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บทคัดยอ   

 การศึกษาคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพพื้นฐานท่ัวไปของเกษตรกรผูเล้ียงโคนม    
2) ศึกษาระดับการใชเทคโนโลยีการเล้ียงโคนมเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ 3) เพื่อศึกษาถึง
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ   ตอระดับการใชเทคโนโลยีการเล้ียงโคนมเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ของสมาชิก  สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทําการศึกษาขอมูลดวยแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางกับเกษตรกรผูเล้ียงโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด จํานวน 
278 ราย แลวนํามาวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ กับระดับการใชเทคโนโลยีการเล้ียงโคนมเพ่ือ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41  –   50  ป จบการศึกษา
สูงสุดระดับประถมศึกษา มีประสบการณในการเล้ียงโคนม 10  –   15  ป มีจํานวนโคนม   15  –   30   ตัว มี
พื้นท่ีในการเล้ียงโคนมนอยกวา 10 ไร สวนใหญเปนฟารมขนาดกลาง มีผลผลิตน้ํานมดิบ  11 – 15 
กิโลกรัมตอตัวตอวัน  มีรายไดมากกวา 80,000   บาทตอเดือน มีระดับการใชเทคโนโลยีการเล้ียงโคนม
เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยูในระดับปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอกับระดับการใชเทคโนโลยีการเล้ียงโคนมเพ่ือ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ไดแก เพศ  อายุ  ประสบการณในการเล้ียงโคนม  พื้นท่ีในการเล้ียงโคนม 
ขนาดของฟารม  และรายไดจากการเล้ียงโคนม สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอกับระดับการใชเทคโนโลยีการ
เล้ียงโคนมเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก ไดแก  ระดับการศึกษา และผลผลิตน้ํานมดิบตอตัวตอวัน 
ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ คือ  การสรางความรูความเขาใจ และความตระหนักใหเห็นถึง
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ความสําคัญของการนําเทคโนโลยีการผลิตสัตวเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกไปประยุกตใช จึงควร
มีการสงเสริมถายทอดสรางความรูความเขาใจ ผานการประชุมระดมความคิดเห็น การสัมมนา การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหแกเกษตรกรผูเล้ียงโคนม มีการประสานงานสรางเครือขายเกษตรกรเพื่อ
ระดมแลกเปล่ียนความคิดเห็น การจัดทําโครงการฟารมนํารอง หรือฟารมตัวอยาง โดยเนนการมีสวน
รวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนระหวางภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคเกษตรกรผูเล้ียงโคนม และ
ภาควิชาการ เชน กรมปศุสัตว  สํานักงานปศุสัตวระดับจังหวัดหรืออําเภอ  องคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย (อ .ส .ค .) เปนตน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ลดปญหาสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางดาน
ส่ิงแวดลอม มีสภาพแวดลอมท่ีดีในระดับฟารม  ชุมชน  สังคม  ลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวย
ผลผลิต และเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

คําสําคัญ: เทคโนโลยี  โคนม   กาซเรือนกระจก 
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The levels of utilizing technology of dairy domestication to reduce 
greenhouse gas emissions of dairy farmers of Thai Milk Dairy 

Cooperative Ltd., Muak Lek District, Saraburi Province 

 
 Sunti  Deevisate* 

 

Abstract 

 The objectives of this study were to determine 1) the general condition of dairy 
farmers,  2) the levels of utilizing technology of dairy domestication to reduce greenhouse 
gas emissions, and 3) the factors associated with the levels of utilizing technology of dairy 
farming to reduce greenhouse gas emissions of dairy farmers of Thai Milk Dairy 
Cooperative Ltd., Muak Lek District, Saraburi Province. The data were collected with a 
structured interview questionnaire from 278 dairy farmers of Thai Milk Dairy 
Cooperative Ltd.. The statistic analyses were descriptive statistics as follow; percentage, 
mean and standard deviation, and inferential statistic as follow; compared mean (t  –  test), 
(F  –  test ) One  –  way Analysis of Variance and correlation coefficient in order to analyse 
the effected on factor correlation to the levels of utilizing technology of dairy 
domestication to reduce greenhouse gas emissions of dairy farmers of Thai Milk Dairy 
Cooperative Ltd., Muak Lek District, Saraburi Province. 

 The results of the study showed that the majority were female, aged between 41 to 
50 years, primary educated, experience in dairy farming between 10 to 15 years, the 
number of dairy cows 15 to 30, the area of dairy farm less than 10 rais, mostly medium – 
sized   farms,  milk   yields  between 11 to 15 kg per animal per day, income more than 
80,000 baht per month, and the use of technology to reduce greenhouse gas emissions  
had medium levels. 

 The results of hypothesis testing were that the key factors affecting were gender, 

age, experience in dairy farming, the area of dairy farm, and income from dairy farming. 

The factors that did not affecting the level of technology to reduce greenhouse gas 

emissions, including education and milk yield per animal per day. The recommendations 

from this study were to understanding and awareness to the importance of animal 

production technology to reduce greenhouse gas emissions to the application should be 

encouraged by knowledge through brainstorming meetings, seminars and training 

workshops, coordinated network to mobilize farmers to exchange ideas, farm pilot 

project, emphasis on the participation of all relevant sectors of government, private sector, 

the dairy farmer, and academic sectors, such as the Department Livestock Development 

(DLD), Provincial and District Livestock Office, Dairy Farming Promotion Organization 
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of Thailand (DPO), to increase production, reduce health problems caused by 

environmental pollution and reduce greenhouse gas emissions per unit of output. The 

guidelines provide a more tangible. 
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1.  บทนํา 

 ภาวะโลกรอน (Global Warming) เปนสภาวะท่ีโลกมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงข้ึนในอัตราทวีคูณข้ึน
อยางรวดเร็วในชวงศตวรรษท่ี 21   และคาดการณวาอุณหภูมิโลกเฉล่ียก็จะมีแนวโนมสูงข้ึนในอัตราท่ี
เร็วข้ึนเร่ือย ๆ หากไมมีการชวยกันแกไขปญหานี้อยางจริงจัง ยอมสงผลใหสภาพภูมิอากาศของโลก
เปล่ียนแปลงไป (Climate Change) และเปนท่ีแนชัดแลววาภาวะโลกรอนสวนหนึ่งเกิดจากการปลอย
กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) เชน กาซคารบอนไดออกไซด   (CO2) กาซมีเทน (CH4) กาซ
กลุมไนตรัสออกไซด (N2O) ท่ีมาจากการทําเกษตรกรรมและปศุสัตว โดยเฉพาะการเล้ียงสัตวเค้ียวเอ้ือง
จําพวกโคเนื้อและโคนม  
 ประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาสภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จึงไดใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เม่ือวันท่ี 28 
ธันวาคม พ .ศ.  2537 และลงนามใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซ่ึงเปนพิธีสารภายใต
อนุสัญญาฯ เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 (กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม, 
ม.ป.ป.) ถึงแมวาประเทศไทยจะไมไดเปนประเทศหลักท่ีปลอยกาซเรือนกระจกก็ตาม  
 ในประเทศไทยมีการทําปศุสัตวเชิงการคา  โดยเฉพาะการเล้ียงโคเนื้อและโคนมมากกวา 6.00  
ลานตัว ปริมาณของเสียท่ีขับถายจากสัตวแตละวัน มีสวนทําใหเกิดกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจาก การใช
แปลงหญา การเล้ียงสัตว การยอยอาหารและการขับถายของโคนม และการทํากิจกรรมอื่น ๆ กาซเรือน
กระจกท่ีเกิดจากการปศุสัตว ไดแก กาซมีเทน (CH4) ซ่ึงเกิดข้ึนระหวางการยอยอาหารของสัตวเค้ียวเอ้ือง 
และไนตรัสออกไซด (N2O) เกิดจากมูลสัตว กาซท้ังสองชนิดนี้มีคาศักยภาพทําใหเกิดสภาวะโลกรอน 
(Global Warming Potential) เทากับ 21.0 หรือ 310 เทาของกาซคารบอนไดออกไซด ตามลําดับ (ธํารง
ศักดิ์ พลบํารุง, 2552: 2) 
 ปจจุบันไดมีแนวคิดการนําเทคโนโลยีการผลิตสัตวเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกมาใช โดย
เทคโนโลยีดังกลาวจะมีสวนชวยลดสภาวะโลกรอนและเพิ่มผลผลิต เนื้อ นม ไข ตอหนวยใหไดมาก
ท่ีสุด แตใชทรัพยากรนอยท่ีสุด ซ่ึงเทคโนโลยีดังกลาว เชน เทคโนโลยีดานการจัดการโรงเรือนเพื่อการ
ประหยัดพลังงานและลดอุณหภูมิในโรงเรือน เทคโนโลยีดานพันธุสัตว เทคโนโลยีดานพันธุพืชอาหาร
สัตวและการใหอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยอยได การใชอาหารและใหผลผลิตท่ีสูงข้ึน  
เทคโนโลยีดานการใชท่ีดินในการเล้ียงและปลูกพืชอาหารสัตว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ  และลดการ
เส่ือมโทรมของดิน  และเทคโนโลยีดานการจัดการส่ิงแวดลอมและของเสียภายในฟารม เพื่อลดกาซ
เรือนกระจก และนํากลับมาใชใหม  แตการใชเทคโนโลยีดังกลาวยังไมเปนท่ีกวางขวางของเกษตรกรผู
เล้ียงสัตว โดยเฉพาะการเล้ียงโคนม 
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