้ชนิดไรทอพิลีแลปส์ 

 
กลุม่ 

จ ำนวนไรทรอปิลีแลปส์ท่ีตรวจนบั (ตวั)mean±SE 
ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 รวมเฉลี่ย 

ควบคมุ 21.67 ± 8.89a 26.67 ± 6.94a 18.33 ± 3.67a 17.00 ± 7.04a 18.83 ± 6.21a 20.50 ± 7.19a 

Amitraz 
57.16 ± 
40.47b 

43.66 ± 
27.24a 

49.50 ± 
18.78b 

18.50 ± 
12.19a 

35.33 ± 20.80ab 40.73 ± 27.43b 

tau-
Fluvalinate 

87.50 ± 
27.24b 

88.00 ± 
33.02b 

77.33 ± 
13.38c 

54.17 ± 
21.62b 

42.83 ± 8.82b 69.97 ± 28.05c 

abcอกัษรท่ีแตกตำ่งกนัในcolumnเดียวกนัมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัยิ่งทำงสถิติ (p<0.05) 

จำกตำรำงท่ี 2 เปรียบเทียบประสิทธิภำพของamitrazและ tau-fluvalinateในกำรก ำจดัไรผึง้ชนิดไรทรอปิลี
แลปส์พบว่ำtau-fluvalinateมีประสิทธิภำพในกำรก ำจดัไรทรอปิลีแลปส์ได้ดีกว่ำamitrazอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
(p<0.05) และประสิทธิภำพของ amitraz ในกำรควบคมุก ำจดัไรทรอปิลีแลปส์ พบวำ่ดีกวำ่กลุม่ควบคมุ (p<0.05) 

ตำรำงท่ี 3 เปรียบเทียบปริมำณสำรตกค้ำงของamitrazและ tau-fluvalianteในน ำ้ผึง้หลงัหยดุใช้ 0-10 สปัดำห์ 
หลงัจำกหยดุใช้
สำรเคมีสปัดำห์ท่ี 

ปริมำณของสำรตกค้ำง(mg/kg) 
control amitraz tau - fluvalinate 

amitraz tau - fluvalinate 
สปัดำห์ท่ี 0  0 0 0.0162 ±  0.0029 a 0.0062 ±  0.0044 a 
สปัดำห์ท่ี 2 0 0 0.0091 ± 0.0038 b 0.0025 ±  0.0027 b 
สปัดำห์ท่ี 4 0 0 0.0085 ± 0.0093 b 0.0039 ±  0.0024 b 
สปัดำห์ท่ี 6 0 0 0 c 0 c 
สปัดำห์ท่ี 8 0 0 0 c 0 c 
สปัดำห์ท่ี 10 0 0 0 c 0 c 

abcอกัษรท่ีแตกตำ่งกนัใน column เดียวกนัมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) 

เม่ือเปรียบเทียบปริมำณสำรตกค้ำงทัง้amitrazและ tau-fluvalinateเพ่ือก ำจดัไรหลงัหยดุใช้ท่ีสปัดำห์ 0-
10 ในตำรำงท่ี 3 พบวำ่สปัดำห์ท่ี 0 แตกตำ่งจำกสปัดำห์ท่ี 2, 4, 6, 8 และ 10 อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) 
โดยพบวำ่ตัง้แตส่ปัดำห์ท่ี 6 เป็นต้นไปไมพ่บสำรตกค้ำงในน ำ้ผึง้ทกุตวัอย่ำงนบัวำ่เป็นสิ่งท่ีดีดงันัน้มำตรฐำนฟำร์ม
ผึง้ท่ีให้งดใช้สำรเคมีก ำจดัไรผึง้หรือยำสตัว์ 8 สปัดำห์จงึมีควำมปลอดภยัจำกสำรเคมีก ำจดัไรในน ำ้ผึง้และกำร
ทดลองนีแ้สดงให้เหน็วำ่ มีควำมจ ำเป็นต้องก ำจดัไรผึง้ เน่ืองจำกถ้ำมีไรผึง้มำกจะท ำให้ผึง้ออ่นแอและอำจจะตำย
ยกรังได้ และยงัแสดงให้เกษตรกรเห็นวำ่ห้องปฏิบตัิกำรสำมำรถตรวจสอบสำรเคมีตกค้ำงในน ำ้ผึง้ได้ ดงันัน้กำร
แอบใช้สำรก ำจดัไรจะถกูเปิดเผยได้ในอีกทัง้พบวำ่หลงัจำกระยะงดใช้ทนัที คือสปัดำห์ท่ี 0 พบปริมำณamitraz
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สงูสดุในน ำ้ผึง้ท่ี 21 ppb  ซึง่ต ่ำกวำ่ค่ำ MRLs 200 ppb  ซึง่สหภำพยโุรปอนญุำตให้มีได้ และพบปริมำณ tau-
fluvalinate สงูสดุในน ำ้ผึง้ท่ี 15 ppb  แตส่หภำพยโุรปอนญุำตให้ใช้ได้โดยไมก่ ำหนดคำ่ MRLs  

วิจารณ์ผล (Discussion) 

             จำกกำรตรวจนบัไรทัง้สองชนิดพบวำ่มีไรชนิดไรวำรัวมำกกวำ่ไรทรอปิลีแลปส์ ซึง่สอดคล้องกบักำรศกึษำ

ของมนทกำนต์และวนัทนีย์, 2546 ท่ีพบวำ่ผึง้ท่ีเลีย้งในภำคเหนือพบไรชนิดไรวำรัวมำกกวำ่ไรทรอปิลีแลปส์ แตใ่น

ภำคอีสำน มนทกำนต์และวนัทนีย์, 2546 จะพบไรทรอปิลีแลปส์ มำกกวำ่ไรวำรัว  และ เม่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภำพกำรใช้ amitrazและกำร ใช้ tau-fluvalinateในกำรควบคมุก ำจดัไรวำรัวกบักำรควบคมุก ำจดัไรทรอปิลี

แลปส์ พบวำ่ มีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัย่ิงทำงสถิติ(p<0.05)และ tau-fluvalinateมีประสิทธิภำพในกำร

ก ำจดัไรผึง้มำกกวำ่ amitraz(p<0.05)กำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นกำรทดลองภำคสนำมเหมือนกำรเลีย้งจริงของเกษตรกร 

ไมส่ำมำรถควบคมุจ ำนวนไรผึง้ท่ีจะติดเพ่ิมจำกในสิ่งแวดล้อมได้  แตกตำ่งจำกกำรทดลองในห้องหรือบ้ำนซึง่สำมำรถ

ควบคมุจ ำนวนไรผึง้ได้อย่ำงเข้มงวด ก่อนกำรทดลองได้ตรวจสอบตวัผึง้พบวำ่มีไรบนตวัผึง้เห็นได้ชดัเจน หลงักำร

ทดลองรังผึง้ท่ีใช้tau-fluvalinateและ amitrazไมพ่บไรบนตวัผึง้ แตก่ลุม่ควบคมุยงัพบไรบนตวัผึง้ซึง่จำกกำรศกึษำ

ในครัง้นีจ้ะเป็นแนวทำงในกำรแนะน ำให้เกษตรกรเลือกใช้สำรเคมีในกำรควบคมุก ำจดัไรผึง้เม่ือเปรียบเทียบกบั

ต้นทนุซึง่สำรเคมีทัง้สองชนิดมีรำคำพอๆ กนั แตอ่ย่ำงไรก็ตำมในกำรพิจำรณำในกำรเลือกใช้สำรเคมีในกำรควบคมุ

ป้องกนั ก ำจดัไรผึง้ถ้ำใช้ซ ำ้บ่อยๆควรค ำนงึถงึกำรดือ้ยำหรือสำรเคมีด้วย อย่ำงไรก็ตำมผึง้ท่ีออกหำกินมกัจะปลอ่ย

ไรผึง้ให้เกำะอยู่กบัเกสรดอกไม้ ขณะเดียวกนัเม่ือผึง้ฟำร์มออกไปหำกิน มนัมกัจะเอำไรผึง้ตดิมำด้วยเสมอ ดงันัน้

ควรป้องกนัก ำจดั หมัน่สงัเกตอย่ำงสม ่ำเสมอ หำกพบกำรระบำดให้รีบก ำจดัอย่ำงถกูวิธีและยงัมีวิธีกำรก ำจดัไรผึง้  

เช่น กำรใช้ควำมร้อน นกัวิทยำศำสตร์ญ่ีปุ่ นและนกัวิทยำศำสตร์รัสเซีย ได้พยำยำมแสดงให้เห็นวำ่กำรพ่นควนัร้อน

เข้ำไปในรังผึง้สำมำรถท ำให้ประชำกรไรผึง้จ ำนวนหนึง่ออกมำจำกรังผึง้ได้ นกัวิทยำศำสตร์ญ่ีปุ่ นได้จดสทิธิบตัร

เก่ียวกบัเคร่ืองมือดงักลำ่ว โดยท่ีผึง้ตวัเตม็วยัจะต้องเข้ำไปอยู่ในเคร่ืองอำกำศร้อนนี ้ประมำณ 41 องศำเซลเซียส 

และอยู่นำนเป็นเวลำ 5 นำที และในประเทศรัสเซียได้มีผู้พยำยำมน ำเอำผึง้มำเก็บไว้ในห้องท่ีเป็นฉนวนอณุหภมูิ 

46 - 48 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 นำที ปรำกฏวำ่จ ำนวนไรที่หลน่ลงมำนัน้มีมำกถงึ  90 - 95 % ( De Jong et 

al. 1982 ) แตป่ระเทศไทย ไมพ่บวำ่มีกำรพ่นควนัร้อนเข้ำไปในรังผึง้  ส ำหรับผู้ ต้องกำรเลีย้งผึง้อินทรีย์ส ำนกังำน

มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติได้ อนญุำตให้ใช้ กรดฟอร์มิกกรดแลกติกกรดแอซีติกกรดออกซำลิก

เมนทอลไทมอลยคูำลิปตสัและกำรบรู ควบคมุไรผึง้ได้ (ผึง้อินทรีย์  : 2551) และM. Rashid,และคณะ (2012) 

ทดลองท่ีประเทศปำกีสถำน พบวำ่กำรใช้ oxalic acid ท่ีควำมเข้มข้น 3.2% สำมำรถท ำให้ไรผึง้ตำยได้มำกท่ีสดุ

เม่ือเปรียบเทียบกบักำรใช้ท่ีระดบั 4.2% และ 2.1%และยงัมีทำงเลือกก ำจดัไรผึง้อีกหลำยวิธี เช่น กำรใช้สมนุไพร

สะเดำ สำบเสือ ตะไคร้หอม ยำฉนุ ได้อีกด้วย 
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สรุป (Summary) 

กำรศกึษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพ a\Amitrazและ tau-fluvalinateกบักำรควบคมุ ก ำจดัไรผึง้พบวำ่กำร

ใช้สำรเคมีทัง้สองชนิดจำกกำรตรวจนบัไรผึง้ชนิดไรวำรัวและไรทรอปิลีแลปส์เมื่อเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคมุแล้ว 

สำมำรถใช้ทัง้tau-fluvalinateและamitrazก ำจดัไรผึง้ได้แต่ประสิทธิภำพไม่เท่ำกันซึง่จำกข้อมลูนีจ้ะเป็นประโยชน์

ในกำรแนะน ำให้เกษตรกรในกำรเลือกใช้สำรเคมีในกำรควบคมุ ก ำจดัไรผึง้ ตอ่ไปและยงัพบอีกวำ่หลงัจำกระยะงด

ใช้amitrazและ tau-fluvalinateทัง้ 2 ชนิด ตัง้แต่สปัดำห์ท่ี 6 เป็นต้นไป ไม่พบสำรตกค้ำงในน ำ้ผึง้ทุกตวัอย่ำง ซึ่ง

นบัว่ำเป็นสิ่งท่ีดี ดงันัน้มำตรฐำนฟำร์มผึง้ท่ีให้งดใช้สำรเคมีก ำจัดไรผึง้เป็นเวลำ8 สปัดำห์ จึงมีควำมปลอดภยัจำก

สำรเคมีก ำจดัไรผึง้ตกค้ำงในน ำ้ผึง้ 
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การประเมินคุณภาพน า้นมดบิในถังนมรวมรายฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในเขตพืน้ท่ีบ้าน 
ห้วยเตย  จังหวัดขอนแก่น 

 
ศิริประภา ค าโคตร1/  สำทิส ผลภำค1/ ภทัทิรำ จนัทร์อยูจ่ริง1/  ณฐัณิชำ ศภุธีรำรักษ์1/  ชญัญำภคั อบอุน่1/ 

 
บทคัดย่อ 

 
 ประเมินคณุภำพน ำ้นมดิบด้ำนองค์ประกอบน ำ้นม จ ำนวนเซลล์โซมำติกและจ ำนวนเชือ้จลุินทรีย์จำกถงั
นมรวมรำยฟำร์มเกษตรกรรำยย่อยจ ำนวน 20 รำยในพืน้ท่ีบ้ำนห้วยเตย จังหวดัขอนแก่น ระหว่ำงเดือนเมษำยน 
2557 จนถึงเดือนมีนำคม 2558 ท ำกำรเปรียบเทียบคุณภำพน ำ้นมดิบช่วง 6 เดือนก่อน(เดือนเมษำยน  ถึงเดือน
กนัยำยน 2557)และหลงัท ำกำรแก้ไข(เดือนตลุำคม 2557 ถงึเดือนมีนำคม 2558) โดยช่วงหลงัได้แนะน ำวิธีแปลผล
กำรวิเครำะห์คณุภำพน ำ้นมดิบให้แก่เกษตรกร พร้อมทัง้ให้แนวทำงกำรแก้ไขเพ่ือพฒันำคณุภำพน ำ้นมดิบ โดยใช้
กรำฟเส้นแสดงผลต่อเน่ืองรำยเดือนเพ่ือให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้  ท ำให้เกษตรกรเข้ำใจง่ำยสำมำรถ
วิเครำะห์และแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเอง ผลกำรศกึษำพบคณุภำพน ำ้นมดิบในช่วง 6 เดือนหลงั มีกำรเปลี่ยนแปลง
ท่ีดีขึน้เมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรก จำกร้อยละของฟำร์มท่ีค่ำองค์ประกอบน ำ้นมดิบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ตำมล ำดบัดงันีค้่ำไขมนัร้อยละ 80 เทียบกบัเดิมร้อยละ 60คำ่โปรตีนร้อยละ 90 เทียบกบัเดิมร้อยละ 40 ค่ำเนือ้นม
ไม่รวมมนัเนยร้อยละ100 เทียบกับเดิมร้อยละ 70 และเนือ้นมทัง้หมดร้อยละ 80 เทียบกบัเดิมร้อยละ 30 จ ำนวน
เซลล์โซมำติก  ร้อยละ 90 เทียบกบัเดิมร้อยละ 90 จ ำนวนเชือ้จลุินทรีย์ทัง้หมด(Standard Plate Count, SPC)และ
จ ำนวนเชือ้จลุินทรีย์ทนร้อน(Laboratory Pasteurization Count, LPC)ร้อยละ 90 เทียบกบัเดิมร้อยละ 80 และ 90 
ตำมล ำดบั และจ ำนวนเชือ้จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม (Coliform count) ร้อยละ 80 เทียบกบัเดิมร้อยละ 70 โดยภำพรวม
หลงัจำกเกษตรกรได้รับค ำแนะน ำและน ำไปปรับปรุงกำรจัดกำรฟำร์มโคนม คุณภำพน ำ้นมดิบได้แก่ ค่ำไขมัน 
โปรตีน และเนือ้นมทัง้หมด มีกำรเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ ดงันัน้สำมำรถน ำรูปแบบ(Model)นีไ้ปใช้เพ่ือพฒันำคณุภำพ
น ำ้นมดิบให้แก่เกษตรกรกลุม่อ่ืนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : เกษตรกรรายย่อย คุณภาพน า้นมดิบ ถังนมรวมรายฟาร์ม บ้านห้วยเตย จังหวัดขอนแก่น 
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Assessment of bulk milk quality collected from small scale farmers in Huey Toei village, 
KhonKaen Province 
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Abstract 

 
Assessment of bulk milk composition, somatic cell and bacterial contamination from 20 small 

scale dairy farms in Huay-Toei district was performed during April 2014 to March 2015.This  study was 
divided into 2 periods : the first period ( April to  September 2014 ) and the second period(October 
2014 to March 2015). Additional guidance on the second period namely : milk composition 
interpretation, monthly linear graph report , correction method were implemented to the farmer in order 
to monitor and solve the individual milk quality problem. The milk composition from the second period 
showed  improvement comparing to the first period regards percentage of farms that passed the 
standard level as follows: fat 80% from 60%, protein 90% from 40%, solid not fat 100% from 70% , total 
solids 80% from 30% somatic cell count 90% from 90%, standard plate count and laboratory 
pasteurization count 90% from 80% and 90% and coliform count 80% from 70%. Overall, after the 
farmers were advised to improve their farm management, the quality of raw milk composition:  fat, 
protein, and total solids had been obviously improved. This model can be utilize for the other to 
improve their milk quality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords :small scale farmer, raw milk quality, bulk milk, HuayToeivillage,  KhonKaen Province 
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บทน า 
 

กำรเลีย้งโคนมให้ได้ผลผลิตน ำ้นมดิบท่ีมีคุณภำพนัน้ขึน้อยู่กับสุขภำพแม่โคต้องสมบูรณ์  กำรจัดกำร
ฟำร์มมีประสิทธิภำพรวมทัง้กำรให้อำหำร และกำรปฏิบตัิกบัน ำ้นมโดยตรง (สวิุชยั, 2557)ส่วนใหญ่เกษตรกรรำย
ย่อยท่ีเลีย้งโคนมประสบปัญหำด้ำนคุณภำพน ำ้นมดิบ  ซึ่งมีคุณภำพต ่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำน
มำตรฐำนสินค้ำกำรเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (2553) และประกำศคณะกรรมกำรโคนมและผลิตภัณฑ์นมเร่ือง 
มำตรฐำนกำรรับซือ้น ำ้นมโค(กรมปศุสัตว์, 2554) มีค่ำมำตรฐำนไขมัน โปรตีน เนือ้นมไม่รวมมันเนย เนือ้นม
ทัง้หมด ดงันี ้3.35, 3.00, 8.25 และ 12.00 ตำมล ำดบั จำกรำยงำนของ สภุำวดี และคณะ (2541) ศกึษำปัจจยัท่ีมี
ผลต่อค่ำองค์ประกอบน ำ้นมของศนูย์รวบรวมนมดิบเอกชนในเขตภำคกลำง พบค่ำเฉลี่ยของร้อยละไขมนั โปรตีน 
เนือ้นมไมร่วมมนัเนย และ เนือ้นมทัง้หมด 3.37, 3.00, 8.21 และ 11.49 รำยงำนของนทัธมน และคณะ (2557) พบ
คำ่เฉลี่ยของร้อยละไขมนั โปรตีน เนือ้นมไมร่วมมนัเนย และ เนือ้นมทัง้หมด 3.61, 2.96, 8.31 และ   11.94 จำกถงั
รวบรวมนมของเกษตรกรรำยย่อยในพืน้ท่ีมหำสำรคำมรำยงำนของเดน่พงษ์ (2557)ศกึษำคณุภำพน ำ้นมดิบในเขต
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ระหว่ำงปี 2549-2553 พบค่ำเฉลี่ยของร้อยละไขมนั โปรตีน เนือ้นมไม่รวมมนั
เนย และ เนือ้นมทัง้หมด 3.65, 3.01, 8.36 และ 11.95 ตำมล ำดบั และรำยงำนของธีรพรรณ และประสบพร(2551) 
พบว่ำค่ำองค์ประกอบน ำ้นมดิบโคนมรำยฟำร์มจังหวัดพัทลุงปี  2548 ต ่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำน
มำตรฐำนสินค้ำกำรเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (2553)  เช่น ค่ำร้อยละของโปรตีน เนือ้นมไม่รวมมนัเนยและเนือ้
นมทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 48.93, 43.76 และ 61.01(เปอร์เซน็ต์ท่ีต ่ำกวำ่เกณฑ์มำตรฐำน)  

คุณภำพน ำ้นมของเกษตรกรรำยย่อยในพืน้ท่ีบ้ำนห้วยเตย ตัง้แต่ช่วงเดือนเมษำยน 2556ถีงเดือน
มีนำคม 2557  มีปัญหำมำกท่ีสุดคือร้อยละของเนือ้นมทัง้หมดและโปรตีน  คือ 60และ 50ตำมล ำดบั ซึ่งต ่ำกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำนดงักล่ำว เกษตรกรกลุ่มนีเ้มื่อ 20  ปีท่ีแล้วส่วนมำกเคยเลิกเลีย้งโคนมกันไปเกือบหมด เพรำะมี
ปัญหำมำกมำยทัง้ด้ำนกำรจดักำรอำหำร ด้ำนโรคและกำรให้ผลผลิตไม่คุ้มค่ำกำรลงทนุ สมำชิกเหลือแค่ 4 ฟำร์ม 
แต่ปัจจุบันมีสมำชิกเพ่ิมขีน้เป็นทัง้หมด 20 ฟำร์ม เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรำยได้เพ่ิมขีน้จำกกำรขำย
นมท่ีมีคุณภำพดี ดงันัน้คณะผู้ วิจัยจึงต้องกำรเข้ำไปศึกษำวิจัยของฟำร์มโคนมในพืน้ท่ีบ้ำนห้วยเตย ซึ่งห่ำงจำก 
ศวพ.ขอนแก่น 15 กิโลเมตร เดินทำงง่ำยใช้เวลำไมน่ำน โดยศกึษำข้อมลูคณุภำพน ำ้นมดิบย้อนหลงัของเกษตรกร
พืน้ท่ีห้วยเตยจังหวัดขอนแก่นในช่วงเดือนเมษำยน  2556 – เดือนมีนำคม 2557พร้อมน ำเสนอข้อมูลผลกำร
วิเครำะห์ และชีแ้จงปัญหำท่ีเกิดขึน้ให้เกษตรกรกลุ่มสมำชิกทัง้ 20 ฟำร์ม และมีกำรจดัอบรมให้เกษตรกรรู้ขัน้ตอน
กำรเก็บตวัอย่ำงน ำ้นมดิบเพ่ือส่งห้องปฏิบตัิกำรให้ถูกต้องโดยคณะผู้ วิจยัจดัส่งอุปกรณ์กำรเก็บตวัอย่ำงน ำ้นมดิบ
ให้ รวมทัง้แนะน ำแนวทำงแก้ไขปัญหำคณุภำพน ำ้นมดิบให้เกษตรกรทกุเดือนดงันัน้คณะผู้ วิจยัจงึได้ศกึษำติดตำม
ค่ำองค์ประกอบน ำ้นมดิบ จ ำนวนเซลล์โซมำติก และเชือ้จุลินทรีย์ในถงันมรวมรำยฟำร์มจำกเกษตรกรรำยย่อยใน
พืน้ท่ีบ้ำนห้วยเตย เป็นระยะเวลำหนึ่งปี โดยแบ่งช่วงเวลำออกเป็น 2 ช่วง เพ่ือเปรียบเทียบวำ่หลงัจำกให้ค ำแนะน ำ
วิธีกำรแก้ไขปัญหำแก่เกษตรกรแล้ว คณุภำพน ำ้นมดิบของเกษตรกรจะมีกำรพฒันำไปในทิศทำงใด 
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อุปกรณ์และวิธีการ  
การเกบ็ตัวอย่าง  

เก็บตวัอย่ำงน ำ้นมดิบจำกถงัรวมนมของเกษตรกรรำยย่อยในพืน้ท่ีบ้ำนห้วยเตย จ ำนวน 20 ฟำร์ม ใช้ท่ี
ตกันมท่ีผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้กวนน ำ้นมแต่ละถงัให้เป็นเนือ้เดียวกนั สุ่มเก็บจำกถงัทุกถังของแต่ละฟำร์ม (แต่ละฟำร์ม
นมรีดตอนเช้ำไม่เกิน 6 ถงั) เก็บฟำร์มละ 1 ตวัอย่ำง เก็บตวัอย่ำงน ำ้นมดิบปริมำณ 100-200 มิลลิลิตร ใส่ขวดแก้ว
ท่ีผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้ พร้อมติดรำยละเอียด บรรจุตวัอย่ำงในถงุพลำสติก ปิดปำกถุงให้แน่น ใสใ่นกระติกน ำ้แข็ง  เก็บท่ี 
1-5 องศำเซลเซียส  แล้วส่งตรวจท่ีห้องปฏิบตัิกำรตรวจวิเครำะห์คณุภำพน ำ้นมดิบ ศวพ.ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ภำยใน 2 ชัว่โมง 
การวิเคราะห์คุณภาพน า้นมดบิทางห้องปฏบิัตกิาร 

เตรียมตวัอย่ำงน ำ้นมดิบ โดยท ำ ten-fold dilution ด้วย 0.1 % peptone water เพ่ือน ำไปวิเครำะห์หำ
จ ำนวนเชือ้จลุินทรีย์ตำ่งๆดงันี ้

วิธีวิเคราะห์จ านวนเชือ้จุลินทรีย์ทัง้หมด(Standard Plate Count, SPC) โดยวิธี Pour plate  
(Laird et al., 2004) ดดูตวัอย่ำงน ำ้นมเจือจำงท่ี dilution  10-3 ถึง 10-5 อย่ำงละ 1 มิลลิลิตร ผสมกบัอำหำรเลีย้ง
เชือ้ standard plate count agar (Oxiod,England) 15-20 มิลลิลิตร ท ำ 2 ซ ำ้ ทิง้ให้อำหำรแข็งตวัแล้วบ่มในตู้บ่ม
เชือ้ 32 ±1 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 48 ±3 ชั่วโมง นับจ ำนวนเชือ้เฉพำะ plate ท่ีมีเชือ้ 25-250 โคโลนี  ค ำนวณ
และรำยงำนผลเป็นจ ำนวนโคโลนีตอ่มิลลิลิตร (cfu/ml)  

วิธีวิเคราะห์จ านวนเชือ้จุลินทรีย์ทนร้อน(Laboratory Pasteurization Count, LPC) โดยวิธี 
Pour plate(Frank and Yousef, 2004) น ำตวัอย่ำงน ำ้นมอุน่ในอำ่งน ำ้ควบคมุอณุหภมูิ ท่ีอณุหภมูิ 62.8±0.5 องศำ
เซลเซียสเป็นเวลำ 30 นำที เม่ือครบเวลำก ำหนดน ำตวัอย่ำงแช่ในน ำ้แข็งทนัทีเพ่ือลดอณุหภมูิตวัอย่ำงให้เย็นเหลือ 
10 องศำเซลเซียสหรือต ่ำกว่ำ  ดูดตวัอย่ำงน ำ้นมเจือจำงท่ี dilution  10-1ถึง 10-2 อย่ำงละ 1 มิลลิลิตร และปฏิบัติ
เช่นเดียวกบัวิธีวิเครำะห์จ ำนวนเชือ้จลุินทรีย์ทัง้หมด 

 วิธีวิเคราะห์จ านวนเชือ้จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม (Coliform)(Davidson et al., 2004) ดดูตวัอย่ำง
น ำ้นมเจือจำงท่ี dilution  100 ถงึ 10-2  อย่ำงละ 1 มิลลิลิตร ผสมกบัอำหำรเลีย้งเชือ้ Violet red bile lactose agar 
(Oxiod,England)15-20 มิลลิลิตร ท ำ 2 ซ ำ้ ทิง้ให้อำหำรแข็งตวัแล้วเททบัด้วยอำหำรเลีย้งเชือ้ชนิดเดิมปริมำตร 3-
5 มิลลิลิตร หลงัอำหำรเลีย้งเชือ้แข็งตวัแล้วน ำไปบ่มในตู้บ่มเชือ้ 37±1oC  เป็นเวลำ 24±2 ชัว่โมง นับจ ำนวนเชือ้
เฉพำะ plate ท่ีมีเชือ้ 15-150 โคโลนี  ค ำนวณและรำยงำนผลเป็นจ ำนวนโคโลนีตอ่มิลลิลิตร (cfu/ml)  

วิธีวิเคราะห์หาจ านวนเซลล์โซมาติก ด้วยเคร่ืองตรวจนับเซลล์โซมำติกแบบอตัโนติ(FOSS 
Electric,Denmark) ตรวจสอบประสิทธิภำพเคร่ืองโดยท ำ Blind test และตรวจสอบควำมแม่นย ำโดยท ำ FMA 
check ทุกครัง้ก่อนวิเครำะห์ตวัอย่ำง อุ่นตวัอย่ำงน ำ้นมในอ่ำงควบคมุอุณหภูมิท่ีอณุหภูมิประมำณ 37-42 องศำ
เซลเซียส  ประมำณ 10 -15 นำที ตำมวิธีของคู่มือ Fossomatic 5000 (FOSS Electric, 1997)วิเครำะห์ตวัอย่ำง
ด้วยเคร่ืองตรวจนบัเซลล์โซมำติกแบบอตัโนมตัิรำยงำนผลเป็นจ ำนวนเซลล์ตอ่มิลลิลิตร (cells/ml)  

วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบน า้นม ได้แก่ ร้อยละของไขมนั โปรตีน แลคโตส เนือ้นมไม่รวมมัน
เนย และเนือ้นมทัง้หมด ด้วยเคร่ืองตรวจวิเครำะห์น ำ้นมอตัโนมตัิ(FOSS Electric,Denmark)โดยเปิดเคร่ืองอย่ำง
น้อย 2 ชั่วโมง   ตรวจสอบประสิทธิภำพเคร่ืองโดยท ำ Repeatability check ทุกครัง้ก่อนวิเครำะห์ตัวอย่ำง อุ่น
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น ำ้ยำ Rinse solution เพ่ือ Purge เคร่ืองก่อนวดัตวัอย่ำง แล้วอุ่นตวัอย่ำงน ำ้นมในอำ่งควบคมุอณุหภูมิท่ีอณุหภูมิ
ประมำณ 37-42 องศำเซลเซียส  ประมำณ 10 -15 นำที ตำมวิธีของคู่มือ CombiFosso 6000 (FOSS Electric, 
2000)  วิเครำะห์ตวัอย่ำงด้วยเคร่ืองตรวจวิเครำะห์น ำ้นมอตัโนมตัิรำยงำนผลเป็นร้อยละ(%)  

 
การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพน า้นมดบิ  

วิเครำะห์ข้อมลูกำรกระจำยตวัขององค์ประกอบน ำ้นมดิบ จ ำนวนเซลล์โซมำติก และจ ำนวนเชือ้จลุินทรีย์
ในน ำ้นมดิบรำยฟำร์มแตล่ะเดือนโดยใช้คำ่สถิติ Percentile พิจำรณำเทียบกบัเกณฑ์มำตรฐำน เพ่ือศกึษำคณุภำพ
น ำ้นมดิบท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลังกำรให้ค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ีและด ำเนินกำรแก้ไขโดยเกษตรกร   โดยเข้ำร่วม
ประชุมประจ ำเดือนกับเกษตรกรเพ่ือชีแ้จงผลหลังกำรวิเครำะห์ แนะน ำวิธีกำรแปลผลกำรวิเครำะห์และแนะน ำ
วิธีกำรแก้ไขปัญหำต่อเกษตรกรโดยตรง สรุปและส่งรำยงำนผลวิเครำะห์รำยเดือนแบบกรำฟเส้น  พร้อมท ำ
สญัลกัษณ์สีแดงของคำ่ท่ีต ่ำกวำ่เกณฑ์มำตรฐำน  
    

ผลการทดลอง 
 

ผลกำรศึกษำวิเครำะห์คุณภำพน ำ้นมดิบ ท่ีเก็บจำกถังนมรวมรำยฟำร์มของเกษตรกรรำยย่อยในพืน้ท่ี
บ้ำนห้วยเตย สมำชิก 20 รำย เก็บตัง้แต่เดือนเมษำยน 2557 ถึงเดือนมีนำคม 2558 โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนของ
สินค้ำเกษตร มกษ. 6003-2553  น ำ้นมโคดิบ (ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำกำรเกษตรและอำหำรแห่งชำติ, 2553)  
และประกำศคณะกรรมกำรโคนมและผลิตภัณฑ์นมเร่ือง มำตรฐำนกำรรับซือ้น ำ้นมโค พ.ศ. 2554(กรมปศุสตัว์, 
2554) จำกตำรำงท่ี1ผลกำรตรวจคุณภำพน ำ้นมดิบด้ำนองค์ประกอบน ำ้นม ระหว่ำงช่วง 6 เดือนแรก (เดือน
เมษำยน ถงึ เดือนกนัยำยน 2557)และ ช่วง 6 เดือนหลงั (เดือนตลุำคม  2557ถงึ เดือนมีนำคม 2558) เปรียบเทียบ
ร้อยละของฟำร์มท่ีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนและคำ่เฉลี่ยองค์ประกอบน ำ้นม ดงันี ้คำ่ไขมนั 60 และ 80 คำ่เฉลี่ยร้อยละ 
3.47 และ 3.66  ค่ำโปรตีน 40 และ 90 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.95 และ 3.76  ค่ำเนือ้นมไม่รวมมนัเนย 70 และ 100 
คำ่เฉลี่ยร้อยละ 8.31 และ 8.69 และ คำ่เนือ้นมทัง้หมด 30 และ 80 คำ่เฉลี่ยร้อยละ 11.78 และ 12.34  

ผลกำรตรวจคณุภำพน ำ้นมดิบด้ำนเซลล์โซมำติกและเชือ้จุลินทรีย์ เปรียบเทียบร้อยละของฟำร์มท่ีผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน และค่ำเฉลี่ย ช่วง 6 เดือนแรก และ ช่วง 6 เดือนหลงั ดงันี ้จ ำนวนเซลล์โซมำติก เท่ำกันคือ 90 
และ 90 มีค่ำเฉลี่ย 270,000  และ 230,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตรจ ำนวนเชือ้จุลินทรีย์ทัง้หมด 80 และ 90 ค่ำเฉลี่ย 
585,297 และ 262,281โคโลนีต่อมิลลิลิตร จ ำนวนเชือ้จุลินทรีย์ทนร้อน 90 และ 90 ค่ำเฉลี่ย 240 และ 85 โคโลนี
ตอ่มิลลิลิตร และจ ำนวนเชือ้จลุินทรีย์โคลิฟอร์ม 70 และ 80 คำ่เฉลี่ย 8,567 และ 5,267โคโลนีตอ่มิลลิลิตร 
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ตำรำงท่ี 1 คำ่ร้อยละผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของคณุภำพน ำ้นมดิบรำยฟำร์มท่ีแยกรำยเดือน 

ปี เดือน 

 รำยกำรทดสอบ1 

 ด้ำนองค์ประกอบน ำ้นม (%) (%) ด้ำนจลุนิทรีย์(%) 

n Fat Protein SNF TS SCC SPC LPC Coliform 

2557 เมษำยน  19 60 30 60 30 90 90 60 80 

2557 พฤษภำคม 18 60 40 80 40 90 90 100 70 

2557 มิถนุำยน 12 60 60 80 30 80 80 100 60 

2557 กรกฎำคม 18 60 50 70 30 100 90 100 90 
2557 สงิหำคม 9 60 40 90 20 90 90 100 80 

2557 กนัยำยน 18 - - - - 80 60 100 40 

คำ่เฉลีย่(%) ผำ่นเกณฑ์
มำตรฐำน  6 เดือนแรก 

 60 40 70 30 90 80 90 70 

2557 ตลุำคม 19 80 90 100 80 90 90 100 80 

2557 พฤศจิกำยน 18 90 90 100 90 80 90 100 70 

2557 ธนัวำคม 18 100 90 100 100 90 70 90 80 

2558 มกรำคม 19 90 100 100 80 90 90 100 90 

2558 กมุภำพนัธ์ 19 80 90 100 80 90 100 100 90 

2558 มีนำคม  20 70 80 100 70 90 100 100 70 

คำ่เฉลีย่(%) ผำ่นเกณฑ์
มำตรฐำน 6 เดือนหลงั 

 80 90 100 80 90 90 90 80 

คำ่มำตรฐำน2  3.35 3.00 8.25 12.00 500,000 500,000 1,000 10,000 

คำ่เฉลีย่ 6 เดือนแรก  3.47 2.95a 8.31a 11.78a 270,000 585,297 240a 8,567 

SD  6 เดือนแรก  0.73 0.21 0.20 0.74 273 2,767,434 655 14,788 

คำ่เฉลีย่ 6 เดือนหลงั  3.66 3.76b 8.69b 12.34b 232,000 262,281 85b 5,267 

SD6 เดือนหลงั  0.56 0.28 0.25 0.73 166 1,330,298 532 10,644 
หมำยเหต ุaและ bหมำยถึงอกัษรท่ีตำ่งกนัในแนวตัง้เดียวกนัมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ(p <0.05) 
n = จ ำนวนตวัอย่ำง 
1 Fat = ไขมนั(%); Protein(%) = โปรตีน; Solids not fat(SNF)= เนือ้นมไม่รวมมนัเนย(%);Total solids(TS)= เนือ้นมทัง้หมด(%) 
Somatic cells count(SCC) = จ ำนวนเซลล์โซมำตกิ cells/ml); Stand plate count(SPC)= เชือ้จลุนิทรีย์ทัง้หมด;(cfu/ml) 
  Laboratory pasteurization count(LPC)= เชือ้จลุนิทรีย์ทนร้อน(cfu/ml); Coliform= เชือ้จลุนิทรีย์โคลฟิอร์ม(cfu/ml) 
- เคร่ืองช ำรุดวดัคำ่องค์ประกอบน ำ้นมดบิไม่ได้ 
2  (คำ่มำตรฐำน)มำตรฐำนของสนิค้ำเกษตร มกษ. 6003-2553  น ำ้นมโคดบิ (ส ำนกังำนมำตรฐำนสนิค้ำกำรเกษตรและอำหำรแหง่ชำต,ิ 2553)  และ
ประกำศคณะกรรมกำรโคนมและผลติภณัฑ์นมเร่ือง มำตรฐำนกำรรับซือ้น ำ้นมโค พ.ศ. 2554(กรมปศสุตัว์, 2554) 
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วิจารณ์ผล 
 

จำกกำรเปรียบเทียบร้อยละของฟำร์มท่ีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนระหวำ่ง 2 ช่วง จำกกำรศกึษำพบวำ่ในช่วง
หลงัร้อยละของฟำร์มท่ีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของค่ำองค์ประกอบน ำ้นมดิบ มีคำ่ร้อยละไขมนั โปรตีน เนือ้นมไมร่วม
มนัเนย และเนือ้นมทัง้หมด คือร้อยละ 80, 90, 100 และ 80 ตำมล ำดบั ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสูงกว่ำในช่วงแรก 
(ตำรำงท่ี 1)และมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 3.66, 3.76, 8.69 และ 12.34 ตำมล ำดับ สูงกว่ำ ช่วงแรก เป็นไปได้ว่ำ กำร
แนะน ำให้เกษตรกรเข้ำใจกำรแปลผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ำ้นมดิบ  ท่ีมีค่ำองค์ประกอบน ำ้นม ได้แก่ ไขมัน 
โปรตีน เนือ้นมไม่รวมมนัเนย และเนือ้นมทัง้หมด แสดงว่ำเกษตรกรได้น ำควำมรู้ไปปรับปรุงกำรเลีย้งดูในกำรให้
อำหำรแก่โคนม ค่ำองค์ประกอบน ำ้นมดิบจะได้มำจำกคุณค่ำของอำหำรท่ีให้โคกิน ซึ่งขึน้อยู่กับสดัส่วนอำหำร
หยำบและอำหำรข้นด้วย โดยพบว่ำไขมนัได้มำจำกสดัส่วนอำหำรหยำบ ค่ำโปรตีนมำจำกสดัส่วนอำหำรข้นท่ีมี
วตัถุดิบท่ีมีกำรย่อยสลำยได้ดี เช่น กำกถัว่เหลือง เมล็ดธัญญำพืช และค่ำเนือ้นมทัง้หมดจะเพ่ิมขึน้ได้เอง (วิโรจน์, 
2546และ สริุยะ, 2557)  

สว่นคำ่จ ำนวนเซลล์โซมำติก เป็นตวับ่งชีข้องโรคเต้ำนมอกัเสบ (ทศันีย์ และคณะ, 2539 และ อรัญ, 2554) 
พบว่ำในช่วงหลังร้อยละของฟำร์มท่ีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนเท่ำกันกับช่วงแรก  แต่ค่ำเฉลี่ยช่วงหลังลดต ่ำกว่ำใน
ช่วงแรกแสดงว่ำเกษตรกรสำมำรถจดักำรสขุศำสตร์กำรรีดนมเช่น ก่อนรีดนมท ำควำมสะอำดเต้ำนมและใช้ผ้ำเช็ด
เต้ำนมตวัละ 1 ผืน เพ่ือป้องกนัโคนมไม่ให้ติดเชือ้จำกโคนมท่ีเป็นโรคเต้ำนมอกัเสบ และเจ้ำหน้ำท่ีรับนมของศนูย์
รวบรวมน ำ้นมดิบตรวจ CMT  ทุกถงั เพ่ือตรวจหำกำรเกิดโรคเต้ำนมอกัเสบแบบไม่แสดงอำกำร เกษตรกรจะได้น ำ
ข้อมลูไปตรวจหำและคดัแยกโคนมท่ีเป็นโรคเต้ำนมอกัเสบ  

กำรปนเปื้อนของเชือ้จุลินทรีย์ในน ำ้นมดิบ เช่น จ ำนวนเชือ้จุลินทรีย์ทัง้หมด จ ำนวนเชือ้จุลินทรีย์ทนร้อน 
และจ ำนวนเชือ้จุลินทรีย์โคลิฟอร์มในช่วงหลงัผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสงูกว่ำช่วงแรก เน่ืองจำกเจ้ำหน้ำท่ี swab เชือ้
จำกอปุกรณ์รีดนมในฟำร์มท่ีพบเชือ้จุลินทรีย์ทัง้หมดสงูเกินมำตรฐำน พบว่ำแหล่งท่ีมีจ ำนวนเชือ้จุลินทรีย์ทัง้หมด
มำกท่ีสดุคือยำงไลเนอร์ และวำล์วควบคมุท่อลมอำกำศ นอกจำกนีย้งัพบวำ่อปุกรณ์และเคร่ืองมือรีดนมไมส่ะอำด 
มีครำบน ำ้นมติดอยู่ในขอบฝำถังนมและถังรีดนมล้ำงไม่สะอำดเพรำะหลังจำกส่งนมแล้วไม่ล้ำงถังทันที  ซึ่ง
สอดคล้องกบัรำยงำนของศิริเกศ และคณะ(2548) ท่ีเกษตรกรขำดกำรดแูลอปุกรณ์และเคร่ืองรีดนม ขัน้ตอนกำรรีด
นมและควำมสะอำดตวัโคนมท ำให้เชือ้จลุินทรีย์สงู และจ ำนวนเชือ้จลุินทรีย์โคลิฟอร์มสงูเกินมำตรฐำน แสดงวำ่ใน
น ำ้นมดิบมีกำรปนเปือ้นของมลูโค เน่ืองจำกไม่ล้ำงหรือเช็ดเต้ำนมให้สะอำดก่อนรีดนม ดงันัน้เจ้ำหน้ำท่ีได้แนะน ำ
เร่ืองควำมสะอำดโครีดนม อุปกรณ์และเคร่ืองรีดนม ขัน้ตอนกำรรีดนม สภำพโรงเรือน ซึ่งมีผลต่อกำรปนเปื้อน
เชือ้จลุินทรีย์ในน ำ้นมดิบ เกษตรกรได้ท ำตำมค ำแนะน ำ และพบวำ่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงท่ีดี 
รูปแบบรำยงำนผลวิเครำะห์คุณภำพน ำ้นมดิบท่ีน ำเสนอโดยรูปแบบกรำฟเส้น เกษตรกรน ำผลวิเครำะห์ค่ำ
องค์ประกอบน ำ้นมดิบท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในกำรจดักำรฟำร์มรวมถึงปรับสตูรอำหำรข้นและสดัส่วนอำหำรหยำบ 
ส่วนผลวิเครำะห์จ ำนวนเชือ้จุลินทรีย์ในน ำ้นมดิบ เกษตรกรน ำไปแก้ปัญหำเร่ืองควำมสะอำด ตัง้แต่ตัวโคนม 
อปุกรณ์รีดนมและขัน้ตอนกำรรีด ผลกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ท ำให้คณุภำพน ำ้นมดิบของเกษตรกรดีขึน้  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 คุณภำพน ำ้นมดิบของเกษตรกรรำยย่อยในพืน้ท่ีบ้ำนห้วยเตย ช่วง 6 เดือนหลงัมีคุณภำพดีขึน้ เพรำะ
ควำมร่วมมือระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีและเกษตรกร โดยเจ้ำหน้ำท่ีแนะน ำให้เกษตรกรแปลผลกำรวิเครำะห์น ำ้นมดิบ และ
เกษตรกรน ำข้อมูลจำกห้องปฏิบัติกำรไปพัฒนำคุณภำพน ำ้นมดิบของฟำร์มตนเองได้  โดยเจ้ำหน้ำท่ีจะเข้ำร่วม
ประชุมกบักลุ่มเกษตรกรทุกเดือนช่วยชีแ้นะให้ทรำบปัญหำและวิธีกำรแก้ไขให้แก่เกษตรกร เกษตรกรยอมรับและ
เปิดใจฟังค ำแนะน ำ โดยท่ีเจ้ำหน้ำท่ีจะไม่สัง่หรือบังคบัให้เกษตรกรท ำ แต่ให้เกษตรกรเห็นและแก้ไขปัญหำด้วย
ตนเอง กำรศกึษำครัง้นีจ้ะบรรลวุตัถุประสงค์ได้ต้องใช้เวลำและควำมเข้ำใจซึง่กนัและกนั มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
จำกทัง้สองฝ่ำย  และรูปแบบรำยงำนควรท ำแบบท่ีเกษตรกรเข้ำใจและสำมำรถน ำข้อมูลไปจัดกำรฟำร์มท ำให้
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การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนน า้ตาลแลคโตสและปริมาณ
ของแข็งทัง้หมดในตัวอย่างน า้นมโคดบิ 

สมชาย  วงศ์สมุทร1    ศิริประภำ ค ำโคตร1 
 

บทคัดย่อ 
 

กำรทดสอบควำมช ำนำญกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณโปรตีน น ำ้ตำลแลคโตส และปริมำณของแข็ง
ทัง้หมดในตวัอย่ำงน ำ้นมโคดิบได้ถูกจัดท ำขึน้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์
น ำ้นมโคดิบของสหกรณ์จ ำนวน 39 แห่งทัว่ประเทศไทยในปี 2555 และเพ่ือแสดงกำรจดัท ำตวัอย่ำงน ำ้นมโคดิบท่ี
เหมำะสมส ำหรับโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำรท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17043 : 2010 
และ ISO 13528 : 2005  มีกำรทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกันและทดสอบควำมเสถียรของตวัอย่ำงน ำ้นมโคดิบ   
กำรสุ่มตัวอย่ำง ก ำหนดตัวอย่ำง วิเครำะห์และแปรผล มีกำรใช้สถิติท่ี เหมำะสมตำมมำตรฐำนดังกล่ำว 
ห้องปฏิบตัิกำรแต่ละแห่งได้รับตวัอย่ำงน ำ้นมโคดิบและวิเครำะห์ในวนัเดียวกนั ก ำหนดกำรใช้ค่ำ assigned value 
เป็นค่ำเฉลี่ยโรบัสต์ท่ีเกิดจำกกำรน ำผลวิเครำะห์จำกทุกห้องปฏิบัติกำร มำค ำนวณโดยใช้วิธี Algorithm A ตำม
มำตรฐำน ISO 13528 : 2005 ประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบัติกำรด้วยค่ำ  Z-score ผลกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบตัิกำรของกำรทดสอบปริมำณโปรตีนจำกห้องปฏิบตัิกำร 28 แห่ง จำกผลกำรประเมินพบว่ำผลอยู่

ในเกณฑ์ท่ีน่ำพอใจ (Z ≤ 2) จ ำนวน 24 แห่ง (85.71%) เกณฑ์ท่ีน่ำสงสยั ( 2 < Z < 3 ) จ ำนวน 1 แห่ง (3.57%) 

และเกณฑ์ท่ีไม่น่ำพอใจ (Z  ≥ 3) จ ำนวน 3 แห่ง (10.71%)   ผลกำรทดสอบปริมำณน ำ้ตำลแลคโตสจำก
ห้องปฏิบตัิกำรจ ำนวน 26 แห่ง ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่ำท่ีพอใจ จ ำนวน 24 แห่ง (92.31%) และเกณฑ์ท่ีไม่
น่ำพอใจ จ ำนวน 2 แห่ง (7.69%)   ผลกำรทดสอบปริมำณของแข็งทัง้หมด (Total solids) จำกห้องปฏิบัติกำร 
จ ำนวน  39 แห่ง ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่ำพอใจ จ ำนวน 34 แห่ง (87.18%) เกณฑ์ท่ีน่ำสงสยั จ ำนวน 1 แห่ง 
(2.56%) และเกณฑ์ท่ีไมน่่ำพอใจ จ ำนวน 4 แห่ง (10.25%) ห้องปฏิบตัิกำรที่มีเกณฑ์ท่ีน่ำสงสยัและไมน่่ำพอใจต้อง
มีกำรสอบสวนหำสำเหตุและปรับปรุงกำรตรวจวิเครำะห์ต่อไป โปรแกรมทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำรนี ้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17043 : 2010 และ ISO 13528 : 2005 สำมำรถใช้ในกำรประเมินสมรรถนะ
ของห้องปฏิบตัิกำรทดสอบน ำ้นมดิบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

ค าส าคัญ: กำรทดสอบควำมช ำนำญ รำยกำรทดสอบ โปรตีน แลคโตส ของแข็งทัง้หมด น ำ้นมโคดิบ 
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Proficiency Testing Program for Protein, Lactose and Total solids in Raw Cow’s Milk 
 

Somchai  Wongsamoot1    Siriprapha  Khamkhote1 
 

Abstract 

Proficiency Testing Program for Protein, Lactose and Total solids in Raw Cow’s Milk was 
established. The purpose of this study is to evaluate the competence of the 39 participating milk 
laboratories in Thailand in 2012 and to demonstrate the preparation of raw cow’s milk samples for 
proficiency testing program according to ISO/IEC 17043 : 2010 and ISO 13528 : 2005. Homogeneity 
and stability test of raw cow’s milk samples were performed. The samples were sampling, specified 
and interpreted via the suitable statistics according to the standards. Each laboratory analyzed the 
sample in the same day. Assigned value was the robust average of the results reported by all 
participating milk laboratories, calculated using Algorithm A according to ISO 13528 : 2005 and          
Z-score was calculated to indicate the laboratory competence. The results were found  that in 28 

laboratories of protein testing, 24 laboratories (85 .7 1%) met satisfactory (z ≤  2) , 1 was (3 .5 7%) 

questionable  (2 < z < 3) and 3 (10.71%) were unsatisfactory (z ≥  3). Refer to 26 laboratories of 
lactose testing, 24 laboratories ( 9 2 .3 1 %)  met satisfactory, and 2 ( 7 .6 9 %)  were unsatisfactory. 
Meanwhile for 39 laboratories of total solids testing, 34 laboratories ( 8 7 .1 8 %)  met satisfactory, 1 
(2.56%) was questionable and 4 (10.25%) were unsatisfactory.  All laboratories that were questionable 
or unsatisfactory should be further investigated the causes to improve their competency. Finally, this 
proficiency testing program was complied with the International Standards ISO/IEC 17043 : 2010 and 
ISO 13528 : 2005. It can be efficiency used to evaluate the competency of the milk laboratories. 
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บทน า 

 ในปี 2554 ประเทศไทยมีกำรผลิตน ำ้นมโคดิบประมำณ 930,860 ตนั (องค์กำรสง่เสริมกิจกำรโคนม, 

2554) จำกเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมจ ำนวน 20,645 รำย (กลุ่มสำรสนเทศ กรมปศสุตัว์, 2554) น ำ้นมโคดิบท่ีผลิตขึน้

ถูกส่งไปยังศูนย์รับน ำ้นมโคดิบภำยใต้กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์โคนม จ ำนวน   124 แห่ง ใน 35 จังหวัดทั่ว

ประเทศไทย  น ำ้นมโคดิบเหล่ำนีม้ีกำรตรวจวิเครำะห์ทำงกำยภำพ เคมี และ  จุลชีววิทยำ โดยห้องปฏิบตัิกำรของ

ศนูย์รับน ำ้นมโคดิบของสหกรณ์โคนม เพ่ือบ่งชีถ้ึงคุณภำพของน ำ้นมโคดิบและควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทัง้

เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรผลิตน ำ้นมโคดิบให้ได้มำตรฐำนน ำ้นมโคดิบ  (มกอช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 

2553) นอกจำกนีผ้ลกำรตรวจวิเครำะห์ยงัใช้ในกำรก ำหนดรำคำของน ำ้นมโคดิบอีกด้วย (ประกำศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์, 2554) กำรตรวจวิเครำะห์น ำ้นมโคดิบของแต่ละห้องปฏิบตัิกำรจงึมีควำมส ำคญั โดยต้องมัน่ใจได้ว่ำ

ห้องปฏิบตัิกำรทกุแห่ง มีควำมสำมำรถในกำรตรวจวิเครำะห์น ำ้นมโคดิบได้อย่ำงถกูต้อง                 กำรด ำเนินกำร

ต่ำงๆ ของห้องปฏิบัติกำรและวิธีทดสอบท่ีใช้ส ำหรับหำค่ำองค์ประกอบทำงเคมีต่ำงๆ และวิธีทดสอบท่ีใช้ส ำหรับ

วิเครำะห์คุณภำพด้ำนสุขอนำมัยมีผลกระทบต่อรำคำน ำ้นมโคดิบของเกษตรกร  ดังนัน้กำรประกันคุณภำพ

ผลทดสอบจึงมีควำมจ ำเป็นทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ำ ผลทดสอบมีควำมถูกต้อง (Natasa M. et al.,  2009)  และกำร

เข้ำร่วมโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร เป็นวิธีกำรหนึง่ของกำรประกนัคณุภำพของผลทดสอบท่ี

ระบุไว้ในข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยควำมสำมำรถของห้องปฏิบตัิกำรทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025 : 2005)  

ห้องปฏิบัติกำรต้องเข้ำร่วมโปรแกรมทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร  โปรแกรมทดสอบควำมช ำนำญ

ห้องปฏิบัติกำร เป็นกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรวิเครำะห์ระหว่ำงห้องปฏิบัติกำร  และใช้เพ่ือประเมิน

สมรรถนะกำรทดสอบของห้องปฏิบัติกำร โดยด ำเนินกำรตำมแผนทดสอบควำมช ำนำญของหน่วยทดสอบควำม

ช ำนำญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรเฝ้ำระวงัควำมสำมำรถกำรทดสอบห้องปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น ประสิทธิภำพ

ของบุคลำกรหรือเคร่ืองมือ ชีบ้่งปัญหำท่ีเกิดขึน้ในห้องปฏิบตัิกำร    ใช้ก ำหนดประสิทธิผลและเปรียบเทียบวิธีกำร

ทดสอบใหม่ๆ  สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้แก่ลกูค้ำของห้องปฏิบตัิกำร นอกจำกนีย้งัท ำให้ห้องปฏิบตัิกำรมีวิธีกำรที่เป็น

รูปธรรมในกำรประเมินตนเอง และแสดงให้เห็นถึงควำมน่ำเช่ือถือในข้อมูลกำรทดสอบของห้องปฏิบัติกำร 

(Thomson et al., 2006)  

ส ำหรับกำรจัดเตรียมตวัอย่ำงทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร ผู้ จดักำรทดสอบควำมช ำนำญ 
จะต้องก ำหนดเง่ือนไขในกำรยอมรับควำมเป็นเนือ้เดียวกัน  (Homogeneity) และควำมเสถียร (Stability) ของ
ตวัอย่ำงท่ีใช้ทดสอบควำมช ำนำญ โดยใช้หลกัสถิติท่ีเหมำะสมและมีเหตผุล (ISO/IEC 17043 : 2010) นอกจำกนี ้
ผู้ จัดกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร จะต้องมั่นใจว่ำตัวอย่ำงมีควำมเป็นเนือ้เดียวกันและจัดส่งอย่ำง
เหมำะสม (Peterson et al.,  2008)  ส ำนักตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยกลุ่มตรวจสอบ
คณุภำพนมและผลิตภณัฑ์นม มีกำรด ำเนินกำรจดัท ำโปรแกรมทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร เพ่ือเป็นกำร
ประกันคุณภำพผลทดสอบของห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบคุณภำพน ำ้นมโคดิบมำอย่ำงสม ่ำเสมอตัง้แต่ปี  2547 
ต่อมำในปี 2553 มำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17043 : 2010 ซึ่งเป็นมำตรฐำนข้อก ำหนดทั่วไปส ำหรับกำรทดสอบ
ควำมช ำนำญได้ถูกจัดท ำขึน้   ดังนัน้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบ
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คณุภำพน ำ้นมเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลดงักล่ำว ในกำรด ำเนินกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบัติกำรครัง้ท่ี 4 ประจ ำปี 2555 จึงด ำเนินกำรทดสอบควำมช ำนำญด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์ตำม
แนวทำงมำตรฐำนสำกลในรำยกำรทดสอบปริมำณโปรตีน น ำ้ตำลแลคโตส และปริมำณของแข็งทัง้หมดใน
ตวัอย่ำงน ำ้นมโคดิบ ซึง่เป็นรำยกำรที่บ่งบอกถงึคณุภำพของน ำ้นมดิบท่ีมีผลตอ่กำรคิดรำคำน ำ้นม  

วตัถุประสงค์ของกำรศกึษำนี ้เพ่ือประเมินสมรรถนะห้องปฏิบตัิกำรทดสอบคณุภำพน ำ้นมโคดิบของ

สหกรณ์จ ำนวน 39 แห่งทั่วประเทศไทย และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงกำรจัดท ำตัวอย่ำงน ำ้นมโคดิบท่ีถูกต้องเพ่ือใช้

ทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร รวมถึงกำรใช้สถิติท่ีเหมำะสมต่อกำรประเมินผลทดสอบควำมช ำนำญของ

ห้องปฏิบตัิกำรรำยกำรทดสอบปริมำณโปรตีน น ำ้ตำลแลคโตส และปริมำณของแข็งทัง้หมด โดยใช้แนวทำงกำร

ด ำเนินงำนตำม ISO/IEC 17043 : 2005 และ ISO/IEC 13528 : 2010 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 

1. เคร่ือง Milkoscan รุ่น FT 6000 version 5.3.5                         5. Pipette 25 มิลลิลิตร 
2. Water Bath ส ำหรับอุน่ตวัอย่ำงก่อนกำรวิเครำะห์                    6. Magnetic stirrer  
3. ภำชนะส ำหรับใสต่วัอย่ำงน ำ้นมโคดิบท่ีรักษำอณุหภมูิได้          7. MSC Rinse Concentrate 
4. Pipette aids                                                                         8. Zero Liquid Concentrate 
 

วิธีการ 

การเตรียมตัวอย่าง 

จดัหำตวัอย่ำงน ำ้นมโคดิบส ำหรับทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำรจำกฟำร์มโคนมให้มีปริมำณ
เพียงพอกบัรำยกำรทดสอบปริมำณโปรตีน น ำ้ตำลแลคโตส และปริมำณของแข็งทัง้หมด ส ำหรับผู้ เข้ำร่วมทดสอบ
ควำมช ำนำญ จ ำนวน 39 ห้องปฏิบัติกำร ซึ่งต้องใช้น ำ้นมโคดิบธรรมชำติจำกแม่โคจ ำนวน 10,800 มิลลิลิตร 
หลงัจำกป่ันรวมกนัโดยใช้แท่งแมเ่หลก็ขนำดยำว 7 เซนติเมตร ท่ี 1,500 รอบตอ่นำที นำน 30 นำที แล้วใช้ปิเปต 25 
มิลลิลิตรดดูน ำ้นมโคดิบใส่ลงในขวดใสตวัอย่ำง 200 มิลลิลิตร จ ำนวน 54 ตวัอย่ำง ส ำหรับทดสอบควำมเป็นเนือ้
เดียวกนั (Homogeneity testing) จ ำนวน 10 ตวัอย่ำง ทดสอบควำมเสถียร (Stability testing) จ ำนวน 5 ตวัอย่ำง 
และแจกจ่ำยห้องปฏิบัติกำร 39 ตวัอย่ำง โดยขณะขนส่งมำยงัห้องปฏิบัติกำรต้องควบคุมอุณหภูมิโดยใช้น ำ้แข็ง
บรรจใุสภ่ำชนะท่ีเหมำะสมเก็บควำมเย็นได้นำน เช่น กลอ่งโฟม ตวัอย่ำงน ำ้นมโคดิบท่ีจดัเตรียมขึน้ส ำหรับแจกจ่ำย
ให้ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำรต้องมีควำมเป็นเนือ้เดียวกนั (Homogeneity) และมีควำม
เสถียร (Stability) ตลอดช่วงระยะเวลำท่ีก ำหนด 

การทดสอบความเป็นเนือ้เดียวกัน (Homogeneity testing)   
 ด ำเนินกำรทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกนั (Homogeneity testing) ซึง่ใช้วิธีทดสอบ IDF 141 : 2000 ใน
รำยกำรทดสอบหำปริมำณโปรตีน น ำ้ตำลแลคโตส และปริมำณของแข็งทัง้หมดโดยใช้เคร่ือง Milkoscan รุ่น FT 
6000 version 5.3.5  และท ำกำรทดสอบในวนัท่ีจัดส่งตวัอย่ำงให้ห้องปฏิบัติกำรท่ีเข้ำร่วมทดสอบควำมช ำนำญ 
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โดยสุ่มตวัอย่ำงน ำ้นมโคดิบ จ ำนวน 10 ตวัอย่ำง จำกตวัอย่ำงในชุดกำรผลิตเดียวกัน สุ่มด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Sample random sampling) แล้วน ำมำทดสอบตวัอย่ำงละ 2 ซ ำ้ น ำผลกำรทดสอบท่ีได้ มำวิเครำะห์ทำงสถิติและ

ประ เมิ น โดยใช้ เกณ ฑ์  
SS  0.3



  โดย ท่ี  
SS  คื อ  between-samples standard deviation และ  



  คื อ 
Standard deviation for proficiency assessment ซึ่งเป็นค่ำ Robust standard deviation ของผลกำรทดสอบ
จำกผู้ เข้ำร่วมทดสอบควำมช ำนำญ โดยใช้วิธี  Algorithm A  
การแจกจ่ายตัวอย่าง (Sample distribution) ไปยังห้องปฏบิัตกิาร 
           บรรจุตวัอย่ำงทดสอบควำมช ำนำญในกล่องโฟมใช้น ำ้แข็งในกำรควบคุมอุณหภูมิของตวัอย่ำงขณะ
ขนสง่ซึง่เมื่อไปถงึห้องปฏิบตัิกำรจะมีกำรวดัของอณุหภมูิตวัอย่ำงท่ีได้รับ 
การด าเนินการทดสอบตัวอย่าง 
           ก ำหนดให้ทุกห้องปฏิบัติกำรด ำเนินกำรทดสอบตัวอย่ำงในวันเดียวกัน  ตำมวิธีทดสอบซึ่ง
ห้องปฏิบตัิกำรใช้อยู่เป็นประจ ำ และรำยงำนผลกำรทดสอบท่ีได้ในใบรำยงำนผลกำรทดสอบพร้อมทัง้ระบุวิธีกำร
ทดสอบท่ีใช้ ห้องปฏิบตัิกำรกลุ่มตรวจสอบคณุภำพนมและผลิตภัณฑ์นม ส ำนักตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์  
ใช้วิธีทดสอบ IDF 141 : 2000 ในกำรทดสอบหำปริมำณโปรตีนและน ำ้ตำลแลคโตส และปริมำณของแข็งทัง้หมด 
โดยใช้เคร่ือง Milkoscan รุ่น FT 6000 version 5.3.5 
การทดสอบความเสถียร (Stability testing)  

เลือกสุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นชุดเดียวกับท่ีแจกจ่ำยให้แก่ห้องปฏิบัติกำรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร จ ำนวน 5 ตวัอย่ำง ทดสอบตวัอย่ำงละ 2 ซ ำ้ ท ำกำรทดสอบรำยกำรปริมำณโปรตีน น ำ้ตำล
แลคโตส และปริมำณของแข็งทัง้หมด ซึ่งใช้วิธีทดสอบเดียวกันกบักำรทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกัน โดยท ำกำร
ทดสอบวนัเดียวกับท่ีห้องปฏิบัติกำรทดสอบตัวอย่ำง แล้วน ำผลทดสอบท่ีได้มำแปรผลทำงสถิติโดยใช้เกณฑ์  

.,..,. yx   0.3 


  โดยท่ี  
.,.x (general average) คือ ค่ำเฉลี่ยของผลทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกนั และ 

.,.y

คือ คำ่เฉลี่ยของผลทดสอบควำมเสถียร (ISO 13528 : 2005)  
การประเมินค่าทางสถติ ิ
1. ค ำนวณหำคำ่ between-samples standard deviation  SS  ตำม ISO 13528 : 2005) ดงันี ้   

     )2/S(SS 2

w

2

xs   
 
 1.1 ค ำนวณหำคำ่ standard deviation of sample average  xS  

                                 1g/xxS
2

.,.,.tx   

       2/)xx(x 2,t1,t,.t   

        g/xx ,.t.,.  

  โดยท่ี        ,.tx  = sample average       

                                          .,.tx  = general average    
 g    = number of sample  
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 1.2 ค ำนวณคำ่ within – sample standard deviation  wS  

    g2/wS 2

tw  

   2,t1,tt xxw   

  โดยท่ี    
tw     =  between-test –portion ranges  

             g     =  number of sample  

                       1,tx  =  test portion 1 of sample number t                                         

                       2,tx  =  test portion 2 of sample number t  
              t       represents the sample ( t = 1,2…, g ) 

2. กำรหำคำ่ก ำหนด (Assigned value; X) และคำ่ Standard deviation for proficiency assessment  (


 ) ด้วย
กำรค ำนวณโดยวิธี Algorithm A (ISO 5725-5 : 1998; ISO 13528 : 2005) 
              กำรค ำนวณโดยวิธี Algorithm A หำคำ่เฉลี่ยโรบสัต์ (robust average, *x ) และคำ่สว่นเบ่ียงเบน

มำตรฐำนโรบสัต์ (robust standard deviation, *s ) มีวิธีกำร ดงันี ้

  2.1 น ำผลทดสอบของผู้ เข้ำร่วม มำเรียงข้อมลูจำกน้อยไปมำก 
  2.2 ค ำนวณหำคำ่ *x และ *s   

 โดยท่ี   *x =  median of 
ix                    ( i  = 1, 2, …, p ) 

           *s =  1.483 median of |
ix - *x |     ( i  = 1, 2, …, p ) 

                               p = จ ำนวนห้องปฏิบตัิกำรที่เข้ำร่วมทดสอบควำมช ำนำญ 

 2.3 ค ำนวณหำคำ่  เพ่ือก ำหนดช่วงคำ่ 

  โดยท่ี    = 1.5 *s  
   2.4 ก ำหนดช่วง Lower limit และ Upper limit  

  โดยท่ี    Lower limit  =  *x -  

   Upper limit  =  *x +  
 2.5 ปรับค่ำผลทดสอบโดยหำกมีคำ่ผลทดสอบใดๆ ท่ีน้อยกว่ำ lower limit ปรับให้เท่ำกบั 
lower limit และหำกมีค่ำผลทดสอบใดๆ ท่ีมำกกวำ่ upper limit ปรับให้เท่ำกบั upper limit แต่ถ้ำคำ่ผลทดสอบอยู่
ระหวำ่ง lower limit และ upper limit ไมต้่องท ำกำรปรับคำ่ผลทดสอบ 

  2.6 ค ำนวณหำคำ่ใหมข่อง *x และ *s   

 โดยท่ี   p/x*x
p

1i

*

i


     

                   



p

1i

2**

i 1p/xx134.1*s  



146 
 

2.7 ด ำเนินกำรซ ำ้หลำยๆ ครัง้ ตำมข้อ 2.3 ถงึ 2.6 จนกวำ่คำ่ใหมข่อง *x และ *s  คงท่ี
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

2.8 เมื่อคำ่ใหมล่ำ่สดุของ *x และ *s  คงท่ีให้ใช้คำ่ใหมล่ำ่สดุของ *x เป็น Assigned value (

X ) และคำ่ใหมล่ำ่สดุของ *s เป็น Standard deviation for proficiency assessment (


 ) 
  
3. กำรประเมินคำ่ Z-score ของห้องปฏิบตัิกำร 

 น ำค่ ำ  Assigned value ( X ) แ ล ะค่ ำ  Standard deviation for proficiency assessment (


 )           
ท่ีค ำนวณได้ตำมท่ีกลำ่วมำนัน้ น ำมำค ำนวณคำ่ Z-score (ISO 17043 : 2010) ของทกุห้องปฏิบตัิกำรที่รำยงำนผล
กำรตรวจวิเครำะห์ ดงันี ้

         
̂

Xx
scoreZ


     

โดยท่ี     x     คือ ผลทดสอบของห้องปฏิบตัิกำร 
                        X     คือ คำ่ก ำหนด (Assigned value) 

                         


     คือ Standard deviation for proficiency assessment 

ค่ำ Z-score ใช้ประเมินควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรนัน้ๆ  ว่ำมีกำรเบ่ียงเบนจำกกลุ่ม            
ของห้องปฏิบตัิกำรที่เข้ำร่วมทดสอบควำมช ำนำญมำกน้อยเพียงใด โดยมีเกณฑ์กำรประเมินดงันี ้ 

 คำ่ Z  2 ห้องปฏิบตัิกำรนัน้มีผลกำรทดสอบเป็นท่ีน่ำพอใจ 

 คำ่ 2< Z < 3 ผลกำรทดสอบอยู่ในเกณฑ์น่ำสงสยั (Questionable) และ 

 คำ่ Z  3 ผลกำรทดสอบไมเ่ป็นท่ีน่ำพอใจ (unsatisfactory)  
 

ผลการทดลอง 

1. การทดสอบความเป็นเนือ้เดียวกัน (Homogeneity testing) 

        ผลกำรทดสอบพบว่ำตวัอย่ำงมีควำมเป็นเนือ้เดียวกนั (Homogeneity) เน่ืองจำก 
SS   0.3



  จึง
มีควำมเหมำะสมส ำหรับกิจกรรมทดสอบควำมช ำนำญครัง้นี ้ดงัแสดงในตำรำงท่ี 1 

ตำรำงท่ี 1 แสดงผลทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกนั (Homogeneity testing) 

Protein (%) 
      Sample  

Number 
Test 

portion 
Test 

portion 
Sample 
average (𝑥𝑡,. − 𝑥𝑡.,.)

2  

Between test portion 
ranges 

2

tw  

t 1 2 ,.tx  
 

tw    
 4 3.18 3.18 3.18 0.000 1E-04 0.000000 
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10 3.15 3.16 3.16 0.010 0.000225 0.000100 
21 3.16 3.16 3.16 0.000 0.0001 0.000000 
22 3.17 3.17 3.17 0.000 1.97E-31 0.000000 
23 3.16 3.18 3.17 0.020 1.97E-31 0.000400 
25 3.18 3.17 3.18 0.010 2.5E-05 0.000100 
38 3.17 3.17 3.17 0.000 1.97E-31 0.000000 
39 3.16 3.18 3.17 0.020 1.97E-31 0.000400 
40 3.17 3.17 3.17 0.000 1.97E-31 0.000000 
53 3.18 3.18 3.18 0.000 1E-04 0.000000 

SUM 0.00055 
 

0.001 
General average 3.170 

Standard deviation of sample average (
xS ) 0.008 

Within-sample standard deviation (
wS ) 0.007 

Between-sample standard deviation (
SS ) 0.006 

Standard deviation for proficiency assessment (


 ) 0.102 

0.3 


  0.3 x 0.102 = 0.031 

SS  0.3


  0.006 < 0.031 

   

Lactose (%) 
      Sample  

Number 
Test 

portion 
Test 

portion 
Sample 
average (𝑥𝑡,. − 𝑥𝑡.,.)

2  
Between test portion 

ranges 
2

tw  

t 1 2 ,.tx  
 

tw    
 1 5.01 4.99 5.00 6.4E-05  0.020 0.000400 

2 4.99 4.99 4.99 4E-06  0.000 0.000000 
3 4.98 4.99 4.99 4.9E-05  0.010 0.000100 
4 4.97 4.98 4.98 0.000289  0.010 0.000100 
5 4.98 4.99 4.99 4.9E-05  0.010 0.000100 
6 4.99 5.01 5.00 6.4E-05  0.020 0.000400 
7 5.01 5.01 5.01 0.000324  0.000 0.000000 
8 5.00 4.99 5.00 9E-06  0.010 0.000100 
9 4.97 4.99 4.98 0.000144  0.020 0.000400 
10 4.99 5.01 5.00 6.4E-05  0.020 0.000400 

SUM 0.001060 
 

0.002 

General average (𝑥.,.) 4.992 

Standard deviation of sample average (
xS ) 0.011 

Within-sample standard deviation (
wS ) 0.010 

Between-sample standard deviation (
SS ) 0.008 

Standard deviation for proficiency assessment (


 ) 0.159 
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Total solids (%) 

  Sample  
Number 

Test 
portion 

Test 
portion 

Sample 
average (𝑥𝑡,. − 𝑥𝑡.,.)

2  

Between test portion 
ranges 

2

tw  

t 1 2 ,.tx  
 

tw    
 1 13.40 13.41 13.41 0.001024  0.010 0.000100 

2 13.33 13.36 13.35 0.000784  0.030 0.000900 
3 13.33 13.35 13.34 0.001089  0.020 0.000400 
4 13.35 13.36 13.36 0.000324  0.010 0.000100 
5 13.35 13.38 13.37 6.4E-05  0.030 0.000900 
6 13.39 13.40 13.40 0.000484  0.010 0.000100 
7 13.40 13.40 13.40 0.000729  0.000 0.000000 
8  13.38 13.38 13.38 4.9E-05  0.000 0.000000 
9 13.36 13.38 13.37 9E-06  0.020 0.000400 

10 13.37 13.38 13.38 4E-06  0.010 0.000100 
SUM 0.00456 

 
0.003 

General average (𝑥.,.) 13.373 

Standard deviation of sample average (
xS ) 0.023 

Within-sample standard deviation (
wS ) 0.012 

Between-sample standard deviation (
SS ) 0.021 

Standard deviation for proficiency assessment (


 ) 0.335 

0.3 


  0.3  0.335 = 0.101 

SS  0.3


  0.021  0.101 

       
2. การทดสอบความเสถียร (Stability testing) 

      ผลกำรทดสอบพบว่ำตัวอย่ำงมีควำมเสถียร (Stability) เพียงพอ เน่ืองจำก .,..,. yx    0.3


      
จงึสำมำรถใช้ส ำหรับกิจกรรมทดสอบควำมช ำนำญครัง้นี ้ดงัแสดงในตำรำงท่ี 1 และ 2 
 
ตารางที่ 2.1 ผลการทดสอบความเสถียร (Stability testing) 

ล าดับที่ 
หมายเลข
ตัวอย่าง 

Protein (%) Average (%) Lactose (%) 
Average 

(%) 
total solids (%) Average (%) 

1 
11 

3.160 
3.145 

4.980 
4.975 

13.310 
13.295 

2 3.130 4.970 13.280 
3 16 3.140 3.145 4.950 4.955 13.240 13.250 

0.3 


  0.3  0.159 = 0.048 

SS  0.3


  0.008  0.048 
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4 3.150 4.960 13.260 
5 

29 
3.140 

3.140 
4.960 

4.970 
13.270 

13.285 
6 3.140 4.980 13.300 
7 

31 
3.150 

3.140 
4.980 

4.980 
13.280 

13.280 
8 3.130 4.980 13.280 

ล าดับที่ 
หมายเลข
ตัวอย่าง 

Protein (%) Average (%) Lactose (%) 
Average 

(%) 
total solids (%) Average (%) 

9 
43 

3.140 
3.140 

4.970 
4.970 

13.260 
13.265 

10 3.140 4.970 13.270 
Average 

(𝒚
.,.
) 

3.142 4.970 13.275 

 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการทดสอบความเสถียร (Stability testing) 

พารามิเตอร์ Protein (%) Lactose (%) Total solids (%) 


  0.102 0.159 0.335 

0.3


  0.031 0.048 0.101 

.,..,. yx   0.028 0.022 0.098 

 

3. ค่าก าหนด (Assigned value; X ) และ Standard deviation for proficiency assessment;


 )   

ค่ำก ำหนด (Assigned value; X ) และ Standard deviation for proficiency assessment; (


 ) 
ส ำหรับรำยกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณโปรตีน น ำ้ตำลแลคโตส และปริมำณของแข็งทัง้หมด ค ำนวณจำกผลตรวจ
วิเครำะห์ของห้องปฏิบตัิกำรที่เข้ำร่วม ด้วยวิธี Algorithm A  คำ่ท่ีได้จำกกำรค ำนวณดงัแสดงในตำรำงท่ี 3 
ตารางที่ 3 ผลการค านวณค่าก าหนด (Assigned value; X ) และ Standard deviation for proficiency 

assessment (


 ) ของปริมาณโปรตีน น า้ตาลแลคโตส และของแขง็ทัง้หมด 

รายการทดสอบ 
จ านวน

ห้องปฏิบัติการ 
(แห่ง) 

assigned value ( X ) 
(%) 

Standard deviation for  

proficiency assessment (


 ) 
 

โปรตีน 28 3.171 0.102 

น ำ้ตำลแลคโตส 26 4.597 0.159 

ปริมำณของแข็งทัง้หมด 39 12.946 0.335 
 

4. ผลวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนค่า Z-score และผลการประเมินของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
โปรแกรมทดสอบความช านาญ  
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ตารางที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน ค่า Z-score และผลการประเมิน 

Lab No. 
Protein 

ผลการประเมิน 
Result (%) Z-score 

M29 2.80 -3.70 Unsatisfactory 
M41 2.99 -1.80 Satisfactory 
M30 3.02 -1.50 Satisfactory 

Lab No. 
Protein 

ผลการประเมิน 
Result (%) Z-score 

M36 3.03 -1.40 Satisfactory 
M01 3.07 -1.00 Satisfactory 
M40 3.07 -1.00 Satisfactory 
M06 3.10 -0.70 Satisfactory 
M12 3.11 -0.60 Satisfactory 
M26 3.12 -0.50 Satisfactory 
M46 3.12 -0.50 Satisfactory 
M05 3.15 -0.20 Satisfactory 
M44 3.15 -0.20 Satisfactory 
M07 3.16 -0.10 Satisfactory 
M08 3.17 0.00 Satisfactory 
M03 3.18 0.10 Satisfactory 
M25 3.18 0.10 Satisfactory 
M04 3.19 0.20 Satisfactory 
M17 3.20 0.30 Satisfactory 
M19 3.20 0.30 Satisfactory 
M37 3.21 0.40 Satisfactory 
M42 3.22 0.50 Satisfactory 
M10 3.24 0.70 Satisfactory 
M15 3.24 0.70 Satisfactory 
M09 3.30 1.30 Satisfactory 
M16 3.34 1.70 Satisfactory 
M11 3.45 2.80 Questionable 
M02 3.48 3.10 Unsatisfactory 
M24 3.48 3.10 Unsatisfactory 
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5. ผลวิเคราะห์หาปริมาณน า้ตาลแลคโตส ค่า Z-score  และผลการประเมินของห้องปฏบิัตกิารที่เข้าร่วม

โปรแกรมทดสอบความช านาญ  

ตารางที่ 5 ผลการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน า้ตาลแลคโตส ค่า Z-score และผลการประเมิน 

Lab No.  
Lactose 

ผลการประเมิน 
Result (%) Z-score 

M29 3.99 -3.81 Unsatisfactory 
M30 4.30 -1.88 Satisfactory 
M25 4.34 -1.63 Satisfactory 
M26 4.36 -1.50 Satisfactory 
M40 4.36 -1.50 Satisfactory 
M37 4.40 -1.25 Satisfactory 
M41 4.47 -0.81 Satisfactory 

Lab No. 
Lactose 

ผลการประเมิน Result (%) Z-score 
M15 4.49 -0.69 Satisfactory 
M24 4.49 -0.69 Satisfactory 
M12 4.52 -0.50 Satisfactory 
M16 4.52 -0.50 Satisfactory 
M36 4.56 -0.25 Satisfactory 
M10 4.65 0.31 Satisfactory 
M03 4.66 0.38 Satisfactory 
M06 4.66 0.38 Satisfactory 
M07 4.66 0.38 Satisfactory 
M42 4.66 0.38 Satisfactory 
M01 4.68 0.50 Satisfactory 
M02 4.68 0.50 Satisfactory 
M08 4.68 0.50 Satisfactory 
M05 4.70 0.63 Satisfactory 
M04 4.71 0.69 Satisfactory 
M17 4.73 0.81 Satisfactory 
M09 4.80 1.25 Satisfactory 
M46 4.92 2.00 Satisfactory 
M11 5.28 4.25 Unsatisfactory 
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6. ผลวิเคราะห์หาปริมาณของแขง็ทัง้หมด ค่า Z-score และผลการประเมินของปฏิบัตกิารที่เข้าร่วม

โปรแกรมทดสอบความช านาญ  

ตารางที่ 6 ผลการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของแขง็ทัง้หมด ค่า Z-score และผลการประเมิน 

Lab No. 
Total solids 

ผลการประเมิน 
Result (%) Z-score 

M 29 11.80 -3.47 Unsatisfactory 
M 19 12.27 -2.07 Questionable 
M 39 12.37 -1.75 Satisfactory 
M30 12.38 -1.73 Satisfactory 
M 10 12.43 -1.57 Satisfactory 
M 40 12.52 -1.32 Satisfactory 
M 14 12.53 -1.26 Satisfactory 
M 15 12.69 -0.79 Satisfactory 
M27 12.71 -0.73 Satisfactory 
M 01 12.74 -0.64 Satisfactory 
M 21 12.75 -0.60 Satisfactory 

Lab No. 
Total solids 

ผลการประเมิน 
Result (%) Z-score 

M 23 12.76 -0.57 Satisfactory 
M41 12.81 -0.42 Satisfactory 
M 42 12.81 -0.41 Satisfactory 
M 20 12.86 -0.28 Satisfactory 
M 25 12.86 -0.27 Satisfactory 
M 44 12.91 -0.12 Satisfactory 
M 06 12.91 -0.11 Satisfactory 
M 09 12.95 -0.01 Satisfactory 
M 07 12.95 0.00 Satisfactory 
M 08 12.96 0.04 Satisfactory 
M 36 12.97 0.05 Satisfactory 
M 46 13.01 0.17 Satisfactory 
M 28 13.02 0.20 Satisfactory 
M 05 13.03 0.24 Satisfactory 
M 03 13.03 0.25 Satisfactory 
M 04 13.04 0.26 Satisfactory 
M 31 13.04 0.27 Satisfactory 
M 02 13.10 0.45 Satisfactory 
M 26 13.11 0.49 Satisfactory 
M 12 13.17 0.67 Satisfactory 
M 16 13.40 1.37 Satisfactory 
M 17 13.47 1.56 Satisfactory 
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M 37 13.57 1.88 Satisfactory 
M 24 13.58 1.92 Satisfactory 
M 22 13.59 1.93 Satisfactory 
M35 14.02 3.24 Unsatisfactory 
M 34 14.15 3.64 Unsatisfactory 
M 11 14.21 3.81 Unsatisfactory 

 

แผนภูมิแสดงค่า Z-score ของตัวอย่างทดสอบความช านาญห้องปฏบิัตกิาร ครัง้ที่ 4/2555 

โปรตีน 

 

น า้ตาลแลคโตส 

 

ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
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วจิารณ์ 

 กำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำรรำยกำรทดสอบปริมำณโปรตีน  น ำ้ตำลแลคโตส และ
ปริมำณของแข็งทัง้หมด (Total solids) ในน ำ้นมโคดิบ ครัง้ท่ี 4 ประจ ำปี 2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
สมรรถนะห้องปฏิบตัิกำรทดสอบคณุภำพน ำ้นมโคดิบของสหกรณ์จ ำนวน 39 แห่งทัว่ประเทศไทย และเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงกำรจัดท ำตัวอย่ำงน ำ้นมโคดิบท่ีถูกต้องเพ่ือใช้ทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร  รวมถึงกำรใช้สถิติท่ี
เหมำะสมต่อกำรประเมินผลทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำรท่ีเข้ำร่วม โดยใช้แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม 
ISO/IEC 17043 : 2010 ใช้กำรประเมินคำ่ทำงสถิติตำม ISO 13528 : 2005 

เมื่อพิจำรณำผลกำรทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกันของตัวอย่ำงทดสอบปริมำณโปรตีนในน ำ้นม     

โคดิบ พบว่ำ คำ่ Ss ท่ีได้มีคำ่ 0.006 % ซึง่น้อยกวำ่ 0.3


 (0.031 %) แสดงวำ่ตวัอย่ำงดงักล่ำวมีควำมเป็น     เนือ้
เดียวกนั และผลกำรทดสอบควำมเสถียรของตวัอย่ำงทดสอบปริมำณโปรตีน พบวำ่ ผลตำ่งระหวำ่งคำ่เฉลี่ยของผล
กำรทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกนัและค่ำเฉลี่ยของผลทดสอบควำมเสถียร มีค่ำเท่ำกบั 0.028 % ซึง่น้อยกว่ำ 0.3


 (0.031 %) แสดงว่ำตวัอย่ำงมีควำมเสถียร ซึ่งสอดคล้องตำม ISO 13528 : 2005 สรุปว่ำ ตวัอย่ำงทดสอบหำ
ปริมำณโปรตีนมีควำมเหมำะสมตอ่กำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร 

ผลกำรทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกันของตวัอย่ำงทดสอบปริมำณน ำ้ตำลแลคโตสในน ำ้นมโคดิบ 

พบว่ำ ค่ำ Ss ท่ีได้มีค่ำ 0.008 % ซึง่น้อยกว่ำ 0.3


 (0.048 %) แสดงว่ำตวัอย่ำงมีควำมเป็นเนือ้เดียวกัน และกำร
ทดสอบควำมเสถียรของตัวอย่ำงทดสอบปริมำณน ำ้ตำลแลคโตส พบว่ำ ผลต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของผลกำร

ทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกนัและค่ำเฉลี่ยของผลทดสอบควำมเสถียร มีค่ำเท่ำกบั 0.022 % ซึง่น้อยกว่ำ 0.3




(0.048 %) แสดงว่ำตัวอย่ำงมีควำมเสถียร ซึ่งสอดคล้องตำม ISO 13528 : 2005 สรุปว่ำ ตัวอย่ำงทดสอบหำ
ปริมำณน ำ้ตำลแลคโตส มีควำมเหมำะสมตอ่กำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร 

ผลกำรทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกันของตวัอย่ำงทดสอบปริมำณของแข็งทัง้หมด ในน ำ้นมโคดิบ 

พบวำ่ ค่ำ Ss ท่ีได้มีค่ำ 0.021 % ซึง่น้อยกว่ำ 0.3


 (0.101 %) แสดงวำ่ตวัอย่ำงมีควำมเป็นตวัอย่ำงเดียวกนั และ
ผลกำรทดสอบควำมเสถียรของตวัอย่ำงทดสอบปริมำณของแข็งทัง้หมด พบว่ำ ผลต่ำงระหวำ่งคำ่เฉลี่ยของผลกำร
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ทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกันและค่ำเฉลี่ยของผลทดสอบควำมเสถียร มีค่ำเท่ำกับ 0.098 % ซึ่งน้อยกว่ำ 0.3




(0.101 %) แสดงว่ำตัวอย่ำงมีควำมเสถียร ซึ่งสอดคล้องตำม ISO 13528 : 2005 สรุปว่ำ ตัวอย่ำงทดสอบหำ
ปริมำณของแข็งทัง้หมด มีควำมเหมำะสมตอ่กำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร 

ผลกำรทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกันของตวัอย่ำงทดสอบปริมำณของแข็งทัง้หมด ในน ำ้นมโคดิบ 

พบวำ่ คำ่ Ss ท่ีได้มีคำ่ 0.021% ซึง่น้อยกวำ่ 0.3


 (0.101%) แสดงวำ่ตวัอย่ำงมีควำมเป็นเนือ้เดียวกนั และผลกำร
ทดสอบควำมเสถียรของตวัอย่ำงทดสอบปริมำณของแข็งทัง้หมด พบวำ่ ผลตำ่งระหวำ่งคำ่เฉลี่ยของผลกำรทดสอบ

ควำมเป็นเนือ้เดียวกนัและค่ำเฉลี่ยของผลทดสอบควำมเสถียร มีคำ่เท่ำกบั 0.098%  ซึง่น้อยกว่ำ 0.3


 (0.101%) 
แสดงว่ำตวัอย่ำงมีควำมเสถียร ซึง่สอดคล้องตำม ISO 13528 : 2005 สรุปว่ำ ตวัอย่ำงทดสอบหำปริมำณของแข็ง
ทัง้หมด มีควำมเหมำะสมตอ่กำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร   

จำกกำรท่ีตัวอย่ำงน ำ้นมโคดิบท่ีใช้ทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำรมีควำมเป็นเนือ้เดียวกัน
เน่ืองจำกมีกำรน ำ Magnetic stirrer มำเป็นเคร่ืองมือในกำรช่วยป่ันน ำ้นมโคดิบให้เป็นเนือ้เดียวกัน เป็นเวลำ 30 
นำที ท่ี 1,500 รอบต่อนำที แทนกำรใช้แท่งแก้วกวน และกำรท่ีตัวอย่ำงมีควำมเสถียร เน่ืองจำกมีกำรเก็บรักษำ
ตวัอย่ำงไว้ในตู้ เย็นท่ีอณุหภูมิ 2-8 องศำเซสเซียส และใช้เวลำทัง้หมดในกำรทดลองไม่เกิน 3 วนั นบัตัง้แต่วนัเก็บ
ตวัอย่ำงน ำ้นมโคดิบ ซึง่สอดคล้องกบั Mikulec et al.(2009) พบวำ่ กำรป่ันตวัอย่ำงน ำ้นมโคดิบให้เป็นเนือ้เดียวกนั
ด้วยเคร่ืองมือ ท ำให้ตัวอย่ำงทดสอบมีควำมเป็นเนือ้เดียวกันและตัวอย่ำงมีควำมเสถียรเมื่อเก็บรักษำตัวอย่ำง
น ำ้นมโคดิบไว้ 5 วนั ในตู้ เย็นท่ีอณุหภมูิ 2-8 องศำเซสเซียส 

ผลกำรทดสอบตวัอย่ำงทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำรจะสะท้อนถึงระบบคุณภำพของกำร
ทดสอบห้องปฏิบตัิกำรรวมถึงควำมสำมำรถของผู้ทดสอบท่ีเก่ียวข้อง แตจ่ะเป็นเช่นนีไ้มไ่ด้หำกตวัอย่ำงเหล่ำนัน้ไม่
มีควำมเป็นเนือ้เดียวกัน ไม่มีควำมเสถียร รวมถึงกำรขนส่งตวัอย่ำงทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำรท่ีท ำให้
ตวัอย่ำงไม่อยู่ในสภำพท่ีดีพอ (Peterson et al., 2008) จำกแบบประเมินกำรรับตวัอย่ำงของห้องปฏิบตัิกำรท่ีเข้ำ
ร่วม พบว่ำอณุหภูมิของตวัอย่ำงทดสอบควำมช ำนำญรอบนีอ้ยู่ในช่วงท่ีก ำหนด คือไมเ่กิน 7 องศำเซสเซียสและไม่
มีกำรร่ัวซมึของภำชนะใส่ตวัอย่ำง แสดงว่ำตวัอย่ำงทดสอบควำมช ำนำญรอบนีอ้ยู่ในสภำพท่ีดีพอ เหมำะสมต่อ
กำรประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบตัิกำร 

ผลกำรทดสอบปริมำณโปรตีน จำกห้องปฏิบตัิกำร จ ำนวน 28 แห่ง ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์    ท่ี
น่ำพอใจ จ ำนวน 24 แห่ง (85.71%) เกณฑ์ท่ีน่ำสงสยั จ ำนวน 1 แห่ง (3.57%) และเกณฑ์ท่ีไม่น่ำพอใจ จ ำนวน 3 
แห่ง (10.71%) ผลกำรทดสอบปริมำณน ำ้ตำลแลคโตส จำกห้องปฏิบตัิกำร จ ำนวน 26 แห่ง ผลกำรประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีน่ำพอใจ จ ำนวน 24 แห่ง (92.31%) และเกณฑ์ท่ีไม่น่ำพอใจ จ ำนวน 2 แห่ง (7.69%)  ผลกำรทดสอบ
ปริมำณของแข็งทัง้หมด จำกห้องปฏิบัติกำร จ ำนวน 39 แห่ง ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่ำพอใจ จ ำนวน 34 
แห่ง (87.18%) เกณฑ์ท่ีน่ำสงสัย จ ำนวน 1 แห่ง (2.56%) และเกณฑ์ท่ีไม่น่ำพอใจ จ ำนวน 4 แห่ง (10.25%) 
ส ำหรับห้องปฏิบตัิกำรตรวจสอบคณุภำพนมและผลิตภณัฑ์นมของส ำนกัตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์ ผลกำร
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่ำพอใจทัง้ 3 รำยกำรทดสอบ  
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สรุป 

กำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำรทดสอบน ำ้นมโคดิบ รำยกำรทดสอบปริมำณโปรตีน น ำ้ตำล
แลคโตส และปริมำณของแข็งทัง้หมดในตวัอย่ำงน ำ้นมโคดิบครัง้ท่ี 4 ของปี 2555 มีกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำน
ให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล ท ำให้ได้ตวัอย่ำงทดสอบควำมช ำนำญท่ีเหมำะสมตอ่กำรใช้เป็นสิ่งวดัสมรรถนะ
ในรำยกำรทดสอบดงักลำ่วของห้องปฏิบตัิกำรน ำ้นมโคดิบของสหกรณ์ ผลกำรประเมินพบวำ่ สว่นใหญ่อยู่ในเกณฑ์
ท่ีน่ำพอใจ แตม่ีบำงห้องปฏิบตัิกำรที่ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่ำสงสยั และเกณฑ์ท่ีไมน่่ำพอใจ ห้องปฏิบตัิกำร
เหล่ำนีจ้ะต้องรีบหำสำเหต ุแก้ไข ป้องกนักำรเกิดซ ำ้และทบทวนกระบวนกำรตรวจวิเครำะห์ของห้องปฏิบตัิกำร ซึง่
ได้แก่บุคลำกรที่ท ำกำรทดสอบ เคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบ วิธีกำรทดสอบ กำรจดักำรตวัอย่ำงทดสอบ เป็นต้น เพ่ือสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ให้กบัตนเองและผู้ใช้ผลกำรทดสอบ 
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ภำคผนวก ตำรำงที่ 1ผลกำรตรวจปริมำณtau-fluvalinateและ amitrazในน ำ้ผึง้หลงัระยะหยดุใช้tau-fluvalinateและ amitraz เป็น

เวลำ  0- 10 สปัดำห์ 

ระยะเวลำ

หยดุใช้ 

Control group ตวัอยำ่งน ำ้ผึง้ 

รหสั

ตวัอยำ่ง 

Control 

ผลวิเครำะห์ tau-

fluvalonate (mg/kg) 

ผลวิเครำะห์

amitraz 

(mg/kg) 

รหสัตวัอยำ่ง

tau-fluvalinate 

ผลวิเครำะห์tau-

fluvalinate 

(mg/kg) 

รหสัตวัอยำ่ง

amitraz 

ผลวิเครำะห์

amitraz 

(mg/kg) 

สปัดำห์ที่ 0 C 1-1 ND ND TF 3-5 0.015 TC 3-5 0.013 

  C 1-2 ND ND TF 3-6 0.010 TC 3-6 0.021 

  C 1-3 ND ND TF 3-7 <0.005 TC 3-7 0.016 

  C 1-4 ND ND TF 3-8 <0.005 TC 3-8 0.013 

  C 1-5 ND ND TF 6-5 <0.005 TC 6-5 0.019 

  C 1-6 ND ND TF 6-6 <0.005 TC 6-6 0.016 

  C 1-7 ND ND TF 6-7 <0.005 TC 6-7 0.014 

  C 1-8 ND ND TF 6-8 ND TC 6-8 0.018 

สปัดำห์ที่ 2 C 2-1 ND ND TF 3-1 ND TC 3-1 <0.010 

  C 2-2 ND ND TF 3-2 <0.005 TC 3-2 <0.010 

  C 2-3 ND ND TF 3-3 <0.005 TC 3-3 <0.010 

  C 2-4 ND ND TF 3-4 <0.005 TC 3-4 ND 

  C 2-5 ND ND TF 6-1 ND TC 6-1 0.013 

  C 2-6 ND ND TF 6-2 ND TC 6-2 0.01 

  C 2-7 ND ND TF 6-3 <0.005 TC 6-3 <0.010 

  C 2-8 ND ND TF 6-4 ND TC 6-4 0.01 

สปัดำห์ที่ 4 C 3-1 ND ND TF 2-5 <0.005 TC 2-5 <0.010 
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ภำคผนวก ตำรำงที่ 1ผลกำรตรวจปริมำณtau-fluvalinateและ amitrazในน ำ้ผึง้หลงัระยะหยดุใช้tau-fluvalinateและ amitraz เป็น

เวลำ  0- 10 สปัดำห์ 

ระยะเวลำ

หยดุใช้ 

Control group ตวัอยำ่งน ำ้ผึง้ 

รหสั

ตวัอยำ่ง 

Control 

ผลวิเครำะห์ tau-

fluvalonate (mg/kg) 

ผลวิเครำะห์

amitraz 

(mg/kg) 

รหสัตวัอยำ่ง

tau-fluvalinate 

ผลวิเครำะห์tau-

fluvalinate 

(mg/kg) 

รหสัตวัอยำ่ง

amitraz 

ผลวิเครำะห์

amitraz 

(mg/kg) 

  C 3-2 ND ND TF 2-6 <0.005 TC 2-6 ND 

  C 3-3 ND <0.005 TF 2-7 <0.005 TC 2-7 ND 

  C 3-4 ND <0.005 TF 2-8 <0.005 TC 2-8 <0.010 

  C 3-5 ND ND TF 5-5 <0.005 TC 5-5 ND 

  C 3-6 ND ND TF 5-6 ND TC 5-6 <0.010 

  C 3-7 ND ND TF 5-7 ND TC 5-7 <0.010 

  C 3-8 ND ND TF 5-8 0.006 TC 5-8 0.028 

สปัดำห์ที่ 6 C 4-1 ND ND TF 2-1 ND TC 2-1 ND 

  C 4-2 ND ND TF 2-2 ND TC 2-2 ND 

  C 4-3 ND ND TF 2-3 ND TC 2-3 ND 

  C 4-4 ND ND TF 2-4 ND TC 2-4 ND 

  C 4-5 ND ND TF 5-1 ND TC 5-1 ND 

  C 4-6 ND ND TF 5-2 ND TC 5-2 ND 

  C 4-7 ND ND TF 5-3 ND TC 5-3 ND 

  C 4-8 ND ND TF 5-4 ND TC 5-4 ND 

สปัดำห์ที่ 8 C 5-1 ND ND TF 1-5 ND TC 1-5 ND 

  C 5-2 ND ND TF 1-6 ND TC 1-6 ND 
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ภำคผนวก ตำรำงที่ 1ผลกำรตรวจปริมำณtau-fluvalinateและ amitrazในน ำ้ผึง้หลงัระยะหยดุใช้tau-fluvalinateและ amitraz เป็น

เวลำ  0- 10 สปัดำห์ 

ระยะเวลำ

หยดุใช้ 

Control group ตวัอยำ่งน ำ้ผึง้ 

รหสั

ตวัอยำ่ง 

Control 

ผลวิเครำะห์ tau-

fluvalonate (mg/kg) 

ผลวิเครำะห์

amitraz 

(mg/kg) 

รหสัตวัอยำ่ง

tau-fluvalinate 

ผลวิเครำะห์tau-

fluvalinate 

(mg/kg) 

รหสัตวัอยำ่ง

amitraz 

ผลวิเครำะห์

amitraz 

(mg/kg) 

  C 5-3 ND ND TF 1-7 ND TC 1-7 ND 

  C 5-4 ND ND TF 1-8 ND TC 1-8 ND 

  C 5-5 ND ND TF 4-5 ND TC 4-5 ND 

  C 5-6 ND ND TF 4-6 ND TC 4-6 ND 

  C 5-7 ND ND TF 4-7 ND TC 4-7 ND 

  C 5-8 ND ND TF 4-8 ND TC 4-8 ND 

สปัดำห์ที่ 10 C 6-1 ND ND TF 1-1 ND TC 1-2 <0.010 

  C 6-2 ND ND TF 1-2 ND TC 1-3 ND 

  C 6-3 ND ND TF 1-3 ND TC 1-4 ND 

  C 6-5 ND ND TF 1-4 ND TC 4-1 ND 

  C 6-6 ND ND TF 4-1 ND TC 4-2 ND 

  C 6-7 ND ND TF 4-3 ND TC 4-3 ND 

            TC 4-4 ND 

 

Pesticides 

Limit of 

Detection 

Limit of 

Quantitation  

    

 

 (LOD), mg/kg  (LOQ), mg/kg กำรรำยงำนผล     

tau-Fluvalinate 0.001 0.005 คำ่ท่ีพบต ่ำกวำ่ LOD รำยงำนเป็น ND (Not Detected) 
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ภำคผนวก ตำรำงที่ 1ผลกำรตรวจปริมำณtau-fluvalinateและ amitrazในน ำ้ผึง้หลงัระยะหยดุใช้tau-fluvalinateและ amitraz เป็น

เวลำ  0- 10 สปัดำห์ 

ระยะเวลำ

หยดุใช้ 

Control group ตวัอยำ่งน ำ้ผึง้ 

รหสั

ตวัอยำ่ง 

Control 

ผลวิเครำะห์ tau-

fluvalonate (mg/kg) 

ผลวิเครำะห์

amitraz 

(mg/kg) 

รหสัตวัอยำ่ง

tau-fluvalinate 

ผลวิเครำะห์tau-

fluvalinate 

(mg/kg) 

รหสัตวัอยำ่ง

amitraz 

ผลวิเครำะห์

amitraz 

(mg/kg) 

Amitraz 0.005 0.010 

คำ่ท่ีพบสงูกวำ่ LOD แตต่ ่ำกว่ำ LOQ รำยงำนเป็น<LOQ 

(เป็นตวัเลข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

ผลของการใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลีซซิ่งเม่ือผสมเทียมต่ออัตราผสมตดิในกระบือปลักไทย 
 

กมลชนก สร้อยเพชร1 ณรงค์กร เกษมสขุ1   

 
บทคัดย่อ 

 
วตัถปุระสงค์ของงำนวิจยันี ้เพ่ือศกึษำผลของกำรใช้ฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งตอ่กำรเพ่ิมอตัรำกำรตัง้

ท้องในกระบือปลกัไทย ภำยหลงักำรผสมเทียม 5 วนัหลงักำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแบบ

สอดช่องคลอด (CIDR- PG-GnRH) และท ำกำรผสมเทียมแบบก ำหนดช่วงเวลำ โดยแบ่งแม่กระบือแบบสุ่ม

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 (n=25) ได้รับกำรน ำกำรเป็นสดัโดยใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแบบสอดช่องคลอด 

(CIDR-PG-GnRH) ท ำกำรผสมเทียมแบบก ำหนดช่วงเวลำ  (48 และ 72 ชม.หลังกำรถอด CIDR-B) โดยฉีด

ฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่ง ขนำด 250  ไมโครกรัม /ตวั เข้ำกล้ำมเนือ้ด้วยในวนัท่ีผสมเทียมครัง้แรก และท ำกำร

ผสมเทียมในวนัถดัไปตำมปกติ  กลุ่มท่ี 2 (n=27) ได้รับกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัเช่นเดียวกนักบัแมก่ระบือกลุม่ท่ี 1  

แต่ฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่ง ครัง้ท่ี 2 ขนำด 250  ไมโครกรัม /ตวั ภำยหลงักำรผสมเทียม 5 วนั  เมื่อตรวจ

ท้องท่ี 40 - 45 วนัด้วยเคร่ืองอลัตรำซำวน์ พบวำ่ แมก่ระบือในกลุ่มท่ี 1 และ 2 มีอตัรำกำรผสมติด 32.00% (8/25) 

และ 37.04% (10/27) ตำมล ำดบั ควำมแตกตำ่งอย่ำงไมม่ีนยัส ำคญัทำงสถิติ    จำกกำรศกึษำสรุปได้ว่ำ ผลอตัรำ

กำรผสมติดโดยกำรฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งในแมก่ระบือ 1ครัง้และ 2 ครัง้ ไมม่ีควำมแตกตำ่งกนัทำงสถิติ  

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : กระบือ เหน่ียวน ำกำรเป็นสดั อตัรำผสมติด ฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิซซ่ิง  

 

เลขทะเบียนวิจยั : 55(1)-0208-019 
1ศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพอบุลรำชธำนี ต. หนองขอน อ.เมือง จ.อบุลรำชธำนี 
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Effect of GnRH on conception rates in artificially inseminated Thai swamp buffaloes. 
 

Kamonchanok Soipet1    Narongkorn Kasemsuk1 

 
Abstract 

 
The purpose of this experiment is to study the effect of additional GnRH administration 5 days 

after artificial insemination (AI) on conception rates in estrous synchronized and fixed time artificially 

inseminated Thai swamp buffaloes. Cyclic Thai swamp buffaloes (n=52) were randomly grouped as 

group 1(n=25): CIDR-B® was applied transvaginally (day 0), PGF2α 2 ml. I/M (day 10), CIDR-B® 

removal (day 11), first AI as well as GnRH 250 µg I/M were performed at 48 hours after device removal 

and second AI at 72 hours. Group 2(n=27): the animals were treated exactly as in Group 1 with 

additional GnRH 250 µg I/M administration 5 days after the first AI. Ultrasonographic scanning was 

employed for pregnancy check at 40 - 45 days after AI. The result revealed that pregnancy rates of 

group 1 and group 2 were not significantly different (32.00% and 37.04%). This study shows additional 

GnRH administration 5 days after AI has no effect on conception rates in estrous synchronized and 

fixed time artificially inseminated Thai swamp buffaloes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words : Thai swamp buffalo, estrous synchronization, conception rate, gonadotropin releasing hormone 

 

Registered No. : 55(1)-0208-019 
1 Ubonratchathani Artificial Insemination and Biotechnology Research Center  



164 
 

บทน า 

 
กระบือถือว่ำเป็นสตัว์เศรษฐกิจท่ีมีบทบำทส ำคญัในภำคกำรเกษตรของประเทศไทย จ ำนวนกระบือใน

ประเทศก็ลดลงอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2540 มีกระบือทัง้หมด 2,293,938 ตวั ในปี  2551 จ ำนวนกระบือลดลง

เหลือเพียง 1,359,807 ตวั (ศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กรมปศสุตัว์, 2552)  กำรหำวิธีเพ่ิมปริมำณ

สตัว์ รวมทัง้กำรคดัเลือกแมพ่นัธุ์กระบือท่ีมีควำมสมบรูณ์พนัธุ์และมีกำรเจริญเติบโตดี จงึเป็นสิ่งจ ำเป็น  นอกจำกนี ้

กระบือแสดงอำกำรเป็นสดัไม่ชัดเจน เจ้ำของสงัเกตเห็นได้ยำก  ส่งผลให้อตัรำกำรผสมติดต ่ำ ดงันัน้ จึงมีกำรน ำ

เทคโนโลยีชีวภำพในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยฮอร์โมนและก ำหนดเวลำผสมเทียมมำเข้ำช่วย

แก้ไขปัญหำดงักลำ่ว  

นอกจำกนี ้มีกำรศกึษำค้นคว้ำในหลำยประเทศเก่ียวกบักำรเพ่ิมอตัรำผสมติดจำกกำรเหน่ียวน ำกำรเป็น

สดัและผสมเทียมในกระบือโดยกำรฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งนัน้  เน่ืองจำกโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งส่งผลใน

กำรกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้ำหลัง่ฮอร์โมน FSH และ LH ซึง่จะช่วยให้มีกำรตกไข่เกิดขึน้ในช่วงเวลำท่ีผสม

เทียม และมีผลส่งเสริมกำรฟอร์มตวัของคอปัสลเูตียม เพ่ือรองรับกำรตัง้ท้องภำยหลงักำรกำรผสมเทียม (Sridaran 

R.et.al.,1999) (Rastegarnia A.et.al.,2004) 

กำรเสริมฮอร์โมน GnRH จะส่งผลให้ dominant follicle เกิดกำรตกไข่และมีผลตอ่กำรพฒันำของเนือ้คอร์

ปัสลูเทียล(large luteal cell) เพ่ิมขึน้ ส่งผลให้มีระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูงขึน้ในช่วงหลงัผสมเทียม (มงคล  

เตชะก ำพุ, 2543) นอกจำกนี ้ยงัมีกำรศกึษำของผลกำรตอบสนองของ GnRH ต่อกำรท ำหน้ำท่ีของคอร์ปัสลเูทียล 

ในวนัท่ี 5 หลงักำรผสมเทียมพบวำ่กลุ่มท่ีเสริมฮอร์โมนพบกำรเกิด accessory corpus luteum ถึง 93% สำมำรถ

เพ่ิมระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในเลือด (Ed Schmitt,1996) รวมทัง้กำรศึกษำของ Willard เก่ียวกับกำรเสริม 

GnRH ในวนัท่ี 5 และ 11 หลงักำรผสมเทียมในโคสำวและโครีดนมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรสืบพันธุ์  พบว่ำ 

กลุ่มท่ีเสริม GnRH ในวนัท่ี 5 มีจ ำนวนคอร์ปัสลูเทียลและอตัรำกำรผสมติดมำกกว่ำกลุ่มท่ีเสริมในวนัท่ี  11 หลงั

ผสม  อย่ ำงมี นัยส ำคัญ  (Willard และคณะ , 2003) และจำกกำรศึกษำของคณะสัตวแพทยศำสต ร์ 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น ปี 2004 พบว่ำ กำรเสริมฮอร์โมน GnRH ในวนัท่ี 5 หลงัผสมเทียมมีผลเพ่ิมขนำดพืน้ท่ีและ

เหน่ียวน ำกำรสร้ำงคอร์ปัสลูเทียลใหม่ เพ่ิมระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในเลือด และมีแนวโน้มในกำรเพ่ิมอตัรำ

กำรผสมติดในโคนม (ฤทธิชยั พิลำไชย และคณะ,2004) ดงันัน้ กำรเสริม GnRH ในท่ีผสมเทียมและในวนัท่ี 5 หลงั

ผสมเทียมจงึน่ำจะสำมำรถน ำมำประยกุต์ปรับใช้ในกระบือปลกัเพ่ือเพ่ิมอตัรำกำรผสมติดได้  

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำนีค้ือ เปรียบเทียบอตัรำกำรผสมติดจำกกำรใช้ฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่ง
ในกระบือปลักไทย ในขนำด 2.5 cc. ในวันท่ีผสมเทียม และในวันท่ี 5 หลังจำกกำรผสมเทียมซึ่งน่ำจะเป็น
ประโยชน์ในกำรผลิตกระบือไทยหรือเป็นแนวทำงกำรพยำกรณ์เวลำเหมำะสมในกำรผสมเทียมกระบือปลกัไทย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. แมก่ระบือจ ำนวน 52 ตวั ท่ีมีสขุภำพดี และปลอดโรคทำงระบบสืบพนัธุ์ อำยตุัง้แต ่ 3-7 ปีและมีวงจร

กำรเป็นสดัปกติ มี body condition score (BCS) ประมำณ 3-3.5 หรือน ำ้หนกัตัง้แต่ 350-500 กิโลกรัม แบ่งแบบ

สุม่เป็น 2 กลุม่  

2. กลุม่ทดลองท่ี 1 (n=25) เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัตำมวิธีของ  McMillan K.L.,and Fielden E.D.,1964.  

โดยในวนัท่ี 0 ใช้ฮอร์โมนแบบสอดช่องคลอด (CIDR-B) ในวนัท่ี 10 ฉีดฮอร์โมนพลอสตำแกลนดิน (PGF2α) ขนำด 

2 ml.เข้ำกล้ำมเนือ้ ในวนัท่ี 11 ถอดฮอร์โมน ผสมเทียมครัง้ท่ี 1 หลงักำรถอดฮอร์โมนท่ี 48 ชม.พร้อมฉีดโกนำโด

โทรปินรีลิสซิงฮอร์โมน 250 µg เข้ำกล้ำมเนือ้ และท ำกำรผสมเทียมครัง้ท่ีสองท่ี 72 ชัว่โมง  

กลุ่มทดลองที่ 2 (n=27) เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัและผสมเทียมเช่นเดียวกนักบักลุม่ทดลองท่ี 1 และเพ่ิมกำรฉีด 

โกนำโดโทรปินรีลิสซิงฮอร์โมน 250 µg ในวนัท่ี 5 ภำยหลงัจำกกำรผสมเทียมครัง้แรก  

  3.ตรวจกำรตัง้ท้องโดยล้วงตรวจทำงทวำรหนกั ตรวจท้องท่ี 40 - 45 วนัภำยหลงักำรผสมเทียม ด้วย

เคร่ืองอลัตรำซำวน์ 90 วนั 

4.วิเครำะห์ข้อมลูเปรียบเทียบ อตัรำกำรผสมติดโดยใช้ chi-square  

 

 

 

 

 

 

กลุม่ที ่1

CIDR

D0 D10 D11 D13 D14

PGF2α

1st AI

GnRH inj.
2nd AI

 CIDR Removal

48 hr.

72 hr.

กลุม่ที2่

CIDR

D0 D10 D11 D13 D18D14

2nd GnRH inj.
2nd AI

48 hr.

72 hr.

PGF2α

1st AI

1st GnRH inj. CIDR Removal
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

Table 1  

Conception rates in Swamp Buffaloes after estrus synchronization  

 Group 1 Group 2 P value 

Number of animals 25 27  

AI conception rates (%) 32.00 (8/25) 37.04 (10/27) 0.702 

 

พบว่ำกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 แตกต่ำงกนัอย่ำงไม่มีนัยส ำคญั โดยกลุ่มท่ี 1 มีอตัรำกำรผสมติด 32.00% 

(8/25) กลุม่ท่ี 2 มีอตัรำกำรผสมติด 37.04% (10/27)   แตอ่ย่ำงไรก็ตำม จำกกำรให้ GnRH สองครัง้ มีแนวโน้มให้

อตัรำกำรผสมติดสูงขึน้ ซึ่งอำจเป็นไปได้ว่ำ กำรฉีดฮอร์โมนGnRH ซึ่งเป็นฮอร์โมนท่ีมีผลต่อกำรเหน่ียวน ำให้เกิด 

accessory corpus lutium เพ่ิมปริมำณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ส่งผลให้เกิดกำรเพ่ิมอัตรำกำรผสมติด  ซึ่ง

สอดคล้องกับรำยงำนกำรใช้ GnRH ในกำรเหน่ียวน ำให้เกิด accessory CL ในกระบือเป็นกำรเพ่ิมอตัรำกำรผสม

ติด(conception rate)และอัตรำกำรเกิด(birth rate) (Carvalho N.A.T.et.al,2010) และรำยงำน กำรใช้ GnRH 

ภำยหลงัจำกกำรผสมเทียม สำมำรถเหน่ียวน ำให้เกิด accessory CL ดงันัน้จงึเป็นกำรเพ่ิมฮอร์โมน Progesterone 

ในกระแสเลือดและเพ่ิมอตัรำกำรผสมติด (Schmitt et al., 1996a; Fonseca et al., 2001; Santos et al., 2001) 

เช่นเดียวกบัรำยงำน กำรใช้ GnRH ในวนัท่ี 5-7 หรือวนัท่ี 11-13 ภำยหลงักำรผสมเทียม สำมำรถเหน่ียวน ำให้เกิด 

accessory CL และเพ่ิมฮอร์โมน Progesterone ในกระแสเลือด (Darja Masilova et.al.,2014) 

มีรำยงำนโดย Guang-Sheng, et al. (2009) ซึ่งมีกำรฉีด GnRH จ ำนวน 2 ครัง้ เช่นกัน  แต่ใช้ 10 

มิลลิกรัมของ GnRH (Fertagyl® Intervet Germany) ในวันท่ี  0 และ 20 มิลลิกรัมของ PGF2α (Lutalyse® ; 

Pharmacia) ในวนัท่ี 7 และให้ GnRH ซ ำ้อีกครัง้ในวนัท่ี 9 หรือ 48 ชั่วโมงภำยหลงักำรฉีด PGF2α มีอตัรำกำรตัง้

ท้อง (Pregnancy rate) 30.4% และสอดคล้องกบัผลกำรศกึษำของฤทธิชยั และคณะ(2547) และ สณีุรัตน์ (2552) 

พบวำ่กำรเสริมฮอร์โมน GnRH เม่ือผสมเทียมและในวนัท่ี 5 หลงัผสม มีแนวโน้มในกำรเพ่ิมอตัรำกำรผสมติด  

สรุปผลการทดลอง 

 แมก่ระบือท่ีได้รับกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัโดยใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแบบสอดช่องคลอด (CIDR-PG-

GnRH) ท ำกำรผสมเทียมแบบก ำหนดช่วงเวลำ (48 และ 72 ชม.หลงักำรถอด CIDR-B) พร้อมฉีดฮอร์โมนโกนำโด

โทรปินรีลิสซิ่ง ขนำด 250  ไมโครกรัม /ตวั เข้ำกล้ำมเนือ้ด้วยในวนัท่ีผสมเทียมครัง้แรก มีอตัรำกำรผสมติดท่ี
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แตกตำ่งอย่ำงไม่มีนยัส ำคญักบัแมก่ระบือท่ีมีกำรเหน่ียวน ำแบบเดียวกนัแตไ่ด้รับโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่ง ครัง้ท่ี 2 

ขนำด 250  ไมโครกรัม /ตวั ภำยหลงักำรผสมเทียม 5 วนั   

กิตตกิรรมประกาศ 
 

 เจ้ำหน้ำท่ีศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพอบุลรำชธำนี เจ้ำหน้ำท่ีและอำสำปศสุตัว์ประจ ำ

ส ำนกังำนปศสุตัว์อ ำเภอทุ่งศรีอุดม และส ำนกังำนปศสุตัว์อ ำเภอน ำ้ขุ่น จงัหวดัอบุลรำชธำนี ท่ีให้ควำมร่วมมือท ำ

ให้งำนวิจยันีส้ ำเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

 งำนวิจยันีไ้ด้รับงบประมำณสนบัสนนุจำกกรมปศสุตัว์ 
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ภำคผนวก ตำรำงท่ี 2 ผลกำรตรวจนบัจ ำนวนไรผึง้Varroa destructor (V)และTropilaelapsclareae (T)กลุ่มควบคมุ 

หมำยเลขกลอ่งรังผึง้

กลุม่ควบคมุ 

ครัง้ที ่1 

14/1/56 

ครัง้ที่ 2 

16/1/56 

ครัง้ที ่3 

18/1/56 

ครัง้ที ่4 

20/1/56 

ครัง้ที ่5 

22/1/56 

V T V T V T V T V T 

C1-1 26 31 30 14 9 0     16 14 

C1-2 5 10 5 6 1 0 5 3 1 2 

C1-3 12 13 5 18 3 0 3 14 2 15 

C1-4 11 23 7 70 1 0 7 38 1 15 

C1-5 74 109 94 109 23 0 50 141 86 145 

C1-6 4 6 7 1 0 0 2 2 3 3 

C1-7 8 9 14 6 4 0 1 2 6 4 

C1-8 14 3 19 7 4 0 18 9 26 1 

C2-1 15 43 11 24 4 0 10 24 10 27 

C2-2 37 33 16 36 11 0 32 28 14 29 

C2-3 29 5 47 15 32 0 28 24 42 16 

C2-4 5 10 4 15 0 0 0 38 1 15 

C2-5 1 7 3 6 1 0 1 4 1 6 

C2-6 8 3 5 19 0 0 5 3 4 3 

C2-7 2 7 0 39 3 0 2 23 0 24 

C2-8 2 11 1 21 0 0 0 18 0 8 

C3-1 0 11 0 19 0 0 4 4 0 6 

C3-2 5 18 1 21 1 0 4 24 0 20 

C3-3 2 10 1 19 0 0 1 6 2 11 

C3-4 5 13 1 15 3 0 4 9 1 11 

C3-5 176 11 98 26 61 0 142 35 78 24 

C3-6 65 10 18 30 30 0 38 11 32 11 

C3-7 30 5 37 14 37 0 24 10 18 9 

C3-8 10 13 5 22 3 0 3 10 5 6 
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C4-1 7 12 3 8 1 0 2 8 1 12 

C4-2 10 10 6 11 10 0 10 8 2 1 

C4-3 8 12 6 12 2 0 10 4 1 4 

C4-4 1 11 1 14 0 0 0 9 2 9 

C4-5 5 5 1 18 1 0 1 4 0 4 

C4-6 15 6 29 15 20 0 15 15 16 8 

C4-7 5 14 3 38 19 0 1 5 0 5 

C4-8 4 68 46 161 1 0 14 34 19 183 

C5-1 2 8 1 16 0 0 1 6 0 9 

C5-2 7 8 7 4 4 0 1 4 6 2 

C5-3 4 19 5 19 0 0 3 17 4 12 

C5-4 3 9 2 3 3 0 1 5 0 7 

C5-5 7 4 1 8 3 0 4 2 0 5 

C5-6 6 14 4 21 1 0 3 14 4 3 

C5-7 4 1 12 1 3 0 14 5 5 4 

C5-8 36 144 20 78 12 0 14 58 7 82 

C6-1 1 1 0 9 0 0 1 2 3 2 

C6-2 14 130 8 131 8 0 8 20 6 59 

C6-3 1 5 2 17 8 0 1 4 0 5 

C6-4 17 21 5 13 1 0 13 15 4 9 

C6-5 8 67 0 51 2 0 4 35 0 9 

C6-6 5 27 14 34 8 0 9 20 14 41 

C6-7 5 26 1 4 8 0 7 2 3 3 

C6-8 1 0 1 9 0 0 1 2 1 3 
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ภำคผนวก ตำรำงท่ี 2 (ตอ่) ผลกำรตรวจนบัจ ำนวนไรผึง้Varroa destructor (V) และTropilaelapsclareae (T)กลุ่มที่ใช้tau–

fluvalinate 

หมำยเลขกลอ่งรังผึง้กลุม่ 
tau–fluvalinate 

ครัง้ท่ี 1 

14/1/56 

ครัง้ท่ี 2 

16/1/56 

ครัง้ท่ี 3 

18/1/56 

ครัง้ท่ี 4 

20/1/56 

ครัง้ท่ี 5 

22/1/56 

V T V T V T V T V T 

TF1-1 131 102 24 86 20 0 69 27 25 79 

TF1-2 54 29 15 21 38 0 34 14 6 6 

TF1-3 522 32 60 52 72 0 58 14 56 72 

TF1-4 10 23 17 28 3 0 8 19 4 9 

TF1-5 73 42 75 22 56 0 30 6 14 6 

TF1-6 22 79 25 68 7 0 5 30 1 36 

TF1-7 124 11 103 89 28 0 18 31 22 25 

TF1-8 39 76 17 37 8 0 10 10 10 17 

TF2-1 76 132 26 89 34 0 23 107 17 45 

TF2-2 64 444 34 562 9 0 8 286 5 160 

TF2-3 195 37 49 118 8 0 36 99 19 30 

TF2-4 60 37 10 64 13 0 21 23 9 13 

TF2-5 13 178 34 159 15 0 25 69 15 41 

TF2-6 23 45 5 29 10 0 10 8 4 20 

TF2-7 20 18 48 16 18 0 19 30 6 17 

TF2-8 56 22 92 76 28 0 66 24 27 23 

TF3-1 78 96 43 70 41 0 103 43 42 30 

TF3-2 28 142 11 53 19 0 25 134 20 62 

TF3-3 77 169 23 171 40 0 47 88 40 136 

TF3-4 60 100 10 76 29 0 45 158 65 92 

TF3-5 356 204 29 134 80 0 75 66 25 19 

TF3-6 203 169 146 104 57 0 32 44 18 14 

TF3-7 37 38 25 27 23 0 20 8 7 11 



172 
 

TF3-8 5 28 19 4 26 0 13 2 2 8 

TF4-1 238 90 54 201 66 0 192 105 96 63 

TF4-2 74 54 89 100 28 0 36 65 63 47 

TF4-3 237 99 36 63 30 0 30 26 48 28 

TF4-4 87 26 33 27 16 0 17 21 28 40 

TF4-5 56 36 32 15 7 0 9 12 17 10 

TF4-6 64 97 123 218 33 0 44 72 70 65 

TF4-7 223 32 81 50 160 0 72 19 56 38 

TF4-8 502 215 143 254 89 0 114 183 58 120 

TF5-1 181 21 71 47 122 0 48 16 16 26 

TF5-2 275 73 101 21 95 0 61 14 35 10 

TF5-3 114 67 125 30 83 0 57 15 34 26 

TF5-4 156 72 126 146 50 0 129 61 51 31 

TF5-5 64 2 48 16 24 0 27 1 13 7 

TF5-6 355 105 199 94 191 0 153 67 55 47 

TF5-7 516 113 229 135 137 0 110 91 63 34 

TF5-8 210 77 139 103 37 0 46 92 16 85 

TF6-1 384 43 58 81 98 0 106 65 72 48 

TF6-2 72 70 29 16 20 0 20 17 57 14 

TF6-3 339 148 126 107 222 0 64 86 45 42 

TF6-4 278 284 87 76 57 0 80 58 23 60 

TF6-5 44 86 24 142 12 0 11 73 17 32 

TF6-6 377 59 141 63 356 0 86 71 139 183 

TF6-7 262 13 76 23 79 0 35 4 16 10 

TF6-8 49 70 14 41 31 0 16 15 29 20 
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ภำคผนวก ตำรำงท่ี 2 (ตอ่) ผลกำรตรวจนบัจ ำนวนไรผึง้Varroa destructor (V) และTropilaelapsclareae (T)กลุ่มที่ใช้ 

amitraz 

หมำยเลขกลอ่งรังผึง้ใช้ 

Amitraz 

ครัง้ที่ 1 
14/1/56 

ครัง้ที่ 2 
16/1/56 

ครัง้ที่ 3 
18/1/56 

ครัง้ที่ 4 
20/1/56 

ครัง้ที่ 5 
22/1/56 

V T V T V T V T V T 

TA1-1 2 9 1 11 9 0 3 15 3 7 

TA1-2 0 4 0 1 2 0 5 17 2 2 

TA1-3 1 5 1 5 2 0 5 1 3 0 

TA1-4 50 9 38 22 42 0 6 1 6 9 

TA1-5 2 9 1 8 7 0 4 1 1 14 

TA1-6 0 63 0 33 3 0 23 40 19 29 

TA1-7 1 61 6 63 29 0 12 0 5 34 

TA1-8 3 5 0 1 36 0 7 0 1 5 

TA2-1 2 23 5 10 8 0         

TA2-2 5 5 3 6 10 0 6 3 10 11 

TA2-3 4 98 6 87 25 0 8 30 8 57 

TA2-4 1 12 0 12 7 0 5 15 1 20 

TA2-5 2 6 1 7 0 0 2 6 1 8 

TA2-6 17 2 13 2 52 0 16 0 21 0 

TA2-7 14 17 14 75 49 0 32 15 13 17 

TA2-8 0 9 3 3 2 0 3 0 1 5 

TA3-1 8 3 0 16 3 0 4 5 4 9 

TA3-2 2 228 9 169 10 0 9 5 0 85 

TA3-3 0 16 2 15 26 0 3 8 4 9 

TA3-4 10 454 6 301 118 0 9 36 11 307 

TA3-5 2 5 1 11 4 0 7 7 0 14 

TA3-6 1 215 0 130 17 0 6 9 1 98 

TA3-7 0 16 0 20 0 0 6 22 10 3 



174 
 

TA3-8 18 43 7 35 74 0 6 16 5 28 

TA4-1 4 38 2 20 45 0 3 56 9 31 

TA4-2 0 18 1 9 2 0 3 20 2 15 

TA4-3 1 25 11 21 9 0 1 16 5 9 

TA4-4 1 9 0 17 8 0 1 8 3 1 

TA4-5 1 10 1 8 5 0 1 2 1 0 

TA4-6 2 73 6 21 63 0 9 35 0 63 

TA4-7 1 3 11 2 9 0 6 8 10 11 

TA4-8 0 62 2 103 2 0 3 12 2 83 

TA5-1 1 15 1 4 11 0 2 7 1 9 

TA5-2 0 7 1 6 14 0 0 5 4 8 

TA5-3 4 3 10 3 82 0 4 28 5 30 

TA5-4 5 316 5 107 39 0 4 50 3 37 

TA5-5 6 87 8 112 10 0 2 2 2 238 

TA5-6 4 11 1 21 11 0 2 4 1 3 

TA5-7 3 52 2 47 8 0 23 6 27 8 

TA5-8 0 57 14 14 14 0 5 24 2 28 

TA6-1 10 95 9 163 32 0 11 69 7 78 

TA6-2 4 14 2 9 17 0 5 8 0 36 

TA6-3 6 120 1 88 31 0 3 40 21 45 

TA6-4 3 181 1 109 30 0 5 81 2 89 

TA6-5 5 8 18 2 21 0 3 1 6 2 

TA6-6 0 114 3 99 8 0 4 34 3 27 

TA6-7 3 71 9 45 81 0 9 97 8 50 

TA6-8 3 17 4 7 3 0 8 6 0 1 
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ผลของการท าวัคซีนปากเท้าเป่ือยต่อคุณภาพน า้เชือ้แพะพันธ์ุบอร์ในภาคใต้ของไทย     
 

วิศิษฐ ทองเที่ยง1 จ ำลอง  วรศรี2  

 
บทคัดย่อ 

 
  กำรศกึษำครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษำผลของวคัซีนปำกเท้ำเป่ือยต่อคณุภำพน ำ้เชือ้แพะพนัธุ์บอร์
ในภำคใต้ ของไทย ท่ีเลีย้งดใูนฟำร์มศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ จ ำนวน 9 ตวั อำย ุ2-4 ปี 

รีดเก็บน ำ้เชือ้ด้วยวิธี artificial vaginal ติดต่อกัน 28 สัปดำห์ และฉีดวัคซีนในสัปดำห์ท่ี 13 ตำมกลุ่มทดลอง 3 

กลุ่มๆ ละ 3 ตวั ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคมุ กลุ่มท่ี 2 ฉีดน ำ้เกลือ (NSS) ตวัละ 2 ซีซีใต้ผิวหนัง และกลุ่มท่ี 3 

ฉีดวคัซีนโรคปำกเท้ำเป่ือยตวัละ 2 ซีซีใต้ผิวหนงั ผลกำรศกึษำพบว่ำคณุภำพน ำ้เชือ้สดของพ่อพนัธุ์ทัง้ 3 กลุ่มก่อน

และหลงัฉีด มีปริมำตร จ ำนวนอสจิุทัง้หมดตอ่กำรรีด 1 ครัง้ และอตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุ แตกต่ำงกนัอย่ำงไม่มี

นยัส ำคญัทำงสถิติ (P>0.05) ส่วนคณุภำพน ำ้เชือ้ภำยหลงักำรแช่แข็ง ช่วง 16 สปัดำห์ภำยหลงักำรฉีด พบวำ่อตัรำ

กำรเคลื่อนท่ีมีค่ำไม่แตกต่ำงกนั แต่มีควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ี ในส่วนของ  VAP ในแพะกลุ่มท่ี 1 มีค่ำสงูกว่ำแพะ

ในกลุม่ท่ี 2 และ 3 (89.48±2.65, 83.14±1.55 และ 82.80±1.78 ตำมล ำดบั) สรุปวำ่กำรฉีดวคัซีนปำกเท้ำเป่ือยใน

แพะพันธุ์บอร์ไม่มีผลต่อคณุภำพน ำ้เชือ้สด แต่มีผลต่อควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีของน ำ้เชือ้แช่แข็ง และไม่มีผลต่อ

ปริมำณกำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : วัคซีนปากเท้าเป่ือย คุณภาพน า้เชือ้ แพะพันธ์ุบอร์ 

เลขทะเบียนวิจยั : 57 (1)-0108-006 

1ศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 90110 

2 ส ำนกังำนปศสุตัว์เขต7 ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000  
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Effect of FMD vaccination on Semen quality of Boer  goat in southern of Thailand  . 
 

Visid Thongthiang1  Chumlong Warasai2 

 
Abstract 

 
 The objective of this study was to investigate effect of FMD vaccination on semen quality of 

Boer goats in Southern Thailand.  Boer bucks (n=9) were randomly divided into 3 groups, Group 1 

(Control, n=3), Group 2 (NSS, n=3) and Group 3 (FMD, n=3).  All bucks of the three groups were 

semen collected with artificial vaginal method weekly for 28 consecutive weeks. On 13rd week, bucks 

in Group 2 were injected S/C with 2 ml. Normal Saline Solution (NSS) while Group 3 were vaccinated 

S/C with 2 ml. FMD vaccine (type O, A, Asia1 combination). Hence 28 weeks semen collecting 

samples were pre-treatment (12 weeks semen samples) and post-treatment (16 weeks semen 

samples). All semen samples were analyzed by CASA system Semen Analyzer for semen quality 

(volume, concentration, total sperm count, density, mass movement, motility). The results of all fresh 

semen samples, pre- and post-treatment, of the 3 groups, revealed no statistical significant differences 

of the semen quality. The after thawed semen quality of all post-treatment samples showed no 

statistical significant differences. However, the average path velocity (VAP) of Group 1 was higher than 

Group 2 and Group 3 (89.48±2.65, 83.14±1.55 และ 82.80±1.78, respectively). This study presents that 

FMD vaccination has no effect on fresh semen quality of Boer goats in Southern Thailand, however, it 

effects after thawed VAP.  
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บทน า 
 

กำรผสมเทียมแพะของเกษตรกรในพืน้ท่ีจงัหวดัชำยแดนใต้ เร่ิมด ำเนินกำรอย่ำงจริงจงัตำมนโยบำย
ของกรมปศุสัตว์ในปี  2549 เป็นต้นมำ โดยศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ  ส ำนัก
เทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสตัว์ รับภำระกิจผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งเพ่ือส่งมอบให้กับเจ้ำหน้ำท่ีผสมเทียมในพืน้ท่ี
น ำไปบริกำรเกษตรกรโดยเฉพำะแพะพนัธุ์บอร์ซึง่เป็นพ่อพนัธุ์ท่ีน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและน ำมำปรับปรุงพนัธุ์
และผ่ำนกำรคดัเลือกแล้ว ก่อนท่ีจะน ำมำผลิตน ำ้เชือ้ในแตล่ะรุ่น 

กำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งแพะยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรเน่ืองจำกปัญหำด้ำนกำรปรับตวัของพ่อ
พันธุ์ ท่ีเป็นพ่อพันธุ์น ำเข้ำและมีต้นก ำหนดในทวีปแอฟริกำอีกทัง้แพะยังมีลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณะเฉพำะตัว  
โดยเฉพำะแพะพนัธุ์บอร์ท่ีผลิตน ำ้เชือ้ยำกกว่ำสำยพนัธุ์อื่นเน่ืองจำกลกัษณะร่ำงกำยท่ีเป็นแพะเนือ้มีควำมเช่ืองช้ำ
ไม่ค่อยสนใจตัวล่อมำกนักเหมือนสำยพันธุ์อื่น  และนอกจำกนีปั้จจัยด้ำนสภำวะภูมิอำกำศ เช่น อุณหภูมิและ
ควำมชืน้ กำรจดักำรอื่นๆ เช่น กำรเปลี่ยนอำหำร กำรให้ยำปฏิชีวนะ ยำถ่ำยพยำธิและวคัซีน ล้วนแตอ่ำจส่งผลต่อ
กำรผลิตน ำ้เชือ้ทัง้สิน้  ซึง่ปัจจยัเหลำ่นีย้งัไมม่ีกำรศกึษำแน่ชดัวำ่ เป็นสำเหตสุง่ผลกระทบตอ่คณุภำพน ำ้เชือ้หรือไม่  

โรคปำกและเท้ำเป่ือยเป็นโรคติดต่อส ำคญัในสตัว์เคีย้วเอือ้งท่ีก่อให้เกิดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ

หำกไม่มีกำรควบคมุป้องกนัท่ีดี จึงต้องมีกำรวำงโปรแกรมวคัซีนในพ่อพนัธุ์แพะอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ เพ่ือป้องกนั

โรคนี ้อย่ำงไรก็ตำมกำรท ำวคัซีนปำกเท้ำเป่ือยอำจส่งผลกระทบต่อกำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งแพะ  ซึง่ข้อสนันิษฐำนนี ้

ยงัไม่ได้มีกำรศกึษำจึงมีควำมจ ำเป็นต้องศกึษำเน่ืองจำกศูนย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำต้อง

ผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งแพะและในขณะเดียวกนัก็ต้องควบคมุป้องกนัโรคปำกเท้ำเป่ือยท่ีจะเกิดกบัพ่อพนัธุ์แพะด้วย  

ดังนัน้เพ่ือให้ทรำบผลของวัคซีนปำกเท้ำเป่ือยต่อคุณภำพน ำ้เชือ้และเพ่ือประโยชน์ในกำรวำง

โปรแกรมวคัซีนและวำงแผนกำรผลิตน ำ้เชือ้ท่ีเหมำะสมจงึควรที่จะมีกำรศกึษำเร่ืองนี ้

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

ท ำกำรศกึษำจำกแพะพ่อพนัธุ์บอร์จ ำนวน 9 ตวั อำย ุ2-4 ปี น ำ้หนกัเฉลี่ย 50-70 กิโลกรัม ท่ีมีประวตัิ

ควำมสมบรูณ์พนัธุ์ดี เลีย้งภำยใต้กำรจดักำรเดียวกนัของศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ โดย

ให้อำหำรข้นวนัละ 500 กรัมต่อตวั เสริมหญ้ำสด และหญ้ำแพงโกล่ำแห้ง น ำ้สะอำดให้กินตลอดเวลำ แบ่งแพะ

ออกเป็น 3 กลุม่ๆ ละ 3 ตวั ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ควบคมุ  
กลุม่ท่ี 2 ฉีดน ำ้เกลือ (NSS) ตวัละ 2 ซีซี ใต้ผิวหนงั 
กลุม่ท่ี 3 ฉีดวคัซีนโรคปำกเท้ำเป่ือยชนิดของวคัซีน FMD 3 ไทป์ซึง่มี ไทป์โอ เอ และเอเชียวนัของกรม

ปศสุตัว์ตวัละ 2 ซีซี ใต้ผิวหนงั (ชดุผลิต T57H วนัท่ีผลิต 8 ต.ค. 2556 วนัหมดอำย ุ7 ต.ค. 2557)  
     ท ำกำรรีดเก็บน ำ้เชือ้ด้วยวิธี artificial vaginal method  28  สัปดำห์ติดต่อกัน สัปดำห์ละครัง้ ฉีด

วัคซีนสัปดำห์ท่ี 13 ของกำรทดลอง ตรวจคุณภำพน ำ้เชือ้สด ได้แก่ ปริมำตร ควำมเข้มข้น อัตรำกำรเคลื่อนท่ี 
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จ ำนวนอสจิุทัง้หมดตอ่กำรรีด 1 ครัง้ ผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งให้มีควำมเข้มข้นของตวัอสจิุ 150 ล้ำนตวั/มิลลิลิตร ตำมวิธี

ของศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ ตรวจคุณภำพภำยหลงักำรแช่แข็งน ำ้เชือ้ 24 ชม. ด้วย

เคร่ืองตรวจวิเครำะห์คณุภำพน ำ้เชือ้ CASA โปรแกรม IVOS motility analyzer version 12.0 (Hamilton-Thorne, 

Biosciences, MA., USA.) ได้แก่  

1.อตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุ (motility) 

2.อตัรำกำรเคลื่อนท่ีไปข้ำงหน้ำของอสจิุ (progressive motility) 

3.ควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุ (velocity) ได้แก่ 

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

วินำที 

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

หนึง่ไปยงัอีกจดุหนึง่ในแนวเส้นตรงในช่วงระยะเวลำ 1 วินำที 

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

ของกำรเคลื่อนท่ีเฉลี่ยใน 1 วินำที 

4. ลกัษณะกำรเคลื่อนที่ (kinetic movement) ได้แก่ 

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

มำ  

- Beatcross  frequency; BCF (Hz) คือควำมถ่ีของกำรสำ่ยสว่นหวัของตวัอสจิุ  

- Straightness; STR (%) คือควำมตรงในกำรเคลื่อนท่ี  ซึ่งค ำนวณจำกอัตรำส่วนควำมเร็วของกำร

เคลื่อนท่ีในวิถีตรงตอ่ควำมเร็วเฉลี่ยในกำรเคลื่อนท่ีคณูด้วยร้อย  

- Linearity; LIN (%) คืออตัรำส่วนควำมเร็วของกำรเคลื่อนท่ีในวิถีตรงต่อควำมเร็วเฉลี่ยของกำรเคลื่อนท่ี

วิถีโค้ง 

 วิเครำะห์ควำมแปรปรวนด้วยวิธี Analysis of Variance วิเครำะห์ควำมแตกตำ่งของคำ่เฉลี่ยโดยวิธี 

DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test)  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

ผลกำรวิเครำะห์น ำ้เชือ้สดก่อนฉีด 12 สปัดำห์พบวำ่ ปริมำตรของน ำ้เชือ้  จ ำนวนอสจิุทัง้หมดตอ่กำร

รีด 1 ครัง้ และอตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสุจิ ของพ่อพันธุ์แพะทัง้ 3 กลุ่ม แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

(P>0.05) แต่ควำมเข้มข้นในแพะกลุ่มท่ี 1 มีค่ำสูงกว่ำแพะในกลุ่มท่ี 2 และ 3 มีค่ำเฉลี่ย 13,958.82±1,144.24, 

6,706.67±1,079.84 และ 10,885±1,172.63 ล้ำนตวัต่อมิลลิลิตร ตำมล ำดบั ภำยหลงักำรฉีด 16 สปัดำห์ พบว่ำ 

ปริมำตรของน ำ้เชือ้ ควำมเข้มข้นของอสจิุ จ ำนวนตวัอสจิุทัง้หมดต่อกำรรีด 1 ครัง้ และอตัรำกำรเคลื่อนท่ี ในแพะ

ทัง้ 3 กลุม่มีแตกตำ่งกนัอย่ำงไมม่ีนยัส ำคญัทำงสถิติ (ตำรำงท่ี 1)   
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ตารางที่ 1 คณุภำพน ำ้เชือ้สด ก่อนและหลงักำรฉีดวคัซีนในพอ่แพะพนัธุ์บอร์ 

Semen parameter กลุม่ท่ี1 กลุม่ท่ี2 กลุม่ท่ี3 

12 สัปดาห์แรกก่อนฉีด    
ปริมำตร (มล.) 0.61±0.06 0.78 ±0.22 0.58± 0.08 
ควำมเข้มข้น (ล้ำนตวั/มล.) 13,958.82a±1,144.24 6,706.67b±1,079.84 10,885ab±1,172.63 
Total sperm count. (ล้ำนตวั) 8,665.36±1,221.96 5,728.00±2,436.54 5,947.28±847.70 
Density (score) 1.41±0.12 1.00±0.01 1.42±0.19 
Mass movement (score) 3.76±0.11 3.67±0.33 3.58±0.15 
Motility (%) 80.29±1.00 80.00±2.88 78.75±1.25 
16 สัปดาห์หลังฉีด    
ปริมำตร (มล.) 0.90±0.21 0.74±0.11 0.88±0.10 
ควำมเข้มข้น (ล้ำนตวั/มล.) 9,880.00±1,469.60 7,677.14±797.20 7,963.33±1,260.07 
Total sperm count. (ล้ำนตวั) 10,105.18±2,706.27 6,299.67±758.31 7,650.97±1,144.67 
Density (score) 1.11±0.11 1.45±0.15 1.21±0.11 
Mass movement (score) 3.89±0.11 3.55±0.16 3.71±0.16 
Motility (%) 67.54±8.74 78.18±1.39 80.35±1.43 
ab ตวัอกัษรท่ีแตกตำ่งกนัอยู่ในแถวเดียวกนัมีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติ (P0.05) 

ผลกำรวิเครำะห์คณุภำพน ำ้เชือ้แช่แข็งในพ่อแพะพนัธุ์บอร์ทัง้ 3 กลุ่ม 12 สปัดำห์ก่อนฉีด พบวำ่อตัรำ

กำรเคลื่อนท่ีและควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุ ได้แก่ VAP VSL VCL มีค่ำแตกต่ำงกนัอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำง

สถิติ (P>0.05) แต่มีลกัษณะกำรเคลื่อนท่ีในส่วนของ ALH ในแพะกลุ่มท่ี 1 มีค่ำสูงกว่ำ แพะในกลุ่มท่ี 2 แต่ไม่

ต่ำงกันกับแพะในกลุ่มท่ี 3 มีค่ำเฉลี่ย 6.24±0.14, 5.65±0.21 และ 5.87±0.11 µm ตำมล ำดับ และ 16 สัปดำห์

ภำยหลงักำรฉีด พบว่ำอตัรำกำรเคลื่อนท่ีภำยหลงัละลำยของแพะทัง้ 3 กลุ่มมีค่ำไม่แตกต่ำงกนั แต่มีควำมเร็วใน

กำรเคลื่อนท่ี ในส่วนของ  VAP และ VCL ในแพะกลุ่มท่ี 1 มีค่ำสูงกว่ำแพะในกลุ่มท่ี 2 และ 3 ในขณะท่ีลกัษณะ

กำรเคลื่อนท่ีในสว่นของคำ่ STR มีคำ่ต ่ำท่ีสดุ (ตำรำงท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 คณุภำพน ำ้เชือ้แช่แข็งก่อนและหลงักำรฉีดวคัซีน FMD ในพ่อแพะพนัธุ์บอร์ 

Semen parameter กลุม่ท่ี1 กลุม่ท่ี2 กลุม่ท่ี3 

12 สัปดาห์ก่อนฉีด    
motility (%) 35.62±3.05 45.55±7.85 39.33±4.82 
Progressive motility (%) 22.64±2.14 30.55±6.01 25.04±3.27 
Velocity     
VAP (µm/s) 84.22±1.73 82.03±4.68 85.29±2.14 
VSL (µm/s) 67.09±1.60 66.59±3.99 69.35±1.91 
VCL (µm/s) 139.91±3.47 132.81±7.76 139.00±4.01 
Kinetic movement    
ALH (µm) 6.24a±0.14 5.65b±0.21 5.87ab±0.11 
BCF (Hz) 30.11±0.57 30.83±0.99 32.27±0.55 
STR (%) 77.11±0.85 78.78±1.04 78.37±0.86 
LIN (%) 49.42±1.03 51.11±1.20 50.96±0.96 
16 สัปดาห์หลังฉีด    
motility (%) 53.17±4.93 57.45±3.72 59.56±2.73 
Progressive motility (%) 36.21±3.77 38.43±2.76 41.80±2.42 
Volocity    
VAP (µm/s) 89.48a±2.65 83.14b±1.55 82.80b±1.78 
VSL (µm/s) 73.10±2.54 68.11±1.14 68.48±1.67 
VCL (µm/s) 137.84a±4.29 128.98ab±3.11 126.81b± 2.85 
Kinetic movement    
ALH (µm) 5.69±0.21 5.38±0.13 5.27±0.12 
BCF (Hz) 30.38±0.54 30.34±0.65 29.92±0.61 
STR (%) 78.87b±1.10 80.27ab±0.71 81.31a±0.62 
LIN (%) 53.75±1.56 54.35±0.98 55.48±1.03 
ab ตวัอกัษรท่ีแตกตำ่งกนัอยู่ในแถวเดียวกนัมีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติ (P0.05) 

 

คุณภำพน ำ้เชือ้สดก่อนฉีด 12 สปัดำห์พบว่ำ ปริมำตรของน ำ้เชือ้  จ ำนวนอสุจิทัง้หมดต่อกำรรีด 1 ครัง้ 

และอตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุ ของพ่อพนัธุ์แพะทัง้ 3 กลุ่ม แตกตำ่งกนัอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P>0.05) แต่

ควำมเข้มข้นในแพะกลุม่ท่ี 1 มีคำ่สงูกวำ่แพะในกลุม่ท่ี 2 และ 3 ซึง่ถ้ำพิจำรณำเฉพำะควำมเข้มข้นเพียงอย่ำงเดียว 
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ท ำให้ดูเหมือนแพะในแต่ละกลุ่มทดลองมีควำมแตกต่ำงกันของคุณภำพน ำ้เชือ้ตัง้ต้นก่อนได้รับปัจจัยจำกกำร

ทดลอง แต่ถ้ำพิจำรณำร่วมกบัปริมำตร และค ำนวณเป็นจ ำนวนอสจิุทัง้หมดต่อกำรรีดเก็บ 1 ครัง้ พบวำ่แพะทัง้ 3 

กลุ่ม มีค่ำไม่แตกต่ำงกัน แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตน ำ้เชือ้ท่ีไม่แตกต่ำงกัน  เน่ืองจำกน ำ้เชือ้ท่ีหลั่ง

ออกมำแต่ละครัง้ประกอบด้วยอสุจิและ seminal plasma ซึ่งจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละครัง้ของกำรรีดเก็บ (รพี

พรรณ, 2551) ภำยหลงัท่ีพ่อพันธุ์ได้รับปัจจัยจำกกำรทดลอง พบว่ำคุณภำพน ำ้เชือ้สดของพ่อพันธุ์ทัง้ 3 กลุ่ม ไม่

แตกต่ำงกนั ซึง่อำจกล่ำวได้ว่ำกำรท ำวคัซีนป้องกนัโรคปำกเท้ำเป่ือยในแพะ ไม่มีผลโดยตรงต่อคุณภำพน ำ้เชือ้ใน

พ่อพันธุ์แพะโดยตรง ทัง้นีเ้น่ืองจำกพ่อพนัธุ์แพะในกำรศกึษำครัง้นี ้คุ้นชินกับกำรท ำวคัซีน หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ี

ศูนย์ฯ ปฏิบัติอยู่เป็นประจ ำ เช่น กำรเจำะเก็บเลือด กำรให้ยำถ่ำยพยำธิและวิตำมีน แร่ธำตุอยู่สม ่ำเสมอจนไม่

เกิดควำมเครียดต่อกำรกระท ำดงักล่ำว  

ในต่ำงประเทศส่วนใหญ่จะพบวำ่มีกำรศกึษำกนัในสตัว์ใหญ่ Perumal et al. (2013) รำยงำนผลของกำร

ฉีดวคัซีนปำกเท้ำเป่ือย ในโคสำยพนัธุ์หนึง่ของอินเดีย mithun (Bos frontalis) พบว่ำภำยหลงักำรฉีดวคัซีนโรคปำก

เท้ำเป่ือยมีผลท ำให้ควำมเข้มข้นของอสจิุลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั นอกจำกนี ้พบรำยงำนกำรฉีดวคัซีนปำกเท้ำเป่ือย

ในโคนมพนัธุ์โฮสไตน์ฟรีเชียน ส่งผลต่อปริมำตร และอตัรำกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุในช่วง 10 วนัแรกภำยหลงักำรท ำ

วคัซีน แตไ่มม่ีผลตอ่ควำมเข้มข้นและจ ำนวนตวัอสจิุทัง้หมดตอ่กำรรีดเก็บ 1 ครัง้ จ ำนวนอสจิุมีชีวิต และรูปร่ำงอสจิุ 

(Saha et al.,2011) ในท ำนองเดียวกับกำรท ำวัคซีนชนิดอื่นๆ เช่น กำรท ำวัคซีนเฮโมรำยิกเซพติกซีเมีย และ

แบลคควอเตอร์ ในกระบือมรูำห์ พบวำ่มีผลท ำให้ mass movement  ควำมเข้มข้นของอสจิุ จ ำนวนอสจิุและอตัรำ

กำรเคลื่อนท่ีอสุจิลดลง แต่ไม่มีผลต่อปริมำตรในกำรรีดเก็บแต่ละครัง้  (Bhakat et al.,2015) สันนิษฐำนว่ำ

ผลกระทบจำกชนิดหรือองค์ประกอบต่ำงๆ ของวคัซีนไม่น่ำจะมีผลต่อกระบวนกำรสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์โดยตรง 

เน่ืองจำกระบบสืบพันธุ์ในเพศผู้มี    กลไกกำรสร้ำงและกำรควบคมุกำรท ำงำนท่ีแยกออกมำจำกส่วนอื่นค่อนข้ำง

ชดัเจน จงึไมไ่ด้รับผลกระทบหรือถ้ำมีผลกระทบก็เป็นเพียงส่วนน้อยและอำจเป็นเพียงผลจำกควำมเครียดท่ีเกิดขึน้

ขณะท ำวคัซีนมำกกว่ำ ซึ่งอำจมีผลต่อพฤติกรรมของพ่อพันธุ์ เพียงช่วงเวลำสัน้ๆ  Venkatareddy et al. (1991) 

รำยงำนว่ำกำรท ำวคัซีนมีผลตอ่กำรเพ่ิมขึน้ของอณุหภมูิอณัฑะท่ีสงูขึน้และอำจส่งผลต่อกำรท ำงำนของอณัฑะและ

กระบวนกำรสร้ำงอสุจิ โดยส่งผลต่อระดบัฮอร์โมน GnRH ซึ่งเป็นฮอร์โมนท่ีควบคุมกำรท ำหน้ำท่ีของอณัฑะและ

กำรพฤติกรรมทำงเพศในม้ำ (Janett et al.,2009)  

ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ำ้เชือ้แช่แข็งในพ่อพันธุ์ทัง้  3 กลุ่ม ช่วง 12 สัปดำห์ก่อนฉีด พบว่ำอัตรำกำร

เคลื่อนท่ีและควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีของอสุจิ ไม่แตกต่ำงกัน และ 16 สปัดำห์ภำยหลงักำรฉีด พบว่ำอตัรำกำร

เคลื่อนท่ีภำยหลงัละลำยของแพะทัง้ 3 กลุ่มมีค่ำไม่แตกต่ำงกัน แต่มีควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ี ในส่วนของ  VAP 

และ VCL ในแพะกลุ่มท่ี 1 มีคำ่สงูกว่ำแพะในกลุม่ท่ี 2 และ 3 ในขณะท่ีลกัษณะกำรเคลื่อนท่ีในสว่นของคำ่ STR มี

ค่ำต ่ำท่ีสดุ และพบว่ำอัตรำกำรเคลื่อนที่  และควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่ของอสุจิมีควำมสัมพันธ์กับอัตรำกำร

ผสมติด (กิตติศกัด์ิ และคณะ, 2551; Correa et al., 1997) สันนิษฐำนว่ำอสุจิที่มีควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่สูง

หมำยถึงอสุจิท่ีมีควำมแข็งแรง และน่ำจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่ำอสุจิที่มีควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีต ่ำในช่วงเวลำ

เดียวกัน และมีควำมสัมพันธ์ก ับระยะทำงและเส้นทำงกำรเคลื่อนที่ในระบบสืบพันธุ์ เพศเมีย  ที่มีควำม



182 
 

ซับซ้อนของเส้นทำงที่อสุจิเดินทำงไปยังต ำแหน่งที่สำมำรถปฏิสนธิกับไข่ได้  (Pepper-Yowell, 2011) ซึ่ง

ลกัษณะดงักลำ่วไมพ่บวำ่รำยงำนวำ่เกิดจำกผลกระทบจำกกระบวนกำรสร้ำงอสจิุหรือไม่ 

สรุปผลการทดลอง 
 

               กำรฉีดวคัซีนปำกเท้ำเป่ือยให้กบัพ่อแพะพนัธุ์บอร์ไม่มีผลต่อคณุภำพน ำ้เชือ้สด ส่วนน ำ้เชือ้แช่แข็งมีผลให้

ควำมเร็วในกำรเคลื่อนท่ีของอสจิุลดลงเลก็น้อยแตย่งัอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และไมม่ีผลตอ่ปริมำณกำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็ง  
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ระดับแร่ธาตุที่จ าเป็นในซีรัมแม่โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์หลังคลอดในเขตจังหวัดลพบุรี 
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บทคัดย่อ 

 
               กำรศึกษำครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือทรำบถึงระดับของแร่ธำตุในซีร่ัมท่ีส ำคัญต่อร่ำงกำยและควำม

สมบูรณ์พนัธุ์ ได้แก่  แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทองแดง เหล็ก สงักะสี แมงกำนีส โซเดียม โปตสัเซี่ยม และ

คลอไรด์ ในแม่โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์หลงัคลอด โดยเก็บตวัอย่ำงเลือดในวนัท่ี 3 หลงัคลอด จ ำนวน 150 ตวั ท่ี

เลีย้งดูในสภำวะของเกษตรกรรำยย่อย เขตจังหวดัลพบุรีผลปรำกฏว่ำ  ระดับแคลเซียมมีค่ำเท่ำกับ 9.23±1.85 

mg/dl ฟอสฟอรัสมีค่ำเท่ำกับ 8.00±1.40 mg/dl แมกนีเซียมมีค่ำเท่ำกับ 2.32±0.52 mg/dl ทองแดงมีค่ำเท่ำกับ 

59.59±14.11 ug/dl เหลก็มีคำ่เท่ำกบั 134.92±65.86 ug/dl สงักะสีมีคำ่เท่ำกบั 108.54±38.49 ug/dl แมงกำนีสมี

ค่ำเท่ำกับ 20.00±8.69 ng/ml โซเดียมมีค่ำเท่ำกับ 136.22± 19.77 mmol/L โปตัสเซี่ยมมีค่ำเท่ำกับ 16.30±5.37 

mg/dl และคลอไรด์มีค่ำเท่ำกับ 107.41±10.79 mmol/Lซึ่งจะพบว่ำแม่โคหลังคลอดในฟำร์มเกษตรกรรำยย่อย

ดงักลำ่วมีระดบัของแร่ธำตอุยู่ในระดบัปกติ 
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Essential mineral elements in serum of post -partum Tropical  Holstein cows in Lopburi province   
  

Arun Chankrachang1 Nussara Vadhanakul1 Jariya Booncharatcha2 Suwisit Surarittipong1 

 

Abstract 

 
 The aim of the study was to determine the essential mineral elements in serum of post -partum 

Tropical  Holstein cows in Lopburi province. Blood samples of 150 cows, raised under the same 

condition of small scale farms, were collected on day 3 after parturition. Serum were frozen under – 20 
q C and then  analysed for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Copper, Iron, Zinc, Manganese, Sodium, 

Potassium and Chloride. The results show that the level of  Calcium, Phosphorus, Magnesium, Copper, 

Iron, Zinc, Manganese, Sodium, Potassium and Chloride are 9.23±1.85 mg/ dl, 8.00±1.40 

mg/dl,2.32±0.52 mg/dl, 59.59±14.11 ug/dl., 134.92±65.86 ug/dl., 108.54±38.49 ug/dl., 20.00±8.69 

ng/ml., 136.22± 19.77 mmol/L, 16.30±5.37 mg/dl. And 107.41±10.79 mmol/L, respectively which are in 

normal range. 
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บทน า 

ปัญหำของควำมไม่สมบูรณ์พันธุ์หลงัคลอดในแม่โคนม เช่น กำรกลบัเป็นสดัช้ำ เป็นสดัเงียบ ไม่เป็นสดั 

กำรผสมไม่ติด ฯลฯ เป็นปัญหำหลกัท่ีส ำคญั ท่ีท ำให้เกิดควำมสญูเสียทำงเศรษฐกิจ ตอ่เกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมเป็น

อย่ำงมำก โดยสำเหตุท่ีส ำคญัประกำรหนึ่งท่ีท ำให้เกิดปัญหำนี ้คือ สภำวะควำมไม่สมดุลของสำรอำหำรและแร่

ธำตท่ีุจ ำเป็น เน่ืองจำกแมโ่คนม มีกำรสญูเสียสำรอำหำรตำ่งๆ ตัง้แตใ่นระหวำ่งตัง้ท้อง โดยต้องน ำสำรอำหำรไปใช้

ในกำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตของลกูออ่น และเม่ือคลอดลกูแล้วก็ยงัต้องสญูเสียสำรอำหำร เพ่ือกำรผลิตน ำ้นมตอ่ไป 

ดงันัน้ สภำวะควำมไม่สมดลุของสำรอำหำรและแร่ธำตตุ่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นเหล่ำนี ้จึงเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัมำกท่ีจะมีผล

ตอ่ควำมสมบรูณ์พนัธุ์ของแมโ่คนมหลงัคลอด 

อำหำรพลังงำนและโปรตีนเป็นโภชนะหลักท่ีมีควำมส ำคัญมำก ในขณะท่ีในด้ำนของแร่ธำตุต่ำงๆแม้

ร่ำงกำยจะต้องกำรเป็นจ ำนวนน้อยแต่ก็เป็นโภชนะท่ีจ ำเป็นท่ีสตัว์จะต้องได้รับอย่ำงครบถ้วน เน่ืองจำกแร่ธำตุมี

บทบำทท่ีส ำคญัทัง้ตอ่กระบวนกำรทำงสรีระวิทยำและชีวเคมีในร่ำงกำย  โดยมีสว่นช่วยทัง้ในด้ำนกำรเจริญเติบโต  

กระบวนกำรเมตำโบลิซึม  ระบบกำรท ำงำนของเอนไซม์ต่ำงๆในร่ำงกำย เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมน ไวตำมิน 

กรดอะมิโน  และช่วยรักษำดลุยภำพของกรด-ด่ำงในร่ำงกำย อนัจะมีผลต่อควำมสมบูรณ์พนัธุ์  และกำรให้ผลผลิต

ของสัตว์ด้วย (Georgievskiiet al.,  1982 ; McDowell, 1992 ; Scalettiet al., 1999; ฉลอง, 2543) แต่ยังไม่มี

รำยงำนกำรศกึษำมำกนกัเก่ียวกบัสภำวะของแร่ธำตท่ีุส ำคญัโดยเฉพำะในแม่โคนมหลงัคลอด สว่นใหญ่กำรให้แร่

ธำตเุสริมในแมโ่คนมหลงัคลอดของเกษตรกรจะให้ไปตำมค ำแนะน ำหรือท ำตำมเกษตรกรรำยอื่นซึง่ยงัขำดควำมรู้ท่ี

ถูกต้องโดยไม่ทรำบสภำวะกำรขำดแร่ธำตุท่ีแท้จริงของแม่โคนม ท ำให้กำรเสริมแร่ธำตุบำงอย่ำงมำกเกินไปจะ

ส่งผลกระทบต่อเมตำบอลิซึมของแร่ธำตุอื่นๆ ดงันัน้กำรทรำบสภำวะกำรขำดแร่ธำตุท่ีแท้จริงจะท ำให้เกษตรกร

สำมำรถจดักำรให้แร่ธำตเุสริมได้ถกูต้องเหมำะสมกบัควำมต้องกำรของร่ำงกำรแมโ่คนมหลงัคลอด  

นอกจำกนีก้ำรตรวจระดบัสำรอำหำร แร่ธำต ุและอื่นๆ ในกระแสเลือดในสภำวะปกติ  มกัจะพบวำ่มีระดบั

อยู่ในเกณฑ์ปกติ (normal range) เน่ืองจำกโดยทั่วไปแล้วร่ำงกำยของคนและสัตว์จะมีภำวะธ ำรงดุล  หรือ

ภำวะกำรรักษำดุลยภำพของร่ำงกำย (Homeostasis) ซึ่งจะรักษำสภำวะแวดล้อมต่ำงๆในร่ำงกำยให้คงท่ี  หรือ

เกือบคงท่ีอยู่ตลอดเวลำ โดยจะควบคมุให้ควำมเข้มข้นของสำรอำหำร เกลือแร่ อิเลค็โตรไลท์ แก๊ส pH และ สิ่งอื่นๆ

ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพให้อยู่ในสภำวะปกติ เพ่ือให้ระบบต่ำงๆของร่ำงกำยสำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ   โดยมี

กลไกกำรควบคมุย้อนกลบั (Feed back mechanism) เป็นตวัช่วยรักษำภำวะควำมสมดลุดงักลำ่ว ทัง้กำรควบคมุ

กำรย้อนกลบัแบบบวก (Positive feedback control) และกำรควบคมุกำรย้อนกลบัแบบลบ (Negative feedback 

control) เช่นถ้ำสำรตวัใดตวัหนึ่งในกระแสเลือดมีมำกเกินไป ระบบก็จะควบคมุโดยเปลี่ยนกลบัให้ไปสะสมอยู่ใน

อวัยวะท่ีเป็นท่ีเก็บสะสม (Storage organ) หรือเร่งให้มีกำรขับออกจำกร่ำงกำยผ่ำนทำงอุจจำระ หรือปัสสำวะ   

ระบบดงักลำ่วจึงเป็นข้อจ ำกดัในกำรท ำให้ไม่สำมำรถทรำบถึงระดบัของสำรอำหำร และแร่ธำตท่ีุแท้จริงในร่ำงกำย

ในขณะนัน้ได้  เน่ืองจำกแม้จะอยู่ในภำวะขำด  แตก่็จะมีกำรดงึสำรอำหำร และแร่ธำตบุำงตวัท่ีสะสมไว้ออกมำเพ่ือ

รักษำระดบัในกระแสเลือดให้คงท่ี  ดงันัน้ถ้ำร่ำงกำยจ ำเป็นต้องใช้สำรอำหำรเหล่ำนีส้ ำหรับกำรสร้ำงผลผลิตต่อไป  

ก็อำจจะเป็นปัญหำในระยะต่อไปได้  โดยเฉพำะในโคนมหลงัคลอดซึง่จ ำเป็นต้องใช้สำรอำหำรและแร่ธำตตุำ่งๆ ทัง้
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เพ่ือกำรสร้ำงน ำ้นม และขบวนกำรสร้ำงฟอลลิเคิลส ำหรับกำรเป็นสดัครัง้ตอ่ไปแตใ่นภำวะท่ีเกิดควำมเครียดทัง้จำก 

Physical stress เช่นระยะหลงัคลอด หรือในภำวะท่ีร่ำงกำยไม่สมบูรณ์ จะท ำให้สภำวะกำรรักษำดุลยภำพของ

ร่ำงกำยเสียไป  ดงันัน้กำรตรวจระดบัสำรอำหำรและแร่ธำตตุำ่งๆในขณะนัน้ น่ำจะอยู่ในระดบัท่ีเป็นตำมจริง  

กำรศกึษำนีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ทรำบถึงระดบัท่ีแท้จริงของแร่ธำตท่ีุส ำคญัต่อร่ำงกำยและควำมสมบรูณ์

พนัธุ์ ในแม่โคนมหลงัคลอด ได้แก่  แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทองแดง เหล็ก สงักะสี แมงกำนีส โซเดียม 

โปตสัเซียม และคลอไรด์ โดยเก็บตวัอย่ำงซีร่ัมจำกแม่โคนมในวนัท่ี 3 หลงัคลอด เพ่ือประโยชน์ในกำรให้ทรำบถึง

สภำวะท่ีแท้จริงของระดับแร่ธำตุดังกล่ำวในแม่โคนมหลังคลอดในเขตพืน้ท่ีจังหวดัลพบุรี  เพ่ือประโยชน์ในกำร

สำมำรถจัดกำรโภชนำกำรท่ีเหมำะสม ท่ีท ำให้แม่โคสำมำรถให้ผลผลิตน ำ้นมตำมศกัยภำพ และมีควำมสมบูรณ์

พนัธุ์หลงัคลอด 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง 

โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ มีระดับสำยเลือด ตัง้แต่ 87.5 – 93.75 เปอร์เซ็นต์ แม่โคทัง้หมดมีสุขภำพ

สมบูรณ์ อำยุในช่วง 3-7 ปีเลีย้งในฟำร์มโคนมของเกษตรกรรำยย่อยในจงัหวดั ลพบุรี โดย แม่โคทัง้หมดได้รับกำร

เลีย้งดแูละกำรจดักำรที่คล้ำยคลงึกนั คือ อยู่ในโรงเรือนแบบปล่อยตลอดเวลำ รีดนมวนัละ 2 ครัง้ พร้อมสงัเกตกำร

เป็นสดั คือ ช่วงเช้ำ 06.00 – 07.00 น. ในช่วงบ่ำย 14.00 – 15.00 น. กำรให้อำหำรข้นโปรตีน 16 % วนัละ 2 ครัง้ 

โดยให้เป็นสดัส่วนคือ ให้อำหำรข้น 1 กิโลกรัม ต่อปริมำณน ำ้นม 2 กิโลกรัม ท่ีแม่โคผลิตได้ ส ำหรับอำหำรหยำบ

ช่วงเดือน มิถนุำยน – ธนัวำคมให้หญ้ำสดเช่น หญ้ำขน หญ้ำรูซี่ หญ้ำเนเปียร์ กินเตม็ท่ีสลบักบัฟำงวนัละ 2 มือ้สว่น

ช่วงเดือนมกรำคม-พฤษภำคมให้ฟำงหรือฟำงหมกัวนัละ 2 มือ้  

การเกบ็ตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ 

     สุ่มตวัอย่ำงโคนมตัง้ท้องจ ำนวน  150  ตวั จดบันทึกประวตัิ และเก็บตวัอย่ำงเลือดแม่โคนมเหล่ำนีห้ลัง
คลอด 3 วันจ ำนวน 10 ซีซี.  ป่ันแยกซีร่ัม   แช่แข็งไว้ส่งห้องปฏิบัติกำรเพ่ือตรวจวิเครำะห์ระดับ  แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทองแดง เหลก็ สงักะสี แมงกำนีส โซเดียม โปตสัเซี่ยม และคลอไรด์  
         กำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณแร่ธำตุ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทองแดง เหล็ก สังกะสี แมงกำนีส 

โซเดียม โปตสัเซี่ยม ในซีร่ัม ด ำเนินกำรเตรียมตวัอย่ำงท่ีห้องปฏิบัติกำรกลุ่มวิเครำะห์อำหำรสัตว์และพืชอำหำร

สัตว์ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์และตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง Inductively Coupled Plasma-Optical Emission 

Spectrometer; ICP-OESด้วยสภำวะท่ี เหมำะสมของแต่ละธำตุตำมคู่มือกำรใช้งำน เค ร่ือง  ICP-OES 

(PerkinElmer,ไมร่ะบุพ.ศ.) และตรวจวิเครำะห์โดยใช้วิธีตำม AOAC (2012) วิเครำะห์สถิติโดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำ

เบ่ียงเบนมำตรฐำนของระดบัแร่ธำตแุตล่ะชนิด  
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

          ระดบัแร่ธำตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม  ทองแดง เหล็ก สงักะสี แมงกำนีส โซเดียม โปตสัเซียม และคลอไรด์  

ในซีร่ัมของแมโ่คนมในวนัท่ี 3 หลงัคลอด มีคำ่ดงัตำรำงท่ี 1  

ตารางที่ 1   แสดงระดบัแคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทองแดง เหล็ก สงักะสี แมงกำนีส โซเดียม  โปตสัเซียม 

และคลอไรด์  ในซีร่ัมของแมโ่คนมในวนัท่ี 3 หลงัคลอด จ ำนวน 150 ตวั   

แร่ธำต ุ means±SD คำ่ท่ีเหมำะสม 

แคลเซียม (mg/dl) 9.23±1.85 8.0-12.0 

ฟอสฟอรัส (mg/dl) 8.00±1.40 4.0-8.0 

แมกนีเซียม (mg/dl) 2.32±0.52 2.0-5.0 

ทองแดง (ug/dl) 59.59±14.11 19.0-60.0 

เหลก็ (ug/dl) 134.92±65.86 110-223 

สงักะสี (ug/dl) 108.54±38.49 39-120 

แมงกำนีส (ng/ml) 20.00±8.69 11-20 

โซเดียม (mmol/L) 136.22± 19.77 124-150 

โปตสัเซียม (mg/dl) 16.30±5.37 15-22 

คลอไรด์ (mmol/L) 107.41±10.79 98-110 

 

              จะพบว่ำแม่โคนมในฟำร์มเกษตรกรรำยย่อยท่ีเลีย้งดูในเขตจังหวัดลพบุรี  มีระดับแร่ธำตุ แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ทองแดง เหลก็ สงักะสี แมงกำนีส โซเดียม โปตสัเซียม และคลอไรด์ อยู่ในเกณฑ์ปกตินบัว่ำ

กำรให้อำหำรและกำรเสริมแร่ธำตุของเกษตรกรให้กับแม่โคนมหลงัคลอดมีอย่ำงพอเพียง  ซึ่งโคนมมีโอกำสขำด

โภชนะปลีกย่อย(แร่ธำต ุวิตำมิน)จำกกำรให้อำหำรของเกษตรกรเอง เน่ืองจำกปริมำณและควำมเป็นประโยชน์ของ

แร่ธำต ุโดยเฉพำะ แคลเซี่ยม โซเดียม ทองแดงและสงักะสี ในวตัถุดิบอำหำรโคนมในประเทศไทยมีต ่ำกว่ำควำม

ต้องกำรของโคนม (ฉลอง,2540) ทัง้นีแ้ร่ธำตเุป็นโภชนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรเจริญเติบโตและกำรสืบพนัธุ์  แร่ธำตมุี

ควำมเก่ียวข้องกบักำรย่อยอำหำร กระบวนกำรทำงสรีระวิทยำและชีวเคมีในร่ำงกำย เป็นองค์ประกอบของโครงร่ำง

(กระดูก) ท ำหน้ำท่ีเป็นอิเล็กโตรไลท์ในของเหลวร่ำงกำย เป็นองค์ประกอบและกระตุ้นกำรท ำงำนของเอนไซม์ 

ฮอร์โมน และระบบภมูิคุ้มกนั (ฉลอง,2543) ดงันัน้ แร่ธำตแุละวิตำมินจึงมีควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงตอ่กำรเจริญเติบโต

และสืบพันธุ์  รวมทัง้สุขภำพของโคนมด้วย   แร่ธำตุปลีกย่อยท่ีมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในโคนมจะเก่ียวข้องกับ

บทบำทหน้ำท่ีเป็นสำรก ำจัดอนุมูลอิสระท่ีส ำคัญในกลุ่มท่ีละลำยในน ำ้  ท ำหน้ำท่ีป้องกันภำยในเซลล์ ได้แก่ 

ซีลีเนียม เหล็ก สงักะสี ทองแดง แมงกำนีส  โดยบทบำทหลกัๆของสำรก ำจัดอนุมลูอิสระท ำหน้ำท่ีในกำรป้องกัน

กำรเกิดหรือเปลี่ยนสำรอนมุลูอิสระให้เป็นน ำ้ซึง่ไมเ่ป็นอนัตรำยตอ่เซลล์(Weiss,2002)    
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แร่ธำตุท่ีเก่ียวข้องกับระบบสืบพันธุ์  ท ำให้ควำมยำวของวงรอบกำรเป็นสดัไม่แน่นอน ได้แก่ ทองแดง โม

ลิบดินมั ไอโอดีน ท ำให้เป็นสดัเงียบหรือไม่เป็นสดั ได้แก่ ทองแดง โมลิบดินมั ไอโอดีน แมงกำนีส ท ำให้เพ่ิมจ ำนวน

ครัง้ตอ่อตัรำกำรผสมติด ได้แก่ ทองแดง โมลิบดินมั ไอโอดีน แมงกำนีส โคบอลต์ ท ำให้เกิดกำรแท้ง ได้แก่ ไอโอดีน 

แมงกำนีส ซีลีเนียม สงักะสี ท ำให้เกิดรกค้ำง ได้แก่ ไอโอดีน ซีลีเนียม(Wattiaux,1995) นอกจำกนีย้งัมีรำยงำนกำร

ใช้แร่ธำตปุลีกย่อย ได้แก่ ซีลีเนียม ทองแดง สงักะสี แมงกำนีส เสริมในโคนมหลงัคลอดนำน 12 สปัดำห์ พบวำ่ให้

ผลผลิตมำกขึน้ รวมถึงองค์ประกอบน ำ้นมอื่นๆ ยกเว้น ไขมนันม อีกทัง้มีค่ำเฉลี่ยของโซมำติกเซลล์ลดลงถึง 35% 

และมีกำรเสริมแร่ธำตปุลีกย่อย โดยเฉพำะสงักะสี ทองแดง และซีลีเนียม ท ำให้จ ำนวนโซมำติกเซลล์ลดลงตัง้แต่ 

35-52%ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภำวะและช่วงกำรให้นม(Boland,2003) 

ควำมต้องกำรแร่ธำตุของโคนมแบ่งเป็น 2 กลุ่มตำมปริมำณท่ีต้องกำร(McDowell,1997) คือกลุ่มแร่ธำตุ

หลัก ได้แก่แคลเซียม ฟอสฟอรัส คลอรีน แมกนีเซียม โปตสัเซี่ยม ซัลเฟอร์ และกลุ่มแร่ธำตุรอง ได้แก่ ซีลีเนียม 

ทองแดง สงักะสี แมงกำนีส ซึ่งมีควำมส ำคญัท่ีจ ำเป็นต่อร่ำงกำยทัง้ 2 กลุ่ม โดยแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสเป็นแร่

ธำตุท่ีส ำคญัมำก เป็นองค์ประกอบของกระดูกฟัน และน ำ้นม ซึ่งมีควำมใกล้ชิดกันมำก เมื่อเพ่ิมอย่ำงหนึ่งจะมี

ผลกระทบอีกอย่ำงหนึ่งทนัที  ฟอสฟอรัสมีควำมส ำคญัตอ่พฤติกรรมกำรแสดงออกทำงเพศตำมปกติ ถ้ำขำดจะลด

ควำมสมบูรณ์พนัธุ์น ำไปสู่ปัญหำกำรผสมซ ำ้และลดอตัรำกำรผสมติด (Sathish Kumar, 2003) กำรเข้ำสู่วยัเจริญ

พนัธุ์ช้ำและกำรเป็นสดัผิดปกติหรือเป็นสดัเงียบในโคสำว กำรไม่เป็นสดัและระยะห่ำงระหวำ่งกำรคลอดนำนในแม่

โคนมและลกูตำยแรกคลอด หรือลกูคลอดออกมำอ่อนแอ หรือเกิดกำรตำยของตวัอ่อน (Chaudhary and Singh, 

2004) สมัพนัธ์ถงึกำรใช้พลงังำนมีประสิทธิภำพน้อยลง ลดควำมอยำกอำหำร ร่วมถึงข้ออ่อน กระดกูแตกง่ำย และ

ปริมำณน ำ้นมลดลง ท ำให้โคชะงกักำรเจริญเติบโต กระดูกผิดปกติ ถ้ำให้ฟอสฟอรัสมำกเกินไปท ำให้เกิด bone 

resorption, urinary calculi  สว่นใหญ่กำรผิดปกติหรือเกิดกำรขำดแคลเซี่ยมมกัเกิดขึน้ช่วงระหว่ำงกำรคลอดหรือ

หลงัคลอดไมก่ี่วนั กำรเปลี่ยนแปลงอตัรำสว่นแคลเซี่ยมต่อฟอสฟอรัสมีผลต่อกำรท ำงำนของรังไข่ ท ำให้กำรเป็นสดั

ครัง้แรก กำรตกไข่ กำรเข้ำอู่ของมดลูกช้ำ เพ่ิมอุบัติกำรณ์คลอดยำก รกค้ำงและมดลูกทะลัก (Sathish Kumar, 

2003)กำรให้โคได้รับปริมำณแคลเซียมก่อนคลอดมำกๆ จะท ำให้เกิดภำวะแคลเซียมในเลือดต ่ำ หลงัคลอดจะเกิด

โรคไข้นม กำรขำดแคลเซียมยังท ำให้เกิดโรคกระดูกอ่อนโตช้ำ       แคระแกรน กระดูกผิดปกติ และน ำ้นมลด 

(วิโรจน์,2546)   

แมกนีเซียมเป็นธำตุท่ีมีควำมสมัพันธ์ใกล้ชิดกบัแคลเซียมและฟอสฟอรัส เป็นส่วนประกอบของกระดูก

และฟัน ท ำหน้ำท่ีเก่ียวกบักำรควบคุมกำรท ำงำนของระบบประสำทและกล้ำมเนือ้ และเป็นตวักระตุ้นกำรท ำงำน

ของเอนไซม์ต่ำงๆในร่ำงกำย ย่ิงกว่ำนัน้กำรขำดแมกนีเซียมส่งผลต่อกำดลดประสิทธิภำพระบบสืบพนัธุ์  (Sathish 

Kumar, 2003) โปตสัเซียมสว่นใหญ่จะอยู่ในเซลล์มีหน้ำท่ีในกำรควบคมุควำมสมดลุของของเหลวในร่ำงกำย และ

ควบคุมควำมเป็นกรดเป็นด่ำงในร่ำงกำย โดยท ำงำนร่วมกับโซเดียม และคลอไรด์อิออน นอกจำกนีย้ังมีหน้ำท่ี

เก่ียวข้องกบัระบบประสำทและกำรหดตวัของกล้ำมเนือ้ ถ้ำขำดจะท ำให้กล้ำมเนือ้อ่อนล้ำและส่งผลต่อกล้ำมเนือ้

ของทำงเดินระบบสืบพนัธุ์เพศเมีย เป็นสำเหตขุองควำมผิดปกติของระบบสืบพนัธุ์ โซเดียมมีควำมสมัพนัธ์ทำงอ้อม

กบัระบบสืบพนัธุ์  เมื่อขำดโซเดียมจะส่งผลต่อสรีระวิทยำทำงระบบสืบพนัธุ์  คลอไรด์ในกระแสเลือดประกอบด้วย
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โซเดียมคลอไรด์เป็นส่วนใหญ่ ซึง่มีอยู่มำกกวำ่คร่ึงหนึ่งของประจท่ีุเป็นกรด นอกจำกนีค้ลอไรด์ยงัมีผลกระทบหลกั

ต่อควำมสมัพันธ์ของกรด-ด่ำง คลอรีนจะถูกจับกับไฮโดรเจนเป็นกรดไฮโดรคลอริก ซึ่งเป็นกรดท่ีหลัง่ออกมำใน

กระเพำะจริงของสตัว์เคีย้วเอือ้ง ทองแดงเป็นแร่ธำตุท่ีจ ำเป็นต่อกำรสังเครำะห์เม็ดเลือดแดง และเก่ียวข้องกับ

สมรรถนะกำรเจริญเติบโต กำรให้ผลผลิตและกำรสืบพันธุ์  กำรขำดทองแดงมีผลต่อกำรตำยของตวัอ่อน และกำร

ดดูซมึกลบัของตวัออ่น(Miller et al., 1988)  เพ่ิมกำรเกิดรกค้ำงและกำรตำยของรก (O’Dell, 1990)  

ทองแดงเป็นแร่ธำตท่ีุมีโอกำสท่ีจะไมเ่พียงพอในโคนม เน่ืองจำกในอำหำรโคนมทัว่ไปมกัมีทองแดงต ่ำกว่ำ

ควำมต้องกำร รวมทัง้กำรท่ีมีแร่ธำตุอื่นๆ เช่น ก ำมะถัน โมลิบดินัม สงักะสี หรือเหล็ก ในระดบัท่ีสงู ก็ท ำให้ควำม

เป็นประโยชน์ของทองแดงลดลงเช่นเดียวกนั (NRC, 2001) เหลก็ เป็นสว่นประกอบของเฮโมโกบินในเมด็เลือดแดง 

ไมโอโกลบินในกล้ำมเนือ้ และมีบทบำทต่อกำรท ำงำนของน ำ้ย่อยต่ำงๆ ท่ีอยู่ในขบวนกำร Oxidation ของกำรเผำ

ผลำญสำรอำหำรของร่ำงกำย ถ้ำขำดมีผลต่อภำวะโลหิตจำง น ำ้หนักลดและลดควำมอยำกกินถ้ำมีเหล็กมำก

เกินไปจะมีผลเสีย เพรำะเหล็กไปจับกับฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปท่ีโคใช้ประโยชน์ไม่ได้อันจะท ำให้เกิดกำรขำด

ฟอสฟอรัส  สงักะสี มีควำมจ ำเป็นต่อควำมสมบูรณ์พันธุ์และยังเก่ียวข้องกับกำรหลัง่ฮอร์โมน กำรเจริญเติบโต  

ภมูิคุ้มกนัและควำมเครียด รวมทัง้กำรรักษำระดบัของวิตำมินเอในพลำสมำ และหน้ำท่ีในรังไข่ ส ำหรับแร่ธำตท่ีุอำจ

มีผลต่อกำรลดควำมเป็นประโยชน์ของสงักะสีลงคือเหล็กและทองแดง กรณีขำดสงักะสีจะส่งผลต่อกำรเกิดกำร

แท้งลกู(Wattiuax,1995) ลดควำมสมบรูณ์พนัธุ์และมีควำมผิดปกติของระบบสืบพนัธุ์ในเพศเมีย(Sathish Kumar, 

2003) คณุภำพน ำ้เชือ้ต ่ำ ลดขนำดของอณัฑะและควำมก ำหนดัในเพศผู้(Mass, 1987)  

ส่วนแมงกำนีสเป็นแร่ธำตุท่ีเก่ียวข้องกับระบบเอนไซม์เป็นส่วนใหญ่  รวมทัง้เอนไซม์ท่ีมีเหล็กเป็น

องค์ประกอบท่ีต้องกำรแมงกำนีสในกำรท ำงำน (co-factor) และแมงกำนีสยงัจ ำเป็นในกำรสร้ำงคลอเรสเตอรอลท่ี

เป็นสำรตัง้ต้นในกำรสงัเครำะห์ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) และโปรเจสเตอโรน (progesterone) แมงกำนีสจึง

เก่ียวข้องกับกระบวนกำรเมทำบอลิซึมของคำร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน และยังมีส่วนในระบบสืบพันธุ์และ

ระบบภูมิคุ้มกนัด้วย กรณีขำดแมงกำนีสจะส่งผลต่อกำรเพ่ิมจ ำนวนครัง้ต่อกำรผสมติด กำรไม่เป็นสดัหรือเป็นสดั

เงียบ ควำมผนัแปรของช่วงวงรอบกำรเป็นสดั (Wattiuax,1995;Corrah, 1996) 

สรุปผลการทดลอง 

กำรเฝ้ำระวงั  ติดตำม และประเมินสภำวะแร่ธำตุในโคนม โดยเฉพำะในช่วงหลงัคลอดของแม่โคนมซึ่ง

จ ำเป็นต้องได้รับสำรอำหำร และแร่ธำตตุำ่งๆท่ีเหมำะสมส ำหรับขบวนกำรสร้ำงน ำ้นม และควำมสมบรูณ์พนัธุ์  เพ่ือ

กำรกลบัเป็นสัดและกำรผสมติดหลงัคลอดในช่วงเวลำท่ีเหมำะสม  จึงต้องมีระบบของกำรเฝ้ำระวงัเพ่ือป้องกัน

ไม่ให้แม่โคหลงัคลอดเกิดปัญหำควำมไม่สมดุลของแร่ธำตตุ่ำงๆ ท ำให้แม่โคกลบัมำเป็นสดัหลงัคลอดช้ำ ผสมติด

ช้ำและมีระยะวนัท้องวำ่งยำวนำน  อนัจะสง่ผลให้เกิดกำรสญูเสียทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
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บทคัดย่อ 

 
ข้อมลูอำยุเม่ือคลอดลกูครัง้แรก (AFC) ช่วงห่ำงจำกคลอดถงึกำรผสมเทียมครัง้แรก (DTFS) ช่วงห่ำงจำก

กำรผสมเทียมครัง้แรกถึงผสมติด (DFTC) ช่วงห่ำงจำกคลอดถึงผสมติด (DO) ช่วงห่ำงกำรคลอดลกู (CI) จ ำนวน
ครัง้กำรผสมเทียมต่อกำรผสมติด (NSPC) และอัตรำกำรผสมติดจำกกำรผสมเทียมครัง้แรก  (FSC) ของโคนม
ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน จ ำนวน 93,361 ตัว ท่ีได้รับกำรผสมเทียมและคลอดลูกระหว่ำงปี 2538 ถึง 2554 ใน
ฟำร์มเกษตรกรจ ำนวน 10,100 รำย ท่ีกระจำยอยู่ในทุกภูมิภำคของประเทศไทย ถูกน ำมำประเมินปัจจัยทำง
สภำพแวดล้อม และกำรจดักำรท่ีมีผลต่อควำมผนัแปรของลกัษณะควำมสมบูรณ์พนัธุ์ของโคนมลกูผสมโฮลสไตน์
ฟรีเช่ียนในประเทศไทย โดยมีหุ่นจ ำลองทำงสถิติท่ีใช้ในกำรศึกษำครัง้นี ้ส ำหรับโคสำวประกอบด้วยอิทธิพลของ
กลุ่มกำรจดักำรในฟำร์มและปีเม่ือได้รับกำรผสม อิทธิพลของปีและเดือนเมื่อได้รับกำรผสม กลุ่มพนัธุกรรม ควำม
ผนัแปรพ่อพนัธุ์ท่ีใช้ในกำรผสมเทียม  อำยเุม่ือได้รับกำรผสม และควำมผนัแปรของโคนมท่ีได้รับกำรผสม และแมโ่ค
ประกอบด้วยอิทธิพลของกลุ่มกำรจัดกำรในฟำร์มและปีเม่ือคลอดลูก อิทธิพลของปีและเดือนเมื่อคลอดลูก กลุ่ม
พนัธุกรรม ล ำดบักำรคลอดลกูของแม่โค ควำมผนัแปรพ่อพนัธุ์ท่ีใช้ในกำรผสมเทียม อำยุเม่ือคลอดลกู และควำม
ผันแปรของโคนมท่ีได้รับกำรผสม ปัจจัยท่ีปรำกฏในหุ่นจ ำลองทำงสถิติ ถูกทดสอบควำมมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี

ระดบั α = 0.05 และค ำนวณคำ่เฉลี่ยแบบลีสแควร์จำกนัน้ จึงน ำมำพิจำรณำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงด้วยวิธี t-
test ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประชำกรโคนมท่ีศึกษำครัง้นี ้มี AFC เฉลี่ย 32.39 ± 5.76 วนั มี DTFS เฉลี่ย 98.65 ± 
44.66 วนั มี DFTC เฉลี่ย 41.34 ± 66.61 วนั มี DO เฉลี่ย 147.97 ± 79.98 วนั มี CI เฉลี่ย 427.00 ± 80.10 วนั มี 
NSPC เฉลี่ย 1.91 ± 1.41 ครัง้ และมี FSC เฉลี่ย 0.55 ± 0.50 เปอร์เซน็ต์ อิทธิพลของปี × เดือนท่ีโคสำวได้รับกำร
ผสม และอิทธิพลของปี × เดือนท่ีแม่โคคลอดลูก มีผลต่อควำมผันแปรของทุกลกัษณะท่ีศึกษำ เช่นเดียวกบักลุ่ม
พันธุกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อควำมผันแปรของทุกลักษณะท่ีศึกษำในแม่โค โดยพบว่ำ แม่โคจะมีควำมสมบูรณ์พันธุ์
ลดลงเม่ือระดบัสำยเลือดของโคนมพนัธุ์โฮลสไตน์เพ่ิมขึน้ ขณะท่ีล ำดบักำรคลอดลกูมีอิทธิพลตอ่ควำมผนัแปรของ
DTFS, DO และ CI ซึง่พบวำ่ DTFS, DO และ CI มีคำ่ลดลงเมื่อล ำดบักำรคลอดลกูเพ่ิมขึน้ ส ำหรับอิทธิพลอำยเุม่ือ
ได้รับกำรผสมพบว่ำมีผลต่อควำมผันแปรของทุกลกัษณะท่ีศึกษำในโคสำว ในขณะท่ีอำยุเมื่อคลอดลูกมีผลต่อมี
ควำมผันแปรของ DTFS, DO, CI, FSC และ NSPC ในแม่โค ยกเว้น DFTC โดยโคสำวมี AFC และ FSC เพ่ิมขึน้ 
ขณะท่ีมี DFTC และ NSPC ลดลง เมื่อมี่อำยุเมื่อได้รับกำรผสมเพ่ิมขึน้ และแม่โคมี DTFS, DO, CI และ FSC 
เพ่ิมขึน้ เมื่อแมโ่คมีอำยเุม่ือคลอดลกูเพ่ิมขึน้ ขณะท่ีมี NSPC ลดลง 
 

ค าส าคัญ: โคนมลกูผสม  ปัจจยัทำงสภำพแวดล้อม  ลกัษณะควำมสมบรูณ์พนัธุ์ 
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Environmental Factors Affecting Fertility Traits of Dairy Crossbred  in Thailand 
 

Sayan Buaban  Jureeratn Sanpote  Somsak Prempree 

 
Abstract 

  
The data of age at first calving (AFC), days from calving to first service (DTFS), days from first 

service to conception (DFTC), day open (DO), calving interval (CI), number of service per conception 
(NSPC) and first service conception rate (FSC) were collected from 93,361 Holstein Friesian crossbred 
cows that AI and calved between 1995 to 2011. All cows were from 10,100 farmers around Thailand. 
Effect of environmental factors and farm management on fertility of Holstein Friesian crossbred cows 
were studied. The statistical model in this study were, interaction effect between herd and year of 
insemination, interaction effect between year and month of insemination, genetic group, service sire, 
age at insemination and animal (for heifers) and interaction effect between herd and year of calving, 
interaction effect between year and month of calving, genetic group, lactation, service sire, age at calving 

and animal (for cows). The parameters in the statistical model were tested at the level of significant of α 
= 0.05 and least square means were calculated then compared by t-test. The results showed that the 
studied population have AFC = 32.39 ± 5.76 months, DTFS = 98.65 ± 44.66 days, DFTC = 41.34 ± 66.61 
days, DO = 147.97 ± 79.98 days, CI = 427.00 ± 80.10 days, NSPC = 1.91 ± 1.41 times and FSC = 0.55 ± 
0.50 %. Interaction effect between year and month of insemination and interaction effect between year 
and month of calving had effect on variation of all traits in this study. Genetic group had effect on 
variation of all traits for cows. When Holstein Friesian breed fraction increased, the cows will have poorly 
fertility. Lactation number had effect on variation of DTFS, Do and CI found that DTFS, Do and CI were 
decreased when lactation number increased. NSPC in cows. In heifer found AFC and FSC increased 
while DFTC and NSPC decreased when age at insemination increased. For cows that DTFS, DO, CI and 
FSC increased with age at calving increased while NSPC decreased. 

 
Key words: Dairy Crossbred, Environmental Effect, Fertility Traits 
Age at insemination had effect on variation of all traits for heifers and age at calving had effect on DTFS, DO, CI, FSC and 
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บทน า  
 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีตัง้อยู่ในเขตร้อนท่ีมีสภำพภูมิอำกำศแบบร้อนชืน้  มีกำรพัฒนำกำรเลีย้ง กำร

จดักำร และปรับปรุงพนัธุกรรมโคนมมำอย่ำงต่อเน่ืองยำวนำนมำมำกกว่ำ 60 ปี โดยมุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพด้ำน
กำรให้ผลผลิตน ำ้นมเป็นหลัก โดยน ำพันธุกรรมโคนมสำยพันธุ์ ในเขตอบอุ่น (เรดเดน บรำวน์สวิส เจอร์ซี่  และ
โฮลสไตน์ฟรีเช่ียน เป็นต้น) มำผสมข้ำมพันธุ์แบบยกระดับสำยเลือด (Up grading) กับแม่โคภำยในประเทศ 
(พืน้เมือง และบรำห์มัน) โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงพันธุกรรมของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเช่ียนซึ่งมีควำมดีเลิศด้ำนกำร
ให้ผลผลิตน ำ้นม และขนำดล ำตวัใหญ่ กำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ได้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรคดัเลือกพ่อพันธุ์  และ
กำรผสมพันธุ์ของประเทศเร่ือยมำจนถึงปัจจุบัน ท ำให้ประชำกรโคนมส่วนใหญ่มีสำยเลือดโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรี
เช่ียนมำกกว่ำ 87.50% ขึน้ไป มีค่ำเฉลี่ยปริมำณผลผลิตน ำ้นมรวมท่ี 305 วนั เท่ำกบั 3,947 กิโลกรัม (กรมปศุสตัว์, 
2559) และบำงตวัอำจให้น ำ้นมถงึ 6,000 กิโลกรัม อย่ำงไรก็ตำมโคนมท่ีให้ผลผลิตน ำ้นมสงู และมีสดัส่วนของโคนม
สำยพันธุ์ในเขตอบอุ่นสูงขึน้มีแนวโน้มท่ีจะต้องเลีย้งดูเอำใจใส่เป็นอย่ำงดี  และไม่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพ
ภมูิอำกำศร้อน แหล่งอำหำร และระบบกำรจดักำรของประเทศได้ บำงครัง้ต้องช่วยปรับสภำพแวดล้อม เช่น มีระบบ
กำรหมนุเวียนอำกำศและระบบท ำควำมเย็น เพ่ือให้โคนมมีสขุภำพท่ีดี สำมำรถให้ผลผลิตน ำ้นมตำมท่ีควรจะเป็น 

ลกัษณะควำมสมบูรณ์พนัธุ์ถือเป็นอีกลกัษณะหนึ่งท่ีมีควำมส ำคญัทำงเศรษฐกิจนอกเหนือจำกลกัษณะ
กำรให้ผลผลิตน ำ้นม กำรคดัเลือกโดยมุ่งเน้นลกัษณะกำรให้ผลผลิตน ำ้นมเพียงอย่ำงเดียวอย่ำงต่อเน่ืองส่งผลท ำ
ให้สมรรถภำพทำงระบบสืบพนัธุ์ลดลง (Pryce and Veerkamp, 2001) กลำ่วคือ ท ำให้แมโ่คนมมีอตัรำกำรผสมติด
จำกกำรผสมครัง้แรกลดต ่ำลง และมีจ ำนวนครัง้ต่อกำรผสมติดเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้ช่วงห่ำงกำรให้ลกูยำวขึน้ (Nebel 
and McGiliad, 1993; Bagnato and Oltenacu, 1994) ทัง้นีเ้น่ืองจำกลกัษณะปริมำณน ำ้นม และลกัษณะควำม
สมบรูณ์พนัธุ์มีควำมสมัพนัธุ์ทำงพนัธุกรรมในทำงตรงกนัข้ำม (Roxstrom et al., 2001; Liu et al., 2008) กำรรวม
เอำลักษณะควำมสมบูรณ์ไว้ในเป้ำหมำยกำรปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือท่ีจะท ำให้กำรปรับปรุงทำงพันธุกรรมโคนมท่ี
เหมำะสมจงึมีควำมจ ำเป็น 

โคนมท่ีมีควำมสมบูรณ์พันธุ์ดีจะมีต้นทุนกำรผลิตน ำ้นมท่ีต ่ำกว่ำโคนมท่ีมีควำมสมบูรณ์พันธุ์ ด้อยกว่ำ 
(Groen et al., 1998) เน่ืองจำกต้นทุนค่ำรักษำพยำบำลและต้นทุนท่ี เกิดกำรคัดทิง้โคก่อนเวลำอันควรลดลง 
เกษตรกรมีรำยได้จำกขำยผลผลิตน ำ้นมท่ีเพ่ิมขึน้จำกจ ำนวนวนัให้นมตลอดช่วงชีวิตและระยะเวลำของกำรให้นม
ของโคนมท่ีเพ่ิมขึน้ (Dekkers, 1991) สอดคล้องกบัรำยงำนผลกระทบของลกัษณะควำมสมบูรณ์พนัธุ์ต่อผลก ำไร
ของเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมในประเทศสเปน ท่ีพบว่ำช่วงห่ำงกำรให้ลกูท่ียำวขึน้สง่ผลให้เกษตรกรจะมีผลก ำไรลดลง
เป็นมลูค่ำ 160 บำท/ตวั/ปี/จ ำนวนวนัท่ีเพ่ิมขึน้ และ 2,100 บำท/ตวั/ปี/จ ำนวนครัง้กำรผสมตอ่กำรผสมติดท่ีเพ่ิมขึน้ 
(Gozalez-Recio et al., 2004) 

อย่ำงไรก็ตำมมีปัจจัยทำงพันธุกรรมและสภำพแวดล้อมหลำยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อกำรเพ่ิมขึน้
ประสิทธิภำพของควำมสมบูรณ์พนัธุ์  โดยเฉพำะปัจจยัทำงสภำพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อฝูงโคนมประกอบด้วย 
ลกัษณะสภำพภูมิอำกำศ ลกัษณะของฝูง ควำมช ำนำญของเจ้ำหน้ำท่ีผสมเทียม หรือคุณภำพของน ำ้เชือ้ และ
ปัจจยัเฉพำะท่ีมีผลกระทบตอ่แมโ่คแตล่ะตวั คือ ปริมำณน ำ้นม หรือจ ำนวนวนัหลงัคลอด 
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ดงันัน้กำรศกึษำถึงปัจจยัทำงสภำพแวดล้อมต่ำงๆท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะควำมสมบูรณ์พนัธุ์ควบคู่ไปกบั
กำรปรับปรุงพนัธุกรรมจึงเป็นสิ่งท่ีจ ำเป็น เน่ืองจำกสำมำรถช่วยให้เกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมปรับปรุงระบบกำรจดักำร
ท่ีเหมำะสมกับสถำนะภำพทำงพันธุกรรม และช่วยให้กำรประเมินพันธุกรรมส ำหรับกำรคดัเลือกโคนมท่ีมีควำม
สมบูรณ์พันธุ์มีควำมถูกต้องและแม่นย ำมำกขึน้  กำรศึกษำครัง้นีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินปัจจัยทำง
สภำพแวดล้อม และกำรจดักำรที่มีผลต่อควำมผนัแปรของลกัษณะควำมสมบูรณ์พนัธุ์ของประชำกรโคนมลกูผสม
ในประเทศไทย 

 
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ 

 
ข้อมูลและการจัดการข้อมูล  

ข้อมูลท่ีใช้ในกำรศึกษำครัง้นีป้ระกอบด้วย อำยุเม่ือคลอดลกูครัง้แรก (Age at First Calving; AFC) ช่วง
ห่ำงจำกคลอดถงึกำรผสมเทียมครัง้แรก (Days from Calving to First Service; DTFS) ช่วงห่ำงจำกกำรผสมเทียม
ครัง้แรกถึงผสมติด (Days from First Service to Conception; DFTC) ช่วงห่ำงจำกคลอดถงึผสมติด (Day Open; 
DO) ช่วงห่ำงกำรคลอดลกู (Calving Interval; CI) จ ำนวนครัง้กำรผสมเทียมตอ่กำรผสมติด (Number of Service 
per Conception; NSPC) และอัตรำกำรผสมติดจำกกำรผสมเทียมครัง้แรก  (First Service Conception Rate; 
FSC) ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ข้อมลู ได้แก่ วนัผสมเทียม วนัตรวจกำรตัง้ท้อง วนัคลอด และได้รับกำร
พิจำรณำในเชิงสถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ของโคนมเพศเมียลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน (Holstein 
Friesian; HF) จ ำนวน 93,361 ตวั ท่ีได้รับกำรผสมเทียมและคลอดลกูในช่วงปี พ.ศ. 2545-2553 ในฟำร์มเกษตรกร
จ ำนวน 10,100 รำย ท่ีกระจำยอยู่ ในทุกภูมิภำคของประเทศไทย  (ตำรำงท่ี  1) ซึ่งถูกรวบรวมโดยส ำนัก
เทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 

สถำนะของโคนมในประชำกรท่ีศึกษำครัง้นีถู้กจ ำแนกออกเป็น  โคสำว (Heifers) และแม่โค (Cows) 
ส ำหรับ โคนมท่ีมีสถำนะเป็นแม่โค ได้รับกำรจ ำแนกออกเป็น แม่โคท่ีมีล ำดบักำรคลอดลูกครัง้แรก (Primiparous 
Cows) และแมโ่คท่ีมีล ำดบักำรคลอดลกูมำกกวำ่ 1 ครัง้ (Multiparous Cows) กลุม่พนัธุกรรมถกูจ ำแนกตำมระดบั
สำยเลือดโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน จ ำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย BG1 (HF ≥ 93.75%) BG2 (87.5 ≤ HF < 93.75%) 
BG3 (81.25 ≤ HF < 87.5%) และBG4 (HF < 81.25%) 

กลุ่มของสภำพแวดล้อมและกำรจดักำรท่ีใช้ในกำรเปรียบเทียบโคนมแต่ละตวั (Contemporary Group) 
ถกูพิจำรณำจำกอิทธิพลร่วมระหว่ำงฟำร์ม × ปีท่ีสตัว์ได้รับกำรผสม (Herd-Year of Insemination) ส ำหรับโคสำว 
ในขณะท่ีแม่โคจะพิจำรณำอิทธิพลร่วมระหว่ำงฟำร์ม × ปีท่ีสตัว์คลอดลกู (Herd-Year of Calving) เป็นกลุ่มกำร
จดักำรเดียวกนั (Contemporary Group) 
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ตารางที่ 1 คำ่เฉลี่ย (Mean) สว่นเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation; SD) คำ่ต ่ำสดุ (Min) และคำ่สงูสดุ (Max) ส ำหรับลกัษณะอำยเุม่ือคลอดลกูครัง้แรก (AFC; เดือน) ช่วงห่ำง
จำกคลอดถงึกำรผสมเทียมครัง้แรก (DTFS; วนั) ช่วงห่ำงจำกกำรผสมเทียมครัง้แรกถงึผสมติด (DFTC; วนั) ช่วงห่ำงจำกคลอดถงึผสมติด (DO; วนั) ช่วงห่ำงกำรคลอดลกู 
(CI; วนั) จ ำนวนครัง้กำรผสมเทียมตอ่กำรผสมติด (NSPC; ครัง้) และอตัรำกำรผสมติดจำกกำรผสมเทียมครัง้แรก (FSC; เปอร์เซน็ต์) ของประชำกรโคนมในประเทศไทย 

สถานะโค 
ลักษณะที่ศึกษา 

AFC (เดือน) DTFS (วนั) DFTC (วนั) DO (วนั) CI (วัน) NSPC (ครัง้) FSC (%) 
ประชากรโคนม        

Mean ± SD 32.39 ± 5.76 98.65 ± 44.66 41.34 ± 66.61 147.97 ± 79.98 427.00 ± 80.10 1.91 ± 1.41 55.16 ± 49.73 
Min 18 20 0 20 291 1 0.00 
Max 48 250 370 400 698 10 100.00 

โคสาว        
Mean ± SD 32.39 ± 5.76  31.05 ± 60.33   1.63 ± 1.10 64.04 ± 47.99 

Min 18  0   1 0.00 
Max 48  370   10 100.00 

แม่โค        
- Primiparous        
     Mean ± SD  100.86 ± 45.87 52.60 ± 71.93 153.46 ± 82.08 432.38 ± 82.09 2.20 ± 1.63 46.79 ± 49.90 
     Min                  20                 0                  20                 291       1    0.00 
     Max                 250              360                 400       698      10 100.00 
- Multiparous        
     Mean ± SD   97.23 ± 43.81 47.23 ± 68.78 144.47 ± 78.42 423.57 ± 78.61 2.09 ± 1.53 49.21 ± 49.99 
     Min                 20                  0                  20       291     1    0.00 
     Max                250               366                 400       694    10 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หุ่นจ ำลองทำงสถิติท่ีในใช้กำรศึกษำครัง้นี  ้ถูกพิจำรณำแยกตำมสถำนะของโคนม (โคสำว และแม่โค) 
ส ำหรับ โคสำวจะประกอบด้วยอิทธิพลของกลุ่มกำรจัดกำรในฟำร์มและปีเมื่อได้รับกำรผสม อิทธิพลของปีและ
เดือนเม่ือได้รับกำรผสม กลุ่มพนัธุกรรม ควำมผนัแปรพ่อพนัธุ์ท่ีใช้ในกำรผสมเทียม ควำมผนัแปรของโคนมท่ีได้รับ
กำรผสม และอำยุเมื่อได้รับกำรผสม ส่วนแม่โคจะประกอบด้วยอิทธิพลของกลุ่มกำรจัดกำรในฟำร์มและปีเมื่อ
คลอดลกู อิทธิพลของปีและเดือนเม่ือคลอดลกู กลุม่พนัธุกรรม ล ำดบักำรคลอดลกูของแม่โค ควำมผนัแปรพ่อพนัธุ์
ท่ีใช้ในกำรผสมเทียม ควำมผันแปรของโคนมท่ีได้รับกำรผสม และอำยุเมื่อคลอดลูก ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ด้วย
สมกำรดงันี ้
 

ลกัษณะ FSC 
y = HYi + YMi + BG + b(AGEi) + SS + Animal + e    (โคสำว) 
y = HYc + YMc + BG + CGR + b(AGEc) + SS + Animal + e   (แมโ่ค) 
 

ลกัษณะควำมสมบรูณ์พนัธุ์อื่นๆ 
y = HYi + YMi + BG + b(AGEi) + Animal + e     (โคสำว) 
y = HYc + YMc + BG + CGR + b(AGEc) + Animal + e    (แมโ่ค) 
 

 เม่ือ y = คำ่สงัเกตส ำหรับลกัษณะ AFC, DTFS, DFTC, DO, CI, NSPC และ FSC ของ
โคนม 

แตล่ะตวั 
  HYi = อิทธิพลแบบสุม่ของกลุม่กำรจดักำรในฟำร์ม × ปีเม่ือได้รับกำรผสม, 

2
HYiNID (0, )   

HYc = อิท ธิพ ลแบบสุ่ ม ขอ งกลุ่ ม ก ำรจัด กำรในฟ ำ ร์ม  ×  ปี เมื่ อคลอดลูก , 

 c
2
HYNID (0, )  

YMi = อิทธิพลของปี × เดือนเมื่อได้รับกำรผสม 
YMc = อิทธิพลของปี × เดือนเมื่อคลอดลกู 
BG = อิทธิพลของกลุม่พนัธุกรรม (BG1 = HF ≥ 93.75%, BG2 = 87.5 ≤ HF <  

93.75%, BG3 = 81.25 ≤ HF < 87.5% และ BG4 = HF < 81.25%) 
CGR  = อิ ท ธิพ ล ของล ำดั บ ก ำรค ลอดลู ก  (1 = Primiparous Cows แล ะ  2 = 

Multiparous 
Cows) 

b(AGEi)   = สมัประสิทธ์ิกำรถดถอยส ำหรับอิทธิพลอำยเุม่ือได้รับกำรผสม 
b(AGEc)  = สมัประสิทธ์ิกำรถดถอยส ำหรับอิทธิพลอำยเุม่ือคลอดลกู 
SS = อิทธิพลแบบสุม่ของพ่อพนัธุ์ท่ีใช้ในกำรผสมเทียม, 2

sNID (0, )  
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Animal = อิทธิพลแบบสุม่ของโคนมท่ีได้รับกำรผสมเทียม, 2
cNID (0, )2
cNID (0, )2NID (0, )2
cNID (0, )cNID (0, )NID (0, )  

e = ควำมคลำดเคลื่อนจำกปัจจยัอื่น, 2
eNID (0, )  

 

ปัจจยัแต่ละปัจจยัท่ีปรำกฏในหุ่นจ ำลองทำงสถิติ ถกูทดสอบควำมมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั α = 0.05 
ค่ำเฉลี่ยแบบลีสแควร์ของ AFC, DTFS, DFTC, DO, CI, NSPC และ FSC จ ำแนกตำมกลุ่มพันธุกรรม และล ำดบั
กำรคลอดลกู ถูกค ำนวณคำ่ และน ำมำพิจำรณำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงด้วยวิธี t-test กำรวิเครำะห์คำ่ทำงสถิติ
ทัง้หมดด ำเนินกำรโดยใช้ชดุค ำสัง่ใน SAS (SAS, 2003) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 
ประชำกรโคนมท่ีศกึษำครัง้นีม้ีค่ำเฉลี่ยของลกัษณะควำมสมบูรณ์พนัธุ์ท่ีศกึษำดงันีค้ือ 32.39 ± 5.76 วนั 

(AFC) 98.65 ± 44.66 วัน  (DTFS) 41.34 ± 66.61 วัน (DFTC) 147.97 ± 79.98 วัน  (DO) 427.00 ± 80.10 วัน 
(CI) 1.91 ± 1.41 ครัง้ (NSPC) และ 0.55 ± 0.50 เปอร์เซน็ต์ (FSC) (ตำรำงท่ี 1) โดยทัว่ไปควำมสมบรูณ์พนัธุ์ในโค
สำวดีกว่ำในแม่โค ในโคสำวมีค่ำ FSC สงูกว่ำแม่โคท่ีมีล ำดบักำรคลอดลกูครัง้แรก และแม่โคท่ีมีล ำดบักำรคลอด
ลูกมำกกว่ำ 1 ครัง้ 26.93 และ 23.16 % ตำมล ำดับ ขณะท่ี NSPC และ DFTC ในโคสำวมีค่ำน้อยกว่ำแม่โคท่ีมี
ล ำดับกำรคลอดลูกครัง้แรกเท่ำกับ 0.57 ครัง้ และ 21.55 วัน และมีค่ำน้อยกว่ำแม่โคท่ีมีล ำดับกำรคลอดลูก
มำกกว่ำ 1 ครัง้ เท่ำกับ 0.46 ครัง้ และ 16.18 วนั ทัง้นีเ้ป็นเพรำะว่ำในโคสำวยังไม่ได้มีผลกระทบเน่ืองจำกกำร
คลอดและกำรให้นม (Buaban et al., 2015) 

ควำมผนัแปรของลกัษณะควำมสมบรูณ์พนัธุ์ดงักลำ่วเป็นผลเน่ืองมำจำกอิทธิพลของปีและเดือนเมื่อได้รับ
กำรผสม และอำยุเม่ือได้รับกำรผสมส ำหรับโคสำว และอิทธิพลของปีและเดือนเมื่อคลอดลกู กลุม่พนัธุกรรม ล ำดบั
กำรคลอดลกูของแม่โค และอำยุเม่ือคลอดลกูส ำหรับแมโ่ค โดยเฉพำะควำมผนัแปรของลกัษณะ FSC ทัง้ในโคสำว 
และแมโ่คเป็นผลเน่ืองมำจำกอิทธิพลของพ่อพนัธุ์ท่ีใช้ผสมเทียมด้วยดงัแสดงในตำรำงท่ี 2 
 
ตำรำงท่ี 2 ผลกำรวิเครำะห์ของปัจจยัคงท่ีท่ีมีผลกระทบต่ออำยุเมื่อคลอดลูกครัง้แรก (AFC; เดือน) ช่วงห่ำงจำก
คลอดถึงกำรผสมเทียมครัง้แรก (DTFS; วนั) ช่วงห่ำงจำกกำรผสมเทียมครัง้แรกถึงผสมติด (DFTC; วนั) ช่วงห่ำง
จำกคลอดถึงผสมติด (DO; วนั) ช่วงห่ำงกำรคลอดลกู (CI; วนั) จ ำนวนครัง้กำรผสมเทียมต่อกำรผสมติด (NSPC; 
ครัง้) และอตัรำกำรผสมติดจำกกำรผสมเทียมครัง้แรก (FSC; %) ของโคสำว และแมโ่ค 
 
 ลักษณะที่ศึกษา 
สถานะ AFC 

(เดือน) 
DTFS 
(วัน) 

DFTC 
(วัน) 

DO 
(วัน) 

CI 
(วัน) 

NSPC 
(ครัง้) 

FSC 
(%) 

โคสำว        
   อิทธิพลของปี x เดือนเมื่อได้รับกำรผสม *** - *** - - *** *** 
   อิทธิพลอำยเุม่ือได้รับกำรผสม *** - *** - - *** *** 
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   อิทธิพลของกลุม่พนัธุ์ NS - NS - - NS NS 
แมโ่ค        
   อิทธิพลของปี x เดือนเมื่อคลอดลกู - *** *** *** *** *** *** 
   อิทธิพลอำยเุม่ือคลอดลกู - *** NS *** *** *** *** 
   อิทธิพลของล ำดบักำรคลอด - *** NS *** *** NS NS 
   อิทธิพลของกลุม่พนัธุ์ - *** *** *** *** *** *** 
*** = P<0.0001, NS = Non Significant 
 
อทิธิพลของปี × เดือนที่โคสาวได้รับการผสม และอทิธิพลของปี × เดือนที่แม่โคคลอดลูก 

ควำมแตกต่ำงของสภำพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในแต่ละปี × เดือนท่ีได้รับกำรผสมของโคสำว มีอิทธิพลต่อ
ควำม ผันแปรของ AFC, DFTC, NSPC และ FSC อย่ำงมีนัยส ำคญั (p < 0.01) เช่นเดียวกับควำมแตกต่ำงของ
สภำพแวดล้อมเกิดขึน้ในแตล่ะปี × เดือนท่ีคลอดลกูของแมโ่ค ท่ีมีอิทธิพลต่อควำมผนัแปรของ DTFS, DFTC, DO, 
CI, NSPC และ FSC อย่ำงมีนัยส ำคัญ (p < 0.01) (ตำรำงท่ี 2) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ โคสำวท่ีได้รับกำรผสมในปี × 
เดือนท่ีแตกต่ำงกัน จะมีควำมสมบูรณ์พันธุ์ ท่ีแตกต่ำงกัน ในท ำนองเดียวกับแม่โคท่ีคลอดลูกในปี × เดือนท่ี
แตกต่ำงกัน ซึ่งมีควำมสมบูรณ์พันธุ์ ท่ีแตกต่ำงกันไปด้วยเช่นกัน  โดยไม่พบแนวโน้มของควำมสมบูรณ์พันธุ์ ท่ี
แตกต่ำงกันในแต่ละปี × เดือน กล่ำวคือ ไม่มีเดือนใดในแต่ละปีท่ีแม่โค และโคสำวจะมีควำมสมบูรณ์พันธุ์ดีกว่ำ
เดือนอื่นๆ ในทุกปี ลกัษณะดงักล่ำวอำจเป็นผลเน่ืองมำจำกควำมผันแปรของสภำพภูมิอำกำศ ทัง้ด้ำนอุณหภูมิ 
และควำมชืน้สมัพทัธ์ในแต่ละปี × เดือนท่ีโคสำวท่ีได้รับกำรผสม หรือปี × เดือนท่ีแม่โคคลอดลูก ท่ีอำจก่อให้เกิด
สภำวะควำมเครียดเน่ืองจำกอำกำศร้อน (Heat Stress) ท ำให้โคนมมีควำมอยำกอำหำรลดลง กินอำหำรได้น้อย 
อีกทัง้ยังขัดขวำงกระบวนกำรพัฒนำของเซลล์สืบพันธุ์  และตัวอ่อน จึงส่งผลให้โคนมมีควำมสมบูรณ์พันธุ์ต ่ำลง 
(Rensisa and Scaramuzzi, 2003; Hansen, 2009) หรืออำจเป็นผลมำจำกกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเลีย้งดโูค
นมภำยในฟำร์มให้เหมำะสมกบัสภำพภมูิอำกำศและสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตล่ะปี × เดือนของเกษตรกร 
(Chanvijit, 2006)  
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ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ยแบบลีสแควร์ (Least Square Mean; LSM) และควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน (Standard Error; SE) ส ำหรับลกัษณะอำยุเม่ือคลอดลกูครัง้แรก (AFC; เดือน) ช่วง
ห่ำงจำกคลอดถึงกำรผสมเทียมครัง้แรก (DTFS; วนั) ช่วงห่ำงจำกกำรผสมเทียมครัง้แรกถงึผสมติด (DFTC; วนั) ช่วงห่ำงจำกคลอดถงึผสมติด (DO; วนั) ช่วงห่ำงกำรคลอด
ลูก (CI; วนั) จ ำนวนครัง้กำรผสมเทียมต่อกำรผสมติด (NSPC; ครัง้) และอตัรำกำรผสมติดจำกกำรผสมเทียมครัง้แรก (FSC; %) ของโคสำว และแม่โคจ ำแนกตำมกลุ่ม
พนัธุกรรม และล ำดบักำรคลอดลกู 

สถานะโค 
LSM ± SE 

AFC (เดือน) DTFS (วัน) DFTC (วัน) DO (วัน) CI (วัน) NSPC (ครัง้) FSC (%) 
โคสาว        
กลุ่มพนัธุกรรม (BG) P = 0.2644  P = 0.1896   P = 0.8914 P = 0.9988 
     HF ≥ 93.75% 32.71 ± 0.04  27.84 ± 1.14   1.58 ± 0.02   67.45 ± 9.68 
     87.5 ≤ HF < 93.75% 32.71 ± 0.04  27.74 ± 1.12   1.58 ± 0.02   67.48 ± 9.51 
     81.25 ≤ HF < 87.5% 32.69 ± 0.04  26.98 ± 1.19      1.59 ± 0.02 67.53 ± 10.05 
      HF < 81.25% 32.67 ± 0.04  26.35 ± 1.23      1.57 ± 0.02 67.51 ± 10.35 
แม่โค        
กลุ่มพนัธุกรรม (BG)  P < 0.0001 P < 0.0001 P < 0.0001 P < 0.0001 P < 0.0001 P < 0.0001 
     HF ≥ 93.75%  100.33 ± 0.78d 54.00 ± 1.17d 154.38 ± 1.33d 433.03 ± 1.33d 2.27 ± 0.03d 47.43 ± 8.88d 

     87.5 ≤ HF < 93.75%    98.47 ± 0.76c 50.96 ± 1.13c 149.48 ± 1.29c 428.34 ± 1.29c 2.21 ± 0.03c 48.58 ± 8.67c 

     81.25 ≤ HF < 87.5%    96.08 ± 0.80b 48.25 ± 1.20b 144.30 ± 1.37b 423.36 ± 1.37b 2.15 ± 0.03b 50.40 ± 9.10b 

      HF < 81.25%    93.37 ± 0.79a 42.56 ± 1.19a 135.91 ± 1.37a 415.17 ± 1.37a 2.05 ± 0.03a 53.67 ± 9.07a 

ล าดับการคลอดลูก  P < 0.0001 P = 0.1530 P < 0.0001 P < 0.0001 P = 0.1873 P = 0.3150 

     Primiparous    99.63 ± 0.76b   49.44 ± 1.15 149.05 ± 1.31b 428.02 ± 1.31b    2.16 ± 0.03   50.27 ± 8.82 
     Multiparous    94.49 ± 0.75a   48.44 ± 1.12 142.99 ± 1.28a 421.93 ± 1.28a    2.18 ± 0.03   49.77 ± 8.59 
a, b, c, d คำ่เฉลี่ยแบบลสีแควร์ที่มีอกัษรก ำกบัตำ่งกนัในแนวตัง้แตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) 
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อทิธิพลของกลุ่มพันธุกรรม 

กลุ่มพันธุกรรมท่ีแตกต่ำงกันของแม่โคมีอิทธิพลต่อควำมแตกต่ำงของ DTFS, DFTC, DO, CI, NSPC และ 
FSC อย่ำงมีนัยส ำคัญ (p < 0.01) ในขณะท่ีไม่พบอิทธิพลของกลุ่มพันธุกรรมท่ีมีต่อควำมแตกต่ำงกันของ AFC, 
DFTC, NSPC และ FSC ในโคสำว (p > 0.05) โดยพบว่ำ เมื่อระดบัสำยเลือดของโคนมพนัธุ์โฮลสไตน์ฟรีเช่ียนเพ่ิมขึน้ 
ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยแบบลีสแควร์ส ำหรับลักษณะ DTFS, DFTC, DO, CI และ NSPC ของแม่โคมีค่ำเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ี
ค่ำเฉลี่ยแบบลีสแควร์ส ำหรับลักษณะ FSC ของแม่โคมีค่ำลดลง (ตำรำงท่ี 2) ลักษณะดังกล่ำวชีใ้ห้เห็นถึงควำม
สมบูรณ์พันธุ์ ท่ีลดลงของแม่โคเมื่อระดับสำยเลือดของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเช่ียนเพ่ิมขึน้ สอดคล้องกับรำยงำน
กำรศกึษำควำมสมบูรณ์พนัธุ์ท่ีผ่ำนมำของประชำกรโคนมในประเทศไทย ท่ีรำยงำนว่ำเมื่อระดบัสำยเลือดโฮลสไตน์ฟรี
เช่ียนเพ่ิมขึน้ โคนมจะมีควำมสมบรูณ์พนัธุ์ลดลง (วิชยั และคณะ, 2548; สดใส และคณะ, 2549; Pongpiachan et al., 
2003; Leelasiri et al., 2006) ซึง่อำจเป็นผลเน่ืองมำจำกเมื่อระดบัสำยเลือดของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเช่ียนเพ่ิมขึน้ 
แมโ่คจะมีแนวโน้มท่ีให้ผลผลิตน ำ้นมเพ่ิมขึน้ตำมไปด้วย (สดใส และคณะ, 2549) ประกอบกบัเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมไม่
สำมำรถกำรจดักำรอำหำรส ำหรับแม่โคหลงัคลอดได้อย่ำงเหมำะสม (Rukkwamsuk, 2011) จึงส่งผลให้แม่โคมีโอกำส
เกิดสภำวะสมดุลพลังงำนขำดแคลนหลังคลอด (Negative Energy Balance) สูงขึน้ตำมไปด้วย (Beerda et al., 
2007) ท ำให้แมโ่คมีระดบัสำยเลือดของโคนมพนัธุ์โฮลสไตน์ฟรีเช่ียนสงู มีควำมสมบรูณ์พนัธุ์ลดลง 
 
อทิธิพลของล าดับการคลอดลูก 

ควำมแตกต่ำงของล ำดบักำรคลอดลกูส่งผลให้ DTFS, DO และ CI มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคญั 
(p < 0.01) โดยจำกกำรศกึษำครัง้นี ้พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยแบบลีสแควร์ส ำหรับลกัษณะ DTFS, DO และ CI มีค่ำลดลง
เมื่อล ำดับกำรคลอดลูกเพ่ิมขึน้  (ตำรำงท่ี 2) สอดคล้องกับรำยงำนกำรศึกษำของ Punyapornwithaya and 
Teepatimakorn (2004) ท่ีพบว่ำ โคนมท่ีคลอดลูกครัง้แรกมีค่ำ DTFS สูงท่ีสุด และจะมีค่ำลดลงเมื่อล ำดับกำร
คลอดลกูเพ่ิมขึน้ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกบักำรศกึษำของ Leelasiri et al. (2006) ในโคนมลกูผสมโฮลสไตน์ฟรี
เช่ียนท่ีถูกเลีย้งโดยเกษตรกรรำยย่อยของประเทศไทย ท่ีพบวำ่โคนมท่ีคลอดลกูมำแล้วหลำยครัง้ จะมี DTFS, DO 
และ CI ต ่ำกวำ่โคนมท่ีคลอดลกูครัง้แรก เช่นเดียวกบักำรศกึษำของ เมืองนนท์ และสดใส (2546) ท่ีพบ กำรลดลง
ของ CI เม่ือโคนมมีล ำดบักำรคลอดลูกเพ่ิมขึน้ ซึง่อำจเป็นผลเน่ืองมำจำกกำรปฏิบัติงำนโดยปกติของเกษตรกรผู้
เลีย้งโคนมรำยย่อยในประเทศท่ีให้ควำมเอำใจใส่ในกำรเลีย้งลกูโคเพศเมีย โคสำว หรือ แม่โคท้อง น้อยกว่ำแม่โคท่ี
ให้รำยได้ จึงท ำให้สตัว์เหล่ำนีไ้ด้รับกำรจัดกำรกำรให้อำหำรท่ีไม่ถูกต้อง (Buaban et al., 2015) รวมถึงโคนมท่ี
คลอดลูกครัง้แรกยังเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี  และมีกำรสูญเสียน ำ้หนักหลังคลอดมำก ในขณะท่ีมีควำมต้องกำร
พลังงำนไปใช้ในกำรเจริญ เติบโตและกำรให้ผลผลิตน ำ้นมมำก (Lucy, 2001; Punyapornwithaya and 
Teepatimakorn, 2004) อย่ำงไรก็ตำมผลท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ครัง้นีอ้ำจจะตรงกนัข้ำมกบัผลที่ได้รับภำยใต้วิธีกำร
จดักำรปกติในประเทศท่ีมีกำรเลีย้งโคนมท่ีก้ำวหน้ำ 

ส ำหรับ DFTC, NSPC และ FSC ถึงแม้ว่ำ ควำมแตกต่ำงระหวำ่งล ำดบักำรคลอดลกูจะไม่มีอิทธิพลต่อควำม
ผนัแปรของลกัษณะดงักล่ำวอย่ำงมีนยัส ำคญั (p > 0.05) ก็ตำม แต่เมื่อพิจำรณำค่ำเฉลี่ยแบบลีสแควร์ท่ีประมำณได้
ดงัแสดงในตำรำงท่ี 2 พบวำ่ DFTC และ NSPC มีแนวโน้มลดลง เมื่อแมโ่คมีล ำดบักำรคลอดท่ีเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ี FSC  
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มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ สอดคล้องกบักำรศกึษำของ วรกร และจิรวรรณ (2554) ในลกูผสมโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน 75%(Thai Milking Zebu; TMZ) ท่ีผสมรักษำระดบัสำยเลือดในชัว่อำยุท่ี 2 
ท่ีพบกำรลดลงของ NSPC เม่ือโคนมมีล ำดบักำรคลอดลกูเพ่ิมขึน้ 

 
ตารางที่  3 ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอย (Regression Coefficient; b) และควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (SE) ส ำหรับอำยุเม่ือได้รับกำรผสม และอำยุเม่ือคลอดลูกท่ีมีต่อ

ลกัษณะอำยเุม่ือคลอดลกูครัง้แรก (AFC; เดือน) ช่วงหำ่งจำกคลอดถึงกำรผสมเทียมครัง้แรก (DTFS; วนั) ช่วงห่ำงจำกกำรผสมเทียมครัง้แรกถึงผสมติด (DFTC; 
วนั) ช่วงห่ำงจำกคลอดถึงผสมติด (DO; วนั) ช่วงห่ำงกำรคลอดลูก (CI; วนั) จ ำนวนครัง้กำรผสมเทียมต่อกำรผสมติด (NSPC; ครัง้) และอตัรำกำรผสมติดจำก
กำรผสมเทียมครัง้แรก (FSC; %) ของโคสำว และแมโ่ค 

 

สถานะโค 
b ± SE 

AFC (เดือน) DTFS (วัน) DFTC (วัน) DO (วัน) CI (วัน) NSPC (ครัง้) FSC (%) 

โคสาว        

อายุเมื่อได้รับการผสม P < 0.0001  P < 0.0001   P < 0.0001 P < 0.0001 
 0.98 ± 0.01  - 0.5345 ± 0.0423   - 0.0081 ± 0.0008 0.25 ± 0.03 

แม่โค        

อายุเม่ือคลอดลกู  P < 0.0001 P = 0.9280 P < 0.0001 P < 0.0001 P = 0.0004 P = 0.0015 
  0.10 ± 0.01   0.0018 ± 0.0195 0.11 ± 0.02 0.12 ± 0.02 - 0.0016 ± 0.0004 0.04 ± 0.01 
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อิทธิพลของอายุเม่ือได้รับการผสม และอายุเม่ือคลอดลูก 
อำยเุม่ือได้รับกำรผสมของโคสำวท่ีแตกตำ่งกนัมีอิทธิพลตอ่ควำมผนัแปรของ AFC, DFTC, NSPC และ 

FSC อย่ำงมีนัยส ำคญั (p < 0.01) เช่นเดียวกับควำมแตกต่ำงกันของอำยุเม่ือคลอดลูกมีอิทธิพลต่อควำมผัน
แปรของ DTFS, DO, CI, NSPC และ FSC อยำ่งมีนยัส ำคญั (p < 0.01) สอดคล้องกบักำรศกึษำของ Jamrozik 
et al., 2005 และ Fouz et al., 2011) โดยพบว่ำโคสำวจะมี  AFC และ FSC เพิ่มขึน้  ขณะท่ีมี  DFTC และ 
NSPC ลดลงเม่ือโคสำวมีอำยุท่ีได้รับกำรผสมเพิ่มขึน้ทัง้นีเ้น่ืองจำกโคสำวท่ีมีอำยุมำกขึน้มีแนวโน้มท่ีจะมี
น ำ้หนกัตวัถึงจดุหมำยส ำหรับกำรผสมเทียม (Mekonnen et al., 2010) ขณะท่ีแม่โคจะมี DTFS, DO, CI และ 
FSC เพิ่มขึน้ และมี NSPC ลดลง เม่ือแม่โคมีอำยุเม่ือคลอดลูกเพิ่มขึน้ (ตำรำงท่ี 3) สอดคล้องกับรำยงำน
ลกัษณะควำมสมบรูณ์พนัธุ์ของโคนมพนัธุ์โฮลสไตน์ของประเทศสำธำรณรัฐเช็กท่ีรำยงำนวำ่แนวโน้มกำรเพิ่มขึน้
ของ DTFS และ DO เม่ือโคนมมีอำยุเม่ือคลอดลูกเพิ่มขึน้ (Zavadilova and Stipkova, 2013) และรำยงำน
ลกัษณะควำมสมบรูณ์พนัธุ์ของโคนมพนัธุ์โฮลสไตน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำท่ีพบว่ำเม่ือแมโ่คมีอำยเุม่ือคลอด
ลกูเพิ่มขึน้ จะมี DO เพิ่มขึน้ และส่งผลให้แม่โคมี CI ท่ีเพิ่มขึน้ตำมไปด้วย (Dematawewa and Berger, 1998) 
ทัง้นีก้ำรเพิ่มขึน้ของ DO เม่ือแม่โคมีอำยเุพิ่มขึน้อำจเป็นผลเน่ืองมำกจำกเม่ือแม่โคมีอำยมุำกขึน้ก็มกัจะประสบ
ปัญหำด้ำนโรคทำงระบบสืบพนัธุ์  ประสิทธิภำพทำงระบบสืบพนัธุ์ลดลง (ควำมสำมำรถในกำรพฒันำ oocytes 
ลดลง, กำรเข้ำอู่ของมดลูกล่ำช้ำ) ควำมเครียดจำกกำรให้ผลผลิตน ำ้นมสูงขึน้  ตลอดจนกำรตัดสินใจของ
เกษตรกรท่ีไมผ่สมพนัธุ์แมโ่คในขณะท่ีแมโ่คยงัให้ผลผลิตน ำ้นมสงู (Marti and Funk, 1994; Berglund, 2008) 

ส ำหรับกำรลดลงของ NSPC ในแม่โคท่ีพบในกำรศึกษำครัง้นี  ้ขัดแย้งกับกำรศึกษำลักษณะควำม
สมบรูณ์พนัธุ์ของประชำกรโคนมพนัธุ์โฮลสไตน์ฟรีเช่ียนในประเทศไอร์แลนด์ท่ีพบกำรเพิ่มขึน้ของ NSPC เม่ือแม่
โคมีอำยุเม่ือคลอดลกูเพิ่มขึน้ (Berry et al., 2013) และเป็นไปในทิศทำงกับกำรศึกษำของ Hammound et al. 
(2010) ท่ีพบแนวโน้มกำรเพิ่มขึน้ของ NSPC เม่ือแม่โคมีอำยุเม่ือคลอดลูกเพิ่มขึน้  อย่ำงไรก็ดีกำรลดลงของ 
NSPC เม่ือแมโ่คมีอำยเุม่ือคลอดลกูเพิ่มขึน้ท่ีพบในกำรศกึษำครัง้นีน้ัน้ อำจเป็นผลเน่ืองมำจำกเม่ือแมโ่คท่ีมีอำยุ
เม่ือคลอดลกูเพิ่มขึน้จะมีควำมต้องกำรพลงังำนไปเพ่ือกำรพฒันำโครงร่ำงท่ีนอกเหนือจำกพลงังำนท่ีใช้ในกำร
ผลิตน ำ้นมน้อยกว่ำ เม่ือเปรียบเทียบกับแม่โคท่ีมีอำยุเม่ือคลอดลูกน้อย ท ำให้แม่โคท่ีมีอำยุเม่ือคลอดลูกมำก
ได้ รับพลังงำน เพี ยงพอ  ส่ งผล ให้ มี ควำมสมบู รณ์ พัน ธุ์ สู งกว่ำแม่ โค ท่ี มี อำยุ เ ม่ื อคลอดลูก น้ อย 
(Punyapornwithaya and Teepatimakorn, 2004) 
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สรุปผลการทดลอง 
  

อิทธิพลของปี × เดือนท่ีโคสำวได้รับกำรผสม และอิทธิพลของปี × เดือนท่ีแมโ่คคลอดลกู มีผลตอ่ควำมผนัแปร
ของทุกลกัษณะท่ีศึกษำ เช่นเดียวกบักลุ่มพันธุกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อควำมผันแปรของทุกลกัษณะท่ีศกึษำในแม่โค โดย
พบวำ่แมโ่คจะมีควำมสมบรูณ์พนัธุ์ลดลงเม่ือระดบัสำยเลือดของโคนมพนัธุ์โฮลสไตน์เพ่ิมขึน้ ขณะท่ีล ำดบักำรคลอดลกู
มีอิทธิพลต่อควำมผันแปรของ DTFS, DO และ CI ซึ่งพบว่ำ DTFS, DO และ CI มีค่ำลดลงเมื่อล ำดับกำรคลอดลูก
เพ่ิมขึน้ ส ำหรับอิทธิพลอำยุเมื่อได้รับกำรผสมพบว่ำมีผลต่อควำมผันแปรของทุกลกัษณะท่ีศกึษำในโคสำว ในขณะท่ี
อำยุเมื่อคลอดลูกมีผลต่อมีควำมผันแปรของเกือบลักษณะท่ีศึกษำในแม่โค ยกเว้น DFTC โดยพบว่ำ โคสำวมี AFC 
และ FSC เพ่ิมขึน้ ขณะท่ีมี DFTC และ NSPC ลดลง เมื่ออำยุเมื่อได้รับกำรผสมเพ่ิมขึน้ ส่วนแม่โค พบว่ำ มี DTFS, 
DO, CI และ FSC เพ่ิมขึน้ เมื่อแมโ่คมีอำยเุม่ือคลอดลกูเพ่ิมขึน้ ขณะท่ีมี NSPC ลดลง 
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ผลของโปรเจสตนิชนิดสอดช่องคลอดและชนิดฝังใต้ผิวหนังเพื่อผสมเทียมแบบก าหนดเวลา 
ต่อการตัง้ท้องในกระบือปลักไทย 

 
ฉัตรชัย สืบค า1/     กิตติศกัดิ์ แสงสกลุ2/ 

 

บทคัดย่อ 
 

 กำรศกึษำครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยโปรเจสติน  2 ชนิดท่ีใช้แตกต่ำงกัน

ร่วมกบัผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำในแม่กระบือปลกัไทย โดยแบ่งแม่กระบือปลกัไทยแบบสุ่มเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 60 ตวั

คือ    กลุ่ม ท่ี  1 เห น่ียวน ำกำรเป็นสัดด้วยโปรเจสตินชนิดสอดช่องคลอด  (controlled internal drug release 

device;CIDR-B®)  กลุ่มท่ี 2 เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยโปรเจสตินชนิดฝังใต้ผิวหนงับริเวณใบหู (Crestar® )  จำกนัน้ฉีด 

norgestomet 3 มิลลิกรัม และ estradiol valerate 5 มิลลิกรัม แม่กระบือปลกัไทยจำกทัง้สองกลุ่มได้รับกำรผสมเทียม 

ท่ีชัว่โมง  72  และ 96 หลงัถอดฮอร์โมนท ำกำรตรวจกำรตัง้ท้องด้วยเคร่ืองอลัตร้ำซำวด์ 40 - 45 วนัหลงักำรผสมเทียม 

พบว่ำแม่กระบือปลักไทยกลุ่มท่ี  1 มีอัตรำกำรตัง้ท้อง 30% และ แม่กระบือปลักไทยกลุ่มท่ี  2 มีอัตรำกำรตัง้ท้อง 

36.67% ซึง่ทัง้สองกลุม่มีอตัรำกำรตัง้ท้องแตกตำ่งกนัอย่ำงไมม่ีนยัส ำคญักนัทำงสถิติ จำกกำรศกึษำครัง้นีแ้สดงให้เห็น

วำ่ กำรเหน่ียวกำรเป็นสดัและกำรผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำทัง้ 2 วิธีนีใ้ห้ผลไมแ่ตกตำ่งกนั  

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : กระบือปลักไทย การผสมเทยีมแบบก าหนดเวลา การเหน่ียวน าการเป็นสัด     
เลขทะเบียนวิชาการ : 
1/ ศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพขอนแก่น ต.ทำ่พระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
2/ ศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพชลบรีุ ต.คลองก่ิว อ.บ้ำนบงึ จ.ชลบรีุ  
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Effect of estrous synchronization with progestin based transvaginal device and progestin based ear 
implant for fixed time artificial insemination on pregnancy rates in Thai swamp buffaloes 

 

Chatchai Suebkom1/     Kittisak Sangsakul2/ 
 

Abstract 
 

This study was designed to investigate effect of estrous synchronization with progestin based 

transvaginal device and progestin based ear implant for fixed time artificial insemination on pregnancy 

rates in Thai swamp buffaloes. Cyclic Thai swamp buffaloes (n=120) were randomly grouped as group 

1(n=60): on day 0, animals were treated with progestin based transvaginal device (CIDR-B®), on day 12, 

the device was removed. Artificial insemination (AI) was performed at 72 and 96 hours after device 

removal. Group 2(n=60): on day 0, received progestin based ear implant (Crestar®), norgestomet 3 mg. 

and estradiol valerate 5 mg. I/M. on day 12, removed the implant, AI was performed at 72 and 96 hours 

after implant removal. Ultrasonographic scanning was employed for pregnancy check at 40-45 days after 

AI. The result revealed that pregnancy rates of group 1 and group 2 were not significantly different (30.0% 

and 36.67%). This study shows estrous synchronization with two different progestin based devices for 

fixed time AI has no effect on pregnancy rates in Thai swamp buffaloes. 
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time artificial insemination, swamp buffalo 
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ค าน า 
 

ประชำกรกระบือปลักไทย ( Bubalus  bubalis ) ลดลงอย่ำงมำก (Yiengvisavakul, 1997) จำกท่ีเคยมี

ประมำณ 1.6 ล้ำนตัว และข้อมูลโดยกรมปศุสัตว์ในปี 2558 พบว่ำจ ำนวนกระบือปลักไทยในประเทศ มีจ ำนวน 

888,431 ตวั  โดยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเน่ืองเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสงัคม กำรใช้เคร่ืองจกัรแทน

แรงงำนสตัว์  กำรขำดแคลนแรงงำนเพ่ือดแูลปศสุตัว์  ขำดแคลนพ่อพนัธุ์กระบือปลกัไทยเพ่ือผสมพนัธุ์ในหมู่บ้ำน เป็น

ต้น นอกจำกนีก้ำรสงัเกตสดัในกระบือปลกัไทยท ำได้ยำก พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงอำกำรเป็นสดัในกระบือปลกัไทยไม่

ชดัเจนหรือเป็นสดัเงียบ (silent heat)   (Barile, 2005) กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัและผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำจะเป็น

วิธีหนึ่งในกำรช่วยเพ่ิมประชำกรกระบือปลกัไทย  นอกจำกนีย้งัช่วยในกำรจดักำรเร่ืองเวลำให้บริกำรผสมเทียมโดยไม่

ต้องปฏิบัติงำนในยำมวิกำล  จึงท ำให้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพดีย่ิงขึน้  เน่ืองจำกลดเวลำกำรเดินทำงและให้บริกำร

แบบกลุม่ได้  อีกทัง้กำรผสมเทียมจะสำมำรถป้องกนักำรแพร่ระบำดโรคติดตอ่ทำงระบบสืบพนัธุ์   ป้องกนักำรผสมพนัธุ์

แบบเลือดชิดด้วย  แต่วิธีกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัมีหลำยวิธี  มีหลำยกำรศึกษำรำยงำนถึงประสิทธิภำพท่ีดีของกำร

เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัในโคด้วยโปรเจสตินแล้วผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำได้ผลน่ำพอใจ  ขณะท่ีกำรศกึษำดงักล่ำวใน

กระบือปลกัไทยมีกำรด ำเนินกำรไม่มำก  กำรศกึษำนีจ้ะท ำให้ได้ข้อมลูท่ีน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรเพ่ิมกำรผลิตกระบือ

ปลกัไทย 

กำรศกึษำครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยโปรเจสติน  2 ชนิดท่ีใช้แตกต่ำงกัน

และผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำตอ่กำรตัง้ท้องในกระบือปลกัไทย 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ทดลอง 

กำรศกึษำครัง้นีใ้ช้แม่กระบือปลกัไทยจ ำนวน 120 ตวั ท่ีมีลูกแล้วอย่ำงน้อย 1 ตวั  มีสขุภำพแข็งแรงสมบูรณ์ 

และระบบสืบพนัธุ์ปกติ  ได้รับวคัซีนและถ่ำยพยำธิตำมโปรแกรม แบ่งกลุ่มทดลองเป็น 2 กลุ่มแบบสุ่ม กลุ่มละ 60 ตวั 

เพ่ือรับกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัท่ีแตกตำ่งกนั 2 วิธี  

การเหน่ียวน าการเป็นสัด 

กลุ่ม 1 เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยโปรเจสตินชนิดสอดช่องคลอด (controlled internal drug release device; 

EAZI-BREED CIDR-B®; Pfizer, Auckland, New Zealand Ltd.) ซึง่ประกอบด้วย progesterone ขนำด 1.9 กรัม ใน
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วนัเร่ิมต้นกำรทดลอง (day 0) สอด CIDR-B® เข้ำช่องคลอด ถอด CIDR-B® ท่ี day 12 ผสมเทียมด้วยน ำ้เชือ้แช่แข็งพ่อ

พนัธุ์กระบือปลกัไทยชัว่โมงท่ี  72  และ 96 หลงัถอด CIDR-B® 

กลุ่ม 2 เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยกำรฝังโปรเจสตินชนิดฝังใต้ผิวหนัง (Ear implantation, Crestar®; Intervet 

(Thailand) Ltd, Bangkok, Thailand) ซึง่มีสำรออกฤทธ์ิประกอบด้วย norgestomet (17α-acetoxy-11β-methyl-19-

nor-preg-4-ene-3,20-dione) 3 มิลลิกรัม ในวันท่ีเร่ิมต้นกำรทดลอง (day 0)ฝัง Crestar®     หลังใบหูด้ำนนอกซ้ำย 

พร้อมกบัฉีด norgestomet ขนำด 3 มิลลิกรัม และ estradiol valerate ขนำด 5 มิลลิกรัม เข้ำกล้ำมเนือ้ ถอด Crestar® 

ท่ี day 12 ผสมเทียมด้วยน ำ้เชือ้แช่แข็งพ่อพนัธุ์กระบือปลกัไทยชัว่โมงท่ี  72  และ 96 หลงัถอด Crestar® 

 ทัง้ 2 กลุ่มผสมเทียมด้วยน ำ้เชือ้แช่แข็งท่ีผลิตจำกพ่อพนัธุ์กระบือปลกัไทยตวัเดียวกนั ผลิตในวนัเดียวกนั และ
ตรวจท้อง 40 – 45 วนั หลังผสมเทียมครัง้ท่ีสองด้วยเคร่ืองอลัตร้ำซำวด์ (ย่ีห้อ well-d รุ่น wed3000, China.) rectal 

probe 5.0 MHz วิเครำะห์ควำมแตกตำ่งของกำรตัง้ท้องทัง้ 2 กลุม่ด้วยไควสแควร์ (chi-𝑥2)  
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

       ผลจำกกำรตรวจกำรตัง้ท้องในแมก่ระบือปลกัไทย พบวำ่กลุม่ท่ี 1 มีอตัรำกำรตัง้ท้อง 30% (18/60) และกลุม่ท่ี 

2 มีอตัรำกำรตัง้ท้อง 36.67 % (22/60) ทัง้สองกลุม่แตกตำ่งกนัอย่ำงไมม่ีนยัส ำคญัทำงสถิติ (ตำรำงท่ี 1)  

Tabel  1  Numbers of pregnant animals and conception rates 

 Group 1 
(CIDR-B®) 

Group 2 
(Crestar®) 

df x2 P-value 

Pregnant animals/ Animals 18/60 22/60    

 Conception rates (%) 30 36.67 3.841 0.60 0.438 

  

    กำรทดลองนีไ้ด้เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัโดยใช้โปรเจสตินใน 2 รูปแบบคือ รูปแบบแท่งซิลิโคนชนิดสอดช่องคลอด 

(controlled internal drug release device; EAZI-BREED CIDR-B®)  และรูปแบบแท่งซิลิโคนโปรเจสตินชนิดฝังใต้

ผิวหนัง (Ear implantation, Crestar®) โดยอำศัยหลักกำรยืดระยะเวลำของอิทธิพลฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่อกำร

ท ำงำนของรังไข่โดยกำรฝังโปรเจสตินไว้ในร่ำงกำยกระบือปลกัไทย เป็นระยะเวลำหนึง่หลงัจำกถอดโปรเจสติน ออก จะ

ท ำให้ระดบัโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดกระบือปลกัไทยลดลงอย่ำงรวดเร็วส่งผลให้มีกำรพฒันำของฟอลลิเคิลในรัง
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ไข่จนเกิดกำรแสดงพฤติกรรมกำรเป็นสดัและท ำให้เกิดตกไข่ในท่ีสดุ (De Rensis and Lopez-Gatius, 2007) จำกผล

กำรตัง้ท้องของกระบือทัง้สองกลุ่มแตกต่ำงกนัอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ  แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพของกำรใช้โป

รเจสตินในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสตัว์ในกระบือปลกัไทยนัน้สำมำรถกระท ำได้ในประเทศไทย  

 กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัโดยใช้โปรเจสตินนัน้มีรำยงำนควำมส ำเร็จในกำรท ำให้เกิดกำรตัง้ท้องในกระบือ โดย

โปรเจสตินท่ีใช้อยู่ในรูปของแท่งซิลิโคน CIDR®-B (Naseer et al., 2011; Rao, 1981) รูปแบบแท่งซิลิโคนแบบฝังใต้

ผิวหนัง Norgestomet-estradiol (Hattab et al., 2000) หรือรูปแบบกำรใช้ฟองน ำ้ใส่ในช่องคลอด (Rao and Rao, 

1977) กำรใช้โปรเจสตินในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัในกระบือในรูปแบบ CIDR®-B ให้อตัรำกำรผสมติด 38% เมื่อใช้

แท่งซิลิโคนครัง้แรก และ เม่ือน ำแท่งซิลิโคนท่ีใช้แล้วน ำกลบัมำใช้อีกโดยกำรใสแ่ท่งซิลิโคนในปำกช่องคลอดนำน 7 วนั 

และฉีดฮอร์โมน PGF 2alpha ในวนัท่ีถอดแท่งซิลิโคน มีรำยงำนว่ำให้อตัรำกำรผสมติด 37% (Naseer et al., 2011) 

ซึง่อตัรำกำรผสมติดไมแ่ตกตำ่งกนัเม่ือใช้แท่งซิลิโคนท่ีใช้ครัง้แรก หรือ ใช้ครัง้ท่ีสอง 

 กำรใช้โปรเจสตินชนิดสอดช่องคลอด(controlled internal drug release device; CIDR-B®) อำจท ำให้ระดบั

โปรเจสเตอโรนท่ีได้ไม่มีระดบัคงอยู่ท่ีสงูพอ เน่ืองจำกอำจเกิดกำรดดูซมึฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนท่ีสอดทำงช่องคลอดไม่

ดีพอ  (สณีุรัตน์ เอี่ยมละมยั,2553) อำจเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท ำให้อตัรำกำรตัง้ท้องน้อยกว่ำวิธีกำรใช้โปรเจสตินชนิดฝังใต้

ผิวหนงั (Crestar®) 

           กำรใช้โปรเจสตินชนิดสอดช่องคลอด(controlled internal drug release device; CIDR-B®)จะเกิดกำรรวมตวั

ของเม็ดเลือดขำวล้อมรอบแท่ง CIDR-B® ไว้ เมื่อถึงวนัท่ีท ำกำรดงึแท่ง CIDR-B® ออก อำจมีสิ่งคดัหลัง่ลกัษณะคล้ำย

หนองออกมำจำกในช่องคลอด ซึง่สำรคดัหลัง่เหล่ำนีจ้ะถกูขบัออกในวนัแรกท่ีมีกำรถอด CIDR-B®  และสำรคดัหลัง่จะ

ใสขึน้เร่ือยๆเมื่อใกล้เกิดกำรตกไข่ เพ่ือพร้อมรับกำรผสมพันธุ์  โดยสำรคดัหลัง่ท่ีออกมำในวนัท่ีถอด CIDR-B®นัน้ อำจ

ท ำให้เกษตรกรผู้ เลีย้งกระบือปลกัไทยเกิดควำมสงสยั ผู้ปฏิบตัิงำนจึงควรมีควำมรู้และสำมำรถอธิบำยให้แก่เกษตรกร

เข้ำใจลกัษณะดงักลำ่วได้ 

 มีรำยงำนกำรวิจัยชีใ้ห้เห็นว่ำประสิทธิภำพของโปรแกรมเหน่ียวน ำกำรเป็นสัดขึน้อยู่กับฤดูผสมพันธุ์ของ

กระบือ หำกมีกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัในช่วงนอกฤดกูำรผสมพนัธุ์ประสิทธิภำพของโปรแกรมเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัจะ

ลดลง ท ำให้อตัรำกำรผสมติดต ่ำลง (Di Francesco et al., 2012) ดังนัน้ในกำรพิจำรณำประสิทธิภำพของโปรแกรม

กำรเหน่ียวน ำกำรสดันัน้ควรค ำนึงถงึช่วงเวลำในกำรด ำเนินกำรโปรแกรมเหน่ียวน ำกำรเป็นสดันัน้  ๆ ด้วย  (สกุญัญำ ลี

ทองดี และคณะ,2559) ท ำกำรส ำรวจเดือนท่ีเกิดของลกูกระบือปลกัไทยจ ำนวน 300 ตวั ในปี พ.ศ.2558 ณ บ้ำนดอน

สมอ อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม พบวำ่ ระหวำ่งเดือน ตลุำคม ถึงเดือน เมษำยน มีจ ำนวนลกูกระบือปลกัไทยเกิดจ ำนวน

มำก แต่ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม ถึงเดือน กันยำยน กลบัมีลูกกระบือปลกัไทยเกิดจ ำนวนน้อยมำกเมื่อเทียบกบัอีก

ช่วงเวลำหนึง่ของปี จงึเป็นสิ่งท่ีท ำให้เห็นวำ่กำรแสดงพฤติกรรมกำรเป็นสดัของแมก่ระบือปลกัไทยจนสำมำรถได้รับกำร
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ผสมและตัง้ท้องได้นัน้จ ำกดัอยู่ในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งของปี จำกกำรวิจยันีชี้ใ้ห้เห็นวำ่แม่กระบือปลกัไทยในประเทศมี

แนวโน้มท่ีจะมีกำรผสมพันธุ์เป็นฤดู (seasoning polyestrus) กำรท่ีแม่กระบือปลักไทยมีฤดูกำรผสมพันธุ์นัน้ท ำให้

ส่งผลต่อประสิทธิภำพของกำรใช้โปรแกรมกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดั หำกแม่กระบือปลกัไทยถูกเหน่ียวน ำกำรเป็นสดั

ในช่วงท่ีรังไข่ของระบบสืบพนัธุ์อยู่ในภำวะพกัตวั หรือท่ีเรียกวำ่นอกฤดผูสมพนัธุ์โปรแกรมเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัท่ีใช้อำจ

ได้ผลลดลง (Rossi et al., 2014)  

จำกกำรทดลองนีพ้บว่ำกระบือปลักไทยสำมำรถถูกเหน่ียวน ำให้เป็นสัดโดยใช้โปรเจสติน  และผสมติดโดยวิธี

ก ำหนดเวลำผสมเทียมได้ และให้อตัรำกำรกำรตัง้ท้องท่ีน่ำพอใจ กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีกำรเหน่ียวน ำกำรเป็น

สดัในกระบือปลกัไทยจ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมตวักระบือปลกัไทยให้มีสขุภำพสมบูรณ์  เน่ืองจำกกำรเป็นสดัในกระบือ

ปลกัไทยไมช่ดัเจนเหมือนในโค กำรใช้ฮอร์โมนร่วมกนัหลำยชนิดจะท ำให้ระยะกำรเป็นสดัในกระบือปลกัไทยสัน้ลงและ

มีควำมชดัเจนมำกย่ิงขึน้ ซึง่ส่งผลโดยตรงต่ออตัรำกำรผสมติดและอตัรำกำรตัง้ท้อง โดยเทคโนโลยีดงักล่ำวเป็นปัจจยั

ส ำคญัในกำรพฒันำและอนุรักษ์กระบือปลกัไทยให้มีพนัธุกรรมท่ีดีและปริมำณเพียงพอท่ีจะไมท่ ำให้เกิดกำรขำดแคลน

พ่อแมพ่นัธุ์กระบือปลกัไทยและเสี่ยงตอ่กำรสญูพนัธุ์ในอนำคต 

 
สรุปผลการทดลอง 

 แม่กระบือปลักไทยจำกทัง้สองกลุ่ม กลุ่มละ 60 ตัว ได้รับกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสัดโดยโดยใช้โปรเจสตินท่ี

แตกต่ำงกนัคือ กลุม่ท่ี 1 ได้รับโปรเจสตินชนิดสอดในช่องคลอด( CIDR-B ®) และ กลุ่มท่ี 2 ได้รับโปรเจสตินชนิดฝังใต้

ผิวหนงั (Crestar®)  แมก่ระบือปลกัไทยทัง้สองกลุม่ได้รับกำรผสมเทียม แบบก ำหนดเวลำท่ี 72 และ 96 ชัว่โมงหลงัจำก

ถอดโปรเจสติน   ผลตรวจกำรตัง้ท้องในแม่กระบือปลกัไทยโดยใช้เคร่ืองอลัตร้ำซำวด์ท่ี  40-45 วนัหลงักำรผสมเทียม 

พบว่ำในกลุม่ท่ี 1 มีแม่กระบือปลกัไทยตัง้ท้อง 18 ตวัจำกแม่กระบือปลกัไทยทัง้หมด 60 ตวั อตัรำกำรตัง้ท้องคือ 30% 

และในกลุ่มท่ี 2 มีแม่กระบือปลกัไทยตัง้ท้อง 22 ตวัจำกแม่กระบือปลกัไทยทัง้หมด 60 ตวั อตัรำกำรตัง้ท้องคือ 36.67 

% แมก่ระบือปลกัไทยทัง้สองกลุม่แตกตำ่งกนัอย่ำงไมม่ีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P = 0.438)  
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เปรียบเทียบวิธีเหน่ียวน าการเป็นสัดด้วย Ovsynch และโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด โดยผสม
เทียมแบบก าหนดเวลาในแพะพืน้เมืองลูกผสมในภาคใต้ของประเทศไทย 

 
จกัรภพ  จนัทร์สะอำด1 วิศิษฐ  ทองเที่ยง1  วิทยำ ขจีรัมย์2  อรุณ  ชมุแก้ว3 

 

บทคัดย่อ  
 

กำรศกึษำนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบวิธีกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัระหว่ำง Ovsynch แท่งซิลิโคนเคลือบ

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด(CIDR-G®) และฟองน ำ้เคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด

(Chronogest®) โดยผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำในแพะพืน้เมืองลกูผสมในภำคใต้ของประเทศไทยต่ออตัรำกำรเป็นสดั

และอตัรำกำรผสมติด  กำรทดลองใช้แพะพืน้เมืองลกูผสมจ ำนวน 90 ตวั แบ่งแพะออกเป็น 3 กลุ่ม กลุม่ละ 30 ตวั โดย

กำรสุ่ม กลุ่มท่ี 1 (Ovsynch Group)  วนัเร่ิมกำรทดลอง(D0)ฉีด GnRH  7 วนัต่อมำ(D7) ฉีด PGF2α  หลงัจำกนัน้ 24 

ชั่วโมง(D9)  ฉีด GnRH และผสมเทียม 2 ครัง้ คือ 16 และ 40 ชั่วโมงหลังฉีด GnRH ครัง้ท่ี 2   กลุ่มท่ี 2 (CIDR-G 

Group) สอดแท่งซิลิโคนเคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดในช่องคลอดเป็นระยะเวลำ  12 วนั  ฉีด 

PMSG และ PGF2α  ก่อนถอดฮอร์โมน 48 ชัว่โมง ผสมเทียม 2 ครัง้คือ 48 และ 72 ชัว่โมงหลงัถอดฮอร์โมน  กลุ่มท่ี 3 

(Chronogest Group) สอดฟองน ำ้เคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดเข้ำในช่องคลอดเป็นระยะเวลำ 

12 วนั  ฉีด PMSG และ PGF2α  ก่อนถอดฮอร์โมน  24 ชัว่โมง ผสมเทียม 2 ครัง้คือ 48 และ 72 ชัว่โมงหลงัถอดฮอร์โมน  

ตรวจกำรตัง้ท้องด้วยเคร่ืองอลัตร้ำซำวด์หลังผสมเทียม  45-60 วนั ผลกำรทดลองพบว่ำกลุ่มท่ี 2 มีอัตรำกำรเป็นสัด 

(96.67%) สงูกวำ่กลุม่ท่ี 1 (77.33%) และกลุม่ท่ี 3 (76.67%)  อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05)   อตัรำกำรผสมติด

ของแพะทัง้ 3 กลุ่มเท่ำกับ 40.00%  43.33% และ 33.33%  ตำมล ำดับ  แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

(p>0.05)   จำกกำรทดลองสรุปได้ว่ำแพะกลุ่มท่ี  2 ให้ผลกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสัดดีท่ีสุด  แต่อัตรำกำรผสมติดไม่

แตกตำ่งทัง้ 3 กลุม่ 

 

 

ค าส าคัญ: กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดั ออปซิงค์ โปรเจสเตอโรนชนิดสอดชอ่งคลอด ผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำ  แพะพืน้เมืองลกูผสม 

เลขทะเบียนวิจยั 56(1)-0208-031 
1ศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ จงัหวดัสงขลำ 
2ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดัสตลู   จงัหวดัสตลู  

 3ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดัสงขลำ จงัหวดัสงขลำ 
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Comparison of estrous synchronization methods between Ovsynch and Progestagen intravaginal 
device in fixed-time AI Thai native crossbred goats in Southern Thailand 

 
Jakkapop  Chansaad 1, Visid  Tongtieng 1,  Witaya  Khacheeram 2 and Arun  Chumkaew  

 
Abstract  

 
The objective of this study is to comparison of estrous synchronization methods between 

Ovsynch,Progestagen intravaginal device(CIDR-G and Chronogest) in fixed-time AI on estrus response 

and conception rate in Thai native crossbred goats in southern of Thailand.  Ninty multiparous goats were 

randomly divided into three groups. Group I (Ovsynch Group,n=30) goats were given 4 µg GnRH, 

intramuscularly on day 0, then 7 days later, 125 µg PGF2 was injected intramuscularly. 24 hour later, 

again, 4 µg GnRH, intramuscularly was administered. TAI was done 16 hour and 40 hour after the second 

GnRH treatment. Group II(CIDR-G Group,n=30)  goats was insert CIDR-G intravaginally for 12 days and 

injected with 150 IU of PMSG and 125 µg PGF2 intramuscularly 24 hour before CIDR-G removal . TAI 

was done 48 hr and 72 hr after CIDR-G removal. group III (Chronogest Group ,n=30), the same regimen 

was also Group II except Chronogest was used instead of CIDR-G. 45 days after insemination, pregnancy 

rate was checked by ultrasound. The estrus response of Group II was 9 6 .6 7 % significant differences 

(p>0.05) Group I 7 7 .3 3% and Group III 7 6 .6 7%. Whereas conception rate was 40.00% 43.33% and 

33 .3 3 % respectively, there was no significant difference between the group. This study indicates that 

synchronized estrus using the Ovsych protocol and Progestagen intravaginal device(CIDR-G and Sponge)  

be the same effective. 

 

keywords: estrous synchronization, Ovsynch,  progestagen  intravaginal device,  fixed-time artificial insemination, Thai  native 

crossbred  goats   
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ค าน า  

พืน้ท่ีภำคใต้ชำยแดนของประเทศไทยเป็นแหล่งท่ีมีกำรเลีย้งแพะมำกท่ีสดุในประเทศ ปัจจบุนัมีเกษตรกรเลีย้ง

แพะมำกกวำ่ 28,000 รำย ประชำกรแพะประมำณ 173,000 ตวั(ศนูย์สำรสนเทศ กรมปศสุตัว์,2557) เพรำะประชำชน

สว่นใหญ่เป็นชำวไทยมสุลิมท่ีเลีย้งแพะไว้ใช้ประโยชน์เพ่ือกำรบริโภคและประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ และมีแนวโน้ม

กำรผลิตเพ่ิมขึน้ ตลำดแพะมีกำรเติบโตขึน้อย่ำงชดัเจน มีกำรแปรรูปผลผลิตในรูปแบบอตุสำหกรรมครัวเรือน เช่น นม

พร้อมดื่ม สบู่ แชมพ ูรวมทัง้อำหำรที่ท ำจำกเนือ้แพะ   

แตก่ำรเลีย้งแพะยงัเป็นแบบดัง้เดิม โดยปลอ่ยเลีย้งในทุ่งหญ้ำสำธำรณะหรือสวนผลไม้ ขำดกำรจดักำรฟำร์มท่ี

ดีและกำรปรับปรุงพนัธุ์ไม่ถกูหลกัวิชำกำร ทัง้กำรคดัเลือกพ่อแมพ่นัธุ์และขยำยพนัธุ์แพะ ใช้วิธีผสมพนัธุ์ตำมธรรมชำติ

โดยใช้พ่อพนัธุ์คมุฝูง  และไมม่ีกำรจดักำรที่ดีพอท ำให้มีกำรผสมพนัธุ์ในฝูงเดียวกนั   เกิดปัญหำผสมสำยเลือดเดียวกนั  

เน่ืองจำกพ่อพนัธุ์ดีมีรำคำแพง และหำซือ้ได้ยำก กำรน ำเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศสุตัว์เช่น กำรเหน่ียวน ำกำรเป็น

สัดด้วยฮอร์โมนและกำรผสมเทียม มำใช้ในกำรปรับปรุงและขยำยพันธุ์แพะ จะช่วยให้กำรปรับปรุงพันธุ์แพะของ

เกษตรกรเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

ปัจจุบนัแท่งซิลิโคนหรือฟองน ำ้เคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแบบสอดช่องคลอด  เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กนัทัว่โลก  

แต่ทัง้ 2 ชนิดดังกล่ำวมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่ำงกัน   ส่วนวิธี Ovulation Synchronization (Ovsynch)  เป็นกำร

เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัอีกวิธีหนึ่ง โดยใช้ฮอร์โมนโกนำโดโทร-ปินรีลิสซิ่งร่วมกับพรอสตำแกลนดินเอฟทูแอลฟ่ำ   กำร

ด ำเนินกำรสะดวกกว่ำและใช้เวลำน้อยกว่ำวิธีฮอร์โมนสอดช่องคลอด แต่เน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรผสมเทียมในพืน้ท่ี

ภำคใต้ตอนล่ำงของประเทศไทยโดยเฉพำะ  5  จังหวดัชำยแดนภำคใต้  มีปัญหำควำมปลอดภัยเข้ำมำเก่ียวข้อง  

ดงันัน้กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสัดและผสมเทียมในเวลำท่ีก ำหนด  เพ่ือให้ใกล้เคียงกับเวลำตกไข่มำกท่ีสุดจึงเป็นสิ่งท่ี

จ ำเป็น   

กำรศกึษำนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบวิธีกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัระหวำ่ง  Ovsynch แท่งซิลิโคนเคลือบ

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด  และฟองน ำ้เคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด  โดยผสม

เทียมแบบก ำหนดเวลำในแพะพืน้เมืองลกูผสมในภำคใต้ของประเทศไทยตอ่อตัรำกำรเป็นสดัและอตัรำกำรผสมติดใน

เขตรับผิดชอบของศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ 

 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ 

กำรทดลองนีใ้ช้แม่แพะพืน้เมืองลกูผสมในพืน้ท่ีจงัหวดันรำธิวำส ปัตตำนี และสงขลำ  จ ำนวน 90 ตวั อำย ุ12-

48 เดือน น ำ้หนักประมำณ 30-35 กิโลกรัม เคยมีลูกแล้วอย่ำงน้อย 1 ตัว มีควำมสมบูรณ์พันธุ์  สุขภำพแข็งแรง 



219 
 

ด ำเนินกำรทดลองระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเดือนกันยำยน 2556  แบ่งแม่แพะออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ตัว โดย

วิธีกำรสุ่มแบบ simple randomization เหน่ียวน ำกำรเป็นสัดและผสมเทียมแม่แพะทัง้ 3 กลุ่ม ดงันีฮ้อร์โมนโกนำโด

โทร-ปินรีลิสซิ่งร่วมกบั    

กลุ่มท่ี 1(Ovsynch Group)  เหน่ียวน ำกำรเป็นสัดโดยวันเร่ิมกำรทดลอง(D0) ฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรี

ลิสซิ่ง (Receptal®; Buserelin 0.004 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ขนำด 0.4  ไมโครกรัมเข้ำกล้ำมเนือ้ 7 วนัต่อมำ(D7)  ฉีด

พรอสตำแกลนดินเอฟทูแอลฟ่ำ  (Estrumate®; Cloprostenol 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ขนำด 125 ไมโครกรัมเข้ำ

กล้ำมเนือ้ หลงัจำกนัน้ 24 ชัว่โมงต่อมำ(D9)  ฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่ง ขนำด 0.4  ไมโครกรัมเข้ำกล้ำมเนือ้ 

ผสมเทียม 2 ครัง้ คือ 16 และ 40 ชัว่โมงหลงัจำกฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งครัง้ท่ี 2   

 กลุ่มท่ี  2(CIDR-G Group) เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัโดยใช้แท่งซิลิโคนเคลือบฮอร์โมน       โปรเจสเตอโรนชนิด

สอดช่องคลอด(Eazi-Breed CIDR-G®; progesterone 300 มิลลิกรัม) สอดเข้ำช่องคลอดเป็นระยะเวลำ 12 วนัและ

ฉีดพีเอ็มเอสจี(Folligon®; PMSG 200 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) ขนำด 150 ยูนิตและพรอสตำแกลนดินเอฟทูแอลฟ่ำ  

(Estrumate®;Cloprostenol 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ขนำด 125 ไมโครกรัมเข้ำกล้ำมเนือ้ก่อนถอดฮอร์โมน 48 

ชัว่โมง  ผสมเทียม 2 ครัง้ คือ 48 และ 72 ชัว่โมงหลงัถอดฮอร์โมน   

กลุ่มท่ี 3(Chronogest Group)  เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัโดยใช้ฟองน ำ้เคลือบฮอร์โมนโปรเจส-เตอโรนชนิดสอด

ช่องคลอด(Chronogest®; flurogestone acetate 20  มิลลิกรัม) สอดเข้ำช่องคลอดเป็นระยะเวลำ 12 วนัและฉีดพีเอม็

เอสจี(Folligon®; PMSG 200 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) ขนำด 150 ยูนิต และพรอสตำแกลนดินเอฟทูแอลฟ่ำ (Estrumate®; 

Cloprostenol 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ขนำด 125 ไมโครกรัมเข้ำกล้ำมเนือ้ก่อนถอดฮอร์โมน 48 ชั่วโมง  ผสม

เทียม 2 ครัง้ คือ 48 และ 72 ชัว่โมงหลงัถอดฮอร์โมน 

 สังเกตและจดบันทึกข้อมูลกำรเป็นสัดแพะทุกตัว โดยเร่ิมตรวจกำรเป็นสัดโดยใช้พ่อแพะตัง้แต่ชั่วโมงท่ี  8 

หลงัจำกฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่ง ครัง้ท่ี 2   และชัว่โมงท่ี 24 ภำยหลงัดงึฮอร์โมนออกจำกช่องคลอด   ผสมเทียม

แพะทุกตวัท่ีเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยน ำ้เชือ้แช่แข็งปริมำณ 0.25 มิลลิลิตร มีจ ำนวนตวัอสจิุไม่น้อยกว่ำ 150 ล้ำนตวัต่อ

โดส   แพะทุกตวัได้รับกำรสงัเกตและจดบนัทึกลกัษณะเมือกขณะท ำกำรผสมเทียม   ตรวจท้องด้วยเคร่ืองอลัตร้ำซำวด์

หลงัผสมเทียม 45-60 วนั น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ทำงสถิติ เปรียบเทียบอตัรำกำรเป็นสดัและอตัรำกำรผสมติดโดยใช้ไคส

แควร์ (chi-square tes 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

กำรทดลองเปรียบเทียบวิธีกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัระหวำ่ง Ovsynch  แท่งซิลิโคนเคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอ

โรนชนิดสอดช่องคลอดและฟองน ำ้เคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด โดยผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำ
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ในแพะพืน้เมืองลกูผสมในภำคใต้ของประเทศไทยตอ่อตัรำกำรเป็นสดัและอตัรำกำรผสมติด จ ำนวน 90 ตวั  พบวำ่แพะ

กลุ่มท่ี 2  มีอตัรำกำรเป็นสัดเท่ำกับ 96.67%(29/30) สูงกว่ำกลุ่มท่ี 1 73.33%(22/30) และกลุ่มท่ี 3 76.67%(23/30)  

อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ(p<0.05)(ตำรำงท่ี 1) 

ตารางที่ 1 แสดงอัตราการเป็นสัด 

กลุม่ทดลอง  จ ำนวน  

(ตวั)  

จ ำนวนแพะแสดง

อำกำรเป็นสดั(ตวั)   

อตัรำกำรเป็นสดั  

 (%)  

Ovsynch 30 22 73.33 a 

CIDR-G 30 29 96.67 b 

Chronogest 30 23 76.67 a 

a, b ตวัอกัษรท่ีตำ่งกนัในคอลมัน์เดียวกนั มีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P < 0.05) 

The chi-square statistic is 6.5372 The P-Value is 0.03806. The result is significant at p < 0.05. 

กำรใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัในแพะแกะท่ียึดปฏิบตัิกนัมำเป็นเวลำนำน คือกำร

ให้ฮอร์โมนติดต่อกนัเป็นระยะเวลำนำน 12-14 วนั   (Vinoles  et  al.,  2001) ซึง่ให้ผลกำรตอบสนองต่อกำรเหน่ียวน ำ

กำรเป็นสดัเป็นอย่ำงดี   กำรทดลองนีเ้หน่ียวน ำกำรเป็นสดัโดยใช้แท่งซิลิโคนเคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอด

ช่องคลอด สอดคล้องกับกำรศึกษำอื่นๆ เช่น พีระพงษ์และสำโรช(2553)   ท่ีศึกษำวิธีกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสัดด้วย

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด(CIDR-G) นำน 16 วนั พบวำ่อตัรำกำรเป็นสดั 92.9%   พีระพงษ์และคณะ

(2552)  พบอตัรำกำรเป็นสดั 100%  อภิชยัและคณะ(2553) รำยงำนกำรใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด

(CIDR-G) นำน 14 วนั  พบว่ำอตัรำกำรเป็นสดั100%  นิวตัน์และคณะ(2550) ได้ทดลองเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัในแพะ

พันธุ์ซำแนน ด้วย CIDR-G  นำน 17 วัน  พบว่ำสำมำรถเหน่ียวน ำกำรเป็นสัดเท่ำกับ  100% รวมทัง้กำรศึกษำใน

ตำ่งประเทศ เช่น Motlomelo et al.(2002) ท่ีแพะแสดงกำรเป็นสดัทกุตวั และ  Bitaraf et al.(2008) แพะแสดงกำรเป็น

สดั  94%   ส่วนฟองน ำ้เคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดนัน้มีอตัรำกำรเป็นสดัของกำรศกึษำนีเ้ท่ำกบั 

76.67%  ต ่ำกวำ่แท่งซิลิโคนเคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ(p<0.05) และ

ต ่ำกำรศึกษำอื่นๆ ท่ีรำยงำนผลกำรแสดงกำรเป็นสัดคือ 96-100% (พีระพงษ์และสำโรช,2553 ; Holtz et al.,2008 ; 

Freitas et al.(1996)  Motlomelo et al.(2002) Bitaraf et al. (2008)  อำจจะเป็นเพรำะฟองน ำ้เคลือบฮอร์โมนโปรเจส

เตอโรนชนิดสอดช่องคลอดมีขนำดใหญ่เมื่อเทียบกบัร่ำงกำยแพะพืน้เมืองลูกผสมท ำให้แพะเกิดควำมเครียด  รวมทัง้

ภำคใต้ของประเทศไทยมีควำมชืน้สงู ฝนตกชุก ท ำให้ฟองน ำ้ดดูซบัเอำปัสสำวะหรือน ำ้จำกภำยนอกร่ำงกำยแพะ เกิด

กำรสะสมของสิ่งสกปรกและเกิดกำรอกัเสบท่ีช่องคลอด ท ำให้แพะจ ำนวน 4 ตวั คิดเป็น 13.33% ไม่แสดงอำกำรเป็น

สดั อำกำรอกัเสบดงักลำ่วเป็นอำกำรไมพ่งึประสงค์ท่ีเกษตรกรเจ้ำของแพะไมพ่ึงพอใจเป็นอย่ำงมำก  สอดคล้องกบักำร
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รำยงำนของ Holtz(2005)  ท่ีรำยงำนว่ำกำรใช้ฮอร์โมนชนิดฟองน ำ้อำจท ำให้เกิดท ำให้ระคำยเคือง  กำรอกัเสบของช่อง

คลอดและกำรยึดติด(adhesion) ยำกต่อกำรดึงออกได้ จำกกำรศึกษำในครัง้นีไ้ม่พบกำรอักเสบดังกล่ำวในแพะท่ี

เหน่ียวน ำด้วยวิธีอื่น 

กำรแสดงกำรเป็นสดัโดยกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยวิธี  Ovsynch ในกำรศกึษำนีต้ ่ำกวำ่กำรใช้แท่งซิลิโคน

เคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่ำงจำกกำร

เหน่ียวน ำโดยใช้ฟองน ำ้เคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด เน่ืองจำก Ovsynch เป็นกำรเหน่ียวน ำท่ี

มุ่ ง เน้ น ให้ เกิ ด กำรตก ไข่  (Ovulation Synchronization)  ไม่ ใช่ ก ำร เห น่ี ย วน ำ ให้ เกิ ด กำร เป็ น สัด  (estrous 

Synchronization) ดังนัน้แพะในกลุ่มนีจ้ึงแสดงอำกำรเป็นสัดต ่ำกว่ำวิธีกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสัดวิธีอื่น   แต่เมื่อ

เปรียบเทียบกับกำรศึกษำอื่นๆ จะพบว่ำกำรแสดงกำรเป็นสดัต ่ำกว่ำของ Holtz et al.(2008)  ท่ีรำยงำนผลกำรแสดง

กำรเป็นสัดในแพะพันธุ์บอร์ 100%   และ Maracek et al.(2009) ท ำกำรทดลองในแกะ ผลกำรแสดงกำรเป็นสัดคือ 

90%  รวมทัง้ Kulaksiz et. al.(2013)  รำยงำนกำรทดลองในแกะพันธุ์   Akkaraman และ Awassi พบว่ำมีอตัรำกำร

เป็นสดั 82.3%  

เมื่อเปรียบเทียบอัตรำกำรผสมติดจำกกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสัดระหว่ำง Ovsynch   แท่งซิลิโคนเคลือบ

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดและฟองน ำ้เคลือบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอด  เท่ำกับ 

40.00%(12/30), 43.33%(13/30) และ 33.33%(10/30)  ตำมล ำดบั  แตกต่ำงอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p>0.05) 

(ตำรำงท่ี 2)  

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการผสมตดิ 

กลุม่ทดลอง  จ ำนวน  

(ตวั)  

จ ำนวนแพะท้อง 

(ตวั)   

อตัรำกำรผสมติด  

(%)  

Ovsynch 30 12 40.00 

CIDR-G 30 13 43.33 

Chronogest 30 10 33.33 

The chi-square statistic is 0.6545. The P-Value is 0.720887. The result is notsignificant at p < 0.05. 

 

 จำกกำรศกึษำพบว่ำแพะท่ีไม่แดงอำกำรเป็นสดั ผสมไมต่ิดเลย  แต่เม่ือน ำแพะท่ีแสดงอำกำรเป็นสดัและผสม

ติดมำเปรียบเทียบกัน พบว่ำอตัรำกำรผสมติดของกลุ่มท่ี 1 2 และ 3 เท่ำกับ 54.55%(12/22), 44.83%(13/29) และ 

43.48%(10/23)  ตำมล ำดบั  แตกตำ่งอย่ำงไมม่ีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p>0.05) (ตำรำงท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 แสดงอัตราการผสมตดิจากแพะที่แสดงอาการเป็นสัด 

กลุม่ทดลอง  จ ำนวนแพะแสดง

อำกำรเป็นสดั(ตวั)   

จ ำนวนแพะท้อง 

(ตวั)   

อตัรำกำรผสมติด  

(%)  

Ovsynch 22 12 54.55 

CIDR-G 29  13 44.83 

Chronogest 23 10 43.48 

The chi-square statistic is 0.67  The  P-Value is 0.7157. The result is notsignificant at p < 0.05 

 อตัรำกำรผสมติดจำกกำรเหน่ียวน ำด้วยวิธี  Ovsynch มีแนวโน้มสูงกว่ำวิธีอื่น เน่ืองจำก Ovsynch เป็นกำร

เหน่ียวน ำท่ีมุ่งเน้นให้เกิดกำรตกไข่ (Ovulation Synchronization) จึงมีโอกำสท่ีไข่จะตกลงมำผสมกับอสจิุมำกกว่ำวิธี

อื่น แต่อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรผสมติดจำกกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสัดด้วยวิธี  Ovsynch ในกำรทดลองนีต้ ่ำกว่ำ

กำรศกึษำของ Holtz et al.(2008)  ท่ีรำยงำนอตัรำกำรผสมติดในแพะพนัธุ์บอร์ เท่ำกบั 58%  เน่ืองจำกกำรทดลองนีใ้ช้

วิธีผสมเทียมแบบ trancervical  ในขณะท่ี Holtz et al.(2008)  ใช้วิธีผสมเทียมแบบ Transcervical deep corneal 

insemination  ตำมวิธีของ Sohnrey and Holtz(2005) แต่เวลำในกำรผสมเท่ำกัน คือ 16 ชั่วโมงหลังกำรฉีด GnRH 

ครัง้ท่ี 2  ดังนัน้กำรผสมเทียมแบบ trancervical  ควรจะต้องผสมให้เร็วขึน้ อำจจะเป็น 10-12 ชั่วโมง  เน่ืองจำกมี

รำยงำนว่ำ มี LH surge เกิดประมำณ 2 ชัว่โมงหลงัฉีด GnRH เข็มท่ี 2  คำดว่ำกำรตกไข่จะเกิดขึน้ภำยใน 24 ชั่วโมง 

(Holtz,2005) และ Riaz et al.,2012  รำยงำนกำรทดลองเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยวิธี Ovsynch ในแพะพันธุ์  Beetal 

และพันธุ์  Dwarf  พบว่ำมีอัตรำกำรกำรเป็นสัด 71%(10/14)  ระยะเวลำตัง้แต่เป็นสัด(standing heat) ถึงไข่ตกคือ 

24+-3.7 ชัว่โมง  

 กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัทัง้ 3 วิธีมีข้อดีและด้อยแตกต่ำงกนั ปัจจบุนัแท่งซิลิโคนหรือฟองน ำ้ท่ีเคลือบฮอร์โมน

โปรเจสเตอโรนแบบสอดช่องคลอด เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันทั่วโลกและมีรำคำถูก แต่ทัง้ 2 วิธีดงักล่ำวมีข้อด้อยดงันี ้1) ใช้

เวลำด ำเนินกำรนำนประมำณ 10-17 วนั  2) กำรสอดฮอร์โมนในช่องคลอดในระยะเวลำดังกล่ำว ท ำให้เกิดควำม

ระคำยเคืองของเย่ือบชุ่องคลอด กระตุ้นให้มีกำรขบัสำรคดัหลัง่และเมื่อร่วมกบัเชือ้จลุินทรีย์ท่ีมีอยู่แล้วตำมธรรมชำติใน

ช่องคลอดอำจก่อให้เกิดเมือกและกลิ่น  ซึ่งเกษตรกรเจ้ำของแพะเข้ำใจว่ำช่องคลอดแพะติดเชือ้โรคหรือป่วย 3) 

ฮอร์โมนท่ีสอดไว้อำจหลุดระหว่ำงกำรด ำเนินกำรได้  โดยเฉพำะแพะท่ีมีขนำดเล็กมีโอกำสท่ีฮอร์โมนท่ีสอดหลุดหำย 

ประกอบกบัแพะท่ีเลีย้งแบบปลอ่ย  ซึง่เมื่อหลดุก็ต้องเร่ิมต้นใหม่ ท ำให้เสียเวลำและงบประมำณ   4) มีรำยงำนวำ่กำร

ใช้ฮอร์โมนชนิดฟองน ำ้อำจท ำให้เกิดกำรยึดติด (adhesion) กับผนังช่องคลอดดึงออกได้ยำก 5) กำรเกิด anti-eCG 

antibodies เมื่อใช้ PMSG ขนำดสูงหรือบ่อยครัง้  จะท ำให้ร่ำงกำยสัตว์สร้ำงภูมิคุ้มกันขึน้มำท ำให้    แพะอำจจะไม่

แสดงกำรเป็นสดัหรือเกิดกำรเป็นสดัล่ำช้ำ(Roy et al., 1999) ส่วนกำรเหน่ียวน ำด้วยวิธี  Ovsynch มีรำคำแพง อตัรำ
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กำรเป็นสดัต ่ำกว่ำวิธีอื่น แต่มีข้อดี คือ ระยะเวลำสัน้ ไม่ต้องเร่ิมโปรแกรมใหม่เพรำะเป็นกำรฉีด อตัรำกำรผสมติดสูง

กวำ่วิธีอื่น 

สรุปผลการทดลอง 
 

แพะท่ีเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วย CIDR-G มีอตัรำกำรเป็นสดัสงูกว่ำกลุ่มอื่นอย่ำงมีนยัส ำคญั  แต่ไม่พบควำม

แตกตำ่งของอตัรำกำรผสมติด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ควรศกึษำเวลำท่ีเหมำะสมในกำรผสมเทียม จ ำนวน 1 ครัง้เพ่ิมเติม  เพ่ือลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร  
 

กิตตกิรรมประกาศ  
 

กำรวิจยันี ้ได้รับกำรสนบัสนุนงบประมำณจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  (วช.)และกรมปศสุตัว์  

คณะผู้ วิจัยขอขอบพระคณุ  ดร.มำลี อภิเมธีธ ำรง  ท่ีให้ค ำปรึกษำกำรด ำเนินงำนและตรวจทำนบทควำมวิจยั รวมทัง้

เกษตรกรเจ้ำของฟำร์มและเจ้ำหน้ำท่ีผสมเทียมในสงักดัศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำท่ีให้ควำม

ช่วยเหลือในด้ำนปฏิบตัิกำร และกำรเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีท ำให้กำรศกึษำวิจยัครัง้นีส้ ำเร็จลลุว่งด้วยดี  

เอกสารอ้างอิง  
 

นิวตัน์ ถำวระ อนนท์ เทืองสนัเทียะ และ บรรลือ กล ่ำพูล.  2550. กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วย      CIDR–G และ PGF2a 

ร่วมกบั PMSG ต่อกำรผสมติดของแพะพนัธุ์ซำเนน. วำรสำรเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศสุตัว์  ปีท่ี 2(ฉบบัท่ี 1). 
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ผลของฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งคร่ึงโดส ในการเหน่ียวน าการเป็นสัดด้วยวิธี Ovsynch 
 ในโคลูกผสมบราห์มันไทยพืน้เมืองในภาคใต้ของประเทศไทย 

 
จักรภพ  จันทร์สะอาด1   วิทยำ ขจีรัมย์2  อรุณ  ชมุแก้ว3 

 

บทคัดย่อ 

  

  วตัถุประสงค์ของงำนวิจัยนีเ้พ่ือศึกษำกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสัดด้วยวิธี   Ovsynch  โดยใช้ฮอร์โมนโกนำโด

โทรปินรีลิสซิ่งขนำดเตม็โดสและคร่ึงโดสและผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำตอ่อตัรำกำรผสมติดในโคลกูผสมบรำห์มนัไทย

พืน้เมืองในภำคใต้ของประเทศไทย  ท ำกำรศกึษำในโคจ ำนวน 218 ตวั ท่ีเคยมีลกูแล้วอย่ำงน้อย 1 ตวั แบ่งโคแบบสุ่ม

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 109 ตวั  กลุ่มท่ี 1(เต็มโดส) เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยกำรฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่ง

ขนำด 20 ไมโครกรัม เข้ำกล้ำมเนือ้ในวนัเร่ิมกำรทดลอง(D0)   7 วนัต่อมำ(D7)  ฉีดฮอร์โมนพรอสตำแกลนดินเอฟทู

แอลฟ่ำขนำด 500 ไมโครกรัมเข้ำกล้ำมเนือ้ และอีก 2 วันต่อมำ(D9)  ฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งขนำด 20 

ไมโครกรัม เข้ำกล้ำมเนือ้พร้อมท ำกำรผสมเทียมครัง้ท่ี  1  และท ำกำรผสมเทียมครัง้ท่ี 2 หลงัผสมเทียมครัง้แรก 24 

ชัว่โมง กลุ่มท่ี 2(คร่ึงโดส)เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยฮอร์โมนแบบเดียวกับกลุ่มท่ี 1 แต่ต่ำงกนัท่ีขนำดฮอร์โมนโกนำโด

โทรปินรีลิสซิ่งท่ีฉีดเป็นขนำด 10 ไมโครกรัม  ท ำกำรตรวจท้องโดยกำรล้วงตรวจผ่ำนทำงทวำรหนกั ในวนัท่ี 60 หลงัจำก

ผสมเทียม   จำกผลกำรทดลองพบว่ำกลุ่มท่ี 1(เต็มโดส) มีอตัรำกำรผสมติดเท่ำกบั 42.20%(46/109)  และกลุ่มท่ี 2 (คร่ึง

โดส) มีอตัรำกำรผสมติดเท่ำกับ  52.29%(57/109) ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ(P>0.05)  กำรศึกษำนี ้

แสดงให้เห็นวำ่กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งขนำดคร่ึงโดสและเตม็โดสมีประสิทธิภำพไม่

แตกตำ่งกนั 

 
 
 
 
 
ค าส าคัญ: ฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่ง คร่ึงโดส  ออปซิงค์ โคลกูผสมบรำห์มนัไทยพืน้เมือง 

เลขทะเบียนวิจยั 54(1)-0208-036 
1ศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ   ส ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลติปศสุตัว์ 
2ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดัสตลู   จงัหวดัสตลู 
3ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดัสงขลำ จงัหวดัสงขลำ 
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Effect of Half Dose GnRH in Ovsynch Regimen on Conception of Brahman-Thai Native Cross 
breds in Southern Thailand 

Jakkapop  Chansaad 1, Witaya  Khacheeram 2 and Arun  Chumkaew 3 

Abstract 

The objective of this study is to compare the effect of two different doses of Gondotrophin 

Releasing Hormone(GnRH) for estrous synchronization, Ovsynch, and  timed artificial insemination(TAI) on 

conception rates in Brahman-Thai Native cross breds. Two hundred and eighteen primiparous and 

multiparous cross bred cows in southern Thailand were randomly divided into 2 groups, group 1(full does, 

n=109) and group 2(half dose, n=109). Group 1: cows were given 20 µg GnRH, (I/M) on D.0, on D.7, 500 

µg PGF2 was injected (I/M). On D.9, again, 20 µg GnRH, I/M was administered. Group 2: cows were 

treated with the same protocol as group 1 except GnRH were given at 10 µg(half dose) on D.0 and D.9.  

Cows of both groups were TAI on D.9 (after the 2nd GnRH) and D.10.(24 hr. after 1st TAI).  Rectal 

palpation was performed for pregnancy diagnosis 60 days after TAI. The results yielded conception rates 

of group 1 was 42.20%(46/109) while group 2 was 52.29%(57/109) which showed no statistical difference 

of conception rates between the two groups (P>0.05). This study indicates that estrous synchronization 

using Ovsynch protocol of full or half GnRH recommended doses shows non significant different 

conception rates.  
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ค าน า 

 กำรเลีย้งโคในพืน้ท่ีภำคใต้ตอนล่ำงของประเทศไทยมกัท ำเป็นอำชีพเสริม  โดยเลีย้งแบบปล่อยในสวนผลไม้

หรือทุ่งหญ้ำสำธำรณะ  กำรผสมเทียมโคท่ีเลีย้งลกัษณะนีจ้ึงเป็นเร่ืองยำก เน่ืองจำกไม่สำมำรถจบัสดัได้อย่ำงถูกต้อง

และแม่นย ำ  กำรแก้ปัญหำท่ีนิยมอย่ำงหนึ่ งคือ  กำรใช้ฮอร์โมนในกำรเห น่ียวน ำให้ เกิดกำรเป็นสัด (estrus 

synchronization)  ซึ่งเป็นวิธีกำรท่ีใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผสมพันธุ์ทัง้ในโคนมและโคเนือ้  รวมทัง้สำมำรถใช้

ฮอร์โมนปรับวงจรสดัในแม่โคท่ีไม่มีควำมผิดปกติของอวยัวะสืบพันธุ์ (บันลือและสุดสำยใจ,2549)  กำรใช้ฮอร์โมนใน

กำรเปลี่ยนแปลงวงจรสดัมีหลำยวิธีเช่น กระตุ้นให้เกิดกำรสลำยตวัของคอร์ปัสลเูตียม(corpus luteum) ก่อนถงึก ำหนด

ตำมธรรมชำติ  โดยฮอร์โมนท่ีใช้คือ  พรอสตำ-แกลนดินเอฟทแูอลฟ่ำ(Prostaglandin,PGF2) หรือสำรสงัเครำะห์ เช่น 

โคโปรสเตนอล(Cloprostenol) หรือกำรใช้สำรโปรเจสโตเจ็นร่วมกบัฮอร์โมนพรอสต้ำแกลนดินเอฟทแูอลฟ่ำ  โดยสำรโป

รเจสโตเจ็นท่ีใช้มีอยู่หลำยรูปแบบอำทิเช่น  ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนชนิดสอดเข้ำช่องคลอด    หรือสำรนอร์เกสโตเมท

(norgestomet)ชนิดฝังใต้ผิวหนงับริเวณใบหู  แตเ่น่ืองจำกกำรด ำเนินกำรผสมเทียมโคเนือ้ในพืน้ท่ีภำคใต้ตอนลำ่งของ

ประเทศไทย  โดยเฉพำะ  5  จงัหวดัชำยแดนภำคใต้มีปัญหำควำมปลอดภยัเข้ำมำเก่ียวข้อง   ดงันัน้กำรเหน่ียวน ำกำร

เป็นสัดและผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำจึงเป็นสิ่งท่ีจ ำเป็น  โดยใช้ฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่ง(GnRH)ร่วมกับ

ฮอร์โมนพรอสต้ำแกลนดินเอฟทูแอลฟ่ำ โปรแกรมกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัและตกไข่รูปแบบนี ้ได้รับกำรพฒันำอย่ำง

มำก มีกำรใช้ในหลำยรูปแบบ ให้ผลดีและได้รับกำรยอมรับสูง  ซึ่งโปรแกรม  Ovsynch เป็นโปรแกรมพืน้ฐำน  กำร

เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัวิธีนีใ้ห้ผลเป็นท่ีน่ำพอใจทัง้กำรเหน่ียวน ำให้เป็นสดัและกำรผสมติด(Pursley et al., 1995)  ดงันัน้

โปรแกรม Ovsynch จึงเป็นทำงเลือกท่ีน่ำสนใจ  แต่เน่ืองจำกฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งมีรำคำแพง  กำรลดขนำด

ของฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งคร่ึงโดส แตใ่ห้ผลกำรกระตุ้นกำรเป็นสดัและอตัรำกำรผสมติดไม่แตกตำ่งจำกกำรให้

เต็มโดสจึงถูกน ำมำพิจำรณำ  ซึง่จะท ำค่ำใช้จ่ำยในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัลดลง ดงัมีกำรทดลองในต่ำงประเทศโดย 

Fricke et al.(1998)  ศกึษำขนำดของฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยวิธี  Ovsynch ใน

โคนม 2 ขนำดคือเต็มโดสและคร่ึงโดส พบว่ำมีอตัรำกำรเป็นสดัเท่ำกับ 84.90% และ 83.10% ตำมล ำดบั  และอตัรำ

กำรผสมติดเท่ำกับ   33.60% และ 35.10% ตำมล ำดับ  สอดคล้องกับกำรทดลองของ  Mckee(2004) ท่ีศึกษำ

เปรียบเทียบขนำดของฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยวิธี Ovsynch ในโคนม 4 ขนำดคือ

เต็มโดสและเต็มโดส  คร่ึงโดสและเต็มโดส เต็มโดสและคร่ึงโดส  คร่ึงโดสและคร่ึงโดส   พบวำ่อตัรำกำรผสมติดเท่ำกบั  

36%  28%  36%  และ 48% ตำมล ำดบั  

กำรทดลองนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษำผลของขนำดเตม็โดสและคร่ึงโดสของฮอร์โมน     โกนำโดโทรปินรีลิสซิ่ง

ในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยวิธี Ovsynch เพ่ือผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำต่ออตัรำกำรผสมติดในโคลกูผสมบรำห์

มนัไทยพืน้เมือง ในเขตรับผิดชอบของศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

กำรศกึษำนีใ้ช้แมโ่คเนือ้ลกูผสมบรำห์มนัไทยพืน้เมืองในพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุ สงขลำ ตรังและสตลู จ ำนวน 218 

ตวั เคยมีลกูแล้วอย่ำงน้อย 1 ตวั สมบรูณ์พนัธุ์  สขุภำพสมบรูณ์แข็งแรง  แมโ่คเหล่ำนีเ้ป็นโคของเกษตรกรที่มีกำรเลีย้ง

ดูแบบผูกล่ำมหรือปล่อยในทุ่งหญ้ำ ซึ่งเป็นลักษณะกำรเลีย้งดู พันธุ์และอำหำรสตัว์ท่ีเหมือนกัน ด ำเนินกำรทดลอง

เดือนมกรำคม 2554 ถงึเดือนกรกฎำคม 2555  ฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งท่ีใช้เป็นผลิตภณัฑ์รีเชพทอล(Receptal®)     

ประกอบด้วย บิวเซเรลิน อะซีเทต(Buserelin acetate,GnRH) 0.004 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  ฮอร์โมนพรอสตำ-แกลน

ดินเอฟทูแอลฟ่ำท่ีใช้เป็นผลิตภณัฑ์เอสตรูเมท(Estrumate®) ประกอบด้วยโคโปรสเตนอล(Cloprostenol,PGF2α)  250 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  ท ำกำรแบ่งแม่โคแบบสุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 109 ตวั  กลุ่มท่ี 1(เต็มโดส)เหน่ียวน ำกำร

เป็นสดัด้วยกำรฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรี-ลิสซิ่งขนำด 20 ไมโครกรัม เข้ำกล้ำมเนือ้ในวนัเร่ิมกำรทดลอง(D0)   7 วนั

ต่อมำ(D7)  ฉีดฮอร์โมนพรอสตำแกลน-ดินเอฟทูแอลฟ่ำขนำด 500 ไมโครกรัมเข้ำกล้ำมเนือ้ และอีก 2 วนัต่อมำ(D9)  

ฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทร-ปินรีลิสซิ่งขนำด 20 ไมโครกรัมเข้ำกล้ำมเนือ้พร้อมท ำกำรผสมเทียมครัง้ท่ี 1  และท ำกำรผสม

เทียมครัง้ท่ี 2 หลงัผสมเทียมครัง้แรก 24 ชัว่โมง  กลุม่ท่ี 2(คร่ึงโดส) เหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยฮอร์โมนแบบเดียวกบักลุม่

ท่ี 1 แตล่ดขนำดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งท่ีฉีดเป็น 10 ไมโครกรัม (รูปท่ี 1) 

            D0        D7        D9    D10 

รูปท่ี 1 กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยวิธี Ovsynch 

โคทุกตวัได้รับกำรผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำด้วยน ำ้เชือ้แช่แข็งขนำดหลอด 0.25 มิลลิลิตร ควำมเข้มข้นของ

ตวัอสจิุ 30 ล้ำนตวัตอ่หลอด ปลอ่ยน ำ้เชือ้ท่ีบริเวณคอมดลกู โดยเจ้ำหน้ำท่ีผสมเทียมคนเดียวกนัและน ำ้เชือ้แช่แข็งจำก

พ่อพนัธุ์เดียวกนั ท ำกำรตรวจท้องด้วยกำรล้วงตรวจผ่ำนทำงทวำรหนกัในวนัท่ี 60 หลงัจำกผสมเทียม   บนัทกึข้อมลูผล

กำรตรวจท้องและน ำข้อมลูที่ได้จำกกำรทดลองมำวิเครำะห์ทำงสถิติโดยใช้ไคสแควร์(chi-square) 

 

 

     กลุ่มทดลอง GnRH PGF2α GnRH+TAI1 TAI2 

กลุม่ท่ี 1(เตม็โดส) 20 µg 500 µg 20 µg  

กลุม่ท่ี 2(คร่ึงโดส)                   10 µg 500 µg 10 µg  
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

กำรทดลองเปรียบเทียบผลของฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยวิธี Ovsynch ใน

โคลกูผสมบรำห์มนัไทยพืน้เมืองในภำคใต้ของประเทศไทย ในขนำดท่ีแตกตำ่งกนัคือเตม็โดส(ขนำด 20 ไมโครกรัม)และ

คร่ึงโดส(ขนำด 10 ไมโครกรัม  ) พบวำ่ กลุม่ท่ี 1 

(เตม็โดส)มีอตัรำกำรผสมติด 42.20%  กลุม่ท่ี 2(คร่ึงโดส)มีอตัรำกำรผสมติด 52.29%  ไมแ่ตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั

ทำงสถิติ(P>0.05)(ตำรำงท่ี 1)    

 

ตำรำงท่ี 1 แสดงอตัรำกำรผสมติดจำกกำรผสมเทียม 

 
กลุม่ทดลอง                 จ ำนวนโค 

ท่ีเหน่ียวน ำ(ตวั) 

จ ำนวนโค 

ท่ีท้อง(ตวั) 

อตัรำกำรผสมติด 

(%) 

กลุม่ท่ี 1 (เตม็โดส) 109 46 42.20 

กลุม่ท่ี 2 (คร่ึงโดส)          109 57 52.29 

 

จำกผลกำรทดลองสำมำรถเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัและมีอตัรำกำรผสมติดสอดคล้องกบักำรทดลองของ Fricke 

et al.(1998)  ท่ีศกึษำขนำดของฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยวิธี Ovsynch ในโคนม 2 

ขนำดคือเต็มโดสและคร่ึงโดส พบว่ำมีอตัรำกำรเป็นสดัเท่ำกบั 84.90% และ 83.10% ตำมล ำดบั  และอตัรำกำรผสม

ติดเท่ำกบั  33.60% และ 35.10% ตำมล ำดบั(ไม่แตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ) และสอดคล้องกบักำรทดลอง

ของ Mckee(2004) ท่ีศึกษำเปรียบเทียบขนำดของฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งในกำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยวิธี  

Ovsynch ในโคนม ระหว่ำงขนำดเต็มโดสและคร่ึงโดส   พบวำ่อตัรำกำรผสมติดเท่ำกบั 36%  และ 48% ตำมล ำดบั(ไม่

แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ)   เช่นเดียวกบั Yamada et al.(2002) ได้ท ำกำรลดขนำดฮอร์โมนโกนำโดโทรปิ

นรีลิสซิ่งคร่ึงโดสในโคนม พบวำ่อตัรำกำรผสมติดไมแ่ตกตำ่งกนัคือขนำดเตม็โดส  59.5% และขนำดคร่ึงโดส  61.1%     

นอกจำกนีไ้ด้มีนกัวิจยัหลำยคนท่ีได้ด ำเนินกำรทดลองเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยวิธี Ovsynch ในโคเนือ้และมี

อัตรำกำรผสมติดใกล้เคียงกับกำรทดลองนี  ้เช่น Williams et al.(2002) ได้ทดลองในโคเนือ้ลูกผสม Bramahn-

Hereford  มีอัตรำกำรผสมติดเท่ำกับ  42.4%  Martinez et al.(2002)  ทดลองในโคเนือ้ลูกผสมมีอัตรำกำรผสมติด

เท่ำกับ  44.8%  Taponen(2009) ทดลองในโคพันธุ์ชำโรเลย์มีอัตรำกำรผสมติด 51.5% (67/130)  Kawate et 

al.(2004)  ทดลองในโคเนือ้พนัธุ์  Japanese Black  มีอตัรำกำรผสมติดเท่ำกบั  47.7% (18/38)  และ Sakase et al.( 

2005)   ทดลองในโคเนือ้พนัธุ์ Japanese Black  มีอตัรำกำรผสมติดเท่ำกบั  48.6% (17/35)   
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 จำกผลกำรศกึษำพบวำ่ขนำดของฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งคร่ึงโดส  สำมำรถเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัและท ำ

กำรผสมเทียมแบบก ำหนดเวลำ มีอตัรำผสมติดไม่แตกต่ำงจำกฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งขนำดเต็มโดส เน่ืองจำก

ฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งขนำด 50 ไมโครกรัม สำมำรถท ำให้เกิดกำรหลั่งฮอร์โมนลูทีไนซิ่ง  (Luteinizing 

Hormone;LH) ได้ใกล้เคียงกบัขนำด 100 ไมโครกรัม ซึง่บ่งชีว้่ำกำรใช้ฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งคร่ึงหนึ่งของขนำด

ท่ีแนะน ำ(100 ไมโครกรัม, Merial Animal Health,Product insert) ก็มีประสิทธิภำพในกำรท ำให้เกิดกำรตกไข่ใน

โปรแกรม Ovsynch ได้ (Fricke et al., 1998)  นอกจำกนี ้Yamada et al.(2002) ได้ทดลองฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรี

ลิสซิ่งขนำด 100 และ 50 ไมโครกรัม  พบวำ่ฮอร์โมนลทีูไนซิ่งจะมีระดบัสงูสดุ(peak) มำกกวำ่ 5 นำโนกรัมตอ่มิลลิลิตร

ภำยใน 120 นำที  และจะกลบัสู่ระดบัปกติภำยใน 5-6 ชัว่โมง ไม่แตกต่ำงกนัระหว่ำงขนำด 100 และ 50 ไมโครกรัม 

สรุปวำ่ไม่มีควำมแตกตำ่งกนัทัง้ Follicular wave, Ovulation synchronization rate, อตัรำกำรผสมติดและกำรท ำงำน

ของ    คอร์ปัสลเูตียม(corpus luteum function)   Rajarnahendran et al.(1998) ได้รำยงำนกำรทดลองฉีดฮอร์โมนโก

นำโดโทรปินรีลิสซิ่ง(Buserelin) ขนำด 8 ไมโครกรัม พบว่ำระดบัฮอร์โมนลูทีไนซิ่งจะสูงสุดภำยใน 60 นำทีหลงัฉีด  มี

ปริมำณมำกกวำ่ 15 นำโนกรัมตอ่มิลลิลิตรภำยใน 180 นำที  และจะกลบัสูร่ะดบัปกติภำยใน 300- 360 นำที รวมทัง้ท ำ

ให้เกิดกำรตกไข่ของฟอลลิเคิลชนิด Dominant ได้   Seguin et al.(1976) ได้ด ำเนินกำรฉีดฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรี

ลิสซิ่งขนำด 25 50 100 150 และ  250 ไมโครกรัม พบว่ำฮอร์โมนลทีูไนซิ่งมีระดบัสงูสดุประมำณ 2 ชัว่โมงหลงัฉีดและ

ระดบัควำมเข้มข้นของฮอร์โมนลูทีไนซิ่งในกระแสเลือด(Serum luteinizing hormone concentration)ไม่แตกต่ำงกัน

อย่ำงมีนยัส ำคญั  

 กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสัดในโคด้วยวิธี  Ovsynch เป็นวิธีกำรท่ียอมรับกำรอย่ำงแพร่หลำย เน่ืองจำกใน

ต่ำงประเทศมีค่ำแรงงำนสงูมำก กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัและก ำหนดเวลำผสมเทียมโดยไม่ต้องสงัเกตกำรเป็นสดัจึง

ถกูน ำมำใช้ โดยเฉพำะในฟำร์มท่ีมีปัญหำท่ีไม่สำมำรถจบัสดัได้ถูกต้อง(Ahmadzadeh,2011) แต่ก็ยงัมีปัญหำท่ีส ำคญั

คือคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรสงูมำก  โดยเฉพำะคำ่ฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่ง ดงันัน้ลดขนำดของฮอร์โมนโกนำโด

โทรปินรีลิสซิ่งคร่ึงหนึง่สำมำรถประหยดังบประมำณได้ 55.36 เปอร์เซน็ต์ตอ่ตวั ซึง่สอดคล้องกบั Fricke et al.(1998) ท่ี

สำมำรถประหยัดค่ำฮอร์โมน  6.40 USDต่อตัว  และ Mckee(2004) ประหยัดค่ำฮอร์โมนได้   6.80 USDต่อตัว  

นอกจำกนีโ้คเนือ้ในพืน้ท่ีสว่นใหญ่จะไมเ่ช่ือง สะบดัและเตะ ท ำให้กำรปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ีมีควำมยุ่งยำก ดงันัน้ปริมำณ

ฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งท่ีลดลงคร่ึงหนึ่ง(จำก 5 มิลลิลิตรเป็น 2.5 มิลลิลิตร) ย่อมท ำให้ผู้ปฏิบตัิลดควำมยุ่งยำก

ได้ เพรำะเวลำ 2-3 วินำที ก็อำจโดนเตะ โดนสะบดัได้ 

สรุปการทดลอง 

กำรเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัด้วยวิธี Ovsynch ในโคลกูผสมบรำห์มนัไทยพืน้เมืองในภำคใต้ของประเทศไทยโดย

ใช้ฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งขนำดคร่ึงโดส (10 ไมโครกรัม) สำมำรถเหน่ียวน ำกำรเป็นสดัและท ำกำรผสมเทียม
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แบบก ำหนดเวลำจ ำนวน 2 ครัง้ มีอตัรำกำรผสมติดไม่แตกต่ำงจำกฮอร์โมนโกนำโดโทรปินรีลิสซิ่งขนำดเต็มโดส (20 

ไมโครกรัม)   

ข้อเสนอแนะ 

 ควรศกึษำกำรผสมเทียม 1 ครัง้เพ่ิมเติม เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรผสมเทียม จำกกำรเดินทำง คำ่วสัดอุปุกรณ์

และเวลำ  

กิตตกิรรมประกาศ 

กำรวิจัยนีไ้ด้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)และกรมปศุสัตว์ คณะผู้ วิจัย

ขอขอบพระคณุนำยสตัวแพทย์วิบูลย์ เย่ียงวิศวกูร  ดร.มำลี อภิเมธีธ ำรง ท่ีให้ค ำปรึกษำกำรด ำเนินงำน  นำยสมศกัด์ิ 
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การใช้เทคนิค Immunohistochemistry ในการตรวจหาเชือ้ไวรัส 
โรคปากและเท้าเป่ือยไทป์โอในเนือ้เยื่อโค   

 
ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ* ปรำณี รอดเทียน 

 
บทคัดย่อ 

 
น ำเทคนิค Immunohistochemistry(IHC) มำใช้ในกำรตรวจหำเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยไทป์โอใน

เนือ้เย่ือท่ีผ่ำนกำรตรึงด้วยน ำ้ยำฟอร์มำลินและฝังในพำรำฟินโดยเนือ้เย่ือดงักลำ่วได้จำกกำรฉีดเชือ้ไวรัสโรคปำกและ
เท้ำเป่ือยไทป์โอ สเตรนโออดุรธำนี/87 ในโคสขุภำพดีอำย ุ6 เดือน จ ำนวน 5 ตวั และเพ่ือตรวจสอบปฏิกิริยำไมจ่ ำเพำะ
ตอ่เชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยไทป์อื่น ได้น ำเนือ้เย่ือโคสขุภำพดีอำยุ 6 เดือนท่ีได้รับเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือย
ไทป์เอ สเตรนเอลพบรีุ/2012 และไทป์เอเชียวนั สเตรนเอเชียวนันครปฐม/87 จ ำนวนไทป์ละ 2 ตวั ร่วมท ำกำรทดสอบ
ผลพบปฏิกิริยำบวกเฉพำะในเนือ้เย่ือโคกลุม่ท่ีฉีดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยไทป์โอ สเตรนโออดุรธำนี/87 ทกุตวัโดย
พบปฏิกิริยำปำนกลำงถงึรุนแรงและมีปริมำณน้อยถงึมำก ท่ีเซลล์บริเวณเนือ้ตำยและลอกหลดุของเย่ือบลุิน้(5/5) และ
เนือ้เย่ือระหวำ่งกีบท่ีชัน้ stratum spinosumและ stratum basale (2/5)นอกจำกนีพ้บปฏิกิริยำปำนกลำงและมีปริมำณ
น้อย ในเซลล์เย่ือบผิุวของ dorsal soft palate (1/5)กำรเปลี่ยนแปลงทำงจลุพยำธิวิทยำในกลุม่โคดงักลำ่วพบท่ีเย่ือบุ
ลิน้(5/5),ปอด(5/5), ไต (4/5), ตอ่มน ำ้เหลือง mediastinal 4/5), ตอ่มน ำ้เหลือง mandibular(4/5), เนือ้เย่ือระหวำ่งกีบ 
(3/5),หลอดลม (3/5),ม้ำม (2/5), เหงือก (2/5), กลอ่งเสียง (2/5)และ epiglottis (1/5) โดยมีลกัษณะกำรอกัเสบ ร่วมกบั
กำรลอกหลดุและเนือ้ตำยท่ีบริเวณ lamina propriaของเย่ือบลุิน้ เย่ือบเุนือ้เย่ือระหวำ่งกีบ เหงือกและepiglottis พบ
กำรอกัเสบแบบเรือ้รังของหลอดลม และกำรอกัเสบของปอดและไตลกัษณะ sub-acute interstitial pneumoniaและ 
chronic interstitial nephritisตำมล ำดบันอกจำกนีพ้บกำรกดภมูิคุ้มกนัไมรุ่นแรงในอวยัวะระบบน ำ้เหลืองได้แก่ ม้ำม 
และตอ่มน ำ้เหลืองmediastinal และ mandibularจำกกำรศกึษำในครัง้นีส้รุปได้วำ่เทคนิค IHC ให้ผลดีในกำรตรวจหำ
เชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยไทป์โอ โดยมีควำมจ ำเพำะและไมม่ีปฏิกิริยำข้ำมกบัเชือ้ไวรัสโรคปำกละเท้ำเป่ือยไทป์อื่น 
ได้แก่ ไทป์เอ และเอเชียวนั จำกปฏิกิริยำท่ีพบแสดงถงึควำมสำมำรถของmouse against FMDV type O monoclonal 
antibodyซึง่เป็นสิ่งส ำคญัในกำรตรวจจบัเชือ้ไวรัสทัง้ท่ีมีปริมำณมำกและปริมำณน้อยได้ ทัง้นีเ้นือ้เย่ือส ำคญัท่ีมีโอกำส
พบเชือ้ไวรัสได้แก่เนือ้เย่ือท่ีมีรอยโรคเนือ้ตำยและลอกหลดุโดยเฉพำะ เย่ือบลุิน้ และเนือ้เย่ือระหวำ่งกีบ จงึสำมำรถน ำ
เทคนิค IHC มำใช้เป็นทำงเลือกในกำรตรวจหำเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยไทป์โอได้ซึง่เป็นวิธีท่ีมีควำมถกูต้อง
แมน่ย ำ และใช้เวลำเพียง 2 วนันบัตัง้แตเ่นือ้เย่ือได้ผ่ำนกำรตรึงด้วยน ำ้ยำฟอร์มำลินและฝังในพำรำฟิน 

 
ค าส าคัญ : โรคปำกและเท้ำเป่ือยไทป์โอ, เทคนิค IHC, เยื่อบลุิน้, เนือ้เยื่อระหวำ่งกีบ 
สถำบนัสขุภำพสตัว์แหง่ชำติ 50/2 เกษตรกลำง จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
*ผู้ เขียนผู้ รับผิดชอบtuangthongp@dld.go.th 
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Using of Immunohistochemistry Technique for Detection of  
Footand Mouth Disease Virus (FMDV) Type O in Cattle Tissues 

 
Tuangthong Patchimasiri*  Pranee Rodtian 

 
Abstract 

 
Detection of FMDVtype O using Immunohistochemistry technique (IHC) was performed on 

formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues obtained from cattle originally inoculated withFMDV type 
O strain O Udornthani/87, FMDV type A strain A Lopburi/2012 and FMDV type Asia-1 strain Asia-1 
Nakornpathom/87 to consider the cross reaction.The number of animals used for these inoculations were 
5, 2 and 2 healthy6 months old cattle respectively.The positive IHC results were found in cattle tissues 
inoculated withFMDV type O strain O Udornthani/87only. The moderate to strong positive results were 
observed in epithelial cells of erosive and necrotic tongue epithelium (5/5), stratum spinosum and stratum 
basale of interdigital skin (2/5). The mildpositive results were noticedin a few epithelial cells of the dorsal 
soft palate (1/5). The microscopic changes inthe organs and tissues of cattle inoculated with FMDV type O 
strain O Udornthani/87 were remarked intongue epithelium (5/5), lung(5/5),kidney (4/5), mediastinal lymph 
node (4/5), mandibular lymph node (4/5), interdigital skin(3/5),trachea (3/5),spleen (2/5), gum (2/5), larynx 
(2/5) and epiglottis (1/5). The changes of tissues were characterized by inflammation, necrosis and 
sloughing in tongueepithelium, interdigital skin,gumand epiglottis. In addition, chronic tracheitis, sub-acute 
interstitial pneumonia and chronic interstitial nephritiswere found in tracheas, lungs and kidneys 
respectively.  The mild immuno-suppression was found inspleen, mediastinal and mandibular lymph 
nodes.From the current study, IHC techniqueshowed magnificent results and it was able to detect the few 
aggregated FMDV type O antigenslocated in the infected cells.  The key elementsfor IHC method to 
effectively detect FMDV type Owerethe specific mouse monoclonal antibodyand the erosive or necrotic 
tissues obtained from tongue or interdigital skin. The IHC technique is an alternatively diagnostic method 
for detection of FMDV since it is specific and sensitive. This technique can be performed completely within 
2 days after obtaining FFPE tissue block. 

 
Key words :FMDV type O, IHC, tongue epithelium, interdigital skin 
National Institute of Animal Health, 50/2, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900 
*corresponding author:tuangthongp@dld.go.th 
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Introduction 
 
Foot and mouth disease(FMD),caused by FMD virus (FMDV),is the most contagious disease and 

has a great potential for causing severe economic loss ofall cloven hoofed animals of the order 
Artiodactyla include cattle, swine, sheep, goats, water buffaloes and yak, as well as in wildlife or captive 
wildlife of this order including African buffalo, bison, moose, elephants, 
chamois,giraffes,wildebeest,blackbuck,warthogs, kudu, impala and several species of deer, antelopes 
and gazelles. Experimental infections could induce in alpacas, llamas and Bactrian camels. Besides, 
FMDV is able to infect hedgehogs, bears, armadillos, kangkaroos, nutias and capybaras that are the 
animals out of the Artiodactyla(CFSPH Technical Fact Sheets, 2015). The disease is endemic in many 
countries in Asia, Africa, Middle East, some part of Europe and some countries in South America, except in 
Australia, New Zealand, Indonesia, Middle America and North America. FMD becomes critical challenges 
of livestock production and exportation countries, since it has affected animal health, animal production 
and international trade.Vesicular formationin and around the mouthand buccal mucosa, on the feet, teats 
and mammary glands is the hallmark lesionsand cause severe illness in animals especially when the 
vesicles rupture. The disease is notable for high morbidity and very low mortality except in sucklingswhich 
are easily dead because of myocarditis (seen as tiger-heart) and lacking of milk from their mothers. If FMD 
spreads into susceptible flocks, morbidity rate could be 100% especially in the crowded ones.The animals 
are suffered and their production of meat and milk are declined for long period (Arzt et al., 2011;Brown et 
al., 2007;Merck Veterinary Manual, 2015; OIE Terrestrial Manual, 2012; OIE Terrestrial Manual, 2015). 

FMDV is ssRNA virus of the genusAphthovirus in the Picornaviridaefamily. The virion is an 
icosahedral particleand measures approximately 22 nm. It is highly tolerant to various circumstances but is 
sensitive or inactivated by sunlight and moderate acidity.There are 7 serotypes of FMDV, namely O, A, C, 
SAT-1, SAT-2, SAT-3, and Asia-1 which the occurrent areas are different such as O, A, C, SAT-1, SAT-2 
and SAT-3 occur in Africa;O, A, C and Asia-1in Asia; and O, A, C in Europe and South America. The 
infection with any one serotype does not confer immunity againstanother (Brown et al., 2007 ;Callis and 
Gregg, 1992 ; Mann and Sellers, 1990).When FMDV infects a cell of animals, their linear RNA is released 
and is used as a template to produce FMDV proteins (IAEA TECHNICAL DOCUMENT 1546, 2007).The 
virus spreads from sick animals through direct contact and respiration, importantly, FMDV is easily 
distribution by various situations such as the importation of infected animals, the contamination of FMDV on 
the barns, vehicles, materialsin the farms and clothes, as well as wind. (OIE Terrestrial Manual,2015). 
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The significant route of transmission is inhalation of aerosolized virus. The virus replicates in 
pharynx, soft palate (Monaghan et al., 2005) and nasopharyngeal tissues (Windsor et al., 2011)then 
spread via blood to the surface epithelium and develop the hallmark lesions characterized by epidermal 
vesicles on oral and foot or teats in lactating animals and become erosion when they rupture.The existent 
of the virus in the lesions is seldom beyond day 11 of clinical signs.(Brown et al., 2007).FMDV can be 
found in all secretion and excretions from acutely infected animals, including expired air, saliva, urine, 
feces, and various tissues, in addition, in milk and semen 4 days before clinical signs appear(OIE 
Terrestrial Manual,2015;CFSPH Technical Fact Sheets, 2015).There are various FMDV or FMD viral RNA 
detected tissueswhich are able to use for diagnosis of FMD such asdorsal nasopharyngeal, dorsal soft 
palate, palatine tonsil, epiglottis, larynx, oesophageal-pharyngeal tissue, mandibular lymph node, 
retropharyngeal lymph node, thyroid, trachea, lung, cardiac muscle, tongue epithelium and interdigital skin 
of dead animals (Arzt et al., 2010; Arzt et al., 2011; Arzt et al., 2014; Juleff et al., 2008;OIE Terrestrial 
Manual, 2012;Phacheco et al., 2015Tunca et al., 2008).Cattle are carrier since FMDV is able to survive in 
oesophageal-pharyngeal part of animals more than 28 days or until 3 years after, meanwhile, goats and 
sheep are carrier forafew months but swine is not.(OIE Terrestrial Manual,2012). 

There are several diagnostic techniques for FMD such as virus isolation, serology using enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA), complement fixation test (CFT) andnucleic acid recognition methods 
using RT-PCR orReal time RT-PCR (IAEA TECHNICAL DOCUMENT 1546, 2007;Longjam et al., 2011;OIE 
Terrestrial Manual, 2012).However, these techniques are inadequate for providing information regarding 
microscopic viral localization to specific anatomic tissue regions or individual cell types. When such data 
are required, investigators may utilize immunohistochemistry technique (IHC), fluorescent antibody 
technique (FAT), in situ hybridization (ISH) or FA-confocal microscopy (CFM). 
 In Thailand, 3 types of FMDV include O, A and Asia-1are sporadic in some part of the country.The 
diagnosis is performed by conventional methods compose of virus isolation, ELISA, CFT,RT-PCR or Real 
time RT-PCR, however, IHC technique has not been established. In this study, we stainedformalin-fixed 
paraffin-embedded (FFPE) tissues of bovine origin inoculated withFMDV type Oby IHC technique using 
mouse anti-FMDV type O monoclonal antibody to detect FMDV type O and confirm specificity by checking 
cross reaction in differentFMDV FFPE tissues of bovine origin inoculated with FMDV type A and Asia-1. 
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Materials and Methods 
 
Source of samples 
 All work described herein was performed within the biosafety level 3 containment facility at the Bureau of 
Veterinary Biologics, Department of Livestock Development, Thailand. Tenyoung Thai-native healthy cattle aged 
6months were used in this study; cattle no. 1-5, 6-7 and 8-9 were inoculated via intradermolingual route with FMDV 
type O strain O Udornthani/87, FMDV type A strain A Lopburi/2012 and FMDV type Asia-1 strain Asia-1 
Nakornpathom/87 amount104BID50(50% bovine infectious dose)respectively, in addition, cattle no. 10 was 
inoculated with phosphate buffered saline used as a control animal. Then all cattle were observed clinical signs 
and lesions andwere euthanized by overdosage of sodium pentobarbitone5 days after inoculation. Necropsy and 
routine histopathology were performed. Tissue specimens revealed and without gross lesions such asdorsal 
nasopharyngeal, dorsal soft palate, palatine tonsil, epiglottis, larynx, oesophageal-pharyngeal tissue, mandibular 
lymph node, tracheobronchial lymph node, trachea,tongue epithelium, interdigital skin, coronary band, lung, 
cardiac muscle, liver, spleen and kidney were collected and sent to pathology laboratory, National Institute of 
Animal Health. Meanwhile, the particular tissue specimens that found FMD lesions from FMDV inoculated cattle as 
well as tissue samples such as tongue and interdigital skin from cattle no. 10 were sent to Regional Reference 
Laboratory for Foot and Mouth Disease in South East Asia (RRL) to confirm FMDV by ELISA typing(Roeder and  
LeBlanc Smith, 1987). 
Sample preparation for ELISA typing 
Tissue samples had to be extracted before diagnosis as follows: weighed tissue sample and cut into small 
pieces using sterile scissors, ground the samples in sterile sand in a sterile pestle and mortar, added 0.4 
M phosphate buffered saline (PBS) in ground sample giving a 10% suspension (w/v), centrifuged to clarify 
the suspension on a refrigerated centrifuge at 700 g for 15-20 min, collected supernatant and filter by 0.45 
µm syringe filter then transferred filtered supernatant into multiple tubes for FMD diagnosis. 
ELISA typing 
 The principle of ELISA typing is a qualitative assay for the identification of viral serotype by using indirect 
double antibody sandwich ELISA. Samples for this assay were suspension of tissue extracts. The procedure of 
ELISA typing as follows: coating of ELISA plate performed by preparing working dilutions of rabbit trapping 
antibody against the suspected types of FMDV and normal rabbit serum using coating buffer (0.05 M carbonate 
bicarbonate buffer; pH 9.5) then dispensed 50 µl per well of ELISA plate. To Incubate the coated ELISA plate on 
an orbital shaker at 200 revolutions per minute (rpm) in a 37๐C incubator for 60 min or incubated overnight at 4๐C. 
Washed the ELISA plate five times with PBS and tapped the plate dry. Prepared control antigen and test sample in 
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microtubes made three 2 fold serial dilution by using ELISA diluent and add into ELISA plate and incubated at 37๐

C on microplate shaker at 200 rpm for 60 min. Washed the ELISA plate five times with PBS and tapped the plate 
dry. Prepared working dilutions of guinea pig detecting antibody against the suspected types of FMDV and normal 
guinea pig serum by diluting with blocked diluents (ELISA diluents containing 5 % skimmed milk) and dispensed 
50 µl/well of dilution.Placed on microplate shaker in a 37°C incubator for 30 min. Washed the ELISA plate five 
times with PBS and tapped the plate dry. Added 50 µl/well of working dilution of horseradish peroxidase conjugate 
using blocked diluent and incubated at 37๐C on microplate shaker for 30 min. To wash the ELISA plate five times 
with PBS and tapped the plate dry.Added 100 µl of 3, 3'5, 5' tetramethylbenzidine (TMB) substrate into each well 
and left for 20 min at room temperature.Added 50 µl/well of 1N H2SO4to stop reaction of substrate. Interpretation 
of the test results that’s wells containing positive samples to specific FMDV serotype were shown in yellow and the 
optical density was read by ELISA reader at 450 nm. 
Pathological samples 

FFPE tissue blocks from the collected specimens were done. Each block wasserial sectioned for 3 
tissue sections at 2-6 micron thickness.Onetissue section wasmounted on a glass slide for haematoxylin& 
eosin (H&E) stain(Luna, 1968) and the remaining were mounted on 2electro-statically chargedglass 
slidesfor IHC stain. All tissue sections were incubated in oven at 60oC for 30 minutes and storedat room 
temperature. 
Primary antibody used for IHCtechnique 
 Mouse against FMDV type O monoclonal antibody kindly contributed by National Institute of 
Animal Health (NIAH), National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Japan was used to 
detect FMDV type O antigeninFFPE tissue sections. 
FFPE tissue block controlused for IHCtechnique 
 FFPE FMDV type O tissue control block kindly contributed byNIAH, NARO, Japan was also serial 
sectioned and mounted on 2electro-statically charged glass slides for IHC stain running with collected 
specimens. 
IHC technique 
All FFPE tissue-sections were deparaffinized in 3 changes of xylene 3 minutes each, then rehydratedby 
transferred into 100% ethanol for 3 changes 3 minutes each followed by 95%ethanol for 3 changes 3 
minutes each and put into distilled water for 5 minutes. The sections were dip into 10mM sodium citrate 
buffer and performed antigen retrieval by microwave ovenat 750 watts 5 minutes twice, then cooled down 
for 20 minutes and brought to running water for 3 minutes. To block endogenous peroxidase activity, the 
sections were incubated in 3% hydrogenperoxide in methanol solution at room temperature for 30 
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minutes.After that, they were rinsed in 150 ml of PBS for 3 changes 5 minutes each. To performed protein 
blocking, 10% normal goat serum followed by skim milk 20 minutes each were used. Then, the sections 
were incubatedovernight in moisture chamber with mouse against FMDV type O monoclonal antibody 
(NIAH, NARO, Japan) dilution 1:8 at 4๐C in refrigerator. Meanwhile, duplicates or negative control tissue 
sections were stained identical treatment with the exception of primary antibody. After another rinsing in 
PBS for 3 changes 5 minutes each, horseradishperoxidase (HRP) - labeled dextran polymer conjugated to 
immunoglobulins (Polymer/HRP)(EnVisionTMsystem, rabbit/mouse) (DAKO.; Denmark, A/S) was dropped 
onto the slides in moisture chamber for 15 minutes. The sections were again rinsed in 150 ml of PBS for 3 
changes 5 minutes each, followed by shortly rinsed in distilled water. Then, the sections were added 3-
amino-9-ethylcarbazole (AEC)as substate-chromogenin moisture chambers for 5minutes and shortly rinsed 
in distilled water twice.The sections werecounterstained with Mayer’s haematoxylin for 5-10 seconds, 
brought to running water for 10 minutes, put into distilled water,mounted with glycergel 
(DakoCytomation.;Carpinteria, CA, USA) and investigatedunder light microscope.Determination of a 
positive IHC result required the presence of a cell-associated signal with no similar signal present on either 
of the negative controls from the same run. 

 
Results 

 
Clinical and gross findings 
 All cattle except cattle no. 10 showed clinical signs 1-2 days after inoculation include pyrexia of 
~104° F. Then, FMD vesicles revealed within 2 – 3 days after inoculation followed by rapidly ruptured and 
created ulcerative or erosion and necrotic lesions in some parts of the body as shown in table 1composed 
of tongue epithelium, interdigital skin and gum. In the details, slightly to severe erosion and necrosis 
revealed in tongue epithelium, interdigitalskin and gum off cattle no.1-8; 1, 2, 3, 6 and 9; and 3-4 
respectively. 
FMDV ELISA typing 
            FMDV ELISA typing of cattle no. 1–5, 6-7, 8-9 and 10 found FMDV type O, A, Asia-1 and negative 
respectively (Table 2). 
Microscopic findings from FMDV type O strain O Udornthani/87inoculated group 
 Microscopic changings(as shown in table 3) were found intongue epithelium (5/5), interdigital 
skin(3/5),gum (2/5), larynx (2/5), epiglottis (1/5), trachea (3/5),lung(5/5),kidney (4/5), spleen (2/5), 
mediastinal lymph node (4/5), and mandibular lymph node (4/5), meanwhile, the remaining tissues include 
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dorsal soft palate, dorsal nasopharyngeal, coronary band, cardiac muscle, palatine tonsil, oesophageal-
pharyngeal tissue andliver showed no specific lesions.The details of the microscopic findings 
characterized byseverely necrosis and sloughing of epithelium with sub-acute to chronic inflammation in 
lamina propria of tongue, severely necrosis and sloughing of epidermis with sub-acute to chronic 
inflammation in dermis of interdigital skin,severely necrosis and sloughing of epithelium with sub-acute to 
chronic inflammation of sub-epitheliumin gum, slightly necrosis and sloughing of epithelium with sub-acute 
to chronic inflammation of lamina propriain larynx,and slightly chronic inflammation in epiglottis. Trachea 
revealed slightly sub-acute to chronic tracheitis. Lungs and kidneys revealed moderately sub-acute 
interstitial pneumonia and slightly to moderately chronic interstitial nephritis respectively. Spleen was found 
slightly lymphoid depletion in red pulp. Mediastinal and mandibular lymph nodesshowed slightly lymphoid 
depletion and necrosis in lymphatic follicles. 
IHC analysis in FMDV inoculated cattle 
 In IHC stainingof alltissue sections,FMDV type O was detected in FFPE FMDV type O tissue control 
sections (contributed by NIAH, NARO, Japan) and FFPE tissue sections fromFMDV type O strain O 
Udornthani/87 inoculated group (cattle no. 1-5) without background, meanwhile, no detectable signals 
were found in FFPE tissue sections from FMDV type A strain A Lopburi/2012 inoculated group (cattle no. 6-
7), FMDV type Asia-1 strain Asia-1 Nakornpathom/87  inoculated group(cattle no. 8-9) andcattle no. 10 
(Table 4). The positive IHC result (as shown in figure no. 1-3) revealed the presence of a cell-associated 
signal in cytoplasm of various tissues composed of tongue epithelium, interdigital skin and dorsal soft 
palate of cattle no. 1-5, no. 1 and 3, and no. 5 respectively. In the tongues there were strong staining in the 
epithelial cells, as well as, in the stratum spinosum and stratum basale of the interdigital skin. In the dorsal 
soft palate, there were mild staining in a few epithelial cells. 
 

Discussion 
 
 In this study, the IHC staining results of all tissue sections were found that the mouse against 
FMDV type O monoclonal antibody (NIAH, NARO, Japan) provided excellent sensitivity and specificity 
without background in FFPE tissue sections from FMDV type O strain O Udornthani/87inoculated group 
without cross reaction in FFPE tissue sections from FMDV type A strain A Lopburi/2012 and FMDV type 
Asia-1 strain Asia-1 Nakornpathom/87 inoculated group. In FMDV type O strain O Udornthani/87 
inoculated group, the most strong positive IHC results revealed the presence of a cell-associated signal in 
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cytoplasm of epithelial cells in necrotic area of tongue epithelium, as well as, in the particular layers of 
epidermis of the interdigital skin include stratum spinosum and stratum basale, meanwhile, there were mild 
staining in few epithelial cells of the dorsal soft palate. The remaining organs revealed IHC negative 
staining particularly inpharyngeal and  nasopharyngeal tissues which is the initial replication sites of FMDV 
(Monaghan et al., 2005; Windsor et al., 2011)  as well as the earliest site of microscopic localization of 
FMDV (Arzt et al., 2010).Also, IHC negative staining were presented in trachea, lungs, kidneys, spleen, 
mediastinal and mandibular lymph nodes which were microscopically changed composed of chronic 
tracheitis, sub-acute interstitial pneumonia, chronic interstitial nephritis and lymphoid depletion 
respectively.For the significant lesion, myocarditis (seen as tiger-heart), could not been found in every 
cattle because they were not at suckling age. From these results meant that the targeted cells of FMDV 
type Owere epithelial cells of tongue and epidermis of the interdigital skin which FMDVreplicated to a high 
level and lesions normally formed which is as same as Monaghan et al. (2005).For the IHC technique, 
there are various methods for the antigen retrieval step such as using enzymes, microwave and autoclave, 
our study used microwave which was done well. In addition, we used 3-amino-9-ethylcarbazole (AEC)as 
chromogen to present the positive reaction, resulting that the red colour of AEC made obviously 
observation and well differentiated from black colour of melanin pigments which is easily found in animal 
skin. 
AccordingtoOIE Terrestrial Manual 2012, laboratory diagnosis is usually performed via antigen capture–
ELISA or serotyping ELISA which is the preferred method for countries with endemic FMD for viral antigen 
detection and serotyping, however, IHC technique is useful for the detection of FMDV in infected tissues 
(Arzt et al., 2009;Gulbaharet al., 2007;Moniwa et al., 2012; Stenfeldt et al., 2014) and for analyze the 
pathogenesis of FMD because of its positive reactions indicate the viral antigens in infected cells. From the 
current study, IHC technique presented magnificent results for we obviously seen the viral antigen in the 
infected cells even in the few antigen aggregated epithelial cells found in dorsal soft palate. Importantly, 
the mouse against FMDV type O monoclonal antibodywas the key element which was able to diagnoseand 
confirm FMDV type O in suspected tissues. The tissues of choice should be the tongue epithelium and 
interdigital skin particularly revealed erosion and necrotic lesions. This technique is able to use for 
alternative diagnosis since it is specific and sensitive and it can shortly been performed within 2 days 
started from FFPE tissue blocks.  
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Table 1. Grossfindings of all cattle. 
 Cattle 

FMDV type O strain O 
Udornthani/87inoculated group 

FMDV type A strain 
A 

Lopburi/2012inocula
ted group 

FMDV type Asia-1 
strain Asia-1 

Nakornpathom/87inocul
ated group 

No 
FMDV 

Tissues 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tongue epithelium ++++ ++++ + ++ ++ ++++ +++ ++ - - 

Interdigital skin ++++ ++ + - - ++ - - ++ - 
Gum - - ++ ++ - - - - - - 
A determination of the severity of erosion and necrosis in each tissue was made:- = no lesions; + (slightly) to ++++ (severe). 
 

Table 2. FMDV ELISA typing results.  
 Cattle 
 FMDV type O strain O 

Udornthani/87inoculated 
group 

FMDV type A strain A 
Lopburi/2012inoculate

d group 

FMDV type Asia-1 strain 
Asia-1 

Nakornpathom/87inoculate
d group 

No 
FMDV 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Elisa typing results O O O O O A A Asia-1 Asia-1 Negative 
 

 

Table 3. Microscopic findings from FMDV type O strain O Udornthani/87inoculated group 
  FMDV type O strain O 

Udornthani/87inoculated group 
Tissues Histological findings 1 2 3 4 5 
Tongue 
epithelium 

Necrosis and sloughing of epithelium with sub-acute 
to chronic inflammation of sub-epithelium 

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

Interdigital 
skin 

Necrosis and sloughing of epidermis with sub-acute 
to chronic inflammation of dermis 

++++ ++++ ++++ - - 

Gum Necrosis and sloughing of epithelium with sub-acute 
to chronic inflammation of sub-epithelium 

- - ++++ ++++ - 

Larynx Necrosis and sloughing of epithelium with sub-acute 
to chronic inflammation of sub-epithelium 

- + + - - 

Epiglottis Chronic inflammation - + - - - 
Trachea Sub-acute to chronic tracheitis + + - + - 
Lung Sub-acute interstitial pneumonia ++ ++ ++ ++ ++ 
Kidney Chronic interstitial nephritis + - + + ++ 
Spleen Lymphoid depletion in red pulp - - + - + 



247 
 
Mediastinal 
lymph node 

Lymphoid depletion and necrosis in lymphoid follicles + - + + + 

Mandibular 
lymph node 

Lymphoid depletion and necrosis in lymphoid follicles + + + - + 

A determination of the severity of microscopic findingsin each tissue was made: - = no lesions; + (slightly) to ++++ (severe). 

 
Table 4. Immunohistochemical analysis for foot and mouth disease virus (FMDV) in FMDV 
inoculated cattle. 
 Cattle 
 

FMDV type O strain O 
Udornthani/87inoculated group 

FMDV type A 
strain A 

Lopburi/2012inocul
ated group 

FMDV type Asia-1 strain 
Asia-1 

Nakornpathom/87inoculat
ed group 

No 
FMDV 

Tissues 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tongue epithelium + + + + ++ - - - - - 

Interdigital skin ++++ - +++ - - - - - - - 

Dorsal soft palate - - - - + - - - - - 
A determination of the intensity of positive reaction findingsin each tissue was made: - = negative; + (slightly) to ++++ (severe) 
positive. 
 

   

   

   

A B C 

F E D 

G H I 

J 
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Figure 1. Tongue; FMDV type O strain O Udornthani/87 inoculated group. Presence of necrotic epithelium stained 
by H&E original magnification x40 (Fig. 1 A; C; E; G and I; K for cattle no. 1, 2, 3, 4, 5 respectively). IHC applied in 
the same area, FMDV type O antigen detected by mouse against FMDV type O monoclonal antibody (red 
color)haematoxylin counterstain,original magnification x40(Fig. 1 B;D; F; H and J; L for cattle no. 1, 2, 3, 4, 5 
respectively). 
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Figure 2. Interdigital skin; FMDV type O strain O Udornthani/87 inoculated group. Presence of necrosis in 
dermis stained by H&E original magnification x40 (Fig. 2 A, C, E, G and I, for cattle no. 1; fig. 2 K, M for cattle 
no.3). IHC applied in the same area, FMDV type O antigen detected by mouse against FMDV type O 
monoclonal antibody (red color) haematoxylin counterstain, original magnification x40 (Fig. 2 B, D, F, H, J for 
cattle no. 1;fig. 2 L, N for cattle no.3). 

 
 
 

   

   

Figure 3. Dorsal soft palate; FMDV type O strain O Udornthani/87 inoculated group. Presence of no specific 
lesions stained by H&E original magnification x40 (Fig. 3 A, C, E for cattle no. 5). IHC applied in the same area, 
FMDV type O antigen detected by mouse against FMDV type O monoclonal antibody (red color) haematoxylin 
counterstain, original magnification x40 (Fig. 3 B, D, F for cattle no. 5). 
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การพัฒนาชุดตรวจอีไลซ่า ส าหรับตรวจและจ าแนกความแตกต่างของแอนตบิอดีต่อเชือ้ 
ไวรัสพีอาร์อาร์เอส สายพันธ์ุยุโรป อเมริกาเหนือและสายพันธ์ุประเทศจีน: ศึกษาการแสดงออกของ

ยีน ORF7 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอส ใน Escherichia coli 
 

ละมูล  โม้ลี1  บณัฑิต  นวลศรีฉำย1 

 

บทคัดย่อ 

 

โรค PRRS เป็นปัญหำส ำคัญส ำหรับอุตสำหกรรมกำรเลีย้งสุกรทั่วโลกรวมทัง้ประเทศไทย  เกิดจำกเชือ้ 

porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) ซึง่มีสองสำยพนัธุ์ (genotype) คือ สำยพนัธุ์ยโุรป 

(European type, EU หรือ type I) และสำยพันธุ์อเมริกำเหนือ (North American type, NA หรือ type II) ทัง้สองสำย

พนัธุ์พบได้ทัว่โลก เชือ้ไวรัสท ำให้ระบบสืบพนัธุ์ล้มเหลวในแม่สกุร และระบบทำงเดินหำยใจเกิดปัญหำในสกุรทุกช่วง

อำย ุกำรพฒันำวิธีกำรตรวจทำงซีรัมวิทยำเพ่ือตรวจแอนติบอดีและจ ำแนกควำมแตกตำ่งของแอนติบอดีต่อเชือ้ไวรัสทัง้ 

2 สำยพนัธุ์ เป็นสิ่งท่ีจ ำเป็นในกำรวินิจฉยัโรค รำยงำนนีก้ลำ่วถึงกำรสร้ำง รีคอมบิแนนท์นิวคลีโอโปรตีน (rNP) จำกยีน 

ORF7 ของ PRRSV โดยสำมำรถสร้ำงพลำสมิด rNP-PRRSV ของทัง้สองสำยพนัธุ์ รวมทัง้สำยพนัธุ์จีน ซึง่เป็นสำยพนัธุ์

ย่อยของสำยพนัธุ์อเมริกำเหนือได้ส ำเร็จ ผลกำรศกึษำพบว่ำ สภำวะท่ีเหมำะสมในกำรกระตุ้นพลำสมิดให้มีกำรสร้ำง 

rNP คือ กำรใช้ isopropyl--D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) 0.1 mM บ่มท่ีอุณหภูมิ 25๐ C ข้ำมคืน สำมำรถ

สร้ำง soluble rNP-PRRSV-NA, rNP-PRRSV-CH และ rNP- PRRSV-EU ท่ีควำมเข้มข้น 0.74, 0.80 และ 0.43 mg/ml 

ตำมล ำดับ จำกนัน้ตรวจสอบโปรตีนด้วย SDS-PAGE และตรวจยืนยันด้วยวิธี Western blot โดยใช้โมโนโคลนอล

แอนติบอดี (MAb) ต่อ NP ของ PRRSV และ 6x-Histidine taq พบแถบ rNP ท่ีต ำแหน่ง 18 kDa เม่ือน ำไปเตรียมเป็น

ชดุทดสอบ ELISA โดยใช้ rNP ทัง้สำมชนิดเป็นแอนติเจน พบวำ่ท่ีควำมเข้มข้น 4.0 ug/ml ของ rNP-PRRSV-NA, rNP-

PRRSV-CH และ rNP- PRRSV-EU สำมำรถท ำปฏิกริยำได้ดีกบั MAb ตอ่ NP ท่ีคำ่ควำมเจือจำง 1:1600 1:6400 และ 

1:400 ตำมล ำดับ และเมื่อน ำไปตรวจซีรัมสุกรท่ีติดเชือ้ PRRSV-CH และซีรัมสุกรปกติพบว่ำ rNP-PRRSV-NA และ 

rNP-PRRSV-CH ให้ค่ำ OD titer ท่ีสงูกวำ่เม่ือเทียบกบั rNP-PRRSV-EU และ rNP-PRRSV ทัง้สำมชนิดให้ค่ำ OD titer 

ต ่ำในซีรัมปกติ สรุปได้วำ่ rNP-PRRSV ท่ีผลิตขึน้สำมำรถใช้เป็นแอนติเจนส ำหรับชดุทดสอบ ELISA ซึง่จะมีกำรพฒันำ

ตอ่ไป 

 

ค าส าคัญ : ไวรัสพีอาร์อาร์เอส   อีไลซ่า   การแสดงออกของยีน   ORF7  
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DEVELOPMENT OF ELISA TEST KIT FOR DETECTION AND DIFFERENTIATION OF 
ANTIBODIES AGAINST EUROPEAN, NORTH AMERICAN AND CHINESE STRAINS 
OF PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME VIRUS (PRRSV): 

STUDY OF THE PRRSV ORF7 GENE EXPRESSION IN ESCHERICHIA COLI 
 

Lamul  Molee1  Bandit  Nuansrichay1 

 
Abstract 

 
Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) is the important disease for swine 

industries worldwide including Thailand. The disease was caused by PRRS virus (PRRSV) with 2 

genotypes, European type (EU, type I) and North American type (NA, type II). Both types were found 

worldwide. The virus caused reproductive failure in sows and problems on swine in all ages. To develop 

serological test for detection and differentiation of antibodies against both types were necessary for 

diagnosis. In this report, recombinant nucleoprotein (rNP) from ORF7 gene of PRRSV was constructed, the 

rNP-PRRSV plasmid for both types including subtype Chinese (PRRSV-CH), the subtype of PRRSV-NA. It 

was found that after stimulating the plasmid with 0.1mM isopropyl--D-1-thiogalactopyranoside and 

incubated at 25๐  C overnight, soluble rNP-PRRSV-NA, RNP-PRRSV-CH and rNP-PRRSV-EU were induced 

at the concentration of 0.74, 0.80 and 0.43 ug/ml, respectively. The recombinant nucleoprotein was verified 

by SDS-PAGE and confirmed with Western blot using monoclonal antibody (MAb) against NP and 

6xHistidine taq. For the result, rNP band was detected at 18 kDa. From testing with MAb against rNP by 

ELISA, 4.0 ug/ml of rNP-PRRSV-NA, rNP-PRRSV CH and rNP-PRRSV-EU each could react with the MAb at 

1:1600, 1:6400 and 1:400, respectively. Each types of rNP were used as the antigen for ELISA test kits 

which were then tested with PRRSV-CH infected and negative serum. For infected serum, the OD titers 

from rNP-PRRSV-NA and rNP-PRRSV-CH were high compared with from rNP-PRRSV-EU and the OD titers 

from all types were low in negative serum. It was concluded that the rNP-PRRSV could be used for ELISA 

test kit which would be on further study. 

Keyword : PRRSV   ELISA   gene expression  ORF7 
Scientific No. :  
1  Virology section, National Institute of Animal Health, Pahon Yothin Road Ladyoa Chatuchak Bangkok  
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ค าน า 

 โรค PRRS เป็นโรคติดเชือ้ไวรัสในสกุร สำมำรถเกิดได้กับสกุรทุกช่วงอำยุ โดยท ำให้ระบบเจริญพันธุ์ล้มเหลว

ในสกุรแมพ่นัธุ์และแสดงอำกำรในระบบทำงเดินหำยใจ โดยท ำให้ปอดอกัเสบในสกุรทกุช่วงอำยุ อำกำรในสกุรเลก็จะมี

ควำมรุนแรงมำกกว่ำในสุกรโต และควำมรุนแรงของโรคจะเพ่ิมสูงขึน้ถ้ำมีกำรติดเชือ้อื่นร่วมด้วย (Pallares et al., 

2002) โรคนี เ้กิดจำกเชือ้  porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) กำรติดต่อของโรค

สำมำรถติดต่อผ่ำนทำงบำดแผล กำรสมัผสักับสกุรป่วย กำรกิน กำรหำยใจ กำรผสมพันธุ์ และจำกแมลงน ำโรค เช่น 

แมลงวนั ยุง เป็นต้น สุกรท่ีติดเชือ้จะขบัเชือ้ออกทำงน ำ้ลำย ปัสสำวะ น ำ้อสุจิ มูลสุกร และน ำ้นม เชือ้สำมำรถอยู่ใน

ร่ำงกำยสุกรได้เป็นเวลำนำน ท ำให้เกิดกำรติดเชือ้แบบเรือ้รัง (persistent infection) โรค PRRS กลำยเป็นโรคประจ ำ

ถ่ิน (endemic disease) ในฟำร์มสกุรสว่นใหญ่ทัว่โลก (กิจจำ อไุรรงค์, 2555) 

 เชือ้ PRRSV แบ่งสำยพันธุ์ตำมแหล่งท่ีพบเชือ้ครัง้แรกได้เป็นสอง genotype คือ สำยพันธุ์ยุโรป (European 

type, EU หรือ Type I) แยกเชือ้ไวรัสได้ในปี พ.ศ. 2533 และสำยพนัธุ์อเมริกำเหนือ (North American type, NA หรือ 

Type II) แยกเชือ้ได้ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งในระยะต่อมำเชือ้ได้แพร่กระจำยพบได้ทั่วโลกทัง้สองสำยพันธุ์  (OIE, 2015) 

โดยท่ีไวรัสทัง้สอง genotype มีล ำดบักรดอะมิโนท่ีแตกต่ำงกนัประมำณร้อยละ 40 (Hanada et al., 2005) ในปี พ.ศ. 

2549 มีรำยงำนพบกำรกลำยพนัธุ์ของไวรัสสำยพันธุ์อเมริกำเหนือเป็น subtype ใหม่คือสำยพันธุ์จีน (CH) หรือท่ีรู้จัก

ในช่ือ Highly pathogenic PRRSV (HP-PRRSV) (Tian et al., 2007) ท ำให้สุกรทุกช่วงอำยุท่ีติดเชือ้มีอำกำรไข้สูง มี

จุดเลือดออกตำมตวั และอตัรำตำยสูง เป็นสำเหตุให้สุกรในประเทศจีนมำกกว่ำ 2 ล้ำนตัวตำยจำกกำรติดเชือ้ HP-

PRRSV และมีรำยงำนกำรระบำดไปยงัอีกหลำยประเทศรวมทัง้ประเทศไทย (Nilubol et al., 2012, Jantafong et al., 

2015) สร้ำงควำมเสียหำยตอ่อตุสำหกรรมกำรเลีย้งสกุรทัว่โลก ส ำหรับในประเทศไทยสำมำรถแยกเชือ้นีไ้ด้ครัง้แรกในปี 

พ.ศ. 2539 ซึง่เป็นเชือ้สำยพนัธุ์อเมริกำเหนือ เม่ือมีกำรศกึษำย้อนหลงัพบมีกำรระบำดของโรคตัง้แตปี่ พ.ศ. 2529 เป็น

ต้นมำ (Damrongwatanapokin et al.,1996) และยังคงมีรำยงำนกำรระบำดของเชือ้ทัง้สองสำยพันธุ์จนถึงปัจจุบัน 

(Tun et al., 2011, Thanapongtharm et al., 2014) โดยพบประมำณ ร้อยละ 14 ของจ ำนวนสุกรทั ง้ประเทศ 

(Jantafong et al., 2015) 

เชือ้ PRRSV เป็นไวรัสขนำดเล็ก ชนิดมีเปลือกหุ้ม (envelop) สำรพนัธุกรรมเป็นชนิดอำร์เอ็นเอ ควำมยำว 15 

กิโลเบส เป็นชนิดสำยบวก (positive strand) จัดอยู่ใน Order Nidovirales family Asteriviridae genus Asterivirus 

สำรพันธุกรรมของไวรัสประกอบด้วย 9 open reading frame (ORF) โดยท่ี ORF1a และ 1b เป็นยีนท่ีท ำหน้ำท่ีสร้ำง

เอ็นไซม์ท่ีเก่ียวกับกำรเพ่ิมจ ำนวนของไวรัส ซึ่งได้แก่ non-structural protein (nsp) 1 nsp1 และ nsp2-nsp8 จะ

สร้ำงโดยยีน ORF1a ส่วนโปรตีน nsp9-nsp12 จะสร้ำงโดย ORF 1b ตำมล ำดบั และ ทำงด้ำน 3’ ของจีโนมเป็นยีนท่ี

เป็นโครงสร้ำงของไวรัส ซึง่ประกอบด้วยโปรตีนโครงสร้ำงรอง (minor structural protein) ชนิดท่ีมีกำร glycosylated 
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ประกอบด้วย GP2a GP3 และ GP4 ซึง่สร้ำงจำกยีน ORF2a ORF3 และ ORF4 ตำมล ำดบั และโปรตีนชนิดท่ีไม่มีกำร 

glycosylated คือ E protein ท่ีมีควำมส ำคัญในด้ำนกำรท ำให้ติดเชือ้ (infectivity) สร้ำงจำกยีน ORF2b ส่วนโปรตีน

โครงสร้ำงหลกั (major structural protein) ประกอบด้วย GP5 ซึง่เป็นชนิดท่ีมีกำร glycosylated และโปรตีนชนิดท่ีไมม่ี

กำร glycosylated คือ M protein และ nucleocapsid N protein หรือนิวคลีโอโปรตีน (nucleoprotein ,NP) ซึ่งจะ

สร้ำงจำกยีน ORF5 ORF6 และ ORF7 ตำมล ำดบั (Music and Gagnon, 2010)  

ยีน ORF7 เป็นยีนอนุรักษ์ (conserve) ใน PRRSV ทัง้สองสำยพันธุ์มีล ำดบันิวคลีโอไทด์เหมือนกนัประมำณ 

35.5 เปอร์เซน็ต์ (%)(Ren et al., 2010) โดยจะมีล ำดบับำงบริเวณท่ีมีควำมจ ำเพำะของแตล่ะสำยพนัธุ์ (Nelson et al., 

1993) ดังนัน้ในกำรตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธี  RT-PCR ท่ีต ำแหน่งยีน ORF7 (Han et al., 2012) หรือกำรใช้โมโน

โคลนอลแอนติบอดีท่ีจ ำเพำะ (Meulenberg et al., 1998, Yang et al., 1999) จงึสำมำรถระบสุำยพนัธุ์ของไวรัสได้ ยีน

นีท้ ำหน้ำท่ีสร้ำงนิวคลีโปรตีนท่ีมีล ำดับกรดอะมิโนยำวประมำณ  123 และ 128 กรดอะมิโนใน PRRSV-NA และ 

PRRSV-EU ตำมล ำดบั มีน ำ้หนักประมำณ 15 กิโลดำลตนั (kDa) (Music and Gagnon, 2010) โปรตีนนีจ้ะถูกสร้ำง

ขึน้มำประมำณ 40 % ของโปรตีนทัง้หมด (Ren et al., 2010) มีควำมเป็นแอนติเจนสูง  โดยสำมำรถตรวจพบ

แอนติบอดีได้หลังสุกรติดเชือ้ประมำณ 1 สปัดำห์ (Chrpin et al., 2012, Kittaworanrat et al., 2013) ดงันัน้ ยีนนีจ้ึง

เป็นยีนท่ีมีควำมส ำคญัในกำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรศึกษำนีม้ีจุดประสงค์เพ่ือสร้ำงรีคอมบิแนนท์พลำสมิดยีน ORF7 

ของ PRRSV ทัง้สองสำยพันธุ์รวมทัง้สำยพันธุ์จีน โดยใช้เทคนิค recombinant DNA ศึกษำกำรแสดงออกของรีคอม

บิแนนท์ยีน ORF7 ใน Escherichia coli เพ่ือผลิตรีคอมบิแนนท์นิวคลีโอโปรตีนของ PRRSV (rNP-PRRSV) ส ำหรับ

พัฒนำเป็นชุดทดสอบ ELISA เพ่ือใช้ในกำรวินิจฉัย รวมทัง้กำรส ำรวจและเฝ้ำระวังโรค PRRS ซึ่งจะช่วยลดควำม

สญูเสียและลดผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคได้ นอกจำกนีย้งัลดงบประมำณของประเทศในกำรสัง่ซือ้ชุดทดสอบ

โรคนีใ้นแตล่ะปี 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRSV) 

 ตวัอย่ำงเนือ้เย่ือบดสกุรป่วยตำยท่ีให้ผลบวกตอ่ PRRSV ด้วยวิธี RT-PCR สำยพนัธุ์อเมริกำเหนือ NP-

01/2011(PRRSV-NA) สำยพนัธุ์จีน KK/2007 (PRRSV-CH) และ สำยพนัธุ์ยโุรป Lelystad (PRRSV-EU) ซึง่เป็นสำย

พนัธุ์อ้ำงอิง น ำมำท ำกำรเพำะแยกเชือ้ในเซลล์เพำะเลีย้ง MARC-145 โดยใช้อำหำรเลีย้งเซลล์ MEM ท่ีม ี 5% fetal 

bovine serum บ่มในตู้บ่มเซลล์ท่ีมี CO2 5% ท่ีอณุหภมูิ 37 oC เม่ือเซลล์เพำะเลีย้งเกิด cytopathic effect (CPE) 

ประมำณ 80% ท ำกำรแยกไวรัสออกจำกเซลล์ โดยกำรน ำเซลล์ไปแช่แข็งท่ี -70oC และละลำยท่ีอณุหภมูิ 37oC โดย
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ท ำซ ำ้สองรอบเพ่ือให้เซลล์แตกอย่ำงสมบรูณ์ น ำไปป่ันท่ีควำมเร็ว 3000 รอบ/นำที (rpm) ท่ีอณุหภมูิ 4oC นำน 15 นำที 

แยกสว่นใสเก็บรักษำท่ีอณุหภมูิ -70oC ส ำหรับใช้ในกำรทดลอง 

การสกัดสารพันธุกรรม (RNA) 

 น ำน ำ้เลีย้งเซลล์ท่ีมีไวรัสมำท ำกำรสกดัสำรพนัธุกรรม (RNA) ด้วยชุดสกดั E.Z.N.A® Viral RNA kit (Omega, 

U.S.A.) โดยเติมน ำ้เลีย้งเซลล์ 150 ไมโครลิตร (ul) ใน lysis buffer 560 ul ท่ีม ีcarrier RNA 5.6 ul ผสมให้เข้ำกนั บ่มท่ี

อุณหภูมิห้อง 5-10 นำที เติม ethanol 350 ul ผสมให้เข้ำกัน เติมสำรละลำยทัง้หมดใน HiBind RNA column ป่ันท่ี

ควำมเร็ว 10000 rpm นำน 15 วินำที เติม VHB buffer 500 ul น ำไปป่ันท่ีควำมเร็ว 10000 rpm นำน 15 วินำที ป่ันล้ำง

ด้วย RWB buffer 500 ul 2 รอบ และป่ันเพ่ือก ำจัด ethanol ให้หมดท่ี 12000 rpm นำน 2 นำที จำกนัน้เติม DEPC-

treated water 50 ul ป่ันท่ีควำมเร็ว 12000 rpm นำน 1 นำที เก็บ RNA ท่ีสกัดได้ท่ี -70oC เพ่ือใช้เป็น RNA ต้นแบบ 

(RNA template) ตอ่ไป 

การสังเคราะห์ complementary DNA (cDNA) 

น ำ RNA template มำท ำกำรสงัเครำะห์ cDNA แล้วท ำ reverse transcription โดยใช้ ImProm-II™ reverse 

transcriptase (RT) (Promega, U.S.A.) โดยปฏิกริยำ reverse transcription ปริมำตรรวม 20 ul ประกอบด้วย RNA 

template 10 ul, random hexamer primer 20 pM, RT 1ul, dNTP mix 10 mM และ MgCl2 25 mM โดยกระบวนกำร 

reverse transcription ท่ีอุณหภูมิ 25oC นำน 5 นำที ตำมด้วยอณุหภูมิ 42oC นำน 1 ชั่วโมง แล้วหยุดกำรท ำงำนของ 

RT ท่ีอณุหภมูิ 70oC เป็นเวลำ 15 นำที เก็บ cDNA ท่ีได้ท่ี -20oC  

การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมไวรัสด้วยวิธี polymerase chain reaction (PCR)  

ท ำกำรออกแบบ primer โดยน ำล ำดบันิวคลีโอไทด์ยีน ORF7 ของ PRRSV สำยพนัธุ์อ้ำงอิงอเมริกำเหนือ 

VR2332 สำยพนัธุ์อ้ำงอิงยโุรป Lelystad และ PRRSV อื่นๆ ท่ีมีรำยงำนใน GenBank มำท ำกำรวิเครำะห์ด้วยโปรแกรม 

BioEdit V7.2 (Tom Hall Pharmaceuticals Inc.) ท ำให้ได้ primer ดงัตำรำงท่ี 1 ท ำกำรเพ่ิมปริมำณ cDNA template 

ด้วยวิธี PCR โดยใช้ชดุ AccuPrime™ Pfx DNA polymerase (Life Technologies, U.S.A.) ในปฏิกริยำ PCR ปริมำตร

รวม 50 ul ประกอบด้วย cDNA 5 ul, primer mix 20 pM, dNTP mix 10 mM, Pfx polymerase 2.5 unit, MgSO4 50 

mM และ 1x PCR buffer โดยท ำ PCR ประกอบด้วยขัน้ตอน Initiation ท่ีอณุหภมูิ 95oC นำน 2 นำที จ ำนวน 1 รอบ 

ตำมด้วยขัน้ตอน denaturation ท่ีอณุหภมูิ 95oC นำน 30 วินำที ขัน้ตอน annealing ท่ีอณุหภมูิ 56oC นำน 30 วินำที 

และขัน้ตอน extension ท่ีอณุหภมูิ 68oC นำน 45 วินำที โดยท ำปฏิกิริยำทัง้หมด 35 รอบ และขัน้ตอนสดุท้ำย final 

extension ท่ีอณุหภมูิ 68oC นำน 5 นำที จำกนัน้น ำ PCR product ไปตรวจสอบด้วยวิธี gel electrophoresis  
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การสร้างพลาสมิดรีคอมบแินนท์นิวคลีโอโปรตีน 

ท ำ PCR product ให้บริสทุธ์ิโดยใช้ชดุ FavorPrep™ Gel/PCR purification Mini kit (FAVORGEN, Taiwan) 

โดยตดัแถบ PCR product จำกแผ่นเจล แล้วเติม gel lysis buffer FASF 500 ul น ำไปอุน่ท่ีอณุหภมูิ 55oC ประมำณ 

5-10 นำที จนเจลละลำย น ำไปเติมใน FADF column ป่ันท่ี 10000 rpm นำน 1 นำที ป่ันล้ำงด้วย washing buffer 

750 ul นำน 1 นำที และป่ันเพ่ือก ำจดั ethanol เป็นเวลำ 3 นำที เติม elution buffer 40 ul ทิง้ไว้ 2 นำที แล้วน ำไปป่ัน 2 

นำที เก็บ PCR product ท่ี elute ออกมำท่ีอณุหภมูิ 4oC หรือ -20oC 

น ำ PCR product ทีผ่ำนกำรท ำให้บริสทุธ์ิแล้วมำสร้ำงรีคอมบิแนนท์พลำสมิด โดยเช่ือมตอ่ (ligation) เข้ำ

กบัพลำสมิด Champion™ pET101 directional TOPO (Life Technologies, U.S.A.) ในอตัรำสว่น 1:1 โดยใช้ PCR 

product 2 ng และพลำสมิด 1 ul คอ่ยๆ คนด้วยไปเปตทิป แล้วบ่มท่ีอณุหภมูิห้องนำน 10 นำที เม่ือครบเวลำน ำไปแช่

ในน ำ้แข็ง ท ำกำรย้ำย (transform) พลำสมิดเข้ำสูโ่ฮสท์ Escherichia coli สำยพนัธุ์ One Shot® TOP10 โดยใช้พ

ลำสมิด 3 ul เติมในหลอดท่ีมี E. coli คอ่ยๆ คนด้วยไปเปตทิป แล้วแช่ในน ำ้แข็ง 30 นำที จำกนัน้ท ำ heat-shock ใน

น ำ้อุน่ท่ีอณุหภมูิ 42oC เป็นเวลำ 30 วินำที และแช่ในน ำ้แข็งทนัที แล้วเติม S.O.C. media 250 ul น ำไปบ่มท่ีอณุหภมู ิ

37oC เขย่ำท่ี 200 rpm เป็นเวลำ 1 ชัว่โมง จำกนัน้น ำ E. coli มำท ำกำรเลีย้งใน agar plate ท่ีมียำปฏิชีวนะ ampicillin 

100 ug/ml น ำไปบ่มท่ีอณุหภมูิ 37oC ข้ำมคืน ท ำกำรคดัเลอืกโคลน โดยเลือกโคลนท่ีเป็นโคโลนีเด่ียว น ำไปตรวจสอบ

กำร transform ด้วย PCR โดยใช้ primer T7 (ตำรำงท่ี 1) ใช้ชดุ GoTaq® Green master mix (Promega, U.S.A.) ท ำ

ปฏิกิริยำ PCR เช่นเดียวกบัขัน้ตอนกำรเพ่ิมปริมำณสำรพนัธกุรรม ซึง่ได้กลำ่วมำแล้ว ยกเว้นในขัน้ตอน extension และ 

final extension ท ำท่ีอณุหภมูิ 72oC  

การโคลนยีน ORF7 ของ PRRSV 

น ำเชือ้ E. coli โคลนท่ีให้ผลบวกตอ่กำรตรวจด้วยวิธี PCR มำท ำกำรเพำะเลีย้งในอำหำรเลีย้งเชือ้ LB broth ท่ี

มียำปฏิชีวนะ ampicillin 100 ug/ml น ำไปบ่มท่ีอณุหภมูิ 37oC ข้ำมคืน ท ำกำรเก็บโคลนใน 15% glycerol และเก็บ

รักษำท่ี -70oC เพ่ือเป็นสตอ็กเชือ้ อีกสว่นหนึง่ท ำกำรป่ันเก็บตะกอนเซลล์ แล้วน ำไปสกดัพลำสมิดด้วยชดุ 

NucleoSpin® Plasmid (Macherey-Nagel, Germany) โดยเติม resuspension buffer A1 250 ul และ lysis buffer 

A2 250 ul ผสมให้เข้ำกนั บ่มท่ีอณุหภมูิห้อง 5 นำที แล้วเติม neutralization buffer 300 ul ป่ัน 10000 rpm นำน 10 

นำที เก็บสว่นใสเติมใน NucleoSpin® Plasmid column น ำไปป่ัน 10000 rpm นำน 1 นำที ป่ันล้ำงด้วย wash buffer 

AW และ wash buffer A4 น ำไปป่ันเพ่ือก ำจดั ethanol ท่ีควำมเร็ว 10000 rpm นำน 2 นำที เติม buffer AE 50 ul เพ่ือ

ท ำกำร elute พลำสมิดออกมำ โดยป่ันท่ีควำมเร็ว 10000 rpm นำน 1 นำที น ำพลำสมิด rNP-PRRSV ท่ีได้ไปวดัควำม

เข้มข้นด้วยเคร่ือง NaNo Drop™ (Thermo Life Technologies, U.S.A.) เก็บรักษำพลำสมิดท่ีอณุหภมูิ -20oC เพ่ือ

น ำไป transform และศกึษำกำรแสดงออกของยีนตอ่ไป 
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การแสดงออกของยีน ORF7 ของ PRRSV 

น ำพลำสมิด rNP-PRRSV มำท ำกำร transform เข้ำสูโ่ฮสท์  E. coli สำยพนัธุ์ BL21 (DE3) ด้วยวิธี heat-

shock เช่นเดียวกบัขัน้ตอนกำรสร้ำงพลำสมิด ท ำกำรเลีย้งเซลล์ใน LB broth และ 1% glucose ท่ีมียำปฏิชีวนะ 

ampicillin 100 ug/ml น ำไปบ่มท่ีอณุหภมูิ 37oC ข้ำมคืน เก็บท่ี 4oC เพ่ือเป็นสตอ็กเชือ้ น ำสตอ็กเชือ้มำเจือจำงใน

อตัรำสว่น 1:20 ใน LB broth โดยมียำปฏิชีวนะ ampicillin 100 ug/ml และ 1% glucose น ำไปบ่มท่ีอณุหภมูิ 37oC 

เขย่ำท่ีควำมเร็ว 200 rpm นำน 2 ชัว่โมง ท ำกำรกระตุ้นกำรแสดงออกยีน ORF7 ให้มีกำรสงัเครำะห์ rNP-PRRSV โดย

ใช้ isopropyl--D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) ท่ีควำมเข้มข้น 0.1 และ 0.5 mM บ่มท่ีอณุหภมูิ 25oC เขย่ำเชือ้ท่ี

ควำมเร็ว 100 rpm บ่มข้ำมคืน เม่ือบ่มครบเวลำ ป่ันเก็บเซลล์ท่ีควำมเร็ว 3000 rpm ท่ีอณุหภมูิ 4oC นำน 30 นำที เก็บ

ตะกอนเซลล์แช่แข็งท่ี -20oC เพ่ือน ำไปสกดัโปรตีนและท ำให้บริสทุธ์ิตอ่ไป 

การท าให้ rNP-PRRSV มีความบริสุทธ์ิ 

ท ำกำรสกดัแยก rNP-PRRSV และท ำให้บริสทุธ์ิด้วยชดุ ProBond™ Purification System (novex® Life 

Technologies, U.S.A.) ท ำให้บริสทุธ์ิในสภำวะ native โดยเติม native binding buffer ในหลอดท่ีมีตะกอนเซลล์ แช่

หลอดในน ำ้แข็งและท ำให้เซลล์แตกอย่ำงสมบรูณ์ด้วยกำร sonicate สลบักบักำรหยดุเป็นช่วงๆ เพ่ือป้องกนักำรเกิด

ควำมร้อน ป่ันแยกตะกอนท่ีควำมเร็ว 3000 rpm ท่ี 4oC นำน 20 นำที เก็บสว่นใส น ำไปเติมใน column ท่ีม ี

ProBond™ Nickel-Chelating resin ผสมให้เข้ำกนัเป็นเวลำ 60 นำที ป่ันแยก resin ควำมเร็ว 2000 rpm ท่ี 4oC นำน 

1 นำที เติม washing buffer ผสมให้เข้ำกนั แล้วป่ันล้ำง ท ำซ ำ้ 4 รอบ เติม elusion buffer เก็บโปรตีนท่ี elute ออกมำ

ทกุๆ มิลลิลิตร (fraction) จนหมด column เก็บรักษำโปรตีนท่ีอณุหภมูิ 4oC เพ่ือน ำไปตรวจสอบตอ่ไป 

 

การตรวจสอบ rNP-PRRSV ด้วย SDS-PAGE และ Western blot 

ตรวจสอบโปรตีนด้วยวิธี SDS-PAGE โดยกำรแยกโปรตีนใน 4-12% NuPAGE® Bis-Tris Mini Gels (novex® 

Life Technologies, U.S.A.) ด้วยกระแสไฟฟ้ำเป็นเวลำ 1 ชัว่โมง น ำเจลไปย้อมด้วย SimplyBlue™ SafeStain 

(novex® Life Technologies, U.S.A.) จะพบแถบโปรตีน rNP-PRRSV ท่ีขนำด 18 กิโลดำลตนั (kDa)  

กำรตรวจยืนยนัด้วยวิธี Western blot โดยหลงัจำกแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้ำแล้ว ท ำกำรย้ำยแถบโปรตีน

ไปยงั nitrocellulose membrane นำน 1 ชัว่โมง แล้วน ำไปย้อมด้วย WesternBreeze® Chromogenic Western Blot 

Immuno detection kit (novex®Life Technologies, U.S.A.) โดย block แผ่น membrane ด้วย blocking solution 

นำน 30 นำที ล้ำงด้วย wash solution 1 ครัง้และ น ำ้กลัน่ 1 ครัง้ นำน 5 นำที ตดัแผ่น membrane เป็นสองสว่น สว่น

หนึง่เติมโมโนโคลนอลแอนติบอดี (MAb) ตอ่ 6x-histidine C-terminal (Life Technologies, U.S.A.) ท่ีเจือจำง 1:5000 
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อีกสว่นเติม MAb ท่ีจ ำเพำะตอ่นิวคลีโอโปรตีนของ PRRSV (SDOW17) (Rural Technologies Inc., U.S.A) ท่ีเจือจำง 

1:1500 บ่มนำน 1 ชัว่โมง ล้ำงด้วย wash solution และ น ำ้กลัน่ เติม anti-mouse alkaline phosphatase บ่มนำน 1 

ชัว่โมง ล้ำงด้วย wash solution และ น ำ้กลัน่ และเติม substrate จะพบแถบ rNP-PRRSV สีมว่งเข้มตรงต ำแหน่ง 18 

kDa  

 

การตรวจสอบ rNP-PRRSV ด้วยวิธี ELISA 

หำค่ำควำมเหมำะสมในกำรท ำปฏิกริยำของแอนติเจนท่ีผลิตจำก rNP-PRRSV และแอนติบอดีโดยใช้ MAb 

ต่อ NP ของ PRRSV (SDOW17) และแอนติบอดีในซีรัมสุกรทดลองท่ีติดเชือ้  PRRSV-CH และซีรัมสุกรปลอดเชือ้ 

(sterile pathogenic free, SPF) ท่ีเก็บรักษำไว้ท่ีห้องปฏิบัติกำรกลุ่มไวรัสวิทยำ สถำบันสุขภำพสตัว์แห่งชำติ โดยน ำ 

rNP-PRRSV ทัง้สำมชนิดมำเจือจำง ด้วย 0.05M carbonate buffer pH 9.6 ท่ีควำมเข้มข้น 0.25 0.5 1.0 2.0 4.0 

mg/ml เติมลงในไมโครเพลทชนิด 96 หลมุ (Nunc-Immuno™ MaxiSorp™, Denmark) 50 ul/หลมุ บ่มท่ีอณุหภมูิ 37oC 

นำน 1 ชั่วโมง ล้ำงเพลทด้วย 0.05%PBS Tween-20 (PBST) 5 ครัง้ แล้วท ำกำร block เพลทด้วย 5% skim milk ใน 

0.05% PBST 150 ul/หลมุ บ่มท่ีอณุหภูมิ 37oC นำน 1 ชัว่โมง ล้ำงเพลท และเติม MAb ตอ่ NP ของ PRRSV ท่ีเจือจำง

แบบ serial two fold dilution ใน blocking solution ตัง้แต ่1:100 - 1:102400 ส่วนซีรัมสกุรท ำกำรเจือจำงตัง้แต่ 1:40 

- 1:160 เติมแอนติบอดีท่ีเจือจำงแล้ว 100 ul/หลมุ บ่มท่ีอุณหภูมิ 37oC นำน 1 ชัว่โมง ล้ำงเพลท 5 ครัง้ แล้วเติม anti-

Mouse IgG HRP (Zymed, U.S.A.) ค่ำควำมเจือจำงท่ี 1:10000 ในเพลทท่ีเติม MAb และเติม anti-Swine IgG HRP 

(Sigma, U.S.A.) ค่ำควำมเจือจำงท่ี 1:5000 ในเพลทท่ีเติมซีรัมสุกร 100 ul/หลุม บ่มท่ีอุณหภูมิ 37oC นำน 1 ชั่วโมง 

ล้ำงเพลท แล้วเติม TMB substrate 100 ul ทุกหลมุ บ่มท่ีอณุหภูมิห้อง 15 นำที และหยุดปฏิกิริยำด้วย stop solution 

(1M H2SO4) 100 ul ทกุหลมุ น ำไปวดัคำ่ optical density (OD) ท่ีควำมยำวคลื่น 450 nm  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเพิ่มปริมาณ RNA ของไวรัสด้วย PCR 

เพำะเลีย้ง PRRSV สำยพันธุ์ในท้องถ่ินได้แก่ PRRSV-NA (NP-01/2011) PRRSV-CH (KK/2007) และสำย

พันธุ์ อ้ำงอิงยุโรป Lelystad น ำมำสกัด RNA และท ำเป็น cDNA แล้วท ำกำรเพ่ิมจ ำนวน cDNA ด้วยวิธี PCR โดยใช้ 

primer ท่ีออกแบบขึน้ (ตำรำงท่ี 1) ซึง่เป็น primer ท่ีมีล ำดบัเบสใกล้เคียงกับท่ีมีรำยงำนก่อนหน้ำ (Jittavisutthikul et 

al., 2008, Sagong et al., 2010) โดยมีกำรปรับเปลี่ยนเบสบำงต ำแหน่งให้ตรงกับล ำดับเบสของ PRRSV ท่ีพบใน

ประเทศท่ีรำยงำนใน GenBank มำกท่ีสุด รวมทัง้ได้เติมล ำดับเบส CACC ท่ีปลำยด้ำน 5’ ของ forward (F) primer 
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เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรเช่ือมต่อยีน ORF7 เข้ำกับพลำสมิด และช่วยบังคบัทิศทำงท่ีแน่นอนของชิน้ส่วน 

DNA ในขัน้ตอนกำรท ำ PCR ใช้ Pfx polymerase ท่ีมีคุณสมบัติเป็น proof reading เอ็นไซม์ และได้ PCR product 

ชนิดปลำยทู่ (blunt end) ท่ีสำมำรถต่อเข้ำกับพลำสมิดเวกเตอร์ได้พอดี ท ำให้ได้ PCR product ของยีน ORF7 ของ 

PRRSV-EU, PRRSV-NA และ PRRSV-CH ขนำด 384 369 และ 369 bp ตำมล ำดบั (รูปท่ี1)  

ตารางที่ 1 ล าดับ primer ที่ใช้ในการทดลอง 

Primer Sequence Product (bp) 

PRRS_US _ORF7_F 

PRRS_US _ORF7_R 

PRRS_EU _ORF7_F 

PRRS_EU _ORF7_R 

T7 F 

T7R 

5’-CACC ATG CCA AAT AAC AAC GGC A-3’ 

5’-TGC TGA GGG TGA TGC TGT-3’   

5’-CACC ATG GCC GGT AAA AAC CAG AG-3’ 

5’-ACT TGC ACC CTG ACT GGC G-3’  

5’-TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG-3’ 

5’-TAG TTA TTG CTC AGC GGT GG-3’ 

369 

 

384 

 

 

                               

รูปที่1 PCR amplification of PRRSV ORF7 gene.  

Lane 1 = 100 bp DNA marker, lane 2 = PRRS-EU, lane 3 = PRRSV-NA and lane 4 = PRRSV-CH 

การสร้างพลาสมิดรีคอมบแินนท์นิวคลีโอโปรตีน 

น ำ E. coli สำยพนัธุ์ One Shot® TOP10 เลีย้งบน agar plate เชือ้ท่ีมีกำร transform พลำสมิดจะมีคณุสมบตัิ

ดือ้ต่อยำ ampicillin ท ำให้เชือ้สำมำรถขึน้บนอำหำรเลีย้งท่ีมียำปฏิชีวนะนีไ้ด้ พบว่ำ ทัง้สำมเชือ้มีโคโลนีขึน้ แสดงว่ำ

ขัน้ตอนกำรท ำ ligation และ transformation ส ำเร็จ ซึง่ต่อไปจะเรียกช่ือทัง้สำมพลำสมิดนีว้่ำ pET101/D/PRRSV-EU-

1        2         3           4 

384 bp 
369 bp 
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ORF7, pET101/D/PRRSV-NA-ORF7 และ pET101/D/PRRSV-CH-ORF7 คดัเลือกโคโลนีเดี่ยวทุกโคโลนี ตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของโคลนด้วย PCR โดยใช้ primer T7 ท่ีสำมำรถจับกับล ำดับเบสในส่วนของพลำสมิดได้ พบว่ำ PCR 

product มีขนำดใหญ่ขึน้ตำมท่ีคำดไว้ คือ PCR product ของรีคอมบิแนนท์ PRRSV สำยพันธ์ุอเมริกำเหนือ (rNP-

PRRSV-NA) และสำยพันธุ์จีน (rNP-PRRSV-CH) มีขนำด 645 bp และรีคอมบิแนนท์ PRRSV สำยพันธ์ุยุโรป (rNP-

PRRSV-EU) มีขนำด 660 bp ตำมล ำดับ (รูปท่ี 2-3) จำกจ ำนวนโคลนท่ีคัดเลือกไว้ พบว่ำ pET101/D/PRRSV-EU-

ORF7 ให้ผลบวก 23 โคลนจำก 68 โคลน, pET101/D/PRRSV-NA-ORF7 ให้ผลบวก 4 โคลนจำก 16 โคลน และ 

pET101/D/PRRSV-CH-ORF7 ให้ผลบวก 5 โคลนจำก 8 โคลน  

                                         

รูปที่ 2 Selected clone pET101/D/PRRSV-EU-ORF7 

                                        

รูปที่ 3 Selected clone pET101/D/PRRSV-CH-ORF7 (left) and pET101/D/PRRSV-NA-ORF7 (right)  

การแสดงออกของยีน ORF7 และการท าให้ rNP-PRRSV บริสุทธ์ิ 

น ำโคลนท่ีให้ผลบวกด้วยวิธี PCR และท ำให้อำหำรเลีย้งเชือ้ขุ่นไปสกดัพลำสมิด และน ำไป transform เข้ำสู ่E. 

coli สำยพนัธุ์ BL21 (DE3) พบวำ่ กำรกระตุ้นพลำสมิดด้วย IPTG ท่ีควำมเข้มข้น 0.1 mM บ่มท่ีอณุหภูมิ 25 oC เขย่ำที่ 

100 rpm บ่มข้ำมคืน เป็นสภำวะท่ีเหมำะสมท ำให้มีกำรสังเครำะห์ soluble rNP (รูปท่ี 4) และสำมำรถสร้ำง rNP-

PRRSV-NA, rNP-PRRSV-CH และ rNP-PRRSV-EU ได้ท่ีควำมเข้มข้น 0.74, 0.80 และ 0.43 mg/ml ตำมล ำดบั (รูปท่ี 

5-7) ผลจำกกำรลดเมตำโบลิซึมของแบคทีเรียโดยกำรเลีย้งท่ีอุณหภูมิต ่ำ และใช้สำรกระตุ้นท่ีควำมเข้มข้นต ่ำ ท ำให้

แบคทีเรียค่อยๆ สร้ำง soluble โปรตีนออกมำ ซึง่เมื่อท ำให้เซลล์แตกโปรตีนจะสำมำรถละลำยใน purified buffer ท ำ

ให้สกดัโปรตีนออกมำได้ง่ำย โดยไมท่ ำให้เสียโครงสร้ำง เม่ือน ำไปทดสอบ (protein activity test) พบวำ่ท ำปฏิกริยำกบั

แอนติบอดีได้ดี แตกต่ำงจำกรำยงำนของ Mulupuri และคณะ (2008) ซึง่กำรสร้ำงโปรตีนเป็นชนิด insoluble กำรสกดั

และท ำให้โปรตีนบริสทุธ์ิในสภำวะ denature ท ำให้ต้องมีกำรคืนสภำพของโปรตีน (refolding) เป็นผลให้มีควำมยุ่งยำก

มำกขึน้ โดยบำงครัง้โปรตีนอำจใช้งำนไมไ่ด้เน่ืองจำกสญูเสียสภำพอย่ำงถำวร 

 

660 bp 

645 bp 
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รูปที่ 4 SDS-PAGE for rNP-PRRSV induce with IPTG different concentration at 25oC.  

Lane 1 = SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard, lane 2, 5 and 8 = non-induce, lane 3, 6 and 9 = induce 

0.1 mM IPTG and lane 4, 7 and 10 = induce 0.5 mM IPTG. 

ในช่วงแรกของกำรศึกษำ ได้ท ำกำรกระตุ้นให้มีกำรสร้ำงโปรตีนด้วย 0.8 mM IPTG เขย่ำท่ี 200 rpm บ่มท่ี 

37oC นำน 4 ชั่วโมง พบว่ำมีกำรสร้ำง rNP-PRRSV ออกมำจ ำนวนมำก แต่เป็นชนิด insoluble โปรตีน ซึ่งเมื่อผ่ำน

กระบวนกำรท ำให้บริสทุธ์ิในสภำวะ denature แล้วน ำไปเตรียมเป็นชดุตรวจ ELISA พบวำ่ท ำปฏิกริยำกบัแอนติบอดีได้

ไมด่ี เป็นผลให้คำ่ OD titer ต ่ำ และต้องใช้ rN-PRRSV ท่ีควำมเข้มข้นสงูมำก (ไมแ่สดงข้อมลู) ดัง้นัน้กำรสร้ำงโปรตีนใน

สภำวะดังกล่ำว จึงไม่เหมำะท่ีจะน ำมำใช้ในกำรผลิต rN-PRRSV ส ำหรับเตรียมชุดทดสอบ ELISA จำกกำรศึกษำ 

พบ ว่ำ  pET101/D/PRRSV-CH-ORF7 แล ะ  pET101/D/PRRSV-NA-ORF7 มี ก ำรแสด งออกของยีน ได้ ดี ก ว่ ำ 

pET101/D/PRRSV-EU-ORF7 ตำมล ำดบั (รูปท่ี 5-7) โดย pET101/D/PRRSV-EU-ORF7 มีกำรแสดงออกของยีนได้ไม่

ค่อยดี อำจเพรำะสภำวะท่ีใช้ไม่ใช่สภำวะท่ีดีท่ีสดุในกำรกระตุ้นให้มีกำรสร้ำง rN-PRRSV-EU แต่เพ่ือควำมสะดวก จึง

ใช้สภำวะเดียวกนัทัง้สำมพลำสมิดในกำรศกึษำ 

กำรท ำให้บริสทุธ์ิในสภำวะ native นิกเกิลไอออน (Ni2+) ท่ีเคลือบอยู่บน resin จะจบักบั 6x histidine ท่ีปลำย

ด้ำน C-terminal ของ rNP-PRRSV เม่ือท ำกำรล้ำงโปรตีนอื่นจะถูกล้ำงออกไป ท ำให้เหลือแต่ rNP-PRRSV ท่ีต้องกำร 

และเมื่อเติม elution buffer ท่ีมี imidazole ควำมเข้มข้นสงู ซึง่จบักบั Ni2+ ได้ดีกว่ำ rNP-PRRSV จะเข้ำมำจบัแทน ท ำ

ให้โปรตีนถกูชะออกมำ กำรท ำให้ rNP-PRRSV บริสทุธ์ิด้วยวิธีนีท้ ำให้ได้โปรตีนท่ีมีควำมบริสทุธ์ิมำกกวำ่กำรท ำ partial 

purification (Jittavisutthikul et al., 2008)  

 

                                      

    1   2   3   4    5   6    7   8  9  10  11 12 13  14  15  16 

18 kDa 

pET101/D/PRRSV-NA      pET101/D/PRRSV-CH   pET101/D/ PRRSV-EU 

1      2     3      4      5     6      7     8     9     10 

18 kDa 
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รูปที่ 5 SDS-PAGE purified rNP-PRRSV-NA  

Lane 1 = SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard, lane 2 = lysate, lane 3 = flow through, lane = 4-11 wash 1-

8 and lane = 12-16 elute 1-5 

 

              

รูปที่ 6 SDS-PAGE purified rNP-PRRSV-CH  

Lane 1 = SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard, lane 2 = lysate, lane 3 = flow through, lane 4-9 = wash 1-6 

and lane 10-16= elute 1-7 

                  

รูปที่ 7 SDS-PAGE purified rNP-PRRSV-EU  

Lane 1 = SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard, lane 2 = lysate, lane 3 = flow through, lane 4-7 = wash 1-4 and 

lane 8-16 = elute 1-9 

การตรวจสอบ rNP-PRRSV ด้วย SDS-PAGE และ Western blot 

ท ำกำรตรวจสอบโปรตีนด้วย SDS- PAGE พบแถบโปรตีนท่ีตรงต ำแหน่ง 18 kDa เมื่อเทียบกับเชือ้ท่ีไม่ได้

กระตุ้น (รูปท่ี 4) และเมื่อท ำกำรตรวจยืนยันด้วยวิธี Western blot พบว่ำแอนติบอดีต่อ 6x histidine C-terminal และ 

MAb SDOW17 ท่ีจ ำเพำะต่อนิวคลีโอโปรตีนของเชือ้ PRRSV สำมำรถท ำปฏิกริยำกับ rNP-PRRSV ท่ีอยู่บนแผ่นเมม

เบรนได้ พบแถบสีม่วงเข้มท่ีตรงต ำแหน่ง 18 kDa (รูปท่ี 8) ในกำรสร้ำงรีคอมบิแนนท์พลำสมิดปลำยด้ำน C-terminal 

ของ ORF7 ยีนจะเช่ือมตอ่ด้วยล ำดบัเบสของ histidine ไว้ด้วย เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรตรวจติดตำมและในขัน้ตอน

กำรท ำให้โปรตีนบริสทุธ์ิ เมื่อมีกำรสร้ำง rNP-PRRSV จึงมีส่วนของ histidine 6 โมเลกุลติดมำด้วย ซึง่หนกัประมำณ 3 

kDa ท ำให้ขนำดของ rNP มีขนำดใหญ่กวำ่เดิมท่ีขนำด 15 kDa  

    1   2   3   4    5   6    7   8   9  10  11 12 13  14  15  16 

 1     2    3   4     5    6   7   8    9   10   11  12  13  14  15  16 

18 kDa 

18 kDa 

36 kDa 
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รูปที่ 8 Western blot analysis for rNP-PRRSV. 

rNP-PRRSV stain with anti-6x-histidine (C-terminal) antibody on panel A and anti-PRRSV nucleoprotein on 

panel B. Lane 1 = SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard, lane 2 = non-induce pET101/D/ PRRSV, lane 3 = 

induce pET101/D/PRRSV-NA, lane 4 = induce pET101/D/ PRRSV-CH, lane 5 = induce pET101/D/ PRRSV-

EU. 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ ขนำดของ rNP-PRRSV-EU มีน ำ้หนักมำกกว่ำ rNP-PRRSV-NA และ rNP-PRRSV-CH 

เล็กน้อย ซึง่สอดคล้องกบัขนำดของ PCR product (รูปท่ี 1) และน ำ้หนกัโมเลกุลของ NP-PRRS-EU ตำมรำยงำนของ 

Music และ Gagnon (2010) นอกจำกนีย้งัพบว่ำ ในกำรตรวจด้วยวิธี SDS-PAGE และ Western blot ในสภำวะท่ีไม่

เติมสำร reduce มีแถบ rNP-PRRSV ท่ีต ำแหน่ง 18 และ 36 kDa (รูปท่ี 5-6 และ 8) และในสภำวะท่ีมีกำรเติมสำร 

reduce จะพบท่ีต ำแหน่ง 18 kDa (รูปท่ี 7) ทัง้นี ้Wootton และ Yoo (2003) ได้รำยงำนลักษณะของนิวคลีโอโปรตีน

ของ PRRSV ว่ำมีกำรรวมตัวเป็น dimer ด้วยพันธะ disulfide ท่ีเช่ือมอยู่ระหว่ำงโปรตีนสองโมเลกุล ท ำให้โปรตีนมี

ขนำดใหญ่ขึน้เป็นสองเท่ำ ดงันัน้ กำรท ำ SDS-PAGE ในสภำวะท่ีไม่เติมสำร reduce โปรตีนบำงส่วนจึงยงัคงจับกัน

เป็น dimer และในขัน้ตอนกำรเตรียมโปรตีนส ำหรับกำรท ำ SDS-PAGE มีกำรท ำให้โปรตีนเสียสภำพด้วยกำรเติม 

sodium dodecyl sulfate (SDS) และต้มในน ำ้ร้อน จึงท ำให้สำมำรถพบ rNP-PRRSV ได้ทัง้สองขนำดในสภำวะท่ีไม่

เติม reducing agent 

ทดสอบความใช้ได้ของ rNP-PRRSV ด้วยวิธี ELISA  

จำกกำรน ำ rNP-PRRSV ทัง้สำมชนิดท่ีผลิตได้มำเป็นแอนติเจนส ำหรับเตรียมชดุตรวจ ELISA พบวำ่ rNP-

PRRSV-NA, PRRSV-CH และ PRRSV-EU ท่ีระดบัควำมเข้มข้น 4.00 ug/ml สำมำรถท ำปฏิกิริยำได้ดีกบั MAb ท่ี

จ ำเพำะตอ่นิวคลีโอโปรตีน ได้คำ่ OD สงูสดุ ท่ีคำ่ควำมเจือจำง 1:1600 1:6400 และ 1:400 ตำมล ำดบั (รูปท่ี 9)  

 

18 kDa 

1    2       3     4      5            1     2      3      4     5 
B A 

Anti-6x-histidine (C-terminal) Anti-PRRSV nucleoprotein 

36 kDa 
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รูปที่ 9 ELISA OD titer of rNP-PRRSV antigen with monoclonal antibody against PRRSV nucleoprotein 

และเม่ือน ำชดุตรวจ ELISA ท่ีเตรียมขึน้ไปทดสอบซีรัมสกุรทดลองท่ีติดเชือ้ PRRSV-CH (positive control) 

และซีรัมสกุรปลอดเชือ้ (sterile pathogenic free, SPF) (negative control) พบวำ่ positive control ท่ีคำ่ควำมเจือ

จำง 1:40 ทัง้ rNP-PRRSV-NA และ rNP-PRRSV-CH ให้คำ่ OD titer สงูกวำ่ rNP-PRRSV-EU สว่น ใน negative 

control ให้คำ่ OD titer ต ่ำทัง้สำมแอนติเจน แสดงวำ่แอนติเจนท่ีผลิตได้ทัง้สำมชนิดไมท่ ำให้เกิดปฏิกริยำไมจ่ ำเพำะ 

(non-specific) เม่ือเปรียบเทียบระหวำ่งแอนติเจน พบวำ่ ใน positive control rNP-PRRSV-CH ให้คำ่สงูกวำ่ rNP-

PRRSV-NA เน่ืองจำกมีควำมจ ำเพำะสงูตอ่แอนติบอดี ขณะท่ี rNP-PRRSV-NA ได้คำ่สงูเน่ืองจำกเป็นไวรัสที่อยู่ใน 

genotype เดียวกนั สว่น rNP-PRRSV-EU ให้คำ่ต ่ำเน่ืองจำกเป็นไวรัสท่ีอยู่ตำ่ง genotype ซึง่แสดงให้เห็นวำ่แอนติเจน

ทัง้สำมชนิดนีม้ีควำมจ ำเพำะต่อสำยพนัธุ์สงู (รูปท่ี10 ) 
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รูปที่ 10 ELISA OD titer of rNP-PRRSV antigen with infected swine serum and normal serum 

 

สรุปผลการทดลอง 

จำกกำรศึกษำครัง้นีพ้บว่ำ สำมำรถสร้ำงรีคอมบิแนนท์พลำสมิด rNP-PRRSV ได้ส ำเร็จ และสำมำรถกระตุ้น

ให้มีกำรแสดงออกของยีน ORF7 ด้วยกำรสร้ำง rNP-PRRSV ออกมำเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งโปรตีนท่ีผลิตได้นีเ้ป็นชนิด 

soluble โปรตีน ท ำให้สกัดออกมำได้ง่ำยโดยไม่ท ำให้โปรตีนเสียโครงสร้ำง มีควำมใกล้เคียงกับนิวคลีโอโปรตีนท่ี 

PRRSV สร้ำงขึน้หลงัจำกสุกรมีกำรติดเชือ้ จะเห็นได้จำกเมื่อน ำไปเตรียมเป็นชุดทดสอบ ELISA และน ำไปตรวจซีรัม

สุกรท่ีติดเชือ้ PRRSV สำมำรถท ำปฏิกริยำได้ดีกับแอนติบอดีท่ีมีอยู่ในซีรัม ดังนัน้ rNP-PRRSV ท่ีผลิตขึน้นี ้น่ำจะ

สำมำรถใช้เป็นแอนติเจนส ำหรับชุดทดสอบ ELISA เพ่ือใช้ตรวจแอนติบอดีต่อ PRRSV จำกสกุรในพืน้ท่ีได้ อย่ำงไรก็

ตำมชุดทดสอบ ELISA ซึ่งเตรียมจำกแอนติเจนรีคอมบิแนนท์โปรตีนทัง้สำมชนิด จะต้องท ำกำรศึกษำถึงควำมไว 

(sensitivity) และควำมจ ำเพำะ (specificity) ก่อนน ำไปใช้จริง ซึง่จะท ำกำรศกึษำในขัน้ตอนตอ่ไป 
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การผลิต polyclonal antibody จาก recombinant proteinชนิด gp51 และ p24 เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค 
Enzootic Bovine Leukosis (EBL) ใน formalin-fixed and paraffin-embedded tissues (FFPPE) 

 
เจษฎา รัตโณภาส1 วรำ วรงค์1 นวพร เฑียรสงิห์1 ฐิติกำนต์ จิรกิตติสนุทร1 

Anna Slagle2 วชัรีภรณ์ สตำรัตน์1 และร่ืนฤดี บุณยะโหตระ1* 

 

บทคัดย่อ 
 

 โรค Enzootic bovine leukosis (EBL) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกนัของร่ำงกำยสตัว์ โดยก่อให้เกิด

กำรลดจ ำนวนลงของ immunoglobulins ท ำให้สัตว์ติดเชือ้แทรกซ้อนได้ง่ำย และเกิดควำมล้มเหลวในกำรสร้ำง

ภมูิคุ้มกนัจำกกำรท ำวคัซีน โรคนีย้งัก่อให้เกิดกำรสญูเสียทำงเศรษฐกิจตอ่เกษตรกร เช่นท ำให้ปริมำณน ำ้นมลดลง เสีย

คำ่ใช้จ่ำยในกำรรักษำจำกกำรที่ติดเชือ้แทรกซ้อน หรือจ ำเป็นต้องส่งโคท่ีติดเชือ้ดงักล่ำวเข้ำโรงฆ่ำเพ่ือประหยดัต้นทุน

ในกำรรักษำ อีกทัง้เกษตรกรเองสูญเสียโอกำสในกำรแข่งขันในกำรส่งออก หลงัจำกสัตว์ติดเชือ้ จะก่อให้เกิดภำวะ 

persistent infection, asymptomatic และ lymphosarcoma ซึง่เช่ือวำ่เป็นภำวะท่ีสง่ผลกระทบต่อสตัว์ท่ีได้รับเชือ้มำก

ท่ีสดุ ดงันัน้เพ่ือวินิจฉัยวำ่ bovine lymphosarcoma ท่ีพบใน FFPPE มีสำเหตจุำก EBLหรือไม่จึงท ำกำรผลิต primary 

antibody ต่อ protein ท่ีส ำคญัของไวรัสในกำรเตรียม antigen คือ glycoprotein และ capsid protein เพ่ือใช้ศึกษำ

ทำง immunohistochemistry ของ lymphosarcoma โดยน ำ gene ของ glycoprotein ของไวรัสท่ีตัด signal protein 

และ transmembrane region ออก ในขณะท่ี  full-length gene ของ capsid protein p24 เพ่ิมจ ำนวนและแสดงออก

โดยม ีhistidine tag ท่ีปลำย N terminal region จำกนัน้ recombinant ทัง้ 2 ชนิดมำวิเครำะห์โดยใช้ SDS-PAGE และ 

Western blot พบว่ำ recombinant protein ทัง้ 2 ชนิด มี molecular  weight ท่ีถูกต้อง  นอกจำกนีจ้ำกำรท ำ in situ 

hybridization ส ำ ม ำ ร ถ  hybridize proviral DNA ท่ี  nuclease, genomic RNA ท่ี  cytoplasm แ ล ะ ท่ี  plasma 

membrane อีกทัง้พบว่ำrabbit IgGs antiglycoprotein สำมำรถตรวจหำ antigen ได้ท่ี plasma membrane เป็นส่วน

ใหญ่ ในขณะท่ี rabbit IgGs anticapsid protein ตรวจหำ antigen ได้ท่ี cytoplasm เป็นสว่นใหญ่ นอกจำกนีย้งัพบว่ำ

กำรแพร่กระจำยของไวรัสมีมำกท่ีสุดท่ีม้ำม ต่อมน ำ้เหลือง และ อวัยวะท่ี cell เนือ้งอกกระจำยไปตำมล ำดับ จำก

กำรศึกษำในครัง้นีส้ำมำรถผลิต primary antibody เพ่ือวินิจฉัย lymphosarcoma ท่ีเกิดจำกไวรัส EBL ใน FFPPE 

รวมทัง้สร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกบัลกัษณะกำรเกิดโรคมำกย่ิงขึน้  

ค าส าคัญ: Enzootic bovine leukosis, gp51, p24, immunohistochemistry, Formalin-fixed and paraffin-embedded tissues (FFPPE) 
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Production of Polyclonal Antibody from Recombinant Glycoprotein 51 (rgp51) and Capsid protein 24 (rp24) for 

Diagnosis of Enzootic Bovine Leukosis (EBL) in Formalin-fixed and paraffin-embedded tissues (FFPPE) 

 
Jadsada Ratthanophart1 Vara Varong1 Nawaporn Tearnsing1 

Thitikan Jirakittisonthon1 Anna Slagle2 Wachreeporn Starrat1 Ruenrudee Punyahotra1* 

 

Abstract 
 

 Enzootic bovine leukosis (EBL) can cause detrimental effect to host immune system. Decline of 

host immunoglobulins makes it vulnerable to infection and failure in producing protective antibody from 

vaccination. EBL also can cause significant economic loss to farmers such as decreasing in milk yield, 

cost of treatment, high premature culling rate and loss of international trade. EBL can be classified into 3 

categories: persistent lymphocytosis, asymptomatic and lymphosarcoma, the most importance aspect of 

EBL. To detect BLV in bovine lymphosarcoma found in FFPPE, we produce rabbit anti serum against 

glycoprotein and capsid protein of bovine leukosis virus (BLV) for immunohistochemical study of 

lymphosarcoma. The importance proteins for antigens preparation, a gene encodes glycoprotein of BLV is 

amplified without signal peptide and transmembrane region; while, a gene almost full-length encoding 

capsid protein p24 is amplified. The recombinant protein with N terminal histidine tag is expressed and 

purified. SDS-PAGE and Western blot are brought to verify presence of the proteins. Furthermore, In situ 

hybridization is performed to identify proviral DNA associated EBL. Rabbit IgGs antibody raised against 

both recombinant proteins are purified and used for immunohistochemistry. Both recombinant proteins are 

successfully expressed with correct expected molecular weight. For in situ hybridization technique, 

proviral DNA of BLV is hybridized mainly in nuclease, genomic RNA in cytoplasm and plasma membrane. 

Interestingly, purified rabbit IgGs-anti glycoprotein is intensely recognized this antigen predominantly in 

plasma membrane; in contrast, IgGs-anti capsid protein is mainly localized antigen in cytoplasm. 

Importantly, distribution of the virus is found in spleen more than the other organs of neoplastic 

involvement. The data from this study demonstrates that both rabbit antibodies can be used for diagnosis 

of EBL in FFPPE and it generates better understanding about this pathogen. 

Key words: Enzootic bovine leukosis, gp51, p24, immunohistochemistry, formalin-fixed and paraffin-embedded tissues (FFPPE) 
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Introduction 

 Enzootic bovine leukosis (EBL) can cause significant economic loss to farmers from direct impact 

such as reduce milk production (Otta et al., 2003), production loss, reduced slaughter value, a high 

premature culling rate and increase replacement cost (Pelzer, 1997). The indirect  impact  comes from 

treatment cost and losses of international market share (Brenner et al., 1989; Chi et al., 2002). Besides the 

economic impact, EBL has an effect to host immunity. From the previous study, it was found that mastitis is 

related to EBL infection (Yoshikawa et al., 1997) and the function of neutrophil in mammary gland of natural 

infected cows is impaired (Della Libera et al., 2015) Furthermore, several studies have been reported the 

immunoglobulins produced from affected animals are impaired and it makes the infected hosts are 

vulnerable to infection and primary antibody response to vaccination is failure (Trainin et al., 1996).  

 EBL caused by Oncogenic lymphotropic virus belongs to Family Retroviridae, Genus 

Deltaretrovirus. In this Family reverse transcriptase plays a crucial role in viral infection. After infection the 

target cells are mostly found in B-lymphocytes (Johnson et al., 1987) and other cellular  types such as T-

lymphocytes, macrophage, granulocytes (Panei et al., 2013) and dendritic cells (Szczotka et al., 2012). 

The host immune system directly responses against the viral envelope (env) glycoprotein which is 

important for the virus to recognize target receptors and enter into host cells and this glycoprotein is the 

main target for neutralizing antibody. Moreover, the env gene of Bovine leukosis virus (BLV) encodes 

surface unit (SU), the polyprotein precursor (gpr72) which is cleaved into gp51 and gp30 transmembrane 

glycoproteins (Llames et al., 2001). Like gp51, p24 is immunogenic, and it is the main capsid protein 

which is encoded by gag gene, involved in formation of viral capsid. This precursor capsid protein is 45 

kDa protein, finally cleaved to p15, p24 and p 12 (Schwartz and Levy, 1994).  

 

 After infection, hosts are life-long infected, usually they are asymptomatic, however 30-70% of 

infected animal can develop persistent lymphocytosis and less than 10% can develop lymphosarcoma 

(Johson and Kaneene., 1991a). The clinical pictures of affected animals can be seen like emaciation, 

disorder in several organs such as respiratory, circulatory, digestive, reproductive and nervous sign 

depending on organs involved by neoplasm. Therefore, it is necessary to make a definite diagnosis for 

neoplasm commonly found in histopathology slides of affected cattle. In general the most common 

neoplasm seen in cattle can be divided into 2 types: enzootic bovine leukosis (EBL), caused by bovine 
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leukemia virus (BLV), and the other type is sporadic bovine leukosis (SBL) which is not related to BLV 

infection. From histopathological study, both of them are morphologically indistinguishable. The objective 

of this study is to produce rabbit polyclonal antibodies against BLV gp51 and p24 to used for 

immunohistochemistry application in cattle found death from neoplasm.  

 
Materials and methods 

Ethics statement 

 The animal in this experiment was conducted in accordance with the guiding principles for the 

care and use of research animals, and the protocol was approved by the Committee on the Ethics of 

Animal Experiments by National Institute of Animal Health, Thailand (Permit number EA-002/57(B)). 

Production of full length of env (Gpr72) and p24 capsid gene 

 Fetal Lamb Kidney Cells Infected with bovine leukemia virus (FLK-BLV) was kindly provided by 

NIAH Japan, keep in -800C. According to the complete genome sequence accession number NC_001414 

(acc. No. AF033818), it was used to design primers for construction of env and p24 full length sequence. 

After cloning into pGEM T Easy vector (Promeca®, united state) according to manufacturer’s instruction, 

briefly, primers forward envgPr72F and reward primer envgPr72R are designed (Table1). The reaction was 

performed in 25 ul total volume, which contains 1x PCR buffer, minus Mg , 0.2 mM dNTP mixture, 1.5 mM 

MgCl2 0.2 uM of forward and reward primers final concentration and 5 ul of template DNA, 1 unit of 

Platinum® Tag DNA polymerase (Invitrogen®). Amplification reaction was carried out in a thermocycler 

(Biorad®) in the following cycle: the initial incubation at 94oC 2 min, follow by repeat 35 cycle: denaturation 

94oC 30s, annealing 55oC 30s and extension at 72oC 2 min. The last cycle was run at 72oC 7 min. 

Furthermore, p24 capsid gene was constructed by forward primer p24F and reward primer p24R (Table1) 

containing BamH1 and HindIII restriction site, respectively. The  PCR reaction was performed in 25 ul total 

volume, which contains 1x PCR buffer, minus Mg , 0.2 mM dNTP mixture, 1.5 mM MgCl2 0.2 uM of forward 

and reward primers final concentration and 5 ul of template DNA, 1 unit of Platinum® Tag DNA polymerase 

(Invitrogen®). Amplification reaction was carried out in a thermocycler (BioRad®) in the following cycle: the 

initial incubation at 94oC 2 min, followed by repeat 35 cycle: denaturation 94oC 30s, annealing 55oC 30s and 

extension at 72oC 1 min. The last cycle was run at 72oC 7 min. Finally, they were designate pGEM T 
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Easy_Gpr72 and pGEM T Easy_rp24, respectively. For pGEM T Easy_Gpr72, it will be used as template for 

amplification glycoprotein 51 gene without signal peptide and transmembrane region (designate gp51/TM-) 

Identification of positive clone 

 Escherichia coli (strain JEM 109, Promeca®) transformed with pGEM T Easy_Gpr72 and pGEM T 

Easy_p24. They were analyzed by selective agar containing 100 ug/ml ampicillin 80 ug/ml, X-Gal and 0.05 

mM IPTG. White colonies were picked and grown overnight in 1 ml of LB broth (Sigma®) containing 50 

ug/ml final concentration of ampicillin. Plasmid was extracted by using alkali lysis miniprep, in brief, 1ml 

culture medium was centrifuged at 3500 rpm for 2 min at 40C , discard supernatant and remove of all LB 

broth as much as possible. After adding 200 ul of solution 1(50 mM glucose, 25mM Tris-HCL, pH 8, 10 mM 

EDTA, pH8), the pellet was suspended by vortexing. Then, 200 ul of solution 2(1% SDS, 0.2 N NaOH) was 

added and mixed by inverting tubes and wait for 5 min. Solution 3 (3M NaOAc) 200 ul was added and then 

mixed by inverting tubes and wait for 5 min on ice. Centrifuge 15,000 rpm 5 min at 4 0C and collect 

supernatant to new tubes. Absolute ethanol 600 ul was added and waited for 5 min then centrifuge 15,000 

rpm 15 min at 40C. Pellet was washed by 70% Ethanol and sterile water was added. Finally, extracted 

plasmid was subjected analyzed by PCR or restriction enzyme digestion. 
Expression and purification of Recombinant protein gp51 without signal peptide and transmembrane 
region (rgp51/TM-) and Recombinant protein p24 (rp24)  

The gene encoding target sequence gp51/TM- was amplified by using primers forward and 

reward (Table1 ) designed according to sequence accession number NC_001414 containing restriction 

enzyme BamH1 and HindIII, respectively. The  PCR reaction was performed in 25 ul total volume, which 

contains 1x PCR buffer, minus Mg , 0.2 mM dNTP mixture, 1.5 mM MgCl2 0.2 uM of forward and reward 

primers final concentration and 5 ul of template DNA, 1 unit of Platinum® Tag DNA polymerase 

(Invitrogen®). Amplification reaction was carried out in a thermocycler (BioRad®) in the following cycle: the 

initial incubation at 94oC 2 min, followed by repeat 35 cycle: denaturation 94oC 30s, annealing 55oC 30s 

and extension at 72oC 1.5 min. The last cycle was run at 72oC 7 min. The amplicons was cloned into pGEM 

T Easy vector and positive cloned was identified the same protocol as mentioned above. The pGEM T 
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Easy vector harboring rgp51/TM- and rp24 was subcloned into pQE 30 expression vector (addgene®, 

united states) and expressed as histidine-tag protein in E. coli. A fresh 5 ml overnight culture from single 

colonies of the E. coliBL21(DE3) (Invitrogen®, united states) transformed with pQE 30_rgp51/TM- and pQE 

30_rp24 plasmid was grown in 500 ml LB broth containing 50 ug/ml of ampicillin at 37oC with shaking at 

180 rpm for 3 hr. The expression was induced by using 1 mM Isopropyl-thiogalactoside (IPTG) followed by 

expression at 20oC with shaking at 90 rpm for 16 h. The E. coli cultures were centrifuged at 3,000 rpm 30 

min at 4oC, and the cell pellets were resuspended in lysis buffer (100mM NaH2PO4,10mM Tris Cl pH 8.0) 

containing 8 M Urea, 50 mg/ml lysozyme, protease inhibitor (amresco®). The E. coli cell suspensions were 

chilled on ice for about 1 hr and sonicated for 5 min. The sonicated cell cultures were immediately 

centrifuge at 10,000 rpm for 30 min at 4oC. To purify the recombinant protein, the supernatant was bound 

to Ni-NTA agarose beads (QIAGEN®) according to the manufacturer’s instruction. The recombinant 

protein bound to beads was washed three times with washing buffer (100mM NaH2PO4,10mM Tris Cl pH 

6.0) and eluted with elution buffer (100mM NaH2PO4,10mM Tris Cl pH 5.0). The concentration of protein 

was determined by using a DC protein assay kit (Biorad®), applying bovine serum albumin (BSA) as 

standard. The specific band of the expressed was determined by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide 

gel electrophoresis (SDS-PAGE) (Laemmli, 1970). 
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SDS-PAGE and Western blotting.  

 The expressed recombinant proteins were verified by sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide 

gel electrophoresis (SDS-PAGE) stained with Coomassie blue, and the antigenicity was confirmed by 

Western blot analysis. To identify antigenicity of the recombinant proteins, the proteins concentration was 

determined using a BCA protein assay kit (Pierce Biotechnology, Rockford, Illinois, USA), and stored at -

80°C until use. Proteins in the extract were size-separated by electrophoresis in 12% SDS-PAGE and then 

electroblotted onto a nitrocellulose membrane. The membrane was blocked  with 0.05% Tween 20 in PBS 

(PBST) plus 5% skim milk and probed with specific primary antibodies  against BLV purchased from 

ID.Vet®(France). After washing with PBST, a secondary antibody, a horseradish peroxidase (HRP)-

conjugated anti-bovine (IgG) antibody (Bethyl, Montgomery, Alabama, USA) was applied. The substrate 

solution (5 ug DAB, 5 ml of 1x PBS and 3 ul of 30% hydrogen peroxidase) was added to the membrane 

and the specific band corresponding to the molecular weight of the protein was detected. 

 

Production of anti-rgp51/TM- and rp24 sera and IgG purification.  

 Two New Zealand White Rabbits (2 kg.) supplied by National Laboratory Animal Center 

(http://www.nlac.mahidol.ac.th/nlacen/) were immunized subcutaneous (s.c.) with 150 ug of the purified 

rgp51/TM- and rp24 emulsified in 100ul of Freud’s complete adjuvant (Sigma, St. Louis, Missouri, USA). 

Three boosters were given s.c. using 150 ug of the same antigens emulsified in Freund’s incomplete 

adjuvant (Sigma) at 14-day intervals. Sera were collected before inoculation and after the last booster and 

checked for specific antibodies by iELISA. Furthermore, total IgGs were purified from rabbit sera through a 

chromatography columns according to the manufacturer’s instruction (Bio-Rad Laboratories, Foster, 

California, USA). The fractions containing IgG were run on SDS-PAGE to test for the purity and 

concentration. An iELISA was performed to test the binding activity of the IgGs.  

In situ hybridization to confirm Bovine lymphosarcoma associated with BLV infection 

  444 biotinylated in situ hybridization probe to detect BLV infection in formalin-fixed paraffin embed 

tissue (FFPPE) was previously described by Nawaporn (2014). Briefly, the plasmid pGEM T Easy_gpr71 

http://www.nlac.mahidol.ac.th/nlacen/
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was used as a template for nested PCR (Fechner et al., 1996). The hybridization probe was produced from 

the second PCR by mixed dNTP and Biotin-dUTP (Jena Bioscience, Germany). For specimens preparation 

for in situ hybridization (ISH), the paraffin embedding tissue was cut in 3-5 µM and put on plus 

slide/superfrost®. Warm slide at 60°C for 30 min and deparaffiniezed and rehydration by xylene (5 min, 2 

times), absolute ethanol(5 min, 3 times), 95% ethanol(5 min, 2 times) and DEPC-H2O (5 min). Proteinase K 

(Dako, ready to use) was applied for 20 min and incubate at room temperature. Then the slides were 

rinsed in DEPC-H2O (3 times, 5 minute). Next , peroxidase was got rid of by treating slides with 0.3% H2O2 

in methanol for 20 min at room temperature. Rinse slides in DEPC-H2O (3 times, 5 min), then dry slides. For 

prehybridization step, apply 100 ul of hybridization buffer with probe 500 ng/slide and incubate at 95°C for 

10 min. For hybridization step, incubate slides at 42°C 16 hours. And for post hybridization, remove 

coverslip by soaking in TBST (50 mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% Tween 20). The slides were subjected for 

stringency wash in Saline Sodium Citrate buffer, SCC (3M NaCl in 0.3M sodium citrate, pH 7.0) in 

decreasing concentration in at 42°C as followed, 2X SSC, 1X SSC , 5 min and finally in 0.5X SSC , 30 min. 

Then incubate slides shortly in TBST for 5 min and blocking in 3% normal horse serum in TBST for 10 min. 

For detection step, streptavidin-HRP (Dako®) was applied for 3-4 drops to cover the specimens and 

incubate for 15 min, wash slides with TBST(5 min, 3 times) and tap off the excess TBST. Then, apply 3-4 

drops of biotin (Dako®) and incubate for 15 min. Wash slides with TBST (5 min, 3 times), then repeat 

streptavidin-HRP and wash. Finally, DAB chromogen (3,3’-Diaminobenzidine) was added and incubated at 

room temperature for 5 min. The slides were counter stained with hematoxylin. 

 
Sequencing  

 The E. coli positive clones, pQE 30_rgp51/TM- and pQE 30_rp24 were subjected to  5 ml. culture 
and plasmids were extracted (Promeca®) according to manufacturer’s instruction, and the plasmids were 
sent to local company to sequence (WardMedic, Thailand) to confirm in frame of histidine tag. Then the 
amino acid sequence of both proteins was predicted (http://web.expasy.org/translate/) and aligned with 
reference sequence MEGA v.4 (Tamura et al., 2007). 
 
 
 

http://web.expasy.org/translate/
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Development of immunohistochemistry to detect EBL in FFPPE 

 Paraffin-embedding blocks (the cases of SBL and EBL were confirmed by PCR, kindly provided by 

NIAH, Japan and a case gives positive result to bovine viral diarrhea virus) were cut 3 uM and placed on 

positive charge slides. Then the slides were put in an incubator for 30 min. The slides  were 

deparaffiniezed in xylene (2 times x 5 min) and start rehydration in 100% ethanol for 3 min and descending 

concentrations of ethanol (90% 80%, 70%, 50%) and immerse sections in distilled  water . From this point 

on, be careful not allow the slide to dry out throughout the entire process, following treating slides with 

0.3% H2O2 in methanol for 20 min at room temperature. Proceeding, heat induces epitopes retrieval for 5 

min at 100ºC in streamer while immersed in citrate buffer solution (10mM Citric Acid, 0.05% tween 20, pH 

6.0). Afterwards allow sections to cool off for 30 min. Then equilibrate slides in Phosphate buffer solution 

(137 mM NaCl;  2.7 mM KCl; 10 mM Na2HPO4; 1.8 mM KH2PO4, pH 7.4 ) once. Non specific binding was 

blocked by 1% normal bovine serum. Purified Rabbit IgGs antibody raised against rgp51 and rp24 1 in 

100 dilution were used to incubate overnight at 40C together with positive and negative control 

(preimmunized rabbit-anti serum in replacement of primary antibody was used in slides of positive control 

and PBS is used to replaced primary antibody in order to observed the immunoreactivity of polymer-anti 

rabbit antibody, secondary antibody to bovine immunoglobulins). Then the slides were rinsed in phosphate 

buffer solution three times, five min each. Polymer-anti rabbit antibody horseradish peroxidase conjugate 

was added and incubated at room temperature for 10 min. Repeat washing step. Finally AEC (3-amino-9-

ethylcarbazole) substrate chromogen was applied and incubated in room temperature for 2 min. The 

reaction was stopped in distilled water before counterstain with hematoxylin, and covered the slides with 

mounting medium.  

Results 

Table1. Primer sequence for amplification target gene  
Primers(5’-3’) Position in BLV 

Genome sequence 
PCR product 

envgPr72F  
ATGCCCAAAGAACGACGGTCC 

4615..4635 1548 bp 

envgPr72R  
TCAAGGGCAGGGTCGAAGGTTGAT 

6139..6162 
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p24F  
CCAGGATCCTGGGCACTCCGAGAATTACAAGATATT 

742..772 651 bp 

p24R 
CATAAGCTTACAAGCCTGCAGTTTTTGTCCCAC 

1368..1392 

gp51_HisF 
CCGGGATCCTGGAGATGCTCCCTGTCCCTAGG 

4714..4736  1051 bp 

gp51_HisR 
GATAAGCTTTTGAAAACCCAGCCGGATGTACAACC 

5732..5758 

 
Amplification of full length of env (Gpr72), gp51/TM- without signal peptide and capsid gene encoding p24  

 A reference sequence of BLV is deposited in GenBank accession number NC_001414. cDNA 

encodes full length of  envelope gene gpr72 is successfully amplified and the amplicons are in the 

expected calculation. The pGEM T Easy harboring full-length sequence of env gene is used as a template 

for amplification. The PCR products are in the calculate site (Picture 1 A) as well as a gene encodes p24 

protein (Picture 1 B). 

 

 

 

 

 

 

Picture 1. A; PCR products are analyzed in 1% agarose gel stained with fluorescent dye (Novel Juice). 

Lane 

M is 1 kb DNA marker (Thermo scientific). Lane1-5 are 1051 PCR product, and 6-10 are 1548 PCR 

products. Lane neg. is negative control. B; successful amplification of 651 bp product is analyzed in 1% 
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agarose gel stained with fluorescent dye. Lane M is 100 bp ladder (H3 RTU (Ready-to-Use)), 1-5 are PCR 

product, and neg is negative control. 

SDS-PAGE and Western blotting analysis of rgp51/TM- and rp24 

 SDS-PAGE analysis after purification of the his-tag rgp51/TM- and rp24 by Ni2+-NTA resin column. 

The eluted recombinant proteins show band corresponding to the expected molecular weight of rgp51/TM-

(40kDa) and rp24 (21kDa). In order to confirm the present of both proteins, Western blot is performed by 

using positive and negative bovine serum against BLV. 

 

 

 

 

 

Picture 2. Panel A; Expression and purification of rgp51/TM- in E. coli. A comassie blue-staining; M, 

Molecular protein size marker (See blue®, Invitrogen); Lane a is a purified fraction of the rgp51/TM-; Lane 

b is purified rp24. Panel B; the purify rgp51/TM- and rp24 was run on 12.5% SDS-PAGE together with 

molecular weight marker and transferred to PVDF membrane (BioRad®). Western blot to detect 

rgpgp51/TM- (a) and rp24 by bovine anti-BLV-IgG positive serum (pos) and negative serum(neg) 

In situ hybridization of Bovine lymphosarcoma associated with BLV infection 
 In order to confirm bovine lymphosarcoma caused by BLV infection in situ hybridization is 

conducted. Many infected cells are detected. The reactivity is observed mostly in nuclease, cytoplasm and 

plasma membrane. 
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Picture 3. Positive labelling is observed in nuclease (a, black arrow) cytoplasm (d, arrow head) and plasma 

membrane (d, white arrow). Negative control (b). Positive control (c), neoplastic cells is characterized by 

irregular hyperchromatic nuclei of  varying in size with small amount of cytoplasm. 

 
 Predicted amino acid sequence alignment   
 Amino acid sequence alignment of full-length sequence between BLV surface unit 60 

(glycoprotein 51 with transmembrane 30) and mature peptide without transmembrane region (gp51/TM-) 

are performed (A). Additionally, full-length sequence of p24 capsid protein is also aligned with rp24 (B) 
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Picture 4. Matrix: BLOSUM 62, Pairwise sequence alignment with 1000 of bootstraps. Reference sequence 

is NC_001414 and predicted rgp51/TM-. Green area is a signal peptide. Red arrow indicates the origin of 

mature peptide. Blue area is transmembrane region and cytoplasmic domain  (A). Capsid protein p24 of 

reference sequence is compared with rp24 (B). – (dash) indicates delete amino acid sequence in the area 

of non agreement.        
 

Immunohistochemistry to detect EBL in FFPPE 
 Bovine lymphosarcoma from BLV infected and sporadic lymphosarcoma are utilized to validate 

rabbit-anti gp51 (A) and p24 (B)  

http://www.ebi.ac.uk/Tools/psa
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Picture 5. Immunohistochemical demonstration of gp51 and p24 of BLV in infected cells of spleen. Panel A 

rabbit raised anti-rgp51/TM-; a, distribution of antigen(40x); b is enlarged picture(100x); c is positive 

control(100x); d is localization of gp51 in plasma membrane of infected cells(100x); e is negative 

control(20x). Panel B rabbit raised anti-p24; a is distribution of antigen in the paracortical area(20x); b is 

enlarge picture(100x); c is localization of p24 mostly in cytoplasm(100x); d is positive control(100x); e is 

negative control(100x).   

Discussion 

 Primary antibody from purified rabbit IgGs raised against glycoprotein and capsid protein of BLV 

is able to localized those antigens in infected cells as previously studied (Llames et al., 2001)However, our 

observed glycoprotein of the virus is detected more at plasma membrane of infected cells than in the 

cytoplasm. This finding might be because rabbit anti-gp51/TM- antibody cannot detect signal peptide, but 

those studies use monoclonal antibody against anti precursor glycoprotein and this monoclonal antibody 

might detect in both in cytoplasm and plasma membrane of infected cells. These points are due to the fact 
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that monoclonal antibody might recognize epitopes at the signal peptide. Additionally, this finding 

suggests that duration for transferring precursor glycoprotein and cleaving signal peptide at endoplasmic 

reticulum for producing mature peptide is short (Gillet et al., 2007). Furthermore, the intensity of 

immunoreactivity of p24 is localized mostly in cytoplasm. This might be due to p24 is very conserve among 

BLV making it easier for anti-p24 antibody to bind virion which capsid protein will assembly in the late state 

of morphogenesis. Furthermore, expression of recombinant glycoprotein without transmembrane which is 

predicted to be high hydrophobicity is expressed in a high concentration; however, p24 is tended to form 

inclusion body. Additionally, recognition of recombinant protein by positive serum for both gp51 and p24 

(Rodák et al., 1997) was used to study the antigenicity of BLV. This implies the antigenicity of both 

recombinant proteins will be able to develop for ELISA test kit in the future. For in situ hybridization to 

detect BLV in bovine lymphosarcoma, our study got the same result as the previous study (Okada et al., 

1991).Interestingly immunohistochemistry for rabbit anti-gp51/TM- and p24 primary antibodies are able to 

recognized the antigen at paracorticol area in spleen with the small number of immunoreactivity in lymph 

nodes. This is because white pulp contains large number of B and T lymphocytes which are the target 

cells of infection (Chiba et al., 1995). Other organs infiltrated by neoplastic cells have less numbers of 

infected cells. This finding supports transformation of neoplastic cells from protein inducing non apoptosis 

of cells by the viral infected cells, or neoplastic cells do not come from insertion of proviral DNA of the virus 

because immunoreactivity cannot be observed in all neoplastic cells. However, to extend this finding 

electron immunogold electron microscopy and confocal microscope technique should be brought to study 

in the future.    

Conclusions 

 From this study, rabbit IgGs raised against glycoprotein and capsid protein are able to recognize 

the antigens in bovine lymphosarcoma in FFPPE and both antibodies can distinguish EBL from SBL. 

However, rabbit anti-glycoprotein to locate the antigen at plasma membrane of infected cells more than 

within the cytoplasm; in contrast, rabbit IgGs anti-p24 antibody recognize the antigen in the cytoplasm of 

infected cells better than in the plasma membrane. Generally immunohistochemistry is employed to study 

distribution of the pathogen associated disease or organs involvement in the disease in order to gain 

understanding in pathogenesis and pathogenicity or severity of the pathogen, BLV tends to increase the 
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numbers of virion in spleen and a small number is detected in peripheral lymph nodes and organs that 

neoplastic cells infiltrate. 

 Primary antibodies used in this study are able to differentiate between EBL and SBL. This means 

both of the primary antibodies could be utilized in diagnosis of lymphosarcoma associated with EBL. 

Knowledge from this study also emphasis the importance of lymphosarcoma cases because only small 

numbers of infected cells producing a high number of infected or mature virion. Therefore, only small 

number of infected cell can establish infection and moreover this data leads us to investigate long terminal 

repeat (LTRs) of the virus relating to genotypes of the virus presented in Thailand. Additionally primary 

antibodies produced in our institute will be able to use to produce lateral flow immunochromatography test 

as well as they will be assisted in immunoperoxidase diagnosis for cell culture infected with the virus in 

order to establish OIE reference laboratory center for EBL diagnosis  in the future.  
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การศึกษาการเปล่ียนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาและการกระจายตัวของ Bovine Viral Diarrhea Virus ใน 
อัลปาก้า โดย 5’UTR In situ hybridization Probe 

 
นวพร เฑียรสิงห์1 ฐิติกำนต์ จิรกิตติสนุทร1  Anna Slagle2 วรำ วรงค์1 เจษฎำ รัตโณภำส1* 

 

บทคัดย่อ 
 

 อลัปำก้ำท่ีเสียชีวิตจ ำนวน 3 ตัว ถูกน ำส่งเพ่ือชันสูตร รอยโรคท่ีพบด้วยตำเปล่ำ และรอยโรคทำงจุลพยำธิ

วิทยำท่ีพบ โดยทัว่ไปคือ generalized haemorrhage และ interstitial pneumonia ทัง้ 3 ตวั นอกจำกนีย้งัพบ เชือ้รำท่ี

หลอดลมของสัตว์ท่ีตำย จ ำนวน 1 ตัว โดยรอยโรคทำงจุลพยำธิวิทยำโดยทั่วๆไปคล้ำยกันทัง้  3 ตัวคือ interstitial 

pneumonia with fibrin, inflammatory cells and lymphoid depletion จำกนัน้ เนื อ้เย่ือท่ีได้น ำมำวินิจฉัยโดยใช้

เทคนิค in situ hybridization โดยใช้ 5’ UTR probe จำกกำร detection โดยวิธีกำรดงักล่ำวพบว่ำ positive signal ท่ี

พบร่วมกบัรอยโรคท่ีพบท่ีอวยัวะ ชีใ้ห้เห็นวำ่ อลัปำก้ำทัง้ 3 ตวัเสียชีวิตจำกกำรติดเชือ้ในระยะ acute หรือ subacute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ: alpacas, bovine viral diarrhea virus, in situ hybridization 
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Histopathological Change and Pathogen Distribution of Bovine Viral Diarrhea Virus  
in Alpacas using 5’UTR In situ hybridization Probe 

 
Nawaporn Tearnsing1 Thitikan Jirakittisonthon1 Anna Slagle2 Vara Varong1 Jadsada Ratthanophart1 

 

Abstract 
 

 Three death alpacas were necropsied and observed for macroscopic and microscopic 

lesions. Generalized haemorrhage and interstitial pneumonia were found in all animals. Moreover, 

fungal infection was detected in bronchiolar lumen in a alpaca. Since the main lesions, interstitial 

pneumonia with fibrin, inflammatory cells and lymphoid depletion were observed in all animals. In 

situ hybridization for detection of bovine viral diarrhea virus(BVDV) was performed from 5’ UTR 

region probe. Positive signal from detection are shown in tissue specimens together with lesions 

found in organs. our study suggested that those animals are acute or subacute infection.    
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Introduction 

 Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV), a single linear positive-stranded RNA virus, belongs to the 

genus Pestivirus in family Flaviviridae. This genus is related to classical swine fever virus and border 

disease virus. BVDV can be subdivided into two genotypes, BVDV-1  and BVDV-2 .  On the basis of 

cytopathogenicity in cell culture, this virus can be either cytopathic (cp) BVDV or non-cytopathic (ncp). 

(Belknap et al., 2000; Lanyon et al., 2014) 

 In cattle, this virus has an impact on economic of cattle production (Heuer et al., 2007; Hessman et 

al., 2009) All ages of cattle are susceptible. This virus caused various clinical signs, ranging from mild to 

severe disease. In acute infection, this virus usually caused disease in young cattle showing fever, 

diarrhea, respiratory sign and sudden death. Additionally, in case of the virus infects dam before 18 days 

of gestation, it will lead to embryonic death. Likewise, Infection occurring between 8 0  and 1 50  days of 

pregnancy, causes persistence infection (PI) resulting in mucosal disease caused by mutation of ncp 

BVDV (Kelling, 2004). Additionally, PI in a calf plays an importance role of health status of a herd because 

the virus can spill over from this PI animals.    

 BVDV has a worldwide distribution causing disease in cattle, goats, sheep, pigs and exotic 

ruminants such as deer, old world camelid and new world camelid (Carman et al., 2005) such as llamas 

and alpacas. Clinical manifestations of infected cattle generally are mild to severe such as pneumonia, 

fever, diarrhea and death from haemorrhagic syndrome(Saliki and Dubovi, 2004). In contrast, infected 

alpacas demonstrate immunosuppression and high percent mortality rate (Doyle and Heuschele, 

1983)(Belknap et al., 2 0 0 0 ) .  Abortion or persistence infection in young alpacas (Foster et al., 2 0 0 7 ) 

resulting from this virus is highly other concerned aspects. Several cases of alpaca infected with the virus 

have been previously reported (Goyal et al., 2002); for example, clinical appearing of BVDV cases in North 

America and Ontario caused the disease outbreak and abortion in infected animals (Mattson et al., 

2006).In Thailand, recently alpacas farms have been increasing because they are immensely popular as 

an exotic animal in a natural farm for tourist attraction. However, due to the nature of animal which is 

closely related to ruminants. Therefore, alpacas are usually raised and kept together with cattle or sheep 

and goats. This might bring about contracting the virus between alpacas and ruminants because of PI 

animals as mentioned aboved. Additionally concerning imported alpacas, they might spread the virus to 
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other livestock animals. Therefore, the objectives of this research are to retrospective study macroscopic 

and microscopic lesions as well as antigen distribution in alpacas found death in Thailand by using 5’UTR 

in situ hybridization probe in an attempt to find association between pathological changes and organs 

tropisms of BVDV. 

 

Materials and Methods 

Backgrounds 

 A three death imported alpaca aged approximately 6  months to 1  year. Their clinical 

manifestations were high fever and dullness. All of them were in range of 30 days after shipping. 

Necropsy and Histopathology  

 The carcasses were necropsied at pathology section, National Institute of Animal Health. Animals 

were labeled as number I, II, and III. Gross lesions were observed and compiled. Various organs were 

collected in 1 0 %  buffered formalin and were in preparation to observe for histopathological slides 

according to Luna (1968). 

5’ UTR biotin labeling probe production 

 5 ’ untranslated region (5 ’UTR) which is conserved region of pestivirus (Sarikaya et al, 2011) was 

used as a target gene to diagnos for BVDV infection. Cytopathic BVD-5960 strain and non- cytopathic 

BVD-6309 strain were subjected to RNA extraction by PureLink® RNA mini kit (Thermo Scientific®). cDNA 

was synthesis by using RevertAid RT reverse transcription kit (Thermo Scientific®). Both commercial 

available kits were performed according to the manufacturer’s instruction. The primers were used for 

amplification 5 ’ UTR of pestivirus genome as previously described(Kim and Dubovi, 2003). The 

amplification condition was, initial denature at 9 4 0C 2  m. followed by 3 5  cycles of denature 9 4 0C 3 0 s 

annealing at 5 5 0C 3 0 s extension 7 2 0C 4 5 s and final extension 7 2 0C 7  m. The expected size of PCR 

products was 2 9 0 bp. After purification of the amplicon by using Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up 

system(Promeca®), the amplicons were ligated and into p-GEM T-Easy vector, and The vector harboring 

5’ UTR of pestivirus genome was transformed into E. Coli, DH5-alpah strain in order to increase yield and 

secure the sequence. After finishing this step, the white colonies were picked and the positive cloned was 

http://corporate.thermofisher.com/en/about-us/thermo-scientific.html
http://corporate.thermofisher.com/en/about-us/thermo-scientific.html
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selected by restriction digestion and PCR amplification to observe the correction of insertion. Finally, in situ 

hybridization probe was performed from the positive clone by using Biotin PCR Labeling core kit (Jena 

bioscience®). The PCR Product or Probe was purified by Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up system 

(Promeca®). This probe concentration was measured by spectrophotometers (Thermo scientific®) 

according to the manufacture’ instruction. 

In situ hybridization  

 The protocol used the same as previously describe (Tearnsing et al., 2014). Briefly, tissues of 

lungs, liver, heart, kidneys were sectioned from paraffin blocks with 4  uM thickness and were placed on 

positive charge slides. They were incubated in 6 0 0C 3 0 m and then were deparaffined in xylene. The 

sections were rehydrated in 100% and 95% ethanol for 5 m each. After that, the slides were get ridded of 

peroxidase by 0 . 3 %  H2O2  in methanol for 2 0 m and blocked by 3 %  normal horse serum at room 

temperature for 1 0 m. Proteinase K (Dako®) was applied in tissue 1 0  minutes for probe penetration. 

Prehybridization and hybridization were performed at 950C 5 m and 420C 16 hr in hybridizer (Dako®). The 

concentration of probe was 1 0 0  ng/slide used. For detection, Streptavidin and 3 , 3 ’-diaminobenzidine 

(DAB chromogen, DAKO®) was used as a conjugate and chromogen. Then, sectioned were stop the 

reaction by washing in distilled water and counterstained in Hematoxylin. After running in tap water, they 

were mounted with glycergel. 

 

Results 

Gross findings 

 The main pathological changes in animal number I is severe patchy pneumonia in cranioventral 

part of lung and serosal hemorrhage of uterus. For animal number II, pale mucous membrane are 

detected. Severe patchy pneumonia in cranioventral part of lung is identified. Several lesions of 

hemorrhage are found in difference locations such as trachea, coronary fat, and serosa of small intestine. 

Moreover, examination of abdominal part showed yellowish clear abdominal fluid approximately 50 cc. and 

firm texture of liver. For animal number III, it is emaciated. Pale mucous membrane, lung lesion, and 

reddish intestine are harmoniously found as animal number II. Moreover, hydronephrosis is detected in a 

left kidney.  
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Histological findings 

 Animal number I: In the lung, congestion, fibrinopurulent bronchointerstitial pneumonia with 

infiltration of inflammatory cells, emphysema, and atelectasis are detected. Tracheitis is found. 

Centrilobular fatty degeneration and hepatocytes swelling are found. In liver, congestion and inflammatory 

cell infiltrate mainly in neutrophil. Heart is congestion, generalize myocardial degeneration. Fibrinous 

thrombi are found in vessel. Lymphoid depletion and splenitis are recognized. Kidneys show evidence of 

fluid leak outside vessel. Interstitial nephritis and hemorrhage, glomerular degeneration also note.  

 Animal number II: Lung lesions are in the same way as animal number I. Moreover, translucent 

round structures are found in many of bronchiolar lumens with reaction of polymorph nuclear cell. Grocott’s 

method for fungi (GMS) was performed in this section in consonance with Luna (1 9 6 8 ).  Pneumocystis 

jiroveci is finally identified. There is generalize congestion in lung, trachea, liver, heart, spleen, and 

kidneys. Liver shows hepatocyte swelling and necrosis with inflammatory cells infiltrate. Heart shows 

myocardial degenerate. Lymphoid depletion is detected. Kidney lesions are similar to animal number I and 

plus glomerulonephritis and median hyperthrophy. Perivascular cuffing in cerebellum and cerebellar 

hypoplasia are noted in brain. 

 Animal number III: Generalize congestion is noted in various organs such as brain, lungs, heart, 

spleen, kidneys, and intestine. Lung lesion is conformity to animal number I and II. Alveolar pneumonia 

and fibrinous thrombi are additionally found. Myocyte is multifocal necrosis. Centrilobular fatty 

degeneration and hepatocytes swelling in liver and kidneys lesion are also found as animal number I. 

Lymphoid depletion and Splenitis are detected. For small intestine, even though it was moderate autolysis, 

several of eosinophilic infiltrate in submucosal are detected. Perivascular cuffing in cerebrum and 

cerebellar hypoplasia are noted in brain as animal number II. 
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Picture 1 . A; Lung section from Animal number I revealed fibrino purulent bronchointerstitial pneumonia 

with infiltration of inflammatory cells(40x, H&E) with some of debris cell containing in bronchiole lumen. B: 

Brain section from animal number II showed decreasing number of purkinje cells(arrow); granule cells in 

granular layer also decreased as well(20x, H&E). C; Small intestine from animal number III is congestion 

and amount of eosinophilic cells are infiltrated in lamina propia(20x, H&E). D; Lung section from animal 

number II exhibits Pneumocystis jiroveci in bronchiole lumen (20x, Grocott’sstaining). 

 
Probe production  

 5’ UTR is successfully amplified. The amplicon length is about 290 bp and the concentration of 

probe is approximately 700 ng/ul.   
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Picture 2: The amplified 5’UTR in 6x loading buffer (Novel juice®) is demonstrated using UV light. Lane M 

is 100 bp DNA ladder. Lane 1 is plasmid harbored 5’ UTR gene. Lane 2 is 5’ UTR hybridization probe and 

lane 3 is negative control. 

 

In situ hybridization 

Positive signal from probe reactivity is showed in Alpaca tissue.  
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Picture 3. In situ hybridization to detect genomic RNA of BVD in tissue section. A; positive control is kindly 

provided by Australian Animal Health Laboratory, Australia. Sloughing of esophageal epithelium is 

detected by 5’ UTR probe (arrow,20x); the reactivity is in the cytoplasm of infected cells. B; a negative 

control case, proved by PCR doesn’t show reactivity signal (20x). C; in lung tissue, demonstration of 

reactivity in cytoplasm of pulmonary alveolar macrophages and pneumocyte epithelium cells is present 

(arrow, 40x). D; in cerebellum of purkinje cells hypoplasia case, the reactivity is found in granular layer 

(ARROW, 20x). 

 

Discussions 

 From this finding, the main pathological change is occurred in lung. Gross lesions are found 

pneumonia in all of three animals. Interstitial pneumonia with presenting of fibrin and inflammatory cell, 

emphysema and atelectasis also are commonly detected. These pathological changes indicated that 

animals had a temp to breathing before death contrast with history that they had no respiratory sign. 

Therefore, disease causing pneumonia could not be rule out from the list. For antigen distribution, it is in 

the same way as gross and microscopic results. Pneumocytes show the strongest positive signal than 

other organs conforming to Jubb (2005), the virus can be isolated from lung in both acute and  persistent 

infection. 

 Kidney is the other target organs to be effected. Interstitial nephritis and evidence of fluid leak 

outside vessel are commonly noted. Median hypertrophy of vessel is also found. Our suggestion is that 

interstitial fluid is a consequence from endothelial vessel degenerate. According to Jubb (2005), viral 

antigen may be present in the other organs. A numerous of eosinophils are found in intestinal submucosa. 

The cause of this change is unknown; however, from the previous study found the same  lesion of this 

pathological change in BVDV infected calves as this changed (Baule et al., 2001). Additionally, presence 

of fungi indicates that this animal is in immunosuppressive condition. This could be the result from impair 

function of pulmonary alveolar macrophage by BVDV infection and the affected animal is susceptible to 

opportunistic pathogens (Jubb, 2005).  In addition, shipping is also one of the key factors inducing stress 

to the animals resulting in spilling the virus over other animals via urine, feces, and, nasal and oral fluid in 
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PI Alpaca (Stacey et al. 2011). Therefore, removing those animals out and maintaining biosecurity of farms 

need to be concerned in order to prevent the out brake of disease.   

Conclusions  

 The detection of genomic RNA of BVDV is found in the cytoplasm of pneumocyte epitheliums, 

pulmonary macrophages, soughing epithelium of infected cells in small intestine as well as in the payer’s 

path with small reactivity finding in the cytoplasm of cerebellum, spleen and kidneys. This finding indicates 

ISH technique brought to use in this study is useful tools to detect acute or subacut and persistence 

infected animal. Different lesions and patterns of reactivity in each animal can be indicated that animal not 

in the same stage of infection. However, when focusing on overall lesions, interestingly we find common 

lesions such as interstitial pneumonia with presenting of fibrin and inflammatory cells and lymphoid 

depletion together with identification of the pathogen RNA in tissue section. This suggesting the tissues 

tropisms of the virus in 3 animals infected with BVDV is in lung, brain, and lymphoid organs. Furthermore, 

the localization of the virus is mainly in the cytoplasm of pulmonary macrophage, lymphocytes, intestinal 

epithelium. Surprisingly, Eosinophilic infiltration found in small intestine could be caused by inflammation 

and immunosuppression in the local are making the eosinophils to combat the commensal intestinal 

microbial. Additionally, it is widely accept the virus has been found to be a potential pathogen having 

cross species infection in these 3 cases. The affected animals could contract the disease from domestic 

animals because the reactivity of ISH is still detected in the phagocytic cells with the pathological changes 

in several organs due to the pathogen and immune response which is not occurred in the PI cases in 

which the antibody of the host do not recognize the infection. However, ISH application is subtle. It 

requires experience and more expensive reagent than immunohistochemistry. Therefore, development of 

immunohistochemistry technique for diagnosis of BVDV infection in formalin-fixed and paraffin-embedding 

tissue for or development antibody capture ELISA for screening PI in domestic ruminants such as cattle, 

sheep and goats need to be done. 
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ทางรอดของการเลีย้งสุกรขุนส าหรับเกษตรกรรายย่อย : กรณีศึกษาการเลีย้งสุกร 
ในระบบเกษตรธรรมชาต(ิหมูหลุม) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิภาวรรณ ปาณะพล1/ ประยรู ครองยตุิ1/ ประเทืองทิพย์ เสอืเอก1/ 

 

บทคัดย่อ 
 

กำรศกึษำวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษำสภำพพืน้ฐำนทัว่ไป สภำพกำรเลีย้งสกุร ปัญหำอปุสรรค ต้นทุน 

ผลตอบแทน พฤติกรรมกำรบริโภค ควำมพึงพอใจ และกำรยอมรับกำรเลีย้งสกุรขุนด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 

โดยศกึษำจำกกลุม่ตวัอย่ำงในพืน้ท่ี 10 จงัหวดั ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขนุด้วยวิธีทำงกำรค้ำ จ ำนวน 87 รำย 

เกษตรกรผู้ เลีย้งสุกรขุนด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  (หมูหลุม) จ ำนวน 94 รำย ผู้บริโภคเนือ้สุกร จ ำนวน 44 รำย และ

ผู้บริหำรท้องถ่ิน จ ำนวน 51 รำย โดยใช้แบบสัมภำษณ์ สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่ำร้อยละ 

คำ่เฉลี่ย และคำ่ไคสแควร์ 

ผลกำรศกึษำพบว่ำ เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรทัง้ท่ีโดยวิธีกำรค้ำ และในระบบเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) ท่ีเป็นรำยย่อย 

มีอำชีพท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน มีกำรเลีย้งสกุรมำแล้วไม่เกิน 5 ปี รำคำสุกรขุนท่ีขำยได้จะต ่ำกว่ำสกุรฟำร์มท่ีมี

ขนำดใหญ่ เน่ืองจำกถูกกดรำคำจำกพ่อค้ำ เกษตรกรผู้ เลีย้งโดยวิธีกำรค้ำจะประสบกับปัญหำรำคำอำหำรสตัว์ท่ีสูง 

เม่ือเทียบกบัผู้ เลีย้งในระบบเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) พบวำ่ผู้ เลีย้งโดยระบบกำรค้ำมีคำ่อำหำรเฉลี่ยตอ่น ำ้หนกัสกุร 1 

กิโลกรัม 35.81 บำท และเลีย้งโดยระบบธรรมชำติจะมีคำ่อำหำรเฉลี่ย 24.91 บำท หรือต ่ำกวำ่ 10.90 บำท คิดเป็นร้อย

ละ 30.44 นอกจำกนีย้งัมีผลพลอยได้จำกวสัดรุองพืน้คอกเป็นปุ๋ ยในฟำร์ม ซึง่มีมลูคำ่ 416 บำทต่อสกุร 1 ตวั ซึง่เป็นสิ่ง

ท่ีเกษตรกรพึงพอใจมำก ในด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรเลีย้งโดยระบบเกษตรธรรมชำติ (หมูหลมุ) ไม่มีเสียงและกลิ่นรบกวน

เพ่ือนบ้ำน ไม่มีน ำ้เสียลงในแหล่งน ำ้ธรรมชำติ ท ำให้เป็นอำชีพท่ีได้รับกำรยอมรับของผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ส่งผลต่อกำรอนุญำตให้เลีย้งในเขตชุมชนได้ ในด้ำนของผู้บริโภคจำกเขียงในหมู่บ้ำน พบว่ำเนือ้หมหูลมุเป็นท่ี

ยอมรับ ผู้บริโภคเห็นว่ำดีต่อสขุภำพ เน่ืองจำกไม่มีสำรปนเปือ้น เพรำะไม่มีกำรใช้ยำ เนือ้สกุรสด สีน่ำรับประทำน เก็บได้

นำนกวำ่เนือ้สกุรทัว่ไป เม่ือน ำมำปรุงเป็นอำหำรมีรสชำติดี กลิ่นน่ำรับประทำน 

 

 

ค าส าคัญ  เกษตรกรรำยยอ่ย กำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีทำงกำรค้ำ กำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ ทำงรอดของเกษตรกร 
เลขทะเบียนผลงาน 55(1)-0511-027 
1/ส ำนกัสง่เสริมและพฒันำกำรปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ 
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The Survival of Swine Raising for Small-Scale Farmers: A Case Study of Swine Raising in Natural 
Agricultural System (Mu Lum) under Sufficient Economic Philosophy 

 

Vipawan  Panapol 1/ Prayoon  Krongyuti1/   Prathuangtip  Sueake1/   

 

Abstract 

 

This research aims to explore basic general information, pig raising conditions, problems, costs, 

returns, consumption behavior, satisfaction level, and the acceptance of swine raising in natural 

agricultural system (Mu Lum).  The study samples are collected in 10 provinces from 87 commercially pigs 

raising farmers, 94 farmers raising pigs in natural agricultural system (Mu Lum), 44 consumers, and 51 

local administrative officers.  Questionnaire is used for data collection. Statistical analysis for describing 

data includes Frequency, Mean, and Chi-square.      

The study results show that small - scale swine raising farmers both in a commercial way and in the 

natural agricultural system do integrated farming and have been raising pigs not more than 5 years. Their 

selling prices are lower than those of larger farms due to less bargaining power. Commercially swine raising 

farmers experience higher feed cost compared to farmers raising pigs in natural agricultural system (Mu 

Lum). Average feed cost of commercially swine raising farmers is THB 35.81 per 1 kg of pig weight; while 

average feed cost of farmers raising pigs in natural agricultural system is THB 24.91 or less than THB 10.90 

which is accounted for 30.44 %. Moreover, by-products from swine raising in natural agricultural system can 

also be used as fertilizers; which highly satisfies the farmers since it generates additional income of THB 416 

per pig. From environmental aspect, swine raising in natural agricultural system (Mu Lum) incurs less noise 

and odor pollution, no polluted runoff to natural water sources, resulting in higher acceptance of local 

administrative officers ; hence more permissions are allowed for swine raising in the community area. From 

consumers’ point of views, it is found that Mu Lum pork is well-accepted. It is good for health, no additional 

substances added due to non-medical use. Its color is fresh making it look delectable. It can be kept longer 

than the typical pork. When cooking, its taste is favorable and its smell is attractive.    

Keywords : small - scale farmers, swine raising in natural agricultural system, survival of farmers 

1/ Bureau of Livestock Extension and Development, Department of Livestock Development 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สุกรเป็นสัตว์เศรษฐกิจทีมีควำมส ำคัญของประเทศ จำกสถิติของกรมปศุสัตว์ (ศูนย์สำรสนเทศ. 2556)  

ทัง้ประเทศมีจ ำนวนเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุร 210,978 ครัวเรือน มีจ ำนวนสุกรทัง้สิน้ 9,511,389 ตวั โดยพืน้ท่ีเขต 7 จะมี

จ ำนวนสกุรท่ีเลีย้งมำกสดุ 2,481,445 ตวั คิดเป็นร้อยละ 26.09 รองลงมำได้แก่ เขต 2 และ เขต 3 ตำมล ำดบั ส่วน  ผู้

เลีย้งสกุรจะมีมำกสดุในพืน้ท่ีเขต 3 จ ำนวน 58,160 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.57 ในจ ำนวนดงักลำ่วพบวำ่ เกษตรกร

ผู้ เลีย้งสกุรท่ีเป็นรำยย่อยท่ีเลีย้งน้อยกว่ำ 50 ตวัต่อครัวเรือน มีจ ำนวน 198,633 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.15 โดย

พืน้ท่ีเขต 3 จะมีกลุม่เกษตรกรรำยย่อยมำกสดุ รองลงมำได้แก่ เขต 5 และเขต 4 ตำมล ำดบั จำกสถำนกำรณ์ควำมผนั

ผวนของรำคำสกุรท่ีผ่ำนมำอนัเน่ืองจำกต้นทุนกำรผลิตท่ีสูงขึน้  ภำวะควำมเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศและภำวะโรค

ระบำดท่ีเกิดขึน้ ได้ส่งผลให้เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรรำยย่อยส่วนใหญ่ท่ีใช้วิธีกำรเลีย้งสกุรโดยรูปแบบทำงกำรค้ำประสบ

ปัญหำขำดทุนและบำงส่วนได้เลิกเลีย้งสกุรไปในท่ีสดุ อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำมีเกษตรกรรำยย่อยในชนบทส่วนหนึ่งท่ีเร่ิม

ปรับเปลี่ยนวิธีกำรเลีย้งจำกวิธีทำงกำรค้ำหันมำเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  (หมูหลุม) เพ่ิมมำกขึน้และกระจำย

แพร่หลำยไปยังพืน้ท่ีต่ำงๆ โดยเฉพำะในพืน้ท่ีภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกข้อมูลเบือ้งต้นพบว่ำ

เกษตรกรท่ีหันมำเลีย้งสกุรแบบเกษตรธรรมชำติดงักล่ำวสำมำรถพึ่งพำปัจจัยวตัถุดิบอำหำรท่ีมีในฟำร์มและท้องถ่ิน

เป็นหลกั มีกำรน ำเอำจลุินทรีย์และสมนุไพรมำใช้ในกำรเลีย้งสกุร ท ำให้สำมำรถลดต้นทุนค่ำอำหำรลงได้มำกกว่ำร้อย

ละ 30 ลดภำรกิจในกำรจัดกำรเลีย้งสุกรของเกษตรกรให้เบำแรงลง ไม่ต้องกวำดพืน้คอก ก ำจัดขีห้มู ไม่มีกลิ่นขีห้ม ู

สภำพไม่แฉะ ไม่มีแมลงวนัตอม สุกรมีควำมสุขและมีสุขภำพดีขึน้และเนือ้สุกรท่ีผลิตได้มีไขมนัน้อย รวมทัง้ยังมีผล

พลอยได้จำกวสัดรุองพืน้ท่ีสำมำรถใช้เป็นปุ๋ ยอย่ำงดีส ำหรับ  กำรเพำะปลูก กำรเลีย้งสุกรโดยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมู

หลมุ) ดงักล่ำวจึงกลำยเป็นทำงเลือกเพ่ือกำรอยู่รอดของกำรเลีย้งสุกรที่สร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัเกษตรกรผู้ เลีย้งรำย

ย่อยอีกทำงหนึง่ และก ำลงัได้รับกำรยอมรับจำกเกษตรกรเพ่ิมมำกขึน้ในอนำคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำสภำพพืน้ฐำนทั่วไป สภำพกำรเลีย้งสุกรและปัญหำอุปสรรคส ำคัญท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของ
เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขนุด้วยวิธีทำงกำรค้ำ 

2. เพ่ือศกึษำสภำพพืน้ฐำนทัว่ไป สภำพกำรเลีย้งสกุร ต้นทุนผลตอบแทน และควำมพึงพอใจของเกษตรกรท่ี

เลีย้งสกุรขนุด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ)  

3. เพ่ือศกึษำสภำพพืน้ฐำนทัว่ไป พฤติกรรมกำรบริโภคและกำรยอมรับเนือ้สกุรท่ีเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ 

(หมหูลมุ) ของผู้บริโภค 
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4. เพ่ือศกึษำสภำพพืน้ฐำนทัว่ไป และกำรยอมรับกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) ของผู้บริหำร

ท้องถ่ิน 

สมมตฐิานของการวิจัย 

1. เกษตรกรผู้ เลีย้งสุกรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมูหลุม) ท่ีมีสภำพพืน้ฐำนทั่วไป ได้แก่อำยุ ระดบักำรศึกษำ 
อำชีพหลกั ประสบกำรณ์กำรเลีย้งสกุร และรูปแบบกำรท ำกำรเกษตรท่ีตำ่งกนั มีควำมพงึพอใจตอ่กำรเลีย้งสกุรต่ำงกนั 

2. ผู้บริโภคเนือ้สกุรท่ีเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) ท่ีมีสภำพพืน้ฐำนทัว่ไป ได้แก่ เพศ อำยุ ระดบั
กำรศกึษำ อำชีพหลกั และควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรเลีย้งสกุรตำ่งกนั มีกำรยอมรับเนือ้สกุรตำ่งกนั 

3. ผู้บริหำรท้องถ่ินท่ีมีสภำพพืน้ฐำนทัว่ไป ได้แก่ อำย ุระดบักำรศกึษำ ต ำแหน่งในท้องถ่ิน ประสบกำรณ์ท ำงำน 
กำรฝึกอบรมและศกึษำดงูำนกำรเลีย้งสกุรตำ่งกนั มีกำรยอมรับกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ   (หมหูลมุ) ตำ่งกนั 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

ศึกษำสภำพพืน้ฐำนทั่วไป สภำพกำรเลีย้งสุกร ปัญหำอุปสรรค ต้นทุน ผลตอบแทน พฤติกรรมกำรบริโภค 

ควำมพึงพอใจ และกำรยอมรับกำรเลีย้งสุกรขุนด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  (หมูหลุม) ของกลุ่มตวัอย่ำงท่ีประกอบด้วย 

เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรด้วยวิธีทำงกำรค้ำ จ ำนวน 87 รำย เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) จ ำนวน 

94 รำย ผู้บริโภคเนือ้สกุร จ ำนวน 44 รำย และผู้บริหำรท้องถ่ิน จ ำนวน 51 รำย ด้วยแบบสมัภำษณ์ ในพืน้ท่ี 10 จงัหวดั 

คือ ภำคเหนือ มีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย นครสวรรค์และตำก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดนครรำชสีมำ 

บรีุรัมย์ สริุนทร์ อบุลรำชธำนี ขอนแก่น และอดุรธำนี 

ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

1. “เกษตรกรรำยย่อย” หมำยถึง เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขุนเป็นอำชีพเสริม โดยมีขนำดฟำร์มสกุรขุน ไม่เกิน 20 
ตวัตอ่ฟำร์ม ทัง้ท่ีเลีย้งสกุรด้วยวิธีทำงกำรค้ำ และวิธีเกษตรธรรมชำติ 

2. “ผู้บริโภค” หมำยถงึ ผู้ ท่ีซือ้และบริโภคเนือ้สกุรท่ีเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 

3. “ผู้บริหำรหน่วยงำนท้องถ่ิน” หมำยถงึ ผู้ ท่ีปฏิบตัิงำนในหน่วยงำนสว่นท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบำล และองค์กำร

บริหำรสว่นต ำบล ทัง้ท่ีมีต ำแหน่งในฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบญัญตัิ 

4. “กำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีทำงกำรค้ำ” หมำยถึง กำรเลีย้งสกุรคอกท่ีมีพืน้ซีเมนต์ ให้อำหำรข้นท่ีเป็นอำหำรผสม

หรืออำหำรส ำเร็จรูปทำงกำรค้ำ มีกำรใช้ยำและวคัซีนในกำรเลีย้งสกุร 

5. “กำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ)” หมำยถงึ กำรเลีย้งสกุรด้วยคอกท่ีมีพืน้เป็นหลมุดิน มีวสัดุ

รองพืน้ ให้อำหำรข้นท่ีเป็นอำหำรผสมหรืออำหำรส ำเร็จรูปทำงกำรค้ำผสมอำหำรหมกัจำกพืชหรือเศษเหลือในระบบไร่

นำ มีกำรใช้น ำ้หมกัชีวภำพ สมนุไพร และเชือ้จลุินทรีย์ในกำรเลีย้งสกุร 
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6. “ทำงรอดของเกษตรกร” หมำยถึง เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรรำยย่อยท่ีเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติสำมำรถ

ลดปัญหำอปุสรรคท่ีเกิดขึน้กบักำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีทำงกำรค้ำ สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต เพ่ิมรำยได้ มีควำมพึงพอใจ 

รวมทัง้สำมำรถสร้ำงกำรยอมรับแก่ผู้บริโภคและผู้บริหำรสว่นท้องถ่ิน 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ตัวแปรต้น                                              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทรำบถงึปัญหำ อปุสรรคท่ีมีผลตอ่ควำมส ำเร็จในกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีทำงกำรค้ำของเกษตรกรรำยย่อย 
2. ทรำบถึงต้นทุน ผลตอบแทน ควำมพึงพอใจและกำรยอมรับต่อกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  (หมู

หลมุ) ของเกษตรกรผู้ เลีย้งและผู้ เก่ียวข้อง 

เกษตรกรผู้เลีย้งสุกรด้วยวธีิทางการค้า 

- สภำพพืน้ฐำนทัว่ไป 
- สภำพพืน้ฐำนกำรเลีย้งสกุร 

 
เกษตรกรผู้เลีย้งสุกรด้วยวธีิเกษตรธรรมชาต ิ(หมู

หลุม) 

- สภำพพืน้ฐำนทัว่ไป 
- สภำพพืน้ฐำนกำรเลีย้งสกุร 
- ต้นทนุ ผลตอบแทน 
 

ผู้บริโภคเนือ้สุกร 

- สภำพพืน้ฐำนทัว่ไป 
- พฤตกิรรมกำรบริโภค 

 

ผู้น าท้องถิ่น 

- สภำพพืน้ฐำนทัว่ไป 

 

ปัญหำ อุปสรรค ท่ีมีต่อผลส ำเร็จ

ของกำรเลีย้งสุกรขุนด้วยวิ ธีทำง

กำรค้ำ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรเลีย้งสุกรขุน

ด้วยวิธีเกษตรธรรมชำต ิ(หมหูลมุ) 

 

กำรยอมรับเนือ้สุกรขุนท่ีเลีย้งด้วยวิธี

เกษตรธรรมชำต ิ 

(หมหูลมุ) 

กำรยอมรับกำรเลีย้งสุกรขุนด้วยวิธี

เกษตรธรรมชำต ิ

 (หมหูลมุ) 

ท ำ ง ร อ ด ข อ ง

เกษตรกรผู้ เลี ย้ ง

เลี ย้งสุกรขุนรำย

ย่อย 
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3. น ำผลกำรศึกษำวิจัยมำประยุกต์ใช้เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีกำรเลีย้งสุกรขุนของเกษตรกรรำยย่อย 

เพ่ือให้สำมำรถอยู่รอดและประกอบอำชีพได้อย่ำงยัง่ยืนตอ่ไป 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคดิ และทฤษฎี 

1. การเลีย้งสุกรด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ (หมูหลุม) 
1) กำรสร้ำงโรงเรือนและคอก ศนูย์กสิกรรมธรรมชำติบ้ำนบญุ (2552) แนะน ำว่ำ ควรสร้ำงในท่ีดอนน ำ้ท่วมไม่

ถงึ ห่ำงไกลชุมชน คอกต้องให้แสงแดดส่องเข้ำถงึ แต่โรงเรือนต้องสำมำรถป้องกนัฝนสำดได้ โดยสกุร 1 ตวั จะใช้พืน้ท่ี 
1.2 ต.ร.ม. เป็นอย่ำงน้อย 

2) ในคอกจะขุดหลุมลึก 90 ซ.ม. แบ่งเป็น 3 ชัน้ โดยแต่ละชัน้ใส่แกลบ มูลโค ร ำข้ำว คลุกเคล้ำเข้ำด้วยกัน 

แล้วรำดด้วยสำรจุลินทรีย์  EMละลำยน ำ้ (สุวรรณ, 2547) หรือใส่ด้วยขีเ้ลื่อยผสมดินและเกลือ  แล้วรำดด้วย

เชือ้จลุินทรีย์ท่ีผลิตจำกเชือ้รำขำวจำกป่ำไผ่ (องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัแพร่, 2549) 

3) สุกรท่ี เลี ย้งควรเป็นสุกร 3 สำยเลือด หย่ำนมแล้วอำยุประมำณ  1 เดือน โดยกำรเลี ย้งในระยะ  

1 เดือนแรกให้อำหำรส ำเร็จรูปชนิดเม็ด โปรตีนไม่น้อยกว่ำ 15% (สวุรรณ, 2547) หลงัจำกนัน้จะลดอำหำรส ำเร็จรูป

และเสริมเพ่ิมด้วยอำหำรประเภทพืชหมกั ได้แก่ หยวกกล้วย ผกับุ้ง มะละกอดิบ หรือวชัพืชบำงตวัสบัละเอียด หมกัรวม

กับน ำ้ตำลทรำยแดงและเกลือในสัดส่วน 100 : 4 : 1 นำน 5 – 7 วัน ผสมกับน ำ้หมักแบคทีเรีย กลุ่มผลิตกรดแลคติก

เล็กน้อย ในสดัส่วน 1 : 1 เลีย้งไปจนถึง 4 เดือนก่อนจ ำหน่ำย หรือจะใช้อำหำรข้นท่ีผสมเองโดยประกอบด้วย  ดินแดง : ร ำ

อ่อน : ข้ำวโพดป่น : ขีว้วั : กำกถั่วเหลืองบด : ปลำป่น ในสดัส่วน 30 : 120 : 50 : 30 : 20 : 5 : 5 กิโลกรัมตำมล ำดบั (โชค

ชยั, 2549) 

4) กำรใช้สมนุไพรกบักำรเลีย้งสกุร จะใช้พืชสมนุไพรมำหมกัดองให้สกุรดื่ม เพ่ือเสริมฮอร์โมนจำกพืชสมนุไพร 
ช่วยให้หมไูม่เครียด นอนหลบัสบำย ไม่ส่งเสียงร้องดงั และยงัเป็นกำรกระตุ้นกำรเจริญเติบโตด้วย สมนุไพรท่ีใช้ ได้แก่ 
กระเทียม ขิงข่ำ โสมไทย บอระเพ็ด แฮ้ม และมะแคว่น เป็นต้น โดยกำรหัน่เป็นชิน้เล็กๆ รวม 1 กิโลกรัม หมกัร่วมกับ
น ำ้ตำลทรำย 0.5 กิโลกรัม และสรุำกลัน่ 2 ลิตร ในถงัหรือโอ่งนำน 15 วนั วิธีใช้จะใช้น ำ้สมนุไพร 1 ช้อนโต๊ะผสมกบัน ำ้ 
10 ลิตร ให้สุกรกินร่วมกบัน ำ้ดื่มทุกวนั นอกจำกนีก้ำรใช้น ำ้หมกัแบคทีเรียกลุ่มผลิตกรดแลคติกท่ีท ำขึน้ได้เองจำกน ำ้
ซำวข้ำว นมสดพำสเจอร์ไรซ์และน ำ้ตำลทรำยแดงไปผสมน ำ้ให้สกุรกินจะท ำให้ระบบกำรย่อยอำหำรของสกุรดีขึน้ สกุรจะ
มีสขุภำพแข็งแรงและมีควำมต้ำนทำนโรคมำกขึน้ (โชคชยั, 2549) 
2. การยอมรับของเกษตรกร 
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ดิเรก (2544) ให้ควำมหมำยของกำรยอมรับ (adoption) ว่ำ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
หลงัจำกเรียนรู้ ซึง่จะเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทกัษะ และควำมช ำนำญ สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบตัิ โดยกระบวนกำร
ยอมรับ (adoption process) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ 

1) ขัน้ตื่นตวัในกำรรับข่ำวสำร (Awareness) ในขัน้นีเ้กษตรกรจะได้รู้จักกับนวตักรรมเป็นครัง้แรก โดยกำรเห็น
หรือกำรได้ยินข่ำวสำรมำแตย่งัมีรำยละเอียดไมเ่พียงพอ 

2) ขัน้สนใจข่ำวสำรเพ่ิมเติม (Interest) เป็นขัน้ตอนต่อจำกกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำร เกษตรกรจะรู้สกึสนใจ

ในนวตักรรมนัน้ เขำจะเร่ิมค้นหำข่ำวสำรมำกขึน้ โดยสอบถำมจำกเพ่ือนบ้ำนของเขำ ซึง่ได้ทดลองท ำมำแล้ว หรือจำก

เจ้ำหน้ำท่ีสง่เสริมกำรเกษตร ในขัน้ตอนนีเ้พ่ือนบ้ำนและผู้น ำทำงควำมคิดจะมีอิทธิพลอย่ำงมำก 

3) ขัน้ประเมินผล (Evaluation) เป็นขัน้ท่ีเกษตรกรได้รับรำยละเอียดแล้วน ำไปคิดไตร่ตรองประเมินผลว่ำ

คุ้มค่ำหรือไม่ เกษตรกรอำจค้นหำข้อมลูเพ่ิมเติม หรือไปดกูำรสำธิตจำกฟำร์มตวัอย่ำง หรือศนูย์ศกึษำ หรือเข้ำประชุม

เพ่ือหำข้อมูลเพ่ิมเติมแล้วตดัสินใจว่ำจะทดลองใช้หรือไม่ กำรไต่ตรองในขัน้นีม้ีอิทธิพลมำจำกเพ่ือน เพ่ือนบ้ำน และ

ผู้น ำทำงควำมคิดเห็นในชมุชนนัน้มำกกวำ่แหลง่ข่ำวสำรอื่นๆ 

1) ขัน้ทดลองปฏิบัติ (Trial) หำกเกษตรกรพิจำรณำเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และควำมเสี่ยงต่ำงๆ 
แล้ว ถ้ำผลออกมำทำงบวก เกษตรกรก็พร้อมท่ีจะทดลองท ำตำมควำมคิดเห็นใหม่ๆ ในพืน้ท่ีเล็กๆ ก่อน ซึง่กำรกระท ำ
เช่นนีเ้ขำต้องกำรค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ีสง่เสริมโดยใกล้ชิดมำกย่ิงขึน้ 

2) ขัน้กำรยอมรับ (Adoption) ถ้ำกำรทดลองของเกษตรกรได้ผลเป็นท่ีน่ำพอใจ เกษตรกรก็จะยอมรับ

ควำมคิดใหม่ๆ  มีกำรกระท ำท่ีต่อเน่ืองและนวตักรรมนัน้จะกลำยเป็นวิธีกำรที่เขำยึดถือปฏิบตัิโดยถำวรตอ่ไป ซึง่ถือเป็น

ขัน้สดุท้ำยของกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมท่ีเรำต้องกำร 

บุญสม (2535) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรยอมรับของเกษตรกร หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกร
ภำยหลงัจำกกำรได้เรียนรู้แนวควำมคิด ควำมรู้ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ใหม่และได้ยึดถือปฏิบัติตำม ในกำร
ยอมรับแนวควำมคิดหรือวิชำกำรใหม่ๆ  มีปัจจยัท่ีมีผลตอ่กำรยอมรับหรือไมย่อมรับ ดงันี ้

1) แหล่งข้อมูลข่ำวสำรท่ีได้รับจำกหนังสือพิมพ์  วำรสำร วิทยุ โทรทัศน์ ต้องขึน้อยู่กับเกษตรกรว่ำมี
ควำมสำมำรถในกำรรับข้อมลูข่ำวสำรนัน้หรือไม่ 

2) ระดบักำรศกึษำ จะมีควำมส ำคญัตอ่กำรรับรู้ข่ำวสำรของเกษตรกร 
3) ประเภทของกำรศกึษำอบรม จะมีผลตอ่ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพของเกษตรกร 

4) อำย ุผู้ ท่ีมีอำยนุ้อยจะสำมำรถยอมรับสิ่งใหม่ๆ  ได้ดีกวำ่ผู้ ท่ีมีอำยมุำก 

5) ภมูิหลงัในกำรประกอบอำชีพ จะมีผลตอ่กำรยอมรับนวตักรรมใหม่ๆ  
6) ขนำดของพืน้ท่ีท ำกิน เกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีท ำกินใหญ่สำมำรถยอมรับนวตักรรมได้ง่ำยกวำ่ 
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7) กำรศึกษำของด้ำนกำรเกษตรของบุตรหลำน จะมีผลต่อกำรสนับสนุนและยอมรับนวัตกรรมใหม่ทำง
กำรเกษตรได้ง่ำยขึน้ 

8) กำรเย่ียมเยียนของเจ้ำหน้ำท่ีสง่เสริม 
9) หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ิน สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนข้อมูลข่ำวสำรแก่เกษตรกรทัง้ในและนอก

พืน้ท่ี 
10) กำรจดักิจกรรมทำงกำรเกษตร เพ่ือกระตุ้นและโน้มน้ำวให้ชำวบ้ำนเกิดควำมสนใจในกำรประกอบอำชีพ

ท ำกำรเกษตร 

11) ระบบของสงัคมท่ีอยู่อำศยั และสภำพแวดล้อมท่ีเอือ้อ ำนวย 
3. ความพงึพอใจของเกษตรกร 

สนัติ (2544) ได้ให้ควำมหมำย และแนวคิดควำมพึงพอใจ ไว้ว่ำ ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกชอบ ยินดี 
เต็มใจ ส่วนตวัท่ีเป็นสุขหรือมีเจตคติท่ีดี เมื่อได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรของตนทัง้ด้ำนวตัถุ และด้ำนจิตใจ ซึง่เป็น
สิ่งท่ีก ำหนดพฤติกรรมในกำรแสดงออกของบุคคล สำมำรถวดัได้โดยทำงอ้อมจำกกำรก ำหนดหวัข้อ ควำมคิดเห็นให้เลือก 

ภณิตำ ชยัปัญญำ (2541) ได้กลำ่ววำ่ กำรวดัควำมพงึพอใจนัน้ สำมำรถท ำได้หลำยวิธีดงัตอ่ไปนี ้
1) กำรใช้แบบสอบถำม เพ่ือต้องกำรทรำบควำมคิดเห็น ซึง่สำมำรถท ำได้ในลกัษณะก ำหนดค ำตอบให้เลือก 

หรือตอบค ำถำมอิสระ ค ำถำมดงักลำ่วอำจถำมควำมพอใจในด้ำนตำ่งๆ 

2) กำรสมัภำษณ์ เป็นวิธีกำรวดัควำมพอใจทำงตรง ต้องอำศยัเทคนิค และวิธีกำรท่ีดีจงึจะได้ข้อมลูท่ีเป็นจริง 
กำรสงัเกต เป็นวิธีกำรวดัควำมพึงพอใจโดยกำรสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ำหมำย ไม่ว่ำจะแสดงออกจำก

กำรพดู กริยำ ท่ำทำง วิธีนีต้้องอำศยักำรกระท ำอย่ำงจริงจงั และสงัเกตอย่ำงมีระเบียบแบบแผน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เสรีและคณะ (2551) กล่ำวว่ำ ผลกำรศึกษำกำรเลีย้งสุกรแบบหลุมดินชีวภำพกับกำรเลีย้งแบบทั่วไปต่อ

สมรรถนะกำรให้ผลผลิตของสกุรขุนลกูผสมพันธุ์ลำร์จไวท์กบัแลนด์เรซ ใช้ลูกสุกรหย่ำนม จ ำนวน 20 ตวั น ำ้หนักตวั

เฉลี่ย 10.25 กิโลกรัม แบ่งแบบสุม่สมบรูณ์ ออกเป็น 2 กลุม่ๆ ละ 10 ซ ำ้ โดยกลุม่ท่ี 1 เลีย้งแบบหลมุดินชีวภำพ ใช้วสัดุ

รองพืน้เป็นแกลบ และรดด้วยน ำ้ผสมน ำ้หมกัจุลินทรีย์ ควำมเข้มข้น 0.1% ทุกสปัดำห์ และดื่มน ำ้ผสมจุลินทรีย์ ควำม

เข้มข้น 0.1% และกลุ่มท่ี 2 เลีย้งแบบทั่วไปพืน้คอกเป็นปูน ให้ดื่มน ำ้ธรรมดำ ท ำกำรทดลองต่อเน่ือง 140 วนั ผลกำร

ทดลองพบวำ่ อตัรำกำรเจริญเติบโตในกลุม่หลมุดินชีวภำพสงูกวำ่กลุม่เลีย้งแบบทัว่ไป 

ส ำนักงำนปศสุตัว์จงัหวดัอุดรธำนี (2548) ศกึษำเปรียบเทียบระหว่ำงกำรเลีย้งหมูในระบบเกษตรธรรมชำติ 

(หมูหลุม) กับกำรเลีย้งหมูทั่วไป พบว่ำ กำรเลีย้งแบบหมูหลุมมีต้นทุนต ่ำกว่ำ 50% ไม่มีควำมแตกต่ำงในแง่ของกำร

เจริญเติบโต คณุภำพซำกดี ไขมนัน้อย เนือ้มีรสชำติดี  
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โชคชัย (2549) รำยงำนข้อมูลเบือ้งต้นว่ำเกษตรกรท่ีหนัมำเลีย้งสุกรแบบเกษตรธรรมชำติสำมำรถลดต้นทุน

ค่ำอำหำรสกุรได้ประมำณร้อยละ 70 ลดภำรกิจกำรเลีย้งสกุรของเกษตรกรเบำแรงลง ไม่ต้องกวำดพืน้คอกก ำจดัขีห้มู 

ไมม่ีกลิ่นขีห้ม ูสภำพไมแ่ฉะ ไมม่ีแมลงวนัตอม เป็นต้น  

วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอดุรธำนี (2549) รำยงำนว่ำ กำรเลีย้งหมหูลุมโดยใช้ลกูผสมสำมสำยพันธุ์  ใช้

ต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนัก 1 ก.ก. ในระยะเวลำกำรเลีย้ง 125 วนั ต ่ำกว่ำกำรเลีย้งในระบบโรงเรือนทั่วไป 

25.55 ถงึ 31.69 บำท 

จเร และคณะ (2555) ได้ศึกษำเบือ้งต้นกำรเลีย้งหมูหลุมในจังหวดัเชียงรำย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลีย้งสุกรขุน ลูกผสมสำมสำยพันธุ์ ระยะเวลำในกำรเลีย้งขุนถึงส่งตลำดเฉลี่ย 4.5  เดือน ใช้อำหำร

ส ำเร็จรูปเลีย้งสกุรและเสริมด้วยหญ้ำสดหรือพืชสีเขียว เช่น ผกั หรือหยวกกล้วย มีกำรเติมน ำ้หมกัชีวภำพในน ำ้ท่ีใช้เลีย้ง

สุกร เกษตรกรจะขุดหลุมลึกลงไปในดินเฉลี่ย 90 เซนติเมตร และใช้วสัดุรองพืน้คอกเต็มหลุม ไม่มีกำรเก็บกวำดมูลสุกร 

โดยจะปล่อยให้สุกรปล่อยมูลคลกุเคล้ำกบัวสัดุรองพืน้คอก ใช้น ำ้หมกัจุลินทรีย์ผสมน ำ้ให้สุกรกินและใช้รำดพืน้คอกเพ่ือ

ก ำจัดกลิ่นสัปดำห์ละครัง้ มีกำรท ำวัคซีนป้องกันโรค วัคซีนท่ีเกษตรกรท ำส่วนใหญ่เป็นวคัซีนอหิวำต์สุกร เกษตรกรจะ

รักษำสกุรป่วยโดยสตัวแพทย์อำสำปศสุตัว์และรักษำเอง ไม่มีกำรใช้สมนุไพรในกำรป้องกนัและรักษำโรค ผลจำกกำรตรวจ

ปัสสำวะและเนือ้หมหูลมุ ไม่พบสำรกลุ่มเบต้ำอะโกนิสท์ในเลือด ไม่พบเชือ้แบคทีเรียท่ีก่อโรคในเนือ้สกุร คณุภำพเนือ้สกุร

เมื่อวดัควำมหนำของไขมนัสนัหลงัเฉลี่ย 1.02 เซนติเมตร และพืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนัเฉลี่ย 34.23 เซนติเมตร 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัแพร่ (2549) รำยงำนว่ำจำกกำรศึกษำซำกสุกรหลุม จ ำนวน 10 ตวั ไม่พบพยำธิ 

เนือ้มีสีแดง ไมเ่หมน็คำว สีไส้สะอำด และไขมนัน้อย  

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี (2548) รำยงำนว่ำ กำรเลีย้งสุกรหลุม โดยให้ร ำผสมปลำยข้ำวใน

สดัสว่น 1 : 1 พร้อมกบัเสริมด้วยเศษพืช มีเปอร์เซน็ต์ซำก 76.2 เนือ้แดง 39.1% และเนือ้สำมชัน้ 14.4% 

ศภุฤกษ์ (2552) ได้ศกึษำประสิทธิภำพกำรผลิตสกุรในระบบเกษตรธรรมชำติตำมแนวทำงฮำนคิวโซ  พบว่ำ 

เม่ือเปรียบเทียบระหวำ่งสกุรท่ีเลีย้งในระบบเกษตรธรรมชำติกบัระบบทำงกำรค้ำไม่พบพยำธิใดๆ ในมลูและเลือดของ

สกุรทัง้ 2 ระบบ ผลกำรตรวจนบัเม็ดเลือด พบวำ่ควำมเข้มข้นของเลือดปริมำณฮีโมโกลบิน ปริมำณเม็ดเลือดขำว และ

สดัส่วนของเม็ดเลือดขำวชนิดต่ำงๆ ปริมำณเกล็ดเลือด และลกัษณะของเม็ดเลือดชนิดต่ำงๆ มีค่ำอยู่ในช่วงปรกติไม่

แตกตำ่งกนั 

เกศินี และคณะ (2552) ศกึษำวิจยัสำยพนัธุ์สกุรลกูผสมท่ีเหมำะสมกบักำรเลีย้งแบบเกษตรธรรมชำติ  พบว่ำ 

ไม่มีควำมแตกต่ำงของประสิทธิภำพกำรผลิตในสุกรสำมสำยท่ีเลีย้งในระบบเกษตรธรรมชำติกบัระบบโรงเรือนปรกติ

ในช่วงเร่ิมเลีย้งจนถึงน ำ้หนัก 30 ก.ก. แต่ในช่วง 30 – 66 ก.ก. สุกรท่ีเลีย้งในระบบเกษตรธรรมชำติจะมีอัตรำกำร
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เจริญเติบโตประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรดีกวำ่ประมำณ 25 เปอร์เซน็ต์ คณุภำพซำกระหว่ำงกำรเลีย้งในทัง้สองระบบไม่

แตกตำ่งกนั แตเ่นือ้สกุรท่ีเลีย้งในระบบเกษตรธรรมชำติจะมีสีคอ่นข้ำงแดงมำกกวำ่ 

กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้ำนทพัไท จงัหวดัสริุนทร์ (2549) รำยงำนว่ำ กำรเลีย้งหมหูลุมขนำด 2 X 3 ม. โดยขุด

หลมุลกึ 75 ซ.ม. น ำวสัดรุองพืน้ใส่ในหลมุ ประกอบด้วย ขีเ้ลื่อยหรือแกลบ : ดินส่วนท่ีขดุออกหรือปุ๋ ยคอก : เกลือ : ร ำ

ละเอียด ในสดัสว่น 100 : 10 : 3.5 : 1 เม่ือเลีย้งสกุร 5 ตวั ในระยะเวลำ 4 – 4.5 เดือน จะได้สกุรน ำ้หนกั 80 – 100 ก.ก. 

และจะได้ปุ๋ ยประมำณ 2,500 ก.ก. 

ร ำไพพรรณ (2554) ศกึษำวิจยัควำมหนำแน่นของสกุรตอ่หน่วยพืน้ท่ีท่ีเหมำะสมและคณุภำพของปุ๋ ยหมกัจำก

กระบวนกำรเลีย้งหมหูลมุ พบว่ำ ปุ๋ ยท่ีได้จำกวสัดพืุน้คอกท่ีประกอบด้วย ใบล ำไยแห้ง ก้ำนยำสบู และวสัดเุพำะเห็ดท่ี

ผ่ำนกำรใช้แล้ว เม่ือเลีย้งสกุรในระยะเวลำ 90 วนั ในควำมหนำแน่น ท่ีตำ่งกนัระหว่ำง 0.8, 1.2 และ 2.0 ต.ร.ม./ตวั  ไม่

มีควำมแตกต่ำงกนั โดยมีค่ำ N เท่ำกบั 2.25%, P2O5 เท่ำกบั 0.51% และ K2O เท่ำกบั 3.01% ซึง่คำ่ดงักลำ่วสงูกวำ่ค่ำ

มำตรฐำนของปุ๋ ยหมกัท่ีก ำหนดในรำชกิจจำนเุบกษำ พ.ศ. 2552 

ชยัทตั (2549) ศกึษำทดสอบแนวคิดของร้ำนค้ำปลีกเนือ้สกุรอนำมยัท่ีตัง้เป็นเอกเทศในอ ำเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ พบว่ำ ผู้ บริโภคจะซือ้เนือ้สุกรอนำมัยมำประกอบอำหำรสัปดำห์ละ 3 – 4 วัน โดยจะซือ้ด้วยตนเอง และ

ต้องกำรซือ้เนือ้ส่วนเนือ้แดงท่ีมีควำมสะอำดและมีเนือ้สีชมพู จะเลือกซือ้เนือ้สุกรส่วนใหญ่จำกแหล่งจ ำหน่ำยท่ีตลำด

สดใกล้บ้ำน และต้องกำรซือ้เนือ้สกุรอนำมยัท่ีมีรำคำเท่ำกบัเนือ้สกุรทัว่ไป 

สภุำวดี (2549) ศึกษำควำมเช่ือมัน่และพฤติกรรมผู้บริโภคเนือ้สตัว์ กรณีศึกษำ อ ำเภอเมือง จังหวดัล ำปำง 

พบวำ่ พฤติกรรมในกำรซือ้เนือ้สตัว์ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่ำงจะซือ้เนือ้สกุร 1 – 2 ครัง้ต่อสปัดำห์ คิดเป็นร้อยละ 38.7 

ของกลุ่มตวัอย่ำง และจะรับประทำนเนือ้หมทูุกวนั คิดเป็นร้อยละ 49.3 ของกลุ่มตวัอย่ำง โดยสถำนท่ีท่ีนิยมบริโภคคือ

ซือ้มำประกอบอำหำรที่บ้ำนเอง คิดเป็นร้อยละ 74 ของกลุม่ตวัอย่ำง 

สุพร (2546) ศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคเนือ้สุกรของประชำชนในเขตเทศบำลนครสงขลำ จังหวดัสงขลำ 

พบว่ำ เนือ้สกุรส่วนท่ีนิยมบริโภคมำกท่ีสดุ ได้แก่ เนือ้สนัและเนือ้สะโพก โดยมีปริมำณท่ีซือ้ 0.5 – 1.0 ก.ก. ต่อสปัดำห์ 

ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภค พบว่ำ กำรรับรู้ข้อมลูข่ำวสำรมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจบริโภคเนือ้สกุร และ

ปัจจยัด้ำนกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจบริโภค พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงให้ควำมส ำคญักบัปัจจยั    ด้ำนควำมสะอำด 

ควำมสด ควำมปลอดภยัจำกสำรตกค้ำงและเชือ้โรคในเนือ้สกุรในระดบัควำมส ำคญัมำกท่ีสดุ 

ธำนี ภำคอุทัย และคณะ (2548) ได้ศึกษำพฤติกรรมกำรตลำด พฤติกรรมกำรซือ้และทัศนคติต่อเนือ้สุกร 

พบวำ่ ผู้ซือ้สว่นใหญ่จะซือ้เนือ้สกุรจำกตลำดสดน ำไปบริโภคในครัวเรือน โดยมีควำมถ่ีสว่นใหญ่ 2 – 3 วนัตอ่ครัง้ เลือก
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คณุภำพเนือ้โดยวิธีดจูำกสีของเนือ้เป็นหลกั ทศันคติตอ่เนือ้สกุรเช่ือวำ่เนือ้สกุรท่ีจ ำหน่ำยในตลำดสดมีควำมสะอำดกว่ำ

เนือ้สกุรท่ีชำวบ้ำนเชือดกนัเอง 

จรัล (2539) ได้ศึกษำ ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเลีย้งสุกรในจังหวัดน่ำน พบว่ำ กำรได้รับ

ข่ำวสำรด้ำนกำรเกษตรมีควำมสมัพนัธ์กบักำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเลีย้งสตัว์ 

เสนำะ (2540) ได้ศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรยอมรับโคขำวล ำพูนของเกษตรกรในจังหวดัล ำพูน  พบว่ำ อำย ุ

ระดบักำรศกึษำ รำยได้ ควำมคำดหวงัต่อประโยชน์ กำรได้รับข่ำวสำร และทศันคติ มีควำมสมัพันธ์กบักำรยอมรับโค

ขำวล ำพนู 

จักรพงษ์ (2545) ได้ศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพของเกษตรกรผู้ เลีย้งสัตว์ใน

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรเลีย้งสัตว์ และทัศนคติ ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำร

ยอมรับเทคโนโลยี ในขณะท่ีข่ำวสำรและกำรติดตอ่กบัเจ้ำหน้ำท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบักำรยอมรับเทคโนโลยี 

เทพดนัย (2541) ได้ศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจของเกษตรกรในโครงกำรส่งเสริมโคเนือ้ของหน่วย

ส่งเสริมกำรเกษตรและสหกรณ์  หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำในอ ำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก พบว่ำ ปัจจัยท่ีมี

ควำมสมัพันธ์กบัควำมพึงพอใจ ได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อกำรเลีย้งโคเนือ้และเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริม ส่วนอำยุ ระดบักำรศกึษำ 

พืน้ท่ีถือครอง รำยได้ ขนำดฟำร์ม แรงงำนและกำรได้รับข่ำวสำรไมม่ีควำมสมัพนัธ์กบัควำมพงึพอใจของเกษตรกร 

เพ่ิมศกัด์ิ (2542) ได้ศึกษำควำมพึงพอใจของเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมต่อกำรส่งเสริมกำรเลีย้งโคนม อ ำเภอสนั

ก ำแพง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่ำ กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรด้ำนปศุสตัว์มีควำมสมัพันธ์กับควำมพึงพอใจของเกษตรกร 

ส่วนอำยุ ระดบักำรศกึษำ กำรเป็นสมำชิกกลุ่ม รำยได้ ขนำดพืน้ท่ีถือครอง ขนำดฟำร์ม และประสบกำรณ์กำรเลีย้งโค

นม ไมม่ีควำมสมัพนัธ์กบัควำมพงึพอใจของเกษตรกร 

 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษาวิจัย 

กำรวิจยัครัง้นีเ้ป็นกำรวิจยัเชิงบรรยำย เพ่ือศกึษำควำมคิดเห็น ควำมพึงพอใจ และกำรยอมรับของผู้ เก่ียวข้อง
ท่ีมีต่อกำรเลีย้งสุกรขุน โดยวิธีกำรค้ำและ ด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมูหลุม) ต้นทุนและผลตอบของกำรเลีย้งด้วยวิธี
เกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) โดยมีวิธีกำรศกึษำวิจยั ดงันี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชำกรและกลุม่ตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศกึษำวิจยั ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรด้วยวิธีกำรค้ำ เกษตรกรผู้
เลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) ผู้บริโภคเนือ้สกุร และผู้บริหำรหน่วยงำนส่วนท้องถ่ิน โดยสุ่มคดัเลือกแบบ
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จ ำเพำะเจำะจง (Purposive Sampling) (กำนดำ, 2539) เฉพำะพืน้ท่ีจังหวดัท่ีมีกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ
หนำแน่น จ ำนวน 10 จงัหวดั โดยแตล่ะจงัหวดัมีกลุม่ตวัอย่ำง ดงันี ้ 

1. เกษตรกรผู้ เลี ย้งสุกรด้วยวิธีทำงกำรค้ำ จังหวัดละ 10 รำย ใช้วิธีกำรสุ่มคัดเลือกเฉพำะเกษตรกร 
ผู้ เลีย้งสกุรขนุแบบกำรค้ำ ท่ีมีขนำดฟำร์มไมเ่กิน 20 ตวั 

2. เกษตรกรผู้ เลีย้งสุกรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  (หมูหลุม) จังหวดัละ 10 รำย ใช้วิธีกำรสุ่มคัดเลือกเฉพำะ
เกษตรกรผู้ เลีย้งสุกรขุนด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ ท่ีมีขนำดฟำร์มไม่เกิน 20 ตัว และในกรณีกำรศึกษำต้นทุนและ
ผลตอบแทนจำกกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) จะใช้วิธีกำรสุม่คดัเลือกเฉพำะเกษตรกรท่ีสำมำรถเก็บ
ข้อมลูได้ จ ำนวนจงัหวดัละ 3 รำย 

3. ผู้บริโภคเนือ้สกุร จงัหวดัละ 5 รำย ใช้วิธีกำรสุ่มคดัเลือกเฉพำะผู้บริโภคท่ีอยู่ในพืน้ท่ีต ำบลท่ีมีกำรเลีย้งและ

จ ำหน่ำยเนือ้สกุรท่ีได้จำกกำรเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 

4. ผู้บริหำรหน่วยงำนส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัละ 6 รำย ใช้วิธีกำรสุ่มตวัอย่ำงคดัเลือกเฉพำะผู้บริหำร อบต. และ

เทศบำลที่มีกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
กำรศึกษำวิจัย ครัง้นีใ้ช้แบบสมัภำษณ์ท่ีผู้ วิจัยสร้ำงขึน้  โดยกำรทบทวนเอกสำรงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องแล้วน ำ

ข้อมูลมำสร้ำงแบบสมัภำษณ์ หลังจำกนัน้น ำแบบสัมภำษณ์ไปทดสอบกับประชำกรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือหำค่ำ
ควำมเท่ียง (Reliability) (วิเชียร, 2529) และปรับปรุงแก้ไขแบบสมัภำษณ์ก่อนน ำไปเก็บข้อมลูจริง โดยแบบสมัภำษณ์
ประกอบด้วยเนือ้หำ ดงันี ้

1. แบบสมัภำษณ์ส ำหรับเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขุนแบบกำรค้ำ ประกอบด้วย สภำพพืน้ฐำนทัว่ไปของเกษตรกร 
สภำพกำรเลีย้งสกุร และปัญหำอปุสรรคส ำคญัท่ีมีผลตอ่ควำมส ำเร็จของกำรเลีย้งสกุร 

2. แบบสัมภำษณ์ส ำหรับเกษตรกรผู้ เลีย้งสุกรขุนด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  (หมูหลุม) ประกอบด้วยสภำพ
พืน้ฐำนทัว่ไป สภำพกำรเลีย้งสกุร ต้นทนุ ผลตอบแทน และควำมพงึพอท่ีมีตอ่กำรเลีย้งสกุร  

3. แบบสมัภำษณ์ส ำหรับผู้บริโภคเนือ้สกุร ประกอบด้วย สภำพพืน้ฐำนทัว่ไป พฤติกรรมในกำรบริโภค และกำร
ยอมรับเนือ้สกุรท่ีเลีย้งขนุด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 

4. แบบสมัภำษณ์ส ำหรับผู้บริหำรหน่วยงำนสว่นท้องถ่ิน ประกอบด้วย สภำพพืน้ฐำนทัว่ไป และกำรยอมรับท่ีมี
ตอ่กำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ใช้กำรเก็บข้อมูลด้วยกำรสมัภำษณ์กลุ่มตวัอย่ำง โดยเจ้ำหน้ำท่ีระดบัจังหวดัท่ีผ่ำนกำรประชุมชีแ้จงและท ำ
ควำมเข้ำใจในแบบสัมภำษณ์แล้วหลังจำกตรวจสอบคัดเลือกเฉพำะแบบสัมภำษณ์ท่ีมีควำมสมบูรณ์และมีควำม
ถกูต้องของข้อมลู พบวำ่ มีกลุม่ตวัอย่ำงท่ีสมบรูณ์เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ข้อมลู ดงันี ้ 
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1. เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรด้วยวิธีทำงกำรค้ำ จ ำนวน 87 รำย 

2. เกษตรผู้ เลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ จ ำนวน 94 รำย และเกษตรกรที่ศกึษำต้นทนุผลตอบแทนของกำร

เลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ จ ำนวน 22 รำย 

3.ผู้บริโภคเนือ้สกุร จ ำนวน 44 รำย 

4.ผู้บริหำรหน่วยงำนท้องถ่ิน จ ำนวน 51 รำย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

น ำข้อมูลทัง้หมดมำวิเครำะห์ตำมระเบียบวิธีทำงสถิติด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป  โดยมีสถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 
ประกอบด้วย (ประคอง, 2536)  

1.สถิติเพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมลูเชิงพรรณนำ ได้แก่ คำ่ร้อยละ (Percentage) คำ่เฉลี่ย (Mean) และคำ่เบ่ียงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation)  

2. สถิติเพ่ือหำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งตวัแปร ได้แก่ คำ่ Chi-square (x2) 
 

บทที่ 4 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

ผลกำรศกึษำวิจยัแบ่งออกเป็น 4 ตอน ตำมประชำกรและกลุม่ตวัอย่ำงท่ีศกึษำ ดงันี ้

1. ผลการศึกษาวิจัยในเกษตรกรผู้เลีย้งสุกรขุนรายย่อยด้วยวิธีทางการค้า 

1.1 สภำพพืน้ฐำนทั่วไปของเกษตรกร (รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 1) ผลกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรส่วน

ใหญ่ร้อยละ 35.6 มีอำยุระหว่ำง 51 - 60 ปี รองลงมำ มีอำยุระหว่ำง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.2 ระดบักำรศกึษำ

สูงสุด คือ ระดบัประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีอำชีพหลกัท ำกำรเกษตร    ร้อยละ 89.7 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 

63.2 ท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน ทัง้กำรเพำะปลกูและเลีย้งสตัว์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.2 เลีย้งสกุรมำแล้วไม่เกิน 5 ปี 

และมีพืน้ท่ีตัง้ของฟำร์มเลีย้งสกุรอยู่นอกเขตชมุชนคิดเป็น       ร้อยละ 69.0  

1.2 สภำพกำรเลีย้งสกุร (รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 2) ผลกำรศกึษำ พบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 54 

จะเลีย้งแม่สุกรและผลิตลูกสุกรมำใช้ขุนเอง ส่วนอำหำรท่ีใช้ขุนสุกรส่วนใหญ่ร้อยละ 90.8        ใช้อำหำรส ำเร็จทำง

กำรค้ำ โดยในตลอดระยะกำรขุนจะมีกำรใช้ยำเพ่ือกำรดแูลสุขภำพสกุรขุนคิดเป็นร้อยละ 57.5 และพบกำรเจ็บป่วย

ของสกุรขนุในฟำร์มนำนๆ ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 70.1 สว่นใหญ่ร้อยละ 81.6 ไมเ่คยเกิดโรคระบำดในฟำร์มเลย กำรก ำจดั

มลูสกุรในฟำร์มส่วนใหญ่ร้อยละ 48.3 ใช้เก็บมลูไปตำกแห้ง และน ำไปใช้เป็นปุ๋ ยในกำรเพำะปลกูในฟำร์มคิดเป็นร้อย
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ละ 78.2 สว่นกำรก ำจดัน ำ้เสียในฟำร์มส่วนใหญ่ร้อยละ 62.1 ใช้กำรระบำยลงในแปลงพืชโดยตรง กำรจ ำหน่ำยสกุรขุน

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.6 จะจ ำหน่ำยให้พ่อค้ำ      เจ้ำประจ ำ โดยพบว่ำรำคำท่ีจ ำหน่ำยส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 ต ่ำกว่ำรำคำ

ฟำร์ม เมื่อวิเครำะห์สภำพผลกำรเลีย้ง   สกุรขนุในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ พบวำ่ ร้อยละ 57.5 มีผลก ำไรเป็นส่วนใหญ่ และ

ส่วนใหญ่ของเกษตรกรร้อยละ 58.6 คิดว่ำจะยังคงเลีย้งในขนำดเดิมต่อไปในอนำคต โดยมีอีกร้อยละ 30 ท่ีคิดว่ำจะ

ขยำยกำรเลีย้งเพ่ิมขึน้ในอนำคต 

1.3 ปัญหำอุปสรรคส ำคัญท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของกำรเลีย้งสุกรขุน (รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี  3)  
ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ปัญหำอุปสรรคส่วนใหญ่เกษตรกรให้ควำมส ำคญัอยู่ในระดบัปำนกลำง โดยปัญหำอุปสรรคท่ี

เกษตรกรให้ควำมส ำคญัอยู่ในระดบัมำก ได้แก่ ปัญหำอำหำรสตัว์มีรำคำแพง ซึง่ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตสงู      ( X = 

2.75) รองลงมำ ได้แก่ ปัญหำกำรเกิดโรคระบำดบ่อยครัง้ ( X = 2.64) ปัญหำภำวะกำรตลำดท่ีไม่ค่อยแน่นอน ( X = 

2.53) และปัญหำพ่อค้ำกดรำคำ ( X = 2.34) ส่วนปัญหำท่ีเกษตรกรให้ควำมส ำคัญอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ 

ปัญหำกำรแข่งขนัจำกฟำร์มขนำดใหญ่มีมำก ( X = 2.18) ปัญหำคำ่โรงเรือนและอปุกรณ์ในกำรเลีย้งสกุรมีรำคำแพง (

X = 2.10) ปัญหำลูกสกุรหำยำก รำคำแพง ไม่แน่นอน ปัญหำน ำ้เสียจำกฟำร์มมีผลต่อสภำพแวดล้อม ( X = 2.08) 

ปัญหำข้อจ ำกดัด้ำนกฎหมำยสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ( X = 2.06) ปัญหำผลกระทบของกลิ่นและเสียงในกำรเลีย้งสกุร

ท่ีมีต่อเพ่ือนบ้ำน ( X = 2.03) ปัญหำยำและเวชภัณฑ์มีรำคำแพง      ( X = 1.97) ปัญหำท้องถ่ินไม่สนใจให้กำร

สนับสนุน ( X = 1.95) ปัญหำพ่อค้ำรับซือ้  อยู่ไกล ท ำให้ติดต่อได้ล ำบำก ( X = 1.94) ปัญหำวตัถุดิบอำหำรสตัว์มี

คณุภำพต ่ำ ( X = 1.85) ปัญหำ แหลง่เงินทนุมีน้อย( X = 1.83) ปัญหำแหลง่จ ำหน่ำยอำหำรและวตัถดุิบอยู่ไกล ( X = 

1.80) และปัญหำผู้บริโภคไม่แน่ใจเก่ียวกับสำรตกค้ำงในเนือ้สุกร ( X = 1.71) ตำมล ำดบั ส่วนปัญหำท่ีเกษตรกรให้

ควำมส ำคญัในระดบัน้อย คือ ปัญหำเจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์ไมใ่ห้กำรดแูลช่วยเหลือ ( X = 1.66) 
ผลดงักลำ่วสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์สกุรปี 2555 – 2559 ของกรมปศสุตัว์ (2555) ท่ีรำยงำนสภำพปัญหำและ

อปุสรรคในกำรผลิตสกุรวำ่ ประกอบด้วย ปัญหำโรคระบำดสตัว์ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่กำรสง่ออก ปัญหำกำรมีฟำร์มและโรง
ฆ่ำท่ีได้มำตรฐำนไม่เพียงพอ ปัญหำกำรฆ่ำช ำแหละท่ีไม่ได้มำตรฐำน ปัญหำสภำพยุโรปไม่ให้น ำเข้ำเนือ้สุกรปรุงสุก 
ปัญหำกำรเลีย้งสกุรเป็นแหล่งรวมของเสียก่อให้เกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และปัญหำกำรแข่งขนัในตลำด
กำรค้ำเสรี ผลกำรศกึษำของสถำบนัสวุรรณวำจกกสิกิจเพ่ือกำรค้นคว้ำพัฒนำปศุสตัว์และผลิตภณัฑ์สตัว์  (2556) ได้
รำยงำนปัญหำอุปสรรคส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้ำงกำรผลิตสุกรว่ำเกิดจำกปัญหำรำคำและควำมผนัผวนของ
รำคำอำหำรสตัว์ อนัเน่ืองจำกรำคำวตัถุดิบอำหำรสตัว์ท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้และสง่ผลตอ่ต้นทนุกำรผลิต ปัญหำโรคระบำด
สกุร ปัญหำรำคำสุกรท่ีไม่แน่นอนและเฉลี่ยมีรำคำต ่ำมำโดยตลอด ปัญหำสภำพอำกำศท่ีแปรปรวน และปัญหำกำร
แข่งขนัของผู้ประกอบกำรเลีย้งสกุรแบบครบวงจร  
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ตารางที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของสภำพพืน้ฐำนทัว่ไปของเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรด้วยวิธีทำงกำรค้ำ N = 87 

สภาพทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. อำย ุ

   น้อยกวำ่ 30 ปี 
   31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี 
   51 – 60 ปี 
   มำกกวำ่ 60 ปี 

2. ระดบักำรศกึษำสงูสดุ 
   ระดบัประถมศกึษำ 
   ระดบัมธัยมศกึษำ 
   ระดบัอนปุริญญำหรือเทียบเทำ่ 
   ระดบัปริญญำตรี 

3. อำชีพหลกั 
   ท ำกำรเกษตร 
   รับรำชกำร/วิสำหกิจ 
   รับจ้ำง 

4. รูปแบบในกำรท ำกำรเกษตร 
   เกษตรเชิงเดี่ยว 
   เกษตรผสมผสำน 

5. ประสบกำรณ์ในกำรเลีย้งสกุร 
   ไมเ่กิน 5 ปี 
   6 ปีขึน้ไป 

6. พืน้ท่ีตัง้ฟำร์ม 
   ในเขตชมุชน 
   นอกเขตชมุชน 

 
1 
15 
28 
31 
12 

 
47 
32 
6 
2 
 
78 
3 
6 
 
32 
55 

 
48 
39 

 
27 
60 

 
1.1 
17.2 
32.2 
35.6 
13.9 

 
54.0 
36.8 
6.9 
2.3 

 
89.7 
3.4 
6.9 

 
36.8 
63.2 

 
55.2 
44.8 

 
31.0 
69.0 
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ตารางที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรเลีย้งสกุรของเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขนุด้วยวิธีทำงกำรค้ำ N = 87 

สภาพการเลีย้งสุกร จ านวน ร้อยละ 
1. ที่มำของลกูสกุรที่ใช้ขนุ 
       ผลติเอง 
       ซือ้จำกฟำร์มที่รู้จกั 

   ซือ้จำกพอ่ค้ำ 
2. อำหำรท่ีใช้เลีย้งสกุร 

   อำหำรส ำเร็จ 
   อำหำรผสมเอง 

3. กำรใช้ยำในกำรขนุสกุร 
   ไมไ่ด้ใช้ 
   ใช้ 

4. กำรเจ็บป่วยของสกุรขนุในฟำร์ม 
   ไมม่ีเลย 
   นำนๆ ครัง้ 
   บอ่ยครัง้ 

5. กำรเกิดโรคระบำดในฟำร์ม 
   ไมเ่คย 
   เคย 

6. กำรก ำจดัมลูสกุรในฟำร์มสว่นใหญ่ 
   น ำมำตำกแห้งไปใช้เป็นปุ๋ ยพืช 
   ล้ำงลงในบอ่น ำ้เสยี 
   อื่นๆ 

7. กำรใช้ประโยชน์จำกมลูสกุรสว่นใหญ่ 
   ใช้เป็นปุ๋ ยส ำหรับกำรเพำะปลกูในฟำร์ม 
   จ ำหนำ่ย 
   ใช้ผลติแก๊สชีวภำพ 
   อื่นๆ 

8. กำรก ำจดัน ำ้เสยีในฟำร์มสว่นใหญ่ 
   มีบอ่บ ำบดั 
   ระบำยลงแหลง่น ำ้สำธำรณะ 
   ระบำยลงแปลงพืช 
   อื่นๆ 

 
47 
33 
7 
 
79 
8 
 
37 
50 

 
22 
61 
4 
 
71 
16 

 
42 
25 
20 

 
68 
5 
8 
6 
 
12 
2 
54 
19 

 
54.0 
37.9 
8.0 

 
90.8 
9.2 

 
42.5 
57.5 

 
25.3 
70.1 
4.6 

 
81.8 
18.4 

 
48.3 
28.7 
23.0 

 
78.2 
5.7 
9.2 
6.9 

 
13.8 
2.3 
62.1 
21.8 
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9. กำรจ ำหน่ำยสกุรขนุสว่นใหญ่ 
   จ ำหน่ำยให้พอ่ค้ำประจ ำ 

   จ ำหน่ำยให้พอ่ค้ำเร่ 

   จ ำหน่ำยให้โรงฆ่ำ 

   ช ำแหละจ ำหน่ำยเอง 

10. รำคำที่พอ่ค้ำซือ้เม่ือเทียบกบัรำคำจำกฟำร์ม 
   ต ่ำกวำ่เป็นสว่นใหญ่ 
   เทำ่กนัเป็นสว่นใหญ่ 
   สงูกวำ่เป็นสว่นใหญ่ 

11. สภำพผลก ำไรในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
   ขำดทนุเป็นสว่นใหญ่ 
   เสมอตวัเป็นสว่นใหญ่ 
   ก ำไรเป็นสว่นใหญ่ 

12. สภำพกำรเลีย้งในอนำคต 
   ขยำยเพ่ิมขึน้ 
   เลีย้งในขนำดเดิม 
   ลดขนำดกำรเลีย้งลง 
   เลิกเลีย้ง 

 

51 

29 

4 

3 

 

58 

22 

7 

 

7 

30 

50 

 

26 

51 

5 

5 

 

58.6 

33.3 

4.6 

3.5 

 

66.7 

25.3 

8.0 

 

8.0 

34.5 

57.5 

 

30.0 

58.6 

5.7 

5.7 

 

 

ตารางที่ 3  จ ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉลี่ยของควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหำอปุสรรคส ำคญัท่ีมีผลต่อต่อควำมส ำเร็จใน

กำรเลีย้งสกุรของเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขนุด้วยวิธีทำงกำรค้ำ  

ปัญหาอุปสรรค 
ระดับความส าคัญ ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
แปรผล
ค่าเฉลี่ย มาก ปานกลาง น้อย 

ด้านการผลิต      

1. คำ่โรงเรือน และอปุกรณ์มีรำคำแพง 33 
(37.9) 

30 
(34.5) 

24 
(27.6) 

2.10 ปำนกลำง 

2. ลูกสุกรหำยำก ไม่แน่นอน มีรำคำ
แพง 

36 
(41.4) 

22 
(25.3) 

29 
(33.3) 

2.08 ปำนกลำง 

3. ลกูสกุรไมส่มบรูณ์ โตช้ำ ไมแ่ข็งแรง 29 
(33.3) 

27 
(31.0) 

31 
(35.6) 

1.98 ปำนกลำง 

4. อำหำรสตัว์มีรำคำแพงท ำให้ต้นทนุสงู 73 
(97.9) 

6 
(6.9) 

8 
(9.2) 

2.75 มำก 

N = 87 
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5. วตัถดุิบอำหำรสตัว์ไมม่ีคณุภำพ 22 
(25.3) 

30 
(34.5) 

35 
(40.2) 

1.85 ปำนกลำง 

6. แหลง่จ ำหน่ำยอำหำรและวตัถดุิบอยู่
ไกล 

21 
(24.1) 

28 
(32.2) 

38 
(43.7) 

1.80 ปำนกลำง 

7. วคัซีนป้องกนัโรคระบำดหำยำก 18 
(20.7) 

19 
(21.8) 

50 
(57.5) 

1.63 น้อย 

8. ยำและเวชภณัฑ์มีรำคำแพง 28 
(32.2) 

29 
(33.3) 

30 
(34.5) 

1.97 ปำนกลำง 

9. แรงงำนหำยำก 11 
(12.6) 

15 
(17.2) 

61 
(70.1) 

1.43 น้อย 

10. มีโรคระบำดบอ่ยครัง้ 65 
(74.7) 

13 
(14.9) 

9 
(10.4) 

2.64 มำก 

ด้านการตลาด      
11. พอ่ค้ำรับซือ้อยูไ่กล ติดตอ่ล ำบำก 29 

(33.3) 
24 

(27.6) 
34 

(39.1) 
1.94 ปำนกลำง 

12. ภำวะกำรตลำดไมแ่นน่อน 60 
(69.0) 

13 
(14.9) 

14 
(16.1) 

2.53 มำก 

13. พอ่ค้ำกดรำคำ 50 
(57.5) 

16 
(18.4) 

21 
(24.1) 

2.34 มำก 

14. ผู้บริโภคไมแ่นใ่จเก่ียวกบัสำรตกค้ำง 21 
(24.1) 

20 
(20.7) 

46 
(52.9) 

1.71 ปำนกลำง 

15. ไมม่ีข้อมลูขำ่วสำรควำมรู้เพียงพอ 19 
(21.8) 

24 
(27.6) 

48 
(55.2) 

1.66 น้อย 
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ตารางที่  3 จ ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉลี่ยของควำมคิดเห็นเก่ียวกับปัญหำอุปสรรคส ำคญัท่ีมีผลต่อต่อควำมส ำเร็จใน

กำรเลีย้งสกุรของเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขนุด้วยวิธีทำงกำรค้ำ  (ตอ่)  N = 87                                                                                                                         

ปัญหาอุปสรรค 

ระดับความส าคัญ 
ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

แปรผล
ค่าเฉลี่ย มาก ปานกลาง น้อย 

ด้านผลกระทบ      

16. เสยีงและกลิน่รบกวนเพื่อนบ้ำน 34 
(39.1) 

22 
(25.3) 

31 
(35.6) 

2.03 ปำนกลำง 

17. น ำ้เสยีจำกฟำร์มมีผลตอ่สภำพแวดล้อม 37 
(42.5) 

20 
(23.0) 

30 
(34.5) 

2.08 ปำนกลำง 

ด้านการสนับสนุน      
18. กำรแขง่ขนัจำกฟำร์มขนำดใหญ่มีมำก 46 

(52.9) 
11 

(12.6) 
30 

(34.5) 
2.18 ปำนกลำง 

19. แหลง่เงินทนุมีน้อย 27 
(31.0) 

18 
(20.7) 

42 
(48.3) 

1.83 ปำนกลำง 

20. ข้อจ ำกดัจำกกฎหมำยหรือข้อก ำหนด
ด้ำนสิง่แวดล้อม 

35 
(40.2) 

22 
(25.3) 

30 
(34.5) 

2.06 ปำนกลำง 

21. ท้องถ่ินไมใ่ห้ควำมสนบัสนนุ 32 
(36.8) 

19 
(21.8) 

36 
(41.4) 

1.95 ปำนกลำง 

22. เจ้ำหน้ำที่ปศสุตัว์ไมใ่ห้กำรดแูลช่วยเหลอื 20 
(23.0) 

19 
(21.8) 

48 
(55.2) 

1.66 น้อย 

 

กำรแปรผลคำ่เฉลี่ย : แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

- คำ่เฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีควำมส ำคญัอยูใ่นระดบัมำก 
- คำ่เฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีควำมส ำคญัอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
- คำ่เฉลี่ย 1.00 – 1.66  มีควำมส ำคญัอยูใ่นระดบัน้อย 

1. ผลการศึกษาในเกษตรกรผู้เลีย้งสุกรขุนด้วยวิธีเกษตรธรรมชาต ิ(หมูหลุม) 

1.1 สภำพพืน้ฐำนทั่วไปของเกษตรกร (รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 4) ผลกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรส่วน

ใหญ่ร้อยละ 39.4 มีอำยรุะหวำ่ง 51 – 60 ปี และมีระดบักำรศกึษำสงูสดุในระดบัประถมศกึษำ คิดเป็น    ร้อยละ 55.3 

โดยสว่นใหญ่จะมีอำชีพกำรเกษตรเป็นอำชีพหลกัคิดเป็นร้อยละ 77.7 และมีรูปแบบกำร  ท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน

ทัง้พืชและปศุสตัว์ คิดเป็นร้อยละ 69.1 เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 58.8 เคยเลีย้ง    สกุรขุนมำก่อนกำรเลีย้งหมูหลุม 
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โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 66.0 มีประสบกำรณ์ในกำรเลีย้งสกุรมำแล้วไม่เกิน 5 ปี และส่วนใหญ่ร้อยละ 58.5 มีท่ีตัง้ฟำร์ม

เลีย้งสกุรขนุอยู่นอกเขตชมุชน 

1.2 สภำพพืน้ฐำนกำรเลีย้งสกุร (รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 5) ผลกำรศกึษำ พบวำ่ เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขุน
สว่นใหญ่ร้อยละ 44.7 ใช้วิธีกำรซือ้ลกูสกุรจำกฟำร์มท่ีรู้จกัมำขนุ โดยจะใช้อำหำรข้นร่วมกบัอำหำรหมกัหรือเศษอำหำร
เป็นอำหำรขุนสกุร คิดเป็นร้อยละ 57.5 ส่วนกำรใช้ยำเพ่ือกำรดแูลสขุภำพในระยะขุน เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 61.7 
ไมไ่ด้ใช้ยำเลย โดยเกษตรกรร้อยละ 58.5 จะพบกำรเจ็บป่วยของสกุรขนุในฟำร์มนำนๆ ครัง้ และร้อยละ 92.6 ไมเ่คยมี
โรคระบำดในฟำร์มสกุรเลย กำรใช้ประโยชน์ของมูลสุกรท่ีผสมอยู่ในวสัดรุอง      พืน้คอก ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.5 จะ
น ำไปใช้เป็นปุ๋ ยเพ่ือกำรเพำะปลกูในฟำร์มของตนเอง สุกรขุนท่ีผลิตได้ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.4 จ ำหน่ำยให้กบัพ่อค้ำเร่ 
รองลงมำร้อยละ 38.3 จ ำหน่ำยให้พ่อค้ำประจ ำ โดยพบวำ่ รำคำสกุรขุนท่ีจ ำหน่ำยได้ ร้อยละ 66.0 ได้รำคำต ่ำกวำ่สกุร
ฟำร์ม เม่ือวิเครำะห์ผลกำรเลีย้งสกุรขุนในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ พบวำ่ เกษตรกรสว่นใหญ่ร้อยละ 62.8 มีผลก ำไรเป็นสวน
ใหญ่ และในอนำคตพบวำ่เกษตรกรสว่นใหญ่ร้อยละ 47.9   จะยงัคงเลีย้งสกุรในขนำดเท่ำเดิม แตจ่ะมีเกษตรกรอีกร้อย
ละ 37.2 ท่ีคิดว่ำจะขยำยกำรเลีย้งเพ่ิมขึน้ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 79.8 เคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมควำมรู้ และร้อยละ 
63.8 เคยไปศกึษำดงูำนเก่ียวกบักำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ)  

เม่ือเปรียบเทียบกบัสภำพกำรเลีย้งสุกรของเกษตรกรท่ีเลีย้งด้วยระบบทำงกำรค้ำตำมผลกำรศึกษำ  ข้อ 1.2 
แล้วพบว่ำ ปริมำณกำรใช้ยำเพ่ือดูแลสุขภำพสุกร กำรพบกำรเจ็บป่วยของสุกรขุน กำรเกิดโรคระบำดในฟำร์มของ
เกษตรกรท่ีเลีย้งสุกรด้วยระบบเกษตรกรตำมธรรมชำติจะมีเปอร์เซนต์น้อยกว่ำเกษตรกรท่ีเลีย้งสุกรด้วยระบบทำง
กำรค้ำ ในขณะท่ีเกษตรกรที่เลีย้งด้วยระบบเกษตรธรรมชำติมีผลก ำไรและคำดหวงัในกำรขยำยกำรเลีย้งสกุรเพ่ิมขึน้จะ
มีเปอร์เซนต์มำกกว่ำเกษตรกรท่ีเลีย้งในระบบทำงกำรค้ำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ศุภฤกษ์ (2552) ท่ีศึกษำ
ประสิทธิภำพกำรผลิตสกุรในระบบเกษตรธรรมชำติตำมแนวทำงฮำนคิวโซ พบว่ำ เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงสกุรท่ีเลีย้ง
ในระบบเกษตรธรรมชำติและระบบเชิงกำรค้ำไม่พบพยำธิใดๆ ในมลูและเลือดของสกุรทัง้ 2 ระบบ ผลกำรตรวจนบัเม็ด
เลือด พบว่ำ ควำมเข้มข้นของเลือด ปริมำณฮีโมโกลบิน ปริมำณ  เม็ดเลือดขำว และสดัส่วนของเม็ดเลือดขำวชนิด
ตำ่งๆ ปริมำณเกลด็เลือด และลกัษณะของเมด็เลือดชนิดตำ่งๆ   มีคำ่อยู่ในช่วงปรกติไมแ่ตกตำ่งกนั ในขณะท่ี เสรี และ
คณะ (2551) ศกึษำกำรเลีย้งสกุรแบบหลมุดินชีวภำพกบักำรเลีย้งแบบทัว่ไปแล้วพบวำ่ อตัรำกำรเจริญของกลุ่มท่ีเลีย้ง
ในหลุมดินชีวภำพสูงกว่ำกลุ่มท่ีเลีย้งแบบทั่วไป และใช้ต้นทุนต ่ำกว่ำถึง 50% ส่งผลให้ได้ก ำไรมำกกว่ำ ในขณะท่ี
คณุภำพซำกดีไขมนัน้อย และเนือ้มีรสชำติดี (ส ำนกังำน ปศสุตัว์จงัหวดัอดุรธำนี, 2548) 

1.3 ต้นทุนและผลตอบแทนของกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) ผลกำรศกึษำ พบวำ่เกษตรกร

มีกำรเลีย้งสกุรเฉลี่ยรอบละ 8 ตวั น ำ้หนกัลกูสกุรท่ีเข้ำเลีย้งเฉลี่ยตวัละ 11.59 กิโลกรัม ระยะเวลำในกำรขุนเฉลี่ยรอบ

ละ 130 วนั โดยน ำ้หนักส่งตลำดตวัละ 95.77 กิโลกรัม รำคำท่ีเกษตรกรขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.95 บำท ส ำหรับ

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย พบว่ำ เกษตรกรขำยให้กับพ่อค้ำทั่วไปมำกท่ีสุด รองลงมำ ได้แก่ พ่อค้ำในชุมชน และพ่อค้ำ

ประจ ำ คิดเป็นร้อยละ 45.45, 31.82 และ 22.73 ตำมล ำดับ ทัง้นีสุ้กร 1 ตัว สำมำรถผลิตปุ๋ ยคอกได้เฉลี่ย 513.91 
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กิโลกรัม ขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.14 บำท ในกำรเลีย้งสกุรเกษตรกรจะท ำอำหำรหมกัเฉลี่ยครัง้ละ 217.05 กิโลกรัม 

ในกำรผลิตแต่ละครัง้สำมำรถใช้ได้เฉลี่ย 7.09 วนั ต้นทุนอำหำรหมักกิโลกรัมละ 1.33 บำท ส ำหรับกำรท ำน ำ้หมัก

ชีวภำพ พบวำ่ เกษตรกรท ำน ำ้หมกัชีวภำพเฉลี่ยครัง้ละ 195.88 ลิตร สำมำรถใช้ได้ 50.23 วนั ต้นทนุกำรท ำน ำ้หมกัลิตร

ละ 1.04 บำท ในกำรเลีย้งสกุรดงักลำ่วมีต้นทนุและผลตอบแทน ประกอบด้วย  

1)  ต้นทนุกำรผลิต ต้นทนุกำรเลีย้งสกุรขนุด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) ใน 1 รอบกำรผลิต พบวำ่มีต้นทุน
กำรผลิตรวม 4,148.81 บำท เฉลี่ย 43.32 บำทตอ่กิโลกรัม โดยแยกเป็น 

(1) ต้นทุนผันแปร จ ำนวนเฉลี่ย 4,146.45 บำทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของต้นทุนทัง้หมด 
ประกอบด้วย คำ่แรงงำน 218.04 บำทต่อตวั คิดเป็นร้อยละ 5.26 ค่ำพนัธุ์สตัว์ 1,309.09 บำทต่อตวั คิดเป็น    ร้อยละ 
31.55 ค่ำอำหำร 2,385.77 บำทต่อตวั คิดเป็นร้อยละ 57.50 ค่ำน ำ้และคำ่ไฟ 4.75 บำทตอ่ตวั คิดเป็นร้อยละ 0.11 ค่ำ
น ำ้มนัเชือ้เพลิง 3.28 บำทตอ่ตวั คิดเป็นร้อยละ 0.08 คำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ (น ำ้หมกั) 108.52 บำท    คิดเป็นร้อยละ 2.61 ค่ำ
เสียโอกำสในกำรลงทนุ 117.50 บำทตอ่ตวั คิดเป็นร้อยละ 2.83 

(2) ต้นทุนคงท่ี จ ำนวนเฉลี่ย 2.36 บำทต่อตวั คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของต้นทุนทัง้หมด ประกอบด้วย 

คำ่เสื่อมโรงเรือนและอปุกรณ์ 

2) ผลตอบแทน รำยได้ของเกษตรกรจำกกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) พบวำ่  ใน 1 รอบกำร

ผลิต รำคำสุกรขุนท่ีเกษตรกรขำยได้เฉลี่ยตวัละ 5,262.56 บำท เกษตรกรมีก ำไรตวัละ 1,113.75 บำท (น ำ้หนักโดย

เฉลี่ย 95.77 กิโลกรัม และรำคำขำยท่ีเกษตรกรขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.95 บำท) และเม่ือพิจำรณำต้นทนุทัง้หมดหกั

ด้วยผลพลอยได้ท่ีเกิดจำกปุ๋ ยวสัดรุองพืน้คอกแล้ว พบว่ำ ต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ยตวัละ 3,730.19 บำท หรือกิโลกรัมละ 

38.94 บำท และเกษตรกรมีก ำไรตวัละ 1,533.27 บำท 

ผลกำรศกึษำดงักล่ำวเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรศึกษำของ จุฑำรัตน์ (2552) ได้ศึกษำกำรจัดกำรธุรกิจกำร
เลีย้งสกุรขนุขนำดเลก็ของเกษตรกรในต ำบลโนนท่อน อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบวำ่ ในกรณีท่ีเกษตรกรเลีย้งสกุร
ขนุแบบอิสระในระบบกำรเลีย้งทัว่ไป ต้นทนุสว่นใหญ่จะเป็นต้นทนุผนัแปรและเป็นต้นทนุคำ่อำหำรประมำณร้อยละ 67 
ของต้นทุนทัง้หมด โดยต้นทุนต่อกำรเลีย้งสกุรขุน 100 ตวั ส ำหรับกำรเลีย้งในโรงเรือน    ระบบเปิด โรงเรือนระบบปิด 
และโรงเรือนระบบปิดท่ีท ำก๊ำซชีวภำพเท่ำกบั 503,307 507,928 และ 508,565 บำท ตำมล ำดบั คิดเป็นต้นทนุเงินสด
ต่อกิโลกรัมเท่ำกบั 50.9, 51.1 และ 49.8 บำท ตำมล ำดบั ในขณะท่ี ผลกำรศกึษำต้นทุนกำรผลิตสกุรขุน โดยสถำบัน
สุวรรณวำจกกสิกิจเพ่ือกำรค้นคว้ำพัฒนำปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สตัว์ (2556) พบว่ำ ต้นทุนกำรผลิตสุกรขุนส ำหรับ
ฟำร์มขนำดเล็ก น ำ้หนกั 25 – 100 กิโลกรัม โดยซือ้ลกูสกุรมำขนุมีต้นทนุรวม 6,850.75 บำทตอ่ตวั หรือ 68.51 บำทต่อ
ตวั เป็นต้นทุนผนัแปร 6,595.77 บำทต่อตวั คิดเป็นร้อยละ 96.28 ของต้นทุนทัง้หมด และต้นทุนคงท่ี 254.98 บำทต่อ
ตวั คิดเป็นร้อยละ 3.72 ของต้นทุนทัง้หมด โดยมีต้นทุนหลกัจำกค่ำลูกสุกร 2,424 บำทต่อตวั คิดเป็นร้อยละ 35.38 
และค่ำอำหำรสุกร 3,832 บำทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 55.94 ของต้นทุนทัง้หมด เช่นเดียวกับผลกำรศึกษำของ
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คณะอนกุรรมกำรต้นทุนกำรผลิตสกุร (2557) ท่ีรำยงำนต้นทุนกำรเลีย้งสกุรขนุเฉลี่ยทัง้ปี 2556 กรณีกำรซือ้ลกูสกุรมำ
เลีย้ง มีต้นทุนรวม 5,995.54 บำทต่อตวั หรือ 59.96 บำทต่อกิโลกรัม เป็นต้นทุนผนัแปร 5,888.10 บำทต่อตวั คิดเป็น
ร้อยละ 98.21 ของต้นทนุทัง้หมด โดยมีต้นทนุหลกัจำกคำ่พนัธุ์สตัว์ 1,944.11 (น ำ้หนกั 20 กิโลกรัม) บำทตอ่ตวั คิดเป็น
ร้อยละ 32.43 และคำ่อำหำรสกุร 3,425.25 บำทต่อตวั คิดเป็นร้อยละ 57.13 ของต้นทนุทัง้หมด แตก่ำรศกึษำครัง้นีไ้ด้
ปรับข้อมูลบำงส่วน โดยเฉพำะในส่วนของลูกสุกรท่ีน ำเข้ำเลีย้ง จะใช้น ำ้หนักลูกสุกรท่ีเข้ำขุนท่ีน ำ้หนัก 12 กิโลกรัม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรศึกษำต้นทุนกำรเลีย้งสุกรขุนด้วยวิธีธรรมชำติในครัง้นี  ้ ซึ่งเกษตรกรจะซือ้ลูกสุกรน ำ้หนัก
ประมำณ 11.59 กิโลกรัมเข้ำขุน และปรับค่ำอำหำรเพ่ิม ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตสุกร  ท่ีเลีย้งด้วยวิธีกำรค้ำมีต้นทุนกำร
ผลิตทัง้หมด 5,490.39 บำท (น ำ้หนัก 100 กิโลกรัม) หรือ 54.90 บำทต่อกิโลกรัม และเม่ือพิจำรณำต้นทุนทัง้หมดหัก
ผลพลอยได้แล้วหน่วง   จะมีต้นทุนเฉลี่ยตวัละ 5,442.39 บำท หรือ 54.42 บำทต่อกิโลกรัม จึงพบว่ำ ต้นทุนกำรเลีย้ง
สกุรขุนด้วยระบบเกษตรธรรมชำติถูกกว่ำสกุรขุนท่ีเลีย้งด้วยระบบทำงกำรค้ำ 15.48 บำทต่อกิโลกรัม รำยละเอียดดงั
ตำรำงท่ี 6 และสอดคล้องกบัรำยงำนของวิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธำนี (2549) พบว่ำต้นทุนในกำรเลีย้งหมู
หลมุโดยใช้ลกูผสมสำมสำยพนัธุ์จะใช้ต้นทุนต ่ำกว่ำกำรเลีย้งในระบบโรงเรือนทัว่ไป  25.55 – 31.69 บำทต่อกิโลกรัม 
รำยงำนของ จินตนำ (2549) พบว่ำ ต้นทุนค่ำอำหำรในกำรเลีย้งสุกรอำยุ 1 เดือน (น ำ้หนัก 12 – 20 กิโลกรัม) จนถึง
อำยุ 4 – 4.5 เดือน (น ำ้หนกั 80 – 120 กิโลกรัม) จ ำนวน 20 ตวั เป็นเงิน 6,575 บำท คิดเป็น 358.75 บำทต่อตวั ขำย
สกุรได้เงินทัง้หมด 60,000 บำท จำกต้นทุนค่ำสกุรทัง้หมด เป็นเงิน 24,000 บำท ได้ผลผลิตปุ๋ ยหมกั 10 ตนั (ขำยได้ตนั
ละ 2,000 บำท) ต่อคอกขนำด 4X5 เมตร รวมต้นทุนทัง้หมด 39,105 บำท ได้ก ำไรสุทธิ 40,895 บำท เฉลี่ยตัวละ 
2,044.75 บำท และงำนวิจยัของ เกศนี (2552) ศกึษำสำยพนัธุ์สกุรลกูผสม   ท่ีเหมำะสมกบัระบบกำรเลีย้งแบบเกษตร
ธรรมชำติ พบวำ่ ต้นทนุคำ่อำหำรตอ่กำรเพ่ิมน ำ้หนกัสกุร 1 กิโลกรัม     ของลกูสกุรผสมสำมสำยท่ีเลีย้งในระบบเกษตร
ธรรมชำติมีต้นทนุ 37.47 บำท ในขณะท่ีกำรเลีย้งในระบบกำรค้ำ มีต้นทนุ 50.15 บำท 

1.1 ควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อกำรเลีย้งสกุรขุนด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) (รำยละเอียดแสดงใน

ตำรำงท่ี 7) พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อกำรเลีย้งสกุรขุนด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดบัมำก โดย

พบว่ำ เร่ืองท่ีเกษตรกรมีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด  ได้แก่ กำรได้มูลสุกรจำกวัสดุพืน้คอกเป็นปุ๋ ยส ำหรับกำร

เพำะปลูกพืช ( X = 4.43) รองลงมำ ได้แก่ ไม่มีน ำ้เสียจำกฟำร์มเลีย้งสุกรท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ( X = 4.33) 

ส่วนท่ีเหลือมีควำมพึงพอใจในระดบัมำก ได้แก่ วิธีเลีย้งง่ำยประหยดัแรงงำน  ( X = 4.16) ไม่มีกลิ่นและเสียงกระทบ

เพ่ือนบ้ำน ( X = 4.15) ไม่ใช้สำรเคมีในกำรเลีย้งท ำให้ไม่มีสำรตกค้ำงในเนือ้สุกร  ( X = 4.12) เนือ้มีควำมสะอำด

ปลอดภยัท ำให้ผู้บริโภคต้องกำร ( X = 3.99) สกุรแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ำย ( X = 3.95) ใช้ปัจจยักำรเลีย้งท่ีมีอยู่ในฟำร์ม

และชุมชน รำคำถูก หำได้ง่ำย ( X = 3.89) ท ำให้ต้นทุนกำรเลีย้งต ่ำ มีโอกำสได้ก ำไรสงู ( X = 3.82) ท้องถ่ินเห็นด้วย

และให้กำรส่งเสริมสนับสนุน ( X = 3.64) และสุดท้ำยเนือ้สุกร  มีไขมนัน้อย เนือ้แดงสูง พ่อค้ำต้องกำร ( X = 3.45) 

ตำมล ำดบั  
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ผลกำรศกึษำดงักล่ำวสอดคล้องกบัรำยงำนของกลุม่เกษตรกรอินทรีย์บ้ำนทพัไท (2549) ท่ีรำยงำนวำ่ผลพลอย
ได้ จำกกำรเลีย้งสุกรโดยวิธีเกษตรธรรมชำติจะมีวัสดุรองพืน้เพ่ือใช้เป็นปุ๋ ยในกำรเพำะปลูกพืช  ประมำณ 2,500 
กิโลกรัมต่อกำรเลีย้งสกุรขุน 5 ตวัในระยะเวลำ 4 – 4.5 เดือน  โดยวสัดพืุน้คอกสกุรดงักล่ำวจะ มีค่ำ N เท่ำกบั 2.25%, 
P2O5 เท่ำกบั 0.51% และ K2O เท่ำกบั 3.01% ซึง่ค่ำดงักลำ่วสงูกว่ำค่ำมำตรฐำนของ    ปุ๋ ยหมกัท่ีก ำหนดในรำชกิจจำ
นุเบกษำ พ.ศ. 2552 (ร ำไพพรรณ, 2554)  ผลจำกกำรเลีย้งสุกรขุนด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติท่ีมีกำรน ำน ำ้หมกัชีวภำพ
และหัวเชือ้รำขำวมำใช้กับวสัดุรองพืน้คอก ท ำให้มีกำรย่อยสลำยมูลสุกรสำมำรถฆ่ำเชือ้หนอนแมลงวนัท ำให้ไม่เกิด
กลิ่นและไม่มีน ำ้เสียออกสู่ภำยนอก (อำณัฐ, 2547) นอกจำกนีย้ังไม่ต้องท ำควำมสะอำดคอกและกำรจดักำรมูลสตัว์ 
เป็นเหตใุห้ กำรเลีย้งโดยวิธีนีใ้ช้แรงงำนน้อยกว่ำกำรเลีย้งในระบบทำงกำรค้ำ (สวุรรณ, 2549)  และจำกรำยงำนของ
วิทยำลยัเกษตรกรรมและเทคโนโลยีอดุรธำนี (2549) พบว่ำ กำรเลีย้งหมหูลมุด้วยสกุรลกูผสมสำมสำยเลือดใช้ต้นทุน
คำ่อำหำรต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนกั 1 ก.ก. ในระยะเวลำ 125 วนั ต ่ำกวำ่ในระบบโรงเรือนทัว่ไป สอดคล้องงำนวิจยัของ เกศินี 
และคณะ (2552) ท่ีพบว่ำต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนกัสกุรขนุ 1 ก.ก. ในระบบกำรเลีย้งแบบเกษตรธรรมชำติมี
ต้นทุน 37.47 บำท ในขณะท่ีกำรเลีย้งด้วยระบบทำงกำรค้ำมีต้นทุน 50.15 บำท ส่วนงำนวิจัยของ จเร และคณะ 
(2555) ในกำรส ำรวจกำรเลีย้งหมหูลมุในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงรำย เชียงใหม่ และแมฮ่่องสอน ไมพ่บสำรเร่งเนือ้แดงในกำร
ตรวจปัสสำวะ และเชือ้แบคทีเรียในเนือ้แดงของสกุรเลย ในขณะท่ีผลกำรศกึษำวิจัยของ ศภุฤกษ์ (2552) พบว่ำ เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่ำงสกุรท่ีเลีย้งทัง้ 2 ระบบแล้วไม่พบพยำธิใดๆ ในมลูและเลือดของสกุร และเมื่อศกึษำคุณภำพซำก 
พบว่ำ ค่ำควำมหนำไขมนัสนัหลงัระหว่ำงสุกรท่ีเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ และวิธีทำงกำรค้ำมีค่ำใกล้เคียงกนัคือ 1 
นิว้ และ 1.05 นิว้ ตำมล ำดบั ส่วนซำกสกุรขนุท่ีเลีย้งด้วยระบบเกษตรธรรมชำติ พบว่ำ มีเปอร์เซน็ต์ซำก เนือ้แดง และเนือ้
สำมชัน้ เท่ำกับ 76.2, 39.1 และ 14.4 ตำมล ำดบั ซึ่งพบว่ำใกล้เคียงกับซำกสุกรท่ีเลีย้งด้วยระบบปกติ เช่นเดียวกับ
กำรศกึษำของ เกศินี และคณะ (2552) ท่ีพบว่ำคณุภำพซำกของสกุรสำมสำยเลือดท่ีเลีย้งด้วยระบบ   ทำงกำรค้ำ และ
ระบบเกษตรธรรมชำติ ทัง้ลกัษณะเปอร์เซ็นต์ซำก ควำมยำวซำก ควำมหนำไขมนัสนัหลงั ไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ แต่
พบวำ่ซำกสกุรท่ีเลีย้งในระบบเกษตรธรรมชำติจะมีสีคอ่นข้ำงแดงมำกกวำ่ 

1.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพพืน้ฐำนทั่วไปของเกษตรกรกับควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรเลีย้งสุกรด้วยวิธี

เกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) (รำยละเอียดในตำรำงท่ี 8) พบวำ่เกษตรกรที่มีรูปแบบกำรท ำเกษตรแตกต่ำงกนัจะมีควำม

พงึพอใจแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05) สว่น อำย ุระดบักำรศกึษำ อำชีพหลกั และประสบกำรณ์กำร

เลีย้งสกุร ไม่มีควำมสมัพนัธ์กบัควำมพึงพอใจของเกษตรกรเลย ทัง้นีอ้ำจเน่ืองจำกเกษตรกรท่ีท ำกำรเกษตรในรูปแบบ

ผสมผสำนระหว่ำงพืชและสตัว์ร่วมกันมีควำมจ ำเป็นต้องใช้มูลสตัว์มำเป็นปุ๋ ยในกำรเพำะปลูกพืชในขณะท่ีกำรเลีย้ง

สกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติจะมีผลพลอยได้จำกวสัดรุองพืน้คอกสกุรท่ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นปุ๋ ยได้ เช่นเดียวกบังำนวิจยั

ของ เกศินี และคณะ (2552) ท่ีพบว่ำในกำรเลีย้งสกุรขุนคอกขนำด 3.3 เมตร เลีย้งสกุรได้ 5 ตวั เม่ือสิน้สดุกำรเลีย้งจะ

ได้ปุ๋ ยหมกัชีวภำพจำกวสัดพืุน้คอกจ ำนวน 2,000 ก.ก. คิดเป็นเงิน 8,000 บำท (รำคำปุ๋ ย ก.ก. ละ 4 บำท)  

ผลกำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจของเกษตรกรนีส้อดคล้องกับงำนวิจัยของ  เทพดนัย (2541) ท่ี
ศกึษำปัจจยัท่ีมีผลตอ่ควำมพึงพอในของเกษตรกรต่อโครงกำรส่งเสริมโคเนือ้ของหน่วยส่งเสริมกำรเกษตรและสหกรณ์ 
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ส ำนกังำนพฒันำภำค 3 หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ จงัหวดัตำก  พบวำ่ ทศันคติของเกษตรกรที่มีตอ่อำชีพกำรเลีย้ง
โคเนือ้และต่อเจ้ำหน้ำท่ีหน่วย มีควำมสมัพนัธ์กบัควำมพึงพอใจของเกษตรกร ในขณะท่ีอำยุ ระดบักำรศกึษำ พืน้ท่ีถือ
ครอง รำยได้ ขนำดฟำร์มโคเนือ้ กำรรับข่ำวสำร กำรติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี และประสบกำรณ์กำรเลีย้งโคของเกษตรกร ไม่มี
ควำมสมัพันธ์กบัควำมพึงพอใจเลย งำนศกึษำวิจยัของ เพ่ิมศกัด์ิ (2542) ศกึษำควำมพึงพอใจของเกษตรกรผู้ เลีย้งโค
นมต่อกำรส่งเสริมกำรเลีย้งโคนม อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ กำรได้รับข่ำวสำรด้ำนปศุสัตว์มี
ควำมสมัพันธ์กับควำมพึงพอใจของเกษตรกร ส่วนอำยุ ระดบักำรศึกษำ กำรเป็นสมำชิกกลุ่ม รำยได้ ขนำดพืน้ท่ีถือ
ครอง ขนำดฟำร์ม และประสบกำรณ์กำรเลีย้งโคนม ไมม่ีควำมสมัพนัธ์กบัควำมพงึพอใจของเกษตรกรเลยเช่นกนั 
 

ตารางที่ 4 จ ำนวนและร้อยละของสภำพพืน้ฐำนทัว่ไปของเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขนุด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 

N = 94 

สภาพทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. อำย ุ
   น้อยกวำ่ 30 ปี 

   31 – 40 ปี 

   41 – 50 ปี 

   51 – 60 ปี 
   มำกกวำ่ 60 ปี 

2. ระดบักำรศกึษำสงูสดุ 
   ประถมศกึษำ 
   มธัยมศกึษำ 
   อนปุริญญำหรือเทียบเทำ่ 
   ปริญญำตรี 
   สงูกวำ่ปริญญำตรี 

3. อำชีพหลกั 
   ท ำกำรเกษตร 
   รับรำชกำร/วิสำหกิจ 
   รับจ้ำง 

4. รูปแบบในกำรท ำกำรเกษตร 
   เกษตรเชิงเดี่ยว 
   เกษตรผสมผสำน 

5. เคยเลีย้งสกุรมำก่อนกำรเลีย้งหมหูลมุ 
   ไมเ่คย 
   เคย 

6. ประสบกำรณ์กำรเลีย้งหม ู
   ไมเ่กิน 5 ปี 

 

2 

17 

28 

37 

10 

 

52 

23 

5 

13 

1 

 

73 

9 

6 

 

28 

65 

 
39 
55 

 
62 
32 

 

 

2.1 

18.1 

29.8 

39.4 

10.6 

 

55.3 

24.5 

5.3 

13.8 

1.1 

 

77.7 

9.6 

6.4 

 

29.8 

69.1 

 
41.5 
58.5 

 
66.0 
34.0 
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   6 ปีขึน้ไป 
7. พืน้ที่ตัง้ฟำร์ม 

   ในเขตชมุชน 
   นอกเขตชมุชน 

39 
55 

41.5 
58.5 

 

ตารางที่ 5 จ ำนวนและร้อยละของสภำพกำรเลีย้งสกุรของเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขุนด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 

สภาพการเลีย้งสุกร จ านวน ร้อยละ 

1. ที่มำของลกูสกุรที่ใช้ขนุ 
   ผลิตเอง 
   ซือ้จำกฟำร์มที่รู้จกั 
   ซือ้จำกพอ่ค้ำ 

2. อำหำรที่ใช้เลีย้งสกุร 
   อำหำรข้นอยำ่งเดียว 

   อำหำรข้นผสมอำหำรพืชหมกัหรือเศษอำหำร 
3. กำรใช้ยำในกำรขนุสกุร 

   ไมไ่ด้ใช้ 

   ใช้ 

4. กำรเจ็บป่วยของสกุรขนุในฟำร์ม 
   ไมมี่เลย 

   นำนๆ ครัง้ 

   บอ่ยครัง้ 

5. กำรเกิดโรคระบำดในฟำร์ม 
   ไมเ่คย 

   เคย 

6. กำรใช้ประโยชน์จำกมลูสกุร (วสัดพุืน้คอก) 
   ใช้เป็นปุ๋ ยในกำรเพำะปลกู 

   จ ำหน่ำย 

   ทัง้จ ำหน่ำยและน ำไปใช้ในฟำร์ม 

7. กำรจ ำหน่ำยสกุรขนุสว่นใหญ่ 
       จ ำหน่ำยให้พอ่ค้ำประจ ำ 
       จ ำหน่ำยให้พอ่ค้ำเร่ 
       จ ำหน่ำยให้โรงฆ่ำ 
       ช ำแหละและจ ำหน่ำยเอง 

8. รำคำที่พอ่ค้ำซือ้เม่ือเทียบกบัรำคำฟำร์ม 
   ต ่ำกวำ่เป็นสว่นใหญ่ 
   เทำ่กนัเป็นสว่นใหญ่ 

   สงูกวำ่เป็นสว่นใหญ่ 

 
37 
42 
15 

 

40 

54 

 
58 
36 

 
36 
55 
3 
 

87 
7 
 

48 
7 

39 
 

36 
37 
7 

14 
 

64 
24 
8 
 
7 

28 
59 

 
35 

 

39.4 

44.7 

15.9 

 

42.5 

57.5 

 
61.7 
38.3 

 
38.3 
58.5 
3.2 

 
92.6 
7.4 

 
51.1 
7.4 
41.5 

 
38.3 
39.4 
7.4 
14.9 

 
66.0 
25.5 
8.5 

 
7.4 
29.8 
62.8 

 

N = 94 
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9. สภำพผลก ำไรในรอบ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ 
   ขำดทนุเป็นสว่นใหญ่ 
   เสมอตวัเป็นสว่นใหญ่ 
   ก ำไรเป็นสว่นใหญ่ 

10. สภำพกำรเลีย้งในอนำคต 
   ขยำยเพ่ิมขึน้ 
   เลีย้งในขนำดเดิม 

45 37.2 
47.9 

  ลดขนำดกำรเลีย้งลง 
  เลิกเลีย้ง 

11. กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมควำมรู้เก่ียวกบัหมหูลมุ 
   ไมเ่คย 
   เคย 

12. กำรศกึษำดงูำนกำรเลีย้งหมหูลมุ 
   ไมเ่คย 
   เคย 

9 
5 
 

19 
75 

 
34 
60 

9.6 
5.3 

 
20.2 
79.8 

 
36.2 
63.8 

 

ตารางที่ 6 กำรเปรียบเทียบต้นทนุกำรผลิตระหวำ่งกำรเลีย้งสกุรขนุด้วยระบบทำงกำรค้ำกบัวิธีเกษตรธรรมชำติ  

รายการ 
ระบบทางการค้า* 

(บาท) 
ด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ 

(บาท) 

1. ต้นทนุผนัแปร 5,382.96 4,146.45 

 1.1 คำ่แรงงำน 102.66 218.04 

 1.2 คำ่วสัด ุ 5,280.30 3,928.41 

- คำ่พนัธุ์สตัว์ 1,281.35 1,309.09 

-  คำ่อำหำร 
-  คำ่ยำและเวชภณัฑ์ 

3,581.06 

150.15 

2,385.77 

- 
-  คำ่น ำ้, ไฟฟ้ำ 8.40 4.75 

-  คำ่น ำ้มนัเชือ้เพลิง และอ่ืนๆ 6.59 3.28 

-  คำ่วสัดสุิน้เปลือง 3.62 108.52 

-  คำ่ซอ่มแซมอปุกรณ์กำรเกษตร 1.46 - 
1.3 คำ่บริหำรจดักำร 

1.4 คำ่เสียโอกำสในกำรลงทนุ 

95.12 

152.55 

- 
117.50 

2. ต้นทนุคงที่ 107.43 2.36 

2.1 คำ่เชำ่ที่ดิน 

2.2 คำ่เสื่อมโรงเรือนและอปุกรณ์ 

3.38 

68.92 

- 
1.14 

2.3 คำ่เสียโอกำสโรงเรือนและอปุกรณ์ 35.13 1.22 

3. รวมต้นทนุทัง้หมด (1+2) 5,490.39 4,148.81 

4. ผลพลอยได้ 48.00 416.26 



325 
 
5. ต้นทนุทัง้หมดเม่ือหกัผลพลอยได้  
    (น ำ้หนกัสกุร) 

5,442 

(100 กิโลกรัม) 
3,730.19 

(95.77 กิโลกรัม) 
   ต้นทนุทัง้หมดตอ่น ำ้หนกั 1 กก. 54.42 38.94 

หมำยเหต ุ * กำรค ำนวณดดัแปลงมำจำกคณะอนกุรรมกำรต้นทนุกำรผลิตสกุรที่รำยงำนต้นทนุกำรเลีย้งสกุรขนุเฉลี่ย ปี 2556 

 

ตารางที่ 7 จ ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจต่อในกำรเลีย้งสุกรของเกษตรกรผู้ เลีย้งสุกรขุนด้วยวิธี

เกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
แปรผล
ค่าเฉลี่ย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1.ใช้ต้นทนุน้อย โอกำสได้ก ำไรสงูกวำ่วิธีอ่ืน 20 

(30.9) 
36 

(38.3) 
17 

(18.1) 
7 

(7.4) 
5 

(5.3) 
3.82 มำก 

2.วิธีเลีย้งงำ่ย ประหยดัแรงงำน 36 

(38.3) 
39 

(41.5) 
18 

(19.1) 
0 

(0) 
1 

(1.1) 
4.16 

 

มำก 

 

3.ใช้ปัจจยัที่มีในฟำร์มและชมุชนที่มีรำคำถกู 

 
29 

(30.9) 
37 

(39.4) 
19 

(20.2) 
7 

(7.4) 
2 

(2.1) 
3.89 มำก 

4.มีมลูหรือวสัดพุืน้คอกเป็นปุ๋ ยพืช 

 
57 

(60.6) 
22 

(23.4) 
14 

(14.9) 
0 

(0) 
1 

(1.1) 
4.43 มำกที่สดุ 

5.ท้องถ่ินเห็นด้วยให้กำรสนบัสนนุ 31 

(33.0) 
18 

(19.1) 
30 

(31.9) 
10 

(10.6) 
5 

(5.3) 
3.64 มำก 

6.ไมมี่กลิ่นและเสียงรบกวนเพ่ือนบ้ำน 

 
45 

(47.9) 
26 

(27.7) 
17 

(18.1) 
4 

(4.3) 
2 

(2.1) 
4.15 มำก 

7.ไมมี่น ำ้เสียกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
56 

(59.6) 
22 

(23.4) 
11 

(11.7) 
1 

(1.1) 
4 

(4.3) 
4.33 มำกที่สดุ 

8.สกุรแข็งแรง ไมเ่จ็บป่วยงำ่ย 

 
38 

(40.4) 
25 

(26.6) 
22 

(23.4) 
6 

(6.4) 
3 

(3.2) 
3.95 มำก 

9.ไมใ่ช้สำรเคมีในกำรเลีย้ง ไมมี่สำรตกค้ำง 
 

43 

(45.7) 
29 

(30.9) 
15 

(16.0) 
4 

(4.3) 
3 

(3.2) 
4.12 มำก 

10.มนัน้อย เนือ้แดงสงู พอ่ค้ำต้องกำร 
 

19 

(20.2) 
27 

(28.7) 
31 

(33.0) 
11 

(11.7) 
6 

(6.4) 
3.45 มำก 

11.เนือ้มีควำมสะอำดผู้บริโภคต้องกำร 
 

41 

(43.6) 
24 

(25.5) 
20 

(21.3) 
5 

(5.3) 
4 

(4.3) 
3.99 มำก 

กำรแปรผลคำ่เฉลี่ย : แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

N = 94 
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- คำ่เฉลี่ย 4.21 – 5.00  มีควำมพงึพอใจระดบั      มำกที่สดุ 

- คำ่เฉลี่ย 3.41 – 4.20  มีควำมพงึพอใจระดบั      มำก 

- คำ่เฉลี่ย 2.61 – 3.40  มีควำมพงึพอใจระดบั      ปำนกลำง 

- คำ่เฉลี่ย 1.81 – 2.60  มีควำมพงึพอใจระดบั      น้อย 

- คำ่เฉลี่ย 1.00 – 1.80  มีควำมพงึพอใจระดบั      น้อยที่สดุ 

 

ตารางที่ 8 ทดสอบสมมตุิฐำน เกษตรกรที่มีสภำพพืน้ฐำนทัว่ไป ได้แก่ อำยุ ระดบักำรศกึษำ อำชีพหลกั รูปแบบกำร

ท ำกำรเกษตร และประสบกำรณ์กำรเลีย้งสกุรท่ีตำ่งกนั มีควำมพงึพอใจตอ่กำรเลีย้งสกุรตำ่งกนั 

N = 94 

สภาพพืน้ฐานทั่วไป 
ระดับความพึงพอใจ ค่าสหสัมพันธ์ 

(chi-square) ไม่พึงพอใจ พึงพอใจ 
1. อำย ุ

น้อยกวำ่ 50 ปี 
 
10 

(21.3) 

 
37 

(78.7) .600 
50 ปีขึน้ไป 8 

(17.0) 
39 

(83.0) 
2. ระดบักำรศกึษำ 

   ต ่ำกวำ่มธัยมศกึษำ 
 
12 

(23.1) 

 
40 

(76.9) .282 
   มธัยมศกึษำขึน้ไป 6 

(14.3) 
36 

(85.7) 
3. อำชีพหลกั 

   ท ำกำรเกษตร 
 
16 

(22.2) 

 
56 

(77.8) .225 
   นอกภำคกำรเกษตร 2 

(9.1) 
20 

(90.9) 
4. รูปแบบกำรท ำกำรเกษตร 

   เชิงเดี่ยว 
 
9 

(32.1) 

 
19 

(67.9)  .040 

   ผสมผสำน 9 
(13.8) 

56 
(86.2) 

5. ประสบกำรณ์กำรเลีย้งสกุร   .599 
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น้อยกวำ่ 3 ปี 10 
(21.7) 

36 
(78.3) 

   3 ปีขึน้ไป 8 
(17.4) 

38 
(82.6) 

 P<0.05 

 

2.ผลการศึกษาในผู้บริโภคเนือ้สุกรขุนที่เลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชาต ิ(หมูหลุม) 
1.1 สภำพพืน้ฐำนทัว่ไปของผู้บริโภค (รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 9) พบว่ำ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชำย

คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีอำยุระหว่ำง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.2 โดยส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำสูงสุดระดับ
ประถมศึกษำคิดเป็นร้อยละ 43.2 และมีอำชีพหลกัท ำกำรเกษตรคิดเป็นร้อยละ 52.3 ทัง้นีผู้้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 
81.8 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 

1.2 พฤติกรรมในกำรบริโภคเนือ้สุกร (รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 10) พบว่ำส่วนใหญ่ของผู้บริโภคร้อยละ 
29.5 บริโภคเนือ้สกุร (หมหูลมุ) มำแล้วน้อยกว่ำ 6 เดือน รองลงมำร้อยละ 29.3 บริโภคมำประมำณ 1 – 2 ปี โดยส่วน
ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 40.9 จะบริโภคเนือ้สุกร (หมหูลุม) เฉลี่ยประมำณ 1 ครัง้ต่ออำทิตย์ ปริมำณเนือ้สกุรท่ีบริโภคต่อ
เดือนสว่นใหญ่เฉลี่ยประมำณ 5 – 10 ก.ก. คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมำน้อยกวำ่ 5 ก.ก. ตอ่เดือน คิดเป็นร้อยละ 40.9 
โดยจะเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้เนือ้สุกรส่วนใหญ่ร้อยละ 68.2 จ ำนวน 100 – 200 บำทต่อครัง้ แหล่งท่ีผู้บริโภคซือ้เนือ้
สกุรส่วนใหญ่ร้อยละ 50.0 ซือ้จำกเขียงในหมู่บ้ำน รองลงมำร้อยละ 20.4 ซือ้จำกตลำดสด ทัง้นีผู้้บริโภคส่วนใหญ่ร้อย
ละ 56.8 คิดวำ่จะมีกำรบริโภคเพ่ิมขึน้ในอนำคต รองลงมำร้อยละ 36.4     จะบริโภคในประมำณเท่ำเดิม 

1.3 กำรยอมรับเนือ้สุกรของผู้บริโภค เมื่อเปรียบเทียบกับเนือ้สุกรทั่วไป (รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 11) 

พบว่ำประเด็นส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยกำรยอมรับอยู่ในระดับมำก โดยพบว่ำ ในกระบวนกำรผลิต ผู้ บริโภคยอมรับว่ำ

รับประทำนเนือ้สุกรชนิดนีจ้ะมีผลดีต่อสุขภำพ ( X = 2.89) ไม่มีสำรเคมีปนเปื้อน ( X = 2.86) และโดยภำพรวม

ยอมรับวำ่กระบวนกำรผลิตดีกวำ่เนือ้สกุรทัว่ไป ส ำหรับสภำพของเนือ้สกุรสดท่ียงัไมแ่ปรรูป ผู้บริโภคยอมรับวำ่ เนือ้สกุร

สะอำดกว่ำ ( X = 2.77) มีสีสนัน่ำรับประทำนมำกกว่ำ ( X = 2.76) และสำมำรถเก็บไว้ได้นำนกว่ำ ( X = 2.68) เมื่อ

น ำเนือ้สกุรมำแปรรูป ผู้บริโภคยอมรับว่ำ มีรสชำติดีกว่ำ ( X = 2.95) มีกลิ่นน่ำรับประทำนมำกกว่ำ ( X = 2.84) และ

เช่ือว่ำมีไขมนัและคลอเลสเตอรอลน้อยกว่ำ ( X = 2.70) ส่วนสภำพกำรจ ำหน่ำย ผู้บริโภคยอมรับว่ำ สำมำรถเลือกซือ้

ได้ด้วยตนเอง ( X = 2.68) สถำนท่ีจ ำหน่ำยสะอำดดปูลอดภยั       ( X = 2.52) มีรำคำถกูและหำซือ้ได้สะดวกใกล้บ้ำน 

( X = 2.48) 

ผลกำรศึกษำดงักล่ำวสอดคล้องกับงำนศึกษำวิจยัของ สุภำวดี (2549) ท่ีศึกษำควำมเช่ือมัน่และพฤติกรรม
ผู้บริโภคเนือ้สตัว์ กรณีศกึษำอ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง พบวำ่ กลุม่ตวัอย่ำงจะซือ้เนือ้สกุร 1 – 2 ครัง้ตอ่สปัดำห์ โดยจะ
นิยมซือ้มำประกอบอำหำรที่บ้ำน และผลกำรศกึษำของ ชยัทตั (2549) ท่ีศกึษำทดสอบแนวคิดของร้ำนค้ำปลีกเนือ้สกุร
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อนำมยัในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่ำ ผู้บริโภคจะซือ้เนือ้สกุรมำประกอบอำหำรสปัดำห์ละ 3 – 4 วนั โดยจะซือ้เนือ้แดงท่ีมี
ควำมสดสะอำดจำกตลำดสดใกล้บ้ำนเป็นหลัก เช่นเดียวกับงำนวิจัยของ ธำนี และคณะ (2548) ศึกษำพฤติกรรม
กำรตลำด พฤติกรรมกำรซือ้ และทศันคติตอ่เนือ้สกุร พบวำ่ ผู้ซือ้สว่นใหญ่จะเน้นซือ้เนือ้สกุรจำกตลำดสด โดยมีควำมถ่ี
ในกำรซือ้สว่นใหญ่ 2 – 3 วนัตอ่ครัง้ โดยเลือกคณุภำพของเนือ้สกุรจำก     สีของเนือ้สกุรเป็นหลกั 

1.4 ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงสภำพพืน้ฐำนทั่วไปของผู้บริโภคกับกำรยอมรับท่ีมีต่อเนือ้สุกรขุนท่ีเลีย้งด้วยวิธี
เกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) เม่ือเปรียบเทียบกบัเนือ้สกุรทัว่ไป (รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 12) พบว่ำ สภำพพืน้ฐำน
ทัว่ไปของผู้บริโภค อนัได้แก่ เพศ อำย ุระดบักำรศกึษำ และอำชีพหลกัไมม่ีควำมสมัพนัธ์กบักำรยอมรับท่ีมีตอ่เนือ้สกุรท่ี
เลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ ยกเว้น ประเด็นควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรเลีย้งสกุรท่ีพบว่ำมีควำมสมัพันธ์กบักำร
ยอมรับเนือ้สกุรอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05)  

ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรยอมรับและกำรตดัสินใจของผู้บริโภคสอดคล้องกบังำนวิจยัของ          สพุร (2546) 
ศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคเนือ้สุกรของประชำชนในเขตเทศบำลนครสงขลำ จังหวดัสงขลำ พบว่ำ เนือ้สุกรท่ีนิยม
บริโภคจะเป็นเนือ้แดง (เนือ้สันและเนือ้สะโพก) ปริมำณท่ีซือ้ 0.5 – 1.0 ก.ก. ต่อสัปดำห์ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรมี
อิทธิพลต่อกำรบริโภคเนือ้สกุร ในขณะท่ีเพศ อำย ุกำรศกึษำ อำชีพ และรำยได้ไมม่ีอิทธิพลตอ่กำรบริโภคเนือ้สกุร โดย
กลุ่มตวัอย่ำงให้ควำมส ำคญักับปัจจยัด้ำนควำมสะอำด ควำมสด ควำมปลอดภยัจำกสำรตกค้ำง และเชือ้โรคในเนือ้
สกุรเป็นส ำคญั  งำนวิจยัของ กชกร (2548) ได้ศกึษำทศันคติต่อกำรบริโภคเนือ้จระเข้ของผู้บริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่ำ ปัจจยักำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจบริโภคเนือ้จระเข้ท่ีส ำคญั ได้แก่ สถำนท่ีจ ำหน่ำยต้องสะอำดมีอนำมยั มี
กำรสญัจรไปมำสะดวก และงำนวิจยัของ ณรัณ (2551) ศกึษำพฤติกรรมกำรซือ้ของผู้บริโภคต่อกำรซือ้เนือ้สกุรตรำหมู
สวสัดี จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่ำ ผู้บริโภคซือ้เนือ้สกุรจำกตลำดสดไปประกอบอำหำรสปัดำห์ละ 1 – 2 ครัง้ ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อกำรตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค คือ ควำมสดของเนือ้สกุร รองลงมำคือรำคำ ควำมสะอำดของเนือ้สกุร และท ำเลท่ีตัง้
ร้ำนจ ำหน่ำยต้องคมนำคมสะดวก  

ตารางที่ 9 จ ำนวนและร้อยละของสภำพพืน้ฐำนทัว่ไปของผู้บริโภคเนือ้สกุรท่ีเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 

N = 44 

สภาพทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

2.อาย ุ
    น้อยกว่า 20 ปี 
    20 – 30 ป ี
    31 – 40 ป ี
    41 – 50 ป ี
    51 – 60 ป ี

 
23 
21 
 
0 
2 
8 
19 
13 

 
52.3 
47.7 

 
0 

4.5 
18.2 
43.2 
29.5 
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    มากกว่า 60 ป ี
3.ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษา 
    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรี 
    สูงกว่าปริญญาตรี 

4.อาชีพหลัก 
    รับราชการ/วิสาหกิจ 
    รับจ้าง 
    นักเรียน/นักศึกษา 
    ค้าขาย 
    ท าการเกษตร 

5.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมูหลุมมาก่อน 
ไม่มี 

    มี 

2 
 

19 
15 
4 
5 
1 
 
5 
4 
1 
9 
23 
 
8 
36 

4.5 
 

43.2 
34.1 
9.1 
11.4 
2.3 

 
11.4 
9.1 
2.3 
20.5 
52.3 

 
18.2 
81.8 

 

ตารางที่ 10 จ ำนวนและร้อยละของพฤติกรรมกำรบริโภคของผู้บริโภคเนือ้สกุรท่ีเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 

N = 44 

พฤติกรรมการบริโภค จ านวน ร้อยละ 
1. ระยะเวลำที่บริโภคเนือ้สกุร 
          น้อยกวำ่ 6 เดือน 
          6 เดือน – 1 ปี 
          1 ปี – 2 เดือน                                     
          มำกกวำ่ 2 ปี 
2. ควำมถ่ีในกำรบริโภคเนือ้สกุร 

    น้อยกวำ่อำทิตย์ละครัง้ 
    1 ครัง้ตอ่อำทิตย์ 
    2 ครัง้ตอ่อำทิตย์ 
    มำกกวำ่ 2 ครัง้ตอ่อำทิตย์ 
    อื่นๆ 

3. จ ำนวนเงินท่ีซือ้เนือ้สกุรแตล่ะครัง้ 
    ต ่ำกวำ่ 100 บำท 
    100 – 200 บำท 
    201 – 300 บำท 

 
 
13 
12 
13 
6 
 
10 
18 
4 
7 
5 
 
4 
30 

 
 

29.5 
27.3 
29.3 
13.6 

 
22.7 
40.9 
9.1 
15.9 
11.4 

 
9.1 
68.2 
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    มำกกวำ่ 300 บำท 
4. ปริมำณเนือ้สกุรที่บริโภคตอ่เดือน 

    น้อยกวำ่ 5 ก.ก. 
    5 – 10 ก.ก. 
    11 – 20 ก.ก. 
    มำกกวำ่ 20 ก.ก. 

5. แหลง่ที่ซือ้เนือ้สกุร 
    เขียงในหมบู้ำน 
    ตลำดสด 
    ฟำร์มสกุร 
    อื่นๆ 

6. แนวโน้มกำรบริโภคในอนำคต 
    ลดลง 
    เทำ่เดิม 
    เพิ่มขึน้ 

5 
5 
 
 
18 
20 
3 
3 
 
22 
9 
5 
8 
 
 
3 
16 
25 

11.4 
11.4 

 
 

40.9 
45.5 
6.8 
6.8 

 
50.0 
20.4 
11.4 
18.2 

 
 

6.8 
36.4 
56.8 

 

 

ตารางที่  11 จ ำนวน ร้อยละ และค่ำเฉลี่ยกำรยอมรับของผู้ บริโภคท่ีมีต่อเนือ้สุกรท่ีเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ   

(หมหูลมุ) เปรียบเทียบกบัเนือ้สกุรทัว่ไป                                                                                  

ประเด็นการยอมรับ 

ระดับการยอมรับ 
ค่าเฉล่ีย 
( X ) 

แปรผลค่าเฉล่ีย 
มาก ปานกลาง น้อย 

กระบวนการผลิต      

1. เช่ือวำ่กระบวนกำรผลิตสกุรดีกวำ่ 
 

36 

(81.8) 
7 

(15.9) 
1 

(2.3) 
2.80 มำก 

2. เช่ือวำ่ไมมี่กำรปนเปือ้นสำรเคมี 
 

39 

(88.6) 
4 

(9.1) 
1 

(2.3) 
2.86 มำก 

3. เช่ือวำ่รับประทำนแล้วมีผลดีตอ่สขุภำพ 
 

40 

(90.9) 
3 

(6.8) 
1 

(2.3) 
2.89 มำก 

เนือ้สุกรเม่ือยังไม่แปรรูปเป็นอาหาร      

N = 44 
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4. สะอำดมำกกวำ่ 35 

(79.5) 
8 

(18.2) 
1 

(2.3) 
2.77 มำก 

5.  มีสีสนัน่ำรับประทำนมำกกวำ่ 
 

33 

(75.0) 
10 

(22.7) 
1 

(2.3) 
2.73 มำก 

6.  สำมำรถเก็บไว้นำนมำกกวำ่ 
 

32 

(72.7) 
10 

(22.7) 
2 

(4.5) 
2.68 มำก 

เนือ้สุกรเม่ือแปรรูปเป็นอาหาร      

7. มีกลิ่นน่ำรับประทำนกวำ่ 
 

38 

(86.4) 
5 

(11.4) 
1 

(2.3) 
2.84 มำก 

8. มีรสชำติดีกวำ่ 
 

43 

(97.7) 
0 

(0.0) 
1 

(2.3) 
2.95 มำก 

9. มีไขมนัและคลอเรสเตอรอลน้อยกวำ่ 
 

32 

(72.7) 
11 

(25.0) 
1 

(2.3) 
2.70 มำก 

การจ าหน่ายเนือ้สุกร      

10. มีรำคำถกูกวำ่ 
 

26 

(59.1) 
13 

(29.5) 
5 

(11.4) 
2.48 มำก 

11. รำคำแน่นอน ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
 

23 

(52.3) 
15 

(34.1) 
6 

(13.6) 
2.33 ปำนกลำง 

12. สำมำรถซือ้หำได้สะดวก ใกล้บ้ำน 
 

27 

(61.4) 
11 

(25.0) 
6 

(13.6) 2.48 มำก 

13. สำมำรถเลือกซือ้ได้ด้วยตนเอง 
 

34 

(77.3) 
6 

(13.6) 
4 

(9.1) 
2.68 มำก 

14. สถำนที่จ ำหน่ำยสะอำด ดปูลอดภยั 
 

26 

(59.1) 
15 

(34.1) 
3 

(6.8) 
2.52 มำก 

15. มีบริกำรรับสง่ถึงบ้ำน 
 

8 

(18.2) 
23 

(52.3) 
13 

(29.5) 
1.89 ปำนกลำง 

 

กำรแปรผลคำ่เฉลี่ย : แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

- คำ่เฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีกำรยอมรับในระดบัมำก 
- คำ่เฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีกำรยอมรับในระดบัปำนกลำง 
- คำ่เฉลี่ย 1.00 – 1.66  มีกำรยอมรับในระดบัน้อย 
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ตารางที่  12 ทดสอบสมมุติฐำน ผู้บริโภคท่ีมีสภำพพืน้ฐำนทัว่ไป ได้แก่ อำยุ ระดบักำรศกึษำ อำชีพหลกั และควำมรู้

ควำมเข้ำใจเก่ียวกับหมูหลุมต่ำงกัน มีกำรยอมรับเนือ้สุกรท่ีเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ   (หมูหลุม) 

ตำ่งกนั 

N = 44 

สภาพพืน้ฐานท่ัวไป 
ระดับการยอมรับ ค่าสหสัมพันธ์ 

(chi-square) ไม่ยอมรับ ยอมรับ 

1.เพศ 
       ชำย 

 

4 

(17.4) 

 

19 

(82.6) .666 

       หญิง 2 

(9.5) 
19 

(90.5) 
2.อำย ุ

   ต ่ำกวำ่ 51 ปี 

 

5 

(17.2) 

 

24 

(82.8) .647 

   51 ปีขึน้ไป 1 

(6.7) 
14 

(93.3) 
3.ระดบักำรศกึษำ 

   ต ่ำกวำ่มธัยมศกึษำ 

 

2 

(10.5) 

 

17 

(89.5) .741 

   มธัยมศกึษำขึน้ไป 4 

(16.0) 
21 

(84.0 

4.อำชีพหลกั 
   ท ำกำรเกษตร 

 

4 

(16.7) 

 

20 

(83.3) .673 

   นอกภำคกำรเกษตร 2 

(10.0) 

18 

(90.0) 

5.ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัหมหูลมุ 
   ไมมี่ 

 

3 

(37.5) 

 

5 

(62.5)   .030 

   มี 3 

(8.3) 
33 

(91.7) 
 P<0.05 
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2. ผลการศึกษาในผู้บริหารหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) 

2.1 สภำพพืน้ฐำนทัว่ไปของผู้บริหำรหน่วยงำนสว่นท้องถ่ิน (รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 13) พบวำ่ ผู้บริหำร

ท้องถ่ินสว่นใหญ่ร้อยละ 84.3 เป็นเพศชำย มีอำยรุะหวำ่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมำมีอำยรุะหวำ่ง 51 – 

60 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.4 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 43.1 มีระดบักำรศึกษำสูงสุดในระดบัมธัยมศึกษำ รองลงมำ ได้แก่ 

ระดบัปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 31.4 ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.9 ด ำรงต ำแหน่งในฝ่ำยบริหำร โดยสว่นใหญ่ร้อยละ 54.9 มี

ประสบกำรท ำงำนในท้องถ่ินมำมำกกว่ำ 4 ปี มีอำชีพหลกัท ำกำรเกษตร    คิดเป็นร้อยละ 74.5 ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 

มีควำมรู้เก่ียวกบักำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ)    จำกกำรชีแ้จงท ำควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริม 

และสว่นใหญ่ร้อยละ 52.9 ไมเ่คยได้รับกำรฝึกอบรมหรือดงูำนเก่ียวกบักำรเลีย้งสกุรแบบนีม้ำก่อนเลย  

2.1 กำรยอมรับกำรเลีย้งสุกรขุนด้วยวิธีธรรมชำติ (หมูหลุม) (รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 14) พบว่ำกำร

ยอมรับของผู้บริหำรท้องถ่ินท่ีมีตอ่กำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) ทุกประเด็นมีค่ำเฉลี่ย        ( X ) อยู่
ในระดบัมำก โดยแยกเป็น 3 ประเดน็ คือ 

1) ผลของกำรเลีย้งสุกรท่ีมีต่อสภำพแวดล้อมในชุมชน ผู้บริหำรท้องถ่ินยอมรับว่ำ กำรเลีย้งด้วยวิธีเกษตร

ธรรมชำติ (หมหูลมุ) ลดมลภำวะทำงกลิ่นไมร่บกวนเพ่ือนบ้ำนและชุมชน ( X = 2.86) ควรอนญุำตให้มีกำร   เลีย้งสกุร

ชนิดนีใ้นเขตชมุชนได้ ( X = 2.84) ไมม่ีน ำ้เสียกระทบต่อแหลง่น ำ้ธรรมชำติ ( X = 2.82) และพบแมลงวนับนคอกเลีย้ง

น้อยกวำ่กำรเลีย้งด้วยวิธีทัว่ไป ( X = 2.76)  
2) ผลของกำรเลีย้งสกุรท่ีมีต่อเกษตรกร ผู้บริหำรท้องถ่ินยอมรับว่ำ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเลีย้งสุกรชนิดนี ้

ควบคู่ไปกับกำรเพำะปลูก ( X = 2.96) เน่ืองจำกเห็นว่ำกำรเลีย้งสุกรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  (หมูหลุม) เป็นกำร

ประยุกต์ใช้หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงท่ีท ำให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ ( X = 2.90) โดยเกษตรกรจะได้ปุ๋ ยคณุภำพดี

จำกวสัดุพืน้คอก และสำมำรถสร้ำงรำยได้ท่ีมัน่คง ( X = 2.84) กำรเลีย้งสุกรด้วยวิธีนีจ้ะใช้แรงงำนน้อยกว่ำและลด

ต้นทนุได้มำกกวำ่วิธีกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีทัว่ไป ( X = 2.80)  

3) ผลต่อผู้บริโภค ผู้บริหำรท้องถ่ินยอมรับว่ำควรส่งเสริมให้มีแหลง่จ ำหน่ำยเนือ้หมชูนิดนีใ้นเขตชมุชน    ( X

= 2.94) เพรำะเห็นว่ำเนือ้สุกรท่ีเลีย้งด้วยวิธีนีม้ีคุณภำพสะอำดและปลอดภยัดีกว่ำเนือ้สุกรทั่วไป                    ( X = 

2.84) พ่อค้ำควรให้รำคำเนือ้สกุรท่ีเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) สงูกวำ่เนือ้สกุรทัว่ไป                 ( X = 2.82) 

และผู้บริโภคให้ควำมสนใจในเนือ้สกุรท่ีเลีย้งด้วยวิธีดงักลำ่วมำก ( X = 2.78) ตำมล ำดบั  
ผลกำรศกึษำสอดคล้องกบักำรศกึษำของ อำณฐั (2547) พบวำ่ กำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติจะมีกำร

ใช้น ำ้หมกัชีวภำพ และหวัเชือ้รำขำวใส่ลงในวสัดรุองพืน้คอก ท ำให้เกิดกำรย่อยมลูสกุรสำมำรถฆ่ำเชือ้หนอนแมลงวนั 
ท ำให้ไม่เกิดกลิ่น และไม่มีน ำ้เสียสูส่ิ่งแวดล้อมภำยนอก นอกจำกนีย้งัไมจ่ ำเป็นต้องท ำควำมสะอำดและจดักำรมลูสตัว์
ในคอกจึงท ำให้ใช้แรงงำนในกำรเลีย้งดูน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับกำรเลี ย้งสุกรด้วยวิธีทั่วไป (สุวรรณ, 2549) ในขณะท่ี
อำหำรท่ีใช้เลีย้งสกุรขุนในระบบเกษตรธรรมชำติจะใช้อำหำรหมกัจำกเศษพืชผสมกบัอำหำรส ำเร็จรูป จงึท ำให้สำมำรถ
ลดต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนัก 1 ก.ก. ต ่ำกว่ำกำรเลีย้งตำมระบบปรกติ (วิทยำลัยเกษตรกรและเทคโนโลยี
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อดุรธำนี, 2549) ผลพลอยได้จำกกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ เกษตรกรผู้ เลีย้งจะมีวสัดรุองพืน้คอกเพ่ือใช้เป็น
ปุ๋ ยในกำรเพรำะปลูก ประมำณ 2,500 ก.ก. ต่อกำรเลีย้งสุกรขุน    5 ตัวในระยะเวลำ 4 – 4.5 เดือน (กลุ่มเกษตรกร
อินทรีย์บ้ำนทัพไท, 2549) ส่วนซำกสุกรขุนท่ีเลีย้งด้วยวิธีนีพ้บว่ำ มีเปอร์เซ็นต์ซำก, เนือ้แดง และเนือ้สำมชัน้ เท่ำกับ 
76.2, 39.1 และ 14.4 ตำมล ำดบั ซึ่งพบว่ำใกล้เคียง          ซำกสกุรขุนท่ีเลีย้งด้วยระบบปรกติ (วิทยำลยัเกษตรกรรม
และเทคโนโลยีอดุรธำนี, 2549) เม่ือวดัควำมหนำของไขมนัสนัหลงัเฉลี่ย 1.02 เซนติเมตร และมีพืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนั
เฉลี่ย 34.23 ตำรำงเซนติเมตร แสดงถึงหมหูลมุมีไขมนับำงกว่ำสกุรทัว่ไป ขณะเดียวกนัในผลกำรศกึษำไม่พบพยำธิใน
มลูและเลือดของสกุร (ศภุฤกษ์, 2552) นอกจำกนีผ้ลกำรตรวจศกึษำของ จเร และคณะ (2555) ไม่พบสำรเร่งเนือ้แดง
ในกำรตรวจปัสสำวะ และ         เชือ้แบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรคในเนือ้ของสกุรเช่นกนั   

2.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพพืน้ฐำนทั่วไปของผู้บริหำรท้องถ่ินกับกำรยอมรับกำรเลีย้งสุกรด้วย       วิธี
เกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) (รำยละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 165) พบว่ำ ไม่มีควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงอำยุ ระดบักำรศกึษำ 
ต ำแหน่งในท้องถ่ิน (อบต./เทศบำล) ประสบกำรณ์ท ำงำน กำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนกำรเลีย้งสุกรของผู้บริหำร
ท้องถ่ินกับกำรยอมรับท่ีมีต่อกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  (หมูหลมุ) เลย ทัง้นีอ้ำจเน่ืองจำกผู้บริหำรท้องถ่ิน
ส่วนใหญ่ไม่มีประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรเลีย้งหมูหลุมมำก่อน มีเพียงควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีเกิดจำกกำรชีแ้จงท ำควำม
เข้ำใจของเจ้ำหน้ำท่ีสง่เสริมและเกษตรกรที่เลีย้งหมหูลมุในท้องถ่ินเท่ำนัน้  

ผลกำรศึกษำนีส้อดคล้องกับผลกำรศึกษำของ จรัล (2539) ท่ีได้ศกึษำวิจยัเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรยอมรับ
เทคโนโลยีกำรเลีย้งสุกรของเกษตรกรในจังหวดัน่ำน พบว่ำ มีเฉพำะปัจจัยกำรรับข่ำวสำรด้ำนกำรเกษตรเท่ำนัน้ท่ีมี
ควำมสมัพนัธ์กบักำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเลีย้งสกุรของเกษตรกรในจงัหวดัน่ำน สว่นปัจจยัอื่นๆ ได้แก่ ระดบักำรศกึษำ 
ประสบกำรณ์และทัศนคติ ไม่มีควำมสมัพันธ์ ในทำงตรงกันข้ำมกับงำนวิจัยของ วิทยำ และ       วีระพงษ์ (2557) ท่ี
ศึกษำปัจจัยท่ีมีต่อบทบำทในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเลีย้งสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
ล ำพูน พบว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต./เทศบำล) มีบทบำทในกำรส่งเสริมและ  กำรพัฒนำอำชีพกำรเลีย้ง
สตัว์อยู่ในระดบัน้อย และพบว่ำ เพศ อำยุ ระดบักำรศกึษำ อำชีพ และระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่ง (ประสบกำรณ์) 
มีควำมสมัพนัธ์กบัควำมพร้อมและบทบำทในกำรด ำเนินกำรส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเลีย้งสตัว์  ส่วนต ำแหน่งไม่มี
ควำมสมัพนัธ์ เช่นเดียวกบักำรศกึษำของ ประยูร (2547) ศกึษำบทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชำชน
ตอ่ปัญหำสิ่งแวดล้อมในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่ำ เพศและกำรศกึษำไมม่ีอิทธิพลต่อกำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ในขณะ
ท่ีอำชีพและต ำแหน่งมีอิทธิพล งำนวิจยัของสิริรัตน์ (2545) ศกึษำกำรน ำแผนพฒันำกำรเกษตรไปใช้ในกำรด ำเนินงำน
ของ อบต. จงัหวดัเชียงใหม ่พบวำ่ เพศ อำชีพ และระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชิก อบต. มีควำมสมัพนัธ์กบั
กำรมีส่วนร่วมในกำรน ำแผนพฒันำกำรเกษตรไปด ำเนินกำร และงำนวิจยัของ อรุณ (2531) ศกึษำกำรยอมรับนวกรรม
กำรเลีย้งโคนมของเกษตรกรอ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ ระดับกำรศึกษำและรำยได้มีควำมสมัพันธ์กับกำร
ยอมรับนวกรรมกำรเลีย้งโคนมของเกษตรกรอ ำเภอชะอ ำในจงัหวดัเพชรบุรี งำนวิจยัของ จนัทวรรณ (2535) ท่ีได้ศกึษำ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมกำรเลีย้งโคเนือ้ในพืน้ท่ีอ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวดันครรำชสีมำ พบว่ำ อำย ุ
ต ำแหน่งทำงสงัคม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมสมัพนัธ์กบัควำมส ำเร็จในกำรส่งเสริมกำรเลีย้งโคเนือ้  งำนวิจยั
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ของ เฉลิมชนม์ (2538) ท่ีศกึษำกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรผลิตสกุรแม่พนัธุ์ของบริษัทเจริญโภคภณัฑ์ของเกษตรกรใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ กำรติดต่อสื่อสำรกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีควำมสัมพันธ์ในทำงบวกกับกำรยอมรับเทคโนโลยี  และ
งำนวิจยัของ เสนำะ (2540) ท่ีศกึษำปัจจยัท่ีมีผลตอ่กำรยอมรับโคขำวล ำพูนของเกษตรกรในจงัหวดัล ำพูน พบว่ำ อำย ุ
ระดบักำรศกึษำ รำยได้ทัง้หมดของครัวเรือน ควำมคำดหวงั ประโยชน์ท่ีได้รับ กำรรับข่ำวสำร และทัศนคติต่อโคพันธุ์
ขำวล ำพนูมีควำมสมัพนัธ์กบักำรยอมรับโคพนัธุ์ขำวล ำพนู 

 
ตารางที่  13 จ ำนวนและร้อยละของสภำพพืน้ฐำนทั่วไปของผู้บริหำร อบต. หรือเทศบำล ท่ีมีกำรเลีย้งสุกรขุนโดยวิธี

เกษตรธรรมชำติ 

N = 51 

สภาพทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

 ชำย 
หญิง 

2. อำย ุ
ต ่ำกวำ่ 30 ปี 
31 – 340 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
มำกกวำ่ 60 ปี 

3. ระดบักำรศกึษำสงูสดุ 
ประถมศกึษำ 
มธัยมศกึษำ 
อนปุริญญำหรือเทียบเทำ่ 
ปริญญำตรี 
สงูกวำ่ปริญญำตรี 

4. ต ำแหนง่ใน อบต. หรือเทศบำล 
ฝ่ำยบริหำร 
ฝ่ำยสภำ 

5. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนใน อบต./เทศบำล 
น้อยกวำ่ 1 ปี 
1 – 4 ปี 
 มำกกวำ่ 4 ปี 

 
43 
8 
 
 
2 
5 
26 
16 
2 
 
9 
22 
2 
16 
2 
 
 
27 
24 

 
4 

 
84.3 
15.7 

 
 

3.9 
9.8 
51.0 
31.4 
3.9 

 
17.6 
43.1 
3.9 
31.4 
3.9 

 
 

52.9 
47.1 

 
7.8 
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6. อำชีพหลกั 

ท ำกำรเกษตร 
รับเหมำก่อสร้ำง 
ค้ำขำย 
รับจ้ำง 
อื่นๆ 

7 .  เ ค ย ไ ด้ รั บ ก ำ ร ชี ้แ จ ง ท ำ ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ 
    กำรเลีย้งหมหูลมุจำกเจ้ำหน้ำที่สง่เสริม 

ไมเ่คย 
เคย 

8. เคยศกึษำดงูำนหรืออบรมเก่ียวกบัหมหูลมุ 
 ไมเ่คย 
 เคย 

19 
28 

 
38 
2 
3 
1 
7 
 
 
13 
38 

 
 
27 
24 

37.4 
54.9 

 
74.5 
3.9 
5.9 
2.0 
13.7 

 
 

25.5 
74.5 

 
 

52.9 
47.1 

 

ตารางที่ 14  จ ำนวนร้อยละและคำ่เฉลี่ยของกำรยอมรับท่ีมีตอ่กำรเลีย้งหมหูลมุของผู้บริกำร อบต./เทศบำล 

N = 51 

ประเด็นกำรยอมรับ 

ระดับการยอมรับ ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
 

แปลผล
ค่าเฉลี่ย มาก ปานกลาง น้อย 

ด้านผลต่อสภาพแวดล้อม      

1. กำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  (หมหูลมุ)  
    จะพบแมลงวนัในบริเวณคอกน้อยกวำ่ 

39 

(76.5) 
12 

(23.5) 
0 

(0.0) 
2.76 มำก 

2. กำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  (หมหูลมุ)  
     ลดมลภำวะทำงกลิ่นแก่ชมุชน 

44 

(86.3) 
7 

(13.7) 
0 

(0.0) 
2.86 มำก 

3. กำรเลี ย้ งสุก รด้ วยวิ ธี เกษตรธรรมชำติ  (หมูหลุม )  
    ไมมี่น ำ้เสียที่สง่ผลกระทบตอ่สภำพแวดล้อม 

42 

(82.4) 
9 

(17.6) 
0 

(0.0) 
2.82 มำก 

4. ควรอนญุำตให้มีกำรเลีย้งหมหูลมุในเขตชมุชนได้ 44 

(86.3) 
6 

(11.8) 
1 

(2.0) 
2.84 มำก 

ด้านผลต่อเกษตรกร      

5. กำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 
    ประหยดัแรงงำนในกำรเลีย้งมำกกวำ่กำรเลีย้งแบบทัว่ไป 

42 

(82.4) 
8 

(15.7) 
1 

(2.0) 
2.80 มำก 
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6. วสัดรุองพืน้คอกหมหูลมุ เป็นปุ๋ ยที่มีคณุภำพส ำหรับ 
     กำรเพำะปลกู 

43 

(84.3) 
8 

(15.7) 
0 

(0.0) 
 

2.84 
มำก 

7. กำรเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) สำมำรถลด  
    ต้นทนุกำรผลิตได้มำกกวำ่กำรเลีย้งสกุรแบบทัว่ไป 

41 

(80.4) 
10 

(19.6) 
0 

(0.0) 
2.80 มำก 

8. กำรเลีย้งหมหูลมุ สำมำรถสร้ำงรำยได้ที่มัน่คงแก่เกษตรกร 43 

(84.3) 
8 

(15.7) 
0 

(0.0) 
2.84 มำก 

9. กำรเลีย้งหมหูลมุ เป็นกำรประยกุต์ใช้หลกัปรัชญำ 
    เศรษฐกิจพอเพียงที่ท ำให้เกษตรกรพึง่พำตนเองได้ 

46 

(90.2) 
5 

(9.8) 
0 

(0.0) 
2.90 มำก 

10. ควรสง่เสริมให้มีกำรเลีย้งหมหูลมุ ควบคูก่บัอำชีพ  
      กำรเพำะปลกู 

49 

(96.1) 
2 

(3.9) 
0 

(0.0) 
2.96 มำก 

 
ด้านผลต่อผู้บริโภค 

    

11. เนือ้สกุรที่เลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) 
       มีคณุภำพดีกวำ่เนือ้สกุรที่เลีย้งโดยวิธีทำงกำรค้ำ 

43 

(84.3) 
8 

(15.7) 
0 

(0.0) 
2.84 มำก 

12. ผู้บริโภคให้ควำมสนใจตอ่เนือ้สกุรที่เลีย้งโดยวิธี 
       เกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) มำกกวำ่ 

41 

(80.4) 
9 

(17.6) 
1 

(2.0) 
2.78 มำก 

13. พอ่ค้ำควรให้รำคำกบัเนือ้หมหูลมุสงูกวำ่เนือ้สกุรทัว่ไป 43 

(84.3) 
7 

(13.7) 
1 

(2.0) 
2.82 มำก 

14. ควรสง่เสริมให้มีแหลง่จ ำหน่ำยเนือ้สกุรธรรมชำติใน 
       เขตชมุชน 

48 

(94.3) 
3 

(5.9) 
0 

(0.0) 
2.94 มำก 

กำรแปรผลคำ่เฉลี่ย : แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

- คำ่เฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีกำรยอมรับในระดบัมำก 
- คำ่เฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีกำรยอมรับในระดบัปำนกลำง 
- คำ่เฉลี่ย 1.00 – 1.66  มีกำรยอมรับในระดบัน้อย 
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ตารางที่ 15  ทดสอบสมมุติฐำน ผู้บริหำรท้องถ่ินท่ีมีสภำพพืน้ฐำนทัว่ไป ได้แก่ อำยุ ระดบักำรศกึษำ ต ำแหน่งในท้องถ่ิน 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กำรอบรมและศกึษำดงูำนเก่ียวกบักำรเลีย้งสกุรท่ีเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมู

หลมุ) ตำ่งกนั มีกำรยอมรับตอ่กำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติต่ำงกนั                                     N = 51 

สภาพพืน้ฐานทั่วไป 
ระดับการยอมรับ ค่าสหสัมพันธ์ 

(chi-square) ไม่ยอมรับ ยอมรับ 
1. อำย ุ    

ต ่ำกวำ่ 51 ปี 3 
(9.1) 

30 
(90.9) 

0.544 
51 ปีขึน้ไป 0 

(0.0) 
18 

(100.0) 
2. ระดบักำรศกึษำ    

ระดบัประถมศกึษำ 1 
(6.2) 

15 
(93.8) 

0.184 
ระดบัมธัยมศกึษำ 2 

(13.3) 
13 

(86.7) 
ระดบัสงูกวำ่มธัยมศกึษำ 0 

(0.0) 
20 

(100.0) 
3. ต ำแหนง่ในท้องถ่ิน    

ฝ่ำยบริหำร 0 
(0.0) 

27 
(100.0) 

0.097 
ฝ่ำยสภำองค์กำร 3 

(12.5) 
21 

(87.5) 
4. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน    

ไมเ่กิน 4 ปี 0 
(0.0) 

23 
(100.0) 

0.242 
5 ปีขึน้ไป 3 

(10.7) 
25 

(89.3) 
5. กำรฝึกอบรมและศกึษำดงูำนกำรเลีย้งสกุร    

ไมเ่คย 3 
(11.1) 

24 
(88.9) 

0.238 
เคย 0 

(0.0) 
24 

(100.0) 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

1. การศึกษาวิจัยในเกษตรกรผู้เลีย้งสุกรขุนด้วยวิธีทางการค้า 
1.1 เกษตรกรผู้ เลีย้งสุกรขุนโดยวิธีทำงกำรค้ำส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 51-60 ปี จบกำรศึกษำสูงสุดระดับ

ประถมศกึษำ มีอำชีพหลกัท ำกำรเกษตรโดยเป็นระบบเกษตรผสมผสำน เลีย้งสกุรมำแล้วไมเ่กิน 5 ปี มีท่ีตัง้ฟำร์มอยู่ใน
พืน้ท่ีนอกชมุชน เลีย้งแมส่กุรผลิตลกูใช้เองเป็นสว่นใหญ่ ให้อำหำรจำกอำหำรส ำเร็จทำงกำรค้ำ มีกำรใช้ยำดแูลสขุภำพ 
พบกำรเจ็บป่วยของสกุรในฟำร์มนำนๆ ครัง้ ไม่เคยเกิดโรคระบำดในฟำร์ม กำรก ำจดัมลูใช้วิธีเก็บไปตำกแห้งเพ่ือใช้ใน
กำรเพำะปลูกในฟำร์ม ส่วนน ำ้เสียใช้วิธีระบำยลงแปลงพืช จ ำหน่ำยสุกรขุนให้พ่อค้ำเจ้ำประจ ำ โดยพบว่ำรำคำส่วน
ใหญ่ต ่ำกวำ่รำคำสกุรฟำร์ม ในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำพบวำ่มีผลก ำไรเป็นสว่นใหญ่ เกษตรกร สว่นใหญ่ยงัคงเลีย้งสกุรตอ่ไป
และจะขยำยกำรเลีย้งเพ่ิมขึน้ในอนำคต  

1.2 ปัญหำและอปุสรรคท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของกำรเลีย้งสกุร พบว่ำปัญหำท่ีเกษตรกรให้ควำมส ำคญัมำก
ท่ีสดุ ได้แก่ ปัญหำอำหำรมีรำคำแพง รองลงมำ ได้แก่ ปัญหำโรคระบำด ปัญหำสภำวะกำรตลำดไม่แน่นอน พ่อค้ำกด
รำคำ ปัญหำกำรแข่งขนัของฟำร์มขนำดใหญ่ ปัญหำค่ำวสัดอุปุกรณ์โรงเรือนแพง หำลกูสกุรได้ยำก ปัญหำน ำ้เสียจำก
ฟำร์ม ปัญหำข้อกฎหมำยสิ่งแวดล้อม และปัญหำผลกระทบของกลิ่น เสียงกบัเพ่ือนบ้ำน 

2. การศึกษาวิจัยในเกษตรกรผู้เลีย้งสุกรขุนด้วยวิธีเกษตรธรรมชาต ิ(หมูหลุม)  

2.1 เกษตรกรผู้ เลีย้งหมูหลุม ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 51- 60 ปี มีกำรศึกษำสูงสุดระดับประถมศึกษำ    มี
อำชีพหลกัท ำกำรเกษตร โดยเป็นรูปแบบกำรท ำกำรเกษตรแบบผสมสำน สว่นใหญ่เคยเลีย้งสกุรทำงกำรค้ำมำก่อนกำร
เลีย้งหมหูลมุ เลีย้งสกุรมำแล้วไมเ่กิน 5 ปี และมีพืน้ท่ีตัง้ฟำร์มอยู่นอกเขตชุมชน สว่นใหญ่ใช้วิธีซือ้ลกูสกุรจำกฟำร์มอ่ืน
ท่ีรู้จกัมำขนุ ใช้อำหำรข้นร่วมกบัอำหำรหมกัหรือเศษอำหำรขนุสกุร สว่นใหญ่ไมม่ีกำรใช้ยำเพ่ือดแูลสขุภำพสกุร พบกำร
เจ็บป่วยของสกุรในฟำร์มนำนๆ ครัง้ ไม่เคยเกิดโรคระบำดภำยในฟำร์ม กำรใช้ประโยชน์จำกมลูสกุรในรูปวสัดพืุน้คอก 
น ำไปใช้เป็นปุ๋ ยเพำะปลกูพืชในฟำร์มตนเอง กำรจ ำหน่ำยสกุรสว่นใหญ่จ ำหน่ำยให้พ่อค้ำเร่ รำคำสว่นใหญ่ต ่ำกวำ่รำคำ
สกุรฟำร์ม ในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำมีก ำไรเป็นส่วนใหญ่ ในอนำคตยงัจะเลีย้งตอ่ไปและจะขยำยกำรเลีย้งเพ่ิมขึน้ สว่นใหญ่
เคยได้รับกำรฝึกอบรมและดงูำนเก่ียวกบักำรเลีย้งหมหูลมุมำแล้ว 

2.2 ต้นทุนและผลตอบแทนของกำรเลีย้งสุกรขุนด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  พบว่ำ เกษตรกรเลีย้งสุกรขุนเฉลี่ย 
รอบละ 8 ตัว น ำ้หนักลูกสุกรท่ีเข้ำขุนเฉลี่ยตวัละ 11.59 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลำในกำรขุนเฉลี่ยรอบละ      130 วนั มี
น ำ้หนกัสง่ตลำดเฉลี่ยตวัละ 95.77 กิโลกรัม รำคำท่ีจ ำหน่ำยได้เฉลี่ย กิโลกรัมละ 54.95 บำท โดยจะขำยให้พ่อค้ำทัว่ไป 
สกุร 1 ตวัสำมำรถผลิตปุ๋ ยคอกจำกวสัดรุองพืน้ได้เฉลี่ย 513.91 กิโลกรัม ขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.14 บำท ต้นทุนกำร
เลีย้งสกุรเฉลี่ย 4,148.81 บำทตอ่ตวั หรือเฉลี่ย 43.32 บำทตอ่กิโลกรัม โดยเป็นต้นทนุผนัแปร เฉลี่ย 4,146.45 บำทต่อ
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ตวั คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของต้นทุนทัง้หมด และต้นทุนคงท่ีเฉลี่ย 2.36 บำทต่อตวั คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของต้นทุน
ทัง้หมด ส่วนค่ำตอบแทนจำกกำรเลีย้งสกุร พบว่ำรำคำขำยได้เฉลี่ยตวัละ 5,262.56 บำท หรือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.95 
บำท ทัง้นีเ้กษตรกรจะมีก ำไรเฉลี่ยตวัละ 1,113.75 บำท ซึง่ยงัไมร่วมผลพลอยได้ คือ ปุ๋ ยคอก 

2.3 ควำมพึงพอใจของเกษตรกรต่อกำรเลีย้งสุกรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  พบว่ำเร่ืองท่ีเกษตรกรมีควำมพึง
พอใจมำกท่ีสดุ ได้แก่ มีมลูสกุรจำกวสัดรุองพืน้คอกเป็นปุ๋ ยในกำรเพำะปลกูพืช รองลงมำ ได้แก่ ไม่มีน ำ้เสียจำกฟำร์ม 
กำรเลีย้งด้วยวิธีนีป้ระหยัดแรงงำน ไม่มีกลิ่นและเสียงรบกวนเพ่ือนบ้ำน ไม่มีสำรเคมีตกค้ำงในเนือ้สุกร ปลอดภัย
ผู้บริโภคต้องกำร สุกรแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ำย และต้นทุนกำรเลีย้งต ่ำ โอกำสได้ก ำไรสงู ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมพึง
พอใจของเกษตรกร พบว่ำรูปแบบกำรท ำกำรเกษตรของเกษตรกรมีควำมสมัพันธ์กับควำมพึงพอใจอย่ำงมีนัยส ำคญั
ทำงสถิติ 

3. การศึกษาวิจัยในผู้บริโภคเนือ้สุกรที่เลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชาต ิ(หมูหลุม) 

3.1 ผู้บริโภคเนือ้หมหูลมุ สว่นใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยรุะหวำ่ง 41-50 ปี มีกำรศกึษำสงูสดุระดบัประถมศกึษำ 
อำชีพหลกัท ำกำรเกษตร ส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  ส่วนพฤติกรรม
กำรบริโภคของผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคหมหูลมุมำแล้วน้อยกว่ำ 6 เดือน โดยส่วนใหญ่จะบริโภคเนือ้หมหูลมุ เฉลี่ย 1 
ครัง้ต่ออำทิตย์ ปริมำณท่ีบริโภคต่อเดือนเฉลี่ย 5-10 กิโลกรัม เสียค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยประมำณ 100-200 บำทต่อครัง้ โดย
สว่นใหญ่จะซือ้เนือ้สกุรจำกเขียงในหมูบ้่ำนและคำดวำ่จะมีกำรบริโภคเพ่ิมขึน้ในอนำคต 

3.2  กำรยอมรับเนือ้หมูหลุมของผู้บริโภค พบว่ำเร่ืองท่ีผู้บริโภคยอมรับมำกท่ีสดุ ได้แก่ รับประทำนเนือ้สุกร
ชนิดนีจ้ะมีผลดีตอ่สขุภำพ รองลงมำยอมรับวำ่ไม่มีสำรเคมีปนเปือ้น โดยภำพรวมยอมรับว่ำกระบวนกำรเนือ้สกุรชนิดนี ้
ดีกว่ำเนือ้สุกรทั่วไป ส ำหรับเนือ้สุกรสดผู้บริโภคยอมรับว่ำเนือ้สะอำด มีสีสนัน่ำรับประทำน เก็บไว้ได้นำน เมื่อน ำมำ
แปรรูปแล้วผู้บริโภคยอมรับว่ำมีรสชำติดี กลิ่นน่ำรับประทำน และเช่ือว่ำมีไขมนัและ  คอลเลสเตอรอลน้อยกว่ำ ส่วน
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรยอมรับเนือ้สุกรชนิดนีข้องผู้บริโภค พบว่ำควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตร
ธรรมชำติ มีควำมสมัพนัธ์กบักำรยอมรับเนือ้สกุรชนิดนีอ้ย่ำงมีนยัส ำคญั  สถิติ 

 
 

4. การศึกษาวิจัยในผู้บริหารหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)  

4.1 ผู้บริหำรท้องถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุระหว่ำง 41-50 ปี ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำสูงสุดระดับ
มธัยมศกึษำ มีต ำแหน่งอยู่ในฝ่ำยบริหำรหน่วยงำน มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในหน่วยงำนส่วนท้องถ่ินมำนำนกว่ำ 
4 ปี มีอำชีพหลกัท ำกำรเกษตร มีควำมรู้เก่ียวกบักำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติจำกกำรชีแ้จงท ำควำมเข้ำใจของ
เจ้ำหน้ำท่ีสง่เสริม และสว่นใหญ่ไมเ่คยฝึกอบรมดงูำนเก่ียวกบักำรเลีย้งหมหูลมุมำก่อนเลย 

4.2 กำรยอมรับกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ พบวำ่เร่ืองท่ีผู้บริหำรส่วนท้องถ่ินให้กำรยอมรับมำกท่ีสดุ
ในประเด็นผลที่มีต่อสภำพแวดล้อมของชุมชน ผู้บริหำรส่วนท้องถ่ินยอมรับว่ำวิธีเลีย้งสกุรแบบเกษตรธรรมชำติช่วยลด
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มลภำวะทำงกลิ่นท่ีรบกวนเพ่ือนบ้ำนและชุมชน ควรอนุญำตให้มีกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติในเขตชุมชนได้ 
ในประเดน็ผลที่มีต่อเกษตรกรผู้ เลีย้ง ผู้บริหำรท้องถ่ินยอมรับวำ่ควรสง่เสริมกำรเลีย้งสกุรแบบนีค้วบคูก่บักำรเพำะปลกู 
เน่ืองจำกเกษตรกรจะได้ปุ๋ ยคุณภำพดีจำกวสัดุรองพืน้คอก และเป็นกำรประยุกต์กำรใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
ช่วยให้เกษตรกรพึ่งพำตนเองได้ และในประเด็นผลตอ่ผู้บริโภคผู้บริกำรส่วนท้องถ่ินยอมรับว่ำควรมีแหล่งจ ำหน่ำยเนือ้
สกุรชนิดนีใ้นชุมชน เพรำะเป็นเนือ้สกุรท่ีมีคณุภำพดีกวำ่เนือ้สกุรทัว่ไป และพ่อค้ำควรให้รำคำเนือ้สกุรชนิดนีส้งูกวำ่เนือ้
สกุรทัว่ไป ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรยอมรับของผู้บริหำรส่วนท้องถ่ิน พบวำ่ไม่มีปัจจยัใดมีควำมสมัพันธ์กบักำรยอมรับ
ของผู้บริหำรสว่นท้องถ่ินอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติเลย 

โดยสรุปจำกผลกำรศกึษำวิจยั ชีใ้ห้เห็นว่ำหำกเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรขุนแบบรำยย่อยยงัต้องกำรประกอบอำชีพ
อย่ำงยัง่ยืนต่อไปในอนำคต จ ำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรเลีย้งจำกกำรเลีย้งสกุรขุนด้วยวิธีทัว่ไปหรือวิธีทำงกำรค้ำ 
หนัมำเป็นวิธีกำรเลีย้งแบบเกษตรธรรมชำติ (หมหูลมุ) เน่ืองจำกกำรเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติจะช่วยลดปัญหำตำ่งๆ 
ท่ีเกิดขึน้กบัวิธีทำงค้ำ อำทิ ปัญหำต้นทุนรำคำสงูจำกรำคำอำหำรสตัว์ ปัญหำผลกระทบจำกโรคระบำดท่ีมีผลกระทบ
ตอ่สขุภำพของสกุร ปัญหำผลเหลือและของเสียจำกฟำร์มเลีย้ง อนัได้แก่ มลูสกุร และ    น ำ้ล้ำงคอก ซึง่สง่ผลกระทบตอ่
เพ่ือนบ้ำน ชุมชน และสภำพแวดล้อม นอกจำกนีเ้กษตรกรยงัมีผลเหลือจำกระบบกำรเลีย้งแบบเกษตรกรธรรมชำติ อนั
ได้แก่ มูลสกุรในสภำพของวสัดรุองพืน้คอก ท่ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นปุ๋ ยคณุภำพดีส ำหรับกำรเพำะปลกูในฟำร์มตนเอง
หรือจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เสริม และท่ีส ำคัญเนือ้จำกสุกรท่ีเลีย้งด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติมีควำมสะอำด ปลอดภัย 
ปรำศจำกสำรตกค้ำง จึงท ำให้เนือ้สุกรและระบบกำรเลีย้งสุกรโดยวิธีเกษตรธรรมชำติได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภค 
และผู้บริหำรสว่นท้องถ่ิน  

 
 

เปรียบเทยีบความแตกต่างของการเลีย้งสุกรขุนใน 2 วิธี 

 วิธีทางการค้า วิธีเกษตรธรรมชาติ 
อาหาร - อำหำรสตัว์รำคำแพง ต้องซือ้ทัง้หมด -  สำมำรถทดแทนด้วยวัสดุเหลือใช้   ทำงกำรเกษตร

บำงส่วน ท ำให้มีต้นทุนอำหำรถูกลงประมำณ 1,200 
บำทตอ่ตวั หรือร้อยละ 33 

ค่ายาเวชภัณฑ์ - มีกำรใช้เฉลี่ย 150 บำทตอ่ตวั - ไมใ่ช้ 

แรงงาน - ใช้เวลำน้อยกวำ่ -  มีกำรใช้แรงงำนมำกกว่ำ คิดเป็นมลูค่ำ 115.38 บำท
ต่อตัว หรือร้อยละ 112 เน่ืองจำกต้องมีกำรเตรียม
อำหำร และ     น ำ้หมกั 

ด้านส่ิงแวดล้อม - มีปัญหำน ำ้เสียลงแหลง่น ำ้สำธำรณะ 

- มีปัญหำเร่ืองกลิ่น 

- ปัญหำแมลงวนัรบกวน 

- ไมมี่ 

มูลค่ามูลสุกร - มลูคำ่เพียง 48 บำทตอ่กำรเลีย้งสกุร 1 ตวั - ได้ปุ๋ ยคอกมลูคำ่ 418.26 บำทตอ่กำรเลีย้ง 

   สกุร 1 ตวั 
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ด้านสังคม - มีปัญหำกบัเพ่ือนบ้ำน เน่ืองจำกมีกลิ่น 

   และแมลงวนัรบกวน 

- ไม่มีปัญหำกับเพื่อนบ้ำน เน่ืองจำกไม่มีกลิ่นเหม็น            
และไมมี่แมลงวนัรบกวน 

จ านวนสุกรที่เข้าเลีย้ง - เลีย้งได้จ ำนวนมำก ขึน้อยูก่บัทนุที่มีอยู่ - มี ข้ อจ ำกั ด  เน่ื องจำกกำรหำวัสดุ เหลื อ ใ ช้ทำง
กำรเกษตรเพื่อมำเป็นอำหำรสุกรในปริมำณมำก และ
สม ่ำเสมอท ำได้ยำก 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ รูปแบบและข้อดีของกำรเลีย้งสุกรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ  และสนับสนุนกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรเลีย้งแก่เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรรำยย่อยด้วยวิธีทำงกำรค้ำ เพ่ือลดปัญหำด้ำนต้นทนุกำรผลิต ปัญหำโรค
ระบำด และปัญหำท่ีเกิดจำกของเสียจำกฟำร์มท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนและสภำพแวดล้อม 

2. ควรมีกำรส่งเสริมอำชีพกำรเลีย้งสกุรวิธีเกษตรธรรมชำติ (หมูหลุม) แก่เกษตรกรผู้ประกอบอำชีพกำรเพำะปลูก
พืชในลกัษณะเกษตรผสมผสำน เพ่ือให้เกษตรกรมีปุ๋ ยคณุภำพดีส ำหรับกำรเพำะปลกูและลดต้นทนุกำรผลิตของตนเอง 

3. ควรมีกำรฝึกอบรมเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้เก่ียวกบัเทคนิคในกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติท่ีถูกต้องแก่
เกษตรกรผู้ เลีย้งสุกรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติ เพ่ือปรับปรุงระบบกำรเลีย้งให้ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ และบรรลุผล
ตำมข้อได้เปรียบของวิธีดงักลำ่วอย่ำงแท้จริง 

4. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดตัง้เขียงหรือแหล่งจ ำหน่ำยเนือ้สุกรท่ีเลีย้งด้วยระบบเกษตรธรรมชำติใน
ชุมชน รวมทัง้กำรเผยแพร่ประชำสมัพันธ์คุณสมบัติของเนือ้และแหล่งจ ำหน่ำยผ่ำนสื่อต่ำงๆ  เพ่ือเป็นกำรสนับสนุน
เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุร สร้ำงควำมเข้ำใจ และสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถงึของผู้บริโภค 

5. ควรมีกำรชีแ้จงท ำควำมเข้ำใจร่วมทัง้กำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้น ำและผู้บริหำรส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือสร้ำงควำม
ร่วมมือในกำรสง่เสริมและสนบัสนนุอำชีพกำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติดงักลำ่ว แก่เกษตรกรทัว่ไป 

6. ควรมีกำรศึกษำวิจยัเก่ียวกบัเทคนิคกำรเลีย้งและผลท่ีเกิดขึน้เชิงวิทยำศำสตร์ ในระดบัฟำร์มเกษตรกรท่ีมี
กำรเลีย้งสกุรด้วยวิธีเกษตรธรรมชำติอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือเป็นข้อมลูยืนยนัข้อดีและข้อได้เปรียบของวิธีกำรเลีย้ง
ดงักลำ่ว ทัง้ในแง่กระบวนกำรผลิตและคณุภำพของผลผลิตส ำหรับเกษตรกรและผู้สนใจจะน ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

7. ควรมีกำรทดสอบกำรใช้หญ้ำเนเปียร์ เพ่ือน ำไปใช้ทดแทนหยวกกล้วย หรือวสัดุทำงกำรเกษตรอื่นท่ีเกษตรกร
น ำไปใช้กำรเลีย้งสกุร เพ่ือจะได้วสัดกุำรเกษตรในปริมำณท่ีมำก และสม ่ำเสมอทัง้ปี 
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การศึกษาสนิปของยีนฮีทช็อคโปรตีน70 และ 90 ในโคพืน้เมืองไทย 
และโคลูกผสมเปรียบเทียบกับโคพันธ์ุแท้1/ 

 
ณชัย ศราธพันธ์ุ2/* ณรงค์ เลีย้งเจริญ2/ณฐันนัท์ ศิริรัตนธญัญะกลุ2/ 

 สำยใจ ช่ืนสขุ2/และ  วิษณ ุไพศำลรุ่งพนำ3/ 
 

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงค์ในกำรศกึษำครัง้นี ้เพ่ือหำควำมหลำกหลำยชนิดของสนิปของยีนฮีทช็อคโปรตีน70และ 90ในโค
จ ำนวน 58 ตวัและ 62 ตวัตำมล ำดบัโดยท ำกำรขยำยจ ำนวนชิน้สว่นดีเอน็เอขนำด 449 คูเ่บสในสว่นโปรโมเตอร์ของยีน
ฮีทช็อคโปรตีน70 และดีเอน็เอขนำด 646คู่เบสในส่วนของเอกซอน 7-9ของยีนฮีทช็อคโปรตีน90ด้วยปฏิกิริยำลกูโซ่โพลี
เมอเรสด้วยไพรเมอร์จ ำเพำะและน ำผลไปหำล ำดบัเบสจำกตวัอย่ำงดีเอน็เอ  ผลกำรศกึษำพบควำมหลำกหลำยของส
นิปสว่นโปรโมเตอร์ของยีนฮีทช็อคโปรตีน70 จ ำนวน 2ต ำแหน่ง คือC895D และ G1128Tซึง่มี ควำมถ่ีจีโนไทป์ CC, C(-
) และ -/- เท่ำกบั 26.22, 25.55 และ 6.22 ตำมล ำดบั สว่นควำมถ่ีจีโนไทป์ GG, GT และ TT เท่ำกบั 22.34, 27.31 และ 
8.34 ตำมล ำดบั  เมื่อจ ำแนกเป็นสนิปฮำโปลไทป์ได้4 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีควำมถ่ีของฮำโปลไทป์ CT, CG, DT และ 
DG เท่ำกับ 23 (39.6%), 16 (27.6%), 13 (22.4%) และ 6 (10.4%) ตำมล ำดับ ในโคพืน้เมืองไทย 33 ตัวพบควำมถ่ี
ของสนิปฮำโปลไทป์ CT, CG, DT และ DG เท่ำกับ 39.4, 36.4, 18.2 และ 6% ตำมล ำดับ ในขณะท่ี ในโคลูกผสม
จ ำนวน 13 ตวัพบควำมถ่ีของสนิปฮำโปลไทป์ CT, CG, DT และ DG เท่ำกบั 38.5, 15.4, 30.8 และ 15.3% ตำมล ำดบั 
นอกจำกนี ้ในโคสำยยุโรปพันธุ์แท้จ ำนวน 9 ตวัพบควำมถ่ีของสนิปฮำโปลไทป์ CT, CG, DT และ DG เท่ำกับ 44.4, 
22.2, 11.1 และ 22.2% ตำมล ำดับส่วนควำมหลำกหลำยของยีนฮีทช็อคโปรตีน90ผลกำรศึกษำพบสนิปจ ำนวน 4
ต ำแหน่ง คือ G2226A,T2323G, C2749T และ T2925Cโดยมีควำมหลำกหลำยของสนิป ซึ่งจ ำแนกเป็นสนิปฮำโปล
ไทป์เป็น 5กลุ่มคือGTCT, GGCT, GTCC,  ATCC และ ATTCสนิปฮำโปลไทป์ท่ีพบมำกท่ีสดุคือ GTCT คิดเป็น 79.03 
% รองลงมำคือ ATCCคิดเป็น 11.29 %โคท่ีมีสนิปฮำโปลไทป์ GTCT มำกท่ีสุด คือโคพืน้เมือง รองลงมำคือโคนม
ลกูผสมโฮลสไตน์ ผลกำรศึกษำในครัง้นีส้รุปได้ว่ำสนิปของยีนฮีทช็อคโปรตีน70 และ 90มีควำมหลำกหลำยอำจ
น ำไปใช้เป็นเคร่ืองหมำยทำงพนัธุกรรมส ำหรับคดัเลือกโคท่ีมีลกัษณะกำรทนร้อนได้ 

 

 

 

ค าส าคัญ : ยีนฮีทช็อคโปรตีน 70 90สนิปโคพืน้เมือง โคลกูผสม โคพนัธุ์แท้ 
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Study on Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) of Heat Shock Protein Genes 
(HSP70 and 90) in Thai Native and Crossbred Cattle in Comparison with Purebrred Cattle1/ 

 

Nachai Sarataphan2*/Narong Liangcharoen2/Nattanan Sirirattanatanyakul2/ 
SaijaiCheunsuk2/and Wissanu Paisalrungphana3/ 

 

Abstract 

The aim of present study was to identify single nucleotide polymorphisms (SNPs) of the bovine 
Hsp70andHsp90 beta genes in 58 and 62 cattle, respectively. DNA samples were amplified 449 bp of 
Hsp70 gene at promotor region and 646 bp of Hsp90 beta gene at exon 7-9 by polymerase chain reaction 
(PCR) with specific primer sets. The PCR products were direct DNA sequencing. The result revealed that 
two SNPs of Hsp70 gene were found known as C895D (-)and G1128T. The frequencies of SNPs were 
calculated for genotype frequency by using Hardy-Weinberg equation.C895D genotype of CC, C(-) and -/- 
were 26.22, 25.55 and 6.22, respectively, whereas G1128Tgenotype of GG, GT and TT were 2234, 27.31 
and 8.34, respectively in 58 cattle. Four haplotype was classified as CT, CG, DT and DG with haplotype 
frequencies of 23 (39.6%), 16 (27.6%), 13 (22.4%) and 6 (10.4%), respectively in 58 cattle. Thirty-three of 
Thai native cattle carried CT, CG, DT and DG haplotype with 39.4, 36.4, 18.2 and 6%, respectively, as well 
as 13 crossbred cattle CT, CG, DT and DG haplotype with 38.5, 15.4, 30.8 and 15.3%,respectively, 
whereas 44.4, 22.2, 11.1 and 22.2%, respectively in 9 European pure breed cattle.  The result also 
revealed that four SNPs of Hsp90 beta gene were found known asG2226A,T2323G, C2749T and T2925C. 
Five haplotype were classified as GTCT, GGCT, GTCC, ATCC andATTC.  The GTCT haplotype was found 
highest frequency with 79.03 % followed by ATCC haplotype with 11.29 %in 62 cattle. The highest 
frequency of GTCT haplotype was found in Thai native cattle followed in crossbred Holstein dairy cattle. 
This study suggested that the SNPs of Hsp70andHsp90 beta genes might be useful as molecular genetic 
markers to assist selection for heat tolerance in cattle. 

 

Keywords :Heat shock protein genes 70, 90, SNPs, native, crossbred, pure bred cattle 

1/Registrated No. : 55(1)-(55:01)0108-029? 
2/Research and Development Biotechnology Section, Bureau of Biotechnology in Livestock Production (BBLP), Muang, Pathumthani 
3Biotechnology Training Center, ThaLuang, Lopburi 
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ค าน า 

ภำวะโลกร้อนเน่ืองจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของภมูิอำกำศจะสง่ผลกำรผลิตปศสุตัว์อย่ำงยัง่ยืนในอนำคต เม่ือ
อณุภมูิและควำมชืน้ของอำกำศสงูขึน้มีผลท ำให้สตัว์เกิดภำวะเครียดจำกควำมร้อน เกิดควำมสญูเสียทำงเศรษฐกิจ 
เน่ืองจำกสตัว์กินอำหำรน้อยลง ผลผลิตนมลดลง (Sharma et al. 1988)ควำมสมบรูณ์พนัธุ์ต ่ำ (Cavestanyet al. 
1985) โคสำยพนัธุ์ฮินด ู (Bosindicus) มีกำรปรับตวัตอ่ภำวะเครียดจำกควำมร้อนได้ดีกวำ่โคสำยพนัธุ์ยโุรป 
(Bostaurus) (Beatty et al. 2006)  สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมจะตอบสนองตอ่ภำวะเครียดจำกควำมร้อนในระดบัเซลล์โดย
จะมีกำรสร้ำงฮีทช็อคโปรตีนชนิดตำ่งๆขีน้มำฮีทช็อคโปรตีน70 (Hsp70) เป็นโปรตีนท่ีพบมำกกลุม่หนึง่ในกลุม่ฮีทช็อค
โปรตีน (Lindquist and Craig, 1988) โมเลกลุของฮีทช็อคโปรตีน70 มีหน้ำท่ีหลำยอย่ำงท่ีส ำคญัได้แก่ป้องกนัเซลล์
จำกภำวะเครียดตำ่งๆ(Ohtsuka and Hata, 2000).  กำรแสดงออกของยีน HSP70 อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของสว่นโปร
โมเตอร์(Wu, 1984) มีกำรศกึษำควำมหลำกหลำยของนิวคลีโอไทด์ (สนิป) ซึง่พบในบริเวณ 5’ –flanking ของยีน 
Hsp70มีสว่นสมัพนัธ์กบัเปอร์เซน็ต์ของกำรตัง้ท้อง และคณุภำพของน ำ้เชือ้ในสกุร (Huang et al., 2002)  ในโคมี
กำรศกึษำของ Rosenkranset al. (2010) พบวำ่ สนิปท่ีบริเวณโปรโมเตอร์ของยีน HSP70มีควำมสมัพนัธ์กบัอตัรำกำร
เกิดลกูของแมโ่คลกูผสมบรำห์มนั   

ฮีทช็อคโปรตีน90 จะท ำหน้ำท่ีช่วยเหลือทำงโมเลกลุที่ส ำคญั (chaperones) กำรสร้ำงฮีทชอ็คโปรตีน90 จำก

ยีนท่ีเป็นรหสั 2 ยีน คือ HSP90αและ HSP90β  กำรศกึษำฮีทช็อคโปรตีน90 ในโคพืน้เมืองไทยของ Charoensooket 

al. (2012) พบ 9 สนิป ได้แก่ 3 สนิปท่ี exon 10 และ 11 พบ 5 สนิปท่ี intron 8, 9, 10 และ 11  และพบ 1 สนิปท่ี 

3’UTR   นอกจำกนีย้งัพบวำ่ท่ีต ำแหน่ง T4338C บริเวณ intron 9 ซึง่มีสนิปT แสดงคณุลกัษณะทนร้อนได้ดีกวำ่โคท่ีมีส

นิปC 

เน่ืองจำกยงัไมม่ีข้อมลูควำมหลำกหลำยชนิดนิวคลีโอไทด์ปท่ีบริเวณโปรโมเตอร์ของยีน HSP70และHSP90β
ท่ีบริเวณ exon 7-9 ในโคพืน้เมืองไทย และโคลกูผสมดงันัน้วตัถปุระสงค์ในกำรศกึษำครัง้นี ้ เพ่ือหำควำมหลำกหลำย
ชนิดนิวคลีโอไทด์ในสว่นโปรโมเตอร์ของยีนฮีทช็อคโปรตีน70และ 90ในโคพืน้เมืองไทย และโคลกูผสมเปรียบ เทียบกบั
โคพนัธุ์แท้ท่ีเลีย้งอยู่ภำยในประเทศไทย 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สัตว์ที่ใช้ศึกษา 

 ในกำรศกึษำสนิปของยีน HSP70ในครัง้นีไ้ด้แก ่โคพืน้เมืองไทยจ ำนวน 33 ตวั ประกอบด้วยโคขำวล ำพนู 8 ตวั
จำกสถำนีวิจยัและทดสอบพนัธุ์สตัว์จงัหวดัแพร่ โคอีสำนจ ำนวน9 ตวัจำกสถำนีวิจยัและทดสอบพนัธุ์สตัว์จงัหวดั
อบุลรำชธำนี โคลำนจ ำนวน9 ตวัจำกชมรมผู้ เลีย้งโคลำนในเขตอ ำเภออมัพวำ จงัหวดัสมทุรสงครำม และโคชนจ ำนวน7 
ตวัจำกฟำร์มส. สวุรรณภกัดี จงัหวดัเพชรบรูณ์ โคพนัธุ์ผสมจ ำนวน 13 ตวั (บรำห์มนัxชำโรเลย์จ ำนวน4 ตวั แองกสัxพืน้



350 
 

เมืองไทยจ ำนวน5 ตวั โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์จ ำนวน4 ตวั) จำกจงัหวดัล ำปำงและล ำพูน และโคพนัธุ์แท้ จ ำนวน 9 
ตวั (แองกสัจ ำนวน2 ตวั ชำโรเลย์จ ำนวน7 ตวั) จำกศนูย์ผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม ่ รวมทัง้สิน้ 
58 ตวั 

ในกำรศกึษำสนิปของยีน HSP90βในครัง้นีไ้ด้แก่ โคพืน้เมืองไทยจ ำนวน 40ตวั ประกอบด้วยโคขำวล ำพนู
จ ำนวน8 ตวัจำกสถำนีวิจยัและทดสอบพนัธุ์สตัว์จงัหวดัแพร่ โคอีสำนจ ำนวน9 ตวัจำกสถำนีวิจยัและทดสอบพนัธุ์สตัว์
จงัหวดัอบุลรำชธำนี โคลำนจ ำนวน9 ตวัจำกชมรมผู้ เลีย้งโคลำนในเขตอ ำเภออมัพวำ จงัหวดัสมทุรสงครำม และโคชน
จ ำนวน7 ตวัจำกฟำร์มส. สวุรรณภกัดี จงัหวดัเพชรบรูณ์ โคพนัธุ์ผสมจ ำนวน 8ตวั (แองกสัxพืน้เมืองไทยจ ำนวน3ตวั 
โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์จ ำนวน5ตวั) จำกจงัหวดัล ำปำงและล ำพนู และโคพนัธุ์แท้ จ ำนวน 14ตวั (แองกสัจ ำนวน6ตวั 
ชำโรเลย์จ ำนวน8ตวั) จำกศนูย์ผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม ่รวมทัง้สิน้ 62ตวั 

การด าเนินการวิจัย/เกบ็ข้อมูล และสถานที่ทดลอง 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) เก็บตวัอย่ำงเลือดโดยกำรเจำะท่ีเส้นเลือดด ำใหญ่ (Jugular vein) บริเวณใต้ล ำคอ จ ำนวน 5 มิลลิลิตร 

เก็บในหลอดทดลองท่ีมีสำรป้องกนัเลือดแข็ง EDTA เพ่ือน ำไปสกดัดีเอน็เอ 

2) กำรสกดัดีเอน็เอน ำตวัอย่ำงเลือดจ ำนวน 200 ไมโครลิตร มำสกดัดีเอน็เอด้วยชดุน ำ้ยำส ำเร็จรูป 

(AxyPrep Blood Genomic DNA Miniprep kit: Axygen Bio Science, USA)   ตวัอย่ำงดีเอน็เอท่ีได้

น ำมำหำควำมเข้มข้น และควำมบริสทุธ์ิด้วยเคร่ืองสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ท่ีควำมยำวคลื่นแสง 260 และ 

280 นำโนเมตร  เก็บตวัอย่ำงดีเอน็เอท่ีได้ท่ี -20 oซ จนกวำ่จะน ำไปทดสอบ 

2. การวิเคราะห์ตัวอย่าง 

1) กำรเพ่ิมชิน้สว่นดีเอน็เอ 

 ท ำกำรขยำยจ ำนวนชิน้สว่นดีเอน็เอของยีน HSP70ขนำด 449 คูเ่บสในสว่นโปรโมเตอร์ และ 5’UTR 
(Untranslated region)(ตัง้แตต่ ำแหน่งนิวคลีโอไทด์ท่ี 841-1190 ใน GenBank accession M98823)ดงัแสดงในรูปท่ี 
1ด้วยปฏิกิริยำลกูโซโ่พลีเมอรเรสโดยใช้ไพรเมอร์จ ำเพำะ ดงันีค้ือFw:5’-TCTGGAGAGTTCTGGGAGGAGA-3’ และ 
Rv: 5’-CTGAAATCGGTGAAGAGGAT-’3  ท ำกำรขยำยจ ำนวนชิน้สว่นดีเอน็เอของยีน HSP90βขนำด 646 คูเ่บสใน
สว่นของ exon 6-10 (ตัง้แตต่ ำแหน่งนิวคลีโอไทด์ท่ี 1881-3167ใน GenBank accession FR847225) ดงัแสดงในรูปท่ี 
2  ด้วยปฏิกิริยำลกูโซโ่พลีเมอรเรสโดยใช้ไพรเมอร์จ ำเพำะ ดงันีค้ือFw:TCACCCAGGAGGAAT ATGGA-3’และ Rv: 
GCAACCTGCTCTTTGCTCTC-3’ ในปฏิกิริยำลกูโซโ่พลีเมอรเรสจ ำนวน20ไมโครลิตร ประกอบด้วย 1x PCR buffer 
2.0 ul, 200 µM dNTPs 2.0 µl, 2.5 mM MgCl2 1.0 µl, 0.2 uM each Primer0.8 µl, 5 U/µl Taqpolymerase  0.2 µl 
และ DDW 11.2 µl  เติมตวัอย่ำงดีเอน็เอ 2.0 µlเพ่ิมขยำยชิน้สว่นดีเอน็เอด้วยโปรแกรมอณุหภมูิ ดงันี ้denaturation ท่ี
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อณุหภมูิ 94 oซ นำน 10 นำที ตำมด้วยวงรอบอณุหภมูิจ ำนวน 35 รอบดงันี ้denaturation ท่ีอณุหภมูิ 94 oซ นำน 45 
วินำที annealing  ท่ีอณุหภมูิ 60 oซ นำน 45 วินำที extension ท่ีอณุหภมูิ 72 oซ นำน 1 นำที ตำมด้วย final extension 
ท่ีอณุหภมูิ 72 oซ นำน 30 นำที 
 

 

 
 
Figure 1  Designed primer (underline letters) and 2 SNPs at nucleotide position 895 in promotor (bold letters) and at 
nucleotide position 1128 in 5’UTR (Italic bold letters) of bovine heat shock protein (hsp70a) according to GenBank 
accession M98823 
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Figure 2  Designed primer (under line letters) and 19 SNPs inexon 7-9 of bovine HSP90βgene (HSP90AB1) according to 
GenBank accession FR847225 
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2) กำรหำล ำดบัเบส 

น ำชิน้สว่นดีเอน็เอของแตล่ะตวัอย่ำงท่ีได้จำกปฏิกิริยำลกูโซโ่พลีเมอเรสไปท ำให้บริสทุธ์ิ ด้วย NucleoSpinR 
Gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel, Germany) และน ำไปวิเครำะห์ล ำดบัเบส โดยวิธี direct DNA 
sequencing ด้วยเคร่ือง 3010 Genetic Analyzer (ABI, USA) 

3) กำรวิเครำะห์สนิปและฮำโปลไทป์ 

 น ำผลกำรหำล ำดบัเบสของแตล่ะตวัอย่ำงมำวิเครำะห์หำต ำแหน่งสนิป และจ ำแนกกลุม่ฮำโปลไทป์
เปรียบเทียบกบั Hsp70 (GenBank accession M98823) และHSP90β(GenBank accession FR847225) ด้วย
โปรแกรมออนไลน์ Clustal W for DNA alignment จำก http//genome.jp 

3. การวิเคราะห์ผลทางสถติิ 

1) น ำข้อมลูสนิปของยีนท่ีได้มำหำควำมถ่ีสนิปของยีนตำมควำมสมดลุของ Hardy-Weinberg จำกกำรค ำนวณตำมกฎของ Hardy-

Weinberg คือ p2 +2pq + q2 = 1 ซึง่สำมำรถค ำนวณได้จำก Hardy-Weinberg calculator ออนไลน์ท่ี 

www.oege.org 

2) จ ำนวนสนิปท่ีพบในโคแตล่ะกลุม่แสดงคำ่เป็นเปอร์เซน็ต์  

4. สถานที่ท าการทดลอง 

1) สถำนท่ีเก็บรวบรวมข้อมลู : โคขำวล ำพนูจำกสถำนีวิจยัและทดสอบพนัธุ์สตัว์จงัหวดัแพร่ โคอีสำน

จำกสถำนีวิจยัและทดสอบพนัธุ์สตัว์จงัหวดัอบุลรำชธำนี โคลำนจำกชมรมผู้ เลีย้งโคลำนในเขตอ ำเภอ

อมัพวำ จงัหวดัสมทุรสงครำม โคชนจำกฟำร์มส. สวุรรณภกัดี จงัหวดัเพชรบรูณ์ โคพนัธุ์ผสมบรำห์

มนัxชำโรเลย์แองกสัxพืน้เมืองไทยโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์จำกจงัหวดัล ำปำงและล ำพนู และโค

พนัธุ์แท้แองกสัชำโรเลย์จำกศนูย์ผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม ่

2) สถำนท่ีวิเครำะห์ตวัอย่ำงเลือด ตรวจควำมหลำกหลำยของชนิดนิวคลีโอไทด์ (สนิป) ท่ีกลุม่วิจยัและ

พฒันำเทคโนโลยีชีวภำพกำรปศสุตัว์ ส ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปสสุตัว์ อ ำเภอเมือง จงัหวดั

ปทมุธำนี 

5. ระยะเวลาท าการทดลองตัง้แต ่ตลุำคม  2553- กนัยำยน2555 

 

 

 

 

http://www.oege.org/
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ความถี่ของสนิปของยีน HSP70 

ผลกำรศกึษำพบสนิปจ ำนวน 2ต ำแหน่ง คือต ำแหน่งนิวคลีโอไทด์ท่ี 895 เป็นชนิดdeletion ของ เบส cytosine 
(C895D) และต ำแหน่งนิวคลีโอไทด์ท่ี 1128 เป็นชนิดtransitionจำกเบส guanine เป็น thymine (G1128T) ดงัแสดงใน
ตำรำงท่ี 1จำกควำมถ่ีของสนิปC และ del (-) เท่ำกบั 39 และ 19 เม่ือค ำนวณจำกสตูร Hardy-Weinberg equilibrium 
จะได้ ควำมถ่ีจีโนไทป์ CC, C(-) และ -/- เท่ำกบั 26.22, 25.55 และ 6.22 ตำมล ำดบั สว่นควำมถ่ีของสนิปG และ T 
เท่ำกบั 36 และ 22 เม่ือค ำนวณจำกสตูร Hardy-Weinberg equilibrium จะได้ ควำมถ่ีจีโนไทป์ GG, GT และ TT 
เท่ำกบั 22.34, 27.31 และ 8.34 ตำมล ำดบั 

 

Table 1 Distribution of 2SNPs in 449-bp amplicon of the bovine Hsp70 promoter in 58 cattle  

 

Polymorphism     SNP frequency    

     Obs.   Exp.*  X2 

C895D   C -  CC C/- -/-  

     39 19  26.22 25.55 6.22 3.84 

G1128T   G T  GG GT TT  

     36 22  22.34 27.31 8.34 3.84 

*Hardy-Weinberg equilibrium calculator (www.oege.org) 

 

ในตำรำงท่ี 2 ควำมถ่ีสนิปC และ Dท่ีต ำแหน่ง C895D ของโคท่ีท ำกำรศกึษำจ ำนวน 58 ตวั โคท่ีมีสนิปC และ 
Dมีจ ำนวน 67 และ33เปอร์เซนต์ตำมล ำดบั โดยท่ีในโคลกูผสมมีจ ำนวน 54 และ 46 เปอร์เซน็ต์ตำมล ำดบั ในโคพนัธุ์
แท้ชำโรเลย์มีจ ำนวน 57 และ 43 เปอร์เซน็ต์ตำมล ำดบัแตใ่นโคพืน้เมืองไทยมีจ ำนวน 76 และ 24เปอร์เซนต์ตำมล ำดบั 
ซึง่ในโคพืน้เมืองไทยมีคำ่ใกล้เคียงกบักำรศกึษำของ Rosenkranset al. (2010) พบวำ่ สนิปท่ีบริเวณโปรโมเตอร์ของยีน 
Hsp70ท่ีต ำแหน่ง C895D ในแมโ่คลกูผสมบรำห์มนัจ ำนวน 99 ตวั พบวำ่ควำมถึส่นิปC และ D เท่ำกบั 0.75 และ 0.25 
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Table 2 Distribution of SNP haplotypeshaplotype at C895D and G1128T position of bovine Hsp70 promoter 
in Thai native, crossbred and purebred cattle 

 
 

 No. of observation  

      C895D   G1128T 

Cattle type  n       C       D         G        T 

B. indicus 

 - Thai native  33 25 (76%)               8 (24%)  19 (58%)  14 (42%) 

 - Brahman    3         1 (33%) 2 (67%)          3 (100%)        0 

B. indicus x B. taurus 

 - Crossbred  13 7 (54%)              6 (46%)  9 (69%) 4 (31%) 

B. taurus 

 - Charolais  7 4 (57%) 3 (43%) 4 (57%) 3 (43%) 

 - Angus  2 2 (100%)              0          1 (50%)        1 (50%) 

Total   58         39 (67%)          19 (33%)      36 (62%)  22 (38%) 

 

สว่นควำมถ่ีสนิปG และ T ท่ีต ำแหน่ง G1128T ของโคท่ีท ำกำรศกึษำจ ำนวน 58 ตวั โคท่ีมีสนิปG และ T มี
จ ำนวน 62และ 38 เปอร์เซนต์ตำมล ำดบั โดยท่ีในโคลกูผสมมีจ ำนวน 69 และ 31 เปอร์เซน็ต์ตำมล ำดบั ในโคพนัธุ์แท้
ชำโรเลย์ มีจ ำนวน 57 และ 43 เปอร์เซน็ต์ตำมล ำดบัแตใ่นโคพืน้เมืองไทยมีจ ำนวน 58และ 42 เปอร์เซนต์ตำมล ำดบั ซึง่
ในโคพืน้เมืองไทยมีคำ่ใกล้เคียงกบักำรศกึษำของ Rosenkranset al. (2010) พบวำ่ สนิปท่ีบริเวณโปรโมเตอร์ของยีน 
Hsp70ท่ีต ำแหน่ง G1128T ในแมโ่คลกูผสมบรำห์มนัจ ำนวน 99 ตวั พบวำ่ควำมถ่ีสนิปG และ T เท่ำกบั 0.57 และ 
0.43 

ในตำ่งประเทศRosenkranset al. (2010)  ได้ท ำกำรศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งสนิปจีโนไทป์CDท่ีต ำแหน่ง 
C895Dและสนิปจีโนไทป์GT ท่ีต ำแหน่ง G1128T ของยีน Hsp70 promoter กบัเปอร์เซนต์กำรคลอดลกูของแมโ่ค
ลกูผสมบรำห์มนั พบวำ่แมโ่คท่ีมีจีโนไทป์ CC, CD และ DD มีเปอร์เซน็ต์กำรคลอดลกูเท่ำกบั 82, 50 และ 8 ตำมล ำดบั 
สว่นแมโ่คท่ีมีจีโนไทป์ GG, GT และ TT มีเปอร์เซน็ต์กำรคลอดลกูเท่ำกบั 77, 65 และ 47 ตำมล ำดบั 

ตอ่มำ Basiricòet al. (2011) ได้ท ำกำรศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งสนิปC/D ท่ีต ำแหน่ง C895D และ สนิป
G/T ท่ีต ำแหน่ง G1128T ของยีน Hsp70 promoter กบักำรทนร้อนในระดบัเซลล์ของโคนมโฮลสไตน์ในประเทศอิตำลี 
ผลกำรศกึษำสรุปได้วำ่ สนิปท่ีต ำแหน่ง C895D และ G1128T สำมำรถน ำมำใช้เป็นเคร่ืองหมำยทำงพนัธุกรรมช่วยใน
กำรคดัเลือกโคท่ีมีลกัษณะทนร้อนได้ 
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ความถี่ของฮาโปลไทป์ของยีน HSP70 

ยีนHSP70 ในกำรศกึษำครัง้นีม้ีควำมหลำกหลำยของสนิป ซึง่จ ำแนกเป็นสนิปฮำโปลไทป์เป็น 4 กลุม่คือCT, 
CG, DT และ DG ท่ีต ำแหน่ง C895D และ G1128Tซึง่จำกกำรรำยงำนของ Rosenkranset al. (2010) แมโ่คท่ีมีสนิปC 
และ G มีควำมสมัพนัธ์กบัคณุลกัษณะเปอร์เซน็ต์กำรให้ลกูโคสงูและแมโ่คท่ีมีสนิปD และ T มีควำมสมัพนัธ์กบั
คณุลกัษณะเปอร์เซน็ต์กำรให้ลกูโคต ่ำซึง่ในกำรศกึษำครัง้นีพ้บวำ่ควำมถ่ีของสนิปฮำโปลไทป์กลุม่ CT, CG, DT และ 
DG เท่ำกบั 23 (39.6%), 16 (27.6%), 13 (22.4%) และ 6 (10.4%) ตำมล ำดบัในโคท่ีท ำกำรศกึษำ 58 ตวั  ดงัแสดงใน
ตำรำงท่ี3 

 
Table 3 Number of observation based on haplotype group at C895D and G1128T position of bovine Hsp70 
promoter in Thai native, crossbred and purebred cattle 

 
 

  No. of observation (%) 

SNP haplotype of Hsp70 promoter 

Cattle type  n CT  CG  DT  DG 

B. indicus 

   -Thal native  33 13 (39.4)           12 (36.4)    6 (18.2)  2 (6.0) 

   - Brahman    3  1 (33.3)  0  2 (66.7)  0 

B. indicus x B. taurus 

   -Crossbred  13  5 (38.5)             2 (15.4)   4 (30.8)  2 (15.3) 

B. taurus 

   -Purebred     9  4 (44.4)  2 (22.2)  1 (11.1)  2 (22.2) 

Total   58         23 (39.7)            16 (27.6)         13 (22.4)  6 (10.3) 

 
 

ในโคพืน้เมืองไทย 33 ตวัพบควำมถ่ีของฮำโปลไทป์ CT, CG, DT และ DG เท่ำกบั 39.4, 36.4, 18.2และ 6% 
ตำมล ำดบั ในขณะท่ี ในโคลกูผสมจ ำนวน 13 ตวัพบควำมถ่ีของฮำโปลไทป์ CT, CG, DT และ DG เท่ำกบั 38.5, 
15.4,30.8และ 15.3% ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้ในโคสำยยโุรปพนัธุ์แท้จ ำนวน 9 ตวัพบควำมถ่ีของฮำโปลไทป์ CT, CG, 
DT และ DG เท่ำกบั 44.4, 22.2, 11.1และ 22.2% ตำมล ำดบั  ดงัแสดงในตำรำงท่ี 3 



357 
 

เน่ืองจำกในแมโ่คท่ีมีจีโนไทป์ CC และ GGมีเปอร์เซน็ต์กำรคลอดลกูเท่ำกบั 82และ 77 % ในขณะท่ีแมโ่คท่ีมี
จีโนไทป์ DD และ TTมีเปอร์เซน็ต์กำรคลอดลกูเท่ำกบั 8และ 47 % (Rosenkranset al.,2010)แสดงวำ่โคท่ีมีสนิปจีโน
ไทป์ CG แสดงคณุลกัษณะกำรทนร้อน  ดงันัน้ในกำรศกึษำนี ้โคพืน้เมือง 36.4 % น่ำจะมีคณุลกัษณะกำรทนร้อน   

ในกำรศกึษำครัง้ตอ่ไป จะได้ด ำเนินกำรหำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งสนิปฮำโปลไทป์ท่ีต ำแหนง่ C895D และ
G1128T ของยีน Hsp70 promoter กบัอตัรำกำรให้ลกูในโคท่ีเลีย้งปลอ่ยแปลงเน่ืองจำกกำรแสดงออกของยีนฮีทช็อก
โปรตีนจะพบในตวัออ่นระยะแรก (Edwards and Hansen,1996; Sagirkayaet al., 2006; Wilkerson and Sarge, 
2009) ซึง่มีสว่นสมัพนัธ์กบักำรอยู่รอดของตวัอ่อนและควำมส ำเร็จของกำรตัง้ท้อง 
 

ความถี่ของสนิปของยีน HSP90β 

ผลกำรศกึษำพบสนิปจ ำนวน 4ต ำแหน่ง จ ำแนกเป็นชนิด  transition  (G2226A,T2323G, C2749T and 
T2925C) จ ำนวน 4ต ำแหน่ง  ดงัแสดงในรูปท่ี 3 และตำรำงท่ี 4จำกควำมถ่ีของสนิปท่ีต ำแหน่งG2226A มีG และ A 
เท่ำกบั 52 และ 10 เม่ือค ำนวณจำกสตูร Hardy-Weinberg equilibrium จะได้ ควำมถ่ีจีโนไทป์ GG, GA และ AA 
เท่ำกบั 43.61, 16.77 และ 1.61 ตำมล ำดบั สว่นควำมถ่ีของสนิปท่ีต ำแหน่งT2323G มี T และ G เท่ำกบั 61 และ 1 เม่ือ
ค ำนวณจำกสตูร Hardy-Weinberg equilibrium จะได้ ควำมถ่ีจีโนไทป์ TT, TG และ GG เท่ำกบั 60.02, 1.97 และ 
0.02 ตำมล ำดบั 

    Nucleotide position 

     based on FR847225 

 

     2222222222222222222 

     2233333444777999999 

     2512356134045002389 

     6463362170295575656 

 

  GTTC(ref.)  GGCTGCACCCCTGGCCGAG 

  Haplotype n 

  GTCT  49 GATTATGTTTTCAATTATC  

  GGCT  1 GATGATGTTTTCAATTATC 

  GTCC  2 GATTATGTTTTCAATCATC 

  ATCC  7 AATTATGTTTTCAATCATC 

  ATTC  3 AATTATGTTTTTAATCATC 

 

 

Figure 3 Five haplotypes obtained from 4 SNP sites (bold letters) at nucleotide position 2226,2323, 2749 and 2925 of HSP90β 

gene based on GenBank accession FR847225  
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Table 4Distribution of 4 SNPs in 646-bp amplicon of the bovine HSP90β at exon 7-9 in 62 cattle  

 
Polymorphism   SNP frequency   

     Obs.                 Exp.*  X2 
G2226A   G A  GG  GA AA  
   52 10  43.61 16.77 1.61 3.84 
T2323G   T G  TT TG GG  
   61 1  60.02 1.97 0.02 3.84 
C2749T   C T  CC CT TT  
   59 3  56.15 5.71 0.15 3.84 
T2925C   T C  TT CT CC  

50 12  40.32 19.35 2.32 3.84  

*Hardy-Weinberg equilibrium calculator (www.oege.org) 
 

ความถี่ของฮาโปลไทป์ของยีนHSP90β 

 ยีนHSP90β ในกำรศกึษำครัง้นีม้ีควำมหลำกหลำยของสนิป ซึง่จ ำแนกเป็นสนิปฮำโปลไทป์เป็น 5กลุม่คือ
GTCT, GGCT, GTCC,  ATCC และ ATTCสนิปฮำโปลไทป์ท่ีพบมำกท่ีสดุคือ GTCT คิดเป็น 79.03 % ของโคท่ี
ท ำกำรศกึษำ 62 ตวัรองลงมำคือ ATCCคิดเป็น 11.29 %โคท่ีมีสนิปฮำโปลไทป์ GTCT มำกท่ีสดุ คือโคพืน้เมือง 
รองลงมำคือโคนมลกูผสมโฮลสไตน์ ดงัแสดงในตำรำงท่ี 5   

Table 5Distribution of SNP haplotypesof bovine Hsp90at exon 7-9 in Thai native, crossbred and purebred 
cattle 

 

Cattle type    n       GTCT  GGCT  GTCC  ATCC ATTC 

B. indicus 

   - Thai native 40 35  1  1  3 0  

B. indicus x B. 358aurus 

   - 50% Angus 3 2  0  0  1 0 

   - Tropical Holstein 5 5  0  0  0 0  

B. 358aurus 

 - Charolais 8 3  0  1  1 3 

 - Angus  6 4  0  0  2 0  

Total  6249 (79.03%) 1 (1.61%)  2 (3.22%)  7 (11.29%)3 (4.84%) 

 

http://www.oege.org/
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 นอกจำกกำรศกึษำยีน HSP90βท่ีบริเวณ exon 7-9 ในครัง้นีแ้ล้ว Charoensooket al. (2012) ได้มีกำรศกึษำ

ควำมหลำกหลำยของยีน HSP90βนีส้มัพนัธ์กบักำรทนร้อนในโคพืน้เมืองไทย โดยพบ 9 สนิป ได้แก่ 3 สนิปท่ี exon 10 

และ 11 พบ 5 สนิปท่ี intron 8, 9, 10 และ 11  และพบ 1 สนิปท่ี 3’UTR   นอกจำกนีย้งัพบวำ่ท่ีต ำแหน่ง T4338C 

บริเวณ intron 9 ซึง่มีสนิปT เป็นโคขำวล ำพนู และโคภเูขำ แสดงคณุลกัษณะทนร้อนได้ดีกวำ่โคลกูผสมโฮลสไตน์ 

ในกำรศกึษำครัง้ตอ่ไป ควรด ำเนินกำรหำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งสนิปฮำโปลไทป์ของยีนHSP90βท่ีบริเวณ 
exon 7-9กบัอตัรำกำรให้ลกูในโคท่ีเลีย้งปลอ่ยแปลงเน่ืองจำกกำรแสดงออกของยีนฮีทช็อกโปรตีนจะพบในตวัออ่น
ระยะแรก (Edwards and Hansen,1996; Sagirkayaet al., 2006; Wilkerson and Sarge, 2009) ซึง่มีสว่นสมัพนัธ์กบั
กำรอยู่รอดของตวัอ่อนและควำมส ำเร็จของกำรตัง้ท้อง 
 

สรุปผลการทดลอง 

ผลกำรศกึษำในครัง้นีพ้บควำมหลำกหลำยสนิปในสว่นโปรโมเตอร์ของยีนฮีทช็อคโปรตีน70จ ำนวน 2ต ำแหน่ง 
คือC895D และ G1128Tจ ำแนกเป็นสนิปฮำโปลไทป์ได้4 กลุม่ คือCT, CG, DT และ DG สว่นควำมหลำกหลำยสนิ
ปของยีนฮีทช็อคโปรตีน90 ท่ีเอกซอน 7-9 พบสนิปจ ำนวน 4ต ำแหน่ง คือ G2226A,T2323G, C2749T และ T2925C
โดยจ ำแนกเป็นสนิปฮำโปลไทป์5กลุม่คือGTCT, GGCT, GTCC,  ATCC และ ATTCสนิปฮำโปลไทป์ท่ีพบมำกท่ีสดุคือ 
GTCT รองลงมำคือ ATCCโคท่ีมีสนิปฮำโปลไทป์ GTCT มำกท่ีสดุ คือโคพืน้เมือง รองลงมำคือโคนมลกูผสมโฮลสไตน์
 ผลกำรศกึษำในครัง้นีส้รุปได้วำ่สนิปของยีนฮีทช็อคโปรตีน70 และ 90มีควำมหลำกหลำยอำจน ำไปใช้เป็น
เคร่ืองหมำยทำงพนัธุกรรมส ำหรับคดัเลือกโคท่ีมีลกัษณะกำรทนร้อนได้ 
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ปัจจัยที่ มีผลต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ในตลาดสีเขียว 
ของเกษตรกรในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

ประสิทธ์ิ  ศรีส่อง1/   ธนจิตร์  ฮุ่นตระกลู2/    และ ประเทือง ขอสนัเทียะ3/ 

 

บทคัดย่อ 
 

กำรวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำ1) สภำพกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ 2)ปัจจัยท่ีมีผลในกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ ในตลำดสีเขียว 3) ปัญหำอปุสรรคในกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์และกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
ในตลำดสีเขียว ของเกษตรกรในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ศึกษำกลุ่มตวัอย่ำงจำกประชำกรท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรปศุสัตว์อินทรีย์ จ ำนวน 163รำย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภำษณ์ในระหว่ำงเดือน มกรำคม ถึง 
มีนำคม 2558 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป อธิบำยผลกำรศึกษำ ใช้ค่ำสถิติ ควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ยเลข
คณิต คำ่เบ่ียงเบนมำตรฐำน คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสดุสำมำรถสรุปผลกำรวิจยัและข้อเสนอแนะดงันี ้

ผู้ตอบแบบสอบถำมสว่นมำกร้อยละ 59.5 เป็นเพศหญิง มีอำยเุฉลี่ย 52.07 ปีกำรศกึษำสว่นมำกร้อยละ 38.7 
เรียนจบชัน้ประถมศกึษำตอนต้น มีพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรเฉลี่ย 24.32 ไร่ตอ่รำย มีพืน้ท่ีเลีย้งปศสุตัว์ เฉลี่ย 1.26 ไร่ตอ่รำย 
ร้อยละ 95.1 มีวตัถุประสงค์เลีย้งไก่พืน้เมืองเพ่ือจ ำหน่ำยและบริโภคในครัวเรือน  และน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยในตลำดสี
เขียว เฉลี่ย 5.0 ครัง้ต่อเดือน โดยผลผลิตด้ำนปศุสัตว์ ท่ีน ำไปจ ำหน่ำยมำกท่ีสุดร้อยละ 66.9 เป็นเนือ้ไก่พืน้เมือง มี
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิต เฉลี่ย 866.12  บำทต่อรำยต่อครัง้ เกษตรกรร้อยละ 79.1 จะมีกำรคดัเลือกไก่พืน้เมือง
ไว้ส ำหรับเลีย้งเป็นพ่อแม่พันธุ์  โดยพิจำรณำจำกสุขภำพสตัว์ รูปร่ำงดี และให้ลกูดกเลีย้งลกูเก่ง ตำมล ำดบัเกษตรกร
ร้อยละ 63.2 ใช้อำหำรส ำเร็จรูปร่วมกับวตัถุดิบในท้องถ่ินเกษตรกรทัง้หมดจะมีโรงเรือนเลีย้งไก่พืน้เมือง  ลักษณะ
รูปแบบโรงเรือนร้อยละ 44.8 เป็นแบบหน้ำจัว่ รองลงมำ หมำแหงน และหมำแหงนกลำย ตำมล ำดบัโดยร้อยละ 55.8  
มีสดัส่วนของพืน้ท่ีโรงเรือนต่อกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองจ ำนวน 1-3 ตวัต่อตำรำงเมตรวสัดุท่ีใช้ท ำโรงเรือนแยกได้ดงันีพื้น้
คอก ร้อยละ 92.0 เป็นพืน้ดิน วสัดุรองพืน้คอกร้อยละ 76.7 ไม่ได้ใช้วสัดุรองพืน้ หลงัคำร้อยละ 57.1  มงุด้วยสงักะสี 
และ ผนงักัน้โรงเรือน ร้อยละ 52.1 จะใช้ไม้ไผ่ ส ำหรับรูปแบบกำรเลีย้ง เกษตรกรร้อยละ 52.8 จะปลอ่ยเลีย้งไก่พืน้เมือง
ตอนกลำงวนัเสริมอำหำรในตอนเย็น รองลงมำ ปล่อยเลีย้งตำมธรรมชำติตลอดเวลำ เลีย้งขงัในคอกสลบักบัปลอ่ยเป็น
บำงครัง้ และขงัในคอกตลอดเวลำ โดยสว่นมำกร้อยละ 39.9  มีพืน้ท่ีปล่อยเลีย้งไก่พืน้เมืองมำกกว่ำ     6  ตำรำงเมตร
ต่อตวั และร้อยละ 53.4 บริเวณปล่อยเลีย้งธรรมชำติตลอดเวลำ เลีย้งขงัในคอกสลบักบัปล่อยเป็นบำงครัง้ และขงัใน
คอกตลอดเวลำ โดยส่วนมำกร้อยละ 39.9  มีพืน้ท่ีปล่อยเลีย้งไก่พืน้เมืองมำกกว่ำ 6  ตำรำงเมตรต่อตวั และร้อยละ 
53.4 บริเวณปล่อยเลีย้งมีหญ้ำให้ไก่กินอย่ำงอิสระกำรใช้สำรสกดัชีวภำพเลีย้งสตัว์ พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 55.2มีกำร
ท ำสำรสกดัชีวภำพเลีย้งสตัว์ ร้อยละ 67.7มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดคำ่ใช้จ่ำย ร้อยละ 77.7 ใช้ประโยชน์เพ่ือช่วยเสริมสร้ำง
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สขุภำพสตัว์ รองลงมำ ลดกลิ่น รักษำโรคสตัว์ ช่วยกำรเจริญเติบโต ย่อยสลำยวสัดุ  พืน้คอก และ ไล่แมลง ตำมล ำดบั 
ร้อยละ 91.1ใช้สำรสกดัชีวภำพผสมน ำ้ให้สตัว์กิน รองลงมำ พ่นบริเวณคอก 

ผสมอำหำร ให้กินโดยตรง และพ่นบนตวัสตัว์ โดยร้อยละ 94.4 ใช้สตูรสำรสกดัชีวภำพจำกพืชสีเขียวมำกท่ีสดุ 
รองลงมำ  ผลไม้และเนือ้สตัว์ ตำมล ำดบักำรใช้สมนุไพรพบวำ่เกษตรกรร้อยละ 52.1มีกำรใช้สมนุไพรเลีย้งสตัว์     ร้อย
ละ 98.8มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย ร้อยละ 94.1ใช้ประโยชน์เพ่ือช่วยเสริมสร้ำงสขุภำพสตัว์  รองลงมำ รักษำโรค
สตัว์ ลดกลิ่น ช่วยกำรเจริญเติบโต และไลแ่มลง แหลง่ของสมนุไพรเลีย้งสตัว์ร้อยละ  76.4ปลกูเอง โดยชนิดพืชสมนุไพร
ท่ีปลูกเองร้อยละ 96.4 จะปลูกบอระเพ็ด รองลงมำ ตะไคร้หอม  ขมิน้ชัน ข่ำ และ ฟ้ำทะลำยโจร กำรจ ำหน่ำยไก่
พืน้เมือง ร้อยละ 69.3 จ ำหน่ำยให้ผู้สนใจทัว่ไป รองลงมำ ช ำแหละขำยในตลำดสีเขียว ขำยให้พ่อค้ำคนกลำง  ช ำแหละ
ขำยในตลำดชมุชน  และอื่นๆ  ร้อยละ 52.8, 33.7, 22.0 , 6.1 ตำมล ำดบั ซึง่ร้อยละ 92.0 จะจ ำหน่ำยตำมน ำ้หนกัโดย
ใช้ตำชัง่วดั  รำคำผลผลิตเฉลี่ยท่ีจ ำหน่ำยลกูไก่พืน้เมือง 19.24  บำทต่อตวั ไก่พืน้เมืองรุ่น-ขุน 80.05 บำทต่อกิโลกรัม 
ไก่พืน้เมืองรุ่น-ขุนช ำแหละ 129.90 บำทต่อกิโลกรัม และไก่พ่อ-แม่พันธุ์  312.19 บำทต่อกิโลกรัม รำยได้เป็นเงินสด
เฉลี่ยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ขำยลูกไก่พืน้เมือง 946.00 บำทต่อรำย ไก่พืน้เมืองรุ่น-ขุน 7,068.22 บำทต่อรำย ไก่พืน้เมือง
พ่อ-แมพ่นัธุ์ 2,476.92 บำทตอ่รำยและขำยมลูไก่ 1,733.33 บำทตอ่รำย  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียว แบ่งออกเป็น  7 ด้ำน 
เรียงจำกมำกไปน้อยได้แก่ ได้แก่ 1) กำรประชำสมัพนัธ์2) ควำมเข้มแข็งของกลุม่เกษตรกร 3) กำรบริหำรจดักำรตลำดสี
เขียว 4) ผลผลิตสินค้ำท่ีจ ำหน่ำย 5) กำรสนบัสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 6) เกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำไปจ ำหน่ำยใน
ตลำด สีเขียว และ 7) ประชำชนผู้บริโภคสินค้ำ ตำมล ำดบัส ำหรับ ปัญหำอปุสรรคในกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ และ
กำรจ ำหน่ำยผลผลิตในตลำดสีเขียว พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 70.6 ขำดควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัโรคระบำดในไก่พืน้เมือง
เกษตรกรร้อยละ 68.5 ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ รวมทัง้ไม่ปฏิบตัิตำมเกณฑ์ข้อบงัคบั  กำร
ผลิต และเกษตรกรร้อยละ 59.9 เห็นวำ่ตลำดสีเขียวขำดกำรประชำสมัพนัธ์ให้ผู้บริโภครับทรำบถงึกำรจ ำหน่ำยผลผลิต
ปลอดภยัและขำดป้ำยสื่อชนิดต่ำงๆท่ีจะแสดงให้เห็นกำรผลิตของเกษตรกร 
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The  Factors that Affect the Organic Livestock Contribution of Green market of Farmers  
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Abstract 
 

The purposes of this research are includes; 1) To study the conditions of organic native chicken 

productions. 2) To study the factors that effect to the contribution of organic live stock production in Green 

market. 3) To study the problems and obstacle ofthe contribution of organic live stock production in Green 

market in the Lower-part of North Eastern.The study objects and information were taken from 163 farmers 

who joined the organic livestock program. The data was collected by interviewing in between January to 

March, 2015. Data analyzed by computer software program. The studydescribes theuse of the frequency, 

percentage, arithmetic, standard deviation, maximum and minimum values. A summary offindingsand 

recommendations arebelow. 

The farmers who answered the interview, 59.5 percents are female. The average age is 52.07 
years old, and 38.7 percents of these farmers are high school graduated. There are farming lands in 
average of 24.32 Rai per famer. The average land use for live stock is about 1.26 Rai, and 95.1 percents 
are used for raising native chicken for selling and consumption. The products will be sale to the Green 
market which the average 5.0 times per month. Most livestock products, 66.9 percents that been sale in 
the Green market is native chicken.The income from the selling products average 866.12 baths perperson 
per time. A 79.1 percent of farmers will selected parent breeding stock by considering the animal’s health, 
shape, and nursing efficiency. Feeding, the 63.2 percents of famers used pellet feed along with local raw 
material feed. The animal houses, farmers have an isosceles triangle type of housing 44.8 percents, 
penthouse, and modified penthouse, respectively.  A 55.8 percents have a ratio of animal capacity of 1 to 
3 chickens per square meters. The material used for building; the ground floor is 92.0 percents, the 76.7 
percents of primer stall is husk. The roof, 57.1 percents made by galvanized sheet metal. The wall, 52.1 
percents made by bamboo. The methods of raising native chicken, 52.8 percent of farmers raise the 
chicken by freelance during the day time, and feed in the evening. Some famers raised by freelance, 
freelance mixed housing, and housing only at the percentages of 39.9, 6.1, 1.2, respectively. In most 
cases, there are  39.9 percents of organic farm had area more than6squaremetersperchicken, and 
53.4percent had grazingareaforthe chickenstoeat independently. The use of biological extract, found that 
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89.0 percent of farmers made their own biological extract. A 68.0 percent using biological extract to 
decreased their expenses. A 63.2 percent use for animal health supplements, decreased animal’s odor, 
cure diseases, increases growth efficiency, biodegradablematerialstall, and insect repellent. A 74.8 
percent use biological extract to mix in water for animals’ drink, spray animals’ housing, mix in food, direct 
feed, and spray on animal body. A 61.3percentusedbiologicalextractsfromgreen plants the most,minor is 
fruitand meat,respectively.Native organic chicken Marketing, a69.3 percent sell to people in general who 
are interested to buy, to green market, to contributor, to local market, and etc., at the percentage of 
52.8,33.7,22.0,6.1, respectively. The 92.0 percent are soldby weightmeasurement scales. Prices of 
chicken in average are followed by; chick’s price at 19.24 baths each, pullet and young chicken at 80.05 
baths per kilogram, chicken- finishing resection at 129.90 per kilogram, parent stock at 312.19 per 
kilogram. Income in cash average in the past years, farmers had earned income from selling chick at an 
average 946.00 bath per person, pullet and young chicken 7,068.22 baths per person, parent stock 
2,476.92 baths per person, and chicken manure 1,733.33 bath per person. 

Factors that affect to the success of the organic livestock contribution in Green market can be 
differentiated in to 7 category from more to less includes; 1) Public relations 2) Strength of farmer group 3) 
Management of Green market 4) Production supplies5) Supportfromthe relevant authorities 6) 
Farmerswhoproduce goodsto sell inthe green market, and 7) Consumer. The barriers of native organic 
chicken and contribution in green market is that farmer 70.6 percent lack of knowledge about disease 
control in native chicken production, 68.5 percent of farmers also lack ofinsight in theproductionof 
organicchicken. They do notfollowtherules and regulation of production. A 59.9 percent of farmers found 
that there was a lack of public relations, signs and various media to demonstrate the organic production 
offarmers. 
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ค าน า 

เกษตรกรในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง ได้มีกำรท ำกำรเกษตรในรูปแบบผสมผสำนเพ่ือ ลดต้นทุน
กำรผลิต  และกำรเลีย้งไก่พืน้เมือง เป็นอีกกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของเกษตรกร เน่ืองจำกเลีย้งง่ำย สำมำรถใช้
ผลผลิตจำกกำรท ำนำ เช่น ข้ำวเปลือก ร ำ ปลำยข้ำว มำใช้เลีย้งสตัว์ได้  ส ำหรับผลผลิตเกษตรกรจะมีกำรรวมกลุ่มน ำ
สินค้ำไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว ซึ่งมีจ ำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย จังหวดัร้อยเอ็ดและสุรินทร์ จังหวัดละ 3 แห่ง 
จงัหวดัยโสธร นครรำชสีมำ อ ำนำจเจริญ  และชยัภมูิ จงัหวดัละ 1 แห่ง โดยสถำนท่ี และ วนั เวลำจ ำหน่ำยสินค้ำ กลุ่ม
เกษตรกรจะพิจำรณำจำกปัจจยัหลำยอย่ำง เช่น ควำมสะดวกในกำรเดินทำง จ ำนวนปริมำณของสินค้ำ ควำมต้องกำร
สินค้ำและก ำลังซือ้ของผู้บริโภค โดย กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้ำนทัพไทย อ ำเภอปรำสำท จังหวดัสุรินทร์ จะมีกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำทกุเช้ำวนัเสำร์ บริเวณองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัสริุนทร์  กลุม่ปศสุตัว์อินทรีย์บ้ำนส ำรำญ 

ต ำบลหนองแคน อ ำเภอปทุมรัตต์ จังหวดัร้อยเอ็ด จะมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทุกบ่ำยวนัศุกร์ บริเวณข้ำงตลำด
เทศบำลอ ำเภอปทุมรัตต์  กลุ่มปศุสตัว์อินทรีย์สนัติสุข อ ำเภอกุดชุม จังหวดัยโสธร จะมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทุกเช้ำวนั
เสำร์ บริเวณหอนำฬิกำจงัหวดัยโสธร  กลุ่มข้ำวสจัธรรมจงัหวดัอ ำนำจเจริญ  จะมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทุกวนัพธุ บริเวณ
สวนสำธำรณมิ่งมงคล (หอนำฬิกำ)  

กำรด ำเนินกำรศกึษำวิจยัครัง้นี ้ได้รับควำมอนุเครำะห์เป็นอย่ำงดีจำกท่ำนปศสุตัว์จงัหวดั และเจ้ำหน้ำท่ีของ
ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั  รวมทัง้กลุม่เกษตรกรผู้ เลีย้งไก่พืน้เมือง จ ำนวน  6 จงัหวดั ท่ีกรุณำให้ควำมร่วมมือในกำรเก็บ
ข้อมลู จงึขอขอบคณุทกุท่ำนมำ ณ โอกำสนี ้
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บทที่ 1 

บทน า 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

ปัจจุบนัมีเกษตรกรท่ีท ำกำรเกษตรทัง้เชิงเดี่ยวและรูปแบบกำรเกษตรผสมผสำน ซึง่กำรเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
นัน้ มุง่เน้นปริมำณผลผลิตให้ได้จ ำนวนมำก และเกษตรกรต้องลงทนุซือ้ปัจจยักำรผลิตภำยนอกฟำร์มเข้ำมำใช้มีมลูค่ำ
สงูขึน้ทุกปีได้แก่ พันธุ์สตัว์ อำหำรสตัว์ เวชภัณฑ์ ปุ๋ ยเคมี และยำปรำบศตัรูพืช ท ำให้เกษตรกรมีหนีส้ิน/สขุภำพเสื่อม
โทรม มีปัญหำสำรเคมีตกค้ำงในสิ่งแวดล้อมและในผลผลิต ส่งผลกระทบต่อผู้ บริโภค จึงเป็นสำเหตุหนึ่งท่ีท ำให้
เกษตรกรไทยโดยสว่นใหญ่มีปัญหำหนีส้ินเพ่ิมขึน้อย่ำงตอ่เน่ืองมำโดยตลอด 

ในส่วนของกำรเกษตรแบบผสมผสำน จะมีกำรปลูกพืชควบคู่กบักำรเลีย้งสตัว์ ซึง่ก่อให้เกิดกำรเกือ้กูลซึง่กัน
และกนั เกษตรกรใช้แรงงำนจำกสตัว์และมลูสตัว์เพ่ือปรับปรุงพืน้ท่ีท ำกำรเกษตร สตัว์ก็จะกินอำหำรที่ขึน้ตำมธรรมชำติ 
และวสัดท่ีุเป็นผลพลอยได้จำกกำรเกษตร เช่นฟำงข้ำว ปลำยข้ำว ร ำ และมีแหล่งน ำ้ภำยในพืน้ท่ีเพ่ือใช้ส ำรองในยำม
ขำดแคลน และเลีย้งปลำ เกษตรกรสำมำรถใช้ปัจจยักำรผลิตภำยในฟำร์มเป็นหลกั จะมีกำรน ำปัจจยักำรผลิตภำยนอก
ฟำร์มเข้ำมำใช้ในฟำร์มน้อยมำกท ำให้เกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตต ่ำ  และปัจจุบันมีเกษตรกรบำงส่วนท่ีหันกลับมำ
น ำเอำภูมิปัญญำท้องถ่ิน หรือภูมิปัญญำชำวบ้ำนท่ีตกทอดกนัมำตัง้แต่บรรพบุรุษ หรือค้นพบด้วยตนเอง มำใช้ในกำร
ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร และเลีย้งสตัว์ เช่น กำรท ำน ำ้หมกัชีวภำพ กำรใช้สมนุไพร และ กำรท ำอำหำรหมกัเลีย้ง
สตัว์ ฯลฯ ซึง่กรมปศสุตัว์ได้คดัเลือกกลุ่มเกษตรกรดงักล่ำว เข้ำร่วมโครงกำรปศสุตัว์อินทรีย์ เน้นกำรผลิตสตัว์แบบ ไม่
ใช้สำรเคมีหรือสำรพิษในขัน้ตอนกำรผลิต สตัว์เลีย้งอยู่อย่ำงอิสระไม่ถูกกักขังท ำให้เกิดควำมเครียดต่อสตัว์น้อยท่ีสุด 
สง่เสริมให้สตัว์มีสขุภำพดีเน้นกำรป้องกนัโรคโดยอำศยักำรจดักำรฟำร์มท่ีดีหลีกเลี่ยงกำรใช้ยำและสำรเคมี  ในขัน้ตอน
กำรผลิตเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภคพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มจ ำหน่ำยสินค้ำในชุมชน  หรือ
ตลำดสีเขียว เพ่ือเป็นตลำดทำงเลือกจ ำหน่ำยผลผลิตท่ีปลอดภยัจำกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค โดยไก่พืน้เมือง
เป็นสตัว์ท่ีเกษตรกรเลือกเลีย้งในระบบปศุสัตว์อินทรีย์มำกท่ีสดุ เน่ืองจำกเป็นสตัว์ท่ีเลีย้งง่ำย แข็งแรง ขยำยพันธุ์เร็ว 
และสำมำรถใช้ประโยชน์จำกผลพลอยได้และเศษเหลือทำงกำรเกษตรได้เป็นอย่ำงดี เช่น ข้ำวเปลือก ปลำยข้ำว ร ำ เศษ
พืช ผัก และ พืชอำหำรหมกัต่ำงๆ เช่น ต้นกล้วยหมกั หญ้ำหมกั ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในระบบ
เกษตรอินทรีย์ ผลผลิตท่ีได้จำกกำรเลีย้ง ได้แก่ ไข่ไก่ เนือ้ไก่ เกษตรกรจะใช้เป็นอำหำรบริโภคในครัวเรือนและเหลือ
จ ำหน่ำยเป็นรำยได้เสริมในครัวเรือน ซึง่สถำนท่ีจ ำหน่ำยผลผลิต เกษตรกรจะขำยให้แก่ผู้สนใจท่ีมำขอซือ้ท่ีบ้ำนและ
น ำไปขำยในตลำดชมุชนหรือในตลำดสีเขียวโดยในพืน้ทีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่งมีจงัหวดัท่ีมีกำรเปิดตลำดสี
เขียว ประกอบด้วยจงัหวดัร้อยเอ็ด และ สริุนทร์ จงัหวดัละ  3 แห่ง จงัหวดัยโสธร นครรำชสีมำ อ ำนำจเจริญ และชยัภูมิ 
จงัหวดัละ 1 แห่ง รวม 6 จงัหวดั จ ำนวนตลำดสีเขียว 10 แห่ง  โดยสถำนท่ี และ วนั เวลำจ ำหน่ำยสินค้ำ กลุม่เกษตรกร
จะพิจำรณำจำกปัจจยัหลำยอย่ำง เช่น ควำมสะดวกในกำรเดินทำง จ ำนวนปริมำณของสินค้ำ ควำมต้องกำรสินค้ำและ
ก ำลังซือ้ของผู้บริโภค ยกตวัอย่ำงเช่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้ำนทัพไทย อ ำเภอปรำสำท จังหวดัสุรินทร์ จะมีกำร
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จ ำหน่ำยสินค้ำทุกเช้ำวนัเสำร์ บริเวณองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัสริุนทร์  กลุ่มปศสุตัว์อินทรีย์บ้ำนส ำรำญ ต ำบลหนอง
แคน อ ำเภอปทมุรัตต์ จงัหวดัร้อยเอด็ จะมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทุกบ่ำยวนัศกุร์ บริเวณข้ำงตลำดเทศบำลอ ำเภอปทมุรัตต์  
กลุ่มปศุสตัว์อินทรีย์สันติสุข อ ำเภอกุดชุม จังหวดัยโสธร จะมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทุกเช้ำวันเสำร์ บริเวณหอนำฬิกำ
จงัหวดัยโสธร เป็นต้น  ส ำหรับกำรเดินทำง   น ำสินค้ำไปจ ำหน่ำยส่วนมำกแล้วเกษตรกรจะมีกำรรวมกลุม่แล้วเดินทำง
น ำสินค้ำไปจ ำหน่ำยพร้อมกันเพ่ือประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ส ำหรับผลิตภัณฑ์ด้ำนปศุสตัว์ท่ีน ำไปจ ำหน่ำย
ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไก่พืน้เมือง-เป็ดช ำแหละ เนือ้สกุรหลมุ และบำงสว่นมีกำรถนอมอำหำรสตัว์ รวมทัง้ แปรรูปเป็นอำหำร
ส ำเร็จไปจ ำหน่ำย เช่น ไข่เคม็ ไส้กรอก ไข่พะโล้ หมยู่ำง ไก่ย่ำง ลำบเนือ้ (ไก่-เป็ด-สกุร) เป็นต้น 

จำกกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองอินทรีย์และกำรรวมกลุ่มจ ำหน่ำยผลผลิตดงักล่ำว กลุ่มเกษตรกรประสบผลส ำเร็จใน
ระดบัหนึง่ท่ีสำมำรถผลิตและรวมกลุม่จ ำหน่ำยผลผลิตได้ แตก่็ยงัมีปัญหำในขัน้ตอนกำรเลีย้ง และกำรจ ำหน่ำยผลผลิต
หลำยด้ำน เช่น กำรขำดแคลนสัตว์พันธุ์ดี  ขำดอำหำรสัตว์อินทรีย์ กำรขำดองค์ควำมรู้ในกำรเลีย้งปศุสัตว์อินทรีย์ 
สถำนท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำไม่เหมำะสม  กำรบริหำรจดักำรตลำดไม่ดี และ กำรไม่ได้รับสนบัสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
อย่ำงต่อเน่ือง  ฯลฯ  ซึง่ล้วนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศุสตัว์อินทรีย์ ถ้ำไม่แก้ไขจะส่งผล
ต่อเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯซึ่งอำจจะเลิกกำรผลิต และหรือผลผลิตท่ีได้ไม่มีคุณภำพ ไม่สำมำรถ  น ำสินค้ำมำ
จ ำหน่ำยในตลำดสีเขียวได้อย่ำงตอ่เน่ือง 

ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษำ สภำพกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ และ ปัจจยัท่ีมีผลในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ 
ตลอดจนปัญหำอุปสรรคในกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ในตลำดสี เขียว ของเกษตรกรพืน้ ท่ีภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในกำรส่งเสริมและพฒันำกำรผลิตสินค้ำปศสุตัว์อินทรีย์ และ กำรตลำด 
สร้ำงควำมยัง่ยืนในอำชีพให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตตอ่ไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศกึษำสภำพกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ของเกษตรกรในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 
2.2 เพ่ือศึกษำปัจจัยท่ีมีผลในกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์อินทรีย์ ในตลำดสีเขียว ของเกษตรกรในพืน้ท่ี

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 
2.3 เพ่ือศกึษำปัญหำอปุสรรคในกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์และกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในตลำดสีเขียว ของ

เกษตรกรในพืน้ทีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 

3. ความรู้ทางวิชาการ หรือแนวคดิหรือหลักทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

ปศสุตัว์อินทรีย์ เป็น ส่วนหนึ่งของระบบเกษตรอินทรีย์ ท่ีมีกำรจดักำรผลิตปศสุตัว์ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์กลมกลืน 
ระหว่ำงผืนดินพืชและสัตว์ท่ีเหมำะสมเป็นไปตำมควำมต้องกำรทำงสรีรวิทยำและพฤติกรรมสัตว์ท่ีท ำให้เกิด
ควำมเครียดตอ่สตัว์น้อยท่ีสดุสง่เสริมให้สตัว์มีสขุภำพดีเน้นกำรป้องกนัโรคโดยอำศยักำรจดักำรฟำร์มท่ีดีหลีกเลี่ยงกำร
ใช้ยำและสำรเคมี ในขัน้ตอนกำรผลิตเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ ผลิตและผู้ บริโภค โดยสินค้ำท่ีเกษตรกรผลิตได้จะ
ประกอบไปด้วยพืชผกั เนือ้สตัว์  ไข่ไก่ ไข่เป็ด ปลำ และอำหำรตำมธรรมชำติตำ่งๆ เป็นต้น  
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กลุม่เกษตรกรปศสุตัว์อินทรีย์ในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง ประกอบด้วย จงัหวดัร้อยเอด็ สริุนทร์ 
ยโสธร นครำชสีมำ อบุลรำชธำนี และชยัภมูิ จะมีกำรรวมกลุม่ผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์และจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในตลำดสี
เขียว สปัดำห์ละ 1 ครัง้ รวม 10 แห่ง กำรศกึษำปัจจยัท่ีมีผลตอ่กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์     จะสำมำรถใช้
เป็นข้อมูลน ำไปพัฒนำกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ และกำรตลำด ให้ประสบผลส ำเร็จ เป็นกำรสร้ำงควำมยั่งยืนใน
อำชีพให้เกษตรกรได้เป็นอย่ำงดี 

สมมุตฐิาน 

กำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์  กำรด ำเนินงำน และกำรบริหำรจดักำรตลำด  มีควำมสมัพนัธ์เชิงบวก ต่อกำร น ำ
ผลิตภณัฑ์ไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว  

 
ตัวแปรอสิระ   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร 
- เพศ,  อายุ 
- กำรศกึษำ 
- สถำนะภำพทำงสงัคม 
- พืน้ท่ีกำรเกษตร 
- จ ำนวนแรงงำนท ำกำรเกษตร 

- รำยตัวแปรตาม 

ได้ 
ข้อมูลด้านการผลิตไก่พืน้เมืองอนิทรีย์ของเกษตรกร 

- องค์ควำมรู้ในกำรผลติ 
- ขบวนกำรผลติไก่พืน้เมืองอินทรีย์ 
- กำรบริหำรจดักำรกลุม่และควำมเข้มแขง็ของกลุม่ 
- ระดบัของกำรเช่ือมโยงเครือขำ่ยกบัเกษตรกร 
 - กำรสนบัสนนุจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

 

ข้อมูลด้านการด าเนินงานและการบริหารจัดการตลาด 

-  กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจดักำรตลำดในด้ำนตำ่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะในการผลิตไก่พืน้เมืองอนิทรีย์/การ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 

 

 
 

 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ปศุสัตว์อนิทรีย์ในตลาดสีเขียว 

ตัวแปรตาม 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 

ศกึษำปัจจยัท่ีมีผลตอ่กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ของกลุม่เกษตรกรที่มีกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองอินทรีย์
และน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว ของเกษตรกรพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ประกอบด้วย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี และ ชัยภูมิ รวม 6 จังหวัด จ ำนวนกลุ่มเกษตรกร/ตลำดสีเขียว 
ทัง้หมด 10 กลุม่  ขนำดกลุม่ตวัอย่ำงท่ีศกึษำจ ำนวน 163 รำย 

5. ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

ผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์อินทรีย์ หมำยถึง ผลผลิตจำกกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองอินทรีย์ ของเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรปศสุตัว์
อินทรีย์ของกรมปศสุตัว์ ซึง่ระดบัควำมเป็นอินทรีย์ของสมำชิกกลุ่มมีอยู่หลำยระดบั ได้แก่ ระยะเร่ิมต้น กำรปรับเข้ำสู่
เกษตรอินทรีย์ (กลุ่มเกษตรอินทรีย์) ระยะมุ่งมัน่ผลิตสตัว์อินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ 
100 % มีแผนกำรตลำด และระยะ เนือ้ นม ไข่อินทรีย์ ตำมมำตรฐำน พร้อมขอกำรรับรอง 

ตลำดสีเขียว หมำยถึง สถำนท่ีจ ำหน่ำยผลผลิตปศุสตัว์อินทรีย์ ของกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรปศุสตัว์
อินทรีย์ ในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำงหมำยถึง จังหวัดท่ีมีกลุ่มเกษตรกรเลีย้งไก่พืน้เมืองอินทรีย์และมีกำร
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในตลำดสีเขียว ประกอบด้วย จงัหวดัร้อยเอด็ สริุนทร์ ยโสธร นครรำชสีมำ อ ำนำจเจริญ และ ชยัภูมิ 
รวม 6 จงัหวดั  

6. ประโยชน์ของการวิจัย 

            6.1 ประชำสัมพัน ธ์เผยแพร่ผลงำน  ไปยังเอกสำรทำงวิชำกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมปศุสัต ว์    
สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง  ตลอดจนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมในพืน้ท่ีเพ่ือได้รับทรำบข้อมูลส ำหรับให้
ค ำแนะน ำกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์และกำรพฒันำตลำดสีเขียว 

6.2 น ำผลงำนไปเผยแพร่ประกอบในกำรจัดฝึกอบรม/สัมมนำ เกษตรกร หรือถ่ำยทอดควำมรู้ให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ รับผิดชอบโครงกำรฯในระดับจังหวัดและอ ำเภอ ตลอดจนเกษตรกร  คณะกรรมกำรกลุ่มเกษตรกรเลีย้งสัตว์ได้ 
รับทรำบ เพ่ือพัฒนำกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ และตลำดสีเขียว ให้ได้ผลผลิตท่ีมีคณุภำพตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคได้ ซึง่จะท ำให้อำชีพกำรเลีย้งไก่พืน้เมือง มีกำรพฒันำไปในทำงท่ีดีขึน้ สร้ำงรำยได้ท่ีมัน่คงให้แก่ผู้ผลิตอย่ำง
ยัง่ยืนตอ่ไป  เช่น 

1. เจ้ำหน้ำท่ีปศุสัตว์และเกษตรกร ใช้เป็นข้อมูลวำงแผนกำรผลิตไก่พืน้เมือง  กำรบริหำรจัดกำรตลำด กำร
ผลิตสินค้ำหรือแปรรูปสินค้ำให้มีควำมหลำกหลำยและมีคณุภำพตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคให้มำกท่ีสดุ ซึง่
จะท ำให้เกษตรกรผู้ผลิตมีรำยได้เพ่ิมมำกขึน้มีก ำลงัใจในกำรผลิตและน ำสินค้ำไปจ ำหน่ำยอย่ำงตอ่เน่ือง  

2.จดัสมัมนำเช่ือมโยงกำรผลิต กำรตลำดชุมชนโดยเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ผู้ผลิตและบริโภค ตลอดจนหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้อง เข้ำมำแลกเปลี่ยนแนวคิดและดูขบวนกำรผลิตของเกษตรกรซึง่จะท ำให้สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้ผู้บริโภคเพ่ิม
มำกขึน้ 
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3.เกษตรกรร่วมจดัท ำข้อบงัคบักลุ่มในกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ให้เข้มงวดมำกขึน้โดยยึดมำตรฐำนปศสุตัว์
อินทรีย์เป็นหลกั และน ำไปปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัด  รวมทัง้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรผลิต อย่ำงน้อยปีละ 2  
ครัง้ เพ่ือวำงเป้ำหมำยในกำรขอรับรองมำตรฐำนปศุสตัว์อินทรีย์แบบกลุ่ม หรือแบบรำยฟำร์มซึ่งจะสร้ำงควำมมัน่ใจ
ให้กบัผู้บริโภคได้เป็นอย่ำงดี 
 

บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความล้มเหลว 

             ณรงค์ เพ็ชรประเสร็ฐ (2550)  รำยงำนวำ่ ปัจจยัท่ีน ำไปสูค่วำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวมีอยู่ 9 ประกำร ได้แก่  
1. ปัจจัยด้านการเงนิหรือเงนิทุน 
             กลุ่มกิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีใช้เงินทุนของตนเอง ไม่ต้องกู้หนียื้มสิน ไม่ต้องจ่ำยดอกเบีย้ส ำหรับเงินลงทุน มี
โอกำสที่จะประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนมำกกวำ่ กำรพึง่เงินกู้ โดยไมม่ีทนุสะสมของตนเองเป็นกำรชีว้ำ่ องค์กร
เศรษฐกิจนัน้ยังพึ่งตนเองไม่ได้ ซึ่งขัดกับหลกักำรธุรกิจชุมชนท่ีต้องกำรพึ่งตนเอง กลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีสำมำรถ
พึ่งตนเองด้ำนเงินทุน หรือสำมำรถระดมทุนจำกชุมชนได้เองจึงมีโอกำสท่ีจะอยู่ได้  และเติบโตได้มำกกว่ำกลุ่มท่ีพึ่ง
เงินทนุจำกกำรกู้ ยืม 

2. ปัจจัยด้านการตลาด 

              กลุ่มธุรกิจชมุชนท่ีประสบควำมส ำเร็จจะเป็นกลุ่มท่ีมีคูค้่ำท่ีแน่นอนและเพียงพอ คู่ค้ำท่ีเป็นผู้ ค้ำส่งท่ีรับสินค้ำ
ครำวละมำก ๆ ออกไปจ ำหน่ำย ส่วนด้ำนค้ำปลีกไม่มีคู่ค้ำท่ีแน่นอน แต่ต้องมีมำกเพียงพอ ธุรกิจชุมชนท่ีมีผลผลิตไม่
มำกโดยทัว่ไปจะอำศยัตลำดค้ำปลีกเป็นส ำคญั แต่ถ้ำหำกเป็นผู้ผลิตสินค้ำจ ำนวนมำก จ ำเป็นต้องอำศยัเครือข่ำยของ
ผู้ ค้ำสง่ด้วย แตก่ลุม่ธุรกิจชมุชนท่ีไมม่ีตลำดแน่นอน เข้ำไมถ่งึตลำด จะประสบควำมล้มเหลวในท่ีสดุ 

3. ปัจจัยด้านการผลิต 

               ควำมได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบท่ีพิจำรณำจำกวตัถุดิบ ทกัษะ และควำมช ำนำญของผู้ท ำกำรผลิต นบัได้
วำ่เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัพอ ๆ กบัโอกำสทำงตลำด  

4. ปัจจัยด้านบริหารและจัดการ 

ด้ำนระบบเงิน ระบบงำน และระบบบุคลำกร ระดมทุนและสะสมทนุ กำรบริหำรกระแสเงินไหลเข้ำและกระแส
เงินไหลออก ควบคมุดแูลไมใ่ห้เกิดกำรขำดสภำพคลอ่ง ใช้จ่ำยเงินไปในทำงท่ีก่อประโยชน์ให้แก่กลุม่มำกท่ีสดุ 
             ระบบบญัชีและระบบกำรควบคมุตรวจสอบรำยได้รำยจ่ำยจ ำเป็นต้องมีควำมถูกต้องแม่นย ำและมีมำตรฐำน
มำกขึน้ กำรบนัทึกตวัเลขต้องเป็นสำกลท่ีสำมำรถตรวจอ่ำนได้เข้ำใจ บุคลำกรด้ำนกำรเงินไม่เพียงแต่มีควำมสำมำรถ
ในกำรหำรำยได้และควบคมุค่ำใช้จ่ำยเท่ำนัน้ แตส่ิ่งส ำคญัท่ีสดุจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ด้ำนบญัชีอย่ำงพอเพียง กำรบริหำร
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กำรเงินท่ีไมรั่ดกุม ใช้เงินอย่ำงขำดประสิทธิภำพจะน ำไปสู่ควำมผิดพลำดเหมือนธุรกิจทัว่ ๆ ไปก ำลงัประสบอยู่ขณะนี ้
ด้ำนระบบ ธุรกิจชุมชนด ำเนินงำนในรูปแบบท่ีไม่เป็นทำงกำร (Informal Business) มกัจะไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์แน่นอน 
โดยทัว่ไปจะถือเอำมติของท่ีประชุมสมำชิกเป็นแนวทำงและนโยบำย กรรมกำรบริหำรและกำรบริหำรงำนโดยอิงมติท่ี
ประชุม แต่กรรมกำรบริหำรมกัจะต้องลงมือเป็นผู้ปฏิบตัิงำนด้วย เน่ืองจำกผู้ปฏิบตัิงำนจริง มกัจะขำดแคลน เพรำะไม่
ค่อยมีกำรจ้ำงผู้ปฏิบัติงำน ระบบงำนจึงไม่ค่อยแน่นอน แม้จะมีกำรแบ่งฝ่ำยแบ่งคนรับผิดชอบ แต่ในทำงปฏิบัติจริง
มกัจะเป็นว่ำ ใครพอจะท ำได้ก็ให้ช่วยกันท ำ ท ำโดยควำมสมคัรใจ ไม่สำมำรถก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีแน่นอนได้ กำร
ด ำเนินงำนมกัอิงหลกัสหกรณ์ ร่วมกนัคิด ตดัสินใจ เอำเสียงสว่นใหญ่เป็นตวัก ำหนดทิศทำง 

ธุรกิจชุมชนท่ีประสบควำมส ำเร็จ "แกนน ำ" เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรและจดักำร กำรแบ่งฝ่ำย แบ่ง
สำยงำน กำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำร จึงขึน้อยู่กบักำรเสนอแนะของแกนน ำ ขึน้อยู่กบัประสบกำรณ์และควำมเป็นจริงท่ี
แกนน ำได้สมัผสัมำ โครงสร้ำงและสำยงำนของกลุม่ธุรกิจชมุชนตำ่ง ๆ จงึมกัจะแตกตำ่งกนัไปตำมควำมถนดัของแตล่ะ
กลุม่ 

 ด้ำนระบบบุคลำกร ชุมชนมกัจะไม่มีลกูจ้ำงหรือมีเพียงคนสองคน จงึไม่มีสำยงำนกำรบงัคบับญัชำ บุคลำกร
ของกลุ่มมีแต่สมำชิกและกรรมกำร กำรสั่งกำร กำรบังคับบัญชำ กำรให้คุณให้โทษโดยสำยกำรบังคบับัญชำจึงไม่มี 
ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรบุคลำกรจึงอยู่ท่ีระบบกำรจูงใจเชิงคุณภำพ และกำรยอมรับนับถือแกนน ำหรือผู้ น ำเป็น
ส ำคญั ระบบกำรให้คณุให้โทษอยู่ท่ีระบบวฒันธรรม คือ ผู้ ท่ีผิดพลำดหรือท ำผิดจะถูกชุมชนต ำหนิ ผู้ท ำดีชุมชนจะยก
ย่อง ระบบกำรควบคมุตรวจสอบโดยสงัคม ระบบบคุลำกร 
ของธุรกิจชุมชนจะมีประสิทธิภำพแค่ไหนจึงขึน้อยู่กบัสจัจะ คณุธรรม ควำมสำมำรถ และควำมเสียสละของบุคลำกร
เป็นหลกั 

5. ปัจจัยด้านผู้น า 

ชำวชนบทโดยทัว่ไปมกัจะขำดควำมคิดริเร่ิม พอใจจะเป็นผู้ตำมเป็นผู้ เอำอย่ำงหรือเลียนแบบ ใครท่ีท ำอะไร
แตกต่ำงไปจำกคนอื่น ๆ ใหม่ ๆ มกัจะไม่ได้รับกำรยอมรับ แต่ครัน้ประสบควำมส ำเร็จก็จะมีผู้ เอำอย่ำงและกลำยเป็น
ผู้น ำ ผู้น ำโดยธรรมชำติของชุมชนจึงมกัจะเป็นผู้มีบำรมีหรือมีฐำนะทำงสงัคม หรือผู้ ท่ีท ำประโยชน์ให้ชุมชน  ชำวบ้ำน
ธรรมดำท่ีแสดงควำมสำมำรถจนกลำยเป็นท่ียอมรับของชุมชนก็มี แต่มักจะต้องฝ่ำฟันและสร้ำงกำรยอมรับจำก
ชำวบ้ำนด้วยควำมยำกล ำบำกกว่ำกนั ธุรกิจชุมชนท่ีก่อตัง้โดยบุคคลหรือโดยคณะบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับของชำวบ้ำน 
จะระดมทนุได้ง่ำย ขยำยตวัได้เร็วและมีโอกำสประสบควำมส ำเร็จสงู 

6. ปัจจัยด้านแรงงาน 

ในธุรกิจชุมชนแรงงำนประเภท "ลกูจ้ำง" มีน้อยมำก ส่วนใหญ่เป็นประเภทท ำงำนให้ตนเอง (Self-employed) 
แรงงำนของผู้ ท่ีท ำงำนให้ตนเองและครอบครัว แม้ว่ำธุรกิจชุมชนตัง้อยู่ในชนบท เป็นกำรประกอบกำรของครอบครัว
เกษตรกร แต่สภำพควำมเป็นจริงขณะนีห้ลำย ๆ แห่งประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำนทัง้ระดบัแรงงำนไร้ฝีมือและ
แรงงำนฝีมือ ในระดบัแรงงำนไร้ฝีมือ แรงงำนรุ่นใหมม่กัจะอพยพเข้ำเมือง ละทิง้กำรพฒันำอำชีพของครอบครัว คนงำน
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ท่ีเคยผ่ำนงำนอุตสำหกรรมและกำรค้ำมำแล้ว 5 – 6 ปี มักจะกลบัไปท ำงำนภำคเกษตรไม่เป็น ควำมสำมำรถ และ
ทกัษะเชิงหตัถกรรมไมม่ี แรงงำนไม่อยำกกลบัคืนสู่ภำคเกษตร ขำดทกัษะด้ำนเกษตรและด้ำนหตัถกรรม กำรมีแรงงำน
ในท้องถ่ินอย่ำงพอเพียงและแรงงำนเหล่ำนีม้ีทักษะทำงกำรผลิต เป็นปัจจยัส ำคญัประกำรหนึ่งท่ีจะท ำให้ธุรกิจชุมชน
ประสบควำมส ำเร็จ 

7. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชกิ 

กำรเกิดขึน้ กำรคงอยู่ และกำรเติบโตของธุรกิจชุมชน จะต้องอำศยัควำมร่วมมือร่วมใจของชุมชน ต้องร่วมกนั
คิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันท ำ และร่วมกันรับผิดชอบ ในแง่ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม กำรมีส่วนร่วมของสมำชิก
หมำยถงึกำรระดมทนุและกำรใช้ทนุท่ีระดมมำนัน้ "ทนุ" ท่ีกลำ่วนีห้มำยถงึ 
"เงินทุน" เป็นส ำคัญ กำรมีส่วนร่วมของกำรระดมทุนจึงหมำยถึง กำรร่วมถือหุ้ น ร่วมลงทุนและน ำทุนไปใช้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

กำรมีส่วนร่วมอย่ำงเอำกำรเอำงำนนัน้จะเป็นตวับ่งชีถ้ึงควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเอง  แม้ว่ำระยะเร่ิมแรก
ธุรกิจชุมชนเกิดขึน้จำกกำรช่วยเหลือจำกภำยนอกเป็นด้ำนหลกั แต่ต่อมำสมำชิกชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขนั 
จงึจะท ำให้เกิดเป็นธุรกิจชุมชนอย่ำงแท้จริง คงอยู่และเติบโตได้ กลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีมีกิจกรรมทำงกำรผลิตและสำมำรถ
พึ่งตนเองได้ด้ำนเงินทุนมกัจะพัฒนำมำจำกกลุ่มออมทรัพย์ กำรมีส่วนร่วมในธุรกิจชุมชนท่ีหนำแน่นท่ีสุดและน ำไปสู่
กำรพึ่งตนเองได้มำกท่ีสดุ คือ ธุรกิจชุมชนประเภท "กลุ่มสจัจะออมทรัพย์" ซึง่สำมำรถใช้เป็นฐำนเงินทุนหรือ "กระดำน
หก" ไปสู่ธุรกิจชุมชนอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพำกำรระดมทุนจำกภำยนอก กำรพึ่งตนเองได้คือตวับ่งชีค้วำมส ำเร็จของ
ธุรกิจชมุชน 

8. ปัจจัยเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับขององค์กร 

             ระเบียบข้อบงัคบัเป็นกฎเกณฑ์กติกำเพ่ือให้ทุกคนปฏิบตัิตำม ในอนัท่ีจะท ำให้กำรด ำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำย
เป็นไปอย่ำงรำบร่ืน และสอดคล้องประสำนกนั กำรด ำเนินงำนของธุรกิจชมุชนตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรร่วมคิด ร่วมท ำ 
ร่วมรับผิดชอบ ฉะนัน้ กฎเกณฑ์กติกำต่ำง ๆ จึงต้องเกิดขึน้จำกข้อตกลงของสมำชิกเป็นพืน้ฐำน กรรมกำรน ำข้อตกลง
นัน้มำปรับใช้ให้เป็นจริง หำกระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีน ำมำใช้นัน้ไม่ได้ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเห็นชอบจำกสมำชิก 
อำจจะท ำให้เกิดควำมขดัแย้งและติดขดัในกำรด ำเนินงำน ระเบียบและข้อบังคบัเก่ียวกบักำรเงิน ซึ่งสำมำรถน ำไปสู่
ปัญหำควำมขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ได้ง่ำย และถ้ำระเบียบข้อบังคบันีไ้ม่เหมำะสมรัดกุม จะท ำให้เกิดกำรร่ัวไหลได้
ง่ำย ทัง้โดยตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ 

9. ปฏสัิมพันธ์กับภายนอก 

ปฏิสมัพนัธ์กบัภำยนอก ในท่ีนีห้มำยถึง ปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนธุรกิจ
ชุมชนโดยทั่วไปจะมีอยู่  4 กลุ่ม รัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐบำล NGOs นักวิชำกำรหรือสถำบันวิชำกำรและธุรกิจ 
ธุรกิจชมุชนท่ีประสบควำมส ำเร็จล้วนแตม่ีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวกกบัภำยนอก 
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2.  แนวความคดิเกี่ยวกับความพงึพอใจ 

เอนกสวุรรณบณัฑิตและภำสกรอดลุพฒันกิจ (2548)ได้กลำ่วถงึปัจจยัท่ีมีผลตอ่ควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำร
ประกอบด้วยปัจจยัส ำคญัดงันี ้

1.ผลิตภณัฑ์บริกำรในกำรน ำเสนอกำรบริกำรจะต้องมีผลิตภณัฑ์บริกำรที่มีคณุภำพและระดบักำรให้บริกำรท่ี
ตรงกบัควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำรโดยผู้ประกอบกำรบริกำรจะต้องแสดงให้ผู้ รับบริกำรเหน็ถงึควำมเอำใจใสแ่ละ
จริงใจตอ่กำรสร้ำงเสริมคณุภำพของผลิตภณัฑ์บริกำรที่จะสง่มอบให้แก่ผู้ รับบริกำร 

2. รำคำค่ำบริกำรควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำรเกิดจำกกำรประเมินคณุภำพและรูปแบบของงำนบริกำรเทียบ
กับรำคำค่ำบริกำรท่ีจะต้องจ่ำยออกไปโดยผู้ประกอบกิจกำรบริกำรจะต้องก ำหนดรำคำค่ำบริกำรท่ีเหมำะสมกับ
คุณภำพของกำรบริกำรและเป็นไปตำมควำมเต็มใจท่ีจะจ่ำย  Willingness to pay) ของผู้ รับบริกำรค่ำบริกำรนีจ้ะถูก
หรือแพงขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยและเจตคติตอ่รำคำของกลุม่ผู้ รับบริกำรอีกด้วย 

3. สถำนท่ีบริกำรผู้ประกอบธุรกิจบริกำรจะต้องมองหำสถำนท่ีในกำรให้บริกำรที่ผู้ รับบริกำรสำมำรถเข้ำถงึได้
โดยสะดวกมีสถำนท่ีกว้ำงขวำงเพียงพอและต้องค ำนึงถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ รับบริกำรในทุกด้ำนเช่นกำรมี
สถำนท่ีจอดรถหรือกำรให้บริกำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ทซึง่ท ำให้ประเดน็ด้ำนสถำนท่ีบริกำรลดลงไปได้เป็นต้น 

4. กำรส่งเสริมแนะน ำบริกำรผู้ประกอบกิจกำรบริกำรจะต้องให้ข้อมลูข่ำวสำรในเชิงบวกแก่ผู้ รับบริกำรทัง้ใน
ด้ำนคณุภำพกำรบริกำรและภำพลกัษณ์ของกำรบริกำรผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆเพ่ือให้ผู้ รับบริกำรได้น ำข้อมลูเหล่ำนีไ้ปช่วย
ประเมินเพ่ือตดัสินใจซือ้บริกำรตอ่ไป 

5. ผู้ ให้บริกำรผู้ประกอบกำรจะต้องตระหนกัถึงตนเองว่ำมีสว่นส ำคญัในกำรสร้ำงให้เกิดควำมพงึพอใจในกำร
บริกำรของผู้ รับบริกำรโดยในกำรก ำหนดกระบวนกำรจดักำรกำรวำงรูปแบบกำรบริกำรจะต้องค ำนึงถงึผู้ รับบริกำรเป็น
ส ำคญัทัง้แสดงพฤติกรรมบริกำรและเสนอบริกำรที่ลกูค้ำต้องกำรด้วยควำมสนใจเอำใจใสอ่ย่ำงเตม็ท่ีด้วยจิตส ำนกึของ
กำรบริกำร 

6. สภำพแวดล้อมของกำรบริกำรผู้ประกอบกิจกำรบริกำรจะต้องสร้ำงให้เกิดควำมสวยงำมของอำคำรสถำนท่ี
ผ่ำนกำรออกแบบตกแต่งกำรแบ่งพืน้ท่ีอย่ำงเหมำะสมลงตัวสร้ำงให้เกิดภำพลักษณ์ท่ีดีของกิจกำรบริกำรและสื่อ
ภำพลกัษณ์เหลำ่นีอ้อกไปสูผู่้ รับบริกำรอีกด้วย 

7. กระบวนกำรบริกำรผู้ประกอบกิจกำรบริกำรต่ำงมุ่งหวงัให้เกิดควำมมีประสิทธิภำพของกำรจัดกำรระบบ
กำรบริกำรเพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตวัและควำมสำมำรถในกำรสนองตอบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้องมี
คณุภำพโดยกำรน ำบุคลำกรเทคโนโลยีเข้ำมำร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริกำรและหวงัต่อประสิทธิผลท่ีจะ
เกิดขึน้ตอ่ผู้ รับบริกำร 

จำกปัจจยัท่ีมีผลตอ่ควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำรสรุปได้วำ่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำร มี 7 
ปัจจยัท่ีส ำคญัประกอบด้วยปัจจยัท่ีหนึ่งผลิตภณัฑ์บริกำรควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรจะเกิดขึน้เม่ือได้รับบริกำรที่มี
ลกัษณะคณุภำพและระดบักำรให้บริกำรตรงกบัควำมต้องกำรปัจจยัท่ีสองรำคำคำ่บริกำรควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำร
ขึน้อยู่กบัรำคำคำ่บริกำรที่ผู้ รับบริกำรยอมรับหรือพิจำรณำว่ำเหมำะสมกบัคณุภำพของกำรบริกำรตำมควำมเตม็ใจท่ีจะ
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จ่ำยของผู้ รับบริกำรปัจจยัท่ีสำมสถำนท่ีบริกำรกำรเข้ำถงึบริกำรได้สะดวกเม่ือลกูค้ำมีควำมต้องกำรย่อมก่อให้เกิดควำม
พงึพอใจต่อกำรบริกำรปัจจยัท่ีสี่กำรสง่เสริมแนะน ำควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำรเกิดขึน้ได้จำกกำรได้ยินข้อมลูข่ำวสำร
หรือบคุคลอื่นกล่ำวถงึคณุภำพของกำรบริกำรไปในทำงบวกปัจจยัท่ีห้ำผู้ ให้บริกำรผู้บริกำรกำรบริกำรที่วำงนโยบำยกำร
บริกำรโดยค ำนึงถึงควำมส ำคัญของลูกค้ำเป็นหลักปัจจัยท่ีหกสภำพแวดล้อมของกำรบริกำรสภำพแวดล้อมและ
บรรยำกำศของบริกำรมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลกูค้ำและปัจจยัท่ีเจ็ดกระบวนกำรบริกำรวิธีกำรน ำเสนอบริกำร
ในกระบวนกำรบริกำรเป็นสว่นส ำคญัในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลกูค้ำ 
             1. กำรเรียนรู้และเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของลกูค้ำต้องค้นหำค ำตอบในประเด็นท่ีลกึซึง้เก่ียวกบัควำมต้องกำร
ท่ีแท้จริงมลูเหตจุงูใจหรือควำมคำดหวงัแล้วน ำข้อมลูเหลำ่นัน้มำใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนตอ่ไป 
             2. กำรตลำดภำยในหมำยถึงกิจกรรมท่ีผู้บริหำรได้ก ำหนดขึน้มำเพ่ือให้สมำชิกทุกหน่วยในองค์กรได้เข้ำใจใน
เป้ำหมำยร่วมกนัเกิดกำรยอมรับและเห็นควำมส ำคญัในบทบำทของตนเองในกำรเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ
องค์กรกำรตลำดท่ีประสบควำมส ำเร็จจะให้ควำมส ำคญักบัพนกังำนอย่ำงมำกและพยำยำมอย่ำงย่ิงท่ีจะทุ่มเทให้ควำม
สนใจตอ่พนกังำนเพ่ือให้พนกังำนมีควำมสขุในงำนของตนเองกำรท ำกำรตลำดภำยในจงึหมำยถึงกำรจดัโปรแกรมและ
กำรฝึกอบรมสมัมนำส ำหรับบคุลำกรในองค์กรอนัจะช่วยให้พนกังำนมีทศันคติและจิตใจที่พร้อมจะให้บริกำรตลอดจนมี
ควำมรู้ควำมช ำนำญและทกัษะในกำรใช้เคร่ืองมือตำ่งๆรวมถึงกำรจดัหำอปุกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือ
ใช้ในกำรปฏิบตัิงำนกำรดแูลพนักงำนเก่ียวกบัสวสัดิกำรและสภำพควำมเป็นอยู่ทัว่ๆไปรวมถึงผลตอบแทนและรำงวลั
จูงใจต่ำงๆให้อยู่ในระดบัเหมำะสมเพ่ือให้พนักงำนมีควำมพึงพอใจและเกิดทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรอนัจะส่งผลต่อกำร
ปฏิบตัิงำนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมพงึพอใจแก่ลกูค้ำ 

3. งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้อง การเลีย้งไก่พืน้เมือง  เกษตรอินทรีย์  ปศุสัตว์อินทรีย์  การเกษตรตาม
แนวเศรษฐกจิพอเพียง  และ ตลาดสีเขียว 

ปรำรถนำ (http://www.vet.chula.ac.th) กล่ำววำ่ ในภำวะเศรษฐกิจถดถอย น ำ้มนัขึน้รำคำ ค่ำเงินบำทตกต ่ำ 
อยู่ในระหว่ำงรอเศรษฐกิจฟื้นตัว  เกษตรกรซึ่งเป็นประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศ  ต้องขวนขวำยประกอบอำชีพท่ี
สำมำรถยืนหยดัได้ด้วยล ำแข้งของตนเอง  ไก่พืน้เมืองท่ีมีก ำเนิดในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งดีท่ีเกษตรกรมีอยู่  เป็น     ภูมิ
ปัญญำชำวบ้ำนใช้ต้นทุนต ่ำ ให้ผลตอบแทนเร็ว เกือ้กูลสิ่งแวดล้อม ประโยชน์หลำกหลำย คุณภำพดี รำคำดี เป็นท่ี
ต้องกำรของตลำดทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  โดยเฉพำะไก่ชนซึ่งเป็นท่ียอมรับกันว่ำ ไก่ชนไทย มีลกัษณะ
ดีเด่น มีควำมฉลำกหลกัแหลม สดัส่วนและสีสนัสวยงำมท่ีสดุในโลก เป็นท่ีต้องกำรของต่ำงประเทศ จงึเป็นทำงเลือกท่ี
เหมำะท่ีสุดกับยุคเศรษฐกิจถดถอยของเกษตรกรไทย จะเห็นได้ว่ำกว่ำ 2 ปีท่ีผ่ำนมำ มีเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่ชนไทยเพ่ิม
ปริมำณขึน้อย่ำงรวดเร็วในทุกภูมิภำคของประเทศ  นอกจำกจะเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนท่ีมีคณุภำพทัง้เนือ้ทัง้ไข่ท่ีมีอยู่
ใต้ถนุบ้ำนแล้ว ไก่ชนยงัเป็นสตัว์สวยงำม เลีย้งเป็นเพ่ือนเสริมสร้ำงสขุภำพจิต ช่วยก ำจดัแมลงในไร่นำและฟำร์ม     ปศุ
สัตว์ ช่วยเตือนภัยจำกแมลงและสัตว์มีพิษร้ำย ช่วยเปลี่ยนเศษเหลือจำกครัวเรือนจำกไร่นำให้เป็นเนือ้เป็นไข่  ท ำให้
เกษตรกรและบุตรหลำนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  หำกส่งเสริมให้ถูกทิศทำง ไก่ชนจะเป็นสื่อท่ีดีในกำรชักน ำให้
เกษตรกรพฒันำสิ่งแวดล้อมและคณุภำพชีวิตอย่ำงสมคัรใจและมีประสิทธิภำพ 

http://www.vet.chula.ac.th/
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ทศิทางการเลีย้งไก่พืน้เมืองไทยแบบยั่งยืน 

1.ชนิดไก่ท่ีเลีย้ง คือ ไก่ชน เน่ืองจำกมีประโยชน์เอนกประสงค์ เป็นเพ่ือน เป็นสตัว์สวยงำม ช่วยก ำจดัแมลงใน
ไร่นำ ต้นทุนต ่ำ ให้ผลตอบแทนเร็ว ไม่ต้องอำศยัควำมรู้ทำงวิชำกำรมำก เจ้ำเนือ้ เนือ้และไข่คุณภำพสงู ไขมนัต ่ำ เนือ้
แน่น รสชำติดี มีรำคำ เป็นท่ีต้องกำรของตลำดและมีควำมสำมำรถในเชิงกีฬำท่ีสง่ผลให้มีมลูคำ่เพ่ิม 10-1,000 เท่ำตวั 

2. ลกัษณะของไก่ท่ีเลีย้ง ปำกเป็นร่องงุ้มเหมือนเหย่ียว คอใหญ่ยำว ล ำตวัยำว 2 ท่อน หน้ำอกกว้ำง บัน้ท้ำย
ใหญ่ บัน้ขำใหญ่ บกึบนึ ล ่ำสนัแข็งแรง คุ้ยเข่ียหำอำหำรกินเก่ง มีประโยชน์เอนกประสงค์ 

3. สร้ำงคอกหรือเล้ำด้วยวสัดทุ้องถ่ิน ป้องกนัแดด ลม ฝน และศตัรูของไก่ อีกทัง้จดัเป็นสดัสว่นและสะดวกใน
กำรจบัท ำวคัซีน จบับริโภคหรือจบัจ ำหน่ำย 

4. ปลูกพืชผักสมุนไพร เช่น ขิง ข่ำ ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชำย กะเพรำ ขมิน้ ไพล มะละกอ บอระเพ็ด และ 
กล้วยน ำ้ว้ำ ฯลฯ เพ่ือเป็นแหลง่อำหำรของเกษตรกร และสร้ำงร่มเงำแหลง่อำศยัของแมลง 

5. ท ำแปลงอำหำรธรรมชำติประดิษฐ์ส ำหรับไก่  เน่ืองจำกสิ่งแวดล้อมถูกท ำลำยมำยำวนำน ทัง้ยำฆ่ำแมลง 
ยำฆ่ำหญ้ำ กำรท ำลำยป่ำไม้ ฯลฯ อำหำรธรรมชำติไม่พอเพียง  จึงควรท ำแปลงอำหำรส ำหรับไก่  โดยใช้หลกักำรจำก
กำรเกิดแมลงกุ๊ดจ่ีของชำวอีสำน กองเศษเหลือจำกไร่นำ ทบัด้วยปุ๋ ยคอก  แกลบ  ฟำง  ข้ำวฟ่ำง เมล็ดหญ้ำฯลฯ รดน ำ้
ให้ชุ่มพองอกเป็นถัว่งอกก็ปลอ่ยให้ไก่คุ้ยเข่ียจะได้ทัง้แมลงตำ่ง ๆ  และอำหำรพลงังำนครบถ้วน  หลงัจำกไก่คุ้ยเข่ียแล้ว 
รวมกองเป็นปุ๋ ยบ ำรุงควำมอดุมสมบรูณ์ของดิน 

6.รักษำสิ่งแวดล้อม ก ำจดัแมลงโดยไมใ่ช้สำรเคมี ใช้ไฟฟ้ำลอ่แมลงในเวลำกลำงคืน (แอง่น ำ้ลกึ 1 นิว้คร่ึง เปิด
ไฟ 19.00 – 21.00 น. เม่ือไก่รู้แหลง่จะวิ่งมำหำกินแมลงตัง้แตไ่ก่โห่) ไมใ่ช้ยำฆ่ำหญ้ำ ไมเ่ผำท ำลำยเศษเหลือจำกไร่นำ 
บริเวณบ้ำนและบริเวณเลีย้งไกส่ะอำดพอสมควร ก ำจดัแหลง่น ำ้สกปรก (น ำ้จำกครัวเรือน น ำ้ซกัผ้ำ น ำ้อำบ) และขยะ
มลูฝอย (ยำงรัด โฟม) 

7. รวมกลุ่มผู้ เลีย้งไก่เป็นชมรมฯ พ่ือควำมแข็งแกร่งของชุมชนเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ท่ีส ำคัญเพ่ือ
สำมำรถด ำเนินกิจกรรมเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั ควำมส ำเร็จย่อมอยู่แคเ่อือ้ม 

8. กำรแข่งขันกีฬำชนไก่ ควรใช้กฎกติกำท่ีชัดเจน ใช้เวลำสัน้ ๆ รู้แพ้รู้ชนะ ไม่มั่วสุมกำรพนัน ป้องกันกำร
บำดเจ็บของไก่ โดยเฉพำะไม่ใช้ยำโด๊ป ยำทน ยำชำ ซึ่งเป็นวิธีกำรท ำลำยพันธุ์ไก่ ไก่ไม่ตำยก็ไม่เหลือควำมสมบูรณ์
พนัธุ์ท่ีจะขยำยพนัธุ์ตอ่ไปได้ 

9. จดัตลำดกลำงกำรเกษตรของชมุชน ตลำดนบัว่ำเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีสดุ เป็นค ำตอบท่ีว่ำ ผลิตแล้วจะไปขำย
ท่ีไหน กำรท่ีมีตลำดกลำงของชมุชนจะก่อให้เกิดควำมได้เปรียบเชิงกำรตลำด โดยเฉพำะไก่ชน เมื่อเจ้ำของไก่ต้องกำรขยำย
ก็จับในเวลำกลำงคืน เช้ำก็หิว้ไปตลำด พ่อค้ำไก่รับซือ้ได้ทีละเป็นจ ำนวนมำก โดยไม่เสียค่ำเวลำและค่ำน ำ้นม เพรำะ
ธรรมชำติของไก่ชนอยู่ตำมท้องไร่ท้องนำ อยู่ตำมใต้ถนุบ้ำนฯ จะไม่มีปัญหำวำ่ต้องกำรจะซือ้ไก่ชน แต่ไม่รู้วำ่จะไปซือ้ท่ี
ไหนและประเดน็ส ำคญักำรเลีย้งไก่ชนนัน้จะได้ไก่แกงมำกกวำ่ไก่เก่ง  จะเป็นตวัเมียเสียคร่ึงหนึ่ง  ตวัผู้ ท่ีมีลกัษณะด้อย
ท่ีมีแมไ่ม้ไก่ชนไทยไมเ่ข้ำขัน้ก็มีจ ำนวนมำก ไก่เก่งจะมีรำว 5-10% เท่ำนัน้ ดงันัน้ ในอนำคต (เช่ือวำ่อีกยำวไกล) จะต้อง
มีกำรด ำเนินกำรตลำดของไก่ชนท่ีเป็นไก่เนือ้ 
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จะเห็นได้ว่ำกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองแบบยั่งยืนสำมำรถเป็นสื่อชักน ำเกษตรกร พัฒนำสิ่งแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองต้องเลีย้งแบบกึ่งขงักึ่งปล่อย คุ้ยเข่ียหำกินอยู่กบัดินในบริเวณ
บ้ำน สวน และไร่นำ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 เดือน ถึงจะบริโภคหรือจ ำหน่ำยได้ จงึเป็นตวับ่งชีค้วำมอดุมสมบูรณ์ของดิน 
ถ้ำดินแห้งผำก ไมม่ีจลุินทรีย์ ไมม่ีหญ้ำ ไมม่ีแมลง ไก่พืน้เมืองจะแคระแกรน ผอม อกแหลม ป่วยเป็นโรคได้ง่ำย ถ้ำดินดีมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ มีหญ้ำสด มีแมลงฯลฯ ไก่พืน้เมืองก็จะเจริญเติบโต อ้วน แข็งแรง มีควำมต้ำนทำนโรคและ         ใช้
ต้นทนุในกำรเลีย้งดตู ่ำ ดงันัน้กำรสง่เสริมกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองในทิศทำงท่ีถกูต้องก็จะก่อเกิดประโยชน์อย่ำงยัง่ยืน 

ประโยชน์ของการเลีย้งไก่พืน้เมืองแบบยั่งยืน 

1. เป็นแหลง่อำหำรโปรตีนท่ีมีคณุภำพทัง้เนือ้และไข่ 
2. เพ่ิมรำยได้ เน่ืองจำกไก่พืน้เมืองรำคำดี และมีโอกำสเพ่ิมมลูคำ่ได้สงู 10-1,000 เท่ำตวั 
3. ดินดีมีควำมสมบรูณ์ ปลกูพืชใดก็งอกงำม 
4.  มีพืชผกัสมนุไพรอดุมสมบรูณ์ 
5. สง่เสริมให้รักษำบริเวณบ้ำนให้สะอำด ทัง้แหลง่น ำ้และขยะมลูฝอย 
6. สง่เสริมใช้เวลำวำ่งให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลอบำยมขุ สรุำและยำเสพติด 
7. สง่เสริมสขุภำพจิต เลีย้งเป็นเพ่ือนเป็นสตัว์สวยงำม 
8. สง่เสริมกำรก ำจดัแมลงโดยวิธีธรรมชำติ ลดกำรเสี่ยงภยัจำกสำรเคมี 
9. สง่เสริมกำรลด ละเลิก อบำยมขุ กำรพนนัและกำรทรมำนสตัว์ 
10. สง่เสริมควำมแข็งแกร่งของชมุชนด้วยกำรรวมกลุม่เป็นชมรมฯ และกำรจดัตลำดนดัชุมชน มีสินค้ำอปุโภค 

บริโภค จำกผู้ผลิตท่ีสดใหม ่รำคำยตุิธรรม สูผู่้บริโภคในชมุชนนัน้ ๆ 
  กรมปศสุตัว์ (2550) รำยงำนวำ่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยได้มีกำรพฒันำมำตัง้แตปี่2532 มีเกษตรกรและ

องค์กรพัฒนำเอกชนได้พัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรรมทำงเลือกเพ่ือหำแนวทำงกำรท ำกำรเกษตรท่ีส่งเสริมให้เกิดกำร
พฒันำอย่ำงยัง่ยืนจึงได้เกิดเครือข่ำยกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรธรรมชำติ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ และเกษตรอินทรีย์ เกิดปรำชญ์ชำวบ้ำนและกลุ่มเกษตรกรท่ีด ำเนินกำรเรียนรู้กำรพึ่งพำตนเองในปัจจยักำรผลิต
จำกธรรมชำติสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบกำรท ำเกษตรอินทรีย์ ผลของกำรท ำเกษตรอินทรีย์ ท ำให้เกิดกำรพฒันำท่ีสมดลุ
ทัง้ 3  ด้ำน คือ ควำมยัง่ยืนทำงเศรษฐกิจ  ควำมยัง่ยืนทำงสงัคม  และ ควำมยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อม    

  ชนวน  รัตนวรำหะ (2550) ให้ควำมหมำยของระบบกำรเกษตร (Farming  System) คือ หลักกำรควำม
สมดลุทำงนิเวศวิทยำของธรรมชำติมำประยกุต์ใช้เพ่ือจดักำรผลิตกำรเกษตร โดยผสมผสำนกิจกรรมควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของพืช ปศสุตัว์ ประมง  ป่ำไม้  อื่นๆ ให้เกิดกำรเกือ้กลูและหมนุเวียนใช้ทรัพยำกรในระบบนิเวศของไร่นำให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ หลีกเลีย้งกำรใช้ปัจจยักำรผลิตท่ีต้องน ำเข้ำจำกภำยนอกฟำร์ม ปฏิเสธกำรใช้ปัจจยัท่ีเป็นสำรเคมี
สังเครำะห์  เช่น ปุ๋ ยเคมี  สำรก ำจัดศัตรูพืช  ฮอร์โมน  สำรปฏิชีวนะ  รวมทัง้ไม่ใช้พันธุ์ ท่ีผ่ำนกำรปรับเปลี่ยนทำง
พนัธุกรรม (Genetically  Modified  Organisms) ทัง้นีเ้พ่ือให้ผลผลิตท่ีเป็น อำหำร  ยำรักษำโรค  และเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ี
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สะอำดและปลอดภยัต่อสขุภำพของผู้บริโภค อนุรักษ์และปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรเกษตรไปพร้อมๆ กบักำรพฒันำ
สงัคมและเศรษฐกิจอย่ำงยัง่ยืน 

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) (2552) ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของกำรเกษตร
อินทรีย์ไว้ดงันี ้ เป็นระบบกำรท ำฟำร์มท่ีให้ควำมส ำคญัของกำรเพ่ิมประสิทธิภำพโดยกำรจดัระบบนิเวศ มำกกวำ่กำรใช้
ปัจจัยกำรผลิตจำกภำยนอกฟำร์ม เป็นระบบท่ีให้ควำมส ำคัญในศักยภำพและผลกระทบของกำรเกษตรท่ีมีต่อ 
สิ่งแวดล้อม และสงัคม โยงดเว้นกำรใช้ปัจจยักำรผลิตท่ีเป็นสำรเคมี  

กรมปศสุตัว์ (2547)  ได้ศกึษำองค์ควำมรู้กำรใช้สมนุไพรดแูลสขุภำพ และ รักษำโรคโค-กระบือ พบว่ำ     องค์
ควำมรู้ต ำรับยำรักษำโรค จ ำนวน 513 ต ำรับ ตำมกลุ่มอำกำรของโรค 36 อำกำร มีสมุนไพรท่ีใช้ในต ำรับเป็นพืช
สมนุไพร 472 ชนิด เป็นสตัว์ 16 ชนิด และอื่นๆ 116 ชนิด 

กรมปศสุตัว์ (2550) ได้ให้ควำมหมำยของปศุสตัว์อินทรีย์ (Organic  Livestock) หมำยถึง ระบบกำรจัดกำร
กำรผลิตปศุสัตว์ ท่ีมีควำมสัมพันธ์กลมกลืน ระหว่ำงผืนดินพืชและสัตว์ท่ีเหมำะสมเป็นไปตำมควำมต้องกำรทำง
สรีรวิทยำและพฤติกรรมสตัว์ท่ีท ำให้เกิดควำมเครียดตอ่สตัว์น้อยท่ีสดุสง่เสริมให้สตัว์มีสขุภำพดีเน้นกำรป้องกนัโรคโดย
อำศยักำรจดักำรฟำร์มท่ีดีหลีกเลี่ยงกำรใช้ยำและสำรเคมี  

กรมปศุสตัว์ (2553) เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรเลีย้งปศุสตัว์  หมำยถึง กำรผลิตโดยเน้นกำรพึ่งพำตนเอง ใช้ 
ปศสุตัว์เพ่ือลดรำยจ่ำยเพ่ือสร้ำงเนือ้และไข่ส ำหรับกำรบริโภค เม่ือผลผลิตเพ่ิมขึน้ก็จะแจกจ่ำยและจ ำหน่ำยเพ่ือสร้ำง
รำยได้และใช้ปศุสัตว์เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้ มกันให้กับตนเองและครอบครัวโดยเศรษฐกิจพอเพียงใน ระดับบุคคลนัน้ คือ 
ควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงไม่เดือดร้อนมีควำมเป็นอยู่อย่ำงประมำณตน ตำมฐำนะ ตำมอตัภำพและท่ี
ส ำคญัไม่หลงใหลไปตำมกระแสของวตัถุนิยม มีอิสรภำพ เสรีภำพไม่พันธนำกำรอยู่กับสิ่งใดหำกกล่ำวโดยสรุป คือ   
หนักลบัมำยดึเส้นทำงสำยกลำงในกำรด ำรงชีวิต 

ยอดชำย ทองไทยนันท์ (2550) รำยงำนว่ำ ปศุสัตว์กับระดบัเศรษฐกิจพอเพียง จะพบในกำรเลีย้งสัตว์ของ
เกษตรกรรำยย่อยในประเทศท่ีก ำลงัพฒันำ 

 
ชนิดสตัว์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

เศรษฐกิจ สงัคม กำยภำพ 
สิ่งแวด 
ล้อม 

มนษุย์ 

สตัว์ปีก - ขำยไข่ เนือ้ ตวัสตัว์ - เกิดกำรเชื่อมโยงติดตอ่กนั - - ปุ๋ ย - เนือ้ ไข่  เพื่อบริโภค 
สกุร - ขำยเนือ้ ตวัสตัว์ 

- ทรัพย์สิน 
- - - ปุ๋ ย - เนือ้ เพื่อบริโภค 

แพะ แกะ - ขำยเนือ้ นม หนงั ตวัสตัว์ 
- ทรัพย์สิน 

- เกิดกำรเชื่อมโยงติดตอ่กนั 
- แสดงฐำนะ 

- - ปุ๋ ย - เนือ้ นม  เพ่ือบริโภค 

โค-กระบือ - ขำยเนือ้ นม หนงั ตวัสตัว์ 
   ใช้แรงงำน 
- ทรัพย์สิน 

- เกิดกำรเชื่อมโยงติดตอ่กนั 
- แสดงฐำนะ 

- แรงงำนใน 
กำรปลกูพืช 
- ใช้ในกำรขนสง่ 

- ปุ๋ ย - เนือ้ นม  เพ่ือบริโภค 

ท่ีมำ  : ยอดชำย  ทองไทยนนัท์ (2550) 
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ยอดชำย (2551)  รำยงำนว่ำ กำรใช้น ำ้หมกัชีวภำพเพ่ือกำรบริโภคของมนุษย์กบักำรผลิตน ำ้หมกัพืชท่ีใช้ใน
กำรเกษตร มีหลกักำรเช่นเดียวกนั แต่มีข้อมลูจำกกำรศกึษำท่ีชดัเจนกว่ำ จึงน ำเสนอเพ่ือให้เห็นประโยชน์ของน ำ้หมกัท่ี
มีตอ่กำรให้สตัว์กินได้ และอำจเป็นประโยชน์ในกำรผลิตเป็นสินค้ำชมุชนได้เช่น 

1. เป็นตวัต้ำนออกซิเดชัน (antioxidant)  สำรท่ีมีอยู่ในน ำ้หมกัชีวภำพท่ีได้จำกกระบวนกำรสร้ำงและสลำย 
(metabolism) ของจลุินทรีย์ต่ำงๆและวตัถดุิบท่ีใช้หมกัมีสรรพคณุเป็นตวัต้ำนออกซิเดชนัท่ียบัยัง้กำรเติมออกซิเจนหรือ
กำรออกซิไดส์( oxidation ) ก ำจดักำรเกิดของอนุมลูอิสระ (free radicals) ท่ีมีคณุสมบัติท ำให้เซลล์ร่ำงกำยเสื่อมหรือ
เสียหำย 

2. ฤทธ์ิต้ำนจุลชีพ  ผลจำกกำรทดสอบพบว่ำน ำ้หมักชีวภำพมีฤทธ์ิต้ำนจุลินทรีย์สำยพันธุ์มำตรฐำนท่ีเป็น
ตวัแทนของจลุินทรีย์ในระบบทำงเดินอำหำรที่สำมำรถก่อให้เกิดอนัตรำยเมื่อได้รับเข้ำไปในร่ำงกำยได้แก่แบคทีเรีย  
อี  โ ค ไ ล  (E.coli)  ส แ ต ฟิ โล ค อ ก คั ส  อ อ เ รี ย ส  (Staphylococcus aureus)  ซู โ ด โม แ น ส  แ อ รู จิ โ น ซ ำ 
(Pseudomonasaeruginosa)  บำซิลลสั ซีเรียส (Bacillus cereus) และยีส แคนดิดำ อลับิแคน (Candida abicasn) 
กำรมีฤทธ์ิต้ำนใกล้เคียงกบัยำมำตรฐำน 

3. เป็นสำรเสริมชีวนะ (probiotic)  สำรเสริมชีวนะ เป็น เชือ้จุลินทรีย์เดี่ยวหรือผสมท่ีมีชีวิต และเมื่อมีกำร
น ำมำใช้กับสัตว์หรือคนจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ ท่ีได้รับโดยช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของพฤกษำชำติจุลภำคพืน้เมือง  
(indigenous microflora) แบคทีเรียท่ีสร้ำงกรดแลคติกดงักล่ำวเป็นแบคทีเรียกลุ่มสำรเสริมชีวนะ มีคุณสมบัติท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อร่ำงกำยของสิ่งมีชีวิตท่ีอำศยัอยู่ โดยแพร่พนัธุ์และอำศยัอยู่บริเวณผิวทำงเดินของระบบย่อยอำหำรท ำให้
จลุินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดผลเสียตอ่ร่ำงกำยเจริญเติบโตและเกำะท่ีผนงัล ำไส้ได้ยำก ท ำให้เชือ้ อีโคไล ถกูขบัออกจำกร่ำงกำย
ได้มำกขึน้ สำมำรถสร้ำงเอนไซม์แลคเตสและอะไมเลสได้ ท ำให้กำรย่อยอำหำรดีขึน้ และสำมำรถผลิตสำรท่ีออกฤทธ์ิใน
กำรท ำลำยจลุินทรีย์ท่ีท ำให้เกิดโรคหรือแบคเทริโอซิน (bacteriocin) หรือสร้ำงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ียบัยัง้แบคทีเรีย
ในล ำไส้ท่ีท ำให้เกิดโรคได้แก่ ซำลโมเนลลำ (Samoella)ชิเจลลำ (Shigella) หรือ คลอสตริเดียม  สแตปไฟโลคอคไค 
(Clostridium staphylococci) 

รำชำวดี (2546) ได้ศกึษำผลกำรเสริมหวัเชือ้จุลินทรีย์ผสม หวัเชือ้จลุินทรีย์น ำ้สกดัชีวภำพจำกพืชและสตัว์ใน
ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ ในอำหำรไก่ไข่ต่อสมรรถภำพกำรผลิตและคุณภำพไข่ พบว่ำ ไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ไข่ ปริมำณ
อำหำรที่กิน แตม่ีผลท ำให้สีของไข่แดงเข้มขึน้ และปริมำณไข่ขำวเพ่ิมขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ( P < 0.05 ) 

พงษ์พนัธ์ (2553) และ โชคชยั (2547) รำยงำน วิธีกำรใช้น ำ้หมกัชีวภำพจำกเนือ้สตัว์ ร่วมกบัน ำ้หมกัชีวภำพ
จำกพืชสีเขียว ผลไม้  พืชสมนุไพร แคลเซี่ยมจำกเปลือกไข่  ฟอสฟอรัสจำกถ่ำนกระดกูสตัว์  และน ำ้หมกัเชือ้จลุินทรีย์
จำกน ำ้ซำวข้ำว(นมเปรีย้ว) จ ำนวนอย่ำงละ   2  ช้อน (20 ซซี)ี ตอ่น ำ้ 10 ลิตร จะท ำให้สตัว์มีสขุภำพท่ีดี ให้ผลผลิตเพ่ิม
มำกขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั พิณซอ (ม.ป.ป) แนะน ำให้ใช้น ำ้หมกั 

ชีวภำพจ ำนวน 1 : 500  หรือ น ำ้หมักชีวภำพ 20 ซีซี ต่อน ำ้ 10 ลิตร ผสมน ำ้ให้ไก่กินทุกวันจะท ำให้ไก่มี
สขุภำพท่ีดี แข็งแรง  ไข่ดก และมีอตัรำกำรตำยต ่ำลง  เช่นเดียวกบั ชนวน  (2550) แนะน ำให้ใช้น ำ้หมกัชีวภำพผสมน ำ้ 
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จ ำนวน 1 : 1000   หรือ น ำ้หมกัชีวภำพ 10 ซีซี ต่อน ำ้ 10 ลิตร ใช้เลีย้งสตัว์เช่น สกุร เป็ด ไก่ จะท ำให้ระบบกำร  ย่อย
อำหำรของสตัว์มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  (มกอช.) (2552) รำยงำนว่ำได้สนับสนุนกำรจัดตัง้ 
“ตลำดสีเขียว” ตำมโครงกำรส่งเสริมและพฒันำกำรผลิตและช่องทำงจ ำหน่ำยผลผลิตของเกษตรกรท่ีปรับเข้ำสู่ระบบ
กำรผลิตเกษตรอินทรีย์ตำมมำตรฐำน ในปี 2552 (ด ำเนินกำรในจังหวดัพิษณุโลก และยโสธร) และโครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำตลำดสีเขียวส ำหรับเป็นช่องทำงจ ำหน่ำยสินค้ำและผลิตผลของเกษตรกรท่ีเข้ำสู่ระบบกำรผลิตเกษตร
อินทรีย์และเกษตรอินทรีย์วิถีพืน้บ้ำน ปี 2554 (ด ำเนินกำรในจงัหวดัหนองคำย เพชรบรีุ และเชียงรำย) โดยม ี
วตัถปุระสงค์กำรด ำเนินกำรโครงกำร ดงันี ้

1.เพ่ือสง่เสริมและพฒันำตลำดสีเขียวส ำหรับเป็นช่องทำงจ ำหน่ำยสินค้ำผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในระยะ
ปรับเปลี่ยนและผลิตผลเกษตรอินทรีย์วิถีพืน้บ้ำน 

2.เพ่ือให้ผู้บริโภคในพืน้ท่ีสำมำรถเข้ำถงึสินค้ำเกษตรอินทรีย์ของชมุชน 
3.เพ่ือให้มีเกษตรกรรำยย่อยรำยใหมท่ัง้ท่ีเข้ำสูร่ะบบมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์วิถีพืน้บ้ำน              
4.เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดกำรสื่อสำรและปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคท ำให้เกิดควำมเข้ำใจ

และเช่ือมัน่ในสินค้ำเพ่ิมขึน้ 
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้ำอินทรีย์และสินค้ำปลอดสำรพิษในรูปแบบตลำดสีเขียว       สิ่ง

ส ำคญัของตลำดสีเขียวคือกำรค ำนึงถึงกระบวนกำรกำรผลิตแหลง่ท่ีมำของวตัถุดิบในผลิตภณัฑ์ซึง่เป็นมิตรกบัสขุภำพ
และค ำนงึถงึสิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วยรักษำห่วงโซอ่ำหำรตำมธรรมชำติตอ่ไป  

Green Marketing เป็นกำรตลำดเพ่ือสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกลยุทธ์สร้ำงจิตส ำนึกในยุคท่ีพลังงำนมีรำคำแพง 
สภำพแวดล้อมเป็นพิษกำรก ำจัดขยะท ำได้ยำกขึน้และบทบำทของพลำสติกเข้ำมำแทนท่ีในชีวิตประจ ำวันท ำให้
ผู้บริโภคค ำนึงถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมและเกิดกระแสส ำนึกต่อสภำพแวดล้อมเพ่ิมขึน้เร่ือยๆท ำให้นักกำรตลำดทัง้หลำย
ตำ่งต้องแสวงหำโอกำสทำงกำรตลำดเพ่ือควำมเป็นผู้น ำสร้ำงนวตักรรม 

ควำมแตกต่ำงทำงกำรแข่งขันนอกจำกนัน้ยังต้องมองหำเคร่ืองมือทำงกำรตลำดท่ีคืนก ำไรให้กบัสงัคม  และ
สิ่งแวดล้อมแนวคิดนีท้ ำให้ผู้บริโภคค ำนึงถึงต้นทุนของ "คณุค่ำ"ในกำรเลือกใช้สินค้ำท่ีไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ
ต้องรับผิดชอบต่อสงัคมในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภคและสภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนทำง
กำรตลำดจงึต้องใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยดัและมีประสิทธิภำพอย่ำงจริงจงัมำกขึน้รวมทัง้ยงัต้องส่งเสริมสร้ำงสรรค์ให้
เกิดผลดีตอ่สงัคมกลยทุธ์ Green Marketing มีหลกัคิดอยู่ 6 ประกำร 

1. ธุรกิจต้องท ำในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมใหม่ทัง้ด้ำนข้อกฎหมำย กำรเมืองเทคโนโลยี สงัคม วฒันธรรม 
เรียกอีกอย่ำงวำ่นงึถงึผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร (Stakeholders) 

2. กำรผลิตสินค้ำต้องให้ได้คณุภำพทัง้ตวัสินค้ำและกำรขจดัสิ่งแวดล้อม 
3. ให้ทำงเลือกแก่ประชำชนผู้บริโภคในกำรที่จะได้รับคณุคำ่และคณุประโยชน์ 
4. สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรตลำด 
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5. ดงึสมำคมชมรมสิ่งแวดล้อมมำร่วมมือกนัพฒันำและรับประกนัคณุภำพ 
6. ท ำกำรประชำสมัพนัธ์สร้ำงควำมเข้ำใจอนัดีกบัสงัคมวำ่ธุรกิจมีกำรรักษำสิ่งแวดล้อมซึง่จะท ำให้คณุคำ่ 

ของบริษัทและสินค้ำดีขึน้ 

กำรตลำดสีเขียว เพ่ือสิ่งแวดล้อม  GREEN ENVIRONMENT MARKETING  โดย ดร.ปริญ  ลักษิตำมำศ 
รำยงำนว่ำ กำรตลำดสีเขียว กำรตลำดเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีรัฐบำลทั่วโลกต่ำงให้ควำมส ำคญัต่อกิจกรรมกำรตลำดของ
องค์กรธุรกิจ แม้องค์กรอยักำรของสหรัฐอเมริกำ (FTC) และสมำพนัธ์แห่งชำติ  (ANAG) ได้พฒันำแนวทำงเอกสำรเพ่ือ
ตรวจสอบประเด็นกำรดูแลสิ่งแวดล้อมครบวงจรกำรผลิตถึงผู้ บริโภค  (FTC, 1991,  NAAG , 1990) กำรวิจัยทำง
วิชำกำรตอ่สิ่งแวดล้อมมีปริมำณกำรศกึษำน้อยต่อปัญหำสภำพแวดล้อม ดงันัน้กำรตลำดสีเขียวย่อมมีควำมส ำคญัต่อ
ผู้บริโภคสำกล แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เช่ือว่ำกำรตลำดสีเขียวคือกำรส่งเสริมกำรตลำด  กำรโฆษณำสินค้ำด้วยอ้ำงอิง
ลกัษณะสภำพแวดล้อม  กำรปลอดสำรเคมี  กำรกลบัน ำมำใช้ใหม่  เติมเต็มของเก่ำ  เป็นมิตรกับโอโซน  เป็นมิตรกับ
สภำพแวดล้อม  แต่โดยปกติกำรตลำดสีเขียวเป็นแนวคิดท่ีกว้ำง ท่ีน ำมำประยุกต์ใช้กับสินค้ำส ำหรับผู้ บริโภค  
อุตสำหกรรมและบริกำร  ขณะท่ีกำรตลำดสีเขียวมีควำมส ำคญัย่ิงในช่วงปลำย ค.ศ. 1980 และต้น ค.ศ. 1990  ซึ่ง
สมำคมกำรตลำดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ (AMA) จดักำรประชมุเชิงปฏิบตัิกำร  กำรตลำดเชิงนิเวศ 

กำรตลำดสีเขียวเน้นกำรศกึษำในแง่เอือ้และไมเ่อือ้ของกิจกรรมกำรตลำดท่ีลดมลภำวะเป็นพิษ  กำรสญูเปล่ำ
ของพลงังำนและกำรสญูเปล่ำของทรัพยำกรที่มิใช่พลงังำน แต่มีค ำนิยำมท่ีกว้ำงและรวมถึงองค์ประกอบส ำคญัว่ำ “สี
เขียวหรือกำรตลำดเพ่ือสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกิจกรรมท่ีออกแบบเพ่ือกระจำยและเอือ้ต่อกำรแลกเปลี่ยนเพ่ือ
ตอบสนองควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรดงันัน้ควำมพงึพอใจตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรย่อมสง่ผลกระทบต่อ
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติให้น้อยท่ีสุด หำกแต่ค ำนิยำมดัง้เดิม “กิจกรรมทัง้มวลท่ีออกแบบขึน้เพ่ือกระจำยกำร
แลกเปลี่ยนเพ่ือสร้ำงพึงพอใจให้กบัผู้บริโภค แต่เศรษฐศำสตร์ ระบุกำรศกึษำถึงผู้บริโภคต่อกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีจ ำกดั
เพ่ือสนองควำมต้องกำรที่ไมม่ีสิน้สดุของมนษุย์ ซึง่ถกเถียงวำ่โลกเป็นทรัพยำกรเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้อย่ำงไร้ขอบเขตฉะนัน้
กำรตลำดสีเขียวจึงมองถึงกิจกรรมกำรตลำดท่ีใช้ทรัพยำกรอย่ำงจ ำกัดอย่ำงไร   เพ่ือสนองควำมพึงพอใจของควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคทัง้ปัจเจกและอตุสำหกรรม ขณะเดียวกนัต้องบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรด้วย  องค์กรธุรกิจเร่ิม
ให้ควำมส ำคัญและประยุกต์ใช้กำรตลำดสี เขียวด้วยเหตุผล 5 ประกำร  (1) เป็นโอกำสเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ (2) 
องค์กรธุรกิจเช่ือว่ำพันธะทำงศีลธรรมเป็นควำมรับผิดชอบทำงสงัคม(3) รัฐบำลบังคับให้องค์กรธุรกิจรับผิดชอบต่อ
สงัคม (4) กิจกรรมสภำพแวดล้อมจำกคู่แข่งบังคับให้เปลี่ยนกิจกรรมกำรตลำดเพ่ือสิ่งแวดล้อม  (5) ปัจจัยต้นทุนท่ี
สมัพนัธ์กบักำรก ำจดัของเสียหรือลดกำรใช้วตัถบุงัคบัให้องค์กรธุรกิจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ผู้บริโภคสำกลตำ่งก็ให้ควำมสนใจและระวงัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติดงัปรำกฏงำนวิจยัในปี       ค.ศ.
1992 ศึกษำ 14 ประเทศ ร้อยละ 50 ของผู้บริโภคในแต่ละประเทศยกเว้นสิงค์โปร์ ต่ำงตระหนักถึงสภำพแวดล้อม 
กำรศึกษำท่ีประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ. 1994 พบว่ำร้อยละ 84.6 ของกลุ่มตัวอย่ำง เช่ือว่ำผู้ บริโภคทุกคนต้อง
รับผิดชอบต่อกำรปกป้องสภำพแวดล้อม  นอกจำกนีร้้อยละ  80  ชีแ้นะว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมถึง
พฤติกรรมกำรซือ้  ด้วยเหตผุลอนรัุกษ์สภำพแวดล้อม นอกจำกนีล้กัษณะเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมสร้ำงจดุแข็งทำงธุรกิจ
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มำกกว่ำองค์กรธุรกิจท่ีมิได้ใส่ใจในประเด็นนี  ้(กรณี McDonald’s เก่ียวกับกล่องบรรจุสินค้ำ  กำรจับปลำทูน่ำ และ
ปลำวำฬเกิดติดร่ำงแหโดยบังเอิญ) องค์กรธุรกิจเร่ิมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสภำพแวดล้อมในฐำนะสมำชิก
ชมุชนกำรใช้สภำพแวดล้อมเพ่ือเป็นวตัถุประสงค์เป็นเคร่ืองมือกำรตลำด  แต่องค์กรเช่น Walt  Disney มีโปรแกรมกำร
จดักำรของเสีย  แต่ก็ไม่เคยน ำมำโปรโมทกบัผู้มำเท่ียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำรตลำด ขณะท่ีรัฐบำลต่ำงเร่ิม
ออกกฎหมำยสภำพแวดล้อมเพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบตัิเพ่ือกำรควบคุมกำรใช้กำรตลำดสีเขียว  สมำพนัธ์กำรปฏิบตัิทำง
กำรค้ำของประเทศออสเตรเลีย  สมำพันธ์กำรค้ำสหรัฐอเมริกำ  และกำรออกกฎระเบียบเสนอโดยสมำคมอยักำรแห่ง
อเมริกำให้เสนอข้อมูลข่ำวสำรท่ีเหมำะสมเพ่ือประเมินสิ่งท่ีธุรกิจเสนอด้ำนสภำพแวดล้อมแนวทำงกำรปฏบัติโดยรัฐ
ตำ่งๆ ในสหรัฐอเมริกำ เก่ียวกบัควบคมุกิจกรรมกำรตลำดตอ่สภำพแวดล้อม  

สีเขียวแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ Green - Greener และ Greenest โดยแต่ละระดบัจะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค
และกำรอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมแตกตำ่งกนัดงัตอ่ไปนีค้ือระดบัGreen คือธุรกิจท่ีมีผลิตภณัฑ์บริกำรหรือกระบวนกำร   ผลิต
สินค้ำของตนเองท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกกวำ่ผู้ผลิตอื่นๆ   ฝ่ำยกำรตลำดจะใช้ข้อนีเ้ป็นตวัสร้ำงจดุเดน่ของแบรนด์ 
และ Differentiation หรือควำมแตกต่ำงจำกแบรนด์อื่น   เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำประหยัดพลังงำน ท่ีมีเบอร์ 5 เป็น
สญัลกัษณ์  รถยนต์ท่ีใช้พลงังำนทดแทนน ำ้มนั เช่นกำซ LPG  กำซ NGV เคร่ืองส ำอำงบำงแบรนด์ชูประเด็นว่ำไม่ใช้
สตัว์ในกำรทดลอง  ผักปลอดสำรพิษมีขำยมำกขึน้ตำมซูเปอร์มำร์เก็ตท่ีมีกำรใช้ถุงกระดำษแทนถุงพลำสติกแต่ถึงแม้
สินค้ำหรือบริกำรของแบรนด์จะช่วยเร่ืองอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมแตเ่กณฑ์กำรวดัผลก็ยงัต้องดท่ีูยอดขำยสินค้ำ Greener 

เมื่อเปรียบเทียบกับกำรตลำดระดบัGreen  แล้วนัน้Greener มีจุดประสงค์มำกกว่ำกำรท ำแค่ยอดขำย  แต่
หวงัผลด้ำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยแท้จริงโดยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมำร่วมมือกนัเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้และกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรมำกขึน้  เช่น  นอกจำกขำยรถยนต์ประหยัดพลงังำนแล้วยังมีกำรรณรงค์ให้คนใช้รถอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบมำกขึน้  มีกำรจดักิจกรรมวนัเช็คสภำพรถ และให้ควำมรู้ว่ำกำรหมัน่ตรวจสภำพรถ จะประหยดัน ำ้มนัและ
ลดปริมำณไอเสียท่ีปล่อยออกมำสู่อำกำศด้วย  ดงันัน้ตวัวดัในท่ีนีจ้ึงมีทัง้ยอดขำยและจ ำนวนคนท่ีมำร่วมกิจกรรมผล
พลอยได้อีกอย่ำงหนึ่งคือช่วยส่งเสริมกำรบริหำรควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ (CRM) ด้วย Greenestขณะท่ีกำรตลำดระดบั 
Green คือกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีมีควำมเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  ระดบั Greener คือกำรสง่เสริมให้เกิดควำม
ร่วมมือหรือเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรใช้สินค้ำหรือบริกำร  ระดบั Greenest จะเป็นระดบัท่ีก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่และ
ก่อให้ เกิดควำมเปลี่ยนแปลงขึน้ ในสังคมด้วยแนวโน้มดังกล่ำวนีจ้ะท ำให้มีอนำคตท่ีสดใสส ำหรับแบรนด์ 
ผลิตภัณฑ์  และธุรกิจท่ีใช้Green Marketingเพรำะอะไรท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นโอกำสดีต่อธุรกิจเช่นกันแต่สิ่งท่ีต้อง
ค ำนึงถึงเสมอคือ ในกำรท ำGreen Marketingควำมน่ำเช่ือถือเป็นปัจจัยส ำคัญกำรพูดเกินควำมจริงเป็นสิ่งต้องห้ำม
เพรำะเป็นกำรสร้ำงควำมคำดหวงัท่ีเป็นจริงไปไม่ได้และต้องเลือกสื่อท่ีได้รับควำมเช่ือถือจำกผู้คนองค์กรใหญ่ๆอำจจะ
ใช้แคมเพญโฆษณำหลักและกำรท ำ PR ประชำสัมพันธ์เพ่ือเน้นพันธกิจขององค์กรต่อกำรท ำให้สิ่งแวดล้อมดีขึน้
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกำรซือ้สินค้ำมำกขึน้เพรำะมีควำมห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึน้นัน่ย่อมหมำยถงึกำร
ขยำยตวัของตลำดส ำหรับสินค้ำและบริกำรที่ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรรับผิดชอบตอ่สงัคม 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=Green%20Marketing
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=Green%20Marketing
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ตลำดสีเขียวในนำม Thai Green Market นี เ้กิดขึน้มำจำกแนวคิดของกำรเกษตรอินทรีย์อันเป็นระบบ
กำรเกษตรท่ีให้ประโยชน์กบัทุกๆ ฝ่ำย ซึง่เกษตรอินทรีย์นัน้เป็นกระบวนกำรผลิตอำหำรด้วยวิธีดัง้เดิมแบบธรรมชำติท่ี
ไม่ต้องใช้สำรเคมีใดๆ เข้ำมำรบกวน มีกระบวนกำรปลูกและเก็บเก่ียว รวมถึงกำรเจริญเติบโตตำมธรรมชำติ ท ำให้ได้
ผลิตภณัฑ์จำกธรรมชำติอย่ำงแท้จริง ได้รสชำติท่ีอร่อย และไม่ก่อให้เกิดอนัตรำยกบักำรบริโภค ในขณะเดียวกนัเกษตร
อินทรีย์นัน้ก็ไม่ท ำลำยสภำพแวดล้อม และไม่ท ำให้ธรรมชำติเสียสมดุลย์อีกด้วย ซึ่งกำรเกิดตลำดสีเขียวขึน้นัน้ก็เพ่ือ
สร้ำง “เครือข่ำยตลำดสีเขียว” ท่ีจะเป็นสื่อกลำงในกำรเช่ือมโยงและขยำยควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่ำน
ระบบกำรสง่เสริมตำ่งๆ เพ่ือให้ตลำดนัน้เกิดควำมยัง่ยืน โดยระบบนีจ้ะประกอบไปด้วย  

Green Product ผลิตภัณฑ์เขียว ท่ีผลิตโดยกรรมวิธีธรรมชำติ ท่ีไม่มีสำรเคมีเจือปน รวมไปถึงกระบวนกำร
เพำะปลกูท่ีไมม่ีสำรพิษใดๆ เป็นกำรดแูลโดยระบบนิเวศน์ของธรรมชำติเอง  

Green Business Producer ซึ่งผลิตภัณฑ์เขียว นีก้็จะก่อให้เกิดผู้ผลิต   ท่ีใส่ใจในกำรผลผลิตและใส่ใจใน
สภำพแวดล้อมไปในตวั  

Green Consumer  กำรบริโภคผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์นีก้็จะเป็นประโยชน์ต่อสขุภำพร่ำงกำยเป็นอย่ำงมำก 
และน่ีก็ท ำให้เกิดวัฎจักรของตลำด ท่ีผู้ บริโภคนัน้ก็จะท ำให้เกิดผู้ ผลิต ซึ่งก็จะเกิดสมดุลย์ในตลำด รวมไปถึงสร้ำง
สมดลุย์ธรรมชำติไปในตวัด้วย  
Green Community ซึ่งกำรบริโภคเขียวๆ กันทัง้ระบบนีเ้อง ก็จะก่อให้เกิดสังคมสีเขียวท่ียั่งยืน ซึ่งผู้ ได้รับประโยชน์
ทัง้หลำยทัง้มวลนัน้นอกจำกโลกแล้วก็คือมนษุย์  
              ระบบกำรตลำดแบบเกษตรอินทรย์นัน้มีควำมหมำยมำกกว่ำ ก ำไร-ขำดทุน แตห่มำยถึงกำรสร้ำงสขุภำวะใน
กำรผลิตและบริโภคเพ่ือให้เกิดสงัคมท่ีมีสขุภำวะนัน่เอง แล้วก็ยงัช่วยปลกูฝังให้คนที่อยู่ในกระบวนกำรนีม้ีส ำนกึต่อกำร
รับผิดชอบกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำกขึน้ด้วย ท่ีส ำคญัท่ีสดุเมื่อธรรมชำติและมนุษย์สมดุลย์กนั มนุษย์ลดกำร
ท ำลำยและเอำเปรียบธรรมชำติ โลกสมดลุย์ขึน้ ปัญหำต่ำงๆ ก็คงจะลดลง โดยตลำดสีเขียว หรือ Thai Green Market 
นัน้ มีเครือข่ำยอยู่ทัว่ประเทศไทย ซึง่เครือข่ำยนีจ้ะมีผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือป้อนตลำด โดยกำรผลิตนัน้จะผลิตเพ่ือ
ตอบสนองตำมจ ำนวนสมำชิกเท่ำนัน้ ไมผ่ลิตจนเหลือและล้นตลำดจนกลำยเป็นขยะทำงอำหำร ผลผลิตทำงกำรเกษตร
นัน้จะเน้นควำมสดใหมใ่นกำรบริโภคเพ่ือให้ได้คณุประโยชน์ท่ีมำกท่ีสดุอีกด้วย ดงันัน้ผู้ ท่ีจะต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรนีก้็
สำมำรถสมคัรเป็นสมำชิกเพ่ือรับผลผลิตทำงกำรเกษตรได้ ส่วนทำงด้ำนเกษตรกรนัน้ก็จะผลิตพืชผลตำมฤดกูำลและ
ควำมเหมำะสมเพ่ือป้อนตลำด (ไม่ปลูกนอกฤดูกำลท่ีมีกำรดูแลสูงท ำให้เปลืองทรัพยำกรมำกมำย รวมถึงกำรใช้
สำรเคมีด้วย) ดงันัน้สมำชิกทกุคนก็จะได้ทำนผกัผลไม้ตำมฤดกูำลที่อร่อยและ  ผลผลิตทำงกำรเกษตรนัน้จะถกูสง่ไปยงั
จุดรับต่ำงๆ ท่ีสมำชิกลงควำมประสงค์ท่ีจะรับผลผลิตไว้ ซึ่งจะมีกำรก ำหนดวนัรับส่งให้กับสมำชิกอย่ำงแน่นอน สิ่ง
เหลำ่นีเ้องท่ีท ำให้วฎัจกัรของกระบวนกำรสีเขียวเกิดกำรหมนุเวียนและขบัเคลื่อน ผู้ผลิตไมต้่องกดดนักบักำรตลำดและ
กำรผลิตเพ่ือกำรแข่งขนั โดยหนัมำใสใ่จในวิธีกำรผลิตอย่ำงมีคณุภำพแทน และผู้บริโภคก็มีผู้ผลิตท่ีจะผลิตอำหำรสง่ให้
โดยตรง เรียกว่ำมีตลำดรองรับทัง้สองฝ่ำย ซึ่งจุดนีเ้องท่ีจะสร้ำงควำมสมดุลให้เกิดขึน้ในตลำดสีเขียวนี ้(ท่ีมำ : 
http://www.volunteerspirit.org/node/464) 
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ประสิทธ์ิ ศรีส่อง และจ ำนงค์ จงัอินทร์. (2557). ได้ศกึษำปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จและควำมพึงพอใจของ
ผู้บริโภค ในตลำดสีเขียว ของพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง พบวำ่เกษตรกรจะน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยในตลำด
สีเขียว เฉลี่ย 4.6 ครัง้ต่อเดือน  โดยส่วนมำก มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิต เฉลี่ย 1,074.9  บำทต่อรำยต่อครัง้   
ทัง้นีเ้ห็นว่ำปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมตลำดสีเขียว ในระดบัมำก ได้แก่ กำรบริหำรจดักำร
ตลำดสีเขียว  = 3.92   ควำมเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรกร   = 3.67   และ เกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำไปจ ำหน่ำยใน
ตลำดสีเขียว   = 3.54   ส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของประชำชนตอ่ตลำดสีเขียว  ส่วนมำกเป็นเพศ
หญิง  มีอำยุเฉลี่ย 42.5 ปี จ ำนวนครัง้ท่ีซือ้สินค้ำในตลำดสีเขียวเฉลี่ย 3.5 ครัง้ต่อเดือน และ ภำพรวมมีควำมพึงพอใจ
ตอ่ตลำดสีเขียวในระดบัปำนกลำง  =  3.49   

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กำรด ำเนินงำนวิจัยในครัง้นีเ้ป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ ในกำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์   
ปศสุตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียวของเกษตรกรในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั ดงันี ้
1. ประชากร ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำ คือ เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีมีกำรเลีย้งไก่

พืน้เมืองอินทรีย์ และจ ำหน่ำยผลผลิตในตลำดสีเขียว ของเกษตรกรพืน้ท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 
ประกอบด้วยจงัหวดัร้อยเอ็ด สุรินทร์ จงัหวดัยโสธร นครรำชสีมำ อ ำนำจเจริญ และชยัภูมิ รวมกลุ่มเกษตรกรทัง้หมด 
10 แห่ง จ ำนวนเกษตรกรทัง้หมด 275 รำย 

2. กลุ่มตัวอย่าง กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง จำกเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีมีกำร
เลีย้งไก่พืน้เมืองอินทรีย์ และจ ำหน่ำยผลผลิตในตลำดสีเขียวของเกษตรกรพืน้ท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 
ประกอบด้วยจังหวดัร้อยเอ็ด สุรินทร์ จังหวดัยโสธร นครรำชสีมำ อ ำนำจเจริญ และชยัภูมิ รวมกลุ่มเกษตรกรทัง้หมด 10 
กลุม่ ใช้สตูรค ำนวณขนำดของกลุม่ตวัอย่ำงของ ทำโร่ ยำมำเน่ (Yamane: 1976) อ้ำงถงึใน ศิริพงษ์ พงษ์วิชยั (2546) ดงันี ้ 

ขนำดของกลุม่ตวัอย่ำง n   =           N 
         1+Ne2 

เม่ือ n   = ขนำดของกลุม่ตวัอย่ำง 
N   = ขนำดของประชำกร 
e   = ควำมคลำดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดขึน้ 

ในกำรศกึษำครัง้นี ้ ก ำหนดระดบันยัส ำคญัท่ี 0.05 โดยยอมให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนขึน้ได้ร้อยละ 5 
จะได้ขนำดของกลุม่ตวัอย่ำง ดงันี ้

ขนำดของกลุม่ตวัอย่ำง =   275 
   1 + 275 (0.05)2    

 =  163 รำย 
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ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

จังหวัด จ านวนกลุ่ม/ตลาดสีเขียว  
(กลุ่ม /แห่ง) 

จ านวนประชากร
ทัง้หมด (ราย) 

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 
(ราย) 

ร้อยเอด็ กลุม่ปศสุตัว์อินทรีย์บ้ำนส ำรำญ ต ำบลหนองแคน
อ ำเภอปทมุรัตต์ 

29 17 

ร้อยเอด็ กลุม่ปศสุตัว์อินทรีย์บ้ำนโพนฮำด ต ำบลดงคร่ังน้อย 
อ ำเภอเกษตรวิสยั 

26 15 

ร้อยเอด็ กลุม่ปศสุตัว์อินทรีย์บ้ำนดอนแคน ต ำบลป่ำสงัข์ 
อ ำเภอจตรุพกัตรพิมำน 

25 15 

สริุนทร์ กลุม่อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมบ้ำนทพัไทย  
อ ำเภอปรำสำท 

21 12 

สริุนทร์ กลุม่เลีย้งสตัว์บ้ำนโคกตะเคียน  
อ ำเภอกำบเชิง 

30 18 

สริุนทร์ กลุม่เลีย้งสตัว์บ้ำนกระทม อ ำเภอเมือง 30 18 
ยโสธร กลุม่ปศสุตัว์อินทรีย์สนัติสขุ  

อ ำเภอกดุชมุ 
19 11 

นครรำชสีมำ กลุม่ปศสุตัว์อินทรีย์ อ ำเภอบวัใหญ่ 30 18 
อ ำนำจเจริญ กลุม่ปศสุตัว์อินทรีย์โนนหนำมแท่ง  

อ ำเภอเสนำงคนิคมและกลุม่เกษตรกรปลำค้ำว 
อ ำเภอเมือง 

40 24 

ชยัภมู ิ กลุม่ปศสุตัว์อินทรีย์บ้ำนบวั  
อ ำเภอเกษตรสมบรูณ์ 

25 15 

รวม 10 275 163 
ท่ีมำ : ท ำเนียบกลุม่เกษตรกรปศสุตัว์อินทรีย์ กรมปศสุตัว์ (2553) 

3.การจัดเกบ็ข้อมูล  
3.1 ชนิดของเคร่ืองมือ กำรเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือน ำมำวิเครำะห์ผลกำรศกึษำครัง้นี  ้ใช้แบบสอบถำม ในกำร

เก็บข้อมลูจำกกลุ่มตวัอย่ำง (Interview schedule) แบบมีโครงสร้ำงท่ีก ำหนดค ำถำมและค ำตอบให้เลือกเรียงเนือ้หำ
ตำมวตัถปุระสงค์ 

3.2 องค์ประกอบของเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศกึษำเป็นแบบสอบถำมเกษตรกร โดยมีลกัษณะค ำถำมทัง้      แบบ
เปิด (Open questions) และปิด (Closed questions) ประกอบด้วย 
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐำนทัว่ไป 
ตอนท่ี 2 ข้อมลูกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ 

ตอนท่ี 3 ข้อมลูกำรด ำเนินงำนและบริหำรจดักำรตลำดสีเขียว 
ตอนท่ี 4 ปัญหำ อปุสรรค และ ข้อเสนอแนะ 

3.3 กำรตรวจสอบคณุภำพของเคร่ืองมือ โดย 
ก. ตรวจสอบควำมตรงเชิงเนือ้หำ (Content Validity) 
ข. ตรวจสอบควำมเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือ โดยน ำแบบสอบถำมท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลอง

ใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่ำงในพืน้ท่ี  จ ำนวน 30 คน แล้วน ำมำวิเครำะห์หำควำมเช่ือมั่นตำมวิธีของ ครอนบำซ 
(Cronbach) หำคำ่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่ำ  

4. วิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป โดยใช้ค่ำสถิติพืน้ฐำน ได้แก่ ค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ, ค่ำต ่ำสุด 
ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย, ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน, วิเครำะห์ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อกำรกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ไก่พืน้เมืองอินทรีย์ในตลำดสีเขียว โดยกำรวิเครำะห์ถดถอยพห ุ(multiple regression analysis)  

5. สรุปผล กำรเขียนรำยงำน  และ  น ำเสนอ 
              ผลท่ีได้จำกกำรจดัเก็บและวิเครำะห์ข้อมลู น ำไปจดัท ำเป็นรำยงำนผลกำรศกึษำ ตำมรูปแบบกำร         เขียน
ผลงำนวิชำกำร เพ่ือน ำเสนอเนือ้หำข้อมลูอย่ำงครบถ้วน ให้แก่ผู้สนใจได้ศกึษำและเลือกน ำผลกำรศกึษำไปใช้ให้   เกิด
ประโยชน์ในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์   โดยเผยแพร่รำยงำนผลกำรศึกษำในรูปแบบเอกสำร
งำน วิ จั ย  แ ล ะ  ใน เวบ ไซ ด์ ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะพัฒ น ำก ำรป ศุ สั ต ว์ ท่ี  3  จั งห วัด อ ำน ำจ เจ ริญ  (http://trub-
ubt.dld.go.th/home11.html)   
 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย และ อภปิรายผล 

            ผลกำรวิจัย และ อภิปรำยผล  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลพืน้ฐำนทั่วไปของเกษตรกร  2) ข้อมูล
สภำพกำรผลิตไก่พืน้เมือง 3) ข้อมลูปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ และ 4) ปัญหำอปุสรรคใน
กำรผลิตไก่พืน้เมืองและกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียว โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของเกษตรกร 
พบวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำมสว่นมำกร้อยละ 59.5 เป็นเพศหญิง  มีอำยเุฉลี่ย 52.07 ปี กำรศกึษำสว่นมำก ร้อย

ละ 38.7 เรียนจบชัน้ประถมศกึษำตอนต้น  มีพืน้ท่ีท ำกำรเกษตร รวมเฉลี่ย 24.32 ไร่ตอ่รำย   มีพืน้ท่ีเลีย้งปศสุตัว์ เฉลี่ย 
1.26 ไร่ต่อรำย และร้อยละ 50.3 มีรูปแบบท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน รองลงมำ เกษตรเชิงเด่ียวไร่นำสวนผสม และ 
ทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 20.2 ,19.6 , 9.8 ตำมล ำดับ   มีจ ำนวนแรงงำนในครอบครัวท ำกำรเกษตร  เฉลี่ย  2.54 รำยต่อ
ครอบครัว   ข้อมลูทำงเศรษฐกิจในรอบปีท่ีผ่ำนมำ เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรเลีย้งสตัว์ เฉลี่ย 26,841.73 บำทต่อรำย
ต่อปี  โดยเกษตรกรทุกรำยจะเลีย้งไก่พืน้เมือง  รองลงมำเลีย้งโคเนือ้   ไก่ไข่  เป็ดเทศ  เป็ดไข่  สุกร กระบือ และอื่นๆ  

http://trub-ubt.dld.go.th/home11.html
http://trub-ubt.dld.go.th/home11.html
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ร้อยละ 62.6 , 43.6 , 34.4 , 29.4 , 23.3 ,15.3  และ 17.8  ตำมล ำดบั   มีจ ำนวนไก่พืน้เมืองท่ีเลีย้งเฉลี่ยพ่อพนัธุ์   3.41  
ตวัตอ่รำย  แมพ่นัธุ์ 8.31 ตวัตอ่รำย  ไก่พืน้เมืองรุ่น-ขนุ 14.79 ตวัต่อรำย  ไก่พืน้เมืองเลก็ 19.25   ตวัตอ่รำย  และลกูไก่  
15.44  ตวัต่อรำย  ร้อยละ 95.1 มีวตัถุประสงค์เลีย้งไก่พืน้เมืองเพ่ือจ ำหน่ำยและบริโภคในครัวเรือน  ร้อยละ 90.8 มี
เป้ำหมำยในกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองขนุจ ำหน่ำย รองลงมำ ผลิตลกูไก่จ ำหน่ำย และ เกมกีฬำ ร้อยละ 19.6 , 9.2 ตำมล ำดบั 
ชนิดผลผลิตท่ีน ำไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว ส่วนมำกร้อยละ 73.0 จะน ำพืชผักชนิดต่ำงๆ ตำมฤดูกำลไปจ ำหน่ำย 
รองลงมำ ผลผลิตสัตว์ อำหำรท่ีหำได้จำกธรรมชำติ  ปลำ และผลผลิตอื่นๆ ร้อยละ 69.3, 44.2 37.4 และ 8.6 
ตำมล ำดบั โดยผลผลิตด้ำนปศสุตัว์ ท่ีน ำไปจ ำหน่ำยมำกท่ีสุดร้อยละ 66.9 เป็นเนือ้ไก่พืน้เมือง รองลงมำเป็นไข่ไก่ ไก่
พืน้เมือง ไข่เป็ด เป็ดเทศ เนือ้เป็ด และผลผลิตอื่นๆ ร้อยละ 33.1, 26.4, 24.5 , 20.9  14.1  และ 7.4  ตำมล ำดบั ชนิด
สินค้ำไก่พืน้เมืองท่ีน ำไปจ ำหน่ำย ร้อยละ 66.3 เกษตรกรจะน ำเนือ้ไก่พืน้เมืองไปจ ำหน่ำย รองลงมำ ไก่พืน้เมืองมีชีวิต 
ไข่ไก่พืน้เมือง และแปรรูปเป็นอำหำรส ำเร็จรูป ร้อยละ 39.3, 17.2, 7.4 ตำมล ำดบั ส ำหรับกำรน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยใน
ตลำดสีเขียวร้อยละ 31.9 จะน ำไปจ ำหน่ำย 3-4 ครัง้ต่อเดือน เฉลี่ย 5.0 ครัง้ต่อเดือน โดยส่วนมำก ร้อยละ 63.7 มี
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตน้อยกวำ่ 1,000 บำทต่อรำยต่อครัง้ สงูสดุ 4,000  บำท ต ่ำสดุ 100 บำท เฉลี่ย 866.12 
บำทตอ่รำยตอ่ครัง้ ดงัแสดงในตำรำงท่ี 2 

ผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำ กำรท ำเกษตรอินทรีย์เพ่ือผลิตอำหำรปลอดภัยสู่ผู้ บริโภคนัน้  เกษตรกรจะท ำ
กำรเกษตรแบบผสมผสำน เช่น กำรท ำนำ  กำรปลกูพืชผกั  เลีย้งสตัว์  เลีย้งปลำ โดยให้กิจกรรมตำ่งๆ สำมำรถเกือ้กูล
สนบัสนนุซึง่กนัและกนั เพ่ือช่วยลดต้นทนุกำรผลิต  อำทิกำรน ำเศษพืชผกัมำเลีย้งสตัว์ กำรท ำน ำ้หมกัชีวภำพเลีย้งสตัว์   
กำรท ำพืชอำหำรหมกัเลีย้งสตัว์  กำรใช้มลูสตัว์เป็นอำหำรปลำ และใส่แปลงกำรเกษตร ผลผลิตท่ีเกษตรกรน ำออกมำ
จ ำหน่ำยจึงประกอบไปด้วย  ข้ำวอินทรีย์  พืชผักชนิดต่ำงๆตำมฤดูกำล   ปลำ   เนือ้สตัว์  ไข่เป็ด  ไข่ไก่  และสัตว์ท่ี
เกษตรกรจะเลีย้งทุกครัวเรือนได้แก่ ไก่พืน้เมือง เน่ืองจำกเป็นสตัว์ท่ีเลีย้งง่ำย หำกินอำหำรเก่ง ขยำยพนัธุ์เร็ว เกษตรกร
จะฆ่ำช ำแหละไปขำยร่วมกบัสินค้ำอื่น ในขณะเดียวกนัก็มีเกษตรกรเลีย้งไก่ไข่ เป็ดไข่แบบปลอ่ยอิสระ เพ่ือน ำไข่ไปขำย
รองรับควำมต้องกำรของผู้บริโภค อีกทำงหนึ่ง    และเกษตรกรส่วนมำกจะท ำกำรเกษตรตำมก ำลงัควำมสำมำรถและ
ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ผลผลิตท่ีได้ก็จะมีมำกน้อยต่ำงกัน รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิตก็ต่ำงกันไปตัง้แต่ 100  - 4,000 
บำท  ถ้ำเกษตรกรรักษำคุณภำพสินค้ำ และสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ตลำดสีเขียวจะเป็นแหล่งจ ำหน่ำย
ผลผลิตท่ีสร้ำงรำยได้ท่ียั่งยืนให้แก่เกษตรกร   สอดคล้องกับกำรศึกษำของประสิทธ์ิ ศรีส่อง และ จ ำนงค์ จังอินทร์ 
(2557)   ท่ีได้ศึกษำ ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จและควำมพึงพอใจของผู้ บริโภค  ในตลำดสีเขียว ของพืน้ท่ีภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง พบว่ำ  ชนิดผลผลิตท่ีน ำไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว  ส่วนมำก เกษตรกรจะ  น ำพืชผัก
ชนิดต่ำงๆตำมฤดูกำลไปจ ำหน่ำย รองลงมำ เป็นอำหำรท่ีหำได้จำกธรรมชำติ   ผลผลิตสตัว์  ปลำ และผลผลิตอื่นๆ  
ตำมล ำดบั  โดยผลผลิตด้ำนปศสุตัว์ ท่ีน ำไปจ ำหน่ำยมำกท่ีสดุ เป็นเนือ้ไก่พืน้เมือง  รองลงมำเป็นไข่ไก่ เนือ้เป็ด  ไข่เป็ด 
และเนือ้สกุร ตำมล ำดบั  ส ำหรับกำรน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว จะน ำไปจ ำหน่ำย เฉลี่ย  4.6  ครัง้ต่อเดือน  
โดยสว่นมำก มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิต เฉลี่ย 1,074.9  บำทตอ่รำยตอ่ครัง้    
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2. ข้อมูลสภาพการผลิตไก่พืน้เมือง  

2.1  ข้อมูลพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ 
พบวำ่ เกษตรกรร้อยละ 85.9  จะเลีย้งไก่พนัธุ์พืน้เมืองอย่ำงเดียว รองลงมำเลีย้งไก่ลกูผสมพืน้เมือง และ อื่นๆ 

ร้อยละ  47.9, 1.8  ตำมล ำดบั กำรตดัสินใจเลีย้งไก่พืน้เมืองร้อยละ 89.6   เห็นวำ่ไก่พืน้เมืองเลีย้งง่ำย รองลงมำ เลีย้ง
ตำมควำมต้องกำรของตลำด  ให้ผลผลิตสงู และอื่น  ร้อยละ  57.1, 26.4, 3.0  ตำมล ำดบั  เกษตรกรร้อยละ 79.1 จะมี
กำรคดัเลือกไก่พืน้เมืองไว้ส ำหรับเลีย้งเป็นพ่อแม่พันธุ์  โดยพิจำรณำจำกสขุภำพสตัว์  รูปร่ำงดี  ให้ลูกดกเลีย้งลูกเก่ง   
และ อื่นๆ  ร้อยละ  85.3, 79.1, 67.4 และอื่นๆ 9.3  ตำมล ำดบั  ส ำหรับกำรผสมพนัธุ์ไก่พืน้เมือง เกษตรกรร้อยละ 66.3 
จะผสมแบบฝงูใหญ่ปล่อยเลีย้งตำมธรรมชำติ  โดยร้อยละ 49.7 มีสดัสว่นจ ำนวนไก่พืน้เมืองเพศผู้   1 ตวั  ตอ่เพศเมีย 4  
ตวั    เกษตรกรร้อยละ 63.8  มีกำรเปลี่ยนพ่อพนัธุ์และแมพ่นัธุ์เพ่ือป้องกนัผสมเลือดชิดในฝงู ซึง่ร้อยละ 38.5 จะเปลี่ยน
ปีละครัง้ รองลงมำ  สองปี  สำมปี และมำกกวำ่สำมปี  ร้อยละ  28.8,  25.0, 7.7  ตำมล ำดบั ดงัแสดงในตำรำงท่ี 3 

2.2  ข้อมูลการเลีย้งการจัดการอาหารไก่พืน้เมือง 
พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 63.2 ใช้อำหำรส ำเร็จรูปร่วมกบัวตัถุดิบในท้องถ่ิน รองลงมำใช้วตัถุดิบอำหำรสตัว์ใน

ท้องถ่ิน และ อำหำรส ำเร็จรูป ร้อยละ  62.0 , 6.1  ตำมล ำดบั  เกษตรกรร้อยละ  76.7  ใช้แหลง่วตัถดุิบอำหำรสตัว์     ท่ี
ได้มำในสวนของตนเองอย่ำงเดียว และวตัถุดิบอำหำรสตัว์ท่ีมีเป็นของตนเองเรียงจำกมำกไปน้อยได้แก่  ข้ำวเปลือก 
ข้ำวสำร  ปลำยข้ำว  ร ำ  ในส่วนของวตัถุดิบอำหำรสตัว์ท่ีน ำเข้ำจำกข้ำงนอกเรียงจำกมำกไปน้อยได้แก่  ร ำ  ปลำยข้ำว  
มนัส ำปะหลงั ข้ำวเปลือก   ร้อยละ 51.5 ใช้แหลง่น ำ้ในกำรเลีย้งสตัว์จำกบ่อน ำ้ รองลงมำ น ำ้ประปำ  น ำ้บำดำล    ร้อย
ละ 48.5,  45.4  ตำมล ำดบั ดงัแสดงในตำรำงท่ี 4 

2.3  ข้อมูลการจัดการโรงเรือน 
พบว่ำเกษตรกรทัง้หมดจะมีโรงเรือนเลีย้งไก่พืน้เมือง ลกัษณะรูปแบบโรงเรือนร้อยละ 44.8 เป็นแบบหน้ำจั่ว 

รองลงมำ หมำแหงน และหมำแหงนกลำย ร้อยละ 44.2, 11.0 ตำมล ำดบั โดยร้อยละ 55.8  มีสดัสว่นของพืน้ท่ีโรงเรือน
ตอ่กำรเลีย้งไก่พืน้เมืองจ ำนวน 1-3 ตวัต่อตำรำงเมตร วสัดท่ีุใช้ท ำโรงเรือนแยกได้ดงันี ้พืน้คอก ร้อยละ 92.0 เป็นพืน้ดิน 
วสัดรุองพืน้คอก ร้อยละ 76.7 ไม่ได้ใช้วสัดรุองพืน้คอก หลงัคำร้อยละ 57.1 มงุด้วยสงักะสี และผนงักัน้โรงเรือน ร้อยละ 
52.1 จะใช้ไม้ไผ่ ส ำหรับรูปแบบกำรเลีย้ง เกษตรกรร้อยละ 52.8 จะปลอ่ยเลีย้งไก่พืน้เมืองตอนกลำงวนัเสริมอำหำรใน
ตอนเย็น รองลงมำ ปล่อยเลีย้งตำมธรรมชำติตลอดเวลำ เลีย้งขังในคอกสลับกับปล่อยเป็นบำงครัง้ และขังในคอก
ตลอดเวลำ  ร้อยละ 39.9, 6.1 , 1.2  ตำมล ำดบั โดยส่วนมำกร้อยละ 39.9  มีพืน้ท่ีปล่อยเลีย้งไก่พืน้เมืองมำกกว่ำ 6  
ตำรำงเมตร ต่อตวั และร้อยละ 53.4 บริเวณปลอ่ยเลีย้งมีหญ้ำหรือพืชสีเขียวให้ไก่กิน       อย่ำงอิสระดงัแสดงในตำรำง
ท่ี 5 

2.4  ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคไก่พืน้เมือง 
กำรใช้สำรสกดัชีวภำพเลีย้งสตัว์ พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 55.2 มีกำรท ำสำรสกดัชีวภำพเลีย้งสตัว์ ร้อยละ 67.7 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย และร้อยละ 32.2 ลดกำรใช้สำรเคมี ร้อยละ 77.7 ใช้ประโยชน์เพ่ือช่วยเสริมสร้ำง
สขุภำพสตัว์  รองลงมำ ลดกลิ่น  รักษำโรคสตัว์  ช่วยกำรเจริญเติบโต ย่อยสลำยวสัดพืุน้คอก ไลแ่มลง และอื่น ร้อยละ 
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70.0, 66.7, 56.7 , 46.6, 34.4 , 20.0  ตำมล ำดบั ร้อยละ 91.1 มีรูปแบบกำรใช้โดยผสมน ำ้ให้สตัว์กิน รองลงมำ พ่น
บริเวณคอก ผสมอำหำร ให้กินโดยตรง พ่นบนตวัสตัว์ และอื่น ร้อยละ 74.4, 65.5, 36.6 , 21.1, 16.6  ตำมล ำดบั ร้อย
ละ 94.4 ใช้สตูรสำรสกดัชีวภำพจำกพืชสีเขียวมำกท่ีสดุ รองลงมำ  ผลไม้  และ เนือ้สตัว์  ร้อยละ 62.2, 55.5 ตำมล ำดบั 

กำรใช้สมุนไพรพบว่ำเกษตรกรร้อยละ 52.1 มีกำรใช้สมุนไพรเลีย้งสตัว์ ร้อยละ 98.8 มีวตัถุประสงค์เพ่ือลด
ค่ำใช้จ่ำย และร้อยละ 88.2 ลดกำรใช้สำรเคมี ร้อยละ 94.1 ใช้ประโยชน์เพ่ือช่วยเสริมสร้ำงสุขภำพสัตว์ รองลงมำ 
รักษำโรคสตัว์ ลดกลิ่น ช่วยกำรเจริญเติบโต ไล่แมลง และอื่น ร้อยละ 92.9, 84.7, 72.9 , 69.4, 18.8  ตำมล ำดบั ร้อย
ละ 97.6  มีรูปแบบกำรใช้โดยผสมน ำ้ให้สตัว์กิน รองลงมำ ผสมอำหำร ทำบำดแผล กลิ่นหอมระเหย ให้กินโดยตรงและ
อื่น ร้อยละ 84.7, 41.2, 41.2 , 30.6  ตำมล ำดับ แหล่งของสมุนไพรเลีย้งสัตว์ร้อยละ 76.4 ปลูกเอง โดยชนิดพืช
สมนุไพรที่ปลกูเองร้อยละ 96.4 จะปลกูบอระเพ็ด รองลงมำ ตะไคร้หอม ขมิน้ชนั ข่ำ ฟ้ำทะลำยโจร และ อื่นๆ  ร้อยละ  
95.3 , 90.6 , 89.4, 82.4 และ 34.1  ตำมล ำดบั  

กำรท ำวคัซีนไก่พืน้เมือง ร้อยละ 49.6  จะท ำไม่สม ่ำเสมอ รองลงมำไม่ท ำ และ ท ำเป็นประจ ำ ร้อยละ 34.4, 
16.0 ตำมล ำดับ ร้อยละ 63.2 มีสตัว์ปีกตำย สำเหตุจำกป่วยโรคระบำด  จำกศัตรูไก่พืน้เมือง และอุบัติเหตุ ร้อยละ 
52.4, 35.9, 34.9 ตำมล ำดบั  ดงัแสดงในตำรำงท่ี 6 

2.5  ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากการเลีย้งไก่พืน้เมือง 
พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 65.6 จ ำหน่ำยไก่พืน้เมืองจ ำนวน  1-5  ตวัตอ่เดือน และร้อยละ 90.8 ใช้บริโภค จ ำนวน  

1-5  ตวัต่อเดือนเช่นกนั  กำรจ ำหน่ำยร้อยละ 69.3 จ ำหน่ำยให้ผู้สนใจทัว่ไป รองลงมำ ช ำแหละขำยใน   ตลำดสีเขียว  
ขำยให้พ่อค้ำคนกลำง  ช ำแหละขำยในตลำดชุมชน  และอื่นๆ  ร้อยละ 52.8, 33.7, 22.0 , 6.1 ตำมล ำดบั  ซึ่งร้อยละ 
92.0  จะจ ำหน่ำยตำมน ำ้หนักโดยใช้ตำชั่งวัด  รำคำผลผลิตท่ีจ ำหน่ำยลูกไก่พืน้เมือง เฉลี่ย 19.24  บำทต่อตัว ไก่
พืน้เมืองรุ่น-ขุน  80.05  บำทต่อกิโลกรัม  ไก่พืน้เมืองรุ่น-ขุนช ำแหละ  129.90  บำทต่อกิโลกรัม และ ไก่พ่อ-แม่พันธุ์  
312.19  บำทต่อกิโลกรัม  รำยได้เป็นเงินสดเฉลี่ยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ขำยลูกไก่พืน้เมือง  946.00  บำทต่อรำย ไก่
พืน้เมืองรุ่น-ขุน  7,068.22  บำทต่อรำย ไก่พืน้เมืองพ่อ-แม่พันธุ์  2,476.92  บำทต่อรำย และ ขำยมูลไก่    1,733.33  
บำทตอ่รำย คำ่ใช้จ่ำยเฉลี่ยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ซือ้ไก่พืน้เมืองเข้ำฝงู 935.83   บำท  ค่ำอำหำรข้น  2,096.03 บำท  คำ่แร่
ธำตุเสริม 295.83  บำท ค่ำโรงเรือน  738.85  บำท ค่ำท ำวคัซีน  84.00  บำท  ค่ำถ่ำยพยำธิ  119.50 บำท ค่ำรักษำ
สตัว์ป่วย  149.33  บำท  ดงัแสดงในตำรำงท่ี 7 

ผลกำรศกึษำแสดงให้เห็นวำ่ เกษตรกรเลีย้งไก่พืน้เมืองมีวตัถปุระสงค์เพ่ือบริโภคและเหลือจ ำหน่ำยเป็นรำยได้
เสริม เน่ืองจำกว่ำไก่พืน้เมืองเป็นสตัว์ท่ีเลีย้งง่ำยขยำยพนัธุ์เร็ว สำมำรถใช้ผลผลิตและผลพลอยได้จำกกำร  ท ำนำซึ่ง
เป็นอำชีพหลักของเกษตรกรน ำกลับมำใช้เลีย้งได้  เช่น ร ำ ปลำยข้ำว  ข้ำวเปลือก  ข้ำวสำร เป็นต้น  ประกอบกับ
เกษตรกรท่ีท ำกำรเกษตรอินทรีย์ก็จะน ำองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถ่ินน ำมำใช้เลีย้งไก่พืน้เมืองด้วย  เช่นกำรใช้   สำร
สกดัชีวภำพหรือน ำ้หมกัชีวภำพ  และ กำรใช้สมนุไพร มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและลดกำรใช้สำรเคมีเพ่ือไมใ่ห้ผู้
เลีย้งและผู้บริโภคได้รับสำรเคมีตกค้ำงจำกผลิตภัณฑ์ซึง่นบัว่ำเป็นเร่ืองท่ีดีมำกในขบวนกำรผลิต  ปศสุตัว์อินทรีย์ แต่
เกษตรกรก็ยังประสบปัญหำด้ำนสขุภำพสตัว์ เน่ืองจำกไม่ท ำวคัซีนสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคอย่ำงต่อเน่ือง และปัญหำด้ำน



389 
 

ศตัรู เช่น สนุขั แมว นก  เป็นต้น ท ำให้ผลผลิตจำกกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองลดต ่ำลง ดงันัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสำมำรถน ำไปปรับ
แผนในกำรสง่เสริมและพฒันำเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรเลีย้งไก่พืน้เมือง จะท ำให้เกษตรกรมีอำชีพ ท่ีมัน่คงและมีรำยได้จำก
กำรเลีย้งไก่พืน้เมืองเพ่ิมมำกขึน้อย่ำงยัง่ยืน  

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อนิทรีย์  

                 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียว  แบ่งออกเป็น 7  ด้ำน  
ได้แก่  1) ควำมเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร  2) เกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว  3) ประชำชนผู้บริโภค
สินค้ำ  4)ผลผลิตสินค้ำท่ีจ ำหน่ำย  5) กำรประชำสมัพันธ์   6) กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง  และ 7) กำร
บริหำรจดักำรตลำดสีเขียว  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

3.1 ความเข้มแขง็ของกลุ่มเกษตรกร    
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นตอ่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ 

อินทรีย์ในตลำดสีเขียว  ด้ำนควำมเข้มแข็งของกลุม่เกษตรกร  ในระดบัมำกท่ีสดุ ประเดน็ มีคณะกรรมกำรตลำดสีเขียว
ท่ีเข้มแข็ง  = 4.65   และ มีคณะกรรมกำรกลุ่มท่ีเข้มแข็ง  = 4.62   มีควำมคิดเห็นในระดับมำก ประเด็น มี
ข้อบังคบัในกำรผลิตสินค้ำปศสุตัว์อินทรีย์ของกลุ่ม  = 4.01  มีเงินกองทุนส ำหรับบริหำรจดักำรตลำด  = 4.00  มี
จุดสำธิตกำรผลิตหรือศูนย์เรียนรู้ประจ ำกลุ่ม  = 3.90 สมำชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม  = 3.85   โดยรวม
แล้วมีควำมคิดเห็นวำ่ ควำมเข้มแข็งของกลุม่เกษตรกรกรจะมีผลตอ่ควำมส ำเร็จ ในระดบัมำก  = 4.17    

3.2 เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าไปจ าหน่ายในตลาดสีเขียว    
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ อินทรีย์

ในตลำดสีเขียว ในระดบัมำก ประเด็น รำยได้ของเกษตรกรท่ีได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ   = 3.93 เกษตรกรมีควำม
เข้ำใจในกระบวนกำรผลิต  = 3.76 และจ ำนวนเกษตรกรท่ีน ำสินค้ำไปจ ำหน่ำย    = 3.77 โดยรวมแล้วมีควำม
คิดเห็นวำ่ เกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว จะมีผลตอ่ควำมส ำเร็จในระดบัมำก   = 3.84    

 
 
3.3  ประชาชนผู้บริโภคสินค้า 
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ อินทรีย์

ในตลำดสีเขียว ด้ำนประชำชนผู้บริโภคสินค้ำ ในระดับมำกท่ีสุด ประเด็น ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้ำ   
= 4.52  มีควำมคิดเห็นในระดับมำก ประเด็น อำยุ    = 3.53 กำรศึกษำ   = 3.62  รำยได้ของผู้ บริโภค  = 3.52 
อำชีพ  = 3.65  มีควำมคิดเห็น ในระดบัปำนกลำง ประเด็น เพศ  = 3.31  โดยรวมแล้วมีควำมคิดเห็นว่ำ ประชำชน
ผู้บริโภคสินค้ำ จะมีผลตอ่ควำมส ำเร็จ ในระดบัมำก     = 3.69   

3.4  ผลผลิตสินค้าที่จ าหน่าย 
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ อินทรีย์

ในตลำดสีเขียว ด้ำนผลผลิตสินค้ำท่ีจ ำหน่ำย ในระดบัมำกท่ีสุด ประเด็น คุณภำพสินค้ำท่ีจ ำหน่ำย   = 4.82 และ 
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ควำมหลำกหลำยสินค้ำ  = 4.63 มีควำมคิดเห็นในระดับมำก ประเด็น ผลผลิตได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง  = 4.13 ภำชนะบรรจุสินค้ำ   = 3.61 รำคำจ ำหน่ำยสินค้ำ  = 3.82 กำรแปรรูปสินค้ำ  = 3.76 
โดยรวมแล้วมีควำมคิดเห็นวำ่ ผลผลิตสินค้ำ จะมีผลตอ่ควำมส ำเร็จ ในระดบัมำก   = 4.13   

3.5  การประชาสัมพันธ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นตอ่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ใน

ตลำดสีเขียว ด้ำนกำรประชำสมัพันธ์  ในระดบัมำกท่ีสุด ประเด็น  กำรประชำสมัพันธ์ทั่วไป เช่น วิทยุชุมชน โบว์ชัวร์  
ฯลฯภำชนะบรรจุสินค้ำ   = 4.64  มีควำมคิดเห็น ในระดบัมำก ประเด็น กำรประชำสมัพันธ์ขณะท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำ
บริเวณตลำดนดัสีเขียว เช่น ป้ำย สื่อควำมรู้  เคร่ืองเสียงประชำสมัพนัธ์  = 3.80   โดยรวมแล้วมีควำมคิดเห็นวำ่ กำร
ประชำสมัพนัธ์ จะมีผลตอ่ควำมส ำเร็จในระดบัมำก   = 4.22   

3.6  การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ อินทรีย์

ในตลำดสีเขียว ด้ำนกำรสนบัสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง  ในระดบัมำก  ประเด็น  มีกลุ่มเกษตรกรเครือข่ำยให้กำร
สนบัสนุน  = 4.04    มีส่วนรำชกำรให้กำรสนบัสนนุ  = 3.58   มีอปท. ให้กำรสนบัสนุน  = 3.99   โดยรวมแล้วมี
ควำมคิดเห็นวำ่ กำรสนบัสนนุจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จะมีผลตอ่ควำมส ำเร็จในระดบัมำก   = 3.87   

3.7  การบริหารจัดการตลาดสีเขียว 
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ อินทรีย์

ในตลำดสีเขียว ด้ำนกำรบริหำรจดักำรตลำดสีเขียว ในระดบัมำกท่ีสดุ ประเด็น มีกำรคมนำคมสะดวกจำกจดุท่ีผลิตไป
จดุจ ำหน่ำย  = 4.62 ระยะทำงจำกจดุท่ีผลิตไปจดุจ ำหน่ำยไมไ่กลเกินไป  = 4.51 สถำนท่ีจ ำหน่ำย  = 4.75 วนัท่ี
จ ำหน่ำย   = 4.52 มีควำมคิดเห็น ในระดับมำก ประเด็น มีรถขนส่งสินค้ำไปจ ำหน่ำยอย่ำงสะดวก  = 3.65 
ช่วงเวลำท่ีจ ำหน่ำย  = 3.83 อุปกรณ์ท่ีใช้วำงจ ำหน่ำยสินค้ำ  = 3.77  มีเคร่ืองแต่งกำยท่ีเหมำะสม  = 3.88 
จ ำนวนครัง้ในกำรจ ำหน่ำยต่อสปัดำห์  = 3.77  โดยรวมแล้วมีควำมคิดเห็นว่ำ กำรบริหำรจดักำรตลำดสีเขียว จะมี
ผลตอ่ควำมส ำเร็จ ในระดบัมำก  = 4.14   ดงัแสดงในตำรำงท่ี 7 

จำกผลกำรศกึษำ  เกษตรกรเห็นว่ำปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์  ปศสุตัว์อินทรีย์ใน
ตลำดสีเขียวจำกมำกไปหำน้อยได้แก่ กำรประชำสมัพันธ์ ควำมเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร กำรบริหำรจดั กำรตลำด   
สีเขียว ผลผลิตสินค้ำท่ีจ ำหน่ำย กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง  เกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำไปจ ำหน่ำยในตลำด    
สีเขียว และประชำชนผู้บริโภคสินค้ำ เน่ืองจำกตลำดสีเขียว เกิดจำกกลุม่เกษตรกรได้รวมตวักนัผลิต และบริหำรจดักำร
น ำสินค้ำไปจ ำหน่ำยในรูปกลุม่ ดงันัน้ ควำมเข้มแข็งของกลุม่เกษตรกรจึงเป็นส่วนท่ีส ำคญัตอ่ผลส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียว โดยควำมเข้มแข็งของกลุ่มจะส่งผลตอ่ ปัจจยัเก่ียวเน่ืองด้ำนอื่น และมีปัจจยั
สนับสนุนท่ีควรเข้ำมำสนับสนุนกำรท ำงำนของกลุ่ม เช่น กำรประชำสมัพันธ์เก่ียวกับตลำดสีเขียวในด้ำนต่ำงเพ่ือให้
ผู้บริโภคได้มีโอกำสเข้ำถึงผลผลิต กำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำหรือสำรตกค้ำงในผลผลิตก็จะสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่
ผู้บริโภคได้อีกทำงหนึ่ง เช่นกนั สอดคล้องกบักำรศกึษำของประสิทธ์ิ ศรีส่อง และ จ ำนงค์ จงัอินทร์ (2557) ท่ีได้ศกึษำ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จและควำมพึงพอใจของผู้ บริโภค ในตลำดสีเขียว ของพืน้ท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตอนล่ำง พบว่ำ ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมตลำดสีเขียว ในระดบัมำก ได้แก่ กำรบริหำร
จดักำรตลำดสีเขียว  = 3.92 ควำมเข้มแข็งของกลุม่เกษตรกรกร  = 3.67 และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำไปจ ำหน่ำยใน
ตลำดสีเขียว   = 3.54    

4. ปัญหา  อุปสรรคในการผลิตไก่พืน้เมืองอนิทรีย์ และการจ าหน่ายผลผลิตในตลาดสีเขียว 

ปัญหำอปุสรรคในกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ และกำรจ ำหน่ำยผลผลิตในตลำดสีเขียว สำมำรถสรุปปัญหำ
อปุสรรค ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  กำรผลิตไก่พืน้เมือง  กำรจ ำหน่ำย และ กำรบริหำรจัดกำรตลำด  พบว่ำเกษตรกรมี
ปัญหำเรียงล ำดบัจำกมำกไปหำน้อย ดงันี ้

4.1 เกษตรกรร้อยละ  70.6  ขำดควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัโรคระบำดในไก่พืน้เมือง   
4.2 เกษตรกรร้อยละ  68.5  ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ 
4.3 เกษตรกรร้อยละ  45.8  ไมส่ำมำรถเพ่ิมก ำลงัในกำรผลิตสินค้ำปศสุตัว์ได้มำก เน่ืองจำกขำดแคลนอำหำร

สตัว์ท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอินทรีย์ 
4.4 เกษตรกรร้อยละ  59.9 เห็นว่ำ ตลำดสีเขียวขำดกำรประชำสมัพันธ์ให้ผู้บริโภครับทรำบถึงกำรจ ำหน่ำย

ผลผลิตปลอดภยัและขำดป้ำยสื่อชนิดตำ่งๆท่ีจะแสดงให้เห็นกำรผลิตของเกษตรกร 
4.5 เกษตรกรร้อยละ  47.6  เห็นว่ำสถำนท่ีจ ำหน่ำยเป็นตลำดเคลื่อนท่ี เมื่อจ ำหน่ำยเสร็จแล้วก็เก็บอุปกรณ์

กลบัด้วย จงึไมส่ะดวกในกำรจ ำหน่ำย โดยเฉพำะในช่วงฤดฝูน 
4.6 เกษตรกรร้อยละ  45.8  เห็นวำ่ระยะทำงจำกกลุม่ผลิตถงึสถำนท่ีจ ำหน่ำยไกล ท ำให้มีต้นทนุคำ่ขนสง่มำกขึน้ 
จำกผลกำรศกึษำ  เกษตรกรประสบปัญหำกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองด้ำนกำรขำดควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัโรคระบำด

ในไก่พืน้เมืองมำกท่ีสดุ  และจะไมท่ ำวคัซีนตำมโปรแกรม จึงมีสว่นอย่ำงมำกท่ีท ำให้ผลผลิตไก่พืน้เมืองลดลง เจ้ำหน้ำท่ี
ปศสุตัว์ ควรเข้ำไปส่งเสริมเพ่ิมเติม พร้อมจดัตัง้กองทุนเวชภณัฑ์ และมอบหมำยให้ตวัแทนเกษตรกรหรืออำสำปศสุตัว์ 
เป็นผู้ รับผิดชอบกำรท ำวคัซีน 
 
ตารางที่ 2 จ านวน  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ต ่าสุด และสูงสุด ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของเกษตรกร                 
(n=163)                                                    

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
            ชำย 66 40.5 
            หญิง 97 59.5 
2. อำย ุ   
            น้อยกวำ่ 40 ปี 23 14.1 
            41-60 ปี 99 60.7 
            61 ปีขึน้ไป 41 25.2 
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            (เฉลี่ย  52.07  ปี   สงูสดุ 77   ปี  ต ่ำสดุ 21 ปี   )   
3. กำรศกึษำ   
            ไมไ่ด้ศกึษำ 2 1.2 
            ประถมศกึษำต้น 63 38.7 
            ประถมศกึษำปลำย 35 21.5 
            มธัยมศกึษำตอนต้น 13 8.0 
            มธัยมศกึษำตอนปลำย 40 24.5 
            ปวส. / อนปุริญญำ 4 2.5 
            ปริญญำตรีขึน้ไป 6 3.7 
4. สถำนภำพทำงสงัคม 
            ไมม่ ี

 
146 

 
89.5 

            อบต 7 4.3 
            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 7 4.3 
            ผู้ ใหญ่บ้ำน 3 1.8 
5. พืน้ท่ีถือครอง 
            พืน้ท่ีรวม   (เฉลี่ย 24.32 ไร่ สงูสดุ 106 ไร่ ต ่ำสดุ 1 ไร่) 

 
- 

 
- 

            มีเอกสำรสิทธ์ิ   (เฉลี่ย 23.39 ไร่ สงูสดุ 106 ไร่ ต ่ำสดุ 2 ไร่) - - 
            ไมมี่เอกสำรสิทธ์ิ   (เฉลี่ย 8.26 ไร่ สงูสดุ 18 ไร่ ต ่ำสดุ 1 ไร่) - - 
            พืน้ท่ีเช่ำ   (เฉลี่ย 6.29 ไร่ สงูสดุ 30 ไร่ ต ่ำสดุ 1 ไร่) - - 
6. กำรใช้ประโยชน์พืน้ท่ีท ำกำรเกษตรรวม (ไร่)                                                                      
            ท ำนำ   (เฉลี่ย 19.57 ไร่ สงูสดุ 87 ไร่ ต ่ำสดุ 2 ไร่)                                                  - - 
            พืช   (เฉลี่ย 2.88 ไร่ สงูสดุ 20 ไร่ ต ่ำสดุ 0.5 ไร่) - - 
            ปศสุตัว์   (เฉลี่ย 1.26 ไร่ สงูสดุ 2 ไร่ ต ่ำสดุ 0.5 ไร่) - - 
            บ่อปลำ   (เฉลี่ย 1.67 ไร่ สงูสดุ 10 ไร่ ต ่ำสดุ 1 ไร่) - - 
            อื่น   (เฉลี่ย 3.10 ไร่ สงูสดุ 10 ไร่ ต ่ำสดุ 1 ไร่) - - 
7. ท ำกำรเกษตรรูปแบบใด   
            เชิงเดี่ยว        33 20.2 
            ผสมผสำน 82 50.3 
            ทฤษฎีใหม ่ 16 9.8 
            ไร่นำสวนผสม 32 19.6 
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ตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ต ่าสุดและสูงสุดข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของเกษตรกร  (ต่อ) (n=163) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
8. จ ำนวนแรงงำนท่ีใช้ท ำกำรเกษตรรวม (รำย)   
           รวมแรงงำนท ำกำรเกษตร (เฉลี่ย2.54 รำย สงูสดุ 7 รำย ต ่ำสดุ 1รำย)   - - 
            แรงงำนในครอบครัว   (เฉลี่ย 2.54 รำย สงูสดุ 7 รำย ต ่ำสดุ 1 รำย)   - - 
            ลกูจ้ำง  (เฉลี่ย  2.40  รำย  สงูสดุ 5 รำย ต ่ำสดุ 1 รำย) - - 
9. ข้อมลูทำงเศรษฐกิจในรอบปีท่ีผ่ำนมำ   
         รำยได้นอกภำคกำรเกษตร  (เฉลี่ย 67,014.92 บำท สงูสดุ 500,000 บำท ต ่ำสดุ 500 บำท)     
         รำยได้จำกกำรท ำนำ  (เฉลี่ย 61,124.18 บำท สงูสดุ 300,000 บำท ต ่ำสดุ 6,000 บำท)           
         รำยได้จำกกำรเลีย้งสตัว์  (เฉลี่ย 26,841.73 บำท สงูสดุ 150,000  บำท ต ่ำสดุ 1,000 บำท)   
10. ชนิดสตัว์ท่ีเลีย้ง (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
            ไกไ่ข ่ 71 43.6 
            ไก่พืน้เมือง 163 100 
            เป็ดไข ่ 48 29.4 
            เป็ดเทศ 56 34.4 
            สกุร  38 23.3 
            โคเนือ้ 102 62.6 
            กระบือ 25 15.3 
            อื่น 29 17.8 
11. จ ำนวนไก่พืน้เมืองท่ีเลีย้ง (ตวัตอ่รำย)   
           พ่อพนัธุ์   (เฉลี่ย 3.41 ตวั สงูสดุ 15 ตวั ต ่ำสดุ 0 ตวั) - - 
           แมพ่นัธุ์   (เฉลี่ย 8.31 ตวั สงูสดุ 30 ตวั ต ่ำสดุ 1 ตวั) - - 
           ไก่พืน้เมืองรุ่น-ขนุ   (เฉลี่ย 14.79 ตวั สงูสดุ 100 ตวั ต ่ำสดุ 0 ตวั) - - 
           ไก่พืน้เมืองเลก็   (เฉลี่ย 19.25 ตวั สงูสดุ 100 ตวั ต ่ำสดุ 0 ตวั) - - 
            ลกูไก่พืน้เมือง   (เฉลี่ย 15.44 ตวั สงูสดุ 100 ตวั ต ่ำสดุ 0 ตวั) - - 
12. วตัถปุระสงค์กำรผลิต   
           จ ำหน่ำย 1 0.6 
           บริโภค 7 4.3 
           จ ำหน่ำยและบริโภค 155 95.1 
13.  เป้ำหมำยกำรเลีย้ง (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
           ผลิตลกูจ ำหน่ำย 32 19.6 
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           เลีย้งไก่พืน้เมืองขนุจ ำหน่ำย 148 90.8 
           เกมกีฬำ 15 9.2 
14. ชนิดสนิค้ำท่ีน ำไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
            พืชผกั 119 73.0 
            ปลำ 61 37.4 
            อำหำรที่หำได้ตำมธรรมชำติ 72 44.2 
            สตัว์ 113 69.3 
            อื่นๆ 14 8.6 
 
ตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ต ่าสุด และสูงสุด ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของเกษตรกร (ต่อ)(n=163) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
15. ชนิดสนิค้ำปศสุตัว์ ท่ีน ำไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว(ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)  
            ไขไ่ก ่ 54 33.1 
            ไข่เป็ด 40 24.5 
            เนือ้เป็ด 23 14.1 
            เนือ้ไก่พืน้เมือง 109 66.9 
            เป็ดเทศ 34 20.9 
            ไก่พืน้เมือง 43 26.4 
            อื่นๆ 12 7.4 
16. ชนิดสนิค้ำปศสุตัว์ไก่พืน้เมืองท่ีน ำไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
           ไขไ่ก่พืน้เมือง 28 17.2 
           เนือ้ไก่พืน้เมือง 108 66.3 
           ไก่พืน้เมืองมีชีวิต 64 39.3 
           แปรรูปอำหำรส ำเร็จรูป 12 7.4 
17. จ ำนวนครัง้ท่ีน ำสนิค้ำไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียวก่ีครัง้ตอ่เดือน       
            ไมไ่ด้จ ำหน่ำย       

 
39 

 
23.9 

            1-2 ครัง้ 
            3-4 ครัง้ 
            5-6 ครัง้ 
            มำกกวำ่ 6 ครัง้ 
            (เฉลี่ย 5.0  ครัง้   สงูสดุ 16  ครัง้   ต ่ำสดุ 1 ครัง้) 

27 
52 
6 
39 

16.6 
31.9 
3.7 
23.9 
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18. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำในตลำดสีเขียว (บำท) (n=124) 
            1-999  บำท 
            1,000 – 1,999 บำท 
            2,000 -2,999 บำท 
            มำกกวำ่ 3,000 บำท 

 
79 
33 
3 
9 

 
63.7 
26.6 
2.4 
7.3 

            (เฉลี่ย 866.12   บำท  สงูสดุ 4,000  บำท   ต ่ำสดุ 100  บำท)   
 

 
ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละข้อมูลด้านพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ                            (n=163) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. พนัธุ์และกำรปรับปรุงพนัธุ์    
 1.1 พนัธุ์ไก่พืน้เมืองท่ีเลีย้ง (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
           พนัธุ์พืน้เมืองอย่ำงเดียว 140 85.9 
           ลกูผสมพืน้เมือง 78 47.9 
           อื่นๆ 3 1.8 
 1.2. กำรตดัสินใจเลือกพนัธุ์ไกพื่น้เมือง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)   
           ควำมต้องกำรของตลำด 93 57.1 
           เลีย้งง่ำยเหมำะวิถีชีวิต 146 89.6 
           ให้ผลผลิตสงู 43 26.4 
           อื่นๆ 5 3.0 
1.3.  กำรคดัเลือกสตัว์ไว้ใช้เลีย้งและเป็นพ่อแมพ่นัธุ์   
           ไมม่ ี 34 20.9 
           มี   (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ) 129 79.1 

- รูปร่ำงดีโตเร็ว 102 79.1 

- สขุภำพแข็งแรง 110 85.3 

- ให้ลกูดกและเลีย้งลกูเก่ง 87 67.4 

- อื่นๆ 12 9.3 
1.4. รูปแบบกำรผสมพนัธุ์ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
           ผสมฝงูเลก็ 44 27.0 
           ผสมฝงูใหญ่ 30 18.4 
           ผสมฝงูใหญ่ปลอ่ยเลีย้งตำมธรรมชำติ 108 66.3 
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1.5 สดัสว่นจ ำนวนไก่พืน้เมืองเพศผู้ตอ่เพศเมียในกำรผสมพนัธุ์  (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)  
          1 ตอ่ 4 81 49.7 
          1 ตอ่ 5 50 30.7 
          1 ตอ่ 6 15 9.2 
          1 ตอ่ 7 1 0.6 
          อื่นๆ 16 9.8 
1.6 มีกำรเปลี่ยนพ่อพนัธุ์และแมพ่นัธุ์เพ่ือป้องกนัผสมเลือดชิดในฝงูหรือไม่   
           ไมม่ ี 59 36.2 
           มี    104 63.8 

- 1  ปี / ครัง้ 
- 2 ปี / ครัง้ 
- 3 ปี / ครัง้ 
- มำกกวำ่  3 ปี / ครัง้  
 

40 
30 
26 
8 

38.5 
28.8 
25.0 
7.7 

 
 

ตารางที่ 4  จ านวนและร้อยละข้อมูลการเลีย้งการจัดการ อาหารไก่พืน้เมือง                    (n=163) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. กำรให้อำหำร   
 1.1 ประเภทอำหำรใช้เลีย้งสตัว์(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)   
           อำหำรส ำเร็จรูปทัง้หมด 10 6.1 
           อำหำรส ำเร็จรูปร่วมกบัวตัถดุิบในท้องถ่ิน 101 63.2 
           วตัถดุิบในท้องถ่ิน 103 62.0 
 1.2. แหลง่วตัถดุิบอำหำรสตัว์ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
           ในสวนของตนเองอย่ำงเดียว 125 76.7 
           สวนของคนอื่น-สำธำรณะ 47 28.8 
           ซือ้มำ 72 44.2 
           อื่นๆ 4 2.5 
1.3.  วตัถดุิบอำหำรสตัว์ท่ีมีเป็นของตนเอง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)   
           มนัส ำปะหลงั 8 4.9 
           ร ำ 54 33.1 
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           ปลำยข้ำว 94 57.7 
           ข้ำวเปลือก 130 79.8 
           ข้ำวสำร 102 62.6 
           อื่นๆ    20 12.3 
1.4.  วตัถดุิบอำหำรสตัว์ท่ีน ำเข้ำมำจำกข้ำงนอก (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
           มนัส ำปะหลงั 36 22.1 
           ร ำ 120 73.6 
           ปลำยข้ำว 103 63.2 
           หญ้ำ 10 6.1 
           ข้ำวเปลือก 29 17.8 
           ข้ำวสำร 23 14.1 
           อื่นๆ    16 9.8 
1.5  แหลง่น ำ้ใช้เลีย้งสตัว์ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
           น ำ้บำดำล 74 45.4 
           น ำ้ปะปำ 79 48.5 
           บ่อน ำ้ 84 51.5 
           อื่นๆ 25 15.3 

 
 

 
ตารางที่ 5  จ านวนและร้อยละข้อมูลการจัดการโรงเรือนไก่พืน้เมือง                             (n=163) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1.จ ำนวนโรงเรือน (หลงั)     
           1 หลงั 100 61.4 
           2 หลงั 
           3 หลงั 
          มำกกวำ่ 3 หลงั 

40 
14 
9 

24.5 
8.6 
5.5 

2. รูปแบบโรงเรือน   
           หน้ำจัว่ 73 44.8 
           หมำแหงน 72 44.2 
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           หมำแหงนกลำย 18 11.0 
 3. สดัสว่นของพืน้ท่ีโรงเรือนตอ่กำรเลีย้งไก่พืน้เมือง (ตวั ตอ่ ตำรำงเมตร)   
          1-3 ตวั ตอ่ ตำรำงเมตร 91 55.8 
          4- 6 ตวั ตอ่ ตำรำงเมตร 
          มำกกวำ่ 6 ตวั ตอ่ ตำรำงเมตร 

36 
36 

22.1 
22.1 

 4.  วสัดท่ีุใช้ท ำโรงเรือน (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
     4.1 พืน้คอก       

- พืน้ดิน 150 92.0 

- คอนกรีต 8 4.9 

- พืน้ดินและคอนกรีต 5 3.0 
      4.2 วสัดรุองพืน้คอก       

- ไมม่ี 125 76.7 

- หญ้ำแห้ง 7 4.3 

- ฟำงข้ำว 13 8.0 

- แกลบ 18 11.0 
       4.3  หลงัคำ   

- หญ้ำ 61 37.4 

- ฟำงข้ำว 7 4.3 

- สงักะส ี 93 57.1 

- กระเบือ้ง 2 1.2 
      4.4  ผนงัโรงเรือน      (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   

ไมม่ี 
   มี 

19 
144 

11.7 
88.3 

- ไม้ไผ ่ 75 52.1 

- ตำข่ำยไนลอ่น 54 37.5 

- ตำข่ำยเหลก็/ลวด 15 10.4 
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ตารางที่ 5  จ านวนและร้อยละข้อมูลการจัดการโรงเรือนไก่พืน้เมือง (ต่อ)                      (n=163) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
5.  รูปแบบกำรปลอ่ยเลีย้ง   
           ปลอ่ยเลีย้งตำมธรรมชำติตลอดเวลำ 65 39.9 
           ปลอ่ยเลีย้งกลำงวนัเสริมอำหำรในตอนเย็น 86 52.8 
           เลีย้งขงัในคอกสลบักบัปลอ่ยเป็นบำงครัง้ 10 6.1 
           เลีย้งขงัในคอกตลอดเวลำ 2 1.2 
6.  พืน้ท่ีปลอ่ยเลีย้งไก่พืน้เมือง (ตำรำงเมตร/ตวั) 
          1-3 ตำรำงเมตร ตอ่ ตวั 
          4-6 ตำรำงเมตร ตอ่ ตวั 
          มำกกวำ่  6 ตำรำงเมตร ตอ่ ตวั 

 
38 
60 
65 

 
23.3 
36.8 
39.9 

7  บริเวณพืน้ท่ีปลอ่ยเลีย้งมีหญ้ำหรือพืชสีเขียวให้ไก่กินอย่ำงอิสระหรือไม่   
           ไมม่ ี 14 8.6 
           มีบำงครัง้ 62 38.0 
           มีตลอดกำรเลีย้ง 87 53.4 

 
 

ตารางที่ 6  จ านวนและร้อยละข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคไก่พืน้เมือง        (n=163) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
กำรใช้สำรสกดัชีวภำพเลีย้งสตัว์   
1. มีกำรท ำสำรสกดัชีวภำพเลีย้งสตัว์   
         ไมม่ี 73 44.8 
           มี 90 55.2 
2. วตัถปุระสงค์ในกำรใช้สำรสกดัชีวภำพเลีย้งสตัว์   
           ลดคำ่ใช้จ่ำย 61 67.7 
           ลดกำรใช้สำรเคมี 29 32.2 
3.  ประโยชน์ของกำรใช้สำรสกดัชีวภำพเลีย้งสตัว์ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
           ช่วยกำรเจริญเติบโตสตัว์ 51 56.7 
           เสริมสร้ำงสขุภำพสตัว์ 70 77.7 
            รักษำโรคสตัว์ 60 66.7 
            ลดกลิน่ 63 70.0 
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            ไลแ่มลง 31 34.4 
            ย่อยสลำยวสัดพืุน้คอก 42 46.6 
            อื่นๆ 18 20.0 
4  รูปแบบกำรใช้สำรสกดัชีวภำพเลีย้งสตัว์ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)   
            ผสมน ำ้ 82 91.1 
            ผสมอำหำร 59 65.5 
           ให้กินโดยตรง 33 36.6 
            พ่นบริเวณคอก 67 74.4 
            พ่นบนตวัสตัว์ 19 21.1 
            อื่นๆ 15 16.6 
5 สตูรสำรสกดัชีวภำพตำ่งๆท่ีใช้เลีย้งสตัว์    (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
            พืชสีเขียว 85 94.4 
            ผลไม้ 56 62.2 
            เนือ้สตัว์ 50 55.5 
            อื่นๆ 68 75.5 

กำรใช้สมนุไพร   
1 มีกำรใช้สมนุไพรในกำรเลีย้งสตัว์   
          ไมม่ี 78 47.9 
           มี 85 52.1 
 2.   แหลง่ของสมนุไพรเลีย้งสตัว์     (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
          ปลกูเอง 65 76.4 
          ในป่ำชมุชน 56 65.9 
           ซือ้ 19 22.4 
          ท ำเอง 54 63.5 
           อื่นๆ 29 34.1 
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ตารางที่ 6  จ านวนและร้อยละข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคไก่พืน้เมือง (ต่อ)    (n=163) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
3. วตัถปุระสงค์ในกำรใช้สมนุไพรเลีย้งสตัว์    
           ลดต้นทนุกำรผลิต 84 98.8 
           ลดกำรใช้สำรเคมี 75 88.2 
4.  ประโยชน์ของกำรใช้สมนุไพรเลีย้งสตัว์ (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
            ชว่ยกำรเจริญเติบโตสตัว์ 62 72.9 
             เสริมสร้ำงสขุภำพสตัว์ 80 94.1 
             รักษำโรคสตัว์ 79 92.9 
              ลดกลิ่น 72 84.7 
              ไลแ่มลง 59 69.4 
              อ่ืนๆ 16 18.8 
5.  รูปแบบกำรใช้สมนุไพร (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
              ผสมน ำ้ 83 97.6 
              ผสมอำหำร 72 84.7 
              ทำบำดแผล 35 41.2 
              กลิ่นหอมระเหย 35 41.2 
              ให้กินโดยตรง 26 30.6 
6  ชนิดพืชสมนุไพรท่ีปลกูเอง (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
           ตะไคร้หอม 81 95.3 
           บอระเพ็ด 82 96.4 
           ฟ้ำทะลำยโจร 70 82.4 
           ขมิน้ชนั 77 90.6 
            ขำ่ 76 89.4 
            อ่ืนๆ 29 34.1 
7  ชนิดพืชสมนุไพรท่ีน ำจำกท่ีอ่ืนมำใช้ประโยชน์  (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
           ตะไคร้หอม 59     69.4 
           บอระเพ็ด 68     80.0 
           ฟ้ำทะลำยโจร 36 42.4 
           ขมิน้ชนั 25 29.4 
            ขำ่ 21 24.7 
             อ่ืนๆ 15 17.6 
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ตารางที่ 6  จ านวนและร้อยละข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคไก่พืน้เมือง   (ต่อ) (n=163) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
8. กำรท ำวคัซีน   
           ไมม่ ี 56 34.4 
           นำนๆครัง้ 81 49.6 
           ท ำเป็นประจ ำ 26 16.0 
9. ท่ีผ่ำนมำมีสตัว์ปีกป่วยตำยหรือไม ่   
           ไมม่ ี 60 36.8 
            มี (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ) 103 63.2 

- อบุตัิเหต ุ 36 34.9 

- ป่วยโรคระบำด 54 52.4 

- จำกศตัรูไก่พืน้เมือง เช่น สนุขั แมว  นก เป็นต้น 37 35.9 
 

 

ตารางที่ 7  จ านวน ร้อยละค่าเฉล่ีย ต ่าสุด และสูงสุดข้อมูลการใช้ประโยชน์จากการเลีย้งไก่พืน้เมือง(n=163)                        

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. จ ำนวนไก่พืน้เมืองท่ีจ ำหน่ำย  (ตวั/เดือน)   
           1-5 ตวั 107 65.6 
           6-10 ตวั 25 15.3 
           11-15 ตวั 8 4.9 
           มำกกวำ่ 15 ตวั 23 14.1 
 2. จ ำนวนไก่พืน้เมืองท่ีใช้บริโภค   (ตวั/เดือน)   
           1-5 ตวั 148 90.8 
           6-10 ตวั 11 6.7 
           11-15 ตวั 3 1.8 
           มำกกวำ่  15 ตวั 1 0.6 
3.  สถำนท่ีจ ำหน่ำยไก่พืน้เมือง  (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)   
            ขำยให้พ่อค้ำคนกลำง 55 33.7 
            ขำยให้ผู้สนใจทัว่ไป 113 69.3 
            ช ำแหละขำยในตลำดสีเขียว 86 52.8 
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            ช ำแหละขำยในตลำดชมุชน 18 22.0 
            อื่นๆ 10 6.1 
4.  วิธีกำรจ ำหน่ำยไก่พืน้เมือง   
             ประเมินด้วยสำยตำควำมพอใจผู้ซือ้-ขำย 13 8.0 
             ชัง่น ำ้หนกัโดยใช้ตำชัง่ 150 92.0 
5. รำคำผลผลิตไก่พืน้เมือง   

   ลกูไก่พืน้เมือง (เฉลี่ย 19.24   บำท/ตวั  สงูสดุ 100  บำท/ตวั   ต ่ำสดุ 10 บำท/ตวั)              -           - 

   ไก่พืน้เมืองรุ่น-ขนุ   (เฉลี่ย 80.05  บำท/ก.ก สงูสดุ 100 บำท/ก.ก ต ่ำสดุ 60 บำท/ก.ก)      - - 

   ไก่พืน้เมืองรุ่น-ขนุช ำแหละ (เฉลี่ย 129.90 บำท/ก.ก สงูสดุ 150 บำท/ก.ก                        -                         - 
ต ่ำสดุ 100 บำท/ก.ก)       
   ไก่พ่อ-แมพ่นัธุ์ (เฉลี่ย 312.19  บำท/ก.ก สงูสดุ 3,000  บำท/ก.ก  ต ่ำสดุ 80 บำท/ก.ก)     - - 

6. รำยได้เป็นเงินสดในรอบปีท่ีผ่ำนมำ (บำท)   
         ขำยลกูไก่พืน้เมือง (เฉลีย่ 946.00 บำท สงูสดุ 2,000 บำท ต ่ำสดุ 250  บำท) - 
         ขำยไก่พืน้เมืองรุ่น – ขนุ (เฉลี่ย 7,068.22 บำท สงูสดุ 35,000 บำท ต ่ำสดุ 600 บำท) - 
         ขำยพ่อ-แมพ่นัธุ์ (เฉลี่ย 2,476.92 บำท สงูสดุ 16,000 บำท  ต ่ำสดุ 100 บำท)                                     - 
         ขำยมลูไก่พืน้เมือง (เฉลี่ย 1,733.33 บำท สงูสดุ 3,000 บำท ต ่ำสดุ 500 บำท)                                     - 
7.  คำ่ใช้จ่ำยในกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองในรอบปีท่ีผ่ำนมำ (บำท)   
         คำ่ซือ้ไก่พืน้เมืองเข้ำฝงู (เฉลี่ย 935.83  บำท  สงูสดุ 3,500  บำท ต ่ำสดุ 80 บำท) - 
         คำ่อำหำรข้น (เฉลี่ย 2,096.03  บำท  สงูสดุ 10,000  บำท ต ่ำสดุ 300บำท)   - 
         คำ่แร่ธำตเุสริม (เฉลี่ย 295.83  บำท สงูสดุ 500 บำทต ำ่สดุ 50 บำท)    - 
         คำ่จดัท ำโรงเรือน (เฉลี่ย738.75 บำท สงูสดุ 2,000 บำท ต ่ำสดุ 120 บำท)   - 
         คำ่ท ำวคัซีน (เฉลี่ย 84  บำท  สงูสดุ 100  บำท ต ่ำสดุ 20 บำท)    - 
         คำ่ถ่ำยพยำธิ (เฉลี่ย 119.50  บำท สงูสดุ 500  บำท ต ำ่สดุ 10 บำท)    - 
         คำ่รักษำสตัว์ป่วย (เฉลี่ย 149.33  บำท  สงูสดุ 1,000  บำท ต ่ำสดุ 10 บำท)    - 
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ตารางที่ 8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (n=163) 
 
                              

รายละเอียด 
ค่าสถติ ิ  

แปลความหมาย  S.D 
1  ความเข้มแขง็ของกลุ่มเกษตรกร 4.17 0.74 มำก 
 มีคณะกรรมกำรกลุม่ท่ีเข้มแข็ง 4.62 0.67 มำกท่ีสดุ 
 มีคณะกรรมกำรตลำดสีเขียวท่ีเข็มแข็ง 4.65 0.58 มำกท่ีสดุ 
 สมำชิกมีสว่นร่วมในกิจกรรมของกลุม่ 3.85 0.81 มำก 
 มีข้อบงัคบัในกำรผลิตสินค้ำปศสุตัว์อินทรีย์ของกลุม่ 4.01 0.77 มำก 
 มีจดุสำธิตกำรผลิตหรือศนูย์เรียนรู้ประจ ำกลุม่ 3.90 0.73 มำก 
 มีเงินกองทนุส ำหรับบริหำรจดักำรตลำดและกลุม่ 4.00 0.86 มำก 
2  เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าไปจ าหน่ายในตลาด 3.84 0.76 มำก 
 จ ำนวนเกษตรกรท่ีน ำสนิค้ำไปจ ำหน่ำย 3.77 0.65 มำก 
 รำยได้ของเกษตรกรท่ีได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 3.93 0.80 มำก 
 เกษตรกรมีควำมเข้ำใจในขบวนกำรผลิต 3.76 0.78 มำก 
3 ประชาชนผู้บริโภค 3.69 0.66 มำก 

 เพศ 3.31 0.71 ปำนกลำง 
 อำย ุ 3.53 0.57              มำก 
 กำรศกึษำ 3.62 0.55 มำก 
 อำชีพ 3.65 0.57 มำก 
 รำยได้ของผู้บริโภค 3.52 0.72 มำก 
  ควำมพงึพอใจของผู้บริโภคตอ่สินค้ำ 4.52 0.84 มำกท่ีสดุ 
4 ผลผลิตสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 4.13 0.83 มำก 
 รำคำจ ำหน่ำยสินค้ำ      3.82 0.84 มำก 
 ควำมหลำกหลำยสินค้ำ        4.63 0.75 มำกท่ีสดุ 
 กำรแปรรูปสินค้ำ        3.76 0.76 มำก 
 ภำชนะบรรจสุนิค้ำ        3.61 0.93 มำก 
 ผลผลิตได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง        4.13 0.86 มำก 
 คณุภำพสินค้ำท่ีจ ำหน่ำย        4.82 0.79 มำกท่ีสดุ 

 
 

 



405 
 

ตารางที่ 8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (ตอ่)  (n=163)          
                                                                                                                                          
                                

รายละเอียด 
ค่าสถติ ิ  

แปลความหมาย 
 S.D 

5 การประชาสัมพันธ์ 4.22 0.76 มำก 
 กำรประชำสมัพนัธ์ขณะท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำบริเวณตลำดนดัสี
เขียว เช่น ป้ำย สื่อควำมรู้  เคร่ืองเสียงประชำสมัพนัธ์ 

3.80 
 

0.73 มำก 

 กำรประชำสมัพนัธ์ทัว่ไป เช่น วิทยชุมุชน โบว์ชวัร์  ฯลฯ 4.64 0.78 มำกท่ีสดุ 
6  การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.87 0.89 มำก 
 มีสว่นรำชกำรให้กำรสนบัสนนุ 3.58 0.85 มำก 
 มีอปท. ให้กำรสนบัสนนุ 3.99 0.79 มำก 
 มีกลุม่เกษตรกรเครือข่ำยให้กำรสนบัสนนุ 4.04 1.01 มำก 
7 การบริหารจัดการตลาดสีเขียว 4.14 0.83 มำก 
 สถำนท่ีจ ำหน่ำย 4.75 0.83 มำกท่ีสดุ 
 วนั ท่ี จ ำหน่ำย 4.52 0.66 มำกท่ีสดุ 
 ช่วงเวลำท่ีจ ำหน่ำย 3.83 0.64 มำก 
 จ ำนวนครัง้ในกำรจ ำหน่ำยตอ่สปัดำห์ 3.77 0.71 มำก 
 อปุกรณ์ท่ีใช้วำงจ ำหน่ำยสนิค้ำ 3.77 0.93 มำก 
 มีเคร่ืองแตง่กำยท่ีเหมำะสม 3.88 0.94 มำก 
 มีกำรคมนำคมสะดวกจำกจดุท่ีผลิตไปจดุจ ำหน่ำย 4.62 0.76 มำกท่ีสดุ 
 ระยะทำงจำกจดุท่ีผลิตไปจดุจ ำหน่ำยไมไ่กลเกินไป 4.51 1.03 มำกท่ีสดุ 
 มีรถขนสง่สนิค้ำไปจ ำหน่ำยอย่ำงสะดวก 3.65 0.96 มำก 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

    กำรวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์ เพ่ือศกึษำ 1) สภำพกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ 2) ปัจจัยท่ีมีผลในกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ ในตลำดสีเขียว 3) ปัญหำอปุสรรคในกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์ และกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ 
ในตลำดสีเขียว ของเกษตรกรในพืน้ทีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ศึกษำกลุ่มตวัอย่ำงจำกประชำกรท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรปศุสัตว์อินทรีย์ จ ำนวน 163 รำย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภำษณ์ในระหว่ำงเดือน มกรำคม ถึง 
มีนำคม 2558 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป อธิบำยผลกำรศึกษำ ใช้ค่ำสถิติ ควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ยเลข
คณิต คำ่เบ่ียงเบนมำตรฐำน คำ่สงูสดุ คำ่ต ่ำสดุ   สำมำรถสรุปผลกำรวิจยัและข้อเสนอแนะดงันี ้
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1.สรุปผลการการวิจัย 

1. ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของเกษตรกร 
พบวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำมสว่นมำกร้อยละ 59.5 เป็นเพศหญิง  มีอำยเุฉลี่ย 52.07 ปี กำรศกึษำสว่นมำก ร้อย

ละ 38.7 เรียนจบชัน้ประถมศกึษำตอนต้น  มีพืน้ท่ีท ำกำรเกษตร รวมเฉลี่ย 24.32 ไร่ตอ่รำย   มีพืน้ท่ีเลีย้งปศสุตัว์ เฉลี่ย 
1.26 ไร่ต่อรำย และร้อยละ 50.3 มีรูปแบบท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน จ ำนวนแรงงำนในครอบครัว             ท ำ
กำรเกษตร เฉลี่ย 2.54 รำยต่อครอบครัว ข้อมูลทำงเศรษฐกิจในรอบปีท่ีผ่ำนมำ เกษตรกรมีรำยได้จำก              กำร
เลีย้งสตัว์ เฉลี่ย 26,841.73 บำทตอ่รำยต่อปี  โดยเกษตรกรทุกรำยจะเลีย้งไก่พืน้เมือง รองลงมำเลีย้งโคเนือ้ ไก่ไข่ เป็ด
เทศ เป็ดไข่ สุกร กระบือ และอื่นๆ ร้อยละ 62.6, 43.6, 34.4, 29.4 23.3 15.3 และ 17.8 ตำมล ำดับ มีจ ำนวน     ไก่
พืน้เมืองท่ีเลีย้งเฉลี่ย พ่อพนัธุ์ 3.41 ตวัต่อรำย แมพ่นัธุ์ 8.31 ตวัตอ่รำย ไก่พืน้เมืองรุ่น-ขุน 14.79 ตวัตอ่รำย ไก่พืน้เมือง
เลก็ 19.25 ตวัตอ่รำย และลกูไก่ 15.44  ตวัตอ่รำย ร้อยละ 95.1 มีวตัถปุระสงค์เลีย้งไก่พืน้เมืองเพ่ือจ ำหน่ำยและบริโภค
ในครัวเรือน ร้อยละ 90.8 มีเป้ำหมำยในกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองขุนจ ำหน่ำย ชนิดผลผลิตท่ีน ำไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว 
ส่วนมำกร้อยละ 73.0 จะน ำพืชผักชนิดต่ำงๆตำมฤดูกำลไปจ ำหน่ำย รองลงมำ ผลผลิตสัตว์ อำหำรท่ีหำได้จำก
ธรรมชำติ   ปลำ และผลผลิตอื่นๆ ร้อยละ 69.3, 44.2, 37.4 และ 8.6 ตำมล ำดับ โดยผลผลิตด้ำนปศุสัตว์ ท่ีน ำไป
จ ำหน่ำยมำกท่ีสดุร้อยละ 66.9 เป็นเนือ้ไก่พืน้เมือง รองลงมำเป็นไข่ไก่ ไก่พืน้เมือง ไข่เป็ด เป็ดเทศ เนือ้เป็ด และผลผลิต
อื่นๆ ร้อยละ 33.1, 26.4, 24.5, 20.9, 14.1 และ 7.4 ตำมล ำดบั ชนิดสินค้ำไก่พืน้เมืองท่ีน ำไปจ ำหน่ำย ร้อยละ 66.3 
เกษตรกรจะน ำเนือ้ไก่พืน้เมืองไปจ ำหน่ำย รองลงมำ ไก่พืน้เมืองมีชีวิต ไข่ไก่พืน้เมือง  และแปรรูปเป็นอำหำรส ำเร็จรูป 
ร้อยละ 39.3, 17.2, 7.4 ตำมล ำดับ ส ำหรับกำรน ำผลผลิตไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว เฉลี่ย 5.0 ครัง้ต่อเดือน โดย
สว่นมำก ร้อยละ 63.7  มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิต เฉลี่ย 866.12  บำทตอ่รำยตอ่ครัง้    

 

2. ข้อมูลด้านสภาพการผลิตไก่พืน้เมือง  

2.1  ข้อมูลพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ 
            พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 85.9 จะเลีย้งไก่พนัธุ์พืน้เมืองอย่ำงเดียว กำรตดัสินใจเลีย้งไก่พืน้เมืองร้อยละ 89.6 เห็น
วำ่ไก่พืน้เมืองเลีย้งง่ำย รองลงมำ เลีย้งตำมควำมต้องกำรของตลำด ให้ผลผลิตสงู และอื่น  ตำมล ำดบั เกษตรกรร้อยละ 
79.1 จะมีกำรคดัเลือกไก่พืน้เมืองไว้ส ำหรับเลีย้งเป็นพ่อแม่พันธุ์  โดยพิจำรณำจำกสุขภำพสัตว์ รูปร่ำงดี ให้   ลูกดก
เลีย้งลูกเก่ง และอื่นๆ ตำมล ำดบั ส ำหรับกำรผสมพันธุ์ไก่พืน้เมือง เกษตรกรร้อยละ 66.3 จะผสมแบบฝูงใหญ่ปล่อย
เลีย้งตำมธรรมชำติ โดยร้อยละ 49.7 มีสดัส่วนจ ำนวนไก่พืน้เมืองเพศผู้  1 ตวั ต่อเพศเมีย 4 ตวั เกษตรกรร้อยละ 63.8  
มีกำรเปลี่ยนพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เพ่ือป้องกันผสมเลือดชิดในฝูง ซึ่งร้อยละ 38.5 จะเปลี่ยนปีละครัง้ รองลงมำ สองปี 
สำมปี และมำกกวำ่สำมปี ตำมล ำดบั  
 

2.2  ข้อมูลการเลีย้งการจัดการอาหารไก่พืน้เมือง 
พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 63.2 ใช้อำหำรส ำเร็จรูปร่วมกบัวตัถุดิบในท้องถ่ิน รองลงมำใช้วตัถุดิบอำหำรสตัว์ใน
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ท้องถ่ิน และอำหำรส ำเร็จรูป ตำมล ำดบั เกษตรกรร้อยละ 76.7 ใช้แหล่งวตัถุดิบอำหำรสตัว์ท่ีได้มำในสวนของตนเอง
อย่ำงเดียว และวตัถุดิบอำหำรสตัว์ท่ีมีเป็นของตนเองเรียงจำกมำกไปน้อยได้แก่ ข้ำวเปลือก ข้ำวสำร ปลำยข้ำว ร ำ ใน
ส่วนของวตัถุดิบอำหำรสตัว์ท่ีน ำเข้ำจำกข้ำงนอกเรียงจำกมำกไปน้อยได้แก่  ร ำ  ปลำยข้ำว  มนัส ำปะหลงั ข้ำวเปลือก 
ร้อยละ 51.5 ใช้แหลง่น ำ้ในกำรเลีย้งสตัว์จำกบ่อน ำ้ 

 

2.3  ข้อมูลการจัดการโรงเรือน 
พบว่ำเกษตรกรทัง้หมดจะมีโรงเรือนเลีย้งไก่พืน้เมือง ลกัษณะรูปแบบโรงเรือนร้อยละ 44.8 เป็นแบบหน้ำจั่ว 

รองลงมำ หมำแหงน และหมำแหงนกลำย ตำมล ำดับ โดยร้อยละ 55.8 มีสัดส่วนของพืน้ท่ีโรงเรือนต่อกำรเลีย้งไก่
พืน้เมืองจ ำนวน 1-3 ตวัต่อตำรำงเมตร วสัดท่ีุใช้ท ำโรงเรือนแยกได้ดงันี ้พืน้คอก ร้อยละ 92.0 เป็นพืน้ดิน วสัดรุองพืน้
คอกร้อยละ 76.7 ไม่ได้ใช้วสัดรุองพืน้คอก หลงัคำร้อยละ 57.1 มงุด้วยสงักะสี และผนงักัน้โรงเรือน ร้อยละ 52.1 จะใช้
ไม้ไผ่ ส ำหรับรูปแบบกำรเลีย้ง เกษตรกรร้อยละ 52.8 จะปล่อยเลีย้งไก่พืน้เมืองตอนกลำงวนัเสริมอำหำรในตอนเย็น 
รองลงมำ ปล่อยเลีย้งตำมธรรมชำติตลอดเวลำ เลีย้งขังในคอกสลบักับปล่อยเป็นบำงครัง้ และขังในคอกตลอดเวลำ 
ร้อยละ 39.9, 6.1 , 1.2  ตำมล ำดบั โดยส่วนมำกร้อยละ 39.9  มีพืน้ท่ีปล่อยเลีย้งไก่พืน้เมืองมำกกว่ำ 6  ตำรำงเมตร 
ตอ่ตวั และร้อยละ  53.4 บริเวณปลอ่ยเลีย้งมีหญ้ำหรือพืชสีเขียวให้ไก่กินอย่ำงอิสระ        

             

2.4  ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคไก่พืน้เมือง 
กำรใช้สำรสกดัชีวภำพเลีย้งสตัว์ พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 55.2 มีกำรท ำสำรสกดัชีวภำพเลีย้งสตัว์ ร้อยละ 67.7 

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดคำ่ใช้จ่ำย ร้อยละ 77.7 ใช้ประโยชน์เพ่ือช่วยเสริมสร้ำงสขุภำพสตัว์  รองลงมำ ลดกลิ่น รักษำโรค
สตัว์ ช่วยกำรเจริญเติบโต ย่อยสลำยวสัดพืุน้คอก ไล่แมลงและอื่น ตำมล ำดบั   ร้อยละ 91.1 มีรูปแบบกำรใช้โดยผสม
น ำ้ให้สตัว์กิน รองลงมำ พ่นบริเวณคอก ผสมอำหำร ให้กินโดยตรง  พ่นบนตวัสตัว์และอื่น ตำมล ำดบั ร้อยละ 94.4 ใช้
สตูรสำรสกดัชีวภำพจำกพืชสีเขียวมำกท่ีสดุ รองลงมำ  ผลไม้  และ เนือ้สตัว์  ตำมล ำดบั 

กำรใช้สมุนไพรพบว่ำเกษตรกรร้อยละ 52.1 มีกำรใช้สมุนไพรเลีย้งสตัว์ ร้อยละ 98.8 มีวตัถุประสงค์เพ่ือลด
ค่ำใช้จ่ำย ร้อยละ 94.1 ใช้ประโยชน์เพ่ือช่วยเสริมสร้ำงสุขภำพสัตว์  รองลงมำ รักษำโรคสัตว์ ลดกลิ่น ช่วยกำร
เจริญเติบโต ไลแ่มลงและอื่น ตำมล ำดบั ร้อยละ 97.6 มีรูปแบบกำรใช้โดยผสมน ำ้ให้สตัว์กิน รองลงมำ ผสมอำหำร ทำ
บำดแผล กลิ่นหอมระเหย ให้กินโดยตรง และอื่น ตำมล ำดบั   แหล่งของสมนุไพรเลีย้งสตัว์ร้อยละ 76.4 ปลกูเอง โดย
ชนิดพืชสมนุไพรที่ปลกูเองร้อยละ  96.4 จะปลกูบอระเพ็ด รองลงมำ ตะไคร้หอม ขมิน้ชนั ข่ำ ฟ้ำทะลำยโจร และ อื่นๆ 
ตำมล ำดบั  

กำรท ำวคัซีนไก่พืน้เมือง ร้อยละ 49.6 จะท ำไมส่ม ่ำเสมอ รองลงมำไมท่ ำและท ำเป็นประจ ำ ร้อยละ 34.4, 16.0 
ตำมล ำดับ ร้อยละ 63.2 มีสัตว์ปีกตำย สำเหตุจำกป่วยโรคระบำด จำกศัตรูไก่พืน้เมือง และอุบัติเหตุ ร้อยละ 52.4, 
35.9, 34.9 ตำมล ำดบั   
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2.5  ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากการเลีย้งไก่พืน้เมือง 
พบวำ่เกษตรกรร้อยละ 65.6 จ ำหน่ำยไก่พืน้เมืองจ ำนวน  1-5  ตวัตอ่เดือน และร้อยละ 90.8 ใช้บริโภค จ ำนวน  

1-5  ตวัตอ่เดือนเช่นกนั กำรจ ำหน่ำยร้อยละ 69.3 จ ำหน่ำยให้ผู้สนใจทัว่ไป รองลงมำ ช ำแหละขำยในตลำดสีเขียว ขำย
ให้พ่อค้ำคนกลำง ช ำแหละขำยในตลำดชมุชน และอื่นๆ ร้อยละ 52.8, 33.7, 22.0 , 6.1 ตำมล ำดบั ซึง่ร้อยละ 92.0  จะ
จ ำหน่ำยตำมน ำ้หนักโดยใช้ตำชัง่วดั รำคำผลผลิตเฉลี่ยท่ีจ ำหน่ำยลกูไก่พืน้เมือง 19.24 บำทต่อตวั ไก่พืน้เมืองรุ่น-ขุน 
80.05 บำทต่อกิโลกรัม ไก่พืน้เมืองรุ่น-ขุนช ำแหละ 129.90 บำทต่อกิโลกรัม และไก่พ่อ-แม่พันธุ์  312.19 บำทต่อ
กิโลกรัม รำยได้เป็นเงินสดเฉลี่ยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ขำยลกูไก่พืน้เมือง 946.00 บำทตอ่รำย ไก่พืน้เมืองรุ่น-ขุน 7,068.22 
บำทตอ่รำย ไก่พืน้เมืองพ่อ-แมพ่นัธุ์ 2,476.92 บำทตอ่รำยและขำยมลูไก่ 1,733.33 บำทตอ่รำย ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในรอบ
ปีท่ีผ่ำนมำ ซือ้ไก่พืน้เมืองเข้ำฝูง 935.83 บำท ค่ำอำหำรข้น 2,096.03 บำท ค่ำแร่ธำตุเสริม 295.83 บำท ค่ำโรงเรือน 
738.85 บำท คำ่ท ำวคัซีน 84.00 บำท คำ่ถ่ำยพยำธิ 119.50 บำท คำ่รักษำสตัว์ป่วย 149.33  บำท   

 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อนิทรีย์  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียว  แบ่งออกเป็น 7  ด้ำน  
ได้แก่  1) ควำมเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร  2) เกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว  3) ประชำชนผู้บริโภค
สินค้ำ  4)ผลผลิตสินค้ำท่ีจ ำหน่ำย  5) กำรประชำสมัพันธ์   6) กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง  และ 7) กำร
บริหำรจดักำรตลำดสีเขียว  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

3.1 ควำมเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จใน
กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียว  ด้ำนควำมเข้มแข็งของกลุม่เกษตรกร  ในระดบัมำก  = 4.17    

3.2 เกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำไปจ ำหน่ำยในตลำดสีเขียว ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียว ด้ำนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ำไปจ ำหน่ำยในตลำด สี
เขียว  ในระดบัมำก   = 3.84    

3.3  ประชำชนผู้ บริโภคสินค้ำ  ผู้ ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำร
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียว ด้ำนประชำชนผู้บริโภคสินค้ำ  ในระดบัมำก   = 3.69   

3.4  ผลผลิตสินค้ำท่ีจ ำหน่ำย ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียว ด้ำนผลผลิตสินค้ำท่ีจ ำหน่ำย ในระดบัมำก   = 4.13   

3.5  กำรประชำสมัพันธ์  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียว ด้ำนกำรประชำสมัพนัธ์  ในระดบัมำก   = 4.22   

3.6  กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียว ด้ำนกำรสนบัสนนุจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง   
ในระดบัมำก   = 3.87   
              3.7  กำรบริหำรจดักำรตลำดสีเขียว ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลตอ่ควำมส ำเร็จในกำร
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จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์อินทรีย์ในตลำดสีเขียว ด้ำนกำรบริหำรจดักำรตลำดสีเขียว  ในระดบัมำก   = 4.14    
 

4. ปัญหา อุปสรรคในการผลิตไก่พืน้เมืองอนิทรีย์ และการจ าหน่ายผลผลิตในตลาดสีเขียว 

               จำกกำรศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรผลิตไก่พืน้เมืองอินทรีย์  และกำรจ ำหน่ำยผลผลิตในตลำดสีเขียว 
สำมำรถสรุปปัญหำอปุสรรค ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  กำรผลิตไก่พืน้เมือง  กำรจ ำหน่ำย และ กำรบริหำรจดักำรตลำด  
พบวำ่เกษตรกรมีปัญหำเรียงล ำดบัจำกมำกไปหำน้อย ดงันี ้

4.1ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรวิจัยไปจัดท ำแผนกำรส่งเสริม  กำรผลิต  และกำรจ ำหน่ำย
ผลผลิต เพ่ือให้ตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

4.2 ร่วมวำงระบบกำรผลิตปศสุตัว์อินทรีย์ของกลุม่อย่ำงจริงจงั และร่วมกบักลุม่ในกำรจดัท ำระบบกำรควบคมุ
ภำยในเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้บริโภค 

4.3 ให้กำรรับรองกลุ่มว่ำเป็นกลุ่มท่ีผลิตปศุสตัว์อินทรีย์อยู่ในกำรส่งเสริมของส ำนักงำนปศุสัตว์  เพ่ือสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้บริโภคในระดบัหนึง่ 

4.4 พฒันำกำรเลีย้งสตัว์ของสมำชิกให้สำมำรถย่ืนขอรับรองมำตรฐำนปศสุตัว์อินทรีย์ของกรมปศสุตัว์ได้ 
4.5 ร่วมกบักลุม่เกษตรกรหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องให้กำรสนบัสนนุกำรแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมลูคำ่ตลอดจน

กำรท ำภำชนะบรรจสุินค้ำท่ีเหมำะสม 
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ 
ในพืน้ท่ีภาคใต้ตอนล่าง 

 
ธัญญา  สุขย้อย และคณะ 

 

บทคัดย่อ 
 

กำรวิจยัครัง้นีเ้ป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำสภำพสงัคมและเศรษฐกิจ  สภำพกำรเลีย้ง
แพะของเกษตรกร ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมต่อกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ีภำคใต้ตอนล่ำง
ปัญหำและแนวทำงแก้ไขในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ีภำคใต้ตอนล่ำงให้มี ควำม
เข้มแข็งและยัง่ยืน กลุม่ตวัอย่ำงเป็นสมำชิกเครือข่ำยจ ำนวน  289  คน  กรรมกำรบริหำรกลุม่  40  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
กำรวิจยัเป็นแบบสมัภำษณ์  และประชุมกลุ่ม  วิเครำะห์ข้อมลูโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  สถิติท่ีใช้  คือค่ำควำมถ่ี ค่ำ
ร้อยละ คำ่เฉลี่ย คำ่สว่นเบ่ียงเบนมำตรฐำนและคำ่กำรทดสอบไคว์แสคว์ ผลกำรวิจยัสรุปได้ดงันี ้

เกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงโดยสว่นใหญ่เป็นเพศชำย  มีสถำนภำพสมรสร้อยละ 92.4 มีสมำชิกในครัวเรือน  5 – 8 
คน  ท ำกำรเกษตรเป็นอำชีพหลกัได้แก่ สวนยำง  สวนปำล์ม  และปศุสัตว์   มีรำยได้รวมของครัวเรือน 163,657.43 
บำทตอ่ปี ด้ำนกำรเลีย้งแพะโดยเฉลี่ยเลีย้งแพะ  33.16  ตวัตอ่รำย สำยพนัธุ์ท่ีเลีย้งมำกท่ีสดุ คือ  พนัธุ์บอร์  มีควำมรู้ใน
กำรเลีย้งแพะจำกกำรเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้จำกหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงต่อเน่ืองกำรจ ำหน่ำยแพะจ ำหน่ำยให้กับ
ผู้บริโภคโดยตรงร้อยละ 89.8 มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแพะต่อโดยเฉลี่ย 60,048.82  บำทต่อปี  ปัญหำส ำคญัในกำร
เลีย้งแพะ ได้แก่ ปัญหำโรคในแพะอำหำรสตัว์แหล่งเงินทุนพันธุ์สัตว์ และภัยธรรมชำติ  กำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร
ชมรม/เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะพบว่ำเกษตรกรเลือกใช้วิธีกำรติดต่อทำงโทรศพัท์ด้วยตนเองกับชมรม/เครือข่ำย
เป็นสว่นใหญ่เน่ืองจำกสะดวก ประหยดัเวลำและคำ่ใช้จ่ำยน้อย   

นอกจำกนีผ้ลกำรวิจยัชีใ้ห้เห็นวำ่สมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งมีสว่นร่วมในกำรพฒันำ
เครือข่ำยโดยกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น  ร่วมด ำเนินงำน  ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผลโดยภำพรวมอยู่ใน
ระดบัปำนกลำงและยงัพบวำ่ เพศ  ศำสนำ ระดบักำรศกึษำ  สถำนภำพทำงครอบครัวและรำยได้รวมของครัวเรือนตอ่ปี
เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติส่วนอำยุ   ระดบักำรศกึษำ
ศำสนำ  สถำนภำพทำงครอบครัว  รำยได้รวมของครัวเรือนและรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแพะ เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอ่กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเครือข่ำยอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ   ส ำหรับปัญหำส ำคญัในกำรในกำรด ำเนินงำนของ
เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงได้แก่  เครือข่ำยยังไม่มีแผนในกำรส่งเสริมกิจกรรมสวสัดิกำรสังคม
ช่วยเหลือสมำชิก แผนกิจกรรมไมส่อดคล้องกบัควำมต้องกำรของสมำชิกควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำรแก่สมำชิกมี
น้อย สมำชิกมีควำมเข้ำใจเครือข่ำยและวิธีกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเครือข่ำยค่อนข้ำงน้อยสถำนท่ีตัง้ในกำรด ำเนินงำน
ของกลุม่เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะและไม่มีกำรสร้ำงผู้ น ำเป็นแกนกลำงในชุมชนเพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรของเครือข่ำย
และประสำนงำนกบักรรมกำรกลุ่มเครือข่ำยและมีข้อเสนอแนะดงันี  ้ 1) เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง
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ควรมีแผนในกำรส่งเสริมกิจกรรมสวัสดิกำรสังคมช่วยเหลือสมำชิก 2)ก ำหนดแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสมำชิก 3)เพ่ิมช่องทำงในกำรบริกำรแก่สมำชิกให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว 4) เครือข่ำยควรเพ่ิมช่องทำงกำร
สื่อสำรและประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจวิธีกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเครือข่ำยแก่สมำชิก5 ) เร่งสร้ำงผู้ น ำเป็น
แกนกลำงในชมุชนเพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรของเครือข่ำยและประสำนงำนกบักรรมกำรกลุม่เครือข่ำยในทกุระดบั  

 

บทที่ 1 

บทน า 

1.ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

แพะเป็นสตัว์เศรษฐกิจท่ีส ำคญัของประเทศไทย และในพืน้ท่ีภำคใต้ของประเทศไทย มีกำรเลีย้งแพะมำกท่ีสดุ
คิดเป็นร้อยละ 65 ของแพะทัง้ประเทศ จำกสถิติของศนูย์สำรสนเทศ กรมปศสุตัว์ ปี 2554 พบวำ่ในภำคใต้มีเกษตรกรผู้
เลีย้งแพะจ ำนวน 37,844 รำย มีจ ำนวนแพะรวม 332,239 ตวั ในพืน้ท่ี ส ำนกังำนปศสุตัว์เขต (สนง.ปศข.) 6 มีจ ำนวน
แพะ 30,564 ตัว เกษตรกร 799 รำย สนง.ปศข.7 มีจ ำนวนแพะ79,747 ตัว เกษตรกร รวม 1,778 รำย สนง.ปศข.8 
จ ำนวน 53,001 ตวั เกษตรกรรวม 4,672 รำย โดยเฉพำะในพืน้ท่ีสนง.ปศข.9 ประกอบ 
ด้วยจงัหวดัตรัง พทัลงุ สตลู สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำสเกษตรกร มีจ ำนวนแพะรวม169,927 ตวัของจ ำนวน
แพะที่ขึน้ทะเบียนผู้ เลีย้งสตัว์ เกษตรกร 30,595 รำย (กรมปศสุตัว์, 2554) และปัจจุบนัจ ำนวนแพะมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อนั
เป็นผลมำจำกจำกกำรสนบัสนนุกำรเลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งของรัฐบำลผ่ำนโครงกำรตำ่งๆ  เช่น โครงกำรหนึง่ฟำร์ม1 
ต ำบล หลงัจำกวิกฤตไข้หวดันกในสตัว์ปีกในปี 2547 โครงกำรไทยเข้มแข็งจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบใน 3 ชำยแดน
ภำคใต้ และตอ่เน่ืองกบัยทุธศำสตร์อำหำรฮำรำลและนโยบำยกำรสร้ำงนิคมอสุำหกรรม(http://region9.dld.go.th/) 

ใน ปี 2548 - 2554 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมำยให้ศูนย์วิจัยและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีนรำธิวำส ด ำเนินกำรจดัประชุมและสมัมนำเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในเขตพืน้ท่ีภำคใต้ตอนลำ่งเพ่ือร่วมประชุม
หำรือในกำรจัดตัง้เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ  และพัฒนำระบบกำรผลิตและกำรตลำดแพะ โดยให้มีกำรรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะและมีกำรจดัตัง้เป็นชมรมผู้ เลีย้งแพะในระดบัอ ำเภอ จงัหวดัและระดบั เพ่ือให้เกิดกำรเช่ือมโยง 
พบปะแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์และข้อมูลอื่นๆด้ำนกำรเลีย้งแพะระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่ม  จังหวดั  และ
พัฒนำเป็นระบบเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงให้มีควำมเข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนใน
ทกุๆด้ำนและจำกกำรด ำเนินงำนดงักลำ่วน ำไปสูก่ำรจดัตัง้กลุม่เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะจ ำนวน 40 กลุม่ มีสมำชิกเกษตรกร
ผู้ เลีย้งแพะจ ำนวน 1,030 คน ของพืน้ท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต (สนง.ปศข.)9 แต่จำกผลกำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำ
เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ีภำคใต้ตอนล่ำง ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลผุลตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ เน่ืองจำกสำเหตุ
ต่ำงๆเช่น ควำมหลำกหลำยทำงด้ำนเศรษฐกิจสงัคม รำยได้ ระดบัควำมรู้ กำรได้รับข้อมลูข่ำวสำร และทศันคติท่ีมีต่อ
กำรพฒันำเครือข่ำย โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรมีสว่นร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
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ดงันัน้ศนูย์วิจยัและถ่ำยทอดเทคโนโลยีนรำธิวำสจึงมีควำมจ ำเป็นในกำรศกึษำสภำพสงัคมเศรษฐกิจ  สภำพ
กำรเลีย้งแพะของของเกษตรกร  ปัญหำและอปุสรรคในกำรเลีย้งแพะของเกษตรกรระดบักำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ
เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรมีสว่นร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำยของเกษตรกร
รวมถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงเพ่ือให้เครือข่ำย
เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงมีควำมเข้มแข็งสำมำรถตำมยุทธศำสตร์กำรเกษตร ฉบับท่ี 10 ท่ีมุ่งส่งเสริม
พัฒนำกำรสร้ำงเครือข่ำยของสถำบันเกษตรกรและเกษตรกรให้เข้มแข็ง สำมำรถแลกเปลี่ยนพึ่งพำกันเองได้ในด้ำน
วิชำกำร กำรจดักำรเรียนรู้ กำรตลำด ประกอบกบันโยบำยของรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ำหนดให้
แพะเนือ้และแพะนมเป็นสินค้ำส ำคัญตำมยุทธศำสตร์สินค้ำเกษตรเป็นรำยชนิดปศุสัตว์ด้วย ตำมแผนปฏิบัติกำร
กระทรวงเกษตรฯ พ.ศ.2555 – 2558 อีกทัง้แผนยุทธศำสตร์กรมปศุสัตว์ ปี 2552 – 2555 โดยมียุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สร้ำงและพฒันำเครือข่ำยด้ำนปศสุตัว์ให้เข้มแข็งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศำสตร์ท่ีขบัเคลื่อนให้แพะเป็นสินค้ำเกษตรสร้ำงละ
อำชีพรำยได้แก่เกษตรกรอย่ำงยัง่ยืน 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1) เพ่ือศกึษำสภำพสงัคมและเศรษฐกิจ สภำพกำรเลีย้งกำรจดักำรเลีย้งดแูพะ กำรเป็นสมำชิกและกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 

2) เพ่ือศึกษำถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมต่อกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ีภำคใต้
ตอนลำ่ง 

3) เพ่ือทรำบถึงปัญหำและแนวทำงแก้ไข ในกำรมีส่วนร่วมเพ่ือกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะใน
พืน้ท่ีภำคใต้ตอนลำ่งให้มีควำมเข้มแข็งและยัง่ยืน 

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับขากการวิจัย 

1) เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องได้ทรำบถึงสภำพสังคมและ
เศรษฐกิจ  สภำพกำรเลีย้งกำรจดักำรเลีย้งแพะปัญหำส ำคญัในกำรเลีย้งแพะของสมำชิก     

2) เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องได้ทรำบถึงระดับกำรมีส่วนร่วม  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงรวมถึงปัญหำส ำคญัในกำร
ด ำเนินงำนของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 

3) เครือเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงมีแนวทำงในกำรพัฒนำกำรด ำเนินเครือข่ำยท่ีท่ี
สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของสมำชิก สภำพของท้องถ่ิน และมีกำรท ำงำนบูรณำกำรโดยกำรมีส่วนร่วมจำกสมำชิก 
เครือข่ำยทุกระดบั รวมทัง้หน่วยงำนภำครัฐ เอกชนท่ีเก่ียวข้อง อนัน ำไปสู่กำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกร  ผู้ เลีย้งแพะใน
พืน้ท่ีภำคใต้ตอนลำ่งท่ีเข้มแข็งและยัง่ยืน 
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4.นิยามศัพท์เฉพาะ 

การมีส่วนร่วม คือกำรร่วมประชุมชีแ้จง แสดงควำมคิดเห็น ร่วมกนัท ำและร่วมกนัรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้ 
เช่นกำรรวมกลุม่ กำรบริหำรกลุม่ กำรจดัสง่ข้อมลู เป็นต้น 

เกษตรกรผู้เลีย้งแพะ หมำยถึง เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเลีย้ง
สตัว์ในพืน้ท่ีชำยแดนภำคใต้ ภำยใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศกัยภำพอำชีพกำรเลีย้งแพะ หัวข้อย่อยกำรพัฒนำ
เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ (ภำคใต้ตอนล่ำง)ของกรมปศุสัตว์ ตัง้แต่ปีงบประมำณ 2553 – 2554 ประกอบด้วย 
จงัหวดัตรัง พทัลงุ สตลู สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส 

เครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ หมำยถึง เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ีภำคใต้ตอนล่ำง ท่ีมีกำรร่วมกันคิด 
ร่วมกนัท ำ ร่วมกนัรับผิดชอบ มีกำรรวมกลุม่กนัเพ่ือด ำเนินกิจกรรมกลุม่ เพ่ือกำรพฒันำกำรผลิตและกำรตลำดแพะ 
 

5.ขอบเขตการวิจัย 

กำรวิจัยในครัง้นี ้จะเป็นกำรศึกษำถึง สภำพทำงด้ำนเศรษฐกิจสังคม สภำพกำรเลีย้งแพะ กำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำร ควำมรู้ ทัศนคติ กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำย ตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วม รวมทัง้ปัญหำ
อปุสรรคในกำรพัฒนำเครือข่ำยของ เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั ตรัง พัทลงุ สตูล สงขลำ ยะลำ ปัตตำนี
และนรำธิวำส ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเลีย้งสัตว์ในพืน้ท่ีชำยแดนภำคใต้  ภำยใต้กิจกรรม
สง่เสริมและพฒันำศกัยภำพอำชีพกำรเลีย้งแพะ หวัข้อย่อยกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ (ภำคใต้ตอนลำ่ง) 
ของกรมปศสุตัว์ ตัง้แต่ปีงบประมำณ 2553 – 2554 จ ำนวน 1,038 รำย โดยใช้กลุ่มตวัอย่ำงเป็นเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
จ ำนวน 289 รำย กรรมกำรกลุม่และชมรมผู้ เลีย้งแพะ จ ำนวน 40รำย โดยใช้แบบสมัภำษณ์และกำรประชมุกลุม่ย่อย 

 

บทที่  2 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

โครงกำรวิจยั เร่ือง “ กำรศกึษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำยของเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ
ในพืน้ท่ีภำคใต้ตอนล่ำง ”ในครัง้นี ้คณะผู้ วิจัยได้ศึกษำทบทวนเอกสำร ควำมหมำย แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือน ำมำเป็นพืน้ฐำน และแนวทำงในกำรก ำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจยัในครัง้นีโ้ดยมีสำระส ำคญัดงันี ้

1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรมีสว่นร่วม 
2.แนวคิดเก่ียวกบักำรพฒันำเครือข่ำยแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนเครือข่ำย 
3.งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
4.กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
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2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

1.ความหมายของการมีส่วนร่วม 

จำกกำรศกึษำควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม มีนกัวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมไว้
ดงันี ้

กำรมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมำจำกกำรเห็นพ้องกันในเร่ืองของควำมต้องกำรและทิศทำงของ
กำรเปลี่ยนแปลงและควำมเห็นพ้องต้องกนั จะต้องมีมำกจนเกิดควำมคิดริเร่ิมโครงกำรเพ่ือกำรปฏิบตัิเหตผุลเบือ้งต้น
ของกำรท่ีมีคนมำรวมกนัได้ควรจะต้องมีกำรตระหนกัว่ำปฏิบตัิกำรทัง้หมดหรือกำรกระท ำทัง้หมดท่ีท ำโดยกลุ่มหรือใน
นำมกลุ่มนัน้กระท ำผ่ำนองค์กำร (organization) ดงันัน้องค์กำรจะต้องเป็นเสมือนตวัน ำให้บรรลถุึงควำมเปลี่ยนแปลง
ได้ (ยพุำพรรูปงำม, 2545)              
 รีเดอร์  (Reeder. 1974)  ได้ให้ควำมหมำยเจำะจงถึงกำรมีส่วนร่วมว่ำกำรมีส่วนร่วมเป็นกำรปะทะสงัสรรค์
ทำงสงัคม  ทัง้ในลกัษณะกำรมีสว่นร่วมของปัจเจกบคุคล  และกำรมีสว่นร่วมของกลุม่                        

ชชัรี นฤทมุ  (2551) ให้ควำมหมำยของกำรมีสว่นร่วมวำ่ “กำรมีสว่นร่วม หมำยถงึ ขบวนกำรที่ท ำให้ชมุชนเกิด
ควำมรักและรับผิดชอบต่อท้องถ่ินของตน ท ำให้ร่วมกันคิด ร่วมกันรวบรวมปัญหำและควำมจ ำเป็นท่ีต้องพัฒนำ 
ร่วมกนัวิเครำะห์และตดัสินใจหำทำงเลือกเพ่ือแก้ปัญหำ สร้ำงทีมงำนเพ่ือร่วมกนัลงมือแก้ไขปัญหำ ร่วมกนัประเมินผล
ของกำรพัฒนำ และร่วมกนัรับผลของกำรพัฒนำภำยใต้หลกักำรประชำธิปไตย และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน
สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้อย่ำงภำคภมูิใจ 

ชิต นิลพำนิช และกุลธน ธนำพงศธร (2532) ได้ระบุว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำชนบท 
หมำยถงึ กำรที่ประชำชนทัง้ในเมืองและชนบทได้เข้ำมีส่วนร่วมหรือเข้ำมีส่วนเก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำนพฒันำชนบท
ขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่หรือทกุขัน้ตอนแล้วแตเ่หตกุำรณ์จะเอือ้อ ำนวย 

นรินทร์ชยั พฒันพงศำ (2546) ได้สรุปควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมว่ำกำรมีส่วนร่วม คือ กำรที่ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำย
ใดท่ีไมเ่คยได้เข้ำร่วมในกิจกรรมตำ่ง ๆ หรือเข้ำ ร่วม กำรตดัสินใจหรือเคยมำเข้ำร่วมด้วยเลก็น้อยได้เข้ำร่วมด้วยมำกขึน้ 
เป็นไปอย่ำงมี อิสรภำพ เสมอภำค มิใช่มีสว่นร่วมอย่ำงผิวเผินแตเ่ข้ำร่วมด้วยอย่ำงแท้จริงย่ิงขึน้และกำรเข้ำร่วมนัน้ต้อง
เร่ิมตัง้แตข่ัน้แรกจนถงึขัน้สดุท้ำยของโครงกำร 

ปำริชำติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) ได้ให้ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะท่ีเป็น
กระบวนกำรพฒันำ โดยให้ประชำชนมีสว่นร่วมในกระบวนกำรพฒันำตัง้แค่เร่ิมต้นจนสิน้สดุโครงกำรได้แก่กำรร่วมกนั
ค้นหำปัญหำ กำรวำงแผนตดัสินใจ  กำรระดมทรัพยำกรและเทคโนโลยีท้องถ่ิน กำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำมและ
ประเมินผล รวมทัง้กำรรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำรโดยโครงกำรดงักล่ำวจะต้องมีควำมสอดคล้องกบัวิถีชีวิต
และวฒันธรรมของชมุชน 
 วนัรักษ์มิ่งมณีนำคิน (2531) ได้ให้ควำมหมำยกำรมีสว่นร่วม หมำยถงึกำรเข้ำร่วมอย่ำงแข็งขนัและอย่ำงเตม็ท่ี
ของกลุม่บคุคลผู้มีสว่นได้เสียในทกุ ขัน้ตอนของโครงกำรหรืองำนพฒันำชนบท โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรมีสว่นร่วมใน
อ ำนำจ กำรตดัสินใจและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ กำรมีสว่นเข้ำร่วมจะเป็นเคร่ืองประกนัวำ่สิ่งท่ี ผู้มีสว่นได้เสียต้องกำร
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ท่ีสดุนัน้ จะได้รับกำรตอบสนองและท ำให้มีควำมเป็นไปได้มำก ขึน้วำ่สิ่งท่ีท ำไปนัน้จะตรงกบัควำมต้องกำรที่แท้จริง 
และมัน่ใจมำกขึน้วำ่ผู้ เข้ำร่วมทกุคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ำกนั 

โคเฮนและอฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1981) ได้ให้ควำมหมำยกำรมีสว่นร่วมของชมุชนว่ำ สมำชิกของ
ชมุชนต้องเข้ำมำมีสว่นเก่ียวข้องใน 4 มิต ิได้แก ่  

1) กำรมีสว่นร่วมกำรตดัสินใจวำ่ควรท ำอะไรและท ำอย่ำงไร 
2) กำรมีสว่นร่วมเสียสละในกำรพฒันำรวมทัง้ลงมือปฏิบตัิตำมท่ีได้ตดัสินใจ 
3) กำรมีสว่นร่วมในกำรแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินงำน 
4) กำรมีสว่นร่วมในกำรประเมินผลโครงกำร 
จำกควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมดงัข้ำงต้น สรุปได้ว่ำกำรมีส่วนร่วมหมำยถึงกำรเปิดโอกำสให้ บุคคล กลุ่มคน 

หรือประชำชนเข้ำมีส่วนร่วม อันได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมสนับสนุนปัจจัย ร่วมด ำเนินกำร  ร่วมรับ
ผลประโยชน์  ร่วมสะท้อนและประเมินผลกิจกรรม ตัง้แต่เร่ิมต้นจนสิน้สุดกระบวนกำรด้วยควำมสมัครใจ ทัง้นีจ้ะต้อง
สอดคล้องกบัวฒันธรรมและวิถีชีวิตของท้องถ่ินนัน้ๆ ด้วย   

2.รูปแบบการมีส่วนร่วม 

รูปแบบของกำรมีสว่นร่วมกำรที่ประชำชนมีสว่นร่วมในกำรพฒันำนัน้เกิดจำกแนวคิด 3 ประกำรคือ 
1) ควำมสนใจและควำมห่วงกังวลร่วมกันซึ่งเกิดควำมสนใจและควำมห่วงกังวลบังเอิญพ้องกันกลำยเป็น

ควำมสนใจและควำมห่วงกงัวลร่วมกนัของสงัคม 
2) ควำมเดือดร้อนและควำมไม่พอใจร่วมกันท่ีมีต่อสถำนกำรณ์ท่ีเป็นอยู่นัน้ผลักดนัให้มุ่งไปสู่กำรรวมกลุ่ม

วำงแผนและลงมือกระท ำกำรร่วมกนั 
3) กำรตกลงใจร่วมกนัท่ีจะเปลี่ยนแปลงกลุม่หรือชมุชนไปในทิศทำงท่ีปรำรถนำกำรเข้ำไปมีสว่นร่วมในกำรท ำ

กิจกรรมหลำยขัน้ตอนบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนัน้อำจมีส่วนร่วมในขัน้ตอนใด
ขัน้ตอนหนึ่งหรือหลำยขัน้ตอนหรือทุกขัน้ตอนได้โดยแบ่งขัน้ตอนต่ำงๆตำมประเภทของกิจกรรมไว้แตกต่ำงกันตำม
ควำมคิดเห็นของนกัวิชำกำรที่ให้ไว้ดงันี ้

กรรณิกำชมดี (2529) เสนอรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ 10 รูปแบบดงันี ้1)
กำรมีส่วนร่วมประชุม 2)กำรมีส่วนร่วมออกเงิน 3)กำรมีส่วนร่วมเป็นกรรมกำร 4)กำรมีส่วนร่วมเป็นผู้ น ำ  5)กำรมีส่วน
ร่วมเป็นผู้ชกัชวน 6)กำรมีส่วนร่วมสมัภำษณ์ 7)กำรมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค  8)กำรมีส่วนร่วมผู้ ริเร่ิม 9)กำรมีส่วนร่วม
เป็นผู้ใช้แรงงำน และ 10)กำรมีสว่นร่วมในกำรออกวสัดอุปุกรณ์ 

นอกจำกนัน้กำรมีส่วนร่วมของประชำชนมีหลำยระดบัแตกต่ำงกนัออกไปตำมสภำพของชุมชน โครงร่ำงกำร
ด ำเนินงำนของรัฐ ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีกับประชำชน ควำมศรัทธำำของประชำชนต่อคนของรัฐ  ลกัษณะ
ทำงสงัคมและเศรษฐกิจโดยระดบักำรมีสว่นร่วมของประชำชนสำมำรถแบ่งได้ 5 ระดบั(ณรงค์ ณ เชียงใหม,่ 2545)ดงันี ้

ระดับที่  1 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ของโครงกำร ในกรณีดังกล่ำวไม่ได้หมำยควำมว่ำ

จะต้องตอบแทนเป็นเงินสดเท่ำนัน้  แต่หมำยควำมวำ่สมำชิกในชมุชนเป็นผู้จดัให้ซึง่เป็นระดบัเบือ้งต้นท่ีสดุ เป็นกำรมี
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สว่นร่วมแบบรับผลประโยชน์ (Passive) โดยท่ีประชำชนไมไ่ด้มีสว่นร่วมในกิจกรรมใด เช่น ประชำชนรับบริกำรด้ำนกำร

รักษำพยำบำล กำรรับภมูิคุ้มกนัโรค กำรบริกำรอื่นๆ 

ระดับที่ 2 ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นบำงสว่น เป็นกำรมีส่วนร่วมเพ่ิมเติมจำกระดบัท่ี 1 โดยท่ีชมุชน

มีส่วนร่วมด้ำนแรงงำน เงิน และ อื่นๆ ซึ่งจัดได้ว่ำเป็นควำมร่วมมือแบบมีส่วนร่วม (Active)แต่ประชำชนก็ยังไม่ได้

ร่วมงำนอย่ำงแท้จริง 

 ระดับที่  3 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกิจกรรมต่ำงๆ ประชำชนมีส่วนร่วมมำกขึน้ แต่เป้ำหมำยหรือ

วตัถปุระสงค์ยงัถกูก ำหนดโดยผู้ท ำนโยบำยหรือแผนงำน 

ระดับที่ 4 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรควบคมุก ำกบัและประเมินผลเป็นกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำกบั  ติดตำม 

ตรวจสอบ และประเมินกำรด ำเนินงำนโครงกำรวำ่เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์หรือไมเ่พียงใดแต่ประชำชนยงัไม่ได้เข้ำไปมี

สว่นร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร 

ระดับที่ 5 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน เป็นระดบัสูงสดุของกำรมีส่วนร่วม  ประชำชนเป็นผู้ตดัสินใจ

และก ำหนดนโยบำยวัตถุประสงค์ตลอดจนกิจกรรมต่ำงๆ  ด้วยตนเองทัง้หมด  โดยมีหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ ให้กำร

สนบัสนนุอนัจะมีผลให้กำรด ำเนินงำนมีควำมยัง่ยืน 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

ภำพท่ี 2.1 ระดบักำรมีสว่นร่วมของประชำชนดดัแปลงจำก ณรงค์ ณ เชียงใหม ่ (2545) 
ระดบัของกำรมีสว่นร่วมจะเห็นวำ่มีกำรจดัระดบัท่ีสอดคล้องกนั คือ เร่ิมจำกระดบัต ่ำสดุคือ ประชำชนเป็นผู้ รับ

ผลประโยชน์จำกกำรบริกำรของรัฐโดยท่ีประชำชนไม่มีส่วนร่วมใดๆ เลย และระดบักำรมีส่วนร่วมจะพัฒนำขึน้มำ
ตำมล ำดบั คือ ร่วมกิจกรรมโดยร่วมแรงงำน เงิน และทรัพยำกรอื่นๆ ตอ่จำกนัน้ก็คือ ประชำชนร่วมในกำรตดัสินใจ ร่วม
ควบคุมก ำกับกิจกรรมโดยรัฐเป็นผู้ ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ  ควบคุมประเมินผล
กิจกรรมโดยประชำชนองทัง้หมดนัน้คืออ ำนำจอยู่ท่ีประชำชนซึง่น ำไปสูก่ำรพฒันำท่ียัง่ยืน 

 

ระดับที่ 1 
ประชำชนไมมี่สว่นร่วมเลย 

ประชำชนรอรับบริกำร (Therapy) 
ประชำชนรอรับค ำสัง่ (Manipulation) 

ระดับที่ 2, 3,4 
ประชำชนมีสว่นร่วมปำนกลำง 

ประชำชนและรัฐมีสว่นร่วมเทำ่ๆ  กนั(Partnership)  หรือ 
ประชำชนเข้ำร่วมบำงสว่น (Placation)  หรือ 
ประชำชนได้รับกำรปรึกษำหำรือ (Consultation)  หรือ 
ประชำชนได้รับกำรบอกเลำ่ (Information 

 
ประชำชนควบคมุทัง้หมด (Citizen Control) 
ประชำชนมีสว่นควบคมุบำงสว่น (Delegated Power) 

ระดับที่ 5 
อ ำนำจอยูท่ี่ประชำชน 
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3.ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประยูร  ศรีประสำธน์ ( 2542)ได้น ำเสนอปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ทัง้ท่ีเป็นปัจจัยจำก
สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก มีด้วยกนั 3 ปัจจยัดงันี ้

1)  ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ อำย ุเพศ       
2)  ปัจจยัทำงสงัคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรศกึษำ อำชีพ รำยได้และกำรเป็นสมำชิกกลุม่       
3)  ปัจจัยด้ำนกำรสื่อสำร ได้แก่ กำรรับข่ำวสำรจำกสื่อมวลชน และสื่อบุคคลซึ่งสอดคล้องกับ คูฟเมน  

(Koufman.1949:7) ท่ีได้ศึกษำปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกำรท่ีประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมกำรพัฒนำชุมชนในชนบท   พบว่ำ 
อำยุ เพศ กำรศึกษำ ขนำดของครอบครัว อำชีพ รำยได้และระยะเวลำในกำรอยู่อำศยัในท้องถ่ินมีควำมสมัพันธ์กับ
ระดบักำรมีสว่นร่วม   

วฒันกำนต์  ลำภสำร ( 2542)ได้กลำ่วถงึปัจจยัหรือตวัแปรท่ีประกอบให้เกิดกำรมีสว่นร่วม ดงันี ้
1) คณุลกัษณะด้ำนคณุธรรมของผู้น ำ กำรเป็นท่ีพึ่งให้กบัคนในชมุชน   น่ำน่ำเคำรพ ศรัทธำมีควำมน่ำเช่ือถือ

เสียสละ มีคณุธรรม 
2) คณุสมบตัิด้ำนควำมสำมำรถของผู้น ำกล้ำตดัสินใจมีควำมสนใจท่ีจะแก้ปัญหำท่ีเกิดขึน้กระตุ้นให้ชำวบ้ำนมี

ส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำมีศกัยภำพในกำรวิเครำะห์ปัญหำและแนวทำงแก้ไขรู้จักแหล่งขอควำมช่วยเหลือ   รับฟัง
ควำมคิดเห็นของสมำชิกท ำงำนอย่ำงซื่อสตัย์มีควำมรับผิดชอบ 

3) กำรให้คณุคำ่ทำงสงัคมของสมำชิกให้คณุคำ่ระบบอำวโุสให้ควำมส ำคญักบัระบบเครือญำติให้ควำมส ำคญั
ตอ่สิทธิชมุชนเห็นคณุคำ่ภมูิปัญญำท้องถ่ิน 

4) ควำมตระหนักของสมำชิกจิตส ำนึกรักท้องถ่ินภำคภูมิใจในท้องถ่ินส ำนึกควำมเป็นเจ้ำของทรัพยำกร
ตระหนกัถงึปัญหำหรือกำรได้รับผลกระทบร่วมกนั  ต้องกำรให้ชมุชนมีสภำพแวดล้อมท่ีดี 

5) ควำมใส่ใจในกิจกรรมของชุมชนสนใจรับรู้ข้อมลูข่ำวสำรด้ำนต่ำงๆ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อควำมส ำคญัของ
กิจกรรมตำ่งๆ ท่ีจดัขึน้ในชมุชนควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำ่งๆ ในชมุชน เช่น มีเวลำ มีควำมสนใจ มีควำมตัง้ใจ 

6) ควำมเข้มแข็งของชุมชนเข้ำร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณะของหมู่บ้ำนสำมคัคีทัง้ในระดบัหมู่บ้ำนและครัวเรือน
แสดงควำมคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ของชุมชนประชำคมเพ่ือค้นหำและแก้ไขปัญหำกำรจดักิจกรรมเรียนรู้ในชุมชนจดัท ำ
แผนชมุชนสมำชิกชมุชนมีควำมรับผิดชอบตอ่หน้ำท่ีกรรมกำรหมูบ้่ำน/ชมุชนรับผิดชอบขยนัขนัแข็ง 

 7) กำรได้รับกำรสนับสนุนและกำรยอมรับ ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุน ได้รับกำรสนับสนุนข้อมูลข่ำวสำรพำไป
ศกึษำดงูำนตำ่งท้องถ่ินเข้ำร่วมกิจกรรมสำธิต/อบรมได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนภำครัฐ ได้รับกำรยอมรับจำกชมุชนอื่น  

ในสว่นขิงกระบวนกำรมีสว่นร่วมของประชำชน เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง (2546)กล่ำวว่ำ กระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรพฒันำจะมี 5 ระดบัด้วยกนั คือ 

1) มีสว่นร่วมในกำรค้นหำปัญหำ กำรพิจำณำปัญหำ กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำ 
2) มีสว่นร่วมในกำรค้นหำสำเหตแุห่งปัญหำ 
3) มีสว่นร่วมในกำรค้นหำและพิจำรณำแนวทำงวิธีกำรในกำรแก้ปัญหำ 
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4) มีสว่นร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหำ 
5) มีสว่นร่วมในกำรประเมินผลของกิจกรรมกำรพฒันำ 
กระบวนกำรรวมกลุ่มและเครือข่ำยเป็นหัวใจส ำคัญของกระบวนกำรพัฒนำกำรเกษตรกรแบบมีส่วน ร่วม 

เน่ืองจำกผลจำกกำรรวมกลุ่มและกำรสร้ำงเครือข่ำยจะก่อให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรในกำรแก้ไขปัญหำ
ปัญหำท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้กำรสร้ำงพลงัในกำรตอ่รองเพ่ือน ำมำซึง่ผลประโยชน์ของเกษตรกรเอง ซึง่สอดคล้องกบั สขุสนัต์ 
มุขดำสนิท (2544) ว่ำ  กำรรวมตัวของเกษตรกรท่ีประกอบอำชีพเกษตรกรรมประเภทเดียวกันในต ำบล โดยได้ผนึก
ก ำลังควำมคิด ก ำลังกำยและก ำลังทรัพย์  ด ำเนินกิจกำรร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของเกษตรกร เผยแพร่ควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรประกอบอำชีพและกำรเพ่ิมผลผลิต  กำรด ำเนิน
ธุรกิจและกำรจดัหำแหลง่เงินกู้ ท่ีเหมำะสม ให้แก่สมำชิก เพ่ือยกระดบัฐำนะกำรครองชีพของเกษตรกรให้ดีขึน้ทัง้ในด้ำน
เศรษฐกิจและสงัคม  

4.ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมมี  5 ทฤษฎีซึ่งอคินรพีพัฒน์ ( อ้ำงถึงใน
ยพุำพรรูปงำม, 2545, หน้ำ 7-9 ) ได้สรุปไว้ดงันี ้

1)ทฤษฎีการเกลีย้กล่อมมวลชน  (Mass Persuation)  
Maslow (อ้ำงถึงในอคินรพีพัฒน์, 2527, หน้ำ 7-8) กล่ำวว่ำกำรเกลีย้กล่อมหมำยถึงกำรใช้ค ำพูดหรือกำร

เขียนเพ่ือมุ่งให้เกิดควำมเช่ือถือและกำรกระทำซึ่งกำรเกลีย้กล่อมมีประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในกำร
ปฏิบตัิงำนและถ้ำจะให้เกิดผลดีผู้ เกลีย้กล่อมจะต้องมีศิลปะในกำรสร้ำงควำมสนใจในเร่ืองท่ีจะเกลีย้กล่อมโดยเฉพำะ
ในเร่ืองควำมต้องกำรของคนตำมหลกัทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกวำ่สำดบัขัน้ควำมต้องกำร (hierarchy of needs) คือ
ควำมต้องกำรของคนจะเป็นไปตำมล ำดบัจำกน้อยไปมำกมีทัง้หมด 5 ระดบัดงันี ้

(1) ควำมต้องกำรทำงด้ำนสรีระวิทยำ  (physiological needs) เป็นควำมต้องกำรขัน้พืน้ฐำนของมนุษย์ 
(survival need) ได้แก่ควำมต้องกำรทำงต้ำนอำหำรยำเคร่ืองนุ่งห่มท่ีอยู่อำศยัยำรักษำโรคและควำมต้องกำรทำงเพศ 

(2) ควำมต้องกำรควำมมัน่คงปลอดภยัของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่ควำมต้องกำรที่อยู่อำศยั
อย่ำงมีควำมปลอดภยัจำกกำรถูกทำร้ำยร่ำงกำยหรือถกูขโมยทรัพย์สินหรือควำมมัน่คงในกำรทำงำนและกำรมีชีวิตอยู่
อย่ำงมัน่คงในสงัคม 

(3) ควำมต้องกำรทำงด้ำนสังคม (social needs) ไต้แก่ควำมต้องกำรควำมรักควำมต้องกำรท่ีจะให้สังคม
ยอมรับวำ่ตนเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 

(4) ควำมต้องกำรที่จะมีเกียรติยศช่ือเสียง (self-esteem needs) ได้แก่ควำมภำคภมูิใจควำมต้องกำรดีเด่นใน
เร่ืองหนึ่งท่ีจะให้ไต้รับกำรยกย่องจำกบุคคลอื่นควำมต้องกำรต้ำนนีเ้ป็นควำมต้องกำรระดบัสงูท่ีเก่ียวกบัควำมมัน่ใจใน
ตวัเองในเร่ืองควำมควำมสำมำรถและควำมส ำคญัของบคุคล 



420 
 

(5) ควำมต้องกำรควำมส ำเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นควำมต้องกำรในระบบสงูสดุท่ีอยำกจะ
ให้เกิดควำมส ำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่ำงตำมควำมนึกคิดของตนเองเพ่ือจะพัฒนำตนเองให้ดีท่ีสุดเท่ำท่ีจะทำได้ควำม
ต้องกำรนีจ้งึเป็นควำมต้องกำรพิเศษของบคุคลท่ีจะพยำยำมผลกัดนัชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทำงท่ีดีท่ีสดุ 

2)ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (NationalMorale) 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นสิ่งส ำคญัในกำรพฒันำ  สิ่งท่ีส ำคญัประกำรหนึง่กำรสร้ำงขวญัให้ดีต้องสร้ำง

ทัศนคติท่ีดีต่อผู้ รวมงำน เช่น กำรไม่เอำรัดเอำเปรียบ กำรให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับงำน กำรเปิดโอกำสให้แสดงควำม
คิดเห็นเป็นต้น เม่ือใดก็ตำมท่ีคนท ำงำนมีขวญัดีจะเกิดส ำนึกในควำมรับผิดชอบ อนัจะเกิดผลดีแก่หน่วยงำนทัง้ในสว่น
ท่ีเป็นขวญัส่วนบุคคล และขวญัของกลุ่ม ดงันัน้จะเป็นไปได้ว่ำขวญัของคนเรำโดยเฉพำะคนมีขวญัท่ีดีย่อมเป็นปัจจัย
หนึง่ท่ีจะน ำไปสูก่ำรมีสว่นร่วมในกิจกรรมตำ่งๆได้เช่นกนั 

3)ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตนิิยม (Nationalism) 
             ปัจจยัประกำรหนึง่ท่ีน ำสูก่ำรมีสว่นร่วมคือ กำรสร้ำงควำมรู้สกึชำตินิยมให้ เกิดขึน้ หมำยถงึ ควำมรู้สกึเป็นตวั
ของตวัเองท่ีจะอทิุศหรือ เน้นคำ่นิยมเร่ืองผลประโยชน์ สว่นรวมของชำต ิมีควำมพอใจในชำติของตวัเอง พอใจ
เกียรติภมูิ จงรักภกัดี ผกูพนัตอ่ท้องถ่ิน 

4)ทฤษฏีการสร้างผู้น า (Leadership) 
กำรสร้ำงผู้น ำจะช่วยจูงใจให้ประชำชนท ำงำนควยควำมเต็มใจเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยหรือวตัถุประสงค์ร่วมกัน  

ทัง้นีเ้พรำะผู้น ำเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้ำประสงค์โดยทั่วไปแล้วผู้ น ำอำจจะมีทัง้ผู้น ำท่ีดี
เรียกว่ำ ผู้น ำปฎิฐำน (positive leader)ผู้น ำพลวตั คือ เคลื่อนไหวท ำงำนอยู่เสมอ (dynamic leader) และผู้น ำไม่มีกิจ 
ไม่มีผลงำนสร้ำงสรรค์  ท่ีเรียกว่ำ ผู้น ำนิเสธ (negative leader) ผลของกำรให้ทฤษฎีกำรสร้ำงผู้น ำ จึงท ำให้เกิดกำร
ระดมควำมร่วมมือปฏิบตัิงำนอย่ำงมีขวญัก ำลงัใจ งำนมีคณุภำพ มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ตงันัน้ 
กำรสร้ำงผู้น ำท่ีดี ยอมจะน ำไปสู ่กำรมีสว่นร่วมใน กิจกรรมตำ่ง ๆ ด้วยดี 

5)ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร(Administration and Method) 
กำรใช้ระบบบริหำรในกำรระดมควำมร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งท่ีง่ำยเพรำะใช้กฎหมำย  ระเบียบ แบบแผน เป็น

เคร่ืองมือในกำรด ำเนินกำร แต่อย่ำงใดก็ตำมผลของ ควำมร่วมมือยงัไม่มีระบบใดดีท่ีชุดในเร่ืองกำรใช้บริหำร เพรำะ
ธรรมชำติของคน ถ้ำท ำงำนตำมควำมสมคัรใจอย่ำงตัง้ใจไมม่ีใครบงัคบัก็จะท ำงำนด้วยควำมรัก แตถ้่ำไม่ ควบคมุเลยก็
ไม่เป็นไปตำมนโยบำยและควำมจ ำเป็นของรัฐ เพรำะกำรใช้ระบบบริหำรเป็นกำรให้ปฏิบัติตำมนโยบำยเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยเพ่ิมควำมคำดหวงัผลประโยชน์  

2.2 แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย 
 1. ความหมายของเครือข่าย 

พระมหำสทิุตย์ อำภำกโร ได้ให้นิยำมของเครือข่ำยทำงสงัคม (จำกหนงัสือ เครือข่ำย : ธรรมชำติ ควำมรู้ และ
กำรจดักำร,2547: 6) วำ่หมำยถงึ ควำมสมัพนัธ์ในสงัคมมนุษย์ ทัง้ในระดบัปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลกบักลุ่ม กลุม่กบั
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กลุ่ม และกลุ่มกับเครือข่ำยโดยเป็นกำรอธิบำยถึงพฤติกรรมและควำมสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ         สิ่งต่ำง ๆ เช่น
กิจกรรม กำรสื่อสำร ควำมร่วมมือ กำรพึ่งพำอำศยั กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่เป็นควำมสมัพนัธ์ท่ีมีโครงสร้ำงและรูปแบบ
ท่ีหลำกหลำย 

Paul Starkey ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยในแอฟริกำให้ควำมหมำยของเครือข่ำยว่ำ
คือกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่ำวสำรข้อมูลระหว่ำงกันหรือท ำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะท่ี
บุคคลหรือองค์กรสมำชิกยังคงมีควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินกิจกรรมของตน  ในควำมหมำยนีส้ำระส ำคัญคือ 
ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในเครือข่ำยต้องเป็นไปโดยสมัครใจ  กิจกรรมที่ท ำในเครือข่ำยต้องมีลักษณะเท่ำเทียม
กันหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และกำรเป็นสมำชิกของเครือข่ำยไม่มีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระหรือควำม
เป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนัน้ๆ  

Boissevain J. ( ,1974) เครือข่ำยทำงสังคม หมำยถึง ควำมสมัพันธ์ทำงสงัคมของบุคคล โดยมีกำรติดตอ
สื่อสำรและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

Alter และ Hage (1993)อ้ำงถึงในนฤมล นิรำทร.กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน2543 : 6) กล่ำวว่ำ เครือข่ำย 
(Network) คือ รูปแบบทำงสังคมท่ีเปิดโอกำสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนกำรสร้ำงควำมเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียว และกำรร่วมกันท ำงำนเครือข่ำยประกอบด้วยองค์กรจ ำนวนหนึ่งซึง่มีอำณำเขตท่ีแน่นอนหรือไม่ก็ได้
และองค์กรเหลำ่นีม้ีฐำนะเท่ำเทียมกนั 

เสรีพงศ์พิศ, 2546เครือข่ำย (Network) หมำยถงึ กลุม่บคุคลหรือกลุม่องค์กรท่ีสมคัรใจสื่อสำรสมัพนัธ์กนั หรือ
ด ำเนินกิจกรรมบำงอย่ำงร่วมกนั โดยไมท่ ำให้แตล่ะคนหรือแตล่ะองค์กรสญูเสียควำมเป็นอิสระ 

ชยัวฒัน์ ถิระพนัธุ์ (2546) เป็นกำรเช่ือมตอ่ระหว่ำงมนุษย์แล้วขยำยผลออกไปเป็นวงกว้ำงเพ่ือให้สงัคมพฒันำ
ไปในทิศทำงท่ีดีขึน้ และในควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมนุษย์นัน้จะเป็นควำมสมัพันธ์ย้อนกลบัในเชิงบวกท่ีจะเกิดเป็นพลงั
ทวีคณู(Reinforcing)เกิดกำรขยำยผลแบบก้ำวกระโดด(Quantum Leap) 

กำญจนำ แก้วเทพ (2530) ให้ควำมหมำยของเครือข่ำยว่ำ หมำยถึง รูปแบบหนึ่งของกำรประสำนงำนของ
บุคคล กลุ่มหรือองค์กำรหลำยองค์กรท่ีต่ำงก็มีทรัพยำกรของตวัเอง มีเป้ำหมำย มีวิธีกำรท ำงำน และมีกลุ่มเป้ำหมำย
ของตวัเอง บคุคลหรือองค์กรเหลำ่นีไ้ด้เข้ำมำประสำนงำนกนัอย่ำงมีระยะเวลำนำนพอสมควรแม้อำจจะไมไ่ด้มีกิจกรรม
ร่วมกนัอย่ำงสม ่ำเสมอก็ตำมแตก่็จะมีกำรวำ่งรำกฐำนเอำไว้ เม่ือฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่มีควำมต้องกำรที่จะขอควำมช่วยเหลือ 
หรือขอควำมร่วมมือจำกกลุม่อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหำก็สำมำรถติดตอ่ไปได้ 

จำกท่ีกล่ำวมำในข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำเครือข่ำยทำง (Network) หมำยถึง รูปแบบควำมสัมพันธ์  ทำง
สงัคมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์กรท่ีมีเป้ำหมำยร่วมกนั ผ่ำนรูปแบบของปฏิสมัพันธ์ทำงสงัคม ในรูปแบบต่ำงๆ 
เช่น กิจกรรม กำรสื่อสำร ควำมร่วมมือ กำรพึง่พำอำศยั กำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ ซึง่เป็นปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีโครงสร้ำงและ
รูปแบบท่ีหลำกหลำย 
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2. แนวคดิการเกิดเครือข่าย  
ในกำรก่อให้เกิดกลุ่มซึ่งอำจเป็นกลุ่มองค์กร หรือกลุ่มบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแลกเปลี่ยน กำรจัด

กิจกรรมหรือกำรผลิตระหว่ำงองค์กรสมำชิกต้องอำศัยกำรมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมำก่อนหน้ำท่ีจะท ำควำมตกลงเป็น
องค์กรเครือข่ำยส ำหรับเหตุผลในกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงสงัคมนัน้พระมหำสุทิตย์  อำภำกโร(55 - 58)          นฤมล นิ
รำทร (2543:11-12) กลำ่ววำ่เป็นเพรำะ 

1) สถำนกำรณ์ปัญหำและสภำพแวดล้อมท่ีซ ำ้ซ้อน หลำกหลำย และขยำยตวัจนเกินควำมสำมำรถของปัจเจก
บุคคล หรือกลุ่มท่ีจะด ำเนินกำรแก้ไข จึงจ ำเป็นต้องกำรมีเพ่ือนมีหมู่มีพวกในกำรท ำงำน และประสบกำรณ์กำรควำม
ช ำนำญเฉพำะด้ำนในกำรแก้ไขปัญหำ 

2) เครือข่ำยเป็นเคร่ืองมือหรือยุทธศำสตร์ในพืน้ท่ีทำงสงัคม ท่ีช่วยรับภำระควำมเสี่ยงในกิจกรรมหรือในกำร
ท ำงำนร่วมกนั รวมถงึเป็นกำรช่วยประหยดัและใช้ทรัพยำกรท่ีเครือข่ำยมีอย่ำงคุ้มคำ่     

3) เพ่ือให้กำรประสำนผลประโยชน์เป็นไปอย่ำงเท่ำเทียม 
ดังนัน้กำรเกิดเครือข่ำย จึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคคลและองค์กำรได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่ำวสำร รวมทัง้

บทเรียนและประสบกำรณ์ กับบุคคลหรือองค์กรท่ีอยู่ภำยนอกหน่วยงำนของตน ลดควำมซ ำ้ซ้อนในกำรท ำงำน ให้
ควำมร่วมมือและท ำงำนในลกัษณะท่ีเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั เหมือนกบักำรเปิดประตสููโ่ลกภำยนอก  ซึง่สอดคล้อง
กบัแนวคิดของนำยแพทย์ธนำ ประมขุกลุ(2547) ได้กลำ่วถงึลกัษณะกำรก่อเกิดเครือข่ำยได้เป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1) เครือข่ำยท่ีเกิดโดยธรรมชำติ เครือข่ำยชนิดนีม้กัเกิดจำกกำรท่ีผู้ คนมีใจตรงกันท ำงำนคล้ำยคลึงกันหรือ
ประสบกับสภำพปัญหำเดียวกนัมำก่อน เข้ำมำรวมตวักนัเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดและประสบกำรณ์ ร่วมกันแสวงหำ
ทำงเลือกท่ีดีกวำ่  

2) เครือข่ำยจัดตัง้ มกัจะมีควำมเก่ียวพนักบันโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนของภำครัฐเป็นส่วนใหญ่ กำรจัดตัง้
อยู่ในกรอบควำมคิดเดิมท่ีใช้กลไกของรัฐผลกัดนัให้เกิดงำนท่ีเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

3) เครือข่ำยวิวฒันำกำร เป็นกำรถือก ำเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตำมธรรมชำติตัง้แต่แรกและไม่ได้เกิดจำกกำร
จดัตัง้โดยตรงแตม่ีกระบวนกำรพฒันำผสมผสำนอยู่ 

กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนจงึ เป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงมำกในอนัท่ีจะน ำไปสู่กำรสร้ำงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้เม่ือ
ปัญหำสงัคมมีควำมซบัซ้อนและหลำกหลำยมำกย่ิงขึน้และมีทรัพยำกรจ ำนวนจ ำกัดย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ีองค์กรใดองค์
หนึ่งจะท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยตนเอง  จ ำเป็นต้องมีกำรร่วมกนัระหว่ำงองค์กรหรือกำรสร้ำงเครือข่ำยใน
กำรท ำงำน ส ำหรับควำมพร้อมในกำรจัดตัง้เครือข่ำยจะต้องค ำนึงถึงสิ่งใดบ้ำงนัน้  บัณฑูร      อ่อนด ำ ได้สรุปไว้ใน
หนังสือกระบวนกำรกำรท ำงำนกบัองค์กรเกษตรกร (2538) ว่ำกำรจะจดัตัง้หรือสร้ำงเครือข่ำยนัน้จะต้องพิจำรณำถึง
ปัจจยัเหลำ่นี ้ 

1) ต้องมีควำมชัดเจนในศกัยภำพจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรของตน ควำมเข้ำใจดงักล่ำวจะช่วยให้มองเห็น
ประโยชน์ท่ีองค์กรจะสำมำรถสร้ำงให้เครือข่ำยหรือรับจำกเครือข่ำย 
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2) เครือข่ำยด้วย ได้แก่ค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร และศักยภำพขององค์กร จะสังเกตได้จำกสิ่งต่ำงๆ เช่น 
รูปแบบกำรตดัสินใจเป็นแบบรวมอ ำนำจหรือกระจำยอ ำนำจ ควำมเปิดเผย กำรปฏิบตัิต่อกนัระหว่ำงสมำชิกในองค์กร
และควำมร่วมมือภำยในองค์กร 

3) ต้องเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย ควำมเสี่ยงนีไ้ด้แก่ กำรฉวยโอกำสใน
เร่ืองข่ำวสำรข้อมลูตำ่งๆ เป็นต้น 

4) ต้องเข้ำใจว่ำ กำรเข้ำเป็นเครือข่ำยหมำยถึงกำรเป็นทัง้ผู้ ให้และผู้ รับ แม้ว่ำจะมีกำรพึ่งพิงระหว่ำงกนัก็ตำม 
แตก่็เป็นกำรพึง่พิงบนพืน้ฐำนของกำรเป็นผู้ทัง้รับและผู้ให้  

5) ต้องเข้ำใจว่ำ เครือข่ำยต้องเป็นอิสระจำกองค์กรเดิมกำรเข้ำมำร่วมในเครือข่ำยเป็นกำรเข้ำมำร่วมโดย
บำงส่วนขององค์กรเท่ำนัน้และเครือข่ำยมีพนัธกิจท่ีจะต้องบรรลุ เช่นเดียวกบัท่ีองค์กรเดิมมีพนัธกิจของตนท่ีต้องบรรลุ
เช่นเดียวกนั 

6) องค์กรในเครือข่ำยมีควำมเท่ำเทียมกนั ไมต้่องกำรกำรชีน้ ำหรือครอบง ำโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ กำรชีน้ ำท ำให้
สมำชิกเกิดควำมรู้สกึวำ่ขำดกำรมีสว่นร่วมกำรท ำงำนในลกัษณะเครือข่ำยจะต้องท ำงำนเป็นทีม 

7) องค์กรเครือข่ำยต้องมีควำมไว้วำงใจซึง่กนัและกนั กำรติดตอ่สื่อสำรกนัอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นเง่ือนไขท่ีจ ำเป็น
อย่ำงย่ิงเพรำะวำ่เม่ือควำมไว้วำงใจเกิดขึน้เครือข่ำยก็มีแนวโน้มท่ีจะสนบัสนุนให้ผู้ปฏิบตัิงำนท่ีแม้จะมำจำกตำ่งองค์กร
ตดัสินใจกระท ำกำรใดท่ีจะตอบสนองตอ่ปัญหำซึง่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

8) เครือข่ำยต้องมีกิจกรรมร่วมกนั กิจกรรมจะเป็นเสมือนสำยใยท่ีเช่ือมโยงเครือข่ำยไว้ได้ และต้องมีกำรแบ่ง
งำนกนัท ำ เครือข่ำยท่ีไมม่ีกิจกรรมคือเครือข่ำยท่ีตำยแล้ว 

9) กำรสร้ำงเครือข่ำย สิ่งท่ีจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีต้องพิจำรณำคือ กำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำร ซึ่งฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีจะต้องแสดงให้ผู้ปฏิบตัิงำนเห็นวำ่ กำรสร้ำงเครือข่ำย เป็นควำมส ำคญัในระดบัต้นๆ เช่นกนั 

3.ประเภทของเครือข่าย (Type of  Network) 
ประเภทของเครือข่ำยทำงสงัคม (Type of Network) ในกำรจ ำแนกประเภทของเครือข่ำยทำงสงัคมสำมำรถ

แบ่งได้ในหลำยรูปแบบ โดยมีนกัวิชำกำรหลำยคนท่ีได้จ ำแนกประเภทของเครือข่ำยไว้ดงันี ้
1) จ ำแนกตำมพืน้ท่ีด ำเนินกำร เช่น เครือข่ำยระดบัหมูบ้่ำน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั ภำคและประเทศ 
2) จ ำแนกตำมกิจกรรมหรือประเด็นปัญหำ เช่น เครือข่ำยท่ีท ำงำนด้ำนเด็กเยำวชน ผู้ ด้อยโอกำส ผู้สูงอำย ุ

สตรี สำธำรณสขุ เศรษฐกิจ พฒันำชมุชน สิทธิมนษุยชน สิ่งแวดล้อม 
3) จ ำแนกตำมอำชีพหรือสถำนภำพทำงสังคม เช่น เครือข่ำยด้ำนแรงงำนเครือข่ำยกลุ่มพระสหธรรม  

เครือข่ำยครูพิทกัษ์สิทธิเดก็ เครือข่ำยสำรวตัรนกัเรียนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
 4) จ ำแนกตำมรูปแบบโครงสร้ำงหรือควำมสมัพนัธ์ท ำให้เกิดเครือข่ำยใน 2ลกัษณะ คือ  

4.1) เครือข่ำยตำมแนวตัง้  เป็นเครือข่ำยท่ีมีโครงสร้ำงเป็นช่วงชัน้ท ำให้ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งองค์กร
ภำยในเครือข่ำยไมเ่ท่ำกนั  

4.2) เครือข่ำยตำมแนวนอนเป็นเครือข่ำยท่ีควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งองค์กรภำยในเครือข่ำยเท่ำเทียมกนั 
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4.องค์ประกอบของเครือข่าย 
 มีนกัวิชำกำรหรือผู้ รู้ได้ก ำหนดองค์ประกอบของเครือข่ำยทำงสงัคมไว้หลำยแนวทำง ซึง่ขอเสนอโดยสงัเขป ดงันี ้

 จอห็น  เวอร์เนอร์ เครือข่ำยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ หรือ LINK (กำรเช่ือมตอ่)ดงันี ้
 L=Learning กำรเรียนรู้ เก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของตนเองและผู้อื่น 

 I = Investing กำรลงทนุ ด้ำนเวลำและพลงังำนในกำรติดตอ่และเช่ือมประสำนกบับคุคลอื่นๆ 

 N =Nursing กำรดูแล ได้แก่ กำรดูแลสัมพันธภำพระหว่ำงสมำชิกของเครือข่ำยทัง้ในเร่ืองกำรท ำงำนและ
สมัพนัธภำพสว่นตวั 

K =Keeping กำรรักษำ ได้แก่ กำรรักษำทิศทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยกำรตรวจสอบควำมต้องกำรของ
สมำชิกและเปิดใจรับฟังควำมคิดเห็น เพ่ือแสวงหำแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้บรรลเุป้ำหมำย 

นอกจำกนี ้ เสถียร (2549) กลำ่วถงึองค์ประกอบของเครือข่ำยวำ่มีองค์ประกอบท่ีส ำคญั (ภำพท่ี) ได้แก่ 
 1)  สมำชิกเครือข่ำย หมำยถงึบคุคล กลุม่และองค์กรท่ีมำร่วมกนัในเครือข่ำย 
 2)  จุดมุ่งหมำยของเครือข่ำย กำรรวมกันเป็นเครือข่ำยจะต้องเป็นกำรรวมกันอย่ำงมีจุดมุ่งหมำย เพ่ือท ำ
กิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ 
 3)  กำรท ำหน้ำท่ีอย่ำงมีจิตส ำนึก กำรจะรวมตวักนัเป็นเครือข่ำยได้นัน้ แต่ละหน่วยสมำชิกจะต้องมีจิตส ำนึก
ตอ่สว่นรวม ร่วมกนัคิด วิเครำะห์และค้นหำวิธีเพ่ือแก้ไขปัญหำ แสวงหำแนวร่วมเพ่ือสร้ำงพลงัอ ำนำจในกำรตอ่รอง 
 4)  กำรมีสว่นร่วมและกำรแลกเปลี่ยน จะเป็นปัจจยัหนนุให้เครือข่ำยมีพลงัสงูขึน้  

5)  ระบบควำมสมัพันธ์และกำรสื่อสำรสิ่งท่ีมีควำมส ำคญั คือ จ้อมูลและกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน ทัง้ระหว่ำง
บุคคลกับบุคคล กลุ่มกบักลุ่มและเครือข่ำยกับเครือข่ำย ซึง่จะช่วยให้สมำชิกเกิดกำรรับรู้ กำรยอมรับในกระบวนกำร
ท ำงำน และช่วยรักษำสมัพนัธภำพท่ีดีตอ่กนั 

 



425 
 

                  ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของเครือข่าย 
 
5.วงจรชีวิตเครือข่าย 
เครือข่ำยทุกเครือข่ำยจะมีวงจรท่ีคล้ำยกับกำรเกิดขึน้ของสรรพสิ่งท่ีมีกำรเกิดแก่เจ็บตำยโดยทุกระยะจะมี

กระบวนกำรที่คล้ำยคลงึกนั 
พิชัยเพชรรัตน์ (2547;3) กล่ำวถึงวงจรชีวิตเครือข่ำยว่ำมี 4 ขัน้ตอนคือขัน้เกิดแรงจูงใจในกำรรวมกลุ่มขัน้

ไว้วำงใจกลุ่มท่ีเป็นพีน้ฐำนของเครือข่ำยขัน้ขยำยผลท่ีมีกำรประสำนต่อและเช่ือมโยงกับทุกฝ่ำยและขัน้กลุ่มสมัพันธ์
เป็นกำรบริหำรเครือข่ำยเพ่ือรักษำเครือข่ำยให้ยัง่ยืน 

ส่วนมหำสุทิตย์อำภำกโร ( 2548:114-5) แบ่งวงจรชีวิตของเครือข่ำยออกเป็น 4 ระยะคือระยะตระหนักและ
กำรก่อตวัของเครือข่ำยระยะกำรสร้ำงพันธะกรณีและกำรบริหำรเครือข่ำยระยะกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์และกำรใช้
ประโยชน์และระยะกำรรักษำควำมสมัพนัธ์และควำมตอ่เน่ืองในรำยละเอียดของแตล่ะระยะนัน้ 

บ ำเพ็ญเขียวหวำน (2550) น ำวงจรชีวิตของเครือข่ำยไปใช้ในกำรสง่เสริมกำรเกษตรโดยแบ่งเป็น 4 ระยะคือ 
1) ขัน้ตระหนักและก่อตัวขึน้เป็นเครือข่ำยประกอบไปด้วยควำมสัมพันธ์ในเครือข่ำยศึกษำข้อมูลและ

สภำพกำรณ์กำรสร้ำงศรัทธำและหำแนวร่วมกำรเสนอให้เห็นประเด็นปัญหำควำมต้องกำรและจุดร่วมในกำรพัฒนำ
เครือข่ำย 

2) ขัน้กำรสร้ำงพันธกรณีและกำรบริหำรเครือข่ำยประกอบไปด้วยกำรก ำหนดวัตถุประสงค์บทบำทและ
ข้อตกลงร่วมกำรติดตอ่สื่อสำรกำรสง่เสริมกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีตอ่เน่ืองและกำรติดตำมประเมินผลแบบมีสว่นร่วม 

3)ขัน้กำรพฒันำควำมสมัพนัธ์และกำรใช้ประโยชน์ประกอบไปด้วยกำรทบทวนและสรุปบทเรียนกำรเสริมสร้ำง
ผู้น ำและหน่วยน ำของเครือข่ำยกำรเสริมสร้ำงกิจกรรมสำธำรณะและเวทีแห่งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขยำยกิจกรรม

องค์ประกอ
บเครือข่าย

สมาชิก
เครือข่าย

จุดมุ่งหมาย
เครือข่าย

การท า
หน้าที่

ร่วมกันอย่าง
มีจิตส านึก

การมีส่วน
ร่วมและ

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

การ
มีปฎิสัมพัน
ธ และสื่อสาร
ระหว่างกัน
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กำรสร้ำงควำมรู้ใหมแ่ละกำรจดักำรควำมรู้ท่ีตอ่เน่ืองกำรเสริมสร้ำงวฒันธรรมเครือข่ำยเพ่ือขจดัควำมขดัแย้งและกำร
เสริมสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ 

4) ขัน้รักษำควำมสมัพันธ์และควำมต่อเน่ืองประกอบไปด้วยกำรจัดกิจกรรมท่ีต่อเ น่ืองกำรรักษำสมัพันธ์ท่ีดี
ระหว่ำงสมำชิกของเครือข่ำยกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและควำมรู้ใหมก่ ำหนดและสร้ำงระบบจูง
ใจในกำรท ำงำนและให้ควำมช่วยเหลือแก้ไขปัญหำภำยในเครือข่ำยและเสริมสร้ำงผู้น ำรุ่นใหมอ่ย่ำงตอ่เน่ือง 

จะเห็นได้ว่ำกำรแบ่งวงจรชีวิตของเครือข่ำยข้ำงต้นมีหลำยระยะและแต่ละระยะก็มีรำยละเอียดประเดน็ท่ีมำก
น้อยแตกต่ำงกนัออกไปรวมทัง้บำงขัน้ตอนก็มีประเดน็ท่ีซ ำ้ซ้อนกนัดงันัน้ในกำรศกึษำนีจ้งึน ำคณุลกัษณะของเครือข่ำย
น ำมำประยุกต์ใช้ร่วมเป็นกำรสร้ำงควำมชัดเจนในกรอบวงจรชีวิตของเครือข่ำยโดยคุณลักษณะของเครื อข่ำย
ประกอบด้วยบคุคล/กลุม่/องค์กร(Nodes)และควำมสมัพนัธ์(Relations) ท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงกนัในเครือข่ำยโดยจะเป็นทัง้
แบบท่ีมีโครงสร้ำงชดัเจนหรือแบบหลวมๆก็ได้รวมทัง้มีกำรประสำนงำนและมีกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรข้อมลูระหวำ่งกนั
เพ่ือบรรลผุลในด้ำนใดด้ำนหนึง่ตำมท่ีก ำหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ 

6.ปัจจัยที่ท าให้เครือข่ายเกดิความเข้มแขง็ 

จำกกำรศกึษำปัจจยัท่ีท ำให้เครือข่ำยเกิดควำมเข้มแข็งของปำริชำติ  วลยัเสธียรและคณะ( 2543) และเอก

กมล ออ่นศรี (2544)พบวำ่ปัจจยัท่ีมีผลท ำให้เครือข่ำยเกิดควำมเข้มแข็งมีดงันี ้

1) สัมพันธภำพปัจจัยด้ำนสัมพันธภำพจึงเพ่ิมควำมส ำคัญย่ิงขึน้  ต่อกำรน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของกำรเป็น
เครือข่ำยท่ีเข้มแข็ง ถ้ำหำกสมำชิกมีควำมเข้ำใจและจริงใจในกำรเข้ำมำร่วมเครือข่ำยแล้วสิ่งท่ีจะได้ตำมมำคือ  ควำม
เช่ือมัน่ วำงใจในเครือข่ำยซึ่งจะเป็นพืน้ฐำนของสมัพันธภำพท่ีดีในหมู่สมำชิกกำรมีสมัพนัธภำพท่ีดีนีไ้ม่เฉพำะว่ำต้อง
เป็นไปในลกัษณะท่ีใกล้ชิดกนัเท่ำนัน้จึงเรียกวำ่ สมัพนัธภำพท่ีดีเพรำะเครือข่ำยท่ีสมำชิกอยู่ห่ำงไกลกนัตำมสภำพทำง
ภมูิศำสตร์และกำรสื่อสำรยงัไม่สมบูรณ์พร้อม สมำชิกก็อำจจะไม่สำมำรถสร้ำงควำมใกล้ชิดสนิทสนมกนัได้เหมือนกบั
เครือข่ำยท่ีสมำชิกอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั เช่น ท่ีอยู่ในต ำบล หรือในจงัหวดัเดียวกนั แตเ่ครือข่ำยท่ีมีข้อจ ำกดัดงักลำ่วก็
ยังคงสำมำรถสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีได้ในลักษณะของควำมกลมเกลียวเป็นน ำ้หนึ่งใจเดียวกัน   มีควำมยืดหยุ่นใน
ควำมสมัพนัธ์ของสมำชิกท่ีเป็นไปตำมธรรมชำติของกลุม่ท่ีมีควำมเข้ำใจและควำมจริงใจเป็นพืน้ฐำน  

2) ควำมชดัเจนของเป้ำหมำยกำรมีเป้ำหมำยท่ีชดัเจนของเครือข่ำยสะท้อนให้เห็นควำมเป็นเอกภำพทำงควำม
คิดเห็นในเครือข่ำยเป็นเบือ้งต้น ก่อนท่ีจะน ำไปสู่เอกภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมของเครือข่ำย ดงันัน้ควำมชดัเจนของ
เป้ำหมำยซึง่มำจำกควำมคิดเห็นของมวลหมู่สมำชิก จึงสะท้อนถึงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยไปด้วยนอกจำกนีก้ำรมี
เป้ำหมำยท่ีเครือข่ำยต้องกำรบรรลุชดัเจนก็จะเป็นเสมือน   เข็มทิศน ำทำงให้สมำชิกในเครือข่ำยได้เข้ำใจตรงกันและ
เดินไปในทิศทำงเดียวกนัโดยไมห่ลงใช้เวลำและทรัพยำกรกบัภำรกิจท่ีไมส่อดคล้องกบัเป้ำหมำยของเครือข่ำย  

3) กระบวนกำรเสนอควำมคิดเห็นและตัดสินใจเครือข่ำยต้องมีควำมเป็นประชำธิปไตย ซึ่งจะแสดงออกให้
ปรำกฏได้อย่ำงชดัเจนในวำระท่ีจะต้องเสนอควำมคิดเห็นและตดัสินใจ หำกเครือข่ำยได้ให้โอกำสในกำรเสนอควำม
คิดเห็นและให้สิทธิในกำรตัดสินใจแก่สมำชิกอย่ำงเป็นอิสระเต็มท่ีแล้ว  ย่อมบ่งบอกถึงควำมเข้มแข็งของกำรเป็น
เครือข่ำยในกระบวนกำรท่ีต่ำงไปจำกองค์กรท่ีมีกำรฝำกอ ำนำจ สิทธิขำดในกำรคิดและตดัสินใจไว้กับบุคคลเพียงคน
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เดียวหรือกบักลุม่บคุคลใดกลุม่หนึง่ท่ีมิได้แสดงถงึโอกำสและสิทธิของสมำชิกทัง้หมด ผลจำกกำรที่สมำชิกมีสว่นร่วมใน
กำรเสนอควำมคิดเห็น และตัดสินใจนีจ้ะยังเป็นปัจจัยให้เกิดควำมรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันของหมู่สมำชิก  ท่ีจะเป็น
ประโยชน์อย่ำงย่ิงตอ่กำรระดมสรรพก ำลงัเมื่อเครือข่ำยมีควำมต้องกำร  

4) ลักษณะกิจกรรมและควำมต่อเน่ืองกำรจัดกิจกรรมท่ีระบุว่ำ เป็นกิจกรรมเครือข่ำยโดยท่ีมีหน่วยงำน
เจ้ำภำพเป็นผู้ จัดให้ภำคีสมำชิกได้มำพบปะกันอยู่ในหลำยๆ เวที ซึ่งอำจเป็นจุดเร่ิมต้นของกำรสร้ำงเครือข่ำย แต่
หลงัจำกนัน้เครือข่ำยท่ีจะมีควำมเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตนเองจะต้องพยำยำมพัฒนำไปสู่กำรคิดและด ำเนินกิจกรรมด้วย
เครือข่ำยเองเป็นหลกั โดยไม่ต้องรอว่ำจะมีผู้มำจัดกำรให้ จึงจะเกิดกิจกรรมของเครือข่ำยได้ ซึง่เป็นลกัษณะของกำร
พึ่งพิงภำยนอกท่ีไม่ใช่กำรอยู่ได้ด้วยตนเอง นอกจำกนีค้วำมสม ่ำเสมอต่อเน่ืองของกิจกรรมเป็นสิ่งท่ีช่วยบอกถึงควำม
เข้มแข็งของเครือข่ำยเข้มแข็งด้วยเช่นกนั 

5) แหล่งของทรัพยำกร/ศกัยภำพหำกเครือข่ำยยงัต้องรอคอยผู้ รู้และพึ่งพิงทรัพยำกรจำกภำยนอก เครือข่ำยก็
จะไม่ได้ช่ือว่ำอยู่ได้ด้วยตนเอง ดังนัน้กำรท่ีเครือข่ำยสำมำรถแสวงหำ และดึงทรัพยำกร/ศักยภำพท่ีมีอยู่ภำยใต้
เครือข่ำยมำใช้ได้มำกเพียงไร ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยก็เพ่ิมมำกขึน้เท่ำนัน้เพรำะกำรกระท ำเช่นนีน้อกจำกแสดงถึง
กำรพึ่งพำตนเองได้แล้วจะยงัเป็นกำรเพ่ิมคณุค่ำให้กบัสิ่งท่ีสมำชิกเป็นและท่ีเครือข่ำยมีอยู่อย่ำงแท้จริง  อย่ำงไรก็ตำม
ควรเข้ำใจตรงกันว่ำ  กำรแสวงหำทรัพยำกร/ศักยภำพจำกภำยในนี ้ไม่ได้หมำยควำมว่ำเครือข่ำยจะปฏิเสธกำร
สนับสนุนจำกภำยนอกโดยสิน้เชิง เพียงแต่ให้สมำชิกทุกคนตระหนักว่ำเครือข่ำยต้องมุ่งพึ่งพำตนเอง ก่อนนึกถึงกำร
ช่วยเหลือจำกภำยนอก  

6) กำรเรียนรู้ และนวตักรรมแม้ว่ำจ ำนวนของสมำชิกในเครือข่ำยจะท ำให้เห็นภำพของขนำดเครือข่ำยในเชิง
ปริมำณ แต่ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยต้องดท่ีูคุณภำพประกอบและเป็นคุณภำพท่ีมีควำมหมำยมำกกว่ำเชิงปริมำณ 
นัน่หมำยถึงว่ำควำมหลำกหลำยท่ีมำรวมกนัของสมำชิกก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ใหม่สำมำรถน ำไปสู่กำรพฒันำจนเกิดกำร
สร้ำงสรรค์นวตักรรมตำมมำ คณุภำพใหม่ท่ีเกิดขึน้นีเ้ป็นสิ่งท่ีเหล่ำสมำชิกเกิดกำรเรียนรู้ขึน้ในตนเองอนัเป็นผลจำกกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มหรืออำจเป็นผลปรำกฏรูปธรรมในกิจกรรมท่ีมีพัฒนำกำรไปเร่ือยๆ จนกระทั่งถึงกำรเป็นนวัตกรรม
ต้นแบบให้กบัผู้อื่นตอ่ไป  

ดงันัน้ปัจจยัควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยดงัข้ำงต้นสอดคล้องกบั: กลยทุธ์ส ำคญัสูค่วำมส ำเร็จของ
กำรปฏิรูปกำรศกึษำ ซึง่จดัโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำแห่งชำติ  สรุปได้วำ่ ปัจจยัท่ีท ำให้กำรสร้ำงเครือข่ำย
ประสบควำมส ำเร็จ คือ  

1)  สมำชิกต้องมีใจเป็นหนึง่เดียว มีควำมสำมคัคีในกลุม่  
2)  สมำชิกมีขวญั ก ำลงัใจและเจตนำรมณ์ร่วมกนัท่ีจะปฏิบตัิงำนให้บรรลผุล   
3)  มีควำมเสียสละทัง้กำย สติปัญญำและทรัพยำกร 
4)  มีระบบกำรจดักำรและกำรวำงแผนท่ีดี   
5)  มีกำรติดตำมและประเมินผลเป็นระยะๆ สม ่ำเสมอ  
6)  ใช้กระบวนกำร PDCA (Planning, Development, Control and Assessment)  
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7)  ผู้น ำมีวิสยัทศัน์ มีควำมสำมำรถในกำรตดัสินใจและกำรประสำนงำน  
8)  มีสมำชิกเครือข่ำยท่ีมีคณุภำพทกุคนเห็นประโยชน์ร่วมกนั  
9)  มีกิจกรรมอย่ำงตอ่เน่ือง  
10) ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ำยเข้ำมำมีสว่นร่วมในเครือข่ำย  
11) สำมำรถในกำรรักษำเครือข่ำยเดิมและขยำยเครือข่ำยใหมเ่พ่ิมขึน้ 

7.แนวทางของการสร้างกระบวนการเครือข่ายความร่วมมือให้ยั่งยืน 
กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนในกำรพัฒนำสังคมนัน้  เป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงมำกในอันท่ีจะน ำไปสู่กำรสร้ำง

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้เมื่อปัญหำสงัคมมีควำมซบัซ้อนและหลำกหลำยมำกย่ิงขึน้และมีทรัพยำกรจ ำนวนจ ำกัดย่อม
เป็นไปไม่ได้ท่ีองค์กรใดองค์หนึ่งจะท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยตนเอง จ ำเป็นต้องมีกำรสร้ำงกระบวนกำร
เครือข่ำยควำมร่วมมือระหวำ่งองค์กรหรือกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำงำน โดยมีแนวทำงดงันี ้

1)ท ำให้เกิดควำมรู้สึกของคนในหน่วยงำน ถึงควำมเร่งด่วนท่ีต้องมีเครือข่ำย โดยกำรประเมินสถำนกำรณ์
ตำ่งๆ ท่ีมีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวตำมวตัถุประสงค์ ภำยใต้เง่ือนไขมีหรือไม่มีเครือข่ำยควำมร่วมมือ และ
ชีใ้ห้เห็นวิกฤติและโอกำสทำงเลือกของควำมส ำเร็จ 

2) ก่อตัง้แกนน ำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้วยกำรรวมตวักนัของคนในหน่วยงำนตน และกลุ่มต้องมีพลงัพอท่ีจะ
ขบัเคลื่อนควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมร่วมกนัของแกนน ำ   

3) ร่วมกนัสร้ำงจินตภำพ/วิสยัทศัน์ของควำมร่วมมือ และก ำหนดกลยทุธ์ไปสูค่วำมส ำเร็จ 
4) ขยำยกำรรับรู้และยอมรับในวิสยัทัศน์ใหม่ ด้วยกำรใช้ทุกช่องทำงในกำรสื่อวิสยัทศัน์ใหม่และกลยุทธ์ของ

กลุม่แกนน ำ รวมทัง้ลงมือกระท ำให้เห็นเป็นตวัอย่ำง 
5) ขบัเคลื่อนกำรกระท ำกิจกรรมระหว่ำงหน่วยงำน ลดอุปสรรคเปลี่ยนระบบและโครงสร้ำงท่ีหมัน่ทวนกำร

เปลี่ยนแปลง สง่เสริมให้เกิด “ควำมคิดใหม ่และกำรท ำใหมท่ี่ดี” 
6) ช่ืนชมควำมส ำเร็จทีละเล็กละน้อย ก ำหนดและช่ืนชมกำรปรับปรุงผลงำนท่ีเร่ิมเกิดขึน้ใหม่  สร้ำงกระแส

ควำมเช่ือในควำมส ำเร็จแม้จะเป็นเร่ืองเลก็ก็ตำม 
7)ผนึกก ำลงัให้ผลควำมส ำเร็จก่อตวัเป็นคลื่นของกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อควำมคิดเร่ิมเคลื่อนเปลี่ยน รีบปรับระบบ

โครงสร้ำง และนโยบำยให้คล้อยตำม ตอกย ำ้ควำมเช่ือมัน่ด้วยโครงสร้ำงใหมแ่ละแกนน ำกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำใหม่ 
8) ปลูกฝังแนวทำงกำรท ำงำนแบบเครือข่ำยให้เป็นวฒันธรรม ผลงำนท่ีดีมำจำกควำมร่วมมือและกำรยึด

จุดมุ่งหมำยร่วมกนั ผนวกกบักำรมีภำวะผู้น ำท่ีดีเช่ือมโยงให้เห็นว่ำ พฤติกรรมควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำน น ำไปสู่
ควำมส ำเร็จของวตัถุประสงค์ ร่วมกันคิดด้วยกลไกและหนทำงท่ีพัฒนำภำวะผู้น ำ และกำรสร้ำงผู้น ำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือของคนรุ่นใหม ่ 

นอกจำกนัน้กำรน ำทฤษฎีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือไปสูก่ำรปฏิบตัินัน้เป็นขัน้ตอนท่ีจ ำเป็นและส ำคญัย่ิง
เพ่ือให้กำรสร้ำงเครือข่ำยเกิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้  ซึง่มีขัน้ตอนดงันี(้กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วน
ร่วม, 2553) 
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1) การเชื่อมโยงเครือข่ายหรือการสร้างเครือข่าย  ควรมีกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้
(1) กิจกรรมกำรวำงภำพในอดุมคติ (Rich  Picture) ของเครือข่ำย โดยให้สมำชิกแตล่ะกลุม่ร่วมกนั

วำดภำพอนำคตของสถำนศกึษำหรือปัญหำท่ีได้รับกำรแก้ไข เป็นกำรวำดภำพสถำนกำรณ์ท่ีแสดงถงึสว่นประกอบ
ตำ่งๆ  ท่ีส ำคญัแลควำมสมัพนัธ์ของสว่นประกอบตำ่งๆ ท่ีต้องปรับปรุง  และน ำเสนอ 
      (2) กิจกรรมกำรสร้ำงแผนผังกำรเช่ือมโยงผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง(Stakeholder Identification)เป็นกำร
เขียนแผนผังเช่ือมโยงผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยระบุถึงขนำดและควำมส ำคญัของผู้ ท่ีเก่ียวข้องต่อวตัถุประสงค์หลกัของ
เครือข่ำยหรือปัญหำท่ีต้องกำรแก้ไข 

 (3) กิจกรรมจดัท ำตำรำงก ำหนดจดุเดน่และจดุด้อยควำมสำมำรถของผู้มีสว่นเก่ียวข้อเป็นกิจกรรมท่ี
ต่อเน่ือง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือระบุถึงระดบัควำมสำมำรถ จุดเด่น จุดด้อย ของสมำชิกแต่ละคนในกำรด ำเนินกำรให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ของเครือข่ำย 

2) การประเมินความพร้อมของเครือข่าย แตล่ะเครือข่ำยควรมีกิจกรรมกำรประเมินดงัตอ่ไปนี ้
(1) ประเมินควำมพร้อมของโครงกำรเป็นกำรประเมินโดยผู้ ประสำนงำนเครือข่ำยหรือผู้ ท่ีได้รับ

มอบหมำย  จะท ำกำรลงพืน้ท่ีเพ่ือเย่ียมชมกำรท ำงำน   ตลอดจนอธิบำยแนวทำงกำรด ำเนินงำนและโครงกำรท่ีจะ
ร่วมกนัด ำเนินกำร 

(2) ประเมินควำมพร้อมของบุคลำกร จะท ำกำรประเมินคุณลักษณะของตัวหลักในกำรด ำเนิน
กิจกรรม เช่น ผู้น ำกำรท ำกิจกรรม ผู้น ำกำรประชุมเพ่ือก ำหนดทิศทำงผู้ประสำนกิจกรรม  วิทยำกรประจ ำกิจกรรม 
ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน เป็นต้น 

(3) ประเมินควำมร่วมมือในเครือข่ำย  แบบประเมินนีจ้ะมีลักษณะของผลลัพธ์จำกกำรส่ง
แบบสอบถำมหรือโทรศพัท์สอบถำมควำมคิดเห็นของสมำชิกว่ำยินดีท่ีจะช่วยเหลือสมำชิกคนอื่นๆ  ในกิจกรรมใดบ้ำง 
และในรูปแบบใดบ้ำง เช่นควำมช่วยเหลือในด้ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์ แนวทำงกำรด ำเนินงำนควำมช่วยเหลือในด้ำน
ก ำลงัคน ควำมช่วยเหลือด้ำนงบประมำณ 

 (4) ประเมินควำมพร้อมในด้ำนข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีปฏิบตัิกำรผู้ประสำนงำนเครือข่ำยจะต้องมีข้อมลู
ให้พร้อมในทกุๆ ด้ำน เพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพและชดัเจน 

3) การด าเนินการปฏิบัติงานในรูปแบบเครือข่าย ก่อนท่ีจะเร่ิมปฏิบตัิงำน ผู้ประสำนงำนของเครือข่ำย
ควรมีกำรตรวจสอบว่ำมีข้อมลูท่ีส ำคญัดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่เช่น มีตำรำงเวลำของแต่ละกิจกรรมพร้อมทัง้ระบุทรัพยำกรท่ี
ต้องใช้มีรำยช่ือของสมำชิกท่ีส ำคญัในแตล่ะกิจกรรมระบถุงึควำมสอดคล้องของกิจกรรมกบัวตัถปุระสงค์ของเครือข่ำย  

4) การตรวจติดตามและประเมินผลงานของเครือข่าย  กำรตรวจติดตำมและประเมินผลแบ่งกำรตรวจ
ติดตำมออกเป็น 3 ประเดน็หลกัดงันี ้

(1) ตรวจว่ำมีกำรจดักิจกรรมตำมแผนท่ีวำงไว้  พร้อมทัง้พิจำรณำลกัษณะของกำรด ำเนินกำรเพ่ือหำ
จดุปรับปรุง 
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(2) ในกรณีท่ีกิจกรรมต้องท ำงำนกันหลำยเครือข่ำย ผู้ตรวจต้องดูลกัษณะกำรท ำงำนว่ำร่วมมือกัน
ตำ่งคนตำ่งท ำมีหลกัฐำนของกำรประสำรนงำนก่อนหน้ำกิจกรรมหรือไมเ่ช่นกำรประชมุ  แตง่ตัง้คณะท ำงำน เป็นต้น 

(3) ภำยหลงักำรจดักิจกรรม ต้องน ำเอำผลกำรด ำเนินกำรกบัเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้มำวิเครำะห์ร่วมกนักบั
เครือข่ำยเพ่ือหำสำเหตแุละแนวทำงกำรปรับปรุงกำรท ำกิจกรรมตอ่ไป 

 ดงันัน้เครือข่ำยเป็นกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีกำรเช่ือมโยงประสำนงำนระหว่ำงบุคคล องค์กรหน่วยงำนต่ำงๆ 
ท่ีมีฐำนท่ีตัง้อยู่บนวตัถุประสงค์ หรือเป้ำหมำยเดียวกนั และด้วยปรัชญำ กำรอยู่ร่วมกนั โดยเห็นคณุค่ำของสมำชิกทุก
คน ทกุหน่วยเสมอกนั จงึสำมำรถสร้ำง ปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งภำคีสมำชิกในแนวรำบท่ีอำศยัควำมเข้ำใจ และควำมจริงใจ 
เป็นกลไกให้เกิดกำรขบัเคลื่อนของเครือข่ำย แทนกำรใช้อ ำนำจ และกำรสัง่กำรในกรอบระบบแห่งกำรบงัคบับญัชำ ซึง่
เป็นกำรปิดกัน้ปัญญำมนุษย์ และละเลยควำมหลำกหลำยท่ีเรำสำมำรถอำศัยกำรจัดกำรท่ีดีน ำควำมหลำกหลำย
เหล่ำนีม้ำรวมกนัอย่ำงเป็นเอกภำพเพ่ือก่อให้เกิดคณุภำพใหม่ ทัง้ในรูปแบบของกำรเรียนรู้ กำรลงมือปฏิบัติไปจนถึง
กำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม นอกจำกนีด้้วยแนวทำงกำรอยู่ร่วมกัน โดยกำรช่วยเหลือเกือ้กูลกันในหมู่สมำชิก กำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรท ำงำนในกำรพฒันำสงัคมนัน้ เป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงมำกในอนัท่ีจะน ำไปสู่กำรสร้ำงผลกระทบ ที่จะเกิดขึน้
เมื่อปัญหำสังคมมีควำมซับซ้อนและหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้และมีทรัพยำกรจ ำนวนจ ำกัด ย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ี
องค์กรใดองค์หนึ่งจะท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยตนเอง จ ำเป็นต้องมีกำรร่วมกนัระหว่ำงองค์กรหรือกำรสร้ำง
เครือข่ำยในกำรท ำงำน 

2.3 เครือข่ายผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 
1. วัตถุประสงค์การจัดเครือข่ายผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 

(1) เพ่ือสร้ำงและพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ลีย้งแพะแกะให้เข้มแข็งและยัง่ยืน 
(2) เพ่ือให้เกิดกำรเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์และข้อมลูอื่นๆว่ำด้วยกำรเลีย้ง

แพะระหวำ่งสมำชิกภำยในกลุม่จงัหวดัและระดบัประเทศ 
2. การด าเนินการเครือข่ายผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 

(1) ส ำรวจข้อมลูเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ี  7จงัหวดัภำคใต้ตอนลำ่ง 
(2) จัดตัง้และขึน้ทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้ เลี ย้งแพะไม่น้อยกว่ำ  10 รำย/กลุ่ม พร้อมจัดตัง้

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยในแตล่ะระดบัโดยเครือข่ำยผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งแบ่งเป็น 3 ระดบั  ดงันี ้
เครือข่ำยระดบัอ ำเภอ“ชมรมผู้ เลีย้งแพะระดบัอ ำเภอ”                    มำจำกกลุม่ 
เครือข่ำยระดบัจงัหวดั“ชมรมผู้ เลีย้งแพะระดบัจงัหวดั”                มำจำกอ ำเภอ 
เครือข่ำยระดบัเขต  “ชมรมผู้ เลีย้งแพะระดบัเขต”                       มำจำกจงัหวดั 

โดยเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง   มีสมำชิกเครือข่ำยจ ำนวนทัง้สิน้  40 กลุ่ม มีสมำชิก
เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะจ ำนวน 1,038 คน จำก 7 จงัหวดัภำคใต้ตอนลำ่งประกอบด้วย 7 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั ตรัง พทัลงุ 
สตูล สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และ นรำธิวำส ดังรำยละเอียดในตำรำงท่ี 2.1 (เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้
ตอนลำ่ง, 2555) 
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ตารางที่ 2.1 จ านวนกลุ่มและสมาชกิเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 

จังหวัด จ านวนกลุ่ม จ านวนสมาชิก (คน) 
ตรัง  4 97 

พทัลงุ  4 95 

สงขลำ  7 100 

สตลู 7 430 

ปัตตำนี 4 85 

ยะลำ 4 79 

นรำธิวำส 10 152 

รวม 40 1,038 

ท่ีมำ :  เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง, 2555 

 
กำรบริหำรจดักำรกลุม่และเครือข่ำยในแตล่ะระดบั มีกำรด ำเนินกำรดงันี ้  
(1) คณะกรรมกำรกลุ่ม มีกำรคัดเลือกตวัแทนจำกสมำชิกกลุ่มจ ำนวน 5 – 7 คน เข้ำมำด ำเนินกำรบริหำร

จดักำรภำยในกลุม่  
(2) คณะกรรมกำรเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะระดบัอ ำเภอ มีกำรคดัเลือกมำจำกคณะกรรมกำรกลุ่มต่ำงๆ 

ของภำยในอ ำเภอนัน้ๆ จ ำนวน 7 - 10 คน เข้ำมำบริหำรจดักำรด ำเนินงำนเครือข่ำยระดบัอ ำเภอ 
(3) คณะกรรมกำรเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะระดับจังหวัด  เมื่อเกิดเครือข่ำยระดับอ ำเภอแล้ว ก็จะ

ด ำเนินกำรคดัเลือกคณะกรรมกำรเครือข่ำยระดบัอ ำเภอของแต่ละอ ำเภอภำยในจงัหวดันัน้ๆ จ ำนวน 10 – 15 คน เข้ำ
มำบริหำรจดักำรด ำเนินงำนเครือข่ำยระดบัจงัหวดั 4 เขตคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ เลีย้งแพะ 

(4) คณะกรรมกำรเครือข่ำยเกษตรผู้ เลีย้งแพะระดบัเขตมำจำกคณะกรรมกำรเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ
ระดบัจงัหวดัแต่ละจงัหวดัในภำคใต้ตอนล่ำง คดัเลือกตวัแทนแต่ละจงัหวดั เข้ำมำบริหำรจดักำรด ำเนินงำนเครือข่ำย
ระดบัเขต จ ำนวน 14 คน   

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุม่/ชมรม/เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในแตล่ะ ระดบัประกอบ 
ด้วยต ำแหน่ง ประธำน รองประธำน เลขำนุกำร เหรัญญิก กรรมกำร เป็นหลกั ดงัภำพท่ี 2.3 ส่วนต ำแหน่งอื่นๆ ขึน้อยู่
กบัควำมเหมำะสมและขนำดของเครือข่ำย 
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ภาพที่  2.3  โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่ายผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 

3.การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ เลีย้งแพะเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงมีแนวทำง
ดงันี ้

- ก ำหนดให้กลุม่มีกิจกรรมภำยในกลุม่เพ่ือพฒันำกำรเลีย้งแพะ เช่น ก ำหนดให้มีกำรประชมุกลุม่ ก ำหนด
แผนกำรผลิตในแตล่ะปี  

- จดัประชมุคณะกรรมกำรทัง้ 3 ระดบัและเช่ือมโยงกบัชมรมฯในพืน้ท่ีเขตอื่นๆเช่นเขต 8,7 เป็นต้น 
- ติดตำมและตรวจเย่ียมกลุ่ม โดยเจ้ำหน้ำท่ีระดบัจังหวัด เขต ศูนย์/สถำนี ท่ีเก่ียวข้อง และระดับกรม เพ่ือ

สอบถำมถึงปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนและให้ข้อเสนอแนะและหำแนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือต่อไป  โดย
กำรสนับสนุนในกรณีท่ีสำมำรถให้ได้ เช่น กำรอบรม ทัศนศึกษำดูงำน เพ่ือให้ควำมรู้ สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตบำง
อย่ำงเช่น เวชภณัฑ์ แร่ธำต ุจ ำหน่ำยแพะพนัธุ์ดีเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงพนัธุ์  หรือบริกำรผสมเทียม เป็นต้น 

- ให้สมำชิกทุกคนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของฟำร์มตวัเองตำมแบบฟอร์มท่ีปรำกฏในเว็บไซด์ คข.1 โดย
ผ่ำนตวัแทนภำยในกลุม่ ระดบัอ ำเภอและรวบรวมถงึระดบัจงัหวดั ทกุๆ 3 เดือน 

- ให้แตล่ะจงัหวดัสำมำรถเข้ำไปพฒันำเวบ็ไซด์ของตวัเองได้ “ R9GSN.COM ” 
และนอกจำกนีส้ ำนกังำนปศสุตัว์เขต 9 มีมำตรกำรและแนวทำงกำรพฒันำอำชีพกำรเลีย้งแพะในพืน้ท่ีเขต 9 

ให้เกิดควำมเข้มแข็งและยัง่ยืนในกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 3 มำตรกำรด้วยกนั คือ 
 มาตรการที่  1 สร้ำงหลกัประกนัควำมเสี่ยงในกำรเลีย้งแพะ เพ่ือเป็นกำรสนบัสนุนและควำมมัน่คงในอำชีพ
กำรเลีย้งแพะ รวมทัง้กำรสนบัสนุนกำรเลีย้งแพะให้เป็นระบบ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงระบบกำรเลีย้งและกำร
จดักำรฟำร์มให้ได้มำตรฐำนเพ่ิมขึน้ โดยผู้ เลีย้งแพะระดบัเชิงพำณิชย์ให้มีกำรจดักำรฟำร์มตำมมำตรฐำนฟำร์มปลอด

ประธาน
คณะกรรมการเครือข่าย

รองประธาน

เลขานุการ

กรรมการ

เหรัญญิก

กรรมการ

รองประธาน

ประชาสัมพันธ์

กรรมการ กรรมการ

การตลาด

กรรมการ กรรมการ
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โรคและรองรับมำตรฐำนฟำร์มแพะ ส่วนเกษตรกรรำยย่อยให้มีกำรเลีย้งและกำรจัดกำรท่ีสะอำดและถูกสุขลกัษณะ 
และสำมำรถป้องกนัโรคได้ ทัง้นีอ้ำจจะมีกำรตัง้กองทนุเพ่ือประกนัควำมเสี่ยงตอ่ไป 

มาตรการที่  2 พัฒนำกำรวิจยัและพฒันำพันธุ์แพะและผลิตอำหำรสตัว์ใช้เอง (วตัถุดิบอำหำรสตัว์ทดแทน) 
เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรวิจยัเก่ียวกบัต้นทุนกำรผลิต ตลอดจนห่วงโซ่อปุทำนและพัฒนำสำยพันธุ์แพะท่ีเหมำะสมในพืน้ท่ี
ภำคใต้ตอนล่ำงและหำแหล่งวัตถุดิบอำหำรสัตว์ทดแทนเพ่ือผลิตอำหำรแพะใช้เองและลดต้นทุนอำหำรข้นโดยใช้
อำหำรหยำบหมกัคณุภำพสงูในแตล่ะพืน้ท่ี 

มาตรการที่ 3 ปรับปรุงระเบียบกฎหมำยและกำรบงัคบัใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกำรก ำกบัดแูลผู้ เลีย้งแพะ
ทัง้ระบบและป้องกันปัญหำท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรเลีย้งและกำรส่งออก น่ำจะมีกำรก ำหนดให้มีกำรทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย รวมทัง้กำรป้องปรับใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น กำรเคลื่อนย้ำยแพะจำกฟำร์ม
ปลอดโรค หรือก ำหนดเง่ือนไขพิเศษ อ ำนวยควำมสะดวกฟำร์มปลอดโรคเพ่ือกำรน ำเข้ำและกำรส่งออก กำรควบคุม
ป้องกันโรคท่ีส ำคญัท่ีต่ำงประเทศยอมรับ ทัง้นีน้่ำจะอำศยัควำมได้เปรียบในกรณีเขตปลอดโรคในพืน้ท่ีเขต 9 มำต่อ
ประโยชน์ให้กบัธุรกิจแพะในพืน้ท่ีต่อไป 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สดุำวดีดิษฐกิจ (2543) ได้ศกึษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรท ำให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
ตำมธรรมชำติศึกษำกรณีชุมชนสำคลีอ ำเภอเสนำจังหวัดพระนครศรีอยุธยำพบว่ำปัจจัยด้ำนกำยภำพสังคมและ
วฒันธรรมเศรษฐกิจชุมชนและกำรเมืองชุมชนนัน้ส่งผลให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรท ำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งตำม
ธรรมชำติปัจจัยด้ำนกำยภำพนัน้ส่งผลให้คนสนิทสนมกลมเกลียวกันมำตัง้แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันท ำให้เกิดกำร
รวมกลุ่มได้ง่ำยปัจจยัด้ำนสงัคมและวฒันธรรมนัน้ส่งผลให้เกิดวฒันธรรมกำรรวมกลุ่มโดยกำร  Socialization ปัจจัย
ทำงด้ำนเศรษฐกิจชมุชน สง่ผลให้เกิดกำรเข้ำร่วมเน่ืองจำกสำมำรถท ำให้รำยได้ในครัวเรือนเพ่ิมขึน้พึง่ตนเองได้และเป็น
กำรดึงจุดเด่นของชุมชนเกษตรกรรมมำท ำให้เกิดกำรรวมกลุ่มขึน้ปัจจัยทำงด้ำนกำรเมืองชุมชนนัน้ส่งผลโดยผู้น ำมี
ลกัษณะ Charismatic Leader ท ำให้ชำวบ้ำนมีควำมเช่ือถือและเลื่อมใสรวมทัง้ควำมสมัพันธ์ท่ีเป็นส่วนตวัของผู้น ำ
ชำวบ้ำนก็ท ำให้เกิดกำรรวมกลุม่ได้ง่ำยนอกจำกนีปั้จจยัทัง้หมดยงัสง่ผลตอ่กนัและกนั 

นพกำญจน์เมตตำนนท์ (2541) ได้ศกึษำปัจจยัท่ีมีผลตอ่ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรวำงแผนพฒันำชมุชน : ศกึษำกรณีชมุชนคนันำยำวพบวำ่ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงกำรมีสว่นร่วม
ของประชำชนในกำรวำงแผนพัฒนำชุมชน ได้แก่บทบำทของคณะกรรมกำรชุมชนในกำรแสวงหำควำมคิดเห็นจำก
ประชำชนกำรตดัสินใจเข้ำร่วมกิจกรรมชุมชนก่อนมีโครงกำร Thai–UNCDP และระดบักำรมีสว่นร่วมในกิจกรรมชมุชน
ก่อนมีโครงกำร Thai–UNCDP โดยระดบักำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชมุชนเป็นผลมำจำกต ำแหน่งในชุมชน กำรตดัสินใจ
เข้ำร่วมกิจกรรมบทบำทของคณะกรรมกำรชุมชนในกำรแสวงหำควำมคิดเห็นจำกประชำชนและเพศส่วนผลกำรศกึษำ
ชุมชนหลงัป๊ัมน ำ้มนัเอสโซ่พบว่ำปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมได้แก่อำชีพสภำพกำรถือครองท่ีพักอำศยับทบำทของ
คณะกรรมกำรชมุชนตอ่กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของประชำชน 
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ฉอ้ำนวฑุฒิกรรมรักษำ (2526) ศกึษำปัจจยัทำงเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
โครงสร้ำงงำนในชนบทศกึษำเฉพำะกรณีโครงกำรท่ีได้รับรำงวลัดีเดน่ของต ำบลคุ้งพะยอมอ ำเภอบ้ำนโป่งจงัหวดัรำชบรีุ
พบวำ่ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอย่ำงคือควำมต้องกำรควำมสะดวกสบำยในกำรคมนำคมขนส่ง
มำกท่ีสดุ รองลงมำคือควำมต้องกำรพฒันำหมูบ้่ำนต้องกำรท ำงำนกำรได้รับกำรขอร้องให้มำควำมต้องกำรอยำกได้เงิน
มีควำมสัมพันธ์อันดีกับเจ้ำหน้ำท่ีรัฐไม่มีงำนท ำและเป็นญำติกับก ำนันผู้ ใหญ่บ้ำนสำรวัตรก ำนันผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้ำน
ตำมล ำดบั 

สิริพฒัน์ ลำภจิตร(2550)ได้ศกึษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรสนบัสนุนกำร
บริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ ำเภอวำรินช ำรำบจังหวดัอุบลรำชธำนี ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยด้ำนบุคคล
ปัจจยัด้ำนชุมชนและปัจจยัด้ำนองค์กำร (อบต.) มีควำมสมัพนัธ์และมีผลต่อกำรตดัสินใจมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรสนบัสนุนกำรบริหำรงำนอบต.ซึง่หำกระดบักำรมีสว่นร่วมกิจกรรมใดสงูก็จะพบวำ่ระดบักำรมีสว่นร่วมของกิจกรรม
อื่นสูงตำมกันด้วยกำรมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงกำรรับรู้ข้อมลูข่ำวสำรในขณะท่ีกำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเชิง
นโยบำยและกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของอบต. อยู่ในระดบัคอ่นข้ำงต ่ำสว่นปัจจยัท่ีท ำให้ประชำชนตดัสินใจเข้ำมำ
มีส่วนร่วมงำนกับอบต . พบว่ำปัจจัยด้ำนบุคคลได้แก่กำรเป็นหน้ำท่ีของประชำชนอำสำสมัครด้วยใจมีควำมรู้
ควำมสำมำรถกล้ำพูดกล้ำแสดงควำมคิดเห็นเป็นท่ีเคำรพนับถือของคนในชุมชนมีทักษะและประสบกำรณ์เป็น
ประโยชน์กบัตวัเองและชุมชนส่วนปัจจยัด้ำนชุมชนได้แก่ชุมชนให้กำรสนับสนุนและเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมเลือกให้
เป็นตวัแทนชุมชนมีควำมสำมคัคีและมีกลุ่มต่ำงๆท่ีสนบัสนนุผลกัดนักำรมีส่วนร่วมส่วนปัจจยัด้ำนองค์กำรได้แก่อบต .
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎระเบียบเอำใจใส่กระตือรือร้นในกำรแก้ปัญหำมีประชำพิจำรณ์ประชำคมหมู่บ้ำนส ำหรับตวั
แบบกำรตดัสินใจพบว่ำทัง้ 3 กลุ่มมีกำรตดัสินใจแบบมีเหตผุลมีระดบัควำมถ่ีมำกท่ีสดุรองลงมำคือกำรตดัสินใจแบบ
ผสมกำรตดัสินใจแบบกลุม่ตวัแบบผู้น ำตวัแบบสถำบนัตวัแบบค่อยเป็นค่อยไปและท้ำยสดุเป็นตวัแบบถงัขยะสำเหตท่ีุ
คนตัดสินใจไม่เข้ำมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยด้ำนบุคคลคือในเร่ืองกำรศึกษำควำมรู้ทักษะประสบกำรณ์ควำมคิดหรือปม 
(Stigmatizations) ของประชำชนท่ีคิดวำ่ตวัเองไม่ส ำคญัไม่ใช่หน้ำท่ีไมม่ีเวลำขำดโอกำสกำรประกอบอำชีพสว่นปัจจยั
ด้ำนชมุชนเป็นปัญหำท่ีชมุชนขำดควำมสำมคัคีมีควำมขดัแย้งกนัส่วนปัจจยัด้ำนองค์กำรเป็นปัญหำควำมโปร่งใสและ
ควำมเป็นธรรมำภิบำลของอบต. เมื่อวิเครำะห์ปัจจยั (Factor Analysis) พบวำ่กำรมีสว่นร่วมมีปัจจยัส ำคญัคือควำมมี
หน้ำตำสงัคมจิตสำธำรณะกำรด ำเนินงำนของอบต. และกำรเป็นเพศชำย 

 

2.5 กรอบแนวความคดิของการวิจัย 
จำกกำรศึกษำวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง  สำมำรถ

ก ำหนดกรอบแนวคิดได้  ดงันี ้
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 กำรศกึษำเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำยของเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ีภำคใต้
ตอนล่ำง” เป็นกำรกำรศกึษำวิจัยเชิงปริมำณ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมและวิธีกำรวิเครำะห์
ข้อมลูดงันี ้

3.1  ข้อมูลและวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 กำรศกึษำเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำยของเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ีภำคใต้
ตอนลำ่ง”มีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้

1.1  ข้อมูลทุตยิภูมิ 
คณะผู้ วิจยัได้ด ำเนินกำรรวบรวมเนือ้หำท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรมีส่วนร่วมแนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกบักำรพฒันำเครือข่ำย  จำกเอกสำรทำงรำชกำร  รำยงำนงำนวิจยัตลอดจนข้อไซด์ตำ่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
1.2  ข้อมูลปฐมภูมิ 
ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลท่ีคณะผู้ วิจัยได้ด ำเนินกำรได้จำกกำรรวบรวมจำกภำคสนำม เพ่ือประมวลให้เห็น

สภำพทั่วไปด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ สภำพกำรเลีย้งแพะของเกษตรกร กำรเป็นสมำชิกและกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
เครือข่ำย  ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลกำรเป็นสมำชิกและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเครือข่ำย ระดบักำรมีสว่นร่วมกำรด ำเนินงำน
เครือข่ำย   และปัญหำส ำคญัในกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 

 
 

ด้านสังคม 
- สถำนะทำงครอบครัว 
- เพศ 
- อำย ุ
- ศำสนำ 
- กำรศกึษำ 
ด้านเศรษฐกิจ 
- รำยได้รวมของครัวเรือน 

- รำยได้จำกกำรเลีย้งแพะ 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ
ภำคใต้ตอนลำ่ง 

 

 

กำรเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลี ย้งแพะ
ภำคใต้ตอนลำ่ง 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วยประชำกร 2 กลุ่มตัวอย่ำงคือ 1) เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ีภำคใต้
ตอนล่ำงท่ีเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมและพฒันำอำชีพกำรเลีย้งสตัว์ในพืน้ท่ีชำยแดนภำคใต้ภำยใต้กิจกรรมสง่เสริมและ
พฒันำศกัยภำพอำชีพกำรเลีย้งแพะ หวัข้อย่อยกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ(ภำคใต้ตอนลำ่ง)ประกอบด้วย
จงัหวดัตรัง พัทลงุ สตลู สงขลำ ปัตตำนี ยะลำและนรำธิวำสจ ำนวน 1,030 รำยคณะกรรมกำรบริหำรชมรม/เครือข่ำย 
เป็นเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะท่ีได้รับกำรคดัเลือกเป็นคณะกรรมกำรบริหำรกลุม่ ในระดบัจงัหวดั จ ำนวน 40 รำย (เครือข่ำย
เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 2555) 

ขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำครัง้นี  ้ ได้จำกกำรค ำนวณหำ
ขนำดตวัอย่ำงของประชำกรท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% และควำมคลำดเคลื่อน ±5 ท ำให้ได้ขนำดกลุ่มตวัอย่ำงในกำร
วิจยัครัง้นี ้จ ำนวน 686 คน  
 

โดยค ำนวณจำกสตูรของ TaroYamane(1973) อ้ำงในบญุธรรม (2547) 
สูตร n    =    N 

     1+Ne2 

ก ำหนดให้ N     =  จ ำนวนประชำกรสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ  ภำคใต้ตอนลำ่ง 
n    =   ขนำดกลุม่ตวัอย่ำง 

      e    =   ควำมคลำดเคลื่อน±5หรือ  ระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ี  95 % 
 แทนคำ่ในสตูรได้ดงันี ้  
   n =  1,038 
     1 + (1,038 × 0.05)2  
   n =                  1,038 
     1 + (1,038 × 0.0025) 

n          = 289  
ดงันัน้ขนำดกลุม่ตวัอย่ำงท่ีน ำมำใช้ คือ 289 ตวัอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 27.8 ของขนำดประชำกรกลุม่ตวัอย่ำง

กระจำยในจงัหวดัตรัง 24 รำย พทัลงุ 23 รำย สงขลำ 25 รำย สตลู 137 รำย ปัตตำนี 20 รำย ยะลำ 18  รำย และ
นรำธิวำส 42 รำย โดยใช้กำรสุม่ตวัอย่ำงแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ค ำนวณแยกเป็นรำยจงัหวดัดงั
ตำรำงท่ี  3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1 จ ำนวนประชำกรและจ ำนวนเกษตรกรตวัอย่ำงเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
จังหวัด จ านวนกลุ่ม จ านวนประชากร

เกษตรกร 
จ านวนเกษตรกร

ตัวอย่าง 
ตรัง 4 97 24 

พทัลงุ 4 95 23 

สงขลำ 7 100 25 

สตลู 7 430 137 

ปัตตำนี 4 85 20 

ยะลำ 4 79 18 

นรำธิวำส 10 152 42 
รวม 40 1,038 289 

ท่ีมำ : เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง,  2555 
 
3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัครัง้นี ้ คณะผู้ วิจยัใช้แบบสมัภำษณ์ (Questionnaire)  และกำรประชมุกลุม่ย่อย (focus 
group) เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้ 

1) แบบสมัภำษณ์ (Questionnaire) ใช้สมัภำษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน  289 รำยโดยแบ่งออกเป็น 5 
ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 แบบสัมภำษณ์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปด้ำนสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้

ตอนล่ำงประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ ศำสนำ สถำนภำพทำงครอบครัว สมำชิกในครัวเรือน กำรถือครอง

พืน้ท่ีท ำกำรเกษตร อำชีพ และรำยได้   

ตอนที่  2 แบบสมัภำษณ์เก่ียวกบัข้อมูลกำรเลีย้งแพะของเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงประกอบด้วย  

ระยะเวลำกำรเลีย้งแพะ ปริมำณกำรเลีย้งกำรเลีย้งแพะ วตัถุประสงค์ในกำรเลีย้งแพะ รูปแบบและวิธีกำรเลีย้ง แรงงำน 

ควำมรู้ในกำรเลีย้งแพะ แหล่งท่ีมำของเงินทุนและปัจจยัในกำรเลีย้งแพะ รูปแบบและรำยได้กำรจ ำหน่ำย แพะ ปัญหำ

ส ำคญัและกำรแก้ปัญหำในกำรเลีย้งแพะของเกษตรกร    

ตอนที่  3 แบบสมัภำษณ์กำรเป็นสมำชิกและกำรมีส่วนร่วมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง

ประกอบด้วย ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิกเครือข่ำย วัตถุประสงค์กำรเป็นสมำชิกเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วมกิจกรรม

เครือข่ำย และกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรเครือข่ำย 

ตอนที่  4 แบบสัมภำษณ์ระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง

ประกอบด้วย กำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน กำรมีสว่นร่วมในกำร รับผลประโยชน์ 
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และกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล ซึ่งเป็นค ำถำมแบบประเมินค่ำ (Rateing Scale)จ ำนวน 14 ข้อโดยแบ่งคะแนน

ออกเป็น 5 ระดบั 

  5 = มีสว่นร่วมมำกท่ีสดุ     
  4 = มีสว่นร่วมมำก      
  3 = มีสว่นร่วมปำนกลำง 
  2 = มีสว่นร่วมน้อย 
  1 = มีสว่นร่วมน้อยท่ีสดุ  

กำรแปลควำมหมำยระดบักำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงค่ำเฉลี่ย
ไว้ 5 ระดบั โดยใช้คำ่กึง่กลำง (Mid-point) ดงันี ้
  คำ่คะแนนเฉลี่ย  ควำมหมำยของคำ่เฉลี่ย 
  4.50 – 5.00  มีสว่นร่วมมำกท่ีสดุ 
  3.50 – 4.49  มีสว่นร่วมมำก 
  2.50 – 3.49  มีสว่นร่วมปำนกลำง 
  1.50 – 2.49   มีสว่นร่วมน้อย 
  1.00 – 1.49  มีสว่นร่วมน้อยท่ีสดุ 

ตอนที่ 5 ปัญหำส ำคญัในกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
1) กำรสมัภำษณ์เชิงลกึ(Focus group) โดยใช้สมัภำษณ์คณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้

ตอนลำ่งในระดบัจงัหวดั 7 จงัหวดั จ ำนวน 40 รำย เพ่ือให้ทรำบถงึสภำพกำรจดักำรเลีย้งแพะของเกษตรกรกำรรับรู้ข้อมลู
ข่ำวสำร  ทศันคติตอ่กำรด ำเนินงำนของระบบเครือข่ำยควำมรู้ท่ีมีในกำรเลีย้งแพะกำรบริหำรจดักำรกลุม่ปัญหำอปุสรรคและ
แนวทำงแก้ไขในกำรพฒันำเครือข่ำย 

2) แบบสมัภำษณ์ได้รับกำรตรวจสอบควำมตรงของเนือ้หำ (Content Validity) ควำมถูกต้อง ครบถ้วนของ
ค ำถำมและค ำตอบ จึงได้ด ำเนินกำรทดสอบแบบสัมภำษณ์  (Pretest)กับกลุ่มเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะและคณะ
กรรมกำรบริหำรชมรมผู้ เลีย้งแพะ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำย จ ำนวน 40 คนเพ่ือตรวจสอบค ำถำมท่ีใช้ในแบบ
สมัภำษณ์ผู้ตอบมีควำมเข้ำใจตรงกบัเนือ้หำและควำมหมำยท่ีผู้ วิจยัตัง้ไว้หรือไม่ 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือเก็บข้อมลูเสร็จสิน้แล้ว ผู้ วิจยัและคณะได้ตรวจสอบควำมสมบรูณ์ของแบบสอบถำมทกุชุด  และน ำข้อมลู

ท่ีได้มำวิเครำะห์โดยประมวลข้อมลูด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปโดยสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลู ดงันี ้
1) ใช้สถิติพรรณนำ (Descriptive Analysis)  ได้แก่ ควำมถ่ี และค่ำร้อยละวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

ประกอบด้วย เพศ อำย ุสถำนภำพกำรสมรส กำรศกึษำ อำชีพ จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน รำยได้รวมของครัวเรือนตอ่ปี
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแพะตอ่ปี 
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2) หำค่ำเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนวิเครำะห์กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้ง
แพะภำคใต้ตอนลำ่ง 

3) ใช้สถิติ Chi-square เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเป็นสมำชิกและกำรมีส่วนร่วมกำร
พฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

กำรวิจยัครัง้นีเ้ป็นกำรวิจยัเพ่ือศกึษำปัจจยัท่ีมีผลกำรมีสว่นร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำยของเกษตรกร     ผู้ เลีย้ง
แพะในพืน้ท่ีภำคใต้ตอนลำ่งกลุ่มตวัอย่ำงท่ีด ำเนินกำรศกึษำ จ ำนวน 289  ตวัอย่ำง ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูน ำเสนอด้วย
ตำรำงประกอบกำรบรรยำยตำมล ำดบัดงันี ้

สว่นท่ี 1 สภำพทัว่ไปด้ำนสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
สว่นท่ี 2 สภำพกำรเลีย้งแพะของเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
สว่นท่ี 3 กำรเป็นสมำชิกและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
สว่นท่ี 4 ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลกำรเป็นสมำชิกและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
             ภำคใต้ตอนลำ่ง 
สว่นท่ี 5 ระดบักำรมีสว่นร่วมกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
สว่นท่ี 6 ปัญหำส ำคญัในกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 

4.1 สภาพทั่วไปด้านสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 
สภำพพืน้ฐำนด้ำนสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง จ ำนวน  289 คน 

มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูจ ำนวน ร้อยละมีรำยละเอียดดงันี ้
4.1.1 สภาพทั่วไปด้านสังคม 

1) เพศ และอำย ุ
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงเป็นเพศชำยคิดเป็นร้อยละ 86.9 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 13.1 ส่วนใหญ่ มี

อำยุอำยุระหว่ำง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมำมีอำยุระหว่ำง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.3 อำยุระหว่ำง 
51- 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.6 อำยนุ้อยกวำ่ 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.3 และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 3.1 

2) ศำสนำ 
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำมคิดเป็นร้อยละ  83.7 ซึ่งกระจำยอยู่ของทุก

จงัหวดัของพืน้ท่ีภำคใต้ตอนล่ำงในสดัส่วนท่ีไม่แตกต่ำงกนัมำกนักและอีกร้อยละ 15.9 นับถือศำสนำพุทธพบมำกใน
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงจงัหวดัตรัง และพัทลงุ ส ำหรับเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีนบัถือศำสนำคริสต์มีพียง 1 รำยเท่ำนัน้ 
คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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3) สถำนภำพทำงครอบครัวและจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน 
จำกกำรวิเครำะห์พบวำ่เกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงมีสถำนภำพสมรสมำกท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 92.4  โสด 

7.3 เป็นหม้ำย/หย่ำร้ำงคิดเป็นร้อยละ 0.3 ส ำหรับสมำชิกในครัวเรือนพบว่ำเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงสว่นใหญ่มีสมำชิกใน
ครัวเรือนระหวำ่ง 5 – 8 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมำมีสมำชิกในครัวเรือนระหวำ่ง 1 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 
และท่ีมีสมำชิกในครัวเรือน 9 คนขึน้ไปมีเพียง 16 รำย เท่ำนัน้   คิดเป็นร้อยละ 5.5 โดยเฉลี่ยเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงมี
สมำชิกในครัวเรือน 5.34 คน โดยสมำชิกในครัวเรือนมีทัง้วยัก ำลงัศกึษำ วยัท ำงำน และวยัพึง่พิงได้แก่ ผู้สงูอำย ุและ
เดก็เลก็ 

 
4) ระดบักำรศกึษำ 
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีกำรศกึษำระดบัประถมศกึษำร้อยละ 40.5 รองลงมำคือกำรศกึษำ

ระดบัมธัยมศีกษำตอนปลำย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 18.0 กำรศกึษำระดบั ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ  14.9 กำรศกึษำ
ระดบัมธัยมศึกษำตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 12.8 และกำรศึกษำระดบัปวส./อนุปริญญำคิดเป็น    ร้อยละ 11.1 ส ำหรับ
เกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงท่ีไมไ่ด้รับกำรศกึษำเลยพบในเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงท่ีอำยุ 60 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 2.8   

 

ตำรำงท่ี 4.1 จ ำนวนและร้อยละข้อมลูสภำพสงัคมของเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน 
(n = 289) 

ร้อยละ 

เพศ 
- ชำย 
- หญิง 

 
251 
38 

 
86.9 
13.1 

อายุ(ปี) 
- ≤30  
- 31 - 40  
- 41 – 50  

- 51 – 60  
- >60  

 
27 
76 

103 
74 
9 

 
9.3 
26.3 
35.6 
25.6 
3.1 

ศาสนา 
- พทุธ 
- คริสต์ 
- อิสลำม 

 
46 
1 

242 

 
15.9 
0.3 

83.7 
สถานภาพทางครอบครัว   
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- โสด 
- สมรส 
- หม้ำย/หย่ำร้ำง 

21 
267 
1 

7.3 
92.4 
0.3 

สมาชกิครัวเรือน  (คน) 
- 1 – 4  
- 5 –8 
- 9 – 12  
- > 12  

 
91 

182 
14 
2 

 
31.5 
63.0 
4.8 
0.7 

ระดับการศึกษา 
- ไมไ่ด้รับกำรศกึษำ 
- ประถมศกึษำ 
- มธัยมศกึษำตอนต้น 
- มธัยมศกึษำตอนปลำย/ปวช. 
- อนปุริญญำ/ปวส. 
- ปริญญำตรี 

 
8 

117 
37 
52 
32 
43 

 
2.8 

40.5 
12.8 
18.0 
11.1 
14.9 

 
4.1.2 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกจิ 

1) กำรประกอบอำชีพและรำยได้ของเกษตรกร 
 เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรเป็นอำชีพหลกัเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 85.8 

ได้แก่ สวนยำง สวนปำล์ม ปศุสตัว์ ส ำหรับอำชีพรับรำชกำร/วิสำหกิจ บริษัท/โรงงำน/ร้ำนค้ำ รับจ้ำง และอื่นๆ ได้แก่ 
อำชีพค้ำขำย รับเหมำก่อสร้ำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มีสดัส่วนท่ีไม่แตกต่ำงกนัมำกนกั คิดเป็นร้อยละ 2.1, 2.1, 7.3 และ 
2.8 ตำมล ำดบั   

นอกจำกนัน้พบว่ำเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงมีกำรประกอบอำชีพรองคิดเป็นร้อยละ 82.0 ของเกษตรกร
กลุ่มตวัอย่ำงทัง้หมดโดยท ำกำรเกษตรเป็นอำชีพรองคิดเป็นร้อยละ 92.0 เฉพำะอย่ำงย่ิงกำรเกษตรด้ำนปศสุตัว์ ได้แก่ 
แพะ โคพืน้เมือง สกุร ไก่ ตำมล ำดบั ส ำหรับเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีประกอบอำชีพรองรับจ้ำงทัว่ไป ได้แก่ รับจ้ำงกรีด
ยำง รับจ้ำงงำนก่อสร้ำง และอื่นๆได้แก่ อำชีพค้ำขำยพืชผลทำงกำรเกษตร ขำยของช ำ    มีเพียงร้อยละ 6.7 และ 1.3 
ของเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงท่ีมีกำรประกอบอำชีพรองเท่ำนัน้ 

รำยได้เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีรำยได้รวมของครัวเรือนไม่เกิน197,500 บำทต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 76.1 ซึง่กระจำยอยู่ในทุกจงัหวดัของภำคใต้ตอนล่ำง มีรำยได้ของครัวเรือนระหวำ่ง 197,501 – 395,000 บำท
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 16.6 มีรำยได้ของครัวเรือนระหว่ำง 395,001 – 592,500 ต่อปีคิดเป็น         ร้อยละ 6.6 พบใน
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เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงจังหวดัพัทลุง ตรังและสตูล และมีเพียง 2 รำยเท่ำนัน้ท่ีมีรำยได้ของครัวเรือนมำกว่ำ 592,500 
บำท ตอ่ปีคิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยเฉลี่ยเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงมีรำยได้รวมของครัวเรือน 163,657.43 บำทตอ่ปี 

 
ตำรำงท่ี 4.2 จ ำนวนและร้อยละกำรประกอบอำชีพของเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 

รายการ 
จ านวน 
(n = 289) 

ร้อยละ 

อาชีพหลัก 
- ท ำกำรเกษตร 
- รับรำชกำร/วิสำหกิจ 
- บริษัท/โรงงำน/ร้ำนค้ำ 
- รับจ้ำง 
- อื่นๆ  

 
248 
6 
6 
21 
8 

 
85.8 
2.1 
2.1 
7.3 
2.8 

อาชีพรอง 
- ไมม่ี 
- มี 

 
93 

237 

 
18.0 
82.0 

ประเภทของอาชีพรอง* 
- ท ำกำรเกษตร 
- รับจ้ำง 
- อื่นๆ  

(n=237) 
218 
16 
3 

 
92.0 
6.7 
1.3 

รายได้รวมต่อปี  (บาท) 
- ≤197,500 

- 197,500 – 395,000 

- 395,001–592,500 

- >592,500 

 
220 
48 
19 
2 

 
76.1 
16.6 
6.6 
0.7 

โดยเฉลี่ย 163,657.43  
หมำยเหต ุ: * เลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ 

 
2)ขนำดพืน้ท่ีท ำกำรเกษตร 
กำรถือครองพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรพบว่ำ เกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงมีกำรถือพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรสว่นใหญ่ไม่

เกิน 20 ไร่ต่อรำย มีจ ำนวน 248 รำย คิดเป็นร้อยละ 85.8 ซึ่งกระจำยอยู่ในทุกจงัหวดัของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำง ถือ
ครองพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรระหวำ่ง 21– 40 ไร่ จ ำนวน 32 รำยคิดเป็นร้อยละ11.1 ถือครองพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรระหวำ่ง 41– 
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60 ไร่จ ำนวน 4 รำย คิดเป็นร้อยละ1.4 และถือครองพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรกำรมำกกว่ำ 60 ไร่ขึน้ไปจ ำนวน 5 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 1.6 พบว่ำ เป็นเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงจังหวดัพัทลุงทัง้หมดโดยเฉลี่ยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงถือครองพืน้ท่ีท ำ
กำรเกษตร1.2 ไร่ตอ่รำย 

 
ตำรำงท่ี 4.3จ ำนวนและร้อยละข้อมลูขนำดพืน้ท่ีท ำกำรเกษตร 

รายการ 
จ านวน 
(n = 289) 

ร้อยละ 

พืน้ท่ีท ำกำรเกษตร  (ไร่) 

- ≤ 20  
- 21 – 40  
- 41 – 60  
- >  60  

 
248 
32 
4 
5 

 
85.8 
11.1 
1.4 
1.7 

โดยเฉลี่ย 1.2  
 

4.1 สภาพการเลีย้งแพะของเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 
จำกตำรำงท่ี  4.4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูสภำพกำรเลีย้งแพะของเกษตรกรภำคใต้ตอนลำ่งมี ดงันี ้
4.1.1 ประสบการณ์การเลีย้งแพะของเกษตรกร 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 86.5 มีประสบกำรณ์กำรเลีย้งแพะน้อยกว่ำ 10 ปี มี
ประสบกำรณ์เลีย้งแพะ 10 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 และมีประสบกำรณ์เลีย้งแพะ 21- 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.3 
และมีประสบกำรณ์กำรเลีย้งแพะมำกวำ่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยเฉลี่ยเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงมีประสบกำรณ์เลีย้ง
แพะ 5.02 ปี 

4.2.2 จ านวนและพันธ์ุแพะที่เกษตรกรเลีย้ง 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ท่ีมีกำรเลีย้งแพะไม่เกิน  70 ตัวต่อรำย คิดเป็นร้อยละ 90.2     มี
ปริมำณแพะจ ำนวน 71–140 ตวัต่อรำย คิดเป็นร้อยละ 8.4 มีปริมำณแพะจ ำนวน 141–210 ตวัต่อรำย คิดเป็นร้อยละ 
0.6 และมีปริมำณแพะมำกกว่ำ 210 ตวัต่อรำย คิดเป็นร้อยละ 0.6 โดยเฉลี่ย เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงเลีย้งแพะ 33.13 
ตวัตอ่รำย โดยสำยพนัธุ์แพะที่เกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงเลีย้ง ดงันี ้ 

แพะเนือ้ คือ พบว่ำสำยพนัธุ์ท่ีเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงนิยมเลีย้งมำกท่ีสดุ คือ พนัธุ์บอร์ พนัธุ์แองโกนู
เบียน เน่ืองจำกเป็นแพะที่ตวัใหญ่ ให้เนือ้มำก อตัรำแลกเนือ้ต ่ำ โตเร็วกวำ่พนัธุ์พืน้เมืองเปอร์เซน็ต์ซำกสงูกวำ่ อตัรำกำร
เจริญเติบโตตอ่สงู รองลงมำเป็นสำยพนัธุ์ลกูผสมระหวำ่งพนัธุ์บอร์และพนัธุ์พืน้เมือง ลกูผสมระหวำ่งพนัธุ์แองโกนเูบียน
และพนัธุ์พืน้เมือง เน่ืองจำกมีขนำดใหญ่ ให้เนือ้มำก กำรเจริญเติบโตดี ทนตอ่โรค   
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แพะนม สำยพนัธุ์ท่ีเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงนิยมเลีย้งมำกท่ีสดุ คือ พนัธุ์ซำแนน เน่ืองจำกมีอตัรำกำร
ให้น ำ้นมได้ดีกวำ่แพะพนัธุ์อื่นๆ ให้ปริมำณน ำ้นม 2– 4 กิโลกรัมตอ่วนัตอ่ตวั 

เกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงเลีย้งแพะเนือ้จ ำนวน 285 รำย คิดเป็นร้อยละ 98.8 มีพ่อพนัธุ์เป็นสำยพนัธุ์แท้ 
ได้แก่ พนัธุ์บอร์ พนัธุ์แองโกนเูบียน โดยเฉลี่ยเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงมีพ่อพนัธุ์ 2.54 ตวัตอ่รำย มีแมพ่นัธุ์โดยเฉลี่ย19.77 
ตวัต่อรำย ได้แก่ พนัธุ์บอร์ พันธุ์ลกูผสมระหว่ำงพนัธุ์บอร์และพนัธุ์พืน้เมือง ส ำหรับลกูแพะ/แพะรุ่นท่ีเกษตรกรเลีย้งได้
จำกพ่อแมพ่นัธุ์ในฟำร์มของเกษตรกรเองโดยเฉลี่ยมีลกูแพะ/แพะรุ่นจ ำนวน 9.68 ตวัตอ่รำย    

ส ำหรับแพะนมมีเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงเลีย้งจ ำนวน 46 รำย คิดเป็นร้อยละ 15.9 มีพ่อพนัธุ์โดยเฉลี่ย 
1.61 ตวัตอ่รำย สำยพนัธุ์ท่ีนิยมใช้เป็นพ่อพนัธุ์ส ำหรับแพะนม คือพนัธุ์บอร์ พนัธุ์ซำแนน เน่ืองจำกกำรเจริญเติบโตดี ทน
ต่อโรค มีแม่พันธุ์เฉลี่ย 11.86 ตวัต่อรำย สำยพนัธุ์ ท่ีนิยมใช้เป็นแม่พนัธุ์  คือ พันธุ์ซำแนน พนัธุ์แองโกล่ำ โดยเกษตรกร
กลุม่ตวัอย่ำงมีแพะรุ่นและลกูแพะโดยเฉลี่ย 5.64 ตวัตอ่รำย ซึง่เป็นผลผลิตภำยในฟำร์มของเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงเอง 
 

ตำรำงท่ี 4.4จ ำนวนและร้อยละข้อมลูประสบกำรณ์กำรเลีย้งแพะ และปริมำณและพนัธุ์แพะท่ีเกษตรกรเลีย้ง 

รายการ 
จ านวน 
(n = 289) 

ร้อยละ 

ประสบการณ์เลีย้งแพะของเกษตรกร (ปี) 
- ≤10 
- 10 – 20 
- 21 – 30 
- > 30 ปี 

 
250 
36 

  1 
2 

 
86.5 
12.5 
0.3 
0.7 

จ านวนแพะที่เลีย้ง (ตัว) 
- ≤ 70 
- 71 – 140  
- 141 – 210  
- >210  

 
264 
22 
2 
1 

 
91.3 
7.6 
0.7 
0.3 

ประเภทแพะที่เลีย้ง* 
- แพะเนือ้ 
- แพะนม 

 
285 
46 

 
98.6 
15.9 

หมำยเหต ุ: * เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ 
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4.2.3 วัตถุประสงค์การเลีย้งแพะของเกษตรกร 
ในกำรเลีย้งแพะของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงพบว่ำเกษตรกรมีวตัถุประสงค์เลีย้งแพะเพ่ือจ ำหน่ำยมี

สดัส่วนมำกท่ีสดุ  คิดเป็นร้อยละ 97.2 เลีย้งเพ่ือบริโภคและใช้ในพิธีทำงศำสนำคิดเป็นร้อยละ 52.2  เลีย้งเพ่ือเป็นสตัว์
เลีย้งในบ้ำน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอื่นๆ เช่น เลีย้งเพ่ือก ำจดัวชัพืชในสวนยำงพำรำ สวนปำล์ม  และใช้มลูแพะท ำปุ๋ ย คิด
เป็นร้อยละ 1.0 พบในเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีประกอบอำชีพหลกัท ำสวนยำงพำรำและสวนปำล์มท่ีมีพืน้ท่ีมำกกว่ำ 60 ไร่
ขึน้ไป ทัง้นีเ้ป็นกำรช่วย ลดต้นทุนกำรซือ้ยำก ำจัดวชัพืชในสวน กำรจัดซือ้ปุ๋ ยบ ำรุงพืชสวน ทัง้ยังเป็นกำรสร้ำงรำยได้แก่
เกษตรกรจำกกำรจ ำหน่ำยแพะอีกด้วย 
 
ตำรำงท่ี 4.5จ ำนวนและร้อยละข้อมลูวตัถปุระสงค์กำรเลีย้งแพะของเกษตรกร 

รายการ 
จ านวน 
(n =289) 

ร้อยละ 

วัตถุประสงค์ในเลีย้งแพะของเกษตรกร * 
- เป็นสตัว์เลีย้งในบ้ำน 

- บริโภคและใช้ในพิธีทำงศำสนำ 
- เลีย้งส ำหรับจ ำหน่ำย 

- อื่นๆ ก ำจดัวชัพืชในสวน  ใช้มลูแพะท ำปุ๋ ย 

 
23 

151 
281 
3 

 
8.0 
52.2 
97.2 
1.0 

หมำยเหต ุ: * เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1  
 
4.2.4 รูปแบบ วิธีกำรเลีย้ง และแรงงำนในกำรเลีย้งแพะของเกษตรกร 

เกษตรกรมีรูปแบบกำรเลีย้งแพะแบบผสมผสำนทำงกำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่คิดเป็น  ร้อยละ 74.7 
และเลีย้งแบบเชิงเด่ียวคิดเป็นร้อยละ 25.3 โดยเลีย้งในคอก/โรงเรือนไมป่ลอ่ย ตดัพืชอำหำรหยำบมำให้กิน (เลีย้งแบบ
ยืนโรง) จ ำนวน 44รำยคิดเป็นร้อยละ 15.2เลีย้งแบบเลีย้งในคอก/ โรงเรือนและปล่อยลงแปลงพืชอำหำรหยำบตำม
แหล่งสำธำรณะหรือใต้สวนไม่ยืนต้น (แบบยืนโรงสลบักำรปล่อย) จ ำนวน 176 รำย คิดเป็นร้อยละ 60.9 และเลีย้งใน
คอก/โรงเรือนและปล่อยลงแปลงพืชอำหำรท่ีปลูกขึน้จ ำนวน 69 รำย คิดเป็นร้อยละ 23.9  นอกจำกนัน้เกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่ำงมีกำรเพ่ิมอำหำรอื่นแก่แพะท่ีเลีย้งเพ่ือเพ่ิมสำรอำหำรท่ีเสริมสร้ำงกำรเจริญเติบโตคิดเป็นร้อยละ 81.8 โดยมี
กำรเพ่ิมอำหำรข้นคิดเป็นร้อยละ 75.6 และตดัพืชอำหำรสตัว์เสริม คิดเป็นร้อยละ 63.2 ของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมี
กำรเพ่ิมอำหำรให้แก่แพะ 

ด้ำนแรงงำนในกำรเลีย้งแพะพบวำ่มีกำรใช้แรงงำนในครัวเรือนเป็นหลกัโดยมี แรงงำนในครัวเรือน 1- 
3 คน มีจ ำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 92.7 แรงงำนในครัวเรือน 4 – 6 คน มีจ ำนวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.9 และมี
แรงงำนในครัวเรือน 7 คนขึน้ไปมีจ ำนวน 4 รำย คิดเป็นร้อยละ 1.0 โดยเฉลี่ยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงมีแรงงำนใน
ครัวเรือนจ ำนวน1.08 คน ส ำหรับเกษตรกรท่ีมีกำรจ้ำงแรงงำนเลีย้งแพะในฟำร์มของเกษตรกรเองนัน้พบว่ำ มีกำรจ้ำง
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แรงงำนในท้องถ่ินค่ำแรงอยู่ระหว่ำง 3,500-15,000 บำทต่อเดือนต่อคนพบในเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีเลีย้งแพะ
มำกกวำ่140 ตวัขึน้ไป 
 
ตำรำงท่ี 4.6  จ ำนวนและร้อยละข้อมลูรูปแบบ วิธีกำรเลีย้ง และแรงงำนในกำรเลีย้งแพะของเกษตรกร 

รายการ 
จ านวน 
(n =289) 

ร้อยละ 

รูปแบบการเลีย้งแพะของเกษตรกร 
- เลีย้งแบบเชิงเดี่ยว 
- เลีย้งแบบผสมผสำนกบักำรเกษตร 

 
73 

216 

 
25.3 
74.7 

วิธีการเลีย้งแพะของเกษตรกร 
- เลีย้งในคอก/โรงเรือนไม่ปล่อย ตดัพืชอำหำรหยำบมำให้

กิน 
- เลีย้งในคอก/โรงเรือนและปล่อยลงแปลงพืชอำหำรหยำบ

ตำมแหล่งสำธำรณะหรือใต้สวนไม่ยืนต้น (แบบยืนโรง
สลบักำรปลอ่ย 

 
44 
 

176 
 

 
15.2 

 
60.9 

 

วิธีการเลีย้งแพะของเกษตรกร 
- เลีย้งในคอก/โรงเรือนและปล่อยลงแปลงพืชอำหำรท่ีปลูก

ขึน้ 

 
69 

 
23.9 

 
การเพิ่มอาหารอ่ืนๆ ในการเลีย้งแพะ 

- มี 
- ไมม่ี 

 
237 
52 

 
82.0 
18.0 

ชนิดอาหารที่เพิ่ม ในการเลีย้งแพะ* 
- อำหำรข้นเสริม 
- ตดัพืชอำหำรสตัว์เสริม 

(n =237) 
425 
355 

 
75.6 
63.2 

แรงงานที่ใช้ในการเลีย้งแพะ (คน) 
- 1-3 
- 4 – 6 
- > 6 

 
268 
17 
4 

 
92.7 
5.9 
1.4 

หมำยเหต ุ: * เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ 
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4.2.3 ความรู้ในการเลีย้งแพะของเกษตรกร 
จำกกำรศึกษำพบว่ำมีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงเลีย้งแพะไม่เคยเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้เก่ียวกับกำรเลีย้ง

แพะเลย แต่อำศัยประสบกำรณ์ท่ีสืบทอดกันมำใช้ในกำรเลีย้งแพะมีจ ำนวน  13 รำย คิดเป็นร้อยละ 4.5 ซึ่งพบใน
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีอำยุมำกกว่ำ 50 ปีขึน้ไป และมีจ ำนวน 276 รำย คิดเป็นร้อยละ 95.5 ได้รับกำรอบรมควำมรู้
เก่ียวกบักำรเลีย้งแพะจำกหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ท่ี เช่น ส ำนกังำนปศสุตัว์อ ำเภอ ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั โดยพบว่ำ
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงเข้ำรับกำรอบรมเร่ืองกำรถ่ำยพยำธิแพะมำกท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 77.0   รองลงมำอบรมควำมรู้
เร่ืองกำรจดักำรฟำร์มแพะ ควำมรู้เร่ืองกำรให้วคัซีนป้องกนัโรคแพะ กำรผลิตและกำรให้อำหำรแพะ กำรคดัเลือกและ
กำรผสมพนัธุ์แพะ และกำรตลำดแพะคิดเป็นร้อยละ 73.4, 63.3 , 62.6, 42.9 และ  36.3 ตำมล ำดบั ส ำหรับควำมรู้อื่นๆ 
ได้แก่ กำรศกึษำดงูำนกำรเลีย้งแพะ กำรแปรรูปผลิตภณัฑ์จำกแพะ กำรท ำบ่อแก๊สจำกมลูแพะ และกำรเกษตรอินทรีย์ 
คิดเป็นร้อยละ 3.2 และพบว่ำเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรอบรมและศกึษำดงูำนไปใช้ใน
กำรเลีย้งแพะได้ป็นอย่ำงดี 

 
ตำรำงท่ี 4.7 จ ำนวนและร้อยละข้อมลูกำรอบรมควำมรู้ในกำรเลีย้งแพะของเกษตรกร 

รายการ 
จ านวน 
(n =289) 

ร้อยละ 

การเข้ารับการอบรมความรู้เก่ียวกับการเลีย้งแพะ 
- ได้รับกำรอบรม 
- ไมเ่คย 

 
276 
13 

 
95.5 
4.5 

การเข้ารับการอบรมความรู้เก่ียวกับการเลีย้งแพะ* 
- กำรจดักำรฟำร์มแพะ 
- กำรถ่ำยพยำธิแพะ 
- กำรให้วคัซีนป้องกนัโรคในแพะ 
- กำรผลิตและกำรให้อำหำรแพะ 
- กำรคดัเลือกและกำรผสมพนัธุ์แพะ 
- กำรตลำดแพะ 

- อื่นๆ กำรใช้สมุนไพร กำรบ่อแก๊สชีวภำพ กำรแปรรูป
ผลิตภณัฑ์แพะ ศกึษำดงูำน 

(n = 276) 
212 
213 
183 
181 
124 
105 
9 

 
73.4 
73.7 
63.3 
62.6 
42.9 
36.3 
3.2 

 

หมำยเหต ุ: * เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ 
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4.2.4 กำรรับรองฟำร์มปลอดโรค 
กำรท่ีจะให้กำรเลีย้งแพะประสบควำมส ำเร็จ จะต้องมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ส ำหรับฟำร์มท่ีผ่ำนกำร

รับรองตำมหลักเกณฑ์กำรรับรองและรักษำสถำนภำพฟำร์มปลอดโรคบรูเซลโลลิสในแพะ นอกจำกจะสร้ำงควำม
เช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภคในควำมปลอดภัยของแพะและผลิตภัณฑ์จำกแพะ ยงัส่งผลให้มีมูลค่ำและผลก ำไรสูงขึน้อีกทัง้
สง่ผลดีให้กบัเกษตรกรเจ้ำของฟำร์มและชมุชนด้ำนสขุอนำมยัด้วย 

จำกกำรศึกษำพบว่ำฟำร์มแพะของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงได้รับกำรรับรองเป็นฟำร์มปลอดโรค
ประเภท A และ B มีจ ำนวน 110 รำย คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนฟำร์มของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ียังไม่ได้กำรรับรอง
เป็นฟำร์มปลอดโรคมีจ ำนวน 179 รำย คิดเป็นร้อยละ 62.0 สำเหตเุน่ืองมำจำก 

1) เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงยงัไม่ได้ด ำเนินได้กำรย่ืนเร่ืองขอตรวจโรคต่อคณะกรรมกำรคณะกรรมกำร
ตรวจรับรองฟำร์มปลอดโรคประจ ำเขตปศสุตัว์ พบในเกษตรกรกลุม่ตวัท่ีเลีย้งแพะไม่เกิน 70  ตวั และเลีย้งแพะในช่วง
ระยะเวลำ 1 – 2 ปี 

2) ฟำร์มไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจ  เน่ืองจำกแพะยังมีโรคแท้งต่อเน่ือง ไม่มีรัว้รอบฟำร์มป้องกนัสตัว์
โดยเฉพำะสนุขั พืน้ท่ีเลีย้งไม่เหมำะสม ส่วนใหญ่พบในเกษตรกกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเลีย้งแพะไม่เกิน 70  ตวั และเลีย้งแพะ
ในช่วงระยะเวลำ 1 – 2 ปีเช่นเดียวกนั 

3) เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรขอตรวจฟำร์มปลอดโรค และส่วนหนึ่งรอผลกำร
ตรวจจำกคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจรับรองฟำร์มปลอดโรคประจ ำเขตปศสุตัว์ 

 
ตำรำงท่ี  4.8 จ ำนวนและร้อยละข้อมลูกำรรับรองฟำร์มปลอดโรค 

รายการ 
จ านวน 
(n =289) 

ร้อยละ 

การรับรองฟาร์มปลอดโรค 
- ไมไ่ด้รับกำรรับรอง 
- ได้รับกำรรับรอง 

 
179 
110 

 
62.0 
38.0 

 
4.2.7 แหล่งเงนิทุนในการเลีย้งแพะของเกษตรกร 
กำรเลีย้งแพะของเกษตรกรพบว่ำเกษตรกรใช้เงินทุนของตนเองทัง้หมดในกำรเลีย้งแพะ           มี

จ ำนวน 153 รำยคิดเป็นร้อยละ 52.9 จำกกำรกู้ ยืมเงินมำลงทุนในกำรเลีย้งแพะทัง้หมดมีจ ำนวน 26 รำย       คิดเป็น
ร้อยละ 9.0  ใช้เงินทุนของตนเองและกู้ ยืมมีจ ำนวน 31 รำย คิดเป็นร้อยละ 10.7 โดยแหล่งเงินทุนท่ีเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่ำงนัน้กู้ ยืมจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร กองทุนหมูบ้่ำน และชมรมแพะแกะ ใช้เงินทุนของ
ตนเองและหน่วยงำนภำครัฐให้กำรสนบัสนนุผำ่นโครงกำรสง่เสริมกำรเลีย้งแพะของแตล่ะจงัหวดั มีจ ำนวน  42  คิดเป็น
ร้อยละ 14.5 และท่ีได้รับกำรสนบัสนุนเงินทุนจำกภำครัฐทัง้หมด ได้แก่ โครงกำรไทยเข้มแข็ง โครงกำรส่งเสริมแพะเชิง
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พำณิชย์และ ศอบต. มีจ ำนวน 37 รำย คิดเป็นร้อยละ12.8 พบมำกในเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงจังหวดัจังหวดัปัตตำนี 
ยะลำ นรำธิวำส และสตลู 

ตำรำงท่ี 4.9  จ ำนวนและร้อยละข้อมลูแหลง่เงินทนุในกำรเลีย้งแพะของเกษตรกร 

รายการ 
จ านวน 
(n =289) 

ร้อยละ 

แหล่งเงนิทุนในการเลีย้งแพะ 
- ของตนเองทัง้หมด 
- กู้ ยืมทัง้หมด 

- ของตนเองและกู้ ยืม 
- ของตนเองและได้รับกำรอดุหนนุเงินจำกหน่วยงำน 
- ได้รับกำรอดุหนนุเงินทนุจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

 
153 
26 
31 
42 
37 

 
52.9 
9.0 
10.7 
14.5 
12.8 

 
4.2.8  กำรสนบัสนนุ/สง่เสริมกำรเลีย้งแพะจำกภำครัฐ 
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงได้รับในกำรสนบัสนนุ/สง่เสริมกำรเลีย้งแพะมีจ ำนวน 272 รำย คิดเป็นร้อยละ  

94.1 และมีเพียง 17 รำย คิดเป็นร้อยละ 5.9 ท่ีไม่ได้รับกำรสนบัสนนุ/สง่เสริมกำรลีย้งแพะจำกภำครัฐ พบในเกษตรกร
กลุม่ตวัอย่ำงท่ีเลีย้งแพะน้อยกวำ่ 1 ปี  

ส ำหรับกำรสนับสนุน/ส่งเสริมกำรเลีย้งแพะจำกภำครัฐนัน้ เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงได้รับกำรส่งเสริม
กำรอบรมควำมรู้และศึกษำดงูำนเก่ียวกับแพะเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 88.6 และปัจจัยกำรผลิต คิดเป็นร้อยละ 
78.2 ได้แก่ พันธุ์สตัว์ อำหำรสตัว์ส ำเร็จรูป เวชภัณฑ์ยำ เมล็ดพันธุ์หญ้ำ เป็นต้น และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จำกภำครัฐด ำเนินงำนโครงกำรเก่ียวกบัแพะท่ีเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงน ำเสนอคิดเป็น      ร้อยละ 0.3 
ตำรำงท่ี  4.10  กำรสนบัสนนุ/สง่เสริมกำรเลีย้งแพะจำกภำครัฐ 

รายการ 
จ านวน 
(n =289) 

ร้อยละ 

ท่านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
-  ไมไ่ด้รับกำรสนบัสนนุ 
- ได้รับกำรสนบัสนนุ 

 
17 

272 

 
5.9 
94.1 

การสนับสนุน/ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ* 
- ปัจจยักำรผลิต  
- อบรมควำมรู้และศกึษำดงูำนเก่ียวกบัแพะ 
- อื่นๆ 

 
226 
256 
1 

 
78.2 
88.6 
0.3 

หมำยเหต ุ: * เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ 
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4.2.9 รูปแบบการจ าหน่ายและรายได้จากการจ าหน่ายแพะของเกษตรกร 
กำรจ ำหน่ำยแพะของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงมีหลำยช่องทำงโดยส่วนใหญ่จ ำหน่ำยให้กับผู้บริโภค

โดยตรงคิดเป็นร้อยละ 89.8 รองลงมำจ ำหน่ำยให้กับพ่อค้ำประจ ำ พ่อค้ำเร่ เครือข่ำยเกษตรกร               ผู้ เลีย้งแพะ 
ร้ำนอำหำรในท้องถ่ิน หน่วยงำนภำครัฐ โดยคิดเป็นร้อยละ 36.7, 22.6 ,16.6 , 5.7 และ 3.5  ตำมล ำดบัซึ่งเกษตรกร
จ ำหน่ำยในรูปของแพะมีชีวิต มีรำยละเอียดดงันี ้

1) จ ำหน่ำยเพ่ือน ำไปเป็นพ่อแมพ่นัธุ์    
พ่อพันธ์ุ รำคำพ่อพนัธุ์ท่ีเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงจ ำหน่ำยขึน้อยู่กบัสำยพนัธุ์แพะเป็นหลกั  จ ำหน่ำย

ต ่ำสดุรำคำตวัละ 1,500 บำท สงูสดุ 20,000 บำท น ำ้หนกัต ่ำสดุ 12 กิโลกรัมตอ่ตวั น ำ้สงูสดุ 70 กิโลกรัมต่อตวั ส ำหรับ
อำยุของแพะท่ีจ ำหน่ำยต ่ำสดุ 2 เดือน สงูสดุ 45 เดือน โดยเฉลี่ยแพะท่ีจ ำหน่ำยเพ่ือน ำไปเป็นพ่อพนัธุ์น ำ้หนกั 10.18 
กิโลกรัมต่อตวั อำย ุ4.77 เดือน มีเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงเพียง 26 รำยท่ีคิดค่ำสำยพนัธุ์แพะในรำคำ 500-1,000 บำทต่อตวั    

แม่พันธ์ุ รำคำแม่พนัธุ์ท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงจ ำหน่ำยขึน้อยู่กบัสำยพันธุ์แพะเป็นหลกั   จ ำหน่ำย
ต ่ำสดุรำคำตวัละ 2,000 บำท สงูสดุร 20,000 บำท น ำ้หนักต ่ำสุด 10 กิโลกรัมต่อตวั น ำ้หนกัสูงสดุ 45 กิโลกรัมต่อตวั 
อำยุต ่ำสุด 3 เดือน สูงสุด 30 เดือน โดยเฉลี่ยจ ำหน่ำยรำคำตัวละ 1,471.09 บำท น ำ้หนัก 6.92กิโลกรัมต่อตัว อำย ุ
3.42 เดือน มีเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงเพียง 26 รำยท่ีคิดค่ำสำยพันธุ์แพะ 500–1,000 บำทต่อตัว เช่นเดียวกับกำร
จ ำหน่ำยแพะพ่อพนัธุ์  

2) จ ำหน่ำยแพะเนือ้ รำคำแพะเนือ้ท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงต ่ำสดุจ ำหน่ำยรำคำตวัละ 1,800  บำท 
สงูสดุรำคำ 40,000 บำท โดยเฉลี่ยจ ำหน่ำยตวัละ 3,488.22 บำท ส่วนน ำ้หนกัต ่ำสดุ 10 กิโลกรัมต่อตวั  น ำ้หนกัสงูสดุ 
77 กิโลกรัมต่อตวั โดยเฉลี่ยจ ำหน่ำยแพะเนือ้ท่ีน ำ้หนัก17.50 กิโลกรัมต่อตวั ส ำหรับอำยุของแพะท่ีจ ำหน่ำยต ่ำสุด 1 
เดือน สงูสดุ 36 เดือน โดยเฉลี่ยจ ำหน่ำยแพะอำย ุ9.03 เดือน ไมค่ิดคำ่สำยพนัธุ์  

 
ตำรำงท่ี 4.11  จ ำนวนและร้อยละข้อมลูรูปแบบกำรจ ำหน่ำยและรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแพะของเกษตรกร 

รายการ 
จ านวน 
(n =289) 

ร้อยละ 

ช่องทางการจ าหน่ายแพะของเกษตรกร* 
- จ ำหน่ำยให้กบัผู้บริโภคโดยตรง 

- จ ำหน่ำยให้กบัร้ำนอำหำรในท้องถ่ิน 
- จ ำหน่ำยให้กบัพ่อค้ำเร่ 
- จ ำหน่ำยให้กบัพ่อค้ำประจ ำ 
- จ ำหน่ำยให้กบัเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
- จ ำหน่ำยให้กบัหน่วยงำน 

 
239 
15 
39 

101 
39 
5 

 
82.7 
5.2 
22.1 
34.9 
13.5 
1.7 

รายได้จากการจ าหน่ายแพะ (บาท)   
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- ยงัไมไ่ด้จ ำหน่ำย 
- ≤  250,000 
- 250,001 – 500,000 
- 500,001 –750,000 
- > 750,000  

25 
257 
2 
2 
3 

8.7 
88.9 
0.7 
0.7 
1.0 

โดยเฉลี่ย 60,048.82 
หมำยเหต ุ: * เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ 

 
4.2.10  ปัญหาส าคัญในการเลีย้งแพะของเกษตรกร 
ปัญหำส ำคญัในกำรเลีย้งแพะท่ีเกษตรกกลุ่มตวัอย่ำงประสบปัญหำมีหลำยประกำร (ตำรำงท่ี 4.12) 

โดยพบวำ่ปัญหำส ำคญัในกำรเลีย้งแพะ 5 อนัดบัแรกท่ีเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงพบมำกท่ีสดุมีดงันี ้
1) ปัญหำโรคในแพะเป็นปัญหำท่ีเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงพบมำกท่ีสดุจ ำนวน 205 รำย คิดเป็นร้อยละ 

70.9 ของกลุ่มตวัอย่ำงทัง้หมดได้แก่ โรคแพะแท้งต่อเน่ือง โรคท้องร่วง โรคปอดบวม โรคพยำธิ โรคปำกเป่ือย โรคข้อ
อ่อน  โรคเรือ้น อำกำรท้องอืด พบโดยทั่วไปในเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงทัง้ภำคใต้ตอนล่ำงโดยเฉพำะโรคแท้งต่อเน่ือง
สง่ผลให้ฟำร์มของเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงไมผ่่ำนมำตรฐำนฟำร์มปลอดโรค 

2) ปัญหำด้ำนอำหำรสตัว์ เป็นปัญหำท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 161 รำย คิดเป็นร้อยละ 55.7 
พบว่ำเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงประสบปัญหำขำดแคลนหญ้ำสดในช่วงฤดฝูนและฤดแูล้ง กล่ำวคือ ช่วงฤดฝูนมีปริมำณ
ฝนตกมำกทัง้ฤดกูำลท ำให้แปลงปลกูหญ้ำมีน ำ้ท่วมขงัหญ้ำในแปลงเน่ำเสียไม่สำมำรถน ำมำใช้เลีย้งแพะได้ ส่วนช่วง
ฤดแูล้งก็มีสภำพภูมิอำกำศแล้งจดัหญ้ำท่ีปลกูให้ ผลผลิตน้อยไม่มีคณุภำพในเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงบำงรำยต้องวำง
ระบบกำรให้น ำ้เพ่ือให้หญ้ำ ในแปลงมีผลผลิตสำมำรถน ำมำเลีย้ง สว่นหญ้ำตำมแหลง่สำธำรณะไมเ่พียงพอตอ่ปริมำณ
ควำมต้องกำรในกำรเลีย้งแพะ ส่งผลให้ต้นทุนกำรเลีย้งแพะเพ่ิมขึน้  ปัญหำกำรขำดแคลนหญ้ำอำหำรสัตว์พบใน
เกษตรกรกรกลุ่มตัวอย่ำงจังหวัด สตูล สงขลำ ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำสเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่ำงจังหวัดตรังประสบปัญหำดังกล่ำวไม่มำกนัก เน่ืองจำกมีสถำนีอำหำรสัตว์ส ำรองหญ้ำแห้ง หญ้ำหมัก ไว้
แจกจ่ำยให้แก่เกษตรกรในช่วงเวลำท่ีเกษตรกรประสบปัญหำขำดแคลนอำหำรสตัว์ 

ส ำหรับเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีกำรจัดอำหำรข้นเสริมให้กับแพะประสบกับปัญหำรำคำสูงต้อง
จดัซือ้ในรำคำท่ีสงูและอำหำรข้นส ำเร็จรูปมีกำรขยบัรำคำสูงอย่ำงต่อเน่ือง แม้ว่ำเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงบำงรำยมีกำร
จดัซือ้วตัถดุิบมำท ำอำหำรข้นเองตำมท่ีได้รับกำรอบรมจำกหน่วยงำนภำครัฐก็ตำมรำคำวตัถดุิบเองรำคำสงูและหำยำก
เช่นเดียวกบัอำหำรข้นส ำเร็จรูป 

3) ปัญหำแหล่งเงินทุนเป็นปัญหำท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 122 รำย คิดเป็นร้อยละ  41.0 ท่ี
ประสบปัญหำกำรกู้ ยืมเงินจำกแหลง่เงินทนุทัง้ในระบบและนอกระบบ เพ่ือน ำไปจดัซือ้พ่อพนัธุ์ แมพ่นัธุ์ท่ีดี  หรือใช้เป็น
เงินทุนหมนุเวียนส ำหรับปรับปรุง/ขยำยโรงเรือน จดัซือ้เวชภณัฑ์ยำ และอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรเลีย้งแพะ  กล่ำวคือ หำก
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เป็นแหล่งเงินทนุจำกธนำคำรต้องมีเอกสำรโครงกำรประกอบกำรขอเสนอกู้ เงินซึง่เป็นเร่ืองท่ีเกษตรกรโดยทัว่ไมไ่มถ่นดั
ในกำรจัดท ำเอกสำรดงักล่ำว และใช้ระยะเวลำนำนกว่ำจะทรำบผลกำรอนุมตัิขอกู้ จำกธนำคำร ส ำหรับแหล่งทุนใน
ท้องถ่ิน เช่น กองทนุหมูบ้่ำน กลุ่มออมทรัพย์เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ เป็นต้น แหลง่ทนุเหล่ำนีม้ีเงินทนุไมเ่พียงพอ
กบัควำมต้องกำรของสมำชิก  และถ้ำหำกกู้จำกแหล่งเงินนอกระบบ เกษตรกรต้องจ่ำยอตัรำดอกเบีย้ท่ีสงูถงึร้อยละ 20 
ตอ่เดือน ปัญหำแหลง่เงินทนุจงึเป็นปัญหำท่ีพบในเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงทัง้ภำคใต้ตอนลำ่ง 

4) ปัญหำพันธุ์สัตว์ เป็นปัญหำท่ีเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 117 รำย คิดเป็นร้อยละ 60.4 
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงต้องจดัซือ้พ่อพันธุ์บอร์ พันธุ์แองโกนูเบียน พนัธุ์แองโกล่ำ สำยพันธุ์แท้ในรำคำท่ีสงูและหำยำก 
รำคำประมำณ 15,000-20,000 บำท/ตวั และเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงบำงรำยได้พ่อพนัธุ์ท่ีมีไมค่ณุภำพท ำให้ลกูแพะท่ีได้
ไมแ่ข็งแรงมีอตัรำกำรตำยสงูซึง่พบโดยทัว่ไปของเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงทัง้ภำคใต้ตอนลำ่ง 

5) ปัญหำภัยธรรมชำติมีเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 101 รำย คิดเป็นร้อยละ 40.5 ท่ีประสบ
ปัญหำด้ำนภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนและปัญหำน ำ้ท่วมและช่วงฤดฝูน ส่งผลให้เกษตรกรขำดแคลนพืชอำหำรสดทัง้จำก
แหล่งธรรมชำติในพืน้ท่ีสำธำรณะ หรือแปลงหญ้ำท่ีเกษตรกรปลูกไว้ใช้เลีย้งแพะในช่วงเวลำดังกล่ำวพบมำกใน  5 
จงัหวดั คือ จงัหวดัสตลู สงขลำ ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส 

สว่นปัญหำกำรจดักำรผลผลิตและกำรตลำดคิดเป็นร้อยละ 31.1 ปัญหำแรงงำนขำดควำมช ำนำญใน
กำรเลีย้งแพะคิดเป็นร้อยละ 28.0 พบในเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีประสบกำรณ์ใน กำรเลีย้งแพะน้อยกว่ำ 2 ปี ด้ำน
ปัญหำควำมไม่สงบในพืน้ท่ีชำยแดนภำคใต้ คิดเป็นร้อยละ 20.8 พบใน 4 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัสงขลำ ยะลำ ปัตตำนี 
และนรำธิวำส 

 
ตำรำงท่ี 4.12 จ ำนวนและร้อยละข้อมลูปัญหำส ำคญัในกำรเลีย้งแพะของเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำง 

รายการ 
จ านวน 
(n =289) 

ร้อยละ 

ปัญหาส าคัญในการเลีย้งแพะของเกษตร* 
- ปัญหำโรคในแพะ 
- ปัญหำด้ำนอำหำรสตัว์ 
- ปัญหำแหลง่เงินทนุ 
- ปัญหำด้ำนพนัธุ์สตัว์ 
- ปัญหำภยัธรรมชำติ 
- ปัญหำกำรจดักำรผลผลิตและกำรตลำด 
- ปัญหำแรงงำน 
- ปัญหำควำมไมส่งบในพืน้ท่ีชำยแดนภำคใต้ 

 
205 
161 
122 
117 
101 
90 
81 
60 

 
70.9 
55.7 
42.2 
40.5 
34.9 
31.1 
28.0 
20.8 

หมำยเหต ุ: * ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ 
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4.2.11 การแก้ปัญหาในการเลีย้งแพะของเกษตรกร 

เมื่อเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงมีปัญหำกำรแก้ปัญหำในกำรเลีย้งแพะ พบว่ำ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง
แก้ปัญหำด้วยตวัเองก่อนเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 92.7 ขอควำมช่วยเหลือจำกเพ่ือนเกษตรกร         ผู้ เลีย้งแพะใน
พืน้ท่ีคิดเป็นร้อยละ 60.2 ซึง่เป็นปัญหำท่ีไมซ่บัซ้อนเพ่ือนเกษตรกรสำมำรถแบ่งปันประสบกำรณ์หรือแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำให้แก่เกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงได้ เช่น ปัญหำแพะท้องอืด ท้องร่วง เป็นต้น ส ำหรับกำรขอควำมช่วยเหลือจำกกลุม่/
ชมรม/เครือข่ำยกลุ่มเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงเป็นส่วนใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 47.1 เน่ืองจำกมีกำรประชุม
ประจ ำเดือนกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ำยกลุ่มเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ ดงันัน้เกษตรกรสำมำรถน ำเสนอปัญหำได้ทันกบัปัญหำท่ี
เกิดขึน้และสมำชิกเครือข่ำยช่วยน ำเสนอแนวทำงแก้ปัญหำจำกประสบกำรณ์ตรงท่ีเกิดขึน้กับตน  หรือควำมรู้ท่ีได้รับ
จำกกำรอบรม/ศกึษำดงูำนมำแก่สมำชิกได้ ในส่วนของกำรขอควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐท่ีเก่ียวข้อง คิดเป็น
ร้อยละ 15.2 เช่น กรณีแพะล้มป่วย/ตำยไมพ่บสำเหต ุเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐสำมำรถด ำเนินกำรตรวจหำสำเหตกุำรป่วย/ตำย
พร้อมทัง้กำรแก้ปัญหำและป้องกนัโรคอย่ำงเป็นระบบ ถกูต้องตำมหลกัวิชำกำร เป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจแก่เกษตรกร
อย่ำงมำกหรือเป็นปัญหำท่ีต้องใช้งบประมำณด ำเนินกำรแก้ไขซึ่งเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐสำมำรถจัดสรรงบประมำณ
ด ำเนินกำรในแตล่ะปี     

 
ตำรำงท่ี  4.13จ ำนวนและร้อยละข้อมลูกำรแก้ปัญหำในกำรเลีย้งแพะของเกษตรกร 

รายการ 
จ านวน 
(n =289) 

ร้อยละ 

การแก้ปัญหาในการเลีย้งแพะของเกษตรกร* 
- แก้ปัญหำด้วยตนเอง 
- ขอควำมช่วยเหลือจำกเพ่ือนเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ี 
- ขอควำมช่วยเหลือจำกกลุ่ม /ชมรม/เค รือข่ำยกลุ่ม

เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
- ขอควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐท่ีเก่ียวข้อง  

 
268 
174 

 
136 
44 

 
92.7 
60.2 

 
47.1 
15.2 

หมำยเหต ุ: * เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ 
4.2 สภาพการเป็นสมาชกิเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 

กำรเป็นสมำชิกเครือข่ำยของเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง  มีผลกำรศกึษำดงันี ้
4.3.1  ระยะเวลาและการตัดสินใจเป็นสมาชกิเครือข่าย 
เกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงระยะเวลำ  น้อยกว่ำ 

2 ปี จ ำนวน 100  รำย คิดเป็นร้อยละ 34.6 ระยะเวลำ 2 - 4 ปีจ ำนวน 149 รำย คิดเป็นร้อยละ 51.6  เป็นสมำชิก
ระยะเวลำ 5 – 7 ปี จ ำนวน 33 รำย คิดเป็นร้อยละ 11.4 และมีเกษตรกรตัวอย่ำงเพียง 7 รำยท่ีเป็นสมำชิกเครือข่ำย
กลุม่เลีย้งแพะมำกกวำ่ 7 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.4  
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ส ำหรับกำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงพบว่ำต้องกำรช่วยเหลือซึง่กนัและ
เครือข่ำยเกษตรในรูปแบบเครือข่ำยคิดเป็นร้อยละ 72.7 ต้องกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวเกษตรกรผู้ เลีย้ง
แพะคิดเป็นร้อยละ 79.6  ต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขเครือข่ำยเพ่ือรับกำรสนบัสนุนปัจจยั             กำรเลีย้งแพะคิดเป็นร้อยละ 
57.4 และต้องกำรมีสว่นร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็งและยัง่ยืนคิดเป็นร้อยละ 62.8 
 
ตำรำงท่ี 4.14  จ ำนวนและร้อยละข้อมลูระยะเวลำและกำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำย 

รายการ จ านวน 
     (n = 289)  

ร้อยละ 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ (ปี) 
- <2 
- 2 - 4 
- 5 - 7 
- >7 

 
100 
149 
33 
7 

 
34.6 
51.6 
11.4 
2.4 

การตัดสินเป็นสมาชกิเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ* 
- ต้องกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบเครือข่ำย

เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
- ต้องกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวเกษตรกร

ผู้ เลีย้งแพะ 
- ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขเครือข่ำยเพ่ือรับกำรสนับสนุน

ปัจจยักำรเลีย้งแพะ 

 
210 
230 
166 

 

 
72.7 
79.6 
57.4 

 

การตัดสินเป็นสมาชกิเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ* 
- ต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรให้มี

ควำมเข้มแข็งและยัง่ยืน 

 
180 

 
62.8 

หมำยเหต ุ: * เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ 
 
4.3.2  การเข้าร่วมกจิกรรมของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 
กิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำง เข้ำร่วมมำกท่ีสดุคือ

กิจกรรมประชุมประจ ำเดือนกลุ่ม/ชมรมเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ มีจ ำนวน 221 รำย คิดเป็นร้อยละ 76.5 เน่ืองจำก
เครือข่ำยระดบักลุ่มจัดให้มีกำรประชุมกลุ่มทุกเดือนและเป็นกิจกรรมท่ีจัดในพืน้ท่ีท่ีเกษตรกร             กลุ่มตัวอย่ำง
สะดวกในกำรเดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรมมำกท่ีสุด  รองลงมำคืองำนประกวดแพะเครือข่ำยเกษตรกร   ผู้ เลีย้งแพะมี
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำง เข้ำร่วมจ ำนวน 197 รำย คิดเป็นร้อย 68.2 ซึ่งจะมีกำรจัดประกวดแพะหมุนเวียนไปในแต่ละ
จงัหวดัตำมปฏิทินกำรด ำเนินกิจกรรมของเครือข่ำย และเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเคลื่อนย้ำยแพะเข้ำร่วม
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กิจกรรมกิจกรรมประกวดแพะ ค่อนข้ำงสงู ส ำหรับกิจกรรมประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปีมีเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงเข้ำร่วม
จ ำนวน 128 รำย คิดเป็นร้อยละ 44.3 สว่นกิจกรรม ซือ้ – ขำย แพะ     โดยผ่ำนระบบเครือข่ำยเกษตรกร ผู้ เลีย้งแพะมี
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงสนใจเข้ำร่วมจ ำนวน 62 รำย คิดเป็นร้อยละ 21.5 และกิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ฟำร์มเกษตรกรผ่ำนระบบเว็บไซด์เกษตรกรเพียง 22 รำย เท่ำนัน้ท่ีเข้ำร่วมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 7.6 สำเหตุเน่ืองจำกเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่คุ้นชินกับกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีควำมรู้สึกว่ำใช้งำนยำก 
ซบัซ้อน ไมส่ะดวก พืน้ท่ีเกษตรกรอำศยัอยู่ท่ีไมม่ีสญัญำณเครือข่ำยในกำรรับสง่ข้อมลู 
 
ตำรำงท่ี 4.15  จ ำนวนและร้อยละข้อมลูกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 

รายการ 
จ านวน 
(n = 289) 

ร้อยละ 

การเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ
ภาคใต้ตอนล่าง* 

- ประชมุประจ ำเดือนกลุม่/ชมรมเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
- ประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี 
- งำนประกวดแพะเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
- กำรซือ้ – ขำยโดยผ่ำนระบบเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้ง  

แพะ 
-  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฟำร์มเกษตรกรผ่ำน ระบบ

เวบ็ไซด์ 

 
221 
128 
197 
62 
22 

 

 
73.5 
42.2 
66.7 
24.3 
7.1 

หมำยเหต ุ: * เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ 
 
4.3.3  การรับทราบข้อมูลข่าวสารชมรม/เครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ 
กำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรชมรม/เครือข่ำเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ พบว่ำเกษตรกรเลือกใช้วิธีกำรติดต่อ

ทำงโทรศพัท์ด้วยตนเองกบัชมรม/เครือข่ำยคิดเป็นร้อยละ 66.1 เน่ืองจำกสะดวก ประหยดัเวลำและค่ำใช้จ่ำยน้อยใน
กำรติดต่อเพ่ือรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รองลงมำเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงรับทรำบข่ำวสำรต่ำงๆ จำกกำรเข้ำร่วม
ประชุมประจ ำเดือนของกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ำยเกษตรกร ผู้ เลีย้งแพะคิดเป็นร้อยละ 46.7  ซึ่งเป็นช่องทำงท่ีเกษตรกร
สำมำรถซักถำมข้อประเด็นปัญหำแนวทำงกำรแก้ไขได้อย่ำงเต็มท่ีและหำกเป็นเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจจำกท่ีประชุมก็
สำมำรถลงมติในท่ีประชุมได้ทนัที ส ำหรับกำรที่เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงไปท่ีท ำกำรกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ำยด้วยตนเองและ
มีผู้ประสำนงำนกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะลงไปแจ้งให้ทรำบท่ีบ้ำนมีสดัส่วนท่ีใกล้เคียงกนัคิดเป็นร้อย
ละ 40.8 และ 42.9 โดยเกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำกำรมำติดต่อด้วยตนเองนัน้สำมำรถซกัถำมได้ข้อมลูละเอียด ถูกต้อง 
ชดัเจน จำกผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและกำรท่ีมีผู้ประสำนงำนลงไปท่ีบ้ำนเกษตรกรท ำให้ได้ผู้ประสำนงำนเห็นวิถีกำรเลีย้ง
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แพะของเกษตรกร  ทัง้เป็นกำรสร้ำงควำมใกล้ชิดและเป็นกนัเองส่งผลให้เกิดควำมสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ส่วนกำรรับทรำบ
ข้อมูลข่ำวสำรโดยติดต่อทำงเว็บไซด์ของกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะมีน้อยรำย คิดเป็นร้อยละ 3.1 
เท่ำนัน้เน่ืองจำกเกษตรกรไม่คุ้นเคยกบักำรใช้ช่องทำงดงักล่ำวและสญัญำณกำรสื่อสำรไม่ดีและไม่ครอบคลมุพืน้ท่ีท่ี
เกษตรกรอำศยัอยู่ 
 

ตำรำงท่ี 4.16 จ ำนวนและร้อยละข้อมลูกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรชมรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 

รายการ 
จ านวน 
(n = 289) 

ร้อยละ 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารชมรม/เครือข่ายเกษตรกรผู้
เลีย้งแพะ* 

- ไปท่ีท ำกำรกลลุม่/ชมรม/เครือข่ำยด้วยตนเอง 
- มีผู้ ประสำนงำนกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้ง  

แพะลงไปแจ้งให้ทรำบท่ีบ้ำน 
- ประชุมประจ ำเดือนของกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ำยเกษตรกรผู้

เลีย้งแพะ 
- ติดตอ่ทำงโทรศพัท์ด้วยตนอง 
- ติดต่อทำงเว็บไซด์ของกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ำยเกษตรกรผู้

เลีย้งแพะ 

 
 

118 
124 

 
135 
191 

9 
 

 
 

40.8 
42.9 

 
46.7 
66.1 
3.1 

หมำยเหต ุ: * เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ 
 
4.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลการเป็นสมาชิกและการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้
ตอนล่าง 

ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลกำรตดัสนิใจเป็นสมำชิกและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้
เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง  

4.4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ
ภาคใต้ตอนล่าง  

1)  ปัจจยัสว่นบคุคลที่มีผลตอ่กำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
เพ่ือต้องกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะด้วยกนั 

จำกตำรำงท่ี 4.17 พบว่ำ ระดบักำรศึกษำเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเป็นสมำชิก
เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งด้วยเหตผุลเพ่ือต้องกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวเกษตรกร
ผู้ เลีย้งแพะด้วยกนัอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั0.05  โดยสมำชิกท่ีมีระดบักำรศึกษำประถมศึกษำตดัสินใจเป็น
สมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงมำกท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 35.7  รองลงมำคือกำรศึกษำระดับ
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มธัยมศกึษำตอนปลำย/ปวช. ในขณะท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีไม่ได้รับกำรศึกษำ ตดัสินใจเป็นเป็นสมำชิกเครือข่ำย
เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 3.0 

นอกจำกนัน้ยงัพบว่ำสถำนภำพทำงครอบครัวเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเป็น
สมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงด้วยเหตผุลเพ่ือต้องกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว
เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะด้วยกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ0.05 โดยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีสถำนภำพสมรส
ตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งมำกท่ีสดุ  คิดเป็นร้อยละ 94.3   

และจำกกำรศึกษำยังพบว่ำ เพศ อำยุ ศำสนำ รำยได้รวมของครัวเรือนต่อปี และรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยแพะต่อปี เป็นปัจจยัสว่นบคุคลที่ไมม่ีอิทธิพลตอ่กำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้
ตอนลำ่งด้วยเหตผุลเพ่ือต้องกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะด้วยกนั 

 
ตำรำงท่ี 4.17 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเป็นสมำชิกกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ

ภำคใต้ตอนลำ่ง (ต้องกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะด้วยกนั) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

X2 Sig. ความเคลื่อนไหวเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ 

ใช่ ไม่ใช่ 

เพศ 
- ชำย 

- หญิง 

 
202 (87.8) 
28 (12.2) 

 
49 (83.1) 
10 (16.0) 

.938 
 

.333 
 
 

อายุ  (ปี) 
- ≤30  
- 31 - 40  
- 41 – 50  
- 51 – 60  
- >60  

 
16 (7.0) 

64 (27.8) 
81(35.2) 
62 (27.0) 

7 (3.0) 

 
11 (18.6) 
12 (20.3) 
22 (37.3) 
12 (20.3) 
59 (20.4) 

8.744 .068 
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ตำรำงท่ี 4.17  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเป็นสมำชิกกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ
ภำคใต้ตอนลำ่ง (ต้องกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะด้วยกนั)(ตอ่) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

X2 Sig. ความเคลื่อนไหวเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ 
ใช่ ไม่ใช่ 

ระดับการศึกษา 
- ไมไ่ด้รับกำรศกึษำ 
- ประถมศกึษำ 
- มธัยมศกึษำตอนต้น 
- มธัยมศกึษำตอนปลำย/ปวช. 
- ปวส./อนปุริญญำ 
- ปริญญำตรี 

 
7 (3.0) 

82 (35.7) 
36 (15.7) 
40 (17.4) 
29 (12.6) 
36 (15.7) 

 
1 (1.7) 

35 (59.3) 
1 (1.7) 

12(20.3) 
   3(5.1) 
7 (11.9) 

17.031** .004 

ศาสนา 
- พทุธ 
- คริสต์ 
- อิสลำม 

 
37 (16.1) 

0 (0.0) 
193 (83.9) 

 
9 (15.3) 
1 (1.7) 

3.923 .141 

สถานภาพทางครอบครัว 
- โสด 
- สมรส 
- หม้ำย /หย่ำร้ำง 

 
12 (5.2) 

217 (94.3) 
1 (0.4) 

 
9 (15.3) 

50 (84.7) 
0 (0.0) 

7.235* .027 

***P<.001  **P<.01   
 

2) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง 
เพ่ือต้องกำรช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในรูปแบบเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 

จำกตำรำงท่ี 4.18  พบว่ำ เพศเป็นปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำย
เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งด้วยเหตผุลเพ่ือต้องกำรช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในรูปแบบเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้ง
แพะอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงเพศชำยตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยมำกท่ีสดุ 
คิดเป็นร้อยละ 90.5 

นอกจำกนัน้ศำสนำเป็นปัจจยัสว่นบคุคลที่มีอิทธิพลตอ่กำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกร ผู้
เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งด้วยเหตผุลเพ่ือต้องกำรช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในรูปแบบเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะอย่ำง
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มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีนับถือศำสนำอิสลำมตัดสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำย
เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งด้วยเหตผุลดงักลำ่วมำกท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ  87.1  

และจำกกำรศึกษำยังพบว่ำ อำยุ กำรศกึษำ สถำนภำพทำงครอบครัว รำยได้รวมของครัวเรือนต่อปี
และรำยได้จำกกำรขำยแพะต่อปีเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจต่ อกำรเป็นสมำชิกเครือข่ำย
เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งด้วยเหตผุลเพ่ือต้องกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในรูปแบบเครือข่ำย 

 
ตำรำงท่ี  4.18  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเป็นสมำชิกกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ

ภำคใต้ตอนลำ่ง (ต้องกำรช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในรูปแบบเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

X2 Sig. 
ในรูปแบบเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้ง

แพะ 
ใช่ ไม่ใช่ 

เพศ 
- ชำย 
- หญิง 

 
190 (90.5) 

20 (9.5)  

 
61 (77.2) 
18 (22.8) 

8.840** .003 

อายุ(ปี) 
- ≤30  
- 31 - 40  
- 41 – 50  
- 51 – 60  
- >60  

 
22 (10.5) 
58 (27.6) 
73 (34.8) 
49 (23.3) 

8 (3.8) 

 
5 (6.3) 

18 (22.8) 
30 (38.0) 
25 (31.6) 

1 1.3) 

4.475 .346 

ระดับการศึกษา 
- ไมไ่ด้รับกำรศกึษา 
- ประถมศกึษำ 
- มธัยมศกึษำตอนต้น 

- มธัยมศกึษำตอนปลำย/ปวช. 
- ปวส./อนปุริญญำ 
- ปริญญำตรี 

 
3 (1.4) 

81 (38.6) 
31 (14.8) 
37 (17.6) 
24 (11.4) 
34 (16.2) 

 
5 (6.3) 

36 (45.6) 
6 (7.6) 

15 (19.0) 
8 (10.1) 
9 (11.4) 

9.014 .109 

ศาสนา 
- พทุธ 
- คริสต์ 
- อิสลำม 

 
26 (12.4) 

1 (0.5) 
183 (87.1) 

 
20 (25.3) 

0 (0.0) 
59 (74.7) 

7.475** .024 
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สถานภาพทางครอบครัว 

- โสด 
- สมรส 
- หม้ำย/หย่ำร้ำง 

 
16 (7.6) 

194 (92.4) 
0 (0.0) 

 
5 (6.3) 

73 (92.4) 
1 (1.3) 

2.790 .248 

รายได้ รวมของครอบครัวต่อ ปี 
(บาท) 

- ≤197,500 
- 197,501–395,000 
- 395,001 – 592,500   
- >592,500   

 
157 (74.8) 
33 (15.7) 
18 (8.6) 
2 (1.0) 

 
63 (79.7) 
15 (19.0) 

1 (1.3) 
0 (0.0) 

5.970 .113 

รายได้จากการจ าหน่ายแพะต่อปี
(บาท) 

- ≤250,000  
- 250,001 – 500,000  
- 500,001– 750,000  
- > 750,000  

 
 

204 (97.2) 
2 (1.0) 
1 (0.5) 
3 (1.4) 

 
 

78 (98.7) 
0 (0.0) 
1 (1.3) 
0 (0.0) 

6.101 .192 

**P<.01    

3) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเป็นสมำชิกกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้
ตอนลำ่ง เพรำะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขเครือข่ำยเพ่ือรับกำรสนบัสนนุปัจจยักำรเลีย้งแพะ 

จำกตำรำงท่ี 4.19 พบว่ำเพศเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำย
เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงด้วยเหตผุลต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขเครือข่ำยเพ่ือรับกำรสนับสนุนปัจจยักำรเลีย้ง
แพะอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำง เพศชำยตดัสินใจเลือกเป็นสมำชิกเครือข่ำย
ด้วยเหตผุลดงักลำ่วมำกท่ีสดุ   

และจำกกำรศึกษำยังพบว่ำ อำยุ กำรศึกษำ ศำสนำ สถำนภำพทำงครอบครัว รำยได้รวมของ
ครัวเรือนต่อปี และรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแพะต่อปี เป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจต่อกำรเป็น
สมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งด้วยเหตผุลต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขเครือข่ำยเพ่ือรับกำรสนบัสนุน
ปัจจยักำรเลีย้งแพะ 
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ตำรำงท่ี  4.19 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเป็นสมำชิกกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ
ภำคใต้ตอนลำ่ง เพรำะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขเครือข่ำยเพ่ือรับกำรสนบัสนนุปัจจยักำรเลีย้งแพะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปฏบิัตติามเงื่อนไขเครือข่ายเพื่อ 

X2 Sig. 
รับการสนับสนุนปัจจัยการเลีย้ง

แพะ 
ใช่ ไม่ใช่ 

เพศ 
- ชำย 
- หญิง 

 
142 (85.5) 
24 (14.5) 

 
109 (89.3) 
13 (10.7) 

7.518* .023 

อายุ(ปี) 
- ≤30  
- 31 - 40  
- 41 – 50  
- 51 – 60  
- >60  

 
16 (9.6) 

50 (30.1) 
56 (33.7) 
37 (22.3) 

7 (4.2) 

 
11 (9.0) 

26 (21.3) 
47 (38.5) 
36 (29.5) 
2 91.6) 

8.404 .395 

ระดับการศึกษา 
- ไมไ่ด้รับกำรศกึษำ 
- ประถมศกึษำ 
- มธัยมศกึษำตอนต้น 
- มธัยมศกึษำตอนปลำย/ปวช. 
- ปวส./อนปุริญญำ 
- ปริญญำตรี 

 
1 (0.6) 

69 (41.6) 
15 (9.0) 

31 (18.7) 
23 (13.9) 
27 (16.3) 

 
7 (5.7) 

47 (38.5) 
22 (18.0) 
21 (17.2) 
9 (7.4) 

16 (13.1) 

15.998 .100 
 

ศาสนา 
- พทุธ 
- คริสต์ 

- อิสลำม 

 
25 (15.1) 

0 (0.0) 
141 (84.9) 

 
21 (17.2) 
1 (0.8) 

100 (82.0) 

1.839 .765 

     

     

 



462 
 

ตำรำงท่ี  4.19 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเป็นสมำชิกกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ
ภำคใต้ตอนลำ่ง (ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขเครือข่ำยเพ่ือรับกำรสนบัสนนุปัจจยักำรเลีย้งแพะ) (ตอ่) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปฏบิัตติามเงื่อนไขเครือข่ายเพื่อ 

X2 Sig. 
รับการสนับสนุนปัจจัยการเลีย้ง

แพะ 
ใช่ ไม่ใช่ 

สถานภาพทางครอบครัว 
- โสด 
- สมรส 

- หม้ำย/หย่ำร้ำง 

 
11 (6.6) 

155 (93.4) 
0 (0.0) 

 
10 (8.2) 

111 (91.0) 
1 (0.8) 

1.730 .785 

รายได้ รวมของครอบครัวต่อ ปี 
(บาท) 

- ≤197,500 
- 197,501 –395,000  
- 395,001 – 592,500   
- >592,500   

 
122 (73.1) 
30 (18.0) 
15 (8.9) 
0 (0.0) 

 
98(80.3) 
18(14.8) 
  4 (3.3) 
  2 (1.6) 

7.568 .271 

รายได้จากการจ าหน่ายแพะต่อปี
(บาท) 

- ≤250,000  
- 250,001 – 500,000  
- 500,001– 750,000  
- > 750,000  

 
 

163 (97.6) 
1 (0.6) 
1 (0.6) 
2 (1.2) 

 
 

16 (13.1) 
103 (84.4) 

1 (0.8) 
1 (0.8) 

5.606 .691 

*P<.05   
 
4) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเป็นสมำชิกกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้

ตอนลำ่งเพ่ือต้องกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะให้เข้มแข็งและยัง่ยืน 
จำกตำรำงท่ี 4.10 พบว่ำอำยุเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำย

เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงด้วยเหตุผลต้องกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะให้เข้มแข็งและยั่งยืน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีอำยุระหว่ำง 41 – 50 ปีตัดสินใจเป็นสมำชิก
เครือข่ำยด้วยเหตผุลดงักล่ำวมำกท่ีสดุโดยคิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมำเป็นเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงท่ีมีอำยรุะหว่ำง 31 
– 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7  
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ระดบักำรศึกษำเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้
เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงด้วยเหตุผลต้องกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะให้เข้มแข็งและยั่งยืนอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01  โดยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำตัดสินใจเป็นสมำชิก
เครือข่ำยด้วยเหตุผลดงักล่ำวมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมำเป็นเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีกำรศึกษำระดบั
ปริญญำตรี  คิดเป็นร้อยละ 18.3 

นอกจำกนัน้รำยได้รวมของครัวเรือนตอ่ปีเป็นปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรตดัสินใจเป็นสมำชิก
เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงด้วยเหตผุลต้องกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะให้ เข้มแข็งและ
ยัง่ยืนอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้รวมของครัวเรือนไม่เกิน 197,500 
บำทตอ่ปีตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยด้วยเหตผุลดงักล่ำวมำกท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 70.0  รองลงมำเป็นเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้ครัวเรือนระหวำ่ง 197.001 – 395,000 บำทตอ่ปี   

และจำกกำรศึกษำยังพบว่ำ เพศ ศำสนำ สถำนภำพทำงครอบครัว และรำยได้จำกกำร   จ ำหน่ำย
แพะต่อปี เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจต่อกำรเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้
ตอนล่ำงด้วยเหตผุลต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขเครือข่ำยเพ่ือต้องกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะให้เข้มแข็งและ
ยัง่ยืน 

 
ตำรำงท่ี  4.20 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเป็นสมำชิกกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ

ภำคใต้ตอนลำ่ง (ต้องกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะให้เข้มแข็งและยัง่ยืน) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ต้องการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร       

X2 Sig. ผู้เลีย้งแพะ ให้เข้มแขง็และยั่งยืน 
เลือก ไม่เลือก 

เพศ 
- ชำย 
- หญิง 

 
153 (85.0) 
27 (15.0) 

 
98 (89.9) 
11 (10.1) 

1.432 .231 

อายุ(ปี) 
- ≤30  
- 31 - 40  
- 41 – 50  
- 51 – 60  
- >60  

 
13 (7.2) 

57 931.7) 
64 (35.6) 
39 (21.7) 

7 (3.9) 

 
14 (12.8) 
19 (17.4) 
39 (35.8) 
35 (32.1) 

2 (1.8) 

11.341* .023 

ระดับการศึกษา 
- ไมไ่ด้รับกำรศกึษำ 

 
3(1.7) 

 
5 (4.6) 

21.526** .001 
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- ประถมศกึษำ 
- มธัยมศกึษำตอนต้น 
- มธัยมศกึษำตอนปลำย/ปวช. 
- ปวส./อนปุริญญำ 
- ปริญญำตรี 

59 (32.8) 
27 (15.0) 
31 (17.2) 
27 (15.0) 
33 (18.3) 

58 (53.2) 
10 (9.2) 

21 (19.3) 
5 (4.6) 

10 (9.2) 

ศาสนา 
- พทุธ 
- คริสต์ 
- อิสลำม 

 
28 (15.6) 

1 (0.6) 
151 (83.9) 

 
18 (16.5) 

0 (0.0) 
91 (83.5) 

0.646 .724 

สถานภาพทางครอบครัว 
- โสด 
- สมรส 
- หม้ำย/หย่ำร้ำง 

 
13 (7.2) 

167 (92.8) 
0 (0.0) 

 
8 (7.3) 

100 (91.7) 
1 (0.9) 

1.661 .436 

 

ตำรำงท่ี  4.20 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเป็นสมำชิกกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ
ภำคใต้ตอนลำ่ง (ต้องกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะให้เข้มแข็งและยัง่ยืน) (ตอ่) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ต้องการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร       

X2 Sig. ผู้เลีย้งแพะ ให้เข้มแขง็และยั่งยืน 
เลือก ไม่เลือก 

ราย ได้ รวมของค รัว เรือน ต่อ ปี 
(บาท) 

- ≤197,500 
- 197,501 –395,000  
- 395,001 – 592,500   
- >592,500   

 
126 (70.0) 
34 (18.9) 
18 (10.0) 

2 (1.1) 

 
94 (86.2) 
14 (12.8) 

1 (0.9) 
0 (0.0) 

13.575** .004 

รายได้จากการจ าหน่ายแพะต่อปี
(บาท) 
- ≤250,000  
- 250,001 – 500,000  
- 500,001– 750,000  
- > 750,000  

 
 

175 (97.2) 
2 (1.1) 
1 (0.6) 
2 (1.1) 

 
 

107 (98.2) 
0 (0.0) 
1 (0.9) 
1 (0.9) 

1.414 .842 

 **P<.01  *P<.05   
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4.4.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ มีผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ
ภาคใต้ตอนล่าง  

1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง  
(ประชมุประจ ำเดือน) 

จำกตำรำงท่ี 4.21 พบว่ำระดับกำรศึกษำเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเข้ำร่วมประชุม
ประจ ำเดือนซึง่เป็นกิจกรรมของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี  ระดบั 0.05 
โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีกำรศกึษำระดบัประถมศกึษำเข้ำร่วมกิจกรรมประชุมประจ ำเดือนมำกท่ีสดุ คิดเป็นร้อย
ละ 38.5 รองลงมำเป็นเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีระดบัระดบัมธัยมศกึษำปลำย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 18.1 และเข้ำร่วม
กิจกรรมประชมุประจ ำเดือนน้อบสดุคือ เกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงท่ีมำได้รับกำรศกึษำเลย 

นอกจำกนัน้ศำสนำเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมประชุมประจ ำเดือนซึ่ง
เป็นกิจกรรมของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั  0.01 โดยเกษตรกร
กลุม่ตวัอย่ำงท่ีนบัถือศำสนำอิสลำมเข้ำร่วมกิจกรรมประชมุประจ ำเดือนมำกท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 88.2 
และจำกกำรศกึษำยงัพบวำ่ เพศ อำย ุสถำนภำพทำงครอบครัว รำยได้รวมของครัวเรือนตอ่ปี และรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยแพะตอ่ปี เป็นปัจจยัสว่นบคุคลท่ีไมม่ีอิทธิพลตอ่กำรตดัสินใจตอ่กำรเข้ำร่วมกิจกรรมประชมุประจ ำเดือน 
 
 

ตำรำงท่ี  4.21  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ     ภำคใต้
ตอนลำ่ง (ประชมุประจ ำเดือน) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ประชุมประจ าเดือน 
X2 Sig. 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 
เพศ 
- ชำย 
- หญิง 

 
194 (87.8) 
27 (12.2) 

 
57 (83.8) 
11 (16.2) 

0.714 .398 

อายุ  (ปี) 
- ≤30  
- 31 - 40  
- 41 – 50  
- 51 – 60  
- >60  

 
17 (7.7) 
64 (29.0) 
73 (33.0) 
59 (26.7) 

8 (3.6) 

 
10 (14.7) 
12 (17.6) 
30 (44.1) 
15 (22.1) 

1 (1.5) 

8.270 .082 

ระดับการศึกษา 
- ไมไ่ด้รับกำรศกึษำ 
- ประถมศกึษำ 
- มธัยมศกึษำตอนต้น 
- มธัยมศกึษำตอนปลำย/ปวช. 
- ปวส./อนปุริญญำ 

 
3 (1.4) 

85 (38.5) 
30 (13.6) 
40 (18.1) 
30 (13.6) 

 
5 (7.4) 

32 (47.1) 
7 (10.3) 
12 (17.6) 

2 (2.9) 

13.457** .019 
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- ปริญญำตรี 33 (14.9) 10 (14.7) 
ศาสนา 
- พทุธ 
- คริสต์ 
- อิสลำม 

 
25 (11.3) 

1 (0.5) 
195 (88.2) 

 
21 (30.9) 

0 (0.0) 
47 (69.1) 

15.089** .001 

สถานภาพทางครอบครัว 
- โสด 
- สมรส 
- หม้ำย/หยำ่ร้ำง 

 
14 (6.3) 

206 (93.2) 
1 (0.5) 

 
7 (10.3) 
61 (89.7) 

0 (0.0) 

1.499 .473 

รายได้รวมของครัวเรือนต่อปี(บาท) 
- ≤197,500  
- 197,501 –395,000  
- 395,001 – 592,500   
- >592,500   

 
165 (74.7) 
39 (17.6) 
16 (7.2) 
1 (0.5) 

 
55 (80.9) 
9 (13.2) 
3 (4.4) 
1 (1.5) 

2.285 .515 

รายได้จากการจ าหน่ายแพะต่อปี(บาท) 
- ≤250,000  
- 250,001 – 500,000  
- 500,001– 750,000  
- > 750,000  

 
 

216 (97.7) 
2 (0.9) 
1 (0.5) 
2 (0.9) 

 
 

66 (97.1) 
0 (0.0) 
1 (1.5) 
1 91.5) 

1.734 .785 

**P<.01   

 
2) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง  

(ประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี) 
จำกตำรำงท่ี 4.22  พบว่ำรำยได้รวมของครัวเรือนต่อปีเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเข้ำ

ร่วมประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปีซึง่เป็นกิจกรรมของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ีระดบั 0.001 โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้ของครัวเรือนไม่เกิน 197,500 บำทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 87.0 
ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีมำกท่ีสุด  ในขณะท่ีเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีรำยได้ของครัวเรือน
มำกกวำ่ 592,500 บำทตอ่ปีไมเ่ข้ำร่วมกิจกรรมประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปีเลย 

และจำกกำรศึกษำยังพบว่ำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ ศำสนำ สถำนภำพทำงครอบครัวและรำยได้จำก
กำรจ ำหน่ำยแพะต่อปี เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมประชุมใหญ่สำมญั
ประจ ำปี 
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ตำรำงท่ี 4.22  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้
ตอนลำ่ง (ประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

X2 Sig. 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

เพศ  
- ชำย 
- หญิง 

 
114 (89.1) 
14 (10.9) 

 
137 (85.1) 
24 (14.9) 

0.984 .321 

อายุ (ปี) 
- ≤30  
- 31 - 40  
- 41 – 50  
- 51 – 60  
- >60  

 
9 (7.0) 

39 (30.5) 
38 (29.7) 
36 (28.1) 

6 (4.7) 

 
18 (11.2) 
37 (23.0) 
65 (40.4) 
38 (23.6) 

3 (1.9) 

7.514 .111 

ระดับการศึกษา 
- ไมไ่ด้รับกำรศกึษำ 
- ประถมศกึษำ 
- มธัยมศกึษำตอนต้น 
- มธัยมศกึษำตอนปลำย/ปวช. 
- ปวส./อนปุริญญำ 
- ปริญญำตรี 

 
1 (0.8) 

45 (35.2) 
15 (11.7) 
29 (22.7) 
14 (10.9) 
24 (18.8)  

 
7 (4.3) 

72 (44.7) 
22 (13.7) 
23 (14.3) 
18 (11.2) 
19 (11.8) 

10.194 .070 

ศาสนา 
- พทุธ 
- คริสต์ 
- อิสลำม 

 
22 (17.2 
0 (0.0) 

106 (82.8) 

 
24 (14.9) 

1 (0.6) 
136 (84.5) 

1.052 .591 

 
ตำรำงท่ี 4.22  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้

ตอนลำ่ง (ประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี)(ตอ่) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

X2 Sig. 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

สถานภาพทางครอบครัว 
- โสด 
- สมรส 
- หม้ำย/หยำ่ร้ำง 

 
6 (4.7) 

122 (95.3) 
0 (0.0) 

 
140 (87.0) 
17 (10.6) 

1 (0.6) 

30.924*** .000 

รายได้รวมของครอบครัวต่อปี(บาท) 
- ≤197,500  
- 197,501 –395,000  
- 359,001 – 592,500   
- >592,500   

 
80 (62.5) 
31 (24.2) 
17 (13.3) 

0 (0.0) 

 
140 (87.0) 
17 (10.6) 
2 (1.2) 
2 (1.2) 

30.924*** .000 
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รายได้จากการจ าหน่ายแพะต่อปี(บาท) 
- ≤250,000  
- 250,001 – 500,000  
- 500,001– 750,000  
- > 750,000  

 
 

124 (96.9) 
1 (0.8) 
1 (0.8) 
2 (1.6) 

 
 

158 (98.2) 
1 (0.6) 
1 (0.6) 
1 (0.6) 

2.267 .687 

***P < .001   

1)ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง  
(กิจกรรมงำนประกวดแพะ) 

จำกตำรำงท่ี 4.23 พบวำ่ระดบักำรศกึษำเป็นปัจจยัสว่นบคุคลที่มีอิทธิพลต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมงำน
ประกวดแพะซึง่เป็นกิจกรรมของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั  0.05 
โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีกำรศกึษำระดบัประถมศกึษำเข้ำร่วมกิจกรรมงำนประกวดแพะมำกท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 
38.0 รองลงมำเป็นเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงท่ีมีระดบักำรศกึษำมธัยมศกึษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 16.6  

สถำนภำพทำงครอบครัวเป็นปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรเข้ำร่วมกิจกรรมงำนประกวดแพะแอ
ย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 พบว่ำเป็นเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีสถำนภำพสมรสมำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
68.6  

นอกจำกนีร้ำยได้รวมของครัวเรือนต่อปีเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมงำน
ประกวดแพะแอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ  0.001 โดยพบว่ำเป็นเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีรำยได้รวมของ
ครัวเรือนไม่เกิน 235,000 บำทต่อปีเข้ำร่วมกิจกรรมงำนประกวดแพะมำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  76.9 เกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้ระหว่ำง 535,501 – 835,000 บำทต่อปี เข้ำร่วมกิจกรรมงำนประกวดแพะน้อยท่ีสุด และเกษตรกร
กลุม่ตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้มำกกวำ่ 853,000 บำทตอ่ปีไมเ่ข้ำร่วมกิจกรรมดงักลำ่วเลย 

และจำกกำรศึกษำยังพบว่ำ เพศ อำยุ ศำสนำ และรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแพะต่อปีไม่เป็นปัจจัย
สว่นบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรตดัสินใจตอ่กำรเข้ำร่วมกิจกรรมงำนประกวดแพะ 

 
ตำรำงท่ี 4.23 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ       ภำคใต้

ตอนลำ่ง (งำนประกวดแพะ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
งานประกวดแพะ 

X2 Sig. 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

เพศ 
- ชำย 
- หญิง 

 
175 (88.8) 
22 (11.2) 

 
76 (82.6) 
16 (17.4) 

2.127 .145 

อายุ (ปี) 
- ≤30  
- 31 - 40  

 
17 (8.6) 
59 (29.9) 

 
10 (10.9) 
17 (18.5) 

6.445 .168 
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- 41 – 50 
- 51 – 60  
- >60  

70 (35.5) 
44 (22.3) 

7 (3.6) 

33 (35.9) 
30 (32.6) 

2 (2.2) 

ระดับการศึกษา 
- ไมไ่ด้รับกำรศกึษำ 
- ประถมศกึษำ 
- มธัยมศกึษำตอนต้น 
- มธัยมศกึษำตอนปลำย/ปวช. 
- ปวส./อนปุริญญำ 
- ปริญญำตรี 

 
4 (2.0) 

77 (39.1) 
27 (13.7) 
31 (15.7) 
27 (13.7) 
31 (15.7) 

 
4 (4.3) 

40 (43.5) 
10 (10.9) 
21 (22.8) 

5 (5.4) 
12 (13.0) 

7.841 .165 

ศาสนา 
- พทุธ 
- คริสต์ 
- อิสลำม 

 
33 (16.8) 

1 (0.0) 
163 (82.7) 

 
13 (14.1) 

0 (0.0) 
79 (85.9) 

7.841 .165 

สถานภาพการสมรส 
- โสด 
- สมรส 
- หม้ำย/หยำ่ร้ำง 

 
10 (5.1) 

187 (94.9) 
0 (0.0) 

 
11 (12.0) 
80 (87.0) 

1 (1.0) 

6.658* .036 

รายได้รวมของครอบครัวต่อปี(บาท) 
- ≤197,500  
- 197,501 –395,000  
- 395,001 – 592,500   
- >592,500   

 
139 (70.6) 
41 (20.8) 
15 (7.6) 
2 (1.0) 

 
81 (88.0) 

7 (7.6) 
4 (4.3) 
0 (0.0) 

11.053* .011 

รายได้จากการจ าหน่ายแพะต่อปี(บาท) 
- ≤250,000  
- 250,001 – 500,000  
- 500,001– 750,000  
- > 750,000  

 
 

192 (97.4) 
1 (0.5) 
2 (1.0) 
2 (1.0) 

 
 

90 (97.9) 
1 (1.1) 
0 (0.0) 
1 (1.1) 

2.068 .723 

*P<.05   

1) ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่กำรมีสว่นร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
(กิจกรรมซือ้ – ขำยแพะ)จำกตำรำงท่ี 4.24 พบวำ่ เพศ อำย ุระดบักำรศกึษำ ศำสนำ สถำนภำพทำงครอบครัว รำยได้
รวมของครัวเรือนตอ่ปี และรำยได้จำกำรจ ำหน่ำยแพะตอ่ปีเป็นปัจจยัสว่นบคุคลท่ีไมม่ีมีอิทธิพลตอ่กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กำร ซือ้ - ขำยแพะเลย  
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ตำรำงท่ี 4.24  ปัจจยัสว่นบคุคลที่มีผลตอ่กำรมีสว่นร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้
ตอนลำ่ง (กิจกรรมกำรซือ้ – ขำยแพะ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การซือ้ – ขายแพะ 

X2 Sig. 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

เพศ 
- ชำย 
- หญิง 

 
50 (80.6) 
12 (19.4) 

 
201 (88.5) 
26 (11.5) 

2.662 .103 

อายุ (ปี) 
- ≤30  
- 31 - 40  
- 41 – 50  
- 51 – 60  
- >60  

 
5 (8.1) 

23 (37.1) 
21 (33.9) 
10 (16.1) 

3 (4.8) 

 
22 (9.7) 
53 (23.3) 
82 (36.1) 
64 (28.2) 

6 (2.6) 

7.230 .124 

ระดับการศึกษา 
- ไมไ่ด้รับกำรศกึษำ 
- ประถมศกึษำ 
- มธัยมศกึษำตอนต้น 
- มธัยมศกึษำตอนปลำย/ปวช. 
- ปวส./อนปุริญญำ 
- ปริญญำตรี 

 
2 (3.2) 

20 (32.3) 
9 (14.5) 
9 (14.5) 
13 (21.0) 
9 (14.5) 

 
6 (2.6) 

97 (42.7) 
28 (12.3) 
43 (18.9) 
19 (8.4) 
34 (15.0) 

9.077 .106 
 

ศาสนา 
- พทุธ 
- คริสต์ 
- อิสลำม 

 
13 (21.0) 

1 (1.6) 
48 (77.4)  

 
33 (14.5) 

0 (0.0) 
194 (85.5) 

.3035 .071 

สถานภาพทางครอบครัว 
- โสด 

- สมรส 
- หม้ำย/หยำ่ร้ำง 

 
5 (8.1) 

57 (91.9) 
0 (0.0) 

 
16 (7.0) 

210 (92.5) 
1 (0.4) 

.344 .842 

รายได้รวมของครอบครัวต่อปี(บาท) 
- ≤197,500  
- 197,501 –395,000  
- 395,001 – 592,500   
- >592,500   

 
42 (67.7) 
14 (22.6) 

6 (9.7) 
0 (0.0) 

 
178 (78.4) 
34 (15.0) 
13 (5.7) 
2 (0.9) 

4.126 .248 
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ตำรำงท่ี 4.24  ปัจจยัสว่นบคุคลที่มีผลตอ่กำรมีสว่นร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้
ตอนลำ่ง (กิจกรรมกำรซือ้ – ขำยแพะ)(ตอ่) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การซือ้ – ขายแพะ 

X2 Sig. 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

รายได้จากการจ าหน่ายแพะต่อปี
(บาท) 
- ≤250,000  
- 250,001 – 500,000  
- 500,001– 750,000  
- > 750,000  

 
 

61 (98.4) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
1 (1.6) 

 
 

221 (97.3) 
2 (0.9) 
2 (0.9) 
2 (0.9) 

2.662 .103 

 
1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง  

(รำยงำนผลกำรด ำเนินฟำร์มของเกษตรกรผ่ำนเวบ็ไซด์) 
จำกตำรำงท่ี 4.25 พบวำ่อำยเุป็นปัจจยัสว่นบคุคลที่มีอิทธิพลตอ่กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินฟำร์มของ

เกษตรกรผ่ำนเว็บไซด์เป็นกิจกรรมของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีอำยุระหว่ำง 41–50 ปีไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินฟำร์มผ่ำนเว็บไซด์เครือข่ำย
มำกท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมำเป็นเกษตรกรท่ีมีช่วงอำยระหวำ่ง 31– 40 ปี 

ระดบักำรศึกษำเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินฟำร์มของเกษตรกร
ผ่ำนเวบ็ไซด์เป็นกิจกรรมของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05  โดย
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีกำรศกึษำระดบัประถมศกึษำไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินฟำร์มผ่ำนเว็บไซด์มำกท่ีสดุ  คิด
เป็นร้อยละ 40.4 รองลงมำเป็นกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. ขณะท่ีเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่ำงท่ีไมไ่ด้รับกำรศกึษำไมม่ีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฟำร์มผ่ำนเวบ็ไซด์ของเครือข่ำยเลย 

นอกจำกนีร้ำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแพะต่อปีเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินฟำร์มของเกษตรกรผ่ำนเวบ็ไซด์เป็นกิจกรรมของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแพะไม่เกิน  250,000 บำทต่อไม่มีกำร
รำยงำนผลด ำเนินฟำร์มของตนผ่ำนเว็บไซด์มำกท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 97.4 ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้จำก
กำรจ ำหน่ำยแพะต่อปีมำกกว่ำ 250,000 บำทต่อปี ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินฟำร์มของเกษตรกรผ่ำนระบบเว็บ
ไซด์ของเครือข่ำยเลย 
 

ตำรำงท่ี 4.25 ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีผลต่อกำรมีสว่นร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
(รำยงำนผลกำรด ำเนินฟำร์มของเกษตรกรผ่ำนเวบ็ไซด์) 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
รายงานผลการด าเนินฟาร์มของเกษตรกร

ผ่านระบบเว็บไซด์ X2 Sig. 
เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

เพศ 
- ชำย 
- หญิง 

 
20 (90.9) 

2 (9.1) 

 
231 (86.5) 
36 (13.5) 

.343 .558 

อายุ(ปี) 
- ≤30  
- 31 - 40  
- 41 – 50 
- 51 – 60  
- >60  

 
4 (18.2) 
8 (36.4) 
4 (18.2) 
3 (13.6) 
3 (13.6) 

 
23 (8.6) 
68 (25.5) 
99 (37.1) 
71 (26.6) 
6 (2.2) 

14.744** .005 

ระดับการศึกษา 
- ไมไ่ด้รับกำรศกึษำ 
- ประถมศกึษำ 
- มธัยมศกึษำตอนต้น 
- มธัยมศกึษำตอนปลำย/ปวช. 
- ปวส./อนปุริญญำ 
- ปริญญำตรี 

 
0 (0.0) 

9 (40.9) 
1 (4.5) 

4 (18.2) 
7 (31.8) 
1 (4.5) 

 
8 (3.0) 

108 (40.4) 
36 (13.5) 
48 (18.0) 
25 (9.4) 
42 (15.7) 

12.893* .024 
 

ศาสนา 
- พทุธ 
- คริสต์ 
- อิสลำม 

 
4 (18.2) 
0 (0.0) 

18 (81.8) 

 
42 (15.7) 
1 (0.4) 

224 (83.9) 

.170 .919 

สถานภาพการสมรส 
- โสด 
- สมรส 
- หม้ำย/หยำ่ร้ำง 

 
4 (18.2) 
18 (81.8) 

0 (0.0) 

 
17 (6.4) 

249 (93.9) 
1 (0.4) 

4.275 .118 

รายได้รวมของครอบครัวต่อปี(บาท) 
- ≤197,500  
- 197,501 –395,000  
- 395,001 – 592,500   
- >592,500   

 
13 (59.1) 
7 (31.8) 
2 (9.1) 
0 (0.0) 

 
207 (77.5) 
41 (15.4) 
17 (6.4) 
2 (0.7) 

4.618 .202 

รายได้จากการจ าหน่ายแพะต่อปี(บาท) 
- ≤   250,000  
- 250,001 – 500,000  
- 500,001– 750,000  
- > 750,000  

 
 

22 (100.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
 

260 (97.4) 
2 (0.7) 
2 (0.7) 
3 (1.1) 

10.826* .029 

**P<.01  * P< 05 
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4.5 ระดับการมีส่วนร่วมการด าเนินงานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 

ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และระดบักำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยเกษตรกรผู้
เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงด้ำนกำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน กำรมีส่วนร่วมในกำร
รับผลประโยชน์ และกำรมีสว่นร่วมในกำรประเมินผล (ตำรำงท่ี 4.26 ) ดงันี ้  

4.5.1 การมีส่วนร่วมแสดงความคดิเหน็ 
กำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงมีผลต่อกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ

ภำคใต้ตอนล่ำงในระดับมำก 1 ข้อ คือ ร่วมประชุมกลุ่มสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะโดยมีค่ำเฉลี่ย   3.54 
ระดบัปำนกลำง 2 ข้อ คือ 1)ร่วมเสนอปัญหำและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรเลีย้งแพะ 2)ร่วมน ำเสนอแนวทำงกำร
พฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ โดยมีคำ่เฉลี่ย 3.39  และ 3.41 ตำมล ำดบั 

4.5.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงมีผลต่อกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ
ภำคใต้ตอนลำ่งในระดบัปำนกลำงทัง้ 4 ข้อ คือ 1)ร่วมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 2)ร่วม
ประชำสมัพนัธ์กิจกรรม/ข้อมลูข่ำวสำรเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 3)ร่วมสนบัสนนุทนุทรัพย์/วสัดอุปุกรณ์/แรงงำนใน
กำรด ำเนินกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะและ 4)ร่วมลงหุ้น/เงินออมทรัพย์กบัเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะโดย
มีคำ่เฉลี่ย 3.29, 3.33, 2.97และ 2.86 ตำมล ำดบั 
 4.5.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงมีผลต่อกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้ง
แพะภำคใต้ตอนล่ำงในระดบัปำนกลำง 4 ข้อ คือ 1)ร่วมรับควำมรู้จำกกำรอบรม/ศกึษำดูงำน 2)ร่วมรับข้อมลูข่ำวสำร
จำกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 3)ร่วมรับปัจจยักำรผลิตจำกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะและ 4)ร่วมใช้ทรัพย์สิน
ของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ โดยมีค่ำเฉลี่ย  3.29 ,3.33 , 2.79 และ 2.60  ตำมล ำดบั  ส ำหรับกำรมีส่วนร่วมใน
กำรรับแหลง่ทนุ/เงินกู้จำกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะอยู่ในระดบัน้อย โดยม ี   คำ่เฉลี่ย 2.15 

4.5.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงมีผลต่อกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ

ภำคใต้ตอนลำ่งในระดบัปำนกลำงทัง้ 2 ข้อ คือ 1)ร่วมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฟำร์มของเกษตรกร 2)ร่วมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนท่ีเครือข่ำยจัดท ำขึน้  เช่น แบบประเมินผล กำรประชุมประเมินผล โดยมีค่ำเฉลี่ย 2.72  และ 2.65 
ตำมล ำดบั 
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ตำรำงท่ี 4.26   คำ่เฉลี่ย คำ่เบ่ียงเบนมำตรฐำน ระดบักำรมีสว่นร่วมแสดงควำมคิดเห็นกำรด ำเนินงำน  กำรรับ
ผลประโยชน์  และร่วมประเมินผลกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 

การมีส่วนร่วม X S.D. 
ระดับการ มีส่วน

ร่วม 

 
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ 
- ร่วมประชมุกลุม่สมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
- ร่วมเสนอปัญหำและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรเลีย้งแพะ 
- ร่วมน ำเสนอแนวทำงกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 

 
3.54 
3.39 
3.41 

 
0.95 
0.97 
1.00 

 
มำก 

ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

โดยรวม 3.38 0.97 ปานกลาง 

    
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
- ร่วมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
- ร่วมประชำสมัพนัธ์กิจกรรม/ข้อมลูข่ำวสำรเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
- ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์/วัสดุอุปกรณ์/แรงงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมเครือข่ำย

เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
- ร่วมลงหุ้น/เงินออมทรัพย์กบัเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 

 
3.29 
3.33 

 
2.97 
2.86 

 
1.01 
0.96 

 
1.00 
1.08 

 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

โดยรวม 3.11 1.00 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
- ร่วมรับควำมรู้จำกกำรอบรม/ศกึษำดงูำน 
- ร่วมรับข้อมลูข่ำวสำรจำกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
- ร่วมรับแหลง่ทนุ/เงินกู้จำกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
- ร่วมรับปัจจยักำรผลิตจำกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
- ร่วมใช้ทรัพย์สินของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 

 
3.29 
3.33 
2.15 
2.79 
2.60 

 
0.98 
0.89 
1.18 
1.19 
1.15 

 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
น้อย 

ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

โดยรวม 2.83 1.08 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
- ร่วมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฟำร์มของเกษตรกร 
- ร่วมประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่เครือข่ำยจดัท ำขึน้ เชน่           

แบบประเมินผล  กำรประชมุประเมินผล 

 
2.72 
2.65 

 
0.83 
0.85 

 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

โดยรวม 2.68 0.84 ปานกลาง 

และจำกตำรำงท่ี 4.27 พบว่ำ เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้
เลีย้งแพะภำคใต้คอนล่ำงในและด้ำน โดยภำพรวมอยู่ในระดบัปำนกลำงมีค่ำเฉลี่ย 3.05 เมื่อพิจำรณำเป็น    รำยด้ำน
พบว่ำ โดยกำรมีสว่นร่วมแสดงควำมคิดเห็นมีคำ่เฉลี่ย 346 กำรมีสว่นร่วมในกำรด ำเนินงำนมีคำ่เฉลี่ย 3.13  กำรมีสว่น
ร่วมในกำรรับผลประโยชน์มีคำ่เฉลี่ย 2.84  และกำรมีสว่นร่วมในกำรประเมินผลมีคำ่เฉลี่ย 2.77 
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ตำรำง 4.27  คำ่เฉลี่ย คำ่เบ่ียงเบนมำตรฐำน ระดบักำรมีสว่นร่วมกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยเกษตรกร      ผู้ เลีย้ง
แพะภำคใต้ตอนลำ่ง 

การมีส่วนร่วม X S.D. 
ระดับการ 
มีส่วนร่วม 

- กำรมีสว่นร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
- กำรมีสว่นร่วมในกำรด ำเนินงำน 
- กำรมีสว่นร่วมในกำรรับผลประโยชน์ 
- กำรมีสว่นร่วมในกำรประเมินผล 

3.38 
3.11 
2.83 
2.68 

0.97 
1.00 
1.07 
0.84 

ปำนกลำงปำน
กลำง 

ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

โดยรวม 3.00 0.97 ปานกลาง 

4.6 ปัญหาส าคัญในการด าเนินงานของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 
ปัญหำส ำคญัในกำรในกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงท่ีเกษตรดงัตำรำงท่ี  

4.28  โดยเรียงตำมล ำดบัควำมส ำคญั  ดงันี ้
1) เครือข่ำยยังไม่มีแผนในกำรส่งเสริมกิจกรรมสวสัดิกำรสงัคมช่วยเหลือสมำชิก  ติดเป็นร้อยละ 60.2 เช่น 

ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ประเพณีวฒันธรรมท้องถ่ิน กองทุนกำรศกึษำเด็ก เป็นต้น ท ำให้สมำชิกขำดแรงจูงใจในกำรร่วม
กิจกรรมท่ีน ำไปสูก่ำรพฒันำกลุม่เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 

2) เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงควรมีกำรสอบถำมควำมต้องกำรหรือประชุมหำรือร่วมกับ
สมำชิกในกำรวำงแผนกิจกรรมของเครือข่ำยเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสมำชิก  เช่น ใช้เวทีกำรชุม
ประจ ำเดือนของกลุม่ ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน/กิจกรรมเครือข่ำย  

3) ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำรแก่สมำชิกมีน้อย คิดเป็นร้อยละ 41.2 เน่ืองจำกกำรด ำเนินเครือข่ำยใน
ระดับอ ำเภอ จังหวดั และระดับภำคไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำกำรเครือข่ำยในกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่
สมำชิกเครือข่ำยท่ีมำขอใช้บริกำรเครือข่ำย  ติดตอ่สอบถำมข้อมลู 

4) สมำชิกมีควำมเข้ำใจเครือข่ำยและวิธีกำรด ำเนินงำนของกลุม่เครือข่ำยคอ่นข้ำงน้อย 36.7 
5) สถำนท่ีตัง้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 5.9 พบในเครือข่ำยทัง้ระดบัอ ำเภอ  

จงัหวดั และเครือข่ำยระดบัภำคสถำนท่ีตัง้ในกำรด ำเนินงำนเครือข่ำย 
6) ไม่มีกำรสร้ำงผู้น ำเป็นแกนกลำงในชุมชนเพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรของเครือข่ำยและประสำนงำนกบักรรมกำร

กลุม่เครือข่ำย 
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ตำรำงท่ี 4.28  จ ำนวนและร้อยละปัญหำส ำคญัในกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 

ปัญหาส าคัญ 
จ านวน 

(n = 289) ร้อยละ 

- สถำนที่ตัง้ในกำรด ำเนินงำนของดลุม่เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 
- ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำรแก่สมำชิก 
- เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะก ำหนดแผนกิจกรรมไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

สมำชิก 
- สมำชิกมีควำมเข้ำใจเครือข่ำยและวิธีกำรด ำเนินงำนของกลุม่เครือข่ำยคอ่นข้ำงน้อย 
- ไม่มีกำรสร้ำงผู้ น ำเป็นแกนกลำงในชุมชนเพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรของเครือข่ำยและ

ประสำนงำนกบักรรมกำรกลุม่เครือข่ำย 
- เครือข่ำยยงัไม่มีแผนในกำรส่งเสริมกิจกรรมสวสัดิกำรสงัคมช่วยเหลือสมำชิกเช่น ด้ำน

ส่งเสริมสุขภำพ  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน  กองทุนกำรศึกษำเด็ก เป็นต้น  ท ำให้
สมำชิกขำดแรงจงูใจในกำรร่วมกิจกรรมพฒันำกลุม่เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 

104 
119 
148 

 
106 
89 

 
174 

35.9 
41.2 
51.2 

 
36.7 
30.8 

 
60.2 

4.7 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 
1) เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงควรมีแผนในกำรส่งเสริมกิจกรรมสวสัดิกำรสงัคมช่วยเหลือ

สมำชิกเช่น ด้ำนส่งเสริมสขุภำพ ประเพณีวฒันธรรมท้องถ่ิน กองทนุกำรศกึษำเด็ก เป็นต้น เพ่ือแรงจงูใจให้สมำชิกเข้ำ
ร่วมกิจกรรมท่ีน ำไปสูก่ำรพฒันำกลุม่เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 

2) เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงควรก ำหนดแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ
สมำชิกโดยสอบถำมควำมต้องกำรจำกสมำชิก 

3) เพ่ิมช่องทำงในกำรบริกำรแก่สมำชิกให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว เมื่อสมำชิกมำขอใช้บริกำรจำกเครือข่ำย 
เช่น ข้อมลูข่ำวสำร เงินทนุหมนุเวียน ทรัพย์สิน/วสัดอุปุกรณ์จำกเครือข่ำย   

4) เครือข่ำยควรเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์  สร้ำงควำมเข้ำใจวิธีกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
เครือข่ำยแก่สมำชิกเพ่ือสมำชิกมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำเครือข่ำยให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน  เช่น กำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซด์ของเครือข่ำย สื่อวิทยุชุมชนท้องถ่ิน เวทีกำรประชุมของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถ่ิน กำรข้ำร่วมกิจกรรมกบัชมุชน     

5) เร่งสร้ำงผู้น ำเป็นแกนกลำงในชุมชนเพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรของเครือข่ำยและประสำนงำนกบักรรมกำรกลุ่ม
เครือข่ำยทัง้ระดับอ ำเภอ จังหวดั และเครือข่ำยระดับภำคเน่ืองจำกสถำนท่ีตัง้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเครือข่ำย
เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ   
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บทที่ 5 

สรุป  และข้อเสนอแนะ 

กำรวิจัยครัง้นีเ้ป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำสภำพสังคมและเศรษฐกิจ สภำพกำรเลีย้ง
แพะของเกษตรกรกำรเป็นสมำชิกและกำรมีสว่นร่วมในกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมต่อกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ีภำคใต้ตอนล่ำงและทรำบถึงปัญหำและ
แนวทำงแก้ไข ในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ีภำคใต้ตอนล่ำงให้มีควำมเข้มแข็งและ
ยัง่ยืน 

ประชำกรท่ีท ำกำรศึกษำครัง้นี  ้คือ เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะท่ีเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้
ตอนลำ่ง จ ำนวน 1.030 คน โดยก ำหนดกลุม่ตวัอย่ำงด้วยวิธีกำรของ Yamane ได้กลุม่ตวัอย่ำงจ ำนวน 289 คน และสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ 
 เก็บรวบรวมข้อมลู โดยกำรประสำนงำนกบัเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ7 จงัหวดัภำคใต้ตอนล่ำง เพ่ือชีแ้จง
วตัถปุระสงค์และขอควำมร่วมมือเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บรวบรวมข้อมลู 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและกำรทดสอบ  Chi 
square 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

จำกกำรศกึษำสำมำรถจ ำแนกผลกำรศกึษำออกเป็นด้ำนๆ ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรศกึษำได้ดงัตอ่ไปนี ้
5.1.1 สภาพทั่วไปด้านสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมีอำยุอำยุระหว่ำง 41 –50 ปี นบัถือศำสนำอิสลำมร้อยละ 83.7  

มีกำรศกึษำระดบัประถมศกึษำร้อยละ 40.5 สถำนภำพสมรสร้อยละ 92.4 มีสมำชิกในครัวเรือน 5 – 8 คน   
เกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงร้อยละ 85.8 ท ำกำรเกษตรเป็นอำชีพหลกัได้แก่ สวนยำง สวนปำล์ม และปศสุตัว์   และ

ส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตรเป็นอำชีพรองเช่นเดียวกัน  โดยเฉลี่ยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงมีรำยได้รวมของครัวเรือน 
163,657.43 บำทตอ่ปี 

กำรถือครองพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรพบว่ำ เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงมีกำรถือพืน้ท่ีท ำกำรเกษตรส่วนใหญ่ไม่เกิน 20 
ไร่ โดยเฉลี่ยเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงถือครองพืน้ท่ีท ำกำรเกษตร 1.2 ไร่ตอ่รำย 

5.1.2 สภาพการเลีย้งแพะของเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 

 เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 86.5 มีประสบกำรณ์กำรเลีย้งแพะน้อยกวำ่ 10 ปี ปริมำณแพะท่ีเลีย้ง   ไม่เกิน 
70 ตวัต่อรำย โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 98.8 เลีย้งแพะเนือ้ สำยพันธุ์ท่ีเลีย้งมำกท่ีสดุ คือ       พันธุ์บอร์ พนัธุ์
แองโกนูเบียน รองลงมำเป็นสำยพันธุ์ลูกผสมระหว่ำงพันธุ์บอร์และพันธุ์พืน้เมือง  ส่วนแพะนมเกษตรกรเลีย้งพันธุ์
ซำแนนมำกท่ีสดุ เน่ืองจำกมีอตัรำกำรให้น ำ้นมได้ดีกว่ำแพะพันธุ์อื่นๆ โดยเกษตรกรเลีย้งแพะเพ่ือจ ำหน่ำยถึงร้อยละ 
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97.2 เป็นกำรเลีย้งแบบผสมผสำนทำงกำรเกษตร เลีย้งในคอก/โรงเรือนและปล่อยลงแปลงพืชอำหำรหยำบตำมแหล่ง
สำธำรณะหรือใต้สวนไมยื่นต้น (แบบยืนโรงสลบักำรปลอ่ย)ร้อยละ 60.9 ใช้แรงงำนในครัวเรือนเป็นหลกั 1 – 4 คน 

ด้ำนควำมรู้เก่ียวกบักำรเลีย้งแพะเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 95.5 ได้รับกำรอบรมควำมรู้เก่ียวกบักำรเลีย้ง
แพะจำกหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ท่ี เช่น ส ำนักงำนปศสุตัว์อ ำเภอ ส ำนักงำนปศสุตัว์จงัหวดั โดยเฉพำะควำมรู้เร่ืองกำร
ถ่ำยพยำธิแพะเข้ำรับกำรอบรมมำกท่ีสดุ รองลงมำควำมรู้เร่ืองกำรจดักำรฟำร์มแพะ กำรให้วคัซีนป้องกนัโรคแพะ กำร
ผลิตและกำรให้อำหำรแพะ กำรคดัเลือกและกำรผสมพันธุ์แพะ และกำรตลำดแพะตำมล ำดบั และควำมรู้อื่นๆ ได้แก่ 
กำรศกึษำดงูำนกำรเลีย้งแพะ กำรแปรรูปผลิตภณัฑ์จำกแพะ กำรท ำบ่อแก๊สจำกมลูแพะ และกำรเกษตรอินทรีย์   

กำรรับรองเป็นฟำร์มปลอดโรคประเภท A และ B  ของเกษตรกรมีเพียงร้อยละ 38 สว่นอีกร้อยละ 62 ไมไ่ด้รับ

กำรรับรองเป็นฟำร์มปลอดโรคเน่ืองจำกฟำร์มไมผ่่ำนเกณฑ์กำรตรวจ ยงัไมไ่ด้ด ำเนินได้กำรย่ืนเร่ืองขอตรวจโรค อยู่ใน

ระหวำ่งด ำเนินกำรขอตรวจฟำร์มปลอดโรค และสว่นหนึง่รอผลกำรตรวจโรค 

เกษตรกรร้อยละ 52.9 ใช้เงินทนุของตนเองทัง้หมดมำลงทนุในกำรเลีย้งแพะกู้ ยืมเงินร้อยละ 9.0 ใช้เงินทนุของ

ตนเองและกู้ ยืมร้อยละ 10.7 โดยแหลง่เงินทุนท่ีเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงนัน้กู้ ยืมจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร กองทุนหมู่บ้ำน และชมรมแพะ แกะ ใช้เงินทุนของตนเองและหน่วยงำนภำครัฐให้กำรสนับสนุนผ่ำน

โครงกำรส่งเสริมกำรเลีย้งแพะ ร้อยละ 14.5 และท่ีได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนจำกภำครัฐทัง้หมดร้อยละ 12.8 ได้แก่ 

โครงกำรไทยเข้มแข็ง โครงกำรส่งเสริมแพะเชิงพำณิชย์และ ศอบต. ส ำหรับกำรสนับสนุน/ส่งเสริมกำรเลีย้งแพะจำก

ภำครัฐนัน้ เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงได้รับกำรส่งเสริมกำรอบรมควำมรู้และศกึษำดงูำนเก่ียวกบัแพะและปัจจยักำรผลิต  

ได้แก่ พนัธุ์สตัว์ อำหำรสตัว์ส ำเร็จรูป เวชภณัฑ์ยำ เมลด็พนัธุ์หญ้ำ  เป็นต้น  

กำรจ ำหน่ำยแพะของเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงมีหลำยช่องทำงโดยสว่นใหญ่จ ำหน่ำยให้กบัผู้บริโภคโดย 

ตรงคิดร้อยละ 89.8 รองลงมำจ ำหน่ำยให้กบัพ่อค้ำประจ ำ พ่อค้ำเร่ เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ ร้ำนอำหำรในท้องถ่ิน 

หน่วยงำนภำครัฐ ตำมล ำดบัซึง่เกษตรกรจ ำหน่ำยในรูปของแพะมีชีวิต  

ปัญหำส ำคัญในกำรเลีย้งแพะของเกษตรกรท่ีเกษตรกกลุ่มตัวอย่ำงประสบปัญหำ 5 อนัดับแรกมีดังนี ้  1)

ปัญหำโรคในแพะ 2) ปัญหำด้ำนอำหำรสตัว์ 3) ปัญหำแหล่งเงินทุน 4)ปัญหำพันธุ์สตัว์ 5)ปัญหำภัยธรรมชำติ  เมื่อ

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงมีปัญหำในกำรเลีย้งแพะ พบว่ำ เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 92.7 แก้ปัญหำด้วยตวัเองก่อน 

แล้วจึงขอควำมช่วยเหลือจำกเพ่ือนเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะในพืน้ท่ีซึ่งเป็นปัญหำท่ีไม่ซับซ้อนเพ่ือนเกษตรกรสำมำรถ

แบ่งปันประสบกำรณ์หรือแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำให้แก่เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงได้  ส ำหรับกำรขอควำมช่วยเหลือจำก

กลุม่/ชมรม/เครือข่ำย และขอควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐท่ีเก่ียวข้อง มกัเกิดขึน้ในกรณีแพะล้มป่วย/ตำยไมพ่บ

สำเหต ุเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐสำมำรถด ำเนินกำรตรวจหำสำเหตุกำรป่วย/ตำยพร้อมทัง้กำรแก้ปัญหำและป้องกันโรคอย่ำง

เป็นระบบ หรือเป็นปัญหำท่ีต้องใช้งบประมำณด ำเนินกำรแก้ไขซึ่งเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐสำมำรถจัดสรรงบประมำณ

ด ำเนินกำรในแตล่ะปี     
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5.1.3 สภาพการเป็นสมาชกิเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง  2 - 4 ปีและกำร
ตัดสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยเพรำะต้องกำรช่วยเหลือซึ่งกันและเครือข่ำยเกษตรในรูปแบบเครือข่ำยร้อยละ  72.7 
ต้องกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะร้อยละ 79.6 ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขเครือข่ำยเพ่ือรับ
กำรสนับสนุนปัจจัยกำรเลีย้งแพะร้อยละ 57.4 และต้องกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรให้มีควำม
เข้มแข็งและยัง่ยืนคิดเป็นร้อยละ 62.8 

กิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงเข้ำร่วมมำกท่ีสดุคือกิจกรรม
ประชุมประจ ำเดือนกลุ่ม/ชมรมเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ รองลงมำคืองำนประกวดแพะ กิจกรรมซือ้ – ขำยแพะโดยผ่ำน
ระบบเครือข่ำยและกิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฟำร์มเกษตรกรผ่ำนระบบเวบ็ไซด์เกษตรกรตำมล ำดบั 

กำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรชมรม/เครือข่ำเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ พบว่ำเกษตรกรเลือกใช้วิธีกำรติดต่อทำง
โทรศพัท์ด้วยตนเองกับชมรม/เครือข่ำยคิดเป็นร้อยละ 66.1 เน่ืองจำกสะดวก ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยน้อยในกำร
ติดต่อเพ่ือรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รองลงมำ คือ กำรเข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนของกลุ่ม /ชมรม/เครือข่ำย
เกษตรกร ไปท่ีท ำกำรกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ำยด้วยตนเอง มีผู้ประสำนงำนกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะลงไป
แจ้งให้ทรำบท่ีบ้ำนยงั ส่วนกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรโดยติดต่อทำงเว็บไซด์ของกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้ง
แพะมีน้อยท่ีสุดรำย เน่ืองจำกเกษตรกรไม่คุ้ นเคยกับกำรใช้ช่องทำงดังกล่ำวและสัญญำณกำรสื่อสำรไม่ดีและไม่
ครอบคลมุพืน้ท่ีท่ีเกษตรกรอำศยัอยู่ 

5.1.4 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลการเป็นสมาชิกและการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะ
ภาคใต้ตอนล่าง  

1) ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่กำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง  
ระดับกำรศึกษำ และสถำนภำพทำงครอบครัวเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเป็นสมำชิก

เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งเพรำะต้องกำรรับทรำบข้อมลูข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวเกษตรกร    ผู้ เลีย้ง
แพะด้วยกันอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั0.05 โดยสมำชิกท่ีมีระดบักำรศกึษำประถมศกึษำตดัสินใจเป็นสมำชิก
เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงมำกท่ีสุดในขณะท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีไม่ได้รับกำรศกึษำ ตดัสินใจ
เป็นเป็นสมำชิกเครือข่ำยน้อยท่ีสดุ และกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีสถำนภำพสมรสตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้ง
แพะภำคใต้ตอนลำ่งมำกท่ีสดุ ร้อยละ 94.3   

เพศ และศำสนำ เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ
ภำคใต้ตอนล่ำงด้วยเหตุผลเพ่ือต้องกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01และ0.05 ตำมล ำดบัโดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงเพศชำยตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำย
มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.5 โดยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงท่ีนับถือศำสนำอิสลำม ตัดสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำย
เกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งด้วยเหตผุลดงักลำ่วมำกท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 87.1 
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และพบว่ำเพศยงัเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ
ภำคใต้ตอนล่ำงด้วยเหตผุลต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขเครือข่ำยเพ่ือรับกำรสนบัสนุนปัจจยักำรเลีย้งแพะอย่ำงมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงท่ีเป็น เพศชำยตดัสินใจเลือกเป็นสมำชิกเครือข่ำยด้วยเหตผุลดงักลำ่ว
มำกท่ีสดุ   

ส่วนปัจจัยด้ำนอำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้รวมของครัวเรือนต่อปีเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตดัสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงด้วยเหตผุลต้องกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้ง
แพะให้เข้มแข็งและยัง่ยืนอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05, 0.1 และ 0.1 ตำมล ำดบัโดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ี
มีอำยุระหว่ำง 41– 50 ปี ตัดสินใจเป็นสมำชิกเครือข่ำยด้วยเหตุผลดังกล่ำวมำกท่ีสุด  รองลงมำเป็นเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่ำงท่ีมีอำยุระหว่ำง 31 – 40  ปี และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีกำรศกึษำระดบัประถมศกึษำตดัสินใจเป็นสมำชิก
เครือข่ำยด้วยเหตผุลดงักลำ่วมำกท่ีสดุ รองลงมำเป็นเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงท่ีมีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรี  ในสว่นของ
รำยได้ของครัวเรือนพบว่ำเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้รวมของครัวเรือนไม่เกิน  197,500  บำทต่อปีตดัสินใจเป็น
สมำชิกเครือข่ำยด้วยเหตุผลดงักล่ำวมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.0  รองลงมำเป็นเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีรำยได้
ครัวเรือนระหวำ่ง 197.001 – 395,000  บำทตอ่ปี   

1) ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีผลตอ่กำรมีสว่นร่วมกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง  
ระดบักำรศึกษำศำสนำเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนอย่ำงมีนยัส ำคญั

ทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0,01 ตำมล ำดับโดยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรมประชมุประจ ำเดือนมำกท่ีสดุ รองลงมำเป็นเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีระดบัระดบัมธัยมศกึษำปลำย/ปวช. สว่น
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมำได้รับกำรศกึษำเลยเข้ำร่วมกิจกรรมประชุมประจ ำเดือนน้อยสดุคือ     และพบว่ำเกษตรกร
กลุม่ตวัอย่ำงท่ีนบัถือศำสนำอิสลำมเข้ำร่วมกิจกรรมประชมุประจ ำเดือนมำกท่ีสดุคิดเป็น  ร้อยละ 88.2 

รำยได้รวมของครัวเรือนตอ่ปีเป็นปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรเข้ำร่วมประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปีอย่ำง
มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .001  โดยเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้ของครัวเรือนไมเ่กิน 197,500  บำทตอ่ปี ไมเ่ข้ำ
ร่วมกิจกรรมประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปีมำกท่ีสดุ ในขณะท่ีเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้ของครัวเรือนมำกกว่ำ 
592,500 บำทตอ่ปี ไมเ่ข้ำร่วมกิจกรรมประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปีเลย 

 ระดบักำรศกึษำ สถำนภำพทำงครอบครัว  และรำยได้รวมของครัวเรือนต่อปีเป็นปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมงำนประกวดแพะอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ  0.05, 0.1 และ 0.001  ตำมล ำดับโดย
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมงำนประกวดแพะมำกท่ีสุด  รองลงมำเป็น
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีระดบักำรศกึษำมธัยมศกึษำตอนต้นและเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีสถำนภำพสมรสมำกเข้ำ
ร่วมกิจกรรมงำนประกวดแพะมำกท่ีสดุ นอกจำกนีเ้กษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้ระหวำ่ง  535,501 – 835,000 บำท
ต่อปี เข้ำร่วมกิจกรรมงำนประกวดแพะน้อยท่ีสดุ ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้มำกกว่ำ 853,000 บำทต่อปีไม่
เข้ำร่วมกิจกรรมดงักลำ่วเลย 
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อำยุ  ระดบักำรศกึษำ และรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแพะต่อปีเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินฟำร์มของเกษตรกรผ่ำนเว็บไซด์อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั  0.01,0.5 และ 0.5  ตำมล ำดบั โดย
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีอำยุระหว่ำง 41 – 50 ปีไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินฟำร์มผ่ำนเว็บไซด์เครือข่ำยมำกท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมำเป็นเกษตรกรท่ีมีช่วงอำยระหวำ่ง 31 – 40  ปี 

ระดบักำรศกึษำเป็นปัจจยัสว่นบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินฟำร์มของเกษตรกรผ่ำนเวบ็ไซด์
เป็นกิจกรรมของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั  0.05  โดยเกษตรกร
กลุม่ตวัอย่ำงท่ีมีกำรศกึษำระดบัประถมศกึษำไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินฟำร์มผ่ำนเวบ็ไซด์มำกท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 
40.4 รองลงมำเป็นกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีกำรศกึษำระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย/ปวช. ขณะท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีไม่ได้
รับกำรศกึษำไมม่ีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฟำร์มผ่ำนเวบ็ไซด์ของเครือข่ำยเลย    และพบวำ่เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำง
ท่ีมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแพะไม่เกิน 250,000 บำทต่อไม่มีกำรรำยงำนผลด ำเนินฟำร์มของตนผ่ำนเว็บไซด์มำกท่ีสดุ 
คิดเป็นร้อยละ 97.4 สว่นเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแพะต่อปีมำกกว่ำ 250,000 บำทต่อปี ไม่มี
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินฟำร์มของเกษตรกรผ่ำนระบบเวบ็ไซด์ของเครือข่ำยเลย 

5.1.5 ระดับการมีส่วนร่วมการด าเนินงานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง  คือ กำรมีส่วน

ร่วมแสดงควำมคิดเห็น  กำรมีสว่นร่วมในกำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์และกำรมีสว่นร่วมในกำร
ประเมินผลโดยภำพรวมอยู่ในระดบัปำนกลำงมีคำ่เฉลี่ย 3.05 โดยแตล่ะด้ำนโดยแตล่ะด้ำนมีผลจำกมำมีสว่นร่วมดงันี ้

1) กำรมีสว่นร่วมแสดงควำมคิดเห็น เน่ืองจำกเกษตรกรกลุม่ตวัอย่ำง มีกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชุม
กลุ่มสมำชิกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ ร่วมเสนอปัญหำและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรเลีย้งแพะ  และร่วม
น ำเสนอแนวทำงกำรพฒันำเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ  

2) กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน   โดยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงมีส่วนร่วมวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม
เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะร่วมประชำสมัพนัธ์กิจกรรม/ข้อมลูข่ำวสำรเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะร่วมสนบัสนนุทนุ
ทรัพย์/วสัดุอุปกรณ์/แรงงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะและร่วมลงหุ้ น /เงินออมทรัพย์กับ
เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 

3) กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์เกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงมีสว่นร่วมรับควำมรู้จำกกำรอบรม/ศกึษำดงูำน
ร่วมรับข้อมูลข่ำวสำรจำกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะร่วมรับปัจจยักำรผลิตจำกเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะและ
ร่วมใช้ทรัพย์สินของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ  สว่นกำรมีสว่นร่วมในกำรรับแหลง่ทนุ/เงินกู้จำกเครือข่ำยเกษตรกรผู้
เลีย้งแพะยงัอยู่ในระดบัน้อย  

4) กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลเกษตรกรกลุ่มตวัอย่ำงมีมีส่วนร่วมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฟำร์มของ
เกษตรกร ร่วมประเมินผลกำรด ำเนินงำนท่ีเครือข่ำยจดัท ำขึน้ เช่น แบบประเมินผล กำรประชมุประเมินผล 
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5.1.6  ปัญหาส าคัญในการด าเนินงานของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 

ปัญหำส ำคญัในกำรในกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำงได้แก่    เครือข่ำยยัง
ไมม่ีแผนในกำรส่งเสริมกิจกรรมสวสัดิกำรสงัคมช่วยเหลือสมำชิก เครือข่ำยก ำหนดแผนกิจกรรมไม่สอดคล้องกบัควำม
ต้องกำรของสมำชิกควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริกำรแก่สมำชิกมีน้อย สมำชิกมีควำมเข้ำใจเครือข่ำยและวิธีกำร
ด ำเนินงำนของกลุม่เครือข่ำยคอ่นข้ำงน้อยสถำนท่ีตัง้ในกำรด ำเนินงำนของกลุม่เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ  และไม่
มีกำรสร้ำงผู้น ำเป็นแกนกลำงในชมุชนเพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรของเครือข่ำยและประสำนงำนกบักรรมกำรกลุม่เครือข่ำย 

 5.1.7 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลีย้งแพะภาคใต้ตอนล่าง 

1) เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งควรมีแผนในกำรสง่เสริมกิจกรรมสวสัดิกำรสงัคมช่วยเหลือ
สมำชิก เพ่ือแรงจงูใจให้สมำชิกเข้ำร่วมกิจกรรมท่ีน ำไปสูก่ำรพฒันำกลุม่เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะ 

2) เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่งควรก ำหนดแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ
สมำชิก 

3) เพ่ิมช่องทำงในกำรบริกำรแก่สมำชิกให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว   
4) เครือข่ำยควรเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรและประชำสมัพนัธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจวิธีกำรด ำเนินงำนของกลุม่

เครือข่ำยแก่สมำชิก 
5) เร่งสร้ำงผู้น ำเป็นแกนกลำงในชมุชนเพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรของเครือข่ำยและประสำนงำนกบักรรมกำรกลุม่

เครือข่ำยในทกุระดบั  

5.2  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

เครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนล่ำง เป็นองค์กรหนึง่สมำชิกกกว่ำ 1,000 คน ได้เห็นถงึควำมส ำคญั
ถึงวตัถุประสงค์กำรจัดตัง้เป็นเครือข่ำยจนถึงปัจจุบันนี  ้ซึ่งผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ำยทัง้คณะกรรมกำรเครือข่ำยแต่ละระดับ 
สมำชิก ภำครัฐและองค์กรท่ีเก่ียวข้องต้องท ำงำนอย่ำงบูรณำกำรในกำรพฒันำเครือข่ำย   เพ่ือให้เครือข่ำยเป็นองค์กรท่ี
สำมำรถพึง่พำตนเองได้แท้จริงและสำมำรถช่วยเหลือสมำชิกพำตนเองได้อย่ำงอย่ำงเตม็ศกัยภำพดงันี ้

1) หน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องให้กำรสนบัสนนุและสง่เสริมกำรพฒันำศกัยภำพคณะกรรมกำร
เครือข่ำยในทกุระดบั และสมำชิกเครือข่ำยอย่ำงตอ่เน่ือง 

2) หน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องให้กำรสนบัสนุนและส่งเสริมองค์ควำมรู้เก่ียวกบักำรเลีย้งแพะ
และปัจจยัท่ีจ ำเป็นในกำรเลีย้งแพะรวมถงึกำรขบัเคลื่อนด้ำนกำรตลำดแพะอย่ำงตอ่เน่ือง 

3) พฒันำข้อมลูข่ำวสำรและสำรสนเทศ และกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเครือข่ำยจดัให้มีขึน้ โดยใช้สื่อมวลชมทัง้ภำครัฐ
และเอกชนเครือข่ำยผู้ เลีย้งแพะทัง้ในเขตและนอกเขต ช่วยเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรให้สมำชิกหรือผู้สนใจได้รับข้อมลูและ
เข้ำร่วมธุรกิจและกิจกรรมของเครือข่ำยเกษตรกรผู้ เลีย้งแพะภำคใต้ตอนลำ่ง 
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ผลของยีนเมลาโนคอร์ติน-4 รีเซพเตอร์ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร1/ 

 
ประภำส มหินชัย  2/ ธวชัชยั แถวถำท ำ  1/ ธวชัชยั ตุ้ยหล้ำ 2/  

 

บทคัดย่อ 
 

กำรศึกษำในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ของรูปแบบควำมผันแปรทำงพันธุกรรมของยีน 

MC4R ต่อสมรรถภำพกำรผลิตของสุกรท่ีพัฒนำและปรับปรุงพันธุ์  ท่ีศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สตัว์เชียงใหม่ จ ำนวน

ทัง้สิน้ 180 ตวั โดยใช้สุกรพันธุ์ดูร็อค จ ำนวน 40 ตัว สุกรพันธุ์ เปียแตรง จ ำนวน 40 ตัว และสุกรลูกผสมดูร็อค x เปีย

แตรง จ ำนวน 100 ตวั  ควำมผนัแปรทำงพนัธุกรรมของยีน MC4R ถูกวิเครำะห์ โดยใช้ เทคนิค PCR-RFLP ผลกำรศกึษำ

พบวำ่สกุรพนัธุ์ดร็ูอค มีควำมถ่ีจีโนไทป์ AA, AG และ GG เท่ำกบั 0.33, 0.54 และ 0.13 ตำมล ำดบั สว่นสกุรพนัธุ์เปีย

แตรง มีควำมถ่ีจีโนไทป์ เท่ำกบั 0.03, 0.20 และ 0.77 ตำมล ำดบั และสกุรลกูผสมดร็ูอค x เปียแตรง มีควำมถ่ีจีโนไทป์ 

เท่ำกบั 0.06, 0.32 และ 0.62 ตำมล ำดบั ส่วนควำมถ่ีอลัลีล A และ G พบว่ำสุกรพนัธุ์ดร็ูอค มีควำมถ่ีอลัลีล เท่ำกับ 

0.60 และ 0.40 ตำมล ำดบั สกุรพนัธุ์เปียแตรง มีควำมถ่ีอลัลีล เท่ำกบั 0.12 และ 0.88 ตำมล ำดบั และลกูผสมดร็ูอค x 

เปียแตรง มีควำมถ่ีอัลลีล เท่ำกับ 0.22 และ 0.78 ตำมล ำดับ นอกจำกนัน้ยังพบว่ำควำมหนำไขมันสันหลัง และ

พืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนั มีควำมสัมพันธ์กับควำมผันแปรทำงพันธุกรรมของยีน MC4R (P < 0.05) ส่วนอิทธิพลของสำย

พันธุ์สุกร พบว่ำมีผลต่อลักษณะทำงเศรษฐกิจของสุกรเป็นส่วนใหญ่ อย่ำงมีนัยส ำคญั (P < 0.05) ยกเว้นลกัษณะ

น ำ้หนกัตวัท่ีเพ่ิมขึน้ และปริมำณอำหำรที่กินเฉลี่ยตอ่วนั และพบวำ่ปฏิกิริยำร่วมระหวำ่งจีโนไทป์กบัสำยพนัธุ์ไม่มีผลต่อ

สมรรถภำพกำรผลิตของสกุร โดยสกุรท่ีมีจีโนไทป์ AA มีควำมหนำไขมนัสนัหลงัมำกกวำ่สกุรทีมีจีโนท์ AG และ GG (P < 

0.05) และมีขนำดพืน้ท่ีหน้ำตัดเนือ้สนัเล็กกว่ำสุกรท่ีมีจีโนไทป์ GG (P < 0.05) ในขณะท่ีสุกรจีโนไทป์ AA และ AG  มี

ขนำดพืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนัไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ นอกจำกนีอ้ิทธิพลของจีโนไทป์ไม่มีควำมสมัพนัธ์กบัลกัษณะน ำ้หนกัตวั

ท่ีเพ่ิมขึน้ ปริมำณอำหำรท่ี กินเฉลี่ยต่อวนั อำยุถึงน ำ้หนัก 90 กิโลกรัม อตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวนั และอตัรำกำร

เปลี่ยนอำหำร (P > 0.05) จำกผลกำรศกึษำในครัง้นีพ้บวำ่ยีน MC4R เม่ืออยู่ในลกัษณะ จีโนไทป์ AA จะเป็นสำเหตทุ ำ

ให้สกุรมีควำมหนำไขมนัสนัหลงัเพ่ิมขึน้ และมีพืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนัเลก็กวำ่สกุรท่ีมีจีโนไทป์ อื่นๆ 

 

ค าส าคัญ : ยีนเมลำโนคอร์ติน-4 รีเซพเตอร์ ควำมหนำไขมนัสนัหลงั พืน้ที่หน้ำตดัเนือ้สนั สกุร 
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Effects of Melanocortin-4 Receptor Gene on Productive Performances in Pigs 1/ 
 

Prapas Mahinchai 2/ Tawatchai Teltathum 2/ Tawatchai Tuila 2/  
 

Abstract 
 

 The objective of this study was to determine the association of the Melanocortin-4 Receptor gene 
(MC4R) polymorphism with productive performances of pigs raised in Chiangmai Livestock Research 
and Breeding Center. One hundred eighty pigs representing three genetic groups (40 Duroc, 40 Pietrain 
and 100 Duroc x Pietrain crossbred pigs) were analyzed polymorphism by using PCR-RFLP technique. 
The result showed that the genotypic frequencies of AA, AG and GG in Duroc pig were 0.33, 0.54 and 
0.13, respectively, while Pietrain pig were 0.03, 0.20 and 0.77, respectively, and Duroc x Pietrain 
crossbred pigs were 0.06, 0.32 and 0.62, respectively. The allele frequencies of A and G allele of MC4R 
gene in Duroc pig were 0.60 and 0.40 , respectively,  Pietrain and Duroc x Pietrain crossbred  pigs were 
0.12, 0.88 and 0.22, 0.78, respectively. Moreover, the genotypic effects were significantly associated with 
backfat thickness and loin eye area (P < 0.05). Furthermore, breed effects were associated with most traits 
except for weight gain and average feed intake. No significant association of genotype x breed 
interaction effects with productive performance traits were observed. The pigs with the AA genotype had 
higher backfat thickness than those with the AG and GG genotypes (P < 0. 05) and pigs with the AA 
genotype had less loin eye area than pigs with the GG genotype (P < 0. 05), while AA and AG genotypes 
were no significant differences in loin eye area trait. Additionally, no associated of genotype effects with 
weight gain, average feed intake, days to 90 kilograms, average dairy gain and feed convertion ratio 
traits were observed. These results indicate that the MC4R gene, pigs with the genotype AA are 
responsible for higher backfat thickness and lower loin eye area than those with other genotypes. 

 

 

 

 

Keywords : Melanocortin-4 Receptor Gene, Backfat thickness, Loin eye area, Pig 
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ค าน า 

กำรปรับปรุงพันธุ์สกุรในปัจจุบนั ได้มุ่งเน้นกำรคดัเลือกในลกัษณะกำรเจริญเติบโต (Growth traits) และกำร

ให้เนือ้แดง (Leanness) เป็นหลกั เน่ืองจำกควำมต้องกำรที่จะเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตเพ่ือลดต้นทนุของผู้ เลีย้งสกุร 

และกระแสกำรใส่ใจสขุภำพของผู้บริโภคท่ีมีควำมต้องกำรบริโภคเนือ้ในส่วนท่ีมีไขมนัต ่ำเพ่ิมมำกขึน้  ปัจจุบนัควำมรู้

ทำงด้ำนพันธุศำสตร์โมเลกุล และเทคนิคทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพได้ถูกพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว เปิดโอกำสให้นัก

ปรับปรุงพันธุ์สำมำรถใช้ข้อมูลในระดับพันธุกรรมท่ีแท้จริงของสัตว์เพ่ือประโยชน์ในกำรปรับปรุงพันธุ์  โดยข้อมูล

พนัธุกรรมดงักล่ำวมีอยู่หลำกหลำยรูปแบบ รูปแบบหนึ่งท่ีได้รับควำมสนใจจำกนักปรับปรุงพนัธุ์คือ ยีนเคร่ืองหมำย 

(อมรรัตน์ และมนต์ชยั, 2551) ดงันัน้กำรค้นหำยีนเคร่ืองหมำยอำจเป็นไปได้ท่ีจะค้นหำจำกยีนท่ีอำจไม่ได้มีหน้ำท่ีใน

กำรควบคมุลกัษณะนัน้โดยตรง แต่มีอิทธิพลต่อกำรแสดงออกของลกัษณะนัน้ๆ อย่ำงชดัเจน ท่ีเรียกว่ำ Candidate 

gene marker (Simm, 1998) จำกกำรรำยงำนของ Malek et al., 2001 พบควำมสมัพนัธ์ในระดบัสงูของลกัษณะกำร

เจริญเติบโต และองค์ประกอบของซำกกับต ำแหน่ง QTLs บนโครโมโซมคู่ท่ี 1, 2, 4, 5, และ 7 ซึ่งสอดคล้องกบักำร

รำยงำนของ Wang et al., 1998; Paszek et al., 1999; Rohrer, 2000; Walling et al., 2000 และ Quintanilla et 

al., 2002 หนึ่งในยีนเป้ำหมำย (Candidate genes) ท่ีมีศักยภำพในกำรบ่งชีล้ักษณะกำรเจริญเติบโต  และ

องค์ประกอบของซำกสุกรคือ ยีน Melanocortin-4 receptor (MC4R) ซึ่งท ำหน้ำท่ีเก่ียวข้องกับกำรรักษำสมดุล

พลังงำนในร่ำงกำย (Energy homeostasis) ตัง้อยู่บนโครโมโซมคู่ท่ี  1 (SSC1) (Kim et al., 2000) โดยโมเลกุลโปรตีน 

MC4R จดัอยู่ในกลุ่มของ G-protein receptor ท ำหน้ำท่ีควบคมุปริมำณกำรกินอำหำร และน ำ้หนกัตวั โดยข้อมลูใน

ระดับโมเลกุลยังบ่งชีว้่ำควำมผันแปรทำงพันธุกรรมของยีน  MC4R มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะโรคอ้วนในคน 

(Lubrano-Berthelier et al., 2003) นอกจำกนัน้ยังมีกำรรำยงำนว่ำกำรกลำยพันธุ์ของยีน MC4R บนนิวคลีโอไทด์

ต ำแหน่ง 746G>A ส่งผลให้กรดอะมิโนในต ำแหน่ง 298 เปลี่ยนจำก Aspartic (Asp) เป็น Asparagine (Asn) ซึง่จุด

กลำยพันธุ์ดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กับลักษณะกำรเจริญเติบโต  และกำรสะสมไขมันของสุกร (Klimenko et al., 

2014) และมีหลำยกำรศึกษำท่ีพบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกลำยพันธ์แบบ Missense mutation ของยีน MC4R 

(Asp298Asn) กับลักษณะกำรเจริญเติบโต กำรสะสมไขมัน ลักษณะซำก และคุณภำพเนือ้ของสุกร (Kim et al., 

2000; Chen et al., 2004; Xiao-Hui et al., 2008; Ovilo et al., 2006; Chen et al., 2005; Szyndler-Nedza et al., 

2010 และ Roh et al., 2012) ดงันัน้กำรศกึษำในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ เพ่ือศกึษำควำมสมัพันธ์ของรูปแบบควำมผัน

แปรทำงพนัธุ์กรรมของยีน MC4R ต่อสมรรถภำพกำรผลิตของสกุรที่พฒันำ และปรับปรุงพนัธุ์  โดยศนูย์วิจยัและบ ำรุง

พันธุ์สตัว์เชียงใหม่ ซึ่งสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงพันธุ์สกุรให้มีลกัษณะดีเด่นในด้ำนสมรรถภำพกำรผลิต  

เพ่ือใช้ในกำรสนบัสนนุ และกระจำยพนัธุกรรมสกุรพนัธุ์ดีไปยงัเกษตรกรตอ่ไป 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

สตัว์ทดลอง 

ใช้สกุรของกรมปศสุตัว์ท่ีเลีย้ง และพฒันำสำยพนัธุ์ท่ีศนูย์วิจยัและบ ำรุงพนัธุ์สตัว์เชียงใหม่ จ ำนวน 180 ตวั (คละ

เพศ) เป็นสกุรพันธุ์ดูร็อค จ ำนวน 40 ตวั สกุรพันธุ์เปียแตรง จ ำนวน 40 ตวั และสกุรลกูผสมพันธุ์ดูร็อค x เปียแตรง 

จ ำนวน 100 ตวั 

ขอ้มูลสมรรถภาพการผลิต 

สกุรทดสอบถกูเลีย้งในสภำพคอกขงัเดี่ยว ให้อำหำรสตูรทดสอบพนัธุ์ท่ีมีโปรตีน 18 เปอร์เซน็ต์ โดยให้กินเตม็ท่ี 

เร่ิมกำรทดสอบเมื่อสกุรมีน ำ้หนักประมำณ 30 กิโลกรัม และสิน้สุดกำรทดสอบเมื่อสุกรน ำ้หนกัประมำณ 90 กิโลกรัม 

บนัทึกข้อมลูปริมำณอำหำรท่ีกินตอ่วนั อำยุเมื่อน ำ้หนกั 90 กิโลกรัม อตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวนั อตัรำกำรเปลี่ยน

อำหำร ควำมหนำไขมนัสนัหลงั และพืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนั  

การเก็บตวัอย่างเลือด 

เก็บตวัอย่ำงเลือดสุกร เมื่ออำยุ 5 เดือน จำกเส้นเลือด Jugular vein ตวัละ 5 มิลลิลิตร (ml) ใส่ในหลอดท่ีมี

สำรป้องกนักำรแข็งตวัของเลือด (EDTA) เก็บตวัอย่ำงเลือดไว้ในตู้แช่แข็ง -20 ºC เพ่ือรอกำรสกดั ดีเอน็เอ 

การสกดั ดีเอ็นเอ 

ดีเอ็นเอถูกสกัดจำกเลือดด้วยวิธี Chelex® extraction  (Walsh et al., 1991) ใส่ตัวอย่ำงเลือดสุกร (Whole 

blood)  จ ำนวน 30 ไมโครลิตร (µl) ลงในหลอดขนำด 1.5 ml เติมน ำ้กลั่น จ ำนวน 1.0 ml แล้วเขย่ำให้เข้ำกัน (Vortex) 

น ำไปป่ันเหว่ียงท่ี 14,000 rpm นำน 1.0 นำที เทส่วนใสทิง้ เติมน ำ้กลัน่อีกครัง้พร้อมป่ันเหว่ียง เทส่วนใสทิง้ จำกนัน้เติม 

Chelex® solution (20% w/v) จ ำนวน 50 µl และเติมน ำ้กลัน่ จ ำนวน 150 µl น ำไปบ่มท่ีอณุหภมูิ 56 ºC ข้ำมคืน จำกนัน้

บ่มท่ีอณุหภูมิ 95 ºC นำน 10 นำที ทิง้ไว้ให้เย็นท่ีอณุหภูมิห้อง และน ำไปเก็บท่ีอณุหภมูิ 4 ºC เพ่ือส ำหรับใช้เป็นดีเอน็เอ

แมแ่บบ  

 

การเพ่ิมปริมาณ ดีเอ็นเอ 

แถบ DNA ของยีน MC4R ถูกเพ่ิมปริมำณด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) โดยใช้คู่ไพรเมอร์ คือ 

Forward primer: 5’-TACCCTGACCATCTTGATTG-3’ และ Reverse primer: 5’-ATAGCAAC AGAT GATCTCTTTG-3’ 

(Kim et al., 2000) ในปริมำณ 20 µl ประกอบด้วย ตัวอย่ำง DNA 2.0 µl, 10X buffer 2.0 µl, forward primer (10 
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pmol/µl) 0.4 µl และ reverse primer 0.4 µl, dNTPs (2.5 mM) 0.5 µl, MgCl2 (25 mM)1.2 µl, ddH2o 13.4 µl และ 

Taq DNA polymerase (Fermentas, 5U/µl) 0.1 µl ขัน้ตอนของปฏิกิริยำ PCR เร่ิมต้นด้วยอุณหภูมิ 94 ºC 3 นำที 

และตำมด้วยอุณหภูมิ denaturing 94 ºC 30 วินำที annealing 58 ºC 30 วินำที และ extension 72 ºC 30 วินำที 

จ ำนวน 38 รอบ และรอบสุดท้ำยของอุณหภูมิ extension ท่ี 72 ºC 5 นำที (PCR thermocycler, PTC-100™, MJ 

Research, USA) น ำผลผลิตจำกปฏิกิริยำ PCR ไปตรวจสอบด้วย  Polyacrylamide gel electrophoresis ท่ีมีควำม

เข้มข้น 6% ใน 1X TBE Buffer ด้วยกระแสไฟฟ้ำ 120 V  เป็นเวลำ 40 นำที จำกนัน้ย้อมแถบ DNA ด้วย Ethidium 

bromide และถ่ำยภำพเจลท่ีได้ภำยใต้แสง UV ด้วย Gel documentation  

การตรวจสอบความผนัแปรทางพนัธกุรรม 

ควำมผันแปรทำงพันธุกรรมของยีน MC4R ถูกตรวจสอบด้วยเอนไซม์ตัดจ ำเพำะ TaqI    โดยปฏิกิริยำของ

เอนไซม์ตัดจ ำเพำะมีปริมำณ 10.0 µl ประกอบด้วยผลผลิต PCR 5.0 µl, 10X buffer TaqI 1.0 µl, ddH2o 3.75 µl และ 

TaqI 0.25 µl แล้วน ำไปบ่มท่ีอุณหภูมิ  65 ºC นำน 2 ชั่วโมง ตรวจสอบผลกำรตัดเอนไซม์ด้วย Polyacrylamide gel 

electrophoresis ท่ีมีควำมเข้มข้น 6% ใน 1X TBE Buffer ด้วยกระแสไฟฟ้ำ 120 V เป็นเวลำ 40 นำที จำกนัน้ย้อม

แถบ DNA ด้วย Ethidium bromide และถ่ำยภำพเจลท่ีได้ภำยใต้แสง UV ด้วย Gel documentation 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

วิเครำะห์ข้อมลูควำมผนัแปรทำงพนัธุกรรมของยีน MC4R วิเครำะห์ควำมถ่ีอลัลีล และควำมถ่ี      จีโนไทป์ของ

ยีน MC4R ในสุกรพันธุ์ดูร็อค สุกรพันธุ์เปียแตรง และสุกรลูกผสมพันธุ์ดูร็อค x เปียแตรง (Templeton, 2006) และ

วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีโนไทป์ของยีน MC4R กับค่ำสมรรถนะกำรผลิต โดยใช้ General Linear Model 

(GLM) โดยมีแบบจ ำลองทำงสถิติ ดงันี ้

 

Yijk = µ + Gi + Bj + G*Bij + eijk 

 

Yijk คือ ลกัษณะสมรรถภำพกำรผลิต 

µ คือ คำ่เฉลี่ยของลกัษณะท่ีศกึษำ 

Gi คือ fixed effect ของจีโนไทป์ยีน MC4R (i = AA, AG, GG) 

Bj คือ fixed effect ของพนัธุ์สกุร (j = Duroc, Pietrain, Crossbred) 

G*Bij คือ คำ่ปฏิกิริยำร่วมของจีโนไทป์ยีน MC4R และพนัธุ์สกุร 

eijk คือ ควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรสุม่ 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การตรวจสอบความผนัแปรทางพนัธกุรรมของยีน MC4R  

แถบ DNA ของยีน MC4R ท่ีได้จำกกำรเพ่ิมปริมำณในปฏิกิริยำ PCR มีขนำดเท่ำกับ 226 bp (รูปท่ี 1) เมื่อน ำไป

ตดัด้วยเอนไซม์ตดัจ ำเพำะ TaqI สำมำรถจ ำแนกควำมผนัแปรทำงพนัธุกรรมของยีน MC4R ได้         3 รูปแบบ คือ จีโน

ไทป์  AA (Mutant) ประกอบด้วยชิน้ส่วน DNA จ ำนวน  1 แถบ (226  bp) จีโนไทป์  AG (Heterozygous mutated) 

ประกอบ ด้วยชิน้ส่วน DNA จ ำนวน 3 แถบ (226, 156 และ 70 bp) และจีโนไทป์ GG (Wild-type) มีชิน้สว่น DNA จ ำนวน 

2 แถบ (156 และ 70 bp) (รูปท่ี 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  1 PCR product of MC4R gene fragments were analyzed on 6% polyacrylamide gel 
electrophoresis. Lane M: 100 bp DNA ladder (Fermentas, Canada); Lanes 1-12: MC4R gene fragments 
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Figure  2 PCR-RFLP analysis of the MC4R gene. The genetic variation was determined by TaqI restriction 
endonuclease enzyme. Lane M: 100 bp DNA ladder (Fermentas, Canada); U: PCR sample without TaqI 
restriction endonuclease enzyme (Uncut); Lanes 1 and 7: AA genotype; Lanes 2, 3, 4 and 5: AG 
genotype and Lanes 6, 8, 9 and 10: GG genotype 

 

ความถีข่องจีโนไทป์และความถีอ่ลัลีลของยีน MC4R  

 ผลกำรศกึษำควำมผนัแปรทำงพนัธุกรรมของยีน MC4R พบวำ่สกุรพนัธุ์ดร็ูอค มีควำมถ่ีจีโนไทป์ AA, AG และ 

GG เท่ำกบั 0.33, 0.54 และ 0.13 ตำมล ำดบั สว่นสกุรพนัธุ์เปียแตรง มีควำมถ่ีจีโนไทป์ เท่ำกบั 0.03, 0.20 และ 0.77 

ตำมล ำดบั และสกุรลกูผสมดร็ูอค x เปียแตรง มีควำมถ่ีจีโนไทป์ เท่ำกบั 0.06, 0.32 และ 0.62 ตำมล ำดบั และพบว่ำสกุร

พนัธุ์ดร็ูอค มีควำมถ่ีอลัลีล A และ G เท่ำกบั 0.60 และ 0.40 ตำมล ำดบั สกุรพนัธุ์เปียแตรง มีควำมถ่ีอลัลีล เท่ำกบั 0.12 

และ 0.88 ตำมล ำดบั และสุกรลกูผสมดร็ูอค  x เปียแตรง มีควำมถ่ีอลัลีลเท่ำกบั 0.22 และ 0.78 ตำมล ำดบั จำกผล

กำรศกึษำพบว่ำสกุรพนัธุ์ดูร็อค       มีควำมถ่ีอลัลีล A สงูท่ีสดุ และสกุรพนัธุ์เปียแตรง มีควำมถ่ีอลัลีล G สงูท่ีสดุ ซึง่

สอดคล้องกับกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ พบว่ำอัลลีล A มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะกำรสะสมไขมัน (Park et al., 2002; 

Meidtner et al., 2006 และ Van den Maagdenberg et al., 2007) ในขณะท่ีอัลลีล G มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะ

กำรให้เนือ้แดง (Klimenko et al., 2014) ซึง่สอดคล้องกับกำรศกึษำของ Li et al. (2013) ท่ีพบว่ำสกุรพนัธุ์ดร็ูอค        มี

ควำมหนำของไขมนัสนัหลงั และปริมำณไขมนัในเนือ้สูงกว่ำสกุรพันธุ์อื่นๆ อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ แต่เมื่อคิดเป็น

ควำมถ่ีรวมของสุกรทัง้สำมสำยพันธุ์  พบว่ำมีควำมถ่ีจีโนไทป์ AA, AG และ GG เท่ำกับ 0.12, 0.34 และ 0.54 

ตำมล ำดบั ซึง่คิดเป็นควำมถ่ีอลัลีล A และ G เท่ำกบั 0.28 และ 0.72 ตำมล ำดบั แสดงดงัตำรำงท่ี 1 

Table 1 The genotype and allele frequencies MC4R gene in several pig breeds 

Pig Breeds 

MC4R gene 

Genotype frequency Allele frequency 

AA AG GG f(A) f(G) 

Duroc (n=40) 0.33 0.54 0.13 0.60 0.40 

Pietrain (n=40) 0.03 0.20 0.77 0.12 0.88 
Crossbred (n=100) 
All Breeds (n=180) 

0.06 
0.12 

0.32 
0.34 

0.62 
0.54 

0.22 
0.28 

0.78 
0.72 

ความสมัพนัธ์ของยีน MC4R ต่อสมรรถภาพการผลิต 
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 ผลกำรศกึษำควำมสมัพนัธ์ของยีน MC4R ต่อสมรรถภำพกำรผลิตของสกุรพนัธุ์ดร็ูอค สกุรพนัธุ์เปียแตง และ

สกุรลกูผสมพนัธุ์ดร็ูอค x เปียแตรง ท่ีเลีย้ง และพัฒนำสำยพนัธุ์ ท่ีศนูย์วิจยัและบ ำรุงพันธุ์สตัว์เชียงใหม่ พบว่ำควำมผัน

แปรทำงพันธุกรรมของยีน MC4R มีผลต่อสมรรถภำพกำรผลิตของสุกร ได้แก่  ควำมหนำของไขมันสันหลัง และ

พืน้ท่ีหน้ำตัดเนือ้สัน (P < 0.05) ส่วนลักษณะน ำ้หนักตัวท่ีเพ่ิมขึน้ ปริมำณอำหำรที่กินเฉลี่ยต่อวัน อำยุถึงน ำ้หนัก 90 

กิโลกรัม อตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ยตอ่วนั และอตัรำกำรเปลี่ยนอำหำร  ไมพ่บควำมแตกตำ่งกนัทำงสถิติ นอกจำกนัน้พบว่ำ

พันธุ์สุกรมีอิทธิพลต่อลักษณะอำยุเมื่อน ำ้หนัก  90 กิโลกรัม อตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวนั อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำร 

ควำมหนำของไขมนัสนัหลงั และพืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนั (P < 0.05) ในขณะท่ีปฏิกิริยำร่วมระหว่ำงจีโนไทป์กบัสำยพนัธุ์ไม่มี

อิทธิพลต่อสมรรถภำพกำรผลิต (ตำรำงท่ี 2) โดยพบว่ำสุกรท่ีมี จีโนไทป์ AA มีควำมหนำไขมนัสนัหลงัมำกกว่ำสกุรทีมีจี

โนท์ GG (P < 0.05) และสุกรท่ีมี จีโนไทป์ GG  มีขนำดพืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนัใหญ่กว่ำสุกรท่ีมีจีโนไทป์ AA (P < 0.05) ซึ่ง

ผลของกำรศกึษำในครัง้นีส้อดคล้องกบัหลำยๆ กำรศกึษำท่ีผ่ำนมำ โดยพบวำ่ควำมผนัแปรทำงพนัธุกรรมของยีน MC4R มี

ควำมสมัพันธ์ต่อลกัษณะกำรสะสมไขมนัของสุกร (Kim et al., 2000; Hernandez-Sanches et al., 2003; Houston et 

al., 2004; Ovilo et al., 2006; Xiao-Hui et al., 2008 และ Fan et al., 2009) ซึ่งผลกำรศึกษำนี ใ้ห้ผลขัดแย้งกับกำร

รำยงำนของ Stachowiak et al. (2006) และ Dvoráková et al. (2011) ท่ีรำยงำนวำ่ไม่พบควำมสมัพนัธ์ของควำมผนัแปร

ทำงพันธุกรรมของยีน MC4R ต่อลกัษณะกำรสะสมไขมัน และกำรเจริญเติบโตของสุกร นอกจำกนัน้ยังพบว่ำลักษณะ

พนัธุกรรมของยีน MC4R ทัง้  3 รูปแบบไม่มีอิทธิพลต่อลกัษณะน ำ้หนักตวัท่ีเพ่ิมขึน้ ปริมำณอำหำรที่กินเฉลี่ยต่อวนั 

อำยุถงึน ำ้หนกั 90 กิโลกรัม อตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ยตอ่วนั และอตัรำกำรเปลี่ยนอำหำร (P > 0.05) แสดงดงัตำรำง

ท่ี 3 ซึ่งสอดคล้องกับกำรรำยงำนของ กมล และคณะ (2012) จำกผลกำรศึกษำในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่ำ อลัลีล A ของยีน 

MC4R มีผลต่อกำรเพ่ิมขึน้ของควำมหนำไขมันสนัหลัง และเป็นสำเหตุให้พืน้ท่ีหน้ำตัดเนือ้สันลดลง โดยอัลลีล A ส่วน

ใหญ่ถ่ำยทอดมำจำกสกุรพนัธุ์ดร็ูอค เน่ืองจำกสกุรพนัธุ์นีม้ีควำมถ่ีของอลัลีล A สงูกวำ่สกุรพนัธุ์อื่นๆ และเป็นพนัธุ์สกุรท่ี

ศนูย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สตัว์เชียงใหม่ ใช้เป็นสำยพ่อในกำรสร้ำงสุกรพันธุ์เชียงใหม่ 1 ดงันัน้กำรปรับลดเปอร์เซ็นต์เลือด

สกุรพนัธุ์ดร็ูอคลงในสกุรรุ่นตอ่ไปจะสำมำรถเพ่ิมขนำดพืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนั และลดควำมหนำไขมนัสนัหลงั ของสกุรพนัธุ์

เชียงใหม่ 1 ได้ ผลของกำรศกึษำในครัง้นี ้จึงใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงสำยพันธุ์สุกรลูกผสมท่ีมีศกัยภำพในกำรผลิต

เนือ้แดงของสกุรสำยพันธุ์เชียงใหม่ได้เป็นอย่ำงดี เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของเกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรในประเทศ และ

ตลำดสกุรในกลุม่ประเทศอำเซียน ตอ่ไป 

Table 2 Analysis of variance for the productive performance traits of pig 

Traits 
Source of Variance 

MC4R genotype Breed Genotype*Breed  

WG 
FI 

NS 
NS 

NS 
NS 

NS 
NS 

Day90 NS * NS 
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ADG NS * NS 
FCR NS * NS 
BF * * NS 

LEA * * NS 

WG = Weight gain, FI = Feed intake, Day90 = Days to 90 kilograms, ADG = Average daily gain, FCR = 
Feed conversion ratio, BF = Backfat thickness LEA = Loin eye area, NS = not significant,      * = P  < 0.05 
Table 3 Least square means (Standard Error) of each trait according to the genotypic effect in all pig 

breeds 

Traits 
MC4R gene (Least Square Means ± S.E.) 

AA             AG              GG 
WG (kg) 
FI (kg) 

54.03 ± 1.41 
1.78 ± 0.05 

55.60 ± 0.80 
1.73 ± 0.03 

54.58 ± 0.64 
1.84 ± 0.02 

Day90 (day) 152.69 ± 3.11 156.90 ± 1.76 155.28 ± 1.41 
ADG (gm/day) 869.70 ± 26.74 847.37 ± 15.16 856.45 ± 12.094 
FCR 2.05 ± 0.07  2.06 ± 0.04 2.17 ± 0.03 
BF (cm) 0.85 ± 0.04 a 0.75 ± 0.02 b 0.73 ± 0.02 c 
LEA (cm2) 39.20 ± 0.99 bc 40.93 ± 0.56 b 41.46 ± 0.45 a 
    

WG=Weight gain, FI=Feed intake, Day90=Days to 90 kilograms, ADG=Average daily gain, FCR=Feed 

conversion ratio, BF=Backfat thickness and LEA=Loin eye area, NS=not significant.   The mean in the 

same row with different superscripts are significantly different (P < 0.05)  
 

 

สรุปผลการทดลอง 

 ผลกำรศึกษำควำมสมัพันธ์ของยีน MC4R ต่อสมรรถภำพกำรผลิตของสุกรท่ีเลีย้งและพัฒนำสำยพันธุ์  โดย

ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  พบว่ำสุกรท่ีมีจีโนไทป์ AA มีควำมหนำของไขมันสันหลัง สูงท่ีสุด และมี

พืน้ท่ีหน้ำตัดเนือ้สันขนำดเล็กกว่ำสุกรท่ีมีจีโนไทป์ GG อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ส่วน      จีโนไทป์ไม่มีอิทธิพลต่อ

ลกัษณะน ำ้หนกัตวัท่ีเพ่ิมขึน้ ปริมำณอำหำรท่ีกินเฉลี่ยตอ่วนั อำยุถึงน ำ้หนกั 90 กิโลกรัม อตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อ

วัน และอัตรำกำรเปลี่ยนอำหำร ทัง้นีสุ้กรท่ีมีจีโนไทป์ GG มีควำมสัมพันธ์ต่อลักษณะของไขมันสันหลังบำง และ

พืน้ท่ีหน้ำตดัเนือ้สนัมีขนำดใหญ่กว่ำสุกรท่ีมีจีโนไทป์อื่นๆ ซึ่งยีนเคร่ืองหมำย MC4R (Asp298Asn) สำมำรถน ำมำใช้

ในกำรปรับปรุงพนัธุ์สกุร ให้มีลกัษณะดีเดน่ในด้ำนลกัษณะของกำรให้เนือ้ได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราการผสมตดิ และอัตราการฟักออกของเป็ดไข่บางปะกง  
ภายใต้สภาพการเลีย้งของสถานีวิจัยทดสอบพันธ์ุสัตว์นครสวรรค์1 

 
บุญศักดิ์  เกลียวกมลทตั2     จนัทร์แรม  ศรีสขุ2     พินิจ  ร้อยศรี3 

 

บทคัดย่อ 
 

กำรศกึษำครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษำปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่อตัรำกำรผสมติด และอตัรำกำรฟักออกของเป็ด
ไข่บำงปะกง ภำยใต้สภำพกำรเลีย้งของสถำนีวิจยัทดสอบพนัธุ์สตัว์นครสวรรค์ เป็ดไข่พ่อพนัธุ์จ ำนวน 200 ตวั แมพ่นัธุ์
จ ำนวน 1,000 ตวั และจ ำนวนไข่ท่ีเข้ำฟักรวม 396,169 ฟอง ถูกน ำมำศกึษำอตัรำกำรผสมติด และอตัรำกำรฟักออก
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ และเปรียบเทียบคำ่เฉลี่ยของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลด้วย t-test ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 ผลกำรศกึษำ
พบวำ่ อำยขุองพ่อแมพ่นัธุ์ สปัดำห์ท่ีไข่เข้ำฟัก และอตัรำสว่นของพ่อพนัธุ์ตอ่แมพ่นัธุ์มีอิทธิพลตอ่อตัรำกำรผสมติด (P < 
0.05) ในขณะท่ีอำยุของพ่อแม่พันธุ์  และอตัรำส่วนของพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์มีอิทธิพลต่ออตัรำกำรฟักออก (P < 0.05) 
นอกจำกนี ้ค่ำเฉลี่ยของเป็ดไข่บำงปะกงมีอตัรำกำรผสมติดเท่ำกับ 81.45 ± 18.39 เปอร์เซ็นต์ ไข่ไม่มีเชือ้และไข่เชือ้
ตำยในวนัท่ี 7 ของจ ำนวนวนัท่ีน ำไข่เข้ำฟักเท่ำกับ 5.87 ± 3.16 และ 7.40 ± 5.53 เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดบั ในขณะท่ีไข่
เชือ้ตำยของวนัท่ี 25 ของจ ำนวนวนัท่ีน ำไข่เข้ำฟักเท่ำกบั 6.09 ± 4.74 เปอร์เซ็นต์ นอกจำกนีอ้ตัรำกำรฟักออกจำกไข่มี
เชือ้เท่ำกับ 71.28 ± 13.51 เปอร์เซ็นต์ และอตัรำกำรฟักออกจำกไข่เข้ำฟักทัง้หมดเท่ำกบั 61.63 ± 11.56 เปอร์เซ็นต์ 
โดยมีเปอร์เซ็นต์ของไข่ตำยโคม และจ ำนวนลูกเกิดเท่ำกบั 26.43 ± 16.30 และ 77.95 ± 11.25 เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดบั 
กำรศกึษำนีชี้ใ้ห้เห็นวำ่ อำยขุองพ่อแมพ่นัธุ์ สปัดำห์ท่ีไข่เข้ำฟัก และอตัรำสว่นของพ่อพนัธุ์ตอ่แมพ่นัธุ์ มีอิทธิพลตอ่อตัรำ
กำรผสมติด และอัตรำกำรฟักออกของเป็ดไข่บำงปะกงภำยใต้สภำพกำรเลีย้งของสถำนีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์  

 

 

 

 

ค าส าคัญ: เป็ดไข่บำงปะกง  อตัรำกำรผสมติด  อตัรำกำรฟักออก 
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Factors Affecting Fertility and Hatchability of Bang Pa Kong Laying Duck 

Raised under Nakornsawan Livestock Research Testing Station1 
 

Boonsak Kriewkamoltad2     Janram Srisuk2     Phinit  Roisri3 
 

Abstract 
The aim of this study was to determine factors effecting for fertility and hatchability of Bang Pa 

Kong laying duck raised under Nakornsawan Livestock Research Testing Station. Data of 200 Sires, 1,000 
dams and, 396,169 hatching egg were used to study their fertility and hatchability using descriptive 
statistics. Means were compared for factor effecting the traits by t-test at significant level 0.05. The results 
revealed that age of sire dam duck, hatching weeks, and ratio of sires and dams had influence on fertility 
(P < 0.05). Moreover, age and the ratio of sire and dam had influence on hatchability (P < 0.05). 
Furthermore, Bang Pa Kong laying duck had mean fertility 81.45 ± 18.39 %. Mean of unfertile eggs and 
dead germ eggs at 7th day were 5.87 ± 3.16 % and 7.40 ± 5.53 %, respectively. Whereas percentage of 
dead germ eggs at 25th day was 6.09 ± 4.74 %. In addition, hatched eggs from fertilized eggs was 71.28 ± 
13.51 %, and number hatched eggs from total eggs was 61.63 ± 11.56 %. Dead embryo egg and number 
of hatched chicks were 26.43 ± 16.30 % and 77.95 ± 11.25, respectively. These results emphasized that 
age, hatching weeks and sire dam duck ratio had influenced for fertility and hatchability of Bang Pa Kong 
laying duck raised under Nakornsawan Livestock Research Testing Station.  
 

 

 

 

 

Key words: Bang Pa Kong Laying Duck,  Fertility,  Hatchability 
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ค าน า 
 

เป็ดไข่บำงปะกง เป็นเป็ดไข่ท่ีได้รับกำรผสมพนัธุ์และคดัเลือกพนัธุ์จำกเป็ดพนัธุ์กำกีแคมเบลล์ โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรเลีย้งทัง้รำยใหญ่และรำยย่อย ตัง้แต่ปี 2519 จนถงึปัจจบุนั และเป็ดไข่บำงปะกงได้ถกูเลีย้งและผลิตลกูเป็ดไข่
ท่ีสถำนีวิจยัทดสอบพนัธุ์สตัว์นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ซึง่เป็ดไข่บำงปะกงมีลกัษณะภำยนอกประจ ำพนัธุ์ คือ เพศ
ผู้  มีขนตำมล ำตวัสีกำกีเข้ม หวั ปลำยปีก และปลำยหำงมีสีเขียวแก่ ขนปลำยหำงงอนขึน้ด้ำนบน 2 ถึง 3 เส้น ปำกสีน ำ้
เงิน ขำและแข้งมีสีส้ม ส่วนเพศเมีย มีขนสีกำกีตลอดล ำตวั ปำกสีด ำแกมน ำ้เงิน และแข้งสีส้มอมด ำ (บุญศกัด์ิ, 2555) 
โดยกำรเลีย้งเป็ดไข่ เป็นอำชีพท่ีส ำคญัของเกษตรกรในเขตลุม่แมน่ ำ้เป็นสว่นใหญ่ จำกรำยงำนของกรมปศสุตัว์ (2558) 
พบวำ่ในปี 2557 ประเทศไทยมีจ ำนวนเป็ดไข่ทัง้สิน้ 6,807,777 ตวั จำกเกษตรกรจ ำนวน 146,438 รำย ซึง่กำรเลีย้งเป็ด
ไข่มีรูปแบบกำรเลีย้งท่ีแตกต่ำงกนั คือ สำมำรถเลีย้งเป็นอำชีพเสริมสร้ำงรำยได้ในครัวเรือน เลีย้งแบบระบบฟำร์มใน
โรงเรือน และเลีย้งแบบไล่ทุ่ง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับปัจจัยเกือ้หนุนท่ีแตกต่ำงกัน เช่น สถำนท่ี งบประมำณ และเวลำของ
ผู้ประกอบกำร เป็นต้น (คณุำพร และคณะ, 2555)  

อตุสำหกรรมกำรเลีย้งเป็ดไข่ในปัจจบุนัจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีต้องอำศยักระบวนกำรที่มีคณุภำพ ตัง้แตก่ำรคดัเลือก
พ่อพนัธุ์และแม่พนัธุ์ กำรจดักำรฟำร์ม กำรเก็บรักษำไข่ก่อนเข้ำฟัก และขัน้ตอนในกำรฟักไข่ ซึง่กำรฟักไข่เป็ด คือ กำร
น ำไข่จำกแม่พนัธุ์เป็ดไข่ท่ีได้รับกำรผสมพนัธุ์จำกพ่อพนัธุ์เข้ำฟักในตู้ฟักไข่ นบัเป็นกำรขยำยพนัธุ์ของเป็ดไข่อย่ำงหนึง่ท่ี
จะต้องน ำไข่ท่ีมีเชือ้มำฟักโดยให้มีสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม  (สุชำวลัย และ อริษำ, 2553) ในกำรฟักไข่สิ่งท่ีต้อง
ค ำนึงถึงอยู่เสมอ คือ ไข่มีเชือ้ เน่ืองจำกกำรฟักไข่จะประสบผลส ำเร็จได้ต้องมีอตัรำกำรผสมติดประมำณ 75 เปอร์เซ็นต์ 
และอตัรำกำรฟักออกประมำณ 80 เปอร์เซ็นต์ และมีลกูเกิดท่ีแข็งแรง (กรมปศสุตัว์, 2557) โดยไข่ท่ีน ำเข้ำฟักนัน้จะต้อง
เป็นไข่ท่ีคุณภำพดี เพรำะถ้ำหำกว่ำฟองไข่ท่ีน ำเข้ำฟักมำจำกฝูงพ่อพนัธุ์และแม่พันธุ์ ท่ีไม่มีคุณภำพ แม้ว่ำจะได้รับกำร
จดักำรในขัน้ตอนของกระบวนกำรฟักท่ีถกูต้อง ก็ไมส่ำมำรถช่วยให้กำรฟักออกประสบผลส ำเร็จได้ ดงันัน้ฟองไข่ภำยหลงั
จำกท่ีแมพ่นัธุ์เป็ดไข่ได้วำงไข่ออกมำแล้วจะต้องเป็นฟองไข่ท่ีมีคณุภำพดีเท่ำนัน้ กำรจะแก้ไขและปรับปรุงคณุภำพของไข่
ฟักภำยหลงัจำกท่ีฟองไข่ได้ถกูวำงออกมำแล้วเป็นสิ่งท่ีไมส่ำมำรถกระท ำได้ (เกียรติศกัด์ิ, 2545) 

กำรฟักไข่มกัจะประสบปัญหำเก่ียวกบัอตัรำกำรผสมติด และอตัรำกำรฟักออก ซึง่ส่งผลกระทบต่อผู้ท ำธุรกิจ
โรงฟักไข่ ซึง่สำเหตสุ่วนใหญ่ของปัญหำดงักล่ำวเกิดจำกอำยุของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไม่เหมำะสม อตัรำส่วนระหว่ำง
พ่อพนัธุ์และแมพ่นัธุ์ในฝูง อณุหภมูิห้องเก็บไข่ ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำไข่ฟัก กำรจดักำรไข่ในระยะก่อนน ำไข่เข้ำฟัก
ไมเ่หมำะสม และควำมผิดพลำดในระหวำ่งกำรฟัก มีผลให้อตัรำกำรสญูเสียเพ่ิมขึน้ เน่ืองจำกมีอิทธิพลตอ่กำรพฒันำตวั
อ่อน (Fasenko, 2007) ซึ่งกำรศึกษำสำเหตุเบือ้งต้นท่ีได้จำกกำรตรวจสอบผลกำรฟักในเร่ืองของอัตรำกำรผสมติด 
อตัรำกำรฟักออก เปอร์เซ็นต์ไข่ไม่มีเชือ้ และเปอร์เซ็นต์ไข่เชือ้ตำย จะช่วยให้กำรแก้ไขปัญหำกระบวนกำรฟักไข่ด ำเนิน
ไปได้อย่ำงรวดเร็ว ซึง่สำมำรถน ำข้อมลูที่ศกึษำไปใช้ในกำรประเมินศกัยภำพของฝูงพ่อแมพ่นัธุ์  ตลอดจนประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนินงำนของโรงฟักได้เป็นอย่ำงดี (อนชุำ, 2539) ดงันัน้เพ่ือให้ทรำบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่อตัรำกำรผสมติดและ
อตัรำกำรฟักออกของเป็ดไข่บำงปะกง สำมำรถน ำมำพิจำรณำในกระบวนกำรผลิตเป็ดไข่ปำงปะกงตอ่ไป 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1.  ลักษณะประชากรเป็ดไข่และการเลีย้งดู 
ประชำกรเป็ดไขท่ี่ใช้ในกำรศกึษำเป็นประชำกรเป็ดไข่บำงปะกงท่ีเลีย้งดภูำยในสถำนีวิจยัทดสอบพนัธุ์สตัว์

นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถงึ พ.ศ. 2557 จ ำนวนเป็ดไขท่ี่เลีย้งในแตล่ะปี ประกอบด้วยพ่อ
พนัธุ์ จ ำนวน 200 ตวั และแมพ่นัธุ์ จ ำนวน 1,000 ตวั เป็ดไขท่ัง้หมดได้รับกำรเลีย้งดใูนโรงเรือนเปิด จ ำนวน 2 โรงเรือน 
แบ่งเป็นเลีย้งเป็ดไข่พ่อพนัธุ์ จ ำนวน 100 ตวั และแมพ่นัธุ์ จ ำนวน 500 ตวั แตล่ะโรงเรือนมีขนำดกว้ำง 10 เมตร และ
ยำว 30 เมตร (พืน้ท่ี 300 ตำรำงเมตร) ผนงัโรงเรือนทัง้ 2 ด้ำนยดึด้วยตำข่ำยพลำสติกสีด ำ และมีผ้ำมำ่นส ำหรับปิดหรือ
เปิดได้ตลอดแนวโรงเรือน พ่อพนัธุ์และแมพ่นัธุ์เป็ดไข่มีกำรผสมพนัธุ์แบบธรรมชำติ ได้รับอำหำรผสมส ำเร็จรูปประมำณ 
120 กรัมตอ่ตวัตอ่วนั โดยมีน ำ้สะอำดให้กินอย่ำงเพียงพอตลอดวนั และเก็บไข่ทกุวนัๆ ละ 2 ครัง้ ในช่วงเช้ำ (เวลำ
ประมำณ 08:30 น.) และช่วงเย็น (เวลำประมำณ 16:00 น.) 
 
2.  การจัดการไข่เป็ดที่เข้าฟัก 

ไข่เป็ดบำงปะกงท่ีได้จะน ำมำรมควนัฆ่ำเชือ้บนเปลือกไข่โดยใช้ก๊ำซฟอร์มำลดีไฮด์ หลงัจำกนัน้น ำไปเก็บใน
ห้องเก็บไข่ท่ีปรับอณุหภมูิ 25 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 7 วนั และน ำไข่เข้ำตู้ฟักสปัดำห์ละครัง้ โดยใช้ตู้ฟักไข่เป็ด ขนำด 
5,000 ฟอง แยกเป็นตู้ฟัก 3,000 ฟอง และตู้ เกิด 2,000 ฟอง โดยตู้ฟักอณุหภมูิ 37.5 องศำเซลเซียส ควำมชืน้สมัพทัธ์ 
60 เปอร์เซน็ต์ และตู้ เกิดอณุหภมูิ 37.4 องศำเซลเซียส และควำมชืน้สมัพทัธ์ 75 เปอร์เซน็ต์ ไข่เป็ดบำงปะกงใช้เวลำใน
กำรฟักเป็นเวลำ 28 วนั ท ำกำรสอ่งไข่เพ่ือตรวจสอบจ ำนวนไข่มีเชือ้ และไข่เชือ้ตำยใน 7 วนั และ 25 วนั ของ
กระบวนกำรฟักไข ่และท ำกำรสเปร์ไข่เป็ดทกุวนั เวลำประมำณ 14:00 น. 
 
3.  การจดบันทกึข้อมูลและลักษณะที่ศึกษา 

ข้อมลูที่ใช้ในกำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นข้อมลูไข่ของเป็ดไข่บำงปะกงท่ีเข้ำฟัก จ ำนวนรวม 396,169 ฟอง ซึง่ชดุข้อมลู
ประกอบด้วย 1) ชดุข้อมลูประจ ำฝงูเป็ดไข่ ได้แก่ วนัเกิดของพ่อพนัธุ์และแมพ่นัธุ์ จ ำนวนพอ่พนัธุ์และแมพ่นัธุ์ในฝงูกำร
ผลิตแตล่ะวนั และปริมำณอำหำรที่ให้กินแตล่ะวนั 2) ชดุข้อมลูผลผลิตไข่ตอ่วนั ได้แก ่จ ำนวนผลผลิตไข่ จ ำนวนไข่แตก 
จ ำนวนไข่บบุ และจ ำนวนไขร้่ำว และ 3) ชดุข้อมลูกำรฟักไข่ ได้แก่ วนัท่ีไข่เข้ำฟัก จ ำนวนไข่เข้ำฟัก จ ำนวนไข่มีเชือ้ใน
วนัท่ี 7 จ ำนวนไข่ไมม่ีเชือ้ในวนัท่ี 7 จ ำนวนไข่เชือ้ตำยในวนัท่ี 7 จ ำนวนไข่มีเชือ้ในวนัท่ี 25 จ ำนวนไข่ไมม่ีเชือ้ในวนัท่ี 25 
จ ำนวนไข่เชือ้ตำยในวนัท่ี 25 จ ำนวนไข่ตำยโคม และจ ำนวนลกูเป็ดท่ีฟักออก โดยชดุข้อมลูทัง้หมดถกูบนัทกึใน
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 

 
ชดุข้อมลูผลผลิตไข่ตอ่วนัและชดุข้อมลูกำรฟักไข่ ถกูน ำมำใช้ในกำรค ำนวณอตัรำกำรผสมติดและอตัรำกำร

ฟักออก ดงัสมกำรตอ่ไปนี ้ 
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1) ลกัษณะอตัรำกำรผสมติด ประกอบด้วย 
เปอร์เซน็ต์ไข่มีเชือ้ท่ี 7 วนั (%) = จ ำนวนไข่มีเชือ้ 7 วนั × 100 - - - - - [4] 
        จ ำนวนไข่เข้ำฟักทัง้หมด 

 
เปอร์เซน็ต์ไข่ไมม่ีเชือ้ท่ี 7 วนั (%) = จ ำนวนไข่ไมม่ีเชือ้ 7 วนั × 100 - - - - - [5] 
        จ ำนวนไข่เข้ำฟักทัง้หมด 

 
เปอร์เซน็ต์ไข่เชือ้ตำยท่ี 7 วนั (%) = จ ำนวนไข่เชือ้ตำย 7 วนั × 100 - - - - - [6] 
        จ ำนวนไข่เข้ำฟักทัง้หมด 

 
เปอร์เซน็ต์ไข่เชือ้ตำยท่ี 25 วนั(%) = จ ำนวนไข่เชือ้ตำย 25 วนั × 100 - - - - - [7] 
            จ ำนวนไข่มีเชือ้ 7 วนั 

 
2) ลกัษณะอตัรำกำรฟักออก ประกอบด้วย 
 
เปอร์เซน็ต์ไข่ตำยโคม (%)   = จ ำนวนไข่ตำยโคม × 100  - - - - - [8] 
                จ ำนวนไข่เข้ำฟัก 25 วนั 
 
เปอร์เซน็ต์กำรฟักออกจำกไข่มีเชือ้ (%)  = จ ำนวนลกูเกิด × 100  - - - - - - - [9] 

             จ ำนวนไข่มีเชือ้ 
 
เปอร์เซน็กำรฟักออกจำกไข่เข้ำฟักทัง้หมด (%) =   จ ำนวนลกูเกิด × 100  - - - - - - - [10] 

     จ ำนวนไข่เข้ำฟักทัง้หมด 
เปอร์เซน็ต์ลกูไก่แรกเกิด (%)   =   จ ำนวนลกูเกิด × 100  - - - - - - - [11] 

           จ ำนวนไข่มีเชือ้  
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4.  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
 

4.1 วิเคราะห์ค่าสถติเิชงิพรรณนาส าหรับลักษณะที่ศึกษา 
ลกัษณะอตัรำกำรผสมติดและอตัรำกำรฟักออกถกูน ำมำวิเครำะห์คำ่สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive 

statistics) ประกอบด้วย คำ่ควำมถ่ี คำ่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมำตรฐำน คำ่ต ่ำสดุ และคำ่สงูสดุ โดยใช้ค ำสัง่ PROC 
UNIVARIATE จำกนัน้พิจำรณำคำ่เฉลี่ยของลกัษณะท่ีศกึษำเป็นรำยปี โดยใช้ค ำสัง่ PROC MEANS ในโปรแกรม
ส ำเร็จรูป Statistical Analysis System (SAS, 2003) และน ำแสดงผลด้วยภำพกรำฟ 

 
4.2 ทดสอบความมีอทิธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความผันแปรของลักษณะที่ศึกษา 

ปัจจยัท่ีคำดวำ่จะมีอิทธิพลตอ่อตัรำกำรฟักออกและอตัรำกำรผสมติดถกูน ำมำทดสอบด้วยหุ่นจ ำลอง
ทำงสถิติ ท่ีก ำหนดให้ สปัดำห์ท่ีไข่เข้ำฟัก อำยขุองพ่อพนัธุ์และแมพ่นัธุ์ และสดัสว่นพ่อแมพ่นัธุ์ เป็นปัจจยัก ำหนด และมี
ควำมคลำดเคลื่อนของปัจจยัอื่นท่ีไมไ่ด้พิจำรณำเป็นปัจจยัสุม่ ดงันี ้
 

yijk = µ + YSi + Agej + eijkl 
 
ก ำหนดให้           yijkl  =  คำ่สงัเกตของอตัรำกำรผสมติด และอตัรำกำรฟักออก 

µ  =  คำ่เฉลี่ยของลกัษณะ 
YSi  = ปัจจยัของสปัดำห์ท่ีไข่เข้ำฟัก 
Agej  =  ปัจจยัของอำยพุ่อแมพ่นัธุ์ 
Matk  = ปัจจยัของสดัสว่นพ่อแมพ่นัธุ์ 
eijkl  =  ควำมคลำดเคลื่อน 

 
วิเครำะห์คำ่เฉลี่ยลีสแควร์ (Least squares means) และควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน (Standard error) ของ

ปัจจยัท่ีศกึษำ และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงคำ่เฉลี่ยด้วยวิธี t-test  
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1.  ค่าสถติเิชงิพรรณนาส าหรับอัตราการผสมตดิและอัตราการฟักออกของเป็ดไข่บางปะกง 
ผลกำรศกึษำ พบวำ่ เป็ดไข่บำงปะกงมีอตัรำกำรผสมติด เท่ำกบั 81.45 ± 18.39 เปอร์เซน็ต์ ไข่ไมม่ีเชือ้ 7 วนั 

เท่ำกบั 5.87 ± 3.16 เปอร์เซน็ต์ ไข่เชือ้ตำย 7 วนั เท่ำกบั 7.40 ± 5.53 เปอร์เซน็ต์ และ ไข่เชือ้ตำย 25 วนั 6.09 ± 4.74 
เปอร์เซน็ต์ และเปอร์เซน็ต์กำรฟักออกจำกไข่มีเชือ้ เท่ำกบั 71.28 ± 13.51 เปอร์เซน็ต์ เปอร์เซน็ต์กำรฟักออกจำกไข่เข้ำ
ฟักทัง้หมด เท่ำกบั 61.63 ± 11.56 เปอร์เซน็ต์ ไข่ตำยโคม เท่ำกบั 26.43 ± 16.30 เปอร์เซน็ต์ และ ลกูเกิด เท่ำกบั 
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77.95 ± 11.25 เปอร์เซน็ต์ (ตำรำงท่ี 2) แสดงให้เหน็วำ่ กำรฟักไข่ของสถำนีวิจยัทดสอบพนัธุ์สตัว์นครสวรรค์ประสบ
ผลส ำเร็จ เน่ืองจำก มีอตัรำกำรผสมติด และมีอตัรำกำรฟักออก มำกกว่ำ 80 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบั (กรมปศสุตัว์
, 2557) 
 
ตารางที่ 2 สถิติเชิงพรรณนำส ำหรับลกัษณะอตัรำกำรผสมตดิและอตัรำกำรฟักออกของเป็ดไข่ 

บำงปะกงภำยใต้สภำพกำรเลีย้งของสถำนีวิจยัทดสอบพนัธุ์สตัว์นครสวรรค์ 
 

ลกัษณะท่ีศกึษำ 
จ ำนวน 

(ข้อมลู) 
คำ่เฉลี่ย 

สว่นเบ่ียงเบน

มำตรฐำน 
คำ่ต ่ำสดุ คำ่สงูสดุ 

--- อตัรำกำรผสมติด --- 

ไข่มีเชือ้ 7 วนั (%) 164    81.45    18.39   17.00 97.60 

ไข่ไมม่ีเชือ้ 7 วนั (%) 164 5.87 3.16    1.73 13.74 

ไข่เชือ้ตำย 7 วนั (%) 164 7.40 5.53 0.61 23.76 

ไข่เชือ้ตำย 25 วนั (%) 164 6.09 4.74 0 39.20 

--- อตัรำกำรฟักออก --- 

ไข่ตำยโคม (%) 164 26.43 16.30 0.96 86.18 

เปอร์เซน็ต์กำรฟักออกจำก

ไข่มีเชือ้ (%) 

164 71.28 13.51   13.62 98.26 

เปอร์เซน็กำรฟักออกจำก

ไข่เข้ำฟักทัง้หมด (%) 

164 61.63 11.56   12.69 81.52 

ลกูเกิด (%) 164 77.95 11.25   32.62 99.04 

 
อตัรำกำรผสมติดของเป็ดไข่บำงปะกงมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปี (ภำพท่ี 6ก) ดงันี ้ในปี พ.ศ. 2554 ถงึ 2557 

มีอตัรำกำรผสมติด 50.67 75.88 93.26 และ 91.75 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั เช่นเดียวกนักบัอตัรำกำรฟักออกของเป็ดไข่
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บำงปะกง (ภำพท่ี 6ข) ดงันี ้ในปี พ.ศ. 2554 ถงึ 2557 มีอตัรำกำรฟักออก 66.89 75.71 80.14 และ 88.07 เปอร์เซน็ต์ 
ตำมล ำดบั 

 

  
(ก)                                                         (ข) 

ภาพที่ 6 อตัรำกำรผสมติดของเป็ดไข่บำงปะกงแยกเป็นรำยปี (ก) อตัรำกำรฟักออกของเป็ดไข่บำงปะกงแยกเป็นรำยปี (ข) 
 
2.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการผสมตดิของเป็ดไข่บางปะกง ภายใต้สภาพการเลีย้งของสถานีวิจัยทดสอบ

พันธ์ุสัตว์นครสวรรค์  
ควำมผนัแปรของอำยพุ่อแมพ่นัธุ์ สปัดำห์ท่ีไข่เข้ำฟัก และสดัสว่นพ่อแมพ่นัธุ์ มีอิทธิพลตอ่ลกัษณะอตัรำกำร

ผสมติด (P < 0.05) ได้แก่ เปอร์เซน็ต์ไข่มีเชือ้ 7 วนั (P = 0.0070) เปอร์เซน็ต์ไขไ่มม่ีเชือ้ 7 วนั (P = 0.0233) เปอร์เซน็ต์
ไข่เชือ้ตำย 25 วนั (P = 0.0010) ในขณะท่ี ควำมผนัแปรของอำยพุ่อแมพ่นัธุ์ และสดัสว่นพอ่แมพ่นัธุ์ มีอิทธิพลตอ่อตัรำ
กำรฟักออก (P < 0.05) ได้แก่ เปอร์เซน็ต์ลกูเกิด (P = 0.0012) และควำมผนัแปรของสปัดำห์ท่ีไข่เข้ำฟักสง่ผลตอ่ควำม
ผนัแปรของเปอร์เซน็ต์ไข่ตำยโคม (P = 0.0001) เท่ำนัน้ (ตำรำงท่ี 3) 

 
ตารางที่ 3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่อตัรำกำรผสมติดและอตัรำกำรฟักออกของเป็ดไข่บำงปะกง 
 

ลักษณะที่ศึกษา ปัจจัย 

อัตราการผสมตดิ อำยพุ่อแมพ่นัธุ์ สปัดำห์ท่ีไข่เข้ำฟัก สดัสว่นพ่อแมพ่นัธุ์ 

ไข่มีเชือ้ 7 วนั (%) 0.0070 0.0002 0.0015 

ไข่ไมม่ีเชือ้ 7 วนั (%) 0.0233 0.1512 0.0787 

ไข่เชือ้ตำย 7 วนั (%) 0.7449 0.1598 0.4681 

ไข่เชือ้ตำย 25 วนั (%) 0.0010 0.0623 0.0346 

อัตราการฟักออก    
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ไข่ตำยโคม (%) 0.8227 0.0001 0.5027 

ลกูเกิด (%) 0.0012 0.2810 0.0003 

 
อำยขุองพ่อแมพ่นัธุ์เป็ดไข่บำงปะกงท่ีอำยมุำกกวำ่ 8 เดือน มีอตัรำกำรผสมติดมำกกว่ำ 80 เปอร์เซน็ต์ 

(ภำพท่ี 7) เน่ืองจำกอำยพุ่อแมพ่นัธุ์ เป็นสำเหตทุ ำให้ไข่ผสมติดดี พ่อเป็ดหนุ่มอำยตุ ่ำกว่ำ 6 เดือน น ำ้เชือ้พนัธุ์ยงัไม่
แข็งแรงและไมส่มบรูณ์ พ่อพนัธุ์เป็ดไข่ควรมีอำยุไมต่ ่ำกวำ่ 9 เดือน หรือหำกใช้พ่อพนัธุ์และแมพ่นัธุ์เป็ดไข่อำยมุำก
เกินไปอำจสง่ผลให้เปอร์เซน็ต์ไข่มีเชือ้ต ่ำเช่นกนั (ดรุณี และคณะ, 2556) ในกรณีท่ีแมเ่ป็ดอำยมุำกท่ีให้ผลผลผลิตไข่ท่ีดี 
ควรจบัคูผ่สมพนัธุ์กบัพ่อเป็ดหนุ่ม โดยตวัออ่นจะฟักออกเป็นตวัขึน้อยู่กบัเซลล์สบืพนัธุ์จำกพ่อพนัธุ์ (sperm) ท่ีได้เข้ำ
ท ำกำรปฏิสนธิ ไข่ฟักท่ีได้จำกฝงูพ่อพนัธุ์ท่ีมีอำยนุ้อยหรือยงัไมส่มบรูณ์พนัธุ์จะสง่ผลท ำให้กำรฟักออกเป็นตวัต ่ำ 
เน่ืองจำกตวัออ่นท่ีได้รับกำรปฏิสนธิมีลกัษณะออ่นแอ และควำมสมบรูณ์พนัธุ์ของพ่อพนัธุ์จะลดลงในช่วงอำยมุำกกว่ำ 
12.5 เดือน เน่ืองจำกพ่อพนัธุ์มีอำยมุำกสง่ผลท ำให้ประสทิธิภำพกำรผสมพนัธุ์ลดลง และแมพ่นัธุ์ให้ไข่ท่ีมีเปอร์เซน็ต์
กำรฟักออกท่ีเหมำะสมจะมีอำยปุระมำณ 7 ถงึ 12 เดือน โดยเปอร์เซน็ต์กำรฟักออกเป็นตวัจะเร่ิมลดลงเมื่อแมพ่นัธุ์มี
อำยมุำกขึน้ มีผลให้ตวัออ่นตำยขณะเจำะเปลือกไข่ และแมพ่นัธุ์ท่ีเร่ิมให้ผลผลิตไข่ในช่วงแรกจะท ำให้ไข่ฟักมี
เปอร์เซน็ต์กำรฟักออกต ่ำ เน่ืองจำกฟองไข่มีขนำดของไข่แดงเลก็กวำ่ปกติ ดงันัน้ โดยเฉลี่ยแล้วฝงูพ่อแมพ่นัธุ์ไมค่วรมีไข่
ไมม่ีเชือ้ เกินกวำ่ร้อยละ 5 จำกจ ำนวนไข่เข้ำฟักทัง้หมด (เกียรติศกัด์ิ, 2545)  

 
                        (ก)       (ข) 

 

 
                      (ค)       (ง) 
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                   (จ)                     (ฉ) 

 
ภาพที่ 7 ควำมผนัแปรของเปอร์เซน็ต์ไข่มีเชือ้ 7 วนั (ก) เปอร์เซน็ต์ไขไ่มม่ีเชือ้ 7 วนั (ข) เปอร์เซน็ต์ไข่เชือ้ตำย 7 วนั (ค) 

เปอร์เซน็ต์ไข่เชือ้ตำย 25 วนั (ง) เปอร์เซน็ต์ไข่ตำยโคม (จ) และเปอร์เซน็ต์ลกูเกิด (ฉ) ตำมอำยขุองพ่อและแม่
พนัธุ์ 

 
มำตรฐำนกำรสญูเสียไข่ฟัก (ดรุณี และคณะ, 2556) ในกรณีท่ีมีเปอร์เซน็ต์ไข่ไมม่ีเชือ้มำกกวำ่ 15 เปอร์เซน็ต์ 

เป็นผลมำจำกพ่อแมพ่นัธุ์เป็ดมีอำยมุำกเกินไป ซึง่สง่ผลดงันี ้ เชือ้ออ่นตำยระยะท่ี 1 (ก่อนเข้ำฟัก) จ ำนวน 0.5 
เปอร์เซน็ต์ เป็นกำรตำยในช่วงท่ีไข่อยู่ในท้องแมไ่ก่ เช่ือออ่นตำยระยะท่ี 2 (1 ถงึ 7 วนั) จ ำนวน 2.0 เปอร์เซน็ต์ สำเหตุ
เกิดจำกระบบเลือดของลกูไก่ผิดปกติ เชือ้ออ่นตำยในระยะท่ี 3 (8 ถงึ 18 วนั) จ ำนวน 0.6 เปอร์เซน็ต์ มีสำเหตมุำจำก
กำรขำดโภชนำกำรในอำหำร และวิตำมินไมเ่พียงพอ เชือ้ออ่นตำยในระยะท่ี 4 (19, 20 และ 21 วนั) จ ำนวน 3.0 
เปอร์เซน็ต์ และ ไข่ตำยโคม จ ำนวน 0.8 เปอร์เซน็ต์ เป็นสำเหตมุำจำกระบบตู้ฟักไข่มีปัญหำ  
 

สปัดำห์ท่ีไข่เข้ำฟักมีอิทธิพลตอ่อตัรำกำรผสมติด ได้แก่ ไข่มีเชือ้ 7 วนั (P = 0.0002) และมีอิทธิพลตอ่อตัรำ
กำรฟักออก ได้แก่ ไข่ตำยโคม (P = 0.0001) จำกผลกำรศกึษำ (ภำพท่ี 8) แสดงให้เห็นถงึไข่เป็ดบำงปะกงท่ีเข้ำฟักใน
สปัดำห์ท่ี3 ของเดือน มีอตัรำกำรผสมติด (ไข่มีเชือ้ 7 วนั) ต ่ำท่ีสดุ  

 

 
                    (ก)                           (ข) 
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                    (ค)          (ง) 

 

 
                  (จ)          (ฉ) 

 
ภาพที่ 8 ควำมผนัแปรของเปอร์เซน็ต์ไข่มีเชือ้ 7 วนั (ก) เปอร์เซน็ต์ไขไ่มม่ีเชือ้ 7 วนั (ข) เปอร์เซน็ต์ไข่เชือ้ตำย 7 วนั (ค) 

เปอร์เซน็ต์ไข่เชือ้ตำย 25 วนั (ง) เปอร์เซน็ต์ไข่ตำยโคม (จ) และเปอร์เซน็ต์ลกูเกิด (ฉ) ตำมสปัดำห์ท่ีไข่เข้ำฟัก 
สดัสว่นพ่อแมพ่นัธุ์ มีอิทธิพลตอ่อตัรำกำรผสมติด ได้แก่ ไข่มีเชือ้ 7 วนั (P = 0.0015) และไขเ่ชือ้ตำย 25 วนั (P 

= 0.0346) และมีอิทธิพลตอ่อตัรำกำรฟักออก ได้แก่ ลกูเกิด (P = 0.0003) จำกผลกำรศกึษำ (ภำพท่ี 9) แสดงให้เห็นวำ่ 
สดัสว่นพ่อแมพ่นัธุ์ 1:5 1:7 1:8 และ 1:9 มีผลให้อตัรำกำรกำรผสมติด คือ ไข่มีเชือ้ 7 วนั สงูกวำ่ 80 เปอร์เซน็ต์ และ
อตัรำกำรฟักออก (ลกูเกิด) สดัสว่นพ่อแมพ่นัธุ์ 1:5 1:6 1:7 และ 1:8 มีอตัรำกำรฟักออกสงูกวำ่ 70 เปอร์เซน็ต์ 
สอดคล้องกบักำรศกึษำของ ดรุณี และคณะ (2556) ท่ีพบวำ่ กำรผสมพนัธุ์สตัว์ปีก ควรใช้สดัสว่นพ่อแมพ่นัธุ์ 1: 10 แต่
ถ้ำมีพ่อพนัธุ์เพียงพออำจใช้สดัสว่นพ่อแมพ่นัธุ์  1: 7 และ ไมค่วรใช้สดัสว่นพ่อแมพ่นัธุ์ท่ีต ำ่กวำ่นี ้ เน่ืองจำกพ่อพนัธุ์ท่ี
มำกเกินไปสง่ผลให้ไลจิ่กตีกนัในฝงู มีผลท ำให้เปอร์เซน็ต์กำรผสมติดต ่ำ 
 

 
                 (ก)           (ข) 
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                 (ค)         (ง) 

 
                 (จ)      (ฉ) 

ภาพที่ 9 ควำมผนัแปรของเปอร์เซน็ต์ไข่มีเชือ้ 7 วนั (ก) เปอร์เซน็ต์ไขไ่มม่ีเชือ้ 7 วนั (ข) เปอร์เซน็ต์ไข่เชือ้ตำย 7 วนั (ค) 
เปอร์เซน็ต์ไข่เชือ้ตำย 25 วนั (ง) เปอร์เซน็ต์ไข่ตำยโคม (จ) และเปอร์เซน็ต์ลกูเกิด (ฉ) ตำมสดัสว่นพ่อและแม่
พนัธุ์ 

 
สรุปผลการทดลอง 

 
กำรฟักไข่ของสถำนีวิจยัทดสอบพนัธุ์สตัว์นครสวรรค์ มีอตัรำกำรผสมติด และมีอตัรำกำรฟักออก มำกกวำ่ 80 

และ 75 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั ชีใ้ห้เหน็วำ่ กำรฟักไข่ของสถำนีวิจยัทดสอบพนัธุ์สตัว์นครสวรรค์ประสบผลส ำเร็จ ซึง่อำยุ
พ่อแมพ่นัธุ์ สปัดำห์ท่ีไข่เข้ำฟัก และ สดัสว่นพ่อแมพ่นัธุ์ มีอิทธิพลตอ่อตัรำกำรผสมติด (P < 0.05) และ อำยพุ่อแมพ่นัธุ์ 
และสดัสว่นพ่อแมพ่นัธุ์ มีอิทธิพลตอ่อตัรำกำรฟักออก (P < 0.05) 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
กำรฟักไข่ของเป็ดไข่บำงปะกง มีอตัรำกำรผสมติด และอตัรำกำรฟักออก ในแต่ละปีท่ีแตกต่ำงกัน กำรเก็บ

ข้อมูลย้อนหลังรำยปีของฝูงเป็ดไข่ท่ีมำกขึน้  จะสำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงวำงแผนกำรใช้ประโยชน์กำร
พฒันำกำรฟักไข่ของสถำนีวิจยัทดสอบพนัธุ์สตัว์นครสวรรค์ได้อย่ำงเหมำะสม ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ทำง
รำชกำร ควรมีกำรศกึษำเพ่ิมเติมตอ่ไป 
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ปัญหาสุขภาพโคนมในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มโคนมเกษตรก้าวหน้า 
จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนมกราคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2559 

 
ทวี พงษ์สุพรรณ์1/ปริญญำพร เพรำะดีสกลุ1/สำทิส ผลภำค1/ปฏิพร ฐำปนกลุศกัดิ1์/ 

 
บทคัดย่อ 

 
ระหว่ำงเดือนมกรำคม 2557 ถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2559ท ำกำรศกึษำปัญหำสขุภำพและโรคในโคนม โดยกำร

ออกตรวจเย่ียมฟำร์มโคนมกลุม่เกษตรกรก้ำวหน้ำ จงัหวดัขอนแก่น สปัดำห์ละ1ครัง้พบปัญหำสขุภำพและโรคในโคนม 
แบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ โรคติดเชือ้และโรคไม่ติดเชือ้ โรคติดเชือ้แบ่งเป็นสำมกลุม่ ได้แก่ กลุม่โรคทำงไวรัส กลุ่ม
โรคทำงแบคทีเรีย และกลุ่มโรคทำงปรสิตส่วนโรคไมต่ิดเชือ้ ได้แก่ กลุ่มโรคทำงเมตำโบลิกกำรขำดแร่ธำตุ และอื่นๆ ใน
กำรลดปัญหำท่ีเกิดขึน้ สำมำรถท ำได้โดยน ำกระบวนกำรจดักำรควำมรู้มำใช้ในกลุม่เกษตรกร พบว่ำวิธีกำรดงักลำ่วให้
ผลดี เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกลุม่ท ำให้ปัญหำตำ่งๆท่ีพบลดลง เกษตรกรสำมำรถแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึน้ได้ด้วย
ตนเอง สำมำรถใช้รูปแบบกำรศกึษำนีเ้ป็นต้นแบบในกำรดแูลสุขภำพโคนมเพ่ือปรับปรุงสุขภำพและผลผลิตในพืน้ท่ี
อื่นๆ ตอ่ไปได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค าส าคัญ: เกษตรกรรายย่อย, ปัญหาสุขภาพและโรคในโคนม, การจัดการความรู้  

เลขทะเบียนวิชาการ: 59(2)-0115-031 

1/ศูนยวิ์จยัและพฒันาการสตัวแพทยภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ต.ท่าพระ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40260 
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Health problems of dairycow raised by small scale farmers from KasetraKhao-
narcommunity,KhonKaen province during January 2014 – February 2016 

 
TaweePhongsupan1/ParinyaphornPhroadeesakun1/SatisPholpark1/PatipornTapanakunsuk1/ 

 

 
Abstract 

 
During January 2014 to February 2016,dairy health investigation by weekly routine visiting dairy 

farms at KasetraKhao-Nar community,KhonKaen province was performed.Two groups of health and 

diseases problem namely infectious.Health problems were divided into infectious :virus, bacteria, parasites 

and non-infectious group : metabolic disorder, mineral deficiency, others. Knowledge management 

process was introduced to the farmers to let them share their experience. This process could reducesome 

problems. This model can be applied to other dairy farmers in order to improve dairy health and their 

production. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords :small scale dairy farmers, health and diseases problem in dairy cow, knowledgemanagement 
 
Scientific No. : 59(2)-0115-031 

1/Veterinary Research and Development Center (Upper Northeastern region), Thapra, Muang, KhonKaen 40260 
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บทน า 
 

ปัญหำสุขภำพในโคนมเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมและเจ้ำหน้ำท่ี  ผู้ เก่ียวข้องควรทรำบเพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรช่วยป้องกันและลดกำรสญูเสียโคนมซึ่งมีรำคำสงู อีกทัง้ยังช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ มีกำรศกึษำ
หลำยรูปแบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลดังกล่ำวตัง้แต่กำรรวบรวมปัญหำสุขภำพโคนมท่ีเข้ำมำรักษำท่ีโรงพยำบำลสัตว์  
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ก ำแพงแสน (ชัยเทพ และคณะ, 2544) กำรสมัภำษณ์ในกลุ่มเกษตรกรสมำชิกองค์กำร
สง่เสริมกิจกำรโคนมศรีธำตุ (อ.ส.ค.ศรีธำต)ุ จงัหวดัอดุรธำนี และกลุม่เกษตรกรสมำชิกสหกรณ์โคนมวำริชภูมิ จงัหวดั
สกลนคร (วรมนั และคณะ, 2555) ซึง่สว่นใหญ่พบปัญหำคล้ำยคลงึกนั ได้แก่ ปัญหำเต้ำนมอกัเสบทัง้แบบแสดงอำกำร
และไมแ่สดงอำกำร ปัญหำพยำธิในเมด็เลือดและพยำธิในเลือด ปัญหำควำมผิดปกติของระบบสืบพนัธุ์  ปัญหำผสมติด
ยำก ปัญหำระบบทำงเดินหำยใจ ปัญหำของขำและกีบ ปัญหำโคไม่แสดงอำกำรเป็นสดัปัญหำโรคในลูกโคนม และ
ปัญหำของระบบทำงเดินอำหำร ซึง่ปัญหำสขุภำพในโคนมนัน้ส่งผลโดยตรงตอ่ผลผลิตและคณุภำพน ำ้นมดิบ (สณีุรัตน์
, 2550)แต่กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำไม่ได้แสดงวิธีหรือกระบวนกำรแก้ไขหรือลดปัญหำท่ีเกิดขึน้  เพ่ือให้เกิดกระบวนกำร
ดงักล่ำวจึงด ำเนินกำรศึกษำเชิงรุกโดยกำรออกไปเย่ียมเกษตรกรอย่ำงสม ่ำเสมอตลอดระยะเวลำ  2 ปีตัง้แต่มกรำคม 
2557 ถึง กุมภำพนัธ์ 2559ได้เกิดขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือรวบรวมปัญหำสุขภำพโคนมท่ีเลีย้งในฟำร์มเกษตรกรรำย
ย่อยและวิธีกำรแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึน้รวมทัง้มีกำรเก็บตวัอย่ำงเพ่ือตรวจยืนยนัผลกำรชนัสตูรทำงห้องปฏิบตัิกำร และใช้
กระบวนกำรจดักำรควำมรู้เข้ำมำเสริมเพ่ือให้เกษตรกรในกลุม่ได้เรียนรู้ปัญหำท่ีเกิดท ำให้สำมำรถดแูลแก้ไขและป้องกนั
ปัญหำสุขภำพโคนมท่ีเคยเกิดขึน้ได้ด้วยตนเอง โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำและควำมรู้เพ่ิมเติมลดอตัรำกำรป่วยและ
ตำยในโคนม รวมทัง้เพ่ิมผลผลิตและพัฒนำคุณภำพน ำ้นมดิบให้ได้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน เพ่ิมรำยได้แก่เกษตรกรผู้
เลีย้งโคนมแนวทำงกำรศึกษำดงักล่ำวอำจใช้เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพโคนมในพืน้ท่ีอื่นๆของ
ประเทศอย่ำงยัง่ยืนตอ่ไป 
 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

สถานที่ กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และระยะเวลา 
กลุ่มเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมบ้ำนเกษตรก้ำวหน้ำ ต.ท่ำพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ ำนวน 20 ฟำร์ม และมีโคนม

จ ำนวนทัง้สิน้ 415 ตวั ระยะเวลำด ำเนินกำร 2 ปีระหวำ่งเดือนมกรำคม 2557 ถงึเดือนกมุภำพนัธ์ 2559 
การด าเนินการเกบ็ข้อมูลและตัวอย่าง 

เข้ำตรวจเย่ียมฟำร์มโคนมของเกษตรกรสปัดำห์ละ  1 ครัง้ ทกุวนัจนัทร์ พร้อมเก็บตวัอย่ำงเลือด ซีรัม อจุจำระ 
ปัสสำวะ จำกโคนมท่ีแสดงอำกำร หรือสงสยัว่ำป่วยเพ่ือตรวจวินิจฉยัหำสำเหตุ มีกำรบนัทกึอำกำรป่วยทำงคลินิก และ
กำรตรวจร่ำงกำยสัตว์จำกสิ่งผิดปกติท่ีพบ รวมทัง้กำรเก็บตัวอย่ำงน ำ้นม เป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือตรวจวิเครำะห์
คณุภำพ และหำองค์ประกอบในน ำ้นม 
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การชันสูตรโรคสัตว์ 

ห้องปฏิบัติกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสตัวแพทย์ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  มีรำยละเอียดวิธีกำร
วินิจฉยัและทดสอบโรคจำกตวัอย่ำงท่ีเก็บมำโดยแยกตำมกลุม่ดงันี ้
โรคทางไวรัส 
- Bovine viral diarrhoea virus (BVDV)ตรวจจำกตวัอย่ำงเลือดและอจุจำระสตัว์ป่วย โดยวิธี RT-PCR 
(Liu et al., 2008) 
- Bovine viral diarrhoea virus (BVDV) ตรวจจำกตวัอย่ำงซีรัมสตัว์ท่ีเหลือในฝงูท่ีพบสตัว์ป่วย โดยวิธี  
ELISA (IDEXX, Netherlands) 
- Rota virus ตรวจจำกตวัอย่ำงสว๊อปอจุจำระ โดยวิธี RT-PCR (Fukuda et al., 2012) 
- โรคปำกและเท้ำเป่ือย (Foot  and mouth disease,FMD)โดยวิธีกำรซกัประวตัิ และอำกำรทำงคลินิก 
- ไข้สำมวนั (Ephemeral fever)โดยวิธีกำรซกัประวตัิ และอำกำรทำงคลินิก 
- หดู (Papillomatosis) โดยวิธีกำรซกัประวตัิ และอำกำรทำงคลินิก 
โรคทางแบคทเีรีย 
- เตา้นมอกัเสบแบบแสดงอาการ ตรวจจากตวัอยา่งน ้านมดิบจากตวัท่ีป่วย โดยวิธีเพาะเช้ือ(Quinn et al.,1994) 
- เตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ เป็นการท่ีตรวจพบโดยการตรวจคุณภาพน ้านม  โดยใชเ้คร่ืองตรวจนบั 

จ ำนวนโซมำติกเซลล์อตัโนมตัิ (FOSS Electric, Denmark)  
โรคทางปรสิต 
- Neosporacaninumตรวจจำกตวัอย่ำงซีรัมของแมโ่คโดยวิธี cELISAโดยใช้ชดุทดสอบ Neospora 
caninumAntibody Test kit (VMRD, Inc., U.S.A.)และอำกำรทำงคลินิก 
- พยำธิในเลือด (Blood parasites)ตรวจจำกตวัอย่ำงเลือดโดยวิธีย้อมสีเลือดป้ำยสไลด์แบบบำง(มำณวิกำ,  
2556) ร่วมกบัวิธีปฏิกิริยำลกูโซโ่พลีเมอร์-เรส(PCR) (d’Oliveiraet al., 1995;Tananyutthawongeseet  
al.,1999; Sharmaet al.,2013)เพ่ือยืนยนัชนิดเชือ้  
- พยำธิภำยในระบบทำงเดินอำหำร(Internal parasites)ตรวจจำกตวัอย่ำงอจุจำระ โดยวิธี Floatation   
และ Sedimentation(อำคม, 2541) 
- พยำธิภำยนอก (Ectoparasite)เก็บตวัอย่ำงจำกกบัดกัแมลงและตรวจโดยวิธีกำรจ ำแนกชนิดทำงรูปร่ำง  
(สนธยำ, 2554) 
โรคทางเมตาโบลิกและการขาดแร่ธาตุ 
- คีโตซีส (Ketosis)ตรวจจำกตวัอย่ำงน ำ้ปัสสำวะจำกโคท่ีแสดงอำกำรและเข้ำข่ำยสงสยั โดยใช้ชดุทดสอบ 
Combur 10 Test (Roche, Switzerland) 
- ไข้น ำ้นม (Milk fever)โดยวิธีกำรซกัประวตัิ และอำกำรทำงคลินิก 
- ภำวะกระเพำะเป็นกรด chronic acidosis (chronic laminitis) โดยวิธีกำรซกัประวตัิ และอำกำรทำงคลินิก 
- ไขมนันมต ่ำ (low milk fat) เป็นกำรที่ตรวจพบโดยกำรตรวจคณุภำพน ำ้นม  โดยใช้เคร่ืองตรวจนบัจ ำนวน 
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โซมำติกเซลล์อตัโนมตัิ (FOSS Electric, Denmark)  
- กำรขำดแร่ธำต/ุโรคผิวหนงั ขนร่วง/กินดิน เลียปนู อจุจำระ ปัสสำวะโดยวิธีกำรซกัประวตัิ และอำกำรทำงคลินิก 

อาการอ่ืนๆจากการสอบประวัตแิละอาการทางคลินิก 
- อำหำรไมย่่อย (Indigestion)   - แพ้สำรโพรไพลีนไกลคอล 
- แพ้วคัซีน     - ท้องอืด(Bloat)  
- ตะปตู ำกีบ     - รองช ำ้ท่ีใต้พืน้กีบ 
- ตำอกัเสบ     - สะดืออกัเสบ 
 

การจัดการความรู้ 
- ปัญหำสขุภำพโคนมในแต่ละฟำร์มท่ีพบในแต่ละเดือน พร้อมให้ข้อเสนอแนะวิธีกำรแก้ไขและติดตำมผลกำรแก้ไขถูก
น ำมำรวบรวมและน ำเสนอในกำรประชมุสญัจรของกลุม่ท่ีจดัหมนุเวียนไปตำมฟำร์มสมำชิก 

- พัฒนำให้เกษตรกรมีศักยภำพในกำรตรวจร่ำงกำยสัตว์เบือ้งต้นและเก็บตัวอย่ำงจำกสัตว์ป่วยได้ด้วยตนเอง  เช่น 
วิธีกำรวัดไข้ กำรดูสีเย่ือเมือก กำรตรวจปัสสำวะด้วยแถบตรวจส ำเร็จรูป  รวมทัง้กำรเก็บตัวอย่ำงอื่นๆเช่นเลือด 
อจุจำระและปัสสำวะรวมทัง้กำรบนัทกึประวตัิสตัว์ป่วยท่ีถกูต้อง 

- ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรสญัจรประจ ำเดือน เพ่ือน ำปัญหำท่ีพบแจ้งให้เกษตรกรในกลุ่มได้ทรำบและให้เกษตรกร
ได้มำเลำ่ประสบกำรณ์และวิธีกำรแก้ไข โดยเจ้ำหน้ำท่ีแจ้งข้อมลูผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร 

- จัดประชุมวิชำกำรให้เกษตรกร โดยรวบรวมปัญหำสขุภำพท่ีพบและวิธีกำรแก้ไข จดัท ำเป็นเอกสำรคู่มือแจกในกำร
ประชมุ เพ่ือให้เกษตรกรไว้ใช้ทบทวนควำมรู้ท่ีได้ 

- ใช้สื่อสงัคมออนไลน์(Line)กลุม่เป็นเวทีเสมือนในกำรสื่อสำรถำมและตอบปัญหำเก่ียวกบัสขุภำพโคนมกำรแก้ไขและ
ติดตำมผลกำรรักษำโคป่วยระหวำ่งเจ้ำหน้ำท่ีและเกษตรกร 

 
ผล 

จำกกำรรวบรวมปัญหำสขุภำพในช่วงท่ีท ำกำรศกึษำโดยจำกกำรตรวจอำกำรทำงคลินิกและกำรตรวจยืนยนัผล
กำรตรวจตวัอย่ำงทำงห้องปฏิบตัิกำร ดงัแสดงในตำรำงท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ปัญหำสขุภำพและโรคในโคนมท่ีแบ่งตำมประเภทกำรติดเชือ้ กลุม่เชือ้ และชนิดของเชือ้/ปัญหำ/สำเหต ุ

ประเภท กลุม่เชือ้/ปัญหำสขุภำพ ชนิดเชือ้/ปัญหำสขุภำพ/สำเหต ุ
โรคที่ติดเชือ้ ไวรัส - เชือ้ไวรัสโรตำ  

- เชือ้ไวรัสบีวีดีวี 
- โรคปำกและเท้ำเป่ือย  
- ไข้สำมวนั ,หดู  



517 
 

แบคทีเรีย - เต้ำนมอกัเสบแบบไมแ่สดงอำกำร 
- เต้ำนมอกัเสบแบบแสดงอำกำรStaphylococcus aureus, 
  Staphylococcus  hyicus, Staphylococcus spp.,     
  Streptococcus dysgalactiae, Burkhoderia 
pseudomallei(Melioidiosis),สำหร่ำย (Prototheca spp.) 
- ฝีที่แก้มArcanobacteriumpyogenase 

 ปรสติ  -พ ย ำ ธิ ใ น เ ลื อ ด พ บ เ ชื ้ อ 
Anaplasmamarginale,Babesiabigemina,Theileria spp., 
Microfilaria spp. 

- พยำธิภำยในระบบทำงเดินอำหำรพบไข่พยำธิ GI nematode,Trichuris 
spp.,เชือ้บิด 
-พยำธิในเนือ้เยื่อพบเชือ้ Neosporacaninum 
-พยำธิภำยนอกพบเหลอืบ  และแมลงวนัคอก  

โรคที่ไมต่ิดเชือ้ 
 
 
 
 
 

โรคทำงเมตำโบลกิ และกำรขำด 
แร่ธำต(ุMetabolic 
diseases/mineral deficiency) 
 
 

- คีโตซิส 
- ไข้น ำ้นม 
- โรคกระเพำะเป็นกรด 
- ไขมนันมต ่ำ 
- กำรขำดแร่ธำต/ุโรคผิวหนงั ขนร่วง/กินดิน อจุจำระ ปัสสำวะ 

กลุม่อำกำรอื่นๆ - อำหำรไมย่อ่ย  
- แพ้สำรโพรไพลนีไกลคอล 
- แพ้วคัซีน 
- ท้องอืด 
- ตะปตู ำกีบ 
- รองช ำ้ที่ใต้พืน้กีบ 
- สะดืออกัเสบ 

- ตำอกัเสบ 

- กินกำกมนัหมกัยีสต์ปริมำณมำกเกินไป 
- กินในปริมำณเกินขนำด  
- อำกำรตำบวมหลงัฉีดทนัที หรือในช่วงเวลำ 1- 2 ชัว่โมงหลงัฉีด 
- ให้อำหำรข้นมำกไป 
- เศษตะปจูำกกำรซอ่มคอก หรือสร้ำงโรงเรือน 
- ให้อำหำรข้นมำกเกินไป ,กีบอกัเสบ 
- เกิดจำกกำรติดเชือ้จำกสิง่แวดล้อม 
- เกิดจำกกำรตอมของผีเสือ้กลำงคืน  
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ตารางที่2 ปัญหำสขุภำพและโรคในโคนมจ ำแนกตำมกลุม่อำยแุละควำมถ่ี (จ ำนวนท่ีพบ) 

ปัญหำสขุภำพและโรคที่พบ ผลตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร กลุม่อำยโุคนม 
จ ำนวนที่พบ 

ฟำร์ม ตวั 
1. กลุม่โรคทำงไวรัส 
  1.1 เชือ้ไวรัสโรตำ  
  1.2 เชือ้ไวรัสบีวีดีวี  
 
 
 

1.3 โรคปำกและเท้ำเป่ือย  
1.4 ไข้สำมวนั  

  1.5 หดู 

 
- ผลกำรตรวจโดยวิธี RT-PCR ให้ผลบวก 
- ผลกำรตรวจโดยวิธี RT-PCR ให้ผลบวก 
 
- ผลกำรตรวจหำแอนตอบอดีตอ่เชือ้ BVD  
  โดยวิธี ELISA ให้ผลลบ 
- NDa 
- NDa 
- NDa 

 
ลกูโคก่อนหยำ่นม 
ลกูโคอำย ุ10 เดือน 
(PI-calves)  
สตัว์ที่เหลอืในฝงูที่พบ
สตัว์ป่วย 
ทกุกลุม่อำย ุ
กลุม่โคสำวท้อง 
โครุ่น 

 
2 
1 
 
1 
 
1b 
4  
2 

 
4 
1 
 

18 
 
10 
6 
2 

2. กลุม่โรคทำงแบคทีเรีย 
   2.1 เต้ำนมอกัเสบแบบ 
ไมแ่สดงอำกำร 
 
2.2 เต้ำนมอกัเสบแบบ 
แสดงอำกำร 

 
- โดยตรวจจำกจ ำนวนเซลล์โซมำติก 
ที่มีคำ่>500,000 cell/ml  
จำกถงัรวมนมฟำร์ม 
เชือ้ที่พบ : - สำหร่ำย Prototheca spp.  
- Staphylococcus (Stap. aureus) 
- Stap.Hyicus 
   -Stap.spp. 
- Streptococcus dysgalactiae 
- Burkhoderiapseudomallei 

 
โครีดนม 
 
 
โครีดนม 
โครีดนม 
โครีดนม 
โครีดนม 
โครีดนม 
โครีดนม 

 
พบทกุ
ฟำร์ม 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
c 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2.3 ฝีที่แก้ม -Arcanobacteriumpyogenase โครุ่น 1 1 
3. กลุม่โรคทำงปรสติ  
   3.1 พยำธิในเลอืด 
 

 
- พบเชือ้ Anaplasmamarginale 
  เป็นสว่นใหญ่ในทกุฟำร์ม(95/366)d 
-Babesiabigemina(1/366) d 
- Theileria spp. (22/366) d 
- Microfilaria spp. (2/366) d 

 
ทกุกลุม่อำย ุ
 
ทกุกลุม่อำย ุ
ทกุกลุม่อำย ุ
ทกุกลุม่อำย ุ

 
14 
 
1 
9 
2 

 
95 
 
1 
22 
2 

หมายเหตุ aNot done 
 b ฟำร์มที่พบมีประวตัิกำรท ำวคัซีนของกรมปศสุตัว์แตใ่นชว่งที่พบโคที่มีอำกำรสงสยัเป็นชว่ง 

รอยตอ่กำรท ำวคัซีนรอบใหม ่เกษตรกรกลุม่นีไ้ด้ปฏิบตัิตำมโปรแกรมที่กรมฯ แนะน ำ 
       c ไมมี่กำรตรวจแยกเป็นรำยตวั 
       d จ ำนวนที่ตรวจพบ/จ ำนวนทัง้หมดที่ตรวจ 
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ตารางที่ 2 ปัญหำสขุภำพและโรคในโคนมจ ำแนกตำมกลุม่อำยุ และควำมถ่ี (จ ำนวนท่ีพบ)(ตอ่) 

ปัญหำสขุภำพและโรคท่ีพบ ผลตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร กลุม่อำยโุคนม 
จ ำนวนท่ีพบ 

ฟำร์ม ตวั 
3. กลุม่โรคทำงปรสิต(ตอ่)  
3.2 พยำธิภำยในระบบ 
        ทำงเดินอำหำร 
 

- พบไข่พยำธิ GI nematode (25/195) d 
- Trichuris spp. (2/195) d 
- เชือ้บิด(Eimeria spp.) (9/195) d 

โครุ่น 
ลกูโคก่อนหย่ำนม 
ลูกโคก่อนหย่ำนม
และโครุ่น 

3 
2 
7 

25 
2 
9 

3.3 พยำธิในเนือ้เย่ือ  
 

- พบเชือ้ Neosporacaninum โครีดนม 1 1 

   3.4 พยำธิภำยนอก    
 

- พ บ เห ลื อ บ  (Tabanusstriatus)  แ ล ะ
แมลงวนัคอก (Stomoxyscalcitrans) 

ทกุกลุม่อำย ุ พบได้ทกุ
ฟำร์ม 

e 

4. กลุม่โรคทำงเมตำโบลิก 
   และกำรขำดแร่ธำต ุ
 

- คีโตซิส 
- ไข้น ำ้นม  
- โรคกระเพำะเป็นกรด  
 
- ไขมนันมต ่ำ  
 
- กำรขำดแร่ธำต/ุโรคผิวหนงั ขนร่วง/กิน 
  ดิน เลียปนู อจุจำระ ปัสสำวะ 

โครีดนมหลงัคลอด 
โครีดนมหลงัคลอด 
โค รีดนมก่อนและ
หลงัคลอด 
โครีดนม 
 
โครุ่น 

8 
1 
8 
 

พบทกุ
ฟำร์ม 
9 

14 
1 
15 

 
f 
 
11 

5. กลุม่อำกำรอื่นๆ - อำหำรไมย่่อย 
- แพ้สำรโพรไพลีนไกลคอล 
- แพ้วคัซีน 
- ท้องอืด 
- ตะปตู ำกีบ 
- รองช ำ้ท่ีใต้พืน้กีบ 
- ตำอกัเสบ 
- สะดืออกัเสบ 

ทกุกลุม่อำย ุ
โครีดนม 
ทกุกลุม่อำย ุ
ทกุกลุม่อำย ุ
ทกุกลุม่อำย ุ
ทกุกลุม่อำย ุ
ทกุกลุม่อำย ุ
ลกูโคก่อนหย่ำนม 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

12 
1 

หมายเหตุd จ ำนวนที่ตรวจพบ/จ ำนวนทัง้หมดที่ตรวจ 
  e ตรวจรำยฟำร์ม 

   f ไมมี่กำรตรวจแยกเป็นรำยตวั 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

 จำกกำรศกึษำปัญหำสขุภำพโคนมในฟำร์มเกษตรกรรำยย่อยในกลุม่โคนมเกษตรก้ำวหน้ำจงัหวดัขอนแก่นใน
ช่วงเวลำ 2 ปีพบปัญหำสขุภำพในโคนมซึง่แบ่งออกได้เป็นสองกลุม่ใหญ่ๆ คือ โรคติดเชือ้และโรคไม่ติดเชือ้(ตำรำงท่ี 1) 
ซึง่โรคติดเชือ้ท่ีพบคล้ำยกบัรำยงำนกำรศกึษำสว่นใหญ่ได้แก่ ปัญหำเต้ำนมอกัเสบ พยำธิในเลือด  โรคในลกูโคนม เป็น
ต้น (ชยัเทพ และคณะ, 2544;วรมนั และคณะ, 2555) รวมทัง้กลุ่มโรคท่ีไม่ติดเชือ้เช่น ปัญหำสขุภำพกีบ (ชยัเทพ และ
คณะ, 2544) เป็นต้นจำกระยะเวลำกำรศึกษำครัง้นีม้ีช่วงระยะเวลำท่ียำวนำน 2 ปีท ำให้พบปัญหำสุขภำพและโรค
มำกกวำ่กำรศกึษำท่ีผ่ำนมำ และท่ีตำ่งจำกกำรศกึษำอื่นคือปัญหำทำงระบบสืบพนัธุ์ท่ีมกัเป็นปัญหำส ำคญัล ำดบัต้นๆ
ในกำรศกึษำปัญหำสขุภำพทัว่ๆไปในโคนม แต่ไม่พบในกำรศกึษำครัง้นีเ้น่ืองจำกสว่นใหญ่เกษตรกรท ำกำรผสมเทียม
โคนมด้วยตนเองหลงัจำกกำรตรวจพบกำรเป็นสดัท ำให้เปอร์เซ็นต์กำรผสมติดสูง นอกจำกนีเ้มื่อเกษตรกรพบโคท่ีมี
ปัญหำผสมติดยำกก็จะคดัโคดงักลำ่วออกจำกฝงูโดยเร็ว 
 ในกำรศกึษำครัง้นีพ้บโรคติดเชือ้ไวรัสที่แตกตำ่งจำกรำยงำนอื่นๆได้แก่ โรคติดเชือ้โรตำ ซึง่ยงัไม่มีกำรรำยงำน
ในประเทศไทย โดยกำรศกึษำครัง้นีพ้บในลกูโครุ่นก่อนหย่ำนม โดยตรวจพบจ ำนวน 4 ตวั จำกทัง้หมด 13 ตวั (ตำรำงท่ี 
2) ลูกโคแสดงอำกำรท้องเสียอย่ำงรุนแรงสอดคล้องกบัรำยงำนของ Pastoretและคณะ (1984) ทัง้นีส้ำมำรถควบคุม
และรักษำโรคโดยกำรแยกโคดงักล่ำวออกจำกฝูงและให้กำรรักษำตำมอำกำรดงักล่ำว เช่นกำรให้น ำ้เกลือ ยำปฏิชีวนะ 
(Berchtold, 2009; Smith, 2005) ส่วนโรคบีวีดีวี ซึ่งให้ผลตรวจคือผลบวกต่อวิธี RT-PCR ท่ีพบในพืน้ท่ีเป็นลูกโคต ่ำ
กว่ำ 1 ปี มีอำกำรท้องเสียเรือ้รัง ตำอักเสบ ผอมเรือ้รัง แสดงลักษณะอำกำรของกำรติดเชือ้แบบคงทน (persistent 
infection,PI calves) จำกกำรซกัประวตัิพบแม่โคท่ีให้ลกูซึง่มีอำกำรดงักล่ำวถูกซือ้มำจำกฟำร์มนอกพืน้ท่ีเข้ำฟำร์มมำ
ประมำณ 1 ปีกำรแก้ไขปัญหำนีค้ือกำรคดัลกูโคท่ีแสดงอำกำรติดเชือ้ดงักลำ่วออกจำกฝูงเน่ืองจำกเป็นตวักระจำยโรค
จำกอจุจำระและกำรติดตอ่เชือ้จำกกำรสมัผสัโดยตรง(Kampa, 2006) รวมทัง้ท ำกำรทดสอบโรคในสตัว์ท่ีเหลืออยู่ในฝูง
ด้วยวิธี ELISA ซึง่พบว่ำกำรตรวจโคท่ีเหลือจ ำนวน 18 ตวั ให้ผลลบทัง้หมด ทัง้นีK้ampaและคณะ (2004) ได้รำยงำน
กำรพบเชือ้นีใ้นประเทศไทย สว่นกรณีสงสยัโรคปำกและเท้ำเป่ือย กำรศกึษำครัง้นีพ้บเพียงอำกำรทำงคลินิก ซึง่โคในฝงู
ในมีอำกำรเป็นแผลท่ีกีบพบจ ำนวน 1 ฟำร์ม โดยฟำร์มดงักล่ำวอยู่ติดกับโรงฆ่ำสตัว์ซึ่งมีรำยงำนว่ำลกัษณะดงักล่ำว
อำจมีผลให้โรคติดต่อหำกันผ่ำนทำงกำรสมัผัสหรือกำรหำยใจได้ง่ำย(Aftosa, 2014) อย่ำงไรก็ตำม กรณีดงักล่ำวไม่
สำมำรถระบุได้ชดัเจนว่ำเป็นโรคปำกและเท้ำเป่ือย เน่ืองจำกไม่ได้ท ำกำรตรวจวินิจฉัยทำงห้องปฏิบตัิกำรเพ่ือยืนยัน
กำรเกิดโรค ทัง้นีเ้จ้ำหน้ำท่ีได้ให้ค ำแนะน ำในกำรรักษำโดยให้รักษำตำมอำกำร เช่น ใช้ยำเจนเซียนไวโอเลททำแผล ใช้
น ำ้ยำฆ่ำเชือ้พ่นบริเวณพืน้คอกและโรงเรือน (สถำบนัสขุภำพสตัว์แห่งชำติ, 2539) และให้ค ำแนะน ำในกำรป้องกนัโดย
กำรฉีดวคัซีนเป็นประจ ำสม ่ำเสมออย่ำงน้อยทกุๆ 4 เดือนโรคไข้สำมวนั(Ephemeral fever)กำรศกึษำครัง้นีด้จูำกอำกำร
ทำงคลินิกเช่นกันโดยอำกำรท่ีพบคือ มีไข้สูง กล้ำมเนือ้ขำหลงัอกัเสบอ่อนแรง มีไข้ และเบ่ืออำหำร ในประเทศไทยมี
กำรศกึษำโรคนีโ้ดย ปรำจีนและรำตรี (2531) ท่ีได้ศกึษำภมูิคุ้มกนัของโรคพบในกลุ่มโคสำวและโคสำวท้องเน่ืองจำกมี
ภูมิคุ้มกนัต่อโรคต ่ำ และมกัพบโรคในช่วงฤดูฝนโดยมียุงเป็นพำหะน ำโรค(Abu Elzein et al., 1999)กำรควบคมุท ำได้
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ยำกและเมื่อพบแล้วให้รักษำตำมอำกำร เช่น ยำลดไข้ ยำคลำยกล้ำมเนือ้สตัว์สำมำรถหำยป่วยได้เองในระยะเวลำไม่
เกิน 3 วนั ส่วนโรคหูดท่ีพบในโครุ่นจำกกำรดอูำกำรทำงคลินิก มีสำเหตุมำจำกกำรติดเชือ้ไวรัส(Kumar et al., 2013) 
พบในโครุ่นบำงครัง้อำจหำยได้เอง อย่ำงไรก็ตำมโรคดงักลำ่วสำมำรถแก้ไขได้โดยกำรท ำวคัซีนหดูท่ีผลิตจำกเนือ้เย่ือหูด
โคท่ีป่วย(พุทธชำด และอุษำ, 2551)ซึ่งในกำรศกึษำครัง้นีไ้ด้ผลิตวคัซีนดงักล่ำว(autogenous vaccine)ฉีดในโคสำว
จ ำนวนหนึง่ตวัพบวำ่ให้ผลดีในกำรรักษำ 

โรคติดเชือ้ต่อมำท่ีพบคือกลุ่มโรคทำงแบคทีเรียและสำหร่ำยได้แก่  ปัญหำเต้ำนมอกัเสบโดยพบทุกเดือนทัง้
แบบแสดงอำกำรและไม่แสดงอำกำร โรคเต้ำนมอักเสบแบบแสดงอำกำรท่ีพบเป็นเชือ้แบคทีเรียก่อโรคหลำยชนิด
(ตำรำงท่ี 1) ทัง้นีส้่วนหนึ่งสำมำรถรักษำให้หำยได้โดยกำรเพำะเชือ้และหำยำต้ำนจุลชีพท่ีเหมำะสมจำกกำรทดสอบ 
นอกจำกนีย้ังพบเชือ้Burkhoderiapseudomalleiซึง่เป็นสำเหตขุองโรคเมลิออยด์ โดยพบในแม่โคสำวรีดนมจ ำนวน 1 
ตวั ทัง้นีใ้นพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมีรำยงำนกำรศึกษำทำงซีรัมวิทยำโดยพิเชฐ และคณะ (2549)นอกจำกนีม้ี
รำยงำนกำรศึกษำในพืน้ท่ีจังหวดัเชียงใหม่ (Srikitjakarnet al.,2002) สำหร่ำย Protothecaspp. ก็เป็นอีกเชือ้หนึ่งท่ี
ตรวจพบในกำรศึกษำครัง้นีโ้ดยไม่เคยมีรำยงำนพบเชือ้ดงักล่ำวในประเทศไทย ทัง้นีม้ีรำยงำนท่ีแนะน ำให้คดัโคท่ีพบ
เชือ้ดังกล่ำวออกจำกฝูง เพ่ือป้องกันกำรติดต่อไปสู่สัตว์ตัวอื่นในฝูงและเชือ้ดังกล่ำวสำมำรถติดต่อสู่คนได้
(zoonosis)(Ralph et al., 2004) สว่นโรคเต้ำนมอกัเสบแบบไม่แสดงอำกำร พบในฟำร์มโคนมจำกกำรตรวจค่ำเซลล์โซ
มำติกมำกกวำ่ 5 แสนเซลล์ตอ่มิลลิลิตร ในน ำ้นมดิบจำกถงัรวมนมฟำร์ม โดยเป็นโรคท่ีสำมำรถพบโดยทัว่ไปสอดคล้อง
กบัรำยงำนของชยัวฒัน์ และคณะ (2555) และธัชฎำพร และคณะ (2548) ทัง้นีก้ำรแก้ไขปัญหำท ำได้โดยเมื่อพบค่ำ
เซลล์จำกถงัรวมนมฟำร์มสงู และโคท่ีให้ผลบวกตอ่กำรทดสอบด้วยน ำ้ยำ CMT ควรให้กำรรักษำส ำหรับกำรศกึษำครัง้
นีท้ ำโดยเก็บตวัอย่ำงน ำ้นมมำเพำะเชือ้และทดสอบควำมไวต่อยำปฏิชีวนะ เพ่ือหำยำท่ีเหมำะสมในกำรใช้ยำสอดเต้ำ 
รวมถึงให้ค ำแนะน ำในกำรจดักำรฟำร์ม(สถำบนัสขุภำพสตัว์แห่งชำติ, 2539) ส่วนโรคตำอกัเสบ(pinkeye) อำกำรทำง
คลินิกท่ีแสดงออก ได้แก่ ตำเป็นฝ้ำ บวม มีกำรอกัเสบ น ำ้ตำไหล จำกกำรซกัประวตัิกบัเจ้ำของคำดว่ำผีเสือ้กลำงคืน
(Moth) น่ำจะเป็นพำหะน ำโรคทัง้นี  ้นิสิต และคณะ ได้ส ำรวจโรคดังกล่ำวในปี 2527 พบว่ำเกิดจำกเชือ้แบคทีเรีย 
MORAXELLA BOVISกำรรักษำโดยกำรให้ยำปฏิชีวนะทัง้ฉีดและป้ำยตำ(George, 1990) ร่วมกบักำรใช้ยำเด็กซำเม
ทำโซนฉีดเพ่ือลดกำรอกัเสบ(Whittier et al., 2009a)โรคติดเชือ้อีกชนิดท่ีท ำให้เกิดฝีท่ีแก้มพบว่ำเชือ้ท่ีเป็นสำเหตุคือ 
Arcanobacteriumpyogenesซึง่เป็นเชือ้จำกสิ่งแวดล้อม(Turneret al.,2013) เชือ้ดงักล่ำวอำจติดมำยงัสตัว์จำกกำรท่ี
สตัว์ถูผิวหนงัท่ีคอกสตัว์ โดยเฉพำะคอกไม้ซึง่อำจเกิดบำดแผลถลอกจำกกำรถหูรือถกูเศษไม้ท่ิมแทงผิวหนงัโรคติดเชือ้
อีกชนิดหนึ่งคือโรคสะดืออกัเสบในลูกโค โดยมีอำกำรอกัเสบและบวมของสะดือ ส่วนใหญ่พบในลูกโคก่อนหย่ำนม 
สำเหตเุกิดกำรติดเชือ้แบคทีเรียท่ีมีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ทัง้นีเ้น่ืองจำกเกษตรกรไมท่ ำควำมสะอำดสำยสะดืออย่ำงตอ่เน่ือง 
หรือลกูโคมีภมูิคุ้มกนั(IgG) อยู่ในระดบัต ่ำ เน่ืองจำกลกูโคได้รับนมน ำ้เหลืองจำกแมโ่คไมเ่พียงพอในช่วง 24 ชัว่โมงแรก
หลังเกิด ทัง้นี ้PholparkและPholpark (2013) พบภำวะFailure of passive transfer ท ำให้ลูกโคติดเชือ้ในระยะหลัง
คลอดได้ง่ำยประมำณ 25 เปอร์เซน็ต์ กำรแก้ไขปัญหำท ำได้โดยให้นมน ำ้เหลืองแก่ลกูโคภำยใน 24 ชัว่โมงหลงัคลอดให้
พอเพียงและท ำควำมสะอำดบริเวณสะดือด้วยน ำ้ยำฆ่ำเชือ้อย่ำงตอ่เน่ือง  
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กลุม่โรคทำงปรสิตท่ีพบในกำรศกึษำครัง้นีไ้ด้แก่ พยำธิในเลือด พยำธิในระบบทำงเดินอำหำร พยำธิในเนือ้เย่ือ 
และพยำธิภำยนอก ทัง้นีโ้รคส ำคญัได้แก่โรคอะนำพลำสโมซีส เกิดจำกเชือ้ Anaplasmamarginale เป็นโรคท่ีพบได้
บ่อยในฟำร์มเกษตรกรกลุม่นีแ้ละมกัเกิดขึน้ตำมฤดกูำลโดยเฉพำะในช่วงฤดฝูนจำกกำรเพ่ิมปริมำณพำหะน ำโรค เช่น 
เห็บ ตวัเหลือบ และแมลงดดูเลือดอื่นๆ สอดคล้องกบักำรศกึษำของมำณวิกำและสำทิส(2543)ซึง่ท ำกำรศกึษำในพืน้ท่ี
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกนั อย่ำงไรก็ดีกำรควบคมุเชือ้ดงักลำ่วในกำรศกึษำนีไ้ด้ให้ค ำแนะน ำให้เกษตรกร
เรียนรู้อำกำรสตัว์ป่วย ได้แก่กำรวดัไข้ กำรดสูีเย่ือเมือก และกำรสงัเกตปริมำณน ำ้นมท่ีลดลงอย่ำงกระทนัหนั 
(Fosgateet al.,2010; Machadoet al.,2015) รวมทัง้จดัหำยำจ ำเพำะในกำรรักษำโรคได้แก่ Imizol®หรือ 
Oxytetracycline(มำณวิกำและสำทิส, 2543; สถำบนัสขุภำพสตัว์แห่งชำติ, 2549; Whittier et al.,2009b)มำประจ ำไว้
ท่ีฟำร์ม เม่ือพบสตัว์แสดงอำกำรป่วยท่ีเข้ำข่ำยสำมำรถท ำกำรรักษำได้ทนัทีสว่นโรคบำบีซิโอซีสซึง่เกิดจำกเชือ้
Babesiabigemina พบในโคท่ีเพ่ิงย้ำยเข้ำมำจำกพืน้ท่ีอื่น โดยมีระยะฟักตวัหลงัจำกน ำโคใหมม่ำเข้ำฟำร์มไมเ่กินสอง
เดือน โดยติดเชือ้จำกโคเก่ำท่ีเป็นตวัอมโรคสอดคล้องกบัรำยงำนของ Rahmanet al. (2010) และChaudhryet al. 
(2010)และท ำกำรรักษำโดยยำBerenil® หรือ Imizol®(Abdullahet al., 2013 ; Mosquedaet al., 2012; Samuel et 
al., 2001; มำณวิกำและสำทิส, 2543)ในกำรศกึษำนีพ้บโรคดงักลำ่วในโคเพียงตวัเดียว(ตำรำงท่ี 2) ส ำหรับเชือ้ 
Theileria spp. เป็นเชือ้ท่ีพบในโคนมกลุม่นีโ้ดยโคท่ีติดเชือ้ไมแ่สดงอำกำรป่วย สอดคล้องกบัรำยงำนของ มำณวิกำ 
และคณะ (2539),Noaman(2013) และManset al.(2015) ปัญหำโรคทำงปรสิต นอกจำกพยำธิในเลือดแล้วยงัพบ
พยำธิในระบบทำงเดินอำหำรโดยพบในโครุ่นสว่นใหญ่เป็นพยำธิตวักลม (GI nematode)สอดคล้องกบักำรศกึษำของ
มำณวิกำ และคณะ(2538) เน่ืองจำกเกษตรกรไมไ่ด้ให้ควำมส ำคญัให้ยำถ่ำยพยำธิแก่ลกูโคในช่วงก่อนหย่ำนม รวมทัง้
บำงสว่นอำจเกิดจำกปัญหำกำรดือ้ยำถ่ำยพยำธิ เน่ืองจำกเกษตรกรมกัใช้ยำในกลุม่ไอเวอร์ 
เมคติน (Ivermectin) เป็นยำถ่ำยพยำธิหลกัในฟำร์ม ซึง่เม่ือเปลี่ยนมำใช้ยำถ่ำยพยำธิในกลุ่มAlbendazoleก็สำมำรถ
แก้ปัญหำนีไ้ด้พยำธิในระบบทำงเดินอำหำรอีกชนิดหนึ่งคือเชือ้บิด(Eimeria spp.) โดยพบในลูกโคก่อนหย่ำและโครุ่น 
ฟำร์มท่ีพบเป็นฟำร์มท่ีมีกำรจดักำรท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ เช่น พืน้คอกมีน ำ้ขงั คอกรีดไม่สะอำด กำรปล่อยให้โคเลียกิน
อำหำรท่ีพืน้ กำรแก้ไขปัญหำเชือ้บิดนีส้ำมำรถท ำได้โดยกำรท ำควำมสะอำดพืน้คอกเป็นประจ ำ เปลี่ยนน ำ้ดื่มจำกถงัให้
น ำ้ และกำรล้ำงรำงน ำ้บ่อยๆ หรือปรับกำรให้น ำ้ผ่ำนระบบท่อจะช่วยลดปัญหำดังกล่ำวได้(Richardset al.,2015) 
นอกจำกนีย้ังพบปัญหำกำรแท้งในระยะต้นของกำรตัง้ท้องโดยลูกโคท่ีแท้งมีลักษณะเป็นมัมมี่  ในกำรศึกษำครัง้นี ้
สำมำรถตรวจหำกำรติดเชือ้Neosporacaninumจำกกำรทดสอบทำงซีรัมวิทยำในแม่โคท่ีแท้งโดยผลกำรทดสอบพบ 1 
ตวั กำรควบคมุกำรติดเชือ้นีท้ ำได้โดยกำรคดัทิง้ ซึ่งกำรพบเชือ้ดังกล่ำวสอดคล้องกบักำรศกึษำของสถำพร และคณะ
(2551) และอรัญ และคณะ(2549) ท่ีมีกำรตรวจพบเชือ้และท ำกำรศึกษำทำงซีรัมวิทยำในโคนมพืน้ท่ีภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  ส ำหรับพยำธิภำยนอกท่ีพบส่วนใหญ่เป็นตวัเหลือบ(Tabanusstriatus)และแมลงวนัคอก
(Stomoxyscalcitrans) ซึ่งเป็นพำหะน ำโรคอะนำพลำสโมซิส (A. marginale) (มำณวิกำ และคณะ, 2539; มำนพ, 
2540; Scoleset al., 2008) พบได้บ่อยในพืน้ท่ีซึง่กำรควบคมุพำหะน ำโรคดงักลำ่วท ำได้ยำก อย่ำงไรก็ดีในช่วงท่ีพบว่ำ
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มีพำหะน ำโรคจ ำนวนมำกควรเตรียมพร้อมเก่ียวกบัยำรักษำโรคและอำจพิจำรณำให้ยำในขนำดป้องกนั(มำณวิกำ และ
สำทิส, 2543) เพ่ือป้องกนักำรระบำดของโรค 

ในกลุ่มโรคไม่ติดเชือ้ท่ีพบในกำรศกึษำครัง้นีไ้ด้แก่คีโตซิสซึง่เป็นโรคทำงเมตำโบลิกท่ีเกิดจำกกำรจดักำรด้ำน
อำหำร โคป่วยท่ีพบจะแสดงอำกำรซมึ เบ่ืออำหำร น ำ้นมลดกะทนัหนั พบในโครีดนมหลงัคลอดไม่นำนในช่วงแม่โคให้
ปริมำณน ำ้นมสงู สอดคล้องกบักำรศกึษำของPromkot และคณะ(2011)และสพุจน์ และคณะ(2529) ซึง่เกษตรกรสว่น
ใหญ่มกัเข้ำใจว่ำเกิดกำรติดเชือ้ทำงระบบทำงเดินอำหำรหรือระบบทำงเดินหำยใจ แต่เน่ืองจำกโรคนีไ้ม่แสดงอำกำรไข้ 
สำมำรถยืนยันกำรเป็นโรคนีโ้ดยกำรตรวจน ำ้ปัสสำวะด้วยชุดทดสอบส ำเร็จรูปท่ีได้มอบให้เกษตรกรและสอนให้
เกษตรกรสำมำรถตรวจได้ด้วยตนเอง กรณีให้ผลบวกสำมำรถท ำกำรรักษำโดยกำรให้เมตำโบลำสหรือสำรละลำย
กลโูคสเข้ำเส้น(สำทิส และคณะ, 2533a) หรือให้สำรโพรไพลีนไกลคอล(propylene glycol)ป้อนให้สตัว์กินร่วมกบักำร
ให้เด็กซำเมทำโซน (Dexamethasone) หรือยำบ ำรุงคำโตซำล(Bobeet al., 2004;Littledike and Beitz, 1981; 
McSherrytet al., 1960) ส ำหรับไข้น ำ้นม(Milk fever)มกัพบในโคท่ีให้ลูกตัง้แต่ 3 ตวัขึน้ไปโดยอำกำรท่ีพบคือ ขำอ่อน 
ซมึ ไม่กินอำหำร และลกุยำก ทัง้นีโ้คท่ีมีอำยมุำกจะมีกำรดงึแคลเซียมจำกกระดกูมำใช้ในช่วงหลงัคลอดใหม่ๆ ได้ยำก
กว่ำโคท่ีมีอำยุน้อยกว่ำ เน่ืองจำกในนมน ำ้เหลืองจะมีปริมำณแคลเซียมมำกกว่ำนมปกติ  ประมำณ 8-10 เท่ำ 
(Adamset al., 2016)ดงันัน้ถ้ำโคท่ีมีอำยุมำกในช่วงภำวะหลงัคลอดใหม่ๆ และให้ปริมำณน ำ้นมท่ีสงูมกัพบปัญหำนี ้
ได้ ซึ่งกำรแก้ไขท ำได้โดยกำรให้สำรละลำย calcium borogluconateฉีดเข้ำเส้นเลือดอย่ำงช้ำๆ (Horstet al., 1997) 
ส ำหรับภำวะกระเพำะเป็นกรดซึง่พบในโครีดนมก่อนและหลงัคลอด โดยแสดงอำกำรผิวกีบลำยเป็นคลื่น พืน้กีบอกัเสบ 
ขำเจ็บ รวมทัง้วิเครำะห์จำกผลตรวจค่ำไขมนัในน ำ้นมต ่ำ สำเหตมุำจำกกำรขำดแคลนอำหำรหยำบ โดยเฉพำะหญ้ำ
หรือฟำงในบำงช่วงฤดู รวมทัง้กำรให้ปริมำณอำหำรข้นครัง้ละมำกๆ ท ำให้ปริมำณC2(Acetoacetic acid) ซึง่เป็นสำร
ตัง้ต้นของกำรสร้ำงไขมันในน ำ้นมลดลง และกำรเพ่ิมปริมำณอำหำรข้นมีผลท ำให้ปริมำณ C3 (Propionic acid) 
เพ่ิมขึน้ (Owens et al., 1998; Stone, 2004) จำกสดัสว่นท่ีไมส่มดลุระหวำ่ง C2 : C3มีผลต่อเน่ืองท ำให้ไขมนัในน ำ้นม
ลดต ่ำตำมมำ(Garrett, 2007)รวมทัง้ท ำให้เกิดภำวะกีบอกัเสบเรือ้รัง(chronic laminitis) อีกด้วย สอดคล้องกบัรำยงำน
ของSeesupa และคณะ (2016)กำรแก้ไขได้แนะน ำให้เพ่ิมปริมำณกำรกินอำหำรหยำบและใช้ค่ำองค์ประกอบคือค่ำ
ไขมัน(fat)และค่ำของแข็งรวม(Total solids)ท่ีเพ่ิมขึน้ในรอบเดือนถัดไปเป็นตัวชีว้ัดในกำรประเมินผลกำรแก้ไข
นอกจำกนีย้ังพบปัญหำกำรขำดแร่ธำตุ พบสัตว์แสดงอำกำรกินสิ่งท่ีไม่ใช่อำหำร เช่น กินดิน เลียปูน เลียขนหรือ
ปัสสำวะของสตัว์ตวัอื่นในฝูง (สำทิส และคณะ, 2533b) แม้วำ่เกษตรกรจะแก้ปัญหำโดยกำรแขวนก้อนแร่ธำตใุห้สตัว์
เลียแต่อำจจะมีปริมำณไม่เพียงพอ จึงแนะน ำให้เกษตรกรเพ่ิมแร่ธำตุชนิดผงรวมทัง้เกลือแกงลงในอำหำรก็เป็นวิธี
ป้องกันอำกำรดงักล่ำวส่วนปัญหำอำหำรไม่ย่อยและท้องอืด อำจเกิดจำกชนิดวตัถุดิบท่ีผสมในอำหำรข้น โดยเฉพำะ
กำกมนัส ำปะหลงัหมกัน ำ้ยีสต์ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัท่ีใช้กนัอย่ำงแพร่หลำยในเกษตรกรกลุม่นี ้กำรแก้ไขเบือ้งต้นท ำได้โดย
ใช้น ำ้คัน้ใบรำงจืด(Thunbergialaurifolia) กรอกให้สตัว์กินบ่อยๆร่วมกบักำรให้ยำคลำยกล้ำมเนือ้ Flunixinmeglumine 
ฉีดเข้ำกล้ำมพบวำ่ให้ผลดีในระดบัหนึง่ในโคท่ีแสดงอำกำรให้เห็นในระยะแรก 
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สว่นโรคกลุ่มอื่นๆท่ีพบ ได้แก่ กำรแพ้สำรโพรไพลีนไกลคอลซึง่เป็นสำรละลำยท่ีใช้ในกำรแก้ไขปัญหำคีโตซิส
(Trabue et al., 2007) โดยโคป่วยแสดงอำกำรแพ้แสง บวมน ำ้ใต้คำง ผิวหนงัลอก ซึง่เป็นผลมำจำกภำวะท่อน ำ้ดีและ
ตบัอกัเสบอย่ำงรุนแรงซึง่กรณีดงักลำ่วเกิดจำกเกษตรกรให้สำรละลำยแบบเข้มข้น  โดยไมเ่จือจำงตำมท่ีผู้ผลิตระบสุว่น
กำรแพ้วคัซีนเกิดหลงัจำกกำรฉีดวคัซีนปำกและเท้ำเป่ือย พบโคแสดงอำกำรซมึ ตำบวม น ำ้ลำยไหล กำรแก้ไขท ำได้
โดยให้ยำลดกำรแพ้  ส่วนปัญหำเร่ืองตะปูต ำพืน้กีบ พบในฟำร์มท่ีมีกำรซ่อมหรือก่อสร้ำงโรงเรือนใหม่แล้วไม่เก็บเศษ
ตะป ูเศษวสัด ุ กำรป้องกนัควรใช้แมเ่หล็กขนำดใหญ่ดดูเศษโลหะ  เศษตะป ูออกให้หมดภำยหลงัจำกกำรซอ่มโรงเรือน 
นอกจำกนีถ้้ำสตัว์ได้กลืนตะปูหรือโลหะท่ีปนไปกบัเศษหญ้ำหรือฟำงเข้ำไปโดยไม่ตัง้ใจ อำจท ำให้สตัว์แสดงอำกำรป่วย
และตำยได้จำกภำวะTraumatic reticuloperitonitis (HARDWARE DISEASE)(Anteneh and Ramswamy, 2015)
ส่วนปัญหำด้ำนคุณภำพน ำ้นม โดยสรุปในช่วงแรก (เดือนเมษำยน ถึง เดือนกันยำยน 2557 และ ช่วงหลัง (เดือน
ตุลำคม  2557ถึง เดือนมีนำคม 2558) ได้ค่ำเฉลี่ยองค์ประกอบน ำ้นมดังต่อไปนี  ้ ค่ำเฉลี่ยไขมัน 3.47 และ 3.66 , 
คำ่เฉลี่ยโปรตีน 2.95 และ 3.76, คำ่เฉลี่ยเนือ้นมไม่รวมไขมนั 8.31 และ 8.69 และ ค่ำเฉลี่ยเนือ้นมทัง้หมด 11.78 และ 
12.34 จะเห็นได้ว่ำค่ำองค์ประกอบน ำ้นมของเกษตรกร มีทิศทำงและแนวโน้มท่ีดีมำก  ส่วนค่ำจ ำนวนเซลล์โซมำติก มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 270 และ 230 (x1,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) ตำมล ำดับ ซึ่งถือว่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน  (ส ำนักงำน
มำตรฐำนสินค้ำกำรเกษตรและอำหำรแห่งชำติ, 2553 ;กรมปศสุตัว์, 2554) 

จำกปัญหำสุขภำพโคนมท่ีพบนัน้  ได้แนะน ำวิธีกำรแก้ไข  กำรป้องกัน และกำรรักษำ ให้กับกลุ่มเกษตรกร
อย่ำงต่อเน่ือง ในช่วงตลอดระยะเวลำ 2 ปี โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ มำใช้ลดปัญหำท่ีเกิดขึน้ พบว่ำปัญหำมี
แนวโน้มลดลง ดูได้จำกกำรออกตรวจเย่ียมในทุกๆ สปัดำห์ และกำรเข้ำร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรทุกเดือน  ส่วนหนึ่ง
เกษตรกรสำมำรถจัดกำรได้เองโดยปรับสัดส่วนอำหำรระหว่ำงอำหำรหยำบและอำหำรข้นให้สมดุล  โดยใช้ค่ำ
องค์ประกอบน ำ้นมถงัรวมนมฟำร์มอย่ำงน้อย 3 ค่ำ ได้แก่ ค่ำไขมนั โปรตีน ของแข็งในน ำ้นมมำใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน
ติดตำมสภำวะสมดุลอำหำรดงักล่ำว  และใช้ค่ำเซลล์โซมำติกจำกถังรวมนมฟำร์มในกำรประเมินเพ่ือควบคมุสภำวะ
โรคเต้ำนมอกัเสบ ทัง้นีต้้องอำศยัค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ีในเร่ืองกำรแปลผลคำ่องค์ประกอบน ำ้นมท่ีกล่ำวมำผ่ำนกำร
เรียนรู้ทดลองแก้ไขปฏิบัติโดยเกษตรกรสิ่งส ำคญัของกำรศึกษำครัง้นีน้อกจำกจะทรำบได้ข้อมูลสภำพกำรเลีย้ง กำร
จดักำรปัญหำและสขุภำพโคนม อย่ำงเป็นปัจจบุนัและตอ่เน่ืองแล้ว ทำงห้องปฏิบตัิกำรก็ได้เพ่ิมศกัยภำพในกำรทดสอบ
โรคในโคนม และยังพบว่ำกำรใช้กระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้สำมำรถพัฒนำควำมรู้ของเกษตรกร  ผ่ำนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรประชุมประจ ำเดือนของกลุ่ม รวมทัง้ได้เพ่ิมช่องทำงสะดวกในกำรสื่อสำรระหว่ำงกนัผ่ำนทำง
ไลน์กลุ่มเช่น กำรรำยงำนสัตว์ป่วย กำรติดตำมผลกำรแก้ไขหรือกำรให้ค ำแนะน ำ ก็ช่วยให้กำรแก้ไขปัญหำได้ทัน
เหตกุำรณ์สำมำรถลดปัญหำกำรป่วยและตำย รวมทัง้ลดกำรใช้ยำท่ีเกินควำมจ ำเป็น เท่ำกบัช่วยลดกำรตกค้ำงของยำ
ในน ำ้นมส่งผลให้นมมีคุณภำพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ประกำรส ำคญัของผลส ำเร็จท่ีได้จำกกำรศึกษำครัง้นีค้ือ
เกษตรกรสำมำรถพึ่งพำกันเองในกลุ่มโดยผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ตรงของแต่ละคน นอกจำกนีก้ำรพัฒนำ
ศกัยภำพในกำรดแูลและแก้ไขปัญหำสขุภำพโคนมของกลุม่ได้ด ำเนินไปอย่ำงตอ่เน่ืองและยัง่ยืนสำมำรถน ำกำรศกึษำ
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ต้นแบบนีไ้ปขยำยผลเพ่ือวำงระบบกำรให้บริกำรแก่กลุ่มเกษตรกรรำยย่อยในกำรดูแลสุขภำพโคนมในพืน้ท่ีอื่นๆของ
ประเทศตอ่ไป 
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การใช้อาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกสับปะรดเป็นส่วนประกอบส าหรับโครีดนม * 
 

โสภณ  ชินเวโรจน์1  สมศักดิ์  เภาทอง2  วิโรจน์  วนาสทิธชยัวัฒน์3 

 
บทคัดย่อ 

 
 กำรศกึษำผลกำรใช้เปลือกสบัปะรดในอำหำรผสมเสร็จ (TMR) เลีย้งโครีดนม ด ำเนินกำรโดยใช้โคนม

พนัธุ์ผสม ขำว – ด ำ ระดบัสำยเลือด 75% ขึน้ไป จำกฟำร์มของเกษตรกรรำยเดียวกัน ท่ีให้นมในระยะและช่วงกำรให้

นม และปริมำณน ำ้นมเฉลี่ยใกล้เคียงกนั จ ำนวน 8 ตวั แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ๆ ละ 4 ตวั กลุม่ท่ี 1 ให้กินอำหำรผสมเสร็จ

ท่ีมีเปลือกสบัปะรดเป็นส่วนประกอบ เฉลี่ย วนัละ 12 กิโลกรัม/ตวั กลุ่มท่ี 2 ให้กินเปลือกสบัปะรดเต็มท่ี และเสริมด้วย

อำหำรข้นโปรตีน 16% ในอตัรำ 1 กิโลกรัม ตอ่น ำ้นมท่ีรีดได้ 2 กิโลกรัม ใช้เวลำทดลอง 120 วนั 

 ผลกำรทดลองพบว่ำ สำมำรถใช้เปลือกสับปะรดในอำหำรผสมเสร็จเลีย้งโครีดนมได้  ท ำให้โคกิน

อำหำรได้มำกขึน้ และให้ปริมำณน ำ้นมสูงกว่ำโคท่ีใช้เปลือกสับปะรดเสริมด้วยอำหำรข้น โดยไม่มีผลกระทบต่อ

ส่วนประกอบทำงเคมีของน ำ้นม กล่ำวคือโคทัง้ 2 กลุ่ม กินอำหำรได้ 11.49 และ 11.19 กิโลกรัม/ตัว/วนั ตำมล ำดับ 

ประสิทธิภำพในกำรเปลี่ยนอำหำรเท่ำกบั 0.76 และ 0.95 ตำมล ำดบั ปริมำณน ำ้นมท่ี 4 เปอร์เซ็นต์ FCM. (P < 0.01) 

มีค่ำเท่ำกับ 15.07 และ 11.68 กิโลกรัม/ตวั/วนั ตำมล ำดบั ต้นทุนค่ำอำหำรในกำรผลิตน ำ้นม 1 กิโลกรัม เท่ำกบั 3.69 

และ 4.53 บำท/กิโลกรัม ตำมล ำดบั และได้ก ำไรจำกกำรขำยน ำ้นมดิบ 1 กิโลกรัม (P < 0.01) เท่ำกบั 6.79 และ 5.93 

บำท ตำมล ำดบั 
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Use of Pineapple residues in Total Mixed Ration for Lactating Cows. * 
 

Sophon  Chinvaroj1  Somsak  Poathong2  Viroje  Wanasitchaiwat3 

 
Abstract 

 
 The experiment was conducted to determine  the effect of using pineapple waste in total 

mixed ration (TMR) for milking cows.  Eight, 75% crossbred Holstein Friesian dairy cows were arranged 

according to lactation period and average of milk yield/day into 2 groups with 4 replication.  Group 1 the 

cows fed pineapple wastes in TMR at average of 12 Kilograms/head/day.  Group 2 the cows fed pineapple  

wastes ad libitum and supplemented with concentrate  (16% CP) at the rate of 1 Kilogram per 2 Kilogram 

of milk yield.  The feeding trail was lasted for 120 days. 

 The result showed that the cows fed pineapple wastes in TMR showed significantly higher 
total milk yield (p < 0.01) than the cows fed pineapple wastes and supplemented with concentrate .  The 
milk yield (4% FCM) were 15.07 and 11.68 Kg./head/day respectively.  The total dry matter feed intake 
were 11.4 and 11.19 Kg./head/day respectively.  Feed conversation rate were 0.76 and 0.95 respectively. 
Feed cost per unit of milk production were 3.69 and 4.53 Bath/Kg. and profit form 1 Kg. of milk yield were 
6.79 and 5.93 Bath (p < 0.01) respectively.   
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ค าน า 
 

 อำชีพกำรเลีย้งโคนม เป็นอำชีพหนึ่งท่ีสร้ำงรำยได้ดี และเกษตรกรมีรำยได้ทุกวนัเมื่อเปรียบเทียบกบั

อำชีพเกษตรกรรมอย่ำงอื่น กำรเลีย้งโคนมให้ประสบผลส ำเร็จนอกจำกขึน้กับพันธุ์โคนม กำรจัดกำรฟำร์ม กำรดูแล

รักษำสขุภำพสตัว์แล้ว ยงัขึน้กบัอำหำรสตัว์ พบวำ่ในปัจจุบนักำรขำดอำหำรหยำบคณุภำพดีเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท ำให้ผล

ผลิตน ำ้นม และควำมสมบูรณ์ของโคนมลดลง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในช่วงฤดแูล้ง เกษตรกรต้องอำศยัวสัดเุหลือใช้ทำง

กำรเกษตร และจำกโรงงำนอตุสำหกรรม เช่น ฟำงข้ำว ต้นข้ำวโพด เปลือกสบัปะรด เป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่มีคณุค่ำทำง

อำหำรต ่ำ น ำมำใช้เลีย้งโคนมตำมสภำพวตัถุดิบท่ีมีในแต่ละพืน้ท่ี กำรน ำวตัถุดิบซึง่มีคณุค่ำทำงอำหำรค่อนข้ำงต ่ำมำ

ใช้เลีย้งโคนม จ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงคณุภำพให้มีควำมเหมำะสมกบัโคนม 

 ในพืน้ท่ีเขตภำคกลำงตอนล่ำง ซึง่มีกำรเลีย้งโคนมค่อนข้ำงหนำแน่น โดยเฉพำะเขตจงัหวดัเพชรบุรี

และประจวบคีรีขนัธ์ เกษตรกรสว่นใหญ่จะอำศยัเปลือกสบัปะรดจำกโรงงำนสบัปะรดกระป๋องเลีย้งโคนมเกือบตลอดทัง้

ปี จะมีปัญหำกำรขำดแคลนเปลือกสบัปะรดช่วงเดือน กรกฎำคม ถึง เดือนตุลำคม ของทุกปี เน่ืองจำกผลผลิตมีน้อย 

และโรงงำนหยุดผลิตสับปะรดกระป๋อง สมบัติและคณะ (2539) รำยงำนว่ำกำรปลูกสบัปะรดในพืน้ท่ี 1 ไร่ จะได้ผล

พลอยได้เป็นเปลือกสบัปะรด ซึ่งประกอบด้วยเปลือก, เศษเนือ้และแกนกลำงประมำณ 2.70 ตนั ใบ 4.0 ตนั และจุก 

0.357 ตนั จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำเปลือกสบัปะรดมีโปรตีน 6.44% ไขมนั 3.81% เย่ือใย 13.96% และ NFE 52.95% 

โดยน ำ้หนกัแห้ง (จินดำ และคณะ, 2528) จำกผลกำรวิเครำะห์เปลือกสบัปะรดแห้งจัดเป็นอำหำรหยำบคณุภำพปำน

กลำง (กองอำหำรสตัว์, 2538) สำมำรถน ำมำใช้เลีย้งโคนมได้ โดยใช้เป็นส่วนประกอบในอำหำรผสมเสร็จ หรือ Total 

Mixed Ration (TMR) ซึ่งเป็นอำหำรผสมครบส่วน ท่ีรวมทัง้อำหำรหยำบ อำหำรข้น อำหำรแร่ธำตุ และไวตำมินเข้ำ

ด้วยกัน ในสดัส่วนท่ีเหมำะสม ซึ่งมีโภชนะต่ำง ๆ ครบตำมควำมต้องกำรของโคนม กำรใช้อำหำร TMR เกษตรกรจะ

สะดวกในกำรใช้ ง่ำยต่อกำรจดักำรท ำให้เกษตรกรสำมำรถเลีย้งโคนมได้มำกขึน้  ประหยัดแรงงำนในกำรเลีย้งดู และ

นอกจำกนีก้ำรใช้อำหำร TMR มีประโยชน์ตอ่ตวัโค คือสำมำรถรักษำระดบัควำมเป็นกรด – ด่ำง ในกระเพำะรูเมน ให้มี

สภำพเหมำะสมตอ่กำรเจริญเติบโตของจลุินทรีย์ ท ำให้กำรท ำงำนของจลุินทรีย์ เช่น กำรหมกัย่อย กำรดดูซมึอำหำร ไป

ใช้ประโยชน์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ (จินดำ, 2541) กำรศกึษำครัง้นี ้จงึมุง่หวงัหำกรรมวิธีท่ีมีประสิทธิภำพในกำรใช้

เปลือกสบัปะรดเลีย้งโคนม โดยใช้เป็นส่วนประกอบในอำหำรผสมเสร็จเปรียบเทียบกบักำรใช้เปลือกสบัปะรดสดเลีย้ง

โคนม ซึง่เกษตรกรใช้ตำมปกติโดยศกึษำถึงผลกระทบต่อปริมำณอำหำรที่กิน ปริมำณน ำ้นมท่ีรีดได้ ส่วนประกอบทำง

เคมีของน ำ้นม ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร ต้นทนุคำ่อำหำร และรำยได้จำกกำรเลีย้งโคนม 
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อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
 

 ใช้โคนมพนัธุ์ผสมขำว – ด ำ ระดบัสำยเลือด 75% ขึน้ไป จ ำนวน 8 ตวั น ำ้หนกัตวัเฉลี่ย 450 กิโลกรัม 

อยู่ในช่วงกำรให้นม Lactation ท่ี 3–4 ให้นมในระยะ 3–4 เดือนหลงัคลอด สุม่แบ่งโคออกเป็น 2 กลุม่ ๆ ละ 4 ตวั โคแต่

ละกลุม่มีปริมำณกำรให้นมเฉลี่ยใกล้เคียงกนั เท่ำกบั 15.75 และ 15.50 กิโลกรัม/ตวั/วนั ตำมล ำดบั 

 กลุ่มท่ี 1 ใช้อำหำรผสมเสร็จ (TMR) ท่ีมีเปลือกสับปะรดแห้งเป็นส่วนประกอบ 15% ค ำนวณให้มี

โปรตีน 15.1% ยอดโภชนะย่อยได้ (TDN) 62.4% และเย่ือใย 15.3% โดยน ำ้หนกัวตัถุแห้ง ให้กินอำหำรเต็มท่ีโดย แบ่ง

อำหำรให้กินวนัละ 2 ครัง้ ในช่วงเช้ำและบ่ำย 

 กลุ่มท่ี 2 ให้กินเปลือกสับปะรดสดเต็มท่ี โดยเสริมอำหำรข้น เป็นอำหำรส ำเร็จรูป ซือ้จำกบริษัท 

ผู้ผลิต โปรตีน 16% ในอตัรำอำหำรข้น 1 กิโลกรัม ตอ่ปริมำณน ำ้นมท่ีได้ 2 กิโลกรัม โดยแบ่งให้กินวนัละ 2 ครัง้ ตอนรีด

นม 

 โคแต่ละกลุ่มถูกเลีย้งอยู่ในคอกขังรวม มีน ำ้และแร่ธำตุก้อนให้กินตลอดเวลำ ในกลุ่มท่ี 2 อำหำร

หยำบได้แก่เปลือกสบัปะรดสด โดยให้กินเตม็ท่ี สว่นในกลุ่มท่ี 1 ใช้อำหำรผสมเสร็จ (TMR) กำรเตรียมเปลือกสบัปะรด

แห้ง ใช้เปลือกสับปะรดสดจำกโรงงำนสับปะรดกระป๋อง น ำมำบด ให้เป็นชิน้เล็ก  ผึ่งแดดให้แห้ง เก็บตัวอย่ำงส่ง

วิเครำะห์ส่วนประกอบทำงเคมี และน ำผลท่ีได้ไปค ำนวณสตูรอำหำร TMR ใช้โปรแกรมค ำนวณสตูรอำหำรโคนม CF2 

version 41.1 (ปรำรถนำ, 2541) ระหวำ่งกำรทดลองสุม่เก็บตวัอย่ำงอำหำรข้น และอำหำรหยำบทุกเดือน อำหำร TMR 

ทุกครัง้ท่ีเปลี่ยนวตัถุดิบชุดใหม่ น ำไปวิเครำะห์หำคณุค่ำทำงโภชนะโดยวิธี Proximate และ Detergent Analysis เก็บ

ตวัอย่ำงน ำ้นมทุก 2 สัปดำห์ เพ่ือวิเครำะห์ส่วนประกอบทำงเคมีของน ำ้นม เช่น โปรตีน ไขมัน Lactose และ Total 

solid โดยเคร่ือง Bentley 2000 ท่ีศนูย์วิจยักำรผสมเทียมรำชบรีุ 

 บนัทกึปริมำณอำหำรที่กินในแต่ละกลุม่ น ำ้นมท่ีรีดได้เป็นรำยตวัทกุวนั รำคำอำหำร และรำคำน ำ้นม

ท่ีจ ำหน่ำยได้ ใช้เวลำทดลองและเก็บข้อมูล 120 วนั น ำข้อมลูท่ีได้มำวิเครำะห์และทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย

โดย Student’s t – test แบบ group comparision  

 ด ำเนินกำรทดลองในฟำร์มโคนมของเกษตรกร ต ำบลสำมพระยำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 

ระหวำ่งเดือน มกรำคม 2543 – มกรำคม 2544 
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ตารางที่ 1  สูตรอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ในการทดลอง 
 

ส่วนประกอบ ราคา (บาท/กก.) จ านวน (กก.) 

มนัเส้น 

เปลือกสบัปะรดแห้ง 

ฟำงข้ำว 

กำกถัว่เหลือง 

กำกปำล์ม 

ร ำละเอียด 

กำกน ำ้ตำล 

ปลำป่น 

แร่ธำตแุละไวตำมิน1/ 

3.20 

2.90 

1.50 

10.50 

2.17 

4.95 

4.00 

16.00 

12.00 

24.00 

15.00 

15.00 

15.00 

10.00 

10.00 

4.00 

3.00 

4.00 

 รวม 100.00 

 รำคำอำหำร TMR บำท/กก. 4.84 

สว่นประกอบทำงเคมีจำกกำรค ำนวณ2/ (% ของวตัถแุห้ง) 

     โปรตีน, % 

     ยอดโภชนะย่อยได้ (TDN), % 

     เย่ือใย, % 

     แคลเซี่ยม, % 

     ฟอสฟอรัส, % 

 

15.1 

62.4 

15.3 

0.74 

0.48 

     1/  เป็นแร่ธำตแุละไวตำมินท่ีจ ำหน่ำยในท้องตลำด  

     2/  ใช้โปรแกรมค ำนวณสตูรอำหำรโคนม CF2 version 41.1 (ปรำรถนำ, 2541) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 

สว่นประกอบทำงเคมีของอำหำรทดลอง 

 ส่วนประกอบทำงเคมีของเปลือกสบัปะรด อำหำรผสมเสร็จ และอำหำรข้นได้แสดงไว้ในตำรำงท่ี 2 

โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทำงวตัถุแห้ง เปลือกสบัปะรดมีโปรตีน เย่ือใย และ ADF 6.37, 20.60 และ 25.67% ตำมล ำดบั 

ใกล้เคียงกับจินดำ และปรัชญำ (2542) รำยงำนว่ำเปลือกสับปะรดมีโปรตีน 6.00% และมีค่ำมำกกว่ำค่ำโปรตีนท่ี

รำยงำนโดยชวนิศนดำกร (2534) พบว่ำเปลือกสับปะรดมีโปรตีน 4.0% ของวัตถุแห้ง ซึ่งอำจเน่ืองมำกจำกควำม

แตกต่ำงของส่วนประกอบ หรือสดัส่วนของเศษสบัปะรด ซึ่งประกอบไปด้วยเปลือกด้ำนข้ำง เปลือกส่วนหัว เปลือก

ส่วนล่ำง แกน(ไส้) และเศษเนือ้ ตลอดจนแหล่งท่ีมำของเปลือกสบัปะรด อำหำรผสมเสร็จมีโปรตีน 14.85 %  เย่ือใย  

15.20 % ใกล้เคียงกบัคำ่ท่ีค ำนวณไว้ อำหำรข้นมีโปรตีนจำกกำรวิเครำะห์ 17.64% ของวตัถแุห้ง เม่ือคิดเป็นเปอร์เซน็ต์

โปรตีนในรูปของอำหำรส ำเร็จรูป ตำมสภำพท่ีโคกินจะมีโปรตีนเท่ำกับ 15.82% ใกล้เคียงกับค่ำโปรตีนท่ีระบุไว้บน

ฉลำก คือ 16% 

 
ตารางที่ 2  ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลองจากผลการวิเคราะห์1/ (% วัตถุแห้ง) 
 

ส่วนประกอบ เปลือกสับปะรด อาหารผสมเสร็จ อาหารข้น 

วตัถแุห้ง (DM.) 

โปรตีน (CP) 

ไขมนั (EE) 

เย่ือใย  (CF) 

เถ้ำ (Ash) 

NFE 

ADF 

Calcium  

Phosphorous  

96.28 

6.37 

1.13 

20.60 

6.62 

65.28 

25.67 

0.33 

0.18 

91.58 

14.85 

3.12 

15.20 

8.62 

60.45 

- 

0.72 

0.51 

89.68 

17.64 

3.76 

6.01 

9.00 

63.59 

- 

0.56 

0.52 

     1/  โดยกลุม่งำนวิเครำะห์อำหำรสตัว์ กองอำหำรสตัว์ กรมปศสุตัว์ 

 

 

 

 



539 
 
ปริมาณน า้นมและส่วนประกอบทางเคมี 

 ปริมำณน ำ้นมท่ีได้แสดงไว้ในตำรำงท่ี 3 ผลผลิตน ำ้นมจำกแม่โคท่ีใช้อำหำรผสมเสร็จ และจำกแม่โค

ท่ีกินเปลือกสบัปะรดอย่ำงเต็มท่ีเสริมด้วยอำหำรข้น มีค่ำเท่ำกบั 14.40 และ 11.59 กิโลกรัม/ตวั/วนั หรือเท่ำกบั 15.07 

และ 11.68 กิโลกรัม/ตัว/วนั ท่ีไขมัน 4% ตำมล ำดับ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญย่ิงทำงสถิติ  (p < 0.01) ทัง้นีอ้ำจ

เน่ืองจำกโคทัง้ 2 กลุ่ม ได้รับโปรตีนจำกอำหำรแตกต่ำงกนั คือ 1,735 และ 1,290 กรัม/ตวั/วนั ตำมล ำดบั ซึง่โคกลุ่มท่ี

กินเปลือกสับปะรดเสริมด้วยอำหำรข้นได้รับโปรตีนต ่ำกว่ำควำมต้องกำรของโคท่ีให้น ำ้นม  ในระดับเดียวกัน คือโค

น ำ้หนัก 400 – 500 กิโลกรัม ให้น ำ้นมท่ีไขมัน 4% วนัละ 12-15 กิโลกรัม ควรได้รับโปรตีนในอำหำร 1,417 – 1,737 

กรัม/ตวั/วนั (ชวนิศนดำกร, 2534) 

 ส่วนประกอบทำงเคมีของน ำ้นมท่ีได้จำกโคทัง้ 2 กลุ่ม มีค่ำไขมนั โปรตีน Lactose  และ Total solid 

แตกต่ำงอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p > 0.05) โดยแม่โคท่ีกินอำหำรผสมเสร็จ และแม่โคท่ีกินเปลือกสบัปะรดเสริม

ด้วยอำหำรข้น ให้น ำ้นมมีไขมนัเฉลี่ย 4.31 และ 4.05% ตำมล ำดบั ใกล้เคียงกับผลกำรทดลองของ จินดำและคณะ 

(2539) รำยงำนว่ำกำรใช้ฟำงข้ำว 5.75 กิโลกรัมร่วมกับฟำงถั่วเหลืองแห้ง 1.48 กิโลกรัม เสริมด้วยอำหำรข้นโปรตีน 

20% เลีย้งแม่โครีดนม มีเปอร์เซ็นต์ไขมนัในน ำ้นม 4.06% แสดงว่ำอำหำรผสมเสร็จท่ีทดลองใช้เลีย้งแม่โครีดนมมีเย่ือ

ใยเพียงพอ ต่อกำรผลิตไขมนัในน ำ้นม ซึ่งเมธำ และฉลอง (2533) รำยงำนว่ำกำรสร้ำงไขมนัในน ำ้นมของโคนมจะใช้

กรดไขมนัระเหยได้ โดยเฉพำะกรดอะซิติค โคท่ีได้รับอำหำรหยำบในปริมำณท่ีเหมำะสม ปริมำณกรดอะซิติคท่ีผลิตได้

จะสูง ย่อมมีผลท ำให้เปอร์เซ็นต์ไขมนัในน ำ้นมสูงขึน้ด้วย ส่วนค่ำโปรตีน Lactose และ Total solid ของโคทัง้ 2 กลุ่ม 

(ตำรำงท่ี 3) มีค่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ  (p > 0.05) ผลกำรทดลองนีแ้สดงว่ำ โคนมสำมำรถใช้

ประโยชน์จำกอำหำรผสมเสร็จท่ีมีเปลือกสบัปะรดเป็นสว่นประกอบได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้ขบวนกำรย่อยอำหำร กำรผลิต

ไขมนัในน ำ้นม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับรำยงำนของจินดำ (2541) ซึง่พบว่ำกำรใช้อำหำรผสมเสร็จ 

(TMR) ท่ีมีควำมสมดุลย์ของโภชนะต่ำง ๆ เพียงพอกับควำมต้องกำรของโคนม ก่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงมี

ประสิทธิภำพทัง้จลุินทรีย์ และตวัโคนมเอง สง่ผลให้โคนมผลิตน ำ้นมได้ปริมำณมำก และมีคณุภำพดี 

ปริมาณอาหารที่กนิและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 

 กำรให้อำหำรผสมเสร็จ และให้เปลือกสบัปะรดเต็มท่ีเสริมด้วยอำหำรข้นแก่แม่โครีดนม พบว่ำโคนม

กินอำหำรทัง้หมด คิดเป็นวัตถุแห้งได้ใกล้เคียงกันเท่ำกับ 11.49 และ 11.19 กิโลกรัม/ตัว/วัน หรือเท่ำกับ 2.55 และ 

2.41% ของน ำ้หนกัตวั ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 3) โดยได้รับโปรตีนรวมจำกอำหำรทัง้หมดเท่ำกบั 1,735 และ 1,290 กรัม/

ตวั/วนั 



540 
 

 ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรของแม่โคท่ีกินอำหำรผสมเสร็จ เท่ำกบั 0.76 ซึง่มีแนวโน้มท่ีดีกวำ่แม่

โคท่ีกินเปลือกสบัปะรดเตม็ท่ี เสริมด้วยอำหำรข้น ท่ีมีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเท่ำกบั 0.95       (ตำรำงท่ี 3) ทัง้นี ้

เน่ืองจำกแม่โคกลุ่มท่ีกินอำหำรผสมเสร็จ ได้รับโปรตีน 1.74 กิโลกรัม/ตวั/วนั สงูกว่ำโคนมท่ีกินเปลือกสบัปะรดเต็มท่ี 

เสริมด้วยอำหำรข้นซึง่ได้รับโปรตีน 1.29 กิโลกรัม/ตวั/วนั มีผลให้แม่โคผลิตน ำ้นมได้มำกกว่ำ และมีประสิทธิภำพกำร

เปลี่ยนอำหำรดีกวำ่ 

ตำรำงท่ี 3  ปริมำณน ำ้นมท่ีได้ ปริมำณอำหำรที่กิน ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร และสว่น 
ประกอบทางเคมีของน า้นมจากโคนม 
 

สิ่งที่ศึกษา กลุ่มที่ 1 
อาหารผสมเสร็จ 

(TMR) 

กลุ่มที่ 2 
เปลือกสับปะรดสด  

เสริมอาหารข้น 

% 
CV 

 

จ ำนวนโคทดลอง, ตวั 

ระยะเวลำทดลอง, วนั 

ปริมำณน ำ้นมก่อนทดลอง, กก./ตวั/วนั 

ปริมำณน ำ้นมท่ีรีดได้,  กก./ตวั/วนั 

ปริมำณน ำ้นมท่ีไขมนั 4%, กก./ตวั/วนั 

ปริมำณอำหำรทัง้หมดท่ีกิน (วตัถแุห้ง), กก./ตวั/วนั 

- อำหำรข้น 
- อำหำรหยำบ 

ปริมำณอำหำรทัง้หมดท่ีกิน, %ของน ำ้หนกัตวั 

ปริมำณโปรตีนท่ีโคกิน, กก./ตวั/วนั 

ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นนมท่ีไขมนั 4% 

สว่นประกอบทำงเคมีของนม, % 

- Fat 
- Protein 
- Lactose 
- Total solid 

4 

120 

15.75 

14.40 

15.07ก 

11.49 

8.04 

3.45 

2.55 

1.74 

0.76 

 

4.31ก 

3.24ก 

4.41ก 

12.64ก 

4 

120 

15.50 

11.59 

11.68ข 

11.19 

5.99 

5.20 

2.49 

1.29 

0.95 

 

4.05ก 

3.04ก 

4.29ก 

12.27ก 

- 

- 

- 

9.34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

13.74 

6.13 

5.77 

5.84 
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ต้นทุนค่าอาหารและผลตอบแทน 

 ต้นทุนค่ำอำหำร เช่น ค่ำเปลือกสบัปะรด คิดจำกรำคำโรงงำนรวมค่ำขนส่ง ส่วนวตัถุดิบอำหำรสตัว์

และอำหำรข้น คิดตำมรำคำท้องตลำดในขณะนัน้ พบว่ำต้นทุนค่ำอำหำรของแม่โคนมท่ีกินอำหำรผสมเสร็จเท่ำกับ 

55.61 บำท/ตวั/วนั สงูกว่ำแม่โคท่ีกินเปลือกสบัปะรดเสริมด้วยอำหำรข้น ซึง่มีต้นทุนค่ำอำหำรเท่ำกบั 53.01 บำท/ตวั/

บำท (ตำรำงท่ี 4) แต่เม่ือคิดต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรผลิตน ำ้นม 1 กิโลกรัม กำรใช้อำหำรผสมเสร็จเลีย้งโคนมมีต้นทุน

เท่ำกบั 3.69 บำท/กิโลกรัม ถูกกว่ำกำรใช้เปลือกสบัปะรดเสริมด้วยอำหำรข้นเลีย้งโคนม ซึง่มีต้นทุนเท่ำกบั 4.53 บำท/

กิโลกรัม จึงมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้นมดิบ         1 กิโลกรัมเท่ำกับ 6.81 บำท สูงกว่ำกำรเลีย้งโคนมด้วยเปลือก

สบัปะรดเสริมด้วยอำหำรข้น ซึง่มีก ำไรเท่ำกบั 5.97 บำท/กิโลกรัม (ตำรำงท่ี 4) 

 

ตารางที่ 4  ต้นทุนค่าอาหารและรายได้จากน า้นมของโคทดลอง 
สิ่งที่ศึกษา กลุ่มที่ 1 

อาหารผสมเสร็จ 
(TMR) 

กลุ่มที่ 2 
เปลือกสับปะรดสด 
เสริมอาหารข้น 

% 
CV 

 

ต้นทนุคำ่อำหำร, บำท/ตวั/วนั 

อำหำรข้น 

อำหำรหยำบ 

ปริมำณน ำ้นม ไขมนั 4% ท่ีรีดได้, กก./ตวั/วนั 

ต้นทนุคำ่อำหำรในกำรผลิตน ำ้นม, บำท/กก. 

รำคำน ำ้นมท่ีไขมนั 4%, บำท/กก. 

รำยได้จำกน ำ้นม เม่ือหกัคำ่อำหำร, บำท/กก. 

รำยได้จำกน ำ้นมเมื่อหกัคำ่อำหำร, บำท/ตวั/วนั 

55.61 

- 

- 

15.07 

3.69 

10.50 

6.81ก 

102.63ก 

53.01 

37.93 

15.08 

11.68 

4.53 

10.50 

5.97ข 

69.63ข 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.29 

15.23 

     รำคำวตัถดุิบอำหำรสตัว์คิดจำกน ำ้หนกัวตัถแุห้ง 

 อำหำรผสมเสร็จ (TMR)  4.84 บำท/กก. 

 อำหำรข้น  6.33 บำท/กก. 

 เปลือกสบัปะรด  2.90 บำท/กก. 
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สรุปผลการทดลอง 
 

 จำกผลกำรทดลองใช้อำหำรผสมเสร็จ  หรือ Total Mixed Ration ท่ีมี เปลือกสับปะรดแห้งเป็น

ส่วนประกอบ 15% มีโปรตีน 15.1% เปรียบเทียบกบักำรใช้เปลือกสบัปะรดสดอย่ำงเต็มท่ี เสริมด้วยอำหำรข้นโปรตีน 

16% ในสดัสว่นอำหำรข้น 1 กก. ตอ่น ำ้นมท่ีผลิตได้ 2 กก. เลีย้งแมโ่ครีดนม พอสรุปได้ว่ำ ปริมำณกำรกินอำหำร ต้นทุน

คำ่อำหำร และประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรของโคนมท่ีกิน อำหำรผสมเสร็จดีกว่ำโคนมท่ีเลีย้งด้วยเปลือกสบัปะรด

เสริมด้วยอำหำรข้น ส่งผลให้ได้ปริมำณน ำ้นมต่อวนัและรำยได้จำกกำรขำยน ำ้นมสงูกว่ำ (p < 0.01) โคนมท่ีเลีย้งด้วย

เปลือกสบัปะรดสด และเสริมด้วยอำหำรข้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 กำรใช้อำหำร TMR เลีย้งโคนม เกษตรกรสำมำรถเลือกใช้แหลง่ของอำหำรหยำบ ซึง่มีอยู่ตำมฤดกูำล 

ซึ่งเกษตรกรควรเลือกใช้อำหำรหยำบท่ีมีคุณภำพดีเพ่ือให้กำรใช้อำหำร TMR เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และเลือกใช้

วตัถดุิบท่ีหำได้ง่ำยและมีรำคำถกูในพืน้ท่ี เป็นสว่นประกอบของอำหำร TMR เพ่ือลดต้นทนุคำ่อำหำรสตัว์ 
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ผลการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักทดแทนอาหารข้นในสุกรขุน 

 
สมศกัดิ์ เภำทอง1   ปภำวรรณ สวสัดี2   ณฐัพงษ์ หม้อทอง3   จกัรกริศน์ ไกรสนธ์ิ4 

 
บทคัดย่อ 

 
 กำรศกึษำผลกำรใช้หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หมกัทดแทนอำหำรข้นในอตัรำ 10 % โดยน ำ้หนักสด ในสุกรขุน 

ด ำเนินกำรทดลองในฟำร์มเกษตรกร แบ่งออกเป็น 2 กำรทดลองดงันี ้

 กำรทดลองท่ี 1 เป็นกำรทดลองใช้หญ้ำเนเปียร์หมกัทดแทนอำหำรข้น ภำยใต้ระบบกำรให้อำหำรตำมอำยแุละ

น ำ้หนักของสุกรขุนในฟำร์มขนำดกลำง ใช้สุกรลูกผสมเพศผู้ ตอน ท่ีมำจำกพ่อพันธุ์สุกรปำกช่อง 5 น ำ้หนักเร่ิมต้น

ทดลอง  

36 กิโลกรัม สิน้สดุกำรทดลองเมื่อสกุรน ำ้หนกั 100 กิโลกรัม จ ำนวน 20 ตวั วำงแผนกำรทดลองแบบ Pair comparison 

แบ่งกำรทดลองออกเป็น 2 กลุม่ๆ ละ 10 ตวั เลีย้งในคอกขงัรวมขนำด 3.5 x 4 เมตร กลุม่ท่ี 1 เป็นกลุม่เปรียบเทียบ ให้

กินอำหำรข้น (อำหำรผสม) อย่ำงเดียว กลุ่มท่ี 2 ให้กินอำหำรข้น (อำหำรผสม)  90 % ผสมหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 

หมกั 10 % โดยน ำ้หนกัสด ใช้อำหำรข้นโปรตีน 16 % ช่วงน ำ้หนกั 36-70 กิโลกรัม และใช้อำหำรข้นโปรตีน 14 % ช่วง

น ำ้หนกั 71-100 กิโลกรัม 

 กำรทดลองท่ี 2 เป็นกำรทดลองใช้หญ้ำเนเปียร์หมกัทดแทนอำหำรข้น ภำยใต้ระบบกำรให้อำหำรสูตรเดียว 

ตลอดระยะกำรขุนสกุรในฟำร์มเกษตรกรรำยย่อยใช้สกุรลกูผสมลำร์จไวท์-แลนเรซ  น ำ้หนกัเร่ิมต้น 39 กิโลกรัม สิน้สดุ

กำรทดลองเม่ือสกุรน ำ้หนกั 100 กิโลกรัม จ ำนวน 16 ตวั วำงแผนกำรทดลองแบบ Pair comparison แบ่งกำรทดลอง

ออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 8 ตัว (ผู้ ตอน 3 ตัว, เมีย 5 ตัว) เลีย้งรวมในคอกขังรวมขนำด 3 x 4 เมตร กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่ม

เปรียบเทียบ ให้กินอำหำรข้น (อำหำรผสม) อย่ำงเดียว กลุ่มท่ี 2 ให้กินอำหำรข้น (อำหำรผสม)  90 % ผสมหญ้ำเน

เปียร์ปำกช่อง 1 หมกั 10 % โดยน ำ้หนกัสด  โดยอำหำรข้นมีโปรตีน 18.77 % 

 ผลกำรทดลองท่ี 1 พบว่ำ  สุกรกลุ่มท่ี 2 ท่ีได้รับอำหำรข้นร่วมกับหญ้ำหมักมีอัตรำกำรเจริญเติบโต และ

ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเท่ำกบั 804 กรัมตอ่ตวัตอ่วนั และ 3.23 ตำมล ำดบัโดยกลุม่ท่ี 2 มีอตัรำกำรเจริญเติบโต

สงูกว่ำ (p<0.05) กลุ่มท่ี 1 แต่มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรใกล้เคียงกบักลุม่ท่ี 1 (เปรียบเทียบ) มีต้นทุนคำ่อำหำร

ต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนัก 1 กิโลกรัม ลดลง 2.28 บำทต่อกิโลกรัม มีก ำไรสูงกว่ำ 428.10 บำทต่อตัว เกษตรกรท่ีเข้ำร่วม

โครงกำร มีควำมพงึพอใจในกำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุร ในแง่ของควำมชอบกิน อตัรำกำรเจริญเติบโต ประสิทธิภำพกำร

เปลี่ยนอำหำร สุขภำพของสุกร และกำรลดต้นทุนค่ำอำหำร แต่ในทำงปฏิบัติยังมีควำมยุ่งยำก ไม่สะดวก และ
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สิน้เปลืองแรงงำนในกำรเตรียมหญ้ำหมกั กำรจดัสดัส่วนอำหำรข้นและหญ้ำหมกัก่อนน ำเลีย้งสกุร ดงันัน้เกษตรกรจึง

ยงัขำดควำมมัน่ใจในกำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุรตอ่ไปหลงัสิน้สดุโครงกำร 

 ผลกำรทดลองท่ี 2 พบว่ำ สุกรกลุ่มท่ี 2 ท่ีได้รับอำหำรข้นร่วมกับหญ้ำหมักมีอัตรำกำรเจริญเติบโต และ

ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเท่ำกับ  723 กรัมต่อตัวต่อวัน และ 3.32 ตำมล ำดับ โดยกลุ่มท่ี  2 มีอัตรำกำร

เจริญเติบโตแตกต่ำงสูงกว่ำ  (p>0.05) กลุ่ม ท่ี  1 แต่มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรใกล้เคียงกับกลุ่มท่ี  1 

(เปรียบเทียบ) มีต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนัก 1 กิโลกรัม ลดลง 8.98 บำทต่อกิโลกรัม มีก ำไรสูงกว่ำ 620.38 

บำทตอ่ตวั เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจในกำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุร ในแง่ของควำมชอบกิน อตัรำกำร

เจริญเติบโต ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร สขุภำพของสกุร กำรลดต้นทุนค่ำอำหำร ไม่มีควำมยุ่งยำก และสิน้เปลือง

แรงงำนในกำรเตรียมหญ้ำหมกั กำรจดัสดัสว่นอำหำรข้นและหญ้ำหมกัก่อนน ำเลีย้งสกุร เกษตรกรมีควำมมัน่ใจในกำร

ใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุรตอ่ไปหลงัสิน้สดุโครงกำร 
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Effect of replacing concentrated diet with Napier Pakchong 1 grass silage in finishing pigs. 
 

Somsak Poathong1  Papawan Savudee2  Nutapong Mothong3  Jugkris Krison4 

 
Abstract 

 

 Study on replacing of concentrated diet with 10 %  as fed Napier Pakchong 1 grass silage in 

finishing pigs. The studies were separate into 2 experiments and carried on big and smallholder pig farms. 

The first experiment was examined in big farm and using of 36 kg of crossbred Pakchong 5 pigs were 

devide into two groups in Pair comparison experimental design. The pigs were saperated into 2 groups 

and 10 in each, first group was controlled and fed concentrated diet only and the other group was fed 

mixed diet (90 %  concentrated diet and 10 %  Napier Pakchong 1 grass silage as fed). The second 

experiment studied in small pig farm and using of 39 kg of Large white x Landrace pigs were devide into 

two groups in Pair comparison experimental design. Castrated 3 males and 5 females in each group. The 

control group was fed only concentrate diet and the other one was fed 90 % concentrated diet and 10 % 

Napier Pakchong 1 grass silage as fed. 

 The first experiment showed that pigs were fed mixed concentrate diets and silage had growth 

rate and feed efficiency 804 gram/day and 3.23, respectively. Morever, the pigs showed significantly 

higher growth rate than the control group(p<0.05). However, feed efficiency was not diference between 2 

groups. Feed cost per 1 kg body weight gain decreased 2.28 bath/kg and earned higher profit satisfied 

the using of silage based on feed performance, growth rate , feed efficiency, animal health and feed cost. 

Nevertheless, the farmer did not confirm to use silage feeding for pigs after the end of project because of 

the operation was inconventient and labour consumable for use silage and feeding preparation. 

  The second experiment, the result was shown that pigs fed mixed concentrate diet and silage had 

growth rate and feed efficiency 723 gram/day and 3.32, respectively. The pigs showed non-significantly 

higher growth rate than the control group(p>0.05), but feed efficiency was not diference. Feed cost also 

was decreased and earned more profit 620.38 bath/head. The farmer satisfied to use the replacing 

concentrate diet with fed Napier Pakchong 1 grass silage based on feed preference, growth rate, feed 
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efficiency, animal health, feed cost, convenient and labour inconsumable for silage and feeding 

preparation. The experiment concluded that farmer had confidence to continue using of silage for pig  

feeding. 
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บทน า 

จำกข้อมลูปี 2556 มีเกษตรกรจ ำนวน210,900 รำย เลีย้งสกุร ประมำณ 9.59 ล้ำนตวั กำรเลีย้งสกุรส่วนใหญ่ 

เป็ น ก ำ รผ ลิ ต เ พ่ื อ บ ริ โภ ค ใน ป ระ เท ศ  ป ระ ม ำณ  9 5  % แ ล ะ ผ ลิ ต เพ่ื อ ก ำ รส่ ง อ อ ก  ป ระ ม ำณ  5%  

(กรมปศสุตัว์, 2556) ในกำรเลีย้งสกุรต้นทุนส่วนใหญ่ 70 % เป็นค่ำอำหำรสตัว์ วตัถุดิบอำหำรสตัว์ ท่ีใช้เลีย้งสกุรส่วน

ใหญ่ประกอบด้วย มนัเส้น ปลำยข้ำว ร ำละเอียด ข้ำวโพด กำกถัว่เหลือง และปลำป่น เป็นต้น แต่จำกข้อมลูระหว่ำงปี 

2550-2555 วตัถุดิบหลำยชนิดมีรำคำแพงขึน้ เช่น มนัเส้น มีรำคำเพ่ิมขึน้จำก 4.69 เป็น 7.10  ร ำละเอียดจำก 6.91 

เป็น 9.34  ปลำยข้ำวจำก 8.75 เป็น 13.68  ข้ำวโพดจำก 7.78 เป็น 10.51  และกำกถัว่เหลืองจำก 11.72 เป็น 17.64 

บำท/กิโลกรัม ตำมล ำดับ (กรมปศุสัตว์, 2556) เน่ืองมำจำกต้นทุนปัจจัยกำรผลิตท่ีเพ่ิมสูงขึน้ทุกปี  จำกปัญหำภัย

ธรรมชำติ เช่น น ำ้ท่วม ฝนแล้ง ส่งผลกระทบท ำให้พืชผลทำงกำรเกษตรได้รับควำมเสียหำย อีกทัง้มีกำรน ำวตัถุดิบ

อำหำรสตัว์บำงชนิดมำใช้เป็นแหลง่พลงังำนทดแทน ท ำให้วตัถดุิบอำหำรสตัว์มีรำคำสงูขึน้ หำกสำมำรถใช้วตัถดุิบท่ีหำ

ได้ในท้องถ่ิน และมีรำคำถูกมำทดแทนวตัถุดิบอำหำรสตัว์ท่ีมีรำคำแพง จะท ำให้ต้นทุนค่ำอำหำรสตัว์ถกูลง ซึง่จะท ำให้

เกษตรกรมีก ำไรมำกขึน้ และมีทำงเลือกในกำรใช้วตัถุดิบเพ่ิมมำกขึน้ กำรน ำพืชอำหำรสตัว์มำใช้เลีย้งสกุรเป็นแนวทำง

หนึ่งท่ีน่ำสนใจ เน่ืองจำกเกษตรกรสำมำรถผลิตหรือปลกูได้เอง ซึ่งนอกจำกจะช่วยให้ลดต้นทุนค่ำอำหำรสตัว์แล้ว ยัง

ช่วยลดกำรพึ่งพำวตัถุดิบท่ีต้องซือ้หำ  หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 เป็นพืชอำหำรสตัว์ ท่ีมีศกัยภำพในด้ำนกำรให้ผลผลิต 

และคุณค่ำทำงอำหำรสัตว์สูง ให้ผลผลิตน ำ้หนักสด ประมำณ 30-40 ตัน/ไร่ มีโปรตีน 8-10 % มีเย่ือใยค่อนข้ำงสูง 

ประมำณ 35-40 % ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ Hemicelluloses (ส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์, 2557) อำจเป็นข้อจ ำกดั ใน

กำรใช้เป็นวตัถุดิบอำหำรสัตว์กระเพำะเดี่ยว เช่นสุกร และสัตว์ปีก ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรย่อยเย่ือใยได้น้อย แต่

ระบบทำงเดินอำหำรของสกุรยงัสำมำรถย่อยและใช้ประโยชน์จำกอำหำรประเภทเย่ือใยได้บ้ำง อย่ำงไรก็ตำมมีรำยงำน

ว่ำ วิธีกำรหมกัหญ้ำจะช่วยให้เย่ือใยถูกย่อยได้เพ่ิมขึน้ เพรำะในกระบวนกำรหมกัจะท ำให้พืชมีลกัษณะอ่อนนุ่มลงจึง

สำมำรถถูกย่อยได้เพ่ิมขึน้ (Bureeroketal et al., 2005) ซึง่หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 เป็นหญ้ำท่ีเหมำะส ำหรับผลิตหญ้ำ

หมกั เน่ืองจำกมี Water soluble carbohydrate อยู่สงูประมำณ 8-10 % เหมำะท่ีจะน ำมำท ำเป็นหญ้ำหมกั ซึง่จะท ำ

ให้ได้หญ้ำหมกัท่ีมีคณุภำพดี สำมำรถเก็บรักษำไว้ได้นำน จำกรำยงำนของณัฐกำณต์และคณะ (2555) พบวำ่สำมำรถ

ใช้หญ้ำหมักทดแทนอำหำรข้นในสุกรพืน้เมือง ได้ในระดบั 10 % โดยน ำ้หนักแห้ง และไม่มีผลกระทบต่ออตัรำกำร

เจริญเติบโตของสกุรแตอ่ย่ำงใด จำกรำยงำนของสมุน และคณะ(2531) รำยงำนวำ่กำรใช้หญ้ำขนสดทดแทนอำหำรข้น

ท่ีระดับ 10 % โดยน ำ้หนักสดเลีย้งสุกรขุน พบว่ำสุกรมีอตัรำกำรเจริญเติบโตไม่แตกต่ำงจำกกลุ่มท่ีได้รับอำหำรข้น 

นอกจำกนีย้ังพบว่ำในกำรเลีย้งสุกรขุนสำมำรถจ ำกัดอำหำรท่ีให้กิน เพ่ือลดต้นทุนค่ำอำหำรลงได้ โดย Ugwu and 

Onyimonyi (2009) รำยงำนวำ่กำรให้อำหำรสุกรขุนท่ีน ำ้หนักเร่ิมต้น 40 กิโลกรัม ขึน้ไปท่ีระดบั 90 % ของอำหำรท่ีให้

กินเตม็ท่ี เป็นเวลำ 56 วนั ไมท่ ำให้สกุรมีกำรเจริญเติบโตแตกตำ่งกนั ดงันัน้จงึได้ด ำเนินกำรทดสอบกำรใช้หญ้ำเนเปียร์

ปำกช่อง 1 หมกั ทดแทนอำหำรข้น 10 % โดยน ำ้หนักสด เลีย้งสุกรขุนในฟำร์มของเกษตรกร เพ่ือศึกษำถึงสมรรถนะ
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กำรเจริญเติบโต ผลตอบแทนจำกกำรเลีย้งสุกรขุน และทัศนะคติของเกษตรกรในกำรใช้หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 

ทดแทนอำหำรข้นเลีย้งสกุรขุน เพ่ือหำแนวทำงกำรลดต้นทุนกำรผลิต โดยเลือกใช้วตัถุดิบทดแทน ท่ีเกษตรกรสำมำรถ

น ำไปปฏิบตัิได้จริง 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 ด ำเนินกำรทดลองในฟำร์มของเกษตรกร โดยคดัเลือกจำกลุ่มเกษตรกร ภำยใต้โครงกำรบูรณำกำรนวตักรรม

ของกรมปศสุตัว์ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของกำรแข่งขนัของกลุม่เกษตรกรผู้ เลีย้งสกุรรำยย่อย เตรียมรับมือ AEC ซึง่

มีกำรควบคุมโรคและสุขำภิบำล ตำมระบบกำรป้องกันโรคเบือ้งต้นของกรมปศุสตัว์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กำรทดลอง 

ดงันี ้

 การทดลองที่ 1 

  ด ำเนินกำรทดลองท่ีฟำร์มของ นำยสมัฤทธ์ิ แสนบวั ซึง่เป็นฟำร์มเครือข่ำยของกรมปศสุตัว์ เลีย้งสกุรแม่พนัธุ์

ประมำณ 50 ตวั ตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอสีคิว้ จงัหวดันครรำชสีมำ และเป็นตวัแทนของฟำร์มสกุรขนำดกลำง ด ำเนินกำรทดลอง

เก็บข้อมลู ตัง้แตว่นัท่ี 10 ตลุำคม 2556 ถงึ 4 มกรำคม 2557 รวม 86 วนั 

 สัตว์ทดลอง แผนการทดลอง และอาหารทดลอง 

 ใช้ลูกสุกรขุนพันธุ์ลกูผสมท่ีเกิดจำกพ่อพันธุ์สกุรพันธุ์ปำกช่อง 5 เพศผู้ตอน จ ำนวน 20 ตวั น ำ้หนักเฉลี่ย 36 

กิโลกรัม เลีย้งในคอกขงัรวม โดยแบ่งออกเป็น 2 คอก ๆ ละ 10 ตวั 

 วำงแผนกำรทดลองแบบ Pair comparison สุ่มแบ่งสุกรทดลอง ออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 10 ตัว ให้อำหำร

แตกตำ่งกนั 2 กลุม่ดงันี ้

 กลุม่ท่ี 1 ให้อำหำรข้น เพียงอย่ำงเดียว 

 กลุม่ท่ี 2 ให้อำหำรข้น 90 % และหญ้ำหมกั 10 % โดยน ำ้หนกัสด 

 อำหำรข้นท่ีให้เป็นสตูรอำหำรที่เกษตรกรผสมขึน้เองประกอบด้วย ข้ำวโพด ร ำละเอียด กำกถัว่เหลือง เกลือป่น 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต ไลซีน และพรีมิกซ์ และเป็นสตูรเดียวกนัทัง้ 2 กลุม่ ในช่วงน ำ้หนกั 36-70 กิโลกรัม ให้อำหำรข้นมี

โปรตีน 16.61 % และช่วงน ำ้หนกั 71-100 กิโลกรัม ให้อำหำรข้นมีโปรตีน 13.42 % อย่ำงเต็มท่ี แต่สกุรในกลุ่มท่ี 2 น ำ

หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หมกัท่ีเตรียมไว้ มำทดแทนอำหำรข้น 10 % โดยน ำ้หนกัสด โดยให้กินอย่ำงเตม็ท่ีวนัละ 2 ครัง้ 

และมีน ำ้สะอำดให้กินตลอดเวลำ ก่อนกำรทดลองฝึกให้สกุรคุ้นเคยกบักำรกินหญ้ำหมกัเป็นเวลำ 10 วนั  เ ร่ิ ม ท ำ

กำรทดลองเมื่อสกุรมีน ำ้หนกัเฉลี่ย 36 กิโลกรัม และสิน้สดุกำรทดลอง เม่ือสกุรมีน ำ้หนกัเฉลี่ย 100 กิโลกรัม 
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 การทดลองที่ 2 

 ด ำเนินกำรทดลองท่ีฟำร์มของ นำงสงดั ศรีวิชำ ซึง่เป็นฟำร์มเกษตรกรรำยย่อยเลีย้งสกุรแม่พันธุ์ประมำณ 6-

10 ตวั ตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอวิเชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์ ด ำเนินกำรทดลองเก็บข้อมูล ตัง้แต่วนัท่ี 20 สิงหำคม 2556 ถึง 26 

พฤศจิกำยน 2556 รวม 99 วนั 

 สัตว์ทดลอง แผนการทดลอง และอาหารทดลอง 

 ใช้ลูกสุกรพันธุ์ลูกผสมทำงกำรค้ำ เพศผู้ และเพศเมียตอน จ ำนวน 16 ตัว เป็นเพศเมีย 10 ตัว เพศผู้  6 ตัว 

น ำ้หนกัเฉลี่ย 39 กิโลกรัม เลีย้งในคอกขงัรวม โดยแบ่งออกเป็น 2 คอก ๆ ละ 8 ตวั เป็นเพศเมีย 5 ตวั เพศผู้  3 ตวั 

 วำงแผนกำรทดลองแบบ Pair comparison สุม่แบ่งสกุรทดลอง ออกเป็น 2 กลุม่ๆละ 8 ตวั ให้อำหำรแตกตำ่ง

กนั 2 กลุม่ดงันี ้

 กลุม่ท่ี 1 ให้อำหำรข้น เพียงอย่ำงเดียว 

 กลุม่ท่ี 2 ให้อำหำรข้น 90 % และหญ้ำหมกั 10 % โดยน ำ้หนกัสด 

กำรให้อำหำรสกุรทัง้ 2 กลุ่ม ตลอดกำรทดลอง ใช้อำหำรข้นท่ีผสมขึน้เอง ประกอบด้วยหวัอำหำร(น ำ้หนกัสกุร 

15-120 กก.) จ ำนวน 20 กิโลกรัม ปลำยข้ำว 35 กิโลกรัม และ ร ำละเอียด 45 กิโลกรัม ซึง่เมื่อค ำนวณแล้วจะมีโปรตีน

ตำมสภำพท่ีให้กินประมำณ 16.5 %  และให้กินอย่ำงเต็มท่ี  แต่สกุรในกลุ่มท่ี 2 จะค ำนวณโดยใช้ปริมำณอำหำรที่กิน

ได้เตม็ท่ีในกลุม่ท่ี 1 เป็นเกณฑ์ น ำหญ้ำ  เนเปียร์ปำกช่อง 1 หมกัท่ีเตรียมไว้ มำทดแทนอำหำรข้น 10 % โดยน ำ้หนกัสด 

และมีกำรปรับปริมำณอำหำรสปัดำห์ละ 2 ครัง้ เพ่ือให้สกุรกินอำหำรได้หมด เร่ิมท ำกำรทดลองเมื่อสกุรมีน ำ้หนกัเฉลี่ย 

39 กิโลกรัม และสิน้สดุกำรทดลอง เม่ือสกุรมีน ำ้หนกัเฉลี่ย 100 กิโลกรัม 

การเตรียมอาหารทดลอง  

 1. ใช้หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 ท่ีอำยุ 60 วัน ตัดและน ำมำผึ่งเพ่ือลดควำมชืน้ให้เหลือประมำณ  65-75 

เปอร์เซน็ต์ น ำมำหัน่ด้วยเคร่ืองหัน่หญ้ำสดให้มีขนำดประมำณ 1-2 เซนติเมตร บรรจใุสถ่งัพลำสติกแบบมีฝำลอ็ค อดัให้

แน่นเพ่ือไลอ่ำกำศออกให้หมด เก็บไว้ในท่ีร่ม ประมำณ 21 วนั จงึน ำไปให้สตัว์กิน 

 2. กำรเตรียมอำหำรส ำหรับสกุรกลุ่มท่ี 2 ชัง่อำหำรข้น และหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หมกั ในสดัส่วนอำหำรข้น 90 

% และหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หมกั 10 % โดยน ำ้หนกัสด จ ำนวนตำมปริมำณท่ีค ำนวณไว้น ำมำผสมคลกุเคล้ำให้เข้ำกนั

ก่อนน ำไปใช้เลีย้งสกุร ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนักำรเลือกกินอำหำรของสกุร โดยท ำกำรผสมทกุวนัเพ่ือป้องกนักำรเกิดเชือ้รำ 
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การบันทกึข้อมูล 

 ท ำกำรชัง่น ำ้หนกัสกุรเม่ือเร่ิมทดลองและสิน้สดุกำรทดลองเป็นรำยตวั บนัทกึปริมำณอำหำรที่ให้และเหลือของ

แตล่ะคอก เพ่ือค ำนวณปริมำณอำหำรที่กินได้เฉลี่ยตอ่วนั ค ำนวณประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร และต้นทนุคำ่อำหำร 

สุ่มเก็บตวัอย่ำงอำหำรข้น  หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หมกั และอำหำรส ำเร็จรูปผสมหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หมกั เพ่ือ

ด ำเนินกำรวิเครำะห์ค่ำวตัถุแห้ง โปรตีน ไขมนั เย่ือใย เถ้ำ และไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก ด้วยวิธี Proximate analysis 

และวิเครำะห์สภำพควำมเป็นกรด-ด่ำง และ Volatile fatty acid ของหญ้ำหมกั (AOAC, 1965) หลงัโครงกำรสิน้สดุลง 

ท ำกำรสมัภำษณ์เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ถงึทศันะคติและกำรยอมรับของเกษตรกรในกำรใช้หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 

1 หมกั ทดแทนอำหำรข้นลีย้งสกุรขนุ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรทดลองมำวิเครำะห์หำควำมแปรปรวน  (Analysis of Variance) ของค่ำเฉลี่ย โดย 

Student t’test(Steel and torrie,1980) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการทดลองที่ 1 

ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง 

 จำกตำรำงท่ี 1 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงโภชนะของหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หมกั พบวำ่มีปริมำณวตัถุ

แห้ง, โปรตีน, ไขมนั, เย่ือใย, เถ้ำ และไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก เท่ำกบั 17.96, 9.58, 1.92, 39.09, 11.41 และ 20.04 

เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดบั(ตำรำงท่ี1) และเม่ือวิเครำะห์คณุภำพของหญ้ำหมกั โดยพิจำรณำจำกสภำพควำมเป็นกรด-ดำ่ง, 

และปริมำณกรดไขมนัระเหยได้(Volatile fatty acid ) พบวำ่หญ้ำหมกัท่ีใช้ในกำร 

ทดลองมีสภำพควำมเป็นกรด-ดำ่ง เท่ำกบั 5.1มีกรดแลคติก อะซีติก และบิวทรีริค เท่ำกบั 2.76, 4.01 และ 1.8 

เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั จดัเป็นหญ้ำหมกัคณุภำพปำนกลำง 
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง(% DM) 

หมำยเหต ุ: DM=Dry matter, CP=Crude Protein, EE=Ether extract , CF=Crude fiber, NFE= Nitrogen free extract  

  : วิเครำะห์โดยห้องปฏิบตัิกำรศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์นครรำชสมีำ 

 

อำหำรข้นสุกรรุ่น และสุกรขุน มีวัตถุแห้ง,โปรตีน, ไขมัน, เย่ือใย, เถ้ำ และไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก เท่ำกับ 

85.68, 16.61, 3.27, 3.66, 6.87 และ 55.27 เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดบั และอำหำรข้นสกุรขนุ เท่ำกบั 88.10, 13.47, 4.72, 

4.00, 8.58, และ 57.33 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั มีองค์ประกอบทำงโภชนะใกล้เคียงกบัคำ่ท่ีค ำนวณไว้ 

 อำหำรผสมระหว่ำงอำหำรข้น 90 % และหญ้ำหมัก 10 % โดยน ำ้หนักสด จำกผลกำรวิเครำะห์ ตำรำงท่ี 1 

พบว่ำมีวตัถุแห้ง,โปรตีน, ไขมัน, เย่ือใย และไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก เท่ำกับ 81.90, 13.10, 3.00, 7.10 และ 44.90 

เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั 

น า้หนักตัวและอัตราการเจริญเตบิโต 

 น ำ้หนักตวัของสุกรในแต่ละกลุ่มกำรทดลองจำกตำรำงท่ี  2 พบว่ำสุกรท่ีได้รับอำหำรข้นร่วมกับหญ้ำหมกัมี

น ำ้หนักสุดท้ำย 106.10 กิโลกรัม/ตวั สูงกว่ำ(p < 0.05) สุกรกลุ่มท่ีได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว มีน ำ้หนักสุดท้ำย 

96.10 กิโลกรัม/ตวั  เช่นเดียวกบัอตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวนั พบว่ำกลุ่มสกุรที่ได้รับอำหำรข้นร่วมกบัหญ้ำหมกัมี

อตัรำกำรเจริญเติบสงูสุดท่ี 804 กรัม/ตวั/วนั สงูกว่ำ(p < 0.05) สกุรกลุ่มท่ีได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว มีอตัรำกำร

เจริญเติบโตเฉลี่ย 702 กรัม/ตวั/วนั แตกต่ำงจำกรำยงำนของ ณัฐกำนต์ และคณะ(2555) ท่ีพบวำ่กำรเสริมหญ้ำหมกัท่ี

ระดบั 10 % โดยน ำ้หนักแห้งทดแทนอำหำรข้นในสุกรพืน้เมือง มีอัตรำกำรเจริญเติบโตไม่แตกต่ำงจำกกลุ่มท่ีได้รับ

อำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว และรำยงำนของสมุน และคณะ(2531) ท่ีใช้หญ้ำขนสดทดแทนอำหำรข้นท่ีระดบั 10 % โดย

อำหำรทดลอง DM CP EE CF Ash NFE pH Lactic 

acid 

acetic 

acid 

Butyric 

acid 

อำหำรสกุรรุ่น 

อำหำรสกุรขนุ 

หญ้ำหมกั 

หญ้ำหมกั+อำหำรข้น 

85.68 

88.10 

17.96 

81.90 

16.61 

13.42 

9.58 

13.10 

3.27 

4.72 

1.92 

3.00 

3.66 

4.00 

39.09 

7.10 

6.87 

8.58 

11.41 

- 

55.27 

57.33 

20.04 

44.90 

- 

- 

5.10 

- 

- 

- 

2.76 

- 

- 

- 

4.01 

- 

- 

- 

1.80 

- 
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น ำ้หนกัสดเลีย้งสกุรขนุ พบวำ่มีอตัรำกำรเจริญไม่แตกตำ่งจำกกลุม่ท่ีได้รับอำหำรข้น  อำจเน่ืองจำกวำ่ในกำรศกึษำครัง้

นีใ้ช้หลกักำรจ ำกัดอำหำรข้น 10 % ซึ่ง Ygwn and Onyimonyi(2009) รำยงำนว่ำไม่มีผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโต

ของสกุรขนุ แต่ในกำรทดลองนีม้ีกำรใช้หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หมกั 10 % โดยน ำ้หนกัสดทดแทนอำหำรข้นท่ีลดลงไป 

ซึ่งคำดว่ำ สุกรสำมำรถย่อยเย่ือใยจำกหญ้ำหมักได้ดีกว่ำหญ้ำสด เน่ืองจำกกรดแลคติกท่ีมีอยู่ในหญ้ำหมัก จะเป็น

ตวักระตุ้นระบบภมูิคุ้มกนัให้กบัร่ำงกำย และช่วยให้ระบบกำรย่อยอำหำรดีขึน้ (Danielsenet al.,1999)  

นอกจำกนีก้ลิ่นและรสชำติของหญ้ำหมกัท่ีผสมใอำหำรข้นยงัช่วยกระตุ้นกำรกินของสกุร ท ำให้กินอำหำรได้เพ่ิมขึน้ จงึ

ท ำให้สกุรมีกำรเจริญเติบโตเพ่ิมขึน้ด้วย  

ปริมาณอาหารที่กนิได้ 

 สุกรท่ีได้รับอำหำรข้นร่วมกับหญ้ำหมกั มีปริมำณอำหำรท่ีกินได้สูงกว่ำกลุ่มท่ีกินอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว 

โดยมีปริมำณอำหำรท่ีกินได้คิดเป็นวตัถุแห้งเฉลี่ย 2.60 และ 2.13 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั ตำมล ำดบั(ตำรำงท่ี 2)  ทัง้นี ้

อำจเน่ืองมำจำกหญ้ำหมกัท่ีใช้ในกำรทดลอง มีกลิ่นหอม และรสชำติท่ีดี จำกกรดแลคติกท่ีเกิดขึน้จำกกระบวนกำร

หมกั(อษุณีย์ และคณะ, 2556) ซึง่ช่วยกระตุ้นกำรกินอำหำรของสกุร ดงันัน้กำรที่เกษตรกรให้อำหำรอย่ำงเตม็ท่ี จึงท ำ

ให้สกุรกลุ่มท่ีได้รับอำหำรข้นร่วมกบัหญ้ำหมกักินอำหำรข้นได้มำกกวำ่สกุรกลุ่มท่ีได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว  โดย

ปริมำณอำหำรข้นท่ีกินได้คิดเป็นวตัถแุห้งเฉลี่ย  

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 

 สกุรที่ได้รับอำหำรข้นร่วมกบัหญ้ำหมกั มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเท่ำกบั 3.23 ใกล้เคียงกบัสกุรกลุ่มท่ี

ได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว ซึง่มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเท่ำกบั 3.03 (ตำรำงท่ี2) แสดงวำ่สกุรขนุสำมำรถ

ใช้ประโยชน์จำกอำหำรท่ีมีส่วนผสมของหญ้ำหมกั 10 % โดยน ำ้หนักสด ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ใกล้เคียงกับกำรใช้

อำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว สอดคล้องกับกำรทดลองของณัฐกำนต์ และคณะ (2555) ท่ีใช้หญ้ำหมกัทดแทนอำหำรข้น 

10 % โดยน ำ้หนกัแห้ง ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรไมแ่ตกตำ่งจำกสกุรกลุม่ท่ีได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว 

 

ตารางที่ 2 สมรรถนะการผลิตและต้นทุนการผลิตของสุกรที่ใช้หญ้าหมักทดแทนอาหารข้น 

ข้อมลู อำหำรข้น อำหำรข้น + 

หญ้ำหมกั 

SEM P-value 

จ ำนวนสตัว์ทดลอง, ตวั 10 10 - - 
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น ำ้หนกัเร่ิมทดลอง, กก./ตวั 

น ำ้หนกัสิน้สดุทดลอง, กก./ตวั 

น ำ้หนกัเพ่ิม, กก./ตวั 

ระยะเวลำทดลอง, วนั 

อตัรำกำรเจริญเติบโต, ก/ต/ว 

ปริมำณอำหำรที่กินได้, กก./ตวั 

กินอำหำรได้เฉลี่ย, กก./ตวั/วนั 1/ 

     - อำหำรข้นสกุรรุ่น, กก./ตวั/วนั 

     - อำหำรข้นสกุรขนุ, กก./ตวั/วนั 

     - หญ้ำหมกั, กก./ตวั/วนั 

ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร 

ปริมำณโปรตีนท่ีได้รับ, ก/ต/ว 

 

35.70 

96.10b 

60.40b 

86 

702b 

183.18 

2.13 

1.48 

0.65 

- 

3.03 

333 

 

37.00 

106.10a  

69.10 

86a  

804a 

223.60 

2.60 

1.66 

0.89 

0.05 

3.23 

400 

 

3.30 

8.05 

8.86 

- 

0.14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

0.3773 

0.0096 

0.0321 

- 

0.0321 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

หมำยเหต ุ 1/ ปริมำณอำหำรที่กินได้โดยน ำ้หนกัแห้ง. 

              - SEM = Standard error of the mean 

              - คำ่เฉลี่ยท่ีมีอกัษรตำ่งกนัในบรรทดัเดียวกนัมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p < 0.05) 
ต้นทุนและผลตอบแทน 

 เม่ือคิดผลตอบแทนเบือ้งต้นจำกกำรเลีย้งสกุร โดยคิดเฉพำะค่ำอำหำร พบว่ำสกุรกลุ่มท่ีเลีย้งด้วยอำหำรข้น

ร่วมกับหญ้ำหมกั มีต้นทุนค่ำอำหำร 3,021.30 บำท สูงกว่ำ สุกรกลุ่มท่ีเลีย้งด้วยอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว มีต้นทุน

คำ่อำหำร 2,779.40 บำท เน่ืองจำกสกุรกินอำหำรได้มำกกว่ำ แตเ่ม่ือคิดต้นทนุคำ่อำหำรต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนกั 1 กิโลกรัม 

พบว่ำสุกรกลุ่มท่ีเลีย้งด้วยหญ้ำหมกัร่วมกับอำหำรข้น มีต้นทุนต ่ำกว่ำ สกุรกลุ่มทีเลีย้งด้วยอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว 

โดยมีคำ่เฉลี่ยเท่ำกบั 43.72 และ 46.01 บำท/กิโลกรัม ตำมล ำดบั สำมำรถลดต้นทนุคำ่อำหำรตอ่กำรเพ่ิมน ำ้หนกัตวัลง
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ได้ 2.28 บำท/กิโลกรัม และเม่ือคิดค่ำใช้จ่ำยเฉพำะค่ำอำหำรแล้ว พบว่ำสกุรกลุ่มท่ีเลีย้งด้วยหญ้ำหมกัร่วมกบัอำหำร

ข้น มีก ำไรสงูกวำ่ สกุรกลุม่ทีเลีย้งด้วยอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว ประมำณ 428.10 บำท/ตวั 

 

ตารางที่ 3 ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของสุกรที่ใช้หญ้าหมักทดแทนอาหารข้น 

ข้อมลู อำหำรข้น อำหำรข้น + หญ้ำหมกั 

จ ำนวนสตัว์ทดลอง, ตวั 

น ำ้หนกัเร่ิมทดลอง, กก./ตวั 

น ำ้หนกัสิน้สดุทดลอง, กก./ตวั 

น ำ้หนกัเพ่ิม, กก./ตวั 

ระยะเวลำทดลอง, วนั 

ปริมำณอำหำรที่กินได้, กก./ตวั 1/ 

     - อำหำรข้น, กก./ตวั 2/ 

     - หญ้ำหมกั, กก./ตวั 3/ 

ต้นทนุคำ่อำหำร, บำท/ตวั 

ต้นทนุคำ่อำหำรตอ่กำรเพ่ิมน ำ้หนกั 1 กก. 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสกุรมีชีวิต, บำท/ตวั 4/ 

ก ำไร, บำท/ตวั 5/ 

ก ำไรที่เพ่ิมขึน้, บำท/ตวั 

10 

35.70 

96.10 

60.40 

86 

213.80 

213.80 

- 

2,779.40 

46.01 

6,438.70 

3,659.30 

- 

10 

37.00 

106.10 

69.10 

86 

253.90 

228.50 

25.40 

3,021.30 

43.72 

7,108.70 

4,087.40 

428.10 

หมำยเหต ุ 1/ ปริมำณอำหำรที่กินได้(โดย As fed) 

                 2/ อำหำรข้นรำคำ 13.00 บำท/กก. 

                 3/ หญ้ำหมกัรำคำ 2.00 บำท/กก. 

                 4/ รำคำจ ำหน่ำยสกุรมีชีวติ 67 บำท/กิโลกรัม  

                 5/ ก ำไรคิดเฉพำะต้นทนุคำ่อำหำร  
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ทศันคติของเกษตรกร 

 หลงัจำกโครงกำรสิน้สดุลง ได้มีกำรสอบถำมเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ถึงปัญหำ อปุสรรค ทศันคติและกำร

ยอมรับของเกษตรกรตอ่กำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุรร่วมกบัอำหำรข้น เกษตรกรได้แสดงทศันคติดงันี ้

 1. ทศันคติ ตอ่ควำมสะดวกและควำมยุ่งยำกในกำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุร 

    1.1 กำรเก็บรักษำหญ้ำหมกั เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ให้ควำมเห็นว่ำ กำรผลิตหญ้ำหมกัในถงัพลำสติก

แบบมีฝำล็อค ท ำให้ได้หญ้ำหมักท่ีมีคุณภำพดีและเก็บรักษำไว้ได้เป็นเวลำนำน ไม่มีกำรร่ัวซึม และป้องกันกำรเข้ำ

ท ำลำยของนก หนไูด้ นอกจำกนีย้งัประหยดัพืน้ท่ีในกำรเก็บรักษำ และสะดวกในกำรน ำไปเปิดใช้เลีย้งสกุร 

     1.2 กำรจดัสดัสว่นอำหำรข้นและหญ้ำหมกัก่อนน ำไปเลีย้งสกุร เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ให้ควำมเห็นว่ำ 

มีควำมยุ่งยำกและไม่สะดวก เพรำะสิน้เปลืองแรงงำน และเสียเวลำในกำรชั่งอำหำรข้น หญ้ำหมกั และน ำมำผสม

คลกุเคล้ำให้เข้ำกนั ก่อนน ำไปใช้เลีย้งสกุรทกุวนั 

 2. ทศันคติตอ่ควำมชอบกินหญ้ำหมกัของสกุร 

  เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ให้ควำมเห็นว่ำ สกุรชอบกินหญ้ำหมกัมำก เน่ืองจำกหญ้ำหมกัท่ีใช้ในกำรทดลอง 

มีคุณภำพดี กลิ่นหอม รสชำติดี นอกจำกนีสุ้กรกลุ่มท่ีได้รับอำหำรข้นร่วมกับหญ้ำหมัก สำมำรถกินอำหำรข้นได้

มำกกวำ่ สกุรกลุม่ท่ีได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว 

 3. ทศันคติตอ่กำรเจริญเติบโตของสกุร 

 เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ให้ควำมเห็นว่ำ สุกรกลุ่มท่ีเลีย้งด้วยอำหำรข้นร่วมกับหญ้ำหมัก มีอัตรำกำร

เจริญเติบโต ดีกว่ำสุกรกลุ่มท่ีได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว นอกจำกนีจ้ำกกำรสงัเกตพบว่ำ สุกรมีสุขภำพดี ไม่มี

อำกำรท้องเสียตลอดกำรทดลอง และมลูสกุรมีกลิ่นเหมน็น้อยกวำ่สกุรกลุม่ท่ีได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว 

 4. ทศันคติตอ่กำรลดต้นทนุคำ่อำหำร 

 เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ให้ควำมเห็นว่ำ กำรใช้หญ้ำหมกัทดแทนอำหำรอำหำรข้น 10 เปอร์เซ็นต์ โดย

น ำ้หนักสดเลี ย้งสุกร เมื่อคิดต้นทุนเบื อ้งต้นเฉพำะค่ำอำหำร  พบว่ำมี ต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนัก  

1 กิโลกรัม เท่ำกับ 43.72 บำทต่อกิโลกรัม ต ่ำกว่ำกำรใช้อำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว ซึ่งมีต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรเพ่ิม

น ำ้หนกั 1 กิโลกรัม เท่ำกบั 46.01 บำทตอ่กิโลกรัม ลดลงประมำณ 2.28 บำทตอ่กิโลกรัม 
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 5. ทศันคติตอ่ควำมมัน่ใจในกำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุรตอ่ไปหลงัสิน้สดุโครงกำร 

 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ให้ควำมเห็นวำ่ ถึงแม้ว่ำกำรใช้หญ้ำหมกัทดแทนอำหำรอำหำรข้น 10 เปอร์เซ็นต์ 

โดยน ำ้หนกัสดเลีย้งสกุร มีผลท ำให้สกุรมีอตัรำกำรเจริญเติบโต และสขุภำพท่ีดีกวำ่ และสำมำรถลดต้นทนุคำ่อำหำรได้

ก็ตำม แต่ในทำงปฏิบัติยังมีควำมยุ่งยำก ไม่สะดวก และสิน้เปลืองแรงงำนในกำรเตรียมหญ้ำหมัก กำรจัดสัดส่วน

อำหำรข้นและหญ้ำหมกัก่อนน ำเลีย้งสกุร ดงันัน้เกษตรกรจึงยงัขำดควำมมัน่ใจในกำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุรต่อไปหลงั

สิน้สดุโครงกำร 

ผลการทดลองที่ 2 

 จำกตำรำงท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงโภชนะของหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 หมกั พบวำ่มีปริมำณวตัถุ

แห้ง, โปรตีน, ไขมนั, เย่ือใย, เถ้ำ และไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก เท่ำกับ 21.40, 7.60, 1.60, 40.80, 7.70 และ 20.70 

เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดับ และเมื่อวิเครำะห์คุณภำพของหญ้ำหมัก โดยพิจำรณำจำกสภำพควำมเป็นกรด-ด่ำง, และ

ปริมำณกรดไขมนัระเหยได้ (Volatile fatty acid ) พบวำ่ หญ้ำหมกัท่ีใช้ในกำรทดลองมีสภำพควำมเป็นกรด-ดำ่งเท่ำกบั 

4.00  มีกรดแลคติก อะซีติก และบิวทรีริค เท่ำกับ 5.70, 1.30 และ 0.80 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ จัดเป็นหญ้ำหมัก

คณุภำพปำนกลำง 

 

ตารางที่ 4 ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง(% DM) 

หมำยเหต ุ: DM=Dry matter, CP=Crude Protein, EE=Ether extract, CF=Crude fiber, NFE= Nitrogen free extract 

           : วิเครำะห์โดยห้องปฏิบตักิำรศนูย์วิจยัและพฒันำอำหำรสตัว์นครรำชสีมำ 
 

 

อำหำรทดลอง DM CP EE CF Ash NFE pH Lactic 

acid 

acetic 

acid 

Butyri

c 

acid 

อำหำรสกุรขนุ 

หญ้ำหมกั 

หญ้ำหมกั+อำหำรข้น 

88.02 

21.40 

81.36 

18.77 

7.60 

17.65 

7.11 

1.60 

6.56 

3.49 

48.80 

8.02 

6.25 

7.70 

6.39 

63.38 

20.70 

59.11 

- 

4.00 

- 

- 

5.70 

- 

- 

1.30 

- 

- 

0.80 

- 
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อำหำรข้นท่ีใช้เลีย้งสกุรขนุตลอดกำรทดลอง เกษตรกรใช้อำหำรข้นผสมขึน้เอง ซึง่ประกอบด้วยหวัอำหำรสกุรขนุจ ำนวน 

20 กิโลกรัม ปลำยข้ำวจ ำนวน 35 กิโลกรัม และร ำละเอียดจ ำนวน 45 กิโลกรัม ผล 

กำรวิเครำะห์ พบวำ่มีคำ่วตัถแุห้ง,โปรตีน, ไขมนั, เย่ือใย, เถ้ำ และไนโตรเจนฟรีเอก็ซ์แทรก เท่ำกบั 88.02, 18.77, 7.11, 

3.49, 6.25 และ 63.38 เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โปรตีนตำมสภำพท่ีให้สุกรกิน(ควำมชืน้ 12 %) 

เท่ำกบั 16.50 % ใกล้เคียงกบัโปรตีนที่ค ำนวณไว้ (16.20 เปอร์เซน็ต์) 

 อำหำรผสมระหว่ำงอำหำรข้น 90 % และหญ้ำหมัก 10 % โดยน ำ้หนักสด จำกผลกำรวิเครำะห์ ตำรำงท่ี 1 

พบว่ำมีวตัถุแห้ง,โปรตีน, ไขมัน, เย่ือใย, เถ้ำ และไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรก เท่ำกับ 81.36, 17.65, 16.56, 8.02, 6.39 

และ 59.11 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั 

 

น า้หนักตัวและอัตราการเจริญเตบิโต 

 จำกตำรำงท่ี 5 พบว่ำสกุรกลุ่มท่ี 1 และ 2 มีน ำ้หนกัเพ่ิมตลอดกำรทดลองเฉลี่ย106.10 และ 109.75 กก./ตวั 

และมีอตัรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ย 671 และ 723 กรัม/ตวั/วนั ตำมล ำดบั แตกตำ่งกนัอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ(p > 

0.05) ในกำรทดลองท่ี 2 นี ้จะเห็นวำ่กำรทดแทนอำหำรข้นด้วยหญ้ำหมกัท่ีระดบั 10 เปอร์เซน็ต์ โดยน ำ้หนกัสด ไมม่ีผล

ตอ่อตัรำกำรเจริญเติบโตของสกุร สอดคล้องกบัรำยงำนของ ณฐักำนต์ และคณะ(2555) ในกำรใช้หญ้ำหมกัท่ีระดบั 10 

% โดยน ำ้หนกัแห้ง ทดแทนอำหำรข้นในสกุรพืน้เมือง และรำยงำนของสมุน และคณะ(2531) กำรใช้หญ้ำขนสดทดแทน

อำหำรข้นท่ีระดบั 10 % โดยน ำ้หนกัสดเลีย้งสกุรขนุ พบวำ่มีอตัรำกำรเจริญไมแ่ตกตำ่งจำกกลุม่ท่ีได้รับอำหำรข้น แตจ่ะ

แตกตำ่งจำกกำรทดลองท่ี 1 เน่ืองจำกเกษตรกรรำยนีม้ีกำรควบคมุให้สกุรทัง้ 2 กลุม่ กินอำหำรใกล้เคียงกนั 

 

ปริมาณอาหารที่กนิได้ 

 ปริมำณอำหำรท่ีกินได้ เมื่อคิดเป็นวตัถุแห้งของสุกรทัง้สองกลุ่ม จำกตำรำงท่ี 5 พบว่ำสุกรกลุ่มท่ี 2 ท่ีได้รับ

อำหำรข้นร่วมกับหญ้ำหมกั มีปริมำณอำหำรท่ีกินได้เฉลี่ย 2.40 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั ต ่ำกว่ำ (p > 0.05) สุกรกลุ่มท่ี

ได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว มีปริมำณอำหำรท่ีกินได้เฉลี่ย 2.63 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั เน่ืองจำกกำรใช้หญ้ำหมัก

ทดแทนอำหำรข้น 10 เปอร์เซ็นต์โดยน ำ้หนักสด แต่เมื่อคิดเป็นน ำ้หนักแห้งของอำหำรผสมแล้วจะมีวตัถุแห้งต ่ำกว่ำ

อำหำรข้น (ตำรำงท่ี 4) จึงท ำให้สกุรกลุม่ท่ี 2 ซึง่ได้รับอำหำรข้นร่วมกบัหญ้ำหมกั มีปริมำณอำหำรที่กินได้ต่อวนัต ่ำกว่ำ

สกุรกลุม่ท่ี 1 ซึง่ได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว 
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ตารางที่ 5 สมรรถนะการผลิตของการเลีย้งสุกรที่ใช้หญ้าหมักทดแทนอาหารข้น 

ข้อมลูที่ศกึษำ อำหำรข้น อำหำรข้น + หญ้ำหมกั SEM P-value 

จ ำนวนสตัว์ทดลอง, ตวั 

น ำ้หนกัเร่ิมทดลอง, กก./ตวั 

น ำ้หนกัสิน้สดุทดลอง, กก./ตวั 

น ำ้หนกัเพ่ิม, กก./ตวั 

ระยะเวลำทดลอง, วนั 

อตัรำกำรเจริญเติบโต, ก/ต/ว 

ปริมำณอำหำรที่กินได้1, กก./ตวั 

กินอำหำรได้เฉลี่ย, กก./ตวั/วนั 

     - อำหำรข้น 2, กก./ตวั/วนั 

     - หญ้ำหมกั 3, กก./ตวั/วนั 

ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร 

 

8 

39.80 

106.10 

66.37 

99 

671 

260.37 

2.63 

2.63 

- 

3.92 

 

8 

38.20 

109.75 

71.55 

99 

723 

237.99 

2.40 

2.34 

0.06 

3.32 

 

- 

2.39 

2.65 

3.58 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

0.654 

0.350 

0.325 

- 

0.325 

- 

- 

- 

- 

 

 
หมำยเหต ุ1/  ปริมำณอำหำรท่ีกินได้โดยน ำ้หนกัแห้ง. 

             - SEM = Standard error of the mean 

             - คำ่เฉลีย่ที่มอีกัษรตำ่งกนัในบรรทดัเดียวกนัมีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p < 0.05) 

 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 

 ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรของสุกรทัง้สองกลุ่ม จำกตำรำงท่ี 4 พบว่ำสกุรท่ีได้รับอำหำรข้นร่วมกบัหญ้ำ

หมกั มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเท่ำกบั 3.32 ดีกวำ่ สกุรกลุม่ท่ีได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว ซึง่มีประสิทธิภำพ

กำรเปลี่ยนอำหำรเท่ำกบั 3.92 แสดงว่ำสุกรขุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกอำหำรท่ีมีส่วนผสมของหญ้ำหมกั 10 % โดย

น ำ้หนักสดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นีอ้ำจเน่ืองมำจำกกรดแลคติกท่ีมีอยู่ในหญ้ำหมัก จะเป็นตัวกระตุ้ นระบบ

ภมูิคุ้มกนัให้กบัร่ำงกำย และช่วยให้ระบบกำรย่อยอำหำรดีขึน้ (Danielsen et al., 1999) จงึท ำให้สกุรกลุ่มท่ีได้รับหญ้ำ

หมกัมีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรที่ดีกวำ่ 

ต้นทุนและผลตอบแทน 

 เม่ือคิดผลตอบแทนจำกกำรเลีย้งสกุร โดยคิดเฉพำะคำ่อำหำรจำกตำรำงท่ี 6 พบวำ่สกุรกลุม่ท่ีเลีย้งด้วยอำหำร

ข้น มีต้นทุนค่ำอำหำร 3,704.75 บำท/ตวั สงูกว่ำ สกุรกลุ่มท่ีเลีย้งด้วยหญ้ำหมกัร่วมกบัอำหำรผสม มีต้นทุนค่ำอำหำร 



560 
 

3,348.93 บำท/ตวั  แตเ่ม่ือคิดต้นทนุคำ่อำหำรต่อกำรเพ่ิมน ำ้หนกั 1 กิโลกรัม พบวำ่สกุรกลุม่ทีเลีย้งด้วยอำหำรข้นเพียง

อย่ำงเดียว มีต้นทุนสูงกว่ำสุกรกลุ่มท่ีเลีย้งด้วยหญ้ำหมกัร่วมกับอำหำรข้น เท่ำกับ 55.88 และ 46.90 บำท/กิโลกรัม 

ตำมล ำดบั โดยสกุรกลุม่ท่ีเลีย้งด้วยหญ้ำหมกัร่วมกบัอำหำรข้น  มีต้นทนุคำ่อำหำรตอ่กำรเพ่ิมน ำ้หนกั 1 กิโลกรัม ลดลง 

8.98 บำท/กิโลกรัม และเมื่อหกัค่ำใช้จ่ำยเฉพำะคำ่อำหำรแล้ว  พบว่ำสกุรกลุ่มท่ีเลีย้งด้วยหญ้ำหมกัร่วมกบัอำหำรผสม 

มีก ำไรสงูกวำ่ สกุรกลุม่ทีเลีย้งด้วยอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว ประมำณ 620.42 บำท/ตวั 

 

ตารางที่ 6 ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิการเลีย้งสุกรโดยใช้หญ้าหมักทดแทนอาหารข้น 

ข้อมลูที่ศกึษำ อำหำรข้น อำหำรข้น + หญ้ำหมกั 

จ ำนวนสตัว์ทดลอง, ตวั 

น ำ้หนกัเร่ิมทดลอง, กก./ตวั 

น ำ้หนกัสิน้สดุทดลอง, กก./ตวั 

น ำ้หนกัเพ่ิม, กก./ตวั 

ระยะเวลำทดลอง, วนั 

ปริมำณอำหำรที่กินได้, กก./ตวั 1/ 

     - อำหำรข้น,กก./ตวั 2/ 

     - หญ้ำหมกั,กก./ตวั 3/ 

ต้นทนุคำ่อำหำร, บำท/ตวั 

ต้นทนุคำ่อำหำรตอ่กำรเพ่ิมน ำ้หนกั 1 กก. 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสกุรมีชีวิต, บำท/ตวั 4/ 

ก ำไร, บำท/ตวั 5/ 

ก ำไรที่เพ่ิมขึน้, บำท/ตวั 

8 

39.80 

106.10 

66.30 

99 

296.38 

296.38 

- 

3,704.75 

55.88 

6,684.30 

2,979.55 

- 

8 

38.90 

110.30 

71.40 

99 

290.20 

263.67 

26.53 

3,348.93 

46.90 

6,948.90 

3,599.97 

620.42 
หมำยเหต ุ1/  ปริมำณอำหำรที่กินได้(โดยAs fed) 

               2/ อำหำรข้นรำคำ 12.50 บำท/กก. 

               3/ หญ้ำหมกัรำคำ 2.00 บำท/กก. 

               4/ รำคำจ ำหน่ำยสกุรมีชีวิต 63 บำท/กิโลกรัม  

               5/ ก ำไรคิดเฉพำะต้นทนุคำ่อำหำร 
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ทศันคติของเกษตรกร 

 หลงัจำกโครงกำรสิน้สุดลง ได้มีกำรสอบถำมเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ถึงปัญหำ อุปสรรค ทัศนะคติและ

กำรยอมรับของเกษตรกรตอ่กำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุรร่วมกบัอำหำรข้น เกษตรกรได้แสดงทศันคติดงันี ้

 1. ทศันคติ ตอ่ควำมสะดวกและควำมยุ่งยำกในกำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุร 

 1.1 กำรเก็บรักษำหญ้ำหมกั เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ให้ควำมเห็นวำ่ กำรผลิตหญ้ำหมกัในถงัพลำสติก ท ำ

ให้ได้หญ้ำหมกัท่ีมีคณุภำพดีและเก็บรักษำไว้ได้เป็นเวลำนำน ไมม่ีกำรร่ัวซมึ สำมำรถป้องกนักำรเข้ำท ำลำยของนก หนู

ได้  และสำมำรถเปิดใช้เลีย้งสกุรได้สะดวก 

 1.2 กำรจัดสดัส่วนอำหำรข้นและหญ้ำหมกัก่อนน ำไปเลีย้งสุกร เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ให้ควำมเห็นว่ำ 

ไมม่ีควำมยุ่งยำก และมีควำมสะดวกในกำรผสมคลกุเคล้ำอำหำรข้นกบัหญ้ำหมกัเข้ำด้วยกนัได้เป็นอย่ำงดี 

 2. ทศันคติตอ่ควำมชอบกินหญ้ำหมกัของสกุร 

  เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ให้ควำมเห็นว่ำ สุกรชอบกินอำหำรข้นร่วมกับหญ้ำหมักได้ไม่แตกต่ำงกับกิน

อำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว 

 3. ทศันคติตอ่กำรเจริญเติบโตของสกุร 

 เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ให้ควำมเห็นวำ่ สกุรกลุม่ท่ีเลีย้งด้วยอำหำรข้นร่วมกบัหญ้ำหมกั มีกำร

เจริญเติบโตให้น ำ้หนกัตวัมำกกวำ่สกุรกลุม่ท่ีได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว จำกสงัเกตยงัพบวำ่ สกุรมีสขุภำพดี ไมม่ี

อำกำรท้องเสีย และมลูสกุรมีกลิ่นเหมน็น้อยกวำ่สกุรกลุม่ท่ีได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว 

 4. ทศันคติตอ่กำรลดต้นทนุคำ่อำหำร 

 เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ให้ควำมเห็นวำ่ มีควำมพงึพอใจอย่ำงมำกในกำรเลีย้งสกุร โดยใช้หญ้ำหมกั

ทดแทนอำหำรอำหำรข้น 10 เปอร์เซน็ต์ เม่ือเปรียบเทียบกบักำรเลีย้งด้วยอำหำรข้นอย่ำงเดียว เน่ืองจำกสำมำรถช่วย

ลดต้นทนุคำ่อำหำรได้ประมำณ 8.98 บำทตอ่กำรเพ่ิมน ำ้หนกั 1 กิโลกรัม  

 5. ทศันคติตอ่ควำมมัน่ใจในกำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุรตอ่ไปหลงัสิน้สดุโครงกำร 

 เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ให้ควำมเห็นวำ่ กำรใช้หญ้ำหมกัทดแทนอำหำรอำหำรข้น 10 เปอร์เซน็ต์ โดย

น ำ้หนกัสดเลีย้งสกุร มีผลท ำให้สกุรมีอตัรำกำรเจริญเติบโต และสขุภำพท่ีดีกวำ่ และสำมำรถลดต้นทนุค่ำอำหำรได้ 

ดงันัน้เกษตรกรจงึมีควำมมัน่ใจในกำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุรตอ่ไปหลงัสิน้สดุโครงกำร 
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สรุปผลการทดลอง 

 จำกผลกำรทดลอง กำรใช้หญ้ำหมกัทดแทนอำหำรข้น 10 % โดยน ำ้หนกัสด เลีย้งสกุรพนัธุ์ทำงกำรค้ำ ในช่วง

น ำ้หนกั 36-100 กิโลกรัม ในฟำร์มเกษตรกรพอสรุปได้ดงันี ้

 1. กำรให้สุกรกินอำหำรข้นร่วมกับหญ้ำหมักอย่ำงเต็มท่ี  พบว่ำสุกรจะกินอำหำรได้มำกกว่ำสุกรกลุ่มท่ีกิน

อำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว ทัง้นีเ้น่ืองจำกหญ้ำหมกัมีกลิ่นหอม รสชำติดี และกรดแลคติกในหญ้ำหมกัจะช่วยกระตุ้นกำร

กินอำหำรของสกุร ท ำให้สกุรมีอตัรำกำรเจริญเติบโตดีกว่ำ และมีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรใกล้เคียงกบัสกุรกลุ่ม

ท่ีได้รับอำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียว 

 2. เม่ือคิดต้นทนุและผลตอบแทนเบือ้งต้นจำกกำรเลีย้งสกุร โดยคิดเฉพำะคำ่อำหำรพบวำ่สกุรกลุม่ท่ีเลีย้งด้วย

หญ้ำหมกัร่วมกบัอำหำรข้น มีต้นทนุต ่ำกวำ่ แตม่ีก ำไรสงูกวำ่ สกุรกลุม่ทีเลีย้งด้วยอำหำรข้น 

เพียงอย่ำงเดียวประมำณ 428 – 620 บำทตอ่ตวั 

 3. เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพงึพอใจ ตอ่ควำมชอบกินหญ้ำหมกัของสกุร ซึง่มีแนวโน้มท ำให้มีอตัรำ

กำรเจริญเติบโต ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรและสุขภำพของสุกรท่ีดีกว่ำ ตลอดจนได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึน้ แต่

อย่ำงไรก็ตำมในฟำร์มสกุรขนำดกลำงเกษตรกรยงัไมม่ีควำมมัน่ใจในกำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุรในอนำคต เน่ืองจำกกำร

ปฏิบัติในฟำร์มขนำดใหญ่ยังมีควำมยุ่งยำก ไม่สะดวก และสิน้เปลืองแรงงำนในกำรเตรียมหญ้ำหมกั กำรจดัสดัส่วน

อำหำรข้นและหญ้ำหมกัก่อนน ำไปใช้เลีย้งสุกร แต่ในฟำร์มเกษตรกรรำยย่อยซึ่งมีแรงงำนเพียงพอ เกษตรกรมีควำม

มัน่ใจในกำรใช้หญ้ำหมกัเลีย้งสกุรในอนำคต 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จำกกำรทดลองกำรใช้หญ้ำหมกัทดแทนอำหำรข้น 10 เปอร์เซ็นต์ โดยน ำ้หนกัสด เลีย้งสกุรช่วงน ำ้หนกั 36 – 

100 กิโลกรัม มีควำมเหมำะสมกับฟำร์มเกษตรกรรำยย่อย ทัง้นีเ้น่ืองจำกเกษตรกรมีแรงงำนเพียงพอ ไม่ยุ่งยำกและ

สะดวกในกำรใช้หญ้ำหมกัผสมกบัอำหำรข้นเลีย้งสกุร แต่ในฟำร์มขนำดกลำงยังไม่มีควำมมัน่ใจในกำรใช้หญ้ำหมกั

เลีย้งสกุร เน่ืองจำกในฟำร์มขนำดใหญ่เคร่ืองมือในกำรผสมอำหำรเป็นกำรออกแบบส ำหรับกำรผสมวตัถดุิบอำหำรสตัว์

ท่ีมลีกัษณะแห้ง ดงันัน้กำรใช้หญ้ำหมกัผสมกบัอำหำรข้นก่อนน ำไปเลีย้งสกุร จงึไมส่ะดวกและสร้ำงควำมยุ่งยำกให้แก่

ฟำร์มขนำดกลำงขึน้ไป 

ดงันัน้จึงควรมีกำรศกึษำถึงต้นทุนและควำมเป็นไปได้ ในกำรใช้เคร่ืองผสมอำหำรผสมเสร็จ เพ่ือใช้ผสมหญ้ำ

หมกักบัอำหำรข้นก่อนน ำไปใช้เลีย้งสกุรขนุในฟำร์มขนำดกลำงและขนำดใหญ่ตอ่ไป 
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การท าไวรัสโรคปากและเท้าเป่ือยให้เข้มข้นโดยใช้เคร่ืองกรอง 
แบบเมมเบรนเส้นใยกลวงชนิดโพลีซัลโฟน 

 
อมรรัตน์ สวสัดิ์สิงห์1    กิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย2 

 
บทคัดย่อ 

 
 ศกึษำกำรท ำไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยไทป์โอ189 ให้เข้มข้นด้วยเคร่ืองกรองแบบเมมเบรนเส้นใย

กลวงชนิดโพลีซลัโฟนท่ี MWCO 100,000 และ 500,000 ดำลตนั โดยเก็บตวัอย่ำงก่อนกำรกรองและที่ควำมเข้มข้น 

40 และ 100 เท่ำ น ำมำหำปริมำณอนุภำค 146S ด้วยวิธี  sucrose density gradient ultracentrifugation เพื่อ

เปรียบเทียบค่ำเปอร์เซ็นต์ recovery และหำปริมำณโปรตีนด้วยวิธี Lowry method  เพ่ือเปรียบเทียบค่ำเปอร์เซ็นต์ 

purity พบวำเปอร์เซ็นต์ recovery ของอนุภำค 146S หลงัผ่ำนเคร่ืองกรองท่ี MWCO 100,000 และ 500,000 ดำลตนั 

ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญั (p >  0.05) ส ำหรับค่ำ purity พบว่ำท่ี MWCO 500,000 มีเปอร์เซ็นต์ purity สูง

กว่ำท่ี MWCO 100,000 อย่ำงมีนยัส ำคญั (p < 0.05) กำรทดลองครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่ำเคร่ืองกรองแบบเมมเบรนเส้น

ใยกลวงชนิดโพลีซลัโฟน ที่ MWCO 500,000 ดำลตนัสำมำรถกรองไวรัสได้บริสทุธ์ิกว่ำท่ี MWCO 100,000 ดำลตนั 

ทัง้นีก้ำรเลือกใช้ MWCO ต้องค ำนงึถงึวตัถปุระสงค์ ปัจจยัอื่น ๆ รวมทัง้สภำวะในกำรกรองและควำมบริสทุธ์ิท่ีต้องกำร   

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : กำรกรอง ultrafiltration, เมมเบรนชนิดโพลีซลัโฟน, ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือย 

1 ส ำนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสีมำ 30130 

2 ศนูย์อ้ำงอิงโรคปำกและเท้ำเป่ือย ภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อ.ปำกชอ่ง จ.นครรำชสีมำ 30130 
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Concentration of foot and mouth disease virus by hollow fiber 
ultrafiltration using polysulfone membrane 

 
Amornrat Sawatsing1    Kingkarn Boonsuya Seeyo2 

 

 
Abstract 

 
   The concentration of foot and mouth disease virus (FMD) virus  type O189 by polysulfone 

hollow fiber ultrafiltration  was studied. Clarified FMD viral fluids were concentrated by ultrafiltration 

using the polysulfone membrane with molecular weight cutoff (MWCO) values of 100,000 and 500,000 

Daltons.  The samples were collected before the ultrafiltration process and after 40 and 100 times 

concentrations. The quantification of 146S particles by sucrose density gradient ultracentrifugation and 

total protein by Lowry method were carried out to determine recovery and purity of 146S particles. The 

recovery of 146S particles after ultrafiltration, at 40 and 100 times concentrations, using the  membrane 

with MWCO of 100,000 Daltons were found to be no significant difference with MWCO of 500,000 

Daltons.  For the purity, using MWCO 500,000 Daltons resulted in significantly higher purity than the 

MWCO of 100,000 Daltons.  This experiment indicated that the hollow fiber ultrafiltration using 

polysulfone membrane with higher MWCO tend to give a better purity concentrated virus than the lower 

MWCO. However, the selection of an appropriate membrane pore size requires the consideration of 

other factors including operating conditions and the purity requirement of the final product, for further 

pilot scale experiment. 

 

 

Key word:  hollow  fiber  ultrafiltration,  polysulfone  membrane,  foot  and  mouth  disease  virus 

1 Bureau of Veterinary Biologics, Pakchong, Nakhonratchasima 30130 

2 Regional Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease in South East Asia, National Institute of Animal Health, Pakchong, 

Nakhonratchasima 30130 
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บทน า 
 

                ส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สตัว์ผลิตวคัซีนโรคปำกและเท้ำเป่ือยด้วยวิธี  suspension cell culture 

method (Makarasen and Sinsuwonkwat, 1982)  ซึ ่งมีกระบวนกำรผลิตเร่ิมตัง้แต ่ กำรเพำะเลี ย้งเซลล์ 

BHK21C13 แบบแขวนลอย กำรเพำะและเพิ่มปริมำณไวรัส  กำรแยกส่วนน ำ้ไวรัสออกจำกกำกเซลล์ กำรท ำ

ไวรัสให้เข้มข้นและบริสุทธิ์ กำรท ำให้ไวรัสหมดฤทธ์ิในกำรก่อโรคและเก็บรักษำไวรัสที่เข้มข้นและบริสุทธ์ิใน

ไนโตรเจนเหลวท่ีอุณหภูมิ -198oC เพ่ือเก็บเป็นสต็อกแอนติเจนส ำหรับน ำไปผสมเป็นวคัซีน  กำรผลิตวคัซีนโรค

ปำกและเท้ำเป่ือยในปัจจุบันจะผลิตเป็นวคัซีนที่ มีควำมบริสุทธ์ิ (purified vaccine) สูงปรำศจำกกำรปนเปื้อน

ส่วน non structure protein, NSPs ของไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยตำมมำตรฐำน  World organization for 

animal health; OIE (2012) ทัง้นีว้คัซีนที่มีควำมบริสุทธิ์ส ูงจะต้องมีปริมำณอนุภำค 146S สูง ซึ ่ง Crowther 

(1986) พบว่ำอนุภำค146S และ 75S มีคุณสมบัติเป็น immunogen สำมำรถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดี 

ดงันัน้ในกระบวนกำรผลิตวคัซีนโดยเฉพำะขัน้ตอนกำรท ำไวรัสให้เข้มข้นและบริสุทธิ์เพื่อจัดเก็บเป็นสต๊อก

แอนติเจนและน ำไปผสมเป็นวคัซีนนัน้ จ ำเป็นต้องผลิตแอนติเจนท่ีมีปริมำณอนุภำค 146S มำกท่ีสุด เพ่ือให้ได้

วคัซีนท่ีมีประสิทธิภำพและให้ควำมคุ้มโรคสูง 

 กระบวนกำร ultrafiltration เป็นกระบวนกำรท ำควำมเข้มข้นโดยแยกสำรโมเลกุลใหญ่  โปรตีน 

เอนไซม์ รวมทัง้แบคทีเรียและจุลชีพอื่นๆ ออกจำกน ำ้และสำรโมเลกุลเล็กอื่นๆ ซึ่งอำศยัแรงดนัต ่ำเป็นแรงขับดนั

ให้ของเหลวเคลื่อนผ่ำนช่องว่ำงของเมมเบรนในกำรแยกอนุภำคแขวนลอยที่มีขนำดใหญ่  ออกจำกของเหลว 

ส่วนใหญ่ใช้กับอนุภำคท่ีมีน ำ้หนักโมเลกุล (molecular weight cut off, MWCO) 1,000-1,000,000 ดำลตนั วสัดุ

ท่ีใช้เป็นเมมเบรนในกระบวนกำร ultrafiltration ได้แก่ โพลีซลัโฟน เซลลูโลส อะซีเตท โพลีพรอพิลีน ไนลอน โพ

ลีไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น (พัฒนพงษ์, 2552)  ซึ่งโพลีซลัโฟนเป็นเมมเบรนที่มีควำมแข็งแรงสูง  ทนอุณหภูมิได้

ตัง้แต่ -100 ถึง 150 องศำเซลเซียส สำมำรถฆ่ำเชือ้โดยกำรนึ่งด้วยไอน ำ้และสำรเคมีได้  มีควำมทนทำนทัง้ใน

กรด-ด่ำง (pH 2-13) (GE Healthcare Bio-Science, 2014)   

     มีรำยงำนกำรท ำให้ไวรัสเข้มข้นโดยกระบวนกำร ultrafiltration โดยใช้เมมเบรนชนิดโพลีซลัโฟน  ใน 

Polio virus,  Baboon endogenous virus (BaEV), Rubella virus, Influenza virus และ Enteric virus (Zhi-Guo 

and Clark, 1994) นอกจำกนีย้งัมีกำรใช้เมมเบรนชนิดโพลีซลัโฟน มำใช้ในกำรกรองไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยให้

เข้มข้นในกระบวนกำรผลิตวคัซีนโรคปำกและเท้ำเป่ือยของประเทศอำร์เจนตินำ (GE Healthcare Bio-Science, 

2014) โดยบริษัทผู้ ผลิตแนะน ำให้เลือกเมมเบรนท่ีมี  MWCO ขนำดเล็กกว่ำโมเลกุลเป้ำหมำย 3-5 เท่ำ (GE 

Healthcare Bio-Science, 2007) ซึง่อนุภำค 146S ของไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยมีขนำดน ำ้หนกัโมเลกุลเท่ำกบั 

8.08 x106 ดำลตัน  จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษำเคร่ืองกรองแบบเมมเบรนเส้นใยกลวงชนิดโพลีซัลโฟน MWCO ท่ี 

100,000 และ 500,000 ดำลตนั ในกำรท ำไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยให้เข้มข้นและบริสุทธ์ิสูงขึน้ เพ่ือน ำมำใช้เป็น

ข้อมูลในกำรสนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำรผลิตวคัซีนโรคปำกและเท้ำเป่ือยของส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
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สตัว์ กรมปศุสตัว์ให้ได้มำตรฐำนสำกลและมีประสิทธิภำพดียิ่งขึน้  เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ 

ASEAN หรือ AEC ในอนำคต  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 
ตัวอย่างไวรัสโรคปากและเท้าเป่ือย 

 ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยไทป์ O189 จำกฝ่ำยผลิตวคัซีนโรคปำกและเท้ำเป่ือย ซึง่เพำะเลีย้งโดยใช้

เซลล์ BHK21C13  แบบแขวนลอย  และเกิด cytopathic effect (CPE) อย่ำงสมบรูณ์ภำยใน 20-24 ชัว่โมง และผ่ำน

กำรท ำให้ใส โดยแยกกำกเซลล์ทิง้ด้วยกำรป่ันเหว่ียงแบบต่อเน่ืองและกรองผ่ำนไส้กรองขนำดรูกรอง 3 ไมครอน 

เก็บตวัอย่ำงจ ำนวน 5 ชดุ ชดุละ 10 ลิตร   
 
เคร่ืองกรอง 

 เคร่ืองกรองแบบเมมเบรนเส้นใยกลวงชนิดโพลีซลัโฟนประกอบด้วย Peristaltic pump1  และชุดไส้กรอง

เมมเบรนเส้นใยกลวงชนิดโพลีซลัโฟน ขนำด MWCO ท่ี 100,0002 และ 500,0003 ดำลตนั  ซึง่มีพืน้ท่ีกำรกรอง 650 ตร.

ซม.  
 
การท าไวรัสให้เข้มข้น 

 แบ่งตวัอย่ำงไวรัสแตล่ะชดุเป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 5 ลิตร ดงันี ้

 กลุม่ท่ี 1  กรองโดยใช้เมมเบรนขนำด MWCO ท่ี 100,000 ดำลตนั 

 กลุม่ท่ี 2  กรองโดยใช้เมมเบรนขนำด MWCO ท่ี 500,000 ดำลตนั 

 โดยตัง้คำ่ควำมเร็วรอบกำรหมนุของเคร่ืองป๊ัม เท่ำกบั 260 รอบ/นำที และแรงดนัเท่ำกบั 5 บำร์  

เก็บตัวอย่ำงปริมำตร 5 มิลลิลิตร ก่อนกำรกรองและท่ีควำมเข้มข้น 40 เท่ำ และ 100 เท่ำ เพ่ือตรวจหำปริมำณ

อนภุำค 146S และปริมำณโปรตีน  

 

 

 

 

 
1 รุ่น QuixstandTM Benchtop System ของบริษัท GE Healthcare Bio-Science, USA 
2 Xampler cartride : Cat. No. UFP-100-C-4MA  ของบริษัท GE Healthcare Bio-Science, USA 
3 Xampler cartride : Cat. No. UFP-500-C-4MA ของบริษัท GE Healthcare Bio-Science, USA 
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การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 

 น ำตวัอย่ำงไวรัสที่ผ่ำนกำรท ำให้เข้มข้นด้วยเคร่ืองกรองแบบเมมเบรนเส้นใยกลวงชนิดโพลซีลัโฟน ขนำด 

MWCO ท่ี 100,000 และ 500,000 ดำลตนั ในแตล่ะชดุของแตล่ะกลุม่ มำตรวจหำปริมำณอนภุำค 146S    โดยใช้

วิธี 15-45 % sucrose density gradient ultracentrifugation (ไชยำและนพพร, 2543) และตรวจหำปริมำณ

โปรตีนโดยวิธี  Lowry method  (Lowry et al., 1951) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

                ค ำนวณหำ percent recovery (% recovery) ของอนภุำค 146S และหำ percent purity (% purity) 

ของปริมำณโปรตีนทัง้หมดในตวัอย่ำงไวรัสเข้มข้น ดงันี ้   

 

                  % Recovery =          total amount of 146S particle in the concentrate  X 100 

                                                      total amount of 146S particle in the original volume 

 

  % Purity =   (total protein before concentration – total protein after concentration) X100  

                                                      total protein before concentration 

       ค ำนวณคำ่ทำงสถิติและเปรียบเทียบควำมแตกตำ่งระหวำ่ง MWCO ท่ี 100,000 และ 500,000 ดำล

ตนั โดยวิธี student t-test 

 

ผลการทดลอง 
 

                ผลกำรศึกษำพบว่ำน ำ้ไวรัสก่อนกำรท ำให้เข้มข้นด้วยกำรกรองมีค่ำปริมำณเฉลี่ยของอนุภำค 146S 

เท่ำกบั 4.08  1.58 µg/ml และปริมำณโปรตีนทัง้หมดเท่ำกับ 4.49  3.31 mg/ml และไวรัสท่ีท ำให้เข้มข้น 40 เท่ำ

ของ MWCO ท่ี 100,000 และ 500,000 ดำลตนั มีคำ่เฉลี่ยของอนภุำค 146S เท่ำกบั 148.4  3.82  µg/ml  และ 156.4  

59.94  µg/ml ตำมล ำดบั  และปริมำณโปรตีนทัง้หมดมีค่ำเท่ำกบั 33.37  3.79mg/ml และ 25.80  4.73 mg/ml 

ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 1) และไวรัสท่ีท ำให้เข้มข้น 100 เท่ำของ MWCO ท่ี 100,000 และ 500,000 ดำลตนั มีคำ่เฉลี่ย

ของอนุภำค 146S เท่ำกับ 373  111.12 µg/ml และ 387.4  125.76 µg/ml ตำมล ำดับ และปริมำณโปรตีน

ทัง้หมดมีคำ่เท่ำกบั 50.00±1.86 mg/ml และ 37.03 ± 2.65 mg/ml ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 2) 
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ตารางที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ตวัอย่ำงไวรัสที่ท ำให้เข้มข้น 40 เท่ำ  

              การวิเคราะห์ 
        MWCO (ดาลตัน)            
          100,000                      500,000   

146S (µg/ml) (mean SD)                  148.443.32 156.459.94 

Total protein content  (mg/ml) (mean  

SD) 

                  33.373.79      25.804.73 

% Recovery 92.98a 95.84a 

% Purity 81.30a 85.09b 

ตวัอกัษร a, b ท่ีตำ่งกนัในแตล่ะแถวหมำยถงึมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั (p < 0.05) 

 

ตารางที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ตวัอย่ำงไวรัสที่ท ำให้เข้มข้น 100 เท่ำ  

              การวิเคราะห์ 
        MWCO (ดาลตัน)            
          100,000                      500,000   

146S (µg/ml) (mean SD)                  373111.12 387.4125.76 

Total protein content  (mg/ml) (mean  

SD) 

                  50.00±1.86      37.03 ±2.65 

% Recovery 93.34a 96.09a 

% Purity 87.64a 91.45b 

ตวัอกัษร a, b ท่ีตำ่งกนัในแตล่ะแถวหมำยถงึมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั (p < 0.05) 
 

สรุปและวิจารณ์ 
 

                จำกผลกำรศกึษำกำรใช้เคร่ืองกรองแบบเมมเบรนเส้นใยกลวงชนิดโพลีซลัโฟนพบวำ่ ค่ำ purity ของ 

MWCO ท่ี 500,000 ทัง้ควำมเข้มข้น 40 และ 100 เท่ำ มีเปอร์เซ็นต์ purity สูงกว่ำ MWCO ท่ี 100,000 ดำลตัน

อย่ำงมีนยัส ำคญั (p < 0.05)  สอดคล้องกบัข้อมลูของ Barteling (2002) วำ่เม่ือใช้ MWCO ท่ีมีขนำดใหญ่จะท ำให้

มีควำมบริสทุธ์ิมำกขึน้ จำกกำรทดลองหำเปอร์เซ็นต์ recovery ของอนุภำค 146S หลงัผ่ำนเคร่ืองกรอง MWCO ท่ี 

100,000 และ 500,000 ดำลตนั พบวำ่ไมม่ีควำมแตกตำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญั (p > 0.05) แสดงให้เห็นว่ำเคร่ืองกรอง

แบบเมมเบรนเส้นใยกลวงชนิดโพลีซลัโฟน ขนำด MWCO ที่ 500,000 ดำลตันสำมำรถกรองไวรัสให้มีควำม

บริสทุธ์ิมำกกว่ำ MWCO ท่ี 100,000 ดำลตนั ทัง้นีก้ำรเลือกใช้ขนำด MWCO ต้องค ำนงึถงึวตัถปุระสงค์ สภำวะใน

กำรกรอง ควำมบริสทุธ์ิและปริมำณไวรัสท่ีต้องกำร  รวมทัง้ปัจจัยอื่นๆ และถ้ำน ำไปใช้ในระดบัอุตสำหกรรมต้องมี

กำรศึกษำเพิ่มเติม ดงันัน้จำกกำรศึกษำครัง้นีพ้อสรุปได้ว่ำสำมำรถน ำเคร่ืองกรองแบบเมมเบรนเส้นใยกลวง

ชนิดโพลีซลัโฟน มำใช้ในกำรท ำให้ไวรัสเข้มข้นได้  และสำมำรถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำ
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กระบวนกำรผลิตวคัซ ีน โรคปำกและเท้ำเป่ือยของส ำน ักเทคโนโลยีช ีวภ ัณฑ์สตัว์  กรมปศ ุส ตัว์ให้ ได้

มำตรฐำนสำกล 
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เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ในกำรให้ค ำแนะน ำและตรวจแก้ไขเร่ืองเต็มผลงำนวิชำกำร  ขอบคุณเจ้ำหน้ำท่ีและ
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    เอกสารอ้างอิง 
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สมรรถภาพการเจริญเตบิโตของไก่พืน้เมือง 4 พันธ์ุ ภายใต้สภาพการจัดการแบบเดียวกัน 

 
ดรุณี ณ รังษี 1  ทวี  อบอุ่น 2  และ  ปภาวรรณ สวัสดี 1 

 
บทคัดย่อ 

 
ไก่พืน้เมืองคละเพศ 4 พันธุ์  (ประดู่หำงด ำ, เหลืองหำงขำว, แดง)  แรกเกิดจ ำนวน 720 ตวั จำก 4 หน่วยงำน คือ 

ศนูย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สตัว์เชียงใหม่, กบินทร์บุรี, สุรำษฎร์ธำนี และ ท่ำพระ  น ำมำเลีย้งทดสอบท่ีศูนย์วิจยัและ

บ ำรุงพันธุ์สตัว์ทับกวำง ผลกำรศึกษำพบว่ำน ำ้หนักตวัของไก่พันธุ์ชีกับพันธุ์แดงไม่แตกต่ำงกัน  แต่ทัง้สองพันธุ์มี

น ำ้หนักตวัท่ี 16 สปัดำห์ ต ่ำกว่ำพนัธุ์ประดู่หำงด ำกบัเหลืองหำงขำว   โดยพนัธุ์ชี,  ประดู่หำงด ำ, แดง และเหลือง

หำงขำว มีน ำ้หนักตัวเฉลี่ย 1,491.31 ± 15.90, 1,671.08  ± 15.40, 1,501.03  ± 15.89 และ 1,612.51 ± 20.58 

กรัม ตำมล ำดับ (P < 0.01)      ส ำหรับปริมำณอำหำรท่ีกินระหว่ำงอำยุท่ี 2 - 16 สปัดำห์ ไก่เหลืองหำงขำวกิน

มำกกว่ำไก่ ชี , ประดู่หำงด ำ และ แดง โดยมีค่ำเท่ำกับ  6,225.98, 5,485.38, 5,450.60 และ 5,213.13 กรัม 

ตำมล ำดับ อัตรำกำรเจริญเติบโตช่วงอำยุ 2 – 16 สัปดำห์ ของไก่ประดู่หำงด ำและเหลืองหำงขำว สูงกว่ำ (P < 

0.01) ไก่แดงและไก่ชี โดยมีค่ำเท่ำกับ   15.77  ±  0.15, 15.39   ±  0.20, 14.05   ±  0.16 และ 14.25  ±  0.16  

กรัม/วนัตำมล ำดบั ส่วนประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรไก่ประดู่หำงด ำดีท่ีสุดแตกต่ำง ( P < 0.01) กบัไก่ชี, แดง 

และเหลืองหำงขำว โดยมีคำ่เฉลี่ย 3.49  ±  0.10, 4.04  ±  0.10, 3.76   ± 0.10 และ 4.08   ±  0.10 ตำมล ำดบั  
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Growth performance of 4 breeds of Thai indigenous chickens under the same conditions 
 

Darunee   Na Rangsri 1   Tawee Oboun2   and  Prapawan Sawasdee1 

 

Abstract 
 

One days old of 720 chicks sex combined  of 4 breeds of Thai indigenous chickens (Pradu Hangdum, 

Leung Hangkhaw, Dang, Chee) from four Livestock Research and Breeding Centers of Chiang Mai, 

Kabinburi, Surat Thani, and Khon Kaen were raised under the same condition at Tab Kwang Livestock 

Research and Breeding Centers. The results showed that body weights at 16 weeks of age of Chee 

and  Dang were not significantly different, but lower ( P < 0.01)  than Pradu Hangdum and Leung 

Hangkhaw, body weight were 1,491.31 ± 15.90, 1,671.08  ±15.40, 1,501.03 ± 15.89 and 1,612.51 ± 

20.58  grams, respectively.  Feed intake of Leung Hangkhaw from 2 to 16 weeks of age were higher 

than Chee, Pradu Hangdum and Dang, which were 6,225.,  5,485.38, 5,450.60 and 5,213.13 grams, 

respectively. Daily gain from  2   to 16 weeks of age of Pradu Hangdum and Leung Hangkhaw had 

higher (P < 0.01) than Dang and Chee, that were 15.77  ±  0.15, 15.39  ± 0.20, 14.05  ± 0.16 and 14.25  

±  0.16 grams per day, respectively. For  feed conversion ratio of Pradu Hangdum was the best and 

differed     (P > 0.01) from Chee, Dang and Leung Hangkhaw, which were   3.49  ±  0.10, 4.04  ±  0.10, 

3.76   ± 0.10 and 4.08   ±  0.10, respectively. 
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บทน า 

 

ไก่พืน้เมืองไทยอยู่คูก่บัประเทศไทยมำช้ำนำน ตัง้แตเ่ป็นสตัว์เลีย้งหลงับ้ำนจนในปัจจุบนัมีกำรพฒันำกำร

เลีย้งไก่พืน้เมืองเชิงกำรค้ำ และเป็นท่ียอมรับของตลำดบริโภคภำยในประเทศ กรมปศสุตัว์ร่วมกบัส ำนกังำนกองทุน

สนับสนุนงำนวิจัยได้ด ำเนินโครงกำรสร้ำงฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่พืน้เมือง 4 พันธุ์   ได้แก่ พันธุ์ประดู่หำงด ำท่ีได้รับกำร

ปรับปรุงพันธุ์จำกศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ , พันธุ์ เหลืองหำงขำวจำกศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์

กบินทร์บรีุ,   พนัธุ์แดงจำกศนูย์วิจยัและบ ำรุงพนัธุ์สตัว์สรุำษฎร์ธำนี และ พนัธุ์ชีจำกศนูย์วิจยัและบ ำรุงพนัธุ์สตัว์ท่ำ

พระ ส ำหรับสมรรถภำพกำรผลิตของไก่ทัง้ 4 พนัธุ์นัน้ อดุมศรีและคณะ (2550) ได้รำยงำนว่ำกำรเจริญเติบโตของ

ไก่ทัง้ 4 พนัธุ์แตกต่ำงกนั ท่ีอำย ุ16 สปัดำห์ไก่พนัธุ์ประดู่หำงด ำมีน ำ้หนกัตวัใกล้เคียงกบัไก่เหลืองหำงขำว และไก่

แดง แต่ค่อนข้ำงสูงกว่ำไก่ชี โดยไก่คละเพศมีน ำ้หนักตัวเท่ำกับ 1,561.1, 1,778.9, 1,602.0 และ 1,147.4 กรัม 

ตำมล ำดบั แต่เน่ืองจำกเป็นกำรเลีย้งท่ีแตกต่ำงกันทัง้สถำนท่ีและกำรจดักำรต่ำงๆ  กำรเปรียบเทียบกนัเป็นจึงไม่

เด่นชัดว่ำเป็นควำมแตกต่ำงท่ีเกิดจำกพันธุ์หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งอำจมีผลต่อลกัษณะทำงเศรษฐกิจ   ปัจจุบันไก่

พืน้เมืองทัง้ 4 พันธุ์ได้เป็นสัตว์ปีกพันธุ์แท้ของกรมปศุสตัว์ มีเกษตรกรและประชำชนทั่วไปให้ควำมสนใจสั่งซือ้

จ ำนวนมำกแต่ก็มีกำรสอบถำมจำกทัง้ประชำชน, นกัวิชำกำร และผู้บริหำรของกรมปศุสตัว์ ถึงควำมเหมือนและ

แตกต่ำงในเร่ืองสมรรถภำพกำรผลิตของไก่ทัง้ 4 พันธุ์  จึงควรท่ีจะมีกำรทดสอบสมรรถภำพกำรผลิตของไก่ทัง้  4 

พนัธุ์ในสภำพกำรเลีย้งและกำรจดักำรแบบเดียวกนั เพ่ือทรำบถึงศกัยภำพและควำมแตกตำ่งของไก่ทัง้ 4 พนัธุ์ ซึง่

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เลีย้งไก่   เป็นทำงเลือกในกำรเลีย้งไก่แต่ละพันธุ์  ไก่ทัง้ 4 พันธุ์  ได้รับกำรพัฒนำภำยใต้

สิ่งแวดล้อมท่ีต่ำงกัน กำรเปรียบเทียบสมรรถนะของไก่ทัง้  4 พันธุ์  เพียงท่ีใดท่ีหนึ่งก็จะเกิดควำมได้เปรียบ

เสียเปรียบ หำกสภำพแวดล้อมของไก่ท่ีเป็นแหล่งพฒันำพันธุ์มีสภำพใกล้เคียงกับสภำพแวดล้อมท่ีจะใช้ทดสอบ

เช่นศนูย์วิจยัและบ ำรุงพนัธุ์สตัว์ทบักวำง ไก่พนัธุ์นัน้ๆก็จะได้เปรียบพนัธุ์อื่น ดงันัน้วิธีกำรที่ดีจะต้องท ำกำรทดสอบ

ไก่ทัง้ 4 พนัธุ์ในทกุๆสิ่งแวดล้อม ทัง้ 4 แห่งเพ่ือดวู่ำไก่พนัธุ์ใดเหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมใดหรือพนัธุ์ใดเหมำะสม

ทกุสิ่งแวดล้อม 

ดงันัน้กำรศึกษำครัง้นี ้จึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภำพกำรเจริญเติบโตของไก่พืน้เมือง 4 พันธุ์ของ

กรมปศสุตัว์ ได้แก่  ประดูห่ำงด ำ, เหลืองหำงขำว, แดง และ ชี ภำยใต้กำรเลีย้งและกำรจดักำรแบบเดียวกนั 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. รวบรวมจดัหำลกูไก่พืน้เมือง อำยุ 1 วนั จ ำนวน 4 พนัธุ์ๆละ180 ตวั คือ ประดู่หำงด ำจำกศนูย์วิจยัและ

บ ำรุงพันธุ์สตัว์เชียงใหม่ เหลืองหำงขำวจำกศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สตัว์กบินทร์บุรี  ไก่ชี จำกศูนย์วิจัยและบ ำรุง

พนัธุ์สตัว์ท่ำพระ ไก่แดงจำกศนูย์วิจยัและบ ำรุงพนัธุ์สตัว์สรุำษฎร์ธำนี โดยน ำไปเลีย้งดใูนท่ีเดียวกนัท่ีศนูย์วิจยัและ

บ ำรุงพนัธุ์สตัว์ทบักวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 
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2 กำรเลีย้งและกำรจดักำร ไก่ทัง้หมดจะได้รับวิธีกำรจดักำร กำรเลีย้งดแูละกำรให้อำหำรเหมือนกนั โดย

ใช้อำหำรส ำเร็จรูปของบริษัท ตำมอำยุท่ีก ำหนด โดยในระยะกก จะเลีย้งรวมกัน หลงัจำกอำยุ 2 สปัดำห์ เลีย้งใน

คอกขนำด 4 x 7 เมตร จ ำนวน 4 พนัธุ์ละ 3 ซ ำ้ๆละ 60 ตวั ไก่แตล่ะตวัท ำพนัธุ์ประวตัิ และหมำยเลขติดไว้ท่ีปีก 

3  กำรป้องกันโรค  จะท ำกำรถ่ำยพยำธิภำยนอก  พยำธิภำยในให้กับไก่ พร้อมทัง้ให้วคัซีนป้องกันโรค 

ตำมโปรแกรมของกรมปศสุตัว์ 

4 กำรเก็บข้อมลู 

  บนัทกึข้อมลู  โดยเก็บข้อมลูไก่เป็นรำยตวั ตัง้แตอ่ำย ุ1 วนั ถงึ 16 สปัดำห์ ข้อมลูที่เก็บ  ได้แก่ 

   5.4.1 น ำ้หนกัตวัตัง้แตแ่รกเกิด 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 สปัดำห์ 

   5.4.2 ปริมำณอำหำรที่กิน 

 5 กำรวิเครำะห์ข้อมลู 

 น ำข้อมลูทัง้หมดท่ีท ำกำรศกึษำได้แก่ น ำ้หนกัตวัตัง้แตแ่รกเกิด 2, 4, 6, 8,10,12,16 สปัดำห์  ปริมำณอำหำรที่กิน 

น ำ้หนักตวัท่ีเพ่ิมขึน้ อัตรำกำรเจริญเติบโต ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร วิเครำะห์โดยหำค่ำควำมแปรปรวนตำม

แผนกำรทดลอง น ำข้อมูลทัง้หมด มำวิเครำะห์ค่ำลีสสแควร์ (Least squares means)  และค่ำคลำดเคลื่อน

มำตรฐำน (Standard error) โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SAS (1990)  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 

 ผลกำรวิเครำะห์คณุภำพอำหำรสตัว์ส ำเร็จรูปท่ีใช้ในกำรทดลอง พบวำ่อำหำรส ำเร็จรูปไก่เนือ้ 3 ระยะ คือ     

ระยะท่ี1 0 - 3 สปัดำห์ ระยะท่ี 2  3 - 6 สปัดำห์ และระยะท่ี 3  6 สปัดำห์ขึน้ไป มีโปรตีนเท่ำกบั 21.72  19.39 และ   

17.48  เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั (Table 1) ซึง่จะเหน็วำ่อำหำรทัง้สำมระยะมีระดบัโปรตีนไมต่ ่ำกวำ่ ท่ีระบไุว้ท่ีถงุ

บรรจอุำหำรสตัว์ โดยมีคณุคำ่อำหำรดงันี ้

Table 1 Nutrition analysis of chicken feed (Dry matter) 

Chicken Feed CP (%) CF (%) Fat (%) Ash (%) NFE (%) 

Broiler feed (0 – 3 wk) 21.72 2.78 5.84 5.26 51.62 

Broiler feed (3 – 6 wk) 19.39 2.51 5.76 5.05 54.85 

Broiler feed (>6  wk ) 17.48 3.73 5.32 4.57 57.52 

 Source : Animal Nutrition Division 
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น า้หนักตัว 

 พบว่ำน ำ้หนักตัวของไก่ 4 พันธุ์  คือ พันธุ์ ชี, ประดู่หำงด ำ, แดง และเหลืองหำงขำว เลีย้งแบบคละเพศมี

ควำมแตกต่ำงกันตัง้แต่แรกเกิด จนถึง อำยุ 16 สัปดำห์ (P<0.01) มีน ำ้หนักแรกเกิดเฉลี่ยเท่ำกับ 31.57± 0.26, 

32.10   ±  0.25, 29.46   ±  0.25 และ 28.97  ±  0.33กรัม ตำมล ำดับ และน ำ้หนักเมื่อสิน้สุดกำรทดลองท่ีอำยุ 16 

สัปดำห์  เฉลี่ยเท่ำกับ1,491.31 ± 15.90, 1,671.08  ± 15.40, 1,501.03 ± 15.89 และ 1,612.51  ±  20.58 กรัม 

ตำมล ำดบั (Table 2) 

 

Table 2.  Least squares  means (±SE) by breeds of Thai indigenous chickens  for body weight (grams) 

Age (weeks) Chee Pradu Hangdum Dang Leung Hangkhaw 

0 31.57+ 0.26a 32.10 +  0.25 a 29.46  +  0.25b 28.97  +  0.33 b 

2 114.22  +  1.14 b 125.37  +  1.10 a 104.10  +  1.14c 103.56  +  1.48 c 

4 254.22  +  2.51 b 280.76  +  2.44 a 242.33  +  2.51 c 245.02  + 3.24 c 

6 443.96  +  4.63 c 497.49  +  4.49 a 443.26  + 4.62 c 458.53  +  5.98 b 

8 609.7  +  7.12 c 755.36  +  6.90 a 664.22  +  7.10 b 652.08  +  9.18 b 

10 832.36 +   9.78 c 971.25  +  9.48 a 866.37  +  9.76 b 863.89  +  12.62 b 

12 

14 

16 

1,080.26+12.08 c 

1,301.73 +14.70 c 

1,491.31+ 15.90 b 

1,237.16 +  11.71 a 

1,467.01 +  14.35 a 

1,671.08 + 15.40 a 

1,105.21+  12.05 c 

1,313.95+  14.76 

1,501.03 +  15.89 b 

1,156.00 + 15.58b 

1,366.07+ 18.98 b 

1,612.51+ 20.58 a 

abc Means within the same row with different superscripts were significant difference (P<0.01) 

พบว่ำไก่พันธุ์ชี, ประดู่หำงด ำ มีน ำ้หนักตวัเม่ือแรกเกิด สูงกว่ำแดง และ เหลืองหำงขำว และเมื่อ 16 สปัดำห์ พันธุ์

ประดู่หำงด ำมีน ำ้หนักตัวสูงท่ีสุด และ ชี มีน ำ้หนักตัวต ่ำท่ีสุด ซึ่งแตกต่ำงกับ อุดมศรีและคณะ(2550) รำยงำน

สมรรถภำพผลผลิตของไก่พืน้เมืองประดู่หำงด ำ, เหลืองหำงขำว, แดง และชี เมื่อ 16 สปัดำห์ พบว่ำ เหลืองหำงขำว 

มีน ำ้หนกัตวัมำกท่ีสดุเฉลี่ย 1,778.9 + 234.7 กรัม และ ชี มีน ำ้หนกัตวัต ่ำกวำ่ทกุพนัธุ์ เฉลี่ย 1,147.4 +  231.1 กรัม 

ปริมาณอาหารที่กนิ 

 Table 3 พบวำ่ ไก่ 4 พนัธุ์   เม่ือ อำย ุ2 - 4 สปัดำห์  พนัธุ์ ชี  ประดูห่ำงด ำ  แดง   และ เหลืองหำงขำวมี 

ปริมำณอำหำรที่กินแตกตำ่งกนั (P<0.01) คือเท่ำกบั   309.81,  295.87  ,  320.72         และ306.75 กรัม 

ตำมล ำดบั        
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พนัธุ์ประดูห่ำงด ำ มีปริมำณอำหำรที่กินได้น้อยท่ีสดุ      เม่ือไก่อำยมุำกขึน้ปริมำณกำรกินอำหำรจะเพ่ิมขึน้ด้วย               

และเม่ืออำยท่ีุ  2 -16 สปัดำห์   พนัธุ์ ชี  ประดูห่ำงด ำ แดง และ เหลืองหำงขำว กินอำหำรในปริมำณท่ีแตกตำ่งกนั  

(P<0.01) ดงันี ้5,485.38  ,   5,450.60,  5,213.13 และ 6,225.98 กรัม ตำมล ำดบั 

 

Table 3.      Average feed intake of 4  breeds of Thai indigenous  chickens (grams) 

Age (weeks) Chee Pradu Hangdum Dang           Leung Hangkhaw         

2 - 4 309.81 295.87 320.72 306.75 

2 - 6 789.93 720.28 759.54 722.46 

2 - 8 1,441.74 1,410.38 1,370.15 1,308.76 

2 - 10 2,289.05 2,201.68 2,094.67 2,978.64 

2 - 12 3,298.13 3,190.92 3,115.12 4,086.13 

2 - 14 4,343.94 4,297.21 4,114.57 5,094.06 

2 - 16 5,485.38 5,450.60 5,213.13 6,225.98 

 

เม่ืออำยท่ีุ 16 สปัดำห์  เหลืองหำงขำว มีปริมำณกำรกินอำหำรมำกท่ีสดุ รองลงมำ ได้แก่ ชี,  ประดู่หำงด ำ  

และ  แดง ตำมล ำดบั  แต่เน่ืองจำกกำรเก็บข้อมลูปริมำณกำรกินอำหำรไม่ได้เก็บเป็นรำยตวั  แตเ่ก็บกำรกินรวม จึง

ไมไ่ด้แสดงคำ่เฉลี่ยลิสสแควร์ 

น ำ้หนกัเพ่ิม 

 

 Table 4 พบว่ำ ไก่ 4 พันธุ์         เมื่อ อำยุ 2-4 สปัดำห์  พันธุ์ประดู่หำงด ำ  มีน ำ้หนักเพ่ิมขึน้แตกต่ำงกัน

(P<0.01)     น ำ้หนักเพ่ิมขึน้เฉลี่ยต่อตัว   155.39  +  1.59  ส่วน ชี  แดง  เหลืองหำงขำว    มีน ำ้หนักเพ่ิมขึน้ไม่

แตกต่ำงกัน (P>0.05) มีน ำ้หนักเพ่ิมขึน้เฉลี่ยต่อตัว 140.01  +  1.64,  138.23    +  1.64  และ141.46   +   2.18 

กรัม ตำมล ำดบั เมื่ออำยุ 2-16 สปัดำห์  ประดู่หำงด ำ   เหลืองหำงขำว มีน ำ้หนักเพ่ิมขึน้แตกต่ำงกัน (P < 0.01)  

น ำ้หนกั เพ่ิมขึน้เฉลี่ย 1,545.31  + 14.91, 1,508.67 + 19.93 กรัม ตำมล ำดบัส่วน ชี  และ แดง มีน ำ้หนกัใกล้เคียง

กนัน ำ้หนกัเพ่ิมขึน้เฉลี่ย 1,376.67    +  15.40 และ 1,396.59 + 15.38 กรัม ตำมล ำดบั 
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Table 4. Least squares means (±SE) by breeds of Thai indigenous chickens for weight gain (grams) 

Age  (weeks) Chee Pradu Hangdum Dang  Leung Hangkhaw 

2 - 4 140.01  +  1.64 b 155.39     +  1.59 a 138.23    +  1.64 b 141.46   +   2.18 b 

2 - 6 329.74     +   3.93 c 372.12     +  3.81 a 339.16      +  3.92 c 354.97   +   5.07 b 

2 - 8 495.48       +  6.51c 629.99    +  6.32 a 560,12      +  6.51 b 548.49   +   8.41 b 

2 - 10 718.15      +  9.20 c 845.88    +  8.92 a 762.27    +   9.18 b 760.33 +  11.87 b 

2 - 12 966.04        +  11.49 d 1,117.79 + 11.15 a 1001.11c + 11.47 1,052.50 + 14.83 b 

2 - 14 1,187.52    +  14.20 c 1,341.24 + 13.86 a 1,209.87+14.25 c 1,262.51+ 18.32 b 

2 - 16 1,376.67    +  15.40 b 1,545.31  + 14.91 a 1,396.59+15.38 b 1,508,67 + 19.93 a 

abcd Mean within the same row with different superscripts were significant difference (P < 0.05) 

 

พนัธุ์ประดู่หำงด ำ มีน ำ้หนกัเพ่ิมขึน้ ตัง้แต่อำยุ 2-4 สปัดำห์ และท่ีอำยุ 2-16 สปัดำห์ มำกกว่ำ เหลืองหำง

ขำว  แดง  และ ชี  ซึ่ง Carte et al. (1968) รำยงำนว่ำไก่ท่ีมีน ำ้หนกัตวัเม่ือ 8 สปัดำห์สูง จะส่งผลให้น ำ้หนกัตวัท่ี 

อำย ุ12 และ 16 สปัดำห์สงูตำมไปด้วย 

อตัรำกำรเจริญเติบโต 

 อตัรำกำรเจริญเติบโต Table 5 พบว่ำไก่ทัง้ 4 พนัธุ์ มีควำมแตกต่ำงกนั (P < 0.01) เมื่ออำยุ 2-4 สปัดำห์ 

พันธุ์ชี  ประดู่หำงด ำ  แดง และเหลืองหำงขำว มีอตัรำกำรเจริญเติบโตต่อตวัต่อวนัเฉลี่ย 10.00+ 0.12, 11.10  +   

0.11, 9.87     +   0.12 และ 10.10   +   0.15 กรัม ตำมล ำดบั และเมื่ออำยุ  2-16 สปัดำห์ มีอตัรำกำรเจริญเติบโต

ตอ่ตวัตอ่วนัเฉลี่ย 14.05   +  0.16,  15.77  +  0.15, 14.25  +  0.16  และ15.39    +  0.20 กรัม ตำมล ำดบั 

Table 5. Least squares means (±SE) by breeds of Thai indigenous of chickens  for  daily gain 

(grams/day) 

Age  (weeks) Chee Pradu Hangdum Dang  Leung Hangkhaw 

2 - 4 10.00  +  0.12 b 11.10   +   0.11 a 9.87     +   0.12 b 10.10   +   0.15 b 

2 - 6 11.76    +   0.14 c 13.29   +   0.14 c 12.11   +  0.14 c 12.67   +   0.18 b 
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2 - 8 11.80    +   0.16 c 15.00  +   0.15 a 13.33    +  0.15 b 13.06     +   0.20 b 

2 - 10 12.82   +   0.16 b 15.11   +  0.16 a 13.61   +  0.16 b 13.58   +   0.21 b 

2 - 12 13.80   +   0.16 d 15.88     +  0.16 a 14.30   +  0.16 b 15.03   +   0.21 b 

2 - 14 14.14   +   0.17 c 15.97   +  0.17 a 14.40     +  0.17 c 15.03   +   0.17 b 

2 - 16 14.05   +   0.16 b 15.77   +  0.15 a 14.25   +   0.16 b 15.39     +   0.20 a 

abc Mean within the same row with different superscripts were significant difference ( P < 0.01) 

 

เม่ืออำยุท่ี 2-4 สปัดำห์ ไก่พนัธุ์ประดู่หำงด ำ มีอตัรำกำรเจริญเติบโตมำกกวำ่ ชี  แดง และ เหลืองหำงขำว 

และเมื่ออำยุ 2-16 สปัดำห์ พบว่ำ พันธุ์ประดู่หำงด ำ ไก่เหลืองหำงขำวมีอัตรำกำรเจริญเติบโตแตกต่ำงกัน (P < 

0.01) กับ ชี และ แดง ซึง่ใกล้เคียงกับกำรรำยงำนของ อ ำนวยและคณะ (2539) ไก่เนือ้พืน้เมืองคละเพศ มีอตัรำ

กำรเจริญเติบโตดีท่ีสดุในช่วงอำยุ 0-16 สปัดำห์เพรำะช่วงนีนิ้ยมน ำไก่พืน้เมืองส่งจ ำหน่ำยตลำด และผู้บริโภคเนือ้

ไก่ นิยมรับประทำน เน่ืองจำกเนือ้ไมเ่หนียวมำก รสชำติดี 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 

 Table 6 พบว่ำอำยุท่ี เร่ิมต้นเมื่อสัปดำห์ ท่ี  2-4  พันธุ์ ชี   ประดู่หำงด ำ แดง และเหลืองหำงขำวมี

ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรแตกตำ่งกนั (P < 0.01) เฉลี่ย 2.30 + 0.05  1.90  + 0.05   2.39  + 0.05 และ 2.17  

+  0.05 และเมื่ออำยุท่ี 2-16 สปัดำห์ พันธุ์ชี  ประดู่หำงด ำ  แดง  และเหลืองหำงขำว มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยน

อำหำรแตกต่ำงกัน  (P <  0.01) เฉลี่ ย  4.04   +  0.10,  3.49  +  0.10,  3.76   +  0.10 และ 4.08   +   0.10 

ตำมล ำดบั 

 

Table 6. Least squares means (±SE) by breeds of Thai indigenous of chickens  for  feed conversion 

ratio 

Age  (weeks) Chee Pradu Hangdum Dang  Leung Hangkhaw 

2 - 4 2.30  +  0.05 a 1.90   +   0.05 c 2.39     +   0.05 a 2.17   +   0.05 b 

2 - 6 2.47   +   0.05 a 1.95   +   0.05 c 2.28   +   0.05 b 2.05  +   0.05 c 

2 - 8 2.98   +   0.07 a 2.23  +   0.07 c 2.50    +   0.07 b 2.38     +   0.07 b 
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2 - 10 3.26   +   0.12 b 2.59   +   0.12 c 2.84   +   0.12 c 3.95  +   0.12 a 

2 - 12 3.47   +   0.10 b 2.86    +   0.10 c 3.15   +   0.10 b 3.87  +   0.10 a 

2 - 14 3.69   +   0.08 b 3.17   +   0.08 c 3.42     +   0.08 b 3.99  +   0.08 a 

2 - 16 4.04   +   0.10 a 3.49   +   0.10 b 3.76   +   0.10 a 4.08   +   0.10 a 

abc Mean within the same row with different superscripts were significant difference ( P < 0.01) 

 

ไก่พันธุ์ประดู่หำงด ำมีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีท่ีสุด  คือตัง้แต่อำยุท่ี 2-4 สัปดำห์  และ 2-16 

สปัดำห์ จำกกำรทดลองนีเ้ม่ือไก่อำยมุำกขึน้ ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร จะลดต ่ำลงด้วย จะสอดคล้องกบัอดุม

ศรีและคณะ (2539) รำยงำนว่ำประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรของไก่ลกูผสม พืน้เมือง-เซียงไฮ้-โร๊ด-บำร์(NSRB) 

ควรจะส่งโรงฆ่ำท่ีอำยุ 16 สปัดำห์ ซึง่จะให้ผลตอบแทนสงูสดุ หลงัจำกนัน้ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเพ่ิมขึน้

ด้วยเมื่อไก่อำยุ 12,16 และ 20 สัปดำห์ มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 2.49 , 2.72 และ 3.31 ตำมล ำดับ อ ำนวยและคณะ 

(2539)รำยงำนวำ่ไก่เนือ้พืน้เมืองท่ีอำยุ 0-16 สปัดำห์ มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีท่ีสดุ  

ผลตอบแทนการเลีย้งไก่พืน้เมือง 4 พันธ์ุ 

กำรทดลองเปรียบเทียบสมรรถภำพกำรเจริญเติบโตของไก่พืน้เมือง 4 พนัธุ์ ท่ีเลีย้งด้วยอำหำรส ำเร็จรูปไก่

เนือ้ มีผลตอบแทนของกำรเลีย้งไก่พืน้เมืองทัง้ 4 พนัธุ์ ดงัได้แสดงใน Table 7 

Table 7.  Economic return of raising for 4 breeds of Thai indigenous chickens 

Traits Chee Pradu 

Hangdum 

Dang  Leung 

Hangkhaw 

Number of Animal(birds) 180 180 180 180 

Feeding period (days) 120 120 120 120 

Total feed intake (g) 5,485.38 5,450.60  5,213.13  6,225.98  

Initial weight (g)     31.57       32.10       29.46      28.97  

Final weight (g) 1,376.67  1,545.31  1,396.59  1,508.67  

Weight gain (g)   1,345.1 1,513.21 1,367.13  1,479.7 

Income (baht/bird)     

75.71 

    84.99       76.81    82.97 

Feed cost, Baht./ Kg.     61.27      60.88       58.23    69.54  

Profit, Baht./ Kg.    14.44     24.11     18.58 13. 43 

Price of Broiler feed 0-3 wk.   11.60         Baht./Kg.  
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Price of Broiler feed 3-6 wk.   11.23         Baht./Kg. 

Price of Broiler feed > 6 wk.   10.70         Baht./Kg. 

 

ต้นทุนคำ่อำหำรสตัว์ไก่พนัธุ์ชี ประดูห่ำงด ำ แดง และเหลืองหำงขำว พบวำ่ พนัธุ์แดงมีต้นทนุคำ่อำหำรต ่ำ

ท่ีสดุ และ เหลืองหำงขำว มีต้นทนุสงูท่ีสดุ   สว่นคำ่แรงงำน คำ่น ำ้ คำ่ไฟ คำ่วคัซีน ไมไ่ด้น ำมำคิดในกำรศกึษำครัง้นี ้ 

คำ่อำหำรต่อตวัเฉลี่ย 61.27, 60.88, 58.23และ 69.54 บำท ตำมล ำดบั โดยรำคำอำหำรไก่เนือ้ส ำเร็จรูป คิดเฉลี่ย

โดยประมำณ กิโลกรัมละ 11.18 บำท รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยไก่เม่ือคิดรำคำคละเพศ ตวัละ 55 บำท ตำมรำคำซือ้

ขำยในท้องตลำด ท่ีอ ำเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี มีรำยได้ต่อตัวเฉลี่ย 75.71, 84.99, 76.81 และ 82.97  บำท

ผลตอบแทน ต่อตัวเฉลี่ย 14.44, 24.11, 18.58 และ 13.43 ตำมล ำดับ ไก่พันธุ์  ประดู่หำงด ำ ให้ผลตอบแทนสูง

ท่ีสุด และเหลืองหำงขำวให้ผลตอบแทนต ่ำท่ีสุด จำกกำรรำยงำน อ ำนวยและคณะ (2539) พบว่ำกำรเลีย้งและ

จ ำหน่ำยไก่พืน้เมืองท่ีอำยุ 16 สปัดำห์ จะให้ก ำไรสงูสดุ รองลงมำได้แก่ท่ีอำย ุ20, 24 และ 12 สปัดำห์ตำมล ำดบั 

 

สรุป 

จำกกำร ศกึษำเปรียบเทียบ สมรรถภำพกำรเจริญเติบโตของไก่พืน้เมือง 4 พนัธุ์ภำยใต้สภำพกำรจดักำร

แบบเดียวกนั ผลกำรศกึษำสรุปได้วำ่ 

1.น ำ้หนักตัวเมื่อสิน้สุดกำรทดลองของ   ไก่ 4 พันธุ์  คือ พันธุ์ชี ประดู่หำงด ำ  แดง และเหลืองหำงขำว  

น ำ้หนกั เม่ือ 16 สปัดำห์   เฉลี่ย1,491.31+15.90  1,671.08 + 15.40   1,501.03+15.89 และ  1,612.51 + 20.58 

กรัม    ตำมล ำดบั ประดูห่ำงด ำจะมีน ำ้หนกัตวั  มำกท่ีสดุ เม่ือ 16 สปัดำห์ และ ชี  น ำ้หนกัตวัน้อยท่ีสดุ  

 2 . ปริมำณอำหำรท่ีกิน เมื่ออำยุท่ี  2 -16 สปัดำห์   พันธุ์ชี   ประดู่หำงด ำ  แดง และ เหลืองหำงขำว  มี

ปริมำณอำหำรที่กิน เท่ำกบั   5,485.38  ,5,450.60,  5,213.13 และ  6,225.98 กรัม ตำมล ำดบั  เหลืองหำงขำว  

จะกินอำหำรมำกท่ีสดุเมื่อ 16 สปัดำห์ ขณะท่ี แดง กินอำหำรน้อยท่ีสดุ  

 3. น ำ้หนกัเพ่ิม เมื่ออำยุ 2 - 16 สปัดำห์ ไก่พันธุ์ประดู่หำงด ำ ไก่พนัธุ์เหลืองหำงขำว มีน ำ้หนักเพ่ิมขึน้ไม่

แตกตำ่งกนั   น ำ้หนกัเพ่ิมขึน้เฉลี่ย  1,545.31  + 14.91  1,508,67 +  19.93 กรัม ตำมล ำดบั ชี และ แดง  มีน ำ้หนกั

ใกล้เคียงกนัน ำ้หนกัเพ่ิมขึน้ เฉลี่ย 1,376.67 +15.40  1, 396.59+ 15.38 กรัม  ตำมล ำดบั  

 4. อัตรำกำรเจริญเติบโตเมื่ออำยุท่ี  2-16 สัปดำห์ไก่พันธุ์ประดู่หำงด ำและเหลืองหำงขำวมีอัตรำกำร

เจริญเติบโตต่อตวัต่อวนัเฉลี่ย 15.77+  0.15 และ15.39 + 0.20 กรัม ตำมล ำดบั และพบว่ำอตัรำกำรเจริญเติบโต

ดีกวำ่ ชีและแดง ซึง่มีคำ่เฉลี่ย 14.05 + 0.16  และ 14.25 +  0.16    

 5. ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรเมื่ออำยท่ีุ 2-16 สปัดำห์ไกพ่นัธุ์ประดูห่ำงด ำ  ชี แดง  เหลอืงหำงขำว

พบวำ่ไก่พนัธุ์ชี แดง และเหลืองหำงขำว มีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรไมแ่ตกตำ่งกนัโดยมีคำ่ เฉลี่ย 4.04   +  

0.10  3.76 + 0.10 และ 4.08 + 0.10 ตำมล ำดบั สว่นไก่ประดูห่ำงด ำมีประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำรดีท่ีสดุมี

คำ่เฉลี่ย 3.49+ 0.10 
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 6. ต้นทนุคำ่อำหำร ไก่พนัธุ์แดง มีต้นทนุคำ่อำหำรตอ่กำรเพ่ิมน ำ้หนกัตวั ต ่ำกวำ่ ชี ประดูห่ำงด ำ และ

เหลืองหำงขำว 

 

ข้อเสนอแนะ 

จำกกำรศกึษำและเปรียบเทียบสมรรถภำพกำรเจริญเติบโตของไก่พืน้เมือง 4 พนัธุ์ ของกรมปศสุตัว์ ได้แก่ 

ประดูห่ำงด ำ เหลืองหำงขำว แดง และชี ภำยใต้กำรเลีย้งและกำรจดักำรแบบเดียวกนั สำมำรถท่ีจะให้เกษตรกรน ำ

ผลไปใช้ประโยชน์ได้ตำมควำมต้องกำร และควำมนิยมของเกษตรกรเองวำ่ต้องกำรไก่สำยพนัธุ์ใด และเหมำะท่ีจะ

เลีย้งกับพืน้ท่ีใด ทัง้นีผ้ลจำกกำรศึกษำลักษณะทำงเศรษฐกิจต่ำงๆจะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้เกษตรกรได้ตัดสินใจ  

กำรศกึษำ เปรียบเทียบสมรรถภำพกำรเจริญเติบโตของไก่พืน้เมือง 4 พนัธุ์ ท่ีศนูย์วิจยัและบ ำรุงพนัธุ์สตัว์ทบักวำง

ภำยใต้สภำพกำรจดักำรแบบเดียวกัน ในสภำพแวดล้อมท่ีเหมือนกัน ผลจำกกำรศึกษำจะสำมำรถน ำข้อมูลจำก

กำรวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือก ำหนดเป็นมำตรฐำนประจ ำพันธุ์ไก่ทัง้  4 พันธุ์ในลักษณะทำงเศรษฐกิจ  และเป็น

ฐำนข้อมลูของกำรศกึษำตอ่ไป ตลอดจนเป็นกำรอนรัุกษ์สำยพนัธุ์ ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรผู้ เลีย้ง  

เอกสารอ้างอิง 

กลุม่งำนสตัว์ปีก. 2545. คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนกำรเลีย้งสตัว์ปีก กองบ ำรุงพนัธุ์สตัว์ กรมปศสุตัว์    กรุงเทพฯ. 

อดุมศรี อินทรโชติ รัชดำวรรณ พนูพิพฒัน์ และกลัยำ บญุญำนวุตัร. 2539 กำรเจริญเติบโตและ   คณุภำพซำก 

            ของไก่ลกูผสมพืน้เมือง. รำยงำนผลกำรวิจยังำนค้นคว้ำและวิจยักำรผลิตสตัว์ ประจ ำปี 2539.  

             กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้ำ 320-330. 

อดุมศรี อินทรโชติ อ ำนวยเลีย้วธำรำกลุ ธีระชยั ช่อไม้ ทวีศิลป์ จีนด้วงและ ชศูกัด์ิ ประภำสวสัด์ิ. 2550.   

            สมรรถภำพผลผลิตของไก่พืน้เมืองพนัธุ์ประดูห่ำงด ำ พนัธุ์เหลืองหำงขำว พนัธุ์แดงและพนัธุ์ชี.     

            กำรประชมุวิชำกำร  กองบ ำรุงพนัธุ์สตัว์ ประจ ำปี 2550 วนัท่ี 21-23 สิงหำคม 2550 ณ  

           โรงแรมโบนนัซำ่แรนซ์ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ.หน้ำ 37-38 

อ ำนวย เลีย้วธำรำกลุ,พชัรินทร์ สนธ์ิไพโรจน์ และศิริพนัธ์ โมรำถบ. 2539. กำรผสมพนัธุ์และคดัเลือก  

            พนัธุ์ไก่เนือ้พืน้เมืองสถำนีบ ำรุงพนัธุ์สตัว์มหำสำรคำม II. สมรรถภำพกำรผลิตของไกเ่นือ้พืน้เมืองท่ี 

            เลีย้งในสถำนีบ ำรุงพนัธุ์สตัว์. วำรสำรเกษตร 12(1) : 55-64 

Carte, I.F., and B.L. Siegel. 1968. Correlation-heritabilities of unselected traits: a check on    

           procedure. Poultry Sci. 47:1821-1827. 

SAS. 1990.  SAS User ’s  Guide.  Statistics.  SAS  Inst. Inc ., Cary, NC. 
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การพสูิจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์เพ่ือยืนยันชนิดและปริมาณ 
ยาสัตว์กลุ่ม Aminoglycosides ในน า้ผึง้ โดยเทคนิค LC-MS/MS 

 
จรัสศรี แก้วฝัน้1/  สจิุตตรำ พงศ์ววิฒัน์1/ 

 
บทคัดย่อ 

 
 ในสหภำพยุโรปและบำงประเทศไม่อนุญำตให้ใช้ยำปฏิชีวนะในกำรเลีย้งผึง้  เพรำะไม่มีกำรก ำหนดค่ำ 

Maximum Residue Limits (MRLs) ในน ำ้ผึง้และจำกควำมคำดหวงัของผู้บริโภคว่ำน ำ้ผึง้ต้องบริสุทธิ  ปลอดภัย

และไม่มีสิ่งเจือปน แตจ่ำกรำยงำนของ VRC ประจ ำปี 2009-2011 พบวำ่ในน ำ้ผึง้มีกำรตรวจพบสำร Lincomycin, 

Streptomycin และ Oxytetracycline  ดงันัน้จงึจ ำเป็นต้องมีวิธีวิเครำะห์ยืนยนัสำรตกค้ำงยำปฏิชีวนะในน ำ้ผึง้ วิธี

วิเครำะห์เพ่ือยืนยันชนิดและปริมำณยำสัตว์กลุ่ม   Aminoglycosides ในน ำ้ผึ ง้ โดยเทคนิค LC-MS/MS นี ้ 

ครอบคลุมกำรวิเครำะห์ยำสัตว์กลุ่ม  Aminoglycosides 6 ชนิด คือ สำร Apramycin, Dihydrostreptomycin, 

Gentamicin, Kanamycin, Paromomycin แล ะ  Streptomycin โด ย ใ ช้ ส ำร  Tobramycin เป็ น ส ำร  Internal 

Standard ส ำหรับสำร Aapramycin, Gentamicin, Kanamycin และ Paromomycin กำรสกัดสำรตกค้ำงกลุ่ม 

Aminoglycosides จำกน ำ้ผึง้ท ำได้โดยใช้สำรละลำย 10 mM KH2PO4 / 0.4 mM EDTA / 2% TCA เขย่ำและป่ัน

เหว่ียงให้ตกตะกอน เก็บชัน้บนไว้แล้วก ำจดัสิ่งสกปรกออกด้วย SPE ชนิด C18 ชะและเก็บสำรตกค้ำงท่ีสกดัมำได้

ด้วย 10% acetic acid ใน methanol ระเหยแห้งโดยใช้แก็สไนโตรเจนแล้วละลำยสำรตกค้ำงด้วยโมบำยเฟส  A 

(acetonitrile, HFBA and water 50: 2.5: 947.5) และโมบำยเฟส B (acetonitrile, HFBA and water 500: 2.5: 

497.5) 1: 1 กรอง แล้วน ำไปฉีดตวัอย่ำงเข้ำเคร่ือง        LC–MS/MS ซึง่ในส่วนของ Liquid Chromatography ใช้

คอลัมน์ชนิด C 18 และใช้ระบบ gradient elution ในส่วนของ Mass Spectrometer ตรวจวัดค่ำมวลต่อประจ ุ

(m/z) ท่ีเกิดจำกแหล่งก ำเนิดประจุอิเลคโทรสเปรย์แบบบวก (ESI+) กำรพิสจูน์ควำมใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์ใช้ตำม

แนวทำงของ European Commission Decision 2002/657/EC แบบไม่มีค่ำ Maximum Residue Limits (MRLs) 

โดยวิเครำะห์สำรกลุม่ Aminoglycosides ท่ีระดบัควำมเข้มข้น 1 2 3 และ 4 Performance Levels (PLs) ซึง่ระดบั 

PLs ข อ ง ส ำ ร  Apramycin, Dihydrostreptomycin, Gentamicin, Kanamycin, Paromomycin แ ล ะ 

Streptomycin คือ  20 10 20 10 20 และ 10  g/kg ตำมล ำดับ  จำกผลกำรพิสูจน์ควำมใช้ได้ท่ีระดับควำม

เข้มข้น 1 2 3 และ 4 PLs ของสำรกลุม่ Aminoglycosides ทัง้ 6 สำร ได้ค่ำร้อยละกำรกลบัคืนและค่ำร้อยละควำม

แปรปรวนอยู่ในช่วงร้อยละ 87.4 - 111.3  และ 7.6 - 20.4 ตำมล ำดบั ค่ำควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำน

ในช่วงกำรใช้งำนท่ี 0 - 10 PLs อยู่ในช่วง 0.9970 – 0.9987 เกณฑ์กำรตัดสิน  (CC) ของสำร Apramycin, 

Dihydrostreptomycin, Gentamicin, Kanamycin, Paromomycin แล ะ  Streptomycin คื อ  13.0, 13.9, 21.5, 

8.8, 10.2 และ 9.7 g/kg ตำมล ำดบั จำกผลกำรพิสจูน์ควำมใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์นีอ้ยู่ในเกณฑ์กำรยอมรับของ 

European Commission Decision 2002/657/EC ยกเว้นคำ่ร้อยละกำรกลบัคืนของสำร Apramycin ท่ีระดบัควำม
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เข้มข้น   2 PL สรุปได้ว่ำวิธีนีม้ีประสิทธิภำพสำมำรถบอกชนิด ปริมำณ และยืนยันผลของสำรตกค้ำงกลุ่ม 

Aminoglycosides ในน ำ้ผึง้ได้  6 ชนิด ท่ีควำมเข้มข้นในระดบัหนึ่งส่วนในพนัล้ำนส่วนและในสำร Streptomycin 

ท่ีระดบัต ่ำกว่ำค่ำควำมเข้มข้นแนะน ำท่ีวิธีทดสอบควรตรวจได้ในน ำ้ผึง้  (40 ส่วนในพันล้ำนส่วน) ตำมค ำแนะน ำ

ของห้องปฏิบตัิกำรอ้ำงอิงสหภำพยโุรปและวิธีนีบ้รรลตุำมวตัถปุระสงค์ท่ีมุง่หวงัไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ:  Aminoglycosides น า้ผึง้  LC-MS/MS  การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธี   

เลขทะเบียนวิชำกำร 56(2)-0404-075 

1/ งำนวิเครำะห์สำรตกค้ำงยำสตัว์และฮอร์โมน กลุม่ตรวจสอบคณุภำพเนือ้สตัว์และผลผลิตจำกสตัว์  

ส ำนกัตรวจสอบคณุภำพ สนิค้ำปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ ถนนติวำนนท์ อ.เมือง จ.ปทมุธำนี 12000         
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Method Validation for Confirmatory Method of  

Aminoglycosides in Honey by LC-MS/MS 
 

JARASSRI  KAEWFUN1   SUJITTRA  PHONGVIVAT1 

 

Introduction 

Aminoglycosides group is an antibiotic for used in human and animals. The molecule of 

aminoglycosides are large molecules and diverse class of antibiotics that characteristically contain  

two or more aminosugars linked by a glycosidic bridge to a hexose nucleus (aminocyclitol) that is 

either streptidine (found in streptomycin) or 2-deoxystreptamine (in all other available aminoglycosides) 

(Silvestro et al, 2012). It has effective activity against gram-negative and some gram-positive bacteria. 

The antimicrobial activity of aminoglycosides is based on their ability to selectively inhibit protein 

synthesis, in bacteria; the most important pathogens treated with aminoglycosides are pseudomonas, 

enterococci, coliform and salmonella. Toxicity of aminoglycosides is the inhibition of protein synthesis 

in kidney (proximal convoluted tubules) and ear (cochlea and vestibular apparatus). In CODEX, 

Commission Regulation (EU) and some countries, set down a procedure for establishment of maximum 

residue limits (MRLs) of veterinary drugs residues in foodstuffs of animal origin but antibiotics are not 

permitted to use in honey bees because there is no MRLs established for antibiotics (CODEX, 2012; 

European Commission, 2010; Ministry of Health, Labour and Welfare, 2006) and consumers expect 

honey to be pure, safe and thus should be free from contaminants. But the residues of lincomycin, 

streptomycin and oxytetracycline in honey were detected as shown in VRC report duping 2009-

2011(Veterinary Residues Committee, 2009; Veterinary Residues Committee, 2010; Veterinary 

Residues Committee, 2011). In order to protect the consumer health and to compliance with European 

legislation, it is necessary to develop and validate confirmatory method that can detect and identify 

aminoglycosides residues in honey sample at part per billion level and Streptomycin have been 

recommended the concentration level at 40 g/kg by EURL which should be detected (Community 

Reference Laboratories, 2007).   Aminoglycosides residues were extracted from honey with 10 mM 

KH2PO4 / 0.4 mM EDTA / 2% TCA  (United States Department of Agriculture Food Safety and 

Inspection Service, 2011; Kaufmann and Maden, 2005) clean up residues on SPE C18 (Kuhn, 2009) 

and injected to   LC-MS/MS (Thompson  et al, 1999). Tobramycin was used as an internal standard 

(Babin and Fortier, 2007). In this case of neither MRL nor Minimum Required Performance Limit (MRPL) 
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of analytical method were established for aminoglycosides residues in honey, therefore as low as 

possible concentration of aminoglycosides were preliminary etermined by the method and defined as 

performance limits (PLs) for using in validation design.  The validation study was designed and 6 

compounds of aminoglycosides were spiked in honey at levels corresponding to PLs. The validation 

parameters accuracy, precision, decision limits (CC), detection capability (CC), calibration curve 

and specificity were discussed. 
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Materials and Methods 

Apparatus:  The shaker LS 30 Gerhardt (Northampton, UK), Centrifuge 5810R Eppendrof 

(Hamburg, Germany) and Eveporator Turbo Vap LV evaporator Zymark (Massachusetts, USA) were 

used for preparation of samples. An SPE vacuum manifold for solid-phase extraction was purchased 

from Supelco (Bellefonte, USA). The analysis was performed on LC-MS/MS system: a liquid 

chromatographer 20A series Shimadzu (Kyoto, Japan) coupled to a triple quadrupole mass 

spectrometer API 4000 Applied Biosystem (Ontario, Canada).  The chromatographic separation was 

achieved by using a HPLC C18 column (3.5m, 2.1 x 150 mm) Sunfire waters (Massachusetts, USA).  

Standards: Apramycin sulfate salt, dihydrostreptomycin sesquisulfate, gentamicin sulfate, 

kanamycin sulfate, paromomycin were purchased from Sigma-Aldrich (Missouri, USA) and 

streptomycin sulfate salt was purchased from USP (USA). Tobramycin was purchased from Sigma-

Aldrich (Missouri, USA) used as an internal standard (IS). Tetracycline and enrofloxacin were 

purchased from Sigma-Aldrich (Missouri, USA) used for tested the specificity. 

Reagents and Chemicals:  Acetic acid AR grade, potassium dihydrogen phosphate AR grade, 

sodium hydroxide AR grade were purchased from  Merck (Darmstadt, Germany). Acetonitrile HPLC 

grade, hydrochloric acid 37%, Methanol HPLC grade were purchased from RCI Labscan (Bangkok, 

Thailand). Deionization water was prepared from a Milli-Q reagent water system. Disodium 

ethylenediamine tetraacetate salt AR grade was purchased from Scharlau (Barcelona, Spain). 

Heptafluorobutyric acid HPLC grade was purchased from Thermo scientific (Rockford, USA). 

Trichloroacetic acid AR grade was purchased from BDH Prolabo (Leuven, Belgium). SPE C18 

cartridge (500mg/3ml) was purchased from Phenomenex (USA). 

Sample preparation: Honey (20.2 g) was weighed into 50 ml polypropylene centrifuge tube. 

Honey samples were spiked with aminoglycosides standard solution and allowed to equilibrate for 15 

min. Aminoglycosides residues in honey were extracted by 10 ml 10 mM KH2PO4 / 0.4 mM EDTA / 2% 

TCA , shaking at 150 - 200 rpm for 15 min and centrifuged at 4,000 rpm, 25๐C for 10 min. Supernatant 

was removed to a new clean 50 ml centrifuge tube and adjusted pH to 7.5-8 using 1 N NaOH or 1 N 

HCl. The extraction was centrifuged at 4,000 rpm, 25๐C for 10 min and supernatant was kept for clean 

up on SPE C18. After having conditioned the Phenomenex SPE C18 cartridge with 5 ml methanol and 5 

ml water. Added the extraction into cartridge. After all extractions were passed through, washed 

cartridges with 10 ml water. Residues were eluted by 10% acetic acid in methanol. Evaporate the 
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eluate at 35๐C just to dryness under nitrogen stream. The residues were reconstituted with 300 μl of 

mobile phase A (acetonitrile, HFBA and water 50: 2.5: 947.5) and mobile phase B (acetonitrile, HFBA 

and water 500: 2.5: 497.5) 1:1 (v/v) and filtered through 0.45 m PTFE membrane and injected into 

LC-MS/MS.  

Instrumentation and LC-MS/MS analysis: The analysis was performed on a liquid 

chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) system: a liquid chromatographer Shimadzu 

20A series coupled to a triple quadrupole mass spectrometer API 4000 Applied Biosystem.  The 

chromatographic separation was achieved using a HPLC Sunfire C18 column (3.5m, 2.1 x 150 mm).  

The mobile phase was acetonitrile, HFBA and water (50: 2.5: 947.5 (A)) and acetonitrile, HFBA and 

water (500: 2.5: 497.5 (B)) in gradient mode (Table 1). The flow rate was 0.4 ml/min and the 

temperature regulated at 40๐ C. The injection volume was 30 μl. Turboionspray interface in positive 

ionization mode (ESI+) was used.   

Validation protocol: The method was in-house validated according to the EU Commission 

Decision 2002/657/EC (European Commission, 2002). Performance parameters taken into account 

were accuracy (recovery), precision (within-laboratory reproducibility), decision limit (CC), detection 

capability (CC), calibration curve linearity and specificity. In EU Commission Regulation No. 37/2010 

aminoglycosides has MRLs in animal tissues but no MRLs and MRPL in honey. Therefore, this method 

validation design has used performance levels (PLs) instead.  For a series of analysis, seven replicates 

of blank samples and seven replicates of spiked samples at each level of 1, 2, 3 and 4 PLs 

concentrations were analyzed in the same batch.  Perform 3 series of analysis at 3 consecutive 

occasions resulting in three analytical batches.  Method accuracy, repeatability, with-in laboratory 

reproducibility, CC and CC were evaluated.   Linearity and analytical range were evaluated using 

six levels matrix calibration curves with analytes concentrations corresponding to 0, 1, 2, 3, 5 and 10 

PLs. The specificity was demonstrated by analyzing other compounds of antibiotic i.e. tetracycline and 

enrofloxacin in spiked sample. 
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Table 1 LC gradient condition 

 

Step Time(min) Mobile A (%) Mobile B (%) 

1 0 95 5 

2 3 5 95 

3 8 5 95 

4 9 95 5 

5 12 95 5 
 
Result 

Developed method: Tobramycin was used as internal standard dilution mass spectrometry 

(IDMS) technique for apramycin, gentamicin, kanamycin and paromomycin except 

dihydrostreptomycin and streptomycin  (Table 2) and method performance levels(PLs) were 20, 10, 20, 

10, 20 and 10 μg/kg respectively. Two multiple reaction monitoring (MRM) transitions were monitored 

for detection, identification and quantification of each compound (Table 4).  The identification points of 

4 for confirmation of each compound can be achieved by earning 1 point from precursor ion and 1.5 

for each of two daughter ions.   

The accuracy (recovery) and precision (with-in laboratory reproducibility): The method was 

evaluated at 1, 2, 3 and 4 PLs of apramycin, dihydrostreptomycin, gentamicin, kanamycin, 

paromomycin and  streptomycin and their results showed accuracy and precision within the 

acceptable range except the recovery of apramycin at 2 PL (Table 5).  

Decision limits (CC): Aminoglycosides were calculated using the formula, CC = the 

concentration at the  y-intercept + 2.33* Standard deviation of the within-laboratory reproducibility ( = 

1%) (Table 6).  

Detection capability (CC): Aminoglycosides were calculated using the formula, CC = 

CC+ 1.64* Standard deviation of the within-laboratory reproducibility ( = 5%) (Table 6).  

The linearity of calibration curves: Aminoglycosides were shown very good linear relationships 

between peak responses and concentration levels ranging from 0 to 10 PLs.  The linearity in term of 

correlation coefficient (r) were greater than 0.995 for 6 compounds.  The value of which closing to 1 

indicated a perfect linear (Table 7).  
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The specificity: The specificity was demonstrated by Tetracycline and Enrofloxacin in spiked 

sample and the chromatograms were observed. Interference peak at window of retention time of 

Aminoglycosides group was not found (Figure 1- 6).  

The identification criteria: The retention time of the compounds should be at the same retention 

time as of the standard ± 0.1 min. The ion ratio of the compounds could be calculated and fell within 

acceptable criteria (Table 3). Two multiple reaction monitoring (MRM) transitions were monitored for 

detection, identification and quantification of each compound (Table 4).   

The validity of the method could be confirmed and quality controlled by analyzing internal 

quality control (IQC) samples series i.e. matrix blank, reagent blank, recovery and blind sample along 

each batch of analysis.  The method performance as evaluated from IQC samples results were within 

acceptable criteria and could guarantee the validity of the method. 

 

Table 2 Result of developed method, Tobramycin was used as internal standard. 

Compound  
Coefficient of 
Correlation (r) 

Mean %Recovery 

IS Used No IS IS Used  No IS 
Apramycin 0.9987 0.9816 106.1 164.2 

 Dihydrostreptomycin 0.9867 0.9972 79.72 92.8 
Gentamicin 0.9987 0.9756 96.8 73.6 
Kanamycin 0.9977 0.9734 100.2 78.2 

Paromomycin 0.9973 0.9848 103.0 54.1 
Streptomycin 0.9868 0.9970 170.5 99.0 

Remark: Acceptable range of %recovery at 10 g/kg to 100 g/kg = 80 – 110% (Commission Decision 

2002/657/EC) and correlation coefficient (r) ≥0.995  
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Table 3 Retention time and Ion ratio. 

Compound 
Retention 

Time (min) 

Mean of 

ion ratio 

Range of ion  

ratio 

Apramycin 4.39 82.51 66.00 - 99.00 

Dihydrostreptomycin 4.00 33.97 25.48 - 42.47 

Gentamycin 4.54 38.75 29.06 - 48.44 

Kanamycin 4.20 74.85 59.88 - 89.82 

Paromomycin 4.38 62.53 50.03 - 75.04 

Streptomycin 3.97 33.87 25.4 - 42.34 

Tobramycin 4.42 - - 
 

Table 4 Transition ions of aminoglycosides for identification, quantification and identification points (IP) 

Compound  
Precursor 

ion 
(m/z) 

product ion (m/z) 
Required 

IP = 4 

 Primary ion 
(quantification) 

Secondary 
 ion 

(identification) 
 

Apramycin 540.2 217.1 378.1 
1 precursor  

and 2 daughters 
= 4  

(meet requirement) 

Dihydrostreptomycin 584.3 263.1 246.1 
Gentamycin 478.3 157.1 322.1 
Kanamycin 485.1 163.1 324.1 

Paromomycin 616.3 163.1 293.1 
Streptomycin 582.3 263.1 246.1 
Tobramycin 468.0 163.0 -  

 

Table 5 The method’s accuracy (recovery) and precision (with-in laboratory reproducibility) 

Compound 
Conc.(g/kg) 

(each level, 

n = 7 x 3 =21) 

Accuracy 

%Recovery 
Precision %CV 

Apramycin 

20 101.4 10.8 

40 111.3 9.34 

60 106.4 8.09 
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80 105.4 11.6 

Dihydrostreptomycin 

10 92.8 17.5 

20 94.5 15.6 

30 92.7 20.2 

40 91.4 21.0 

Gentamycin 

20 107.8 11.2 

40 102.9 15.1 

60 89.3 14.5 

80 87.4 14.4 

Kanamycin 

10 93.1 20.4 

20 101.5 14.5 

30 102.2 11.8 

40 104.1 15.1 

Paromomycin 

20 106.0 10.4 

40 102.4 7.69 

60 99.6 7.29 

80 104.2 7.59 

Streptomycin 

10 98.4 17.6 

20 99.4 9.5 

30 100.3 18.8 

40 98.0 14.3 
 

Remark: Acceptable range at 10 g/kg to 100 g/kg of              %recovery = 80 – 110% and %CV ≤ 

23% (Commission Decision 2002/657/EC) 
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Table 6 Decision limits (CC) and detection capability (CC) 

Compound CC  (g/kg) CC (g/kg) 

Apramycin 13.0 22.2 

Dihydrostreptomycin 13.9 23.7 

Gentamycin 21.5 36.6 

Kanamycin 8.8 14.9 

Paromomycin 10.2 17.3 

Streptomycin 9.7 16.4 

 

Table 7 Correlation coefficient (r) and working range 

 
Compound 

Correlation 
Coefficient, r 

Working range 

(g/kg) 
Apramycin 0.9987 20 - 200 

Dihydrostreptomycin 0.9972 10 - 100 
Gentamycin 0.9987 20 - 200 
Kanamycin 0.9977 10 - 100 

Paromomycin 0.9973 20 - 200 
Streptomycin 0.9970 10 - 100 

 

Discussion 

Tobramycin was used as internal standard (IS) for only apramycin, gentamicin, kanamycin and 

paromomycin. The results of correlation coefficient and recovery of apramycin, gentamicin, kanamycin 

and paromomycin in the method of using IS were better than the method of not using IS. On the other 

hand the result of dihydrostreptomycin and streptomycin in the method of not using IS were better than 

the method of using IS (Table 2). Aminoglycosides residues were extracted from honey with 10 mM 

KH2PO4 / 0.4 mM EDTA / 2% TCA clean up on SPE C18 and a confirmation of compounds using LC-

MS/MS in ESI+ mode. Method validation was designed and performed according to European 

Commission Decision 2002/657/EC for substances of which no Maximum Residue Limits. 

Aminoglycosides could be detectable at 1 PL level.  The accuracy and precision of the method at each 

spiking level were good and accepted except the recovery of apramycin at 2 PL.  Decision limits 
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(CC) and detection capability (CC) were calculated in accordance with EU Decision 2002/657/EC. 

The matrix calibration curves for aminogycosides were found linear in the concentration range from 0 

to 10 PLs, quantification was accurate in this range.  The specificity studies showed that the method 

was specific to aminoglycosides.  The identification of aminoglycosides could be done by comparison 

of the analyte peaks retention time to the standard aminoglycosides peaks.  The ion ratio of the 

compounds could be evaluated and fell within acceptable criteria.  For unauthorized substances, 

identification point (IP) of 4 was required and of which this LC-MS/MS method, IP of 4 could be 

achieved. According to the validation results, the method is suitable for identification and quantification 

aminoglycosides in honey at the lowest level of 1 PL up to 10 PLs concentration.  The method 

specificity was shown satisfying.  The results of IQC samples have proven out the validity of the 

method.  This method which could be used to identify, quantify and confirm the amount and identity of 

6 aminoglycosides residues in honey at  part per billion level and streptomycin lower than 

recommended concentration level of EU (Community Reference Laboratories, 2007) and thus confirm 

that this method is valid and fit for intended use. 

 

 

Figure 1 The chromatogram of specificity of Apramycin in honey at 20 g/kg (A) honey spiked with 

Tetracycline and Enrofloxacin (B). 
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Figure 2 The chromatograms of specificity of Dihydrostreptomycin in honey at 10 g/kg in method not 

used IS (A) and honey spiked with Tetracycline and Enrofloxacin (B). 

 

 

 

Figure 3 The chromatograms of specificity of Gentamicin in honey at 20 g/kg (A) and honey spiked 

with Tetracycline and Enrofloxacin (B). 
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Figure 4 The chromatograms of specificity of Kanamycin in honey at 10 g/kg (A) and honey spiked 

with Tetracycline and Enrofloxacin (B). 

 

 

 

  

Figure 5 The chromatograms of specificity of Paromomycin in honey at 20 g/kg (A) and honey spiked 

with Tetracycline and Enrofloxacin (B). 
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Figure 6 The chromatograms of specificity of Streptomycin in honey at 10 g/kg in method not used IS 

(A) and honey spiked with Tetracycline and Enrofloxacin (B). 
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การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์แกโน
คลอรีน 17  ชนิด   และสารกลุ่มโพลีคลอริเนตเตด็ไบฟีนิล  6 ชนิด ในคราวเดียวกันในไข่ไก่ด้วย

วิธี GC-MS/MS 

วงศ์ขวญั จิตนพุงศ์1/   สรำวธุ  ชกูระชัน้1/      

บทคัดย่อ 

 กำรพัฒนำและพิสูจน์ควำมใช้ได้วิธีวิเครำะห์สำรก ำจัดศตัรูพืชและสตัว์กลุ่มออร์แกโนคลอรีน 17 ชนิด 
และสำรกลุ่มโพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิลหรือพีซีบี 6 ชนิด ในครำวเดียวกนัในไข่ไก่ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS  โดยกำรสกดั
แบบ matrix solid phase dispersion (MSPD) ใช้โซเดียมซลัเฟตเป็นตวัดูดซบัไขมนัและสิ่งเจือปนต่ำง ๆ และใช้
ฟลอริซิลแยกสำรที่ศกึษำออกมำ  พบว่ำมีขัน้ตอนกำรวิเครำะห์ไม่ยุ่งยำกและรวดเร็ว  กำรพิสจูน์ควำมใช้ได้ของวิธี
วิเครำะห์ด ำเนินกำรตำมแนวทำงของ Eurachem guide 1998  พบว่ำมีค่ำสมัประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ (R2) ของกำร
ทดสอบควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำนของ matrix matched standard มำกกว่ำ 0.990  มีควำมจ ำเพำะ
เจำะจงโดยสำมำรถตรวจวดัโดยไม่มีกำรรบกวนจำกสำรเจือปนท่ีมีในไข่ไก่   วิธีนีใ้ห้ค่ำควำมเข้มข้นต ่ำสดุของสำร
ทกุชนิดท่ีสำมำรถตรวจพบได้เท่ำกบั 0.1 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม ยกเว้นสำร aldrin, dieldrin และ oxychlordane มี
ค่ำ 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  และค่ำควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถหำปริมำณได้ไม่เกิน 3 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมใน
ทุกสำร และผลกำรทดสอบท่ีระดบัปริมำณสำรตกค้ำง 5, 10, 20, 50 และ 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีค่ำร้อยละ
กำรกลบัคืนได้อยู่ในช่วง 67-119, 85–102, 79–94, 88–103 และ 88–104 ตำมล ำดบั  และมีค่ำควำมเท่ียงแบบ
กำรทวนซ ำ้ได้ (%RSDr) อยู่ในช่วง 5-23, 5-21, 3-11, 4-9 และ 3-11 ตำมล ำดับ   ดังนัน้วิธีวิเครำะห์นีม้ีควำม
เหมำะสมและสำมำรถน ำไปใช้ตรวจกำรตกค้ำงของสำรก ำจัดศตัรูพืชและสตัว์กลุ่มออร์แกโนคลอรีน 17 ชนิด และสำร
กลุม่พีซีบี 6 ชนิด ในไข่ไก่ด้วยเคร่ืองมือ GC-MS/MS ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : ออร์แกโนคลอรีน, โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล, กำรพฒันำและตรวจสอบควำมใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์, GC-MS/MS, ไข่ไก่ 

เลขทะเบียนวิชำกำร :  

1/กลุม่ตรวจสอบคณุภำพเนือ้สตัว์และผลผลิตจำกสตัว์ ส ำนกัตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์  กรมปศสุตัว์  ถ.ติวำนนท์  ต.บำงกะดี  อ.เมือง  จ.ปทมุธำนี  
12000; โทรศพัท์ 0-2967-9727, โทรสำร 0-2967-9726 
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Method development and method validation for the simultaneous analysis of 17 
organochlorine pesticides and 6 polychlorinated biphenyls in chicken eggs with 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 1998. 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 (organochlorines pesticides, OCPs) เป็นสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชและสตัว์ท่ี
เป็นอันตรำยต่อระบบประสำทส่วนกลำงได้แก่  DDT, aldrin, dieldrin, chlordane, heptachlor เป็นต้น  (Rom 
and Markowitz, 2007)  นอกจำกนีย้งัพบว่ำสำรกลุ่มนีอ้ยู่ในสภำพแวดล้อมได้ยำวนำนและมีฤทธ์ิสะสมระยะยำว
ท่ีร้ำยแรง เช่น มีผู้ รำยงำนว่ำดีดีทีเป็นสำรก่อมะเร็งตบั มะเร็งเม็ดเลือดขำว และท ำให้เกิดโลหิตจำงด้วย อำจเกิด
เน่ืองจำก ดีดีที ไปกระตุ้นเอ็นไซม์ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนกำรเมตำบอลิซมึของสำรก่อมะเร็งหลำยๆ ชนิด รวมทัง้มี
คณุสมบตัิที่สลำยตวัยำก จึงท ำให้สะสมอยู่ในภำวะแวดล้อมและร่ำงกำยของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ  ในห่วงโซ่อำหำร 
(กระทรวงสำธำรณสขุ, 2542)  

สำรโพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิลหรือพีซีบี  (polychlorinated biphenyls, PCBs) เป็นสำรประกอบอินทรีย์
ไฮโดรคำร์บอนท่ีมีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (chlorinated hydrocarbon) สำรนีน้ ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในอตุสำหกรรม
ต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้ำและตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ ต่อมำองค์กำรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่ง
สหรัฐอเมริกำพบวำ่สำร PCBs เป็นสำรก่อมะเร็งในสตัว์ และอำจเป็นสำรก่อมะเร็งในมนษุย์ (U.S. Environmental 
Protection Agency, 1996) ซึ่งเป็นสำเหตุท ำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์  และสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจำกคณุสมบตัิในกำรสลำยตวัยำก คงทน และสะสมในไขมนัของสิ่งมีชีวิต (กรมควบคมุมลพิษ, 2549) 

ประเทศไทยมีกำรสง่ออกไข่ไปยงัตำ่งประเทศ โดยมีกรมปศสุตัว์เป็นหน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูลสนิค้ำปศสุตัว์ท่ีสง่ออก 

ซึง่ประเทศคู่ค้ำส ำคญั เช่น กลุ่มสหภำพยุโรปได้ก ำหนดค่ำปริมำณกำรตกค้ำงหรือกำรปนเปื้อนท่ียอมรับได้ของสำร

กลุ่ม 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) ไมเ่กิน 10 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม alpha-HCH ไมเ่กิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  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) ไม่เกิน 40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (European Union, 2011) ดงันัน้จงึมีควำม

จ ำเป็นต้องพัฒนำและตรวจสอบควำมใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์สำรกลุ่ม OCPs 17 ชนิด และสำร PCBs  6 ชนิด ให้

สอดคล้องกบักฎระเบียบของประเทศคู่ค้ำ (European Union, 2008 และ European Union, 2011) เพ่ือใช้เป็นกลไกและ

มำตรกำรป้องกนัผลกระทบต่ออตุสำหกรรมภำยในประเทศ และปกป้องผู้บริโภคจำกกำรได้รับอำหำรที่มีสำรตกค้ำง

ท่ีเป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ 

กำรวิเครำะห์สำรกลุม่ OCPs และ PCBs ซึง่เป็นสำรท่ีไม่มีขัว้ (non polarity) จงึได้มีกำรใช้เทคนิคแยกสำร
และตรวจวัด ด้ วย เค ร่ือง Gas chromatograph - Electron capture detector (GC-ECD) (Chu et al., 2003; 
Valsamaki et al., 2006)  ต่ อมำมี กำรน ำเทคนิค  Gas chromatography tandem mass spectrometry (GC-
MS/MS) (Lehotey et al., 2005; Bolanos et al., 2007) มำใช้ในกำรทดสอบชนิดและตรวจแบบยืนยนัผล ไข่เป็น
อำหำรท่ีมีไขมนัประมำณ 10%  (U.S. Department of Agriculture, 1999)  จึงจ ำเป็นต้องท ำกำรสกัดสำรตกค้ำงท่ี
ละลำยในไขมนัและขจัดสิ่งรบกวนออกเพ่ือให้สำรท่ีต้องกำรวิเครำะห์มีควำมบริสุทธ์ิมำกขึน้ก่อนน ำไปตรวจวดัด้วย
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เค ร่ื อ ง  GC  ซึ่ ง เท ค นิ คกำรสกั ดมี ห ล ำย วิ ธี  เช่ น  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 ำให้ไมส่ำมำรถขจดัไขมนัออกได้ดีเท่ำท่ีควร 
และส่งผลกระทบรบกวนต่อเคร่ืองมือท่ีใช้วิเครำะห์  จำกกำรศึกษำเอกสำรพบว่ำ Bolaños et al. (2007) ได้สกัด
ตวัอย่ำงไข่ด้วยเทคนิค matrix solid phase dispersion (MSPD) โดยใช้ C18 และแมกนีเซียมซลัเฟตบดคลุกเคล้ำ
เป็นเนือ้เดียวกับตัวอย่ำงเพ่ือจับไขมันและสิ่งรบกวนอื่นๆ  จำกนัน้บรรจุลงในคอลัมน์ฟลอริซิล  และชะสำรท่ี
ต้องกำรตรวจวดัออกมำด้วยสำรละลำยผสม อะซิโตไนไตรล์กบัเฮกเซน  แล้วชะสำรตอ่ด้วยสำรเอทิลอะซิเตท ท ำให้
สำรละลำยสกดัตวัอย่ำงท่ีได้มีสิ่งรบกวนกำรวิเครำะห์น้อยลง   

กำรศึกษำในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนำวิธีวิเครำะห์สำรกลุ่ม OCPs 17 ชนิดและสำรกลุ่ม PCBs        
6 ชนิด  ซึง่มีโครงสร้ำงดงัรูปท่ี 1 ในไข่ไก่ด้วย GC-MS/MS  คณะผู้ศกึษำจึงด ำเนินกำรดดัแปลงเทคนิคกำรสกดัแบบ 
MSPD จำกวิธีของ Bolaños et al. (2007) โดยดดัแปลงใช้สำรเคมีท่ีใช้ในกำรสกดัและขจดัสิ่งรบกวนท่ีแตกต่ำงกนั 
และมีเหมำะสมกับเคร่ือง GC-MS/MS (Triple Quadrupole) ท่ีมีอยู่  ให้สอดคล้องกับแผนตรวจเฝ้ำระวังสำร
ตกค้ำงประจ ำปี   เพ่ือให้มัน่ใจว่ำวิธีวิเครำะห์ท่ีพัฒนำขึน้ให้ผลวิเครำะห์ท่ีน่ำเช่ือถือ จึงต้องตรวจสอบควำมใช้ได้
ของวิธีวิเครำะห์ ซึง่วิธีท่ีผ่ำนกำรพิสูจน์ควำมใช้ได้แล้วสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตรวจวิเครำะห์ตวัอย่ำงในกำรตรวจ
เฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงและสำรปนเปื้อนในงำนประจ ำของห้องปฏิบัติกำรเคมีอำหำร  สำรตกค้ำงและสำรปนเปื้อน 
กลุ่มตรวจสอบคณุภำพเนือ้สตัว์และผลผลิตจำกสตัว์ได้ ท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมมัน่ใจ และเช่ือถือในผลวิเครำะห์ว่ำมี
ควำมถกูต้อง  แมน่ย ำ และครอบคลมุคำ่ปริมำณกำรตกค้ำงหรือกำรปนเปือ้นท่ียอมรับได้    
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รูปท่ี 1 โครงสร้ำงโมเลกลุของสำรกลุม่ OCPs และ PCBs 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. อุปกรณ์และสารเคมี 
1.1 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

1.1.1 เคร่ืองชัง่ควำมละเอียด 0.001 กรัม 
1.1.2 อปุกรณ์ลดปริมำตรสำรละลำยโดยกำรเป่ำด้วยก๊ำซไนโตรเจน 
1.1.3 ตู้อบควำมร้อน  
1.1.4 เตำเผำ  
1.1.5 เคร่ือง GC-MS/MS (Triple Quadrupole) ย่ีห้อ Varian ประกอบด้วย GC รุ่น 450-GC และ Mass 

spectrometric detector รุ่น 320-MS 
1.1.6 GC Column ชนิด DB-5MS Ultra Inert  ย่ีห้อ Agilent J&W  ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยใน 

0.25 มิลลิเมตร ควำมยำว 30 เมตร ควำมหนำ stationary phase 0.25 ไมโครเมตร  พร้อมกำร์ดยำว  5 เมตร 
1.1.7 โกร่งบดสำรแบบแก้วใส  
1.1.8 คอลมัน์โครมำโทกรำฟีขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำงภำยใน 1.0 เซนติเมตร ควำมยำว 30 เซนติเมตร 
1.1.9 หลอดป่ันเหวี่ยงแก้วชนิดมีขีดบอกปริมำตร ขนำด 15 และ 50 มิลลิลิตร 
1.1.10 ชำมระเหยสำร  
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1.1.11 GC Vial ขนำด 2 มิลลิลิตร 
1.2 สำรเคม ี

1.2.1 ไดเอทิลอีเทอร์ เกรด PR 
1.2.2 เฮกเซน (n-hexane) เกรด PR   
1.2.3 ไอโซออกเทน เกรด PR 
1.2.4 อะซิโตไนไตรล์ เกรด PR 
1.2.5 เอทิลอะซิเตท  เกรด PR 
1.2.6 ฟลอริซิล ขนำดอนภุำค 60 -100 mesh เกรด residue analysis  
1.2.7 โซเดียมซลัเฟต ชนิด anhydrous granular ขนำดอนภุำค 12-60 mesh เกรด AR 
1.2.8 สำรดดูซบัชนิด C18 ขนำดอนภุำค 50 ไมโครเมตร  ขนำดรูพรุน 60 องัสตรอม   
1.2.9 ก๊ำซฮีเลี่ยม ควำมบริสทุธ์ิ 99.999% 
1.2.10 ก๊ำซอำร์กอน ควำมบริสทุธ์ิ 99.999% 
1.2.11 ก๊ำซไนโตรเจน ควำมบริสทุธ์ิ 99.995% 

    
1.3 สำรมำตรฐำน 

1.3.1 Pesticide-Mix 323  ย่ีห้อ Dr.Ehrenstorfer Cat No. XA18000323IO ท่ีประกอบด้วยสำรในกลุ่ม 
OCPs จ ำนวน 25 สำร ได้แก่  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  ซึง่แต่ละชนิดมีควำมเข้มข้น 
20 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร  สำร chlorothalonil และ o,p’-dicofol มีควำมเข้มข้น 40  ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร   

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

1.3.3 PCB 30 ย่ี ห้อ Dr.Ehrenstorfer  Cat No. L20003000IO  ละลำยอยู่ ในไอโซออกเทน   ควำม
เข้มข้น 10 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร   

1.3.4 สำรมำตรฐำนภำย ใน  (Internal standard) คื อ  PCB 209 ย่ี ห้ อ  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  
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          ตกัโซเดียมซลัเฟต (ให้มีปริมำณเพียงพอต่อกำรใช้งำนตำมตำรำงท่ี 1) ลงในชำมระเหยสำร แล้วน ำไปอบ
ในตู้อบท่ีอณุหภมูิ 130±10 องศำเซลเซียส อย่ำงน้อย 16 ชัว่โมง   
3. การเตรียมตัวอย่าง 
     ใช้ไข่ไก่ท่ีมีน ำ้หนกั 60 – 65 กรัมต่อฟอง  จ ำนวน 12 ฟอง  น ำไข่แดงและไข่ขำวใส่ในโถป่ันแล้วท ำกำรป่ัน
รวมให้เข้ำกัน เทเก็บไว้ในหลอดป่ันเหว่ียงแก้ว ขนำด 50 มิลลิลิตร ก ำหนดให้เป็น sample blank หำกยังไม่ได้
ทดสอบตวัอย่ำงทนัทีให้เก็บไว้ท่ีอณุหภมูิไมเ่กิน -18 องศำเซลเซียส ชัง่ตวัอย่ำงน ำ้หนกั 1 กรัม ใสโ่กร่งบดสำรแบบแก้ว
ใส  ส ำหรับ spiked sample blank เป็นตวัอย่ำงท่ีต้องกำรศกึษำวิธีกำรทดสอบ โดยกำรเติมสำรละลำยมำตรฐำนท่ี
ทรำบชนิดและควำมเข้มข้นลงไปใน sample blank    
4. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 

4.1 กำรตรวจสอบสภำวะท่ีเหมำะสมของเคร่ือง GC-MS/MS 

         ทดสอบปรับตัง้คำ่สภำวะต่ำงๆ ของเคร่ือง GC-MS/MS ซึง่ได้แก่ อณุหภมูิของ injector, oven, transfer line 
และ ion source อตัรำกำรไหลของแก๊สพำ อตัรำส่วนของไอสำรท่ีเข้ำสู่ GC column และศกัย์ไฟฟ้ำของ collision 
cell ในกำรตรวจวดัแยกชนิดสำรกลุม่ OCPs และ PCBs โดยใช้สำรละลำยผสม Pesticide-Mix 323, PCB-Mix 3, 
PCB 30 และ PCB 209 ในกำรทดสอบ  ซึ่งต้องสำมำรถแยกพีคสำรและค่ำมวลต่อประจุ (m/z) ของแต่ละสำรท่ี
ศกึษำได้ 
 

4.2 กำรสกดัตวัอย่ำง 
          สกัดสำรกลุ่ม OCPs และ PCBs ในไข่ไก่ด้วยเทคนิค MSPD โดยดัดแปลงจำกวิธีของ Bolaños et. al., 
(2007) ซึ่งวิธีของ Bolaños ทดสอบสำรกลุ่ม OCPs, OPPs และ PCBs โดยน ำตัวอย่ำงไข่น ำ้หนัก 0.5 กรัม เติม 
C18 ซึ่งผ่ำนกำรล้ำงด้วยเฮกเซน ไดคลอโรมีเทนและเมทำนอล อย่ำงละ 2 เท่ำของปริมำตร ปริมำณ 2 กรัมและ
แมกนีเซียมซลัเฟต 1 กรัม บดรวมเข้ำกนัให้ละเอียด  เติมสิ่งท่ีบดได้ทัง้หมดลงบนฟลอริซิลปริมำณ 2 กรัม ท่ีบรรจุ
อยู่ใน SPE ขนำด 12 มิลลิลิตร  ชะสำรในคอลัมน์ด้วยตัวท ำละลำยผสมอะซิโตไนไตรล์กับเฮกเซน   (85:15) 
ปริมำตร 1.5 มิลลิลิตร  เอทิลอะซิเตท ปริมำตร 8.5 มิลลิลิตร และน ำไปตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS ผู้
ศกึษำได้ดดัแปลงโดยใช้ตวัอย่ำงไข่ไก่น ำ้หนัก 1กรัม เติมสำรกลุ่ม OCPs และ PCBs ให้ได้ควำมเข้มข้นในตวัอย่ำง 
50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และเติม PCB 209 (internal standard) ให้ได้ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ผสมรวมเข้ำกันกับสำรดูดซับ โดยเปรียบเทียบกำรใช้ชนิดและปริมำณของสำรดูดซับต่ำงกันระหว่ำง  C18 และ
โซเดียมซัลเฟต  บดตัวอย่ำงไข่กับสำรดูดซับให้ละเอียดเป็นเนือ้เดียวกัน เติมลงในคอลัมน์โครมำโทกรำฟีท่ีบรรจุ
ปริมำณของฟลอริซิลต่ำงๆ กัน  หลงัจำกนัน้ชะสำรกลุ่ม OCPs และ PCBs ออกจำกคอลมัน์โดยใช้ตวัท ำละลำย
ปริมำตร 25 มิลลิลิตร ท่ีต่ำงชนิดกัน คือ อะซิโตไนไตรล์ ตัวท ำละลำยผสมเอทิลอะซิเตทกับเฮกเซน  และตวัท ำ
ละลำยผสมไดเอทิลอีเทอร์กบัเฮกเซน ดงัตำรำงท่ี 1 แล้วน ำหลอดป่ันเหว่ียงแก้วชนิดมีขีดบอกปริมำตร ขนำด 15 
มิลลิลิตร รองรับสำรท่ีด้ำนล่ำงของปลำยคอลมัน์ จำกนัน้น ำสำรที่ชะได้ไปลดปริมำตรสำรละลำยโดยใช้เคร่ืองเป่ำ
ด้วยก๊ำซไนโตรเจน และอุณหภูมิของอ่ำงน ำ้ไม่เกิน 40 องศำเซลเซียส ระเหยสำรจนเหลือปริมำตรประมำณ 0.1 
มิลลิลิตร ปรับปริมำตรสดุท้ำยเป็น 1 มิลลิลิตร ด้วยไอโซออกเทน   ถ่ำยสำรละลำยท่ีสกดัได้ใส่ GC vial แล้วปิดฝำ
ให้แน่นน ำไปตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS 
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ตารางที่ 1 สภาวะทดสอบต่างๆ ที่ใช้ในการสกัดสารตกค้างกลุ่ม OCPs และ PCBs ในไข่ไก่ 
 

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) 

อะซโิตไนไตรล์ ไดเอทลิอีเทอร์กบั 
เฮกเซน  (5:95) 

เอทลิอะซเิตทกบั 
เฮกเซน (50:50) 

ไดเอทลิอีเทอร์กบั 
เฮกเซน  (10:90) 

ไดเอทลิอีเทอร์กบั 
เฮกเซน  (10:90) 

 

5. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ 
ท ำกำรตรวจสอบควำมใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์ตำมแนวทำงของ EURACHEM (1998) โดยทดสอบพำรำมิเตอร์ตำ่ง 

ๆ ดงันี ้
5.1 ควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำน (Linearity)  

          ทดสอบด้วยกำรวดั matrix matched standard solution 7 ระดบัควำมเข้มข้น ซึง่ครอบคลมุคำ่ปริมำณกำร
ตกค้ำงท่ียอมรับได้ คือ 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50 และ 100 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร และมี PCB 209 เป็น internal 
standard ท่ีควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS ท่ีสภำวะเหมำะสมตำมข้อ 4.1 ควำม
เข้มข้นละ 3 ซ ำ้  สร้ำงกรำฟควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งสดัสว่นควำมเข้มข้นของสำรท่ีศกึษำตอ่ควำมเข้มข้นของ internal 
standard กับสัดส่วนของพืน้ท่ีใต้พีคของสำรท่ีศึกษำต่อพืน้ ท่ีใต้พีคของ internal standard ค ำนวณหำค่ำ
สมัประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ (coefficient of determination, R2) เกณฑ์กำรยอมรับต้องมีค่ำไมน้่อยกวำ่ 0.990 (R2≥0.990) 

5.2 ควำมจ ำเพำะเจำะจง  (Specificity)     
ประเมินจำกกำรวิเครำะห์ sample blank กับ spiked sample blank ท่ีเติมสำรกลุ่ม OCPs 17 ชนิดและ

สำรกลุ่ม PCBs  6 ชนิด ท่ีต้องกำรศึกษำ และสำรอื่นๆ ท่ีต้องกำรตรวจสอบกำรรบกวน คือ สำรในกลุ่ม OCPs 8 
ชนิด และ กลุ่ม 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   
จะต้องมีน้อยมำก เมื่อเปรียบเทียบกบัสญัญำณของ spiked sample blank แสดงว่ำไม่มีกำรรบกวนจำกสำรอื่นท่ี
มีอยู่ในตวัอย่ำง และ retention time (RT) กบัมวลต่อประจุ (m/z) ของสำรอื่น ๆ ท่ีเติมลงไปในตวัอย่ำง จะต้องไม่
ตรงกนักบัของสำรท่ีศกึษำ  
      5.3 คำ่ควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถตรวจพบได้ (Limit of Detection; LOD) และควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถ
หำปริมำณได้ (Limit of Quantitation; LOQ)  
            ทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้น 3 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม จ ำนวน 10 ซ ำ้ ซึง่ท่ีควำมเข้มข้น
ดงักลำ่วเป็นระดบัต ่ำสดุท่ีคำดวำ่วิธีวิเครำะห์ท่ีพฒันำขึน้สำมำรถตรวจวิเครำะห์ได้และต ่ำกวำ่คำ่กำรตกค้ำงยอมรับ
ได้ของทุกสำรท่ีศกึษำ น ำสำรละลำยท่ีสกดัได้ไปตรวจวดัหำชนิดและปริมำณสำรด้วยเคร่ือง GC-MS/MS  ค ำนวณ
คำ่ LOD = 3SD และคำ่ LOQ = 10SD  
      5.4 กำรยืนยนัคำ่ LOD 
             ทดสอบ spiked sample blank ท่ีปริมำณสำรเท่ำกบัค่ำ LOD ท่ีค ำนวณค่ำได้จำกข้อ 5.3 จ ำนวน 10 ซ ำ้ 
ตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS แล้วค ำนวณคำ่ signal to noise ratio (S/N) ของแตล่ะสำร  ซึง่ต้องมีคำ่ S/N ≥ 3 
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     5.5 กำรยืนยนัคำ่ LOQ 
          ทดสอบ spiked sample blank ท่ีมีปริมำณสำรเท่ำกับ LOQ ท่ีค ำนวณค่ำได้จำกข้อ 5.3 จ ำนวน 10 ซ ำ้  
ตรวจวดัหำปริมำณสำรด้วยเคร่ือง GC-MS/MS   ค ำนวณค่ำร้อยละกำรกลบัคืนได้ (%recovery) และค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำนสมัพัทธ์ (%RSDr) ซึ่งมีเกณฑ์ยอมรับควำมแม่น (accuracy) จำกค่ำ %recovery และควำมเท่ียงแบบ
กำรทวนซ ำ้ได้ (repeatability precision) จำกคำ่ %RSDr ตำม CODEX (2003) ก ำหนด ดงัตำรำงท่ี 2  
 
ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินความแม่นและความเที่ยงแบบการทวนซ า้ได้ (Repeatability precision) 
ตาม 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 
 
   5.6 ควำมแมน่ (Accuracy) และควำมเท่ียงแบบกำรทวนซ ำ้ได้ (Repeatability precision) 
          ทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้น 5, 10, 20, 50 และ 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ควำมเข้มข้น

ละจ ำนวน 10 ซ ำ้ โดยนักวิเครำะห์คนเดียวกันและในเวลำเดียวกัน ตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS ค ำนวณ 

%recovery 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  สร้ำงกรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัดส่วนควำมเข้มข้นของสำรท่ีศึกษำต่อ
ควำมเข้มข้นของ internal standard กับสัดส่วนของพืน้ท่ีใต้พีคของสำรท่ีศึกษำต่อพืน้ท่ีใต้พีคของ  internal 
standard  ค ำนวณหำคำ่สมัประสิทธ์ิกำรตดัสินใจ   เกณฑ์กำรยอมรับต้องมีคำ่ไมน้่อยกวำ่  0.990    
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 

1.1 กำรตรวจสอบสภำวะท่ีเหมำะสมของเคร่ือง 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 ้
- สภาวะของส่วน GC 
   ชนิดและขนำดของ GC Column : DB-5MS Ultra Inert ย่ีห้อ Agilent J&W เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.25 มิลลิเมตร  

ควำมยำว 30 เมตร ควำมหนำ stationary phase 0.25 ไมโครเมตร พร้อม
กำร์ดยำว 5 เมตร 
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   อณุหภมูิของ Column oven : 80 องศำเซลเซียส นำน 0.5 นำที  เพ่ิมอุณหภูมิช่วงแรกเป็น 140 องศำ
เซลเซียส ด้วยอตัรำ 20 องศำเซลเซียสต่อนำที เพ่ิมอณุหภูมิช่วงท่ีสองเป็น 210 
องศำเซลเซียส ด้วยอตัรำ 4 องศำเซลเซียสต่อนำที คงไว้ 1 นำที เพ่ิมอณุหภูมิ
ช่วงท่ีสำมเป็น 290 องศำเซลเซียส ด้วยอตัรำ 10 องศำเซลเซียสต่อนำที คงไว้  
5 นำที 

   ชนิดและอตัรำกำรไหลของก๊ำซพำ (carrier gas)  : ก๊ำซฮีเลียม 1 มิลลิลิตรตอ่นำที 
   ชนิดและอณุหภมูิของ Injection port  :  splitless,  280 องศำเซลเซียส 
   ปริมำตรสำรที่ฉีด : 2 ไมโครลิตร 
- สภาวะของส่วน Mass Spectrometer 
   ชนิด Ion source : EI   ชนิดของ Collision gas : ก๊ำซอำร์กอน ท่ีควำมดนั 2.0 mtor 
   อณุหภมูิของ Ion source  : 250 องศำเซลเซียส อณุหภมูิของ Transfer line : 280 องศำเซลเซียส 
   อณุหภมูิของ Manifold    : 40 องศำเซลเซียส Detector Voltage : 1900 โวลท์ 
 จำกสภำวะของเคร่ือง GC-MS/MS  ชนิดวิเครำะห์แยกมวลแบบ Triple Quadrupole ท่ีทดสอบพบวำ่กำร
ตรวจวิเครำะห์สำรกลุ่ม OCPs และ PCBs ท่ีระดบัปริมำณสำรต ่ำๆ นัน้   ควรใช้ injector port แบบ  splitless ท ำ
ให้ไอสำรท่ีเกิดขึน้เข้ำส่วนของ GC column ได้หมด  สำมำรถตรวจวิเครำะห์สญัญำณได้ดี  ในส่วนของอุณหภูมิ
ของ injector port และ transfer line ควรตัง้อุณหภูมิให้มีค่ำใกล้เคียงกับอุณหภูมิจุดระเหยกลำยเป็นไอของสำร
สดุท้ำยท่ีแยกออกมำจำก GC column  ซึง่ช่วยให้ไอสำรไม่สำมำรถควบแน่นกลบัเป็นของเหลวได้ และพบวำ่สำร 
aldrin,  dieldrin และ oxychlordane มีควำมไวของสญัญำณท่ีตรวจวิเครำะห์ได้ไม่ดีเน่ืองจำกกำรเกิด ionization 
ในโหมด EI อย่ำงรุนแรง  จงึท ำให้โมเลกุลของสำรดงักล่ำวแตกตวัเป็นไอออนท่ีมีคำ่ m/z ตำ่งๆ กนัเป็นจ ำนวนมำก
และในแต่ละค่ำ m/z มี relative abundance intensity ต ่ำมำก ท ำให้เคร่ือง GC-MS/MS ตรวจวิเครำะห์ได้ไม่ดี 
นอกจำกนีพ้บวำ่มีสำร 4 คู ่ท่ีไมส่ำมำรถแยกพีคสำรออกจำกกนัได้ด้วย GC column ชนิด DB-5MS Ultra Inert ซึง่
มี stationary phase ท่ีเคลือบอยู่ภำยในเป็น 5%diphenyl/95%dimethyl polysiloxane ได้แก่สำร oxychlordane 
กับ cis-heptachlor epoxide, cis-chlordane กับ alpha-endosulfan, p,p’-DDT กับ PCB 138 และ o,p’-DDT 
กบั p,p’-DDD  แต่สำมำรถตรวจวิเครำะห์แยกระบุสำรเหล่ำนีอ้อกจำกกนัได้ด้วย mass spectrometer โดยตรวจ
วิเครำะห์แบบ Multiple Reaction Monitoring (MRM) และอำศยัค่ำ m/z ของแต่ละสำรที่แตกต่ำงจึงสำมำรถแยก
ระบุสำรออกจำกกนัได้ ยกเว้นสำร o,p’-DDT และ p,p’-DDD ท่ีไม่สำมำรถแยกออกจำกกนัได้เน่ืองจำกสำรทัง้คู่มี
โครงสร้ำงโมเลกลุคล้ำยคลงึกนั  จงึมีรูปแบบของกำรเกิด ionization ได้คำ่ m/z ท่ีเหมือนกนั  ดงัรูปท่ี 2 และตำรำง
ท่ี 3 ซึง่มีกำรก ำหนดคำ่มำตรฐำนกำรตกค้ำงเป็นคำ่ผลรวมทัง้หมดของสำร DDT (European Union, 2008) ดงันัน้
กำรศึกษำในครัง้นีจ้ึงได้ท ำกำรตรวจวิเครำะห์สำรทัง้คู่รวมกัน  และพบว่ำค่ำ retention time (RT) ของสำร 
chlorothalonil, dicofol, o,p’-dicofol, beta-endosulfan, endosulfan-sulfate, endrin, delta-HCH, PCB30 และ 
PCB118 ไมต่รงกนักบั RTของสำรท่ีศกึษำ ท ำให้ไมม่ีสญัญำณของสำรดงักลำ่วมำรบกวนในกำรตรวจวดั 
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   รูปท่ี 2 โครมำโทแกรมของสำรในกลุม่ OCPs และ PCBs ท่ีได้จำกกำรตรวจวเิครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS (triple quadrupole) โดยใช้ 

GC column ชนิด DB-5MS Ultra Inert 
 
 
 

ตารางที่ 3  Retention time มวลสารต่อประจุ (m/z) และค่า collision energy ของสารกลุ่ม 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 
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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 ำดบัของคูพ่ีคสำรท่ี RT เดียวกนั 
 

1.2 กำรสกดัตวัอย่ำง 
           จำกกำรพฒันำวิธีสกดัตวัอย่ำงไข่ไก่แบบ MSPD ท่ีได้ดดัแปลงวิธีของ Bolaños et al. (2007) ซึง่วิธีท่ีน ำมำ
ดดัแปลงดงักล่ำวได้ %recovery ของสำรกลุ่ม OCPs และ PCBs อยู่ในช่วง 70-105 และ 70-104 ท่ีควำมเข้มข้น 
15 และ 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม นัน้  ผู้ ศึกษำได้ด ำเนินกำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์ในครัง้นี  ้โดยกำรเปรียบเทียบ
สภำวะต่ำงๆ ในกำรสกัดตัวอย่ำงท่ีควำมเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตำมตำรำงท่ี 4 ซึ่งน ำตัวอย่ำงไข่ไก่
น ำ้หนกั 1 กรัม ผสมรวมกบั C18 น ำ้หนกั 2 กรัม และโซเดียมซลัเฟตน ำ้หนกั 2 กรัม บดให้ละเอียดเป็นเนือ้เดียวกนั 
เติมลงในคอลมัน์ท่ีมีฟลอริซิลน ำ้หนัก 2 กรัม ใช้สำรชะเปรียบเทียบกันระหว่ำงอะซิโตไนไตรล์  สำรละลำยผสมได
เอทิลอีเทอร์กับเฮกเซน (5:95) และสำรละลำยผสมเอทิลอะซิเตทกับเฮกเซน  (50:50) ปริมำตรอย่ำงละ 25 
มิลลิลิตร พบว่ำกำรชะสำรด้วยอะซิโตไนไตรล์และสำรละลำยผสมไดเอทิลอีเทอร์กับเฮกเซน  (5:95)ได้ค่ำ 
%recovery ต ่ำกว่ำ 60 ทุกสำรท่ีศึกษำ และสำรสกัดท่ีได้มีสีเหลืองและมีไขมันตกค้ำงอยู่  ส่วนกำรชะสำรด้วย
สำรละลำยผสมเอทิลอะซิเตทกับเฮกเซน (50:50) สำรสกัดท่ีได้มีสีเหลืองและมีตะกอน ไม่เหมำะท่ีจะน ำไปตรวจ
วิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS จึงได้ปรับเปลี่ยนมำใช้ไข่บดรวมกับโซเดียมซลัเฟตน ำ้หนัก 4 กรัม เพียงอย่ำงเดียว
แทน ซึง่โซเดียมซลัเฟตสำมำรถดดูซบัน ำ้ท่ีอยู่ในตวัอย่ำงได้ดีและบดตวัอย่ำงได้เป็นผงละเอียด และเพ่ิมฟลอริซิลท่ี
บรรจุในคอลมัน์เป็น 4 กรัม ชะสำรด้วยตวัท ำละลำยผสมไดเอทิลอีเทอร์กบัเฮกเซน (10:90) ได้ค่ำ  %recovery อยู่
ในช่วง 60-125  ซึง่แสดงว่ำสำรผสมท่ีใช้ชะมีสภำพขัว้ใกล้เคียงกบัสำรที่ศกึษำ แตพ่บวำ่เมื่อน ำสำรท่ีได้จำกกำรชะ
ไประเหยให้เหลือปริมำตร 0.1 มิลลิลิตร มีไขมนัตกค้ำงอยู่ท่ีก้นหลอดทดลอง แสดงวำ่ปริมำณของฟลอริซิล 4 กรัม 
ยังไม่เพียงพอท่ีจะสำมำรถก ำจัดไขมันและสิ่งสกปรกต่ำงๆ ได้หมด  ส่งผลกระทบต่อ GC column เกิดควำม
สกปรก กีดขวำงกำรไหลของแก๊ส  ท ำให้สำรถูกชะออกจำก GC column ได้ช้ำลง RT ของพีคสำรเลื่อนออกไป  มี
ควำมยำกต่อกำรระบุต ำแหน่งพีคสำรท่ีศึกษำ  และมีสัญญำณรบกวนจำกกำรตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-
MS/MS  ต่อมำ จงึได้เพ่ิมปริมำณฟลอริซิลเป็น 6 กรัม พบวำ่สำมำรถขจดัไขมนัและสิ่งสกปรกต่ำงๆได้หมด  สำรท่ี
ได้จำกกำรชะมีลกัษณะใสและสะอำด  ได้ %recovery ในช่วง 92-101 ในส่วนของสำร chlorothalonil, dicofol,  
o,p’-dicofol, beta-endosulfan, endosulfan-sulfate, endrin, delta-HCH, PCB30 และ PCB118 ท่ี เติมลงไป
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นอกเหนือจำกสำรท่ีต้องกำรศึกษำนัน้  พบว่ำทุกสำรได้ %recovery ต ่ำกว่ำ 70  ในทุกสภำวะท่ีทดสอบ  ดงันัน้
วิธีกำรท่ีเหมำะสมในกำรทดสอบสกัดสำรกลุ่ม 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 ำ้หนักตวัอย่ำงไข่ไก่ 1 กรัม บดผสมกับโซเดียมซลัเฟต 4 กรัม ให้ละเอียดเป็นเนือ้เดียวกัน  เติมลงใน
คอลมัน์ท่ีมีฟลอริซิล 6 กรัม ชะสำรด้วยตวัท ำละลำยผสมไดเอทิลอีเทอร์กบัเฮกเซน (10:90)  25 มิลลิลิตร  ระเหย
สำรท่ีชะได้จนเหลือประมำณ 0.1 มิลลิลิตร ปรับปริมำตรสดุท้ำยเป็น 1.0 มิลลิลิตร ด้วยไอโซออกเทน  แล้วน ำไป
ตรวจวิเครำะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS/MS  โดยเทียบหำปริมำณสำรกับกรำฟมำตรฐำนแบบ matrix matched 
standard curve ซึง่ใช้ PCB 209 เป็น internal standard 
ตารางที่ 4  ผลการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่ท าการทดสอบที่สภาวะต่างๆ 

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 
หมำยเหต ุ สภำวะทดสอบที่ 3 สำรละลำยสกดัตวัอยำ่งที่ได้มีสีเหลืองและมีตะกอนไมส่ำมำรถน ำไปตรวจวดัด้วยเคร่ือง  GC-MS/MS ได้ 
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2.  การตรวจสอบสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์   
2.1 ควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำน (Linearity) 

 จำกกำรทดสอบควำมเป็นเส้นตรงของกรำฟมำตรฐำนของสำรกลุ่ม OCPs และ PCBs  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 มีควำมเป็นเส้นตรงตัง้แต่ควำมเข้มข้น 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50 และ 100 นำโน
กรัมต่อมิลลิลิตร และสำร aldrin, dieldrin และ oxychlordane มีควำมเป็นเส้นตรงตัง้แต่ควำมเข้มข้น 0.5, 1, 5, 
10, 50 และ 100 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมี R2 มำกกว่ำ 0.990 ตำมตำรำงท่ี 5 ซึ่งช่วงควำมเข้มข้นท่ีทดสอบ
ดงักล่ำวครอบคลุมค่ำก ำหนดกำรตกค้ำงหรือกำรปนเปื้อนท่ียอมรับได้สหภำพยุโรป (European Union, 2008 และ 
European Union, 2011) ดงันัน้ ช่วงควำมเข้มข้นของสำรละลำยมำตรฐำนนีจ้งึมีควำมเหมำะสมในกำรใช้เป็นกรำฟ
มำตรฐำนส ำหรับกำรทดสอบสำรตกค้ำงกลุม่ OCPs 16 ชนิด และ PCBs 7 ชนิดดงักลำ่ว 

2.2 ควำมจ ำเพำะเจำะจง  (Specificity)     
 จำกกำรพิจำรณำโครมำโทแกรมของ sample blank พบว่ำไม่มีพีคสำรรบกวนท่ีมี RT ตรงกับ spiked 
sample blank ดงัรูปท่ี 3-1 ถึง 3-3  และกำรศึกษำกำรรบกวนจำกพีคสำร chlorothalonil, dicofol, o,p’-dicofol, 
alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan-sulfate, endrin, delta-HCH, PCB 30 และ PCB 118 นั น้ 
พบวำ่ RT และm/z ไมต่รงกนักบัสำรที่ศกึษำ ยกเว้นสำร cis-chlordane กบั alpha-endosulfan ท่ีม ีRT ตรงกนั แต่
มี m/z ท่ีแตกต่ำงกัน จึงสำมำรถแยกระบุแต่ละพีคสำรได้  และสำร endrin, aldrin และ dieldrin มีค่ำ m/z 
เหมือนกนั แตม่ี RT ท่ีแตกต่ำงกนั จงึสำมำรถแยกระบแุต่ละพีคสำรได้เช่นกนั  ดงันัน้วิธีวิเครำะห์นีม้ีควำมจ ำเพำะ
เจำะจงในกำรวิเครำะห์สำรกลุม่ OCPs จ ำนวน 17 สำร และ PCBs จ ำนวน 6 สำร ท่ีต้องกำรศกึษำ 
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รูป ท่ี  3 -1 โครมำโทรแกรมของสำร alpha-HCH, HCB, beta-HCH, gamma-HCH, PCB28, Heptachlor, ท่ี
ตรวจวดัได้ใน spiked sample blank และ sample blank 
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รูป ท่ี  3 -2  โค รม ำ โท รแก รม ขอ งส ำ ร  PCB 52, Aldrin,  Oxychlordane, cis-Heptachlor epoxide, trans-
Chlordane, o,p’-DDE, PCB 101, cis-Chlordane, p,p’- DDE  และ Dieldrin ท่ีตรวจวัดได้ใน spiked sample 
blank และ sample blank 

 

 

 
รูป ท่ี  3 -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 
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    2.3 คำ่ควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถตรวจพบได้ (Limit of Detection; LOD) และควำมเข้มข้นต ่ำสดุท่ีสำมำรถ
หำปริมำณได้ (Limit  of Quantitation; LOQ)  
 จำกกำรทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้น 3 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ค ำนวณค่ำ LOD และ 
LOQ ได้ตัง้แต่ 0.21 – 0.85 และ 0.70 – 2.83 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล ำดบั จึงได้ทดสอบยืนยันค่ำ 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  
เท่ำกบั 0.1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม สว่นสำร aldrin, dieldrin และ oxychlordane ได้คำ่ LOD เท่ำกบั 0.5 ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัม  และกำรทดสอบยืนยนัค่ำ LOQ  พบว่ำ ท่ีควำมเข้มข้น 1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม พบว่ำสำร o,p’-DDD, 
p,p’-DDD, o,p’-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’-DDT, beta-HCH, Heptachlor, PCB 28, PCB 52, PCB 138, 
PCB 153 และ PCB 180 เท่ำกับ 1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีค่ำร้อยละกำรกลับคืนได้เฉลี่ยของสำรดังกล่ำวอยู่
ในช่วง 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 มีค ่ำ  LOQ 
เท่ำกับ 3 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม  มีคำ่ร้อยละกำรกลบัคืนได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 71 - 97  และมีค่ำ %RSDr อยู่ในช่วง 5-
14 จำกผลกำรทดสอบยืนยนัคำ่ LOQ ท่ีควำมเข้มข้น 1 และ 3 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัมนัน้ มีควำมแมน่จำกคำ่ร้อยละ
กำรกลบัคืนได้และควำมเท่ียงจำกค่ำ %RSDr อยู่ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำนของ Codex  (2003)  ซึ่งวิธีวิเครำะห์ท่ี
พฒันำขึน้นีม้ีคำ่ LOD และคำ่ LOQ ต ่ำกวำ่คำ่ก ำหนดกำรตกค้ำงหรือกำรปนเปือ้นท่ียอมรับได้ ตำมตำรำงท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 ค่าความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถตรวจพบได้ (LOD) ความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถหาปริมาณได้ (LOQ) 

และสัมประสิทธ์ิของการตัดสนิใจ (R2) ของกราฟมาตรฐาน 

ช่ือสำร 

LOD (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) 

 

 LOQ (ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม) 
%RSDr R2 

ควำมเข้มข้น 
คำ่ S/N 
เฉล่ีย 

(n=10) 

 ควำมเข้มข้น 
%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-

epoxide  

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 
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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 

 
 
   2.4 ควำมแมน่ (Accuracy) และควำมเท่ียงแบบกำรทวนซ ำ้ได้ (Repeatability precision) 
         จำกกำรทดสอบ spiked sample blank ท่ีควำมเข้มข้น 5, 10, 20, 50 และ 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ควำม
เข้มข้นละจ ำนวน 10 ซ ำ้ พบว่ำท่ีควำมเข้มข้น 5 และ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีค่ำร้อยละกำรกลบัคืนได้เฉลี่ยอยู่
ในช่วง 67-119 และ 85–102 ตำมล ำดบั ซึง่อยู่ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำนท่ี CODEX (2003) ก ำหนดค่ำ %recovery 
เท่ำกบั 60–120 ท่ีควำมเข้มข้น >1–10  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  และท่ีควำมเข้มข้น 20, 50 และ 100 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม มี %recovery  เฉลี่ยอยู่ในช่วง 79–94, 88–103 และ 88–104 ตำมล ำดบั ซึง่อยู่ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำนท่ี 
CODEX (2003) ก ำหนดมีค่ำ %recovery70–120 ท่ีควำมเข้มข้น >10–100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม   และจำกกำร
ค ำนวณค่ำ %RSDr ท่ีควำมเข้มข้น 5, 10, 20, 50 และ 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  ได้คำ่อยู่ในช่วงดงันี ้5-23, 5-21, 
3-11, 4-9 และ 3-11 ตำมล ำดบั  ซึง่มีค่ำอยู่ในเกณฑ์ตำมมำตรฐำน CODEX (2003) ก ำหนดมีค่ำ %RSDr ≤ 30 ท่ี

ควำมเข้มข้น >1≤10  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  และมีค่ำ %RSDr ≤ 20 ท่ีควำมเข้มข้น >10≤100  ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม  ดงัตำรำงท่ี 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  สร้ำงกรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัดส่วนควำมเข้มข้นของสำรท่ีศึกษำต่อ
ควำมเข้มข้นของ internal standard กับสัดส่วนของพืน้ท่ีใต้พีคของสำรท่ีศึกษำต่อพืน้ท่ีใต้พีคของ  internal 
standard  ค ำนวณหำค่ำ R2  พบว่ำสำร o,p’-DDD, p,p’-DDD กับ 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 มีควำมเป็นเส้นตรงของช่วงกำร
ใช้งำนตัง้แต่ 1 – 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่ำ R2 เท่ำกับ 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 ำดับ 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 เท่ำกับ 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 ผลการทดสอบความแม่นและความเที่ยงแบบการทวนซ า้ได้ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ 

สำร 
    ควำมเข้มข้น (ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม) (n=10)     

5   10   20   50   100  
%recovery  

(mean ± SD) 
%RSDr  %recovery  

(mean ± SD) 
%RSDr 

 %recovery  
(mean ± SD) 

%RSD

r 
 %recovery  

(mean ± SD) 
%RSD

r 
 %recovery  

(mean ± SD) 
%RSD

r 
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 โดยกำรสกัดตวัอย่ำงไข่ไก่แบบ MSPD ท่ีได้ดดัแปลงจำกวิธีของ Bolaños et al. (2007) ใช้
โซเดียมซลัเฟตและฟลอริซิลเป็นตวัดดูซบัไขมนัและสิ่งเจือปนต่ำงๆ และใช้สำรละลำยผสมไดเอทิลอีเทอร์กับเฮกเซน 
(10:90) ชะสำรออกมำ ได้สำรละลำยสกดัตวัอย่ำงท่ีสะอำด  ไม่มีสญัญำณรบกวนเมื่อน ำไปตรวจวดัด้วยเคร่ือง GC-
MS/MS และท ำกำรพิสจูน์ควำมใช้ได้ของวิธีวิเครำะห์ตำมแนวทำงของ EURACHEM (1998)   พบวำ่ มีประสิทธิภำพดี 
สำมำรถใช้ตรวจกำรตรวจวิเครำะห์สำรกลุ่ม OCPs และกลุ่ม PCBs ในครำวเดียวกนั โดยมีช่วงควำมเป็นเส้นตรงของ
กรำฟมำตรฐำน ค่ำควำมแม่นและควำมเท่ียงของวิธีอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ ค่ำ LOD, LOQ และช่วงกำรใช้งำนของวิธี
วิเครำะห์เป็นท่ีน่ำพอใจ นอกจำกนี ้ยังมีควำมจ ำเพำะเจำะจงในกำรตรวจวิเครำะห์สำรกลุ่ม OCPs จ ำนวน 17 ชนิด 
และกลุ่ม PCBs จ ำนวน 6 ชนิด   ซึง่สำมำรถตรวจวิเครำะห์ได้โดยไม่มีกำรรบกวนจำกสำรอื่นๆ ท่ีอำจมีในไข่ไก่  ดงันัน้ 
จงึสำมำรถใช้เป็นวิธีวิเครำะห์หำชนิดและปริมำณกำรตกค้ำงของสำรกลุ่ม OCPs 17 ชนิด และ PCBs 6 ชนิดในครำว
เดียวกนัในไข่ไก่ในแผนกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงประจ ำปีของกรมปศสุตัว์ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 วิธีวิเครำะห์ท่ีได้พัฒนำและพิสูจน์ควำมใช้ได้ดังกล่ำวนี  ้ควรมีกำรน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ตวัอย่ำงทดสอบ
ควำมช ำนำญ (Proficiency Testing) ต่อไป เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจอีกระดับหนึ่งว่ำวิธีวิเครำะห์นีส้ำมำรถทดสอบ
ตวัอย่ำงได้ถกูต้อง 
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ Flumethrinและ tau-Fluvalinateกับการควบคุม ป้องกัน ก าจัดไรผึง้ 
 

ธนิดา หรินทรานนท์  ชัยโรจน์ โพธ์ิเจริญ ,มนทกานติ์ วงศ์ภากร ,คนึงนิจก่อธรรมฤทธ์ิ 
 

บทคัดย่อ 
 

Flumethrin และ tau-Fluvalinateเป็นสำรป้องกนัและก ำจัดแมลงศตัรูสตัว์ ในกลุ่ม pyrethroidท่ีมีคณุสมบัติ

สำมำรถก ำจัดไรผึง้ได้ และสหภำพยุโรปอนุญำตให้ใช้ โดยไม่ต้องมีค่ำ MRLs กำรศึกษำครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เปรียบเทียบประสิทธิภำพFlumethrinกบั tau –Fluvalinateในกำรควบคมุ ป้องกนั ก ำจดัไรผึง้โดยท ำกำรทดลองเลีย้งผึง้

ในภำคสนำม จ ำนวน 24 รัง แบ่งเป็น 3 กลุม่  กลุม่ท่ี 1   เป็นกลุม่ ควบคมุ ไมใ่ช้สำรเคมี  จ ำนวน 8  รัง   กลุม่ท่ี 2   เป็น

กลุ่ม ท่ีใช้สำรเคมีFlumethrin(Flumethrin40 มก./แผ่น) จ ำนวน 8 รัง  กลุ่มท่ี 3เป็นกลุ่ม ท่ีใช้สำรเคมีtau –Fluvalinate 

(tau –Fluvalinate3.6 มก./แผ่น) จ ำนวน 8 รัง ท ำกำรตรวจนบัจ ำนวน ไรผึง้ท่ีตกลงมำในแผ่นกระดำษสติกเกอร์สีขำวท่ี

รองพืน้ด้ำนในรังผึง้ทุก 2 วนัเป็นเวลำ 10 วนั จ ำนวน 5 ครัง้  พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยจำกกำรตรวจนับจ ำนวนตวัไรวำร์รัวทัง้ 5 

ครัง้ในกลุม่ท่ี 1   2 และ 3 มีค่ำ4.87±0.75     68.25±15.08  114.05±15.88 ตำมล ำดบัและจำกคำ่เฉลี่ยจำกกำรตรวจ

นบัจ ำนวนตวัไรทอพิลีแลปส์ทัง้ 5 ครัง้ในกลุ ่มท่ี 1  2 และ 3มีคำ่7.02±0.91 19.32±2.03  และ 57.90±6.06 ตำมล ำดบั

ซึง่เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภำพกบักลุม่ควบคมุแล้ว  สำรเคมีชนิดFlumethrinและtau –Fluvalinateสำมำรถก ำจดัไรผึง้

ได้ทัง้สองชนิด(p<0.01) แต่อย่ำงไรก็ตำมtau –Fluvalinate สำมำรถก ำจัดไรผึง้ได้มีประสิทธิภำพมำกกว่ำFlumethrin 

(p<0.01)   

 

 
 

 

 

 

 

ค าส าคัญ  ประสทิธิภำพ   Flumethrin   tau –Fluvalinateไรผึง้ 
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Comparative efficacy study on controlling, prevention elimination bee mites by Flumethrin and  
tau-Fluvalinate 

 
Thanida Harintharanon Chairoj Pocharoen Montakan Vongpakorn and KanuengnitKorthammarit 

 

Abstract 
 

Flumethrin andtau-Fluvalinate are insect repellants and insecticides in the pyrethroid group and 

also effectively eliminate bee mites.  The use of this chemical has been widespread since EU did not 

require MRLs.  The objective of this field study was to compare the efficacy of Flumethrin and 

tau-Fluvalinate to control, prevent, eliminate VarroadestructorandTropilaelapsclareae .  A total of 24 bee 

hives have been equally divided into 3 groups (8 hives each).  The first group was a negative control 

group while the second and the third groups were treated with Flumethrin40 mg/stripand tau-Fluvalinate at 

3.6 mg/strip, respectively.  The number of mites fallen onto a white paper laid on the bottom of bee hives 

were counted every other day for 10 consecutive days.  After this experiment was repeated five times, the 

averages of Varroadestructorin control and two treatment groups were 4.87±0.75, 68.25±15.08 and 

114.05±15.88, respectively.  Whereas the averages of Tropilaelapsclareae in control and two treatment 

groups were7.02±0.91, 19.32±2.03 and 57.90±6.06, respectively.  This study indicated that both 

Flumethrin and tau-Fluvalinate could significantly eliminate both bee mites (p<0.01). However efficacy of 

tau-Fluvalinate was significantly higher than that of Flumethrin (p<0.01). 

 

 

 

 

 

 

Keywords :  Efficacy, Flumethrin,  tau-Fluvalinate,  bee mite 
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ค าน า (Introduction) 

ผึง้จดัเป็นสตัว์เศรษฐกิจท่ีท ำรำยได้อย่ำงดีให้แก่เกษตรกร เน่ืองจำกน ำ้ผึง้ซึง่เป็นผลผลิตท่ีทัว่โลก ทกุชำติทุก
ภำษำนิยมบริโภค ปัจจุบันกำรเลีย้งผึง้จัดท ำในระบบฟำร์ม ซึ่งกรมปศุสตัว์ได้มีกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มผึง้ไปแล้ว
จ ำนวน350 ฟำร์ม(กรมปศุสัตว์,2555) และประเทศไทยสำมำรถส่งออกน ำ้ผึง้ไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศได้ปีละมำกกว่ำ
พันล้ำนบำท  แม้ว่ำผึง้จะเป็นแมลงบินไปมำ แต่ผึง้ก็มีศตัรูสำมำรถท ำให้ผึง้อ่อนแอ เจ็บป่วย หรือท ำให้ผึง้ตำยในท่ีสุด 
ศตัรูของผึง้ คือ ไรผึง้  หำกไมม่ีกำรจดักำรก ำจดัไรผึง้อำจท ำให้เกิดควำมสญูเสียผึง้ในท่ีสดุ  ไรผึง้เป็นสตัว์ขำข้อมีแปดขำ 
จดัรวมอยู่ในชัน้ อะแรคนิดำ (Arachnida) เช่นเดียวกบัแมงมุมและแมงป่องไรท่ีก่อให้เกิดอนัตรำยแก่ผึง้คือไรตวัเบียน 
โดยจะดูดกินของเหลวภำยในล ำตวัผึง้หรือกินเลือดของผึง้กำรเลีย้งผึง้ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประสบปัญหำ
เร่ืองไรคอ่นข้ำงรุนแรงฟำร์มเลีย้งผึง้เกือบทกุแห่งในประเทศไทยมีไรตวัเบียนท ำลำยอยู่มำกท ำให้ผึง้มีสภำพรังท่ีอ่อนแอ 
นอกจำกจะไม่สำมำรถแพร่ขยำยประชำกรผึง้ได้แล้วยงัสญูเสียผึง้อีกเน่ืองจำกไรเป็นสำเหตเุป็นจ ำนวนมำกไรที่พบใน
ผึง้ระบำดท ำควำมเสียหำยท่ีส ำคญัคือไรวารัวมีช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำVarroadestructorมีลกัษณะแบนในแนวรำบล ำตวั
กว้ำงมำกกวำ่ควำมยำว กว้ำงประมำณ 1.5 - 1.6 มิลลิเมตรสีน ำ้ตำลแดงสำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ ไรชนิดนีไ้ด้
ปรับตวัท่ีจะเกำะบนตวัผึง้ได้อย่ำงดีโดยท่ีตรงปลำยของแต่ละขำได้ดดัแปลงไปเป็นแผ่นส ำหรับดดูเกำะให้ติดแน่นกับ
ล ำตวัของผึง้และขนลกัษณะแข็งๆ ท่ีอยู่ทำงด้ำนลำ่งของตวัไรจะช่วยป้องกนัอนัตรำยและติดกบัขนผึง้ได้ง่ำยโดยปกติไร
จะเกำะอยู่ตรงรอยต่อปล้องท้องปล้องแรกหรืออำจจะพบตรงปล้องตอ่ระหว่ำงหวักบัอก หรือรอยต่อระหวำ่งอกกบัท้อง
ตรงจดุรอยตอ่ท่ีมนัเกำะนี ้ท ำให้ไรสำมำรถเจำะผ่ำนเข้ำไปดดูของเหลวภำยในล ำตวัหรือเลือดของผึง้ได้อย่ำงสะดวกท ำ
ให้ผึง้ตำยก่อนเจริญเป็นตวัเตม็วยัไรทรอปิลีแลปส์มีช่ือวิทยำศำสตร์วำ่Tropilaelapsclareaeไรชนิดนีม้ีสีน ำ้ตำลออ่น
มีรูปร่ำงและขนำดท่ีแตกต่ำงจำก ไรวำรัว โดยท่ีไรทรอปิลีแลปส์มีขนำดตัวเล็กและยำวกว่ำมีวงจรชีวิตและมีวิธีกำร
เบียดเบียนผึง้ท่ีคล้ำยคลงึกบัไรวำรัวแทบทุกประกำร(พิชยั,2545 )จำกข้อมลูกำรส ำรวจไรผึง้ในประเทศไทย โดยได้ท ำ
กำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงผึง้ทั่วประเทศ พบกำรติดเชือ้ไรวำรัว ถึง 15.10% (58/384) กำรติดเชือ้ไรทรอปิลีแลปส์ 10.67% 
(41/384) และกำรติดเชือ้ร่วมกนัของไรทัง้สองชนิด 2.34% (9/384) ซึง่ผู้ วิจยัได้ให้ควำมเห็นว่ำควรมีกำรศกึษำถึงกำรใช้ยำ
ในกำรก ำจดัไร (มนทกำนต์ิและวนัทนีย์, 2546)อนัตรำยท่ีเกิดจำกไรทัง้สองชนิด จะท ำให้ผึง้ท่ีเกิดมำใหมพิ่กำร ช่องท้องสัน้ 
ปีกสัน้ลง ในผึง้ท่ีมีไรจ ำนวนน้อยจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่นชีวิตสัน้ลง พฤติกรรมเปลี่ยน และอำจติดโรคทำงไวรัส 
ได้แก่ acute paralysis virus (มนทกำนต์ิ, 2555)กำรควบคุมป้องกันก ำจัดไรผึง้ จึงเป็นสิ่งส ำคัญท่ีเกษตรกรผู้ เลีย้งผึง้
จะต้องด ำเนินกำรก ำจัดไรผึง้Flumethrin และ tau-Fluvalinateเป็นสำรป้องกันและก ำจัดแมลงศัตรูสัตว์  ในกลุ่ม 
pyrethroidท่ีมีคุณสมบัติสำมำรถก ำจัดไรผึง้ได้ Flumethrin เป็นสำรสงัเครำะห์เพ่ือใช้ก ำจัดปรสิตภำยนอกตวัสตัว์ท่ี
ใช้ได้ทัง้ในโค แพะ แกะ ม้ำ สุนัขและรวมถึงไรผึง้ tau-Fluvalinateเป็นสำรเคมีสังเครำะห์ก ำจัดแมลง ควบคุมแมลง
หลำยชนิดอย่ำงกว้ำงขวำงทัง้แมลงศตัรูพืชและ เช่น  Lepidoptera, aphids, thrips, leafhoppers, whitefly แมลงมุม 
ไรบนธัญพืช เลฟซีด มนัฝร่ัง และไรผึง้ท่ีมีผลตอ่ระบบประสำทของแมลง รบกวนกำรท ำงำนของ neurons โดยมีผลต่อ
กำรซึมผ่ำนของโซเดียมเข้ำสู่เซลล์กล้ำมเนือ้ ในกระบวนกำรหลั่งสำรสื่อประสำท ท ำให้เกิดอัมพำตในแมลงอย่ำง
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รวดเร็วเป็นสำรเคมีท่ีนิยมใช้เน่ืองจำกสหภำพยุโรปอนุญำตให้ใช้ โดยไม่ต้องมีค่ำMRLs (คนึงนิจและคณะ, 2550)แต่
เน่ืองจำกยังไม่มีข้อมูลกำรศึกษำเปรียบเทียบสำรก ำจัดไรผึง้ ดังนัน้จึงจ ำเป็น ต้องด ำเนินกำรศึกษำเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ประสิทธิภำพของFlumethrin และ tau-Fluvalinate ในกำรป้องกนั ก ำจดั ไรผึง้ ในภำคสนำม 

 

อุปกรณ์และวิธีการ(Material and Methods) 

1. เตรียมรังเลีย้งผึง้ท่ีอ ำเภอสอง จงัหวดัแพร่จ ำนวน 24 รัง ใน 1 รัง มี 8 คอน จ ำนวนผึง้ประมำณ 20,000 – 30,000 ตวั 

2. ท ำกำรผึง้ ด ำเนินกำรก ำหนดหมำยเลขประจ ำรังเลีย้งผึง้แบ่งเป็น 3 กลุม่ 

กลุม่ท่ี 1   เป็นกลุม่ๆ ควบคมุ (ไมใ่ช้สำรเคมี) จ ำนวน 8 รัง  

กลุ่มท่ี 2เป็นกลุ่มๆ ท่ีใช้สำรเคมีFlumethrin(ท่ีระดบัควำมเข้มข้นตำมท่ีระบบุนฉลำกFlumethrin40มก./แผ่น)จ ำนวน 8 

รัง 

กลุ่มท่ี 3เป็นกลุ่มๆ ท่ีใช้สำรเคมี tau –Fluvalinate (ท่ีระดับควำมเข้มข้นตำมท่ีระบุบนฉลำก tau –Fluvalinate3.6 มก./

แผ่น) จ ำนวน 8 รัง  

3. ตรวจสอบและบนัทกึข้อมลูคอนเลีย้งผึง้รังทัง้ 24 รัง ๆละ 2 คอน เพ่ือดคูวำมหนำแน่นของผึง้ ดกัแด้ วำ่มีร่องรอยกำร

ถกูท ำลำยจำกไรผึง้หรือไม ่

4. วำงกระดำษสติกเกอร์สีขำวขนำดเท่ำกบัควำมกว้ำงและยำวของรังเลีย้งผึง้ลงบนพืน้ด้ำนในรังทุกรังนำน 2 วนั แล้ว

น ำออกมำนบัจ ำนวนไรผึง้ท่ีตกลงมำติดบนกระดำษสติกเกอร์ 

5. วำง Strip ของะ Flumethrinและtau-Fluvalinateไว้ในรังผึง้กลุม่ 2 และ กลุม่ 3เป็นเวลำนำน 8 วนัและต้องตรวจสอบ

คอนเลีย้งผึง้ทกุรัง เพ่ือดคูวำมหนำแน่นของผึง้ ดกัแด้ วำ่มีร่องรอยกำรถกูท ำลำยจำกไรผึง้หรือไม่ 

6. หลงัจำกวำง Strip ของ tau-Fluvalinateและ Flumethrinไว้ในรังผึง้กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ให้วำงกระดำษสติกเกอร์สี

ขำวขนำดเท่ำกบัควำมกว้ำงและยำวของรังเลีย้งผึง้ลงบนพืน้ด้ำนในรังทุกรัง (24 รัง) และเปลี่ยนกระดำษสติกเกอร์สีขำว

ทกุ 2 วนั จ ำนวน 5 ครัง้ รวมเป็นเวลำ 10 วนั และนบัจ ำนวนไรผึง้ท่ีตกลงมำติดบนกระดำษสติกเกอร์ 24 X 6 = 144 แผ่น

และบนัทกึข้อมลู 

7. เก็บตวัอย่ำงผึง้และตวัออ่นไรผึง้ กลุม่ละ10 ตวั เพ่ือตรวจไรชนิดตำ่งๆ บนตวัผึง้ 
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8.รวบรวมผลกำรตรวจนบัไรผึง้บนกระดำษสติ๊กเกอร์ไรบนตวัผึง้และตวัอ่อนไรผึง้ ประเมินผลเปรียบเทียบประสทิธิภำพ 

โดยกำรวิเครำะห์ข้อมลูทำงสถิติด้วย AnalysisofVariance และวิเครำะห์ควำมแตกตำ่งของคำ่เฉลี่ยด้วยวิธี 

Duncan’sMultipleRangeTest 

ผล (Results) 

ตำรำงท่ี 1 เปรียบเทียบประสิทธิภำพของFlumethrin และ tau-Fluvalinateในกำรก ำจดัไรผึง้ชนิดไรวาร์รัว 

 
กลุ่ม 

จ านวนไรวารัวท่ีตรวจนับ (ตวั)mean±SE 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 รวมเฉล่ีย 
5คร้ัง 

ควบคุม 6.12a±1.55 6.5a±2.31 3.25a±1.35 5.25a±1.94 3.25a±1.01 4.87a±0.75 

Flumethrin 170.12b±64.66 43.75a±7.50 32.00a±7.56 49.12b±8.31 46.26b±9.75 68.25b±15.08 

tau-Fluvalinate 233.87b±51.51 129.75b±21.43 92.37b±19.92 78.87b±16.09 35.37b±6.87 114.05c±15.88 

abcอกัษรท่ีแตกต่ำงกนัในcolumn เดียวกนัมีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัยิ่งทำงสถิติ (p<0.01) 

 

ตำรำงท่ี 2เปรียบเทียบประสิทธิภำพของFlumethrin และ tau-Fluvalinateในกำรก ำจดัไรผึง้ชนิดไรทอพิลีแลปส์ 

 
กลุ่ม 

จ านวนไรทรอปิลีแลปส์ท่ีตรวจนับ (ตวั)mean±SE 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 รวมเฉล่ีย 
5คร้ัง 

ควบคุม 9.63a±2.06 10.00a±2.71 1.75a±0.64 7.50a±1.88 6.25a±1.19 7.02a±0.91 

Flumethrin 9.63a±2.43 17.87a±4.45 20.62a±3.71 25.37b±6.38 23.12b±3.67 19.32b±2.03 

tau-Fluvalinate 66.25b±13.40 74.00b±18.41 66.00b±12.29 46.25b±12.47 37.00b±7.81 57.90c±6.06 

abcอกัษรท่ีแตกต่ำงกนัในcolumn เดียวกนัมีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัยิ่งทำงสถิติ (p<0.01) 
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วิจารณ์ผล (Discussion) 

             จำกกำรตรวจนบัไรทัง้สองชนิดพบว่ำมีไรชนิดไรวำรัวมำกกวำ่ไรทรอปิลีแลปส์ ท่ีพบว่ำผึง้ท่ีเลีย้งในภำคเหนือ

พบไรชนิดไรวำรัวมำกกว่ำไรทรอปิลีแลปส์ แต่ในภำคอีสำนจะพบไรทรอปิลีแลปส์ มำกกว่ำไรวำรัว (มนทกำนต์ิและ

วนัทนีย์, 2546) เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรใช้ Flumethrin ในกำรควบคมุก ำจดัไรวำรัวกบักลุ่มควบคมุในแต่ละ

ครัง้ในกำรนบัไร พบวำ่ ในกำรตรวจนบัไรครัง้ท่ี 1 ,4 และ 5มีควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัย่ิงทำงสถิติ(p<0.01) แต่

อย่ำงไรก็ตำมในกำรตรวจนับไรครัง้ท่ี  2และ 3 ไม่มีควำมแตกต่ำง ส่วนกำรใช้ tau-Fluvalinate เปรียบเทียบกับกลุ่ม

ควบคุมแล้ว มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ย่ิงทำงสถิติ (p<0.01) ในทุกครัง้ของกำรนับจ ำนวนไรวำรัว   

เช่นเดียวกันกับ กำรตรวจนับจ ำนวนไรทรอปิลีแลปส์กำรใช้Flumethrinเมื่อเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมแล้ว พบว่ำมี

เพียง ครัง้ท่ี 4 และ5 เท่ำนัน้มีควำมแตกต่ำงกันกันอย่ำงมีนัยส ำคญัย่ิงทำงสถิติ(p<0.01)  แต่กำรใช้tau-Fluvalinate 

เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมแล้ว มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญย่ิงทำงสถิติ (p<0.01) ในทุกครัง้ของกำรนับ

จ ำนวนไรทรอปิลีแลปส์  แต่อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวมเฉลี่ยทัง้ 5 ครัง้ กำรใช้Flumethrin และtau-Fluvalinate ในกำร

ควบคมุก ำจดัไรวำรัวและไรทรอปิลีแลปส์ นัน้เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุแล้วมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั

ย่ิงทำงสถิติ(p <0.01)ซึง่หมำยถงึ กำรใช้สำรเคมีทัง้สองชนิดในกำรก ำจดัไรในผึง้นัน้ สำมำรถควบคมุก ำจดัไรได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพสอดคล้องกับกำรทดลองของDufol andet.al (1991)ได้ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรใช้Flumethrin และ

tau-Fluvalinateในกำรก ำจดัไรวำรัวในภำคสนำมพบว่ำสำรเคมีทัง้สองชนิดมีประสิทธิภำพในกำรก ำจัดไรได้มำกกว่ำ  

95 %ส่วนกำรใช้สมนุไพรอื่นๆเช่น กำรใช้น ำ้มะนำวในกำรฉีดพ่นไร พบวำ่มีประสิทธิภำพในกำรก ำจดัไรวำรัวเพียง 86 

%(Abdel-RahmanandRateb,2007)เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงกำรใช้Flumethrin และ tau-Fluvalinateในกำรก ำจัดไร

ผึง้ชนิดไรวำรัวและไรทรอปิลีแลปส์แล้วพบวำ่tau-Fluvalinate มีประสิทธิภำพมำกกวำ่(p<0.01)กำรทดลองครัง้นีเ้ป็นกำร

ทดลองภำคสนำมเหมือนกำรเลีย้งจริงของเกษตรกร ไม่สำมำรถควบคุมจ ำนวนไรผึง้ท่ีจะติดเพ่ิมจำกในสิ่งแวดล้อมได้  

แตกต่ำงจำกกำรทดลองในห้องหรือบ้ำนซึง่สำมำรถควบคมุจ ำนวนไรผึง้ได้อย่ำงเข้มงวด ก่อนกำรทดลองได้ตรวจสอบ

ตวัผึง้พบวำ่มีไรบนตวัผึง้เห็นได้ชดัเจน หลงักำรทดลองรังผึง้ท่ีใช้ tau-Fluvalinateและ Flumethrinไมพ่บไรบนตวัผึง้ แต่

กลุ่มควบคุมยงัพบไรบนตวัผึง้ซึ่งจำกกำรศกึษำในครัง้นีจ้ะเป็นแนวทำงในกำรแนะน ำให้เกษตรกรเลือกใช้สำรเคมีใน

กำรควบคุมก ำจัดไรผึง้เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนซึ่งสำรเคมีทัง้สองชนิดมีรำคำพอๆ  กัน แต่อย่ำงไรก็ตำมในกำร

พิจำรณำในกำรเลือกใช้สำรเคมีในกำรควบคมุป้องกนั ก ำจดัไรผึง้ถ้ำใช้ซ ำ้บ่อยๆควรค ำนงึถงึกำรดือ้ยำหรือสำรเคมีด้วย 

สรุป (Summary) 

กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพ Flumethrinและ tau-Fluvalinateกับกำรควบคุม ป้องกัน ก ำจัดไรผึง้

พบวำ่กำรใช้สำรเคมีทัง้สองชนิดจำกกำรตรวจนบัไรผึง้ชนิดไรวำรัวและไรทรอปิลีแลปส์เม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุ

แล้ว สำมำรถใช้ก ำจัดไรผึง้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแต่สำรเคมีชนิด  tau-Fluvalinateสำมำรถก ำจัดไรได้อย่ำงมี
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ประสิทธิภำพมำกกวำ่ Flumethrin ซึง่จำกข้อมลูนีจ้ะเป็นประโยชน์ในกำรแนะน ำให้เกษตรกรในกำรเลือกใช้สำรเคมีใน

กำรควบคมุ ก ำจดัไรผึง้ ตอ่ไป 
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เปรียบเทียบคุณภาพน้า้เชือ้แช่แข็งและอัตราการผสมตดิของพ่อโคนมพันธ์ุขาวด าท่ีใช้  
กลุ่มยาปฏิชีวนะ GTLS และ GTLSSS4. 

 
มขุดำ รัตนภำสกร 1* กิตติศกัดิ์ แสงสกลุ 2  สนิชยั วิโรจน์วฒุิกลุ 3  รพีพรรณ เอือ้เวชนชิกลุ 1   

กณุสรรค์ สำยขนุ 4  และ  กรชยั กรแก้วรัตน์  5 
 

บทคัดย่อ 
 

  กำรเปรียบเทียบคุณภำพน ำ้เชือ้แช่แข็งและอตัรำกำรผสมติดของพ่อโคนมพันธุ์ขำวด ำท่ีใช้กลุ่มยำ ปฏิชีวนะ 

GTLS และ GTLSSS4. จำกน ำ้เชือ้พ่อโคจ ำนวน 6 ตวั ผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งโดยใช้น ำ้ยำเจือจำง egg yolk tris ผสมกับยำ

ป ฏิ ชี วน ะ  2 ก ลุ่ ม  ก ลุ่ ม ย ำป ฏิ ชี วน ะ  cell culture grade (GTLS : gentomycin 250 µg/ml, Tylosin50 µg/ml, 

Lincomycin/Spectinomycin) 150/300 µg/ml) และกลุ่มยำปฏิชีวนะชนิดฉีด   (GTLSsS4: : gentamycin 250 µg/ml, 

Tylosin50 µg/ml, l Lincomycin/Spectinomycin 150/300 µg/m and streptomycin. 400 µg/ml )  น ำน ำ้เชือ้แช่แข็งมำ

ตรวจคุณภำพของน ำ้เชือ้ รวมทัง้น ำไปผสมเทียมเพ่ือเปรียบเทียบอตัรำกำรผสมติด ผลกำรตรวจคุณภำพน ำ้เชือ้พบว่ำ 

Progressive motility and curvilinear velocity (VCL) ของน ำ้เชือ้กลุ่ม GTLS มี ค่ำสูงกว่ำ (P<0.05)  กลุ่ม GTLSsS4  

ไม่พบควำมแตกต่ำงของ % motility และลกัษณะกำรเคลื่อนท่ีแบบอื่น รวมทัง้ควำมสมบูรณ์ของเย่ือหุ้มตวัอสุจิและอะ

โครโซมระหว่ำงกลุ่มยำปฏิชีวนะทัง้สอง เมื่อน ำน ำ้เชือ้แช่แข็งไป ผสมเทียมกับแม่โคของเกษตรกรพบว่ำ  อตัรำกำรผสม

ติดของน ำ้เชือ้ไม่แตกต่ำงกนั GTLS (51.6 ± 6.3) หรือ GTLSsS4 (49.8 ± 3.9)  ผลกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำสำมำรถใช้

ยำปฏิชีวนะชนิดฉีดในกำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็ง ซึง่มีผลดีเช่นเดียวกับชนิด cell culture grade โดยสำมำรถลดต้นทุนกำร

ผลิตได้อย่ำงมำก   

 

 

ค าส าคัญ :    น า้เชือ้แช่แข็ง ยาปฏิชีวนะ อัตราการผสมติด โคนม     
*ผู้ รับผิดชอบบทความ 
1  กลุม่วิจยัและผลติน ำ้เชือ้ สทป. กรมปศสุตัว์  ต. บำงกะดี  อ. เมือง  จ. ปทมุธำนี 12000 
2  ศนูย์วิจยักำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพชลบรีุ สทป. ต. หนองชำก อ.บ้ำนบงึ จ. ชลบรีุ 20170 
3  ศนูย์ผลิตน ำ้เชือ้แชแ่ข็งพอ่โคพนัธุ์ล ำพญำกลำง  ต. ล ำสนธิ  อ. ชยับำดำล  จ.ลพบรีุ 15190 
4 โครงกำรวิจยัชีววิทยำระบบสืบพนัธุ์ของสตัว์บกเศรษฐกิจ สถำบนัวิจยัและพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัมหิดล ศำลำยำ อ.พทุธ
มณฑล จ.นครปฐม 73170 
5 ภำควิชำเวชศำสตร์คลินิกสตัว์เลีย้ง คณะสตัวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
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Effects of Cell Culture and Injectable Grades of Antibiotics on the Quality and Fertility   
of Frozen-Thawed Bull Semen 

Mukda Rattanappaskorn1* Kiattisak Sangsakul2 Sinchai Wiroachwuthikul3  

Rapiphan Uavechnichkul1  Kornkaewrat Kornchai4 and Saikhun Kunasan5 

Abstract 
Antibiotics added in extender during production of frozen semen play an important role for 

decreasing microbial contamination. The objective of the present study was to examine the effects of 
different grade of antibiotics (cell culture grade vs injectable grade) supplemented in the semen extender on 
the quality and fertility of frozen-thawed bull sperm. Semen samples collected from six bulls were frozen in 
Tris egg yolk extender containing either cell culture grade antibiotics (GTLS: 250 µg/ml gentomycin, 50 µg/ml 
Tylosin, 1 5 0 /3 0 0  µg/ml Lincomycin/Spectinomycin) or injectable grade antibiotics (GTLSsS4 : 2 5 0  µg/ml 
gentamycin, 50 µg/ml Tylosin, 150/300  µg/ml Lincomycin/Spectinomycin and 400  µg/ml streptomycin. The 
thawed samples were evaluated for bacteriological contamination, semen quality and fertility. 

Progressive motility and curvilinear velocity (VCL) of sperm in GTLS group were significantly 
(P<0.05) higher than that in GTLSsS4. group. There were no significant differences in percentages of total 
motility and other motility characteristics, membrane and acrosomal status of sperm among antibiotic 
grades. There were no significant differences in the calving rates following artificial insemination (AI) with 
frozen semen derived from GTLS (51.6 ± 6.3) or GTLSsS4 (49.8 ± 3.9) groups. The results indicated that 
injectable antibiotics which cheaper than cell culture grade can be effectively used for producing frozen 
semen without affect the semen quality and fertility of bull sperm.    
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Introduction 

The two major goals for artificial insemination (AI) are genetic improvement of livestock breeds for 

increasing milk and meat production and elimination of venereal diseases. However, it is well accepted that 

that bacterial and viral agents can be transmitted in semen by AI. It has been shown that microorganisms 

can be found in ejaculates even during hygienic semen collection in the perfectly and healthy bulls. Semen 

was contaminated at the time of collection from atmosphere, teaser animals and semen extenders. So, 

additional of antibiotics into semen diluents is necessary to prevent proliferation of the bacteria present in 

the ejaculated semen. 

In Thailand, 87%  of fresh semen samples were contaminated with ureaplasma whereas 52%  were 
contaminated with mycoplasma (REF).  The semen samples were also contaminated with Pseudomonas 
(41%), which 6% of them were Pseudomonas aeruginosa and 6% were Corynebacterium pyogenes but free 
from Campylobater spp. and Hemophillus somnus (Ratanapaskorn et al., 1996). Shin et al (1988) reported 
that the combination of gentamicin (250 µg/ml), tylosin (50 µg/ml) and Linco-Spectin (150/300 µg/ml) (GTLS) 
was more effective for the control of mycoplasmas and ureaplasmas and equally effective for the control of 
C. fetus subsp. venerealis and Haemophilus somnus than the standard combination of penicillin, 
dihydrostreptomycin and polymyxin B sulfate. The combination of GTLS was partially controlled ureaplasma 
and mycoplasma by decreasing the contamination from 8 7  to 2 7 %  and from 5 1  to 1 4 % , respectively 
(Ratanapaskorn et al., 1 9 9 6 ).  Most of laboratory worldwide including in Thailand used cell culture grade 
antibiotics which typically are pure and have been proven for the quality in producing the frozen semen. 
Although they are effectiveness for the control of microorganism, however, it is more expensive, while 
injectable antibiotics available for animals are more sheaper. Therefore, the objective of this study was to 
investigate the effects of cell culture and injectable grades antibiotics supplemented in the semen extender 
on the quality and fertility of frozen-thawed bull sperm. 
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Materials and Methods 

Chemicals  

All chemicals in this study were purchased from Sigma Chemical Company (Sigma, St. Louis, MO, USA), 

unless stated otherwise.   

Animals and semen collections  

Six Thai Holstein dairy bulls housed at the bull stud, Loburi province, Thailand were included in 

this study.  Semen samples from each bull were collected by artificial vagina. Immediately after the 

collection, each ejaculate was visually assessed for sperm motility under a phase contrast microscope 

(4 0 0 x) equipped with a warm stage (3 7 ° C). Sperm concentration was assessed using a calibrated 

spectrophotometer (model REF.Z1 6 0 , IMV, France).  Samples containing ≥ 7 0%  motile sperm, and ≥ 

500×106 cells/ml were used in this study. 

Semen freezing and thawing  

Two consecutive ejaculates were pooled and diluted to a concentration of 80×106  cells/ml with a 

cryodiluent (20%  egg yolk-Tris) containing either GTLS (250 µg/ml gentomycin, 50 µg/ml Tylosin, 150/300 

µg/ml Lincomycin/Spectinomycin) or GTLSsS4 (250 µg/ml gentamycin (Gentalvet), 50 µg/ml Tylosin (Tylovet), 

1 5 0 / 3 0 0  µg/ml Lincomycin/Spectinomycin (Phamacia) and 4 0 0  µg/ml gentomycin (Merk). The diluted 

samples were frozen in the 0.25 ml labeled plastic straw using a Digitcool 5300 cotrolled rate freezer (IMV, 

France). The frozen straws were stored in liquid nitrogen until examine. For thawing, the frozen samples 

were rapidly thawed by placing the straws in a 37 °C water bath for 30 s. The semen samples were expelled 

into a 50 ml tube and kept in a 37 °C water. Ten microlitres of the thawed semen were then taken and placed 

on a pre-warmed microscopic slide and the post-thaw sperm motility was assessed under a phase contrast 

microscopy (400x). The frozen-thawed samples with a ≥40% motility were accepted for AI.   

Bacteriological examination of fresh and frozen-thawed semen  

Fresh and frozen-thawed semen samples were evaluated for ureaplasma diversum (Ud), 
mycoplasma spp., campylobacter fetus and leptospira spp. contaminations. For detection Ud, semen 
samples were serially diluted until 10-7  with Taylor–Robinson (TR) broth (PPLO broth w/o cv 10 %  (w/v), 
0.04 % phenol-red solution, 20 % (v/v) horse serum (inactivated),  2.5 % (v/v) fresh yeast extract,  0.1 % 
(w/v) urea,   5,000  iu/ml Penicillin G, 0.1 %   thallium acetate and the  pH was adjusted to 5.7 - 5.8)  and 
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were incubated at 37   oC for 4  days. To detect mycoplasma, semen was serially diluted until 10 -5  with 
modified Hayflick (mH) broth (mH broth has the same fomular with PPLO broth except 0 .2%  DNA calf 
thymus were added in stead of urea and adjust pH to 7 .8 ) and incubated for 4  days. Each diluted mH 
broth was inoculated onto mH agar plate and incubated for 5 days at 37°C under 5% CO2 atmosphere to 
observe growth of mycoplasma colony.   To detect campylobacter fetus, semen was cultured in blood 
agar plate No.2  and Butzler (campylobacter selective supplement, Oxoid) using Campygen (Oxoid) to 
control atmosphere in the dessicator, incubated at 37°C for 3 days. To detect Leptospira spp., semen was 
cultivated in EMJH medium supplemented with inactivated rabbit serum, incubated at 28°C and observed 
for 8 weeks (Heinemann et al., 2000).  

Semen quality evaluation  

Motility and movement characteristics Assessment by CASA  

In order to assess for motility and movement characteristics, 5 µl of the thawed semen was placed 
on a prewarmed (3 7 °C) 2X-CELL slide chamber (2 0  µm depth) and analyzed by CASA (IVOS, Hamilton 
Thorne Research, Beverly, MA, USA). At least 8 0 0  sperm were analyzed for total and progressive motility 
(PM) and movement characteristics including average path velocity (VAP), progressive velocity (VSL), 
curvilinear velocity (VCL), beat cross frequency (BCF), straightness of track (STR), amplitude of lateral head 
displacement (ALH), and linearity of track (LIN).   

Membrane and acrosome integrity assessment by flow cytometry  

The fluorescent probes used for membrane and acrosome integrity assessment were PI and 

FITCPNA, respectively. The thawed semen was washed immediately by dilution with 1 0 -fold volume of 

Hepes-buffered modified Tyrode medium (SP-TALP; 2.0 mM CaCl2, 3.1 mM KCl, 0.4 mM MgCl2, 100.0 

mM NaCl, 25.0 mM NaHCO3, 0.3 mM NaH2PO4, 1.0 mM sodium pyruvate, 21.6 mM sodium lactate, 10.0 

mM Hepes, and 6 mg/ml BSA) at 37°C and filtered through 41 mm nylon mesh (Spectrum, Los Angeles, 

CA) and centrifuged at 500g for 10 min at room temperature to remove cell debris and extenders. The 

washing procedure was repeated twice. The sperm pellet was resuspended in 1 ml of SP-TALP and the 

concentration was adjusted to 50x106 cells/ml. For staining, a 440-ml aliquot of sperm suspension was 

mixed with 10 µl of PI (marker for membrane damage) and 50 µl of FITC-PNA (marker for acrosome 

damage) to obtain final concentrations of 25 and 10 µg/ml, respectively. Each sample was incubated at 

37°C for 30 min in the absence of light. The stained samples were filtered through 41 mm nylon mesh and 

subjected to flow cytometric analysis.   
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Assessment of in vivo fertility by AI  

Artificial insemination series using frozen semen from six bulls were conducted at Chantaburi and 

Srakaew provinces. The cows, body condition score ranged from 3 to 4 (REF) were inseminated on the 

second heat after calving with semen frozen in either GTLS (n= 1260) or GTLSsS4 (n=1,445). The calving 

rates were recorded.   

Results 

Bacteriological examination in fresh and frozen-thawed semen  

Fifteen fresh and frozen samples were examined for bacteriological contamination. There was no 

contamination of mycoplasma, campylobacter, leptospires in either fresh or frozen-thawed semen. By 

contrast, 14 out of 15 (93%) fresh semen samples were contaminated with ureaplasma at 102 to 105 

CCU/ml, whereas only 1 out of 15 (7%) of frozen-thawed sample was contaminated at 102 to 104 CCU/ml.  

Assessment of motility and movement characteristics by CASA  

Effect of different sources of antibiotics on motility and movement characteristics of frozen-thawed 

sperm analyzed by CASA is summarized in Table 1. There were no significant differences in percentages 

of total motility of frozen-thawed sperm among antibiotic sources. By contrast, progressive motility of 

sperm diluted in extender containing GTLS was significantly (P<0.05) higher than that in GTLSsS4. group. 

No significantly difference in the sperm movement characteristics between groups was observed, except 

for VCL in GTLS group was significantly higher (P<0.05) than that in GTLSsS4 group (147.9 ± 17.9 vs 

138.8 ± 14.3).   Table 1. Mean ± SD of motility, progressive motility and movement characteristics of bull 

sperm following freezing and thawing in egg yolk Tris containing either GTLS or GTLSsS4 .  

 

 Parameters   No. of bull  GTLS1     GTLSsS42  

Motility (%)   20   56.0 ± 15.3a     53.9 ± 13.1a  

PM (%)    20   32.2 ± 10.0a   27.2 ± 8.2b   

VAP    20   85.2 ± 6.8 \a   82.5 ±  7.2a    

VSL    20   65.9 ± 5.1a   64.0 ± 5.8a  

ALH    20   7.8 ± 1.3a   7.3 ± 0.9a  

VCL    20   147.9 ± 17.9a   138.8 ± 14.3b  

BCF    20   25.8 ± 4.0a   25.5 ± 4.3a  



635 
 

 
 

STR    20   76.4 ± 5.5a   77.4 ± 5.5a  

LIN    20   46.8 ±  5.5a   47.4 ± 4.8a   
GTLS: cell culture grade antibiotics; GTLSsS4: injectable grade antibiotics   

Different superscripts in the same rows differ significantly (P < 0.05). 
 

Assessment of membrane and acrosome integrity by flow cytometry  

Percentage of membrane and acrosome integrity of frozen-thawed sperm analyzed by flow 

cytometry is summarized in Table2. There were no significant differences among antibiotic sources (GTLS 

vs GTLSsS4) in percentages of sperm with membrane-acrosome intact, membrane damage -acrosome 

intact and membraneacrosome  damage.   

Table 2. Percentages (mean ± SD) of membrane and acrosomal status of bull sperm following freezing 

and thawing in egg yolk Tris containing either GTLS or GTLSsS4.  

Parameters    No. of bull   GTLS   GTLSsS4  

Membrane-acrosome intact  20    53.0 ± 10.0    54.2 ± 9.7  
Membrane damage  20    23.4 ± 7.9  21.8 ± 5.5 
acrosome intact  
Membrane-acrosome    20    23.7 ± 10.0  24.0 ±  7.7  
damage 
 GTLS: cell culture grade antibiotics; GTLSsS4: injectable grade antibiotics   

No significant differences in percentages of membrane and acrosomal status of bull sperm among antibiotic groups (P > 0.05).  

Artificial insemination and calving rate  

Number of cow inseminated with sperm from each six bulls frozen in extender containing either 

GTLS or GTLSsS4 and calving rate are summarized in Table 3. A total of 2,705 cows were inseminated, 

1260 and 1,445 cows were inseminated with sperm treated with GTLS and GTLSsS4, respectively. There 

were no significant differences in calving rates following AI with sperm derived from Bulls 1 to 5 (B1 to B5) 

frozen in extender containing either GTLS or GTLSsS4. By contrast, calving rate produced by Bull 6 (B6) 

showed significantly higher (P<0.05) in GTLS group than that in GTLSsS4 group (62.6 vs 54.5).    
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Table 3. Calving rates following AI with bull sperm cryopreserved in egg yolk Tris containing either GTLS 

or GTLSsS4. 

 Bulls    GTLS      GTLSsS4    

No. of cow  Calving rate (%)    No. of cow  Calving rate (%) 

B1   226   48.7 a    238   46.6 a  

B2   167   52.1 a    263   49.8 a  

B3   224   48.7 a    228   50.4 a  

B4   229   53.3 a    241   54.4 a   

B5   243   44.0 a    240   46.6 a  

B6   171   62.6 a    235   54.5 b  

Total   1260   51.6 ± 6.3   1,445   49.8 ± 3.9    
TLS: cell culture grade antibiotics; GTLSsS4: injectable grade antibiotics   

Different superscripts in the same rows differ significantly (P < 0.05).  

 

Disscussion 
A number of microorganisms can be found either in fresh ejaculated semen or frozen semen that 

contaminated during the procedures of semen freezing. Moreover, bacterial contamination is also present in 
the yolks of fresh eggs (Bousseau et al., 1998). Therefore, there is a need to add antibiotics in semen 
extender to prevent microbial contamination. The present study showed that injectable grade antibiotics 
(GTLSsS4) can be successfully used to prevent bacterial contamination without decreasing semen quality 
and fertilizing ability of frozen semen comparable to cell culture grade ones (GTLS). These findings have a 
benefit for reducing the cost of frozen semen production due to injectable grade antibiotics were cheaper 
thancell culture grade ones.    

To reduce the risk of semen donors from microbial contamination, all semen donors in the Semen 

Production Centre have to carefully checked and free from IBR and BVD. Furthermore, prepuce washing 

before semen collection decreased bacterial contamination such as Campylobacter fetus, Trichomonas or 

ureaplasma (Chanarthinat et a., 1997; Rattanapaskorn et al., 1996). The antibiotic combination (gentamicin, 

tylosin and Linco-Spectin: GTLS) used in this study was effective in controlling microorganisms and was not 

detrimental to seminal quality (progressive motility and acrosomal integrity), which agrees with previous 

study (Lorton et al., 1988a). Field fertility (nonreturn rate) studies were performed to evaluate bovine semen 

processed for freezing using the antibiotics (GTLS). The results indicated no significant effect on seminal 

quality as measured by field fertility under the conditions of these experiments using heated whole milk or 
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egg yolk-sodium citrate seminal extenders (Lorton et al., 1988b). The combination of gentamicin, tylosin, and 

Linco-Spectin® can be safely used in bull semen to control specific contaminating organisms and is being 

adopted by the artificial breeding industry (Ahmad et al., 1987). It has been reported that gentamicin was 

harmless to motility and acrosomal status of frozen-thawed bull sperm, by contrast, it appeared to reduce 

fertility of bull semen in a field trial (Ahmad et al., 1987; Ahmad and Foote, 1986). Tylosin is effective against 

mycoplasma and ureaplasma in bovine semen (Truscott and Abreo, 1978), addition of this antibiotic to 

processed bull semen may be useful to inhibit these potential semen contaminants. Moreover, motility and 

fertility of tylosin-treated bull sperm was comparable with fertility of control semen (Ahmad et al., 1987; Foote 

and Berndtn, 1976). Linco-Spectin® has been reported successfully used in bull semen as an 

antimycoplasma agent without affecting sperm motility or fertility (Ahmad et al., 1987).  

Injectable grade antibiotics did not affect percentages of motility, plasma and acrosomal 
membranes of frozen-thawed sperm as compared to cell culture grade ones. Furthermore, differences 
grade of antibiotics did not affect calving rates following AI. Sperm is complex cell, which need to possess 
many attributes (motility, an intact acrosome, ability to bind to the zona pellucida, ability to bind to the 
oolemma, etc.) in order to fertilize an oocyte.  A number of motile sperm cells are required for enhancing the 
fertilizing ability of frozen-thawed semen, sperm may be infertile due to a lack of motility. High fertility sperm 
after freezing and thawing must has an intact and competent plasma membrane which easily to rupture 
during the freeze/thaw cycle causes intracellular ice formation (Steponkus et al.,1983), a major cause of cell 
death during cryopreservation (Mazur, 1977). High fertilizing sperm must maintain an intact acrosome up to 
the time it binds to the zona pellucida of the oocyte and undergoes the acrosome reaction, which releases 
the acrosomal enzymes permitting the sperm to digest a hole through the zona pellucida, thereby allowing 
the spermatozoa access to the oolemma (Yanagimachi, 1981). In conclusion, injectable grade antibiotics 
which cheaper than cell culture grade can be successfully used to produce frozen semen without affect the 
semen quality and fertility of bull sperm. These succeed can be used in AI industry.    
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ระบบการเฝ้าระวังสารตกค้างในสินค้าปศุสัตว์ 

 
นำงธนิดำ หรินทรำนนท์ 

 

ค าน า 

 
  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีเป้ำหมำยยทุธศำสตร์คือเป็นครัวของโลก แตใ่นปัจจบุนัประเทศไทย

ต้องเผชิญกับกำรแข่งขันท่ีรุนแรงจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน ซึ่งได้พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและมีต้นทุนท่ีต ่ำกว่ำ 

รวมทัง้ปัญหำเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัทัว่โลกซึง่เป็นผลให้กำรซือ้ขำยลดลง ฉะนัน้กำรที่จะท ำให้ประเทศไทยหยดัยืนอยู่

ในเวทีกำรค้ำสินค้ำอำหำรได้นัน้ ผลิตภณัฑ์อำหำรที่ผลิตต้องมีคณุภำพ ปลอดภยัและได้มำตรฐำนด้ำนสขุอนำมยั

ระดับสำกล กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงำนหนึ่งท่ีได้ด ำเนินกำรควำมปลอดภัยทำงด้ำนอำหำรตลอดห่วงโซ่อำหำร  

ตัง้แต่วตัถุดิบอำหำรสตัว์ กำรผลิตท่ีฟำร์ม โรงฆ่ำสตัว์ ตลอดจนกำรแปรรูปเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์ท่ีมีควำม

ปลอดภยัต่อผู้บริโภคนัน้จะต้องมีกำรตรวจสอบสำรตกค้ำง โดยเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐ เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวงัวำ่สินค้ำปศุ

สตัว์มีกำรตกค้ำง สำรเคมีและสำรปนเปือ้น หรือไม่ จะได้แจ้งเตือนภยัผู้บริโภคได้ทนัทีและมีมำตรกำรด ำเนินกำร

ในกรณีตรวจพบสำรตกค้ำงได้อย่ำงทนัท่วงที 

  สหภำพยุโรปเป็นตลำดน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ท่ีส ำคัญและมีควำมเข้มงวดในเร่ืองควำม

ปลอดภยัของสินค้ำอำหำรและปริมำณสำรตกค้ำงในสินค้ำอำหำรเป็นอย่ำงย่ิง โดยก ำหนดให้ประเทศท่ีส่งสินค้ำ

ปศุสตัว์ต้องจัดท ำแผนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำงในสินค้ำปศุสตัว์ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภำพยุโรป 

ดังนัน้ ประเทศไทยจึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมแผนดังกล่ำวเป็นประจ ำทุกปี  เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำร

ก ำหนดมำตรกำรและยกระดบัมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำปศุสตัว์ให้มีคณุภำพ มีควำมปลอดภัยเป็นท่ียอมรับของ

ประเทศคูค้่ำ และเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 

  ผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวข้องในกำรจดัท ำแผนกำรเก็บตวัอย่ำง กำรวิเครำะห์ผลสำรตกค้ำงในสินค้ำ

ปศุสตัว์ ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดั ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ส ำนักพัฒนำระบบและรับรอง

มำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ ส ำนักตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ มีควำมจ ำเป็นจะต้องมีคู่มือในกำรปฏิบัติงำน

เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบตัิงำนได้เป็นไปในแนวทำงเดียวกนัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้จดัท ำ

จงึได้ด ำเนินกำรจดัท ำคูม่ือระบบกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงในสินค้ำปศสุตัว์ โดยคูม่ือฉบบันีจ้ะอ้ำงอิงกฎระเบียบของ

ประเทศคูค้่ำเป็นหลกั 

  ส ำหรับเนือ้หำในคู่มือฉบบันีไ้ด้แบ่งรำยละเอียดออกเป็น 6 บท และภำคผนวก สว่นรำยละเอียด

ของแตล่ะบท มีดงัตอ่ไปนี ้

  บทท่ี 1 สำรตกค้ำงในสินค้ำปศสุตัว์ และชนิดของสำรตกค้ำง 

  บทท่ี 2 ควำมเป็นพิษของสำรตกค้ำง 
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  บทท่ี 3 กำรก ำหนดตวัอย่ำงท่ีต้องเฝ้ำระวงัในสินค้ำปศสุตัว์ 

  บทท่ี 4 ผลกำรด ำเนินกำรตรวจสอบสำรตกค้ำง 

  บทท่ี 5 กำรสอบสวนสำรตกค้ำง 

  บทท่ี 6 กำรตรวจประเมินจำกสหภำพยโุรป 

 

  ภำคผนวก เป็นส่วนท่ีเพ่ิมเติมขึน้มำ ซึ่งประกอบด้วย ตำรำงเปรียบเทียบยำสตัว์ตกค้ำงสูงสุด 

ปริมำณสำรพิษตกค้ำงสงูสุด ปริมำณสำรปนเปื้อนตกค้ำงสูงสุด ท่ีก ำหนดโดยประเทศต่ำง ๆ กำรเก็บและน ำส่ง

ตัวอย่ำงตำมแผนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำง และประกำศกรมปศุสัตว์ เร่ือง มำตรกำรควบคุมฟำร์มสัตว์ปีก

มำตรฐำน และฟำร์มผึง้มำตรฐำน กรณีตรวจพบสำรต้องห้ำม หรือสำรตกค้ำง 

  ผู้จดัท ำหวงัเป็นอย่ำงย่ิงว่ำคู่มือฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำท่ีกรมปศุสตัว์ท่ีเก่ียวข้องใน

งำนด้ำนกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงในสินค้ำปศสุตัว์ ตลอดจนนกัวิชำกำร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องสำมำรถใช้คูม่ือฉบบันีเ้ป็น

แนวทำง หรืออ้ำงอิงในทำงวิชำกำรเป็นอย่ำงดี 

  ระบบกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงในสินค้ำปศสุตัว์ฉบบันี ้หำกมีข้อบกพร่องประกำรใด ผู้จดัท ำยินดี

น้อมรับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือน ำมำพฒันำให้มีควำมสมบูรณ์ชดัเจนมำกย่ิงขึน้ ท้ำยนีข้อขอบคณุทุก

ท่ำนท่ีได้น ำคูม่ือฉบบันีไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ย่ิงขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

เลขทะเบียนวิชำกำรที่  56(2) – 0115 – 069 

สถำนที่ด ำเนินกำร ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตลุำคม 2555 – พฤษภำคม 2556 

กำรเผยแพร่ เว็ปไซต์ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ 

  หวัข้องำนวิจยั/วิชำกำร http://www.dld.go.th/certify 
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บทที่ 1 
 

สารตกค้างในสินค้าปศุสัตว์ และชนิดของสารตกค้าง 

 
  สำรพิษตกค้ำง ตำมพระรำชบญัญตัิอำหำร พ.ศ.2522 ออกประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ      ลง

วนัท่ี 26 พฤษภำคม พ.ศ.2554 เร่ือง อำหำรที่มีสำรพิษตกค้ำง ตำมควำมหมำย ดงันี ้

  “สำรพิษตกค้ำง” หมำยควำมว่ำ วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร รวมทัง้กลุ่มอนุพันธ์ของสำร

ดังกล่ำว ได้แก่ สำรในกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง (conversion products) สำรในกระบวนกำรสร้ำงและสลำย 

(metabolites) สำรท่ีเกิดจำกปฏิกิริยำ (reaction products) หรือสิ่งปลอมปนในวตัถุอนัตรำยทำงกำรเกษตรท่ีมี

ควำมเป็นพิษ ซึง่ปนเปือ้นหรือตกค้ำงในอำหำร 

  “วตัถุอนัตรำยทำงกำรเกษตร” หมำยควำมว่ำ สำรท่ีจุดมุ่งหมำยใช้เพ่ือป้องกัน ท ำลำย ดึงดูด   

ขบัไล่ หรือควบคมุศตัรูพืชและสตัว์หรือพืชและสตัว์ท่ีไม่พึงประสงค์ ไม่วำ่จะเป็นกำรใช้ระหว่ำงกำรเพำะปลกู กำร

เก็บรักษำ กำรขนสง่ กำรจ ำหน่ำย หรือระหวำ่งกระบวนกำรผลิตอำหำร สินค้ำเกษตรหรืออำหำรสตัว์ หรือเป็นสำรท่ี

อำจใช้กับสตัว์เพ่ือควบคุมปรสิตภำยนอก (ectoparasites) และให้หมำยรวมถึง สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของ

พืช สำรท ำให้ใบร่วง สำรท ำให้ผลร่วง สำรยบัยัง้กำรแยกยอดอ่อน และสำรที่ใช้กบัพืชผลก่อนหรือหลงักำรเก็บเก่ียว 

เพ่ือป้องกนักำรเสื่อมเสียระหวำ่งกำรเก็บรักษำและกำรขนส่ง แต่ไม่รวมถึงปุ๋ ย สำรอำหำรของพืชและสตัว์ วตัถุเจือ

ปนอำหำร วตัถท่ีุเติมในอำหำรสตัว์ (feed additive) และยำสตัว์ (veterinary drug)  “ ป ริ ม ำ ณ

สำรพิษตกค้ำงสูงสุด (Maximum Residue Limit ; MRL)” หมำยถึง ปริมำณสำรพิษตกค้ำงสูงสุดท่ีมีได้ในอำหำร 

อนัเน่ืองมำจำกกำรใช้วตัถอุนัตรำยทำงกำรเกษตร มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมสำรพิษตกค้ำงตอ่กิโลกรัมอำหำร 

  “ปริมำณสำรพิษตกค้ำงสูงสุดท่ีปนเปื้อนจำกสำเหตุท่ี ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้  (Extraneous 

(Maximum Residue Limit ; MRL)” aximum Residue Limit ; MRL)” หมำยถึง ปริมำณสำรพิษตกค้ำงสูงสุดท่ีมี

ได้ในอำหำรอันเน่ืองมำจำกสำรพิษตกค้ำงท่ีปนเปื้อนจำกสิ่งแวดล้อม รวมสำรพิษตกค้ำงจำกวตัถุอันตรำยทำง

กำรเกษตรที่เคยใช้มำก่อนและถกูยกเลิกกำรขึน้ทะเบียนกำรใช้ในประเทศแล้ว 

  ยำสตัว์ตกค้ำง ตำมพระรำชบญัญัติอำหำร พ.ศ.2522 ออกประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบบั

ท่ี 303) ลงวนัท่ี 10 สิงหำคม พ.ศ.2550 เร่ือง อำหำรที่มียำสตัว์ตกค้ำง ตำมควำมหมำย ดงันี ้

  “ยำสตัว์” หมำยควำมว่ำ สำรใด ๆ ท่ีให้แก่สตัว์ท่ีใช้เป็นอำหำรส ำหรับมนุษย์ เช่น สตัว์ท่ีให้เนือ้

หรือนม สตัว์ปีก สตัว์น ำ้ และผึง้ เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรรักษำ ป้องกนั หรือวินิจฉยัโรค หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำร

เปลี่ยนแปลงทำงสรีระหรือพฤติกรรมของสตัว์นัน้ 

  “ยำสัตว์ตกค้ำง” หมำยควำมว่ำ ยำสัตว์ท่ีเป็นสำรประกอบตัง้ต้น  (Parent drugs) สำรใน

กระบวนกำรสร้ำงและสลำยของยำสตัว์ (Metabolites) และสำรอื่นท่ีปนมำกบัยำสตัว์ (Associated impurities) ท่ี

ตกค้ำงในเนือ้เย่ือ อวยัวะหรือผลิตผลของสตัว์ท่ีบริโภคได้ 
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  “อำหำรที่มียำสตัว์ตกค้ำง” หมำยควำมวำ่ ส่วนของเนือ้เย่ือ อวยัวะหรือผลิตผลของสตัว์ท่ีบริโภค

ได้ ซึง่พบยำสตัว์ตกค้ำง 

  ปัจจุบันได้มีค ำสั่งกรมปศุสัตว์ท่ี  894/2552 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2552 เร่ือง แต่งตัง้

คณะกรรมกำรพิจำรณำแผนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำง (Residues Monitoring Plan) คณะกรรมกำร ประกอบด้วย

หน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูลแผนสำรตกค้ำง หน่วยงำนเก็บตวัอย่ำง หน่วยงำนวิเครำะห์ตวัอย่ำง ดงันี ้

  - รองอธิบดีกรมปศสุตัว์ ท่ีก ำกบั ดแูลด้ำนมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์  ประธำน 

  - ส ำนกัตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์    กรรมกำร 

  - ส ำนกังำนปศสุตัว์เขต      กรรมกำร 

  - นำยสตัวแพทย์เช่ียวชำญ     กรรมกำร 

  - ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์  กรรมกำรและเลขำนกุำร 

เร่ิมจำกกำรค้ำขำยกบัสหภำพยุโรป ซึง่สหภำพยุโรปได้ออกกฎระเบียบกำรน ำเข้ำท่ีต้องมีกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำง 

สตัว์มีชีวิต และผลิตภณัฑ์จำกสตัว์ตำม Council Directive96/23/EC ลงวนัท่ี 29 พฤษภำคม1996 ในกลุม่สหภำพ

ยโุรปและประเทศคูค้่ำ ซึง่ประเทศคูค้่ำจะต้องมีกำรจดัท ำแผนกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำง เสนอแผนของปี และผลของ

ปีท่ีผ่ำนมำภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม ของทกุปี 

  Council Directive 96/23/EC เป็นระเบียบท่ีใช้ในกำรเฝ้ำระวังสำรตกค้ำงในสัตว์มีชีวิตและ

ผลิตภณัฑ์จำกสตัว์ ซึง่ประเทศสมำชิกรวมถงึประเทศคู่ค้ำจะต้องมีแผนเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำง แยกตำมกลุ่มของสำร 

ท่ีต้องกำรเฝ้ำระวงั ซึง่ในระเบียบนีไ้ด้ก ำหนดกำรสุม่เก็บตวัอย่ำงและควำมถ่ีของโค กระบือ สกุร แพะ แกะ ม้ำ สตัว์

ปีก และสตัว์น ำ้ 

  Commission Dicision 97/747/EC เป็นระเบียบท่ีใช้ในกำรสุ่มเก็บตวัอย่ำงและควำมถ่ีของนม 

ไข่ เนือ้กระตำ่ย และสตัว์ท่ีใช้ในเกมส์กีฬำ 
 

  การแบ่งประเภทของสารตกค้าง 

ตำม Council Directive 96/23/EC ได้แบ่งชนิดของสำรตกค้ำงออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

กลุม่ A เป็นสำรต้องห้ำมและสำรก่อให้เกิด anabolic effect มี 6 ประเภท ประกอบด้วย 

   A1 Stilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters 

   A2 Antithyroid agents 

   A3 Steroids 

   A4 Resorcylic acid lactones including zeranol 

   A5 Beta-agonists 

   A6 Compounds included in Annex IV to Council Regulation (EEC)  

                                 No. 2377/90 of 26 June 1990เช่น nitrofurans, chloramphenicol 
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  กลุม่ B Veterinary drugs and contaminants 

   B1 Antibacterial substances, including sulphonomides, quinolones 

   B2 Other veterinary drugs 

       a) Anthelmintics 

       b) Anticoccidials, including nitroimidazoles 

       c) Carbamates and pyrethroids 

       d) Sedatives 

       e) Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) 

   f) Other pharmacologically active substances 

   B3 Other substances and environmental contaminants 

       a) Organochlorine compounds including PcBs 

       b) Organophosphorus compounds 

       c) Chemical elements 

       d) Mycotoxins 

       e) Dyes 

       f) Others 

 
ประเภทของสารตกค้าง 
กลุ่ม A1 Stilbenes 

Diethyl stillbeotrol (DES) เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเครำะห์  ซึ่งผลิตครัง้แรกในปี  1938 

น ำมำใช้ในกำรป้องกนักำรแท้งบุตร ระหว่ำงปี 1938 และ 1971 และรักษำมะเร็งท่ีต่อมลกูหมำก ระหว่ำงปี 1960 

DES น ำมำใช้เป็น growth hormoneในอตุสำหกรรมสตัว์ปีกและโค แต่ปัจจบุนัไมม่ีกำรใช้เน่ืองจำกสำรที่ก่อให้เกิด

มะเร็งท่ีมดลูก ปำกมดลูก และเต้ำนม โดยกลไกกำรออกฤทธ์ิโดยไปเพ่ิมกำรแบ่งตวัของเซลล์ ยับยัง้กำรสื่อสำร

ระหวำ่งเซลล์และยบัยัง้ภมูิคุ้มกนัของระบบ endoenine 

 
กลุ่ม A2 Antithyroid agents 

  เป็นฮอร์โมนท่ีมีฤทธ์ิต่อต้ำนตัวไทรอยด์ ฮอร์โมน เช่น carbimazolemethimazoleซึ่งกำรให้

ฮอร์โมนนีจ้ะใช้รักษำโรค Graves’ disease  

ผลข้ำงเคียงท ำให้เกิด agranulocytosis, autoimmuneและ aplastic anemia 
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กลุ่ม A3 Steroids 

DEXAMETHASONEเป็นกลุ่มยำ glneocorticosteroidซึ่งเป็นยำแก้อักเสบและรักษำโรคกด

ภูมิคุ้ มกันของร่ำงกำยเช่น  รักษำโรครูมำตอย ข้ออักเสบ ผู้ ป่วยเป็นโรคมะเร็งก่อนท่ีจะใช้คีโม จะมีกำรให้ 

dexamethasoneก่อนเพ่ือลดอำกำรข้ำงเคียงท่ีเกิดจำกกำรให้คีโม ซึง่จะไปออกฤทธ์ิท่ี 5HI3 receptor ผลข้ำงเคียง

ของยำ จะท ำให้ปวดท้อง เป็นแผลท่ีกระเพำะ และล ำไส้เลก็สว่นใน ท ำให้เจริญอำหำร กล้ำมเนือ้ลีบ เกิดไขมนัพอก

ตบั cushing syndrome  
 
กลุ่ม A4 Zeranol 

เป็นท็อกซินจำกเชือ้รำตระกูล Furasiumซึง่เป็น estrogen agonist ใช้ส ำหรับเร่งกำรเจริญเติบโต

ในปศสุตัว์ ในสหรัฐอเมริกำ และแคนำดำ ใช้ในโค แตห้่ำมใช้ในสหภำพยุโรป zeranol ก่อให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพำะ

มะเร็งเต้ำนม 

 
กลุ่ม A5 Beta agonists 

สำรกลุ่มเบต้ำอะโกนิสท์ เป็นสำรเคมีท่ีมีโครงสร้ำงคล้ำยสำรสื่อประสำท (Neurotransmitters) 

จดัอยู่ในกลุ่มของ Adrenaline Drug เช่นเดียวกบั Adrenaline, Amphetamine (ยำบ้ำ) และ Ephedrine    (ยำอี) 

ซึ่งสำรทัง้หมดมีโครงสร้ำงหลักทำงเคมีท่ีเหมือนกัน  แต่ต่ำงกันในส่วนท่ีเป็น Side-Chain โดยมีฤทธ์ิคล้ำยกำร

กระตุ้นของสำรสื่อประสำรทในระบบประสำทอตัโนมตัิสว่น sympathetic ท่ีตวัรับเบต้ำ (β–receptors)  

  ตวัรับเบต้ำ หรือ β–Adrenergic receptors เป็นโปรตีนซึ่งอยู่ท่ี cytoplasmic membrane ของ

เซลล์ประสำทเป้ำหมำย ตวัรับเบต้ำแบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ β1, β2และ β3 ตวัรับเบต้ำท ำหน้ำท่ีรวมตวักับสำรสื่อ

ประสำท (อะดรีนำลีนนอร์อะดรีนำลีน และโดปำมีน) ท่ีมีอยู่ในร่ำงกำยแล้วท ำให้เกิดกำรท ำงำนของร่ำงกำย

ตำมปกติ โดยเมื่อรวมตวักบัสำรท่ีมำกระตุ้น (agonist) แล้วเกิดผลเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำแบบเดียวกบัสำรสื่อ

ประสำท และเมื่อรวมตวักบัสำรที่มำยบัยัง้ (antagonist) มิให้เกิดผลแบบเดียวกบัสำรสื่อประสำทหรือตรงกนัข้ำม 

ผลท่ีเกิดจำกกำรกระตุ้นตวัรับเบต้ำท่ีอวยัวะตำ่ง ๆ มีดงันี ้

  ◎ หวัใจและหลอดเลือด (ท่ีหวัใจ เบต้ำวนั >>เบต้ำท)ู 

   - หวัใจเต้นเร็วและแรงขึน้ (β1) เพ่ิมควำมต้องกำรออกซิเจน 

   - หลอดเลือดขยำย (β2) ลดแรงต้ำนทำนของหลอดเลือด 

◎ ปอดและทำงเดินหำยใจ (ทำงเดินหำยใจ β2>>β1) 

 - ขยำยหลอดลม (β2) กล้ำมเนือ้เรียบคลำยตวั 

◎ ตบั 

 - สลำยกลยัโคเจน (β2) ท ำให้กลยัโคเจนในเลือดสงู 

◎ ตบัออ่น 
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 - เพ่ิมกำรหลัง่อินซูลิน (β2>β1) 

◎ กล้ำมเนือ้ลำย (β2>β1) 

 - สลำยกลยัโคเจน, เพ่ิมปริมำณโปแตสเซี่ยม (K+), ท ำให้ตวัสัน่ 

◎ เนือ้เย่ือไขมนั 

 - สลำยไขมนัมำกขึน้ (β2>β1) 

◎ กระเพำะปัสสำวะ 

 - ลดกำรหดรัดตวั 
 

  สำรกลุม่เบต้ำอะโกนิสท์ เป็นสำรเคมีท่ีน ำมำใช้ในกำรผลิตยำรักษำโรคของคน มีสรรพคณุในกำร

ขยำยหลอดลม รักษำโรคหอบหืด ช่วยให้กล้ำมเนือ้มดลกูคลำยตวัและช่วยให้กล้ำมเนือ้ขยำยตวั เพ่ิมกำรสลำยตวั

ของไขมนัท่ีสะสมในร่ำงกำย แต่อำจมีผลข้ำงเคียง เช่น ท ำให้มีอำกำรกล้ำมเนือ้สัน่ หวัใจเต้นเร็วกว่ำปกติ กระวน

กระวำย วิงเวียน ปวดศีรษะ เป็นต้น 

  กำรลกัลอบน ำสำรกลุ่มเบต้ำอะโกนิสท์มำผสมในอำหำรสตัว์ หรือน ำ้ดื่มในกำรเลีย้งสตัว์นัน้ ถือ

เป็นกำรใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยสำรกลุ่มนีจ้ะเร่งกระบวนกำรเผำผลำญสำรอำหำรในเซลล์  ท ำให้เกิดกำร

เจริญเติบโตของเซลล์โดยเฉพำะเซลล์กล้ำมเนือ้ ลดช่องว่ำงของเซลล์ให้ติดกันมำกขึน้ ช่วยเปลี่ยนไขมันให้เป็น

กล้ำมเนือ้ ดงันัน้ สตัว์ท่ีได้รับสำรเร่งเนือ้แดงจึงมีชัน้ไขมนัลดลง มีกำรเจริญเติบโตดี และกระตุ้นให้มีเนือ้แดงเพ่ิม

มำกขึน้ 

  สำรกลุ่มเบต้ำอะโกนิสท์(β– agonists) ท่ีพบวำ่มีกำรลกัลอบใช้เพ่ือเป็นสำรปรับซำกหรือเร่งเนือ้

แดงท่ีส ำคัญมีอยู่  3 ชนิด คือ เคลนบูเทรอล (Clenbuterol) ซำลบูตำมอล (Salbutamol) และแรคโตพำมีน 

(Ractopamine) (สำรเคลนบทูำรอลมีฤทธ์ิสงูกวำ่ซำลบทูำมอล20 เท่ำ)  

 
เคลนบูเทรอล (Clenbuterol) 

  เคลนบูเทรอล เป็นสำรตวัแรกท่ีถูกน ำเข้ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในฟำร์มสุกร โดยมีช่ือกำรค้ำว่ำ 

LENDOL ซึง่ถกูลกัลอบใช้ผสมอำหำรโดยระบุวำ่เป็นกำกถัว่ กำกงำ จนกระทัง่กระทรวงพำณิชย์เห็นว่ำกำรน ำสำร

เคลนบูทำรอลมำใช้เลีย้งสกุรอำจเกิดอนัตรำยขึน้แก่สตัว์รวมถงึผู้บริโภค จึงได้ออกมำตรกำรในกำรควบคมุกำรน ำ

สำรเคลนบูทำรอลเข้ำประเทศ โดยต้องขออนุญำตและต้องมีหนังสือรับรองโดยเฉพำะจำกคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ (อย.) เท่ำนัน้ จำกนัน้ได้ถกูสัง่ยกเลิกกำรจ ำหน่ำย 

  จำกมำตรกำรข้ำงต้น ท ำให้เจ้ำของฟำร์มหันมำใช้สำรซำลบูทำมอล (Salbutamol) มำใช้เป็น

ตวัเร่งเนือ้แดงแทน 
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ซาลบูตามอล (Salbutamol) 

  ซำลบูตำมอลมีฤทธ์ิในกำรขยำยหลอดลม จึงถูกน ำมำใช้ในกำรรักษำผู้ ป่วยในโรคหอบหืดอย่ำง

แพร่หลำย ช่ือกำรค้ำว่ำ VENTOLIN พบว่ำมีกำรลักลอบใช้ซำลบูตำมอลในอำหำรเลีย้งสุกร  โดยสุกรท่ีได้รับ   

ซำลบตูำมอลจะมีรูปร่ำงคอ่นข้ำงก ำย ำล ่ำสนั กล้ำมเนือ้เป็นมดั อตัรำกำรเจริญเติบโตและอตัรำกำรเปลี่ยนอำหำรดี

ขึน้ เพ่ิมเปอร์เซน็ต์ซำกและลดควำมหนำไขมนัสนัหลงั กำรที่สำรนีห้ำซือ้ได้ง่ำย และเป็นเคมีภณัฑ์ท่ีใช้ประกอบกำร

ผลิตยำแผนปัจจบุนั ซึง่มีกำรขึน้ทะเบียนไว้แล้ว จึงท ำให้มีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำยและท ำให้กำรใช้สำรเร่งเนือ้แดงมี

แนวโน้มเพ่ิมขึน้ 

 
แรคโตพามีน (Ractopamine) 

  แรคโตพำมีน เป็นสำรเบต้ำอะโกนิสท์ (ออกฤทธ์ิทัง้กับ β1และβ2receptors) ท่ีได้รับกำรจด

ทะเบียนให้ใช้เป็นสำรปรับซำกในอเมริกำ โดยแรคโตพำมีนช่วยเพ่ิมปริมำณเนือ้แดง ลดกำรสะสมของไขมนัท่ีซำก 

รวมทัง้เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร จึงมีกำรพยำยำมขอจดทะเบียนในประเทศไทย และมีรำยงำนกำรใช้ยำนีใ้น

เมืองไทยเช่นกนั ซึง่กำรตกค้ำงของแรคโตพำมีนส่งผลกระทบต่อกำรสง่ออกเนือ้สตัว์ ยำนีไ้ด้ผลต่อสตัว์ประเภทโค 

มำกกวำ่สกุร มำกกวำ่ไก่ ตำมล ำดบั 

 
อันตรายของสารเร่งเนือ้แดงต่อผู้บริโภค 

  กำรบริโภคเนือ้สุกร หรือส่วนของสุกรท่ีมีสำรเร่งเนือ้แดงตกค้ำงนัน้ส่งผลเสียต่อสุขภำพของ

ผู้บริโภค เน่ืองจำกสำรเร่งเนือ้แดงจะมีผลตอ่กำรท ำงำนของระบบประสำทท่ีควบคมุกำรท ำงำนของกล้ำมเนือ้หวัใจ 

กล้ำมเนือ้เรียบของหลอดเลือด หลอดลม กระเพำะปัสสำวะ เป็นต้น โดยอำจท ำให้มีอำกำรมือสัน่ กล้ำมเนือ้กระตกุ 

ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ กระวนกระวำย วิงเวียนศีรษะ บำงรำยมีอำกำรเป็นลม นอน ไม่หลับ คลื่นไส้ 

อำเจียน มีอำกำรทำงจิตประสำท ดงันัน้ จึงเป็นอนัตรำยมำกส ำหรับหญิงมีครรภ์และผู้ ท่ีเป็นโรคหัวใจ ควำมดนั

โลหิตสงู เบำหวำน ผู้สงูอำย ุและโรคไฮเปอร์ไธรอยด์ หำกได้รับสำรกลุม่นีใ้นปริมำณมำก ๆ อำจท ำให้เสียชีวิตทนัที 

เน่ืองจำกกำรเต้นของหวัใจผิดปกติ/หวัใจวำย นอกจำกนีก้ำรบริโภคเนือ้สกุรที่มีสำรเร่งเนือ้แดงตกค้ำงยงัส่งผลเสีย

อื่น ๆ ได้แก่ ก่อให้เกิดกำรแพ้ยำ ก่อกำรกลำยพนัธุ์ และก่อมะเร็งได้เม่ือได้รับเป็นระยะเวลำนำน ๆ  

 
กลุ่ม A6  

เป็นกลุ่มสำรตกห้ำม ซึ่งก ำหนดอยู่ในรำยช่ือของ Council Directine37/2010 ซึ่งไม่มีค่ำ MRLs ซึ่งสำรเหล่ำนีไ้ม่

อนญุำตให้ใช้ในสตัว์ท่ีน ำมำผลิตเป็นอำหำร เช่น คลอแรมเฟนิคอล ไนโตรฟรูำน ไนโตรอิมิดำโซล  

 
คลอแรมเฟนิคอล (Chloranphenicol) 

  เป็นยำปฏิชีวนะได้จำกแบคทีเรียช่ือ  Streptomycesvenezuelae แต่ปัจจุบันได้จำกกำร

สงัเครำะห์เป็นยำปฏิชีวนะท่ีมีฤทธ์ิกว้ำงขวำงเม่ือ ๖๐ ปีก่อน มีประสิทธิภำพในกำรต้ำนจุลินทรีย์ได้หลำยชนิด เช่น 
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โรคติดเชือ้ท่ีสมอง หลอดลม ล ำไส้ ไข้ไทฟอยด์ สำมำรถละลำยได้ดีในไขมนั จึงซึมซำบเข้ำสู่เนือ้เย่ือแทบทุกส่วน

ของร่ำงกำย และจะถกูเผำผลำญท่ีตบัเป็นสว่นใหญ่ จึงท ำให้ต้องระมดัระวงัในกำรใช้ และมีผลข้ำงเคียงท่ีอนัตรำย

มำก เช่น ท ำลำยไขกระดกู และมะเร็งเม็ดโลหิตขำว กระทรวงสำธำรณสุขได้เพิกถอนทะเบียนต ำรับยำ ซึ่งมีคลอ

แรมเฟนิคอล อนพุนัธุ์และเกลือของยำนี ้รวมทัง้เกลือของอนพุนัธุ์ผสมอยู่ ซึง่น ำมำใช้ในสตัว์ท่ีใช้บริโภคทกุรูปแบบ 

ตัง้แตว่นัท่ี 21 ธนัวำคม 2531 
 

ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans) 

  เป็นยำปฏิชีวนะท่ีสงัเครำะห์ขึน้ ไม่มีรส ละลำยน ำ้ได้เล็กน้อย เรียกว่ำ 5 –Nitrofuraldehydeมี

ลกัษณะเป็นยำสีเหลือง ไม่มีกลิ่น สูตรโครงสร้ำงของสำรกลุ่มนีป้ระกอบด้วย วงแหวนฟูแรนเกำะด้วยไนโตรกรุ๊ป 

ยบัยัง้กำรเจริญเติบโตและฆ่ำเชือ้แบคทีเรีย ใช้ในกำรรักษำโรคติดเชือ้ภำยในล ำไส้ และโรคติดเชือ้ในระบบทำงเดิน

ปัสสำวะของสตัว์ สำรกลุม่นีม้ีแนวโน้มเป็นสำรก่อมะเร็งและท ำให้เกิดกำรกลำยในสตัว์ ดงันัน้ กระทรวงสำธำรณสขุ

จงึถอนทะเบียนยำนีอ้อก สำรกลุ่มไนโตรฟูรำน ได้แก่ ฟูรำโซลิโดน ฟูรัสทำโดน ไนโตรฟูรำโซน และไนโตรฟูรำนโทอิน 

สำรกลุ่มไนโตรฟูรำน  ในรูปยำตัง้ต้น  (parents drugs) จะถูกย่อยสลำยอย่ำงรวดเร็วในสัตว์  กลำยเป็น 

metabolites ซึ่งจะจับตวัตำมเนือ้เย่ือต่ำง ๆ เรียกว่ำ tisses – bond metabolites หรือprotein-bondmetabolites 

ซึง่จะมีควำมคงตวักว่ำ parents drugsและจะตกค้ำงในเนือ้เย่ือของสตัว์ได้นำนหลำยสปัดำห์ กำรตรวจวิเครำะห์

สำรกลุม่ไนโตรฟแูรน จงึตรวจวดั metabolites ของ parents drugsซึง่ metabolites สำรกลุม่ไนโตรฟแูรน มีดงันี ้

  ฟรูำโซลิโคน metabolites คือ 3-amino-2-oxazolididone (AOZ) 

  ฟรัูลทำโดนmetabolites คือ 3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone(AMOZ) 

  ไนโตรฟรูำโซนmetabolites คือ1-aminohydantoin (AHD) 

  ไนโตรฟรูำนโทอินmetabolites คือSemicarbazide (SEM) 

 
ไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles) 

  เป็นสำรเคมีท่ีใช้ฆ่ำเชือ้โปรโตซวั และแบคทีเรีย เชน่  TRICHOMONAS GALLINAE 

HISTOMONAS 

MELEAGRIDISTRYPANOSOMESSPP.  มีฤทธ์ิท ำลำย DNA ของโปรโตซวั และเป็นกรดออ่น ๆ สำรนีเ้ป็นสำรก่อ

มะเร็ง ไมอ่นญุำตให้ใช้ในสตัว์ท่ีน ำมำบริโภค 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/search?biw=1280&bih=923&q=panents+drugs&spell=1&sa=X&ei=OB2KUa6AI4vQrQfV0IDgBg&ved=0CCgQBSgA
http://www.google.co.th/search?biw=1280&bih=923&q=panents+drugs&spell=1&sa=X&ei=OB2KUa6AI4vQrQfV0IDgBg&ved=0CCgQBSgA
http://www.google.co.th/search?biw=1280&bih=923&q=panents+drugs&spell=1&sa=X&ei=OB2KUa6AI4vQrQfV0IDgBg&ved=0CCgQBSgA
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Nitroimidazole แบ่งออกได้เป็นหลำยชนิด ดงันี ้

ANTIPROTOZOAN DRUGS 

Name 

Chemical name 
(Empirical formula) 
[Molecular weight] Chemical structure 

Dimetridazole 
 
 
 
Ipronidazole 
 
 
 
Metronidazole 
 
 
 
Ronidazole 
 
 
 
Tinidazole 
 
 
 
 

1,2-dimethyl-5-nitro-1H-imidazole 
                               (C5H7N3O2) 
                                [141.13] 
 
1-methyl-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole 
                               (C7H11N3O2) 
                                [169.18] 
 
1-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole 
                               (C6H9N3O3) 
                                [171.16] 
 
1-methyl-2-[(carbamoyloxy)methyl]-5-nitroimidazole 
                               (C6H8N4O4) 
                                [200.16] 
 
1-[2-(ethylsufonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole 
                               (C8H13N3O4S) 
                                 [247.26] 

 

 

รูปท่ี 1 ชนิดของ Nitroimidazoles 
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B1 Antibacterial substances, including sulphonomides, quinolones 
 
TETRACYCLINE 

เป็นยำปฏิชีวนะท่ีเกิดจำกเชือ้STREPTOMYCESSPP.TETRACYCLINEท่ีสังเครำะห์ตำม

ธ ร ร ม ช ำ ติ  เช่ น  OXYTETRACYCLINEแ ล ะ  CHLORTETRACYCLINE แ ล ะ ท่ี สั ง เค ร ำ ะ ห์ ขึ ้น  เช่ น 

DOXYCYCLINE, LYMECYCLINEระงับกำรเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรีย รักษำโรคติดเชือ้ในท่อทำงเดิน

ปัสสำวะ ล ำไส้อกัเสบ หลอดลมอกัเสบ บิดมีเชือ้ แผล ฝี หนอง และอำกำรอกัเสบต่ำง ๆ เน่ืองจำกกำรติดเชือ้ มี

ลักษณะเป็นผงสีเหลือง โดยมีกลไกกำรออกฤทธ์ิเกำะกับ 30S RIBOSOMESUBUNIT ของแบคทีเรีย ท ำให้

แบคทีเรียหยดุกำรเจริญเติบโต ผลข้ำงเคียงของยำท ำให้เกิดกำรคลื่นไส้ ท้องร่วง ผดผ่ืนขึน้ท่ีผิวหนงั และมีผลยบัยัง้

กำรเจริญเติบโตของกระดกูและฟัน 

 
MACROLIDE 

  เป็ นยำปฏิ ชี วนะอยู่ ในกลุ่ ม  langeLACTONE RING มี ผลต่ อแบคที เรียแกรมบวกต่ อเชื อ้ 

MYCOPLASMA และ RICKETTSIAE เช่น ERYTHROMYCIN, TYLOSIN โดยมีฤทธ์ิในกำรยับยัง้กำรสงัเครำะห์

โปรตีน ผลข้ำงเคียงของยำ ท ำให้เกิดกำรปวดท้อง อำเจียน ท้องเสีย 

 
SULPHONAMIDEs  

  เป็นยำต้ำนจุลชีพกลุ่มแรกท่ีน ำมำใช้เป็นยำซึ่งถูกสังเครำะห์ขึน้มำโดยขบวนกำรทำงเคมี  ยำ

ซลัฟำจะรักษำโรคติดเชือ้ท่ีไมรุ่นแรง และพวกท่ีไม่ค่อยมีหนอง ทัง้นี ้เพรำะยำตวันีม้ีผลตอ่กำรรักษำเชือ้แกรมบวก

ลดลงอย่ำงมำก มีลกัษณะเป็นผงผลกึสีขำว มีรสขม ละลำยน ำ้ไมไ่ด้ แต่เม่ืออยู่ในรูปเกลือโซเดียมจะละลำยน ำ้ได้ดี 

ยำซัลฟำจะมีฤทธ์ิต่อกำรสร้ำงกรดโฟลิคของแบคทีเรีย โรคท่ีใช้ยำซัลฟำรักษำได้ผลคือโรคติดเชือ้ในทำงเดิน

ปัสสำวะ โดยเฉพำะจำกเชือ้ อี โคไล นอกจำกนีย้งัใช้ในรูปของยำหยอดตำ และยำเหน็บช่องคลอด 

 

ยำซลัฟำ แบ่งออกได้เป็นชนิดตำ่ง ๆ ได้ 4 ชนิด ตำมคณุสมบตัิในกำรดดูซมึ และกำรขบัออก 

 1. ยำท่ีดดูซมึเร็ว และขบัถ่ำยทำงปัสสำวะเร็ว ออกฤทธ์ิสัน้ ได้แก่ ซลัฟิช็อกซำโชล ซลัฟำ เมร็อก

ซำโชล และซลัฟำไดอำซีน 

  2. ยำท่ีดดูซมึเร็ว แตข่บัถ่ำยทำงปัสสำวะช้ำ ออกฤทธ์ินำน ได้แก่ ซลัฟำเมธ็อกซีพัยริดำซีน 

  3. ยำพวกซลัฟำที่ดูดซึมไม่ดี ได้แก่ ซลัฟำถัวพิดีน ยำไม่ถูกดูดซึม จึงใช้เพื่อหวงัผลส ำหรับ

ท ำลำยเชือ้ในล ำไส้ ปัจจุบันนีใ้ช้น้อยลงเน่ืองจำกเชือ้มีกำรดือ้ยำ 

  4. ยำพวกซลัฟำที่ใช้ในเฉพำะกรณีพิเศษ ได้แก่ ซลัฟำเซดำไมด์ ใช้ในกำรหยอดตำเพ่ือรักษำ

อำกำรเย่ือหุ้มตำอกัเสบ โรคริดสีดวงตำ 
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  เป็นยำที่ประกอบด้วย ซลัฟำเมธ็อกซำโซล (SULFAMETHOXAZOLE) และไตรเมโธพริม 

(TRIMETHOPRIM) ร่วมกันโดยหวงัผลให้ยำเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งตำมปกติยำแต่ละอย่ำงมีฤทธ์ิยับยัง้

กำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แต่เมื่อรวมกันแล้วกลับมีฤทธ์ิฆ่ำเชือ้แบคทีเรียได้ ยำทัง้สองตวันีส้ำมำรถซึม

ผ่ำนเข้ำเนือ้เย่ือต่ำง ๆ ทั่วร่ำงกำยได้ดีรวมทัง้น ำ้ไขสนัหลงัด้วย กำรขับถ่ำยทำงไตส่วนใหญ่ยำจะอยู่ในสภำพท่ี

ยังออกฤทธ์ิจึงสำมำรถใช้รักษำโรคทำงเดินปัสสำวะอกัเสบได้ 

 
ผลข้างเคียง  มีอำกำรคลื่นไส้ อำเจียนถ้ำใช้ขนำดสูงอำจมีผลต่อระบบกำรสร้ำงเซลเลือด เช่น ท ำให้เม็ดเลือด

ขำวต ่ำ เกล็ดเลือดลดจ ำนวนลง 

 
QUINOLONES 
  เป็นยำกลุ่มปฏิชีวนะออกฤทธิ์ได้อย่ำงกว้ำงขวำง ใช้รักษำโรคติดเชือ้ต่ำง ๆ ถูกค้นพบในปี 

พ.ศ.2508 ซึ่งเดิมใช้รักษำโรคติดเชือ้ในระบบทำงเดินปัสสำวะ ออกฤทธ์ิยับยัง้กำรคลำยตวัของสำรดีเอ็นเอ ใน

แบคทีเรีย ท ำให้เชือ้แบคทีเรียไม่สำมำรถสืบพันธุ์ได้ ตวัยำยังสำมำรถช่วยให้เม็ดเลือดขำวท ำงำนดีขึน้ ส่งผล

ให้ภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำยท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

  ควิโนโลนที่มีอยู่ในตลำดขณะนีม้ีอยู่ 3 ชนิด คือ นอร์โฟลซำซิน (NORFLOXACIN) ใช้รักษำ

โรคติดเชือ้ทั ่วไป รวมทัง้โรคท้องร่วงและหนองใน ชนิดที่สอง คือ โอโฟลซำซิน (ORFLOXACIN) เป็นยำ

ปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ข้ำงเคียงค่อนข้ำงต ่ำ ชนิดที่สำมมีชื่อว่ำ อีน็อกซำซีน (ENOXACIN) ใช้รักษำต่อมทอนซิล

อกัเสบ หลอดลมอกัเสบ และปอดบวม 

 
การดือ้ยากลุ่ม QUINOLONE 

  โดยปกติหลงัจำกจุลชีพมี UPTAKE ของ QUINOLONE แล้วมกัมี EFFLUX เกิดขึน้ โดย

ธรรมชำติ แต่กำรมี EFFLUX ที่เพิ่มมำกขึน้เป็นกลไกอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้มีกำรดือ้ยำนี ้จำกกำรศึกษำพบว่ำเชือ้ 

S. AUREUSมี EFFLUX ที่เพิ่มมำกขึน้และมีควำมสมัพันธ์กับกำรดือ้ยำ กำรดือ้ยำโดยวิธีนีเ้ป็นกำรดือ้ยำใน

ระดบัต ่ำก็จริง แต่ระดบั MIC ที่เพิ่มขึน้ก็เพียงพอที่จะท ำให้มีเชือ้ดื อ้ยำจำกกำรกลำยพันธุ์เกิดขึน้ในระหว่ำง

กำรรักษำได้  เชื อ้  S. AUREUSที ่ดื อ้ ยำโดยวิธ ีนี จ้ ะ เก ิดก ับยำที ่ละลำยน ำ้ ได้ด ี เช ่น  NORFLOXACIN, 

ENOXACIN, OFLOXACINและ CIPROFLOXACIN มำกกว่ำดือ้ยำท่ีละลำยน ำ้ไม่ดี 

 
B2 Other veterinary drugs 

 
ยาถ่ายพยาธิ FLUBENDAZOLE 
  เป็นยำถ่ำยพยำธิตวักลม และตวัตืด ท่ีอยู่ในล ำไส้และระบบทำงเดินหำยใจ ที่ใช้ในสุกร สตัว์

ปีก สุนัขและแมว FLUBENDAZOLE ไม่ละลำยน ำ้ และดูดซึมทำงกระแสโลหิตได้น้อย ดงันัน้ ยำถ่ำยพยำธิจะ
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คงอยู่ในล ำไส้ซึ ่งจะสำมำรถก ำจ ัดพยำธิตวักลมและตวัตืดที่อยู่ในล ำไส้ได้เป็นอย่ำงดี และมีฤทธิ์ในกำร

สงัเครำะห์โปรตีนของ MIAOTUBULESของพยำธิ และมีผลต่อกำรแบ่งตวัของเซลล์พยำธิ ยำถ่ำยพยำธิที่มี

ควำมปลอดภัยสูงประเทศสหรัฐอเมริกำและออสเตรเลีย ไม่มีค่ำ MRL ส่วน CODEX และ EU ได้ก ำหนดค่ำ 

MRL 50PPB  

 
 ANTICOCCIDIALS 

ยำต้ำนบิด ยำในกลุ่มนีส้่วนมำกใช้ในฟำร์มเลีย้งสตัว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ โดยเติมยำลงในอำหำร

ห ร ือ น ้ ำ ดื ่ม เ พื ่อ ป ้ อ ง ก ัน ก ำ ร ต ิด เ ชื อ้ บ ิด ที ่พ บ ไ ด ้ม ำ ก  ไ ด ้แ ก ่ EIMERIATENELLA, 

EIMERIANECATRIX,  EIMERIAACERVULINAกำรติดเชือ้บิดจะแพร่กระจำยได้เร็วมำกในประเทศไทย 

กำรติดเชือ้บิดในไก่ อำจรบกวนกำรใช้อำหำร ท ำให้เจริญเติบโตช้ำ คุณภำพซำกตก เน่ืองจำก

สตัว์ปีกได้รับสำรอำหำรลดลง 

 
การออกฤทธ์ิของยาต้านบดิ จ าแนกได้ 2 แบบ 

  1. ออกฤทธ์ิตอ่เชือ้ในระยะเจริญนอกเซลล์โฮสต์ (extracellular stage) คือ ออกฤทธ์ิตอ่ระยะกำร

เจริญเป็นสปอโรซอยต์ (sporozoite) หรือเมอโรซอยต์ (merozoite) โดยยำจะป้องกนักำรเจริญของเชือ้เข้ำสู่เซลล์

โฮสต์ 

  2. ออกฤทธ์ิตอ่เชือ้ในระยะเจริญในเซลล์โฮสต์ (intracellular stage) โดยยำจะยบัยัง้หรือท ำลำย

เชือ้ท่ีเจริญอยู่ในเซลล์ 

 
ยาต้านบดินัน้ จ าแนกกว้าง ๆ ได้ 2 ชนิด 

  1. ยำกนับิด (coccidiostat) คือ ยำท่ีมีฤทธ์ิยบัยัง้กำรเจริญของเชือ้บิด แต่ไม่ท ำให้เชือ้บิดตำย มี

คณุสมบตัิเป็นยำป้องกนับิด 

  2. ยำรักษำโรคบิด (coccidiocidal)เป็นยำท่ีมีฤทธ์ิในกำรฆ่ำเชือ้บิด 

 

ยำบำงชนิดอำจมีฤทธ์ิทัง้ 2 แบบ โดยถ้ำให้ขนำดน้อยหรือระยะสัน้จะเป็นยำป้องกันบิด แต่ถ้ำ

เพ่ิมขนำด หรือให้เป็นระยะเวลำนำนจะมีฤทธ์ิเป็นยำฆ่ำบิด ดงันัน้ ในปัจจุบันจึงมกัเรียกรวมกนัว่ำ “ยำต้ำนบิด” 

รูปแบบกำรใช้ยำต้ำนบิดมี 2 รูปแบบคือ กำรให้ยำโดยกำรผสมอำหำร หรือผสมน ำ้ 

  กำรรักษำโรคบิด ไก่เนือ้ ไมนิ่ยมใช้วคัซีนป้องกนัโรคบิด เพรำะอำจท ำให้เกิดโรคชนิดไมรุ่นแรงท่ีมี

ผลต่อกำรเจริญเติบโต ประกอบกบัระยะเวลำกำรเลีย้งไก่ท่ีสัน้ ยำท่ีรักษำโรคบิดท่ีเกิดในไก่เนือ้ท่ีนิยมใช้ ได้แก่ แอ

มโปรเลียม จดัเป็นยำชนิดเดียวท่ีใช้ได้ก่อนสง่โรงฆ่ำ (๗ วนัก่อนขำย) สว่นไก่ไข่และไก่พนัธุ์  โดยเฉพำะไก่พนัธุ์ นิยม

ใช้วคัซีนในกำรควบคมุเชือ้บิด เพรำะเสี่ยงตอ่กำรเกิดโรคท่ีเกิดจำกกำรเลีย้งท่ียำวนำน ในกรณีท่ีเกิดโรคอำจใช้ยำก

ลุม่ซลัฟำผสมในอำหำรได้ แตค่วรต้องใช้ในระยะสัน้ 



652 
 

 
 

  วิธีกำรใช้ยำป้องกนัโรคบิดในไก่เนือ้ มีรำยละเอียดท่ีแตกต่ำงกนัไป แต่โดยทัว่ไปจะจดักำรเป็น 3 

ลกัษณะ คือ 

  1. กำรให้ยำชนิดเดียวอย่ำงต่อเน่ือง (continuous feeding หรือ single straight medication)กำรใช้

ยำป้องกนัแบบนี ้เป็นกำรใช้ยำเพียงชนิดเดียวในกำรเลีย้งไก่ระยะแรก และระยะท่ีสอง สว่นระยะท่ีสำมเป็นระยะท่ี

ไม่มียำกนับิดผสมในอำหำร ในประเทศไทยนิยมใช้กำรป้องกนัแบบนี ้โดยมกัใช้ยำในกลุ่มโพลีอีเทอร์ไอโอโนฟอร์

ผสมในอำหำรสตัว์จำกโรงงำนอำหำรสตัว์ 

  2. กำรเปลี่ยนยำระหว่ำงกำรเลีย้ง (shuttle หรือ dual program)  กำรใช้ยำป้องกันแบบนี ้เป็น

กำรใช้ยำชนิดหนึง่ผสมในอำหำรให้ไก่กิน ในกำรเลีย้งไก่ในระยะแรก ประมำณ 3 สปัดำห์ แล้วเปลี่ยนเป็นยำกนับิด

อีกชนิดหนึ่งในกำรเลีย้งไก่ระยะท่ีสอง ระบบกำรป้องกันบิดแบบนีนิ้ยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในประเทศ

สหรัฐอเมริกำ และยโุรป โดยกำรเปลี่ยนยำระหวำ่งกำรเลีย้ง อำจท ำได้โดย 

   1) กำรใช้สำรเคมีก่อน แล้วเปลี่ยนเป็นไอโอโนฟอร์ ซึง่ระบบนีเ้ป็นท่ีนิยมเพรำะกำรติด

เชือ้บิดในระยะแรกยงัมีน้อย กำรใช้สำรเคมีเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำย ส่วนระยะหลงัเปลี่ยนมำใช้ไอโอโนฟอร์ซึง่มีรำคำ

แพง แตม่ีประสิทธิภำพดีกวำ่ และเป็นกำรท ำให้โอกำสที่เชือ้บิดจะต้ำนยำน้อยลง 

   2) กำรใช้ยำผสม (combined coccidiostat) ในระยะแรก แล้วเปลี่ยนเป็นไอโอโนฟอร์

ในระยะท่ีสอง 

   3) กำรใช้ไอโอโนฟอร์ ชนิดหนึ่งในระยะแรกแล้วเปลี่ยนเป็นไอโอโนฟอร์อีกชนิดหนึ่ง ใน

ระยะท่ีสอง ซึง่เป็นระบบท่ีต้องระวงั และไมค่วรใช้ยำทัง้ ๒ ระยะอยู่ในกลุม่เดียวกนั 

  3. กำรเปลี่ยนยำเป็นครัง้ครำว (rotation หรือ rolling program) เป็นกำรใช้ยำกันบิดเพียงชนิด

เดียวในอำหำร เม่ือเลีย้งไก่ไปได้หลำยรุ่น จงึท ำกำรเปลี่ยนยำ ซึง่นิยมเปลี่ยนยำท่ีใช้ไปตำมฤดกูำลขึน้กบัอณุหภูมิ

ของอำกำศท่ีเปลี่ยนไป โปรแกรมนีเ้ป็นท่ีนิยมใช้ในประเทศในกลุม่ยโุรปบำงประเทศ 

 
กลุ่มยาต้านบดิ 
กลุ่มโพลีอีเทอร์ไอโอโนฟอร์ (polyether ionophore)  
  ยำกลุม่นีถ้กูน ำมำใช้เป็นเวลำนำน สำมำรถควมคมุโรคบิดได้ดี และเกิดกำรดือ้ยำช้ำ ยำในกลุม่นี ้

ให้โดยกำรกิน และต้องให้ยำอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือกำรออกฤทธ์ิท่ีสมบูรณ์ เพรำะยำออกฤทธ์ิในระยะกำรพัฒนำของ

เชือ้บิด คือ ออกฤทธ์ิโดยตรงต่อสปอโรซอยต์ (sporozoite) เมอโรซอยต์ (merozoite) และเซลล์สืบพนัธุ์ของเชือ้บิด 

ยำกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มยำท่ีนิยมใช้ผสมอำหำรที่มีประสิทธิภำพสงูในกำรรักษำโรคบิด ได้แก่ โมเนนซิน (monensin) ซำ

ลิโนมยัซิน (salinomycin) และลำซำโลซิด (lasalocid) ข้อเสียของยำกลุ่มนีก้็คือมีช่วงขนำดท่ีใช้ในกำรรักษำแคบ

จงึมีควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดพิษได้มำก กลไกลกำรท ำงำนของไอโอโนฟอร์จะท ำให้เกิดกำรน ำโซเดียมหรือโปแตสเซียม

ไอออนเข้ำไปในเซลล์ของเชือ้บิด ท ำให้เกิดกำรไหลเวียนของโซเดียมหรือโปแตสเซียมไอออนในระดบัควำมเข้มข้นท่ี

แตกต่ำงกันภำยในและภำยนอกเซลล์ ท ำให้เซลล์ต้องใช้พลังงำนในกำรขับไอออน ส่งผลต่อมัยโตคอนเดรีย 

(mitochondria) และ ATP ท่ีท ำงำนมำกเกินไปจนเชือ้บิดตำย 
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  ยำกลุ่มนี ห้้ำมใช้ในม้ำและไก่งวง  ซึ่งเป็นสัตว์ท่ีไวต่อยำไอโอโนฟอร์มำก  ท ำให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงควำมเข้มข้นของเกลือแร่ในกระแสเลือด และห้ำมใช้ยำกลุ่มนีร่้วมกบัไทอะมลูิน (tiamulin) ยกเว้นกำร

ใช้ยำในระดบัต ่ำ คือ ไอโอโนฟอร์ และไทอะมลูิน ต ่ำกวำ่ 60 และต ่ำกวำ่ 50 มก./กก. ตำมล ำดบั ซึง่จะไมก่่อให้เกิด

กำรหกัล้ำงฤทธ์ิยำและไมท่ ำให้เกิดควำมผิดปกติ 

 
โมเนนซิน (monensin) 

  สงัเครำะห์จำกสเตรปโตมยัเซสซินนำโมเนนซิส (Streptomyces cinnamonensis) ออกฤทธ์ิโดย

จับกับโซเดียมท่ีเย่ือหุ้ มเซลล์ ซึ่งผ่ำนเข้ำเซลล์ด้วยวิธีกำรขนส่งแบบไม่ใช้พลังงำน  (passive transport) โดย

แลกเปลี่ยนกบัไฮโดรเจน และโปแตสเซียมไอออน ท ำให้ภำยในเซลล์มีควำมเป็นกรดมำกขึน้ ส่งผลให้เชือ้บิดตำย

ในท่ีสุด ไม่แนะน ำให้ใช้ในแม่ไก่ท่ีก ำลงัฟักไข่ โมเนนซินให้ผลไม่ดีนักเมื่อใช้ในไก่ไข่ ใช้ผสมอำหำร ขนำดยำ 99–

121 สว่นในล้ำนสว่น 

 
นาราซิน (narasin) 

  เป็นผลผลิตจำกกำรหมกัของ สเตรปโตมยัเซส ออริโอฟำเซียนส์ (S. aureofaciens) โครงสร้ำง

ทำงเคมีคล้ำยซำลิโนมยัซิน ใช้เป็นยำป้องกันบิดในไก่เนือ้เท่ำนัน้ โดยผสมในอำหำรให้ไก่ ขนำด 60–80 ส่วนใน

ล้ำนสว่น และสำมำรถใช้เร่งกำรเจริญเติบโตไก่ด้วย แตไ่มค่วรใช้ในไก่ท่ีก ำลงัให้ไข่ 

 
ลาซาโลซิด (lasalocid) 

  เป็นผลผลิตจำกกำรหมกัของสเตรปโตมยัเซส ลำซำเลียนซิส (Streptomyces lasaliensis)    ยำ

นีส้ำมำรถสร้ำงสำรประกอบเชิงซ้อนกบัไอออนประจคุู่ (divalent ion) เช่น แคลเซียม และแมกนีเซียม ดงันัน้ ควรใช้

ในไก่ด้วยควำมระมดัระวงั และต้องห่ำงจำกช่วงกกไข่ กำรใช้ยำลำซำโลซิด จะยบัยัง้เชือ้บิดในช่วง    โทรโฟซอยต์ 

(trophozoite) และชัยซอนต์ (schizont) ใช้ในขนำด 75–125 ส่วนในล้ำนส่วน ระยะหยุดยำก่อนส่งโรงฆ่ำ 5 วนั 

เป็นยำท่ีมีกลไกลในกำรน ำโปแตสเซียมเข้ำไปในเชือ้บิด ดงันัน้ กำรใช้ยำอำจมีปัญหำถ่ำยเหลว ท้องเสีย และพืน้

คอกเปียก 

 
ซาลิโนมัยซิน (salinomycin) 

  เป็นผลผลิตจำกกำรหมกัของสเตรปโตมยัเซสอลับสั (S. albus) ใช้ในขนำด 50–70 ส่วนในล้ำน

ส่วน นิยมผสมอำหำรให้ไก่กินอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือรักษำกำรติดเชือ้บิดในไก่ ยำถูกขับออกมำกับอุจจำระเป็นส่วน

ใหญ่ ซำลิโนมยัซินเป็นยำท่ีแนะน ำให้ใช้ในไก่เนือ้ โดยไม่มีระยะหยุดยำ ผลข้ำงเคียงของยำคืออำจมีผลต่อระบบ

ไหลเวียนโลหิต เน่ืองจำกเป็นกลุ่มยำท่ีมีผลต่อโซเดียม และโปแตสเซียมไอออนในล ำไส้ และอำจท ำให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงของประจเุกลือแร่อื่น เช่น แคลเซียม ท ำให้เซลล์ของเนือ้เย่ือเกิดภำวะขำดควำมควำมสมดลุได้ ห้ำมใช้

ในไก่ไข่ 
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มาดูรามัยซิน (maduramicin) 

  มำดรูำมยัซินได้จำกกำรหมกัของแอคติโนมำดรูำ ยูมำเอนเซ (Actinomadurayumaense) แตม่ำ

ดรูำมำยซิน (maduramycin) ได้จำกแอคติโนมำดูรำ รูบรำ (A. rubra) ยำนีอ้อกฤทธ์ิแรงกว่ำยำอ่ืนในกลุ่ม 12–24 

เท่ำ ขนำดยำ 5 สว่นในล้ำนสว่น ใช้ผสมอำหำรระยะหยดุยำ 5 วนั 
เซมดูรามัยซิน (semduramicin) 

  เป็นผลผลิตจำกกำรหมกัของแอคติโนมำดูรำ ยูมำเอนเซ ใช้เป็นยำป้องกันบิดในไก่เนือ้เท่ำนัน้ 

ขนำดยำท่ีใช้ ขนำด 20–30 สว่นในล้ำนสว่น ผสมอำหำรนำน 7 วนั 

 
กลุ่มแอมโปรเลียม (amprolium) 
แอมโปรเลียม 

  มีโครงสร้ำงคล้ำยไทอะมีน (thiamine) หรือวิตำมิน บี1 (vitamin B1) โดยโครงสร้ำงท่ีคล้ำยกนันี ้

ท ำให้แอมโปรเลียมสำมำรถยับยัง้กำรน ำไทอะมีนไปใช้ประโยชน์แก่ปรสิตได้  แอมโปรเลียมใช้ป้องกันโรคบิดโดย

กำรป้องกนักำรยอมรับหรือเกำะติดของตวัรับไทอะมีน (thiamine receptor) ท ำให้กลไกตำ่ง ๆ ท่ีตำมมำจำกกำรใช้

ไทอะมีนจะไมเ่กิดขึน้ เพรำะแอมโปรเลียมไปแทนท่ีไทอะมีน กำรใช้ยำในขนำดสงูและเป็นระยะเวลำนำนอำจท ำให้

เกิดภำวะขำดไทอะมีนในสตัว์ท่ีป่วยได้ ในทำงกลบักันกำรให้อำหำรท่ีมีไทอะมีนสูงก็จะท ำให้กำรออกฤทธ์ิของยำ

ลดลง คือ มีไทอะมีนมำกพอท่ีให้ปรสิตน ำไปใช้ได้ แอมโปรเลียมออกฤทธ์ิท่ีเซลล์ผนงัล ำไส้โดยออกฤทธ์ิตัง้แตเ่ร่ิมมี

ระยะชยัซอนท์ (schizont) เกิดขึน้ (1st generation schizogony) โดยป้องกนัไม่ให้ชยัซอนท์เจริญไปเป็นระยะเมอ

โรซอยต์ และยำอำจออกฤทธ์ิในระยะกำรสืบพนัธุ์แบบใช้เพศ และระยะสร้ำงสปอร์ด้วย 

  แอมโปรเลียม ออกฤทธ์ิได้ดีต่อ อี. ทีเนลลำ และ อี. อะเซอวูลินำ และออกฤทธ์ิได้บ้ำงกบั      อี. 

แมกซิมำ (E. maxima) และ อี. ไมวำตี (E. mivati) นิยมใช้ยำนีใ้นต ำรับผสมร่วมกับยำอื่น  เช่น อิโทพำเบต 

(ethopabate) เพ่ือให้กำรออกฤทธ์ิของยำดีขึน้ แอมโปรเลียม เป็นยำชนิดเดียวท่ีใช้ในกำรป้องกนัและรักษำโรคบิด

ท่ีเกิดกำรระบำดในไก่ไข่ และไก่เนือ้ แอมโปรเลียม มีประสิทธิภำพในช่วงโทรโฟซอยต์ และชยัซอนท์ แอมโปรเลียม 

อำจใช้เป็นยำชนิดเดียวหรือร่วมกบัยำอื่น กำรใช้ยำเพียงล ำพงัอำจพบกำรดือ้ยำของเชือ้ อี. แมกซิมำ และ อี. ไมวำ

ติ กำรใช้ยำร่วมกบัซลัฟำจะเพ่ิมประสิทธิภำพของยำได้ดีขึน้ 

  ในไก่ ให้ยำโดยกำรผสมน ำ้ให้กินในควำมเข้มข้น 60–240 มก./น ำ้ 1 ลิตร หรือร้อยละ 0.012 หรือ

ผสมอำหำรในอตัรำสว่น 36.3–113.5 กรัม ในอำหำร 1 ตนั โดยมีระยะหยดุยำ 7 วนั ทัง้ในไก่นือ้และไก่ไข่ 

 
ไนคาร์บาซีน (nicarbazine) 

  โครงสร้ำงทำงเคมีเป็นสำรสองชนิด คือ 4,4dinitrocarbanilideและ 2hydroxy4,6dimethyl 

pyrimidine กลไกทำงเภสัชจลนศำสตร์ กำรดูดซึมไนคำร์บำซินจะดูดซึมแยกจำกส่วนทำงเดินอำหำร  โดย 

4,4dinitrocarbanilideจะดดูซมึเร็ว แต่กำรเข้ำสู่เนือ้เย่ือจะช้ำกวำ่ 2hydroxy4,4dimethyl pyrimidine วิธีกำรใช้ยำ

ไนคำร์บำซินจะใช้ในกำรป้องกนัโรคบิด โดยจะท ำงำนในระยะโทรโฟซอยต์ ระยะท่ี 2สำมำรถใช้เป็นยำป้องกันบิด
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ในไก่ทกุชนิด ยกเว้นในไก่ไข่เพรำะจะท ำให้อตัรำกำรไข่ น ำ้หนกัไข่ ควำมหนำเปลือกไข่ และไข่แดงลดลง ควำมเป็น

พิษของไนคำร์บำซิน ท ำให้อตัรำกำรฟักตวัของตวัคพัภะลดลง และอำจมีผลต่ออตัรำกำรตกไข่ของไก่ได้ ขนำดยำ 

125 สว่นในล้ำนสว่น ระยะหยดุยำ 4 วนั ก่อนสง่โรงฆ่ำ 

 
โรเบนนิดีน (robenidine) 

  กลไกกำรออกฤทธ์ิ จะท ำงำนได้ในซยัซอนท์ ระยะท่ี 1 และยับยัง้กำรสร้ำงเมอโรซอยต์ของ อี.

ทีเนลลำ มีฤทธ์ิต่อต้ำนเชือ้บิดท่ีต้ำนยำกลุ่มไอโอโนฟอร์ กำรใช้ยำในสตัว์ปีกนิยมใช้เพ่ือป้องกนักำรเกิดโรคบิด โดย

มีผลต่อเชือ้บิดทุกชนิด ในขนำด 66 ส่วนในล้ำนส่วน โดยไม่ต้องมีระยะหยุดยำ แต่จะท ำให้เนือ้ไก่และไข่ไก่มี

รสชำติท่ีไมด่ี จงึต้องลดขนำดยำลงมำเหลือ 33 สว่นในล้ำนสว่น และระยะหยดุยำ 5 วนั ผลข้ำงเคียงควรหยดุใช้ยำ

ก่อนสง่โรงฆ่ำ 5 วนั ทัง้นี ้เพรำะโรเบนนิดีนอำจสง่ผลตอ่รสชำติของเนือ้ไก่ และไข่ไก่ 

 
  B3 Other substances and environmental contaminants 

 
สารเคมีกลุ่มยาฆ่าแมลง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

1. กลุ่มออแกนโนคลอรีน  (Organochlorines) เช่น  ดีดี ที  (DDT: dichlorodiphenyltrichloroethane) คลอเดน 

(chlordane) และลินเดน (lindane) เป็นต้น 

2. กลุม่แอนตีค้ลอรีนเอสเตอเรส (Anticholinesterase insecticides) ได้แก่ ออแกนโนฟอสเฟตและคำร์บำเมต 

3. กลุม่ไพเรทรินและไพเรทรอยด์ (Pyrethrinและ pyrethroid insecticides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2 ต ำแหนง่ออกฤทธ์ิท่ีส ำคญัของยำฆำ่แมลงกลุม่ออแกนโนคลอรีน ออแกนโนฟอสเฟตและคำร์บำเมต 
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Organochlorine (Chlorinated Hydrocarbon) Insecticides 

  ยำฆ่ำแมลงกลุม่ออแกนโนคลอรีน เป็นสำรท่ีมีพิษตอ่ระบบประสำท โดยกลไกส่วนหนึ่งนัน้   เช่ือ

วำ่เกิดจำกกำรที่สำรกลุ่มนีไ้ปเหน่ียวน ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรผ่ำนเข้ำ – ออก ของโซเดียม และโปแตสเซียมไอออนท่ี

เย่ือหุ้มของเส้นใยประสำทส่วน axon ส่งผลให้สภำพ polarization ของ axonal membrane และกำรส่งผ่ำนของ

กระแสประสำทมีควำมผิดปกติไป 

  ออแกนโนคลอรีนเป็นสำรท่ีถูกน ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในกำรควบคุมและก ำจัดแมลงศตัรูพืช

รวมทัง้ยุงและแมลงอื่น ๆ ท่ีก่อกวนเป็นพำหะน ำโรคสู่มนุษย์และสัตว์ เน่ืองจำกมีคุณสมบัติในกำรระเหยต ่ำ 

สำมำรถละลำยในไขมันได้ดี มีควำมคงตวัสูง อัตรำกำรสลำยตวัต ่ำ ท ำให้มีกำรตกค้ำงของออแกนโนคลอรีนใน

ปริมำณสงู ส่งผลให้เกิดควำมตื่นตวัต่อผลกระทบท่ีสำรเคมีกลุ่มนีม้ีต่อสิ่งแวดล้อม กำรสัง่สมในห่วงโซ่อำหำร กำร

ปนเปือ้นในอำหำรมนุษย์  เน่ืองจำกเป็นสำรท่ีมีฤทธ์ิก่อมะเร็งท ำให้มีกำรระงบักำรใช้ยำฆ่ำแมลงในกลุม่ออแกนโน

คลอรีนในประเทศสหรัฐอเมริกำ และสหภำพยุโรปตัง้แต่ปี 1972 เป็นต้นมำ แต่อย่ำงไรก็ตำมก็ยังมีกำรใช้อยู่ใน

ประเทศก ำลงัพฒันำ เน่ืองจำกสำมำรถใช้ก ำจดัแมลงได้ดี และมีรำคำคอ่นข้ำงต ่ำ สำมำรถก่อให้เกิดควำมเป็นพิษ

โดยกำรกระตุ้ นกำรไหลผ่ำนของโซเดียมไอออน และยับยัง้ไม่ให้โปแตสเซียมไหลออกท่ีบริเวณเย่ือหุ้ มเส้นใย

ประสำท สง่ผลให้คำ่ควำมตำ่งศกัย์ระหวำ่งในเซลล์และนอกเซลล์ลดน้อยลง ท ำให้เกิดอำกำรชกั 

 
ความเป็นพษิของออแกนโนคลอรีน 

  กำรตอบสนองตอ่ควำมเป็นพิษ แบบเฉียบพลนัและเรือ้รัง ภำยหลงัจำกกำรได้รับยำฆ่ำแมลง ออ

แกนโนคลอรีน ได้แสดงไว้ในตำรำงท่ี 1 

 
ตำรำงท่ี 1 แสดงอำกำรพิษเฉียบพลนัและเรือ้รัง ภำยหลงักำรได้รับสำรในกลุม่ออแกนโนคลอรีน 

INSECTICIDE CLASS ACUTE SIGNS CHRONIC SIGNS 
Dichlorodiphenylethanes 
   DDT 
   DDD (Rothane) 
   DMC (Dimite) 
Dicofol (Kelthane) 
Methoxychlor 
Methiochlor 
Chlorbenzylate 
 
Hexachlorocyclohexanes 
Lindane (γ-isomer) 

 
Parathesia (oral ingestion) 
Ataxia, abnormal stepping 
Dizziness, confusion, headache 
Nausea, vomiting 
Fatigue, lethargy 
Tremor (Peripheral) 
 
 
 
 

 
Loss of weight, anorexia 
Mild anemia 
Tremors 
Muscular weakness 
EEG pattern changes 
Hyperexcitability, anxiety 
Nervous tension 
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   Benzene hexachloride 
      (mixed isomers) 
 
Cyclodienes 
Endrin 
Telodrin 
Isodrin 
Endosulfan 
   Heptachlor 
Aldrin 
Dieldrin 
   Chlordane 
Toxaphene 
 
 
Chlordecone (Kepone) 
Mirex 

 
 
 
 
Dizziness, headache 
Nausea, vomiting 
Motor hyperexcitability 
Hyperreflexia 
Myoclonic jerking 
General malaise 
Convulsive seizures 
Generalized convulsions 

 
 
 
 
Headache, dizziness, 
hyperexcitability 
Intermittent muscle twitching 
   and myoclonic jerking 
Psychological disorders 
   including insomnia,  
   anxiety, irritability 
EEG pattern changes 
Loss of consciousness 
Epileptiform convulsions 
 
 
Chest pains, arthralgia 
Skin rashes 
Ataxia, incoordination, slurred 
   speech, opsoclonus 
Visual difficulty, inability to 
   focus and fixate 
Nervousness, irritability,  
depression 
Loss of recent memory 
Muscle weakness, tremors of 
   hands 
Severe impairment of  
   spermatogenesis 
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เน่ืองจำกสำรออแกนโนคลอรีนสำมำรถละลำยได้ดีในไขมนั และอตัรำกำรถกูขบัออกจำกร่ำงกำย

อยู่ในระดับต ่ำ ดังนัน้ กำรขำยหรือกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ได้จำกสัตว์ท่ีได้รับสำรพิษ จึงเป็นสิ่งไม่ควรกระท ำ 

เน่ืองจำกอำจมีกำรตกค้ำงของสำรในระดบัสงู 

 
Organophosphorus and Carbamate Insecticides (Anticholinesterase Insecticides) 

  ยำฆ่ำแมลงในกลุ่มนีป้ระกอบด้วย ออแกนโนฟอสเฟตและคำร์บำเมต เป็นกลุ่มท่ีได้รับกำร

พัฒนำจนมีควำมเป็นพิษจ ำเพำะต่อแมลงสูง ถ้ำแม้ว่ำสำรเคมีในกลุ่มนีถู้กจัดว่ำมีควำมเป็นพิษมำกกว่ำในสำร

กลุ่มออแกนโนคลอรีนหำกเปรียบเทียบกันโดยตรง แต่โดยทั่วไปแล้วมกัจะพบว่ำปัญหำท่ีเกิดจำกพิษของสำรออ

แกนโนฟอสเฟตอำจมีน้อยกว่ำ เน่ืองจำกสำรเคมีกลุ่มนีส้ลำยตวัได้ง่ำยกว่ำและไม่มีกำรตกค้ำงหรือสะสมอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมเป็นเวลำนำน ตวัอย่ำงของออแกนโนฟอสเฟตและคำร์บำเมตท่ีมีใช้ในปัจจบุนัมี ดงันี ้

  - Dichlorvos 

  - Ronnel 

  - Trichlorfon 

  - Coumaphos 

  - Chlorfenvinphos 

  - Malathion 

  - Dioxathion 

  - Butonate 

  - Crufomate 

  - Crotoxyphos 

  - Disulfoton 

  - Diazinon 

  - Phorate 

  - Parathion 

  - Famphur 

  - Haloxon 

  - Dursban 

  - Stirfos 

  - Fenthion 

  - Cythioate 
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  ออแกนโนฟอสเฟตทุกตวัท่ีมีใช้ในปัจจบุนัเป็นอนุพนัธ์ของสำรเคมีจ ำพวก nerve gases ปัจจบุนั

ถกูดดัแปลงและพฒันำมำแล้วอย่ำงน้อย ๓ generations มีควำมเป็นพิษต่อ non – target organisms น้อยลง แต่

ก็ยงัก่อปัญหำในมนษุย์และสตัว์ได้บ่อยครัง้ เน่ืองจำกน ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำย 

 
กลไกการก่อพษิ  

ยำฆ่ำแมลงออแกนโนฟอสเฟตและคำร์บำเมตจะออกฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซม์ acetylcholinesterase 

(AChE) และ pseudocholinesteraseสง่ผลให้เกิดกำรสะสมของสำรสื่อประสำท acetylcholine (Ach) และเกิด

กำรกระตุ้นระบบประสำทพำรำซิมพำเธทิคมำกผิดปกติ 

 

ตำรำงท่ี 2 อำกำรพิษท่ีเกิดจำกกำรได้รับออแกนโนฟอสเฟตและคำร์บำเมต 
 

NERVOUS TISSUE AND RECEPTORS 
AFFECTED 

SITE AFFECTED MANIFESTATIONS 

Parasympathetic autonomic 
   (muscarinic receptors) 
   Postganglionic nerve fibers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parasympathetic and sympathetic 
   Autonomic fibers (nicotinic  
   receptors) 
Somatic motor nerve fibers 
   (nicotinic receptors) 
 
 
 
 
 
Brain 

Exocrine glands 
Eyes 
 
 
 
Gastrointestinal tract 
 
 
Respiratory tract 
 
 
 
Cardiovascular system 
Bladder 
Cardiovascular system 
 
Skeletal muscles 
 
 
 
 
 
 
 
Central nervous system 

Increased salivation, lacrimation, 
   Perspiration 
Miosis (pinpoint and nonreactive), 
   Ptosis, blurring of vision, conjunctival 
   Injection, “bloody tears” 
Nausea, vomiting, abdominal tightness, 
swelling and cramps, diarrhea, 
tenesmus, fecal incontinence 
Excessive bronchial secretions, rhinorrhea, 
   wheezing, edema, tightness in chest, 
   bronchospasms, bronchoconstriction, 
   cough, bradypnea, dyspnea 
Bradycardia, decrease in blood pressure 
Urinary frequency and incontinence 
Tachycardia, pallor, increase in blood 
   Pressure 
Muscle fasciculations (eyelids, fine facial 
   muscles), cramps, diminished tendon 
   reflexes, generalized muscle weakness 
   in peripheral and respiratory muscles, 
   paralysis, flaccid or rigid tone 
Restlessness, generalized motor activity, 
   reaction to acoustic stimuli, 
   tremulousness, emotional lability, ataxia 
Drowsiness, lethargy, fatigue, mental 
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   (acetylcholine receptors)    confusion, inability to concentrate, 
   headache, pressure in head, generalized 
   weakness 
Coma with absence of reflexes, tremors, 
Cheyne-Stokes respiration, dyspnea, 
   convulsions, depression of respiratory 
   centers, cyanosis 

* From Ecobichon, D.J., and Joy, R. M. Pesticides and Neurological Diseases. CRC Press, Boca Raton, Florida, 1982. 

(ที่มำ : Ecobichon, 1993) 

 
Pyrethrins and Pyrethroids 

  ไพเรทริน (Pyrethrins) เป็นยำฆ่ำแมลงท่ีเป็นสำรสกดัจำก pyrethrum flowers ซึง่เป็นดอกไม้ใน

ตระกลูเดียวกบัดอกเบญจมำศ ในขณะท่ีไพเรทรอยด์ (Pyrethroids) เป็นสำรสงัเครำะห์เลียนแบบไพเรทรินทัง้ในแง่

สตูรโครงสร้ำงและกลไกกำรออกฤทธ์ิขดัขวำงกำรท ำงำนของเอนไซม์ Ca2+, Mg2+  และ ATPase 

ซึง่ท ำหน้ำท่ีขบัแคลเซียมไอออนออกจำกเซลล์ และยบัยัง้กำรรวมตวัของcalmodulinกบัแคลเซียม ส่งผลให้ระดบั

ของแคลเซียมภำยในเซลล์มีมำกขึน้ รวมทัง้มีกำรหลัง่ของสำรสื่อประสำทมำกขึน้ด้วย 

 
Amitraz 

  อะมิทรำสเป็นยำฆ่ำแมลงในกลุม่ formamidineถกูน ำมำใช้ก ำจดัปรสิตภำยนอกของสตัว์ 
กลไกการก่อพษิ 

พิษจำกอะมิทรำส สำรตัวนีจ้ะจับกับ α2–adrenergic receptor และยับยัง้กำรท ำหน้ำท่ีของ

เอนไซม์ monoamine oxidase (MAO) ท ำให้กำรท ำงำนของระบบประสำทส่วนกลำง และระบบหวัใจ หลอดเลือด

เกิดควำมผิดปกติ และเกิดควำมผิดปกติและเกิดควำมล้มเหลว กำรตกค้ำงในเนือ้สตัว์ท่ีมนุษย์น ำมำบริโภคนัน้อยู่

ในระดบัต ่ำเน่ืองจำกอะมิทรำสถกูเมตำโปไลซ์โดยรวดเร็ว 

 
พษิวิทยาทางสัตวแพทย์ 
พษิที่เกดิจากโลหะหนัก (Toxicity of Heavy Metals) 
  โลหะเป็นธำตท่ีุพบอยู่โดยธรรมชำติ สำมำรถพบได้ในหลำยรูปแบบ (form or valence) ในทำง
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ได้มีกำรจ ำแนกโลหะเป็น  3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม Nutritionally Important เป็นกลุ่มท่ีมี
ควำมส ำคญัตอ่กระบวนกำรทำงชีวเคมีของสิ่งมีชีวิตทัง้มนษุย์ สตัว์ และพืช แตห่ำกได้รับในปริมำณท่ีมำกหรือน้อย
เกินไปก็สำมำรถก่ออันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตนัน้ ๆ ได้ 2) กลุ่มท่ีมีควำมส ำคัญทำงพิษวิทยำ หรือ Toxicologically 
Important สำมำรถก่ออนัตรำยต่อมนุษย์และสตัว์โดยตรง หำกมีกำรสะสมในร่ำงกำยมำกผิดปกติ และมีกำรระบุ
เรียกโลหะบำงตวัท่ีเป็นพิษเหล่ำนีใ้ห้ชดัเจนขึน้ว่ำ “โลหะหนัก” (Heavy Metals) และ 3) กลุ่มท่ีมีกำรน ำมำใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรรักษำโรค หรือ Medical Important ซึง่ตวัอย่ำงของโลหะในแตล่ะกลุม่ได้แสดงไว้ในตำรำงท่ี 3 
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ตำรำงท่ี 3 แสดงกำรจ ำแนกกลุม่ของโลหะตำมควำมส ำคญัทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

 

Nutritionally Important Toxicologically Important Medical Important 
โครเมียม, Chromium (Cr) อลมูินมั, Aluminum (Al) บิสมทั, Bismuth (Bi) 
ทองแดง, Copper (Cu) สำรหน,ู Arsenic (As) ฟลอูอรีน, Fluorine (F) 
เหลก็, Iron (Fe) เบอริเลียม, Beryllium (Be) กลัเลียม, Gallium (Ga) 
แมกนีเซียม, Magnesium (Mg) แคดเมียม, Cadmium (Cd) ทอง, Gold (Au) 
มงักำนีส, Manganese (Mn) โคบอลท์, Cobalt (Co) ลิเธียม, Lithium (Li) 
ซีลีเนียม, Selenium (Se) ตะกัว่, Lead (Pb) แพลตินมั, Platinum (Pt) 
สงักะสี, Zinc (Zn) ปรอท, Mercury (Hg)  
โมลิบดีนมั, MOLYBDENUM (Mo) นิเกิล, Nickel (Ni)  
 ดีบกุ, Tin (Sn)  
 ยเูรเนียม, Uranium   
 

โดยทัว่ไป โลหะหนกัผ่ำนเข้ำสูร่่ำงกำยด้วย 3 เส้นทำงหลกั คอื 

1) ทำงผิวหนังโดยกำรสมัผัสโดยตรง (Direct skin contact) ซึ่งสำมำรถก่อให้เกิดควำมระคำย

เคืองและท ำให้เนือ้เย่ือเกิดควำมเสียหำยได้ 

  2) ทำงกำรหำยใจ (Inhalation route) เช่น กำรสดูดมไอโลหะ (metal fume) หรือโลหะท่ีอยู่ในรูป 

volatile form อื่น ๆ ส่งผลให้กำรดูดซมึเข้ำสู่ร่ำงกำยอย่ำงรวดเร็ว และยังอำจท ำให้เย่ือบุทำงเดินหำยใจเกิดควำม

ระคำยเคืองได้เช่นกนั 

  3) ทำงปำก (Oral route) โดยกำรกินอำหำรหรือน ำ้ท่ีมีกำรปนเปือ้นของโลหะหนกั ซึง่โลหะหนกับำง

ชนิดอำจท ำให้เย่ือบทุำงเดินอำหำรเกิดระคำยเคืองและอกัเสบได้ และถึงแม้วำ่โดยทัว่ไปโลหะหนกัส่วนใหญ่จะถูก

ดดูซมึในทำงเดินอำหำรคอ่นข้ำงน้อย (น้อยกวำ่ 10%) กำรได้รับติดต่อกนัเป็นเวลำนำนอำจสง่ผลให้เกิดกำรสะสม

ของโลหะหนกัในอวยัวะตำ่ง ๆ ท ำให้กำรท ำหน้ำท่ีของระบบอวยัวะเกิดควำมผิดปกติขึน้ 

 
การเกดิสารประกอบเชงิซ้อนกับโปรตีน  

  กำรเกิดสำรประกอบเชิงซ้อนระหว่ำงโลหะกบัโปรตีนเป็นกลไกท่ีสำมำรถช่วยลดควำมเป็นพิษของ

โลหะได้ เช่น กำรเกิด cadmium-metallothionein complex และสำรประกอบของเหลก็กบัโปรตีน (ferritin) เป็นต้น 

  ถึงแม้ว่ำโลหะท่ีเป็นพิษจะมีมำกมำยหลำยชนิด และแต่ละชนิดสำมำรถก่ออันตรำยต่อหลำย

ระบบอวัยวะแตกต่ำงกันออกไป อีกทัง้ประเด็นปัญหำท่ีเกิดจำกโลหะหนักในแต่ละพืน้ท่ี  แต่ละช่วงเวลำ อำจ

เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพของธรรมชำติและกิจกรรมของมนษุย์ และหำกไมม่ีกำรจดักำรแก้ไขอำจสง่ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม สตัว์ และมนุษย์ต่อเน่ืองเป็นวฏัจกัร เป็นเวลำนำนหลำยสิบปี โดยทัว่ไปในทำงสตัวแพทย์อำกำรพิษท่ี
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เกิดจำกโลหะหนักท่ีพบในสัตว์มักเกิดเน่ืองจำกกำรได้รับสำรเหล่ำนัน้ผ่ำนทำงสิ่งแวดล้อม  ดิน น ำ้ และจำก

สว่นผสมในอำหำร ในปัจจบุนัพบรำยงำนพิษจำกโลหะหนกัได้ทัง้ในสตัว์เลีย้ง สตัว์เศรษฐกิจ สตัว์ทะเล และ  สตัว์

ป่ำ โดยมีแนวโน้มกำรรำยงำนในส่วนของสตัว์เศรษฐกิจ สตัว์ทะเล และสตัว์ป่ำ เพ่ิมขึน้อย่ำงมีนยั เน่ืองด้วยมีกำร

เลง็เห็นควำมส ำคญัตอ่ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัทรัพยำกรสตัว์ในธรรมชำติ รวมถงึผลกระทบท่ีอำจมำถงึผู้บริโภคผ่ำน

ทำงห่วงโซอ่ำหำร ข้อมลูส่วนมำกมกัเก่ียวข้องกบัโลหะหนกัท่ีอยู่ในควำมสนใจและพบเป็นปัญหำในหลำยพืน้ท่ีทัว่

โลก เช่น สำรหนู แคดเมียม ตะกัว่ และปรอท อย่ำงไรก็ตำมในบทนีน้อกจำกจะกล่ำวถึงพิษของโลหะหนักในแง่ท่ี

เป็นประเด็นปัญหำทำงสัตวแพทย์แล้วยังได้เพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนของสถำนกำรณ์กำรปนเปื้อนของโลหะหนัก

โดยเฉพำะแคดเมียมท่ีพบในกลุ่ม food-producing animals ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อไปสู่มนุษย์ในฐำนะผู้บริโภค

ล ำดบัสดุท้ำยในห่วงโซอ่ำหำร 

 

ตำรำงท่ี 4 อำกำรพิษท่ีเกิดจำกได้รับสำรโลหะเป็นเวลำนำน 
 

Target Organ 
Metal 

As Be Pb Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Mo Ni Se Ti 
Blood /  /    /      / / 
Cardiovascular    /           
Resp. tract / /  / / /  /    /  / 
Liver /       /   /   / 
Kidneys /  / /     /  /   / 
Skin / /    /      /   
Nerves   /      / /    / 
Reproduction-Endocrine /  / /  /  /     / / 
Carcinogenic / / / / / /  /    / /  

 
Major Toxic Metals 
ตะกั่ว (Lead, Pb)  

  จดัเป็นโลหะหนกัท่ีมีควำมส ำคญัในล ำดบัต้น ๆ ในทำงสตัวแพทย์ท่ีพบกำรรำยงำนพิษบ่อยครัง้

และในสตัว์หลำยชนิด ทัง้ในสตัว์เลีย้ง (สนุขั แมว และม้ำ) สตัว์เศรษฐกิจท่ีมนษุย์น ำมำบริโภคเป็นอำหำร (โค แพะ 

สกุร) สตัว์ปีก (เป็ด ไก่ และรวมถึงนกสวยงำม) ถึงแม้ว่ำกำรรำยงำนท่ีพบส่วนมำกมกัเป็นกรณีของอำกำรพิษกึ่ง

เฉียบพลันหรือเฉียบพลัน แต่ในปัจจุบันเป็นท่ีทรำบกันดีว่ำกำรได้รับตะกั่วท่ีขนำดต ่ำ  ๆ ติดต่อกันเป็นระยะ

เวลำนำนก็สำมำรถก่อพิษในสตัว์ทกุชนิดได้เช่นเดียวกนั นอกจำกนีต้ะกัว่ยงัถูกจดัเป็นโลหะหนกัท่ีก่อให้เกิดปัญหำ

สิ่งแวดล้อมท่ีส ำคญัตวัหนึง่ เช่นเดียวกบัแคดเมียม ปรอทและสำรหน ู
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  กำรเพ่ิมขึน้ของปริมำณตะกั่วในสิ่งแวดล้อมอำจเกิดเน่ืองจำกกิจกรรมกำรท ำเหมืองตะกัว่  กำร

หลอมตะกัว่ และกำรน ำตะกัว่มำใช้เป็นสว่นประกอบในของใช้หลำยชนิด แม้วำ่กำรใช้ตะกัว่เป็นส่วนผสมในน ำ้มนั

รถยนต์และเป็นสว่นประกอบของสี มีกำรใช้ลดลงในปัจจบุนัแตก่็ยงัพบได้ในแบตเตอร่ีรถยนต์และสำยเคเบิล รวมถึง

ท่อท่ีเป็นตะกั่วหรือพีวีซี และสำรท่ีน ำมำใช้ป้องกันและก ำจัดศตัรูพืชและสตัว์หลำยชนิด (pesticides) ส่วนใหญ่

สำมำรถพบกำรปนเปือ้นของตะกัว่ได้ทัง้ในอำหำรและน ำ้ และสตัว์อำจได้รับตะกัว่เข้ำสู่ร่ำงกำยจำกกำรไปกดัแทะ

อปุกรณ์ของใช้ท่ีมีตะกัว่เป็นสว่นประกอบอยู่ โดยตะกัว่ท่ีก่ออนัตรำยต่อร่ำงกำยอำจเป็นได้ทัง้ Inorganic lead เช่น 

เกลือหรือออกไซด์ของตะกั่ว ซึ่งอำจอยู่ในรูปของตะกั่วแดง (Pb3O4) ตะกั่วขำว (2PbCO3-PbOH2) รูปของเกลือ

ซัสเฟต (PbSO4) หรือเกลือโครเมท (PbCrO4) เป็นต้น และ Organic lead โดยเฉพำะ tetraethyl lead และ 

tetrametyl lead  

 
จลนศาสตร์ของตะกั่ว 

กำรดดูซมึ -  ตะกั่วในรูปของ inorganic form จะถูกดูดซึมเข้ำสู่ร่ำงกำยผ่ำนทำงระบบทำงเดินอำหำรและ

ทำงเดินหำยใจ ในขณะท่ี organic form จะถกูดดูซมึผ่ำนผิวหนงัได้ อย่ำงไรก็ตำมพบวำ่ถึงแม้ว่ำ

ตะกั่วเป็นสำรท่ีละลำยน ำ้ได้น้อย กำรดูดซึมในระบบทำงเดินอำหำรเกิดขึน้อย่ำงช้ำ ๆ และ

เกิดขึน้เพียง 2% - 10% แต่พิษท่ีเกิดจำก oral absorption อำจก่ออนัตรำยมำกกว่ำกำรได้รับ

ตะกั่วทำงผิวหนังถึง 6 เท่ำ อย่ำงไรก็ดีกำรดูดซึมในทำงเดินอำหำรขึน้กับอำหำรท่ีสตัว์กินด้วย 

โดยอตัรำกำรดูดซึมจะเพ่ิมสูงขึน้หำกสัตว์ได้รับอำหำรท่ีมีควำมเป็นกรด หรืออำหำรท่ีมีระดับ

แคลเซียม สงักะสี หรือโปรตีนต ่ำ 

กำรกระจำยตวั - ถึงแม้ว่ำกำรดูดซึมของตะกั่วจะเกิดขึน้ได้ไม่ดีนัก  แต่ระดับตะกั่วในเลือดอำจขึน้สูงถึง 2.5–

4.0ppm ภำยใน 12 ชั่วโมงหลงัจำกกำรกินแล้วจึงลดลงมำท่ีระดบั 1–1.5ppm ภำยใน 48–72 

ชัว่โมง โดยท่ีตะกัว่สำมำรถคงอยู่ในเลือดได้นำน 1–2 เดือน และส่วนมำกกำรกระจำยตวัมกัพบ

ในรูปของ lead proteinateท่ีรวมตวัอยู่บนผิวของเมด็เลือดแดง 

กำรสะสม -  ตะกั่วท่ีเข้ำสู่ร่ำงกำยและอยู่ในรูปอิสระจะกระจำยตวัและไปสะสมท่ีกระดูกอย่ำงรวดเร็ว  โดย

เฉพำะท่ีบริเวณ  active bone growth เช่น epiphyseal plate ในสัตว์ท่ีอยู่ ในช่วงของกำร

เจริญเติบโต (ซึง่ในลกูม้ำจะพบกำรเกิด epiphyseal enlargement และมกัเรียกลกัษณะท่ีพบนี ้

ว่ำ “lead – line”) และหำกสัตว์ได้รับตะกั่วเข้ำสู่ ร่ำงกำยติดต่อกันเป็นเวลำนำนจะพบว่ำ 

cancellous bone เป็นต ำแหน่งท่ีมีกำรสะสมของตะกั่วมำกท่ีสุด โดยมีปริมำณถึง 60% ของ 

total body burden นอกจำกนีต้ะกัว่ยงัสำมำรถยบัยัง้กระบวนกำร hemato – poiesisใน bone 

marrow ได้อีกด้วย โดยทัว่ไปแล้วพบว่ำประมำณ 90% ของตะกัว่ในร่ำงกำยจะสะสมอยู่ในส่วน

ท่ีเป็นกระดูก รองลงมำคือตับและไต เน่ืองจำกมีโปรตีนอยู่มำก โดย organic lead เช่น 

tetraethyl lead และ tetramethyl lead จะถูกเมตำโบไลซ์ท่ีตับเกิดเป็น trialkyl lead ซึ่งเป็น 
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intermediate ท่ีมีควำมเป็นพิษสงู หลงัจำกนัน้สำรตวันีจ้ะถูกเมตำโบไลซ์ต่อไปอย่ำง ช้ำ ๆ และ

กลำยเป็นตะกัว่ท่ีอยู่ในรูป inorganic form ในท่ีสดุ ส่วนตะกัว่ท่ีมีกำรสะสมท่ีไตจะพบในรูปของ 

lead – proteinate complex ท่ีบริเวณ renal proximal tubules ซึง่หำกมองผ่ำนกล้องจลุทรรศน์

จะเห็นเป็นลกัษณะของ nuclear inclusion bodies นอกจำกนีต้ะกัว่ยงัสำมำรถแพร่ผ่ำนทำงรก

และสะสมในตวัอ่อน ท ำให้กำรพฒันำระบบประสำทของตวัอ่อนนัน้เกิดควำมเสียหำยได้ อีกทัง้

กำรเหน่ียวน ำให้เกิดควำมเสียหำยของเส้นเลือดท่ีไปเลีย้งมดลกูอำจท ำให้แมส่ตัว์เกิดกำรแท้งลกู

ได้เช่นกนั สว่นในกรณีท่ีสตัว์อำยยุงัน้อยกำรพฒันำและกำรท ำหน้ำท่ีของ blood – brain barrier 

ยงัไมส่มบรูณ์เตม็ท่ี ท ำให้ตะกัว่สำมำรถแพร่ผ่ำนไปได้และพบกำรสะสมในระบบประสำทได้มำก

ขึน้ 

กำรขบัออก - ในช่วงแรกท่ีระดบัตะกัว่ในเลือดสงู กำรขบัออกอำจเกิดขึน้อย่ำงรวดเร็วผ่ำนทำงปัสสำวะ แตเ่ม่ือ

ตะกั่วในเลือดอยู่ในระดบัต ่ำ กำรขับออกจะอำศัยกระบวนกำร active transport และขับออก

ผ่ำนทำงน ำ้ดี โดยอตัรำเร็วกำรขบัตะกัว่ออกจำกร่ำงกำยจะลดลงไปตำมเวลำ ทัง้นีเ้น่ืองจำกกำร

สะสมของตะกัว่ในกระดดูซมึมำกขึน้ และกำรขบัตะกัว่ออกจำกกระดกูนัน้เป็นกระบวนกำรท่ีใช้

เวลำนำน นอกจำกนีย้ังมีกำรรำยงำนว่ำ ประมำณ 5% ของตะกั่วท่ีอยู่ในเลือดอำจถูกขับออก

ผ่ำนทำงน ำ้นม ส่วนตะกัว่ท่ีสะสมอยู่บริเวณเย่ือบุผิวของทำงเดินอำหำรและในส่วนของขนสตัว์

จะถกูขบัออกโดยกำรหลดุลอกของเย่ือผผิุวและกำรหลดุร่วงของขน 

 

กลไกกำรก่อพิษและควำมเป็นพิษของตะกัว่ 

 แม้วำ่ในปัจจบุนักลไกกำรก่อพิษของตะกัว่จะยงัไมเ่ป็นท่ีเข้ำใจอย่ำงสมบรูณ์นกั แตพ่บวำ่กำรก่อ

พิษส่วนหนึ่งเกิดขึน้จำกกำรเข้ำจับท่ี  sulhydryl group ของโปรตีนและท ำให้เกิดกำรขัดขวำงกำรท ำงำนของ 

sulhydryl – containing enzymes หลำยตวั นอกจำกนีต้ะกัว่ยงัสำมำรถเข้ำแทนท่ีต ำแหน่งของสงักะสีซึง่ปกติท ำ

หน้ำท่ี cofactor หรือ catalyst ของเอนไซม์หลำยชนิด ส่งผลให้กำรท ำงำนของเอนไซม์เหล่ำนัน้ผิดปกติไป โดย

อำกำรพิษท่ีเกิดจำกตะกัว่มกัพบเดน่ชดัท่ีระบบประสำท ซึง่อำจเกิดขึน้ได้โดยอำศยักลไกตอ่ไปนี ้

  - เหน่ียวน ำให้เกิดควำมเสียหำยท่ี capillary และเซลล์ประสำทในระบบประสำทสว่นกลำง 

  - ขดัขวำงกำรสง่สญัญำณประสำทและกำรเกิด demyelination ท่ีระบบประสำทสว่นปลำย 

  - ยบัยัง้กำรท ำงำนของ γ- aminobutyric acid หรือ GABA 

  - กำรรบกวนท่ี cholinergic function และยบัยัง้กระบวนกำร dopamine uptake ของ  

  synaptosomes 

- ขดัขวำงกำรท ำหน้ำท่ีของแคลเซียมซึง่มีบทบำทกระตุ้นกำรท ำงำนของเอนไซม์ส ำคัญ เช่น  

protein kinase C ในเส้นเลือด capillaries ท่ีหลอ่เลีย้งสมอง 
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  ส่วนกลไกกำรก่อพิษท่ีระบบทำงเดินอำหำรนัน้ยังไม่เป็นท่ีทรำบแน่ชัด  และอำจเป็นผลสืบ

เน่ืองมำจำกควำมผิดปกติท่ีเกิดขึน้ท่ีระบบประสำทก็ได้ ในขณะท่ีควำมเสียหำยท่ีเกิดกบั hematopoietic system 

นัน้ พบว่ำมีควำมเก่ียวข้องกบักำรท่ีตะกัว่ไปยบัยัง้กำรท ำงำนของเอนไซม์ในกระบวนกำร heme synthesis ส่งผล

ให้มีระดับของ aminolevulinic acid ในซีรัมและปัสสำวะ ระดับของ coproporphyrinogenในเม็ดเลือดแดงและ

ปัสสำวะ รวมถึงระดับ free erythrocyte protoporphyrin (FEP) เพ่ิมสูงขึน้ โดยในท่ีสุดเมื่อกระบวนกำรสร้ำง 

hemeถกูขดัขวำงจะท ำให้ระดบัของ hemoglobin ลดลง เซลล์เมด็เลือดแดงท่ีเกิดขึน้จะมีลกัษณะท่ีผิดปกติและไม่

สำมำรถขนถ่ำยออกซิเจนได้ นอกจำกนีต้ะกั่วยังท ำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเปรำะบำงและแตกง่ำย เน่ืองจำกไป

ก่อกวนภำวะสมดุลของ sodium และ potassium ของเซลล์และยับยัง้เอนไซม์ 5’ – nucleotidase (5’N) ท ำให้มี

กำรสะสมของ nucleic acid fragments มำกผิดปกติ สุดท้ำยแล้วส่งผลให้สัตว์เกิดภำวะโลหิตจำงในท่ีสุด 

นอกจำกนีก้ำรได้รับตะกั่วเข้ำสู่ร่ำงกำยเป็นเวลำนำน ๆ อำจเหน่ียวน ำให้เกิดภำวะไตวำยได้ เน่ืองจำกเกิดควำม

เสียหำยท่ี proximal tubules และยงัมีกำรรำยงำนวำ่ตะกัว่ท ำให้เกิดมะเร็งในไตของหนไูด้ อีกทัง้อำจท ำให้ sperm 

count และ sperm motility ลดลงอีกด้วย 

 
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

  EPA หรือ Environmental Protection Agency ของประเทศสหรัฐอเมริกำได้มีกำรประกำศให้

ตะกั่วเป็นสำรท่ีมีอนัตรำยรุนแรงอย่ำงย่ิง โดยได้ปรับให้ระดบั Safe threshold ซึ่งแต่เดิมยอมรับท่ีระดบั 80µg/dl 

มำอยู่ท่ีระดบั 10µg/dl ในปัจจบุนั โดยทัว่ไปมนษุย์และสตัว์อำจมีโอกำสเสี่ยงท่ีจะได้รับพิษจำกตะกัว่ท่ีปนเปือ้นใน

สิ่งแวดล้อมไม่แตกตำ่งกนันกั ดงันัน้ ในกรณีท่ีสตัว์เลีย้งในบ้ำนแสดงอำกำรพิษจำกตะกัว่ควรต้องมีกำรประเมินถึง

ควำมปลอดภยัของเดก็เลก็ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย 

  ในสตัว์กลุ่ม Food-producing animals ท่ีมีประวตัิกำรเลีย้งอยู่ในแหล่งท่ีพบกำรปนเปื้อนตะกัว่ 

หรือเคยมีประวตัิของ lead poisoning อำจมีปริมำณตะกั่วในกระดูกมำกกว่ำสตัว์ปกติ ดงันัน้ จึงมีข้อแนะน ำให้

หลีกเลี่ยงกำรน ำกระดูกของสัตว์เหล่ำนีม้ำใช้เป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์  ซึ่งจะเป็นกำรตัดตอนกำรน ำตะกั่วเข้ำ

ปนเปือ้นในห่วงโซอ่ำหำร นอกจำกนีก้ำรปนเปือ้นของตะกัว่อำจพบได้ในน ำ้นมของสตัว์ท่ีป่วยด้วยพิษ 

ของตะกัว่ จึงควรต้องมีมำตรกำรเฝ้ำระวงัไม่ให้กำรปนเปือ้นนัน้เข้ำสู่วงจรห่วงโซ่อำหำรเช่นเดียวกนั  ย่ิงไปกว่ำนัน้

ในบำงประเทศได้มีข้อก ำหนดให้รำยงำนกำรเกิด herd outbreak ของ lead poisoning โดยเฉพำะในกรณีของฝูง

โคนมและโคเนือ้ ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุทรำบอีกด้วย 

 
สารหนู (Arsenic, As) 

  โดยทั่วไปสำมำรถพบสำรหนู (Arsenic, As) ได้ทัง้ในรูปของอนินทรีย์ (inorganic form) และ

อินทรีย์ (organic form) โดนสำรหนูอนินทรีย์สำมำรถพบได้ในดินและสำยแร่ท่ีผสมอยู่กบัโลหะตวัอื่น ๆ เช่นในรูป

ของ arsenopyrite (FeS2, FeAs2) และ loellingiteเป็น ต้น  เมื่ อผ่ำนกำรถลุงจะได้สำรหนูในลักษณะธำตุ 

(elemental arsenic ท่ีไม่มีควำมเป็นพิษ) และ arsenic trioxide (As2O3) ซึง่จะปะปนอยู่ในฝุ่ นละอองและควนัใน
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สิ่งแวดล้อม นอกจำกนีย้ังพบสำรหนูอนินทรีย์ได้ในรูปของ pentavalentและ trivalent forms เช่น สำรประกอบ 

alkaline salts ของ arsenates และ arsenitesตำมล ำดับ เป็นต้น ท่ีส่วนใหญ่ถูกน ำมำใช้เป็นส่วนผสมของสำร

ก ำจัดวชัพืช ยำฆ่ำแมลง ยำเบ่ือหนู สำรส ำหรับป้องกนัเนือ้ไม้ ส่วนผสมของสีบำงชนิด ผงซกัฟอก รวมถึงยำบำง

ชนิด โดยพบวำ่สำรหนอูนินทรีย์ชนิด trivalent (As+3) จะมีควำมเป็นพิษเฉียบพลนัมำกกวำ่ pentavalent (As+5) 

  ส่วนสำรหนูอินทรีย์อำจแบ่งย่อยได้หลำยชนิดเช่นกัน ได้แก่ aliphatic, trivalent, pentavalent

และ phenylarsonicโดยชนิด trivalent พบได้ในรูป monosodium methanearsonate (MSMA) และ disodium 

methanearsonate (DSMA) ท่ีน ำมำใช้เป็นสว่นประกอบในสำรก ำจดัวชัพืช และในรูปของ thiacetarsamide (หรือ 

sodium carpasolate) ซึง่เป็นยำท่ีเคยมีกำรน ำมำใช้รักษำโรคพยำธิหัวใจในสุนขั โดยพบว่ำ MSMA, DSMA และ 

thiacetarsamideอำจก่ออำกำรพิษคล้ำยคลึงกับพิษท่ีเกิดจำกสำรหนู  อนินทรีย์ ในขณะท่ีสำรหนูอินทรีย์ชนิด

pentavalent (เช่น arsanilic acid, sodium arsanilateและ 3-nitro, 4-hydroxyphenylarsonic acid) ถูกน ำมำใช้

เป็น feed additives ส ำหรับเลีย้งสตัว์ สำมำรถก่ออำกำรพิษท่ีแตกตำ่งออกไปจำกสำรหนชูนิดอ่ืน ๆ  

  ในทำงพิษวิทยำของโลหะหนัก ปัญหำพิษท่ีเกิดจำกสำรหนูจัดว่ำมีควำมส ำคญัเป็นอนัดบัสอง

รองจำกตะกัว่ โดยมีรำยงำนกำรเกิดพิษทัง้ในปศสุตัว์และสตัว์เลีย้ง สตัว์ในกลุม่โค – กระบือ อำจได้รับผ่ำนทำงดิน

และน ำ้ท่ีมีกำรปนเปือ้นสำรหนู หรือจำกยำก ำจดัวชัพืช ในกรณีของไก่และสกุรมกัพบวำ่ปัญหำเกิดจำกกำรใช้ feed 

additives ปริมำณมำกเกินไป ส่วนในสตัว์เลีย้ง เช่น สนุขัและแมว อำจเกิดขึน้จำกกำรได้รับยำเบ่ือท่ีมีสำรหนูเป็น

สว่นผสมอยู่ หรือจำกกำรได้รับยำ thiacetarsamide 

  เป็นท่ีทรำบกนัดีว่ำจลนศำสตร์และกลไกกำรก่อพิษ รวมถึงควำมเป็นพิษของสำรหนูค่อนข้ำงมี

ควำมซบัซ้อน เน่ืองจำกชนิดของสำรหนูซึง่มีหลำยรูปแบบ อีกทัง้ระยะเวลำและปริมำณท่ีได้รับเข้ำสู่ร่ำงกำย ล้วน

สง่ผลให้สตัว์แสดงอำกำรพิษแตกตำ่งกนัออกไป ดงันัน้ ในท่ีนีจ้ะได้แยกกลำ่วเป็นกรณีไป 

 
Inorganic arsenicals 

  ใน ท่ี นี ร้วมควำมถึ ง arsenic trioxide, arsenic pentoxide, sodium/ potassium arsenate, 

sodium/ potassium arsenite, และ lead or calcium arsenateโดย trivalent arsenicals หรือ arsenitesจะละลำยน ำ้

และมีควำมเป็นพิษมำกกวำ่ pentavalentsหรือ arsenate compounds 

 
จลนศาสตร์และกลไกการก่อพษิ 

กำรดดูซมึและกำรกระจำยตวั – สำรหนูท่ีละลำยน ำ้จะถูกดดูซมึเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ทำงระบบทำงเดินอำหำรและทำง

ผิวหนัง หลังจำกนัน้จะเข้ำจับกับเม็ดเลือดแดงและกระจำยไปตำมอวัยวะต่ำง  ๆ เช่น ตับ ไต 

หวัใจและปอด ในกรณีของ subchronicหรือ chronic exposures สำมำรถพบกำรสะสมของสำร

หนเูหลำ่นีท่ี้ผิวหนงั ตอ่มเหง่ือ เลบ็ กีบ และขนสตัว์ ส่วนสำรหนชูนิดอ่ืน ๆ ท่ีละลำยน ำ้ได้น้อย จะ

ถกูดดูซมึผ่ำนกระเพำะอำหำรได้ไมด่ีนกัและสว่นใหญ่จะถกูขบัออกทำงอจุจำระ  
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กำรเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนกำรเมตำโบลิซึม  –Inorganic forms ของสำรหนูจะผ่ำนเข้ำสู่กระบวนกำร 

methylation ซึ่งเช่ือว่ำเป็นขัน้ตอนท่ีช่วยลดควำมเป็นพิษของสำรหนูได้  ในขณะท่ีสำรหนูชนิด 

pentavalentสว่นหนึง่จะถกูรีดิวซ์ท่ีไต และเปลี่ยนรูปเป็น trivalent arsenic ท่ีมีควำมเป็นพิษมำก

ขึน้ 

กำรขบัออก -  สำรหนูส่วนใหญ่ท่ีถูกดูดซึมจะถูกขับออกผ่ำนทำงปัสสำวะในรูปของ inorganic arsenic หรือ 

methylated form ซึ่งพบว่ำในสตัว์เลีย้งนัน้จะมีกำรขับสำรหนูออกจำกร่ำงกำยได้อย่ำงรวดเร็ว

และอำจขบัออกได้เกือบสมบูรณ์ภำยใน 2–3 วนั อย่ำงไรก็ตำมในสตัว์ท่ีขำดอำหำรหรืออ่อนแอ

อำจมีกำรขบัสำรหนผู่ำนทำงไตได้น้อยลง สว่นในสตัว์ทดลอง เช่น หนแูรท จะพบสำรหนสูะสมใน

เนือ้เย่ือได้ดีกวำ่ และกำรขบัออกจำกร่ำงกำยจะเกิดขึน้แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

 

  แม้ว่ำกลไกกำรออกฤทธ์ิของสำรหนูจะแตกต่ำงกันไปตำมชนิดและรูปแบบ แต่โดยทั่วไปพบว่ำ

กลไกกำรก่อพิษของ trivalent inorganic arsenic compounds (รวมถงึ aliphatic organic arsenic compounds) 

สว่นหนึง่เกิดขึน้เน่ืองจำกกำรเข้ำจบักบั sulhydryl compounds ท่ีมีควำมส ำคญัในกระบวนกำรหำยใจระดบัเซลล์ 

(cellular respiration) โดยเฉพำะ lipoic acid ซึ่งเป็น cofactor ของเอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องใน tricarboxylic acid 

cycle (TCA cycle) และยบัยัง้เอนไซม์ a-keto oxidases อีกด้วย ท ำให้กระบวนกำรหำยใจระดบัเซลล์ถกูขดัขวำง

และเซลล์ไม่สำมำรถสร้ำงพลังงำนได้ในท่ีสุด โดยเซลล์และระบบอวยัวะท่ีมีควำมต้องกำรใช้พลังงำนมำก เช่น 

เซลล์ท่ีมีอตัรำกำรแบ่งตวัสงู (เซลล์บผุนงัล ำไส้ เซลล์บผุนงัเลือด เซลล์ผิวหนงั ไต ตบั และปอด) จะมีควำมไวตอ่พิษ

มำกกว่ำเซลล์ชนิดอื่น ๆ นอกจำกนีย้งัพบว่ำ trivalent arsenic ท่ีท ำให้เกิดควำมเสียหำยของเส้นเลือดฝอย ส่งผล

ให้เกิดภำวะ capillary dilatation และ plasma transudation โดยเฉพำะเส้นเลือดท่ีหลอ่เลีย้งระบบทำงเดินอำหำร 

ท ำให้อวยัวะเหลำ่นีเ้กิดกำรคัง่เลือดและบวมน ำ้อย่ำงรุนแรง 

  ส่วนกลไกกำรออกฤท ธ์ิของ pentavalent inorganic arsenicals เช่น  arsenates เกิดขึ น้

เน่ืองจำกกำรไปเหน่ียวน ำให้เกิดภำวะ uncoupling of oxidation and phosphorylation ท ำให้เซลล์ตกอยู่ใน

สภำพท่ีขำดพลงังำน อย่ำงไรก็ตำมเป็นท่ีน่ำสนใจว่ำสตัว์ท่ีได้รับพิษจำกสำรหนูชนิดนีอ้ำจไม่แสดงอำกำรไข้สงู ซึง่

แตกตำ่งจำกอำกำรพิษท่ีเกิดจำก oxidative uncouplerตวัอื่น ๆ เช่น nitrophenols 

 
ความเป็นพษิ 

  ควำมเป็นพิษของ Inorganic arsenicals ขึน้กับปริมำณของสำรท่ีได้รับ ควำมสำมำรถในกำร

ละลำยของสำรแต่ละตัวและ valence state ของสำรหนูนัน้ ๆ โดยพบว่ำ lethal oral dose ของ trivalent forms 

หรือ arsenitesในสตัว์ส่วนใหญ่มีค่ำอยู่ในช่วง 1–25mg/kg และแมวจดัเป็นสตัว์ท่ีมีควำมไวต่อพิษของ arsenites

มำกท่ีสดุ รองลงมำคือ ม้ำ โค – กระบือ แกะ สกุร และนก ตำมล ำดบั ส่วน arsenates (pentavalents) จะมีควำม

เป็นพิษน้อยกว่ำ arsenitesประมำณ 5–10 เท่ำ และ arsenic trioxide มีควำมเป็นพิษน้อยกว่ำ arsenites
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ประมำณ 3–10 เท่ำ  ในปัจจบุนัอำจพบวำ่มีรำยงำนปัญหำพิษท่ีเกิดจำก inorganic arsenitesไมม่ำกนกัเน่ืองจำก

กำรใช้สำรก ำจดัวชัพืช ยำฆ่ำแมลง ยำเบ่ือหนู หรือสำรส ำหรับป้องกนัเนือ้ไม้ท่ีมีสำรหนเูป็นสว่นประกอบมีปริมำณ

กำรใช้ลดน้อยลง อย่ำงไรก็ตำมยำก ำจดัเห็บ – หมดัชนิดจุ่ม (dip) อีกทัง้ยำฆ่ำพยำธิตวัตืด (taeniacide) บำงชนิด 

ยงัม ีarsenitesและ lead arsenate ผสมอยู่ ซึง่อำจท ำให้สตัว์บำงชนิด เช่น แกะ ยงัมีโอกำสเสี่ยงตอ่กำรได้รับพิษ 

  โดยทั่วไปอำกำรพิษท่ีเกิดจำก Inorganic arsenicals มักพบในลักษณะเฉียบพลันและกึ่ง

เฉียบพลนัมำกกวำ่กำรเกิดพิษเรือ้รัง ซึง่พยำธิก ำเนิดของอำกำรพิษท่ีเกิดขึน้ท่ีระบบอวยัวะตำ่ง ๆ  
 

 CVS  GI Renal Dermal 
A 
C  
U 
T 
E 
 
 
 
 
 
 
C 
H 
R 
O 
N 
I 
C 

Capillary 
Dilatation 
 
 
 
 
Reduced 
blood and 
extracellular 
fluid volumes 
 
Low blood 
Pressure, 
shick, and 
dehydration 
 
 
Renal ischemia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Death 
 

Splanchnic 
vascular 
dilatation and 
epithelial 
necrosis 
 
Submucosal 
edema and 
vesicles 
 
 
Diarrhea and 
electrolyte loss 
 
Mucosal necrosis 

Glomerular 
capillary 
dilatation 
 
Proteinuria 
 
 
Tubular 
necrosis and 
tubular casts 
 
 
 
 
 
 
 
Renal fibrosis 

Vasodilation 
 
 
 
Hyperemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyperkeratosis 

รูปท่ี 3แสดง Pathogenesis ของอำกำรพิษของระบบตำ่ง ๆ ท่ีเกิดจำก Trivalent arsenicals;  

เส้นประสำทหมำยถงึ indirects(ท่ีมำ: Osweiler, 1996) 

ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

  เน่ืองจำกสำรหนูจดัเป็นโลหะหนกัท่ีมีศกัยภำพท่ีจะท ำให้เกิดควำมเป็นพิษในมนุษย์ได้ และกำร

ได้รับสำรหนูปนเปื้อนผ่ำนทำงอำหำรอำจก่อพิษเรือ้รัง และจะมีผลกระทบต่อกำรท ำหน้ำท่ีของระบบอวยัวะต่ำง ๆ 

เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสำท ระบบภูมิคุ้มกนั และกำรเป็นสำรก่อมะเร็ง ดงันัน้ ระดบักำรปนเปือ้นของ

สำรหนูในอำหำรท่ีมนุษย์น ำมำบริโภคจึงมีกำรก ำหนดไว้ ซึง่จำกมำตรฐำนสินค้ำอำหำรและเกษตรแห่งชำติ (มกอช. 

9007-2548)  ได้มีข้อก ำหนดปริมำณสูงสุดของกำรปนเปื้อนสำรหนู  (total arsenic) ในผลิตภัณฑ์จำก food – 

producing animals ไว้ดังนี ้: เนือ้สัตว์ปีก (0.5mg/kg), เคร่ืองในสัตว์ปีก (1.0mg/kg), เนือ้สุกร (0.5mg/kg) และ

เคร่ืองในสกุร (1.0mg/kg) เป็นต้น 
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ปรอท (Mercury, Hg) 

  โดยทัว่ไปสำมำรถพบปรอท (Mercury) ได้ทัง้ชนิด Inorganic และ Organic mercurial และพบ

กำรน ำมำใช้ในหลำยรูปแบบ ดงัตวัอย่ำงท่ีแสดงไว้ในตำรำง แม้ว่ำในปัจจุบนัได้มีกำรน ำสำรหรือยำชนิดอื่น ๆ มำ

ใช้แทนปรอท เช่น ในกรณีของ antiseptics (e.g., mercurochrome), diuretics และ fungicides อำจท ำให้ปัญหำ

พิษท่ีเกิดจำกปรอทลดน้อยลง แตก่ำรได้รับปรอทผ่ำนกำรปนเปือ้นท่ีพบอยู่ในอำหำรและสิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นผลมำ

จำกกิจกรรมเหมืองแร่ อุตสำหกรรมเคร่ืองไฟฟ้ำ กำรผลิตเย่ือกระดำษ และกำรผลิตคลอรีนและด่ำงยังคงเป็น

ประเดน็ปัญหำทัง้ในทำงสตัวแพทย์และทำงกำรแพทย์ 

 
    ตำรำงที่ 5 รูปแบบของปรอทที่พบได้ 
รูปแบบ (Form) ตวัอยำ่ง ลกัษณะเฉพำะ (Characteristics) ควำมสำมำรถในกำรก่อพิษ 

(Pathologic Effects) 
Inorganic 
Elemental 
 
 
 
 
 
Mercurial salts 
  Mercuric 
(divalent) 
Mercurous 
(monovalent) 
 
 
Organic 
  Alkyl mercurial 
    Methyl mercury 
    Ethyl mercury 
 
 
 
 
Aryl mercurial 
  (e.g., phenyl 
   Mercuric  
acetate) 

 
Thermometers 
 
 
 
 
 
Preservatives, 
   Fixatives 
 
 
 
 
 
 
Fungicides 
 
 
 
 
 
 
Anti-mildew paints 

 
Liquid at room temp;  
MetabolizedSlowly to divalent  
mercury in the body or to  
methyl mercury in the  
environment 
 
Common form of inorganic  
mercury salts; can be reduced 
 in lakes andother anaerobic- 
reducing environments to 
 methyl mercury 
 
 
 
Highly absorbable by the 
  Gastrointestinal mucosa 
 
 
 
 
 
Specialized form bound to a  
PhenylRing; metabolized in the 
body toDivalent mercury 

 
Limited 

 
 
 
 
 

Acute denaturation and  
  Coagulation of proteins, 
  Resulting in acute  
necrotizing 
  Gastroenteritis or acute 
  Renal tubular necrosis 
 
 
High lipid solubility leads to  
  Accumulation in the  
Calcarine cerebral cortex 
 OfThe brain, causing 
 Blindnessataxia, paralysis, 
 coma, anddeath 
 
Similar to inorganic divalent 
  Mercurial salts 

(ดดัแปลงจำก : Osweiler, 1996) 
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ตำรำงท่ี 6 แสดงระดบัของปรอทในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตท่ีอำศยัอยู่ในบริเวณ Minamata Bay ประเทศญ่ีปุ่ น 

ในช่วงท่ีมีปัญหำปรอทปนเปือ้น 

 

ชนิดของตวัอย่ำง ระดบัปรอท (ppm) จ ำนวนเท่ำของปริมำณท่ีพบในน ำ้ทะเล 
น ำ้ทะเล 
แพลงตอน 
หอย 
ปลำ ป ู
แมลงในน ำ้ 
ชิน้เนือ้ไตของผู้ ป่วย 
เส้นผมของผู้ ป่วย 
เลือดของผู้ ป่วย 

0.5x 10-3 

5 
6 
39 
100 
144 
705 

1,300 

 1 
10,000 
60,000 
78,000 
200,000 
288,000 

1,410,000 
2,600,000 

 

 
Inorganic Mercurials 

  ในท่ีนีไ้ด้แก่ Elemental mercury, เกลือของ mercuric chloride (sublimate) และ mercurous 

chloride (calomel) 

 
จลนศาสตร์ 

กำรดดูซมึ - ปรอทในรูปของ elemental mercury จะอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นของเหลวท่ีสำมำรถระเหยกลำยเป็น

ไอปรอทท่ีละลำยได้ในไขมนั และถูกดูดซึมเข้ำสู่ร่ำงกำยโดยกำรหำยใจ แต่หำกสตัว์ได้รับธำตุ

ปรอท (elemental mercury) หรือ inorganic mercurial salts โดยทำงกำรกิน จะ พบว่ำกำรดูด

ซมึท่ีทำงเดินอำหำรอำจเกิดขึน้อย่ำงช้ำ ๆ  

กำรกระจำยตวั - Inorganic mercurial salts จะถูกขนสง่ไปกบั erythrocytes และกระจำยตวัอยู่ในพลำสมำก่อน

ไปสะสมท่ีบริเวณ renal cortex นอกจำกนีย้งัพบวำ่ปรอท (ไม่วำ่จะอยู่ในรูปใด) สำมำรถแพร่ผ่ำ

นรกและไปสะสมในตวัออ่นได้ 

กำรเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนกำรเมตำโบลิซึมและกำรขบัออก – ส่วนมำกพบว่ำ ธำตุปรอทจะถูก oxidized ด้วย

เอนไซม์ catalases ไปเป็น divalent mercury และถกูขบัออกผ่ำนทำงปัสสำวะ 

 
กลไกการก่อพษิและความเป็นพษิ 

 โดยปกติกำรดูดซึม inorganic mercury ท่ีทำงเดินอำหำรมกัเกิดขึน้ได้ไม่ดีนักและระดบัควำม

เป็นพิษค่อนข้ำงต ่ำ แต่หำกได้รับสำรพิษท่ีขนำดสูง ๆ ก็ท ำให้เกิดควำมระคำยเคืองต่อเนือ้เย่ือต่ำง ๆ ได้โดยตรง

สตัว์จะอำเจียน ท้องเสียและแสดงอำกำรปวดท้อง colic ในกรณีท่ีเกิดพิษรุนแรงอำจพบควำมเสียหำยและเกิดเนือ้
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ตำยท่ีบริเวณท่อไต  พบภำวะ polydipsia และ anuria ได้  ส่วนในกรณีของ chronic inorganic mercurial 

poisoning จะพบอำกำรของระบบประสำทซึ่งมีควำมคล้ำยคลึงกับพิษท่ีเกิดจำก organic mercury poisoning 

นอกจำกนีย้งัมีรำยงำนพบวำ่ แม้กำรสดูดมไอปรอทเข้ำไปอำจไมท่ ำให้สตัว์ถงึตำย แตอ่ำจท ำให้เกิดกำรอกัเสบของ

หลอดลม interstitial pneumonia และอำกำรของระบบประสำทซึ่งมีควำมคล้ำยคลึงกับพิษท่ีเกิดจำก organic 

mercury poisoning เช่นเดียวกนั 

 

ทัง้นีเ้ป็นท่ีทรำบกันดีว่ำกลไกกำรก่อพิษของ inorganic mercury ส่วนหนึ่งเกิดขึน้เน่ืองจำก 

mercuric ion ไปจบักบั sulfur และส่งผลยบัยัง้กำรท ำงำนของ sulfur-containing enzymes ใน microsomesและ 

mitochondria ท ำให้กำรท ำหน้ำท่ีของเซลล์ผิดปกติ นอกจำกนีย้งัพบว่ำ mercurial salts สำมำรถจับกับโปรตีนท่ี

ต ำแหน่งของ sulfhydryl groups เกิดเป็นสำรประกอบ mercaptidesได้อีกด้วย 

 
การวินิจฉัยห้องปฏบิัตกิาร 

  กำรตรวจพบระดับของปรอทท่ีสูงผิดปกติในตัวอย่ำงเลือดและปัสสำวะ สำมำรถช่วยในกำร

วินิจฉยัพิษ ในกรณีของ acute poisoning ได้ นอกจำกนีย้งัพบกำรสะสมของปรอทในเนือ้เย่ือไต (มำกวำ่ 15ppm) 

ตบั และสมอง ได้อีกด้วย 

 
Organic Mercury 

  ในธรรมชำติ จุลชีพท่ีอยู่ในตะกอนดินก้นแม่น ำ้หรือใต้ทะเล จะท ำหน้ำท่ีเปลี่ยน inorganic 

mercury ให้อยู่ในรูปของ organic alkyl forms เช่น methylmercuryและ ethylmercuryซึ่ง methymercuryจัดเป็น

ปรอทท่ีมีควำมเป็นพิษมำกท่ีสุดและเป็นรูปแบบท่ีพบกำรสะสมอยู่ในเนือ้เย่ือของปลำหลำยชนิด  เช่น ปลำทูน่ำ 

และปลำดำบ มีรำยงำนพบวำ่อำหำรแมวท่ีท ำมำจำกปลำทูน่ำปนเปือ้นปรอท สำมำรถก่อพิษต่อระบบประสำทได้ 

หำกแมวได้รับอำหำรนัน้ติดตอ่กนัเป็นเวลำ 7-11 เดือน 

 
จนศาสตร์ 

กำรดดูซมึและกำรกระจำยตวั-Organic methylmercuryและ ethylmercuryสำมำรถละลำยในไขมนัและ

กำรดดูซมึบำงส่วนทำง gastrointestinal mucosa ได้ดี พบกำรสะสมสว่นมำกท่ีสมองและบำงส่วนอำจไปสะสมท่ี

ไตและกล้ำมเนือ้ และยงัสำมำรถแพร่ผ่ำรกไปสะสมในตวัออ่นได้ 

กำรเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนกำรเมตำโบลิซึมและกำรขับออก - Aryl mercurials(เช่น phenylmercury 

fungicide) จะถูกเมตำโบไลซ์อย่ำงรวดเร็วและได้เป็น inorganic salts ดงันัน้จงึมีควำมเป็นพิษน้อยกวำ่และมกัไม่

พบกำรสะสมในเนือ้เย่ือมำกนกั ในขณะท่ี alkyl mercurialsจะถูกเมตำโบไลซ์อย่ำงช้ำๆ ไปเป็น divalent mercury 

ซึง่สดุท้ำยแล้วถกูขบัออกจำกร่ำงกำยผ่ำนทำงน ำ้ดีและอจุจำระ 
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กลไกการก่อพษิและความเป็นพษิ 

  กำรก่อพิษของ Organic alkyl mercurialsเกิดขึน้เน่ืองจำกกำรไปขดัขวำงกำรสงัเครำะห์โปรตีน

และไปยบัยัง้ metabolic activity ภำยในเซลล์ ท ำให้เซลล์เกิดควำมเสียหำยและตำยในท่ีสดุ โดยพบว่ำสมองเป็น

อวยัวะเป้ำหมำยท่ีส ำคญัของสำรพิษกลุ่มนี ้อย่ำงไรก็ตำมอำกำรท่ีเกิดพิษท่ีเกิดขึน้ในสตัว์แต่ละชนิดอำจแตกต่ำง

กนัไปและอำจใช้เวลำเป็นอำทิตย์กวำ่อำกำรจะปรำกฏเดน่ชดั สว่นในกรณีของ chronic methylmercurytoxicosis

พบว่ำมักเกิดขึน้ภำยหลังกำรดรับพิษท่ีขนำด 0.2–0.5mg/kg ติดต่อกันเป็นเวลำนำนหลำยเดือนหรือเป็นปี 

นอกจำกนีย้งัพบวำ่ปรอทเป็นทัง้ mutagen, teratogen และ carcinogen รวมถงึฤทธ์ิเป็นembryocidalอีกด้วย 

 
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

  จำกกำรท่ี Akylmercurialsสำมำรถสะสมในอวัยวะและกล้ำมเนือ้ของสัตว์  ท ำให้ในหลำย

ประเทศมีข้อห้ำมในกำรน ำสตัว์ท่ีป่วยตำยเน่ืองจำก akyl mercurial poisoning มำใช้เป็นอำหำรโดยเด็ดขำด ส่วน

ข้อก ำหนดท่ีปรำกฏใน มกอช. 9007-2548 ของประเทศไทย พบว่ำปริมำณสูงสุดของกำรปนเปื้อนปรอท (total 

mercury) มีระบุไว้ส ำหรับกุ้ งแช่เย็น/แช่แข็ง, กุ้งในภำชนะบรรจุปิดสนิท และปลำทนู่ำในภำชนะบรรจุปิดสนิท โดย

ก ำหนดไว้ท่ี 0.5mg/kg, 0.5mg/kg และ 1.0mg/kg ตำมล ำดบั 

 
แคดเมียม (Cadmium, Cd) 

  แคดเมียมเป็นโลหะหนกัท่ีเกิดร่วมกบัสำยแร่ตะกัว่และสงักะสี ถูกน ำมำใช้ในอตุสำหกรรมหลำย

ชนิด เช่น ใช้เป็นสำรให้สีของเซรำมิก เป็นส่วนประกอบใน cadmium-nickel batteries และเป็นส่วนผสมใน 

antiseborrheic shampoo (cadmium sulfide) นอกจำกนีย้ังพบสะสมในพืชและต้นไม้ท่ีใช้ปุ๋ ยซึ่งมีแคดเมียม

ปนเปือ้น 

  โดยปกติปัญหำพิษท่ีเกิดจำกแคดเมียมในทำงสตัวแพทย์ อำจพบได้บ้ำงในกรณีท่ีสตัว์เลีย้งไปกดั

แทะ cadmium-nickel batteries สว่นในสตัว์ชนิดอ่ืนๆ เช่น โค-กระบือ แพะ แกะ สกุร ปลำ และไก่ มกัเกิดจำกกำร

ได้รับแคดเมียมผ่ำนทำงกำรปนเปือ้นในสิ่งแวดล้อม ดิน น ำ้ และหญ้ำ หรือวตัถุดิบอำหำรสตัว์ท่ีมีกำรปนเปือ้นใน

ระดบัสูง โดยทั่วไปในเนือ้สตัว์ท่ีมนุษย์น ำมำบริโภค จะมีปริมำณแคดเมียมค่อนข้ำงต ่ำ แต่ในตบัและไตของสตัว์

เหลำ่นี ้รวมถงึหอยอำจพบกำรตกค้ำงของแคดเมียมในปริมำณสงูและเป็นอนัตรำยตอ่ผู้บริโภคในระยะยำว 

 
จลนศาสตร์ของแคดเมียม 
กำรดดูซมึและกำรกระจำยตวั - ประมำณ 10% ของแคดเมียมท่ีเข้ำสู่ร่ำงกำยโดยกำรกินจะถูกดดูซมึผ่ำนทำงเดิน

อำหำร และกระจำยตวัในพลำสมำในรูปของ bound form โดยพบรวมตวัอยู่กับ albumin หรือ 

gamma globulin 

กำรสะสม – แคดเมียมส่วนมำกจะสะสมท่ีบริเวณ renal tubules อีกสว่นหนึ่งจะไปสะสมท่ีตบั นอกจำกนีย้งั

พบกำรสะสมใน placenta อีกด้วย 
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กำรขบัออก – โดยปกติแคดเมียมจะถูกขบัออกจำกร่ำงกำยช้ำๆผ่ำนทำงอจุจำระ แต่ในกรณีท่ีได้รับแคดเมียม

เข้ำสูร่่ำงกำยในปริมำณท่ีสงูจะพบกำรขบัออกผ่ำนทำงปัสสำวะมำกขึน้ 

 
กลไกการก่อพษิและความเป็นพษิ 

  อำกำรพิษท่ีเกิดขึน้แบบเฉียบพลนัภำยหลงักำรได้รับแคดเมียมปริมำณสงู มกัเป็นผลเน่ืองจำก

กำรระคำยเคืองเฉพำะท่ีซึง่เกิดได้ทัง้ท่ีทำงเดินอำหำรและระบบทำงเดินหำยใจ ขึน้กบัวิธีท่ีแคดเมียมเข้ำสู่ร่ำงกำย 

ส่วนกำรได้รับแคดเมียมท่ีระดับต ่ำเป็นเวลำนำน จะเดกำรเหน่ียวน ำ metallothionein gene expression และ 

metallothionein protein synthesis โดย metallothioneinท่ีเกิดขึน้จะเข้ำจบักบัแคดเมียม ในทำงหนึ่งจะท ำหน้ำท่ี

ลดอันตรำยท่ีอำจเกิดจำกพิษของแคดเมียมในรูปอิสระ ในอีกทำงหนึ่งจะกระตุ้ นกำรสะสมของแคดเมียม – 

methallothioneinในท่อไตเป็นจ ำนวนมำก ซึง่เมื่อสำรประกอบนีถู้กเมตำโบไลซ์จะเกิดกำรปลดปล่อยแคดเมียมใน

ไตมำกกว่ำ 200µg/g wet wtส่งผลท ำให้เกิดไตวำย เซลล์ท่อไตไม่สำมำรถ reabsorb โปรตีนโมเลกุลต ่ำ เช่น 2-

microglobulin, retinol-binding protein, lysozyme, ribonucleaseและ light chain immunoglobulin กลบัเข้ำสู่

ร่ำงกำยได้ ในท้ำยสดุจะเกิดภำวะ hypercalcinuriaตำมมำ ซึง่มกัจะพบควบคูก่บัอำกำร osteoporosis 

  แคดเมียมยังเหน่ียวน ำให้เกิดภำวะ Oxidative damage ท ำให้เซลล์ในหลำยระบบอวยัวะเกิด

ควำมเสียหำยและตำย เช่น เซลล์ของระบบสืบพนัธุ์ และระบบภมูิคุ้มกนัเป็นต้น ในววันมได้รับอำหำรที่มีแคดเมียม

ปนเปื้อนมำกกว่ำ 300ppm จะส่งผลกระทบท ำให้ milk production ลดลงได้ นอกจำกนีแ้คดเมียมยังถูกจัดเป็น 

mutagen, teratogen และ carcinogen อีกด้วย 

 
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

  เน่ืองจำกแคดเมียมเป็นโลหะหนักท่ีเป็นอันตรำยอย่ำงมำก  มักพบปัญหำกำรปนเปื้อนใน

สิ่งแวดล้อมและในห่วงโซ่อำหำรในหลำยพืน้ท่ีทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยส่วนมำกจะพบกำรปนเปื้อนของ

แคดเมียมระดบัสงูในเคร่ืองในของสตัว์ เช่น ไตและตบั ของโค สกุร และกวำง เป็นต้น ซึง่หำกสตัว์มีอำยุมำกก็จะมี

โอกำสพบกำรสะสมของแคดเมียมมำกขึน้ด้วย ในหลำยประเทศจึงมีมำตรกำรเฝ้ำระวงัท่ีจะป้องกนัไม่ให้เคร่ืองใน

จำกสตัว์เหลำ่นัน้เข้ำสูห่่วงโซอ่ำหำร 

  ในส่วนของประเทศไทยเอง ได้มีกำรก ำหนดปริมำณสูงสุดของกำรปนเปื้อนแคดเมียม (มกอช. 

9007-2548) ไว้ดงันี ้

  เนือ้สตัว์ปีก :   0.05mg/kg 

  ตบัสตัว์ปีก :   0.5mg/kg 

  ไตสตัว์ปีก :   1.0mg/kg 

  เนือ้สกุร :   0.05mg/kg 

  ตบัสกุร :    0.5mg/kg 
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  ไตสกุร :    1.0mg/kg 

  กุ้งแช่เย็น/แช่แข็ง :  0.5mg/kg 

  กุ้งในภำชนะบรรจปิุดสนิท : 0.5mg/kg 

  ปลำทนู่ำในภำชนะบรรจปิุดสนิท : 0.1mg/kg 

 
สถานการณ์การปนเป้ือนของโลหะหนักในผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ 
กรณีศึกษา – แคดเมียม 

  กำรปนเปือ้นของโลหะหนกัและมลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหำส ำคญัในหลำยประเทศทั่วโลก

รวมถึงประเทศไทย โลหะหนกัท่ีถูกปล่อยและปนเปือ้นในแหล่งดินนัน้พบว่ำอำจมีกำรสะสมและตกค้ำงอยู่ได้เป็น

ร้อยถึงพันปี ทัง้นีข้ึน้กับชนิดของโลหะหนักและคุณสมบัติของเนือ้ดิน  โดยแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท และสังกะสี 

จดัเป็นกลุ่มโลหะหนกัท่ีมีควำมเป็นพิษสงู ท่ีจ ำเป็นต้องมีกำรเฝ้ำระวงัระดบักำรปนเปือ้นท่ีออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่ำง

ต่อเน่ือง กำรปนเปื้อนของโลหะหนักเหล่ำนีใ้นแหล่งน ำ้และแหล่งอำหำรของสัตว์น ำ้สำมำรถก่อให้เกิดภำวะ 

bioaccumulation ในสตัว์น ำ้หลำยชนิด ในขณะท่ีพืชจะท ำหน้ำท่ีดดูซบัและเป็นแหลง่สะสมท่ีส ำคญัของโลหะหนกั

ท่ีปนเปือ้นในแหลง่ดิน โดยมีสตัว์กินพืชและสตัว์กินสตัว์ท ำหน้ำท่ีเป็นแหลง่สะสมตอ่ไปตำมล ำดบัของห่วงโซอ่ำหำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4แสดงวฏัจกัรของโลหะหนกัท่ีพบปนเปือ้นในสิ่งแวดล้อมและมีกำรสง่ผ่ำนตอ่ไปจนเข้ำสูว่งจรของ

ห่วงโซอ่ำหำร 
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  กำรสะสมของโลหะหนกับำงชนิด เช่น แคดเมียม (Cd) ตะกัว่ (Pb) และปรอท (Hg) สำมำรถก่อ

พิษตอ่หลำยระบบอวยัวะในร่ำงกำยและอำจเป็นสำรก่อมะเร็งทัง้ในมนุษย์และสตัว์ โดยเฉพำะแคดเมียมซึง่จดัเป็น

โลหะหนกัท่ีมีควำมเป็นพิษสงู WHO ได้ระบวุำ่แคดเมียมจดัเป็นสำรพิษในระดบั “global concern” เป็นโลหะหนกั

ท่ีมกัพบกำรสะสมในไตและตบั ซึง่กำรสะสมของแคดเมียมในร่ำงกำยจนถงึระดบัท่ีเป็นพิษสำมำรถก่อให้เกิดกลุ่ม

อำกำรที่รู้จกักนัในช่ือ Fanconi syndrome นอกจำกนีแ้คดเมียมยงัสำมำรถเหน่ียวน ำให้เกิดพยำธิสภำพของระบบ

ประสำท ระบบสืบพันธุ์  ควำมผิดปกติของไขกระดูก และอำกำรกระดูกเปรำะหรือ itaiitaibyoย่ิงไปกว่ำนัน้

แคดเมียมถูกจดัอยู่ใน Category I: human inhalational carcinogen เป็นสำรก่อกลำยพนัธุ์  (mutagen) และสำร

ก่อวิรูป (teratogen) จำกผลกำรศึกษำวิจัยเมื่อไม่นำนท่ีผ่ำนมำได้มีกำรรำยงำนเพ่ิมเติมว่ำ  แคดเมียมสำมำรถ

เหน่ียวน ำภำวะ oxidative stress และมีผลยบัยัง้กำรท ำงำนของ StAR(steroidogenic acute regulatory protein) 

ท่ีเป็นตวัควบคมุกำรสร้ำงสเตียรอยด์ (steroidogenesis) ดงันัน้แคดเมียมจึงถูกจดัเป็น antisteroidogenic agent 

ท่ีออกฤทธ์ิยับยัง้กำรสร้ำงฮอร์โมนเพศหรือเป็นหนึ่งในสำรท่ีรู้จักกันในช่ือว่ำ endocrine disruptors อีกทัง้เป็นท่ี

ทรำบกนัดีในปัจจบุนัวำ่แคดเมียมยงัเป็นสำรก่อมะเร็งท่ีตอ่มลกูหมำกของสตัว์ฟันแทะอีกด้วย 

  เน่ืองจำกกำรส่งผ่ำนของแคดเมียมท่ีสะสมในสิ่งแวดล้อมมำยังห่วงโซ่อำหำรนับเป็นเส้นทำง

ส ำคญัของกำรได้รับแคดเมียมเข้ำสู่ร่ำงกำย โดยเฉพำะในกลุ่มประชำกรท่ีไม่ได้สบูบุหร่ี และกำรมีอปุนิสยับริโภค

เคร่ืองในสตัว์ของคนไทยอำจเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับแคดเมียมและมีกำรสะสมมำกขึน้  ซึ่ง

อตัรำกำรสะสมของแคดเมียมจะผนัแปรตำมอำยุท่ีเพ่ิมขึน้ และกำรมีอำยท่ีุยืนยำวท ำให้มีกำรสะสมได้ในปริมำณท่ี

สงู มีกำรรำยงำนวำ่กำรได้รับแคดเมียมท่ีปริมำณมำกกว่ำ 75 µg ตอ่วนั สำมำรถก่อให้เกิดอนัตรำยตอ่สขุภำพของ

ผู้บริโภคได้ และหำกมีกำรสะสมของแคดเมียมในไตสูงเกินกว่ำ 200 µg/g wet weight ของ renal cortex ควำม

บกพร่องในกำรท ำหน้ำท่ีของไตจะปรำกฏ ซึ่งปัญหำกำรปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมท่ีสำมำรถส่งผล

กระทบเข้ำสูว่งจรห่วงโซ่อำหำรผ่ำนทำงผลผลิตภำคเกษตรกรรมและปศสุตัว์ สำมำรถส่งผลกระทบต่อสขุภำพของ

สตัว์และตอ่เน่ืองมำยงัมนษุย์ซึง่เป็นผู้บริโภคอนัดบัสดุท้ำยได้หำกไมม่ีกำรควบคมุดแูลที่เหมำะสม 

  จำกควำมส ำคญัของประเดน็ปัญหำนีจ้งึมีกำรก ำหนดระดบักำรปนเปือ้นของแคดเมียมในอำหำร

สตัว์ไว้ไมเ่กิน 1mg/kg feed ท่ี12%moisture และก ำหนดปริมำณกำรตกค้ำงของแคดเมียมในผลิตภณัฑ์จำกสตัว์ท่ี

มนุษย์น ำมำบริโภค (Maximum residue limit, MRL) ไว้ท่ี 1mg/kg wet weight ส ำหรับไต และ 0.5mg/kg wet 

weight ส ำหรับตบั โดยปริมำณรวมของแคดเมียมท่ีมนุษย์บริโภคภำยใน 1 สปัดำห์ จะต้องไม่เกิน 7 µg/kg body 

weight หรือวนัละ 1 µg/kg body weight อย่ำงไรก็ตำมในควำมเป็นจริงมกัพบวำ่ปริมำณของแคดเมียมท่ีตรวจพบ

ในอำหำรสตัว์นัน้มกัสงูกว่ำระดบัท่ีก ำหนดไว้ และผู้บริโภคบำงกลุม่ เช่น กลุม่ผู้สบูบหุร่ีและกลุม่ผู้ ท่ีอำศยัอยู่ในเขต

ปนเปือ้น ซึง่จดัเป็นกลุ่มท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับแคดเมียมสงูอยู่แล้ว อำจได้รับแคดเมียมในปริมำณรวมสงูเกิน

กว่ำท่ีก ำหนดไว้มำก เป็นท่ีทรำบกนัดีวำ่ปริมำณกำรได้รับแคดเมียมเข้ำสู่ร่ำงกำยนัน้มีควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมำก

ในแต่ละพืน้ท่ีและในแต่ละประเทศ มีรำยงำนว่ำปริมำณแคดเมียมท่ีคนอเมริกนัและคนองักฤษได้รับมีค่ำเฉลี่ยวนั
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ละประมำณ 12 µg และ 25 µg ตำมล ำดบั ในขณะท่ี WHO/FVO ได้มีกำรประมำณว่ำระดบัของแคดเมียมท่ีคน

ไทยได้รับมีคำ่เฉลี่ยสงูถงึวนัละประมำณ177 µg 

  จำกกำรศกึษำโดยใช้แกะเป็นโมเดลในกำรประเมินควำมเสี่ยงท่ีผู้บริโภคอำจได้รับแคดเมียมจำก

กำรบริโภคอำหำรท่ีมีกำรปนเปื้อน ได้ผลกำรศึกษำท่ีน่ำสนใจว่ำหำกแกะได้รับอำหำรท่ีมีกำรปนเปื้อนของ

แคดเมียมท่ีระดบัสงูสดุท่ีอนุญำตให้มีได้ตำมมำตรฐำนของกลุ่มประเทศสมำคมยุโรป  (1 mg/kg feed) ติดต่อกัน

เป็นเวลำ 130 วนั ก็เพียงพอท่ีจะท ำให้เกิดกำรสะสมของแคดเมียมในไตสงูกว่ำค่ำ MRL แล้ว ในบำงประเทศ เช่น 

แคนำดำ ได้มีมำตรกำรประจ ำปีในกำรส ำรวจระดบัแคดเมียมในตวัอย่ำงไตและตบัของกวำงคำริบแูละมสู ซึง่เป็นท่ี

นิยมบริโภคในบำงพืน้ท่ีของประเทศ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวงักำรปนเปือ้นของแคดเมียมท่ีเข้ำสูห่่วงโซ่อำหำรทำง

หนึง่ และเป็นกำรติดตำมระดบักำรปนเปือ้นในสิ่งแวดล้อมในเวลำเดียวกนั 

  ในประเทศไทย ได้มีกำรศึกษำปัญหำกำรปนเปื้อนของแคดเมียมในหลำยพืน้ท่ี  โดยเฉพำะ

บริเวณพืน้ท่ีเฝ้ำระวงัใกล้เขตอตุสำหกรรม ซึง่จำกกำรส ำรวจระดบักำรปนเปือ้นของแคดเมียมในตวัอย่ำงน ำ้และดิน

ตะกอนของแม่น ำ้เจ้ำพระยำ และรำยงำนกำรตรวจพบตะกัว่ แคดเมียม ปรอท และสงักะสี ในตวัอย่ำงหอยแครงท่ี

เก็บจำกบริเวณชำยฝ่ังทะเลจังหวัดชลบุรี  พบว่ำระดับกำรปนเปื้อนของแคดเมียมอยู่ในเกณฑ์ท่ียังยอมรับได้ 

ในขณะท่ีผลกำรศกึษำในเขตพืน้ท่ีปนเปือ้นแคดเมียม อ ำเภอแม่สอด จงัหวดัตำก พบว่ำระดบัของแคดเมียมในน ำ้

และสตัว์น ำ้ในพืน้ท่ียงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภยั แตพ่บปริมำณของแคดเมียมในดินสงูกวำ่คำ่มำตรฐำนของยโุรป 70-

90 เท่ำ และสูงกว่ำค่ำมำตรฐำนของประเทศไทย 1,800 เท่ำ ส่วนปริมำณของแคดเมียมในเมล็ดข้ำวพบว่ำมี

มำกกวำ่เมล็ดข้ำวท่ีปลกูในบริเวณอื่นๆ ในประเทศไทย โดยพบสงูท่ีสดุ 100 เท่ำ ซึง่ 80% ของตวัอย่ำงข้ำวท่ีน ำมำ

ตรวจนัน้มีคำ่แคดเมียมสงูกวำ่คำ่มำตรฐำนของญ่ีปุ่ นและ FAO 

 
ตำรำงท่ี 7 แสดงคำ่แคดเมียมในตวัอย่ำงเลือดและเนือ้เย่ือของโคท่ีมีกำรรำยงำนจำกประเทศตำ่ง ๆ 

 
ระดบัแคดเมียม (เนือ้เย่ือ : mg/kg; เลือด : µg/dL) หมำยเหต ุ

ช่วงอำยุโค/แหล่งข้อมลู  เลือด กล้ำมเนือ้ ตบั ไต 
คำ่เฉล่ีย 
(ต ่ำสดุ – สงูสดุ) 
จ ำนวนตวัอย่ำง 
 
คำ่เฉล่ีย 
(ต ่ำสดุ – สงูสดุ) 
จ ำนวนตวัอย่ำง 
 
คำ่เฉล่ีย 
(ต ่ำสดุ – สงูสดุ) 

0.045 
(ND – 0.165) 
56 
 
--- 
--- 
--- 
 
--- 
--- 

0.001 
(ND – 0.008) 
56 
 
0.143 
(0.020–0.420) 
140 
 
--- 
--- 

0.083 
(0.023–0.246) 
56 
 
0.245 
(0.050–0.790) 
140 
 
0.366 
(0.100–0.580) 

0.388 
(0.110–0.346) 
56 
 
0.573 
(0.130–1.06) 
140 
 
1.480 
(0.350–3.520) 

ช่วงอำยุ โค  2–16 ปี /
สเปน 
 
 
ช่วงอำยโุค --- ปี/ 
คำซำสถำน 
 
 
ช่วงอำยโุค 2–12 ปี/ 
โปแลนด์ 
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จ ำนวนตวัอย่ำง 
 
คำ่เฉล่ีย 
(ต ่ำสดุ – สงูสดุ) 
จ ำนวนตวัอย่ำง 
 
คำ่เฉล่ีย 
(ต ่ำสดุ – สงูสดุ) 
จ ำนวนตวัอย่ำง 
 
คำ่เฉล่ีย 
(ต ่ำสดุ – สงูสดุ) 
จ ำนวนตวัอย่ำง 

--- 
 
--- 
--- 
--- 
 
0.590 
(0.100–4.100) 
223 
 
0.536 
(0.338–0.730) 
99 

--- 
 
--- 
--- 
--- 
 
--- 
--- 
--- 
 
0.011 
(ND – 0.017) 
8 

19 
 
0.200 
( ๐ . ๐ ๙ ๐  – 
๐.๒๗๐) 
15 
 
--- 
--- 
--- 
 
0.372 
(0.034–1.919) 
99 

19 
 
1.300 
(๐.๖๘๐ – ๒.๐๐๐) 
15 
 
--- 
--- 
--- 
 
1.936 
(0.151–19.600) 
99 

 
 
ช่วงอำยโุค 8–12 ปี/ 
โปแลนด์ 
 
 
อำยโุค>3 ปี/ 
อินเดีย 
 
 
ช่วงอำยโุค 2–9 ปี/ 
ไทย 

 
  นอกจำกนัน้ จำกผลกำรศึกษำเม่ือไม่นำนมำนีใ้นกลุ่มตวัอย่ำงโคขุนท่ีเลีย้งในพืน้ท่ีปนเปือ้นเขต

อ ำเภอแม่สอด ท ำให้ทรำบข้อมลูเพ่ิมเติมว่ำระดบัของแคดเมียมในตวัอย่ำงเลือด กล้ำมเนือ้ ตบัและไต มีค่ำอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีค่อนข้ำงสูงหำกเปรียบเทียบกับข้อมูลจำกประเทศอื่นๆ ส่วนในประเด็นกำรตกค้ำงของแคดเมียมใน

กล้ำมเนือ้นัน้ หำกพิจำรณำจำกเกณฑ์ควำมปลอดภยัของประเทศไทยซึง่มีคำ่ใกล้เคียงกบัอีกหลำยประเทศทัว่โลก 

(0.05 mg/kg) จะพบว่ำกำรตกค้ำงท่ีพบยังอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้และอยู่ในระดบัต ่ำ แม้ว่ำโคตวัเดียวกนันัน้จะ

พบกำรตกค้ำงของแคดเมียมท่ีตบัและไตในระดบัท่ีสงูมำก ซึง่จำกผลกำรวิจยัท่ีมีมำตัง้แตปี่ ค.ศ. 1979 ท ำให้เป็นท่ี

ทรำบกนัดีในปัจจบุนัวำ่ระดบักำรสะสมของแคดเมียมในกล้ำมเนือ้ไม่มีควำมสมัพนัธ์เป็นสดัสว่นตำมอำยุสตัว์  อีก

ทัง้เซลล์ myoblast ของกล้ำมเนือ้นัน้ไม่สำมำรถสังเครำะห์โปรตีนท่ีท ำหน้ำท่ีจับกับโลหะหนัก  เช่น แคดเมียม 

(cadmium-thionein) ได้ ซึง่แตกตำ่งจำกเซลล์ของตบัและไต ดงันัน้แคดเมียมท่ีเข้ำสูร่่ำงกำยจงึไมถ่กูเก็บสะสมไว้ท่ี

กล้ำมเนือ้ แต่จะถูกส่งผ่ำนและไปสะสมท่ีตบัและไตแทน โดยท่ีอตัรำกำรสะสมของแคดเมียมในไตจะเกิดขึน้ได้

รวดเร็วกวำ่กำรสะสมในตบั เน่ืองจำกไตมีอตัรำกำรขบัออก (rate of elimination) ของ  cadmium-thioneinต ่ำกว่ำ

ตบั ส่งผลให้ไตเป็นอวยัวะแรกท่ีมกัพบกำรสะสมของแคดเมียมในระดบัสงู และส ำหรับสตัว์ท่ีจดัอยู่ในกลุ่ม food-

producing animals แล้ว ไตจะเป็นอวยัวะท่ีมีกำรตกค้ำงสงูเกินเกณฑ์ควำมปลอดภยัส ำหรับกำรน ำมำบริโภค 

นอกจำกนีย้ังมีผลกำรวิจัยท่ีได้รำยงำนระดับกำรตกค้ำงของแคดเมียมในไตของ  food-

producing animals (แพะ โค และสกุร) เปรียบเทียบระหว่ำงพืน้ท่ีในเขตอ ำเภอแม่สอดกบัพืน้ท่ีบริเวณกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล แสดงให้เห็นได้อย่ำงชดัเจนว่ำสตัว์เลีย้ง เช่น โค ซึง่มีโอกำสเสี่ยงสูงต่อกำรได้รับแคดเมียมผ่ำนมำ

ทำงหญ้ำซึง่เป็นอำหำรหลกั สำมำรถเป็นตวับ่งชีท้ำงชีวภำพ (bioindicator) ท่ีดีในกรณีท่ีมีปัญหำกำรปนเปือ้นใน

สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกนัก็ยังมีบทบำทในกำรส่งผ่ำนแคดเมียมมำสู่ผู้บริโภคในท่ีสุด ส่วนข้อมูลกำรตกค้ำงใน

ตัวอย่ำงไตสุกรนัน้พบประเด็นท่ีน่ำสนใจว่ำ พบค่ำเฉลี่ยระดับแคดเมียมอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงมำกทัง้ในสองพืน้ท่ี
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ท ำกำรศกึษำ อีกทัง้โอกำสท่ีจะพบไตสกุรท่ีมีกำรตกค้ำงของแคดเมียมอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ปลอดภยันัน้ไม่แตกต่ำงกนั

นกั ซึง่เป็นไปได้วำ่มีปัจจยัอื่นๆ อีก  (เช่น genetic backup และระดบักำรปนเปือ้นของโลหะหนกัในส่วนผสมของ

อำหำรส ำเร็จรูปท่ีน ำมำใช้เลีย้งสตัว์) ท่ีอำจเป็นสำเหตรุ่วมท ำให้มีกำรสะสมของแคดเมียมในไตของสกุรในระดบัท่ี

สงู ซึ่งกำรศึกษำระดบักำรปนเปือ้นของแคดเมียมในไตสกุรนี  ้ทำงคณะนกัวิจยัจำกสถำบนัวิจยัจุฬำภรณ์ได้เคยมี

กำรรำยงำนมำก่อนหน้ำนีว้่ำ พบกำรสะสมของแคดเมียมในส่วนไตมำกกว่ำส่วนท่ีเป็นเนือ้  อีกทัง้พบว่ำมูลสุกรมี

ปริมำณแคดเมียมสงูกว่ำมลูโค ซึง่ประเด็นกำรปนเปือ้นของแคดเมียมท่ีได้สง่ผ่ำนมำตำมห่วงโซอ่ำหำรอย่ำงชดัเจน 

อำจท ำให้มนุษย์ซึง่เป็นผู้บริโภคล ำดบัสดุท้ำยในห่วงโซอ่ำหำรมีควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับแคดเมียมอย่ำงหลีกเลี่ยงได้

ยำก 

ปัญหำกำรปนเปื้อนของโลหะหนักจัดเป็นประเด็นท่ีสร้ำงควำมน่ำวิตกมำกขึน้ในปัจจุบัน  

เน่ืองจำกปริมำณท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้ในดิน น ำ้ และอำกำศ โดยท่ีระดบักำรปนเปื้อนท่ีเพ่ิมขึน้นีอ้ำจเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ตำม

ธรรมชำติหรืออำจเป็นผลจำกกำรกระท ำของมนุษย์ หรือเป็นผลจำกทัง้สองส่วนร่วมกนั ท ำให้มำตรกำรหรือควำม

พยำยำมในกำรควบคุมระดับและควำมรุนแรงของกำรปนเปื้อนเป็นไปไม่ ได้ง่ำยนักในทำงปฏิบัติ ซึ่งต่ำงจำก

มำตรกำรกำรควบคมุท่ีเก่ียวกบักำรใช้ยำและสำรเคมีในสตัว์ อีกทัง้วิธีกำรท่ีมีประสิทธิภำพและต้นทุนในกำรแก้ไข

เม่ือปัญหำเกิดขึน้แล้วนัน้มกัมีควำมซบัซ้อนและรำคำสงู ดงันัน้แนวทำงในกำรรับมือกบัปัญหำจึงมุง่เน้นไปในทำง

ป้องกันหำกว่ำสำมำรถท่ีจะป้องกันได้ กำรเฝ้ำระวงัและติดตำมสถำนกำรณ์กำรปนเปื้อนอย่ำงสม ่ำเสมอ และท่ี

ส ำคญัอย่ำงย่ิงคือกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเพ่ือให้รู้จกัหลีกเลี่ยงกำรได้รับสำรปนเปือ้นท่ีเป็นอนัตรำยเหลำ่นี  ้

 
อะฟลาทอ็กซิน (aflatoxin)  

เป็นสำรพิษชนิดหนึง่ท่ีมกัพบปนเปือ้นอยู่ในอำหำรจ ำพวกถัว่ลิสง ข้ำวโพดพริกแห้ง กระเทียม 
เต้ำเจีย้ว เต้ำหู้ ยี ้เมลด็ฝ้ำย ข้ำวฟ่ำงและมนัส ำปะหลงั เป็นต้น 

อะฟลำท็อกซินเป็นสำรเคมีท่ีสร้ำงขึน้จำกเชือ้รำAspergillusflavus และ Asp. parasiticusซึง่มีสี
เขียวแกม หรือสีเหลืองออ่น สำรอะฟลำท็อกซินท่ีตรวจพบในธรรมชำติมี 4  ชนิดคืออะฟลำท็อกซินบี 1บี 2จี 1และ 
จี 2โดยเชือ้Asp. flavusผลิตสำรอะฟลำท็อกซินบี 1และ บี 2และเชือ้Asp. parasiticusผลิตอะฟลำท็อกซินบี 1บี 2
จี 1และ จี 2เชือ้รำทัง้ 2ชนิดนีพ้บได้ทัว่ไปในอำหำรและผลผลิตทำงกำรเกษตร           
โดยเชือ้รำชนิดนีเ้ติบโตได้ดีในอำกำศร้อน และมีควำมชืน้อยู่ด้วย 
              อะฟลำท็อกซินท่ีปนเปือ้นอยู่ในอำหำรมีควำมสมัพนัธ์ต่อกำรเกิดมะเร็งตบัในสตัว์ทดลองหลำยชนิดโดย
พบวำ่อะฟลำท็อกซินก่อให้เกิดกำรกลำยพนัธุ์ของยีนตำ่งๆซึง่น ำไปสูโ่รคมะเร็งตบั และอำจเป็นสำเหตขุองมะเร็งตบั
ในมนุษย์จำกกำรเปรียบเทียบควำมรุนแรงของสำรพิษจำกเชือ้รำขององค์กำรอนำมยัโลกพบวำ่อะฟลำท็อกซินจดัอ
ยู่ในระดับรุนแรงท่ีสุด โดยเฉพำะชนิดบี 1จะก่อให้เกิดอันตรำยต่อสัตว์และเป็นสำเหตุของมะเร็งตับและจำก
กำรศึกษำในประเทศจีนและแอฟริกำพบว่ำผู้ ท่ีตรวจพบอะฟลำท็อกซินในปัสสำวะมีอตัรำเสี่ยงในกำรเกิดมะเร็ง  
3.8เท่ำ และถ้ำมีเชือ้ไวรัสตับอักเสบบีด้วย ควำมเสี่ยงจะเพ่ิมขึน้เป็น 12.5เท่ำ แสดงว่ำอะฟลำท็อกซินมีควำม
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สมัพนัธ์กบัเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบีและเช่ือว่ำไวรัสตบัอกัเสบบีเป็นตวัน ำของกำรเกิดมะเร็งตบัและอะฟลำท็อกซินเป็น
ตวัเสริมในขัน้ตอนสดุท้ำย 
 
คุณสมบัตขิองอะฟลาทอ็กซิน 
คุณสมบัตทิางเคมี 
              อะฟลำท็อกซินแบ่งตำมโครงสร้ำงทำงเคมีได้เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มอะฟลำท็อกซินชนิดบีได้แก่ อะฟลำท็
อกซินบี 1และ บี 2ซึ่งมีโครงสร้ำงทำงเคมีเป็นบิสฟิวรำโนไอโซคูมำริน (bis-furano-isocumarin) กลุ่มท่ีสองคือ
กลุม่อะฟลำท็อกซินชนิดจี มีโครงสร้ำงทำงเคมีเป็นไอโซคมูำริน (isocumarin) ได้แก่ อะฟลำท็อกซินจี 1และ จี 2 

  

  

อะฟลาทอ็กซินบี 1 อะฟลาทอ็กซินบี 2 

  

อะฟลาทอ็กซินจี 1 อะฟลาทอ็กซินจี 2 
 
คุณสมบัตทิางเคมีกายภาพ 

อะฟลำท็อกซินละลำยได้ในน ำ้ และแอลกอฮอล์ได้เล็กน้อยและละลำยได้ดีในสำรตวัท ำละลำย
อินทรีย์ เช่น คลอโรฟอร์ม เบนซิน และอะซีโตนอะฟลำท็อกซินสำมำรถเรืองแสงได้เมื่อส่องดูภำยใต้แสง
อลัตรำไวโอเลตขนำดควำมยำวคลื่น365นำโนเมตรโดยอะฟลำทอกซินบีจะเรืองแสงสีฟ้ำ ส่วนอะฟลำท็อกซินจีจะ
เรืองแสงสีเขียวคณุสมบตัิทำงกำยภำพท่ีส ำคญัของสำรพิษอะฟลำท็อกซินได้แก่ สำมำรถทนควำมร้อนได้ถึงระดบั
อณุหภูมิ260องศำเซลเซียส ซึง่ท ำให้วิธีพำสเจอร์ไรซ์ และสเตอร์ริไรซ์ ไมส่ำมำรถท ำลำยอะฟลำท็อกซินให้หมดไป
ได้ แตส่ำรอะฟลำท็อกซินเสื่อมสลำยได้ภำยใต้แสงอลัตร้ำไวโอเลต แสงแดดและรังสีแกมมำ่ และอะฟลำท็อกซินจะ
คงตวัในสภำพท่ีเป็นกรดแตจ่ะสลำยตวัในสภำพท่ีเป็นดำ่ง และสำมำรถถกูท ำลำยได้ด้วยคลอรีน 
 
ความเป็นพษิของอะฟลาทอ็กซิน 

องค์กำรอนำมัยโลกจัดให้สำรอะฟลำท็อกซินเป็นสำรก่อมะเร็งท่ีร้ำยแรงมำกท่ีสุดชนิดหนึ่ง
เพรำะวำ่ปริมำณของอะฟลำท็อกซินเพียง1ไมโครกรัมก็สำมำรถท ำให้เกิดกำรกลำยพนัธุ์ในแบคทีเรียและท ำให้เกิด
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มะเร็งในสตัว์ทดลองได้หำกได้รับอย่ำงต่อเน่ืองควำมเป็นพิษของสำรอะฟลำท็อกซินบี  1จะมีพิษสงูสดุ รองลงมำ
ได้แก่ บี 2 จี 1และ จี 2ตำมล ำดับ อะฟลำท็อกซินเป็นสำรก่อมะเร็งท่ีตับและอวัยวะอื่น ๆ เช่นไต ระบบหำยใจ 
ระบบทำงเดินอำหำร ระบบประสำท ระบบสืบพนัธุ์และระบบภมูิคุ้มกนัเม่ืออะฟลำท็อกซินเข้ำสูร่่ำงกำยบำงสว่นจะ
ถกูขบัออกในรูปเดิมบำงส่วนจะถูกกระบวนกำรเมแทบอลิซมึของร่ำงกำยเปลี่ยนแปลงเป็นสำรเมแทบอไลต์หลำย
ตวั ซึง่มีทัง้ท่ีมีพิษมำกขึน้และพิษน้อยลงโดยสำรเมแทบอไลต์ดงักล่ำวจะถูกสะสมในร่ำงกำย และบำงส่วนถูกขับ
ออกทำงปัสสำวะอจุจำระและทำงน ำ้นม สำรเมแทบอไลต์ท่ีมีพิษมำกท่ีสดุคือ 2,3-epoxide-aflatoxin B1 เป็นสำร
ก่อมะเร็งซึง่จะไปจบักับ DNA , RNA ซึง่เป็นสำรพันธุกรรม ท ำให้กำรสงัเครำะห์โปรตีนในเซลล์ผิดปกติและท ำให้
เกิดมะเร็งท่ีตบัในท่ีสดุ 
 

 

 
              

รูปท่ี 5 กลไกกำรเกิดพิษของอะฟลำท็อกซิน 

 
  พิษของสำรอะฟลำท็อกซินแบบเฉียบพลันนัน้มักเกิดในเด็กมำกกว่ำผู้ ใหญ่อำกำรท่ีเกิดจำก
สำรอะฟลำท็อกซินในเด็กคล้ำยคลึงกับอำกำรของเด็กท่ีเป็น Reye’s syndrome คือ มีอำกำรชักและหมดสติได้ 
เน่ืองจำกมีควำมผิดปกติของตบัและสมองน ำ้ตำลในเลือดลดลง สมองบวม มีกำรคัง่ของไขมนัในอวยัวะภำยใน 
เช่น ตบั ไตหวัใจ และปอด บำงครัง้มีกำรตรวจพบสำรอะฟลำท็อกซินในตบัผู้ ป่วยด้วยส ำหรับในผู้ ใหญ่หำกได้รับ
สำรพิษชนิดนีเ้ข้ำไปเป็นจ ำนวนมำกหรือแม้เป็นจ ำนวนน้อยแต่ได้รับเป็นประจ ำ  อำจเกิดกำรสะสมจนท ำให้เกิด
อำกำรชกัหำยใจล ำบำก ตบัถูกท ำลำย หวัใจและสมองบวมนอกจำกนัน้กำรท่ีร่ำงกำยได้รับสำรพิษอะฟลำท็อกซิน
เป็นประจ ำยงัเป็นสำเหตขุองโรคมะเร็งตบั กำรเกิดไขมนัมำกในตบั และพงัพืดในตบัส ำหรับอำกำรที่แสดงออกเม่ือ
สตัว์ตำ่ง ๆ เช่น ไก่ หม ูววัได้รับอะฟลำท็อกซิน คือ เบ่ืออำหำร น ำ้หนกัลด มีน ำ้ไหลออก 
จำกจมกู ดีซำ่นตกเลือดตำย 
              ควำมเป็นพิษของสำรอะฟลำท็อกซินจะมำกหรือน้อยนัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น  ๆ ได้แก่ปริมำณท่ีได้รับ และ
ควำมถ่ีท่ีได้รับเข้ำสูร่่ำงกำยอำยุ และเพศกำรท ำงำนของเอนไซม์ในตบัของแตล่ะบคุคลรวมถึงภำวะทำงโภชนำกำร
อื่น ๆ  เช่น อำหำรท่ีรับประทำนหรือกำรได้รับกำรรักษำด้วยยำบำงชนิดท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรเมแทบอลิซึม
ของอะฟลำท็อกซิน 



681 
 

 
 

อาหารที่พบการปนเป้ือนของสารอะฟลาทอ็กซิน 
              อำหำรท่ีจ ำหน่ำยในปัจจุบนันีท่ี้มกัพบวำ่มีกำรปนเปือ้นของอะฟลำท็อกซิน ได้แก่อำหำรจ ำพวกแป้ง และ
ผลิตภณัฑ์จำกแป้ง เช่น แป้งข้ำวสำลีแป้งข้ำวเหนียวแป้งข้ำวโพด แป้งมนัส ำปะหลงั แป้งท้ำวยำยม่อมอำหำรหรือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีท ำจำกถั่วลิสงเช่น ถัว่ลิสงคัว่ท่ีใช้ปรุงอำหำรเนยถัว่ลิสง กำกถั่วลิสง น ำ้มนัถัว่ลิสงนอกจำกนัน้ยังพบ
ปนเปือ้นอยู่ในข้ำวโพด มนัส ำปะหลงั อำหำรแห้ง เช่น ผกัผลไม้อบแห้ง ปลำแห้ง กุ้งแห้ง เนือ้มะพร้ำวแห้ง พริกแห้ง 
พริกไทย งำเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ และถั่วอื่นๆ อะฟลำท็อกซินบี 1มีควำมส ำคัญมำกท่ีสุดส ำหรับประเทศท่ีมี
อำกำศร้อนและชืน้เช่นประเทศไทยตรวจพบบ่อยในอำหำรประเภทพืชน ำ้มันโดยเฉพำะถั่วลิสง  ข้ำวโพด งำ
เคร่ืองเทศ และอำหำรแห้งอ่ืนๆ 
              อะฟลำท็อกซินมกัปนเปื้อนในถั่วลิสงข้ำวโพด และผลิตผลทำงกำรเกษตรปริมำณกำรปนเปื้อนของอะฟ
ลำท็อกซินในผลิตผลทำงกำรเกษตรถูกน ำมำใช้เป็นเคร่ืองต่อรองรำคำในกำรซือ้ขำยผลิตผลดังกล่ำว  ทัง้ใน
ระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ  ท ำให้แต่ละประเทศก ำหนดค่ำกำรปนเปื้อนเพ่ือปกป้องผลประโยชน์  เช่น 
ประเทศไทย (ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ ฉบับท่ี 98พ.ศ.2529) ก ำหนดให้มีกำรปนเปือ้นของอะฟลำท็อก
ซินได้ไมเ่กิน 20พีพีบี (20  สว่นในพนัล้ำนสว่น) หรือ 20ไมโครกรัมตอ่อำหำร 1กิโลกรัม สว่นประเทศอื่นๆก ำหนดให้
มีสำรชนิดนีไ้มเ่กิน 5–30พีพีบีทัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรก ำหนดมำตรฐำนในแตล่ะ 
ประเทศ เพ่ือดแูลสขุภำพอนำมยัของผู้บริโภค 
              นอกจำกนีพ้บว่ำมีกำรปนเปือ้นของอะฟลำท็อกซินในนมสดยูเอชทีและนมสดพำสเจอร์ไรส์ซึง่คำดว่ำอำจ
ปนเปื้อนมำกับอำหำรสัตว์ท่ีวัวกินเข้ำไป  จำกกำรวิเครำะห์ปริมำณอะฟลำท็อกซินจำกตัวอย่ำงท่ีสุ่มตรวจของ
สถำบันอำหำรพบว่ำมีระดบัอะฟลำท็อกซินตัง้แต่ 0.091ไปจนถึง 0.837นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ระดบัมำตรฐำนท่ี
ส ำนกังำนอำหำรและยำสหรัฐอเมริกำก ำหนดให้มีได้ในนมคือ 0.50นำโนกรัม แตก่ลุม่ประเทศสหภำพยโุรปก ำหนด
ไว้เพียง 0.05นำโนกรัม) 

 
ข้อแนะน าส าหรับผู้บริโภค       
              แหล่งอำหำรท่ีมกัพบอะฟลำท็อกซินปนเปื้อนได้แก่ อำหำรจ ำพวกแป้ง  และผลิตภัณฑ์จำกแป้ง รวมถึง
เมลด็ธญัพืชตำ่ง ๆ เช่น ถัว่ลิสง ข้ำวโพดพริกและผลิตผลทำงกำรเกษตร เป็นต้นถ้ำผู้บริโภคสงสยัวำ่อำหำรที่บริโภค
นัน้มีอะฟลำท็อกซินไม่ควรซือ้มำรับประทำน ควรรับประทำนอำหำรท่ีท ำเองใหม่ๆ เช่น ถัว่ลิสงควรเป็นถัว่ลิสงท่ีคัว่
ใหม ่ๆไมเ่ป็นของค้ำงคืนหรือของท่ีเก็บไว้เป็นเวลำนำนๆสว่นพริกแห้งควรน ำมำป่นเอง ไมค่วรซือ้ตำมท้องตลำดท่ีมี
กำรแบ่งบรรจเุน่ืองจำกเรำสำมำรถสงัเกตเห็นเชือ้รำนีไ้ด้ด้วยตำเปลำ่เพรำะจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเขียวเข้มและ
สำรพิษอะฟลำท็อกซินเป็นสำรท่ีทนควำมร้อนได้ถึง 260องศำเซลเซียสดงันัน้กำรหุงต้มธรรมดำซึง่ใช้ควำมร้อนไม่
เกิน 100องศำเซลเซียสไม่สำมำรถท ำลำยพิษนีไ้ด้ ดงันัน้เมื่อพบว่ำขนมปังหรือเมล็ดธัญพืชต่ำง ๆ เช่น ถั่วลิสง 
ข้ำวโพด พริกมีรำสีเขียวอมเหลืองก็ให้ทิง้ไปอย่ำน ำมำปรุงอำหำร เพ่ือควำมปลอดภยัจำกกำรได้รับอะฟลำท็อกซิน 
              ดงันัน้วิธีป้องกันท่ีดีท่ีสุดคือกำรป้องกันไม่ให้อะฟลำท็อกซินปนเปื้อนตัง้แต่ในวัตถุดิบทำงกำรเกษตรท่ี
น ำมำใช้ประกอบอำหำรโดยมีกำรควบคมุกำรปนเปือ้นของเชือ้รำท่ีเป็นสำเหตแุละกำรสร้ำงสำรอะฟลำท็อกซิน โดย
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กำรป้องกันไม่ให้ผลิตผลทำงกำรเกษตรเสียหำยจำกกำรเก็บเก่ียวกำรควบคุมควำมชืน้ให้เหมำะสมกำรคดัแยก
เมลด็ท่ีเสียออกไปรวมถงึกำรรักษำสภำพแวดล้อมและวิธีกำรเก็บรักษำผลผลิตให้เหมำะสม 

 
บทที่ 2 

 
ความเป็นพษิของสารตกค้าง 

 

  กลไกของกำรเกิดพิษของสำรหรือยำ จะมุ่งเน้นไปท่ีอวยัวะหลกัท่ีเป็นต ำแหน่งเป้ำหมำยในกำร

ออกฤทธ์ิของสำรหรือยำนัน้ ๆ ทัง้นีเ้น่ืองจำกอวยัวะต่ำง ๆ ประกอบขึน้ด้วยเซลล์ท่ีต่ำงชนิดกัน กระบวนกำรทำง

ชีวเคมี บทบำทหน้ำท่ีทำงสรีรวิทยำ กำรตอบสนองทำงเภสชัวิทยำ และพิษวิทยำก็แตกต่ำงกันไปด้วย กลไกกำร

เกิดพิษตำมระบบอวยัวะหลกัมีดงันี ้

  1. พิษตอ่ตบั (Hepatotoxicity) 

  2. พิษตอ่ไต (Nephrotoxicity) 

  3. พิษตอ่ปอดและระบบหำยใจ (Pulmonary Toxicity) 

  4. พิษตอ่ระบบประสำท (Nervous System Toxicity) 

  5. พิษตอ่ระบบสืบพนัธุ์ (Reproductive System Toxicity) 

 
พษิต่อตับ (Hepatotoxicity) 

  ตบัจดัเป็นอวยัวะท่ีมีควำมเสี่ยงสูงต่อควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดจำกกำรได้รับสำรพิษ โดยเฉพำะ

เมื่อร่ำงกำยได้รับผ่ำนทำงระบบทำงเดินอำหำร เน่ืองจำกตบัมีหน้ำท่ีหลกัในกำรเมตำโบไลซ์สำรพิษต่ำง ๆ โดย

อำศยัเอมไซม์ในกลุม่ cytochrome P450  

ชนิดของควำมเสียหำยท่ีตบั (Type of liver injury) 

  ชนิดของควำมเสียหำยขึน้อยู่กบัชนิดของสำร ลกัษณะของกำรได้รับ (ปริมำณสูงโดยเฉียบพลนั 

หรือปริมำณน้อยเป็นระยะเวลำนำน) ควำมรุนแรงของควำมเป็นพิษ 

  1. Fatty Liver เป็นสภำพท่ีเซลตบัมีกำรสะสมไขมนัมำกผิดปกติ ซึง่เกิดจำกควำมผิดปกติในกำร

สงัเครำะห์ท่ีไลโปโปรตีนท่ีท ำหน้ำท่ีขนส่งไขมนัผ่ำนเย่ือหุ้มเซล หรือเนือ้เย่ือไขมนัมีกำรปลดปล่อยกรดไขมนัอิสระ

ออกมำมำกเกินไป หรือกระบวนกำรส่งผ่ำนไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งท ำหน้ำท่ีร่วมกบัไลโปโปรตีนในกำรขนส่งไขมนัจำก

ตบัสูพ่ลำสมำเกิดควำมบกพร่องขึน้ 

  2. Necrosis เป็นสภำพท่ีเซลเกิดกำรเสื่อมสลำย และตำยในท่ีสุด กำรตำยของเซลล์แบบ 

Necrosis มกัพบในกรณีท่ีมีควำมเสียหำยแบบเฉียบพลนั อำจจะเกิดเฉพำะท่ีหรือเกิดทัว่ทัง้กลีบตบั ไปกระตุ้นให้

เกิดปฏิกิริยำ lipid peroxidation น ำไปสู่ควำมเสียหำยของเย่ือบุเซลล์ กำรเสียสมดุลของแคลเซียม โซเดียม และ

โปแตสเซียมไอออน และกำรบกพร่องในกำรสงัเครำะห์โปรตีน เป็นต้น 
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รูปท่ี 6  แสดงลกัษณะกำรตำยของเซลล์แบบ Necrosis และ Apoptosis 

 

  กำรเกิดพยำธิสภำพของเนือ้ตำยแบบเฉพำะท่ี อำจไม่ส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อกำรท ำหน้ำท่ีของ

ตบั เน่ืองจำกตบัเป็นอวยัวะท่ีสำมำรถสร้ำงเซลล์ใหม่ขึน้ทดแทนเซลล์ท่ีตำยแล้วได้ แตก่ำรเกิดเนือ้ตำยเป็นบริเวณ

กว้ำงนัน้อำจท ำให้ตบัเสียหำยรุนแรงเกินกวำ่จะซอ่มแซม และอำจสง่ผลให้เกิดสภำพตบัล้มเหลวได้  

  Apoptosis หรือ Programmed Cell Death เป็นกำรตำยของเซลล์ท่ีถูกควบคมุโดยกระบวนกำร

ทำงชีววิทยำ เพ่ือถ่วงดลุกบักระบวนกำรเจริญเติบโตและกำรแบ่งตวัของเซลล์ ลกัษณะของ apoptosis cell นัน้จะ

แตกตำ่งจำก necrosis cell (รูปท่ี 1) เซลล์ท่ีตำยแบบ apoptosis จะมีกำรแตกหกัของดีเอน็เอ สำรพิษสว่นใหญ่มกั

เหน่ียวน ำท ำให้เซลล์ตำยได้ทัง้ในแบบ apoptosis และ necrosis 

  Cholestasis เป็นสภำพท่ีกำรไหลของน ำ้ดีถกูปิดกัน้ เกิดกำรคัง่ของเกลือน ำ้ดี และบิลิรูบิน ท ำให้

เกิดอำกำรดีซ่ำน ยำหลำยชนิด เช่น sulfanilamide estradiol สำมำรถเหน่ียวน ำอำกำร cholestasis ได้ โดยกลไก

ท่ีท ำให้เกิดกำรปิดกัน้ของท่อน ำ้ดีนัน้เช่ือว่ำส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรท่ีเซลล์ตับหรือเซลล์บุท่อน ำ้ดี  มี membrane 

permeability เปลี่ยนแปลงไป 

  Cirrhosis กำรเกิดตบัแข็งเป็นควำมเสียหำยท่ีค่อนข้ำงรุนแรง โดยมีกำรสะสมของเส้นใยคอลลำ

เจนไปทัว่เนือ้เย่ือของตบั ท ำให้สภำพกำรไหลเวียนของโลหิตเกิดควำมติดขดั กระบวนกำรเมตำบอลิซมึและกลไก

กำรท ำลำยสำรพิษเกิดควำมบกพร่อง ในท่ีสุดเกิดสภำพตบัล้มเหลว โดยมำกแล้วกำรเกิดตบัแข็งมกัมีสำเหตุมำ

จำกสำรเคมีท่ีก่อพิษเรือ้รัง เช่น สรุำ 
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  Hepatitis เป็นกำรอกัเสบของตบัท่ีนอกจำกจะมีสำเหตมุำจำกกำรติดเชือ้ไวรัสแล้ว บำงครัง้อำจ

เกิดจำกได้รับยำหรือสำรเคมีบำงกลุม่ เช่น กลุม่ NSAIDs ท่ีมีกำรใช้กนัอย่ำงแพร่หลำย 

  Carcinogenesis กำรเกิดมะเร็งตบั สำรพิษจำกเชือ้รำเป็น aflatoxinสำมำรถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งตบัได้ 

 
ตำรำงท่ี 8  ตวัอย่ำงของสำรพิษท่ีเป็นอนัตรำยตอ่ตบัและลกัษณะของควำมเสียหำยท่ีเกิด 

 

   
Necrosis and Fatty liver 
   Carbon tetrachloride 
   Chloroform 
   Trichloroethylene 
Tetrachloroethylene 
Bromobenzene 
Thioacetamide 
Ethionine 
 

 
Dimethylnitrosamine 
Cyclohexamide 
Tetracycline 
Acetaminophen 
Mitomycin 
Puromycin 
Tannic acid 

 
Phosphorous 
Beryllium 
Allyl alcohol 
Galactosamine 
Azaserine 
Aflatoxin 
Pyrrolizidine alkaloids 

Cholestasis (drug-induced) 
   Chlorpromazine 
Promazine 
Thioridazine 
Mepazine 
Amitriptline 
 

 
Tmipramine 
Diazepam 
Methandrolone 
Mestranol 
Estradiol 

 
Carbarsone 
Chlorthiazide 
Methimazole 
Sulfanilamide 
Phenindione 

Hepatitis (drug-induced) 
Iproniazid 
   Isoniazid 
   Imipramine 
   6-Mercaptopurine 
 

 
Methoxyfluorane 
Papaverine 
Phenylbutazone 
Cholchicine 

 
Halothane 
Zoxazolamine 
Indomethacin 
Methyldopa 

Carcinogenesis (experimental animals)  
Aflatoxin B1 
Pyrrolizidine alkaloids 
Cycasin 
Safrole 
 

Dimethylbenzanthracene 
Dialkyl nitrosamines 
Polychlorinated biphenyls 
Vinyl chloride 

Acetylaminofluorene 
Urethane 
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พษิต่อไต (Nephrotoxicity) 

  ถึงแม้ว่ำไตจะเป็นอวัยวะขนำดเล็กเมื่อเทียบกับตับ และน ำ้หนักของไตทัง้สองข้ำงนัน้นับเป็น

สดัสว่นไมถ่งึ 1% ของน ำ้หนกัมวลสำรของร่ำงกำย ปริมำณเลือดท่ีไหลผ่ำนเข้ำสูไ่ตนัน้คิดเป็นปริมำณถึง 25% ของ 

cardiac output ในแต่ละครัง้ ดงันัน้ โอกำสท่ียำหรือสำรเคมีท่ีอยู่ในกระแสเลือดจะผ่ำนเข้ำสู่ไตนัน้จึงมีมำก และ

จำกกำรท่ีไตมีหน้ำท่ีหลกัในกำรดูดเกลือและน ำ้กลบัโดยอำศยักลไก glomerular filtration ท ำให้สำรท่ียงัคงอยู่ใน

ท่อไตมีควำมเข้มข้นมำกขึน้จนถงึระดบัท่ีอำจเป็นพิษได้ 

ตวัอย่ำงของสำรพิษท่ีเป็นอนัตรำยตอ่ไต 

  โลหะหนกั เช่น แคดเมียม ตะกัว่ ปรอท จดัเป็นกลุม่ของโลหะหนกัท่ีมีพิษตอ่ไตอย่ำงสงู ถ้ำได้รับ

สำรโลหะหนกัในปริมำณมำกจะส่งผลให้เกิดสภำพเนือ้ตำยท่ีไต ปัสสำวะล ำบำก ค่ำ blood urea nitrogen (BUN) 

เพ่ิมสงูขึน้ และอำจตำยในท่ีสดุ เช่น  

ตะกัว่จะถกูดดูซมึเข้ำสูเ่ซลล์ของท่อไตสว่นต้นในรูป Pb2+ซึง่เมื่ออยู่ในเซลล์แล้ว Pb2+จะท ำให้เกิด

ควำมเสียหำยและขดัขวำงกำรท ำหน้ำท่ีของไมโตคอนเดรีย สง่ผลกระทบต่อกำรท ำหน้ำท่ีดดูซมึสำรกลบัของเซลล์

บทุ่อไต 

ปรอท ในรูป Hg2+จะออกฤทธ์ิโดยตรงท่ีเย่ือหุ้ มเซลล์ของท่อไตส่วนต้นโดยจับกับ sulfhydryl 

groups ของเอนไซม์ท่ีอยู่ตำมเย่ือบุเซลล์ ท ำให้กำรดูดกลบัของโซเดียมถูกขัดขวำงและเกิดกำรขับน ำ้ออกจำก

ร่ำงกำยมำกขึน้ 

Aminoglycosides เป็นกลุ่มยำปฏิชีวนะจ ำพวก streptomycin, neomycin, kanamycin และ 

gentamicin ซึ่งมีพิษต่อไตทัง้ในมนุษย์และสตัว์ หำกได้รับในปริมำณสูง ๆ หรือได้รับติดต่อกันเป็นเวลำนำน จำก

คุณสมบัติทำงเคมีท่ีมีส่วนเป็นขัว้ประจุบวกท ำให้ aminoglycosidesเข้ำจับกับส่วนท่ีเป็นประจุลบของเย่ือหุ้ มของ

เซลล์ท่อไตสว่นต้น  เม่ือมีกำรสะสมเพ่ิมมำกขึน้ท ำให้เกิดกำรฉีกขำดของไลโซโซม และมีกำรปล่อยเอนไซม์ท่ีมีฤทธ์ิ

ย่อยสลำยออกมำท ำอนัตรำยตอ่เซลล์และเนือ้เย่ือ เกิดสภำพเนือ้ตำยตำมมำในท่ีสดุ 

 
ตำรำงท่ี 9 แสดงตวัอย่ำงของ Nephrotoxic Therapeutic Agents 
 

   
Antibiotics/ Antivirals 
   Aminoglycosides 
β-Lactams 
Vancomycin 
 
Antineoplastics 
Cisplatins 
   Methotrexate 

 
Sulfonamides 
Demeclocycline 
 
 
 
Nitrosureas 
 

 
Amphotericin B 
Polymyxin B, E 
 
 
 
Mitomycin C 
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Analgesics/ Antiinflammatory 
   Acetaminophen 
 
CNS/ Anesthetics 
Enflurane 
 
Diuretics 
   Organic mercurial 
 
Immunosuppressants 
   Cyclosporine A 
 
Radiocontrast Agents 
Diatrizoates 
 

 
 
NSAIDs 
 
 
Methoxyflurane 
 
 
 
 
 
d-Penicillamine 
 
 
 
Iodohippurates 

 
 
 
 
 
Lithium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iodothalamates 

 
พษิต่อปอดและระบบหายใจ (Pulmonary Toxicity) 

  พิษต่อระบบหำยใจมักเน้นไปท่ีปอด ซึ่งเป็นอวัยวะหลักท่ีท ำหน้ำท่ีแลกเปลี่ยนก๊ำซระหว่ำง

ออกซิเจนและคำร์บอนไดออกไซด์ เน่ืองจำกปอดเป็นอวยัวะท่ีมีพืน้ผิวปริมำณมำกท ำให้มีโอกำสสมัผสัและได้รับ

สำรพิษตำ่ง ๆ ท่ีปะปนมำในอำกำศโดยตรง 

  ชนิดของควำมเสียหำยท่ีปอด (Types of Toxic Responses) 

  สำรหลำยชนิดเป็นพิษและท ำอนัตรำยต่อเนือ้เย่ือปอด โดยลกัษณะควำมเสียหำยท่ีเกิดกบัเซลล์

และลกัษณะของกำรซอ่มแซมท่ีเกิดขึน้อำจมีรูปแบบท่ีไมห่ลำกหลำยนกั อำจจดัเป็นกลุม่ได้ ดงันี ้

  Irritation กำรระคำยเคือง มกัพบได้บ่อย ๆ โดยเกิดขึน้เน่ืองจำกกำรได้รับไอของสำรเคมีหรือก๊ำซ

จ ำพวกแอมโมเนียหรือก๊ำซคลอรีน ท ำให้เกิดกำรตีบแคบของท่อทำงเดินอำกำศภำยในปอด ตำมด้วยสภำพกำร

บวมน ำ้ และกำรติดเชือ้ซ ำ้ซ้อนได้ 
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ตำรำงท่ี 10 ตวัอย่ำงของสำรพิษจำกแหลง่อตุสำหกรรมและลกัษณะของควำมเสียหำยท่ีพบท่ีปอด 

Toxicant Source Damage 
Aluminum dust 
 
Ammonia 
 
Arsenic 
 
Asbestos 
Berryllium 
Cadmium oxide 
 
Chlorine 
 
Chromium 
 
Coal dust 
Hydrogen fluoride 
 
Iron oxides 
 
Nickel 
 
Nitrogen oxides 
Ozone 
Phosgene 
Silica 
Sulfur dioxide 
 
Talc 
Tetrachloroethylene 

Ceramics, paints, fireworks, 
   Electrical good 
Manufacture of fertilizers, 
   explosives, ammonia 
Manufacture of pesticides, glass, 
   pigments, alloys 
Mining, construction, shipbuilding 
Ore extraction, ceramics, alloys 
Welding, smelting, manufacture 
   of electronics, alloys, pigments 
Manufacture of pulp and paper, 
   plastics, chlorinated chemicals 
Manufacture of or compounds, 
   paint pigments 
Coal mining 
Manufacture of chemicals, plastics, 
   photographic film, solvents 
Welding, steel manufacturing, 
   mining, foundry work 
Nickel extraction and smelting, 
   electroplating 
Welding, explosive manufacturing 
Welding, bleaching, deodorizing 
Production of pesticides, plastics 
Mining, quarrying, farming 
Bleaching, refrigeration, fumigation 
   coal combustion 
Rubber industry, cosmetics 
Dry cleaning, metal degreasing 

Fibrosis 
 
Irritation 
 
Lung cancer, bronchitis 
 
Asbestosis, lung cancer 
Fibrosis, lung cancer 
Emphysema 
 
Irritation 
 
Lung cancer 
 
Fibrosis 
Irritation, edema 
 
Fibrosis 
 
Nasal cancer, 
   lung cancer, edema 
Emphysema 
Emphysema 
Edema 
Fibrosis (silicosis) 
Irritation 
 
Fibrosis 
Edema 
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  Cell Necrosis ควำมเสียหำยชนิดรุนแรงท่ีเกิดกบัเซลล์ท่ีท ำหน้ำท่ีบทุ่อทำงเดินอำกำศอำจท ำให้ 

cell permeability เพ่ิมขึน้และเซลล์ตำยในท่ีสดุ 

  Fibrosis  หรือสภำพกำรเกิดคอลลำเจน (collagenous tissue) สอดแทรกอยู่กบัเนือ้เย่ือปอดจน

อำจสง่ผลให้กำรท ำหน้ำท่ีในกำรแลกเปลี่ยนก๊ำซของปอดเกิดควำมเสียหำย 

  Emphysema สภำพกำรโป่งพองของถุงลมท่ีเกิดขึน้ร่วมกับควำมเสียหำยและกำรสญูเสียเนือ้ท่ี

พืน้ผิวท่ีใช้ในกำรแลกเปลี่ยนก๊ำซ ส่งผลท ำให้ปอดขยำยใหญ่และไม่สำมำรถท ำหน้ำท่ีได้ตำมปกติ สำรพิษหลำย

ชนิดรวมทัง้กำรสบูบหุร่ี 

  Allergic responses เป็นกำรตอบสนองในลกัษณะของอำกำรแพ้ต่อสำรหลำย ๆ ชนิด เช่น ผง

ฝุ่ น สปอร์ของเชือ้รำ  สำรเคมีและจลุชีพ เป็นต้น โดยมำกจะพบพยำธิสภำพของกำรตีบแคบของถงุลม  

  Cancer กำรเกิดมะเร็งปอดมกัมีสำเหตจุำกกำรได้รับสำรก่อมะเร็งเป็นเวลำนำน เช่น มะเร็งของ

เนือ้เย่ือปอด มะเร็งของเซลล์ท่ีปกคลมุผิวปอด 

   
พษิต่อระบบประสาท (Nervous System Toxicity) 

  ระบบประสำทเป็นระบบท่ีมีควำมสลับซับซ้อน  ประกอบขึน้ด้วยส่วนท่ีเป็นสมอง ไขสันหลัง 

เส้นประสำท รวมทัง้อวัยวะรับควำมรู้สึกต่ำง ๆ ท ำหน้ำท่ีหลักในกำรควบคุมกำรท ำงำนของระบบต่ำง ๆ ของ

ร่ำงกำย สำรท่ีเป็นพิษต่อระบบประสำทอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยท่ีระบบโครงสร้ำงหรือขัดขวำงกำรท ำหน้ำท่ี

ของระบบประสำท โดยอำศยักลไกหลำยกลไก เป็นกำรรบกวนกระบวนกำรสงัเครำะห์โปรตีน สำมำรถส่งผลให้มี

กำรผลิตสำรสื่อประสำทลดลง และสมองท ำงำนผิดปกติ หรือสำรพิษอำจท ำให้กำรไหลผ่ำนเข้ำ - ออก ของโซเดียม 

หรือโปแตสเซียมท่ี cell membrane มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ท ำให้กำรสง่กระแสประสำทเกิดควำมขดัข้องได้  เป็นต้น 

  โดยทั่วไปอำจจ ำแนกควำมผิดปกติของกำรท ำหน้ำท่ีของระบบประสำทภำยหลังจำกได้รับ

สำรพิษ neurotoxicantได้ดงันี ้

  1. ควำมผิดปกติของระบบ reflex เช่น ระบบ reflex ถกูกระตุ้นภำยหลงักำรได้รับ strychnine ซึง่

เกิดขึน้เน่ืองจำกไปขัดขวำงกำรท ำหน้ำท่ีของ glycine ซึ่งเป็น inhibitory neurotransmitter ของ spinal reflex 

system สง่ผลท ำให้ควำมสำมำรถในกำรควบคมุ reflex สญูเสียไป จะมีอำกำรชกั 

  2. กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรผ่ำนเข้ำ – ออก ของไอออนบริเวณเย่ือหุ้มเซลล์ประสำท 

เช่น กำรเสียสมดุลของโซเดียม และโปแตสเซียมภำยหลงักำรได้รับดีดีที หรือ pyrethrinsท ำให้เซลล์ประสำทถูก

กระตุ้นได้ง่ำยขึน้ 

  3. กำรยับยัง้กำรท ำหน้ำท่ีของเอนไซม์ท่ีท ำหน้ำท่ีควบคุมระดับของสำรสื่อประสำท  เช่น กำร

ยับยัง้เอนไซม์ cholinesterase โดยยำฆ่ำแมลงกลุ่มออแกนโนฟอสเฟต ท ำให้มีกำรสะสมของสำรสื่อประสำทท่ี

ปลำยประสำทมำกผิดปกติ 
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ตำรำงท่ี 11 ตวัอยำ่งของสำรพิษและต ำแหน่งของกำรออกฤทธ์ิในระบบประสำท 
 

 Nerve cell body toxicants 
   Mercury compounds 
   Manganese 
   Aluminum 
   Glutamate 
   Cyanide 
Domoic acid 
   MPTP 
   Lead 
Myelin toxicants 
   Hexachlorophene 
Triethyl tin (TET) 
   Lead 
   Tellurium 

Axonal toxicants 
n-Hexane 
   Carbon disulfide 
Taxol 
   Colchicine 
   Acrylamide 
Pyrethroids 
Neurotransmitter toxicants 
   Nicotine 
Organophosphorus compounds 
Carbamate insecticides 
   Amphetamines 
   Cocaine 
   Excitatory amino acids 

 

 
พษิต่อระบบสืบพันธ์ุ (Reproductive System Toxicity) 

  สำรพิษท่ีก่ออนัตรำยแก่ระบบสืบพนัธุ์อำจออกฤทธ์ิลอกเลียนแบบกำรท ำงำนของฮอร์โมนเพศ 

หรือขัดขวำงท่ีขัน้ตอนต่ำง ๆ ของกระบวนกำรสืบพันธุ์  เช่น ผ่ำนทำงระบบประสำทส่วนกลำง ท ำให้กำรหลัง่ของ

ฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกบักำรท ำงำนของระบบสืบพนัธุ์ผิดปกติไป 

 

ตำรำงท่ี 12 ตวัอย่ำงของสำรพิษท่ีสง่ผลกระทบตอ่กำรท ำหน้ำท่ีของระบบสืบพนัธุ์ในเพศผู้และเพศเมีย 
 

 Affected Function Toxicant 
 Male fertility 

   Spermatogenesis 
 
 
 
   Testicular degeneration 
   Secondary sexual traits 
 

Female fertility 
   Oogenesis or estrus cycle 

 
Antineoplastic drugs (alkylating agents) 
Chlorinated napthalenes 
Cottonseed (gossypol) 
Astragalus species (swainsonine, locoweed) 
Cadmium 
Estrogens (estradiol, zearalenone) 
 

 
Androgens (e.g., testosterone) 
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      suppression 
 
 
 
 
 

Early embryonic death or 
   Prevention of implantation 
 
 
 
 

Abortion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prolonged gestation 
 
 

Agalactia 
 
 

Developmental or teratogenic 
   effects 

Astragalus species 
Estrogens (benzene hexachloride, coumesterol, 
   Estradiol, o,p-DDT, zearalenone) 
Estrus-synchronizing drugs 
Progesterone 
 

Ammonia nitrogen from high dietary nitrogen 
Astragalus species 
Estrogen (swine) 
Lead 
Veratrumcalifornicum (false hellebore) 
 

Astragalus species 
Carbon monoxide 
Corticosteroids  
Dicumarol 
Fumonisins 
Gutierrezia species (broom snakeweed) 
Iva augustifolia (sumpweed) 
Lead 
Lupinus species (lupine, bluebonnet) 
Nitrate/ nitrite 
Pinus ponderosa (ponderosa pine) 
Selenium 
Veratrumcalifornicum (false hellebore) 
 

Acremoniumcoenophialum infection of fescue pastures 
Veratrumcalifornicum(false hellebore) 
 

Acremoniumcoenophialum infection of fescue pastures 
Claviceps species (ergot alkaloids) 
 

Acremoniumcoenophialum infection of fescue pastures 
Astragalus species 
Conium maculatum (poison hemlock) 
Halogenated dioxins 
Mercury (organic alkyl mercury) 
Nicotiana species (tobacco) 
Pinus ponderosa 
Selenium 
Veratrumcalifornicum 
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บทที่ 3 

 
การก าหนดตัวอย่างที่ต้องเฝ้าระวังในสินค้าปศุสัตว์ 

 
วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรวำงแผนกำรเก็บตัวอย่ำงหำสำรตกค้ำงในสัตว์ชนิดต่ำง  ๆตำม 

Council DIRECTIVE 96/23/ ECในสตัว์ปีกและสกุร 
 

สัตว์ปีกจ ำนวนตวัอย่ำงต้องเก็บอย่ำงน้อย 100 ตวัอย่ำง ในกรณีท่ีก ำลงักำรผลิต 200 ตนัต่อปี 

ในกรณีอตัรำกำรผลิตของสตัว์ปีก มำกกวำ่ 5,000 ตนั ต้องเก็บตวัอย่ำง ดงันี ้

  กลุม่ A เก็บ 50% ของจ ำนวนตวัอย่ำงทัง้หมด โดยจ ำนวน 1 ใน 5 ของกลุม่ A ต้องเก็บตวัอย่ำงท่ี

ฟำร์ม 

  กลุม่ B เก็บ 50% จะต้องประกอบด้วย กลุม่ B1เก็บ 30% , B2เก็บ 30% และ B3เก็บ 10% 

 

สุกรจ ำนวนตัวอย่ำงท่ีเก็บในแต่ละปีต้องมีจ ำนวน 0.05% ของสุกรท่ีเข้ำโรงฆ่ำปีท่ีแล้ว แบ่ง

ออกเป็น 

  กลุ่ม A เก็บ 0.02% เก็บท่ีฟำร์มและโรงฆ่ำสตัว์ ตวัอย่ำงท่ีเก็บท่ีฟำร์มขึน้อยู่กบัจ ำนวนสกุรที่เข้ำ

โรงฆ่ำ ซึง่เป็นสดัสว่นเก็บ 1 ฟำร์มตอ่สกุรท่ีเข้ำฆ่ำ 100,000 ตวัตอ่ปี 

  กลุม่ B  เก็บ 0.03% จะต้องประกอบด้วยกลุ่ม B1เก็บ 30% , กลุ่ม B2 เก็บ 30% , กลุ่ม B3เก็บ 

10% 

 

ตำม Council DIRECTIVE97/747/ ECในน ำ้ผึง้และไข่ 

 

  น า้ผึง้ จ ำนวนตัวอย่ำงท่ีเก็บ ต้องเก็บ 10 ตัวอย่ำงต่อปริมำณผลผลิตน ำ้ผึง้ 300 ตันต่อปี ใน

จ ำนวน 3,000 ตนัแรก และหลงัจำกนัน้ เพ่ิมเป็น 1 ตวัอย่ำงตอ่ปริมำณ 300 ตนั แบ่งออกเป็น 

  กลุม่ B1 และ B2cเก็บ 50% ของตวัอย่ำงทัง้หมด 

  กลุม่ B3a  B3bและ B3cเก็บ 40% ของตวัอย่ำงทัง้หมด 

   

  ไข่จ ำนวนตวัอย่ำงท่ีเก็บ ต้องเก็บ 1 ตวัอย่ำง (ประกอบด้วยไข่อย่ำงน้อย 12 ฟอง) ต่อปริมำณ

ผลผลิตไข่ 1,000 ตนัตอ่ปี และอย่ำงน้อย 200 ตวัอย่ำง แบ่งออกเป็น  

  70% ของตวัอย่ำง ต้องเก็บเพ่ือตรวจ กลุม่ A6 B1 และ B2b 

  30% ของตวัอย่ำง ต้องเก็บเพ่ือตรวจ กลุม่ B3a 
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กำรก ำหนดจ ำนวนตวัอย่ำงเพ่ือใช้ในกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำง 

  สตัว์ปีก ประกอบด้วย ไก่เนือ้และเป็ดเนือ้ สำมำรถค ำนวณตวัอย่ำงได้โดยกำรน ำข้อมลูกำรผลิต

ของปีท่ีผ่ำนมำมำค ำนวณตวัอย่ำง เช่น จดัท ำแผนปี 2554 ต้องน ำข้อมลูกำรผลิตของปี 2553 มำค ำนวณตวัอย่ำง

ในปี 2553 มีกำรเลีย้งไก่เนือ้988 ล้ำนตวั (ข้อมูลจำกส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์) มีน ำ้หนักเฉลี่ย 2.3 

กิโลกรัม/ตัว คิดเป็นจ ำนวนน ำ้หนักท่ีผลิตทัง้หมด โดยค่ำ yield ในสัตว์ปีกคิดเป็น 63% ดังนัน้ จะได้สูตรกำร

ค ำนวณ ดงันี ้

ปริมำณผลผลิต เพ่ือกำรบริโภค = จ ำนวนตวั x น ำ้หนกัเฉลี่ย x % yield 

และผลลพัธ์ท่ีได้จะมำเข้ำตำรำงสตูรของกำรค ำนวณ จ ำนวนตวัอย่ำงของสำรตกค้ำงท่ีท ำกำรตรวจของสภำพยุโรป 

 

  สกุร ใช้สตูรเดียวกนักบัสตัว์ปีก โดยคิดน ำ้หนกัเฉลี่ย 100 กิโลกรัม/ตวั คิดคำ่ yield 75% 

 

  น ำ้ผึง้ ใช้ข้อมลูปริมำณกำรผลิตจำกกรมสง่เสริมกำรเกษตร และน ำมำเข้ำสตูรค ำนวณ 

 

  ไข่ไก่และไข่นกกระทำ ใช้ข้อมูลกำรผลิตจำกส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสตัว์ กรมปศสุตัว์ 

และน ำมำเข้ำสตูรค ำนวณจ ำนวนตวัอย่ำงของสำรตกค้ำง กำรผลิตไข่นกกระทำ ใช้ประมำณกำร 10% ของไข่ไก่ 

เน่ืองจำกผลผลิตในประเทศมีน้อย 

 

ตำรำงท่ี 13  แสดงกำรเก็บตวัอย่ำงเพ่ือตรวจหำสำรตกค้ำงของ กลุม่ A และB แยกตำมชนิดสตัว์ และผลิตภณัฑ์ 

ประเภทของ
สำรตกค้ำง 

โค แพะ แกะ 
สกุร ม้ำ 

สตัว์ปีก สตัว์น ำ้ นม ไข่ น ำ้ผึง้ 

A1 x x x    
2 x x     
3 x x x    
4 x x     
5 x x     
6 x x x x x  
       

B1 x x x x x x 
2a x x x x   
b x x   x  
c x x    x 
d x      
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e x x  x   
f       

3a x x x x x x 
b x   x  x 
c x x x x  x 
d x x x x   
e   x    
f       
       

 

 
การเลือกพืน้ที่ในการเฝ้าระวัง เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายในการเฝ้าระวังสารตกค้าง 

  กลุม่ A เน่ืองจำกห้ำมตรวจพบ (zero tolerance)จงึเก็บที่ฟำร์มและโรงฆ่ำสตัว์ 

  กลุ่ม B มีกำรก ำหนดค่ำ MRL สำมำรถใช้ในฟำร์มได้แต่ต้องมีระยะเวลำพักใช้  (withdrawal 

period)  ดงันัน้ จะเก็บท่ีโรงฆ่ำสตัว์เป็นหลกั 

กำรคดัเลือกพืน้ท่ีของฟำร์มในกำรเก็บตวัอย่ำงตรวจสำรตกค้ำงแตล่ะชนิด 

  จะพิจำรณำจำกสดัสว่นจ ำนวนฟำร์มมำตรฐำนและปริมำณสตัว์ในแตล่ะ สสอ. และจงัหวดั และ

ประวัติกำรตรวจพบสำรตกค้ำง เช่น เบต้ำอะโกนิสท์ ในสุกร หำกค ำนวณจ ำนวนตัวอย่ำงท่ีต้องกำรเก็บ 500 

ตวัอย่ำง มีกำรตรวจพบ 30% ในพืน้ท่ี สสอ.7 ดงันัน้ จดัเก็บใน สสอ.7 150 ตวัอย่ำง และกระจำยลงจังหวดัตำม

สดัสว่นประวตัิกำรตรวจพบของแตล่ะจงัหวดัใน สสอ.7 

กำรคดัเลือกพืน้ท่ีของโรงฆ่ำสตัว์ในกำรเก็บตวัอย่ำงตรวจสำรตกค้ำงแตล่ะชนิด 

  สตัว์ปีกจะจดัเก็บตวัอย่ำงจำกโรงฆ่ำสตัว์เพ่ือกำรสง่ออกเป็นหลกั 

  ในสุกร จะจดัเก็บตวัอย่ำงจำกโรงฆ่ำสตัว์ท่ีมีใบอนุญำตตำมพระรำชบญัญัติควบคมุโรงฆ่ำและ

จ ำหน่ำยเนือ้สตัว์ พ.ศ.2535 (ฆจส.2) 

  โรงฆ่ำสตัว์ปีกเพ่ือกำรส่งออกมีกำรขึน้ทะเบียน EST No. จำกกรมปศสุตัว์ โดยคิดเทียบสดัส่วน

อตัรำกำรผลิตของแต่ละโรงงำน นอกจำกนีย้ังต้องมีกำรบริหำรจัดกำรจ ำนวนตัวอย่ำงท่ีส่งตรวจห้องปฏิบัติกำร 

ดงันัน้ จงึต้องมีกำรจดัล ำดบักำรเก็บตวัอย่ำงในแตล่ะโรงงำนให้มีจ ำนวนและควำมถ่ีท่ีเหมำะสมด้วย 

  กำรเก็บตวัอย่ำงจำกฟำร์มหรือจำกโรงฆ่ำสตัว์ผู้ ท่ีเก็บตวัอย่ำงจะต้องเป็นพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีและ

สง่ตรวจท่ีส ำนกัตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์ ในแตล่ะตวัอย่ำงท่ีเก็บจะตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงเพียง 1 ชนิด

เท่ำนัน้  ได้ก ำหนดแผนในแต่ละเดือนของแต่ละจังหวัดและเขตต่ำง  ๆ ในกำรเก็บสำรตกค้ำงชนิดต่ำง ๆ 
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REGULATORY PROGRAMME FOR CONTROL OF RESIDUES IN FOOD

DATE 20/3/2013

ACCORDING TO 

CODEX 

ALIMENTARIUS

OTHER

MIN PLAN MIN PLAN

A2 ANTITHYROID AGENT 484 484

Clenbuterol Clenbuterol, CC = 0.5

Salbutamol Salbutamol, CC = 0.2

Ractopamine Ractopamine,CC = 0.6

LC-MS/MS BQCLP

No MRL, CC = 0.2 BQCLP

A5 BETA AGONISTS 484 246 484 150 Liver

Zeranol Muscle - LC-MS/MS - -A4 RESORCYLIC ACID LACTONES 484 248 484 150

ELISA - 1 -  - BQCLP

No MRL, CC = 0.2 BQCLP

A3

SYNTHETIC STEROIDS (WITH 

PROSTAGEN, GESTAGENIC OR 

ESTROGENIC ACTIVITY)

484 197 484 100 Dexamethasone Liver

Diethylstilbestrol (DES) Muscle - LC-MS/MS - -

DECISION LIMIT  [μg/kg] LABORATORYFARM SLAUGHTER

A1 STILBENES 484 204 484 100

COMPOUND or 

MARKER RESIDUE

MATRIX 

ANALYSED

SCREENING 

METHOD

CONFIRMATORY 

METHOD

SCREEN.METH. 

 DETECTION 

LIMIT [μg/kg]

CONFIR.METH. 

DETECTION 

LIMIT [μg/kg]

MINIMUM (if production is < 5000 T) 200

PLAN 7,700

GROUP OF SUBSTANCES TO BE MONITORED

NUMBER OF SAMPLES  

National PRODUCTION DATA in TONNES 

(referring to the previous year) 
2,079,000

PRODUCTION DATA in TONNES for calculation 

of SAMPLE NUMBERS.  (referring to previous 

year's production)

2,079,000

NUMBER OF SAMPLES
ACCORDING TO EU 

REQUIREMENTS

COUNTRY Thailand

YEAR OF PLAN IMPLEMENTATION 2013

ANIMAL SPECIES / PRODUCT POULTRY

แผนการเก็บสารตกค้างในสัตว์ปีก ประจ าปี 2556 
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MIN PLAN MIN PLAN

2,322 1,480
B2a ANTHELMINTICS 350 Flubendazole Muscle  - LC-MS/MS  - 1 MRL = 50 BQCLP

Nicarbazin (DNC) 0.2 CC= 225 (MRL = 200) BQCLP
Monensin 0.3 CC= 9 (MRL = 8) BQCLP
Salinomycin 0.4 CC= 6 (MRL = 5) BQCLP
Narasin 0.3 CC= 18 (MRL = 15) BQCLP
Lasalocid acid 0.3 CC= 24 (MRL = 20) BQCLP
Aldicarb 1 MRL = 10
Carbaryl 1 MRL =50
Carbofuran 1 MRL = 100
Methomyl 1 MRL = 20
Propoxur 1 MRL = 50
Bifenthrin 10 MRL = 50
Cyfluthrin 10 MRL = 50
Cypermethrin 10 MRL = 50
cis-Deltamethrin 10 MRL = 100
Fenvalerate 10 MRL = 50
Lambda-Cyhalothrin 10 MRL = 20
Permethrin 10 MRL = 50

B2f SPINOSAD 100 Spinosad Fat - HPLC - 50 MRL = 1,000 BQCLP
1160 390

OCPs:  -

 Aldrin & Dieldrin 3 MRL = 200
 Heptachlor&
 Heptachlor epoxide
 Total Chlordane 3 MRL = 50
 Total DDT 3 MRL = 300
HCB 3 MRL = 200
 BHC - alpha 3 MRL = 200
 BHC - beta 3 MRL = 100
 Lindane 3 MRL = 20
PCBs:
Sum of  PCB 28, 52,
101, 138, 153 and 180

DIOXIN 20 Dioxin Fat - GC-HRMS - 1 pg/g.fat - BQCLP

GC - 3 MRL = 40 ng/g fat BQCLP

100

Fat  - GC  - BQCLP

3 MRL = 200

Fat -

0.5 No MRL BQCLP

B3a + B3c + B3d

B3a
ORGANOCHLORINE COMPOUNDS 

INCLUDING PCBS

140 Phenylbutazone Muscle  - LC-MS/MS  -

Fat Gc - BQCLP

B2e
NON STEROIDAL ANTI-

INFLAMMATORY DRUGS

Muscle - HPLC - BQCLP

PYRETHROIDS 300

B2c

CARBAMATES 90

B2a + B2b + B2c + B2e

B2b ANTICOCCIDIALS 600 Muscle - LC-MS/MS -

CONFIRMATORY 

METHOD

SCREEN.METH. 

 DETECTION 

LIMIT [μg/kg]

CONFIR.METH. 

DETECTION 

LIMIT [μg/kg]

DECISION LIMIT  [μg/kg] LABORATORYFARM SLAUGHTERGROUP OF SUBSTANCES TO BE MONITORED

NUMBER OF SAMPLES  
COMPOUND or 

MARKER RESIDUE

MATRIX 

ANALYSED

SCREENING 

METHOD
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MIN PLAN MIN PLAN

Arsenic AAS 5 ML = 1,000

Cadmium                80
AAS 10 ML = 500

Lead AAS 5 ML = 500

Mercury (100) Direct Mercury Analyzer 1.4 MRL = 10

Aflatoxin B1 0.10 ML = 0.5

Aflatoxin B2 0.10 ML = 0.5

Aflatoxin G1 0.10 ML = 0.5

Aflatoxin G2 0.10 ML = 0.5

2,130 5,570

                                            Abbreviation ;  MRL                    =  Maximum Residue Limit

ML                       =  Maximum Level

BQCLP                =  Bureau of Quality Control of Livestock Products

MNZ-OH             =  Hydroxy-Metronidazole

                                        IPZ-OH                =  Hydroxy-Ipronidazole

HMMNI               =  2-Hydroxymethyl-1-Methyl-5Nitroimidazole

pg/g.fat                   = Picrogram/gram.fat

ng/g.fat                   = Nanogram/gram.fat

GC                       =  Gas  Chromatography

HPLC                  =  High  Performance  Liquid  Chromatography

LC-MS/MS         =  Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry

U                          =  Under validation process

µg/kg                    =  Microgram/kilogram 

- BQCLP

Check calculation of total of minimums

AAS                    =  Atomic Absorption  Spectrometry

ELISA                 =  Enzyme Linked Immunosorbent Assay             

 -  - BQCLP

B3d MYCOTOXINS 90 Liver - HPLC

B3c CHEMICAL ELEMENTS 180 Liver

CONFIRMATORY 

METHOD

SCREEN.METH. 

 DETECTION 

LIMIT [μg/kg]

CONFIR.METH. 

DETECTION 

LIMIT [μg/kg]

DECISION LIMIT  [μg/kg] LABORATORYFARM SLAUGHTERGROUP OF SUBSTANCES TO BE MONITORED

NUMBER OF SAMPLES  
COMPOUND or 

MARKER RESIDUE

MATRIX 

ANALYSED

SCREENING 

METHOD
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REGULATORY PROGRAMME FOR CONTROL OF RESIDUES IN FOOD

DATE 3/12/2555

ACCORDING TO 

CODEX 

ALIMENTARIUS

OTHER

MIN PLAN

Chloramphenicol + Nitrofurans 14 14

CHLORAMPHENICOL 7 Chloramphenicol HONEY  - LC-MS/MS  -  - Action limit = 0.2 BQCLP

NITROFURANS

Nitrofurantoin  AHD CCα = 0.3

Furaltadone AMOZ CCα = 0.2

Furazolidone  AOZ CCα = 0.2

Nitrofurazone  SEM CCα = 0.3

 - BQCLP

DECISION LIMIT  [μg/kg] LABORATORY

A6

7 HONEY  - LC-MS/MS  -

COMPOUND or 

MARKER RESIDUE

MATRIX 

ANALYSED

SCREENING 

METHOD

CONFIRMATORY 

METHOD

SCREEN.METH. 

DETECTION 

LIMIT [μg/kg]

CONFIR.METH. 

DETECTION LIMIT 

[μg/kg]

MINIMUM 133
PLAN 140

GROUP OF SUBSTANCES TO BE MONITORED
NUMBER OF 

National PRODUCTION DATA  - number of animals 

(referring to the previous year) 
13,000

PRODUCTION DATA in TONNES for calculation of 

SAMPLE NUMBERS.  (referring to previous year's 

production)

13,000

NUMBER OF SAMPLES
ACCORDING TO 

EU 

REQUIREMENTS

COUNTRY THAILAND

YEAR OF PLAN IMPLEMENTATION 2013
ANIMAL SPECIES / PRODUCT HONEY

แผนการเก็บสารตกค้างในน า้ผึง้ ประจ าปี 2556 
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MIN PLAN

Sulphonamides HONEY BIOSENSOR LC-MS/MS 25 10 No MRL BQCLP

Streptomycin HONEY - LC-MS/MS - CCα = 10 BQCLP

Tylosin A 5 No MRL BQCLP

Erythromycin 5 No MRL BQCLP

Tetracyclines

  Oxytetracycline 15 No MRL

  Tetracycline 15 No MRL

  Chlortetracycline 15 No MRL

  Doxycycline 15 No MRL

33 48

CARBAMATES 16 Carbaryl HONEY  - LC-MS/MS  - 1 MRL = 10 BQCLP

Cypermethrin 1 MRL = 10

Fluvalinate 1 MRL = 50

Amitraz 15 Amitraz HONEY
53 45

Aldrin & Dieldrin 1 MRL = 100

Heptachlor &

Heptachlor epoxide

Total Chlordane 1 MRL = 2

Total DDT 1 Not Found

15 Coumaphos HONEY  - GC-MS/MS  - 1 MRL = 100

Malathion 1 MRL = 500

B3c CHEMICAL ELEMENTS Cadmium AAS 2 ML = 50

Lead AAS 10 ML = 500

Check calculation of total of minimums 140

Abbreviation ;        AAS               =  Atomic Absorbtion  Spectrometry MRL               =  Maximum Residue Limit
ELISA            =  Enzyme Linked Immunosorbent Assay    ML                 =  Maximum Level
GC-MS/MS     =  Gas Chromatography  Tandem Mass Spectrometry BQCLP           =  Bureau of Quality Control of Livestock Products
LC-MS/MS      =  Liquid  Chromatography  Tandem Mass Spectrometry U                    = Under validation process
μg/kg              =  Microgram/kilogram

B3b ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS BQCLP

15 BQCLP

- GC-MS/MS - BQCLP
1 MRL = 6

GC-MS/MS  - BQCLP

B3a + B3b + B3c

B3a
ORGANOCHLORINE COMPOUNDS 

INCLUDING PCBS
15 HONEY

B2c PYRETHROIDS 17 HONEY  -

HONEY  - LC-MS/MS  - BQCLP

B2c

DECISION LIMIT  [μg/kg] LABORATORY

B1 ANTIBACTERIAL SUBSTANCES 33 33

HONEY  - LC-MS/MS  -

GROUP OF SUBSTANCES TO BE MONITORED
NUMBER OF 

COMPOUND or 

MARKER RESIDUE

MATRIX 

ANALYSED

SCREENING 

METHOD

CONFIRMATORY 

METHOD

SCREEN.METH. 

DETECTION 

LIMIT [μg/kg]

CONFIR.METH. 

DETECTION LIMIT 

[μg/kg]
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REGULATORY PROGRAMME FOR CONTROL OF RESIDUES IN FOOD

DATE 20/3/2013

ACCORDING TO CODEX 

ALIMENTARIUS
OTHER

MIN PLAN

Chloramphenicol + Nitrofurans+ Nitroimidazoles 165 156

CHLORAMPHENICOL 52 Chloramphenicol EGG ELISA LC-MSMS 0.02  - Action Limit = 0.2 BQCLP

NITROFURANS

Nitrofurantoin  AHD Action Limit AHD = 0.1

Furaltadone  AMOZ Action Limit AMOZ = 0.05

Furazolidone AOZ Action Limit AOZ = 0.05

Nitrofurazone  SEM Action Limit SEM = 0.5

Dimetridazole DMZ, CC = 1

Metronidazole MNZ, CC = 1

MNZ-OH MNZ-OH, CC = 2.5

Ipronidazole IPZ, CC = 1.5

IPZ-OH IPZ-OH, CC = 1

Ronidazole RNZ, CC = 2

HMMNI HMMNI, CC = 3

EGG LC-MS/MS  -  - -

CONFIRMATORY 

METHOD

MINIMUM NUMBER IS 200

MATRIX 

ANALYSED

SCREENING 

METHOD

National PRODUCTION DATA  - in TONNES (referring to 

the previous year) 
666,000

PRODUCTION DATA in TONNES for calculation of 

SAMPLE NUMBERS.  (referring to previous year's 

production)

GROUP OF SUBSTANCES TO BE MONITORED

NUMBER OF SAMPLES
ACCORDING TO 

EU 

COUNTRY THAILAND

YEAR OF PLAN IMPLEMENTATION 2013

666,000

PLAN 670
660

ANIMAL SPECIES / PRODUCT EGGS 

COMPOUND or MARKER 

RESIDUE

52

A6

NUMBER OF 

NITROIMIDAZOLES 52

EGG  -

LABORATORY

CONFIR.METH. 

DETECTION LIMIT 

[μg/kg]

SCREEN.METH. 

DETECTION LIMIT 

[μg/kg]

BQCLP -

DECISION LIMIT  [μg/kg]

 -LC-MS/MS

BQCLP

แผนการเก็บสารตกค้างในไข่ไก่ ประจ าปี 2556 
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MIN PLAN

Tetracyclines

  Oxytetracycline 10 MRL = 200

 Tetracycline 10 MRL = 200

  Chlortetracycline 10 MRL = 200

  Doxycycline 10 No MRL

Enrofloxacin EFX, CC = 0.2 BQCLP

Ciprofloxacin CFX, CC = 0.4 BQCLP

Lasalocid acid 2.5 MRL = 150

Nicarbazin (DNC) 2.5 No MRL

Monensin 2.5 No MRL

Salinomycin 2.5 No MRL

Narasin 2.5 No MRL

Aldrin & Dieldrin 1 MRL = 20

Heptachlor &

Heptachlor epoxide

Total DDT 1 MRL = 50

Total chlordane 1 MRL = 5

Lindane 1 MRL = 100

PCBs

Sum of PCB 28, 52, 101

138, 153 and 180

B3e Dyes 100 Canthaxanthin EGG HPLC - 2,000 MRL = 30,000 BQCLP

Check calculation of total of minimums 670  

                                                                      μg/kg              =   Microgram/kilogram

                                                                     GC-MS/MS      =  Gas Chromatography  Tandem Mass Spectrometry                                                                      CC                =  Decision Limit

                                                                     LC-MS/MS      =  Liquid  Chromatography  Tandem Mass Spectrometry                                                                      MRL                 =  Maximum Residue Limit

                         BQCLP            =  Bureau of Quality Control of Livestock Products

B3a ORGANOCHLORINE COMPOUNDS 165 102

CONFIRMATORY 

METHOD

ANTICOCCIDIALS

 -

MATRIX 

ANALYSED

SCREENING 

METHOD
GROUP OF SUBSTANCES TO BE MONITORED

MRL = 20

NUMBER OF 
COMPOUND or MARKER 

RESIDUE

B1

 -

BQCLPEGG  -  -

1

1 MRL = 4

BQCLP

ANTIBACTERIAL SUBSTANCES 165 156

EGG

LC-MS/MS  -

LC-MS/MS  -

EGG

LABORATORY

BQCLP

-

SCREEN.METH. 

DETECTION LIMIT 

[μg/kg]

CONFIR.METH. 

DETECTION LIMIT 

[μg/kg]

DECISION LIMIT  [μg/kg]

B2b

                                                                     U                       =  Under  validation process  

 - LC-MS/MS  - 

GC-MS/MS

165 156 EGG

                         Abbreviation ;                  ELISA             =  Enzyme Linked Immunosorbent Assay    
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REGULATORY PROGRAMME FOR CONTROL OF RESIDUES IN FOOD

DATE 20/3/2013

ACCORDING TO 

CODEX 

ALIMENTARIUS

OTHER

MIN PLAN

Not 

specfied

CHLORAMPHENICOL 5 Chloramphenicol EGG ELISA LC-MSMS 0.02  - Action limit = 0.2 BQCLP

NITROFURANS

Nitrofurantoin AHD Action limit AHD = 0.1

Furaltadone AMOZ Action limit AMOZ = 0.05

Furazolidone AOZ Action limit AOZ = 0.05

Nitrofurazone SEM Action limit SEM = 0.5

Dimetridazole DMZ, CC = 1

Metronidazole MNZ, CC = 1

MNZ-OH MNZ-OH, CC = 2.5

Ipronidazole IPZ, CC = 1.5

IPZ-OH IPZ-OH, CC = 1

Ronidazole RNZ, CC = 2

HMMNI HMMNI, CC = 3

 -  - BQCLPNITROIMIDAZOLES 6 EGG  - LC-MS/MS

EGG  - LC-MS/MS  -  - BQCLP

SCREEN.METH. 

DETECTION 

LIMIT [μg/kg]

CONFIR.METH. 

DETECTION LIMIT 

[μg/kg]

DECISION LIMIT  [μg/kg] LABORATORY

A6

Chloramphenicol + Nitrofurans+ 

Nitroimidazoles
17

6

GROUP OF SUBSTANCES TO BE 

MONITORED

NUMBER OF 
COMPOUND or 

MARKER RESIDUE

MATRIX 

ANALYSED

SCREENING 

METHOD

CONFIRMATORY 

METHOD

NUMBER OF SAMPLES

ACCORDING 

TO EU 

REQUIREMENT

MINIMUM Not specfied

PLAN 66

PRODUCT EGGS (other)

National PRODUCTION DATA  - in TONNES 

(referring to the previous year) 
4980

EU EXPORT DATA in TONNES (referring to 

the previous year)
4980

COUNTRY THAILAND

YEAR OF PLAN IMPLEMENTATION 2013

ANIMAL SPECIES QUAIL

แผนการเก็บสารตกค้างในไข่นกกระทา ประจ าปี 2556 
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MIN PLAN

Tetracyclines

  Oxytetracycline 10 MRL = 200

  Tetracycline 10 MRL = 200

  Chlortetracycline 10 MRL = 200

  Doxycycline 10 No MRL

Enrofloxacin & EFX, CC = 0.2

Ciprofloxacin CFX, CC = 0.4

Lasalocid acid 2.5 MRL = 150

Nicarbazin (DNC) 2.5 No MRL

Monesin 2.5 No MRL

Salinomycin 2.5 No MRL

Narasin 2.5 No MRL
OCPs

Aldrin & Dieldrin 1 MRL = 20

Heptachlor &

Heptachlor epoxide

Total DDT 1 MRL = 50

Total chlordane 1 MRL = 5

Lindane 1 MRL = 100

PCBs:

Check calculation of total of minimums 66

                                         μg/kg                   =   Microgram/kilogram

                                       CC                      =  Decision Limit

BQCLP                  =  Bureau of Quality Control of Livestock Products

MRL                       =  Maximum Residue Limit

Abbreviation ;                 ELISA                 =   Enzyme Linked Immunosorbent Assay    
                                          GC-MS/MS         =   Gas Chromatography  Tandem Mass Spectrometry

                                          LC-MS/MS         =   Liquid  Chromatography  Tandem Mass Spectrometry

                                          U                          =   Under  validation process  

 - BQCLP

1 MRL = 20

Sum of  PCB 28, 52, 

101, 138, 153 and 180
1 MRL = 40

LC-MS/MS  - BQCLP

B3a
ORGANOCHLORINE 

COMPOUNDS 
17

EGG  - GC-MSMS

B2b ANTICOCCIDIALS
Not 

specfied
17 EGG  -

 - BQCLP

EGG  - LC-MS/MS  - - BQCLP

CONFIR.METH. 

DETECTION LIMIT 

[μg/kg]

DECISION LIMIT  [μg/kg] LABORATORY

B1 ANTIBACTERIAL SUBSTANCES
Not 

specfied
15

EGG  - LC-MS/MS

GROUP OF SUBSTANCES TO BE 

MONITORED

NUMBER OF 
COMPOUND or 

MARKER RESIDUE

MATRIX 

ANALYSED

SCREENING 

METHOD

CONFIRMATORY 

METHOD

SCREEN.METH. 

DETECTION 

LIMIT [μg/kg]
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REGULATORY PROGRAMME FOR CONTROL OF RESIDUES IN FOOD
DATE 20/3/2013

OTHER

MIN PLAN

Clenbuterol Drinking water (100) Clenbuterol, CC = 0.5
Salbutamol Liver (50) Salbutamol , CC= 0.2
Ractopamine Lung (50) Ractopamine, CC = 0.6

Chloramphenicol + Nitrofurans+ 

Nitroimidazoles 507 250

CHLORAMPHENICOL 50 Chloramphenicol Muscle ELISA LC-MS/MS 0.05  - Action limit = 0.2 BQCLP

NITROFURANS Drinking water (100) HPLC - 0.3 - -

Nitrofurantoin metabolite AHD Muscle (100)  - LC-MS/MS  -  - Action limit = AHD   = 0.1

Furaltadone metabolite AMOZ Action limit = AMOZ  = 0.05

Furazolidone metabolite AOZ Action limit = AOZ  = 0.05

Nitrofurazone metabolite SEM Action limit = SEM  = 0.5

NITROIMIDAZOLES -

BQCLP

A6

200 BQCLP

A5 BETA AGONISTS 507 200 LC-MS/MS

A4 RESORCYLIC ACID LACTONES 507 -

A3

STEROIDS (WITH 

ANDROGENIC, ESTROGENIC 

OR PROGESTAGENIC 

ACTIVITY)

507 -

A2 THYROSTATS 507 -

LC-MS/MS 1 - BQCLP

SCREEN.METH

. DETECTION 

LIMIT [μg/Kg]

CONFIR.METH. 

DETECTION 

LIMIT [μg/Kg]

LEVEL OF ACTION (i.e. 

conceentration above which a result is 

deemed non-compliant)  [μg/Kg]

LABORATORY

A1 STILBENES 507 - Diethylstilbestrol (DES) Muscle 

GROUP OF SUBSTANCES TO BE 

MONITORED

NUMBER OF 

SAMPLES COMPOUND or 

MARKER RESIDUE

MATRIX 

ANALYSED
SCREENING METHOD

CONFIRMATORY 

METHOD

ACCORDING TO CODEX ALIMENTARIUS

MINIMUM 7,610
PLAN 1519

National PRODUCTION DATA  - 

number of animals (referring to the 

previous year) 

15,220,000.00

PRODUCTION DATA for calculation 

of SAMPLE NUMBERS.  (Number of 

animals (referring to previous year's 

production)

15,220,000

NUMBER OF SAMPLES ACCORDING TO EU REQUIREMENTS

COUNTRY Thailand
YEAR OF PLAN IMPLEMENTATION 2013
ANIMAL SPECIES / PRODUCT SWINE

 
แผนการเก็บสารตกค้างในสุกร ประจ าปี 2556 
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MIN PLAN

Antimicrobial Substances
(screening test)
Tetracyclines -
 Oytetracycline 18  OTC, CCα = 119 (MRL = 100)
 Chlortetracycline 16 CTC, CCα = 123 (MRL = 100)
 Tetracycline 15  TTC, CCα = 118 (MRL = 100)
 Doxycycline 10 DC, CCα = 61 (MRL = 50)
Tylosin A  & 1.4  CCα = 140 (MRL = 100)
Erythromycin A 1.5  CCα = 233 (MRL = 200)
Sulphonamides Muscle (238) Biosensor HPLC 20 5-12  CCα = 106-114 (MRL=100)
Enrofloxacin & 3.5 EFX, CCα = 55 (MRL = 50)
Ciprofloxacin 3.6 CFX, CCα = 54 (MRL = 50)
Neomycin Muscle (100) ELISA - 10 MRL=500
Gentamycin Muscle (70) ELISA - 10 MRL=50
Carbadox & Muscle (25) - LC-MS/MS - 2.5 Action limit = 3
Olaquindox metabolites Liver (24) - LC-MS/MS - 3.5 Action limit = 3
Ampicillin Muscle (30) - LC-MS/MS - MRL=50

1,519 100
Ivermectin Liver - HPLC - - MRL=15

Pyrethroid
 Cypermethrin 10 MRL=200
 Deltamethrin 10 MRL=500
 Fenpropathrin 10 -
 Permethrin 10 MRL=100

1519 170
OCPs:
Aldrin & Dieldrin 3 MRL=200
Heptachlor& 3 MRL=200
Heptachlor epoxide 3 MRL=200
Total Chlordane 3 MRL=50
Total DDT 3 MRL=300
BHC - alpha 3 MRL=200
BHC - beta 3 MRL=100
Lindane 3 MRL=700
HCB 3 MRL=200
PCBs:

DIOXIN 20 Dioxin Fat
Sum of  PCB 28, 52, 101, 

BQCLP

Fat - GC - 3 MRL = 40 BQCLP

B3a + B3b + B3c + B3d

B3a

ORGANOCHLORINE 

COMPOUNDS INCLUDING PCBS
50

Fat - GC -

B2f Other pharmacologically active -

B2e
NON STEROIDAL ANTI-

INFLAMMATORY DRUGS
-

- GC - BQCLP

B2d SEDATIVES -

B2c

CARBAMATES -

PYRETROIDS 50 Fat

- 1 MRL=50 BQCLP

B2a + B2b + B2c + B2d + B2e

B2a ANTHELMINTICS 50
Flubendazole Muscle - LC-MS/MS

LC-MS/MS -

Muscle (62) - LC-MS/MS -

U  - Positive

BQCLP

Muscle (100) - LC-MS/MS -

Muscle (50) -

CONFIR.METH. 

DETECTION 

LIMIT [μg/Kg]

LEVEL OF ACTION (i.e. 

conceentration above which a result is 

deemed non-compliant)  [μg/Kg]

LABORATORY

B1 ANTIBACTERIAL SUBSTANCES 1,519 699

Muscle MA (6- plates)  -

GROUP OF SUBSTANCES TO BE 

MONITORED

NUMBER OF 

SAMPLES COMPOUND or 

MARKER RESIDUE

MATRIX 

ANALYSED
SCREENING METHOD

CONFIRMATORY 

METHOD

SCREEN.METH

. DETECTION 

LIMIT [μg/Kg]
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MIN PLAN

Arsenic AAS 4 MRL=1000

Cadmium AAS 9 MRL=500

Lead AAS 5 MRL=500

100 Mercury Direct Mercury Analyzer 1.4 MRL=10

Aflatoxin B1 0.06 MRL = 0.5
Aflatoxin B2 0.05 MRL = 0.5
Aflatoxin G1 0.05 MRL = 0.5
Aflatoxin G2 0.08 MRL = 0.5

1519
AAS                    =  Atomic Absorption  Spectrometry U                           =  Under validation process

                                                            ELISA                =  Enzyme Linked Immunosorbent Assay             µg/kg                   =  Microgram/kilogram 
GC                       =  Gas  Chromatography CCα                     =  Decision Limit
HPLC                 =  High  Performance  Liquid  Chromatography MRL                    =  Maximum Residue Limit

                                        LC-MS/MS       =  Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry BQCLP               =  Bureau of Quality Control of Livestock Products

HPLC - BQCLP

Check calculation of total of minimums

                                            Abbreviation ;  

B3d MYCOTOXINS 50 Liver -

B3c CHEMICAL ELEMENTS
50

Liver - - BQCLP

CONFIRMATORY 

METHOD

SCREEN.METH

. DETECTION 

LIMIT [μg/Kg]

CONFIR.METH. 

DETECTION 

LIMIT [μg/Kg]

LEVEL OF ACTION (i.e. 

conceentration above which a result is 

deemed non-compliant)  [μg/Kg]

LABORATORY

B3b
ORGANOPHOSPHORUS 

COMPOUNDS
-

GROUP OF SUBSTANCES TO BE 

MONITORED

NUMBER OF 

SAMPLES COMPOUND or 

MARKER RESIDUE

MATRIX 

ANALYSED
SCREENING METHOD
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ตัวอย่าง/ เดือนที่เก็บ

อวัยวะที่เก็บ เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 ตัวอย่าง

อาหาร 4 14 9 1 1 3 3 2 0 37 ม.ค. เก็บตวัอย่างอาหาร สตัว์

กล้ามเนือ้ 24 50 38 8 8 16 20 16 8 188 มี.ค. น า้ดื่ม กล้ามเนือ้ และตบัจาก

อาหาร 2 8 2 0 0 0 1 0 0 13 พ.ค. จากฟาร์ม

กล้ามเนือ้ 10 4 2 0 0 0 0 0 0 16 ก.ค.

ไก่เนือ้ ตบั 20 46 35 8 8 16 20 16 8 177 ก.ย.

เป็ดเนือ้ ตบั 10 5 5 0 0 0 0 0 0 20 พ.ย.

ไก่เนือ้ กล้ามเนือ้ 40 72 44 10 10 20 10 10 10 226 ก.พ.

เป็ดเนือ้ กล้ามเนือ้ 10 6 6 0 0 0 0 0 0 22 เม.ย.

ไก่เนือ้ ตบั 40 70 44 10 10 20 10 10 10 224 มิ.ย.

เป็ดเนือ้ ตบั 10 6 6 0 0 0 0 0 0 22 ส.ค.

อาหาร 8 21 9 2 3 6 6 3 3 61 ต.ค.

น า้ดื่ม 31 86 46 10 12 23 24 12 6 250 ม.ค.

อาหาร 1 3 4 0 0 0 1 0 0 9 มี.ค.

น า้ดื่ม 10 8 12 0 0 0 5 0 0 35 พ.ค.

ไก่เนือ้ กล้ามเนือ้ 26 55 39 4 6 20 24 6 2 182 ก.ค.

เป็ดเนือ้  กล้ามเนือ้ 3 9 5 0 0 0 3 0 0 20 ก.ย.

249 463 306 53 58 124 127 75 47 1,502

A6 

Nitrofurans

ไก่เนือ้

เป็ดเนือ้

Nitrofurans metabolites

รวม

A3 Steroids (Dexamethasone)

A4 Zeranol

A5 Beta - agonists

A1 Diethylstilbestrol

ไก่เนือ้

เป็ดเนือ้

แผนการเก็บตัวอย่างตรวจหาสารตกค้างในสัตว์ปีกของประเทศไทย ปี 2556

ปศุสัตว์เขต 1-9

กลุ่ม สารตกค้าง ชนิดสัตว์
จ านวนตัวอย่างที่เก็บ

รวม หมายเหตุ
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ตัวอย่าง/ เดือนที่เก็บ

อวัยวะที่เก็บ เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 ตัวอย่าง

อาหาร 16 42 25 5 6 10 12 5 4 125 พ.ย. เก็บตวัอย่างอาหาร สตัว์

น า้ดื่ม 38 76 52 12 15 28 30 15 8 274 ก.พ. น า้ดื่ม กล้ามเนือ้ และตบัจาก

กล้ามเนือ้ 24 56 34 6 6 18 18 12 0 174 เม.ย. จากฟาร์ม

อาหาร 2 11 9 2 0 0 1 0 0 25 มิ.ย.

น า้ดื่ม 5 10 6 1 0 0 4 0 0 26 ส.ค.

กล้ามเนือ้ 5 9 6 1 0 0 4 0 0 25 ต.ค.

อาหาร 4 15 6 1 1 3 3 2 0 35 ม.ค.

น า้ดื่ม 12 25 14 2 6 10 10 8 2 89 มี.ค.

กล้ามเนือ้ 20 44 24 4 4 12 12 8 0 128 พ.ค.

อาหาร 1 4 4 0 0 0 1 0 0 10 ก.ค.

น า้ดื่ม 2 3 4 0 0 0 1 0 0 10 ก.ย.

กล้ามเนือ้ 5 6 6 0 0 0 5 0 0 22 ก.พ.

134 301 190 34 38 81 101 50 14 943

383 764 496 87 96 205 228 125 61 2,445

รวม

รวมเก็บทัง้หมด

A6 Chloramphenicol

ไก่เนือ้

เป็ดเนือ้

A6 Nitroimidazoles

ไก่เนือ้

เป็ดเนือ้

แผนการเก็บตัวอย่างตรวจหาสารตกค้างในสัตว์ปีกของประเทศไทย ปี 2556

กลุ่ม สารตกค้าง ชนิดสัตว์
จ านวนตัวอย่างที่เก็บ

รวม หมายเหตุ

ปศุสัตว์เขต 1-9
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ตัวอย่าง / เดือนที่เก็บ

อวัยวะที่เก็บ ปทุมธานี กรุงเทพ ชัยนาท นนทบุรี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ตัวอย่าง

อาหาร  -  - 1  -  - 1 1  -  - 1 4 ม.ค. เก็บตวัอย่างอาหารสตัว์ 

กล้ามเนือ้  -  -  -  -  - 7 8  -  - 9 24 มี.ค. น า้ดื่ม  กล้ามเนือ้ และ

อาหาร  -  -  -  -  -  - 1  -  - 1 2 พ.ค. ตบัจากฟาร์ม

กล้ามเนือ้  -  -  -  -  - 4 5  -  - 1 10 ก.ค.

ไก่เนือ้ ตบั  -  -  -  -  - 8 4  -  - 8 20 ก.ย.

เป็ดเนือ้ ตบั  -  -  -  -  - 4 2  -  - 4 10 พ.ย.

ไก่เนือ้ กล้ามเนือ้  -  -  -  -  - 14 8  -  - 18 40 ก.พ.

เป็ดเนือ้ กล้ามเนือ้  -  -  -  -  - 8 2  -  -  - 10 เม.ย.

ไก่เนือ้ ตบั  -  -  -  -  - 16 8  -  - 16 40 มิ.ย.

เป็ดเนือ้ ตบั  -  -  -  -  - 8 2  -  -  - 10 ส.ค.

อาหาร 1  - 1  -  - 2 1  -  - 3 8 ต.ค.

น า้ดื่ม  -  -  -  - 2 8 7 1 1 12 31 ม.ค.

อาหาร  -  -  -  -  - 1 -  -  -  - 1 มี.ค.

น า้ดื่ม  -  -  -  -  - 6 2  -  - 2 10 พ.ค.

ไก่เนือ้     กล้ามเนือ้  -  -  -  - 1 7 6 1 1 10 26 ก.ค.

เป็ดเนือ้     กล้ามเนือ้  -  -  -  -  - 1 1  -  - 1 3 ก.ย.

1  - 2  - 3 95 58 2 2 86 249

A6 

Nitrofurans

ไก่เนือ้

เป็ดเนือ้

Nitrofurans metabolites

รวม

กลุ่ม

A3 Steroids (Dexamethasone)

A4 Zeranol

A5 Beta - agonists

แผนการเก็บตัวอย่างตรวจหาสารตกค้างในสัตว์ปีกของประเทศไทย ปี 2556

ปศุสัตว์เขต 1

A1 Diethylstilbestrol

ไก่เนือ้

เป็ดเนือ้

รวม หมายเหตุสารตกค้าง
ชนิด

สัตว์

จ านวนตัวอย่างที่เก็บ
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ตัวอย่าง / เดือนที่เก็บ

อวัยวะที่เก็บ ปทุมธานี กรุงเทพ ชัยนาท นนทบุรี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ตัวอย่าง

อาหาร  -  - 1  - 1 4 3 1  - 6 16 พ.ย. เก็บตวัอย่างอาหารสตัว์ 

น า้ดื่ม  -  - 4  -  - 10 10  -  - 14 38 ก.พ. น า้ดื่ม  กล้ามเนือ้ และ

กล้ามเนือ้  -  -  -  -  - 8 4  -  - 12 24 เม.ย. ตบัจากฟาร์ม

อาหาร  -  -  -  -  - 1  -  -  - 1 2 มิ.ย.

น า้ดื่ม  -  -  -  -  - 3 1  -  - 1 5 ส.ค.

กล้ามเนือ้  -  -  -  -  - 3 1  -  - 1 5 ต.ค.

อาหาร  -  -  -  -  - 1 1 1  - 1 4 ม.ค.

น า้ดื่ม  -  - 2  -  - 4  -  -  - 6 12 มี.ค.

กล้ามเนือ้  -  -  -  -  - 6 5  -  - 9 20 พ.ค.

อาหาร  -  -  -  -  - 1  -  -  -  - 1 ก.ค.

น า้ดื่ม  -  -  -  -  - 2  -  -  -  - 2 ก.ย.

กล้ามเนือ้  -  -  -  -  - 3 1  -  - 1 5 ก.พ.

0 0 7 0 1 46 26 2 0 52 134

1 0 9 0 4 141 84 4 2 138 383

A6 Nitroimidazoles

ไก่เนือ้

เป็ดเนือ้

A6 Chloramphenicol

ไก่เนือ้

เป็ดเนือ้

รวม

รวมเก็บทัง้หมด

แผนการเก็บตัวอย่างตรวจหาสารตกค้างในสัตว์ปีกของประเทศไทย ปี 2556

ปศุสัตว์เขต 1

กลุ่ม สารตกค้าง
ชนิด

สัตว์

จ านวนตัวอย่างที่เก็บ
รวม หมายเหตุ
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1 ชนิด จ านวน สาร จ านวน EST 03 06 07 10 11 23 25 32 34 44 49 51 53 70 79 109 119 129 139 160 165 197 201 รวม
ฟาร์ม
วัน

1 Antimicrobial Substances (MA) 1214 73 29 44 87 15 29 73 58 58 100 90 75 45 14 14 45 87 102 58 45 45 14 14 1214
2 Diethylstilbestrol 92 5 2 3 7 1 3 5 5 4 7 6 6 3 1 1 3 7 8 5 4 4 1 1 92
3 Carbamates 80 6 3 3 7 2 2 5 4 4 9 8 5 2 - - 1 2 6 4 2 3 - 2 80
4 Zeranol 140 8 3 5 7 2 3 8 8 8 12 12 6 5 2 2 6 9 12 8 5 5 2 2 140
5 Nitrofurans Metaboites 448 27 11 17 33 5 11 27 22 22 40 32 27 17 6 6 17 33 38 23 12 12 6 4 448
6 Chloramphenicol 466 28 12 17 34 6 12 28 23 23 40 33 28 17 6 6 17 34 37 24 15 15 6 5 466
7 Nitroimidazoles 186 11 5 7 14 2 5 12 9 9 16 15 11 6 2 2 7 13 14 8 7 7 2 2 186
8 Tetracyclines 148 9 4 5 10 2 4 9 7 7 12 11 9 5 2 2 5 11 13 7 5 5 2 2 148
9 Tylosin  A      +

Erythromycin A
10 Sulphonamides 90 5 2 3 5 1 2 5 5 5 8 8 4 3 1 1 3 7 8 5 3 3 1 2 90
11 Enrofloxacin & Ciprofloxacin 148 9 4 5 11 2 4 9 7 7 11 11 9 5 2 2 5 11 12 7 5 6 2 2 148
12 Flubendazole 326 20 8 12 24 4 8 20 16 16 24 24 20 12 4 4 12 24 26 16 12 12 4 4 326
13 Anticoccidials 560 32 14 21 40 7 14 32 28 28 44 44 35 20 7 7 21 40 44 28 21 21 7 5 560
14 Ampicillin 50 3 1 2 3 1 1 3 3 3 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 1 1 50
15 Non-Steroid anti-Inflammatory 130 8 3 5 9 2 3 8 6 6 11 11 8 5 1 1 5 9 11 6 5 5 1 1 130

16 Steroids Dexamethasone 92 5 2 3 7 1 3 5 5 4 6 7 6 3 1 1 3 7 8 5 4 4 1 1 92
17 Beta-agonists 75 5 2 2 5 2 2 5 2 2 7 6 5 2 2 2 2 5 7 2 2 2 2 2 75

3 ตับ 411 18 Heavy metal (As, Cd, Pb) 70 3 2 2 5 1 2 3 3 3 7 7 3 3 1 1 3 5 7 3 2 2 1 1 70
Heavy metal (Hg) 90 5 3 4 6 1 3 5 5 5 6 6 5 4 1 1 4 6 6 5 4 3 1 1 90

19 Aflatoxin 84 5 2 3 6 1 2 5 4 4 6 7 5 3 1 1 3 6 7 4 3 4 1 1 84

20 Pyrethroids 280 17 7 10 20 3 7 16 14 14 21 20 15 10 3 3 9 18 22 25 10 10 3 3 280

21
Organo chlorine Compounds  

Including PCBs
90 6 2 3 6 1 2 5 4 4 6 6 5 3 1 1 3 6 8 4 6 6 1 1 90

22 Organo phosphorus Compounds 45 2 1 2 3 0 1 2 2 2 3 4 2 2 0 0 2 3 4 2 4 4 0 0 45

23 Spinosad 80 4 2 3 6 1 2 4 4 4 7 6 4 3 1 1 4 6 7 4 3 2 1 1 80
24 Dioxin 17 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 17

รวม 5141 25 สาร   25 ชนิด 5141 305 127 187 364 66 128 303 253 251 420 390 302 186 62 62 188 361 424 265 187 188 62 60 5141

รวมตัวอยา่ง ไก+่เป็ด = 5620 ตัวอยา่ง  26 โรง (ไก ่23, เป็ด3 )

140

ไขมนั 512

12 8 5 5 2 26 5 2 2 5 93 8 8 8 12 12140 8 3 5 8 2

1 1 85

2 เนือ้ 4218

3 6 7 4 3 38 7 5 3 1 1

แผนเก็บตัวอย่างสารตกค้างสัตว์ปีก (ไก่) ปี 2556 (โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก)

5 2 3 6 1 2 5 4 4
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1 ชนิด จ านวน สาร จ านวน EST 03 06 07 10 11 14 18 23 25 32 34 44 49 51 52 53 70 79 109 119 129 139 160 183 รวม
ฟาร์ม

วัน
1 Antimicrobial Substances (MA) 86 30 30 26 86
2 Diethylstilbestrol 8 3 3 2 8
3 Carbamates 10 4 4 2 10
4 Zeranol 10 4 4 2 10
5 Nitrofurans Metaboites 32 14 14 4 32
6 Chloramphenicol 34 14 14 6 34
7 Nitroimidazoles 14 6 6 2 14
8 Tetracyclines 12 5 5 2 12
9 Tylosin A       +

Erythromycin A
10 Sulphonamides 5 2 2 1 5
11 Enrofloxacin & Ciprofloxacin 12 5 5 2 12
12 Flubendazole 24 10 10 4 24
13 Anticoccidials 40 17 17 6 40
14 Ampicillin 5 2 2 1 5
15 Non-Steroid anti-Inflammatory 10 4 4 2 10

16 Steroids Dexamethasone 8 3 3 2 8
17 Beta-agonists 75 25 25 25 75

3 ตับ 109 18 Heavy metal (As, Cd, Pb) 10 4 4 2 10
Heavy metal (Hg) 10 4 4 2 10

19 Aflatoxin 6 2 2 2 6

20 Pyrethroids 20 8 8 4 20

21
Organo chlorine Compounds  

Including PCBs
10 3 3 2 8

22 Organo phosphorus Compounds 5 3 3 1 7

23 Spinosad 20 7 7 6 20

24 Dioxin 3 1 1 1 3

รวม 479 25 สาร   25 ชนิด 479 184 184 111 479

รวมตัวอยา่ง ไก+่เป็ด = 5620 ตัวอยา่ง  26 โรง (ไก ่23, เป็ด3 )

2 10

ไขมนั 58

4 410

4 3 83

2 เนือ้ 312

3 1 1 3 6 74 4 8 7 5

แผนเก็บตัวอย่างสารตกค้างสัตว์ปีก (เป็ด) ปี 2556 (โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก)

5 2 3 6 1 2 5
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1 ชนิด จ านวน สาร จ านวน มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. รวม
ฟาร์ม

วัน
1 Antimicrobial Substances (MA) 1214 79 104 105 103 110 110 107 103 103 101 96 93 1214
2 Diethylstilbestrol 92 0 18 7 11 10 12 9 12 5 6 1 1 92
3 Carbamates 80 0 3 9 7 13 13 10 11 8 2 2 2 80
4 Zeranol 140 3 17 15 13 17 14 15 15 11 9 7 4 140
5 Nitrofurans Metaboites 448 25 35 38 40 42 43 40 42 39 37 36 31 448
6 Chloramphenicol 466 24 44 44 38 44 42 43 38 40 39 37 33 466
7 Nitroimidazoles 186 4 16 19 19 22 23 16 17 16 12 12 10 186
8 Tetracyclines 148 3 11 15 16 20 14 17 12 14 11 10 5 148
9 Tylosin        +   Erythromycin 140 10 13 13 11 17 15 14 16 13 10 6 2 140

10 Sulphonamides 90 3 2 4 4 11 15 14 10 10 8 5 4 90
11 Enrofloxacin & Ciprofloxacin 148 7 13 17 13 14 12 17 15 14 11 11 4 148
12 Flubendazole 326 18 28 31 27 29 33 29 31 28 28 22 22 326
13 Anticoccidials 560 30 47 49 49 56 52 53 53 50 46 38 37 560
14 Ampicillin 50 2 10 10 9 5 1 1 4 3 4 1 0 50
15 Non-Steroid anti-Inflammatory 130 1 12 14 14 16 15 15 12 11 10 6 4 130

209 373 390 374 426 414 400 391 365 334 290 252 4218
16 Steroids Dexamethasone 92 6 10 13 8 12 9 12 6 7 5 2 2 92
17 Beta-agonists 75 1 7 7 13 11 6 12 8 7 2 1 0 75

3 ตับ 411 18 Heavy metal (As, Cd, Hg, Pb) 70 1 8 7 6 15 9 7 10 4 1 2 0 70
Heavy metal (Hg) 90 2 9 7 9 19 10 12 10 5 1 6 0 90

19 Aflatoxin 84 6 3 14 7 6 11 8 11 5 6 4 3 84
16 37 48 43 63 45 51 45 28 15 15 5 411

20 Pyrethroids 280 15 24 23 24 30 30 28 24 24 26 24 8 280

ไขมนั 512 21 Organo chlorine Compounds 90 6 9 12 14 12 13 9 2 3 3 5 2 90

22 Organo Phosphorus Compounds 45 0 1 0 1 0 0 3 11 11 10 5 3 45

23 Spinosad 80 0 5 7 19 10 12 7 9 5 3 0 3 80

24 Dioxin 17 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
21 39 58 59 52 55 47 46 43 42 34 16 512

รวม 5141 25 สาร   25 ชนิด 5141 246 449 496 476 541 514 498 482 436 391 339 273 5141

รวมตัวอยา่ง ไก+่เป็ด =5620

แผนเก็บตัวอย่างสารตกค้าง ในไก่  (โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก) ประจ าปี 2556

2 เนือ้ 4218

ตัวอยา่ง  26 โรง (ไก ่23, เป็ด3 )
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1 ชนิด จ านวน สาร จ านวน มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. รวม

ฟาร์มวัน
1 Antimicrobial Substances (MA) 86 8 8 8 8 9 9 6 6 6 6 6 6 86
2 Diethylstilbestrol 8 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 8
3 Carbamates 10 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 10
4 Zeranol 10 1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 10
5 Nitrofurans Metaboites 32 3 2 4 2 4 2 3 2 2 3 3 2 32
6 Chloramphenicol 34 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 34
7 Nitroimidazoles 14 0 0 2 1 1 2 3 2 2 1 0 0 14
8 Tetracyclines 12 1 2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 1 12
9 Tylosin        +   Erythromycin 10 1 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0 0 10

10 Sulphonamides 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 5
11 Enrofloxacin & Ciprofloxacin 12 1 1 2 0 2 1 2 0 2 0 0 1 12
12 Flubendazole 24 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 24
13 Anticoccidials 40 2 3 2 3 4 5 4 5 4 3 2 3 40
14 Ampicillin 5 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
15 Non-Steroid anti-Inflammatory 10 0 2 1 1 2 1 0 2 0 1 0 0 10

24 29 30 27 35 32 28 28 24 22 16 17 312
16 Steroids Dexamethasone 8 2 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 8
17 Beta-agonists 75 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 75

3 ตับ 109 18 Heavy metal (As, Cd,Pb) 10 1 1 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 10
Heavy metal (Hg) 10 1 2 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 10

19 Aflatoxin 6 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 6
12 14 10 7 12 8 13 8 7 6 6 6 109

20 Pyrethroids 20 3 2 3 1 3 1 2 2 1 3 1 1 23

ไขมนั 58 21 Organo chlorine Compounds 10 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 5

22 Organo Phosphorus Compounds 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 7

23 Spinosad 20 0 0 2 3 3 3 3 1 3 2 0 0 20

24 Dioxin 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 2 9 5 8 4 7 3 6 8 2 1 58

รวม 479 25 สาร   25 ชนิด 479 39 45 49 39 55 44 48 39 37 36 24 24 479

รวมตัวอยา่ง ไก+่เป็ด =5620 ตัวอยา่ง  26 โรง (ไก ่23, เป็ด3 )

2 เนือ้ 312

แผนเก็บตัวอย่างสารตกค้าง ในเป็ด  (โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก) ประจ าปี 2556
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ตัวอย่าง/ เดือนที่เก็บ

อวัยวะที่เก็บ เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 ตัวอย่าง

A6 Nitrofurans ผึง้ น า้ผึง้ - - - - 5 1 - 1 - 7 ม.ค. เก็บตวัอยา่งน า้ผึง้
A6 Chloramphenicol ผึง้ น า้ผึง้ - - - - 5 1 - 1 - 7 มิ.ย. จากฟาร์มผึง้

- - - 1 3 1 - - - 5 ก.พ.

- - - - 5 - - - - 5 ก.ค.

Sulphonamides ผึง้ น า้ผึง้ - - - - 5 1 - - - 6 มี.ค.

Streptomycin ผึง้ น า้ผึง้ - - - - 5 - - - - 5 ส.ค.

- - - - 5 1 - 1 - 7 เม.ย.

- - - - 5 - - - - 5 ก.ย.

- - - - 7 - - 1 - 8 พ.ค.

- - - - 8 - - - - 8 ต.ค.

- - - - 8 1 - - - 9 ม.ค.

- - - - 8 - - - - 8 พ.ย.

Amitraz ผึง้ น า้ผึง้ - - - - 15 - - - - 15 มี.ค.

- - - - 6 2 - - - 8 ก.พ.

- - - - 7 - - - - 7 ธ.ค.

Organophosphorus - - - - 6 - - 2 - 8 มี.ค.

Compounds - - - - 7 - - - - 7 ม.ค.

- - - - 8 - - - - 8 เม.ย.

- - - - 7 - - - - 7 ก.พ.

0 0 0 1 125 8 0 6 0 140รวม

B3 (c ) Heavy metal (Cd, Pb) ผึง้ น า้ผึง้

B3 (a) ผึง้ น า้ผึง้

B3(b) ผึง้

Organochlorine 

Compounds

Tetracyclines ผึง้ น า้ผึง้

Carbamates ผึง้ น า้ผึง้

Pyrethroids ผึง้

จ านวนตัวอย่างที่เก็บ
รวม หมายเหตุ

น า้ผึง้

Tylosin (Tylosin A) ผึง้ น า้ผึง้

B2 (c )
น า้ผึง้

                         แผนการเก็บตัวอย่างตรวจหาสารตกค้างในน า้ผึง้ของประเทศไทย ปี 2556                        

ปศุสัตว์เขต 1-9

กลุ่ม สารตกค้างที่ตรวจ ชนิดสัตว์

B1
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ตัวอย่าง/ เดือนที่เก็บ

อวัยวะที่เก็บ เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 ตัวอย่าง

Nitrofuran metabolites* 2 4 3 5 5 1 2 2 - 24 ม.ค. เก็บตวัอย่างไขไ่ก่จากฟาร์ม

AHD,AMOZ,AOZ,SEM 2 5 3 5 6 2 2 2 1 28 มี.ค. โดยเก็บไขไ่ก่  12 ฟอง/ตวัอย่าง  

2 4 3 5 5 1 2 2 - 24 พ.ค.

2 5 3 5 6 2 2 2 1 28 ก.ค.

2 4 3 5 5 1 2 2 - 24 ก.ย.

2 5 3 5 6 2 2 2 1 28 พ.ย.

6 15 9 16 16 4 6 5 2 79 ก.พ.

5 13 8 16 16 5 6 6 2 77 เม.ย.

Lasalocid acid

Nicarbazin

Monensin

Salinomycin

Narasin

Organochlorine Compounds 0 8 0 11 11 0 0 0 0 30 ส.ค.

including PCBs 7 10 10 10 11 5 9 6 4 72 ต.ค.

3 9 5 11 10 3 4 4 1 50 ก.พ.

3 9 5 10 11 3 4 3 2 50 พ.ค.

47 118 72 136 140 38 53 47 19 670

2 77 ส.ค.

79 มิ.ย.3

8 16 5 6 6

54 6

รวมเก็บตวัอย่างทัง้หมด

169 16

1613

146

5

B1 Antibacterial  Substances ไก่ไข่ ไข่

B2 (b) ไก่ไข่ ไข่

ไก่ไข่ ไข่

A6 Nitroimidazole ไก่ไข่ ไข่

หมายเหตุ

A6 ไก่ไข่ ไข่

รวมกลุ่ม ชนิดสัตว์

แผนการเก็บตัวอย่างตรวจหาสารตกค้างในไข่ไก่ของประเทศไทย ปี 2556 

ปศุสัตว์เขต 1-9

สารตกค้างที่ตรวจ
จ านวนตัวอย่างที่เก็บ

A6 Chloramphenicol

B3 (a) ไก่ไข่ ไข่

CanthaxanthinB3 (e) ไก่ไข่ ไข่
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ตัวอย่าง/ เดือนที่เก็บ

อวัยวะที่เก็บ เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 ตัวอย่าง

Nitrofuran metabolites* 1  -  -  - 1  -  - 1  - 3 ม.ค. เก็บตวัอย่างไขน่กกระทาจาก

AHD,AMOZ,AOZ,SEM 1  -  -  - 1  -  - 1  - 3 มี.ค. ฟาร์มโดยเก็บไขน่กกระทา 

1  -  -  -  -  -  - 1  - 2 พ.ค. 36 ฟอง/ตวัอย่าง

2  -  -  - -  -  - 1  - 3 ก.ค.

2  -  -  - -  -  - 1  - 3 ก.ย.

2  -  -  -  -  -  - 1  - 3 พ.ย.

7  -  -  - 1  -  - -  - 8 ก.พ.

6  -  -  - 1  -  - -  - 7 เม.ย.

Lasalocid acid

Nicarbazin

Monensin

Salinomycin

Narasin
Organochlorine 

Compounds
including PCBs

46 - 3 - 4 - 3 10 - 66

หมายเหตุรวมกลุ่ม ชนิดสัตว์
จ านวนตัวอย่างที่เก็บ

แผนการเก็บตัวอย่างตรวจหาสารตกค้างในไข่นกกระทาของประเทศไทย ปี 2556

ปศุสัตว์เขต 1-9

สารตกค้างที่ตรวจ

A6 Chloramphenicol นกกระทา ไข่

A6 นกกระทา ไข่

B1 Antibacterial  Substances นกกระทา ไข่

A6 Nitroimidazole นกกระทา ไข่

7

B3 (a) นกกระทา ไข่

รวม

B2 (b) นกกระทา ไข่

10

-  -  - 17  - 1  -

 -  -  - -  - 1 -  - 8 ส.ค.

 - 9 มิ.ย.

2  - 17 ต.ค. - 2  - -  - 3
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ตัวอย่าง/ เดือนที่เก็บ

อวัยวะที่เก็บ เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 ตัวอย่าง

A1 Diethylstilbestrol สกุร อาหาร 6 7 6 6 6 6 7 3 3 50 ม.ค. เก็บตวัอย่างอาหารสตัว์ 

20 30 20 20 20 20 30 10 10 180 มี.ค. น า้ดื่มจากฟาร์ม /

20 20 20 20 20 20 20 10 10 160 พ.ค. เก็บตวัอย่างกล้ามเนือ้

20 20 20 20 20 20 20 10 10 160 ก.ค. ไขมนั ตบั จากโรงฆา่

ตบั 5 7 6 7 6 6 7 3 3 50 ส.ค.

ปอด 7 7 6 5 6 6 7 3 3 50 ต.ค.

8 7 6 7 6 6 7 3 3 53 ก.พ.

4 7 6 5 6 6 7 3 3 47 เม.ย.

A6 Nitrofurans metabolites สกุร กล้ามเนือ้ 12 14 12 12 12 12 14 6 6 100 มิ.ย.

A6 Nitrofurans สกุร น า้ดื่ม 12 14 12 12 12 12 14 6 6 100 ก.ย.

อาหาร 12 14 12 12 12 12 14 6 6 100 พ.ย.

กล้ามเนือ้ 6 7 6 6 6 6 7 3 3 50 ม.ค.

A6 Nitroimidazoles สกุร อาหาร 12 14 12 12 12 12 14 6 6 100 มี.ค.

144 168 144 144 144 144 168 72 72 1,200

A6 Chloramphenicol สกุร 

รวม

                                                                               แผนการเก็บตัวอย่างหาสารตกค้างในสุกรของประเทศไทย ปี 2556                                                                     

ปศุสัตว์เขต 1-9

กลุ่ม สารตกค้างที่ตรวจ ชนิดสัตว์
จ านวนตัวอย่างที่เก็บ

รวม หมายเหตุ

A5 Beta-agonists สกุร 

อาหาร

น า้ดื่ม
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ตัวอย่าง/ เดือนที่เก็บ

อวัยวะที่เก็บ เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 ตัวอย่าง

Neomycin สกุร กล้ามเนือ้ 30 30 5 0 3 2 30 0 0 100 ม.ค. เก็บตวัอย่างอาหารสตัว์ 

Gentamycin สกุร กล้ามเนือ้ 15 30 5 0 3 2 15 0 0 70 มี.ค. น า้ดื่มจากฟาร์ม /

Ampicillin สกุร กล้ามเนือ้ 15 0 0 0 0 0 15 0 0 30 มี.ค.

สกุร อาหาร 30 28 24 24 24 24 28 12 12 206 พ.ค. เก็บตวัอย่างกล้ามเนือ้

สกุร กล้ามเนือ้ 0 14 12 18 12 18 14 6 6 100 ก.ค. ไขมนั ตบั จากโรงฆา่

สกุร อาหาร 24 7 18 7 6 6 7 3 3 81 ก.ย.

สกุร กล้ามเนือ้ 18 7 6 6 6 6 7 3 3 62 พ.ย.

Olaquindox สกุร อาหาร 6 7 6 6 6 6 7 3 3 50 ก.พ.

Tylosin สกุร อาหาร 6 7 6 6 6 6 7 3 3 50 เม.ย.

Macrolides

(Tylosin A & Erythromycin)

Carbadox สกุร อาหาร 6 7 3 6 6 6 7 3 3 47 ส.ค.

Carbadox & Olaquindox กล้ามเนือ้ 3 4 3 3 3 3 4 1 1 25 ต.ค.

metabolites

(QCA & MQCA)

อาหาร 18 14 12 12 12 12 14 6 6 106 มี.ค.

กล้ามเนือ้ 12 37 36 30 30 30 37 13 13 238 พ.ค.

Ivermectin ตบั 3 4 3 3 3 3 5 3 3 30 ก.ค.

Flubendazole กล้ามเนือ้ 3 3 3 3 3 3 2 0 0 20 ส.ค.

Enrofloxacin & Ciprofloxacin

B2(a) สกุร 

3 13ตบั 3

Sulphonamides สกุร 

 B1

Tetracyclines

สกุร 
3 3 3

3 50

2414

7 3

ม.ค.

มิ.ย.

หมายเหตุ

กล้ามเนือ้ 6 7 6 6 6 6สกุร 

กลุ่ม สารตกค้างที่ตรวจ ชนิดสัตว์
จ านวนตัวอย่างที่เก็บ

ปศุสัตว์เขต 1-9

รวม

แผนการเก็บตัวอย่างหาสารตกค้างในสุกรของประเทศไทย ปี 2556 
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ตัวอย่าง/ เดือนที่เก็บ

อวัยวะที่เก็บ เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 ตัวอย่าง

B2(c) Pyrethroids สกุร ไขมนั 6 7 6 6 6 6 7 3 3 50 ก.ย. เก็บตวัอย่างอาหารสตัว์ 

อาหาร 6 7 6 6 6 6 7 3 3 50 พ.ย. น า้ดื่มจากฟาร์ม /

ไขมนั 6 7 6 6 6 6 7 3 3 50 ก.พ. เก็บตวัอย่างกล้ามเนือ้

Dioxin สกุร ไขมนั 2 4 2 2 2 2 4 1 1 20 พ.ค. ไขมนั ตบั จากโรงฆา่

Heavy metal (As,Cd,Pb) สกุร ตบั 9 9 6 4 4 9 6 1 2 50 มี.ค.

Heavy metal (Hg) สกุร ตบั 15 18 13 10 11 15 12 2 4 100 ส.ค.

3 1 5 2 3 1 3 4 3 25 มี.ค.

3 3 5 2 1 3 2 4 2 25 มิ.ย.

248 265 200 171 171 184 258 81 81 1,659

392 433 344 315 315 328 426 153 153 2,859

รวม

OCPs และ PCBs สกุร 

B3(c)

B3(a)

หมายเหตุ

ปศุสัตว์เขต 1-9

รวม

แผนการเก็บตัวอย่างหาสารตกค้างในสุกรของประเทศไทย ปี 2556 

รวมเก็บทัง้หมด

กลุ่ม สารตกค้างที่ตรวจ ชนิดสัตว์
จ านวนตัวอย่างที่เก็บ

B3 (d) Aflatoxin สกุร ตบั 
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บทท่ี 4 
 

ผลกการด าเนินงานการตรวจสอบสารตกค้าง 
 

จำกผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำงในปี2553 -2555 ซึ่งเป็นกำรรวบรวม
จ ำนวนตวัอย่ำงทัง้หมดในสตัว์ปีก สกุร  ไข่ไก่ ไข่นกกระทำ  และน ำ้ผึง้  ประกอบด้วย จ ำนวนตวัอย่ำงท ำกำรวำงแผน
ตรวจ จ ำนวนตวัอย่ำงท่ีท ำกำรตรวจและจ ำนวนตวัอย่ำงท่ีส ำรวจพบสำรตกค้ำงและจ ำนวนตวัอย่ำงท่ีตรวจพบสำร
ต้องห้ำมและสำรตกค้ำงเกินคำ่มำตรฐำน(ตำมตำรำงท่ี14) 

 
ตำรำงท่ี 14ผลกำรตรวจสำรตกค้ำงปี 2553 – 2555 

 

 

ในปี 2553 จ ำนวนตัวอย่ำงท่ีวำงแผนตรวจ 11,473ตัวอย่ำงจ ำนวนตัวอย่ำงท่ีตรวจ 11,444
ตวัอย่ำงพบมีคำ่สงูเกินมำตรฐำน 44ตวัอย่ำง คิดเป็น 0.38% ของตวัอย่ำงท่ีตรวจ 

ในปี 2554 จ ำนวนตัวอย่ำงท่ีวำงแผนตรวจ 11,938ตัวอย่ำงจ ำนวนตัวอย่ำงท่ีตรวจ 11,878
ตวัอย่ำงพบมีคำ่สงูเกินมำตรฐำน 98ตวัอย่ำง คิดเป็น 0.83% ของตวัอย่ำงท่ีตรวจ 

GROUP SUBSTANCES แผน ตรวจ ผลเกินมาตรฐาน แผน ตรวจ ผลเกินมาตรฐาน แผน ตรวจ ผลเกินมาตรฐาน

A 5,211 5,191 21 (0.40%) 5,512 5,498 15 (0.27%) 4,266 4,252 13 (0.31%)

A1 STILBENES 350 354 0 404 405 0 300 304 0

A3 SYNTHETIC STEROIDS 300 301 0 297 297 0 300 297 0

A4 RESORCYLIC ACID LACTONES 400 401 0 398 400 0 400 398 0

A5 BETA AGONISTS 1,100 1,061 11 (1.04%) 1,096 1,099 8 (0.73%) 500 498 8 (1.61%)

A6 CHLORAMPHENICOL, NITROIMIDAZOLESM, INTROFURANS 3,061 3,074 10 (0.33%) 3,317 3,297 7 (0.21%) 2,766 2,755 5 (0.18%)

B 6,262 6,253 23 (0.37%) 6,426 6,380 83 (1.30%) 5,775 5,763 67 (1.16%)

B1 ANTIBACTERIAL SUBSTANCES 3,383 3,372 20 (0.59%) 3,327 3,343 36 (1.08%) 2,824 2,830 26 (0.92%)

B2 OTHER VETERINARY DRUGS 1,866 1,867 3 (0.16%) 1,836 1,846 47 (2.55%) 1,786 1,789 23 (1.29%)

B2a ANTHELMINTICS 430 431 0 400 402 0 400 400 0

B2b ANTICOCCIDIALS 773 774 3 (0.39%) 773 778 47 (6.04%) 773 776 23 (2.96%)

B2c CARBAMATES, PYRETROIDS 523 521 0 523 526 0 473 473 0

B2e NON STEROIDAL ANTI-INFLAMMAT DRUGS 140 141 0 140 140 0 140 140 0

B3 OTHER  SUBSTANCES & ENVIRONMENTOL  COMTAMINANTS 1,013 1,014 0 1,263 1,191 0 1,165 1,144 18 (1.57%)

B3a ORGANOCHLORINE COMPOUNDS, PCBS 487 486 0 487 475 0 439 425 0

B3b ORANOPHOSPHORUS 18 18 0 18 20 0 18 18 0

B3c CHEMICAL ELEMENTS 418 420 0 668 605 0 418 422 18 (4.27%)

B3d MYCOTOXINS 90 90 0 90 91 0 90 89 0

B3e DYES 0 0 0 0 0 0 200 190 0

รวม 11,473 11,444 44 (0.38%) 11,938 11,878 98 (0.83%) 10,041 10,015 80 (0.80%)

สารทีต่รวจ
2553 2554 2555

จ านวนตวัอยา่ง จ านวนตวัอยา่ง จ านวนตวัอยา่ง
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ในปี 2555 จ ำนวนตัวอย่ำงท่ีวำงแผนตรวจ  10,041ตัวอย่ำง จ ำนวนตัวอย่ำงท่ีตรวจ 10,015
ตวัอย่ำงพบมี่คำ่สงูเกินมำตรฐำน80ตวัอย่ำง คิดเป็น 0.80% ของตวัอย่ำงท่ีตรวจ 
 

รูปท่ี 7 เปรียบเทียบจ ำนวนเปอร์เซน็ต์ท่ีพบสำรตกค้ำงเกินคำ่มำตรฐำนใน ปี 2553 – 2555 
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กลุ่ม A สารต้องห้าม 
ในสกุรยงัมีกำรตรวจพบสำรต้องห้ำมในกลุ่ม A5 Beta-agonists ซึง่ยงัมีกำรใช้ Ractopamineและ 

Salbutamol รวมถึ งในกลุ่ม  A6 Introfurans และ  Chloramphenicol นอกจำกนี ปี้  2553  ใน ไข่ ไก่มี กำรใช้ 
Chloramphenicol(ตำมตำรำงท่ี 15) 

ตำรำงท่ี 15ผลกำรตรวจสำรต้องห้ำมกลุม่ A 

 

กลุ่มสาร A 

จ านวนตัวอย่างที่ตรวจพบ 

2553 2554 2555 

ไก่
ไข่ 

สุกร สุกร สุกร 

A5. BETA AGONISTS Clenbuterol - 9 6 - 

  Salbutamol - - 1 6 

  Ractopamine - 2 - 2 

  Ractopamine + Salbutamol - - 1 
 

A6. CHLORAMPHENICOL Chloramphenicol 1 - - 1 

A6. INTROFURANS Furazolidone (AOZ) - 9 7 4 

 

รวม 1 20 15 13 
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กลุ่ม B1 Antibacterial substances 
มีกำรตรวจยำท่ีเกินค่ำ MRL ในกลุม่ยำ Tetracycline ในสกุร ไข่ไก่ ไข่นกกระทำและน ำ้ผึง้รวมไปถึงตรวจพบยำกลุ่ม Carbadox&Olaquindox และยำกลุม่ Macrolides เกินในสกุร
นอกจำกนีย้งัพบยำกลุม่ Sulphonamidesในสกุรและยำกลุม่ Quinolone มีกำรใช้สงูในไข่ไก่และไข่นกกระทำ(ตำมตำรำงท่ี 16) 

ตำรำงที ่16 ผลกำรตรวจสำรตกค้ำงกลุม่B1ANTIBACTERIALSUBSTANCESที่มีคำ่เกิน MRL 
 

สารกลุ่ม B1 ANTIBACTERIAL 

จ านวนตัวอย่างท่ีตรวจพบ 

2553 2554 2555 

สกุร ไข่ไก่ ไข่นกกระทำ น ำ้ผึง้ สกุร ไข่ไก่ ไข่นกกระทำ สกุร ไข่ไก่ ไข่นกกระทำ น ำ้ผึง้ 

Tetracyclines   - - - 1 14 - - - - - - 

  Oxytetracycline (OTC) - - - - 2 - - - - - - 

  Tetracycline (TTC) - - - - - - - - - - 1 

  Chlortetracycline (CTC) - - - - 1 - - 6 - - - 

  Doxycycline (DC) - - - - - 2 - 1 3 1 - 

  OTC + CTC - - - - 2 - - - - - - 

Macrolides Tylosin A & Erythromycin A 2 - - 1 - - - - - - - 

Sulphonamides   4 - - - 1 - - - - - - 

  Sulfadiazine (SDZ) - - - - 1 - - - - - - 

  Sulfamethazine (SMZ) - - - - 3 - - - - - - 

Quinolone 
 

- 9 3 - 1 - - - - - - 

  Enrofloxacin (EFX) - - - - - 4 3 - 9 - - 

  Ciprofloxacin (CFX) - - - - - - - - 1 - - 

  EFX + CFX - - - - 1 2 - - 3 - - 

Carbadox&Olaquindox 
MQCA (3-methylquinoxaline-2-
carboxylic acid) 

- - - - - - - 1 - - - 

 

รวม 6 9 3 2 26 8 3 8 16 1 1 
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กลุ่ม B2 . Other veterinary drugs 
มีกำรตรวจพบกำรใช้ยำกลุม่Anticoccidialsมำกในสตัว์ปีก ไข่ไก่และไข่นกกระทำ ซึง่ยำกนับิดท่ีตรวจพบ

มำกท่ีสดุคือ Nicrobacin (ตำมตำรำงท่ี 17) 

ตำรำงท่ี 17ผลกำรตรวจสำรตกค้ำงกลุม่กลุม่ B2 OTHER VETERINARY DRUGSท่ีมีคำ่เกิน MRL 

 

สารกลุ่ม B2 OTHER VETERINARY DRUGS 

จ านวนตัวอย่างท่ีตรวจพบ 

2553 2554 2555 

สตัว์ปีก ไข่ไก่ สตัว์ปีก ไข่ไก่ ไข่นกกระทำ สตัว์ปีก ไข่ไก่ ไข่นกกระทำ 

b. Anticoccidials Lasalocid (LSA) 2 1 4           

 
Nicarbazin as DNC       34 2 1 18 3 

 
Narasin (NRS)       2         

 
Salinomycin (SAM)       1     1   

 
DNC + SAM       1 3       

 
รวม 2 1 4 38 5 1 19 3 

 
 
กลุ่ม B3Other substances and environmental contaminants 

มีแนวโน้มกำรตรวจพบโลหะหนกัสงูขึน้ในสกุรโดยเฉพำะ Cadmium และ Mercury (ตำมตำรำงท่ี 18) 

ตำรำงท่ี 18ผลกำรตรวจสำรตกค้ำงกลุม่กลุม่B3OTHER SUBSTANCESท่ีมีคำ่เกิน MRL 

 

สารกลุ่ม B3. OTHER SUBSTANCES 

จ านวนตัวอย่างที่ตรวจพบ 

2555 

สตัว์ปีก สกุร 

c. Chemical Elements Cadmium (Cd) 
 

8 

  Mercury (Hg) 1 7 

  Cd + Hg 
 

2 

 รวม 1 17 
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บทที่ 5 

 

กำรสอบสวนสำรตกค้ำง 

 
กำรสอบสวนในกรณีตรวจพบสำรตกค้ำง 

  ในกรณีท่ีได้รับแจ้งผลตรวจพบสำรต้องห้ำมหรือสำรตกค้ำงท่ีเกินค่ำมำตรฐำนจำกส ำนัก

ตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์ ส ำนกังำนปศสุตัว์เขต และส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั จะไปท ำกำรสอบสวนฟำร์ม 

และเก็บตัวอย่ำงซ ำ้เพ่ือท ำกำรยืนยันผล ในกรณีท่ีตรวจพบสำรตกค้ำงท่ีไม่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุม

คณุภำพอำหำรสตัว์ พ.ศ.2525 จะมีกำรด ำเนินคดี และด ำเนินกำรตำมประกำศกรมปศสุตัว์ ในกรณีตรวจพบ สำร

ต้องห้ำมหรือสำรตกค้ำง ตำมมำตรกำรท่ีก ำหนดเป็นกรณีไป เช่น ควำมผิดจำกผู้ประกอบกำร ควำมผิดจำกสตัว

แพทย์ควบคมุฟำร์ม หรือควำมผิดจำกสำเหตอุื่น และสรุปรำยงำนผลให้กรมปศสุตัว์ทรำบ 

  จำกกำรสอบสวนท่ีฟำร์ม ส่วนใหญ่จะไม่ทรำบสำเหตุท่ีเกิดขึน้  แต่อย่ำงไรก็ตำมควรมีกำรเก็บ

ตวัอย่ำงเพ่ือตรวจซ ำ้ทุกครัง้ เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวงัต่อไป และควรแจ้งผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น สตัวแพทย์ควบคมุฟำร์มให้

ทรำบข้อมลู จะได้ตระหนกัในกำรใช้ยำและสำรเคมีตำ่ง ๆ อย่ำงระมดัระวงั และถกูต้อง ตลอดจนถงึระยะเวลำหยุด

ยำท่ีเหมำะสมด้วย 

 

รูปท่ี 8  กำรเก็บ  น ำสง่และรำยงำนผลวิเครำะห์ตวัอย่ำงตำมแผนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำง 

 
ผู้รับผิดชอบ  ขัน้ตอน     

คณะกรรมกำรพิจำรณำ  
แผนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำง 

 
 

ส ำนกังำนปศสุตัว์เขต          
     

 
ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั       

    
 

ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดั          
      

 

ส ำนกังำนปศสุตัว์เขต  
  

        

จัดท าแผนการตรวจสอบสารตกค้างในภาพรวม 
แผนราย  ปศุสัตว์เขตและรายจังหวัด 

แจ้งแผนการตรวจสอบสารตกค้าง 

วางแผนการปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง 

ด าเนนิการเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม 
จ านวนและระยะเวลาตามแผน 

คัดกรองและรวบรวมตวัอย่างส่ง  สตส. 

ท าการวิเคราะหน์  า  กล้ามเนื อ  ตับ  ไขมนั ของสัตว์ปกีและสุกร 
 น  าผึ ง ไข่ไก่ ไขน่กกระทา ตามแผนการตรวจสอบสารตกค้าง 
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ส ำนกัตรวจสอบคณุภำพสนิค้ำปศสุตัว์  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
ส ำนกัพฒันำระบบฯ บนัทกึข้อควำม                    มำตรฐำนสนิค้ำปศสุตัว์ หนงัสือครุฑ  
 

 
แบบฟอร์มตรวจสอบฟาร์ม 

          สตัว์ปีก(ระบ)ุ.......... 

  สกุร 
  โคนม 

         ผึง้ 
 

               วนัท่ี.......................................……………... 

ช่ือเจ้ำของฟำร์ม...................................................………….....เลขทะเบียนฟำร์มมำตรฐำน

..........................………………………………... 
ท่ีอยู่

.................................................................................................…………………………………………………………

…………..…………..…... 

ช่ือสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟำร์ม..................................…...........ใบอนญุำตควบคมุฟำร์มเลขท่ี

.................………………..…………………….. 

ประเภทฟำร์ม         บริษัท        ประกนั          อิสระ           
วนัท่ีออกใบ สพส.001.....................................………...ช่ือผู้ตรวจ 

สพส.001...................................................................................… 

วนัท่ีจบั.................................................................................……….จ ำนวนสตัว์ท่ีจบั

.....................................................................ตวั 
สง่โรงฆ่ำบริษัท

..........................................................................................................................................................................……

.. 

สพส.ตรวจสอบผลวเิคราะห์ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบผลวเิคราะห ์

ปศุสัตว์เขตสอบสวนและด าเนนิคดีรว่มกับสนง.ปศจ.,สพส. เก็บขอ้มูลพื นฐานของ ปศข. 

สรุปรวบรวมขอ้มูลเปรียบเทียบแผน ผล และจัดท ารายงาน เสนออธิบดีกรม
ปศุสัตว ์

- 

รวบรวมผล 
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ได้รับแจ้งผลจำก สตส./RASFF ...............................................................................วนัท่ี

.................................................................. 

สนิค้ำ Lot,sub lot ท่ี................วนัท่ีผลติ............................สำรตกค้ำงท่ีตรวจพบ..................……...ปริมำณ

..........………..…….…….  
ประวตักิำรป่วยและกำรให้ยำ

..........................................................................................................................................………...……. 

.................................................................................................................................................................................

.......................... 

................................................................................................................................................................…………

…………………………. 
 

ช่ือยำ เวชภณัฑ์ท่ีใช้ผลติโดยจ ำหน่ำยโดยอำยท่ีุใช้ระยะเวลำท่ีใช้ 
1...........................   ...................   .....................   ....................    .......................  ผสมน ำ้ ผสมอำหำร 

...........................   ...................   .....................   ....................    .......................  อ่ืนๆ

(ระบ)ุ.................................... 

2...........................   ...................   .....................   ....................    .......................  ผสมน ำ้ ผสมอำหำร 

...........................   ...................   .....................   ....................    ....................... อ่ืนๆ(ระบ)ุ. 

.................................. 

3...........................   ...................   .....................   ....................    .......................  ผสมน ำ้ ผสมอำหำร 

...........................   ...................   .....................   ....................    ....................... อ่ืนๆ(ระบ)ุ 

................................... 

4...........................   ...................   .....................   ....................    .......................  ผสมน ำ้ ผสมอำหำร        

...........................   ...................   .....................   ....................    ....................... อ่ืนๆ(ระบ)ุ 

................................... 
 

อำหำรท่ีใช้เลีย้งสตัว์อำหำรจำกบริษัทเบอร์            Lotระยะเวลำท่ีให้           อำย ุ            น ำ้หนกั     

อำหำร  ระยะท่ี 1    ..............................   ……………….......  .................   ................................   …………..…   

………………………… 

อำหำร  ระยะท่ี 2    ..............................   ……………….......  .................   ................................   …………..…   

…………………………อำหำร  ระยะท่ี3    ..............................   ……………….......  .................   ................................   

…………..…   ………………………… 

อำหำร  ระยะท่ี 4    ..............................   ……………….......  .................   ................................   …………..…   

………………………… 
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การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจท่ีส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 

  จ ำนวนตวัอย่ำง วนัท่ีสง่ตวัอย่ำง            เลขท่ีตวัอย่ำง  ผลกำรตรวจ 
1.อำหำรสตัว์   ..............................      .............................       ....................................     ...............................…… 

2.พรีมกิซ์         ..............................      .............................       ....................................     ...............................…… 

3.เวชภณัฑ์     ..............................      .............................       ....................................     ...............................…… 

4.น ำ้..............................      .............................       ....................................     ...............................…… 

5.เนือ้สตัว์ปีก  ..............................      .............................       ....................................     ...............................…… 

6.อ่ืนๆ(ระบ)ุ    ..............................      .............................       ....................................     ...............................…… 
ผลการตรวจสอบ

............................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................

.......................… 

.................................................................................................................................................................................

.......................… 

.................................................................................................................................................................................

.......................… 

.................................................................................................................................................................................

.......................… 

สรุปสาเหตุเกิดจากผู้ประกอบการ  สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 
อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................................................... 

มาตรการด าเนินการ

...................................................................................................................................................................…… 

.................................................................................................................................................................................

.......................… 

.................................................................................................................................................................................

.......................… 
 

 รำยช่ือผู้ตรวจสอบ      ต ำแหน่ง / สงักดั  ลงช่ือ 

1.......................................................       ..............................................................         

............................................................. 

2.......................................................       ..............................................................         

............................................................. 

3.......................................................       ..............................................................         

............................................................. 
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4.......................................................       ..............................................................         

............................................................. 

5.......................................................       ..............................................................         

............................................................. 

 

 

ลงช่ือ...........................................เจ้ำหน้ำท่ีสง่เสริม       ลงช่ือ......................................สตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟำร์ม  

       (...........................................)                                       (......................................) 

วนัท่ี....…../.…......…./...........                                       วนัท่ี......../.........../........... 

 

 

ลงช่ือ............................................ผู้ประกอบกำร          ลงช่ือ......................................ผู้ตรวจรับรองมำตรฐำนฟำร์ม  

         (....................................................)                                      (..............................................) 

วนัท่ี........../......….../...........                                      วนัท่ี......../....…....../.......... 

 

บันทกึการตรวจสอบฟาร์มกรณีตรวจพบสารตกค้างในฟาร์มไก่เนือ้-เป็ดเนือ้ 

 

1. ช่ือเจ้ำของฟำร์ม....................................................................................................เลขทะเบียน..................................................... 
    ท่ีอยู่.............................................................................................................................................................................................. 
2. สำรท่ีตรวจพบสำรตกค้ำง...............................................................ปริมำณ....................................โดยวิธี.................................... 
    เม่ือวนัท่ี.......................................................................จำกโรงเรือนท่ี.......................................................................................... 
3. วนัท่ีเร่ิมเลีย้งไก่ (ชดุท่ีตรวจพบฯ).............................................................................จ ำนวนไก่.................................................ตวั 
    วนัท่ีจบัไก่ (ชดุท่ีตรวจพบฯ).....................................................................................จ ำนวนไก่.................................................ตวั 
    อำยไุก่ ณ  วนัจบั........................................................วนั 
    จ ำนวนไก่สญูเสียระหว่ำงเลีย้ง......................................................ตวั   ระยะกำรเลีย้ง............................................................วนั 
4. น ำ้หนกัไก่เฉล่ีย............................................................................กก. / ตวั 
5. ช่ือสตัวแพทย์ผู้ควบคมุฟำร์ม........................................................................................โทรศพัท์.................................................. 
6. ช่ือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ออก  สพส. 001.....................................................................................โทรศพัท์.................................................. 
    เจ้ำหน้ำท่ีผู้ออก สพส. 001 ได้ตรวจสขุภำพไก่ เม่ือวนัท่ี.............................................................................................................. 
    ผลกำรตรวจ.................................................................................................................................................................................. 
7. ประวตักิำรเลีย้ง 

    7.1 เลีย้งไก่มำเป็นเวลำ...................................ปี  ได้รับรองมำตรฐำน  เม่ือ............................................................................ 
    7.2 ประวตักิำรตรวจพบสำรตกค้ำง...............................................................................พบเม่ือ.............................................. 
    7.3 เคยเลีย้งไก่ให้บริษัทหรือเอเย่นต์  (1)............................................................................................................................... 
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บทที่ 6 
 

การตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป 
 

สหภำพยุโรปได้ก ำหนดให้ประเทศท่ีสำมท่ีต้องกำรส่งสินค้ำท่ีมีแหล่งก ำเนิดมำจำกสัตว์  
(Products of animal origin) เข้ำไปในตลำดของ EU ต้องได้รับกำรขึน้บญัชีส ำหรับประเทศท่ีสำม (Third country 
list) และต้องได้รับกำรตรวจประเมินโดยส ำนักงำนอำหำรและสตัวแพทย์ (Food and Veterinary Office : FVO) 
ซึง่เป็นหน่วยงำนภำยใต้คณะกรรมำธิกำรยุโรป ด้ำนสำธำรณสขุและกำรคุ้มครองผู้บริโภค (DG-SANCO) ทัง้นี ้EU 
มีหลกัปฏิบัติในกำรส่งเจ้ำหน้ำท่ีจำก FVO เดินทำงไปตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนผู้ รับผิดชอบหลัก 
(Competent Authority - CA) และระบบงำนในประเทศท่ีสำมท่ีอยู่ใน Third country list เป็นประจ ำทุก 3-5 ปี 
แล้วแต่เวลำและงบประมำณจะเอือ้อ ำนวย โดยประเทศไทยได้รับกำรขึน้บญัชีใน Third country list ของ EU ใน 3 
หมวดสินค้ำคือ สตัว์ปีก สตัว์น ำ้และน ำ้ผึง้ 

เจ้ำหน้ำท่ีจำก FVO ได้มำท ำกำรตรวจประเมินเร่ืองกำรตรวจสำรตกค้ำงและสำรปนเปือ้นในสตัว์
มีชีวิต ผลิตภณัฑ์จำกสตัว์และกำรควบคมุยำสตัว์ จ ำนวน 2 ครัง้ ดงันี ้

1. ระหวำ่งวนัท่ี 15 – 23 พฤศจิกำยน 2549  
2. ระหวำ่งวนัท่ี 24 เมษำยน – 4 พฤษภำคม 2555  

 
วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 

เพ่ือประเมินกำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำง สำรปนเปือ้น ใน สตัว์มีชีวิตและผลิตภณัฑ์
จำกสตัว์ และควบคุมยำสัตว์เป็นไปตำม Council Directive 96/23/EC กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนรับผิดชอบ 
(CA) ของกรมปศสุตัว์ ทัง้สว่นกลำง สว่นภมูิภำคและห้องปฏิบตัิกำรที่ตรวจสอบสำรตกค้ำง 
 
ขอบเขตและสถานที่ในการตรวจสอบของคณะ FVO 

ขอบเขตในกำรตรวจประเมินจะพิจำรณำถึงควำมสำมำรถของหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
(Competent Authority) ในกำรควบคมุและน ำมำตรกำรตำ่งๆท่ีก ำหนดไว้มำปฏิบตัิ วิธีกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำร
โดยตรวจจำกเอกสำรข้อมูลต่ำงๆท่ีบันทึกไว้ กำรหำรือกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องและประเมิน ณ สถำนท่ีจริง ซึ่งมี
รำยละเอียดดงันี ้

 
ขอบเขตการตรวจประเมิน 

1. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ (CA) กรมปศสุตัว์สว่นกลำงและหน่วยงำนสว่นภมูิภำค 
2. แผนงำนกำรควบคมุสำรตกค้ำง 

o legal basisของแผนกำรควบคมุสำรตกค้ำง 
o แผนกำรด ำเนินงำน 
o ขัน้ตอน/กระบวนงำนในกำรน ำไปปฏิบตัิ 



734 
 

 
 

o กำรสอบสวนติดตำมและกำรแก้ไข ในกรณีตรวจพบปัญหำ 
3. คำ่ MRLs หรือ Tolerance 

o ยำสตัว์ (Veterinary medicinal products) 
o สำรปนเปือ้น 

4. ศกัยภำพของห้องปฏิบตัิกำร 
o กำรได้รับกำรรับรอง ISO 17025 
o กำรทวนสอบ Residual method ตำม Commission Decision2002/675/EC 

5. ควบคมุกำรจ ำหน่ำยและกำรใช้ยำสตัว์ 
o กำรขึน้ทะเบียนยำสตัว์ 
o legal basis เพ่ือควบคุมกำรจ ำหน่ำยและกำรใช้ยำสตัว์ ยำสตัว์ท่ีต้องห้ำมใช้ในกำร

ผลิตเพ่ือเป็นอำหำรและยำสตัว์ท่ีได้รับอนญุำตให้ใช้ได้ 
o กำรสัง่ยำสตัว์ กำรจดบันทึกยำท่ีใช้ในฟำร์มและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในรำยงำนห่วงโซ่

อำหำรไปยงัโรงฆ่ำ 
o ยำสตัว์ท่ีใช้ในกำรผลิต (Medicated feed) 

 
ผลการตรวจประเมินในปี 2549 
1. แผนการเฝ้าระวังสารตกค้าง  

แผนกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงของกรมปศสุตัว์ในสตัว์ปีกและน ำ้ผึง้ สอดคล้องกบัระเบียบสหภำพ
ยุโรป Council Directive 96/23/EC โดยมีกำรจดัท ำแผนแต่งตัง้คณะท ำงำนจำกส ำนกัต่ำงๆในส่วนกลำงและปศุ
สัตว์เขต 1 – 9 ในส่วนภูมิภำค ซึ่งคณะท ำงำนรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผน ด ำเนินกำรประสำนงำนระหว่ำง 
สว่นกลำง ปศสุตัว์เขต ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดัและเก็บรวบรวมผลกำรวิเครำะห์ แผนตรวจสำรตกค้ำงในสตัว์ปีกในยำ
กลุ่ม nitroimidazole (A6),carbamates (B2c) และ organochlorines (B3a) ไม่ทรำบว่ำต้องตรวจสอบใน matrix
อะไรและจ ำนวนในกำรเก็บตวัอย่ำงของสตัว์ปีกน้อยกว่ำจ ำนวนแผนท่ีก ำหนดใน  Council Directive 96/23/EC 
และกลุม่ A3, A4, A5, B2b, B2a และ B2e ไมไ่ด้ท ำกำรตรวจวิเครำะห์ในสว่นของน ำ้ผึง้ไมไ่ด้ท ำกำรตรวจวิเครำะห์
ในยำกลุม่ B1 เช่น tylosinและ streptomycin 

 
2. การด าเนินงานตามแผนการเฝ้าระวังสารตกค้าง 

จำกแผนกำรเฝ้ำระวังสำรตกค้ำง ส ำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์  ได้
จดัสรรกำรด ำเนินงำนกำรเก็บตวัอย่ำงตำมแผนไปยัง ปศุสตัว์เขตต่ำงๆ โดยให้ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวดัและปศุ
สตัว์อ ำเภอเป็นผู้ เก็บตัวอย่ำงใน น ำ้ เนือ้สัตว์ปีกและน ำ้ผึง้ ในขณะท่ีส่วนตรวจสอบมำตรฐำนด้ำนกำรปศุสัตว์ 
ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสตัว์รับผิดชอบกำรเก็บตวัอย่ำงท่ีโรงฆ่ำ ทำงด้ำนแผนกำรตรวจ
สำรตกค้ำงในน ำ้ผึง้ได้เร่ิมด ำเนินกำรในปี 2549 แตป่ระเทศไทยได้มีกำรสง่ออกน ำ้ผึง้ไปสหภำพยโุรปตัง้แตปี่ 2546 
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ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์จะเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำม
แผนโดยรูปแบบของคณะท ำงำน จดักำรประชุมเป็นประจ ำเดือนละ 3 - 4 ครัง้ ซึ่งสำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนในสตัว์ปีกและน ำ้ผึง้ได้เป็นอย่ำงดี 

 

3. การตดิตามผลที่มีค่าเกนิมาตรฐาน 
ส ำนกัพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรติดตำมผลท่ีมีค่ำ

เกินมำตรฐำน โดยส ำนกังำนปศสุตัว์เขตและปศสุตัว์อ ำเภอเป็นผู้ ไปด ำเนินกำรสอบสวนท่ีฟำร์มสตัว์ปีกท่ีเป็นฟำร์ม
มำตรฐำน ตรวจสอบข้อมูลกำรใช้ยำในฟำร์มและเก็บตัวอย่ำงตรวจวิเครำะห์ซ ำ้  ซึ่งสำมำรถท ำกำรตรวจสอบ
ย้อนกลบัได้ในระดบัฟำร์ม ในปี 2549 มีกำรตรวจพบค่ำ cadmium เกินค่ำมำตรฐำนซึง่สำมำรถท ำกำรสอบสวน
ท่ีมำได้อย่ำงถกูต้องและรำยงำนเวลำท่ีใช้ในกำรสอบสวนตัง้แตไ่ด้รับกำรแจ้งผลจนแล้วเสร็จประมำณ 1 เดือน 

 
4. ห้องปฏบิัตกิาร 

ห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจสำรตกค้ำงเป็นห้องปฏิบัติกำรของรัฐ โดยท ำกำรตรวจท่ีส ำนัก
ตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  ISO 17025 ซึ่งห้องปฏิบัติกำรได้เข้ำร่วมใน
international proficiency test กำรส่งตวัอย่ำงได้จดัท ำกำรบนัทกึ log book เพ่ือสำมำรถตรวจสอบย้อนกลบัได้ มี 
SOP ในกำรปฏิบัติงำน มีกำรท ำ PT ใน chloramphenicol,nitrofuransและยำปฏิชีวนะในเนือ้สตัว์ปีก แต่ยงัไม่มี
กำรท ำ PT ในน ำ้ผึง้ มีกำร validate ให้สอดคล้องกบั Decision 2002/675/EC นอกจำกนีห้้องปฏิบัติกำรได้อยู่ใน
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือตรวจวิเครำะห์ diethylstilbestrol (A1) แม้ว่ำจะยังไม่มีกำรตรวจวิเครำะห์ในกลุ่ม A3 
และ A4 อย่ำงไรก็ตำมยงัไมไ่ด้ท ำกำร validate กำรตรวจวิเครำะห์ในกลุม่ A5, B2a และ B2b 

 
5. การใช้ยาสัตว์ 

กำรใช้ยำสัตว์ต้องได้รับกำรขึน้ทะเบียนต ำรับยำจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
(อย.) กระทรวงสำธำรณสุข รำยกำรทะเบียนยำอยู่ใน website ของ อย. กำรก ำหนดค่ำ MRL โดยอ้ำงอิงจำก 
Codex วตัถุอนัตรำยท่ีใช้ในปศสุตัว์ (ในสตัว์ปีกและน ำ้ผึง้) ได้ท ำกำรแบ่งประเภทและก ำหนดค่ำ MRL ซึง่ควบคมุ
โดยกรมปศุสัตว์และได้ออกประกำศยำห้ำมใช้ในสัตว์ท่ีน ำมำบริโภค  เช่น hexoestrol, chloramphenicol, 
nitrofurazone, nitrofurantoin, furazolidone, dimetridazole, ronidazole กำรติดฉลำกยำสตัว์ได้มีกำรติดฉลำก
กำรในใช้อย่ำงถูกต้อง แต่มีกำรตรวจพบว่ำยำสตัว์บำงชนิดซึง่มีค่ำควำมเข้มข้นของยำและสำรส ำคญัเท่ำกนั แต่มี
ระยะกำรหยุดยำท่ีแตกต่ำงกนั มีกำรก ำหนดยำท่ีห้ำมใช้เป็นไปตำมกฎระเบียบของสหภำพยุโรป เช่น ในสตัว์ปีก 
ห้ำมใช้ยำ gentamicin, fenbendazoleและ albendazoleแตไ่มม่ียำท่ีขึน้ทะเบียนเฉพำะส ำหรับผึง้ 

 
6. การควบคุมการใช้ยาสัตว์ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ท ำกำรรับรองโรงงำน กำรน ำเข้ำยำและผู้ จ ำหน่ำยยำ       
มีเภสชักรเป็นผู้ควบคมุดแูลในกำรจ ำหน่ำยยำคนและสตัวแพทย์เป็นผู้ควบคมุดแูลในกำรจ ำหน่ำยยำสตัว์ 
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กำรใช้ยำในฟำร์มสตัว์ปีกและผึง้จะมีสตัวแพทย์ในกำรควบคมุกำรใช้ยำให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของมำตรฐำนฟำร์ม ซึ่งเจ้ำหน้ำท่ีจำกกรมปศสุตัว์จะเข้ำไปด ำเนินกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีล่ะ 1 ครัง้และมีกำร
เก็บบนัทกึข้อมลูเป็นอย่ำงดี 

กำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มผึง้ มีกำรเร่ิมด ำเนินกำรในปี 2548 ซึง่น ำ้ผึง้ท่ีผลิตออกมำยังไม่ได้มำ
จำกฟำร์มท่ีผ่ำนกำรรับรองฟำร์มมำตรฐำนทัง้หมด 

 
ผลการตรวจประเมินในปี 2555 
1. แผนการเฝ้าระวังสารตกค้าง 

กำรจดัท ำแผนเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงโดยรูปแบบคณะท ำงำนซึง่ประกอบด้วย สว่นกลำงปศสุตัว์เขต 
1 – 9 และห้องปฏิบัติกำร แผนท่ีจดัท ำจะพิจำรณำจำกผลของปีท่ีผ่ำนมำ ผลของกำรตรวจจำกประเทศผู้น ำเข้ำ 
ข้อมูลใหม่ท่ีเก่ียวข้องและสำรต้องห้ำมต่ำงๆ เพ่ือก ำหนดแผนให้เป็นไปตำม Commission Decision 97/747/EC  
และ Annex I ของ Council Directive 96/23/EC และกำรก ำหนดค่ำ MRLs ในแผนให้เป็นไปตำม Regulation 
(EC) No 37/2010 แผนกำรเฝ้ำระวังสำรตกค้ำงได้ก ำหนดค่ำ MRLs เกินกว่ำค่ำของ EU MRLs เป็น carbaryl 
(B2c) ประเทศไทยได้ก ำหนดค่ำ MRL500 µg/kg แต่ EU ก ำหนดค่ำ MRL 50 µg/kg และส ำหรับlindane (B3a) 
ประเทศไทยได้ก ำหนดค่ำ MRL 700 µg/kg แต่ EU ก ำหนดค่ำ MRL 20 µg/kg              สืบเน่ืองมำจำกกำรตรวจ
ประเมินในปี 2549 แผนกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงในน ำ้ผึง้ได้บรรจุ tylosinและ streptomycin (B1) ลงในแผนกำร
ด ำเนินงำน แต่จำกผลกำรตรวจประเมินจำกฟำร์มผึง้ได้พบว่ำมีกำรใช้  amitraz (B2c) ซึ่งยังไม่ได้บรรจุลงใน
แผนกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำง ในฟำร์มสตัว์ปีกได้มีกำรใช้ยำปฏิชีวนะท่ีซึง่ยงัไม่ได้บรรจุลงในแผนกำรเฝ้ำระวงัสำร
ตกค้ำง ยำกลุ่ม antimicrobials (B2a) colistin, tilmicrosinและ amoxicillin มีกำรตรวจโดย screening test 
เท่ำนัน้แต่ไม่มีวิธีกำรยืนยนัผลและยำกนับิด (B2b) ท่ีใช้ในฟำร์ม เช่น robenidine, diclazurilและ toltrazurilท่ียัง
ไมไ่ด้บรรจลุงในแผนกำรเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำง 

 
2. การด าเนินงานตามแผนการเฝ้าระวังสารตกค้าง 

จำกแผนกำรเฝ้ำระวังสำรตกค้ำง ส ำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์  ได้
จดัสรร กำรด ำเนินกำรเก็บตวัอย่ำงตำมแผนไปยังปศุสตัว์เขตต่ำงๆ โดยให้ส ำนักงำนปศุสตัว์จังหวดัและปศุสตัว์
อ ำเภอเป็นผู้ เก็บตัวอย่ำง น ำ้ เนือ้สัตว์ปีกและน ำ้ผึง้ในฟำร์ม และส่วนตรวจสอบมำตรฐำนด้ำนกำรปศุสัตว์        
ส ำนกัพฒันำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์ เป็นผู้ด ำเนินกำรเก็บตวัอย่ำงท่ีโรงฆ่ำ แผนกำรเฝ้ำระวงัสำร
ตกค้ำงในปี 2552 2553 และ 2554 ในสตัว์ปีกและน ำ้ผึง้สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน กำรขนส่งตวัอย่ำงซึง่
รวบรวมโดยเขตต่ำงๆ และส่งไปยงัห้องปฏิบตัิกำร พบว่ำไม่มีกำรบ่งชีว้่ำเป็นตวัอย่ำงทำงรำชกำร ควรให้มีกำรบ่ง
บอกวำ่เป็น official seal (ข้อ 2.6 ของ Annex ของ Commission Decision 98/179/EC) 
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3. การตดิตามผลที่ทค่ีาเกนิมาตรฐาน 
ส ำนกัพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุตัว์เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรติดตำมผลท่ีมีค่ำ

เกินมำตรฐำน โดยส ำนักงำนปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์อ ำเภอเป็นผู้ ไปด ำเนินกำรสอบสวนฟำร์ม  โดยมีกำรออก
ประกำศจำกกรมปศสุตัว์ เร่ืองมำตรกำรคมุฟำร์มสตัว์ปีกมำตรฐำน กรณีตรวจพบสำรต้องห้ำม พ.ศ.2546 และใน
ฟำร์มผึง้ พ.ศ.2554 ซึง่จำกกำรตรวจประเมินตรวจพบวำ่ ประกำศท่ีใช้ในฟำร์มผึง้นัน้ใช้กบัฟำร์มมำตรฐำนเท่ำนัน้ 
ซึ่งมีโอกำสเป็นไปได้ท่ีน ำ้ผึง้จำกฟำร์มท่ีไม่ได้มำตรฐำนจะส่งออกไปสหภำพยุโรป  ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ก ำหนดว่ำ
ฟำร์มผึง้ท่ีสง่ออกผลิตภณัฑ์ไปสหภำพยุโรปจะต้องได้รับกำรรับรองเป็นฟำร์มมำตรฐำนภำยในปี 2551 แตปั่จจบุนั
ยังไม่ได้รับท ำกำรรับรองเป็นฟำร์มมำตรฐำนทัง้หมด กำรได้รับผลกำรตรวจสำรตกค้ำงท่ีเกินค่ำมำตรฐำนจำก
ห้องปฏิบตัิกำรไปยงัหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องและท ำกำรสอบสวนฟำร์มใช้เวลำ 1 เดือนหรือมำกกว่ำนัน้ และในกรณี
ของน ำ้ผึง้ท่ีตรวจพบ tetracycline ด ำเนินกำรสอบสวนแล้วหำสำเหตไุมไ่ด้ เพียงแตท่รำบวำ่เกษตรกรไปซือ้ยำมำใช้
รักษำเอง 
 
4. ห้องปฏบิัตกิาร 

กำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงของห้องปฏิบัติกำรใช้เวลำประมำณ 1 – 4 สัปดำห์ ตัง้แต่เร่ิม
ขัน้ตอนกำรรับตวัอย่ำงจนถึงกำรแจ้งผลกำรวิเครำะห์ แต่จำกกำรประเมินพบว่ำวิธีกำรตรวจวิเครำะห์ยงัไม่ได้ท ำ
กำร validate ทัง้หมดและได้มีกำรท ำ PT, SOP เคร่ืองมือและอปุกรณ์ต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมส ำหรับกำรตรวจ
วิเครำะห์เป็นอย่ำงดี ทุกตวัอย่ำงได้บนัทึกอยู่ใน log book และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลบัได้ กำรทดสอบโดยวิธี 
six-plate microbiological growth inhibition เพ่ือ screening ยำปฏิชีวนะ ไม่มีควำมไวเพียงพอในกำรตรวจ
วิ เค รำะ ห์ ย ำ  oxytetracycline (CC-beta 200 µg/kg, EU MRL 50 µg/kg), trimethroprim (CC-beta at 100 
µg/kg, EU MRL 50 µg/kg), erythromycin (CC-beta 200 µg/kg, EU MRL 100 µg/kg) และ colistin (CC-beta 
> 1350 µg/kg, EU MRL 150 µg/kg) 
 
5. การใช้ยาสัตว์ 

ยำสตัว์ท่ีใช้ต้องได้รับกำรขึน้ทะเบียนต ำรับยำจำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 
กระทรวงสำธำรณสขุ รำยกำรทะเบียนยำอยู่ใน website ของ อย. กำรก ำหนดค่ำ MRL โดยอ้ำงอิงจำก Codex มี
กำรออกประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ภำยใต้พระรำชบัญญัติอำหำรสัตว์  ห้ำมใช้ nitrofurans, 
nitroimidazoles, diethylstilbestrol, beta-agonists, avoparcin, carbadox,olaquindoxและ chloramphenicol 
เป็น feed additives หรือผสมในอำหำรสัตว์ กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยยำต่ำงๆรับผิดชอบโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ท ำกำรรับรองโรงงำน กำรน ำเข้ำยำและผู้จ ำหน่ำยยำ โดยก ำหนดให้เภสชักรดแูล
เร่ืองกำรจ ำหน่ำยยำคน สตัวแพทย์เป็นผู้ดแูลเร่ืองกำรจ ำหน่ำยยำสตัว์ กำรใช้ยำนอกเหนือจำกฉลำกไมอ่นุญำตให้
ใช้ หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ต้องมีสตัวแพทย์เป็นผู้ใช้เท่ำนัน้ ไม่มีกำรขึน้ทะเบียนยำท่ีใช้ในผึง้ แต่ยำก ำจดัไรในผึง้ 
เช่น flumethrin, coumaphosและ amitrazสำมำรถใช้ได้ตำมกฎหมำยยำของประเทศไทยไม่จ ำเป็นต้องมีใบสัง่ยำ
จำกสตัวแพทย์ในกำรซือ้ยำสตัว์ แต่ในระเบียบมำตรฐำนฟำร์มของกรมปศุสตัว์ได้ก ำหนดไว้ว่ำ จะต้องมีใบสัง่ยำ
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จำกสตัวแพทย์ทุกครัง้ในกำรใช้ยำสัตว์หรือน ำยำมำผสมในอำหำรสตัว์  ซึ่งเป็นไปตำม มำตรฐำนข้อปฏิบัติกำร
ควบคมุกำรใช้ยำสตัว์มกษ.9032-2552 

 
6. การควบคุมการใช้ยาสัตว์ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ท ำกำรรับรอง โรงงำน กำรน ำเข้ำยำ ผู้จ ำหน่ำยยำ และ
มีกำร ตรวจประเมินเป็นประจ ำทกุปี ในฟำร์มสตัว์ปีก มีกำรบนัทกึข้อมลูกำรใช้ยำและเก็บรักษำข้อมลูไว้เป็นเวลำ 2 
ปี โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีจำกกรมปศสุตัว์เข้ำมำท ำกำรตรวจประเมินเป็นประจ ำทกุปี 

กำรใช้ยำกันบิดในฟำร์มสัตว์ปีกท่ีอำยุมำกกว่ำ 30 วัน นัน้ไม่ได้มีกำรบันทึกลงในแบบฟอร์ม
รำยงำนกำรตรวจสัตว์ปีกท่ีฟำร์ม (สพส.001) ซึ่งทำงสหภำพยุโรปได้จัดกลุ่มยำกันบิดอยู่ในกลุ่มของ Feed 
additives และไมใ่ช่เป็นยำสตัว์ 

 
แผน Follow-up audit ของกรมปศุสัตว์ 

ข้อแนะน า แผนการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ 

1. ปรับปรุงแผนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำงให้
ครอบคลมุกบัรำยกำรยำท่ีใช้ในฟำร์มและ 
คำ่ EU MRLs ให้สอดคล้องกบั Commission 
Regulation (EU) No 37/2010 

แผนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำงในสตัว์ปีกของปี 2556 จะ
เพ่ิมกำรตรวจยำปฏิชีวนะ ประกอบด้วย amoxicillin, 
tilmicosin, colistinและ กลุม่ยำกนับิด ประกอบด้วย 
diclazuril, toltrazuril, robenidineและในน ำ้ผึง้ตรวจ 
amitrazปรับปรุงคำ่MRL ของ carbaryl, lindaneให้
สอดคล้องกบัคำ่ของ EU MRLs  

2. กำรซีลตวัอย่ำงในกำรตรวจสอบย้อนกลบัเพ่ือ
ป้องกนัควำมผิดพลำดในกำรสง่ตวัอย่ำง 

ภำยในเดือนธนัวำคม 2555 จะน ำสติ๊กเกอร์แบบใสเ่ลข
รหสัติดภำชนะท่ีใช้ในกำรขนส่งตวัอย่ำงเพ่ีอสำมำรถ
ตรวจสอบและป้องกนัควำมผิดพลำดในกำรเปลี่ยนหรือ 
สญูหำยของตวัอย่ำงระหว่ำงกำรขนสง่ 

3. มำตรกำรท่ีด ำเนินกำรในกรณีท่ีตรวจพบสำร
ตกค้ำงเกินคำ่มำตรฐำนในน ำ้ผึง้เช่น 
ระยะเวลำในกำรสอบสวน กำรรำยงำนผล 

- ได้มีกำรออกประกำศกรมปศสุตัว์กรณีมีกำรพบสำร
ต้องห้ำมและสำรตกค้ำงในน ำ้ผึง้ 

- ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรเก็บตวัอย่ำงสง่ห้องปฏิบตัิกำร
ภำยใน 10 วนัท ำกำร 

- รำยงำนผลวิเครำะห์จำกกำรรับตวัอย่ำงภำยใน 25 วนัท ำ
กำร 

- รำยงำนผลกำรสอบสวนในกรณีพบกำรตกค้ำงภำยใน 
5 วนัท ำกำร 

- ฟำร์มสง่ออกน ำ้ผึง้ไปสหภำพยโุรปต้องได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนฟำร์มทกุฟำร์ม 
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4. วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ต้องมีกำร validate ทกุ
รำยกำรและมีกำรตอบสนองไวพอท่ีจะตรวจ
วิเครำะห์สำรตกค้ำงได้ 

วิธีกำรตรวจวิเครำะห์จะท ำกำร validate ให้เสร็จสิน้ภำยใน
ปี 2557 

 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

 
  กำรเรียบเรียงและจัดท ำหนังสือระบบเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงในสินค้ำปศุสัตว์  เล่มนี ้ผู้ เรียบเรียง

ขอขอบคุณ นำยสัตวแพทย์สรวิศ ธำนีโต ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ 

นำยสตัวแพทย์ธนิยะ ทรงสหุมดั นำยสตัวแพทย์วรพงษ์พงษ์ศิริ และเจ้ำหน้ำสว่นมำตรฐำนด้ำนกำรปศสุตัว์  ท่ีช่วย

หำข้อมลูและจดัพิมพ์ ท ำให้หนงัสือเลม่นีส้ ำเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

Abamectin 

โค 

ไขมนั 100 - 10 100 100 

ตบั 100 - 20 100 100 

ไต 50 - - 50 60 

แกะ 

กล้ำมเนือ้ - - 20 - 10 

ไขมนั - - 50 - 10 

ตบั - - 25 - 100 

ไต - - 20 - 100 

Albendazole 

โค 

กล้ำมเนือ้ 100 100 100 100 - 

ไขมนั 100 100 100 100 - 

ตบั 5,000 1000 1,000 5,000 - 

ไต 5,000 1000 500 5,000 - 

น ำ้นม 100 - 100 100 - 

กระบือ 
กล้ำมเนือ้ - 100 100 100 - 

ไขมนั - 100 100 100 - 

Albendazole 

กระบือ 
ตบั - 1000 1,000 5,000 - 

ไต - 1000 500 5,000 - 

แกะ 

กล้ำมเนือ้ 100 - 100 100 - 

ไขมนั 100 - 100 100 - 

ตบั 5,000 - 1,000 5,000 - 

ไต 5,000 - 500 5,000 - 

น ำ้นม 100 - 100 100 - 

Alphacypermethrin โคและกระบือ 
กล้ำมเนือ้ - 20 20 - - 

ไขมนั - 200 200 - - 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั - 20 20 - - 

ไต - 20 20 - - 

นม - - 20 - - 

แกะ 

กล้ำมเนือ้ - - 20 - - 

ไขมนั - - 200 - - 

ตบั - - 20 - - 

Alphacypermethrin แกะ 
ไต - - 20 - - 

นม - - 20 - - 

Altrenogest 

หม ู

ผิวหนงัและ
ไขมนั 

- - 1 - 3 

ตบั - - 0.4 - 5 

ม้ำ 
ไขมนั - - 1 - 3 

ตบั - - 0.9 - 3 

Amitraz 

โค 

ไขมนั - - 200 - 200 

ตบั - - 200 - 400 

ไต - - 200 - 400 

นม - - 10 - 20 

แกะ 

ไขมนั - - 400 - 200 

ตบั - - 100 - 400 

ไต - - 200 - 400 

นม - - 10 - 20 

Amitraz แพะ 
ไขมนั - - 200 - 200 

ตบั - - 100 - 400 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไต - - 200 
 

400 

นม - - 10 - 20 

หม ู

ผิวหนงัและ
ไขมนั 

- - 400 - 400 

ตบั - - 200 - 400 

ไต - - 200 - 400 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - 200 - 200 

Amoxicillin 

โคและสกุร 

กล้ำมเนือ้ - 40 50 50 40 

ไขมนั - 40 50 50 40 

ตบั - 40 50 50 40 

ไต - 40 50 50 40 

โค นม - - 4 4 8 

ไก่ 
กล้ำมเนือ้ - 20 50 - 20 

ไขมนั - 20 50 - 20 

Amoxicillin 

ไก่ 
ตบั - 20 50 - 20 

ไต - 20 50 - 20 

สตัว์ปีกชนิดอื่นๆ 

กล้ำมเนือ้ - 40 50 - 40 

ไขมนั - 50 50 - 50 

ตบั - 40 50 - 40 

ไต - 40 50 - 40 

Ampicilin ไก่ 

กล้ำมเนือ้ - 20 50 - 20 

ไขมนั - 20 50 - 20 

ตบั - 30 50 - 30 

ไต - 20 50 - 20 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

สตัว์ปีกชนิดอื่นๆ 

กล้ำมเนือ้ - 50 50 - 50 

ไขมนั - 50 50 - 50 

ตบั - 50 50 - 50 

ไต - 50 50 - 50 

Ampicilin 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ - 50 50 - 60 

ไขมนั - 50 50 - 60 

ตบั - 50 50 - 60 

ไต - 9 50 - 9 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - 50 - 30 

ไขมนั - - 50 - 30 

ตบั - - 50 - 40 

ไต - - 50 - 30 

นม - - 4 - 20 

Apramycin โค 

กล้ำมเนือ้ - - 1,000 - 500 

ไขมนั - - 1,000 - 1,000 

ตบั - - 10,000 - 6,000 

ไต - - 20,000 - 10,000 

Avilamycin สกุรและไก ่
กล้ำมเนือ้ - - 50 200 30 

ไขมนั - - 100 200 30 

Avilamycin สกุรและไก ่
ตบั - - 300 300 30 

ไต - - 200 200 30 

Azaperone สกุร 

กล้ำมเนือ้ 60 - 100 60 60 

ไขมนั 60 - 100 60 60 

ตบั 100 - 100 100 100 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไต 100 - 100 100 100 

Bacitracin 

โค น ำ้นม - - 100 - 400 

กระตำ่ย 

กล้ำมเนือ้ - - 150 - 200 

ไขมนั - - 150 - 200 

ตบั - - 150 - 200 

ไต - - 150 - 200 

Baquiloprim โค 

ไขมนั - - 10 - 10 

ตบั - - 300 - 300 

ไต - - 150 - 200 

น ำ้นม - - 30 - 30 

Baquiloprim สกุร 

ผิวหนงัและ
ไขมนั 

- - 40 - 40 

ตบั - - 50 - 50 

ไต - - 50 - 50 

Benzylpenicillin 

โคและสกุร 

กล้ำมเนือ้ 50 50 50 50 50 

ไขมนั - 50 50 - 50 

ตบั 50 50 50 50 50 

ไต 50 50 50 50 50 

โค น ำ้นม 4 - 4 4 4 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - 50 50 - - 

ไขมนั - 50 50 - - 

ตบั - 50 50 - - 

ไต - 50 50 - - 

ไก่ 
กล้ำมเนือ้ 50 50 50 - 50 

ไขมนั - 50 50 50 50 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั 50 50 50 50 50 

ไต 50 50 50 50 50 

Betamethasone 

โคและสกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 0.75 - 0.8 

ตบั - - 2 - 2 

ไต - - 0.75 - 0.8 

โค 

น ำ้นม - - 0.3 - 0.3 

ตบั 
 

500 
 

- 2 

ไต 
 

1000 
 

- 0.8 

Carazolol 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ 5 - 5 5 5 

ไขมนั 5 - 5 5 5 

ตบั 25 - 25 25 25 

ไต 25 - 25 25 25 

เคร่ืองใน - - - - 25 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - 5 - 25 

ไขมนั - - 5 - 5 

ตบั - - 15 - - 

ไต - - 15 - - 

นม - - 1 - 1 

Carprofen โคและม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - 500 - 500 

ไขมนั - - 1,000 - 1,000 

ตบั - - 1,000 - 1,000 

ไต - - 1,000 - 1,000 

Cefacetrile โค น ำ้นม - - 125 - 100 

Cefalexin โค 
กล้ำมเนือ้ - - 200 - 60 

ไขมนั - - 200 - 60 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั - - 200 - 60 

ไต - - 1,000 - 60 

น ำ้นม - - 100 - 10 

Cefalonium โค น ำ้นม - - 20 - 30 

Cefapirin โค 

กล้ำมเนือ้ - - 50 - 30 

ไขมนั - - 50 - 30 

ไต - - 100 - 30 

น ำ้นม - - 60 - 30 

Cefazolin โค น ำ้นม - - 50 - 50 

Cefoperazone โค น ำ้นม - - 50 - 50 

Cefquinome 
โค, สกุรและม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - 50 - 20, 50, 50 

ไขมนั - - 50 - 20, 50, 50 

ตบั - - 100 - 
20, 100, 
100 

ไต - - 200 - 
20, 200, 
200 

โค น ำ้นม - - 20 - 20 

Ceftiofur 
โคและสกุร 

กล้ำมเนือ้ 1,000 - 1,000 1,000 1,000 

ไขมนั 2,000 - 2,000 2,000 2,000 

ตบั 2,000 - 2,000 2,000 2,000 

ไต 6,000 - 6,000 6,000 6,000 

โค น ำ้นม 100 - 100 100 100 

Chloramphenicol 
สตัว์เพ่ือบริโภค 
ทกุชนิดและผึง้ 

เนือ้เยื่อทกุชนิด
และน ำ้ผึง้ 

- ตรวจไมพ่บ ห้ำมใช้ - - 

Chlormadinone โค ไขมนั - - 4 - 4 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั - - 2 - 2 

น ำ้นม - - 2.5 - 3 

Chlortetracycline สตัว์เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

กล้ำมเนือ้ - - 100 200 200 

ตบั - - 300 600 600 

ไต - - 600 1,200 1,200 

น ำ้นม - - 100 100 100 

ไข่ - - 200 400 400 

Clavulanic acid 
โคและสกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - 50 

ไขมนั - - 100 - 50 

ตบั - - 200 - 100 

ไต - - 400 - 200 

โค น ำ้นม - - 200 - 50 

Clenbutarol สตัว์เพ่ือบริโภคทกุชนิด เนือ้เยื่อทกุชนิด - ตรวจไมพ่บ - - - 

Clenbutarol 
โคและม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - ตรวจไมพ่บ 0.1 0.2 0.2 

ตบั - ตรวจไมพ่บ 0.5 0.6 0.6 

ไต - ตรวจไมพ่บ 0.5 0.6 0.6 

โค น ำ้นม - - 0.05 0.05 0.05 

Clorsulon โค 

กล้ำมเนือ้ - - 35 - 80 

ตบั - - 100 - 100 

ไต - - 200 - 400 

Closantel โค 

กล้ำมเนือ้ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ไขมนั 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

ตบั 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไต 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

แกะ 

กล้ำมเนือ้ 1,500 - 1,500 1,500 1,500 

ไขมนั 2,000 - 2,000 2,000 2,000 

ตบั 1,500 - 1,500 1,500 1,500 

ไต 5,000 - 5,000 5,000 5,000 

Cloxacilin 
ไก่ ,โคและสกุร 

กล้ำมเนือ้ - 300 300 - 
300, 40, 
300 

ไขมนั - 300 300 - 
300, 40, 
300 

ตบั - 300 300 - 
300, 40, 
300 

ไต - 300 300 - 
300, 40, 
300 

โค น ำ้นม - - 30 - 20 

Colistin สตัว์เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

กล้ำมเนือ้ - 150 150 150 150 

ไขมนั - 150 150 150 150 

ตบั - 150 150 150 150 

ไต - 200 200 200 200 

ไข่ - 300 300 300 300 

น ำ้นม - - 50 50 50 

Coumafos ผึง้ น ำ้ผึง้ - - 100 - - 

Cyfluthrin โค 

กล้ำมเนือ้ 20 - 10 20 20 

ไขมนั 200 - 50 200 200 

ตบั 20 - 10 20 20 

Cyfluthrin โค 
ไต 20 - 10 20 20 

น ำ้นม 40 - 20 40 40 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

Cyhalothrin 

โค, สกุรและแกะ กล้ำมเนือ้ 20 - - 20 20 

โค ไขมนั 400 
 

500 400 400 

สกุรและแกะ ไขมนั 400 - - 400 400 

โคและสกุร ตบั 20 - - 20 20 

แกะ ตบั 50 - - 50 50 

โค ไต 20 - 50 20 20 

สกุรและแกะ ไต 20 
 

- 20 20 

โค น ำ้นม 30 - 50 30 30 

Cypermethrin และ 
alpha- Cypermethrin 

โคและแกะ 

กล้ำมเนือ้ 50 - 20 - 100 

ไขมนั 1,000 - 200 - 200 

ตบั 50 - 20 - 50 

ไต 50 - 20 - 50 

โค น ำ้นม 100 - 20 - 50 

Cyromazine แกะ 

กล้ำมเนือ้ - - 300 - 300 

ไขมนั - - 300 - 400 

ตบั - - 300 - 300 

ไต - - 300 - 300 

Danofloxacin 

โคและไก ่

กล้ำมเนือ้ 200 - 200 200 200 

ไขมนั 100 - 100 100 100 

ตบั 400 - 400 400 400 

ไต 400 - 400 400 400 

โค น ำ้นม - - 30 - 50 

สกุร 
กล้ำมเนือ้ 100 - 100 100 100 

ไขมนั 100 - 50 100 100 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั 50 - 200 50 50 

ไต 200 - 200 200 200 

Deltamethrin สตัว์เคีย้งเอือ้งทกุชนิด 
กล้ำมเนือ้ 30 - 10 30 30 

ไขมนั 500 - 50 500 500 

Deltamethrin 

สตัว์เคีย้งเอือ้งทกุชนิด 

ตบั 50 - 10 50 50 

ไต 50 - 10 50 50 

น ำ้นม 30 - 20 30 30 

สตัว์ปีก ไขมนั - 50 - - 100 

สกุร ไขมนั - 500 - - 500 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 30 - - 30 30 

ไขมนั 500 - - 500 100 

ตบั 50 - - 50 20 

ไต 50 - - 50 50 

ไข่ 30 - - 30 30 

Dexamethasone 

โคและสกุร 

กล้ำมเนือ้ - 0.75 0.75 1 40 

ตบั - 2 2 2 20 

ไต - 0.75 0.75 1 40 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - 0.75 1 40 

ตบั - - 2 2 40 

ไต - - 0.75 1 40 

Dexamethasone โค น ำ้นม - - 0.3 0.3 20 

Diazinon โค, สกุร, แพะและแกะ 

กล้ำมเนือ้ - - 20 - 20 

ไขมนั - - 700 - 2,000 

ตบั - - 20 - 30 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไต - - 20 - 30 

โค, แพะและแกะ น ำ้นม - - 20 - 20 

Diclazuril 

แกะ 

กล้ำมเนือ้ 500 - - 500 500 

ไขมนั 1,000 - - 1,000 1,000 

ตบั 3,000 - - 3,000 3,000 

ไต 2,000 - - 2,000 2,000 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 500 - - 500 500 

ไขมนัและหนงั 1,000 - - 1,000 1,000 

ตบั 3,000 - - 3,000 3,000 

ไต 2,000 - - 2,000 2,000 

Diclofenac 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - 5 - - 

ไขมนั - - 1 - - 

ตบั - - 5 - - 

ไต - - 10 - - 

น ำ้นม - - 0.1 - - 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 5 - - 

ไขมนัและหนงั - - 1 - - 

ตบั - - 5 - - 

ไต - - 10 - - 

Dicloxacillin สตัว์เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

กล้ำมเนือ้ - - 300 - 300 

ไขมนั - - 300 - 300 

ตบั - - 300 - 300 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไต - - 300 - 300 

น ำ้นม - - 30 - 10 

Dicyclanil แกะ 

กล้ำมเนือ้ 150 - 200 150 150 

ไขมนั 200 - 150 200 200 

ตบั 125 - 400 125 125 

ไต 125 - 400 125 125 

Difloxacin 

โค, แพะและแกะ 

กล้ำมเนือ้ - - 400 - - 

ไขมนั - - 100 - - 

ตบั - - 1,400 - - 

ไต - - 800 - - 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 400 - 20 

ไขมนัและหนงั - - 100 - 20 

ตบั - - 800 - 20 

ไต - - 800 - 20 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - 300 - - 

ไขมนัและหนงั - - 400 - - 

ตบั - - 1900 - - 

ไต - - 600 - - 

Difloxacin สตัว์เพ่ือบริโภคชนิดอื่นๆ 

กล้ำมเนือ้ - - 300 - - 

ไขมนั - - 100 - - 

ตบั - - 800 - - 

ไต - - 600 - - 

Dihydrostreptomycin/ 
Streptomycin ในรูปผลรวม 

โค, สกุรและแกะ 

กล้ำมเนือ้ 600 
 

500 600 600 

ไขมนั 600 
 

500 600 600 

ตบั 600 
 

500 600 600 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไต 1,000 
 

1,000 1,000 1,000 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 600 
 

- 600 600 

ไขมนั 600 
 

- 600 600 

ตบั 600 
 

- 600 600 

ไต 1,000 
 

- 1,000 1,000 

กระตำ่ย 

กล้ำมเนือ้ - 
 

500 - 300 

ไขมนั - 
 

500 - 300 

ตบั - 
 

500 - 300 

ไต - 
 

1,000 - 300 

Dihydrostreptomycin/ 
Streptomycin ในรูปผลรวม 

โคและแกะ น ำ้นม 200 
 

200 200 200 

Diminazene โค 

กล้ำมเนือ้ 500 - - 500 500 

น ำ้นม 150 - - 150 500 

ตบั 12,000 - - 12,000 12,000 

ไต 6,000 - - 6,000 6,000 

Doramectin 

โค กล้ำมเนือ้ 10 - 40 10 10 

สกุร กล้ำมเนือ้ 5 - 40 5 10 

โคและสกุร 

ไขมนั 150 - 150 150 150 

ตบั 100 - 100 100 100 

ไต 30 - 60 30 30 

โค น ำ้นม 15 - - 15 15 

สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 
ชนิดอื่นๆ 

กล้ำมเนือ้ - - 40 - 10 

ไขมนั - - 150 - 20 

ตบั - - 100 - 20 

ไต - - 60 - 20 

Doxycycline สกุรและไก ่ กล้ำมเนือ้ - 50 100 - 50 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไขมนัและหนงั - 50 300 - 50 

ตบั - 50 300 - 50 

ไต - 50 600 - 50 

สตัว์ปีกชนิดอื่นๆ 

กล้ำมเนือ้ - 100 100 - 100 

ไขมนัและหนงั - 300 300 - 300 

ตบั - 300 300 - 300 

ไต - 600 600 - 600 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - 100 

ตบั - - 300 - 300 

ไต - - 600 - 600 

Enrofloxacin โค 

กล้ำมเนือ้ - 100 100 - 50 

ไขมนั - 100 100 - 50 

ตบั - 300 300 - 100 

ไต - 200 200 - 100 

น ำ้นม - - 100 - 50 

Enrofloxacin 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ - 100 100 - 50 

ไขมนั - 100 100 - 50 

ตบั - 200 200 - 100 

ไต - 300 300 - 100 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - 100 100 - 50 

ไขมนัและหนงั - 100 100 - 50 

ตบั - 200 200 - 100 

ไต - 300 300 - 100 

Eprinomectin โค 
กล้ำมเนือ้ 100 - 50 100 100 

ไขมนั 250 - 250 250 250 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั 2,000 - 1,500 2,000 2,000 

ไต 300 - 300 300 300 

น ำ้นม 20 - 20 20 20 

Erythromycin โค, สกุรและไก ่
กล้ำมเนือ้ 

 
50 200 100 (ไก่) 50 

ไขมนั 
 

50 200 100 (ไก่) 50 

Erythromycin 

โค, สกุรและไก ่

ตบั 
 

50 200 100  (ไก่) 50 

ไต 
 

50 200 100  (ไก่) 50 

ไข่ 
 

90 150 50 90 

โค น ำ้นม - - 40 - 40 

สตัว์ปีกชนิดอื่นๆ 

กล้ำมเนือ้ 
 

200 200 
100 (ไก่
งวง) 

200 

ไขมนั 
 

200 200 
100 (ไก่
งวง) 

200 

ตบั 
 

200 200 
100 (ไก่
งวง) 

200 

ไต 
 

200 200 
100 (ไก่
งวง) 

200 

ไข่ 
 

90 150 - 90 

Febantel/Fenbendazole/Oxfendazole 
ในรูปผลรวมโดยแสดงเทียบเทำ่เป็น 

Oxfendazole Sulphone 

โค, สกุร, แกะ, แพะและ
ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 100 - 50 100 100 

ไขมนั 100 - 50 100 100 

ตบั 500 - 500 500 500 

ไต 100 - 50 100 100 

โคและแกะ น ำ้นม 100 - 10 100 100 

สตัว์เคีย้วเอือ้งชนิดอื่น น ำ้นม - - 10 - - 

Fenvalerate โค 

กล้ำมเนือ้ - - 25 - 90 

ไขมนั - - 250 - 1,000 

ตบั - - 25 - 20 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไต - - 25 - 20 

น ำ้นม - - 40 - 100 

Firocoxib ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - 10 - - 

ไขมนั - - 15 - - 

ตบั - - 60 - - 

ไต - - 10 - - 

Florfenicol 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - 200 - 200 

ตบั - - 3,000 - 200 

ไต - - 300 - 200 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 300 - 200 

ไขมนัและหนงั - - 500 - 200 

ตบั - - 2,000 - 200 

ไต - - 500 - 200 

Florfenicol 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - 100 

ไขมนัและหนงั - - 200 - 300 

ตบั - - 2,500 - 3,000 

ไต - - 750 - 500 

สตัว์ที่ใช้บริโภคชนิดอื่นๆ 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - 200 

ไขมนัและหนงั - - 200 - 300 

ตบั - - 2,000 - 3,000 

ไต - - 300 - 300 

Fluazuron โค 

กล้ำมเนือ้ 200 - 200 200 200 

ไขมนั 7,000 - 7,000 7,000 7,000 

ตบั 500 - 500 500 500 

ไต 500 - 500 500 500 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

Flubendazole สกุร 

กล้ำมเนือ้ 10 10 50 10 10 

ไขมนั - 50 50 - 50 

ตบั 10 10 400 10 10 

ไต - 300 300 - 300 

Flubendazole 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 200 50 50 200 200 

ไขมนัและหนงั - 50 50 - 50 

ตบั 500 400 400 500 500 

ไต - 300 300 - 400 

ไข่ 400 400 400 400 400 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 200 - 50 200 200 

ตบั 500 - 400 500 500 

ไข่ 400 - 400 400 400 

Flugestone acetate แพะและแกะ 

กล้ำมเนือ้ - - 0.5 - - 

ไขมนั - - 0.5 - - 

ตบั - - 0.5 - - 

ไต - - 0.5 - - 

นม - - 1 - - 

Flumequine โค, สกุรและแกะ 
กล้ำมเนือ้ 500 - 200 500 500 

ไขมนั 1,000 - 300 1,000 1,000 

Flumequine 

สกุร ตบั - - 500 500 500 

โคและแกะ ตบั 500 - 500 500 500 

โค, สกุรและแกะ ไต 3,000 - 1,500 3,000 3,000 

แพะ 

กล้ำมเนือ้ - - 200 - 500 

ไขมนั - - 300 - 1,000 

ตบั - - 500 - 500 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไต - - 1,500 - 3,000 

โค, แกะและแพะ น ำ้นม - - 50 - 100 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 500 - 400 500 500 

ไขมนั 1,000 - 250 1,000 1,000 

ตบั 500 - 800 500 500 

ไต 3,000 - 1,000 3,000 3,000 

สตัว์ที่ใช้บริโภคชนิดอื่นๆ 

กล้ำมเนือ้ - - 200 - 500 

ไขมนั - - 250 - 1,000 

ตบั - - 500 - 500 

ไต - - 1,000 - 3,000 

Flumethrin โค 

กล้ำมเนือ้ - - 10 - 10 

ไขมนั - - 150 - 200 

ตบั - - 20 - 40 

ไต - - 10 - 5 

น ำ้นม - - 30 - 50 

Flunixin 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - 20 - 20 

ไขมนั - - 30 - 30 

ตบั - - 300 - 300 

ไต - - 100 - 100 

น ำ้นม - - 40 - 40 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 50 - 50 

ไขมนัและหนงั - - 10 - 200 

ตบั - - 200 - 200 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไต - - 30 - 30 

Flunixin ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - 10 - 10 

ไขมนั - - 20 - 20 

ตบั - - 100 - 100 

ไต - - 200 - 200 

Gamithromycin โค 

ไขมนั - - 20 - - 

ตบั - - 200 - - 

ไต - - 100 - - 

Gentamicin 
โคและสกุร 

กล้ำมเนือ้ 100 100 50 100 100 

ไขมนั 100 100 50 100 100 

ตบั 2,000 2,000 200 2,000 2,000 

ไต 5,000 5,000 750 5,000 5,000 

โค น ำ้นม - - 100 - 200 

Halofuginone โค 

กล้ำมเนือ้ - - 10 - 10 

ไขมนั - - 25 - 30 

ตบั - - 30 - 20 

ไต - - 30 - 20 

Imidocarb 

โค 

กล้ำมเนือ้ 300 - 300 300 300 

ไขมนั 50 - 50 50 50 

ตบั 1,500 - 2,000 1,500 1,500 

ไต 2,000 - 1,500 2,000 2,000 

น ำ้นม 50 - 50 50 50 

แกะ 
กล้ำมเนือ้ - - 300 - - 

ไขมนั - - 50 - - 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั - - 2,000 - - 

ไต - - 1,500 - - 

Isometamidium โค 

กล้ำมเนือ้ 100 - - 100 100 

ไขมนั 100 - - 100 100 

ตบั 500 - - 500 500 

ไต 1,000 - - 1,000 1,000 

น ำ้นม 100 - - 100 100 

Ivermectin 

โค 

ไขมนั 40 40 100 40 40 

ตบั 100 - 100 100 100 

ไต - - 30 - 10 

น ำ้นม 10 - - 10 10 

สกุร 

ไขมนั 20 20 100 20 20 

ตบั 15 - 100 15 15 

ไต - - 30 - 10 

กระบือ 

ไขมนั - 40 100 - 40 

ตบั - - 100 - 20 

ไต - - 30 - 20 

แกะ 

ไขมนั 20 - 100 20 20 

ตบั 15 - 100 15 15 

ไต - - 30 - 10 

Kanamycin โค 
กล้ำมเนือ้ 

 
40 100 - 40 

ไขมนั 
 

40 100 - 40 

Kanamycin โค 
ตบั 

 
40 600 - 40 

ไต 
 

40 2,500 - 40 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

น ำ้นม - - 150 - 400 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ 
 

100 100 - 100 

ไขมนั 
 

100 100 - 100 

ตบั 
 

100 600 - 100 

ไต 
 

100 2,500 - 100 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 
 

100 100 - 500 

ไขมนั 
 

100 100 - 100 

ตบั 
 

500 600 - 500 

ไต 
 

500 2,500 - 500 

Lasalocid ไก่ 

กล้ำมเนือ้ - - 20 - 10 

ไขมนั - - 100 - 10 

ตบั - - 100 - 10 

ไต - - 50 - 10 

ไข่ - - 150 - 5 

Levamisole 

โค, สกุรและสตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 10 10 10 10 10 

ไขมนั 10 10 10 10 10 

ตบั 100 100 100 100 100 

ไต 10 10 10 10 10 

แกะ 

กล้ำมเนือ้ 10 - 10 10 10 

ไขมนั 10 - 10 10 10 

ตบั 100 - 100 100 100 

ไต 10 - 10 10 10 

Lincomycin สกุรและไก ่
กล้ำมเนือ้ 200 100 100 200 200 

ไขมนั 100 50 50 100 300 



764 
 

 
 

ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั 500 500 500 500 500 

สกุร ไต 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

ไก่ 
ไต 500 1,500 1,500 500 500 

ไข่ - 50 50 - 100 

Lincomycin 

สตัว์ปีกชนิดอื่นๆ 

กล้ำมเนือ้ - 100 100 - 100 

ไขมนัและหนงั - 50 50 - 50 

ตบั - 300 500 - 300 

ไต - 800 1,500 - 800 

ไข่ - 50 50 - 100 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - 200 

ไขมนั - - 50 - 50 

ตบั - - 500 - 400 

ไต - - 1,500 - 900 

น ำ้นม 150 - 150 150 150 

Marbofloxacin 
โคและสกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 150 - 100, 50 

ไขมนั - - 50 - 50 

ตบั - - 150 - 100, 50 

ไต - - 150 - 150, 100 

โค น ำ้นม - - 75 - 75 

Mebendazole แพะ, แกะและม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - 60 - - 

ไขมนั - - 60 - - 

ตบั - - 400 - - 

ไต - - 60 - - 

Meloxicam โคและสกุร กล้ำมเนือ้ - - 20 - 20, 10 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั - - 65 - 50, 10 

ไต - - 65 - 50, 10 

โค น ำ้นม - - 15 - 20 

Metamizole 
โค, สกุรและม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - - 

ไขมนั - - 100 - - 

ตบั - - 100 - - 

ไต - - 100 - - 

โค น ำ้นม - - 50 - - 

Methylprednisolone โค 
กล้ำมเนือ้ - - 10 - 10 

ไขมนั - - 10 - 10 

Methylprednisolone โค 
ตบั - - 10 - 10 

ไต - - 10 - 10 

Monensin โค 

กล้ำมเนือ้ - - 2 10 50 

ไขมนั - - 10 100 50 

ตบั - - 30 100 50 

ไต - - 2 10 50 

น ำ้นม - - 2 2 10 

Monepantel แพะและแกะ 

กล้ำมเนือ้ - - 700 - 700 

ไขมนั - - 7,000 - 7,000 

ตบั - - 5,000 - 5,000 

ไต - - 2,000 - 2,000 

Morantel โค 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - 300 

ไขมนั - - 100 - 300 

ตบั - - 800 - 1,000 

ไต - - 200 - 2,000 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

น ำ้นม - - 50 - 100 

Moxidectin 

โค กล้ำมเนือ้ 20 - 50 20 20 

กวำง กล้ำมเนือ้ 20 - - 20 20 

แกะ กล้ำมเนือ้ 50 - 50 50 50 

ม้ำ กล้ำมเนือ้ - - 50 - 50 

โคและแกะ ไขมนั 500 - 500 500 500 

กวำง ไขมนั 500 - - 500 500 

ม้ำ ไขมนั - - 500 - 500 

โคและแกะ ตบั 100 - 100 100 100 

กวำง ตบั 100 - - 100 100 

ม้ำ ตบั - - 100 - 100 

โคและแกะ ไต 50 - 50 50 50 

กวำง ไต 50 - - 50 50 

ม้ำ ไต - - 50 - 50 

โค น ำ้นม - - 40 - 40 

Nafcillin โค 

กล้ำมเนือ้ - - 300 - 5 

ไขมนั - - 300 - 5 

ตบั - - 300 - 5 

ไต - - 300 - 5 

น ำ้นม - - 30 - 5 

Neomycin โคและสกุร 
กล้ำมเนือ้ 500 500 500 500 500 

ไขมนั 500 500 500 500 500 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั 500 500 500 500 500 

ไต 10,000 5,000 5,000 10,000 10,000 

โค น ำ้นม 1,500 - 1,500 1,500 500 

แกะและแพะ 

กล้ำมเนือ้ 500 - 500 500 500 

ไขมนั 500 - 500 500 500 

ตบั 500 - 500 500 500 

ไต 10,000 - 5,000 10,000 10,000 

Neomycin 
ไก่, ไก่งวงและเป็ด 

กล้ำมเนือ้ 500 500 500 500 500 

ไขมนั 500 500 500 500 500 

ตบั 500 500 500 500 500 

ไต 10,000 5,000 5,000 10,000 10,000 

ไก่ ไข่ 500 500 500 500 500 

Netobimin โคและแกะ 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - - 

ไขมนั - - 100 - - 

ตบั - - 1,000 - - 

ไต - - 500 - - 

น ำ้นม - - 100 - - 

Nicarbazin ในรูป 
(N,N’-bis(4-nitrophenyl) urea 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 200 - - 200 200 

ไขมนัและหนงั 200 - - 200 200 

ตบั 200 - - 200 200 

ไต 200 - - 200 200 

Nitrofurans 
สตัว์เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

และผึง้ 
เนือ้เยื่อทกุชนิด
และน ำ้ผึง้ 

- ตรวจไมพ่บ ห้ำมใช้ - - 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

Nitroxinil โค 

กล้ำมเนือ้ - - 400 - 500 

ไขมนั - - 200 - 600 

ตบั - - 20 - 500 

ไต - - 400 - 500 

Norgestomet โค 

กล้ำมเนือ้ - - 0.2 - 0.1 

ไขมนั - - 0.2 - 0.1 

ตบั - - 0.2 - 0.1 

ไต - - 0.2 - 0.1 

น ำ้นม - - 0.12 - 0.1 

Novobiocin โค น ำ้นม - - 50 - 80 

Oxacillin สตัว์เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

กล้ำมเนือ้ - - 300 - 300 

ไขมนั - - 300 - 300 

ตบั - - 300 - 300 

Oxacillin สตัว์เพ่ือบริโภคทกุชนิด 
ไต - - 300 - 300 

น ำ้นม - - 30 - 30 

Oxfendazole 

สตัว์เคีย้วเอือ้งทกุชนิด, 
สกุรและม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - 50 - 100 

ไขมนั - - 50 - 100 

ตบั - - 500 - 500 

ไต - - 50 - 100 

สตัว์เคีย้วเอือ้งทกุชนิด น ำ้นม - - 10 - 100 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - - 

ไขมนั - - 500 - - 

ตบั - - 200 - - 

ไต - - 100 - - 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

Oxolinic acid สตัว์เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - 100 (โค) 

ไขมนั - - 50 - 50 (โค) 

ตบั - - 150 - 100 (โค) 

ไต - - 150 - 100 (โค) 

Oxyclozanide สตัว์เคีย้วเอือ้งทกุชนิด 

กล้ำมเนือ้ - - 20 - 100 

ไขมนั - - 20 - 500 

ตบั - - 500 - 500 

ไต - - 100 - 500 

น ำ้นม - - 10 - 300 

Oxytetracycline สตัว์เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - 20 

ตบั - - 300 - 600 

ไต - - 600 - 1,200 

น ำ้นม - - 100 - 100 

ไข่ - - 200 - 400 

Paromomycin สตัว์เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

กล้ำมเนือ้ - - 500 - - 

ตบั - - 1,500 - - 

ไต - - 1,500 - - 

Penethamate 
สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 
เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

กล้ำมเนือ้ - - 50 - - 

ไขมนั - - 50 - - 

Penethamate 
สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 
เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

ตบั - - 50 - - 

ไต - - 50 - - 

น ำ้นม - - 4 - - 

Permethrin 

สตัว์ปีก ไขมนั - 100 - - 200 

สกุร ไขมนั - 500 - - 1,000 

โค กล้ำมเนือ้ - - 50 - 400 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไขมนั - - 500 - 1,000 

ตบั - - 50 - 100 

ไต - - 50 - 100 

น ำ้นม - - 50 - 100 

Phenoxymethylpenicillin 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 25 - 30 

ตบั - - 25 - 30 

ไต - - 25 
 

30 

สตัว์ปีก 
กล้ำมเนือ้ - - 25 - - 

ไขมนั - - 25 - - 

Phenoxymethylpenicillin สตัว์ปีก 
ตบั - - 25 - - 

ไต - - 25 - - 

Phoxim 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ 50 - 20 50 50 

ไขมนั 400 - 700 400 400 

ตบั 50 - 20 50 50 

ไต 50 - 20 50 50 

แกะ 

กล้ำมเนือ้ 50 - 50 50 50 

ไขมนั 400 - 400 400 400 

ตบั 50 - - 50 50 

ไต 50 - 50 50 50 

แพะ 

กล้ำมเนือ้ 50 - - 50 50 

ไขมนั 400 - - 400 400 

ตบั 50 - - 50 50 

ไต 50 - - 50 50 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

Phoxim ไก่ 

กล้ำมเนือ้ - - 25 - - 

ไขมนั - - 550 - - 

ตบั - - 50 - - 

ไต - - 30 - - 

ไข่ - - 60 - - 

Piperazine 
สกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 400 - 300 

ไขมนั - - 800 - 500 

ตบั - - 2,000 - 1,000 

ไต - - 1,000 - 600 

ไก่ ไข่ - - 2,000 - 2,000 

Pirlimycin โค 

กล้ำมเนือ้ 100 - 100 100 100 

ไขมนั 100 - 100 100 100 

ตบั 1,000 - 1,000 1,000 1,000 

ไต 400 - 400 400 400 

น ำ้นม 200 - 100 100 300 

Prednisolone โค 

กล้ำมเนือ้ - - 4 - 4 

ไขมนั - - 4 - 4 

ตบั - - 10 - 10 

ไต - - 10 - 10 

น ำ้นม - - 6 - 0.7 

Ractopamine hydrochloride โคและสกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 10 - 10 

ไขมนั - - 10 - 10 

ตบั - - 40 - 40 

ไต - - 90 - 90 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

Rafoxanide 
โค 

กล้ำมเนือ้ - - 30 - - 

ไขมนั - - 30 - - 

ตบั - - 10 - - 

ไต - - 40 - - 

แกะ กล้ำมเนือ้ - - 100 - - 

Rafoxanide แกะ 

ไขมนั - - 250 - - 

ตบั - - 150 - - 

ไต - - 150 - - 

Rifaximin โค น ำ้นม - - 60 - - 

Sarafloxacin ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 10 - - 10 10 

ไขมนั 20 - 10 20 20 

ตบั 80 - 100 80 80 

ไต 80 - - 80 80 

Spectinomycin 

โค, สกุรและไก ่

กล้ำมเนือ้ 500 300 300 500 500 

ไขมนั 2,000 500 500 2,000 2,000 

ตบั 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 

ไต 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

โค น ำ้นม 200 - 200 200 200 

ไก่ ไข่ 2,000 - - 2,000 2,000 

Spectinomycin กระบือ 

กล้ำมเนือ้ - 300 300 - 700 

ไขมนั - 500 500 - 500 

ตบั - 1,000 1,000 - 1,000 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไต - 5,000 5,000 - 1,000 

แกะ 

กล้ำมเนือ้ 500 - 300 500 500 

ไขมนั 2,000 - 500 2,000 2,000 

ตบั 2,000 - 2,000 2,000 2,000 

ไต 5,000 - 5,000 5,000 5,000 

น ำ้นม - - 200 - 200 

สตัว์ปีกชนิดอื่นๆ 

กล้ำมเนือ้ - 300 300 - 500 

ไขมนั - 300 500 - 300 

ตบั - 700 1,000 - 700 

ไต - 2,000 5,000 - 2,000 

Spiramycin โค 
กล้ำมเนือ้ 200 200 200 200 200 

ไขมนั 300 300 300 300 300 

Spiramycin 

โค 

ตบั 600 300 300 600 600 

ไต 300 - 300 300 300 

น ำ้นม 200 - 200 200 200 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 200 200 200 200 200 

ไขมนั 300 300 300 300 300 

ตบั 600 400 400 600 600 

ไต 800 - - 800 800 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ 200 - 250 200 200 

ไขมนั 300 - - 300 300 

ตบั 600 - 2,000 600 600 

ไต 300 - 1,000 300 300 

Streptomycin โค, กระบือและสกุร 
กล้ำมเนือ้ - 500 500 - 600 

ไขมนั - 500 500 - 600 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั - 500 500 - 600 

ไต - 1,000 1,000 - 1,000 

สตัว์เคีย้วเอือ้งทกุชนิด น ำ้นม - - 200 - 200 

Sulfonamides 
สตัว์เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

กล้ำมเนือ้ 100 100 100 - 100 

ไขมนั 100 - 100 - 100 

ตบั 100 100 100 - 100 

ไต 100 100 100 - 100 

ไข่ - 100 - - 10 

โค, แพะและแกะ น ำ้นม 25 - 100 - 10 

Tetracycline/Oxytetracycline 
และ Chlortetracycline 

สตัว์เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

กล้ำมเนือ้ 200 100 100 200 200 

ตบั 600 300 300 600 600 

ไต 1,200 600 600 1,200 1,200 

ไข่ 400 200 200 400 400 

น ำ้นม (โค, 
แกะ) 

100 - 100 100 100 

Thiabendazole โค 

กล้ำมเนือ้ 100 100 100 100 100 

ไขมนั 100 100 100 100 100 

ตบั 100 100 100 100 100 

ไต 100 100 100 100 100 

น ำ้นม 100 - 100 100 100 

Thiabendazole 
สกุรและแกะ 

กล้ำมเนือ้ 100 - - 100 100 

ไขมนั 100 - - 100 100 

ตบั 100 - - 100 100 

ไต 100 - - 100 100 

แพะ กล้ำมเนือ้ - - 100 - 100 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ไขมนั 100 
 

100 100 100 

ตบั 100 - 100 100 100 

ไต 100 - 100 100 100 

น ำ้นม 100 - 100 100 100 

Thiamphenicol โค 

กล้ำมเนือ้ - 20 50 - 200 

ไขมนั - 20 50 - 200 

ตบั - 20 50 - 200 

ไต - 20 50 - 200 

น ำ้นม - - 50 - 50 

Thiamphenicol ไก่ 

กล้ำมเนือ้ - 20 50 - 50 

ไขมนั - 40 50 - 200 

ตบั - - 50 - 50 

ไต - 20 50 - 50 

Tiamulin 

สกุร 
กล้ำมเนือ้ - 40 100 - 40 

ตบั - 40 500 - 40 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ - 100 100 - 100 

ไขมนัและหนงั - 100 100 - 100 

ตบั - 600 1,000 - 600 

ไข่ - 1,000 1,000 - 1,000 

Tilmicosin 

โค, สกุรและแกะ กล้ำมเนือ้ 100 - 50 100 100 

โคและแกะ ตบั 1,000 - 1,000 1,000 1,000 

สกุร ตบั 1,500 - 1,000 1,500 1,500 

โคและแกะ ไต 300 - 1,000 300 300 

สกุร ไต 1,000 - 1,000 1,000 1,000 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

Tilmicosin 

โค, สกุรและแกะ ไขมนั 100 - 50 100 100 

แกะ น ำ้นม 50 - 50 50 - 

โค น ำ้นม - - 50 - 50 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ - - 75 - 70 

ไขมนัและหนงั - - 75 - 70 

ตบั - - 1,000 - 1,000 

ไต - - 250 - 250 

Tolfenamic acid 
โคและสกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 50 - 50, 30 

ตบั - - 400 - 200, 300 

ไต - - 100 - 60 

โค น ำ้นม - - 50 - 50 

Toltrazuril ไก่ 

กล้ำมเนือ้ - 100 100 - 1,000 

ไขมนัและหนงั - 200 200 - 2,000 

ตบั - 600 600 - 4,000 

ไต - 400 400 - 4,000 

Toltrazuril 
สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 
เพ่ือบริโภคทกุชนิด 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - 100 

ไขมนั - - 150 - 200 

ตบั - - 500 - 500 

ไต - - 250 - 500 

Triclabendazole 

โค 

กล้ำมเนือ้ 200 100 225 250 200 

ไขมนั 100 - 100 100 100 

ตบั 300 100 250 850 300 

ไต 300 100 150 400 300 

แกะ 
กล้ำมเนือ้ 100 - 225 200 100 

ไขมนั 100 - 100 100 100 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั 100 - 250 300 100 

ไต 100 - 150 200 100 

สตัว์เคีย้วเอือ้งชนิดอื่นๆ 

กล้ำมเนือ้ - - 225 - 500 

ไขมนั - - 100 - 1,000 

ตบั - - 250 - 2,000 

ไต - - 150 - 1,000 

Trimethoprim 

โค, สกุรและไก ่

กล้ำมเนือ้ - 50 50 - 
50, 100, 

50 

ไขมนั - 50 50 - 
50, 100, 

50 

ตบั - 50 50 - 
50, 100, 

50 

ไต - 50 50 - 
50, 100, 

50 

โค น ำ้นม - - 50 - 50 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - 100 - 80 

ไขมนั - - 100 - 100 

ตบั - - 100 - 80 

ไต - - 100 - 80 

Tulathromycin 

โค 

ไขมนั - - 100 - 200 

ตบั - - 3,000 - 5,000 

ไต - - 3,000 - 3,000 

สกุร 

ไขมนัและหนงั - - 100 - 300 

ตบั - - 3,000 - 4,000 

ไต - - 3,000 - 9,000 

Tylosin โค, สกุรและไก ่
กล้ำมเนือ้ - 100 100 100 50 

ไขมนั - 100 100 100 50 
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ตำรำงกำรเปรียบเทียบปริมำณยำสตัว์ตกค้ำงสงูสดุที่ก ำหนดโดยประเทศตำ่งๆ 

ชนิดสำรตกค้ำง ชนิดสตัว์ ชนิดตวัอยำ่ง 

ปริมำณสำรตกค้ำงสงูสดุ (mg/kg) 

กระทรวง
สำธำรณสขุ 

(1) 

กรมปศสุตัว์ 
(2) 

สหภำพ
ยโุรป 
(3) 

CODEX 
(4) 

ญ่ีปุ่ น 
(5) 

ตบั - 100 100 100 50 

ไต - 100 100 100 50 

น ำ้นม - - 50 100 50 

ไข่ - 200 200 300 200 

Tylvalosin 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 50 - - 

ไขมนัและหนงั - - 50 - - 

ตบั - - 50 - - 

ไต - - 50 - - 

สตัว์ปีก 
ไขมนัและหนงั - - 50 - - 

ตบั - - 50 - - 

Valnemulin สกุร 

กล้ำมเนือ้ - - 50 - 50 

ตบั - - 500 - 500 

ไต - - 100 - 100 

Vedaprofen ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - 50 - 50 

ไขมนั - - 20 - 20 

ตบั - - 100 - 100 

ไต - - 1,000 - 1,000 

Zeranol โค 
กล้ำมเนือ้ 2 - - 2 2 

ตบั 10 - - 10 10 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

Abamectin 

แกะ ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 0.01 - 0.01 0.01 - 0.01 

ไขมนั 0.1 - 0.1 0.01 - 0.01 

ตบั - - - 0.01 - 0.1 

ไต - - - 0.01 - 0.1 

เคร่ืองใน 0.1 - 0.1 0.01 - 0.1 

นม 0.005 - 0.005 0.005 - 0.02 

โค 

กล้ำมเนือ้ 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 

ไขมนั 0.1 - 0.1 0.01 0.1 0.1 

ตบั - - - 0.02 0.1 0.1 

ไต - - - 0.01 0.05 0.06 

เคร่ืองใน 0.1 - 0.1 0.01 - 0.06 

นม 0.005 - 0.005 0.005 0.005 0.02 

แพะ 
กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 

เคร่ืองใน 0.1 - 0.1 0.01 0.1 0.1 

Abamectin 

แพะ นม 0.005 - 0.005 0.01 0.005 0.02 

สกุร 

ไขมนั 0.1 - 0.1 0.01 - 0.02 

ตบั - - - 0.01 - 0.02 

ไต - - - 0.01 - 0.01 

เคร่ืองใน 0.1 - 0.1 0.01 - 0.02 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.01 - 0.01 0.01 - - 

เคร่ืองใน 0.02 - 0.02 0.01 - 0.02 

ตบั 0.02 - 0.02 0.01 - 0.02 

ไต 0.02 - 0.02 0.01 - 0.02 

ไข่ 0.01 - 0.01 0.01 - - 

ไก่ 

ตบั 0.02 - 0.02 0.01 - 0.02 

ไต 0.02 - 0.02 0.01 - 0.02 

เคร่ืองใน 0.02 - 0.02 0.01 - - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 
 

- 

Acephate 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 0.05 
0.02 
(สกุร) 

0.05 0.02 0.05 0.05 

ไขมนั 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05 0.1 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

(สกุร) 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.05 - 0.05 0.02 0.05 0.05 

นม 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.01 - 0.01 0.02 0.01 0.01 

ไขมนั - - - 0.02 0.1 0.1 

ไข่ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.02 - - 

Acetamiprid 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.02 0.1 

ไขมนั - - - 0.05 0.02 0.1 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.05 0.2 

นม - - - 0.05 0.02 0.1 

สตัว์ปีก 
กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.05 0.05 

Acetamiprid 
สตัว์ปีก ไข่ - - - 0.05 0.01 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Aldicarb 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.01 0.01 

ไขมนั - - - 0.01 - 0.01 

นม - - - 0.01 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 - 0.01 

ไขมนั - - - 0.01 - 0.01 

ตบั - - - 0.01 - 0.01 

ไต - - - 0.01 - 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.01 - 0.01 

ไข่ - - - 0.01 - 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Aldrin และ 
Dieldrin 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 

ไขมนั 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 

เคร่ืองใน 0.2 0.2 - 0.2 - 0.2 

Aldrin และ 
Dieldrin 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 
นม 0.006 0.2 - 0.006 0.006 0.006 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 

เคร่ืองใน 0.2 0.2 - 0.2 - 0.2 

ไข่ 0.1 0.2 - 0.02 0.1 0.1 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Aminopyralid 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.1 0.02 

ไขมนั - - - 0.02 0.1 0.02 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.05 0.02 

น ำ้นม - - - 0.02 0.02 0.03 

สกุร แพะ 
แกะ 

ไต - - - 0.3 1 0.3 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.01 - 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.01 - 

ไขมนั - - - 0.02 0.01 - 

ไข่ - - - 0.01 0.01 - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Amitraz 

โค กล้ำมเนือ้ - - - - 0.05 0.09 

สกุร กล้ำมเนือ้ - - - - 0.05 0.09 

แกะ กล้ำมเนือ้ - - - - 0.1 0.2 

โค สกุร 
แกะ 

เคร่ืองใน - - - - 0.2 0.4 

โค น ำ้นม - - - - 0.01 0.02 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 - - 

ไขมนั - - - 0.05 - - 

ตบั - - - 0.05 - - 

ไต - - - 0.05 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - - 

ไข่ - - - 0.01 - - 

Azoxystrobin 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.07 0.07 0.07 

น ำ้นม - - - 0.01 0.01 0.01 

Azoxystrobin สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.01 0.01 

ไขมนั - - - 0.05 - 0.01 



782 
 

 
 

ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ไข่ - - - 0.05 0.01 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Bentazone 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.05 - 0.05 

ตบั - - - 0.05 - 0.05 

ไต - - - 0.05 - 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - 0.05 

น ำ้นม - - - 0.02 0.05 0.05 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 - 0.05 

ไขมนั - - - 0.05 - 0.05 

ตบั - - - 0.05 - 0.05 

ไต - - - 0.05 - 0.05 

Bentazone 
สตัว์ปีก 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 - 0.05 

ไข่ - - - 0.05 - 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Bifenazate 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.05 0.01 

ไขมนั - - - 0.01 0.05 0.1 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.01 0.01 0.01 

น ำ้นม - - - 0.01 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.01 0.01 

ไขมนั - - - 0.01 0.01 0.01 

ไข่ - - - 0.01 0.01 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Bifenthrin 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 3 3 0.5 

ไขมนั 
- - - 3 3 2 

     
0.5 (โค) 

Bifenthrin 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

เคร่ืองใน - - - 0.2 0.2 0.5 

น ำ้นม - - - 0.2 0.2 0.05 

สตัว์ปีก 
กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 - 0.05 

เคร่ืองใน ตบั - - - 0.05 - 0.05 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ไต 

ไข่ - - - 0.01 - 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Bitertanol 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.05 0.05 

น ำ้นม - - - 0.05 0.05 0.05 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.01 0.01 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.01 0.01 

ไข่ - - - 0.05 0.01 0.01 

Boscalid 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
- - - 0.7 0.7 0.1 

     
0.05 
(สกุร) 

ไขมนั - - - 0.7 0.7 0.3 

Boscalid 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

ไขมนั 
     

0.1 (สกุร) 

เคร่ืองใน 
- - - 0.2 0.2 0.35 

     
0.1 (สกุร) 

น ำ้นม - - - 0.1 0.1 0.1 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.02 0.05 

ไขมนั - - - 0.1 0.02 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.02 0.1 

ไข่ - - - 0.05 0.02 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.5 - - 

Buprofezin 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.05 0.05 0.1 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.05 0.1 

     
0.05 (ไต) 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.02 

สตัว์ปีก กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 - - 

Buprofezin 
สตัว์ปีก 

ไขมนั - - - 0.05 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - - 

ไข่ - - - 0.05 - - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

Captan 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 - 0.05 

ไขมนั - - - 0.02 - 0.05 

ตบั - - - 0.02 - 0.05 

ไต - - - 0.02 - 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.02 - 0.05 

น ำ้นม - - - 0.02 - - 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 - 0.02 

เคร่ืองใน - - - 0.02 - 0.02 

ไขมนั - - - 0.02 - 0.02 

ตบั - - - 0.02 - 0.02 

ไต - - - 0.02 - 0.02 

Captan 
สตัว์ปีก ไข่ - - - 0.02 - 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Carbaryl 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.05 - 0.1 

ตบั - - - 0.05 - 1 

ไต - - - 0.05 - 3 

เคร่ืองใน 1 - 1 0.05 - 0.2 

นม 0.05 - 0.05 0.05 0.05 - 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 0.05 - - 0.05 - 0.5 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - 5 

ไขมนั - - - 0.05 - 5 

ตบั - - - 0.05 - 5 

ไต - - - 0.05 - 5 

ไข่ 0.5 - 0.5 0.05 - 0.5 

Carbendazim / 
benomyl 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.1 

Carbendazim / 
benomyl 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

น ำ้นม 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.3 

เคร่ืองใน 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.1 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 0.05 - 0.05 0.05 - 0.09 

ไขมนั 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.09 

เคร่ืองใน 0.1 - 0.1 0.05 - 0.09 

ไข่ 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.09 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 1 - - 

Carbofuran 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 0.05 - 0.05 0.01 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.01 0.05 0.05 

เคร่ืองใน 0.05 - 0.05 0.01 0.05 0.05 

นม 0.05 - 0.05 0.01 - 0.05 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

0.08 - 0.08 0.01 - 0.08 

ไขมนั 0.08 - 0.08 0.01 - 0.1 

ไข่ 0.1 - 0.1 0.01 - 0.08 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Carbosulfan 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

ไขมนั 
0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

     
0.5 (สกุร) 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

น ำ้นม 0.03 - 0.03 0.01 - 0.03 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

ไขมนั 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.5 

ไข่ 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

Chlorantraniliprole 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.2 0.2 0.05 

ไขมนั - - - 0.2 0.2 0.3 

เคร่ืองใน - - - 0.2 0.2 0.2 

นม - - - 0.05 0.05 0.05 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

- - - 0.01 0.01 0.02 

ไขมนั - - - 0.01 0.01 0.01 

ไข่ - - - 0.1 0.1 0.2 

Chlorantraniliprole ผึง้ น ำ้ผึง้ 
 

- - 0.05 - - 

Chlordane 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 0.05 0.05 - 0.05 0.05 0.08 

ไขมนั 0.05 0.05 - 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.05 0.05 - 0.05 - 0.06 

นม 0.002 - - 0.002 0.002 0.002 

สตัว์ปีก กล้ำมเนือ้ 0.05 0.05 - 0.05 0.5 0.08 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

เคร่ืองใน 

ไขมนั 0.05 0.05 - 0.05 - 0.5 

ไข่ 0.02 - - 0.005 0.02 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - 0.002 

Chlormequat 

โค สกุร 
แกะ แพะ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.2 0.2 

ไขมนั 
- - - 0.05 0.2 0.2 

     
0.05 
(สกุร) 

โค ตบั - - - 0.1 0.1 0.1 

สกุร แกะ 
แพะ 

ตบั - - - 0.05 0.1 0.1 

โค ไต - - - 0.2 0.5 0.5 

Chlormequat 

สกุร แกะ 
แพะ 

ไต - - - 0.05 0.5 0.5 

โค แพะ 
แกะ 

น ำ้นม - - - 0.05 - 0.5 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.04 0.04 

ไขมนั - - - 0.05 0.04 0.05 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.1 0.1 

ไข่ - - - 0.05 0.1 0.1 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Chlorothalonil 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.02 0.02 

ไขมนั - - - 0.07 0.07 0.1 

      
0.06 
(สกุร) 

ตบั - - - 0.2 - 0.03 

ไต - - - 0.2 - 0.3 

เคร่ืองใน - - - 0.2 0.2 0.03 

นม - - - 0.07 0.07 0.06 

สตัว์ปีก 
กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.01 0.01 

Chlorothalonil สตัว์ปีก 
เคร่ืองใน ตบั 

ไต 
- - - 0.07 0.07 0.01 

ไขมนั - - - 0.01 0.01 0.01 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ไข่ - - - 0.01 - 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Chlorpropham 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 
0.1  
(โค) 

- 

เคร่ืองใน - - - 0.05 
0.01 
(โค) 

- 

ไต - - - 0.2 - - 

น ำ้นม - - - 0.2 
0.01 
(โค) 

- 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - - 

ไขมนั - - - 0.05 - - 

Chlorpyrifos 
โค 

ไขมนั 1 - 1 - 1 1 

เคร่ืองใน 0.01 - 0.01 - 0.01 0.4 

น ำ้นม 0.02 - 0.02 0.01 0.02 0.02 

แพะ แกะ กล้ำมเนือ้ 1 - 1 - 1 0.3 

Chlorpyrifos 

แพะ แกะ เคร่ืองใน 0.01 - 0.01 - 0.01 0.01 

สกุร 

กล้ำมเนือ้ - - - - 0.02 0.05 

ไขมนั 0.02 - 0.02 - - 0.02 

เคร่ืองใน 0.01 - 0.01 - 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

ไขมนั 0.01 - 0.01 0.05 0.01 0.01 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 - 0.08 

เคร่ืองใน 0.01 - 0.01 0.05 0.01 0.01 

ไข่ 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 

Clethodim 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.2 0.2 0.2 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.2 0.2 0.2 

น ำ้นม - - - 0.05 0.05 0.05 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.2 0.2 0.2 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.2 0.2 0.2 

ไข่ - - - 0.05 0.05 0.05 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Clofentezine 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน 
- - - 0.05 0.05 0.05 

     
0.1 (โค) 

โค แพะ 
แกะ 

ตบั 
- - - 0.1 0.05 0.2 

     
0.1 (โค) 

น ำ้นม - - - 0.05 0.05 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.05 0.05 

ไข่ - - - 0.02 0.05 0.05 

Clothianidin 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.02 0.02 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.02 0.02 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ตบั - - - 0.2 0.02 0.02 

ม้ำ ตบั - - - 0.05 0.02 0.02 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 
น ำ้นม - - - 0.01 0.02 0.01 

สตัว์ปีก 
กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.01 0.02 

Clothianidin 
สตัว์ปีก 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.1 0.02 

ไข่ - - - 0.01 0.01 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Cyfluthrin/beta-
cyfluthrin 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
- - - 0.05 1 0.2 

     
0.02 (โค) 

ไขมนั 
- - - 0.05 1 4 

     
0.2 (โค) 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ตบั 

- - - 0.05 0.05 1 

     
0.02 (โค) 

     
0.2 (สกุร) 

ไต - - - 0.05 0.05 1 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

     
0.02 (โค) 

     
0.2 (สกุร) 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 
น ำ้นม - - - 0.02 0.04 0.04 

สตัว์ปีก กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.01 0.2 

Cyfluthrin/beta-
cyfluthrin 

สตัว์ปีก 

ไขมนั - - - 0.05 0.01 1 

ตบั - - - 0.05 0.01 0.1 

ไต - - - 0.05 0.01 0.1 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.01 0.05 

ไข่ - - - 0.02 0.01 0.05 

 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.5 3 0.02 

ไขมนั - - - 0.5 3 0.4 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ตบั 
- - - 0.5 0.05 0.05 

     
0.02 (โค 
สกุร) 

Cyhalothrin ไต - - - 0.5 0.2 0.02 

(includes lambda-
cyhalothrin) 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 
น ำ้นม - - - 0.05 0.2 0.03 

 
สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

- - - 0.02 - 0.02 

ไขมนั - - - 0.02 - 0.3 

ไข่ - - - 0.02 - 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.02 - - 

Cypermethrin 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.2 - 0.2 2 2 
 

ไขมนั - 0.2 (สกุร) - 2 2 
 

เคร่ืองใน 0.05 - 0.05 0.2 0.05 
 

น ำ้นม 0.05 - 0.05 0.05 0.05 
 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้  
ไขมนั 

0.05 - 0.05 0.1 0.1 
 

เคร่ืองใน 0.05 - 0.05 0.05 0.05 
 

ไข่ 0.05 - 0.05 0.05 0.01 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ไขมนั - 0.5 - 0.1 0.1 
 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - 
 

Cyproconazole 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.02 0.1 

ไขมนั - - - 0.05 0.02 0.2 

เคร่ืองใน - - - 0.5 0.5 0.05 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.05 

สตัว์ปีก 
กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

- - - 0.05 0.01 0.05 

ไขมนั - - - 0.05 0.01 0.1 

Cyproconazole 
สตัว์ปีก ไข่ - - - 0.05 0.01 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - 0.01 

Cyprodinil 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.01 0.01 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.01 0.01 

น ำ้นม - - - 0.05 0.0004 0.0004 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.01 0.01 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.01 0.01 

ไข่ - - - 0.05 0.01 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - 0.0004 

Cyromazine 
โค สกุร 
แพะ ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.3 0.3 

ไขมนั 
- - - 0.05 0.3 0.4 

     
0.05 (โค 
สกุร) 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.3 0.3 

น ำ้นม - - - 0.02 0.01 0.01 

สตัว์ปีก กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.1 0.1 

Cyromazine 
สตัว์ปีก 

ไขมนั - - - 0.05 0.1 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.2 0.1 

ไข่ - - - 0.2 0.3 0.3 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.02 - - 

(2,4-D) โค สกุร กล้ำมเนือ้ 0.2 - 0.2 0.05 0.2 0.2 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

แพะ แกะ 
ม้ำ 

ไขมนั 
0.2 - 0.2 0.05 0.2 0.2 

     
0.1 (สกุร) 

เคร่ืองใน ตบั 1 - 1 0.05 5 5 

ไต 1 - 1 1 5 5 

น ำ้นม 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

ไข่ 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 

DDT 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 5 1 - 1 5 1 

ไขมนั 5 1 - 1 5 5 

DDT 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

5 1 - 1 - 2 

น ำ้นม 0.02 - - 0.04 0.02 0.02 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 0.3 0.3 - 1 0.3 0.3 

ไขมนั 0.3 0.3 - 1 0.3 2 

เคร่ืองใน 0.3 0.3 - 1 - 2 

ไข่ 0.1 - - 0.05 0.1 0.1 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Deltamethrin 

โค 

กล้ำมเนือ้ 0.5 - 0.5 0.5 0.5 0.03 

ไขมนั 0.5 - 0.5 0.5 0.5 0.5 

ตบั ไต 0.03 - 0.03 0.03 0.03 0.05 

น ำ้นม 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.03 

แพะ แกะ 
กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.5 - 0.5 0.5 0.5 0.5 

ตบั ไต 0.03 - 0.03 0.03 0.03 0.05 

สกุร 
กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

ตบั ไต 0.03 - 0.03 0.03 0.03 0.03 

Deltamethrin 
สตัว์ปีก 

ไขมนั 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 

เคร่ืองใน 0.02 - 0.02 0.1 0.02 0.02 

ไข่ 0.02 - 0.02 0.05 0.02 0.03 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.03 - - 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

Diazinon 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

ไขมนั 0.02 - 0.02 0.01 0.02 0.02 

เคร่ืองใน 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

ไข่ 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

กล้ำมเนือ้ 2 - 2 0.02 2 0.02 

ตบั 0.03 - 0.03 0.03 0.03 0.03 

ไขมนั - - - 0.7 - 2 

น ำ้นม 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Dicamba โค 
กล้ำมเนือ้ - - - 0.5 0.03 0.1 

ไขมนั - - - 0.07 0.07 0.2 

Dicamba 

โค น ำ้นม - - - 0.5 0.2 0.2 

สกุร แพะ 
แกะ ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.03 0.1 

ไขมนั - - - 0.07 0.07 0.2 

เคร่ืองใน - - - 0.7 0.7 0.1 

น ำ้นม - - - 0.2 0.2 0.2 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.02 0.05 

ไขมนั - - - 0.04 0.04 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.07 0.07 0.05 

ไข่ - - - 0.05 0.01 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Dichlorvos 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 0.05 - 0.05 - - 0.05 

น ำ้นม 0.02 - 0.02 - - 0.02 

สตัว์ปีก กล้ำมเนือ้ 0.05 - 0.05 - - 0.05 

Dicofol โค 
กล้ำมเนือ้ 3 - 3 0.02 3 0.3 

ไขมนั 3 - 3 0.02 3 3 

Dicofol 

โค 
เคร่ืองใน 1 - 1 0.02 1 1 

น ำ้นม 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

ไข่ 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.02 - - 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

Difenoconazole 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.2 0.2 0.05 

น ำ้นม - - - 0.005 0.005 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.1 0.01 0.05 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.1 0.01 0.05 

ไข่ - - - 0.05 0.01 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Diflubenzuron 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.1 0.1 0.05 

เคร่ืองใน 
ไขมนั 

- - - 0.1 0.1 0.1 

Diflubenzuron 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 
น ำ้นม - - - 0.05 0.02 0.02 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 - 0.05 

ไข่ - - - 0.05 0.05 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Dimethenamid-P 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - - 0.01 0.01 

น ำ้นม - - - - 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - - 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - - 0.01 0.01 

ไข่ - - - - 0.01 0.01 

Dimethipin 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - - 0.01 0.01 

ไขมนั - - - - 0.01 0.02 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - - 0.01 0.01 

น ำ้นม - - - - 0.01 0.01 

สตัว์ปีก กล้ำมเนือ้ - - - - 0.01 0.01 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ไขมนั 

Dimethipin สตัว์ปีก 
เคร่ืองใน - - - - 0.01 0.01 

ไข่ - - - - 0.01 0.01 

Dimethoate 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 0.05 - 0.05 - 0.05 0.05 

ไขมนั 0.05 - 0.05 - 0.05 0.05 

โค เคร่ืองใน 0.05 - 0.05 - 0.05 0.05 

แกะ เคร่ืองใน 0.05 - 0.05 - 0.05 0.05 

โค แกะ 
แพะ 

น ำ้นม 0.05 - 0.05 - 0.05 0.05 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 0.05 - 0.05 - 0.05 0.05 

เคร่ืองใน 0.05 - 0.05 - 0.05 0.05 

ไขมนั 0.05 - 0.05 - 0.05 0.05 

ไข่ 0.05 - 0.05 - 0.05 0.05 

Dimethomorph 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.01 0.01 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.01 0.01 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 
กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.01 0.01 

Dimethomorph 
สตัว์ปีก 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.01 0.01 

ไข่ - - - 0.05 0.01 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Diphenylamine โค 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - - 0.01 0.01 

ตบั - - - - 0.05 0.05 

ไต - - - - 0.01 0.01 

น ำ้นม - - - - 0.01 0.0004 

ไขมนันม - - - - 0.01 - 

Diquat 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.05 0.05 0.02 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.05 0.05 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.01 

สตัว์ปีก กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.05 0.05 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

เคร่ืองใน 

ไขมนั - - - 0.05 0.05 0.02 

ไข่ - - - 0.05 0.05 0.05 

Disulfoton 

โค แพะ 
แกะ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 - 0.02 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.01 - 0.02 

น ำ้นม - - - 0.01 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 
กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.02 0.02 

ไขมนั เคร่ือง
ใน 

- - - 0.01 - 0.02 

ไก่ ไข่ - - - 0.02 0.02 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

ไขมนั 
0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

     
0.03 
(สกุร) 

กลุม่ 
Dithiocarbamates 

เชน่ 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.1 - 0.1 0.05 0.1 0.1 

zineb, thiram, 
propineb, 

น ำ้นม 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

maneb, 
mancozeb 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

0.1 - 0.1 0.05 0.1 0.1 

 

ไขมนั 0.1 - 0.1 0.05 0.1 0.03 

ไข่ 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Emamectin 
benzoate 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.004 0.002 

ไขมนั - - - 0.02 0.02 0.002 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.08 0.01 

น ำ้นม - - - 0.01 0.002 0.0005 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 - 0.0005 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.01 - 0.0005 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ไข่ - - - 0.01 - 0.0005 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - 0.0005 

Endosulfan 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.2 0.1 

ตบั - - - 0.05 0.1 0.2 

ไต - - - 0.05 0.03 0.2 

โค 
น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.004 

ไขมนันม - - - 0.05 0.1 - 

สตัว์ปีก 
กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

- - - 0.05 0.03 0.1 

ไขมนั - - - 0.05 0.03 0.2 

Endosulfan 
สตัว์ปีก ไข่ - - - 0.05 0.03 0.08 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - 0.004 

Endrin 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.05 0.05 - 0.05 - 0.05 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.05 0.05 - 0.05 - 0.05 

น ำ้นม 0.0008 - - 0.0008 - 0.005 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

0.1 0.05 - 0.05 0.1 0.05 

ไขมนั 0.1 0.05 - 0.05 - 0.1 

ไข่ 0.005 - - 0.005 - 0.005 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - 0.005 

Esfenvalerate 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.2 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.2 - - 

น ำ้นม - - - 0.02 - - 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.01 - 

ไขมนั เคร่ือง
ใน 

- - - 0.2 0.01 - 

ไข่ - 
 

- 0.02 0.01 - 

Ethephon 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 0.1 - 0.1 0.05 0.1 0.1 

ไขมนั 0.1 - 0.1 0.05 0.1 0.1 

      
0.08 
(สกุร) 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.2 - 0.2 0.05 0.2 0.2 

โค แพะ 
แกะ 

น ำ้นม 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 0.1 - 0.1 0.05 0.1 0.1 

ไขมนั 0.1 - 0.1 0.05 0.1 0.05 

เคร่ืองใน 0.2 - 0.2 0.05 0.2 0.2 

ไก่ ไข่ 0.2 - 0.2 0.05 0.2 0.2 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Ethoprophos 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.01 - 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.01 - 

โค น ำ้นม - - - 0.01 0.01 - 

สตัว์ปีก 
กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.01 - - 

Ethoprophos สตัว์ปีก ไข่ - - - 0.01 - - 

Etofenprox 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.5 0.5 0.5 

ไขมนั - - - 0.5 0.5 7 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.5 0.05 0.5 

น ำ้นม - - - 0.05 0.02 0.5 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.01 0.01 

ไขมนั - - - 0.01 0.01 0.5 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.01 0.01 0.02 

ไข่ - - - 0.01 0.01 0.1 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Etoxazole 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
- - - 0.01 0.01 0.01 

     
0.05 (โค) 

ไขมนั 
- - - 0.01 0.01 0.02 

     
0.05 (โค) 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.01 0.01 

Etoxazole 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

เคร่ืองใน 
     

0.05 (โค) 

น ำ้นม - - - 0.01 0.01 0.01 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ม้ำ 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

- - - 0.01 - 0.01 

ไขมนั - - - 0.01 - 0.02 

ไข่ - - - 0.01 - 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Famoxadone 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.5 0.5 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.5 0.5 

น ำ้นม - - - 0.05 0.03 0.03 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.01 0.01 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.01 0.01 

ไข่ - - - 0.05 0.01 0.01 

Fenamiphos 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.01 0.01 

ไขมนั 
- - - 0.02 0.01 0.05 

     
0.03 
(สกุร) 

Fenamiphos 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

เคร่ืองใน - - - 0.02 0.01 0.01 

น ำ้นม - - - 0.005 0.005 0.005 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.02 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.02 0.01 0.01 

ไข่ - - - 0.01 0.01 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - 0.005 

Fenarimol 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.02 0.02 

ไขมนั - - - 0.02 0.02 0.1 

ตบั - - - 0.02 0.05 0.05 

ไต - - - 0.02 0.02 0.02 

น ำ้นม - - - 0.02 - 0.01 

สกุร แพะ 
แกะ ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 - 0.02 

ไขมนั 
- - - 0.02 - 0.1 

     
0.06 
(สกุร) 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ตบั ไต - - - 0.02 - 0.06 

Fenarimol 

สกุร แพะ 
แกะ ม้ำ 

น ำ้นม - - - 0.02 - 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.02 - 0.02 

เคร่ืองใน - - - 0.02 - 0.02 

ไข่ - - - 0.02 - 0.02 

Fenbuconazole 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.05 0.05 0.05 

ตบั - - - 0.05 0.05 0.01 

ไต - - - 0.05 0.05 0.05 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.05 

สกุร แพะ 
แกะ ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 - 0.01 

ตบั 
- - - 0.05 - 0.05 

     
0.01 
(สกุร) 

ไต 
- - - 0.05 - 0.05 

     
0.01 
(สกุร) 

น ำ้นม - - - 0.05 - 0.05 

Fenbuconazole 
สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.01 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.01 0.05 

ไข่ - - - 0.05 0.01 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Fenbutatin Oxide 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.05 0.05 

ไขมนั 
- - - 0.05 0.05 0.5 

     
0.3 (สกุร) 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.2 0.2 

น ำ้นม - - - 0.05 0.05 0.05 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.05 0.05 

ไข่ - - - 0.05 0.05 0.05 

Fenhexamid โค สกุร กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.05 0.05 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

แพะ แกะ 
ม้ำ 

ไขมนั 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.05 0.05 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.01 

Fenhexamid 
สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - - 

ไข่ - - - 0.05 - - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Fenitrothion 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
0.05 - 0.05 0.01 0.05 0.05 

     
0.01 (โค) 

ไขมนั 0.05 - 0.05 0.01 0.05 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.05 0.05 

น ำ้นม 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.002 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 0.05 - 0.05 0.01 0.05 0.01 

เคร่ืองใน 
ไขมนั 

- - - 0.01 - 0.05 

ไข่ 0.05 - 0.05 0.01 0.05 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - 0.002 

Fenpropathrin โค 
กล้ำมเนือ้ - - - - 0.5 0.1 

เคร่ืองใน - - - - 0.05 0.05 

Fenpropathrin 

โค น ำ้นม - - - - 0.1 0.1 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - - 0.02 0.05 

เคร่ืองใน - - - - 0.01 0.01 

ไข่ - - - - 0.01 0.01 

Fenpropimorph 

โค สกุร 
แกะ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.02 0.02 

ไขมนั - - - 0.01 0.01 0.01 

ตบั - - - 0.3 0.3 0.3 

ไต - - - 0.05 0.05 0.05 

โค น ำ้นม - - - 0.01 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.01 0.01 

ไข่ - - - 0.01 0.01 0.01 

Fenpyroximate โค 
กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.02 0.03 

ไขมนั - - - 0.01 0.02 0.02 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ตบั ไต - - - 0.01 0.01 0.01 

Fenpyroximate 

โค น ำ้นม - - - 0.01 0.005 0.005 

สกุร แพะ 
แกะ ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
- - - 0.01 - 0.03 

     
0.005 
(สกุร) 

ไขมนั 
- - - 0.01 - 0.03 

     
0.005 
(สกุร) 

ตบั ไต 
- - - 0.01 - 0.3 

     
0.005 
(สกุร) 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 - 0.005 

เคร่ืองใน - - - 0.01 - 0.005 

ไข่ - - - 0.01 - 0.005 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Fenvalerate 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 1 - 1 0.2 1 0.9 

ไขมนั 1 - 1 0.2 1 1 

เคร่ืองใน 0.02 - 0.02 0.2 0.02 0.02 

น ำ้นม 0.1 - 0.1 0.02 0.1 0.1 

Fenvalerate สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 
 

0.01 

เคร่ืองใน 
ไขมนั 

- - - 0.2 
 

0.01 

ไข่ - - - 0.02 
 

0.01 

Fipronil 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.5 0.04 

ไขมนั - - - 0.5 - 0.5 

ตบั - - - 0.1 0.1 0.1 

ไต - - - 0.02 0.02 0.02 

น ำ้นม - - - 0.005 0.02 0.02 

สกุร แพะ 
แกะ 

กล้ำมเนือ้ 
- - - 0.02 - 0.04 

     
0.01 
(สกุร) 

สกุร ไขมนั - - - 0.1 - 0.3 

แพะ แกะ ไขมนั - - - 0.5 - 0.3 

สกุร ตบั - - - 0.02 - 0.02 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

แพะ แกะ ตบั - - - 0.1 - 0.06 

สกุร แพะ 
แกะ 

ไต - - - 0.02 - 0.03 

Fipronil 

สกุร แพะ 
แกะ 

ไต 
     

0.02 
(สกุร) 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.02 0.02 

ตบั - - - 0.02 - 0.02 

ไข่ - - - 0.02 0.02 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - 0.05 

Flubendiamide 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 2 2 - 

เคร่ืองใน - - - 1 1 - 

โค 
น ำ้นม - - - 0.1 0.1 - 

ไขมนันม - - - - 5 - 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.01 - - 

ไข่ - - - 0.01 - - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Fludioxonil 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.05 0.05 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.05 0.05 

ไข่ - - - 0.05 0.05 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Fluopicolide 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.01 0.01 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.01 0.01 0.01 

น ำ้นม - - - 0.02 0.02 0.02 

สตัว์ปีก 
กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.01 0.01 



803 
 

 
 

ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ไข่ - - - 0.01 0.01 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Flusilazole 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 1 0.1 

ไขมนั - - - 0.1 2 1 

เคร่ืองใน - - - 0.5 2 2 

ตบั - - - 0.1 2 2 

ไต - - - 0.5 2 2 

โค น ำ้นม - - - 0.02 0.05 0.05 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.2 0.2 

เคร่ืองใน - - - 0.5 0.2 0.2 

ไข่ - - - 0.05 0.1 0.1 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Flutolanil 
โค สกุร 
แกะ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.02 0.05 0.1 

ตบั - - - 0.2 0.2 0.2 

ไต - - - 0.1 0.1 0.1 

โค น ำ้นม - - - 0.05 0.05 0.05 

Flutolanil 
สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.05 0.05 

ไข่ - - - 0.05 0.05 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.02 - - 

Glyphosate 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
- - - 0.05 0.05 0.4 

     
0.1 (โค 
สกุร) 

ไขมนั 
- - - 0.05 0.05 0.5 

     
0.3 (สกุร) 

เคร่ืองใน 
- - - 0.05 5 1 

     
2 (โค) 

โค 
ตบั - - - 0.2 5 2 

ไต - - - 2 5 2 

สกุร ไต - - - 0.5 5 1 

โค น ำ้นม - - - 0.05 0.05 0.1 

สตัว์ปีก กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.05 0.1 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

Glyphosate 
สตัว์ปีก 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.5 0.7 

ไต - - - 0.1 0.5 1 

ไข่ - - - 0.05 0.05 0.1 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Haloxyfop 

โค สกุร 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.5 0.02 

ไขมนั - - - 0.01 0.5 0.02 

เคร่ืองใน - - - 0.1 2 0.5 

ตบั - - - 0.01 2 0.5 

ไต - - - 0.1 2 0.5 

น ำ้นม - - - 0.01 0.3 0.02 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.1 0.7 0.01 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.1 0.7 0.05 

ไข่ - - - 0.05 0.1 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Heptachlor 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.2 0.2 - 0.2 - 0.2 

นม 0.006 - - 0.004 0.006 0.006 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.2 0.2 - 0.2 - 0.2 

ไข่ 0.05 - - 0.02 0.05 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - 0.006 

Hexythiazox 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 0.02 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.05 0.02 

น ำ้นม - - - 0.05 0.05 0.02 

ไขมนันม - - - 0.05 0.05 - 

สตัว์ปีก 
กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 - 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.05 - 

ไข่ - - - 0.02 0.05 - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.02 - - 

Imidacloprid 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.1 0.1 0.3 

ไขมนั - - - 0.05 - 0.3 

เคร่ืองใน - - - 0.3 0.3 0.3 

น ำ้นม - - - 0.1 0.1 0.1 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.02 0.02 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.05 0.1 

ไข่ - - - 0.05 0.02 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Indoxacarb 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 2 2 1 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.05 0.5 

น ำ้นม - - - 0.1 0.1 0.1 

ไขมนันม - - - 0.1 2 - 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.3 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.01 0.01 

ไข่ - - - 0.02 0.02 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.02 - - 

Isopyrazam 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.01 - 

ไขมนั - - - 0.01 0.01 - 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.02 - 

น ำ้นม - - - 0.01 0.01 - 

ไขมนันม - - - 0.01 0.02 - 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.01 - 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.01 - 

ไขมนั - - - 0.01 0.01 - 

ไข่ - - - 0.01 0.01 - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Kresoxim-Methyl 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.02 0.05 0.05 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ม้ำ เคร่ืองใน - - - 0.02 0.05 0.05 

ไต - - - 0.05 0.05 0.05 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.01 

Kresoxim-Methyl 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.02 0.05 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.02 - 0.02 

สตัว์ปีก 
ไต - - - 0.05 - 0.05 

ไข่ - - - 0.02 - 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Lindane 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.1 0.02 

ไขมนั 
- - - 0.02 0.1 0.1 

     
3  (โค) 

เคร่ืองใน 
- - - 0.02 0.01 0.01 

     
1 (โค) 

น ำ้นม - - - 0.001 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.05 0.7 

ไขมนั - - - 0.02 0.05 0.1 

เคร่ืองใน - - - 0.02 0.01 0.01 

ไข่ - - - 0.01 0.01 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - 1 

Metaflumizone 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.02 0.02 0.02 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.02 0.02 0.02 

น ำ้นม - - - 0.02 0.01 0.01 

ไขมนันม - - - 0.02 0.02 - 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.02 - - 

ไขมนั - - - 0.1 - - 

ไข่ - - - 0.02 - - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.02 - - 

Methamidophos 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

- - - 0.01 0.01 0.01 

ไขมนั - - - 0.01 0.01 0.05 

น ำ้นม - - - 0.01 0.02 0.02 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

- - - 0.01 0.01 0.01 

ไขมนั - - - 0.01 0.01 0.05 

ไข่ - - - 0.01 0.01 0.01 

Methidathion 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

กล้ำมเนือ้ 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

ไขมนั - - - 0.02 0.02 0.02 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

โค น ำ้นม 0.001 - 0.001 0.02 0.001 0.001 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

ไขมนั - - - 0.02 0.02 0.02 

เคร่ืองใน 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

ไข่ 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.02 - 0.001 

Methomyl 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

น ำ้นม 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

เคร่ืองใน 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

ไข่ 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.02 - - 

Methoprene 

โค สกุร 
แกะ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.2 0.1 

ไขมนั - - - 0.2 0.2 0.2 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.02 0.1 

ตบั - - - 0.05 0.02 0.1 

ไต - - - 0.05 0.02 0.1 

น ำ้นม - - - 0.05 0.1 0.05 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.02 0.1 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.02 0.1 

ไขมนั - - - 0.05 - 1 

ไข่ - - - 0.05 0.02 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Methoxyfenozide โค สกุร กล้ำมเนือ้ - - - 0.2 0.2 0.1 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

แพะ แกะ 
ม้ำ 

ไขมนั - - - 0.2 0.2 0.2 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.1 0.1 

น ำ้นม - - - 0.05 0.05 0.05 

Methoxyfenozide 
สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

- - - 0.01 0.01 0.01 

ไขมนั - - - 0.01 0.01 0.02 

ไข่ - - - 0.01 0.01 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Myclobutanil 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - - - 0.01 0.03 

ไขมนั - - - - 0.01 0.02 

เคร่ืองใน - - - - 0.01 0.4 

น ำ้นม - - - - 0.01 0.09 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - - 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - - 0.01 0.01 

ไข่ - - - - 0.01 0.01 

Novaluron 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 10 10 0.7 

ไขมนั - - - 10 10 10 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.7 0.7 0.7 

น ำ้นม - - - 0.4 0.4 0.4 

Novaluron 
สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.5 0.5 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.1 0.01 

ไข่ - - - 0.1 0.1 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Oxamyl 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - - 0.02 0.02 

เคร่ืองใน - - - - 0.02 0.02 

โค น ำ้นม - - - - 0.02 0.02 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - - 0.02 0.02 

เคร่ืองใน - - - - 0.02 0.02 

ไข่ - - - - 0.02 0.02 

Oxydemeton-
Methyl 

โค แพะ 
แกะ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.05 0.01 

ไขมนั 
- - - 0.01 0.05 0.01 

     
0.02 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

(สกุร) 

เคร่ืองใน - - - 0.01 - 0.01 

โค น ำ้นม - - - 0.01 0.01 0.01 

Oxydemeton-
Methyl 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.05 0.02 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.05 0.02 

ไข่ - - - 0.01 0.05 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Paraquat 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 0.005 - 0.005 - 0.005 0.05 

เคร่ืองใน 0.05 - 0.05 - 0.05 0.3 

น ำ้นม 0.005 - 0.005 - 0.005 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 0.005 - 0.005 - 0.005 0.05 

เคร่ืองใน 0.005 - 0.005 - 0.005 0.05 

ไข่ 0.005 - 0.005 - 0.005 0.01 

Penconazole 

โค 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.05 0.05 

น ำ้นม - - - 0.01 0.01 0.01 

สกุร แพะ 
แกะ ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 - 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - 0.05 

Penconazole ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - 0.05 

ไข่ - - - 0.05 0.05 0.05 

Permethrin 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

กล้ำมเนือ้ 
- - - 0.05 1 0.4 

     
0.2 (สกุร) 

ไขมนั - 0.5 (สกุร) - 0.05 1 1 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.1 0.1 

น ำ้นม - - - 0.05 - 0.1 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.1 0.1 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - 0.3 

ไขมนั - 0.1 - 0.05 0.1 0.2 

ไก่ ไข่ - - - 0.05 0.1 0.1 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

Phorate 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.02 0.02 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.02 0.02 0.05 

น ำ้นม - - - 0.01 0.01 0.05 

Phorate 
สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.01 - 0.05 

ไข่ - - - 0.05 0.05 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Phosmet 

โค กล้ำมเนือ้ - - - 0.1 1 0.2 

สกุร แพะ 
แกะ ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.1 - 0.1 

     
0.2 (สกุร) 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 
เคร่ืองใน 

- - - 0.1 - 0.1 

     
0.6 (โค) 

     
0.2 (สกุร) 

โค น ำ้นม - - - 0.05 - 0.2 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.1 0.02 - 

เคร่ืองใน - - - 0.1 - - 

ไข่ - - - 0.05 - - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Piperonyl 
Butoxide 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - - - 5 2 

ตบั - - - - 1 1 

ไต - - - - 0.3 0.3 

น ำ้นม - - - - 0.2 0.2 

สกุร แพะ 
แกะ 

กล้ำมเนือ้ - - - - 2 2 

ตบั - - - - 1 1 

ไต - - - - 0.2 0.2 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - - 7 0.08 

เคร่ืองใน - - - - 10 10 

ไข่ - - - - 1 1 

Pirimicarb 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.01 0.05 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.01 0.1 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.05 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.01 0.1 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.01 0.1 

ไข่ - - - 0.05 0.01 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Pirimiphos-Methyl 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

0.01 - 0.01 0.05 0.01 0.01 

ไขมนั 0.01 - 0.01 0.05 0.01 0.1 

น ำ้นม 0.01 - 0.01 0.05 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
เคร่ืองใน 

0.01 - 0.01 0.05 0.01 0.01 

ไขมนั 0.01 - 0.01 0.05 0.01 0.1 

ไข่ 0.01 - 0.01 0.05 0.01 0.01 

Prochloraz 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.1 0.5 0.1 

ไขมนั - - - 0.1 0.5 0.5 

เคร่ืองใน - - - 0.1 10 10 

โค 

ตบั - - - 2 10 10 

ไต - - - 0.5 10 10 

น ำ้นม - - - 0.02 0.05 0.05 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.1 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.1 0.05 0.1 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.2 0.2 

ไข่ - - - 0.1 0.1 0.1 

Profenofos 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

น ำ้นม 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน 0.05 - 0.05 0.05 0.05 0.05 

ไข่ 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Propargite 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.1 0.1 0.1 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.1 0.1 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

น ำ้นม - - - 0.1 0.1 0.1 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.1 0.1 0.1 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.1 0.1 

ไข่ - - - 0.1 0.1 0.1 

Pyraclostrobin 
โค สกุร 
แกะ ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.5 0.5 

เคร่ืองใน ตบั 
ไต 

- - - 0.05 0.05 0.05 

น ำ้นม - - - 0.01 0.03 0.03 

Pyraclostrobin 
สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.05 0.05 

ไข่ - - - 0.05 0.05 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Pyrimethanil 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
- - - 0.05 0.05 0.03 

     
0.05  
(สกุร) 

ไขมนั 
- - - 0.05 0.05 0.01 

     
0.05  
(สกุร) 

เคร่ืองใน 
- - - 0.05 0.1 0.03 

     
0.05  
(สกุร) 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.02 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - - 

ไข่ - - - 0.05 - - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Pyriproxyfen 

โค แพะ 
กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.01 0.01 

โค น ำ้นม - - - 0.05 - - 

สกุร แกะ กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 - 0.01 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ม้ำ ไขมนั 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - - 

ไข่ - - - 0.05 - - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Quinoxyfen 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.2 0.2 0.01 

ไขมนั - - - 0.2 0.2 0.1 

เคร่ืองใน - - - 0.2 0.01 0.01 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.01 

ไขมนันม - - - 0.05 0.2 - 

Quinoxyfen สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.2 0.02 0.01 

ไขมนั - - - 0.2 0.02 0.02 

เคร่ืองใน - - - 0.2 0.01 0.01 

ไข่ - - - 0.02 0.01 0.01 

Quintozene 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 - 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.01 - 0.01 

น ำ้นม - - - 0.01 - 0.01 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.1 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.1 0.01 

ไข่ - - - 0.01 0.03 0.03 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Saflufenacil 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - - 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - - 0.3 0.3 

น ำ้นม - - - - 0.01 0.01 

Spinetoram 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.2 0.2 0.01 

ไขมนั - - - 0.01 0.01 0.2 

น ำ้นม - - - 0.01 0.01 0.01 

ไก่ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.01 - - 

ไข่ - - - 0.01 - - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

Spinosad 

โค 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.3 3 2 

ไขมนั - - - 3 3 10 

ตบั - - - 2 2 5 

ไต - - - 1 1 2 

น ำ้นม - - - 0.5 1 2 

ไขมนันม - - - 0.5 5 - 

สกุร 
เคร่ืองใน - - - 0.5 0.5 5 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 2 2 

Spinosad 

สกุร 

ไขมนั - - - 1 - 10 

ตบั - - - 0.5 0.5 5 

ไต - - - 0.3 0.5 2 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.2 0.2 0.1 

เคร่ืองใน - - - 0.2 - 0.1 

ไขมนั - - - 1 0.2 1 

ไข่ - - - 0.2 0.01 0.1 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Spirodiclofen 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 0.01 0.02 

เคร่ืองใน 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.05 0.1 

น ำ้นม - - - 0.004 0.004 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - - 

ไขมนั - - - 0.01 - - 

ไข่ - - - 0.02 - - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.02 - - 

Spirotetramat 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.05 0.02 

ไขมนั - - - 0.01 - 0.02 

เคร่ืองใน - - - 0.7 1 
 

น ำ้นม - - - 0.005 0.005 - 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.01 - 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.01 - 

ไข่ - - - 0.01 0.01 - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

Tebuconazole 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.1 0.05 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.2 0.05 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.1 0.05 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.05 0.05 

ไข่ - - - 0.1 0.05 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Tebufenozide 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.05 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.05 0.05 0.2 

เคร่ืองใน - - - 0.05 0.02 0.05 

น ำ้นม - - - 0.05 0.01 0.02 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.02 0.02 

เคร่ืองใน - - - 0.05 - - 

ไข่ - - - 0.05 0.02 0.02 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.05 - - 

Terbufos 
 
 
 
 
 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.05 0.05 (โค) 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.05 0.05 (โค) 

น ำ้นม - - - 0.01 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.05 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.05 0.05 

ไข่ - - - 0.01 0.01 0.01 

Thiabendazole 

โค 

กล้ำมเนือ้ - 0.1 - 0.1 0.1 0.1 

ไขมนั - 0.1 - 0.1 0.1 0.1 

ตบั - 0.1 - 0.1 0.3 0.1 

ไต - 0.1 - 0.1 1 0.1 

น ำ้นม - - - - 0.2 0.1 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.1 0.05 0.05 

ไขมนั - - - 0.1 - 0.1 

ตบั - - - 0.1 - 0.1 

ไต - - - 0.1 - 0.1 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ไข่ - - - 0.1 0.1 0.02 

Thiacloprid 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
- - - 0.05 0.1 0.03 

     
0.02 
(สกุร) 

ไขมนั - - - 0.05 0.1 0.02 

เคร่ืองใน 
- - - 0.01 0.5 0.04 

     
0.02 
(สกุร) 

Thiacloprid 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

ตบั 
- - - 0.3 0.5 0.09 

     
0.02 
(สกุร) 

ไต 
- - - 0.3 0.5 0.04 

     
0.02 
(สกุร) 

น ำ้นม - - - 0.03 0.05 0.02 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.05 0.02 - 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.02 - 

ตบั - - - 0.3 0.02 - 

ไต - - - 0.3 0.02 - 

ไข่ - - - 0.01 0.02 - 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.2 - - 

Thiamethoxam 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.02 0.02 0.02 

ไขมนั - - - 0.01 0.01 0.02 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.01 0.01 

น ำ้นม - - - 0.05 0.05 0.05 

Thiamethoxam 
สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 0.01 0.01 

เคร่ืองใน - - - 0.01 0.01 0.01 

ไข่ - - - 0.01 0.01 0.01 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Triadimefon 
โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.1 0.02 0.05 

ไขมนั 
- - - 0.1 0.02 0.6 

     
0.5 (สกุร) 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.01 0.4 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

     
0.06 
(สกุร) 

น ำ้นม - - - 0.1 0.01 0.05 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.1 0.01 0.05 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.01 0.06 

ไข่ - - - 0.1 0.01 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.1 - - 

Triadimenol 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.1 0.02 0.05 

ไขมนั - - - 0.1 0.02 0.6 

เคร่ืองใน 
- - - 0.1 0.01 0.4 

     
0.06 
(สกุร) 

น ำ้นม - - - 0.1 0.01 0.01 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.1 0.01 0.05 

ไขมนั - - - 0.1 0.01 0.07 

เคร่ืองใน - - - 0.1 0.01 0.06 

ไข่ - - - 0.1 0.01 0.05 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.1 - - 

Triazophos โค 

กล้ำมเนือ้ 0.01 - 0.01 0.01 - - 

ไขมนั - - - 0.01 - - 

ตบั - - - 0.01 - - 

ไต - - - 0.01 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.01 - - 

น ำ้นม 0.01 - 0.01 0.01 - - 

Triazophos 

สกุร แพะ 
แกะ ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 - - 

ไขมนั - - - 0.01 - - 

ตบั - - - 0.01 - - 

ไต - - - 0.01 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.01 - - 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

0.01 - 0.01 0.01 - - 

ตบั - - - 0.01 - - 

ไต - - - 0.01 - - 

เคร่ืองใน - - - 0.01 - - 

ไข่ - - - 0.01 - - 
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ตารางเปรียบเทยีบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (mg/kg) 
กระทรวง
สาธารณสุข 

(1) 
กรมปศุ
สัตว์ (2) มกอช (3) 

สหภาพ
ยุโรป 
(4) 

CODE
X (5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - - 

Trichlorfon 

โค น ำ้นม - - - 0.01 - 0.05 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ - - - 0.01 - 0.1 

ไขมนั - - - 0.01 - 0.1 

ตบั - - - 0.01 - 0.1 

Trichlorfon 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

ไต - - - 0.01 - 0.1 

เคร่ืองใน - - - 0.01 - 0.1 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.01 - 0.01 

ตบั - - - 0.01 - 0.01 

ไต - - - 0.01 - 0.01 

เคร่ืองใน -- - -- 0.01 - 0.01 

ไข่ - - - 0.01 - 0.004 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.01 - 0.004 

Trifloxystrobin 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ม้ำ 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.04 0.05 0.05 

น ำ้นม - - - 0.02 0.02 0.02 

โค สกุร 
แพะ แกะ 

ตบั - - - 0.04 0.05 0.05 

ไต - - - 0.04 0.04 0.04 

สตัว์ปีก 

กล้ำมเนือ้ 
ไขมนั 

- - - 0.04 0.04 0.04 

เคร่ืองใน - - - 0.04 0.04 0.04 

ไข่ - - - 0.04 0.04 0.04 

ผึง้ น ำ้ผึง้ - - - 0.04 - - 
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ตารางการเปรียบเทยีบปริมาณสารปนเป้ือนตกค้างที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด 

กระทรวง 
สาธารณสุข 

(1) 

กรมปศุสัตว์ 
(2) 

มกอช. 
(3) 

สหภาพยุโรป 
(4) 

CODEX 
(5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

Aflatoxins : M1 โค น ำ้นม - - - 0.05 µg/kg - - 

Lead 

โค น ำ้นม - - - 0.02 mg/kg - - 

โค, แกะ, สกุรและไก ่
เนือ้ไมร่วมเคร่ืองใน - 100 µg/kg - 0.1 mg/kg - - 

เคร่ืองใน - 500 (ตบั) µg/kg - 0.5 mg/kg - - 

Cadmium 

โค, แกะ, สกุรและไก ่ เนือ้ไมร่วมเคร่ืองใน - 50 µg/kg - 0.05 mg/kg - - 

ม้ำ เนือ้ไมร่วมเคร่ืองใน - - - 0.2 mg/kg - - 

โค, แกะ, สกุร, 
ไก่และม้ำ 

ตบั - 500 µg/kg - 0.5 mg/kg - - 

ไต - 1,000 µg/kg - 1 mg/kg - - 

Sum of dioxins 

โคและแกะ 

เนือ้ไมร่วมเคร่ืองใน 

- - - 3 pg/g fat - - 

ไก ่ - - - 2 pg/g fat - - 

สกุร - - - 1 pg/g fat - - 

Sum of dioxins and dioxin-like PCBs โคและแกะ เนือ้ไมร่วมเคร่ืองใน - - - 4.5 pg/g fat - - 
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ตารางการเปรียบเทยีบปริมาณสารปนเป้ือนตกค้างที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด 

กระทรวง 
สาธารณสุข 

(1) 

กรมปศุสัตว์ 
(2) 

มกอช. 
(3) 

สหภาพยุโรป 
(4) 

CODEX 
(5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

ไก ่ - - - 4 pg/g fat - - 

สกุร - - - 1 pg/g fat - - 

Sum of dioxins โคและแกะ 
ตบั 

- - - 6 pg/g fat - - 

Sum of dioxins and dioxin-like PCBs โค, แกะ, สกุรและไก ่ - - - 12 pg/g fat - - 

Sum of dioxins 
โค น ำ้นม 

- - - 3 pg/g fat - - 

Sum of dioxins and dioxin-like PCBs - - - 6 pg/g fat - - 

Sum of dioxins 
ไก ่ ไข่ไก ่

- - - 3 pg/g fat - - 

Sum of dioxins and dioxin-like PCBs - - - 6 pg/g fat - - 

Sum of dioxins 

โคและแกะ 

ไขมนั 

- - - 3 pg/g fat - - 

ไก ่ - - - 2 pg/g fat - - 

สกุร - - - 1 pg/g fat - - 

Sum of dioxins and dioxin-like PCBs 
โคและแกะ 

ไขมนั 
- - - 4.5 pg/g fat - - 

ไก ่ - - - 4 pg/g fat - - 
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ตารางการเปรียบเทยีบปริมาณสารปนเป้ือนตกค้างที่ก าหนดโดยประเทศต่างๆ 

ชนิดสารตกค้าง ชนิดสัตว์ ชนิดตัวอย่าง 

ปริมาณสารตกค้างสูงสุด 

กระทรวง 
สาธารณสุข 

(1) 

กรมปศุสัตว์ 
(2) 

มกอช. 
(3) 

สหภาพยุโรป 
(4) 

CODEX 
(5) 

ญ่ีปุ่น 
(6) 

สกุร - - - 1.5 pg/g fat - - 

- สตัว์ปีก ไขมนั - 2.0 pg/g - - - - 
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การเก็บและน าส่งตัวอย่าง ตามแผนการตรวจสอบสารตกค้าง 
ประจ าปี  2556 

(Residues  Monitoring  Plan  2013) 
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กำรเก็บตวัอย่ำงอำหำรสตัว์ส ำหรับไก่เนือ้ เป็ดเนือ้และสกุร 

ตำมแผนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำงในสตัว์ปีกและสกุร  ปี  2556 

  1.  พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสตัว์  พ.ศ.  2525  เป็นผู้ เก็บ

ตวัอย่ำงอำหำรสตัว์ 

  2.  เก็บตวัอย่ำงอำหำรสตัว์จำกฟำร์มไก่เนือ้  เป็ดเนือ้  และสกุร  ตำมจ ำนวนตวัอย่ำง  และเดือนท่ี

เก็บตวัอย่ำงท่ีระบใุนแผนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำงในสตัว์ปีก  และสกุร ปี  2556 

  3.  วิธีกำรเก็บตวัอย่ำงให้เก็บตำมระเบียบกรมปศสุัตว์ว่ำด้วย  วิธีกำรเก็บตวัอย่ำงอำหำรสตัว์เป็น

ตวัอย่ำงเพ่ือทดสอบ  ตรวจหรือวิเครำะห์คณุภำพ  พ.ศ.  2546  ซึง่สรุปย่อๆ  ได้ดงันี ้

   3.1  เก็บตวัอย่ำงอำหำรสตัว์ท่ีอยู่ในภำชนะบรรจุหรือรำงอำหำรเดียวกนั แล้วแยกเป็น 3 

สว่น ๆ ละ  500  กรัม  บรรจใุนถงุพลำสติกและใส่ในซองกระดำษสีน ำ้ตำลอีกชัน้หนึง่  กรอกรำยละเอียดบนซองและ

เซน็ช่ือให้ครบถ้วน 

   3.2  ส่งตวัอย่ำงถุงแรกให้กบัส ำนกังำนปศสุตัว์เขต (ปศข.)  ในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบคดักรอง

และรวบรวมเพ่ือส่งตรวจวิเครำะห์ท่ีส ำนักตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศสุตัว์ (ส.ต.ส.) พร้อมแบบส่งตวัอย่ำงอำหำร

สตัว์ (LMSI04_FORM02/1, Issue:1, Rev.2: 13/11/52)  โดยกรอกแบบฟอร์มในช่อง “ข้อมูลท่ีต้องกรอกให้ครบจึง

จะด ำเนินกำร” ให้ครบถ้วน 

   3.3  ตวัอย่ำงถุงท่ีสองมอบให้เจ้ำของฟำร์มเก็บไว้อย่ำงน้อย  3  เดือน  และส ำเนำบนัทึก

กำรเก็บตวัอย่ำง (แบบ 2) 

   3.4  ตัวอย่ำงถุงท่ีสำมเก็บไว้ท่ีส ำนักงำนปศุสตัว์จังหวดั พร้อมบันทึกกำรเก็บตัวอย่ำง 

(แบบ 2) ฉบบัจริง 

  4.  บนัทึกกำรตรวจสอบของพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ี (แบบ 1)  ในสว่นของสถำนท่ีเลีย้งสตัว์และเซน็ช่ือ

ให้ครบถ้วน (ตำมตวัอย่ำง) 

  5.  บนัทกึกำรเก็บตวัอย่ำง (แบบ 2)  และเซน็ช่ือให้ครบถ้วน 

   6.  แบบส่งตัวอย่ำงอำหำรสัตว์ (LMSI04_FORM02/1, Issue:1, Rev.2: 13/11/52) ต้องกรอก

ข้อควำมให้ครบถ้วน โดยเฉพำะในช่อง “ข้อมลูท่ีต้องกรอกให้ครบจึงจะด ำเนินกำร” ถ้ำไม่ครบถ้วน  ส.ต.ส. จะไม่รับ

ด ำเนินกำร 



823 
 

 
 

  7.  รำยละเอียดแบบส่งตวัอย่ำงอำหำรสตัว์ (LMSI04_FORM02/1, Issue:1, Rev.2: 13/11/52)ใน

ส่วนท่ีมี * กรอกรำยละเอียดส่งให้ส.พ.ส.เพ่ือจะได้ติดตำมผลกำรตรวจวิเครำะห์และประเมินผลต่อไป ให้ส่งทำง

ไปรษณีย์ท่ีน.สพ. ธนิยะ ทรงสุหมัดหรือคุณยุพำภรณ์ฤดีณัฐทรัพย์ส.พ.ส. กรมปศุสัตว์ ถนนพญำไท เขตรำชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400  หรือโทรศพัท์ 0-2653-4444  ตอ่ 3142, 3146  โทรสำร  0-2653-4444 ตอ่ 3143 

  8. กรุณำสอบถำมรำยละเอียดหรือข้อสงสยัท่ี น.สพ.ธนิยะทรงสุหมดั หรือ คุณยุพำภรณ์ฤดีณัฐ

ทรัพย์โทรศพัท์ 0-2653-4444 ตอ่ 3142, 3146 โทรสำร  0-2653-4444 ตอ่ 3143 

 

กำรเก็บตวัอย่ำงน ำ้ดื่มในฟำร์มสตัว์ปีก  และสกุร 

ตำมแผนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำงในสตัว์ปีกและสกุร  ปี  2556 

  1.  วิธีกำรเก็บตวัอย่ำงน ำ้ดื่ม เก็บจำกภำชนะท่ีเตรียมพร้อมให้ส ำหรับสตัว์ในฟำร์มกิน ภำชนะท่ี

บรรจุต้องสะอำดป้องกนัแสงได้และมีลกัษณะเป็นขวดสีทึบแสงปิดฝำขวดให้แน่น ติด Label ระบุ ช่ือฟำร์มท่ีข้ำงขวด

น ำใสถ่งุซิบ 

 เขียนรำยละเอียดของตวัอย่ำงลงบนฉลำกพร้อมแนบใสถ่งุซบิใสต่วัอย่ำงดงันี ้

 

 

 

 

 

 

  2.  ปริมำณตวัอย่ำงน ำ้ท่ีต้องส่งตรวจสอบน ำ้จำกฟำร์มอย่ำงน้อย500  มิลลลิิตร 

  3.  วิธีกำรสง่ตวัอย่ำงน ำ้ 

  ส่งมำท่ี  ส ำนักตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสตัว์ กรมปศุสตัว์ ถ.ติวำนนท์ ต. บำงกะดี อ.เมือง จ. 

ปทมุธำนี  12000  โทรศพัท์  0-2963-9202  โทรสำร  0-2963-9216  

  สง่ด้วยตวัเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ (ตวัอย่ำงบรรจใุนขวดแก้วต้องหุ้มห่อป้องกนักำรกระแทกด้วย)  

พร้อมแบบบนัทกึกำรสง่ตวัอย่ำงเพ่ือตรวจวิเครำะห์ (LMSI04_FORM15 ออกวนัท่ี 13/11/2552) 

  กรุณำกรอก 1  ตวัอย่ำง/แบบบนัทกึกำรสง่ตวัอย่ำง 

  4.  อปุกรณ์กำรเก็บตวัอย่ำงน ำ้  

   4.1  ขวดพลำสติกสีด ำ+ ฝำปิดสีด ำ + โฟมฝำปิด  ใช้ส ำหรับเก็บตวัอย่ำงน ำ้จำกฟำร์ม 

ช่ือฟำร์ม.................................................................. 

เลขที่ฟำร์มมำตรฐำน.............................................. 

วนัท่ีเก็บ.............../......................../........................ 

หนว่ยงำนท่ีสง่....................................................... 

ประเภทฟำร์ม  ไก่  เป็ด  สกุร................................. 

(ตดัฉลากแนบใส่ถงุซิบและส่งพร้อมแบบบนัทึกการส่ง) 
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    -  กรณีตรวจหำยำ ไนโตรฟแูรนส์ ไนโตรอิมิดำโซล คลอแรมเฟนิคอล3 กลุม่   

    รวมเก็บน ำ้  200  ซี.ซี. 

   4.2  ถงุพลำสติกใหญ่ ใช้ส ำหรับใสข่วดพลำสติกสีด ำ (ท่ีเก็บน ำ้)  เพ่ือสง่ตรวจวิเครำะห์ 

   4.3  ฉลำกแนบ  ให้ตดัตำมรอย แล้วแนบใสใ่นถงุพลำสติกใหญ่สง่พร้อมตวัอย่ำงท่ีเก็บ 

  5.  Label เป็นสติกเกอร์ติดท่ีขวดเก็บตวัอย่ำงน ำ้ 
 

กำรเก็บตวัอย่ำง  กล้ำมเนือ้  ตบั ไขมนั ในสตัว์ปีก  และสกุร 

ตำมแผนกำรตรวจสอบสำรตกค้ำงในสตัว์ปีกและสกุร  ปี  2556 

 1.  กำรเก็บตวัอย่ำงจำกโรงฆ่ำสตัว์ปีก 

  1.1  กล้ำมเนือ้ 

     -  ช ำแหละเนือ้หน้ำอก เลำะหนงัออก เก็บจำกสตัว์ปีกไมน้่อยกวำ่ 6 ตวั รวมเป็น 1 ตวัอย่ำง 

     -  เนือ้หน้ำอกแตล่ะชิน้หัน่คร่ึง  แยกตวัอย่ำงเป็น  2  สว่น 

     -  น ำ้หนกัตอ่ตวัอย่ำงไมน้่อยกวำ่ 500 กรัม 

  1.2  ตบั 

     -  ช ำแหละตบัจำกสตัว์ปีกไมน้่อยกวำ่  6  ตวั  รวมเป็น  1  ตวัอย่ำง 

     -  ตบัแตล่ะพ ู(Lobe)  หัน่คร่ึง แยกตวัอย่ำงเป็น 2 สว่น 

   -  น ำ้หนกัตอ่ตวัอย่ำงไมน้่อยกวำ่500  กรัม 

  1.3  ไขมนั 

     -  เก็บตวัอย่ำงไขมนัในช่องท้องสตัว์ปีกไมน้่อยกวำ่  6  ตวั  รวมเป็น  1  ตวัอย่ำง 

     -  คลกุรวมกนัและแบ่งคร่ึง แยกตวัอย่ำงเป็น 2  สว่น 

     -  น ำ้หนกัตอ่ตวัอย่ำงไมน้่อยกวำ่ 500  กรัม 

 2.  กำรเก็บตวัอย่ำงสตัว์ปีกจำกฟำร์ม 

  2.1  กล้ำมเนือ้  ตบั  

     -  วิธีกำรเก็บเช่นเดียวกบักำรเก็บตวัอย่ำง ท่ีโรงฆ่ำสตัว์ปีก  แตใ่ห้เก็บตวัอย่ำงเพียง  1  สว่น            

ตอ่ตวัอย่ำงเท่ำนัน้ 

 3.  กำรเก็บตวัอย่ำงจำกโรงฆ่ำสกุร 

  3.1  กล้ำมเนือ้ 

     -  ช ำแหละเนือ้สกุร  เลำะเอำหนงัออก  เลือกเอำเนือ้สว่นท่ีไมม่ีไขมนัติด 

     -  น ำ้หนกัตอ่ตวัอย่ำงไมน้่อยกวำ่  500  กรัม 

  3.2  ตบั 

     -  ช ำแหละตบัจำกสกุร สภำพปกติไมม่ีรอยโรค น ำ้หนกัตอ่ตวัอย่ำงไมน้่อยกว่ำ 500  กรัม 

  3.3  ไขมนั 
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     -  เก็บตวัอย่ำงไขมนัในช่องท้องสกุร คลกุรวมกนั น ำ้หนกัตอ่ตวัอย่ำงไมน้่อยกว่ำ 500 กรัม 

  3.4  ปอด 

     -  เก็บตวัอย่ำงปอดจำกช่องอกสกุร น ำ้หนกัตอ่ตวัอย่ำงไมน้่อยกวำ่  500  กรัม 

วิธีกำรเก็บรักษำและน ำสง่ 

ตวัอย่ำง  กล้ำมเนือ้  ตบั ไขมนั  ในสตัว์ปีกและสกุร 

 -  น ำตวัอย่ำงกล้ำมเนือ้ ตบั ไขมนั ทัง้ 2 สว่นบรรจุแยกในถุงพลำสติกชนิดหนำปิดปำกถงุให้สนิท เป็นส่วน
ท่ี 1  และส่วนท่ี  2  (ส ำหรับตวัอย่ำงตำมแผนสำรตกค้ำงท่ีเก็บจำกโรงฆ่ำสตัว์ปีก)  ตวัอย่ำงท่ีเก็บจำกฟำร์มให้เก็บ

เพียง  1  สว่นเท่ำนัน้ 

 -  น ำถงุตวัอย่ำงข้ำงต้น  แตล่ะถงุใสซ้่อนในถงุพลำสติกอีก  1  ใบ 

 -  น ำฉลำกตวัอย่ำงท่ีมีรำยละเอียดครบและถกูต้องใสร่ะหวำ่งถงุตวัอย่ำง 

 ตัวอย่ำงส่วนท่ี  1  ให้ส่งตรวจท่ีห้องปฏิบัติกำรกลุ่มตรวจสอบคุณภำพเนือ้สัตว์และผลผลิตจำกสัตว์            

ส ำนกัตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์  กรมปศสุตัว์ 

 ตวัอย่ำงสว่นท่ี  2   เก็บไว้ท่ีโรงฆ่ำสตัว์ปีก 

 -  น ำตวัอย่ำงไปแช่แข็งทันที  หำกไม่สำมำรถน ำไปแช่แข็งได้ทันทีให้เก็บตวัอย่ำงไว้ในกระติกหรือกล่องโฟม  

บรรจุน ำ้แข็ง 6 ส่วน ผสมเกลือเม็ด 1  ส่วน  หรือไดรไอซ์ (Dry ice)  ซึง่สำมำรถรักษำควำมเย็นไว้ได้ต ่ำกว่ำ  4   

แล้วจงึน ำไปแช่แข็งภำยใน  4 – 6 ชัว่โมง 

 -  น ำส่งตวัอย่ำง ส่วนท่ี 1 มำในกระติกหรือกล่องโฟม บรรจุน ำ้แข็ง 6 ส่วน ผสมเกลือเม็ด 1 ส่วน หรือไดร

ไอซ์ (Dry ice)  เพ่ือสำมำรถรักษำคณุภำพและควำมเย็นได้ดีจนถงึห้องปฏิบตัิกำรในสภำพแข็ง(FROZEN  TISSUE) 

 -  เก็บและน ำสง่ตวัอย่ำง  ตำมก ำหนดกำรเก็บตวัอย่ำงส ำหรับแตล่ะโรงฆ่ำสตัว์หรือฟำร์ม 

 -  น ำสง่ตวัอย่ำงพร้อมใบสง่ตวัอย่ำงตำมแผนกำรวิเครำะห์สำรตกค้ำง ปี 2556 กรณีสตัว์ปีกตำมแบบฟอร์ม 

BQCLP_FORM 066ออกวนัท่ี 11/02/53ท่ีมีรำยละเอียดถูกต้องตรงกบัฉลำกก ำกบัตวัอย่ำงและมีลำยเซ็นจริงของ

สตัวแพทย์ผู้มีอ ำนำจ 

-  น ำส่งตวัอย่ำงพร้อมใบส่งตวัอย่ำงตำมแผนกำรวิเครำะห์สำรตกค้ำง ปี  2556 กรณีสุกรตำมแบบฟอร์ม 

BQCLP_FORM 067ออกวนัท่ี 11/02/53 ท่ีมีรำยละเอียดถูกต้องตรงกบัฉลำกก ำกบัตวัอย่ำงและมีลำยเซ็นจริงของ

สตัวแพทย์ผู้มีอ ำนำจ 

 

ข้อควรระวงัในกำรเก็บตวัอย่ำง ! 

 ในระหว่ำงเก็บตวัอย่ำงกล้ำมเนือ้ ตบั  ไขมนั  และปอด  ต้องระวงัไม่ให้เกิดกำรปนเปือ้นจำกตัวอย่ำงหนึ่งไปยัง

อีกตัวอย่ำงหนึ่ง ควรล้ำงมีด เขียงและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเก็บตวัอย่ำงให้สะอำดก่อนกำรเก็บตวัอย่ำงแต่ละตัวอย่ำงทุก

ครัง้ 
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กำรเก็บและสง่ตวัอย่ำงน ำ้ผึง้ 

 1.  ให้เก็บตวัอย่ำงน ำ้ผึง้จำกฟำร์ม จ ำนวน 1 ตวัอย่ำง ประมำณ  250  ซี.ซี.  ก่อนท่ีจะมีกำรบรรจลุงถงัรวม

น ำ้ผึง้  บรรจขุวดท่ีแห้งสะอำด  ระบช่ืุอฟำร์มและท่ีตัง้รังผึง้  (แหล่งท่ีได้ตวัอย่ำงน ำ้ผึง้)  ท่ีขวดตวัอย่ำงด้วย แต่ถ้ำกำร

เก็บตวัอย่ำงไม่ตรงกับจังหวะท่ีมีกำรสลดัน ำ้ผึง้  ให้เก็บตวัอย่ำงน ำ้ผึง้ท่ีบรรจุขวดแล้วจำกฟำร์มนัน้ส่งตรวจท่ีกลุ่ม

ตรวจสอบคณุภำพเนือ้สตัว์  ส.ต.ส.  ท่ีเดียว  โดยใช้แบบฟอร์ม  แบบ  LMSI04_FORM03/1  

 2.  ให้  ส.ต.ส.  ส่งผลวิเครำะห์ให้กบัส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดัท่ีเป็นผู้ส่งตวัอย่ำงและ ส.พ.ส. ทรำบในกำร

สง่น ำ้ผึง้เพ่ือตรวจวิเครำะห์แตล่ะครัง้  จะต้องมีเอกสำรประกอบกำรน ำสง่ตวัอย่ำง  ดงันี ้

      2.1  บันทึกใบปะหน้ำ (บันทึกข้อควำมเร่ืองน ำ้ผึง้  เพ่ือตรวจวิเครำะห์)  โดยให้แยกกิจกรรมละแผ่น              

และเพ่ือควำมรวดเร็วในกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์กรุณำแยกแตล่ะแผ่นตำมประเภทตวัอย่ำงด้วย 

      2.2  แบบฟอร์มสง่ตวัอย่ำงน ำ้ผึง้ แบบ  BQCLP_FORM066 ออกวนัท่ี 11/02/53 

 

กำรเก็บและสง่ตวัอย่ำงไข่ไก่  ไข่นกกระทำ 

 1.  เก็บตวัอย่ำงไข่ไก่ท่ีสะอำด ไมแ่ตกร้ำว ไมเ่ก่ำ ไมเ่น่ำเสีย จำกฟำร์มไก่ไข่ 12 ฟองตอ่ 1 ตวัอย่ำง 

 2.  เก็บตัวอย่ำงไข่นกกระทำท่ีสะอำด ไม่แตกร้ำว ไม่เก่ำ ไม่เน่ำเสีย จำกฟำร์มนกกระทำ 36  ฟองต่อ 1  

ตวัอย่ำง 

 3.  รวบรวมตวัอย่ำงไข่ไก่หรือไข่นกกระทำ ให้ ปศข. ในพืน้ท่ีคดักรองและรวบรวมส่งวิเครำะห์ท่ี สตส. ใช้

แบบฟอร์มสง่ตวัอย่ำง  BQCLP_FORM 066 ออกวนัท่ี 11/02/53 
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แบบฟอร์มสง่ตวัอยำ่ง 

   บนัทกึข้อควำม 

สว่นรำชกำร   

ที่       วนัที่  

เร่ือง ขอสง่ตวัอยำ่งอำหำรสตัว์/กล้ำมเนือ้สกุร/ตบัสกุร/กล้ำมเนือ้สตัว์ปีก/ตบัสตัว์ปีก/ไข่ไก่/น ำ้ผึง้ เพ่ือตรวจวิเครำะห์ 

  

เ รียน    ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์  

(ชื่อหน่วยงำน).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ขอส่งตัวอย่ำง  

(   )  อำหำรส ำเร็จรูป    (   )  หวัอำหำรสตัว์    

(   )  วตัถดุิบอำหำรสตัว์       (   )  สำรผสมลว่งหน้ำ/วตัถทุี่เติมในอำหำรสตัว์  

  (   )  นมและผลิตภณัฑ์นมส ำหรับสตัว์  (   )  อ่ืนๆ ......................................................... 

 จ ำนวน  .........................ตวัอยำ่ง   เพื่อทดสอบคณุภำพ   ตำมกิจกรรม    

ตรวจตำม  พรบ.  

ปกติจำก โรงงำน ( 1)   เก็บซ ำ้ (1.1)            น ำเข้ำ (2)    ด ำเนินคดี /อำยดั (8)  

มำตรฐำนฟำร์ม  

  ตรวจรับรองฟำร์มสตัว์ปีก (3.1ป.)       ตรวจยืนยนัผลตรวจรับรองฟำร์มสตัว์ปีก (3.11ป) 

  ตรวจรับรองฟำร์มสตัว์อ่ืน (3.1อ.)     ตรวจยืนยนัผลตรวจรับรองฟำร์มสตัว์อ่ืน (3.11อ.) 

  ตรวจตอ่อำยฟุำร์มสตัว์ปีก (3.3ป.)        ตรวจยืนยนัผลตรวจตอ่อำยฟุำร์มสตัว์ปีก (3.31ป.) 

  ตรวจตอ่อำยฟุำร์มสตัว์อ่ืน (3.3อ.)     ตรวจยืนยนัผลตรวจตอ่อำยฟุำร์มสตัว์อ่ืน (3.31อ.) 

  ตรวจสอบสขุภำพสตัว์ปีกจำกฟำร์มก่อนเข้ำโรงฆ่ำเพ่ือกำรสง่ออก (Screening  test)(3.2) 

 สอบสวนฟำร์ม  3.4 

ตรวจสอบเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงประจ ำปี    

แผนตรวจสำรตกค้ำงประจ ำปี (10.1)   แก้ไขปัญหำสำรเร่งเนือ้แดง  กรณีปัสสำวะ บวก (10.2) 

  หน่วยเฉพำะกิจ แก้ไขปัญหำสำรเร่งเนือ้แดง(10.2) 

ขอควำมอนเุครำะห์(11) 

  จงึเรียนมำเพื่อโปรดด ำเนินกำรตอ่ไป 

   

        (........................................................) 

 
หมายเหต ุ   กรณีตรวจซ  า / ด าเนินคดี/ อายัด / ตรวจยืนยันผล  screening test  ต้องแนบส าเนาผล/ เรื่องเดิมมาให้ทราบด้วยทุกครั ง -  ใบ
น าส่งให้แยกตามกิจกรรม  และชนิดตวัอย่าง และไม่เกิน  20  ตัวอย่างต่อใบน าส่ง 

       -  หากจัดท าเอกสารดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กรุณาน าไฟล์เอกสารมาดว้ย  เพื่อความรวดเร็วในการจัดท ารายงานทดสอบ   
       -  กรุณาใช้แบบค าขอตามที่ส านักฯก าหนดเท่านั น  มิฉะนั นห้องปฏิบัตกิารอาจปฏิเสธแบบค าขอของท่าน  เนื่องจากห้องปฏิบัติการ 

สตส.  
          ได้เข้าสู่ระบบคุณภาพ  ISO/IEC  17025 : 2005  แล้ว  ทา่นสามารถศึกษารายละเอียดแบบค าขอ  ขั นตอนการส่งตัวอย่างได้ที่   

www.dld.go.th/qcont

เลขรับที่...............วนัท.ี................ 
ผู้รับ.............................................. 
Sample No……………………….. 

 ถึง ................................. 

LMSI04_FORM09/1 
Issue :1 

Rev.5 :3/11/52 
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     แบบสง่ตวัอยำ่งอำหำรสตัว์    

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำทีส่ตส. รำยละเอียดข้อมลูตวัอยำ่ง 

ล ำดบั 

ที่ 
Sample No. 

ชนิด

ตวัอยำ่ง 

reference No.    

(ชื่อกำรค้ำ)* 

ประเภท/รำยละเอียดตวัอยำ่ง     

(เลขทะเบียนอำหำรสตัว์)* 

วนัผลติ/ 

น ำเข้ำ 

วนัที่เก็บ

ตวัอยำ่ง 

หน่วยงำนเจ้ำของ /

ผู้ เก็บ ตวัอยำ่ง 

แหลง่ที่เก็บ 

(ฟำร์ม / โรงงำน) 

LotNo.         

(ถ้ำระบไุด้) 
รำยกำรทดสอบ 

                     

                     

                      

                      

                      

                      

                      

                      

ส ำหรับหนว่ยงำนผู้สง่ตวัอยำ่ง ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รับตวัอยำ่งสว่นบริหำรฯ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กลุม่อำหำรสตัว์ฯ 

ลงช่ือ.............................................เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ภำชนะบรรจุ ด ีไมช่ ำรุด  ผู้ รับตวัอยำ่งเข้ำห้องปฏิบตัิกำร ผู้ลงบนัทกึข้อมลู 

(.............................................) ได้ตรวจสอบตวัอยำ่งถกูต้องรับไว้ด ำเนินกำร ............ตวัอยำ่ง ลงช่ือ .............................................  ลงช่ือ.............................. 

โทร.ติดตอ่…..................……………………………… สง่คืน /ไมด่ ำเนินกำรเน่ืองจำก…….............…....………………........................         (.............................................)  (.................................) 

ลงช่ือ .............................................ผู้สง่ตวัอยำ่ง ................................................................................................................................ วนัที…่....…………....................  วนัที…่............................  

(.............................................)  ลงช่ือ...............................................................เจ้ำหน้ำที่ห้องรับตวัอยำ่ง เวลำ ................................................ เวลำ............................... 

โทร.ติดตอ่…..................……………………………… (................................................................)      

วนัที่สง่ตวัอยำ่ง .................................................. เวลำ ............................................วนัที่........................................         
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ส่วนราชการ /หน่วยงาน........................................... 

 

 
 

 

  BQCLP_FORM 066  ออกวนัท่ี  11/02/53 

  ท่ี..................วนัท่ี......................................     

          

          

เร่ืองขอส่งตวัอยา่งตามแผนสารตกคา้งประจ าปี  25….  (สตัวปี์ก/น ้าผึ้ง)       

เรียนผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์       

ขา้พเจา้ขอส่งตวัอยา่งเพื่อตรวจหาสารตกคา้ง ตามแผนสารตกคา้งประจ าปีชนิดตวัอยา่งเน้ือไขมนัตบัไตน ้าใช ้(Carbamates)  น ้าผึ้งไข่จ านวน............ตวัอยา่ง 

ของบริษทั/ปศุสตัว.์...............................................EST……….ท่ีอยู.่............................................................เพื่อวิเคราะห์สารตกคา้งในผลผลิตจากสตัวปี์ก/น ้าผึ้ง 1. ไก่ 2. เป็ด  3. นกกระทา

1. Diethylstilbestrol           2. Nitrofurans  metabolites 3. Enrofloxacin&Ciprofloxacin 4.  Cadmium               5. OCPs 6. Steroids (Dexamethasone)

7. Tetracyclines 8. Nitroimidazoles 9. Tylosin + Erythromycin 10.  Arsenic                11. PCBs  12. Non-Steroidal Anti - Inflammatory  Drug

13. Chloramphenicol   14. Sulphonamides 15. Anticoccidials 16.  Aflatoxin 17. Carbamates   18. Antimicrobial Substances(MA)

19. Beta - agonists   20. Flubendazole 21. Salinomycin / Lasalocid 22.  Zeranol23. Pyrethroids   24. Antibacterial  substances

25. Nitrofurans   26. อ่ืนๆ…..……………………………….…………………………
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    

ส่วนท่ี 1 ส าหรับสตัวแพทยผ์ูมี้อ านาจ ภาครัฐ ส่วนท่ี 2 ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ 

ล าดบั รถคนัท่ี เอเยน่ต ์ ช่ือฟาร์ม ทะเบียนฟาร์ม วนัผลิต Lot. No. Sample No. ผลวิเคราะห์ 

          

          

          

          

          

เลขท่ีรับ........................... 

วนัท่ี................................. 
เวลา................................ 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ ไดต้รวจสเอกสารถูกตอ้งแลว้ ลงบนัทึกขอ้มูลตวัอยา่ง ผูต้รวจวิเคราะห ์ ผูล้งบนัทึกและพิมพร์ายงาน 

ลงช่ือ......................................... สตัวแพทยภ์าครัฐ ลงช่ือ………................................ผูต้รวจสอบเอกสาร ลงช่ือ..................................... ลงช่ือ..................................... ลงช่ือ..................................... 

        (........................................) วนัท่ี.............................เวลา................................ เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ เจา้หนา้ท่ีออกรายงาน 

ลงช่ือ.......................................... ไดต้รวจสภาพตวัอยา่งถูกตอ้งแลว้ เวลา.................วนัท่ี................ เวลา.................วนัท่ี...................... เวลา.................วนัท่ี.............. 

       (........................................) ผูส่้งตวัอยา่ง ลงช่ือ..........................................เจา้หนา้ท่ีรับตวัอยา่ง           
โทรศพัท.์..................................... วนัท่ี.............................เวลา......................           
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ส่วนราชการ /หน่วยงาน........................................... 

 

 
 

  

 

 
 

 

 ท่ี..................วนัท่ี................................      

        

        

เร่ืองขอส่งตวัอยา่งตามแผนสารตกคา้งประจ าปี 25.... (สุกร)      

เรียนผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์      

ขา้พเจา้ขอส่งตวัอยา่งเพื่อตรวจหาสารตกคา้ง ตามแผนสารตกคา้งประจ าปีชนิดตวัอยา่งเน้ือไขมนัตบัจ านวน............. ตวัอยา่ง  

ของโรงฆ่า ...........................................หรือฟาร์ม........................ท่ีอยู.่.................................................................................................................เพื่อวิเคราะห์สารตกคา้งในผลผลิตจากสุกร 

   1. Beta - agonists   4. Nitrofurans metabolite   7. Neomycin 10. Enrofloxacin& Ciprofloxacin 13. Cadmium  

 2.Chloramphenicol 5. Macrolides (Tylosin)       8. Tetracyclines 11. Pyrethroids 14. Arsenic  

 3. Sulphonamides 6. Gentamycin 9. QCA & MQCA        12. OCPs  และ  PCBs 15. Ivermectin

 

16. อ่ืนๆ................................................................................





โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     

ส่วนท่ี 1 ส าหรับสตัวแพทยผ์ูมี้อ านาจ ภาครัฐ ส่วนท่ี 2 ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ 

ล าดบั เอเยน่ต ์ ช่ือฟาร์ม ทะเบียนฟาร์ม วนัผลิต Sample No. ผลวิเคราะห์ 

        

        

        

        

        

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ ไดต้รวจสเอกสารถูกตอ้งแลว้ ลงบนัทึกขอ้มูลตวัอยา่ง  ผูต้รวจวิเคราะห ์ ผูล้งบนัทึกและพิมพร์ายงาน 

ลงช่ือ.................................................... ลงช่ือ………................................ผูต้รวจสอบเอกสาร ลงช่ือ.................................................... ลงช่ือ.................................... ลงช่ือ......................................... 

เลขท่ีรับ........................... 

วนัท่ี................................. 
เวลา................................ 
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เร่ือง    ขอสง่ตวัอยำ่งน ำ้ใช้ในฟำร์มปศสุตัว์    

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจสอบคณุภำพสินค้ำปศสุตัว์ 

หน่วยงำน........................................................................................................................ ขอสง่ตวัอยำ่งน ำ้ใช้ในฟำร์มปศสุตัว์   จ ำนวน ...............ตวัอยำ่ง   เพ่ือทดสอบตำมกิจกรรม  ดงัตอ่ไปนี ้   

มำตรฐำนฟำร์ม    สอบสวนฟำร์ม (3.4) 

ตรวจสอบเฝ้ำระวงัสำรตกค้ำง      เฝ้ำระวงัสำรตกค้ำงประจ ำปี (monitoring  plan) (10.1)แก้ไขปัญหำสำรเร่งเนือ้แดง(กรณีปัสสำวะเป็นบวก)(10.2)  อ่ืนๆ .................................................... 

 

 

 

 

        (..................................................) วนัท่ี.............................เวลา.................................. เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ เจา้หนา้ท่ีออกรายงาน 

สตัวแพทยภ์าครัฐ ไดต้รวจสภาพตวัอยา่งถูกตอ้งแลว้ วนัท่ี................................... วนัท่ี................................... วนัท่ี................................... 
ลงช่ือ...................................ผูส่้งตวัอยา่ง ลงช่ือ..........................................เจา้หนา้ท่ีรับตวัอยา่ง เวลา.................................... เวลา.................................... เวลา.................................... 

       (....................................) วนัท่ี................................เวลา...............................        
โทรศพัท ์...............................................             

บนัทกึข้อควำม 

สว่นรำชกำร.......................................................... 

ท่ี ................................วนัท่ี...................................... 

ส่วนบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการ 

เลขรับท่ี.............................................. 

วนัท่ี.................................................... 

LMSI04_FORM15ออกวนัท่ี13/11/2552 
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เพ่ือด ำเนินกำรทดสอบตำมรำยละเอียด ดงันี ้

ที่ 
ว/ด/ป 

ที่เก็บ ต.ย. 

น ำ้ถงัจำ่ย / 

น ำ้ปลำยทำงในเล้ำ 
ชื่อฟำร์ม ทะเบียนฟำร์ม รำยกำรทดสอบ 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ สตส. 

Sample No. หมำยเหต ุ

        

        

        

        

        

จงึเรียนมำเพื่อโปรดด ำเนินกำร 

ลงช่ือ 

............................................................. 

  (…………………………..…………) 

                  เจ้ำหน้ำที่ผู้ มีอ ำนำจภำครัฐ  

โทร. 

.............................................................. 

ลงช่ือ ..........................................ผู้สง่

ตวัอยำ่ง 

        (…………………..……….) 

โทร

................................................................ 

วนัที่................................เวลำ

........................ 

สภำวะตวัอยำ่ง  อณุหภมิูห้องแชเ่ย็น  แชแ่ข็ง     ภำชนะบรรจุดียงัไมเ่ปิดใช้  แบง่บรรจ ุ

ได้ตรวจสอบตวัอยำ่งถกูต้องรับไว้ด ำเนินกำร   จ ำนวน  ..................ตวัอยำ่ง    สง่คืน..............ตวัอยำ่ง        

 ไมด่ ำเนินกำรเน่ืองจำก ......................................................................... 

...............................................................  

            ลงช่ือ......................................................................เจ้ำหน้ำที่รับตวัอยำ่ง 

                      (................................................................)  วนัที่........................................เวลำ 

..................................  

            ลงช่ือ......................................................................เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบตัิกำร 

                      (................................................................)  วนัที่........................................เวลำ 

..................................   

บนัทกึเจ้ำหน้ำที่  

Lab.................................................................................................................................................. 

ผลกำรทบทวนค ำขอบริกำร 

  สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

  ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้เน่ืองจำก

..........................................................

.... 

..........................................................

... 

ลงช่ือ 

.................................................... 

 (………….………….…..…….) 

                       ผู้จดักำรวิชำกำร 

ผู้บนัทกึข้อมลู 

ลงช่ือ

................................................ 

       

(................................................)  

            เจ้ำหน้ำที่บนัทกึข้อมลู                                                                                                                                                      

วนัที่........................................... 

เวลำ............................................ 

หมำยเหต ุ 1. รำยกำรทดสอบให้ระบตุวัยอ่รำยกำรที่ต้องกำรทดสอบ  เชน่  NFS = Nitrofurans,  NIM = Nitroimidazole,  Beta = Beta agonists,  CAP =  Chloramphenicol,        2.  ปริมำตรรวมตอ่  1  รำยกำรทดสอบไมน้่อยกวำ่  400 ml. 

3.  สอบถำมข้อมลูได้ที่ธุรกำร กลุม่ตรวจสอบคณุภำพยำสตัว์  โทร. 0-2967-9700  ตอ่2121 4. กรุณำกรอกข้อมลูด้วยตวับรรจงหรือพิมพ์ให้ชดัเจน

-
25
4- 
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ความชุกทางซีรัมและปัจจัยเส่ียงของการตดิเชือ้ไวรัสโรคปากและเท้าเป่ือยในสัตว์เลีย้งกีบคู่ 
เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 
โรจน์ชนะ ปรำกฎช่ือ*  ศษิฏ์ เปรมษัเฐียร* 

 

บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำทำงระบำดวิทยำแบบภำคตดัขวำงเพ่ือหำควำมชุกทำงซีรัมและปัจจัยเสี่ยงของโรคปำกและเท้ำ

เป่ือยในสตัว์เลีย้งกีบคู่ ได้แก่ โคเนือ้ โคนม กระบือ แพะ แกะ และสุกร ในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกของประเทศไทย คือ 

จงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึงเดือน

ตลุำคม 2553ท ำกำรส ำรวจแบบสอบถำมจำกกำรสมัภำษณ์เกษตรกรจ ำนวน 576 รำย เพ่ือหำปัจจยัเสี่ยงของกำรติด

เชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือย และเก็บตัวอย่ำงซีรัมโดยวิธีกำรสุ่มแบบ twostage random samplingเพ่ือตรวจหำ

ควำมชกุจ ำนวน 20,805 ตวัอย่ำง จำกสตัว์ 465 ฝงู (หมูบ้่ำน)ตรวจหำแอนติบอดีตอ่ non-structural proteins (NSPs) 

ในสว่นพนัธุกรรม 3ABC ด้วยวิธี ELISA พบควำมชุกระดบัตวัสตัว์เท่ำกบั 1.45 เปอร์เซน็ต์ (95%CI=1.34-1.56) และ

ควำมชุกในระดบัฝงูสตัว์เท่ำกบั 22.58 เปอร์เซน็ต์ โดยจงัหวดัสระแก้วพบมีควำมชกุของโรคสงูสดุทัง้ระดบัตวัสตัว์และ

ฝงูสตัว์ คือ 6.49 เปอร์เซ็นต์ (95%CI=5.89-7.08) และ 36.59 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั รองลงมำ ได้แก่ จงัหวดัจนัทบุรี 

คือ 4.27 เปอร์เซน็ต์ (95%CI=3.81-4.72) และ 30.43 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั ส ำหรับชนิดสตัว์ท่ีพบควำมชกุของโรคใน

ระดบัตวัสตัว์สูงสุด ได้แก่ กระบือ รองลงมำ ได้แก่ โคเนือ้และโคนม 10.70 เปอร์เซ็นต์ (95%CI=9.70-11.69), 9.05 

เปอร์เซน็ต์ (95%CI=8.54-9.55) และ 7.88 เปอร์เซน็ต์ (95%CI=6.58-8.98) ตำมล ำดบั สว่นควำมชกุของโรคในระดบั

ฝูงสัตว์ พบสูงสุดในโคนม เท่ำกับ 38.46 เปอร์เซ็นต์ รองลงมำ ได้แก่ โคเนือ้ 33.33 เปอร์เซ็นต์ และกระบือ 29.73 

เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดบัวิเครำะห์ปัจจยัเสี่ยงของโรคปำกและเท้ำเป่ือยโดยสถิติกำรถดถอยโลจิสติกแบบหลำยตวัแปร  

พบว่ำฟำร์มท่ีไมม่ีรัว้ล้อมรอบโรงเรือนหรือคอกเลีย้งสตัว์ เป็นปัจจยัเสี่ยงท่ีสมัพนัธ์ต่อกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำ

เป่ือยในสตัว์เลีย้งกีบคูภ่ำคตะวนัออกของประเทศไทยอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05) (OR=2.34; 95%CI=1.51-

3.63)แสดงให้เห็นว่ำกำรท่ีฟำร์มท่ีไม่มีรัว้ล้อมรอบโรงเรือนหรือคอกเลีย้งสตัว์เพ่ือป้องกนัสตัว์อื่นๆ  รวมถึงบุคคลและ

ยำนพำหนะต่ำงๆ มีโอกำสท่ีเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยจะเข้ำไปสมัผสักบัสตัว์ภำยในฟำร์มได้โดยตรง ดงันัน้ควร

สง่เสริมให้เกษตรกรมีระบบกำรป้องกนัโรคท่ีดี โดยเฉพำะระบบควำมปลอดภยัทำงชีวภำพท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอ 

ค าส าคัญ : โรคปำกและเท้ำเป่ือย ควำมชกุทำงซีรัม ปัจจยัเสี่ยง สตัว์เลีย้งกีบคู ่ ภำคตะวนัออกของประเทศไทย 

   

* ส ำนกัควบคมุ ป้องกนัและบ ำบดัโรคสตัว์  กรมปศสุตัว์ 
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Seroprevalence and Risk factors of Foot and Mouth Disease Virus Infection  
in Cloven-Hoofed Animals in the Eastern Part of Thailand 

 
RotchanaPrakotcheo*  SithPremashthira* 

 
Abstract 

 The objectives of thiscross sectional study in the Eastern Region of Thailand(Chanthaburi, 

Chachoengsao, ChonBuri, Trat, NakhonNayok, PrachinBuri, Rayong and SaKaeo) between July and 

October 2010 are to determineseroprevalence of foot and mouth disease (FMD) in cloven-hoofed animals 

(beef cattle, dairy cattle, buffalo, sheep, goats, pig) and to identify potential risk factors associated with 

the FMD infection. A two stage random sampling was carried out to select animals for serum collection 

and households for interview. Totally, 20,805 sera were collected from 465 herds( villages) to detect 

antibodies against non-structural protein of FMD virus using 3ABC ELISA test and 576 livestock farmers 

were interviewed using a structured questionnaire to quantify the risk factors that predicted the outcome 

variable. The overall individual level seroprevalence of 1.45% (95%CI=1.34-1.56) and herd level 

seroprevalence of 22.58% for FMD were found.The highest seroprevalence among provinces was 

recorded in samples from Sa Kaeo which was 6.49% (95%CI=5.89-7.08) at individual level and 36.59% at 

herd level, and the second fromChanthaburi which was 4.27% (95%CI=3.81-4.72) at individual level and 

30.43% at herd level. The highest seroprevalence among the species at individual level was found in 

buffalo (10.70% ; 95%CI=9.70-11.69), beef cattle (9.05% ; 95%CI=8.54-9.55) and dairy cattle (7.88% ; 

95%CI=6.58-8.98) respectively, while at herd level was found in dairy cattle (38.46%), beef cattle 

(33.33%) and buffalo (29.73%), respectively. From multivariate logistic regression analysis, having no 

fence around the housing (to prevent other animal, vehicles and human through non-infected farm 

directly)was found to be significant risk factor (P<0.05) (OR=2.34 ;95%CI=1.51-3.63) of FMD 

seropositivity in the Eastern Part of Thailand. Therefore, biosecurity measure of disease prevention such 

as fencing to reduce possible contact between animals in the farm and FMD virus should be promoted. 

 
Keyword :Foot and Mouth Disease, Seroprevalence, Risk factors, Cloven-Hoofed Animals, Eastern Part of Thailand 

 

* Bureau of Disease Control and Veterinary Services, Department of Livestock Development 
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บทน า 
 โรคป ำกและ เท้ ำ เป่ื อย  (foot and mouth disease)เป็ น โรคติ ด เชื อ้ ไว รัสช นิ ด  Aphthovirusตระกูล 

Picornaviridaeปัจจุบันเชือ้ไวรัสชนิดนีท้ั่วโลกพบมีทัง้หมด 7 ซีโรไทป์ท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่ำงกัน ได้แก่ O, A, C, 

Asia 1, SAT 1, SAT 2 และ SAT 3 แต่ประเทศไทยพบมีรำยงำน 3 ซีโรไทป์ คือ O, A และ Asia 1 องค์กำรโรคระบำด

สตัว์ระหว่ำงประเทศ หรือ OIE (World Organisation for Animal Health) ให้ควำมส ำคญัในกำรควบคมุ ป้องกนั และ

ก ำจดัโรคให้หมดไปจำกโลกนี ้เน่ืองจำกเป็นโรคท่ีมีควำมรุนแรงและแพร่ระบำดได้อย่ำงรวดเร็วหำกเกิดโรคหรือมีกำร

ระบำดของโรคเกิดขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในปศสุตัว์กีบคู่ ได้แก่โค กระบือ แพะ แกะและสกุร ซึง่เป็นสตัว์ท่ีมีควำมไว

ต่อกำรติดเชือ้ โดยเฉพำะสัตว์ท่ีไม่มีภูมิกันต่อโรคนี  ้รวมทัง้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำกทัง้

คำ่ใช้จ่ำยท่ีใช้ในกำรควบคมุโรคและกำรถกูจ ำกดักำรค้ำขำยสตัว์และผลิตภณัฑ์สตัว์ระหว่ำงประเทศ (Kitching, 1998 

; Rweyemamu and Leforban, 1999) ท ำให้สญูเสียโอกำสในกำรค้ำขำยปศสุตัว์และรำยได้เข้ำประเทศ ดงัจะเห็นได้

จำกกำรระบำดของโรคในไต้หวนัเม่ือปี พ.ศ. 2540 ซึง่ท ำให้อตุสำหกรรมกำรเลีย้งสกุรในไต้หวนัได้รับควำมเสียหำยไป

รำวประมำณ 1.6 พนัล้ำนดอลลำร์ (Yang et al., 1999) เช่นเดียวกบักำรระบำดของโรคนีใ้นประเทศสหรำชอำณำจกัร

เม่ือปี พ.ศ. 2544 ท่ีท ำให้ต้องมีกำรท ำลำยสตัว์ไปประมำณ 4 ล้ำนตวั ซึง่กำรระบำดในครัง้นัน้ต้องสญูเสียเงินเพ่ือใช้

ในกำรควบคมุโรครวมทัง้สิน้ประมำณ 2.7 พนัล้ำนปอนด์ (Davies, 2002)เป็นต้น 

 ปัจจุบันพืน้ท่ี 2 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกท่ีเป็นสมำชิกองค์กำรโรคระบำดสัตว์ระหว่ำงประเทศ ยังพบกำร

ระบำดของโรคปำกและเท้ำเป่ือย โดยเฉพำะประเทศในทวีปแอฟริกำ เอเชียและอเมริกำใต้ (Klein et al., 2006 ; 

Makin, 2007) รวมทัง้ประเทศไทยซึง่มีลกัษณะกำรระบำดของโรคเกิดขึน้เป็นประจ ำ (endemic area) อย่ำงไรก็ตำม

หลำยประเทศได้พยำยำมท่ีจะก ำจดัโรคนีใ้ห้หมดไปทัง้ประเทศหรือบำงส่วนของประเทศ ทัง้แบบท่ีมีกำรใช้วคัซีนและ

ไม่ใช้วคัซีน เช่น ประเทศชิลี อรุุกวยั อำเจนตินำ ปำรำกวยั และทำงตอนใต้ของประเทศบรำซิล เป็นต้น(Rodriguez-

Torres, 2000) โดยกำรรับรองสถำนภำพปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยจำกองค์กำรโรคระบำดสตัว์ระหวำ่งประเทศเพ่ือ

ผลประโยชน์ทำงด้ำนกำรค้ำขำยสตัว์และผลิตภณัฑ์จำกสตัว์ รวมถึงประเทศไทยได้มีแผนยทุธศำสตร์ควบคมุ ป้องกนั

และก ำจดัโรคปำกและเท้ำเป่ือย พ.ศ.2551-2558 โดยมีเป้ำหมำยให้ประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยท่ี

ได้รับกำรรับรองจำก OIE และตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวนัท่ี 6 มีนำคม 2540 เร่ือง ก ำหนดเขต

ปลอดโรคระบำด ตำมพระรำชบญัญัติโรคระบำดสตัว์ พ.ศ.2499 โดยก ำหนดท้องท่ีจงัหวดัในเขต 2 (ภำคตะวนัออก) 

ซึง่ประกอบด้วยจงัหวดัฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยองจันทบุรีตรำด ปรำจีนบุรี สระแก้ว และนครนำยก เป็นเขตปลอดโรค

ระบำดชนิดปำกและเท้ำเป่ือยของ โค กระบือ แพะ แกะ และสกุรดงันัน้เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ดงักล่ำวกรมปศสุตัว์

จงึได้ด ำเนินกำรโครงกำรจดัท ำเขตปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยในภำคตะวนัออกของประเทศไทยขึน้ตัง้แต่ปี 2550ด้วย

เลง็เห็นวำ่ภำคตะวนัออกของประเทศไทยเป็นพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะทำงภูมิศำสตร์ท่ีเหมำะสมท่ีจะจดัท ำเป็นเขตปลอดโรค

ปำกและเท้ำเป่ือยแบบท่ีมีกำรใช้วคัซีนได้ จึงได้เร่งด ำเนินกำรให้พืน้ท่ีดงักล่ำวเป็นพืน้ท่ีปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือย

อย่ำงเป็นรูปธรรมตำมข้อก ำหนดของ OIE เพ่ือขอรับรองสถำนภำพพืน้ท่ีปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือย ประกอบกบัพืน้ท่ี

ภำคตะวนัออกของประเทศไทยมีศกัยภำพเพียงพอท่ีจะผลิตสินค้ำปศสุตัว์เพ่ือสง่ออกไปยงัตำ่งประเทศได้ โดยเฉพำะ
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สกุรและผลิตภัณฑ์จำกสกุรท่ีพบว่ำมีมูลค่ำกำรส่งออกมำกถึง 3,000 ล้ำนบำท ซึง่ถือเป็นช่องทำงในกำรเพ่ิมโอกำส

ทำงกำรค้ำ แต่ยังมีข้อจ ำกดัจำกกำรพบกำรเกิดโรคปำกและเท้ำเป่ือยในประเทศไทยอยู่  ท ำให้ควำมสำมำรถในกำร

สง่ออกสินค้ำดงักลำ่วได้ไมเ่ตม็ท่ี  

 อย่ำงไรก็ตำมกำรท่ีจะท ำให้พืน้ท่ีภำคตะวันออกของประเทศไทยปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยอย่ำงเป็น

รูปธรรมและประสบควำมส ำเร็จนัน้ เรำจ ำเป็นท่ีจะต้องมีมำตรกำรในกำรเฝ้ำระวงัโรคท่ีมีประสิทธิภำพ โดยจะต้องรู้

สถำนกำรณ์ของโรคในพืน้ท่ีท่ีแท้จริง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง กำรศึกษำครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือหำ

ควำมชกุทำงซีรัมของกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือย พร้อมทัง้ปัจจยัเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจพบกำรติดเชือ้

ไวรัสดงักล่ำว ด้วยวิธีกำรทำงระบำดวิทยำ เพ่ือจะได้ก ำหนดเป็นนโยบำยหรือมำตรกำรกำรจดักำรกบัควำมเสี่ยงท่ีใช้

ในกำรป้องกนั ควบคมุและก ำจัดโรคในพืน้ท่ีดงักล่ำว รวมถึงใช้เป็นหลกัฐำนยืนยันกับประเทศคู่ค้ำและ OIE เพ่ือขอ

รับรองสถำนภำพปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยในพืน้ท่ีดงักลำ่วโดยกำรฉีดวคัซีนตอ่ไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. รูปแบบการศึกษา 
 กำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นกำรศกึษำแบบภำคตดัขวำง (cross-sectional study) โดยท ำกำรเก็บข้อมลูและตวัอย่ำง

ซีรัมในช่วงระหวำ่งเดือนกรกฎำคม – ตลุำคม 2553 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชำกรท่ีศึกษำในครัง้นี  ้ได้แก่ สัตว์กีบคู่ในภำคตะวันออกของประเทศไทยประกอบด้วย โคเนือ้ โคนม 

กระบือ แพะ แกะ สุกรของเกษตรกรรำยย่อยและสุกรฟำร์มมำตรฐำนในพืน้ท่ี  8 จังหวดั ประกอบด้วยจังหวดัชลบุรี 

ฉะเชิงเทรำ จันทบุรี ปรำจีนบุรี สระแก้ว นครนำยก ระยอง และตรำด คดัเลือกกลุ่มตัวอย่ำงศึกษำโดยใช้วิธีกำรสุ่ม

ตวัอย่ำงแบบ two stage random sampling ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป Win Episcope 2.0 จำกข้อมลูประชำกรสตัว์ของ

กรมปศสุตัว์ปี 2552 (กรมปศสุตัว์, 2552) โดยท่ีโคเนือ้ โคนม กระบือ แพะ แกะ และสกุรรำยย่อย ก ำหนดให้ควำมชุก

ระดับฝูง (หมู่บ้ำน) เท่ำกับ 1% และภำยในฝูง (ตัวสัตว์) เท่ำกับ 10% ท่ีระดับควำมเช่ือมั่น 95% จำกกำรค ำนวณ

ตวัอย่ำงได้จ ำนวนฝงูท่ีท ำกำรเก็บตวัอย่ำงในพืน้ท่ีจ ำนวน 300 ฝงู (หมูบ้่ำน)และจ ำนวนสตัว์ในฝงูท่ีท ำกำรเก็บตวัอย่ำง

ฝูงละ 30 ตัวอย่ำง ส ำหรับสุกรฟำร์มมำตรฐำนใช้ควำมชุกระดับฝูง (ฟำร์ม) เท่ำกับ 1% และภำยในฝูง (ตัวสัตว์) 

เท่ำกบั 10% ท่ีระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% กำรค ำนวณตวัอย่ำงได้จ ำนวนฝูงท่ีท ำกำรเก็บตวัอย่ำงในพืน้ท่ีจ ำนวน 150 ฝูง

(ฟำร์ม) และจ ำนวนสตัว์ในฝงูท่ีท ำกำรเก็บฝงูละ 90 ตวัอย่ำง 
3. การเกบ็ตัวอย่าง 

 เก็บตวัอย่ำงเลือดสตัว์กีบคูใ่นระหวำ่งเดือนกรกฎำคม – ตลุำคม 2553 ปริมำณตวัละ 5-10 มิลลิลิตร ทำงเส้น

เลือดด ำท่ีคอ (jugular vein) หรือท่ีโคนหำง (caudal vein) แล้วน ำเลือดท่ีเก็บได้ป่ันแยกซีรัมด้วยเคร่ืองป่ันแยก 

(centrifuge) ท่ี 1,500 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 10 นำที และเก็บซีรัมท่ีได้ทัง้หมดท่ีอณุหภูมิ -20 องศำเซลเซียส เพ่ือรอ

กำรตรวจวินิจฉยัทำงห้องปฏิบตัิกำร 
4. การตรวจวินิจฉัย 
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 ตรวจหำกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยทำงซีรัม  โดยหำแอนติบอดีต่อ non-structural proteins 

(NSPs) ในส่วนพนัธุกรรม 3ABC ด้วยวิธี ELISA ซึง่เป็นชดุทดสอบส ำเร็จรูปท่ีผลิตขึน้เพ่ือกำรค้ำ (commercial kit) ท่ี

มีช่ือวำ่ PrioCHECK®จำกประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่มีค่ำควำมไวของกำรทดสอบเท่ำกบั 90.1% และค่ำควำมจ ำเพำะ

เท่ำกบั 99.0%(วิไล และคณะ, 2547) ด ำเนินกำรตรวจวินิจฉัยโดยศนูย์วิจยัและพฒันำกำรสตัวแพทย์ภำคตะวนัออก 

จงัหวดัชลบรีุ 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เก็บข้อมลูในแบบบนัทกึประวตัิสตัว์และแบบสอบถำม โดยวิธีกำรสมัภำษณ์เกษตรกรหรือเจ้ำของสตัว์ พร้อม

กนัในวนัท่ีท ำกำรเก็บตวัอย่ำงเลือด ได้แก่ ข้อมลูสตัว์ เช่น เพศ อำย ุพนัธุ์ ประวตัิกำรฉีดวคัซีน เป็นต้น ข้อมลูทัว่ไปของ

ฟำร์ม กำรเลี ย้งและกำรจัดกำรฟำร์ม และรวบรวมข้อมูลท่ีได้  พร้อมกับเก็บข้อมูลผลกำรตรวจวินิจฉัยทำง

ห้องปฏิบตัิกำรด้วยโปรแกรม Microsoft Excel®โดยก ำหนดนิยำมของสตัว์ท่ีให้ผลบวกทำงซีรัมตอ่กำรติดเชือ้โรคปำก

และเท้ำเป่ือย ดงันี ้

- สตัว์ท่ีให้ผลบวกทำงซีรัมตอ่เชือ้โรคปำกและเท้ำเป่ือย คือ สตัว์ท่ีมีผลกำรตรวจวินิจฉยัโรคด้วยวิธี ELISA 

ตอ่ NSPs เป็นบวก 

- ฝูงสตัว์ท่ีให้ผลบวกทำงซีรัมต่อเชือ้โรคปำกและเท้ำเป่ือย คือ ฝูงสตัว์ท่ีมีสตัว์อย่ำงน้อย 1 ตวั มีผลกำร

ตรวจวินิจฉยัโรคด้วยวิธี ELISA ตอ่ NSPs เป็นบวก 

- ผลบวกทำงซีรัม หมำยถึง ค่ำ percentage inhibition (PI) ของซีรัมทดสอบ (test serum) มีค่ำมำกกว่ำ

หรือเท่ำกบั 50% (Sorensen et al., 1998)ซึง่ค ำนวณได้ ดงันี ้

PI = 100 -   OD450 test serum         x 100 

     OD450 max    

   OD450= คำ่ Optical Density ท่ีควำมยำวคลื่น 450 นำโนเมตร 

   OD450 test serum = คำ่เฉลี่ย OD450 ของตวัอย่ำงซีรัมท่ีท ำกำรทดสอบ 

OD450 max= คำ่เฉลี่ย OD450 ของ negative control 

6. การวิเคราะห์ผล 

 6.1ค ำนวณหำควำมชกุของสตัว์ท่ีพบผลบวกทำงซีรัมตอ่กำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือย ดงันี ้

   TP = (AP+Sp-1) (Rogan and Gladen, 1978) 
   (Se+Sp-1) 

 TP(True Prevalence)คือ ค่าความชุกที่แท้จริง 
 AP(Apparent Prevalence)คือ ค่าความชุกที่ได้จากการตรวจ 
 Sp(Specificity)คือ ค่าความจ าเพาะจากการตรวจหาการตดิเชือ้ต่อ NSPs โดยวิธี ELISA= 0.990 
 Se (Sensitivity)คือ ค่าความไวจากการตรวจหาการตดิเชือ้ต่อ NSPs โดยวิธี ELISA = 0.901 
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 และค ำนวณหำชว่งควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% (95%CI) ส ำหรับประเมินควำมชกุท่ีเป็นไปได้ ดงันี ้
    

95%CI = TP±zXS.E.  
 

TPคือ ค่าความชุกที่แท้จริง 
z  คือค่าที่ได้มาจากการแจกแจงแบบปกติ โดยที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  
ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1.96  
S.E. คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 

 แสดงผลความชุกทางซีรัมของการติดเชือ้ไวรัสโรคปากและเท้าเป่ือยในชนิดสัตว์เชิงพืน้ที่ โดยใช้
โปรแกรม ArcGisเวอร์ชั่น 10.0 
  

 6.2 กำรวิเครำะห์ปัจจยัเสี่ยง 

วิเครำะห์หำควำมสมัพันธ์ระหว่ำงกำรตรวจพบผลบวกทำงซีรัมต่อกำรติดเชือ้โรคปำกและเท้ำเป่ือยกับ

ปัจจัยเสี่ยงท่ีก ำหนดเป็นสมมติฐำน โดยใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยโลจิสติกแบบตัวแปรเดียว(univariate logistic 

regression)และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยโลจิสติกเชิงพหุหรือหลำยตัวแปร (multivariate logistic regression)โดย

วิธีกำรเลือกตวัแปรทีละขัน้ (stepwise) ซึง่ตวัแปรอิสระจะถูกตรวจสอบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรก่อนกำรวิเครำะห์

ผล โดยจะต้องมีค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์น้อยกว่ำ0.4 (r<0.4)เพ่ือลดกำรเกิดสหสมัพันธ์(correlation) กันเองระหว่ำง

ตวัแปรอิสระในระดบัคอ่นข้ำงสงูหรือ multicollinearityเมื่อท ำกำรวิเครำะห์กำรถดถอยโลจิสติกเชิงพหหุรือหลำยตวัแปร 

 
ผลการศึกษา 

 
 กำรศกึษำควำมชกุทำงซีรัมของกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำในครัง้นีไ้ด้ท ำกำรศกึษำในสตัว์กีบคู่ ได้แก่ โค

เนือ้ โคนม กระบือ แพะ แกะ สุกรของเกษตรกรรำยย่อย และสุกรฟำร์มมำตรฐำน จ ำนวน 465ฝูง (หมู่บ้ำน) รวม 

20,805 ตัวอย่ำง ซึ่งถือว่ำเป็นตัวแทนของสัตว์เลีย้งกีบคู่ในภำคตะวันออกของประเทศไทย  ในพืน้ท่ี 8 จังหวัด 

ประกอบด้วยจงัหวดัชลบรีุ ฉะเชิงเทรำ จนัทบรีุ ปรำจีนบรีุ สระแก้ว นครนำยก ระยอง และตรำด จำกผลกำรศกึษำพบ

ควำมชุกของกำรติดเชือ้โรคปำกและเท้ำเป่ือยในสตัว์กีบคูภ่ำคตะวนัออกของประเทศไทยระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึง

ตุลำคม2553 ในระดับฝูงสัต ว์และระดับตัวสัต ว์เท่ ำกับ  22.58%(105/465)และ 1.45%(95%CI=1.34-1.56) 

ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 1)โดยท่ีพบควำมชุกระดับฝูงสูงสุดในโคนมรองลงมำในโคเนือ้  และกระบือ ซึ่งมีค่ำควำมชุก

เท่ำกับ 38.46%(10/26), 33.33%(68/204) และ 29.73%(22/74) ตำมล ำดับ ส ำหรับควำมชุกในระดับตัวสัตว์พบมี

ค่ำสูงสุดในกระบือ รองลงมำได้แก่ โคเนือ้ และโคนม โดยมีค่ำควำมชุกเท่ำกับ 10.70%(95%CI=9.70-11.69), 

9.05%(95%CI=8.54-9.55) และ 7.78%(95%CI=6.58-8.98) ตำมล ำดบั เมื่อพิจำรณำควำมชุกของกำรติดเชือ้โรค

ปำกและเท้ำเป่ือยตำมพืน้ท่ีจงัหวดั พบวำ่จงัหวดัสระแก้วมีควำมชกุสงูสดุทัง้ในระดบัฝงูและระดบัตวัสตัว์ซึง่มีคำ่ควำม
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ชุกเท่ำกับ36.59%(30/82) และ 6.49%(95%CI=5.89-7.08)ตำมล ำดับรองลงมำได้แก่จังหวัดจันทบุรี พบควำมชุก

ระดบัฝูงเท่ำกับ 30.43%(21/69) และระดบัตวัสตัว์เท่ำกับ 4.27%(95%CI=3.81-4.72)นอกจำกนีจ้ังหวดัสระแก้วยัง

พบควำมชุกในโคเนือ้ โคนมและกระบือมีค่ำสงูสดุทัง้ในระดบัฝูงและระดบัตวัสตัว์ ส่วนควำมชุกของโรคปำกและเท้ำ

เป่ือยในแพะและแกะพบมีค่ำสูงสุดทัง้ในระดับฝูงและระดับตัวสัตว์ในจังหวัดปรำจีนบุรี รองลงมำได้แก่จังหวัด

ฉะเชิงเทรำ และจังหวดัระยอง ตำมล ำดบัแต่ไม่พบควำมชุกของกำรติดเชือ้ของโรคปำกและเท้ำเป่ือยทัง้ในระดบัฝูง

และระดบัตวัสตัว์ในสกุรส ำหรับกำรศกึษำในครัง้นี(้ตำรำงท่ี 2-3และ ภำพท่ี 1-10) 
 

ตารางที่ 1 ควำมชุกของกำรพบผลบวกทำงซีรัมต่อกำรติดเชือ้โรคปำกและเท้ำเป่ือยในสตัว์เลีย้งกีบคู่ภำคตะวนัออก

ของประเทศไทยระหวำ่งเดือนกรกฎำคม –ตลุำคม 2553 

 
ระดับ จ านวนที่ตรวจ จ านวนบวก ความชุก(95%CI) 

  (n) (positive)   
ฝูงสัตว์ 465 105 22.58% 
ตัวสัตว์ 20,805 476 1.45%(1.34-1.56) 

 
จำกกำรวิเครำะห์ควำมสมัพันธ์ของกำรพบผลบวกทำงซีรัมต่อกำรติดเขือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยในสตัว์

เลีย้งกีบคู่ภำคตะวนัออกของประเทศไทยกบัปัจจยัเสี่ยงท่ีตัง้เป็นสมมติฐำนในระดบัฝูงหรือฟำร์ม จำกแบบสอบถำมท่ี

ท ำกำรสมัภำษณ์เกษตรกรจ ำนวน 576 รำย ท ำกำรวิเครำะห์แต่ละตวัแปรด้วยวิธี univariate logistic regression ผล

กำรศกึษำครัง้นี ้พบว่ำชนิดสตัว์ กำรท่ีฟำร์มไมไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มของกรมปศสุตัว์ ฟำร์มหรือฝูงสตัว์ท่ีไม่

มีรัว้ล้อมรอบโรงเรือนหรือคอกเลีย้งสตัว์เพ่ือป้องกนัสตัว์อื่นๆ รวมถงึยำนพำหนะและบคุคล กำรไมม่ีกำรท ำลำยเชือ้โรค

ก่อนเข้ำ-ออกฟำร์ม และกำรซือ้สัตว์เข้ำมำเลีย้งใหม่ ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ มีควำมสัมพันธ์กับกำรตรวจพบ

แอนติบอดีต่อ NSPs ต่อกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือย โดยท่ีเม่ือพิจำรณำค่ำ OR พบว่ำโคเนือ้ โคนม กระบือ 

และแพะ-แกะ มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยเป็น 49.10, 65.00, 50.32, และ 35.42 เท่ำของ

สกุร ตำมล ำดบั ส ำหรับฟำร์มท่ีไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มของกรมปศสุตัว์มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชือ้ไวรัสโรค

ปำกและเท้ำเป่ือยเป็น 2.12 เท่ำของฟำร์มท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มของกรมปศุสัตว์ ส่วนฟำร์มท่ีไม่มีรัว้

ล้อมรอบโรงเรือนหรือคอกเลีย้งสัตว์เพ่ือป้องกันสตัว์อื่นๆ รวมทัง้ยำนพำหนะและบุคคล มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชือ้

ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยเป็น 2.40 เท่ำของฟำร์มท่ีมีรัว้ล้อมรอบโรงเรือนหรือคอกเลีย้งสัตว์ และฟำร์มท่ีไม่มีกำร

ท ำลำยเชือ้โรคก่อนเข้ำ-ออกฟำร์มมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยเป็น 2.02 เท่ำของฟำร์มท่ีมี

กำรท ำลำยเชือ้โรคก่อนเข้ำ-ออกฟำร์ม แต่พบว่ำกำรซือ้สัตว์เข้ำมำเลีย้งใหม่ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำเป็นปัจจัย

ป้องกันหรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยน้อยกว่ำกำรไม่ซือ้สัตว์เข้ำมำเลีย้งใหม่ส ำหรับ

กำรศกึษำในครัง้นี ้(OR=0.54) (ตำรำงท่ี 4) 
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 เม่ือน ำปัจจัยท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์แบบ univariateท่ีมีนัยส ำคญัทำงสถิติ p-value<0.05 มำวิเครำะห์แบบ 

multivariate logistic regression พบว่ำฟำร์มท่ีไม่มีรัว้ล้อมรอบโรงเรือนหรือคอกเลีย้งสัตว์เพ่ือป้องกันสัตว์อื่นๆ 

รวมทัง้ยำนพำหนะและบุคคลนัน้ เป็นปัจจยัเสี่ยงท่ีส ำคญัของกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยในสตัว์เลีย้งกีบคู่

ในภำคตะวันออกของประเทศไทย  (OR=2.34; 95%CI=1.51-3.63) อย่ำงมีนัยส ำคัญ (P<0.05) (ตำรำงท่ี  5
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ตารางที่ 2เปอร์เซ็นต์ควำมชกุของกำรพบผลบวกทำงซีรัมตอ่กำรติดเชือ้โรคปำกและเท้ำเป่ือยในฝงูสตัว์เลีย้งกีบคูภ่ำคตะวนัออกของประเทศไทยระหวำ่งเดือนกรกฎำคม –ตลุำคม 2553แยกเป็นรำยจงัหวดัและชนิดสตัว์ 

ระดับ ชนิดสัตว์ เปอร์เซ็นต์ความชุก (จ านวนฝูงบวก/จ านวนฝูงท่ีตรวจทัง้หมด) 

    จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว รวม 

ฝูงสัตว์ โคเนือ้ 44.44(20/45) 27.27(9/33) 30.00(6/20) 0.00(0/13) 45.45(5/11) 12.00(3/25) 40.00(10/25) 46.88(15/32) 33.33(68/204) 

 
โคนม 0.00(0/4) - 50.00(5/10) 0.00(0/2) - 0.00(0/1) - 55.56(5/9) 38.46(10/26) 

 
กระบือ 14.29(1/7) - 27.78(10/36) 0.00(0/2) 14.29(1/7) 0.00(0/4) - 55.56(10/18) 29.73(22/74) 

 
แพะ-แกะ - 100(1/1) 0.00(0/6) 0.00(0/3) - 100(2/2) 66.67(2/3) 0.00(0/4) 26.32(5/19) 

 
สกุร 0.00(0/13) 0.00(0/11) 0.00(0/48) 0.00(0/14) 0.00(0/9) 0.00(0/14) 0.00(0/14) 0.00(0/19) 0.00(0/142) 

 รวม 30.43(21/69) 22.22(10/45) 17.50(21/120) 0.00(0/34) 22.22(6/27) 10.87(5/46) 28.57(12/42) 36.59(30/82) 22.58(105/465) 

 
 

ตารางที่ 3เปอร์เซ็นต์ควำมชกุของกำรพบผลบวกทำงซีรัมตอ่กำรติดเชือ้โรคปำกและเท้ำเป่ือยในสตัว์เลีย้งกีบคูภ่ำคตะวนัออกของประเทศไทยระหวำ่งเดือนกรกฎำคม –ตลุำคม 2553 แยกเป็นรำยจงัหวดัและชนิดสตัว์ 

ระดับ ชนิดสัตว์ เปอร์เซ็นต์ความชุก (95%CI) 

    จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว รวม 

ตัวสัตว์ โคเนือ้ 17.89(16.31-19.47) 3.21(2.55-3.87) 9.26(7.27-11.25) 0.00(0.00-0.00) 7.41(5.89-8.92) 0.55(0.00-1.24) 11.56(10.03-13.09) 20.27(18.19-22.35) 9.05(8.54-9.55) 

 
โคนม 0.00(0.00-0.00) - 10.36(8.22-12.50) 0.00(0.00-0.00) - 0.00(0.00-0.00) - 13.90(11.08-16.71) 7.78(6.58-8.98) 

 
กระบือ 6.71(4.70-8.73) - 14.44(12.67-16.21) 0.00(0.00-0.00) 0.48(0.00-1.33) 0.00(0.00-0.00) - 33.41(28.99-37.84) 10.70(9.70-11.69) 

 
แพะ-แกะ - 2.62(0.00-6.01) 0.00(0.00-0.00) 0.00(0.00-0.00) - 10.10(6.63-13.58) 0.61(0.00-1.73) 0.00(0.00-0.00) 2.18(1.27-3.08) 

 
สกุร 0.00(0.00-0.00) 0.00(0.00-0.00) 0.00(0.00-0.00) 0.00(0.00-0.00) 0.00(0.00-0.00) 0.00(0.00-0.00) 0.00(0.00-0.00) 0.00(0.00-0.00) 0.00(0.00-0.00) 

 รวม 4.27(3.81-4.72) 0.79(0.50-1.08) 0.44(0.30-0.58) 0.00(0.00-0.00) 1.11(0.73-1.50) 0.00(0.00-0.19) 1.41(1.10-1.73) 6.49(5.89-7.08) 1.45(1.34-1.56) 
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ภาพท่ี 1จ ำนวนฝงูโคเนือ้, จ ำนวนฝงูโคเนือ้ท่ีเก็บตวัอยำ่ง และเปอร์เซ็นต์ผลบวกทำงซีรัมตอ่กำรติดเชือ้โรค

ปำกและเท้ำเป่ือยในฝงูโคเนือ้ภำคตะวนัออกของประเทศไทย 

 

 

ภาพท่ี 2จ ำนวนฝงูโคนม, จ ำนวนฝงูโคนมท่ีเก็บตวัอย่ำง และเปอร์เซ็นต์ผลบวกทำงซีรัมตอ่กำรติดเชือ้โรคปำก

และเท้ำเป่ือยในฝงูโคนมภำคตะวนัออกของประเทศไทย 
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ภาพที่  3จ ำนวนฝูงกระบือ, จ ำนวนฝูงกระบือท่ีเก็บตวัอย่ำง และเปอร์เซ็นต์ผลบวกทำงซีรัมต่อกำรติดเชือ้โรค

ปำกและเท้ำเป่ือยในฝงูกระบือภำคตะวนัออกของประเทศไทย 

 

 

 

ภาพที่ 4จ ำนวนฝงูแพะและแกะ, จ ำนวนฝงูแพะและแกะท่ีเก็บตวัอยำ่ง และเปอร์เซ็นต์ผลบวกทำงซีรัมตอ่กำร

ตดิเชือ้โรคปำกและเท้ำเป่ือยในฝงูแพะและแกะภำคตะวนัออกของประเทศไทย 
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ภาพที่  5จ ำนวนฝูงสุกร, จ ำนวนฝูงสุกรท่ีเก็บตวัอย่ำง และเปอร์เซ็นต์ผลบวกทำงซีรัมต่อกำรติดเชือ้โรคปำก

และเท้ำเป่ือยในฝงูสกุรภำคตะวนัออกของประเทศไทย 

 

 

ภาพที่ 6จ ำนวนประชำกรโคเนือ้, จ ำนวนโคเนือ้ท่ีเก็บตวัอย่ำง และควำมชกุทำงซีรัมตอ่กำรตดิเชือ้โรคปำกและ

เท้ำเป่ือยในโคเนือ้ภำคตะวนัออกของประเทศไทย 
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ภาพที่ 7จ ำนวนประชำกรโคนม, จ ำนวนโคนมท่ีเก็บตวัอย่ำง และควำมชกุทำงซีรัมตอ่กำรติดเชือ้โรคปำกและ

เท้ำเป่ือยในโคนมภำคตะวนัออกของประเทศไทย 

 

 

ภาพที่  8จ ำนวนประชำกรกระบือ, จ ำนวนกระบือท่ีเก็บตวัอย่ำง และควำมชุกทำงซีรัมตอ่กำรติดเชือ้โรคปำก

และเท้ำเป่ือยในกระบือภำคตะวนัออกของประเทศไทย 
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ภาพที่  9จ ำนวนประชำกรแพะและแกะ, จ ำนวนแพะและแกะท่ีเก็บตวัอย่ำง และควำมชุกทำงซีรัมต่อกำรติด

เชือ้โรคปำกและเท้ำเป่ือยในแพะและแกะภำคตะวนัออกของประเทศไทย 

 

 

ภาพที่ 10 จ ำนวนประชำกรสุกร, จ ำนวนสุกรท่ีเก็บตวัอย่ำง และควำมชุกทำงซีรัมตอ่กำรติดเชือ้โรคปำกและ

เท้ำเป่ือยในสกุรภำคตะวนัออกของประเทศไทย 
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ตวัแปร 

 
รหสัแทนข้อมลู 

ผลตรวจ NSPs-ELISA 
 

OR 
 

95%CI 
 

p-value 

    ผลบวก ผลลบ       

ชนิดสตัว์ โคเนือ้ 71 188 49.10 6.74-357.85 0.000* 

 

โคนม 13 26 65.00 8.14-518.77 0.000* 

 

กระบือ 24 62 50.32 6.66-380.54 0.000* 

 

แพะ-แกะ 3 11 35.42 3.40-370.04 0.003* 

 

สกุร 1 13 1 
  

กำรเป็นสมำชิกกลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์หรือสหกรณ์ ใช ่ 24 90 1.10 0.66-1.82 0.46 

 

ไม่ใช ่ 87 359 1 
  

ฟำร์มหรือสถำนท่ีเลีย้งอยูใ่กล้แหลง่ฆ่ำสตัว์หลงับ้ำนในรัศมี 5 กิโลเมตร ใช ่ 2 10 0.82 0.18-3.85 0.80 

 

ไม่ใช ่ 110 451 1 
  

ฟำร์มหรือสถำนท่ีเลีย้งอยูใ่กล้แหลง่รวมสตัว์หรือตลำดนดัค้ำสตัว์ในรัศมี 5 
กิโลเมตร 

ใช ่ 6 20 1.25 0.49-3.17 0.65 

 

ไม่ใช ่ 106 440 1 
  

ฟำร์มไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มของกรมปศสุตัว์ ใช ่ 88 290 2.12 1.28-3.53 0.004* 

 

ไม่ใช ่ 22 154 1 
  

กำรไมมี่รัว้ล้อมรอบโรงเรือนหรือคอกเลีย้งสตัว์ ใช ่ 53 127 2.40 1.57-3.68 0.000* 

 

ไม่ใช ่ 57 328 1 
  

กำรไม่ท ำลำยเชือ้โรคก่อนเข้ำ-ออกฟำร์ม ใช ่ 85 293 2.02 1.23-3.33 0.006* 

 

ไม่ใช ่ 23 160 1 
  

 
กำรใช้แหลง่น ำ้สำธำรณะในกำรเลีย้งสตัว์ 

 
ใช้ 

 
60 

 
237 

 
0.93 

 
0.61-1.43 

 
0.73 

 

ไม่ใช้ 48 176 1 
  

สตัว์ไม่ได้รับกำรฉีดวคัซีนโรคปำกและเท้ำเป่ือย ใช ่ 6 13 1.96 0.73-5.27 0.18 

 

ไม่ใช ่ 105 445 1 
  

สตัว์ไม่ได้รับกำรฉีดวคัซีนซ ำ้ภำยหลงั 1 เดือน หลงัจำกกำรฉีดวคัซีนครัง้แรก ใช ่ 75 285 1.43 0.89-2.30 0.14 

 

ไม่ใช ่ 28 152 1 
  

ผู้ ฉีดวคัซีน เจ้ำของสตัว์ 26 136 0.71 0.33-1.57 0.40 

 

อำสำสมคัร
ประจ ำหมู่บ้ำน 

74 220 1.28 0.63-2.62 0.49 

 

เจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์ 11 42 1 
  

กำรใช้ยำนพำหนะบรรทกุอำหำรร่วมกบับรรทกุสตัว์ ใช ่ 11 24 1.89 0.88-4.00 0.10 

 

ไม่ใช ่ 91 372 1 
  

กำรซือ้สตัว์เข้ำมำเลีย้งใหม่ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ใช ่ 29 181 0.54 0.34-0.86 0.01* 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อการพบผลบวกทางซีรัมตอ่การติดเชื อไวรสัโรคปากและเท้าเป่ือยในสัตว์เลี ยงกีบคู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยจากการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ
แบบปัจจัยเดียว (univariable screening) 
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ตวัแปร 

 
รหสัแทนข้อมลู 

ผลตรวจ NSPs-ELISA 
 

OR 
 

95%CI 
 

p-value 

    ผลบวก ผลลบ       

  ไม่ใช ่ 83 282 1     

 

 

 

 
ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อการพบผลบวกทางซีรัมตอ่การติดเชื อไวรสัโรคปากและเท้าเป่ือยในสัตว์เลี ยงกีบคู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยจากการ
วิเคราะห์ตวัแบบการถดถอยโลจิ 

ตวัแปร β S.E. P Odds ratio 95%CI 

กำรไมมี่รัว้ล้อมรอบโรงเรือนหรือคอกเลีย้งสตัว์ 0.849 0.224   0.000 2.34 1.51-3.63 

กำรซือ้สตัว์เข้ำมำเลีย้งใหมใ่นระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ 0.480 0.248   0.053 1.62 0.99-2.63 

คำ่คงที่ (Constant) -2.057 0.222 0.000  0.128   

β=  ค่าประมาณของสัมประสิทธ์ิโลจิต(estimated logit coefficient) 
S.E. = ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) ของสัมประสิทธ์ิแต่ละตัว 

 
 

สรุปผลและวิจารณ์ 
 

 ผลกำรศกึษำควำมชุกทำงซีรัมต่อกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยในสตัว์เลีย้งกีบคู่ภำคตะวนัออก

ของประเทศไทย ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม ถึงตุลำคม 2553 พบควำมชุกระดบัฝูงสัตว์เท่ำกับ 22.58%(105/465) 

และระดับตัวสัต ว์เท่ ำกับ  1.45%(95%CI=1.34–1.56)โดยท่ีพบควำมชุกระดับฝูงสูงสุดในโคนมเท่ำกับ 

38.46%(10/26)รองลงมำในโคเนือ้เท่ำกบั33.33%(68/204) และกระบือเท่ำกบั29.73%(22/74) ส ำหรับควำมชกุใน

ระดับตัวสัตว์พบมีค่ำสูงสุดในกระบือเท่ำกับ  10.70%(95%CI=9.70-11.69) รองลงมำได้แก่  โคเนือ้เท่ำกับ 

9.05%(95%CI=8.54-9.55)  และโคนมเท่ำกับ7.78%(95%CI=6.58-8.98)ซึ่งใกล้เคียงกับรำยงำนกำรศึกษำถึง

ควำมชุกทำงซีรัมต่อกำรติดเชือ้โรคปำกและเท้ำเป่ือยในโคเนือ้ในประเทศไทยเมื่อปี  พ.ศ.2549 ท่ีเท่ำกับ 8.22% 
(วรำกร และชุติพนธ์, 2551) และควำมชกุของโรคปำกและเท้ำเป่ือยในโคและกระบือท่ีผ่ำนด่ำนกกักนัสตัว์ระหว่ำง

ประเทศ จงัหวดักำญจนบุรี ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2550 ท่ีมีควำมชุกในโคเท่ำกับ 8.60%และควำม

ชกุในกระบือเท่ำกบั 12.4% (สรยทุธ และ พรพิรุณ, 2551)แสดงให้เห็นวำ่ทกุภูมิภำคของประเทศไทยมีโอกำสที่จะ

ยงัพบสตัว์ท่ีมีกำรติดเชือ้ไวรัสของโรคปำกและเท้ำเป่ือยอยู่ หำกไมม่ีมำตรกำรในกำรควบคมุและป้องกนัโรคท่ีดีพอ

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงสตัว์ในตลำดนัดค้ำสตัว์ ซึง่ชัยนำท (2555) พบผลบวกของกำรติดเชือ้ในกระบือท่ีตลำดนัดค้ำ

สตัว์ของจงัหวดัพิษณุโลกสงูถึง 16.74% เม่ือพิจำรณำควำมชุกของโรคในแพะและแกะพบว่ำควำมชุกของกำรติด

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อการพบผลบวกทางซีรัมตอ่การติดเชื อไวรสัโรคปากและเท้าเป่ือยในสัตว์เลี ยงกีบคู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยจากการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ
แบบปัจจัยเดียว (univariable screening) 

* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
หมายเหต ุ 1. การวิเคราะห์ผลความสัมพันธข์องชนิดสัตว์ สุกรถูกปรับให้มีค่าผลบวกน้อยทีสุ่ด (ผลบวก=1) เพื่อให้วิเคราะหห์าความสัมพันธ์ได้ 
 2. จ านวนรายที่วิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยไม่เท่ากัน เนื่องจากขอ้มูลที่ไม่สมบูรณ์ในแต่ละปัจจยัจะไม่ถูกน ามาวิเคราะห์ผล 
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เชือ้ในแพะและแกะในระดบัฝูงมีค่ำเพ่ิมขึน้จำก 20.41% เป็น 26.32%แต่ควำมชุกระดับตัวสัตว์มีค่ำลดลงจำก 

3.96%(95%CI=3.30-4.61) เป็น 2.18%(95%CI=1.27-3.08) เม่ือเปรียบเทียบกบักำรศกึษำของโรจน์ชนะ (2554) 

ท่ีท ำกำรศึกษำควำมชุกของกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยในแพะเมื่อปี  2552 นอกจำกนีก้ำรศึกษำนีย้ัง

แสดงให้เห็นว่ำควำมชุกในระดับฝูงสัตว์มีค่อนข้ำงสูง แต่ควำมชุกในระดับตัวสัตว์มีค่ำท่ีต ่ำกว่ำ ซึ่งบ่งชีถ้ึงกำร

กระจำยตวัของกำรติดเชือ้ในระดบัฝงูสตัว์ โดยท่ีสตัว์อำจไม่มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรแพร่เชือ้ไวรัสภำยในฝูง

หรือเป็นสตัว์ท่ีเคยมีกำรติดเชือ้หรือเป็นโรคมำก่อนเท่ำนัน้แต่ยงัคงมีระดบัแอนติบอดีเหลืออยู่  ซึง่ระดบัแอนติบอดี

ดังกล่ำวอำจอยู่ได้นำนมำกกว่ำ 1 ปี (Mackay et al.,1998)อย่ำงไรก็ตำมสัตว์ท่ีติดเชือ้ดังกล่ำวอำจเป็นพำหะ 

(carrier) ของโรคและอำจยังมีควำมสำมำรถในกำรแพร่เชือ้ให้กับสัตว์ตัวอื่นๆ ได้ โดยเฉพำะสัตว์ท่ีอยู่ในภำวะ

เครียด เช่น แมโ่คในช่วงให้นมปริมำณสงู สตัว์ท่ีอยู่ระหวำ่งกำรเคลื่อนย้ำย หรือสตัว์ท่ีอยู่รวมกนัอย่ำงหนำแน่น เป็น

ต้น(USDA, 1994) ซึ่งจะต้องมีกำรศึกษำถึงกำรเป็นพำหะของโรคของสตัว์ในพืน้ท่ีท่ีท ำกำรศกึษำต่อไปอย่ำงไรก็

ตำมมีกำรศึกษำกำรเป็นพำหะของโรคปำกและเท้ำเป่ือยพบว่ำกระบือแอฟริกำอำจเป็นพำหะน ำโรคได้นำน

มำกกว่ำ 5 ปี โคอำจมำกกว่ำ 3 ปี แกะอำจนำนถึง 9 เดือน และประมำณ 4 เดือนในแพะ(Mann and Sellers, 

1990 ; Alexandersenet al.,2002) โด ย ท่ี เชื อ้ ไว รัส จะค งอยู่ ใน ส่ วน  basal layer cells ของ  pharyngeal 

epithelium โดยเฉพำะท่ี dorsal soft palate (Zhang and Kitching, 2001)เม่ือพิจำรณำควำมชกุของโรคตำมชนิด

สตัว์ พบว่ำควำมชุกของโรคในโคและกระบือมีค่ำสงูกว่ำสตัว์ชนิดอื่นๆดงันัน้สตัว์ดงักล่ำวอำจเป็นตวักำรหรือเป็น

ปัจจยัท่ีส ำคญัส ำหรับกำรแพร่เชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยให้กบัสตัว์อื่นๆ ในพืน้ท่ีได้ ดงันัน้จ ำเป็นต้องมีกำรเฝ้ำ

ระวังโรคในโคและกระบือ และมีมำตรกำรในกำรตรวจสัตว์ดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด โดยเฉพำะในพืน้ท่ีจังหวัด

สระแก้วท่ีพบควำมชุกของกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยในโคและกระบือค่อนข้ำงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ

จงัหวดัอื่นๆ ในพืน้ท่ีซึ่งอำจเป็นไปได้ว่ำจังหวดัสระแก้วเป็นพืน้ท่ีท่ีมีสตัว์ผ่ำนเข้ำออกอยู่เป็นประจ ำหรืออำจเป็น

แหล่งรวมสตัว์ทัง้ท่ีมำจำกภำคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือพืน้ท่ีอื่นๆของประเทศ เพ่ือจะเข้ำสู่พืน้ท่ีภำคตะวนัออก 

และอำจเป็นทำงผ่ำนของสตัว์ออกไปสู่แนวชำยแดนประเทศกัมพูชำซึง่มีกำรศกึษำพบว่ำกำรแพร่ระบำดของโรค

ปำกและเท้ำเป่ือย มกัสมัพนัธ์กับควำมต้องกำรและจ ำนวนประชำกรสตัว์ โดยท่ีกำรเคลื่อนย้ำยปศุสตัว์กีบคู่จะมี

กำรเคลื่อนย้ำยจำกพืน้ท่ีท่ีมีจ ำนวนประชำกรสัตว์หนำแน่นสูงไปสู่พืน้ท่ีท่ีมีควำมหนำแน่นต ่ำ  หรือจำกพืน้ท่ีท่ีมี

มูลค่ำรำคำของสัตว์ท่ีต ่ำไปสู่พืน้ท่ีท่ีสัตว์มีรำคำสูงกว่ำหรือมีควำมต้องกำรสัตว์มำกกว่ำ (OIE, 2009) ซึ่งภำค

ตะวันออกของประเทศไทยและประเทศกัมพูชำมีคุณลักษณะท่ีจะได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

เน่ืองจำกภำคตะวนัออกของประเทศไทยมีปริมำณสตัว์น้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัพืน้อื่นๆ ของประเทศ และประเทศ

กมัพูชำมีควำมต้องกำรสตัว์และมูลค่ำรำคำสตัว์ท่ีค่อนข้ำงสูงกว่ำประเทศไทยอย่ำงไรก็ตำมจ ำนวนตวัอย่ำงจำก

กำรสุ่มเพ่ือศึกษำถึงควำมชุกในกำรศึกษำนี ้เมื่อถูกแยกออกตำมพืน้ท่ีจังหวดัและตำมชนิดสตัว์พบว่ำบำงพืน้ท่ีมี

จ ำนวนตัวอย่ำงน้อยเกินไป โดยเฉพำะจ ำนวนตัวอย่ำงในระดับฝูงสัตว์ ซึ่งอำจไม่สำมำรถเป็นตัวแทนท่ีดีของ

ประชำกรส ำหรับกำรศกึษำในครัง้นีไ้ด้ ดงันัน้ควรที่จะมีกำรศกึษำเพ่ิมเติมเชิงลกึในแตล่ะพืน้ท่ีจงัหวดัดงักลำ่วตอ่ไป 
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 ผลจำกกำรศกึษำปัจจยัเสี่ยงของกำรพบผลบวกทำงซีรัมต่อกำรติดเขือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยในสตัว์

เลีย้งกีบคูภ่ำคตะวนัออกของประเทศไทยในครัง้นี ้พบวำ่ฟำร์มท่ีไมไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มของกรมปศุสตัว์ 

กำรไม่มีรัว้ล้อมรอบโรงเรือนหรือคอกสตัว์เลีย้ง และกำรไม่ท ำลำยเชือ้โรคก่อนเข้ำ-ออกฟำร์มซึง่ถือว่ำเป็นปัจจยัท่ี

เก่ียวข้องกับระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (biosecurity)เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกำรพบผลบวกทำงซีรัมจำกกำร

วิเครำะห์แบบ univariate logistic regressionโดยมีกำรศกึษำท่ีสอดคล้องกนัพบวำ่กำรขำดกำรพ่นน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ใน

ฟำร์มเป็นปัจจยัเสี่ยงท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบักำรเกิดโรคปำกและเท้ำเป่ือยในสตัว์เคีย้วเอือ้ง และวิธีฆ่ำท ำลำยเชือ้โรค

แก่บุคคลและรถขนส่งอำหำรก่อนเข้ำฟำร์มมีควำมสมัพันธ์ต่อกำรเกิดโรคในฟำร์มสกุร  ในพืน้ท่ีจังหวดัเชียงใหม่ 

ล ำพนู และน่ำนอย่ำงมีนยัส ำคญั (สวิุชยัและคณะ,2549ก และ 2549ข) ทัง้นีพ้บวำ่กำรไมม่ีรัว้ล้อมรอบโรงเรือนหรือ

คอกสตัว์เลีย้ง มีควำมเสี่ยงต่อกำรตรวจพบแอนติบอดีต่อกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือย ทัง้กำรวิเครำะห์

แ บ บ  univariateแ ล ะ  multivariate logistic regression (OR=2.40; 95%CI=1.57-3.68; P<0.000 แ ล ะ 

OR=2.34; 95%CI=1.51-3.63; P<0.000) แสดงให้เห็นวำ่ฟำร์มเลีย้งสตัว์ของเกษตรกรท่ีมีรัว้ล้อมรอบโรงเรือนหรือ

คอกเลีย้งสตัว์ น่ำจะเป็นปัจจยัท่ีสำมำรถลดโอกำสที่เชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยจะเข้ำไปสมัผสักบัสตัว์เลีย้งใน

ฟำร์มโดยตรงลงได้ จำกช่องทำงกำรติดเชือ้ต่ำงๆ เช่น ยำนพำหนะทัง้รถขนสตัว์และอำหำรสตัว์ บุคคลเข้ำออก

ฟำร์ม เป็นต้น ย่ิงไปกวำ่นัน้กำรศกึษำยงัพบวำ่ฟำร์มท่ีมีกำรซือ้สตัว์เข้ำมำเลีย้งใหม่ ในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ เป็น

ปัจจยัหนึง่ท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบักำรเกิดโรค แต่เป็นปัจจยัท่ีช่วยให้โอกำสพบผลบวกทำงซีรัมตอ่กำรติดเชือ้ไวรัสโรค

ปำกและเท้ำเป่ือยในฟำร์มมี น้อยลง จำกกำรวิเครำะห์โดยวิธี  univariate logistic regression (OR=0.54; 

95%CI=0.34-0.86;P<0.01) ซึง่แตกตำ่งจำกกำรศกึษำของ Cleland et al. (1996) ท่ีพบวำ่กำรน ำสตัว์หรือซือ้สตัว์

เข้ำมำเลีย้งใหม่ในช่วงระยะเวลำ 1 ปีก่อนท่ีท ำกำรศกึษำเป็นปัจจยัเสี่ยงท่ีส ำคญัของกำรเกิดโรคปำกและเท้ำเป่ือย

ในระดบัหมู่บ้ำนในภำคเหนือของประเทศไทย ทัง้นีอ้ำจเป็นผลเน่ืองมำจำกในปี 2553 กรมปศุสตัว์ได้มีมำตรกำร

กำรเคลื่อนย้ำยสตัว์ในพืน้ท่ีเขตปศุสตัว์ท่ี 2 โดยก ำหนดแนวทำงกำรเคลื่อนย้ำยสตัว์กีบคู่เข้ำพืน้ท่ีปลอดโรคปำก

และเท้ำเป่ือยในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกของประเทศไทย โดยมีเง่ือนไขสตัว์ท่ีน ำเข้ำพืน้ท่ีภำคตะวนัออกของประเทศ

ไทยหรือเขตปศุสตัว์ท่ี 2 จะต้องมีแหล่งท่ีมำจำกฟำร์มปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยท่ีได้รับกำรรับรองจำกกรมปศุ

สัตว์หรือเป็นสัตว์ท่ีให้ผลลบต่อกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยจำกกำรตรวจหำแอนติบอดีต่อ  non-

structural protein ด้วยวิธี ELISAในระยะเวลำไมเ่กิน 90 วนั นบัแต่มีกำรเก็บตวัอย่ำงสง่ห้องปฏิบตัิกำร โดยท่ีไม่มี

มำตรกำรดงักล่ำวส ำหรับพืน้ท่ีภำคเหนือของประเทศไทย ประกอบกบักำรเคลื่อนย้ำยสตัว์เข้ำพืน้ท่ีภำคตะวนัออก

ของประเทศไทยจำกฐำนข้อมลู e-service ของสว่นควบคมุเคลื่อนย้ำยและกกักนั ส ำนกัควบคมุ ป้องกนัและบ ำบดั

โรคสตัว์ปี 2553 สว่นใหญ่สตัว์ท่ีน ำเข้ำจะถกูน ำเข้ำโรงฆ่ำ จึงอำจเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีท ำให้โอกำสพบกำรติดเชือ้ไวรัส

โรคปำกและเท้ำเป่ือยในสตัว์ท่ีน ำเข้ำพืน้ท่ีใหมล่ดลง 

 จำกผลกำรศึกษำครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่ำ หำกเกษตรกรมีกำรจัดกำรระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพท่ีดี

และมีประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรมีรัว้ล้อมรอบโรงเรือนหรือคอกเลีย้งสตัว์ กำรท ำลำยเชือ้โรคก่อนเข้ำ-ออกฟำร์ม กำร

ปรับปรุงฟำร์มให้เข้ำสูม่ำตรฐำนกำรเลีย้งสตัว์และได้รับกำรรับรองจำกกรมปศสุตัว์ และกำรซือ้สตัว์เข้ำมำเลีย้งใหม่
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หำกได้รับกำรตรวจโรคและเป็นสตัว์ท่ีมำจำกแหล่งท่ีปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยโดยกำรรับรองของกรมปศุสตัว์  

สำมำรถช่วยป้องกนัและลดโอกำสกำรติดเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือยในฟำร์มเลีย้งสตัว์ของเกษตรกรได้  ดงันัน้

กรมปศุสัตว์ควรท่ีจะมีกำรส่งเสริมและผลักดนัให้เกษตรกรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว  เพ่ือให้พืน้ท่ีภำค

ตะวนัออกของประเทศไทยปลอดจำกเชือ้ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือย และได้รับกำรกำรรับรองสถำนภำพปลอดโรค

จำกองค์กำรโรคระบำดสตัว์ระหวำ่งประเทศตำมเป้ำหมำยของแผนยทุธศำสตร์ควบคมุ ป้องกนัและก ำจดัโรคปำก

และเท้ำเป่ือย พ.ศ.2551-2558 เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศในกำรค้ำขำยปศสุตัว์ไทยในอนำคตตอ่ไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 1. จำกกำรศึกษำควำมชุกทำงซีรัมของกำรติดเชือ้โรคปำกและเท้ำเป่ือยในสตัว์เลีย้งกีบคู่ภำคตะวนัออก

ของประเทศไทยพบมีควำมชุกในระดบัฝูงค่อนข้ำงสงู แสดงให้เห็นว่ำสตัว์เลีย้งกีบคู่ มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่เชือ้

ไวรัสโรคปำกและเท้ำเป่ือย โดยท่ีอำจมีลกัษณะกำรเป็นพำหะของโรคไปยงัสตัว์ท่ีมีควำมไวต่อโรคได้ ดงันัน้จึงควร

ให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันกำรน ำสัตว์เลีย้งกีบคู่ท่ีมีกำรติดเชือ้โรคดังกล่ำวเข้ำพืน้ท่ี  เช่น เพ่ิมมำตรกำรกำร

ควบคมุเคลื่อนย้ำยสตัว์ โดยอนุญำตให้เฉพำะสตัว์ท่ีให้ผลลบจำกกำรทดสอบโรคด้วยวิธี NSPs-ELISA เท่ำนัน้ เข้ำ

พืน้ท่ีดงักลำ่วได้ อย่ำงไรก็ตำมควำมชุกของโรคในระดบัตวัสตัว์จำกผลกำรศกึษำในครัง้นีจ้ะเห็นได้วำ่มีคอ่นข้ำงต ่ำ 

(1.45%) แสดงให้เห็นว่ำหำกเรำสำมำรถก ำจัดสตัว์ท่ีติดเชือ้หรือสตัว์ท่ีเป็นพำหะของโรคท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีทัง้หมดได้  

จะสำมำรถลดโอกำสเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคในพืน้ท่ีลงได้อย่ำงดี  และสำมำรถท ำให้พืน้ท่ีภำคตะวนัออกของ

ประเทศไทยปลอดจำกโรคปำกและเท้ำเป่ือยได้รวดเร็วย่ิงขึน้ 

 2. ส ำหรับสตัว์ท่ีติดเชือ้โดยไมแ่สดงอำกำรของโรคท่ีชดัเจน เช่น แพะและแกะ หรือสตัว์ท่ีให้ผลบวกตอ่กำร

ทดสอบโรคด้วยวิธี NSPs-ELISA นัน้ ควรจะได้รับกำรศึกษำหรือทดสอบภำวะกำรเป็นพำหะของโรคในพืน้ท่ีท่ี

ชดัเจน 

 3. ควรจะมีกำรส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงสถำนภำพฟำร์มปลอดโรคปำกและเท้ำเป่ือยในพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้และให้

เข้ำสูร่ะบบมำตรฐำนฟำร์มเลีย้งสตัว์ของกรมปศสุตัว์ 

 4. ควรจะมีกำรให้ควำมรู้และสนบัสนนุให้เกษตรกรมีกำรปฏิบตัิตนในกำรป้องกนักำรเกิดโรคปำกและเท้ำ

เป่ือยในฟำร์ม โดยเน้นให้มีระบบควำมปลอดภยัทำงชีวภำพท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพเพียงพอท่ีสำมำรถป้องกนั

กำรเกิดโรคได้ หรือผ่ำนกำรประเมินระบบกำรป้องกนัโรคเบือ้งต้นของกรมปศสุตัว์ 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณส ำนักควบคุม ป้องกันและบ ำบัดโรคสัตว์ ท่ีให้กำรสนับสนุนในกำรศึกษำวิจัย เจ้ำหน้ำท่ี

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวดัจันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว ท่ีให้ควำม

อนุเครำะห์ในกำรเก็บตวัอย่ำงและเก็บข้อมลูแบบสอบถำม ศนูย์วิจยัและพฒันำกำรสตัวแพทย์ภำคตะวนัออกและ
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เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบตัิกำรแผนกอิมมนูและซรััมวิทยำ ท่ีให้ควำมอนเุครำะห์ทำงด้ำนกำรตรวจวินิจฉัยโรค สตัวแพทย์

หญิงนพวรรณ บวัมีธูป ท่ีให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำท่ีมีคณุคำ่ส ำหรับกำรเขียนงำนวิจยั และบคุลำกรส่วนโรคสตัว์

เคีย้วเอือ้ง ส ำนกัควบคมุ ป้องกนัและบ ำบัดโรคสตัว์ทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้อง รวมถึง

บคุคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังำนวิจยันีท่ี้ไมไ่ด้กลำ่วถงึ ท่ีท ำให้ผลงำนวิจยันีส้ ำเร็จลลุว่งด้วยดี 
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เปรียบเทยีบวิธีการลดอุณหภูมิในการเกบ็รักษาเซลล์ BHK21C13ชนิดแขวนลอย 

 
อนรัุกษ์  ตระกำรรังสี1  สำยพิณ ขมุทรัพย์1   

 

บทคัดย่อ 
 

   เปรียบเทียบวิธีกำรลดอุณหภูมิในกำรเก็บรักษำเซลล์  BHK21C13 ชนิดแขวนลอย 2 วิธี  

คือกำรควบคุมอัตรำกำรลดอุณหภูมิ ด้วยเคร่ืองแช่เยือกแข็งและกำรลดอุณหภูมิตำมล ำดบัจำก 4°ซ.-20°ซ . 

และเก็บรักษำที่อุณหภูมิ  -80°ซ. ทดสอบกำรรอดชีวิตและจ ำนวนเซลล์เฉลี่ยทุก 3 เดือน หลงัเก็บเป็นเวลำ 2 ปี 

พบว่ำเซลล์ท่ีเก็บด้วยเคร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์มีเปอร์เซ็นต์รอดชีวิตและจ ำนวนเซลล์เฉลี่ยในแต่ละ passage ท่ีน ำ

เซลล์มำเพำะเลีย้งหลังเก็บสูงกว่ำเซลล์ท่ีเก็บด้วยกำรลดอุณหภูมิตำมล ำดับอย่ำงมีนัยส ำคัญ  (P<0.05) เมื่อ

เปรียบเทียบกำรใช้มีเดียมส ำหรับแช่เยือกแข็งท่ีมีและไม่มีซีรัม ในกำรเก็บรักษำเซลล์แต่ละวิธี พบว่ำ กำรรอดชีวิต

และจ ำนวนเซลล์เฉลี่ยไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั (P>0.05) นอกจำกนีใ้นกำรเพำะเลีย้งเซลล์หลงัเก็บรักษำ

ตัง้แต่ 12 เดือนขึน้ไปเพ่ือให้มีจ ำนวนเพียงพอส ำหรับใช้เป็นเซลล์ตัง้ต้นในกำรเพำะขยำยเซลล์ในระดับ  

อตุสำหกรรม เซลล์ท่ีเก็บด้วยเคร่ืองแช่เยือกแข็งต้องกำรกำรเพำะเลีย้งด้วยจ ำนวน passage น้อยกว่ำเซลล์ท่ีเก็บ

ด้วยกำรลดอณุหภูมิตำมล ำดบั ดงันัน้สำมำรถใช้เคร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์ในกำรเก็บรักษำเซลล์ BHK21C13 ชนิด

แขวนลอย โดยใช้มีเดียมส ำหรับแช่เยือกแข็งท่ีมีหรือไมม่ีซีรัมได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ:   เซลล์ BHK21C13 ชนิดแขวนลอย  กำรลดอณุหภมิู  กำรรักษำสภำพเยือกแข็ง 
  
 
1กลุม่ผลิตชีวภณัฑ์  ส ำนกัเทคโนโลยีชวีภณัฑ์สตัว์  อ.ปำกชอ่ง  จ.นครรำชสีมำ  30130 
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Comparison of temperature reduction methods in the cryopreservation of 
BHK21C13 suspension cell 

 
Anurak Trakarnrungsee1 Saipin khumsub1 

 
Abstract 

 
                      Two temperature reduction methods in the cryopreservation of  BHK21C13 suspension 

cells were compared, i.e. a controlled- rate freezing by using cryogenic freezer and step freezing at 4 

°C, -20°C then stored at -80°C. After storage, cell viability and average cell count were tested every three 

months for two years. The result showed that cells frozen by using  cryogenic freezer had significantly (P 

<0.05) higher percentage of viable  cells and cell number in each passage of cell recovery than cells 

frozen by step freezing. When compared the cryopreservative medium with serum to the medium 

without serum in each method, the viability and average cell count were not significantly different (P 

>0.05). In addition, for cells recovery after 12 months of  longer storage to obtain sufficient number of 

cells for starting the cell expansion in an industrial scale, cells frozen by cryogenic freezer needed to 

be subcultured for less passages than cells frozen by step freezing. Therefore, cryogenic freezer could 

be used for storage BHK21C13 suspension cells in either serum containing medium or serum free 

cryopreservativemedium.   

 

  

 

 

 

 

 

Key words:  BHK21C13 suspension cells, cryopreservation, temperature reduction methods 

 
1Bureau of Veterinary Biologics, Pakchong, Nakhonratchasima 30130 
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บทน า 
 

กำรเก็บรักษำเซลล์ BHK21C13 ของส ำนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์เพ่ือใช้เป็นเซลล์เร่ิมต้นในกำรผลิต

วคัซีนโรคปำกและเท้ำเป่ือยใน growth medium for suspension (GMS) ท่ีมี 20% fetal calf serum (FCS) และ 

10% dimethylsulfoxide (DMSO)โดยใช้เซลล์จ ำนวน 1 x 107 เซลล์/มล. บรรจขุวดละ 10 มล. ซึง่กำรเก็บรักษำเซลล์

ในปัจจบุนัโดยกำรลดอณุหภมูิเป็นล ำดบัขัน้จำกอณุหภมูิ 4°ซ. นำน 2 ชม. ย้ำยไปเก็บท่ีอณุหภมูิ -20°ซ. นำน 1 ชม. 

หลงัจำกนัน้จงึน ำมำเก็บท่ีอณุหภมูิ -80°ซ. กำรเก็บโดยวิธีนี ้สำมำรถเก็บรักษำเซลล์ได้นำน 24 เดือน แตข่ัน้ตอนนีม้ี

ควำมยุ่งยำกและใช้เวลำนำน นอกจำกนีอ้ตัรำกำรรอดชีวิตประมำณ 60% และต้องใช้เวลำเพำะเลีย้งเร่ิมต้น 3-5 

passages เซลล์จงึสำมำรถขยำยตอ่ไปได้      

กำรเก็บรักษำเซลล์นอกจำกใช้วิธีกำรย้ำยขวดบรรจุเซลล์จำกตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำงๆ เพ่ือกำรลด

อุณหภูมิแล้วอำจใช้เคร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์  (Cryogenic freezer) ซึ่งสำมำรถควบคุมกำรลดอุณหภูมิด้วย

ไนโตรเจนเหลวได้อย่ำงสม ่ำเสมอ  ตัง้แต่ 0.1°ซ./นำที ถึง 50°ซ./นำที และท ำควำมเย็นได้ถึง -170°ซ. จำกกำรศกึษำ

ของ Mazur (1984) พบว่ำกำรเก็บรักษำเซลล์ไข่ของหนูไมซ์ในไนโตรเจนเหลว โดยลดอุณหภูมิลงในอัตรำ 2°ซ./

นำที เมื่อน ำมำละลำยท ำให้เซลล์ไข่ของหนูมีอัตรำกำรรอดชีวิตถึง 70 % จึงมีแนวคิดท่ีจะน ำเคร่ืองแช่เยือกแข็ง

เซลล์มำใช้ในกำรเก็บรักษำเซลล์เพ่ือช่วยลดขัน้ตอนกำรย้ำยขวดบรรจุเซลล์ และเพ่ิมอตัรำกำรรอดชีวิตของเซลล์ 

BHK21C13  ซึ่งมีผลต่อเวลำในกำรเพำะเลีย้งเซลล์เร่ิมต้น เพ่ือให้ได้ปริมำณเซลล์มำกเพียงพอส ำหรับกำรเพำะ

ขยำยเซลล์ในถังขนำดใหญ่   

นอกจำกนีก้ำรใช้มีเดียมในกำรเก็บรักษำเซลล์สำมำรถใช้  Serum-free medium for 

cryopreservation (Cryo-SFM) ซึ่งเป็นมีเดียมท่ีไม่มีซีรัมเป็นส่วนประกอบท ำให้ควบคุมคุณภำพได้ง่ำย  

ไม่มีควำมผันแปรจำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  และใช้เป็นมีเดียมมำตรฐำนระหว่ำงห้องทดลองต่ำงๆ  กำร

เลือกใช้มีเดียมให้เหมำะสมกับชนิดของเซลล์จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเพำะเลีย้งเซลล์

(Freshney, 2005) 

 ดังนัน้กำรศึกษำครัง้นีจ้ะเปรียบเทียบกำรใช้เคร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์กับวิธีกำรย้ำยขวด

บรรจุเซลล์จำกตู้ แช่แข็งอุณหภูมิต่ำงๆ และเปรียบเทียบกำรใช้มีเดียมท่ีประกอบด้วย Cryo-SFM แทน

มีเดียมเดิมท่ีประกอบด้วย GMS + 20% FCS + 10% DMSO เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรเก็บรักษำเซลล์ท่ี

เหมำะสม น ำมำปรับปรุงพฒันำกระบวนกำรเก็บรักษำและผลิตเซลล์ท่ีมีคณุภำพ   

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

เซลล์ 

 เซลล์ BHK21C13 ชนิดแขวนลอย  passage ท่ี 15-20     
 



864 
 

 
 

มีเดียม 

1. มีเดียมส ำหรับเก็บรักษำเซลล์ 
1.1 Growth medium for suspension (GMS) 1 ท่ี มี  20% fetal calf serum ( FCS) 2 แ ล ะ  10% 

dimethylsulfoxide (DMSO)3  
1.2 Cryo-SFM4 

2.   มีเดียมส ำหรับเพำะเลีย้งเซลล์ ประกอบด้วย GMS ท่ีม ี5% FCS 
 

 เคร่ืองแช่เยือกแขง็เซลล์5 (Cryogenic freezer) 

                                   เป็นเคร่ืองควบคุมกำรท ำควำมเย็นด้วยไนโตรเจนเหลว  (liquid nitrogen)   ท ำให้

สำมำรถลดอณุหภมูิได้อย่ำงรวดเร็ว   ช่วยลดขัน้ตอนกำรเก็บรักษำเซลล์สำมำรถท ำควำมเย็นได้ถงึ -170°ซ. สำมำรถ

ปรับลดอณุหภูมิเพ่ือท ำควำมเย็นในอตัรำตัง้แต่ 0.1°ซ./นำที ถึง 50°ซ./นำที ช่องเยือกแข็ง (freezing chamber)  มีขนำด   300 x 250 

x 350  มม. (กว้ำง x ยำว x สงู)  สำมำรถใสข่วดขนำด 20 มล. ได้ 144 ขวด  

 การเพาะเลีย้งเซลล์ BHK21C13                                                                                                                          

                                    เพำะเลีย้งเซลล์ BHK21C13 ชนิดแขวนลอยในขวดเพำะเลีย้งเซลล์ขนำด 2 ลิตรแบบเติม

อำกำศท่ีม ีGMS ท่ีผสม 5% FCS จ ำนวน 3 ขวด ท่ีอณุหภมูิ 37°ซ. เป็นเวลำ 2 วนัให้ได้จ ำนวนเซลล์ตอ่ขวด เท่ำกบั 

3.2 x 106 เซลล์/มล.   
วิธีการเกบ็รักษาเซลล์ BHK21C13 

                                  แบ่งเซลล์ BHK21C13 ชนิดแขวนลอยท่ีเพำะเลีย้งได้ในแต่ละขวด ออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 250 มล.  

แล้ว น ำเซลล์ทัง้ 4 กลุ่มไปป่ันเหว่ียงด้วยเคร่ืองเซนตริฟิวจ์ย่ีห้อ Tomy Seiko model RB-18TS  ควำมเร็ว  1,000  รอบ/

นำที เป็นเวลำ 10 นำที ท่ีอณุหภมูิ 4°ซ. น ำตะกอนเซลล์แต่ละกลุ่มผสมในมีเดียมท่ีตำ่งกนั (ตำรำงท่ี 1) ให้ได้ควำม

เข้มข้นเซลล์เท่ำกับ 1 x 107 เซลล์/มล.  แบ่งเซลล์ใส่ขวดเก็บเซลล์ขนำดจุ 20 มล. ขวดละ 10 มล. จ ำนวน 8 ขวด/

กลุม่ ท ำวิธีเดียวกนันีจ้นครบทัง้ 3 ขวด แล้วน ำไปเก็บรักษำโดยวิธีท่ีตำ่งกนัทัง้ 4 กลุม่                                                                                                                      
 
 
1Amresco, America Lot no.1712C419 
2Biological Industries, Israel Lot no.215079   
3BDH Laboratory Supplies Poole,England Lot no.K23327888 648 
4Promocell,Germany Lot no.6082503 
5Nicool Plus PC Air Liquidtm, France                                                               
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ตารางที่ 1 สว่นประกอบของมีเดียมและวิธีกำรเก็บรักษำเซลล์แตล่ะกลุม่ 

 

                                        

กลุม่ท่ี 

             สว่นประกอบมีเดียมแตล่ะขวด (มล.)                                                         

วิธีเก็บรักษำเซลล์ GMS FCS DMSO Cryo- SFM 

1 

2 

3 

4 

7 

7 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

10 

10 

วิธีท่ีใช้ปัจจบุนั* 

ใช้เคร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์** 

วิธีท่ีใช้ปัจจบุนั* 

ใช้เคร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์** 

 * แช่เย็นท่ีอณุหภมูิ 4°ซ.  2 ชัว่โมงและท่ีอณุหภมูิ -20°ซ. 1 ชัว่โมง น ำไปเก็บรักษำท่ีอณุหภมูิ -80°ซ.           

 **ใช้เคร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์โดยลดอณุหภมูิลงในอตัรำ 2 °ซ./นำที จนถงึอณุหภมูิ -40°ซ.  และลดลงในอตัรำ 5°ซ./

นำที จนถงึอณุหภมูิ -80°ซ. น ำไปเก็บรักษำท่ีอณุหภมูิ -80°ซ.  

 

 
การเพาะขยายเซลล์ BHK21C13 หลังการเกบ็รักษา 

                         น ำเซลล์ท่ีเก็บไว้จำกทัง้ 4 กลุ่ม ๆ ละ 3 ขวด มำเพำะเลีย้งทุก ๆ  3 เดือน จนครบ 24 เดือนโดยน ำมำ

ละลำยในอำ่งน ำ้ควบคมุอณุหภมูิท่ีอณุหภมูิ 37 °ซ. จนละลำยหมด ภำยในเวลำไมเ่กิน 5 นำที แล้วน ำไปป่ันเหวี่ยง

ควำมเร็ว 1,000 รอบ/นำที เป็นเวลำ 10 นำที ท่ีอณุหภูมิ 4°ซ. เก็บตะกอนเซลล์ผสมกบัมีเดียม (5% FCS + GMS)   

pH 7.2 ปริมำตร  200 มล.  ในขวด Roux นบัจ ำนวนเซลล์เพ่ือหำอตัรำกำรรอดชีวิตของเซลล์  แล้วน ำไปเพำะเลีย้งใน

ขวด Roux  ท่ีอุณหภูมิ 37°ซ.   กวนด้วยแท่งแม่เหล็กควำมเร็วรอบ 400 รอบ/ นำที เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง เก็บ

ตวัอย่ำงเซลล์ 20 มล. เพ่ือนับจ ำนวนเซลล์ ท่ีมีชีวิต ตรวจดูควำมสมบูรณ์ของเซลล์ทัง้ขนำดและรูปร่ำงของเซลล์ 

และค ำนวณหำอตัรำกำรเจริญเติบโตของเซลล์ ท ำกำรเพำะเลีย้งต่อไป 5 passages  โดยในแต่ละ passage   ใช้

เซลล์เร่ิมต้นท่ีมีชีวิตในแต่ละขวดจ ำนวนเท่ำกบั 0.5 x 106 เซลล์/ มล. ในมีเดียม (5% FCS + GMS)  pH 7.2 ปริมำตร 

200 มล. แล้วน ำไปเพำะเลีย้งท่ีอุณหภูมิ 37°ซ.  กวนด้วยควำมเร็วรอบ 400 รอบ/นำที เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง เก็บ

ตวัอย่ำงเซลล์ 20 มล. เพ่ือนบัจ ำนวน เซลล์ท่ีมีชีวิตตรวจดคูวำมสมบูรณ์ของเซลล์ และค ำนวณหำเปอร์เซ็นต์รอด

ชีวิตเปรียบเทียบกบัจ ำนวนเซลล์เร่ิมต้นและเปรียบเทียบ passage ท่ีให้ปริมำณเซลล์ไม่น้อยกว่ำ 2.4 x 106 เซลล์/

มล. ตำมมำตรฐำนวิธีปฏิบตัิงำนกำรเพำะเลีย้งเซลล์ BHK21C13 ชนิดแขวนลอยในถงัเฟอร์เมนเตอร์ขนำด 50 ลิตร 

(ส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์,2555) ซึง่ใช้เป็นเกณฑ์ตดัสินในกำรน ำไปเพำะขยำยเซลล์เพ่ือกำรผลิตในระดบั

อตุสำหกรรมตอ่ไป 
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การวิเคราะห์ผล   
                  โดยเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รอดชีวิตของเซลล์และจ ำนวนเซลล์เฉลี่ยในแต่ละ passage เมื่อน ำมำ

เพำะเลีย้งหลังจำกเก็บรักษำของทัง้ 4 กลุ่มแล้วน ำมำเปรียบเทียบทำงสถิติโดย One-way ANOVA ( multiple 

comparison แบบ Scheffe ) 

 การนับจ านวนเซลล์ (Billie and Francis, 1981)  

                         น ำตวัอย่ำงเซลล์ปริมำตร 0.5 มล. ย้อมสีเซลล์ด้วย Trypan blue ปริมำตร 0.5 มล. น ำเซลล์มำใส่

สไลด์ส ำหรับนบัเมด็เลือด (Hemocytometer) ชนิด Spencer bright line นบัจ ำนวนเซลล์ ท่ีอยู่บริเวณช่องขอบทัง้

สี่มมุของสไลด์ทัง้หมด ซึง่มีปริมำตรช่องละ 1 x 10-4 มล. น ำจ ำนวนเซลล์ท่ีนบัได้ไปค ำนวณหำ ควำมเข้มข้นของ

เซลล์/มล.                                                                                                                                                                                                 

                                   โดยใช้สตูร   C  =   ny x 104   เซลล์/ มล.  

                                                                       4                                             

           C  คือ ควำมเข้มข้นของเซลล์/มล.    

            n  คือ จ ำนวนเซลล์ท่ีอยู่บริเวณช่องขอบทัง้สี่มมุของสไลด์ ทัง้หมด 

            y  คือ dilution factor ของตวัอย่ำง 

 

ผล 
  

 พบว่ำเปอร์เซ็นต์รอดชีวิตเฉลี่ยของเซลล์ BHK21C13 ชนิดแขวนลอยทัง้ 4 กลุ่มหลงัเก็บรักษำไว้เป็น

เวลำ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน กลุ่มที่ 2 และ 4 มีเปอร์เซ็นต์รอดชีวิตเฉลี่ยสูงกว่ำกลุ่มที่ 1 อย่ำงมี

นัยส ำคัญ  (P<0.05) ส่วนกลุ่มที่ 3 และกลุ่มท่ี 1 ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ (P>0.05) ดังตำรำงท่ี 2

เมื่อน ำเซลล์ BHK21C13 ชนิดแขวนลอยทัง้ 4 กลุม่หลังเก็บรักษำไว้เป็นเวลำ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน 

ตำมล ำดบั มำเพำะเลีย้งจ ำนวน 5 passages  พบว่ำจ ำนวนเซลล์เฉลี่ยในทุก passage ของกลุ่มที่ 2 และ 4  

สูงกว่ำกลุ่มท่ี 1 อย่ำงมีนัยส ำคัญ (P<0.05) ส่วนกลุ่มท่ี 3 และกลุ่มที่ 1  ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

(P>0.05) ดังตำรำงท่ี 3 
 

วจิารณ์ 
 

 จำกผลกำรทดลอง (ตำรำงท่ี 2) พบว่ำกำรเก็บรักษำเซลล์ BHK21C13 ชนิดแขวนลอย ท่ีอุณหภูมิ        

-80°ซ. โดยใช้เคร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์ เปอร์เซ็นต์รอดชีวิตของเซลล์และจ ำนวนเซลล์เฉลี่ยในแต่ละ  passage สูง

กว่ำวิธีกำรเก็บท่ีใช้ในปัจจุบันอย่ำงมีนัยส ำคัญ (P<0.05) เมื่อน ำมำเพำะเลีย้งหลังจำกกำรเก็บรักษำ ทัง้นีเ้ป็น

เพรำะกำรเก็บรักษำเซลล์โดยวิธีปัจจุบัน จะท ำให้เกิดผลึกน ำ้แข็งภำยนอกเซลล์ก่อนท่ีจะเกิดผลึกน ำแข็งภำยใน
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เซลล์ ซึ่งผลกึน ำ้แข็งภำยนอกเซลล์นีจ้ะท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อผนงัเซลล์  ของเหลวภำยในเซลล์จะไหลออกสู่

ภำยนอกเซลล์ ซึง่ท ำให้เซลล์เสียหำยและตำยได้ กำรเก็บรักษำเซลล์โดยใช้เคร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์ท ำให้เซลล์เย็น

ลงอย่ำงรวดเร็ว จะท ำให้เกิดผลกึน ำ้แข็งภำยในเซลล์และภำยนอกเซลล์ในเวลำใกล้เคียงกนั ผลกึน ำ้แข็งท่ีเกิดขึน้มี

ขนำดเลก็ผนงัเซลล์จงึไมเ่สียหำย เซลล์ยงัคงสภำพและเก็บรักษำได้เป็นเวลำนำน (Mazur, 1984) มีเปอร์เซน็ต์รอด

ชีวิตท่ีสงูขึน้และขัน้ตอนกำรเก็บใช้เวลำน้อยกวำ่  

                    นอกจำกนีก้ำรใช้เคร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์ยงัช่วยลดจ ำนวน passage ในกำรเพำะเลีย้งเซลล์หลงักำร

เก็บรักษำ เพ่ือน ำไปเป็นเซลล์เร่ิมต้นในกำรเพำะขยำยเพ่ือผลิตเซลล์ในระดบัอตุสำหกรรมตอ่ไป (ตำรำงท่ี 3) ท ำให้

ประหยดัเวลำ และลดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน 

                  เม่ือเปรียบเทียบกำรใช้มีเดียม 2 ชนิด กำรใช้ Cryo-SFM จะให้ผลใกล้เคียงกบักำรใช้มีเดียมท่ีมีซีรัม 

แสดงว่ำสำมำรถใช้ทดแทนกันได้ ทัง้นีต้้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในด้ำนต่ำงๆ เช่น ต้นทุน คุณภำพ และควำม

สะดวกในกำรใช้งำน 

 

สรุป 

                       วิธีกำรลดอณุหภมูิในกำรเก็บรักษำเซลล์ชนิดแขวนลอยโดยกำรใช้เคร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์

ซึ่งสำมำรถควบคุมอัตรำกำรลดอุณหภูมิอย่ำงสม ่ำเสมอ ด้วยไนโตรเจนเหลว ดีกว่ำวิธีท่ีใช้ในปัจจุบันซึ่งลด

อุณหภูมิโดยน ำเซลล์ไปแช่ในอุณหภูมิ  4°ซ. -20°ซ. และ -80°ซ. ดงันัน้สำมำรถน ำเคร่ืองแช่เยือกแข็งเซลล์มำ

ใช้ในกำรเก็บรักษำเซลล์แทนวิธีกำรเดิมได้ โดยใช้มีเดียม GMS+FCS+DMSO หรือมีเดียม Cryo-SFM 
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 ตารางที่ 2 ปริมำณและเปอร์เซน็ต์รอดชีวิตของเซลล์  BHK21C13 ชนิดแขวนลอยหลงัเก็บรักษำไว้เป็นเวลำ 24 เดือน 

                     

 

                   หมายเหตุ : ตวัอกัษร a, b ท่ีตำ่งกนัเหนือตวัเลขในแถวเดียวกนัหมำยถงึมีควำมแตกตำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญั (P<0.05) 

 

ปริมาณเซลล์ ปริมาณเซลล์ ปริมาณเซลล์ ปริมาณเซลล์
 (× 108เซลล์/ขวด)  (× 108เซลล์/ขวด)  (× 108เซลล์/ขวด)  (× 108เซลล์/ขวด)

   ± SD    ± SD    ± SD    ± SD    ± SD    ± SD    ± SD    ± SD

3 0.78±0.02 78.3±1.5a 0.87±0.03 87.3±2.5b 0.76±0.02 76.3±1.5a 0.86±0.01 86.0±1.0b

6 0.75±0.01 75.0±1.0a 0.85±0.02 85.3±1.5b 0.73±0.02 72.5±1.5a 0.82±0.01 82.0±1.0b

9 0.71±0.02 71.0±2.0a 0.81±0.02 81.3±1.5b 0.70±0.02 69.7±1.5a 0.79±0.01 79.3±1.2b

12 0.68±0.02 68.3±1.5a 0.80±0.01 80.0±1.0b 0.65±0.01 65.0±1.0a 0.77±0.01 77.0±1.0b

15 0.66±0.01 66.0±1.0a 0.77±0.01 77.0±1.0b 0.62±0.01 62.0±1.0a 0.75±0.01 75.3±0.6b

18 0.64±0.02 63.7±1.2a 0.74±0.01 74.0±1.0b 0.59±0.02 59.0±2.0a 0.71±0.02 71.3±1.5b

21 0.61±0.01 61.0±1.0a 0.71±0.01 71.3±0.6b 0.58±0.02 58.0±2.0a 0.67±0.02 67.3±1.5b

24 0.59±0.02 58.7±2.1a 0.68±0.02 68.0±2.0b 0.55±0.03 55.0±2.6a 0.64±0.01 64.0±1.0b

หลังเก็บ 

(เดอืน)
% รอดชีวติ % รอดชีวติ % รอดชีวติ % รอดชีวติ

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4

x x x x x x x x
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ตารางที่ 3 ปริมำณเซลล์ BHK21C13 ชนิดแขวนลอย 5 passages เมื่อน ำมำเพำะเลีย้งหลงัเก็บรักษำไว้เป็นเวลำ 24 เดือน 

 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4
ปริมาณเซลล์ ปริมาณเซลล์ ปริมาณเซลล์ ปริมาณเซลล์ 

(×106 เซลล์/มล.) (×106 เซลล์/มล.) (×106 เซลล์/มล.) (×106 เซลล์/มล.)
 ± SD  ± SD  ± SD  ± SD

3 1 2.45±0.02a 2.56±0.05b 2.45±0.02a 2.50±0.03b

2 2.47±0.01a 2.63±0.05b 2.46±0.02a 2.54±0.05b

3 2.50±0.02a 2.74±0.08b 2.49±0.02a 2.55±0.04b

4 2.51±0.01a 2.85±0.12b 2.52±0.04a 2.69±0.15b

5 2.54±0.01a 2.91±0.08b 2.55±0.06a 2.73±0.12b

6 1 2.06±0.02a 2.32±0.07b 2.03±0.02a 2.24±0.05b

2 2.45±0.02a 2.60±0.07b 2.50±0.05a 2.54±0.04b

3 2.48±0.01a 2.70±0.06b 2.51±0.06a 2.57±0.06b

4 2.51±0.02a 2.83±0.10b 2.55±0.06a 2.60±0.08b

5 2.53±0.01a 2.89±0.06b 2.57±0.07a 2.74±0.12b

9 1 1.92±0.03a 2.14±0.05b 1.83±0.03a 2.08±0.06b

2 2.43±0.02a 2.52±0.04b 2.25±0.17a 2.47±0.02b

3 2.47±0.02a 2.61±0.08b 2.46±0.01a 2.52±0.05b

4 2.49±0.02a 2.73±0.11b 2.49±0.03a 2.58±0.04b

5 2.51±0.02a 2.83±0.07b 2.51±0.07a 2.69±0.10b

12 1 1.83±0.02a 2.10±0.15b 1.74±0.02a 1.94±0.06b

2 2.25±0.02a 2.49±0.04b 2.11±0.03a 2.49±0.03b

3 2.44±0.03a 2.61±0.11b 2.42±0.03a 2.54±0.06b

4 2.52±0.01a 2.74±0.14b 2.47±0.02a 2.61±0.06b

5 2.54±0.02a 2.82±0.09b 2.49±0.01a 2.80±0.09b

15 1 1.51±0.02a 1.79±0.03b 1.58±0.04a 1.81±0.06b

2 2.03±0.02a 2.37±0.02b 1.84±0.05a 2.26±0.12b

3 2.44±0.04a 2.64±0.12b 2.14±0.03a 2.49±0.02b

4 2.51±0.04a 2.69±0.08b 2.42±0.03a 2.60±0.03b

5 2.55±0.05a 2.78±0.05b 2.47±0.02a 2.75±0.06b

หลงัเกบ็ 

(เดอืน)
Passage

x x x x
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ตารางที่ 3 ปริมำณเซลล์ BHK21C13 ชนิดแขวนลอย 5 passages เม่ือน ำมำเพำะเลีย้งหลงัเก็บรักษำไว้เป็นเวลำ 24 

เดือน(ตอ่) 

 

 

 หมำยเหต ุ: ตวัหนำหมำยถงึ Passage ท่ีผ่ำนเกณฑ์ (จ ำนวนเซลล์ไมน้่อยกวำ่  2.4x106 เซลล์/มล.) ใช้เพำะขยำย   

                    จ ำนวนตอ่ไป 

                  : ตวัอกัษร a, b ท่ีตำ่งกนัเหนือตวัเลขในแถวเดียวกนั หมำยถงึมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำค ญ  (P<0.05) 
 

 

 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4
ปริมาณเซลล์ ปริมาณเซลล์ ปริมาณเซลล์ ปริมาณเซลล์ 

(×106 เซลล์/มล.) (×106 เซลล์/มล.) (×106 เซลล์/มล.) (×106 เซลล์/มล.) ± SD  ± SD  ± SD  ± SD
18 1 1.32±0.02a 1.84±0.10b 1.62±0.11a 1.66±0.07b

2 1.46±0.06a 2.34±0.05b 1.78±0.10a 2.26±0.11b

3 2.02±0.05a 2.50±0.04b 2.09±0.06a 2.49±0.04b

4 2.42±0.03a 2.64±0.06b 2.43±0.02a 2.60±0.08b

5 2.45±0.03a 2.76±0.06b 2.45±0.02a 2.70±0.06b

21 1 1.20±0.02a 1.69±0.14b 1.17±0.02a 1.56±0.07b

2 1.51±0.03a 2.03±0.26b 1.31±0.03a 1.84±0.12b

3 1.81±0.07a 2.38±0.08b 1.84±0.03a 2.21±0.17b

4 2.05±0.21a 2.55±0.09b 2.28±0.03a 2.37±0.03b

5 2.44±0.04a 2.68±0.05b 2.46±0.09a 2.65±0.09b

24 1 0.88±0.04a 1.42±0.10b 0.87±0.02a 1.29±0.05b

2 1.25±0.09a 1.78±0.08b 1.16±0.03a 1.80±0.13b

3 1.56±0.14a 2.33±0.08b 1.33±0.02a 2.13±0.12b

4 2.12±0.13a 2.47±0.02b 1.80±0.08a 2.36±0.04b

5 2.43±0.03a 2.50±0.21b 2.43±0.02a 2.63±0.07b

หลงัเกบ็ 

(เดอืน)
Passage

x x x x
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คุณภาพของน า้เชือ้แช่แข็งแพะจากการผลิตโดยวิธีป่ันและไม่ป่ันแยกเซมินอลพลาสมา 

 
อนนท์ เทืองสนัเทียะ, จตพุร พงษ์เพ็ง, บรรลอื กล ำ่พลู และ มำล ีอภิเมธีธ ำรง 

 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำนี  ้เพ่ือเปรียบเทียบคณุภำพของน ำ้เชือ้แช่แข็งแพะจำกกำรผลิตโดยวิธีป่ันและไม่

ป่ันแยกเซมินอลพลำสมำ  รีดเก็บน ำ้เชือ้จำกพ่อแพะพันธุ์ผสมซำเนน -พืน้เมือง 2 ตัว สัปดำห์ละครัง้ ติดต่อกัน 

5 สปัดำห์ ตรวจสอบคณุภำพแล้วรวมน ำ้เชือ้ก่อนแบ่งออกเป็นสองสว่น สว่นหนึง่น ำไปป่ันแยกเซมินอลพลำสมำก่อนแช่

แข็ง อีกส่วนหนึ่งเติมน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ทันทีก่อนแช่แข็งโดยไม่ป่ัน  ใช้น ำ้ยำเจือจำง Tris-citric–fructose มีไข่แดง 

20% และ 7% glycerol เปรียบเทียบข้อมลูโดยใช้ Student‘s t-test  พบว่ำกำรแช่แข็ง น ำ้เชือ้โดยวิธีป่ันแยกเซมินอลพ

ลำสมำให้ค่ำกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุมีชีวิตสงูกว่ำ (p < 0.05) กำรไมป่ั่นแยกเซมินอลพลำสมำ (motility:62% vs 36% 

และ live spermatozoa:72.4% vs 51.8%) แตค่่ำควำมผิดปกติ ของอโครโซม (45.6% vs 42.6%) และ ควำมสมบูรณ์

ของผนงัเซลล์ตวัอสจิุเม่ือตรวจสอบด้วย HOS –Test (85.6 % vs 83.6%) ต่ำงกนัอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ จำกผล

กำรศึกษำนีแ้สดงให้เห็นว่ำกำรป่ันแยกเซมินอลพลำสมำออกจำกน ำ้เชือ้แพะก่อนน ำไปแช่แข็งในน ำ้ยำเจือจำง

น ำ้เชือ้ Tris-citric-fructose  ท่ีมีไข่แดงและ glycerol ท ำให้คุณภำพของน ำ้เชือ้แช่แข็งหลังละลำยดีกว่ำกำรไม่ป่ัน

แยก ในแง่ค่ำกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสุจิและตวัอสุจิมีชีวิต อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรป่ันแยกเซมินอลพลำสมำไม่มีผลต่อค่ำ

ควำมผิดปกติของอโครโซมและควำมสมบรูณ์ของผนงัเซลล์ตวัอสจิุเม่ือเทียบกบัวิธีไมป่ั่นแยกเซมินอลพลำสมำ   
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Effect of Seminal Plasma Removal on Quality of Frozen-Thawed Goat Spermatozoa 
 

Anone Thuangsanthia,    Jatuporn Pongpeng,   Banluer Glamplu  and Malee Apimeteetumrong 

 

Abstract 
This study was carried out to compare the effect of seminal plasma removal on quality of frozen 

thawed goat semen. Semen from 2 Saanan-Thai native bucks was collected weekly for consecutive 5 

weeks. After quality testing, semen was pooled and divided into 2 parts. First part, seminal plasma was 

removed by centrifugation before freezing. Another part,  whole semen was directly added with extender. 

Extender was Tris–citric-fructose containing 20% egg yolk and 7% glycerol. Data were compared by 

Student‘s t-test. Motility and the percentage of live spermatozoa werehigher (p < 0.05)after freezing of 

removed seminal plasma semen than that of non removed seminal plasma semen (motility: 62% vs 36% 

and live spermatozoa:72.4% vs 51.8%). No significant difference was found on abnormal acrosome 

(45.6% vs 42.6%) and membrane integrity (85.6 % vs 83.6%, HOSTest)of spermatozoa after freezing by 

removed or non removed seminal plasma procedure. These results showed that removal of seminal 

plasma prior to freezing goat spermatozoa in Tris extender containing egg yolk and glycerol gave better 

quality of  frozen thawed semen, in terms of motility and survival of spermatozoa, as compared to non 

removal. However, removed seminal plasma procedure had no detrimental effect on acrosome 

abnormality and membrane integrity as 

 compared to  non removed seminal plasma procedure 

. 

 

 

 

Keywords:  frozen semen, goat, seminal plasma  
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บทน า 

 ในกำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งของสตัว์เกือบทุกชนิด  ไข่แดงมกัถูกน ำมำใช้เป็นส่วนผสมในน ำ้ยำเจือจำง น ำ้เชือ้

ก่อนน ำไปแช่แข็ง โดยไข่แดงจะท ำหน้ำท่ีในกำรป้องกันควำมเสียหำยของผนังเซลล์อสุจิจำกกำรลด  อุณหภูมิอย่ำง

รวดเร็วระหว่ำงแช่แข็ง (อ้ำงถึงโดยCabrera et al., 2005) กรณี ของแพะ ต่อมbulbourethral gland มีกำรขับ

เอ็ น ไซ ม์  phospholipases เ รียกอี ก อย่ ำงห นึ่ งว่ ำ  egg yolk coagulating enzyme ปน ใน เซมิ น อลพล ำสม ำ 

(seminal plasma) ในน ำ้เชือ้ด้วย  เอ็นไซม์นี เ้มื่อท ำปฏิกิริยำกับสำร  lecithin ในไข่แดง ท ำให้เกิดสำรพิษ  ช่ือว่ำ 

Lysolecithin ซึ่ ง เป็น พิษต่อตัวอสุ จิแพะท ำให้ เกิดกำรจับตัวกันของตัวอสุ จิและท ำให้กำรเคลื่ อน ท่ี ช้ำลง

(Iritani et  al., 1961; Iritani and Nishikawa,1963; Ritar and Salamon,1982) มีกำรศึกษำกำรแช่แข็งน ำ้เชือ้แพะ

สำยพนัธุ์ตำ่งๆ เพ่ือเลี่ยงข้อจ ำกดัดงักลำ่ว โดยใช้น ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ท่ีมีปริมำณไข่แดงต ่ำๆ หรือกำรล้ำงเพ่ือแยกเอำเซ

มินอลพลำสมำออกก่อนกำรเติมน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ (Ritar and Salamon, 1982;Tuli and Holtz,1994;Leboeuf et  

al.,2000; Cabrera et al., 2005) ซึ่งผลมีควำมแปรปรวนค่อนข้ำงมำกในแต่ละห้องปฏิบัติกำร  รพีพรรณและคณะ

(2548) รำยงำนกำรใช้น ำ้ยำเจือจำงส ำเร็จรูปท่ีไม่มีส่วนประกอบของไข่แดงมำใช้แช่แข็งน ำ้เชือ้แพะ โดยไมม่ีกำรล้ำงเซ

มินอลพลำสมำออก พบว่ำกำรเคลื่อนท่ีของอสุจิต่ำงกนัอย่ำงไม่มีนัยส ำคญัระหว่ำงน ำ้ยำเจือจำงส ำเร็จรูปและน ำ้ยำ

เจือจำงท่ีมีส่วนผสมของไข่แดง และไม่พบว่ำมีน ำ้ยำท่ีศกึษำชนิดใดให้ผลกำรเคลื่อนท่ีอสจิุ ผ่ำนเกณฑ์หลงัละลำยของ

น ำ้เชือ้แช่แข็งส ำหรับผสมเทียม อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำวิจยัเก่ียวกบักำรผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งแพะในประเทศไทย มีอยู่

น้อยมำก อีกทัง้ยังไม่มีรำยงำนกำรแยกเซมินอลพลำสมำออกจำกน ำ้เชือ้  ในกระบวนกำรแช่แข็งน ำ้เชือ้แพะ ดังนัน้

วตัถปุระสงค์ของกำรศกึษำนี ้เพ่ือเปรียบเทียบคณุภำพของน ำ้เชือ้แช่แข็งแพะจำกกำรผลิตโดยวิธีป่ันและไมป่ั่นแยกเซมิ

นอลพลำสมำ  

 

วิธีด าเนินการ 

พ่อพันธ์ุแพะท่ีใช้รีดน า้เชือ้   

 พ่อแพะพันธุ์ผสมซำเนน-พืน้เมือง จ ำนวน 2 ตัว อำยุประมำณ  3-4 ปี มีน ำ้หนักระหว่ำง 40-60 กก.

เคย  ผสมให้ลกูมำแล้วมีสขุภำพแข็งแรงสมบรูณ์ สำมำรถรีดเก็บน ำ้เชือ้ได้กำรศกึษำครัง้นี  ้รีดเก็บน ำ้เชือ้ในช่วง

เดือน  สิงหำคม-กนัยำยน  

 

 



875 
 

 
 

น า้ยาเจือจางน า้เชือ้   

 น ำ้ยำพืน้ฐำน คือ Tris (250 mM)-citric acid (90 mM)-fructose (70 mM) ปรับค่ำ pH เป็น 7.0  ค่ำ osmolarity 

ประมำณ 375 mOsm/kg (Choe et al., 2006) ใช้ส ำหรับป่ันแยกเซมินอลพลำสมำ ส่วนน ำ้ยำเจือจำงท่ีใช้แช่แข็งน ำ้เชือ้

ประกอบด้วยน ำ้ยำพืน้ฐำนท่ีมีไข่แดง 20% และ7% glycerol (v/v) 

 
การรีดเก็บน า้เชือ้ การประเมินคุณภาพน า้เชือ้ก่อนแช่แข็ง   

 รีดเก็บน ำ้เชือ้จำกพ่อพนัธุ์ทัง้ 2 ตวัสปัดำห์ละ 1 ครัง้ ติดตอ่กนั 5 สปัดำห์ โดยใช้โยนีเทียม(Artificial  Vagina) 

เติมน ำ้อุ่นประมำณ 45ºC และใช้แพะตวัเมียเป็นสดัเป็นตวัล่อ บนัทึกปริมำตรตรวจคณุภำพของน ำ้เชือ้ โดยดสูี ควำม

หนืด  กำรเคลื่อนไหวหมู่  (mass movement) อัตรำกำรเคลื่อนท่ีของตัวอสุจิ  (motility) อัตรำส่วนตัวอสุจิมี ชี วิต 

(Live spermatozoa) โดยกำรย่อมสี nigrosin-eosin ควำมผิดปกติของอโครโซม (abnormal acrosome) โดยกำรดอง

ในน ำ้ย ำ  formalsaline ควำม ผิดปกติ ของ รูป ร่ำงตัวอสุ จิ  ตรวจสอบควำมสมบู รณ์ ของ  ผนั ง เซล ล์อสุ จิ

(membrane integrity) ด้ วย วิ ธีHypoosmotic Swelling Test  (HOS-Test) แล ะต รวจนั บ ค วำม เข้ ม ข้น โดย ใ ช้ 

Haemocytometer โดยใช้ผู้ ปฏิบัติท่ีมีควำมช ำนำญคนเดียวกันตลอดกำรทดลอง  คัดเลือกน ำ้เชือ้ท่ีใช้ทดลองท่ีมี

คุณสมบัติดังต่อไปนีค้ือ  มีปริมำตรน ำ้เชือ้สดท่ีรีดเก็บได้  ≥ 0.5มล. ควำมเข้มข้นของตัวอสุจิ  ≥  3,000x106 ตัว/

มล. และอัตรำกำรเคลื่อนท่ีของตัวอสุจิ  ≥  7 0 %  (Aboagla and Terada, 2004) น ำ้เชือ้ท่ีรีดเก็บได้ไปแช่ในอ่ำง

น ำ้อุน่ 30°C  

การแช่แขง็น า้เชือ้   

 น ำน ำ้เชือ้สดของพ่อแพะพนัธุ์ผสมซำเนน-พืน้เมืองจ ำนวน 2 ตวั มำผสมรวมกนัเน่ืองจำกต้องกำรเพ่ิมปริมำณ

ของน ำ้เชือ้และต้องกำรลดปัจจยัจำกพ่อพนัธุ์กำรผสมกนัใช้สดัส่วนเท่ำกนั  จำกนัน้แบ่งเป็นสองส่วนเท่ำๆกนั ส่วนแรก

น ำไปป่ันแยกเซมินอลพลำสมำด้วยเคร่ืองป่ันเหว่ียง ปรับแรงหนีศูนย์กลำงท่ี 1000gนำน 10 นำที ใช้อตัรำส่วนของ

น ำ้เชือ้:น ำ้ยำพืน้ฐำน เท่ำกบั 1:20 ตำมวิธีของ Ritar and Salomon(1991)เสร็จแล้วดดูเอำน ำ้ยำสว่นใสออกเติมน ำ้ยำ

แช่แข็งน ำ้เชือ้ Tris ท่ีมีไข่แดงและ  glycerol ปรับให้ควำมเข้มข้นเป็น  480x106 ตัว/มล. จำกนนัน้น ำไปปรับลด

อณุหภูมิ ท่ี 4°C ในตู้ปรับอณุหภูมิเป็นเวลำ 4 ชัว่โมงน ำ้เชือ้ส่วนท่ีสองเติมน ำ้ยำแช่แข็งน ำ้เชือ้โดยไม่ต้องน ำไปป่ันแยก

จำกนัน้น ำไปแช่แข็งเช่นเดียวกบัส่วนแรก เม่ือสิน้สดุกำรปรับลดอณุหภูมิ ตรวจอตัรำกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุในน ำ้เชือ้

ทั ง้สองส่วน  บรรจุน ำ้เชื อ้ในหลอดขนำด 0.25 มล.อุดปลำยหลอดด้วยผงอุด  น ำไปแช่แข็งในกล่องโฟมท่ีมี

ไนโตรเจนเหลวโดยวำงหลอดบรรจุน ำ้เชือ้ เหนือระดบัไนโตรเจนเหลว ประมำณ 5 ซม.อณุหภูมิประมำณ -120°C นำน 

10 นำที จำกนัน้แช่ลงในไนโตรเจนเหลว   
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 ตรวจคุณภำพน ำ้เชือ้หลังจำกแช่แข็งแล้วไม่ต ่ำกว่ำ  24 ชั่วโมง โดยละลำยน ำ้เชือ้ด้วยน ำ้อุ่น37°C  นำน 30 

วินำที แล้วน ำไปตรวจดอูตัรำกำรเคลื่อนท่ีของตวัอสจิุ ตวัอสจิุมีชีวิตควำมผิดปกติของอโครโซมและ HOS-Test โดยใช้

วิธีกำรเช่นเดียวกบักำรตรวจคณุภำพน ำ้เชือ้สดวิเครำะห์และเปรียบเทียบข้อมลูโดยใช้ Student‘s t-test  

ผลและวิจารณ์ 

 ผลกำรป่ันแยกและไม่ป่ันแยกเซมินอลพลำสมำออกจำกน ำ้เชือ้แพะก่อนแช่แข็ง  ต่ออตัรำกำรเคลื่อนท่ีของตวั
อสุจิ จ ำนวนตัวอสุจิมีชีวิต  ควำมผิดปกติของอโครโซม  และควำมสมบูรณ์ของผนังเซลล์อสุจิ  ตรวจโดย HOS-
Test (Table 1) พบว่ำ กำรแยกเซมินอลพลำสมำออกจำกน ำ้เชือ้แพะก่อนแช่แข็ง ให้ค่ำกำรเคลื่อนท่ี ของตวัอสุจิ ตัว
อ สุ จิ มี ชี วิ ต สู ง ก ว่ ำ ก ำ ร ไ ม่ แ ย ก เ ซ มิ น อ ล พ ล ำ ส ม ำ อ ย่ ำ ง มี นั ย ส ำ คั ญ ท ำ ง ส ถิ ติ
(motility: 62% vs 36%  และ live spermatozoa: 72.4% vs 51.8%, p < 0.05) เป็นกำรยืนยันผลของเอ็นไซม์ในเซมิ
นอลพลำสมำของ น ำ้เชือ้แพะท่ีมีต่ออตัรำกำรเคลื่อนท่ีและตวัอสจิุมีชีวิตเม่ือเจือจำงโดยใช้น ำ้ยำเจือจำงท่ีมีส่วนผสม
ของไข่แดง สอดคล้องกับงำนของ Ritar and  Salamon (1982), Cabrera et al. (2005), Choe et al. (2006) แต่ผล
จำกกำรศึกษำครัง้นีก้ลบัตรงกนัข้ำมกบัรำยงำนของ Tuli and Holtz (1994) ซึง่ทดลองในแพะพนัธุ์บอร์ อำจเน่ืองจำก
ใช้แพะตำ่งสำยพนัธุ์ ตำ่งสถำนท่ีและฤดกูำลที่รีดเก็บน ำ้เชือ้ ซึง่มีผลกระทบตอ่ควำมเข้มข้นของเอน็ไซม์ในเซมินอล 
พลำสมำ (Leboeuf et al., 2000) กำรป่ันเพ่ือแยกเอำเซมินอลพลำสมำออก อำจเป็นกำรล้ำงเอำสำรท่ีให้พลงังำน
เช่น ฟรุคโตส และสำรอำหำรอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นออกไปด้วย จงึท ำให้ผลเสียตอ่คณุภำพน ำ้เชือ้แชแ่ข็ง หลงัละลำย 
(Tuli and Holtz, 1994)  
 
Table 1.  Effect of removal of seminal plasma on motility, live spermatozoa, abnormal acrosome  
and membrane integrity of spermatozoa (HOS-Test) after freezing of  Saanan-Thai native goat semen.   
Treatment    Motility             Live       Abnormal acrosome   HOS-Test   
           spermatozoa 
Removed seminal plasma   62.0 ± 3.7a       72.4 ± 3.5 a         45.6 ± 3.6   85.6 ± 1.5 
Non removed seminal          36.0 ± 4.0b       51.8 ± 3.5b  42.6 ± 2.4  83.6 ± 1.4 
plasma       
Values are mean percentages ± SEM.  The experiment was repeated 5 times.   
a, b The values with different superscripts within the same column differ significantly (p < 0.05).  
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 กำรป่ันแยกหรือไม่แยกเซมินอลพลำสมำ ให้ค่ำอัตรำควำมผิดปกติของอโครโซม(45.6% vs 42.6%)  และ

ควำมสมบรูณ์ของผนงัเซลล์ตวัอสจิุเม่ือตรวจสอบด้วยHOS–Test(85.6 % vs 83.6%) แตกต่ำงกนัอย่ำงไม่ มีนยัส ำคญั

ทำงสถิติ(Table 1) แสดงว่ำ เอ็นไซม์phospholipases ในเซมินอลพลำสมำของแพะท่ีใช้ในกำร  ทดลองครัง้นี  ้ไม่มี

ผลกระทบต่อค่ำควำมผิดปกติของอโครโซมและควำมสมบูรณ์ของผนังเซลล์ตัวอสุจิอีกทัง้  กำรป่ันซึ่งนับว่ำเป็นกำร

กระท ำท่ีค่อนข้ำงรุนแรง ไมท่ ำให้ค่ำควำมผิดปกติของอโครโซมเพ่ิมขึน้และไม่ได้ลดควำมสมบรูณ์ของผนงัเซลล์ตวัอสจิุ

อย่ำงมีนัยส ำคญัเทียบกับท่ีไม่ได้ป่ัน นอกจำกนีย้ังมีไข่แดงอยู่ในน ำ้ยำเจือจำง น ำ้เชือ้ถึง 20% ซึ่งช่วยปกป้องควำม

เสียหำยท่ีจะเกิดกับอโครโซมและควำมสมบูรณ์ของผนังเซลล์ตวัอสุจิ  กำรมีปริมำณไข่แดงในน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ท่ี 

12% จะให้คำ่ควำมสมบรูณ์ของอโครโซมและผนงัเซลล์ตวัอสจิุสงูกวำ่ไข่ แดงปริมำณท่ี6% (Cabrera et al., 2005) 

 เม่ือพิจำรณำจำกค่ำตวัแปรต่ำงๆ คณุภำพน ำ้เชือ้แช่แข็งแพะ ท่ีได้จำกกำรศกึษำนี  ้นบัว่ำผ่ำนมำตรฐำน ของ

น ำ้เชือ้แช่แข็งส ำหรับใช้ผสมเทียม(Salvador et al., 2005)คือ มีค่ำกำรเคลื่อนท่ีของตัวอสุจิ > 35% อโคร  โซมปกติ 

> 50%และควำมสมบรูณ์ของผนงัเซลล์อสจิุ > 35% ฉะนัน้ สำมำรถน ำวิธีกำรแช่แข็งน ำ้เชือ้แพะ ดงัในกำรศกึษำนีไ้ปใช้

ผลิตน ำ้เชือ้แช่แข็งแพะ เพ่ือใช้ผสมเทียมกบัแมแ่พะตอ่ไป   

 จำกผลกำรศกึษำนี ้สรุปว่ำ คุณภำพของน ำ้เชือ้แช่แข็งแพะท่ีผลิตโดยวิธีป่ันแยกเซมินอลพลำสมำให้ค่ำกำร

เคลื่อนท่ีของตัวอสุจิ ตัวอสุจิมีชีวิตสูงกว่ำกำรไม่ป่ันแยกเซมินอลพลำสมำ  แต่ไม่มีผลต่อค่ำควำมผิดปกติ  ของอ

โครโซม และควำมสมบูรณ์ของผนังเซลล์ตวัอสจิุเมื่อตรวจสอบด้วย HOS–Test อย่ำงไรก็ตำม ผลท่ีได้มำจำกพ่อพันธุ์

แพะเพียงพนัธุ์เดียว หำกจะน ำไปใช้กบัแพะพนัธุ์อื่น ควรมีกำรศกึษำเพ่ิมเติม ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อคณุภำพน ำ้เชือ้แช่แข็ง

ได้แก่ ชนิดของน ำ้ยำเจือจำงน ำ้เชือ้ พนัธุ์แพะและฤดกูำลที่รีดเก็บน ำ้เชือ้ ตลอดจนกำรน ำน ำ้เชือ้ไปผสมเทียมในฟำร์ม  

กิตตกิรรมประกาศ 

 คณะผู้วิจยัขอขอบคณุ นำยสตัวแพทย์อยทุธ์ หรินทรำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำร

ผลิตปศสุตัว์ นำยสตัวแพทย์ณรงค์ เลีย้งเจริญ หวัหน้ำศนูย์วิจยัและพฒันำเทคโนโลยีกำรย้ำยฝำกตวัออ่น ท่ี 

สนบัสนนุงบประมำณและแพะทดลอง พนกังำนรำชกำรของส ำนกัฯและศนูย์ท่ีช่วยให้กำรศกึษำครัง้นีส้ ำเร็จ

ได้  ด้วยดี  
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การพัฒนาวิธีทดสอบและวินิจฉัยเชือ้ cyprinid herpesvirus 3 
ในปลาคาร์พด้วยวิธี nested PCR 

 
ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์   ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ   สพุรรษำ ทำงด ี

 

บทคัดย่อ 
 

Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV3) (koi herpesvirus, KHV) เป็นไวรัสท่ีมี DNA สำยคู่ ก่อให้เกิดโรคระบำด
รุนแรงในปลำไนและปลำคำร์พ (Cyprinus carpio) พบโรคนีไ้ด้ทั่วโลก กำรศึกษำครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนำวิธี
ทดสอบ CyHV3 ท่ีมีควำมจ ำเพำะและควำมไวสูง โดยอำศยัหลกักำร nested polymerase chain reaction (nested 
PCR) primers 2 คู่ได้รับกำรออกแบบขึน้เพ่ือใช้เพ่ิมจ ำนวนยีนจ ำเพำะของ CyHV3 ขนำด 1,322 bp และ 919 bp ใน
ปฏิกิริยำ nested PCR โดยพบว่ำ primers ท่ีพัฒนำขึน้นีม้ีควำมจ ำเพำะสงูต่อ CyHV3 และไม่จ ำเพำะต่อ DNA จำก
ปลำคำร์พปกติ รวมทัง้ต่อ herpesviruses ชนิดอื่น ซึ่งได้แก่ pseudorabies virus และ duck plague virus ผลกำร
ทดสอบควำมไวโดยใช้ 10-fold serial dilutions ของ CyHV3 DNA พบว่ำวิธี nested PCR ท่ีพัฒนำขึน้มีควำมไว
เท่ำกับ 12 zg ไวมำกกว่ำชุดทดสอบส ำเร็จรูป  IQ 2000 Detection and Prevention System (109 เท่ำ) ซึ่งใช้กันอยู่
ทัว่ไปในห้องปฏิบตัิกำรหลำยแห่ง นอกจำกนีวิ้ธีท่ีพฒันำขึน้ยงัสำมำรถใช้ทดสอบ CyHV3 จำกปลำคำร์พป่วยท่ีได้จำกแหลง่ตำ่งๆ 
ในเขตกรุงเทพมหำนครในปี 2552 อีกด้วย ดังนัน้จึงสรุปได้ว่ำวิธี nested PCR ท่ีได้พัฒนำขึน้มีควำมจ ำเพำะและควำมไวสูงต่อ CyHV3 และ
สำมำรถใช้ในกำรทดสอบและวินิจฉยักำรตดิเชือ้ CyHV3 ในปลำคำร์พได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าส าคัญ: ปลำคำร์พ, CyHV3, KHV, nested PCR 
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Development of nested PCR for direct detection and diagnosis  
of cyprinid herpesvirus 3 infection in carp 

 
Thinnarat Srisuvan   Tuangthong Patchimasiri   Supansa Tangdee 

 

Abstract 

Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV3), also known as koi herpesvirus (KHV), is a double-stranded DNA virus 
that causes a severely progressive disease in common carp and koi carp (both Cyprinus carpio) worldwide. 
In this present study, a specific and sensitive method for definitive diagnosis of CyHV3 infection was 
developed using nested polymerase chain reaction (nested PCR)-based technique. Two primer sets were 
designed and used to detect 1,322 and 919 bp of the CyHV3 genome in the nested PCR assay. The 
primers were shown to be exclusively specific for CyHV3 DNA because the amplicon was not detected 
using DNA extracted from either healthy carp or animals naturally infected by other animal herpesviruses, 
i.e. pseudorabies virus and duck plaque virus. Using 10-fold serial dilutions of CyHV3 DNA, the detection 
limit of the developed nested PCR was 12 zg and shown to be greater than (109 times) that of IQ2000TM 
KHV Detection and Prevention System, a commercial nested PCR test kit widely used in laboratories. 
Additionally, in field application, the developed nested PCR was able to detect the presence of CyHV3 in 
carp specimens collected from different locations in the Bangkok area in 2009. In conclusion, the 
developed nested PCR can, therefore, be used as a specific and sensitive method for direct detection and 
diagnosis of CyHV3 infection in carp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: carp, CyHV3, KHV, nested PCR 
Scientific No. : 53(2)-0115-097 
National Institute of Animal Health, Department of Livestock Development, Kasetklang, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 
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Introduction 
 

Koi herpesvirus disease (KHVD), which affects common carp (Cyprinus carpio) and its varieties 
such as koi carp and ghost carp  worldwide, is caused by a double-stranded DNA  virus, koi herpesvirus 
(KHV) (OIE, 2009a, b). Being a member of the family Herpesviridae, this virus was newly classified and 
renamed as cyprinid herpesvirus 3 (CyHV3), following the nomenclature of other cyprinid herpesviruses, i.e. 
CyHV1 (carp pox virus or fish papilloma virus) and CyHV2 (goldfish haematopoietic necrosis virus). The 
estimated size of the CyHV3 genome is now confirmed as 295 kb (Hutoran et al., 2005; Aoki et al., 2007). 
Comparisons of the viral genomes of different isolates collected from many locations by nucleotide 
sequence analysis have suggested them to be genetically identical (Aoki et al., 2007; Bigarre et al., 2009). 
Fish infected with CyHV3 develop gross signs that are primarily characterized by nephritis, necrosis of the 
gills, and abundant mucus production on the body. Histopathological lesions are largely resulted from 
inflammation and necrosis of gill tissues, consisting of hyperplasia and hypertrophy of branchial epithelium, 
fusion of secondary lamellae, and adhesion of gill filaments. Prominent nuclear swelling, margination of 
chromatin, and pale diffuse eosinophilic intranuclear inclusions may also be seen within branchial epithelial 
cells and leucocytes, whereas inflammation and necrosis of other organs, e.g. kidney, spleen, liver, is 
commonly observed.   

Diagnosis of KHVD in infected fish can also be accomplished by a number of laboratory   methods. 
Although virus isolation in cell culture is likely, it is considered to be unreliable since CyHV3 can be propagated 
in a limited number of cells; moreover, these cells are very difficult to handle (OIE, 2009b). Immunodiagnostic 
methods, such as immunofluorescence (IF) tests and enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) can be 
suitable for rapid identification and diagnosis of KHVD, but they have been scarcely devised and validated 
(Perelberg et al., 2008). Fortunately however, molecular methods, in particular polymerase chain reaction 
(PCR) followed by sequence analysis of the PCR products, have become broadly accepted to date to be the 
most reliable and sensitive tool for direct detection of CyHV3 in fish tissues. Not only can these techniques be 
used for clinically diseased fish, but they also allow differentiation of subclinical levels of virus especially from 
apparently healthy fish (Gilad et al., 2003; St-Hilaire et al., 2005; Bercovier et al., 2005). In the present study, 
we develop a new protocol based on Nested PCR principle and compare this protocol to a commercial 
nested PCR test kit. 
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Materials and methods 
Virus and specimens 
 Positive control samples for CyHV3 were kindly provided by Faculty of Veterinary Medicine,  
Chulalongkorn University, whereas DNA of 2 other herpesviruses, i.e. pseudorabies virus (PRV)  and duck 
plague virus (DPV) extracted from their host animals and used in the specificity test, were  provided by 
courtesy of Virology Section, National  Institute of Animal Health (NIAH). Healthy carp  samples were used 
as negative control, whereas carp (8 totals), suspicious of KHVD originated from farms as well as 
residences in the Bangkok area in 2009 and submitted to NIAH for routine  diagnosis, were used as test 
specimens. The latter exhibited clinical signs, including anorexia, decreased body movement, increased 
mucus production, and necrosis of gill and skin, and their mortality was approximately at 70-80%.   
 
Identification of CyHV3 by nested polymerase chain reaction (nested PCR)   

Primer Express software (Applied Biosystems) was used to design external and internal primers 
from the CyHV3 genome to amplify a hypothetical protein (protein ID: BAF48865.1) from nucleotide 
positions 92,723 to 94,044 (1,322 bp) and 92,936 to 93,854 (919 bp) (Table 1). DNA was extracted from 
gill tissues collected from affected fish using QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen) following the manufacturer,s 
instruction. The reaction mixture for the first step- PCR contained 3 l of DNA sample, 12.5 l of 2x GoTaq 
Green Master Mix (Promega), 300 nM each of sense (KHE1) and antisense (KHE2) primers in a final 
volume of 25 l. The PCR profile was 5 min at 95°C for pre-denaturation followed by 35 cycles of 95°C for 
30 sec, 55°C for 30 sec, and 72°C for 1.5 min for amplification, and a final extension of 72°C for 7 min. The 
amplified product was analyzed by gel electrophoresis on a 1.5% agarose gel, which was then submerged 
for 15 min in an ethidium bromidecontaining buffer (0.3 ng/l), read and recorded on a UV transilluminator. 
The second (nested) step of PCR was nearly identical to that of the first step as herewith described except 
that primer KHI3, primer KHI4, and the first step,s PCR product (3 l) were instead utilized. 
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Table1. Specific primers used in nested PCR analysis of CyHV3 
 

 
*CyHV3 Genome (GenBank Accession No.: AP008984) 
 
Specificity and sensitivity tests 

Specificity of the developed nested PCR was assessed using various animal herpesviruses, 
including CyHV3, PRV, and DPV, while its sensitivity was determined using 10-fold serial dilutions of 
CyHV3 DNA (1200 ng D 12000 yg). 

 
Comparison of the developed nested PCR to IQ2000 TM KHV Detection and Prevention System 

Sensitivity of a commercial nested PCR test kit, IQ2000 TM Detection and Prevention System 
(Farming IntelliGene, Taiwan), was determined using the consecutive 10-fold serial dilutions of CyHV3 
DNA (1200 ng - 12 ag) following the manufacturer,s instruction manual. 

 
Results 

A specific and sensitive nested PCR analysis was developed for direct detection and diagnosis of 
CyHV3 infection in carp. Two sets of primers were designed and used to amplify specific regions of the 
CyHV3 genome (Table 1). Using CyHV3 DNA, the first and second steps of nested PCR yielded amplified 
products of 1,322 bp and 919 bp (Fig. 1). On the contrary, the amplified product was not found in PCR 
assays using DNA extracted from healthy carp nor animals infected by other herpesviruses, including PRV 
and DPV. Using 10-fold serial dilutions of CyHV3 DNA, the detection limit of the developed PCR was 
shown to be at 12 zg (Fig. 2). In order to compare to that of our developed nested PCR, the sensitivity of a 
commercial nested PCR test kit, IQ2000 TM KHV Detection and Prevention System, was also determined 
using the consecutive 10-fold serial dilutions of the CyHV3 DNA. The results showed that the detection limit 
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of the test kit equals 12 pg; thus, our developed PCR is billion (109) times more sensitive than the test kit 
(Fig. 3). In field application, the PCR protocol was shown to be able to detect the presence of CyHV3 in 8 
carp specimens collected from different locations in the Bangkok area in 2009 (Fig. 4). 

 
 

 
 

Fig. 1. Specificity of the nested PCR. Included in the first (lanes 1 - 4) and second (lanes 5 - 8) steps   of 
the analysis was DNA extracted from host animals infected by various herpesviruses, i.e. CyHV3 (lanes 1, 
5), pseudorabies virus (lanes 2, 6), and duck plague virus (lanes 3, 7) as well as DNA from healthy carp 
(lanes 4, 8). 
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Fig. 2. Sensitivity of the (A) first and (B) second steps of the nested PCR using 10-fold serial dilutions of 
CyHV3 DNA (lanes 1 - 10: 12 ag - 12000 yg). Note that all of the tests were performed in duplicate. 
 
 
 

 
 
Fig. 3. Sensitivity of a commercial nested PCR test kit, IQ2000 TM KHV Detection and Prevention System, 
using 10-fold serial dilutions of CyHV3 DNA (1200 ng - 12 ag). Note that all of the tests were performed in 
duplicate. 
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Fig. 4. Nested PCR assay of CyHV3 in field carp specimens (lanes 1- 8). PCR products at approx. 1,322 
bp (A) and 919 bp (B) long were shown after analyzed by gel electrophoresis on a 1.5% agarose gel 
submerged in ethidium bromide (0.3 ng/l). 
 
 

Discussion 
 

Diagnostic tests with high analytical sensitivity are required to detect CyHV3 in carriers that have 
been implicated in the dissemination of KHVD (El-Matbouli and Soliman, 2007). In this present study, a 
nested PCR was newly invented for direct detection and diagnosis of CyHV3 infection in carp. The nested 
PCR protocol was optimized for sufficient concentrations, temperatures and operation time to obtain the 
best yield of amplification products. Specifically, its specificity was monitored using different herpesviruses 
to disprove if the gene could be found within other members of the family Herpesviridae. The results 
revealed that the primers designed were highly specific to CyHV3, while they were not be able to amplify 
genes of other herpesviruses examined as well as those of healthy carp (Fig. 1). Sensitivity of the nested 
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PCR being developed was investigated and affirmed that a negligible amount of template DNA is required 
for the amplification reaction to commence (Fig. 2). The results also showed that the nested primers, 
applied in the second step of the PCR, considerably augmented the sensitivity by up to thousand (103) 
times when compared to that of the first step. More importantly, the sensitivity of the nested PCR has 
surpassed that of IQ2000 TM Detection and Prevention System, a commercial nested PCR test kit that is 
imported and routinely used at NIAH as well as in many other laboratories (Fig. 3). Similar results from a 
previous study recently found that the diagnostic sensitivity of molecular tools used for detection of CyHV3 
may have been different (Bergmann et al., 2010). The study also suggested that a modified real-time PCR 
(Gilad et al., 2004) combined with an internal control system be used if the virus concentration is to be 
reliably determined. The nested PCR protocol should, however, be an alternate method for the 
identification of CyHV3 for definitive diagnosis. Practicability of the nested PCR was substantiated through 
the application of field specimens of carp naturally afflicted with KHVD (Fig. 4). In summary, the nested 
PCR protocol developed in the present study can be used as a specific and sensitive method for direct 
detection and diagnosis of CyHV3 infection in carp. 
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การศึกษาข้อมูลด้านความสมบูรณ์พันธ์ุและการให้ผลผลิตของโคนม 
ที่เลีย้งในฟาร์มที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

 
 พรพมล ปัทมำนนท์1 / สนิชยั เรืองไพบลูย์1/   

บทคัดย่อ 

 งำนวิชำกำรนีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษำข้อมลูด้ำนควำมสมบรูณ์พนัธุ์และกำรให้ผลผลิตของโคนมในพืน้ท่ี 20 
จงัหวดัของประเทศไทย จ ำนวนกลุม่ตวัอย่ำงโคนม 367 ตวั  ข้อมลูที่ศกึษำประกอบด้วย ระยะคลอดถงึผสมติด จ ำนวน
ครัง้ในกำรผสม ระยะรีดนม และผลผลิตน ำ้นม ในปี พ.ศ. 2556-2557 โดยใช้แบบฟอร์มประเมินประสทิธิภำพกำร
จดักำรฟำร์มเป็นเคร่ืองมือในกำรศกึษำ เก็บข้อมลูระหวำ่งเดือนพฤษภำคม 2556-เดือนพฤษภำคม 2557 วิเครำะห์
ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำในกำรหำคำ่เฉลี่ยของระยะคลอดถงึผสมติด จ ำนวนครัง้ในกำรผสม ระยะรีดนม และ
ผลผลิตน ำ้นม และใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ือกำรวิจยัในกำรเปรียบเทียบคำ่เฉลี่ยกบัเกณฑ์ ผลกำรศกึษำ พบวำ่ โคนมท่ี
เลีย้งในฟำร์มท่ีมีกำรบริหำรจดักำรที่ดี มีคำ่เฉลี่ยควำมสมบรูณ์พนัธุ์ ได้แก ่ ระยะคลอดถงึผสมติด จ ำนวนกำรในกำร
ผสม ระยะรีดนม เท่ำกบั 148.45 วนั 2.22 ครัง้ และ 315.08 วนั ตำมล ำดบั และมีผลผลิตน ำ้นมท่ี 305 วนั เฉลี่ย 
3,733.31 กิโลกรัม เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของโครงกำรลดต้นทนุและเพ่ิมประสทิธิภำพกำรผลิตด้วยวิธีท่ีปฏิบตัิได้
และเห็นผลจริง พบวำ่ ควำมสมบรูณ์พนัธุ์ด้ำนระยะคลอดถงึผสมติดแตกตำ่งอย่ำงไมม่ีนยัส ำคญั (p>0.05) ในขณะท่ี
ผลผลิตน ำ้นมท่ี 305 วนั ของงำนวิจยันีน้้อยกวำ่เกณฑ์ท่ีก ำหนดของโครงกำรลดต้นทนุฯ แตไ่มแ่ตกตำ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กบัคำ่เฉลี่ยของประเทศ ผลกำรศกึษำแสดงให้เห็นวำ่ ฟำร์มโคนมท่ีมีกำรบริหำรจดักำรที่ดีมีข้อมลูควำมสมบรูณ์พนัธุ์
ด้ำนระยะคลอดถงึผสมติดอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน สว่นผลผลติน ำ้นมแม้ปริมำณจะไมแ่ตกตำ่งจำกคำ่เฉลี่ยของประเทศ 
แตย่งัคงต ่ำกว่ำฟำร์มโคนมท่ีได้รับกำรสง่เสริมให้พฒันำประสิทธิภำพกำรผลิตของโครงกำรอื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ: ควำมสมบรูณ์พนัธุ์ ผลผลติ กำรบริหำรจดักำรทีด่ ี

ทะเบียนวิชำกำร : 58(2)-0211-006  
1/ส ำนกัสง่เสริมและพฒันำกำรปศสุตัว์ 
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Fertility and Milk Production of Dairy Cattle Rearing in Good Management Farm  
 

Pornpamol Pattamanont1/ Sinchai  Ruengpaibul1/    

Abstract 

 The aim of this study was to investigate fertility and milk production of dairy cattle rearing in good 
management farm in 20 provinces of Thailand. The representatives of this study are 367 dairy cattle. 
Fertility information - which are calving to conception, number of service, and lactation length - and milk 
production will be investigated. Farm management evaluation form were used to collect information of 
fertility and milk production during May 2013 – May 2014. Data will be analyzed for average of fertility 
information and milk production, then compare means to benchmark. The result shown that the average of 
fertility information and milk production of dairy cattle rearing in good management farm are 148.45 days, 
2.22 time, lactation length 315.08 days, and 3,722.31 kg, respectively. From comparing fertility information 
and milk production with benchmark, calving to conception isn’t different. On the other hand, milk 
production had significant (p<0.05) from benchmark but isn’t different from average milk production in 
Thailand. This can assume that dairy cattle rearing in good management farm had good rate of calving to 
conception but underrate of milk production.  
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ยทุธศำสตร์โคนมและผลิตภณัฑ์นม ปี 2555-2559 จดัท ำโดยคณะกรรมกำรโคนมและผลิตภณัฑ์นม 

วตัถปุระสงค์ในกำรจดัท ำเพ่ือ 1) พฒันำระบบอตุสำหกรรมนมของประเทศให้ยัง่ยืน เกิดควำมเป็นธรรมแก่
ผู้ เก่ียวข้องในอตุสำหกรรมนมของประเทศ รวมถงึมีมำตรฐำนกำรผลิตท่ีปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค สำมำรถแข่งขนักบั
ตำ่งประเทศได้ 2) เพ่ือพฒันำและเพ่ิมประสทิธิภำพกำรผลิตของเกษตรกรในกำรผลิตน ำ้นมโคให้มีเสถียรภำพและ
มีคณุภำพ และ 3) เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบนัเกษตรกรและบรูณำกำรกำรบริหำรจดักำรอตุสำหกรรมนม
ของประเทศมีควำมมุง่หมำยให้เกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมมีควำมเข้มแข็ง และมีควำมมัน่คงในอำชีพเลีย้งโคนม  
 กำรพฒันำและเพ่ิมศกัยภำพกำรผลิตน ำ้นมโคของเกษตรกรเป็นแนวทำงหนึง่ในยทุธศำสตร์โคนมและ
ผลิตภณัฑ์นม มีเป้ำหมำยเพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถผลิตน ำ้นมโคเพ่ิมขึน้เป็น 15 กิโลกรัม/ตวั/วนั ในปี 2556 โคนม
ประเทศไทยให้ผลผลิตเฉลี่ย 12.30 กิโลกรัม/ตวั/วนั (ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2557) มีคณุภำพน ำ้นมผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน และลดต้นทนุกำรผลิต จำกกำรได้รับกำรพฒันำองค์ควำมรู้กำรเลีย้งโคนมตำมมำตรฐำนกำร
บริหำรจดักำรฟำร์มท่ีด ีซึง่กลุม่วิจยัและพฒันำระบบฟำร์มปศสุตัว์ (โคนม) ส ำนกัสง่เสริมและพฒันำกำรปศสุตัว์ มี
กำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์กำรพฒันำและเพ่ิมศกัยภำพกำรผลิตน ำ้นมโคของเกษตรกร โดยได้
จดัท ำแบบบนัทกึประสิทธิภำพกำรจดักำรฟำร์มโคนม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกำรพฒันำองค์ควำมรู้ให้เกษตรกรร่วมกบั
กำรติดตำมดแูลโดยเจ้ำหน้ำท่ีในพืน้ท่ี เกษตรกรและเจ้ำหน้ำท่ีจะร่วมกนัด ำเนินกำรเก็บข้อมลูควำมสมบรูณ์พนัธุ์
และผลผลิตจำกฟำร์มโคนมท่ีมีกำรบริหำรจดักำรที่ดี ข้อมลูท่ีจดบนัทกึ ได้แก่ ระยะคลอดถงึผสมติด จ ำนวนครัง้ใน
กำรผสม ระยะรีดนม และผลผลิตน ำ้นมตลอดช่วงกำรให้นม ข้อมลูที่รวบรวมได้จะน ำมำวิเครำะห์เป็นฐำนข้อมลู
ในกำรประเมินประสทิธิภำพกำรจดักำรโคนมของเกษตรกร ข้อมลูที่ได้จะเป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรส ำหรับใช้เป็น
ข้อมลูในฟำร์มเพ่ือกำรบริหำรจดักำร และเป็นแนวทำงหรือข้อเสนอแนะส ำหรับภำครัฐในกำรพฒันำศกัยภำพกำร
ผลิตน ำ้นมโคของเกษตรกรตอ่ไป  

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศกึษำผลของกำรบริหำรจดักำรฟำร์มโคนมท่ีดี ตอ่ควำมสมบรูณ์พนัธุ์และกำรให้ผลผลติในปี 2556 - 

2557 ของเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมท่ีมีผล ในพืน้ท่ี 20 จงัหวดัของประเทศไทย 

 

ขอบเขตของโครงการ 
ท ำกำรศกึษำข้อมลูควำมสมบูรณ์พนัธุ์และกำรให้ผลผลิตของโคนมท่ีเลีย้งใน ฟำร์มท่ีมีกำรบริหำรจดักำร

ท่ีดี (คือฟำร์มโคนมท่ีได้รับกำรตรวจประเมินสภำพกำรจดักำรฟำร์ม ได้รับกำรสนบัสนนุให้จดบนัทกึกำรจดักำร
ฟำร์มโคนม มีควำมยินดีรับค ำแนะน ำและต้องกำรมีสว่นร่วมเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพฟำร์มเข้ำสู่
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ระบบกำรจดักำรฟำร์มท่ีดี) จ ำนวน 367 ฟำร์ม ในพืน้ท่ี 20 จงัหวดั ข้อมลูที่ศกึษำได้แก่ ระยะคลอดถงึผสมติด 
จ ำนวนครัง้ในกำรผสม ระยะรีดนม และผลผลิตน ำ้นม ศกึษำข้อมลูระหวำ่งปี 2556-2557 เร่ิมต้นโครงกำรเดือน
มีนำคม 2556 และสิน้สดุโครงกำรเดือนกรกฎำคม 2557 รวมระยะเวลำ 17 เดือน (เก็บข้อมลูระหวำ่งเดือน
พฤษภำคม 2556-เดือนพฤษภำคม 2557) 

 
ทฤษฎี สมมุตฐิาน หรือกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 ฟำร์มเกษตรกรท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี  (ฟำร์มท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมฟำร์มโคนมเข้ำสู่
ระบบกำรจัดกำรท่ีดี) เป็นฟำร์มท่ีมีเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำตรวจประเมินสภำพกำรจัดกำรฟำร์มและให้ค ำแนะน ำในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจดักำรฟำร์ม ได้รับกำรสนบัสนนุให้มีกำรจดบนัทกึข้อมลูภำยในฟำร์ม และเจ้ำของฟำร์ม
น ำค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ีไปใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของฟำร์ม น่ำจะสง่ผลต่อควำมสมบรูณ์พนัธุ์และกำร
ให้ผลผลิตท่ีดีเช่นกนั 

กรอบแนวคิดโครงการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการศึกษา 
 

 

 

 เดือนมีนำคม 2556 - เดือนกรกฎำคม 2557 รวมระยะเวลำด ำเนินกำร 17 เดือน  

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. ได้ข้อมลูคำ่เฉลี่ยควำมสมบรูณ์พนัธุ์และกำรให้ผลผลิต ประกอบด้วย ระยะคลอดถงึผสมติด จ ำนวนครัง้ในกำร
ผสม ระยะรีดนม และผลผลิตน ำ้นม ในพืน้ท่ี 20 จงัหวดัของประเทศไทย 
2. ผลที่ได้จำกกำรศกึษำจะเป็นข้อมลูให้เกษตรกรและสหกรณ์/ศนูย์รวบรวมน ำ้นมใช้ในกำรพฒันำควำมสมบรูณ์
และกำรให้ผลผลิตโคนม และเป็นประโยชน์ตอ่ภำครัฐในกำรก ำหนดทิศทำงกำรสง่เสริมโคนม 
 

มีความสมบูรณ์พนัธุ์ดีและใหผ้ลผลิตน ้านมมาก 

ฟาร์มท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี 
1. มีเจา้หนา้ท่ีตรวจประเมินฟาร์มและใหค้  าแนะน า 
2. มีการบนัทึกขอ้มูลในฟาร์ม 
3. มีการด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพฟาร์มการจดัการ
ฟาร์ม 
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บทที่ 2  
วรรณกรรมและสารสนเทศ 

1. ข้อมูลด้านความสมบูรณ์พันธ์ุและการให้ผลผลิตของโคนม 
กำรศกึษำควำมสมบรูณ์พนัธุ์หรือประสทิธิภำพระบบสืบพนัธุ์นัน้ มีควำมสมัพนัธ์กบักำรให้ผลผลิตน ำ้นม 

ดงันัน้กำรวิเครำะห์ข้อมลูด้ำนควำมสมบรูณ์พนัธุ์ จงึสง่ผลตอ่กำรพฒันำปริมำณน ำ้นมของฟำร์มเกษตรกร 
ระยะคลอดถงึผสมติด (Calving to conception interval) 
ระยะคลอดถงึผสมติด เป็นคำ่ชีว้ดัระบบสืบพนัธุ์ท่ีสง่ผลตอ่ระยะห่ำงกำรกำรตลอดลกู (calving interval) 

โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง คือ ประสิทธิภำพกำรจบัสดัและอตัรำกำรผสมติดของโค (ชนิตำ และคณะ, 2553)  
 จ ำนวนครัง้ในกำรผสม (Services per conception) 
 เป็นคำ่ท่ีได้จำกโคท่ีผสมติดแล้ว โดยน ำจ ำนวนครัง้ท่ีผสมของโคท่ีผสมติดแล้วแตล่ะตวัน ำมำรวมกนัและ

หำรจ ำนวนโค (วีระศกัด์ิ, 2547) จ ำนวนครัง้ในกำรผสมติดจะมำกหรือน้อยขึน้กบัสขุภำพของระบบสืบพนัธุ์  และ
ประสิทธิภำพกำรจบัสดั (ชนิตำ และคณะ, 2553)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ระยะรีดนม (Lactation length) 
 ระยะรีดนม หรือ ระยะกำรให้นม คือ ช่วงเวลำท่ีแมโ่คให้ผลผลติน ำ้นม ตำมทฤษฎีระยะรีดนมควรอยู่ท่ี 

305 วนั หำกนำนกวำ่นีแ้สดงวำ่โคนมมีกำรผสมติดช้ำ (ชนิตำ และคณะ, 2553) ท ำให้เกษตรกรยงัคงรีดนมแมโ่ค
ตัง้แตค่ลอดลกูจนกระทัง่มีอำยตุัง้ท้องประมำณ 220 วนั ระยะรีดนมท่ียำวนำนจงึหมำยควำมวำ่แม่โคมีปัญหำ
ด้ำนควำมสมบรูณ์พนัธุ์ ซึง่จะสง่ผลให้แมโ่คมีระยะรีดนมนำนกวำ่ 12 เดือน (สมเกียรติ และคณะ, 2542) อย่ำงไรก็
ตำมโคนมอำจผสมติดช้ำแตม่ีระยะรีดนมน้อยกวำ่ 305 วนั เน่ืองจำกให้ไมม่ีควำมคงทนในกำรให้ผลผลิตน ำ้นม (วี
ระศกัด์ิ และศร, 2547)  

 ผลผลิตน ำ้นม (Milk yield) 
 หำกคิดตำมมำตรฐำนระยะรีดนมท่ี 305 วนั โคนมท่ีให้น ำ้นมเฉลี่ย 15 กิโลกรัม/ตวั/วนั จะให้ผลผลิต

น ำ้นมตลอดช่วงกำรให้นม 4,575 กิโลกรัม อย่ำงไรก็ตำมข้อมลูปี 2556 โคนมของประเทศไทยมีปริมำณน ำ้นม
เฉลี่ย 12.30 กิโลกรัม หรือ 3,751.50 กิโลกรัม/ช่วงกำรให้นม ปริมำณน ำ้นมท่ีตำ่งกนั 823.50 กิโลกรัม คิดเป็น
รำยได้ท่ีหำยไป 13,941.86 บำท/ตวั เม่ือค ำนวณจำกรำคำเกษตรกรขำยได้ท่ี 16.93 บำท (คณะอนกุรรมกำร
จดัระบบรำคำน ำ้นมโคและผลติภณัฑ์นม, 2555) และหำกค ำนวณตลอดอำยกุำรให้ผลผลติของโคนม (ประมำณ 
4 ช่วงกำรให้นม) เกษตรกรจะสญูเสียรำยได้ 55,767.44 บำท/ตวั 

2. ความส าคัญของการจดบันทกึข้อมูลต่อการพัฒนาความสมบูรณ์พันธ์ุและเพิ่มผลผลิตน า้นม 
เป้ำหมำยหลกัของกำรเลีย้งโคนม คือ กำรมีรำยได้ท่ีดี เกษตรกรจะมีรำยได้ท่ีมำกขึน้หำกมีปริมำณน ำ้นม

ตอ่ช่วงกำรให้นมเพ่ิมขึน้ อย่ำงไรก็ตำม หำกโคนมมีปริมำณผลผลิตน ำ้นมสงูแตม่ีช่วงกำรให้นมสัน้ก็ท ำให้ปริมำณ
น ำ้นมในปีนัน้ไมเ่พ่ิมขึน้ดงัท่ีเกษตรกรต้องกำร (วีระศกัด์ิ และคณะ, 2547) กำรใช้ข้อมลูเพ่ือบริหำรจดักำรให้โคนม
มีควำมสมบรูณ์ท่ีดีจงึมีควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงต่อกำรเพ่ิมปริมำณน ำ้นม เพ่ือให้โคนมมีระยะคลอดถงึผสมติดท่ี
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เหมำะสม (ระหวำ่ง 85-125 วนั) จ ำนวนครัง้กำรผสมติดไมเ่กิน 2 ครัง้ และมีระยะรีดนมไมน้่อยกวำ่ 305 วนั (ชนิ
ตำ และคณะ, 2553; Radostits, 2001)  

ในกำรเพ่ิมผลผลิตน ำ้นมโค เกษตรกรต้องอำศยัควำมรู้ควำมสำมำรถหลกั 2 ด้ำน ได้แก่ ควำมรู้ทำง
วิชำกำร คือ เกษตรกรต้องมีควำมเข้ำใจในหลกักำรเลีย้งโคนมให้มีระบบสบืพนัธุ์ท่ีดี โดยเร่ิมตัง้แตก่ำรดแูลเมื่อยงั
เป็นลกูโค หรือ โคทดแทน รวมถงึกำรดแูลจดักำรด้ำนอำหำร ให้โคนมได้รับโภชนะครบตำมควำมต้องกำรในแตล่ะ
ช่วงอำย ุ เม่ือโคมีควำมสมบรูณ์ดีย่อมท ำให้โคสำมำรถให้ผลผลิตได้เตม็ท่ีตำมควำมสำมำรถทำงพนัธุกรรม และ
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึง่หนึง่ในนัน้คือกำรบริหำรจดักำรข้อมลู (ศกร, 2552) 
กำรจดักำรข้อมลูอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรผลิตโดยใช้ข้อมลูเป็นตวัชีว้ดั ท ำให้
สำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินกำรในอนำคต หรือ เพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีก ำลงัจะเกิดขึน้ได้อย่ำงทนัท่วงที  

3. การเตรียมความพร้อมฟาร์มโคนมเข้าสู่ระบบบริหารจัดการที่ดี 

 กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมฟำร์มโคนมเข้ำสูร่ะบบบริหำรจดักำรที่ดี ด ำเนินกำรโดยกลุม่วิจยัและ
พฒันำระบบปศสุตัว์ (โคนม) ส ำนกัสง่เสริมและพฒันำกำรปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นกำรดแูล
และให้บริกำรด้ำนกำรสง่เสริมแก่เกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมรำยย่อย โดยกำรตรวจประเมินสภำพกำรจดักำรฟำร์มโค
นม และคดัเลือกฟำร์มเกษตรกรท่ีมีผลกำรตรวจประเมินฟำร์มต ่ำ หรือ ไมผ่่ำนเกณฑ์ และเกษตรกรยินดีรับค ำ
แนะน ำและต้องกำรมีสว่นร่วมเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงประสทิธิภำพเพ่ือเข้ำสูร่ะบบกำรบริหำรจดักำรที่ดี  

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

โครงกำรลดต้นทนุและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยวิธีท่ีปฏิบตัิได้และเห็นผลจริง ด ำเนินกำรโดยกรม
สง่เสริมสหกรณ์ กรมปศสุตัว์ สมำคมผู้ เลีย้งโคนมโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน และมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือลดต้นทนุและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลีย้งโคนมให้แก่เกษตรกรด้วยวิธีท่ีสำมำรถปฏิบตัิได้ มี
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 6 ปี ตัง้แตปี่ 2552-2558 โดยมีตวัชีว้ดัควำมส ำเร็จของโครงกำร คือ ระยะคลอดถงึผสม
ติด และรำยละเอียดดงัตำรำงท่ี 1 

ตารางที่ 1  ระยะคลอดถงึผสมติดท่ีก ำหนดโดยโครงกำรลดต้นทนุและเพ่ิมประสทิธิภำพกำรผลิตด้วย วิธีท่ีปฏิบตัิ
ได้และเห็นผลจริง 

ปีท่ี 1 2 3 4 5 6 
ระยะคลอดถงึผสมติด (วนั) 220 200 180 160 140 140 
ผลผลิตน ำ้นมท่ี 305 วนั 
(กิโลกรัม) 

3,600 3,900 4,200 4,500 4,500 4,500 

ท่ีมำ: กรมสง่เสริมสหกรณ์ (2552) 

จำรุวฒัน์ และคณะ (2554) ได้ศกึษำกำรเจริญเติบโต และสมรรถนะทำงระบบสืบพนัธุ์ของโคนมท่ีเลีย้ง
ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษำกำรเจริญเติบโต และสมรรถนะของระบบสบืพนัธุ์ของ
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ลกูโคท่ีได้รับกำรเลีย้งดอูย่ำงดีโดยเกษตรกรที่มีควำมรู้ในกำรจดักำรฟำร์มอย่ำงถกูต้อง ผลกำรศกึษำพบวำ่ 
สมรรถนะทำงระบบทำงระบบสืบพนัธุ์ของโคนมในกำรเก็บข้อมลูปีท่ี 2 ได้แก ่ อำยเุม่ือผสมครัง้แรก อำยเุม่ือผสม
ติด อำยเุม่ือให้ลกูตวัแรก จ ำนวนครัง้ของกำรผสมติด และอตัรำกำรผสมครัง้แรกติด มีกำรพฒันำขึน้จำกปีท่ี 1 
แสดงให้เห็นวำ่ กำรแนะน ำให้ควำมรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกบัวิธีกำรเลีย้งดลูกูโคอย่ำงดี ท ำให้เม่ือลกูโคโตขึน้แม่โคมี
สมรรถนะทำงระบบสืบพนัธุ์ท่ีดีขึน้ 

ชนิตำ และคณะ (2553) ได้ศกึษำสมรรถภำพระบบสืบพนัธุ์โคนมของฟำร์มโคนมในเขตอ ำเภอโพธำรำม 
จงัหวดัรำชบรีุ ข้อมลูที่ศกึษำได้แก่ ระยะห่ำงระหวำ่งกำรคลอด ระยะกำรให้นม ระยะแห้งนม ระยะคลอดถงัผสม
ครัง้แรก ระยะคลอดถงึผสมติด จ ำนวนครัง้ท่ีผสมตอ่กำรผสมติด และระยะอุ้มท้อง ผลกำรศกึษำพบวำ่สมรรถภำพ
ของระบบสืบพนัธุ์มีคำ่ต ่ำกวำ่มำตรฐำน เน่ืองจำกมีข้อจ ำกดัของข้อมลูพืน้ฐำนท่ีไมส่ำมำรถให้รำยละเอียดวำ่
ปัจจยัใดสง่ผลให้สมรรถภำพของระบบสืบพนัธุ์มีคำ่ต ่ำกวำ่มำตรฐำน 

วีระศกัด์ิ และศร (2547) ได้ศกึษำประสิทธิภำพกำรสืบพนัธุ์ของโคนมในเขตภำคเหนือของประเทศไทย 
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543-2545 ข้อมลูที่ศกึษำได้แก่ ระยะคลอดถงึเป็นสดัครัง้แรก ระยะคลอดถงึผสมติด จ ำนวนครัง้ตอ่
กำรผสมติด อตัรำผสมติดจำกกำรผสมครัง้แรก เปอร์เซน็ต์โคตัง้ท้องภำยใน 90 และ 120 วนั และเปรียบเทียบ
ตำมล ำดบักำรให้นมของคำ่เฉลี่ยของระยะคลอดถงึผสมครัง้แรก ระยะคลอดถงึผสมติด และจ ำนวนครัง้ตอ่กำร
ผสมติด  

สมเกียรติ และคณะ (2542) ผลผลิตและกำรสืบพนัธุ์ของโคนมลกูผสมโฮลสไตน์ฟรีเช่ียนระดบัสำยเลือด
ตำ่งๆ ภำยใต้กำรเลีย้งดขูององค์กำรสง่เสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เก็บข้อมลูตัง้แตปี่พ.ศ. 2531-

2540 แบ่งกำรศกึษำเป็น 3 กลุม่ตำมพนัธุ์และระดบัสำยเลือด ได้แก่ โคลกูผสม HF ≥ 87.5% โคลกูผสม HF ≥ 

75% และโคลกูผสม HF ≥ 50% ข้อมลูที่ศกึษำได้แก่ ระยะกำรให้นม ระยะหยดุรีด ช่วงห่ำงกำรให้ลกู อตัรำกำร
ผสมติด อำยใุห้ลกูตวัแรก  

 

บทที่ 3  
วิธีการศึกษาวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศกึษำคือ โคนมท่ีเลีย้งในฟำร์มท่ีมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดีในพืน้ท่ี 21 จงัหวดั จ ำนวน 
4,460 ตวั 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอย่ำง คือ โคนมท่ีเลีย้งในฟำร์มท่ีมีกำรบริหำรจดักำรที่ดีในพืน้ท่ี 21 จงัหวดั ใช้สตูรในกำรค ำนวณ
ขนำดของกลุม่ตวัอย่ำงของทำโร่ ยำมำเน่ (ล้วนและองัคณำ, 2536 อ้ำงถงึ Yamane, 1967) ดงันี ้

สตูร n =    N 
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   1+Ne2 
เม่ือ n = ขนำดตวัอย่ำง 
 N = จ ำนวนประชำกร 
 e = ควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุม่ตวัอย่ำงท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิตติิ 0.05 
แทนคำ่ในสตูรได้ = 4,420 
  1 + 4,420(0.052) 
 = 367 ตวั 
 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนตวัอย่ำง เน่ืองจำกแตล่ะพืน้ท่ีมีจ ำนวนประชำกรไมเ่ท่ำกนัจงึใช้กำรเทียบสดัสว่น

จำกจ ำนวนประชำกรของแตล่ะพืน้ท่ี คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของประชำกรในพืน้ท่ีนัน้ๆ และใช้วิธีกำรสุม่ตวัอย่ำง
แบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) ดงัตำรำงท่ี 2 
 
 

ตารางที่ 2  จ ำนวนประชำกรและจ ำนวนตวัอย่ำงโคนมท่ีเลีย้งในฟำร์มท่ีมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี               
                  ปี 2556- 2557 

จงัหวดั 
ข้อมลูปี 2556-2557 

จ ำนวนประชำกร (ตวั) จ ำนวนตวัอยำ่ง (ตวั) 
สระบรีุ 500 42 
สพุรรณบรีุ 40 3 
ลพบรีุ 400 33 
จนัทบรีุ 200 17 
นครรำชสมีำ 600 50 
บรีุรัมย์ 100 8 
ศรีสะเกษ 100 8 
ชยัภมูิ 100 8 
ขอนแก่น 300 25 
เลย 40 3 
มหำสำรคำม 200 17 
เชียงใหม ่ 400 33 
เชียงรำย 200 17 
สโุขทยั 100 8 
พิจิตร 40 3 
เพชรบรูณ์ 100 8 
กำญจนบรีุ 300 25 
นครปฐม 200 17 
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เพชรบรีุ 200 17 
ประจวบคีรีขนัธ์ 300 25 
รวม 4,120 367 
 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำครัง้นี ้ได้แก่ แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรฟำร์มโดยมีตวัชีว้ดั

ด้ำนควำมสมบรูณ์พนัธุ์ และ กำรให้ผลผลิตตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เก็บข้อมลูเกษตรกรจำกแบบฟอร์มประเมินประสิทธิภำพกำรผลิตระหวำ่งเดือนพฤษภำคม 2556 – เดือน

พฤษภำคม 2557 (ระยะเวลำกำรศกึษำตัง้แต่เดือนมีนำคม 2556-กรกฎำคม 2557) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเครำะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ หำคำ่เฉลี่ยตวัชีว้ดัด้ำนควำมสมบรูณ์และผลผลิตในปี 2556-

2557 ได้แก ่ระยะคลอดถงึผสมติด จ ำนวนครัง้ผสม ระยะรีดนม และผลผลิตน ำ้นม ของฟำร์มโคนมในพืน้ท่ี 20 
จงัหวดั และใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ือกำรวิจยัในกำรเปรียบเทียบคำ่เฉลี่ยกบัเกณฑ์  

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 จำกกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมลูตำมแบบบันทึกประสิทธิภำพกำรจดักำรฟำร์มโคนม ประกอบด้วย 
ระยะคลอดถึงผสมติด จ ำนวนครัง้ในกำรผสม ระยะรีดนม และผลผลิตน ำ้นมท่ี 305 วนั ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
แสดงดงัตำรำงท่ี 3 และ 4 

ตารางที่ 3  ข้อมลูด้ำนควำมสมบรูณ์พนัธุ์และกำรให้ผลผลิตน ำ้นม ในปี 2556-2557 

ล ำดบัท่ี จงัหวดั ระยะคลอดถงึ
ผสมติด (วนั) 

จ ำนวนครัง้กำร
ผสม (ครัง้) 

ระยะรีดนม 
(วนั) 

ผลผลติน ำ้นมที่
305วนั(กก.) 

1 สระบรีุ 140.16 2.22 349.52 3,714.66 

2 สพุรรณบรีุ 129.62 1.67 224.53 3,361.67 

3 ลพบรีุ 137.94 2.37 274.90 3,966.78 
4 จนัทบรีุ 155.82 2.38 338.61 3,352.51 
5 นครรำชสมีำ 169.40 2.28 302.85 3,958.32 
6 บรีุรัมย์ 149.70 2.25 361.96 3,024.69 
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7 ศรีสะเกษ 130.09 2.06 282.46 4,296.16 
8 ชยัภมู ิ 142.98 3.06 295.92 3,979.41 
9 ขอนแก่น 148.45 1.95 324.55 4,164.74 
10 เลย 140.35 1.71 307.50 3,716.94 

11 มหำสำรคำม 146.20 2.09 283.16 4,613.48 

12 เชียงใหม ่ 151.45 1.90 356.63 3,815.94 

13 เชียงรำย 183.38 2.04 347.14 3,504.07 
14 สโุขทยั 157.83 2.00 333.17 3,219.36 

15 พิจิตร 57.13 1.56 264.13 3315.73 

16 เพชรบรูณ์ 176.43 2.95 342.14 3,076.02 

ล ำดบัท่ี จงัหวดั ระยะคลอดถงึ
ผสมติด (วนั) 

จ ำนวนครัง้กำร
ผสม (ครัง้) 

ระยะรีดนม 
(วนั) 

ผลผลติน ำ้นมที่
305วนั(กก.) 

17 กำญจนบรีุ 146.66 2.60 321.89 3,927.11 

18 นครปฐม 118.24 1.80 254.315 3,700.69 
19 เพชรบรีุ 241.53 3.35 428.28 3,337.95 

20 ประจวบคีรีขนัธ์ 115.35 1.92 235.22 4,093.34 

  คำ่เฉลีย่ 148.45 2.22 315.08 3,733.31 

 

 จำกตำรำงท่ี 3 แสดงข้อมลูควำมสมบรูณ์พนัธุ์ของโคนมและกำรให้ผลผลิตน ำ้นมของฟำร์มท่ีมีกำรบริหำร
จดักำรที่ดีในพืน้ท่ี 20 จงัหวดั ในปี 2556-2557 คำ่เฉลี่ยของระยะคลอดถึงผสมติด คือ 148.45 วนั จ ำนวนครัง้กำร
ผสม คือ  2.22 ครัง้ ระยะรีดนม คือ 315.08 วนั ผลผลิตน ำ้นมท่ี 305 วนั คือ 3,733.31 กิโลกรัม/ตวั/ช่วงกำรให้นม 
จังหวัดท่ีโคนมมีระยะคลอดถึงผสมติดดีกว่ำค่ำเฉลี่ย  (น้อยกว่ำ 148.45 วัน) มี 12 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี 
สพุรรณบุรี ลพบุรี ศรีสะเกษ ชยัภูมิ ขอนแก่น เลย มหำสำรคำม พิจิตร กำญจนบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขนัธ์ 
จงัหวดัโคนมมีจ ำนวนครัง้ในกำรผสมดีกว่ำค่ำเฉลี่ย (น้อยกว่ำ 2.22 ครัง้) มี 12 จงัหวดั ได้แก่ สระบุรี สพุรรณบุรี 
ศรีสะเกษ ขอนแก่น เลย มหำสำรคำม เชียงใหม่ เชียงรำย สโุขทยั พิจิตร นครปฐม และประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัท่ี
โคนมมีข้อมูลควำมสมบูรณ์พันธุ์ทัง้  2 ค่ำ ดีกว่ำมำตรฐำน มี 9 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ 
ขอนแก่น เลย มหำสำรคำม พิจิตร นครปฐม ประจวบคีรีขนัธ์ ผลกำรศกึษำข้อมลูระยะรีดนม พบวำ่ คำ่เฉลี่ยระยะ
รีดนมอยู่  จำกกำรศกึษำของสมเกียรติ และคณะ (2542) โคนมท่ีมีปัญหำด้ำนควำมสมบรูณ์พนัธุ์จะมีระยะคลอด
ถงึผสมติดนำนกวำ่ 365 วนั ผลกำรศกึษำในตำรำงท่ี 3 จงัหวดัท่ีมีระยะรีดนมมำกกวำ่ 365 วนั ได้แก่ เพชรบรีุ 
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 หำกใช้ข้อมูลจำกโครงกำรลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง  
(ตำรำงท่ี 1) ซึง่เป็นโครงกำรท่ีด ำเนินกำรในสหกรณ์/ศนูย์รวบรวมน ำ้นมน ำร่อง ฟำร์มโคนมท่ีเข้ำร่วมโครงกำรจะ
ได้รับค ำแนะน ำจำกทีมสตัวแพทย์/สตัวบำลจำกมหำวิทยำลยั ร่วมกบัเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมของสหกรณ์/ศนูย์รวบรวม
น ำ้นม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลีย้งโคนม เกณฑ์ของโครงกำรในปีท่ี 5-6 ระยะคลอดถึงผสมติดและปริมำณ
น ำ้นม คือ 140 วนั และ 4,500 กิโลกรัม/ช่วงกำรให้ให้นม ผลกำรเปรียบเทียบระหว่ำงเกณฑ์ของโครงกำรฯ และ
ข้อมลูจำกกำรวิจยันีแ้สดงดงัตำรำงท่ี 4  
ตารางที่ 4  ข้อมลูระยะคลอดถงึผสมติดและผลผลิตน ำ้นมท่ี 305 วนั เปรียบเทียบระหวำ่งเกณฑ์และ  
                 งำนวิจยันี ้ 

ข้อมลูที่ศกึษำ 
แหลง่ข้อมลู 

เกณฑ์* งำนวิจยันี ้
ระยะคลอดถงึผสมติด (วนั) 140 148.45ns 
ผลผลิตน ำ้นมท่ี 305 วนั (กก.) 4,500 3,733.31** 
หมายเหตุ: * เกณฑ์ท่ีก ำหนดในโครงกำรลดต้นทนุและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตโดยวิธีท่ีปฏิบตัิได้   
                    และเห็นผลจริง ปีท่ี 5-6 
                              ns หมำยถงึ ไมม่ีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ  
     ** หมำยถงึ แตกตำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) 
  

จำกตำรำงท่ี 4 เปรียบเทียบข้อมูลระยะคลอดถึงผสมติดและผลผลิตน ำ้นมท่ี 305 วนั ระหว่ำงเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดในโครงกำรลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตโดยวิธีท่ีปฏิบตัิได้และเห็นผลจริง  ปีท่ี 5-6 และข้อมูล
จำกกำรศกึษำครัง้นี ้ผลกำรเปรียบเทียบพบวำ่ ระยะคลอดถงึผสมติดท่ีได้จำกงำนวิจยันีแ้ละเกณฑ์ของโครงกำรฯ 
แตกต่ำงอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p>0.05) ในขณะท่ีผลผลิตน ำ้นมท่ี 305 วนั น้อยกว่ำเกณฑ์ของโครงกำรฯ 
อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) อย่ำงไรก็ตำมหำกเทียบกบัคำ่เฉลี่ยผลผลิตน ำ้นมดิบท่ีส ำรวจในปี 2556 โดย
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2557) ค่ำเฉลี่ยผลผลิตน ำ้นมดิบท่ี 305 วนัของประเทศไทยเท่ำกับ 3,751.50 
กิโลกรัม ซึ่งเมื่อวิเครำะห์ด้วยสถิติแล้วพบว่ำผลผลิตน ำ้นมจำกงำนวิจัยนีแ้ตกต่ำงอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ  
(p>0.05) 
  
ตารางที่ 5  คำ่เฉลี่ยข้อมลูควำมสมบรูณ์พนัธุ์ของแตล่ะงำนวิจยั 

แหลง่ข้อมลู N 
คำ่เฉลีย่ข้อมลูควำมสมบรูณ์พนัธุ์ 

ระยะคลอดถึงผสมติด จ ำนวนครัง้กำรผสม ระยะรีดนม 
งำนวิจยันี ้(2556-2557) 368 148.45 2.22 315.08 
สมเกียรติ และคณะ (2542) 187 190.43 1.44 282.61 
วีระศกัดิ์ และศร (2547) 6,125 131.62 1.87 - 
ชนิตำ และคณะ (2553) 262 188.46 2.60 355.19 
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 จำกตำรำงท่ี 5 เม่ือเปรียบเทียบข้อมลูควำมสมบรูณ์พนัธุ์ท่ีศกึษำใน 20 จงัหวดัของประเทศไทย ปี 2556-
2557 กบังำนวิจยัของสมเกียรติ และคณะ (2542) วีระศกัด์ิ และศร (2547) ชนิตำ และคณะ (2553) พบว่ำ ข้อมลู
ระยะคลอดถึงผสมติดของกำรศกึษำครัง้นี ้คือ 148.45 วนั น้อยกว่ำกำรศกึษำในงำนวิจยัอื่น ยกเว้นงำนวิจยัของ วี
ระศกัด์ิ และศร (2547)  ซึ่งศึกษำประสิทธิภำพกำรสืบพันธุ์ของโคนมในเขตภำคเหนือของประเทศไทย ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2543-2545 จ ำนวนครัง้กำรผสมติดของกำรศกึษำครัง้นี  ้คือ 2.22 ครัง้ มำกกว่ำงำนวิจยัอื่น ยกเว้นงำนวิจัย
ของชนิตำ และคณะ (2553) ซึ่งศึกษำสมรรถภำพระบบสืบพันธุ์โคนมของฟำร์มโคนมในเขตอ ำเภอโพธำรำม 
จงัหวดัรำชบุรี ในขณะท่ีระยะรีดนมของงำนวิจัยนี ้คือ 315.08 วนั ซึ่งมำกกว่ำงำนวิจัยของสมเกียรติ และคณะ 
(2542) แต่น้อยกว่ำงำนวิจยัของชนิตำ และคณะ (2553) ผลกำรศกึษำแสดงให้เห็นว่ำ ควำมสมบูรณ์พันธุ์ของโค
นมท่ีเลีย้งในฟำร์มท่ีมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดีมีกำรพฒันำควำมสมบูรณ์พนัธุ์  อย่ำงไรก็ตำมสภำพอำกำศท่ีแตกต่ำง
กนัในแตล่ะภมูิภำคอำจสง่ผลตอ่ควำมสมบรูณ์พนัธุ์และกำรให้ผลผลิตได้ 
 
 
 

 

 
 

   

 

    

         

         

         
 

   

 

   

 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         ภาพที่ 1  ข้อมลูควำมสมบรูณ์พนัธุ์และกำรให้ผลผลิตน ำ้นมของฟำร์มท่ีมีกำรบริหำรจดักำรที่ดี  
               ในปี 2556-2557 
หมำยเหต:ุ 1 หมำยถงึ ภำคกลำงและตะวนัออก ประกอบด้วย สระบรีุ สพุรรณบรีุ ลพบรีุ จนัทบรีุ 

2 หมำยถงึ ภำคตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย นครศรีธรรมรำช บรีุรัมย์ ศรีสะเกษ ชยัภมูิ     
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                 ขอนแก่น เลย มหำสำรคำม 
     3 หมำยถงึ ภำคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม ่เชียงรำย สโุขทยั พิจิตร เพชรบรูณ์ 
     4 หมำยถงึ ภำคตะวนัตก ประกอบด้วย กำญจนบรีุ นครปฐม เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ 
 

จำกภำพท่ี 1 จงัหวดัในภำคกลำงและตะวนัออกมีคำ่เฉลี่ยระยะคลอดถงึผสมติดและระยะรีดนมน้อย
ท่ีสดุ ในขณะท่ีจงัหวดัในภำคตะวนัตกมีคำ่เฉลี่ยระยะคลอดถงึผสมติดและจ ำนวนครัง้ในกำรผสมมำกท่ีสดุ 
จงัหวดัในภำคเหนือมีคำ่เฉลี่ยระยะรีดนมนำนท่ีสดุแตผ่ลผลิตน ำ้นมท่ี 305 วนัน้อยท่ีสดุ จงัหวดัในภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีคำ่เฉลี่ยผลผลิตน ำ้นมมำกท่ีสดุ 
 
 

 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
1. ข้อมลูควำมสมบรูณ์พนัธุ์และกำรให้ผลผลิตของโคนมท่ีเลีย้งในฟำร์มท่ีมีกำรบริหำรจดักำรที่ดีในพืน้ท่ี 20 
จงัหวดัของประเทศไทย มีระยะคลอดถงึผสมติดเฉลี่ย 148.45 วนั จ ำนวนครัง้ในกำรผสมติดเฉลี่ย 2.22 ครัง้ ระยะ
รีดนมเฉลี่ย 315.08 วนั และผลผลิตน ำ้นมเฉลี่ยที่ 305 วนั เท่ำกบั 3,733.31 กิโลกรัม  
2. ฟำร์มโคนมท่ีมีกำรบริหำรจดักำรที่ดีมีระดบัควำมสมบรูณ์พนัธุ์ด้ำนระยะคลอดถงึผสมติดอยู่ในเกณฑ์เม่ือ
เปรียบเทียบกบัมำตรฐำนของโครงกำรลดต้นทนุและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยวิธีท่ีปฏิบตัิได้และเห็นผลจริง 
แตผ่ลผลิตน ำ้นมต ่ำกวำ่เกณฑ์ของโครงกำรฯ อย่ำงไรก็ตำมผลผลิตน ำ้นมเฉลี่ยจำกงำนวิจยันีไ้มแ่ตกตำ่งจำก
คำ่เฉลี่ยของประเทศท่ีส ำรวจโดยส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  
 
ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรศกึษำครัง้นี ้แนวทำงกำรส่งเสริมกำรเลีย้งโคนมควรเน้นให้เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำถึงเกษตรกรมำกขึน้
และมีกำรติดตำมประสิทธิภำพกำรผลิตในฟำร์มนอกเหนือจำกกำรตรวจเย่ียมและให้ค ำแนะน ำ และอำจมีกำรวิจยั
ต่อยอดถึงควำมแตกต่ำงของพืน้ท่ีเลีย้งโคนมในแต่ละภูมิภำคต่อควำมสมบูรณ์พันธุ์และกำรให้ผลผลิตของโคนม 
เพ่ือมีแนวทำงกำรสง่เสริมกำรเลีย้งโคนมท่ีอำจมีควำมแตกตำ่งในแตล่ะภมูิภำค 
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การตดิตามการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตามโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมวล้านตัว 
ปี 2557 ในพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ปนดัดำ เนตรพดุซำ1   กิตติวดี โชติปรำยน1 

บทคัดย่อ 

  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 3 ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีปศุสัตว์ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  8 

จงัหวดัพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง ภำยใต้โครงกำรวำงแผนครอบครัวสนุขัแมวล้ำนตวั ปี 2557 โดยใช้

แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรรวบรวมข้อมูล จำกผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 42 รำย (ร้อยละ 52.5) ส่วน

ใหญ่มีต ำแหน่งนำยสัตวแพทย์ เพศชำย อำยุเฉลี่ย 37 ปี มีควำมเข้ำใจในหลักกำรและเหตุผล รวมถึงแผน

ด ำเนินงำนเป็นอย่ำงดี แต่เห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรให้บรรลตุำมเป้ำหมำยได้นัน้ค่อนข้ำงยำก เน่ืองจำกมีหลำย

ปัจจัยท่ีเข้ำมำมีส่วนเก่ียวข้องโดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กำรก ำหนดเป้ำหมำยท่ีสูงเกินไป ระยะเวลำปฏิบัติงำนท่ีน้อย

เกินไป กำรสนับสนุนงบประมำณ วสัดุวิทยำศำสตร์ วัสดุเวชภัณฑ์ รวมถึงกำรมีจ ำนวนบุคลำกรท่ีไม่เพียงพอ 

ดงันัน้ เพ่ือให้โครงกำรส ำเร็จตำมท่ีตัง้ไว้ได้จึงจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีต้องมีกำรปรับเปลี่ยนปัจจยัดงักล่ำวให้เหมำะสม

และสอดคล้องกนั  

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคัญ : กำรติดตำม        กำรปฏิบตัิงำน        เจ้ำหน้ำที่ปศสุตัว์        ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลำ่ง 

ทะเบียนผลงำนวิชำกำรเลขที ่: 57(2)-0116(3)-102 
1   ส ำนกังำนปศสุตัว์เขต 3 ต ำบลจอหอ อ ำเภอเมือง จงัหวดันครรำชสีมำ 30310 
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The DLD officials Performance Tracking of The Dog-Cat Families Planning Project 2014 in The 
Lower Northeastern Part of Thailand  

Panadda  Netpudsa1      Kittiwadee  Chotiprayon1          

Abstract 

The Third Regional of Livestock office tracked the performance of the DLD officials of The 

Dog-Cat Families Planning Project 2014, 8 provinces in the northeastern part of Thailand and the data 

were collected by the questionnaire from the 42 responders (52.5%). Almost of them were the 

veterinarians, male, averaged age 37 years old. They understood about the background and plan 

quite well but they thought the project was quite hard to achieve the goals because of the many of the 

relative facters, especially the over goals, the less time for the implementation, the less supported of 

the budget, the scientific material, the drugs including of the staff. Therefore, to achieved the project 

goals setting, it was very important to modificated the such facters to appropriate and consistent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:   DLD officials       Performance        Track          Northeastern part of Thailand 

Research No. 57(2)-0116(3)-102 
1   The Third Regional Livestock office, Joho Sub-district, Mueang District, Nakhonratchasrima Province 30310 
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ค าน า 

 โรคพิษสุนัขบ้ำเป็นโรคติดต่อจำกคนสู่สัตว์ท่ีมีควำมรุนแรงมำก ผู้ ป่วยเสียชีวิตทุกรำยเป็นผลมำจำก

อำกำรสมองและไขสนัหลงัอกัเสบ ผู้ ป่วยจะมีไข้ ปวดเมื่อยตำมเนือ้ตวั คนับริเวณรอยแผลท่ีถูกสตัว์กัด ต่อมำจะ

หงดุหงิด ตื่นเต้นไวต่อสิ่งเร้ำ (แสง เสียง ลม ฯลฯ) ม่ำนตำขยำย น ำ้ลำยไหลมำก กล้ำมเนือ้คอกระตกุเกร็งขณะท่ี

ผู้ ป่วยพยำยำมกลืนอำหำร หรือส ำลักเวลำดื่มน ำ้ ท ำให้เกิดอำกำร “กลัวน ำ้” เพ้อคลั่ง สลับกับอำกำรสงบ ชัก 

ระยะสดุท้ำยผู้ ป่วยจะเกิดอำกำรอมัพำต โดยแขนขำอ่อนแรง กรณีท่ีไม่ได้รับกำรรักษำ มกัป่วยอยู่ประมำณ 2-6 

วนั และเสียชีวิตเน่ืองจำกอมัพำตของกล้ำมเนือ้ระบบทำงเดินหำยใจ 

 ข้อมลูจำกองค์กำรอนำมยัโลก พบว่ำโรคพิษสนุขับ้ำยงัคงท ำให้มีผู้ เสียชีวิตปีละกวำ่ 55,000 คน และมกั

เป็นเด็กอำยุน้อยกว่ำ 15 ปี ถูกสนุัขกดั ส่วนใหญ่อำศยัอยู่ในทวีปเอเชียและแอฟริกำ ซึ่งโรคพิษสนุัขบ้ำเป็นโรคท่ี

พบในสตัว์ท่ีสำมำรถป้องกนัได้ด้วยกำรฉีดวคัซีน สตัว์พำหะท่ีคลกุคลีหรือเป็นสตัว์เลีย้งของมนษุย์  โดยเฉพำะสนุขั 

แมวและสตัว์ฟันแทะ เช่น กระตำ่ย หน ูกระรอก เป็นต้น ดงันัน้เพ่ือเป็นกำรรณรงค์ก ำจดัโรคพิษสนุขับ้ำโรคพิษสนุขั

บ้ำให้หมดไปจำกโลก องค์กำรอนำมยัโลก (WHO) และองค์กำรโรคระบำดสตัว์ระหว่ำงประเทศ (OIE) จึงร่วมมือ

กนัและท ำให้ปัญหำโรคพิษสนุขับ้ำเป็นปัญหำระดบัโลก ทุกประเทศสมำชิกจึงท ำข้อตกลงในกำรสร้ำงพืน้ท่ีปลอด

โรคพิษสุนัขบ้ำ และก ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไปจำกประเทศภำยในปี พ.ศ.2563 ซึ่งประเทศไทยได้ก ำหนด

นโยบำยกำรก ำจัดโรคพิษสุนขับ้ำให้หมดไปจำกประเทศไทยภำยในปี พ.ศ.2563 ถึงแม้ว่ำปัจจุบนัพบว่ำแนวโน้ม

กำรเกิดโรคพิษสุนัขบ้ำทัง้ในคนและสัตว์จะลดลงก็ตำม แต่ยังไม่สำมำรถก ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไปจำก

ประเทศได้ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจำกปัญหำกำรเพ่ิมประชำกรสุนัขแมว ซึ่งเป็นพำหะน ำโรคพิษสุนัขบ้ำท่ีส ำคัญ 

นอกจำกนีย้งัมีสนุขัแมวท่ีไม่มีเจ้ำของเป็นจ ำนวนมำก รวมทัง้สนุขัแมวท่ีเจ้ำของสตัว์ไมต้่องกำรและน ำมำปลอ่ยทิง้ 

ซึง่ยำกต่อกำรควบคุม  กรมปศุสตัว์พิจำรณำและเห็นว่ำ วิธีท่ีจะลดจ ำนวนสนุัขแมวท่ีได้ผลดีและยั่งยืน คือ กำร

ผ่ำตดัท ำหมนัถำวร จึงจัดท ำโครงกำรวำงแผนครอบครัวสนุัขแมวล้ำนตวั โดยเน้นกำรผ่ำตดัท ำหมนัสุนขัแมวทั่ว

ประเทศ   ในปี พ.ศ.2557-2558  

ส ำนักงำนปศุสตัว์เขต 3 รับผิดชอบจังหวดัในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงตอนล่ำง 8 จังหวดั มีเป้ำหมำย

ด ำเนินกำรผ่ำตดัท ำหมนัสนุขัแมว จ ำนวน 92,000 ตวั ในปีพ.ศ.2557   จึงวำงแผนและติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของ

เจ้ำหน้ำท่ีส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดัทุกจงัหวดั เพ่ือน ำผลท่ีได้มำปรับปรุงและพฒันำกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ

ในปีถดัไป 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ก ำหนดพืน้ท่ีและช่วงเวลำในกำรศึกษำ ได้แก่  จังหวดัชัยภูมิ, จังหวัดนครรำชสีมำ, จังหวดับุรีรัมย์, จังหวัด 

   สุรินทร์, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดยโสธร, จังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดอ ำนำจเจริญ ในช่วงระหว่ำง 

   เดือนกมุภำพนัธ์ ถงึเดือนมิถนุำยน 2557 

2. ออกแบบสอบถำมเพ่ือติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของเจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์ โดยแบ่งเป็น 3 สว่น ได้แก่ 

 สว่นท่ี 1    ข้อมลูทัว่ไป (เพศ  อำย ุ ต ำแหน่ง) 

 สว่นท่ี 2    ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินโครงกำรในด้ำนตำ่งๆ ใช้วิธีกำรแสดงควำมคิดเห็น 

                แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ  

      5  หมำยถงึ  ระดบัมำกท่ีสดุ  หรือปัญหำนัน้มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำน มำกกวำ่ร้อยละ 80 

      4  หมำยถงึ  ระดบัมำก        หรือปัญหำนัน้มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำน ร้อยละ 61-80 

      3  หมำยถงึ  ระดบัปำนกลำง หรือปัญหำนัน้มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำน ร้อยละ 41-60 

      2  หมำยถงึ  ระดบัน้อย       หรือปัญหำนัน้มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำน ร้อยละ 21-40 

      1  หมำยถงึ ระดบัน้อยท่ีสดุ  หรือปัญหำนัน้มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำน น้อยกวำ่ร้อยละ 20 

 สว่นท่ี 3    ข้อเสนอแนะ แบ่งเป็น 7 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนโครงกำร, งบประมำณ, วสัดอุปุกรณ์, บคุลำกร,  

               กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน, ด้ำนควำมร่วมมือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกำรติดตำม 

               ก ำกบัดแูล 

3. ตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของแบบสอบถำมโดยผู้ รู้และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรติดตำมงำน  

   จ ำนวน 3 ท่ำน 

4. แจกแบบสอบถำมแก่เจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงกำรขณะปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ีและรวบรวมข้อมลูที่ 

   ได้ทัง้หมด 

5. ตรวจสอบควำมถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู และวิเครำะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ และน ำเสนอข้อมลู 

   โดยใช้รูปภำพ ตำรำงประกอบค ำบรรยำย  ซึ่งมีกำรแบ่งระดับควำมคิดเห็นโดยใช้กำรก ำหนดเกณฑ์แปล 

   ควำมหมำยคำ่คะแนนเฉลี่ยควำมคิดเห็นท่ีมีตอ่กำรด ำเนินโครงกำรในด้ำนตำ่งๆ เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

  คำ่เฉลี่ย 4.51-5.00  เท่ำกบั  มำกท่ีสดุ 

  คำ่เฉลี่ย 3.51-4.50  เท่ำกบั  มำก  

  คำ่เฉลี่ย 2.51-3.50  เท่ำกบั  ปำนกลำง 

คำ่เฉลี่ย 1.51-2.50  เท่ำกบั  น้อย 

คำ่เฉลี่ย 1.00-1.50  เท่ำกบั  น้อยท่ีสดุ 

 



908 
 

 
 

และวิเครำะห์คำ่เบ่ียงเบนมำตรฐำน ประกอบคำ่เฉลี่ย โดย 

  คำ่เบ่ียงเบนมำตรฐำน น้อยกวำ่ 1 แสดงวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นคล้อยตำมกนั 

  คำ่เบ่ียงเบนมำตรฐำน เท่ำกบั   0 แสดงวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเหมือนกนั 

  คำ่เบ่ียงเบนมำตรฐำน มำกกวำ่ 1 แสดงวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นแตกตำ่งกนั 

6. สรุป วิจำรณ์และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษา 
 กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรวำงแผนครอบครัวสุนัขแมวล้ำนตัว  ประจ ำปี 2557 ใช้

แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำม เจ้ำหน้ำท่ีจำกส ำนักงำนปศุสตัว์จังหวดัทุกจงัหวดัในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

ตวัแทนตอบแบบสอบถำมจงัหวดัละ 10 รำย รวมเป็น 80 รำย ได้แบบสอบถำมคืน จ ำนวน 42 รำย คิดเป็นร้อยละ 

52.5 มีรำยละเอียดดงันี ้
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 42 รำยเป็นเพศชำย จ ำนวน 29 รำย คิดเป็นร้อยละ 69.05 เพศหญิง จ ำนวน 

13 รำย หรือร้อยละ 39.05 โดยผู้ตอบแบบสอบถำมมีอำยุเฉลี่ย 37 ปี อำยมุำกท่ีสดุ 55 ปี และน้อยท่ีสดุ 22 ปี เม่ือ

พิจำรณำกลุ่มอำยุพบว่ำ อำยุระหว่ำง 21-30 ปี มีจ ำนวนมำกท่ีสุด 16 รำยหรือร้อยละ 38.09 รองลงมำ คือ อำยุ

ระหวำ่ง 41-50 ปี จ ำนวน 12 รำย หรือร้อยละ 28.57 อำยุระหวำ่ง 31-40 ปี จ ำนวน 8 รำย หรือร้อยละ 19.05 และ

อำยุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป จ ำนวน 6 รำยหรือร้อยละ 14.29 ตำมล ำดับ ซึ่งเจ้ำหน้ำท่ีปศุสตัว์ท่ีตอบแบบสอบถำมมี

ต ำแหน่งนำยสตัวแพทย์มำกท่ีสดุ จ ำนวน 16 รำย คิดเป็นร้อยละ 38.09 รองลงมำ คือ ต ำแหน่งเจ้ำพนกังำนสตัว

บำล จ ำนวน 15 รำย คิดเป็นร้อยละ 35.71 ต ำแหน่งสัตวแพทย์ จ ำนวน 10 รำย คิดเป็นร้อยละ 23.81 และ

ต ำแหน่งปศสุตัว์ต ำบล จ ำนวน 1 รำยคิดเป็นร้อยละ 2.38 ตำมล ำดบั (รูปท่ี 1) 
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รูปที่ 1    จ ำนวนและร้อยละ เพศ อำยแุละต ำแหนง่ของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ส่วนที่ 2   ความคดิเหน็เกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯในด้านต่างๆ 
 ควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินโครงกำรวำงแผนครอบครัวสุนัขแมวล้ำนตัว  ประจ ำปี  2557 

ประกอบด้วย 7 ด้ำน ได้แก่ 

1. ด้านโครงการ    ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ จ ำนวน 20 รำยหรือร้อยละ 47.62 คิดว่ำตนเองมีควำมเข้ำใจ

ในหลกักำรและเหตผุลของโครงกำรในระดบัมำก ควำมเข้ำใจในวตัถปุระสงค์ของโครงกำร ระดบัมำกท่ีสดุ จ ำนวน 

18 รำย หรือร้อยละ 42.86 เข้ำใจในแผนกำรปฏิบตัิงำนตำมโครงกำรฯของหน่วยงำนท่ีตนเองสงักัดในระดบัมำก

ท่ีสุด จ ำนวน 16 รำย หรือร้อยละ 38.1 และมีควำมเห็นว่ำโครงกำรนีส้ำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ได้ในระดบัมำก 

จ ำนวน 15 รำยหรือร้อยละ 35.71 รวมทัง้เห็นว่ำเป้ำหมำยกำรผ่ำตัดท ำหมันสุนัขแมว และระยะเวลำด ำเนิน

โครงกำรฯมีควำมเหมำะสมในระดบัปำนกลำง จ ำนวน 13 รำย หรือร้อยละ 30.95 และ จ ำนวน 14 รำยหรือร้อยละ 

33.33 ตำมล ำดบั 

2. ด้านงบประมาณ   ผู้ตอบแบบสอบถำมสว่นมำกมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรสนบัสนุนงบประมำณจำกกรมปศุ

สตัว์ว่ำมีควำมเหมำะสมในระดบัปำนกลำง จ ำนวน 19 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 45.24 รองลงมำอยู่ในระดบัน้อย 

จ ำนวน 12 รำย หรือร้อยละ 28.57 

 3. ด้านวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์    ผู้ตอบแบบสอบถำมสว่นใหญ่มีควำมคิดเห็นในส่วนของจ ำนวน

และระยะเวลำท่ีได้รับจดัสรรวสัดฯุอยู่ในระดบัปำนกลำง จ ำนวน 15 รำย หรือร้อยละ 35.71 ขณะท่ีคณุภำพของ

วสัดุฯท่ีได้รับอยู่ในระดับมำก จ ำนวน 15 รำย หรือร้อยละ 35.71 แต่เมื่อพิจำรณำเก่ียวกับควำมตรงต่อควำม

ต้องกำรใช้วสัดุฯ และกำรสูญเสียวสัดฯุ เมื่อเทียบกับผลงำนท่ีได้รับ พบว่ำส่วนใหญ่มีควำมเห็นอยู่ในระดบัปำน

กลำง จ ำนวน 18 รำย หรือร้อยละ 42.86 และจ ำนวน 20 รำย หรือร้อยละ 47.62 ตำมล ำดบั และวสัดุอุปกรณ์มี

กำรสญูหำยอยู่ในระดบัน้อย จ ำนวน 16 รำย หรือร้อยละ 38.10 

4. ด้านบุคลากร    ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัจ ำนวนบุคลำกรมีควำมเหมำะสมอยู่ใน

ระดบัปำนกลำง จ ำนวน 16 รำย หรือร้อยละ 38.1 และมีควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำรผ่ำตดัท ำหมนั อยู่ในระดบัมำก 

จ ำนวน 19 รำย หรือร้อยละ 45.24  
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5. ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน   ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นเป็นส่วนใหญ่ว่ำกำรรำยงำนผลกำร

ปฏิบตัิงำนมีควำมเหมำะสมระดบัปำนกลำง จ ำนวน 19 รำย หรือร้อยละ 45.24 

6. ด้านความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำกำรให้

ควำมร่วมมือในกำรประชำสมัพนัธ์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอยู่ในระดบัมำก จ ำนวน 17 รำยหรือคิดเป็นร้อย

ละ 40.48 และกำรได้รับกำรสนบัสนนุงบประมำณอยู่ในระดบัมำก จ ำนวน 14 รำยหรือคิดเป็น 33.33 

7. ด้านปัญหาที่พบหลังการผ่าตัด   ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมเห็นวำ่ปัญหำท่ีพบหลงักำรผ่ำตดัท ำ

หมนัอยู่ในระดบัน้อย จ ำนวน 15 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 35.71 
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ตารางที่ 1   ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินโครงกำรวำงแผนครอบครัวสนุขัแมวล้ำนตวั ประจ ำปี 2557 

ปัญหาอุปสรรค 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

X sd 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. โครงการ             

1.1 ท่ำนเข้ำใจหลกักำรและเหตผุลของโครงกำร 15 35.71 20 47.62 7 16.67 0 0.00 0 0.00 4.19 0.71 

1.2 ท่ำนเข้ำใจวตัถปุระสงค์ของโครงกำร 18 42.86 16 38.10 8 19.05 0 0.00 0 0.00 4.24 0.76 

1.3 ท่ำนเข้ำใจในแผนกำรปฏิบติังำนตำมโครงกำรฯ 16 38.10 15 35.71 11 26.19 0 0.00 0 0.00 4.12 0.80 

1.4 กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ 6 14.29 15 35.71 14 33.33 6 14.29 1 2.38 3.45 0.99 
1.5 เป้ำหมำยผ่ำตดัท ำหมนัสนุขัแมวมีควำมเหมำะสม 4 9.52 10 23.81 13 30.95 10 23.81 5 11.90 2.95 1.17 

1.6 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรฯมีควำมเหมำะสม 3 7.14 12 28.57 14 33.33 9 21.43 4 9.52 3.02 1.09 
2. งบประมาณสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์มีความเหมาะสม 1 2.38 3 7.14 19 45.24 12 28.57 7 16.67 2.50 0.94 
3. วัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์             

3.1 จ ำนวนวสัดฯุท่ีได้รับมีควำมเหมำะสม 4 9.52 12 28.57 15 35.71 9 21.43 2 4.76 3.17 1.03 

3.2 คณุภำพวสัดฯุท่ีได้รับมีควำมเหมำะสม 2 4.76 15 35.71 12 28.57 8 19.05 5 11.90 3.02 1.12 
3.3 ระยะเวลำท่ีได้รับวสัดฯุมีควำมเหมำะสม 4 9.52 12 28.57 15 35.71 10 23.81 1 2.38 3.12 0.99 

3.4 วสัดฯุท่ีได้รับตรงตำมควำมต้องกำร 5 11.90 12 28.57 18 42.86 4 9.52 3 7.14 3.29 1.04 

3.5 กำรสญูเสียวสัด ุเวชภณัฑ์เมื่อเทียบกบัผลงำนท่ีได้รับ 2 4.76 10 23.81 20 47.62 7 16.67 3 7.14 3.02 0.95 
3.6 วสัดอุปุกรณ์มีกำรสญูหำย 1 2.38 6 14.29 9 21.43 16 38.10 10 23.81 2.33 1.07 
4. บุคลากร             

4.1 จ ำนวนบคุลำกรเพียงพอ 4 9.52 6 14.29 16 38.10 8 19.05 8 19.05 2.76 1.21 

4.2 บคุลำกรมีควำมช ำนำญในกำรผ่ำตดัท ำหมนั 7 16.67 19 45.24 16 38.10 0 0.00 0 0.00 3.79 0.72 
5. การรายงานผลการด าเนินงานมีความเหมาะสม 4 9.52 15 35.71 19 45.24 4 9.52 0 0.00 3.45 0.80 
6. ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
6.1 กำรประชำสมัพนัธ์ 7 16.67 17 40.48 14 33.33 3 7.14 1 2.38 3.62 0.94 

6.2 กำรสนบัสนนุงบประมำณ 3 7.14 14 33.33 10 23.81 5 11.90 10 23.81 2.88 1.31 
7. ปัญหาท่ีพบหลังการผ่าตัดท าหมัน เช่น แผลแตก แผลติดเชือ้ ฯลฯ 1 2.38 3 7.14 9 21.43 15 35.71 14 33.33 2.10 1.03 
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ส่วนที่ 3     ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ ตอบแบบสอบถำมทัง้หมด 42 รำย ให้ข้อเสนอแนะ จ ำนวน 36 รำย หรือร้อยละ 85.71 และไม่ได้ให้

ข้อเสนอแนะ จ ำนวน 6 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยแสดงจ ำนวนผู้แสดงควำมคิดเห็นแต่ละด้ำนตำมตำรำงท่ี 2 

ซึง่มีผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นด้ำนบุคลำกรมำกท่ีสดุ จ ำนวน 32 รำย (ร้อยละ 76.19) รองลงมำ คือ ด้ำน

งบประมำณและด้ำนกำรสนับสนุนวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 31 รำย (ร้อยละ 73.81 ด้ำนควำม

ร่วมมือขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ ำนวน 30 รำย (ร้อยละ 71.43) ด้ำนโครงกำร จ ำนวน 28 รำย (ร้อยละ 66.67) 

และด้ำนกำรก ำกบั ติดตำมและกำรประเมินผล จ ำนวน 21 รำย (ร้อยละ 50)  

ตารางที่ 2   จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมตำมข้อเสนอแนะในแตล่ะด้ำน 

ข้อเสนอแนะ 
เสนอแนะ ไม่เสนอแนะ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้ำนโครงกำร (รูปแบบ แผน ระยะเวลำ เป้ำหมำย) 28 66.67 14 33.33 
2. ด้ำนงบประมำณ 31 73.81 11 26.19 
3. ด้ำนกำรสนบัสนนุเวชภณัฑ์และวสัดวุิทยำศำสตร์ 31 73.81 11 26.19 

4. ด้ำนบคุลำกร 32 76.19 10 23.81 

5. ด้ำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน 14 33.33 28 66.67 

6. ด้ำนควำมร่วมมือจำกองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 30 71.43 12 28.57 

7. ด้ำนกำรก ำกบั ติดตำมและกำรประเมินผล 21 50.00 21 50.00 

 รำยละเอียดกำรให้ข้อเสนอแนะพบว่ำด้ำนโครงกำร ผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีเสนอแนะข้อคิดเห็นส่วนใหญ่มี

ควำมเห็นวำ่เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนสนุขัแมวท่ีต้องผ่ำตดัท ำหมนั) สงูเกินไป ควรปรับลดลงมำตำมทรัพยำกร

ท่ีมีอยู่ในหน่วยงำนหรือตำมท่ีได้รับสนับสนุนจำกกรมปศุสัตว์  จ ำนวน 19 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 67.86 ของผู้

เสนอแนะทัง้หมด  

ด้ำนงบประมำณท่ีได้รับกำรสนบัสนุนจำกกรมปศสุตัว์ ผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีเสนอแนะ จ ำนวน 31 รำย ทกุคน

มีควำมเห็นตรงกนัว่ำงบประมำณท่ีสนบัสนุนยงัไม่เพียงพอ เห็นควรให้มีกำรปรับเพ่ิมโดยเฉพำะงบประมำณในส่วนท่ี

ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดัและส ำนกังำนปศสุตัว์อ ำเภอสำมำรถน ำมำบริหำรจดักำรได้  

 ด้ำนกำรสนบัสนุนวสัดเุวชภณัฑ์และวสัดวิุทยำศำสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีมีข้อเสนอแนะในด้ำนนี ้จ ำนวน 

21 รำยหรือร้อยละ 67.74 เห็นว่ำได้รับสนับสนุนน้อยไม่สอดคล้องกับเป้ำหมำยท่ีได้รับมำ ส่วนด้ำนบุคลำกร เห็นว่ำมี

จ ำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนท่ีสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ จ ำนวน 29 รำยหรือร้อยละ 90.63 โดยทัง้สอง

ด้ำนได้รับข้อเสนอแนะวำ่ควรให้กำรสนบัสนนุในพืน้ท่ีให้เหมำะสมกบัประมำณงำนในพืน้ท่ี 
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 ด้ำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 13 รำย จำกทัง้หมด 14 รำย หรือคิดเป็นร้อย

ละ 92.86 เสนอว่ำกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในพืน้ท่ีควรรำยงำนผลตำมควำมเป็นจริง  เพ่ือให้สำมำรถน ำไป

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของโครงกำรฯได้อย่ำงถกูต้อง  

 ด้ำนควำมร่วมมือขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 18 รำย จำกผู้ เสนอแนะทัง้หมด 

30 รำย หรือร้อยละ 60 เห็นวำ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ในขณะท่ีมี จ ำนวน 12 รำย หรือ

ร้อยละ 40 ท่ีเห็นว่ำได้รับควำมร่วมมือเป็นบำงส่วน จึงเสนอว่ำกำรชีแ้จงแผนหรือโครงกำรแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีต้องมีกำรประสำนควำมร่วมมือล่วงหน้ำก่อนโครงกำรฯจะด ำเนินไป เน่ืองจำกควำมร่วมมือใน

บำงเร่ือง เช่น งบประมำณท่ีสนบัสนนุจ ำเป็นต้องใช้เวลำหรือคณะบคุคลขององค์กรในกำรตดัสินใจ เป็นต้น 

 ด้ำนกำรติดตำม ก ำกบัดูแลกำรปฏิบัติงำน ผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีเสนอแนะส่วนใหญ่ จ ำนวน 14 รำย จำกผู้

เสนอทัง้หมด 21 รำยคิดเป็นร้อยละ 66.67 ต้องกำรให้กำรติดตำม ก ำกบัดแูลจำกหน่วยงำนระดบับนติดตำมให้เป็นไป

ตำมรูปแบบหรือแผนท่ีก ำหนด 

ตารางที่ 3 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมตำมข้อเสนอแนะหรือพบปัญหำในแตล่ะด้ำน 
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านโครงการ (รูปแบบ แผน ระยะเวลา เป้าหมาย) 28 66.67 
1.1 เป้ำหมำยด ำเนินกำรสงูเกินไป  19 67.86 
1.2 แผนด ำเนินโครงกำรมีระยะติดตอ่กนันำนเกินไป 14 50.00 
1.3 รูปแบบกำรด ำเนินงำนของแต่จังหวดัมีควำมแตกต่ำงกัน เช่น กำรเตรียม
บคุลำกรรองรับกำรผ่ำตดัท ำหมนัในแตล่ะขัน้ตอนที่ต่ำงกนัท ำให้เกิดควำมลำ่ช้ำ
หรือขำดระบบท่ีชดัเจน 

2 7.14 

1.4 อยำกให้ด ำเนินงำนท่ีตรงตำมแผนและระยะเวลำที่ก ำหนด 1 3.57 
1.5 อยำกให้มีกำรแจ้งแผนและโครงกำรก่อนลว่งหน้ำเพื่อให้มีเวลำเตรียมงำนที่
เหมำะสม 

1 3.57 

2. ด้านงบประมาณ 31 73.81 
2.1 งบประมำณไมเ่พียงพอ 31 73.81 

3. ด้านการสนับสนุนเวชภณัฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ 31 73.81 

3.1 มีจ ำนวนน้อยไมส่อดคล้องกบัเป้ำหมำย 21 67.74 

3.2 ไมม่ีคณุภำพ 8 25.81 

3.3 กำรจดัสรรวสัดลุำ่ช้ำ 2 6.45 

3.4 ไมค่รอบคลมุและสอดคล้องกบัควำมต้องกำร 9 29.03 
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**ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคดิเหน็ได้มากกว่า 1 ข้อ 

ตารางที่ 3 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีมีข้อเสนอแนะหรือพบปัญหำในแตล่ะด้ำน (ตอ่) 

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบ จ านวน ร้อยละ 

4. ด้านบุคลากร 32 76.19 

4.1 ขำดควำมช ำนำญ 3 9.37 

4.2 มีจ ำนวนน้อย 29 90.63 

5. ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน 14 33.33 

5.1 ให้รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมควำมเป็นจริง 13 92.86 

5.2 ให้มีกำรรำยงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 1 7.14 

6. ด้านความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 71.43 

6.1 ได้รับควำมร่วมมือเป็นอยำ่งดี 18 60.00 

6.2 ได้รับควำมร่วมมือบำงสว่น 12 40.00 

7. ด้านการก ากับ ติดตามและการประเมินผล 21 50.00 

7.1 กำรติดตำมดแูลจำกหนว่ยงำนระดบับนยงัไมด่ีเทำ่ที่ควร 3 14.29 

7.2 อยำกให้มีกำรติดตำมผลหลงักำรผำ่ตดัท ำหมนั 2 9.52 

7.3 อยำกให้มีกำรติดตำมงำนตำมแผนท่ีก ำหนด 14 66.67 

7.4 อยำกให้รูปแบบกำรติดตำมงำนเน้นท่ีคณุภำพงำนมำกกวำ่ปริมำณ 2 9.52 

**ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเหน็ได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

วิจารณ์ 

กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีปศุสัตว์ภำยใต้โครงกำรวำงแผนครอบครัวสุนัขแมวล้ำนตัว  

ประจ ำปี 2557 ผู้ตอบแบบสอบถำมสว่นใหญ่มีต ำแหน่งนำยสตัวแพทย์ กำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน

โครงกำรพบวำ่ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเข้ำใจในหลกักำรและเหตผุล วตัถปุระสงค์ รวมถึงแผนกำรปฏิบตัิงำนตำม

โครงกำรฯ ในระดบัมำก  และคิดวำ่กำรด ำเนินโครงกำรนีส้ำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ในระดบัปำนกลำง เน่ืองจำกกำร

ตัง้เป้ำหมำยท่ีสงูเกินไป ไมส่อดคล้องกบัก ำลงัเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบตัิงำนในพืน้ท่ี และระยะเวลำท่ีก ำหนด 
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ส ำหรับกำรสนบัสนนุงบประมำณจำกกรมปศสุตัว์ผู้ตอบแบบสอบถำมสว่นใหญ่คิดเห็นในแนวทำงเดียวกนัว่ำ

ได้รับสนบัสนนุในระดบัน้อย โดยเห็นวำ่ควรเพ่ิมเติมงบประมำณ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น 

คำ่น ำ้มนัเชือ้เพลิง หรือเบีย้เลีย้งคำ่ตอบแทนเพ่ือขวญัก ำลงัใจของผู้ปฏิบตัิงำน รวมทัง้กำรให้ส ำนกังำนปศสุตัว์อ ำเภอ

สำมำรถบริหำรงบประมำณได้ เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรบริหำรจดักำรในพืน้ท่ี 

ด้ำนกำรสนบัสนนุวสัดวิุทยำศำสตร์และวสัดเุวชภณัฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถำมสว่นใหญ่มีควำมเห็นท่ีแตกต่ำงกนั  

ในเร่ืองของจ ำนวนวสัดุท่ีได้รับ คุณภำพวสัดุ และควำมตรงตำมควำมต้องกำร แต่เร่ืองกำรสูญหำยของวสัดุอุปกรณ์ 

ระยะเวลำท่ีได้รับจัดสรรวสัดุและกำรสูญเสียวสัดุเมื่อเทียบกับผลงำนท่ีได้รับ  มีควำมเห็นท่ีคล้ำยกัน คือเห็นว่ำกำร

สนบัสนุนวสัดฯุมีควำมส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนท่ีตรงตำมเป้ำหมำยและระยะเวลำท่ีก ำหนด กลำ่วคือ กำรจดัสรร

ท่ีล่ำช้ำ มีส่วนอย่ำงย่ิงท่ีท ำให้ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนและไม่ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้  

ส ำหรับคุณภำพของวัสดุมีผลในแง่ของกำรสูญเสียขณะปฏิบัติงำน ท ำให้วสัดุไม่เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงำนให้ได้ตำม

เป้ำหมำย  แตห่ำกวสัดฯุท่ีได้รับจดัสรรไมต่รงตำมควำมต้องกำร แตเ่ป็นวสัดฯุหลกัในกำรปฏิบตัิงำนและมีจ ำนวนท่ีมำก

พอ ก็สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้  

ทำงด้ำนบุคลำกรผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบตัิงำนด้ำนกำรผ่ำตดัท ำหมนัมีควำมช ำนำญไม่

แตกต่ำงกนั แต่ยงัคงมีควำมเห็นท่ีต่ำงกนับ้ำงในเร่ืองจ ำนวนของบุคลำกร ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบักำรบริหำรจดักำรของแต่ละ

ส ำนักงำนปศุสตัว์จงัหวดั กำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรในแต่ละหน้ำท่ีเพ่ือควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน เช่น 

กำรลงทะเบียน กำรเตรียมตวัสตัว์ก่อนผ่ำตดั กำรวำงยำสลบ สตัวแพทย์ผู้ผ่ำตดั ผู้ ช่วยสตัวแพทย์ กำรดูแลสตัว์หลงั

ผ่ำตดัและกำรแนะน ำเจ้ำของสตัว์หลงัผ่ำตดั กำรเตรียมควำมพร้อมของบคุลำกรท่ีดีและเหมำะสมในทกุหน้ำท่ี จะท ำให้

สำมำรถปฏิบตัิงำนด้วยควำมรวดเร็วและเรียบร้อย 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นไม่ต่ำงกนัวำ่ กำรรำยงำนผลกำร

ปฏิบตัิงำนควรรำยงำนอย่ำงต่อเน่ืองและตำมควำมเป็นจริง เพ่ือให้สำมำรถประเมินผลโครงกำรฯ ตำมข้อเท็จจริง อีกทัง้

เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงกำรด ำเนินโครงกำรในปี 2558 ท่ีมีควำมเหมำะสมในแตล่ะพืน้ท่ีตอ่ไป 

ด้ำนควำมร่วมมือจำกองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นท่ีตรงกนั คือ ได้รับควำม

มือเป็นอย่ำงดีในเร่ืองของกำรประชำสมัพนัธ์ ส่วนกำรสนบัสนุนงบประมำณของท้องถ่ินอยู่ในระดบัปำนกลำง   ผู้ตอบ

แบบสอบถำมเห็นว่ำ กำรได้รับสนบัสนุนกำรด ำเนินโครงกำรฯจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีต้องมี

กำรประสำนลว่งหน้ำก่อนด ำเนินโครงกำรฯ โดยเฉพำะเร่ืองกำรขอสนบัสนนุงบประมำณ  
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ปัญหำท่ีพบหลงักำรผ่ำตดัท ำหมนั ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นท่ีต่ำงกนัไป แตส่่วนใหญ่เห็นว่ำไมค่่อย

พบปัญหำหลงักำรผ่ำตดั แตม่ีข้อเสนอแนะเร่ืองของกำรติดตำมผลหลงักำรผ่ำตดัท ำหมนั ควรมีรูปแบบท่ีชดัเจน รวมถึง

กำรสนบัสนนุเวชภณัฑ์เพ่ิมเติมกรณีท่ีพบปัญหำภำยหลงักำรผ่ำตดัท ำหมนัด้วย 

 

สรุป 

 โครงกำรวำงแผนครอบครัวสุนัขแมวล้ำนตวั ก ำหนดระยะด ำเนินกำรระหว่ำงปี 2557-2558 มีหลักกำรและ

เหตผุลของโครงกำรฯท่ีเหมำะสม เพ่ือเป็นกำรลดจ ำนวนสตัว์พำหะน ำโรคพิษสนุขับ้ำ ลดจ ำนวนสนุขัจรจดัและปัญหำ

กำรลักลอบค้ำสุนัขไปยังประเทศเพ่ือนบ้ำน รวมทัง้มีเป้ำหมำยส ำคัญ คือ กำรก ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไปจำก

ประเทศไทยภำยในปี พ.ศ.2563 แต่เม่ือพิจำรณำในด้ำนต่ำงๆ แล้วพบวำ่ ยงัไมม่ีควำมเหมำะสมเท่ำท่ีควร โดยเฉพำะ 

เป้ำหมำยด ำเนินกำรท่ีสูงเกินไป (จ ำนวนสุนัขแมวท่ีต้องผ่ำตัดท ำหมัน) ซึ่งไม่สอดคล้องกับระยะเวลำปฏิบัติงำน 

งบประมำณ กำรจดัสรรวสัดวิุทยำศำสตร์ วสัดเุวชภณัฑ์ ท่ีส ำคญัคือจ ำนวนบุคลำกรที่มีอยู่ ดงันัน้ กำรด ำเนินงำนในปี 

2558 จึงจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีต้องปรับปรุงในทุกๆด้ำนท่ีเก่ียวข้องให้เหมำะสม เพ่ือน ำไปสู่กำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรบรรลุ

เป้ำหมำยได้ตำมท่ีตัง้ไว้  

 

ข้อเสนอแนะ 

 กำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของเจ้ำหน้ำท่ีปศสุตัว์ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ นัน้จ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีต้อง

มีกำรติดตำมควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรร่วมด้วย เพ่ือประกอบกำรประเมินโครงกำรฯทัง้ในส่วนของภำพรวม

โครงกำรฯและในแตล่ะพืน้ท่ี เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินโครงกำรท่ีเหมำะสมตอ่ไป 

กิตตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคณุเจ้ำหน้ำท่ีกลุม่พฒันำสขุภำพสตัว์ ส ำนกังำนปศสุตัว์จงัหวดัทกุจงัหวดัในพืน้ท่ีส ำนกังำน    ปศสุตัว์

เขต 3 ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตอบแบบสอบถำมและให้ข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินโครงกำรวำงแผนครอบครัวสนุขั

แมวล้ำนตวั  

 

 

 เอกสารอ้างอิง 
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คณะท างานการจัดงานประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2559 

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการปศุสตัว์แห่งชาติ 

(1) นำยอยทุธ์  หรินทรำนนท์ อธิบดีกรมปศสุตัว์ ประธำนกรรมกำร 

(2) นำยสรวิศ ธำนีโต รองอธิบดีกรมปศสุตัว์ รองประธำน 

(3) นำงจรีุรัตน์  แสนโภชน์ หวัหน้ำกลุม่พฒันำวิชำกำรปศสุตัว์ กรรมกำร 

(4) นำยเชำวฤทธ์ิ  บญุมำทิต ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน กรรมกำร 

(5) นำงเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั กรรมกำร 

(6) นำยพนม มศีิริพนัธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร 

(7) นำยสมบญุ หลมิวฒันำ ปศสุตัว์เขต ๓ กรรมกำร 

(8)    นำยพศวีร์ สมใจ ปศสุตัว์จงัหวดันครรำชสมีำ กรรมกำร 

(9) นำยทศพร ศรีศกัดิ ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัพฒันำพนัธุ์สตัว์ กรรมกำร 

(10) นำยปรีชำ วงษ์วจิำรณ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัสขุภำพสตัว์แหง่ชำติ กรรมกำร 

(11) นำยประภำส ภิญโญชีพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัควบคมุ ป้องกนั  

และบ ำบดัโรคสตัว์ 

กรรมกำร 

(12) นำยไพโรจน์ ธ ำรงโอภำส ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจสอบคณุภำพสนิค้ำ

ปศสุตัว์ 

กรรมกำร 

 

(13) นำยนิเทศ เลศิลมิชลำลยั ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ กรรมกำร 

(14) นำยณรงค์ เลีย้งเจริญ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำร

ผลติปศสุตัว์ 

กรรมกำร 

(15) นำยสมชวน   รัตนมงัคลำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัพฒันำระบบ 

และรับรองมำตรฐำนสนิค้ำปศสุตัว์ 

กรรมกำร 

(16) นำยอวยชยั ชยัยทุโธ ผู้อ ำนวยกำรกองสง่เสริมและ 

พฒันำกำรปศสุตัว์ 

กรรมกำร 

(17) นำงเรืองสรีุย์ วงษ์ทองสำลี ผู้อ ำนวยกำรกองงำนพระรำชด ำริ 

และกิจกรรมพเิศษ 

กรรมกำร 

 

(18) นำยเศรษฐเกียรติ กระจ่ำงวงษ์ เลขำนกุำรกรม กรรมกำร 

(19) นำยธนบดี รอดสม ผู้อ ำนวยกำรกองควบคมุอำหำรและยำสตัว์ กรรมกำร 

(20) นำยกมล  ริมศีรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัพฒันำอำหำรสตัว์ กรรมกำร 

(21) นำยสนุทร  รัตนจ ำรูญ ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสือ่สำร 

กรรมกำร 



 
 

 
 

(22) นำยทวีสฎิฐ์  บญุญำภิบำล หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร กรรมกำร 

(23) นำยประสทิธ์ิ ชยัทวีทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรกองควำมร่วมมือด้ำนกำรปศสุตัว์

ระหวำ่งประเทศ 

กรรมกำร 

(24) นำงสำวจนัทกำนต์  อรณนนัท์ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนวิเครำะห์อำหำรสตัว์ กรรมกำรและเลขำนกุำร 

(25) นำยคณณฏัฐ์ บณุณ์มัง่มีปภำ นำยสตัวแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนกุำร 
 

ก. คณะท างานฝ่ายจัดการงบประมาณ 

(1) นำงสำวพชัมน  เจริญสวสัดิ ์ นกัวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนคณะท ำงำน 

(2) นำงมณัฑนำ จินตกำนนท์ นกัวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

(3) นำงสำวสเุมตตำ  ตำมธรรม เจ้ำพนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน คณะท ำงำนและเลขำนกุำร 
 

ข. คณะท างานฝ่ายจัดสถานที่ ที่พัก และอาหาร 

(1) นำยนิเทศ  เลศิลมิชลำลยั ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์ ประธำนคณะท ำงำน 

(2) นำยอิทธิพล  เผำ่ไพศำล ผู้ อ ำนวยกำรวิจัยและพัฒนำอำหำรสัต ว์
นครรำชสมีำ 

คณะท ำงำน 

(3) นำยวิชยั  ทิพย์วงค์ ผู้อ ำนวยกำรวจิยัและบ ำรุงพนัธุ์สตัว์
นครรำชสมีำ 

คณะท ำงำน 

(4) นำยมำโนชญ์  วงศ์แวว นำยสตัวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

(5) นำยรัฐวิทย์  สวุรรณศรี ปศสุตัว์อ ำเภอปำกช่อง คณะท ำงำน 

(6) นำยวชัรินทร์  หินออ่น นำยสตัวแพทย์ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

(7) นำยบณัฑิต  มีโชคสม เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ๓ คณะท ำงำน 
(8) นำยทพัห์ กำญจนำ นกัประชำสมัพนัธ์ คณะท ำงำน 
(9) นำงสำวมะลสิำ  พรมสำขำ นกัวิชำกำรสง่เสริมกำรตลำด คณะท ำงำน 
(10) นำยไตรรงค์ เมนะรุจิ นกัจดักำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำร คณะท ำงำนและเลขำนกุำร 
(11) นำยณฐัพงศ์    ผลำชิต พนกังำนผู้ช่วยปศสุตัว์ คณะท ำงำนและ 

ผู้ช่วยเลขำนกุำร 

ค. คณะท างานฝ่ายวิชาการ 

(1) นำยสนิชยั เรืองไพบลูย์ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนสง่เสริมโคนม ประธำนคณะท ำงำน 

(2) นำงจรีุรัตน์  แสนโภชน์ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์โคนม คณะท ำงำน 

(3) นำยวศิำล  ศรีสริุยะ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์สกุร คณะท ำงำน 

(4) นำงนพวรรณ  ชมชยั ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพืชอำหำรสตัว์ คณะท ำงำน 



 
 

 
 

(5)    นำยแสนศกัดิ์ นำคะวิสทุธ์ิ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนสง่เสริมและพฒันำสตัว์เลก็

และสตัว์ปีก 

คณะท ำงำน 

(6) นำยสมศกัดิ์ เภำทอง ผู้ เช่ียวชำญด้ำนอำหำรสตัว์กระเพำะเดีย่ว คณะท ำงำน 

(7) นำยวฒุิพงษ์  อินทรธรรม ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์โคเนือ้ คณะท ำงำน 

(8) นำยกิตติ  กบุแก้ว ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์กระบือ คณะท ำงำน 

(9) นำงวิรงรอง  หุน่สวุรรณ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนควบคมุโรคติดตอ่ระหวำ่งสตัว์

และคน 

คณะท ำงำน 

(10) นำงสำวจนัทกำนต์  อรณนนัท์ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนวิเครำะห์อำหำรสตัว์ คณะท ำงำน 

(11) นำงสำวสจิุตตรำ พงษ์ววิฒัน์ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนตรวจสอบคณุภำพเนือ้สตัว์และ

ผลติภณัฑ์จำกเนือ้สตัว์ 

คณะท ำงำน 

(12) นำยไกรวรรณ  หงส์ยนัตรชยั ผู้ เช่ียวชำญด้ำนวิจยักำรผสมเทียมและควำม

สมบรูณ์พนัธุ์ 

คณะท ำงำน 

(13) นำงสำวร่ืนฤดี  บณุยะโหตระ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนวิจยัโรคสตัว์ปีก คณะท ำงำน 

(14) นำงธนิดำ หรินทรำนนท์ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนมำตรฐำนสนิค้ำปศสุตัว์ระหวำ่ง

ประเทศ 

คณะท ำงำน 

(15) นำยฐิตวฒัน์ จนัทวร ผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรตรวจสอบคณุภำพ 

ชีววตัถสุ ำหรับสตัว์ 

คณะท ำงำน 

(16) นำยววิฒัน์ ชยัชนะศิริวิทยำ นำยสตัวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 

(17) นำงสำวเยำวลกัษณ์ เลไพจิตร นกัวิชำกำรสตัวบำลช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำนและเลขำนกุำร 

(18) นำงสำวอภินนัท์ จินดำนิรดลุ นกัวิชำกำรสตัวบำลช ำนำญกำร 

 

คณะท ำงำนและ

ผู้ช่วยเลขำนกุำร 

ง. คณะท างานฝ่ายเอกสารและหนังสือวิชาการ 
 

(1) นำยวฒุิพงษ์ อินทรธรรม ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์โคเนือ้ ประธำนคณะท ำงำน 

(2) นำยกิตติ  กบุแก้ว  ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์กระบือ คณะท ำงำน 

(3) นำยสจัจำ  บญุผสม  นกัวิชำกำรเผยแพร่ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

(4) นำงวิลำสนิี  จงกล  นกัจดักำรงำนทัว่ไป คณะท ำงำน 

(5) นำยคณณฏัฐ์  บณุณ์มัง่มีปภำ  นำยสตัวแพทย์ช ำนำญกำร คณะท ำงำนและเลขำนกุำร 
 

จ. แต่งตัง้คณะท างานฝ่ายลงทะเบียนและพิธีการ 

(1) นำงสำวปรำรถนำ พลำยมำศ นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร ประธำนคณะท ำงำน 



 
 

 
 

(2) นำงสำววนัวิษำ  ชมพวูิเศษ นกัทรัพยำกรบคุคลปฏิบตัิกำร คณะท ำงำน 

(3) นำงศรุดำ  เรืองหิรัญ นกัจดักำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

(4) นำงองัคณำ  สำยแวว เจ้ำพนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน คณะท ำงำน 

(๕) นำงสำวกนกกำญจน์  มัง่ธรรม พนกังำนทัว่ไป คณะท ำงำน 

(๖) นำยวิทยำ ใจหลกั เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพวิเตอร์ คณะท ำงำน 

(๗) นำงวนัทนำ จนัทร์เพช็ร คนงำนห้องทดลอง คณะท ำงำน 

(๘) นำงศิริรัตน์  จนัทร์ไทย เจ้ำพนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน คณะท ำงำน 

(๙) นำงวิลำสนิี  จงกล นกัจดักำรงำนทัว่ไป 

 

คณะท ำงำนและ
เลขำนกุำร 

ฉ. แต่งตัง้คณะท างานฝ่ายติดตามและประเมินผล 

(1) นำยวศิำล  ศรีสริุยะ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำพนัธุ์สกุร ประธำนคณะท ำงำน 

(2) นำงสำวจีรกร  กำฬเพ็ญ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำน 

(3) นำงสำวนิภำพร  สมอด ี นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำน 

(4) นำยประพนัธ์  ย้อยโพธ์ิสยั นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 

คณะท ำงำน 
และเลขำนกุำร 

 




