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บทคัดยอ 
หนังโคกระบือในประเทศเปนวัตถุดิบที่ปอนสูอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑหนังไดเพียงรอยละ 20-30 

ตอป ผูใชประโยชนหนังดิบปลายทางประเมินวา หนังดิบภายในประเทศที่นําไปใชมีคุณภาพต่ํา เพราะสาเหตุจาก 
ผืนหนังมีรอยตําหนิมาก งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อจําแนกลักษณะของรอยตําหนิที่มองเห็นไดดวยตาเปลา 
จํานวนและตําแหนงที่เกิดขึ้นบนผืนหนังโคสด โดยศึกษาหนังโคขุนพันธุกําแพงแสนเพศผูจํานวน 565 ผืน จากโค 
ที่แปรสภาพ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน จําแนกรอยตําหนิตางๆ ที่พบ บันทึกจํานวนและตําแหนงที่เกิดบนผืนหนัง ผลการศึกษาพบวา 
ตําหนิที่มองเห็นมี 5 ลักษณะ ไดแก รอยรู/มีดทะลุ รอยมีดถาก รอยมีดลึก อันเปนผลจากการเลาะหนังที่โรงฆาสัตว 
รอยตีเบอรและรอยมูล/ดินจากการจัดการฟารม ซึ่งพบในจํานวนตางๆ กัน ลักษณะตําหนิที่พบมากถึงรอยละ 50 
ของผืนหนังที่ศึกษาทั้งหมด คือ รอยมีดลึก จํานวน 1-9 รอย ตําแหนงที่พบมากคือที่สวนสันหลังและสะโพกขวา 
รองลงมาเปนรอยมีดถาก รอยละ 44 จํานวน 1-6 รอย สวนมากอยูในตําแหนงลําตัวขวา รอยมูล/ดิน รอยละ 32 
จํานวน 2 รอย  มีเฉพาะที่สะโพกซายและขวา รอยรู/มีดทะลุ รอยละ 6 จํานวน 1-2 รอย พบมากที่สะโพกซาย และ
ลําตัวซาย สวนรอยตีเบอรพบไมถึงรอยละ 1 จํานวน 2-3 รอย ที่สะโพกซายและขวา สําหรับผืนหนังที่ไมพบตําหนิ
ใดๆ มีรอยละ 29 ผลการศึกษานี้ ถาตรวจสอบยอนกลับไปยังตนกําเนิดปญหา จะสามารถปรับปรุงคุณภาพของ 
ผืนหนังไดระดับหนึ่ง ยิ่งกวานั้น ยังสามารถสังเคราะหใชในการสรางขอกําหนดชั้นมาตรฐานคุณภาพผืนหนังสดของ
โคขุนกําแพงแสนเพื่อการซื้อขายหนังอยางยุติธรรม 
 
คําสําคัญ :  รอยตําหนิ  หนังโคสด  โคขุนพันธุกําแพงแสน  การตรวจสอบยอนกลับ 
 

Abstract 
In Thailand, a supply of local cattle and buffalo hides as the raw material to an industrial sector 

is about 20-30% of the total demand yearly.  The end-users of those hides always complain about their 
low quality due to many damages of hides.  This research, therefore, aimed to visibly investigate the 
defects of green cattlehides, numbers and positions occurred on them.   
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Five hundred and sixty-five Kamphaeng Saen (KPS) feedlot steers slaughtered and manually 
flayed for hide pieces at the abattoir of Kasetsart University KPS campus, were used to study. Five types 
of defects, each in different shapes, i.e. cuts/holes, deep scores, fine scores, hot branding, and 
manure/soil stains, were found on the hide pieces; an origin of the first three defects was from knife 
flayed and that of the last two was from farm management.  The deep scores occurred highest on a 
flesh side of hides, about 50% of the total hides with the minimum and maximum numbers of 1 and 9, 
mostly occurred at back line and right hind-quarter of cattlehide shape.  The occurrence of fine scores 
was about 44% with the numbers of 1 to 6 on the right flesh side of hides, followed by that of manure/soil 
stain on hind-quarter, both left and right. The percentage of cuts/holes was 6, often found the numbers 
of 1-2 on the left of the hind quarter and the body side.  Only 1% of hot branding marks was seen, the 
positions found were on both outer sides of hind-quarter. Hides without any defects were found 29%.  
These research results can be traceable to help improve the quality of cattlehides locally at some level, 
furthermore, to build up the quality standard of raw leather for justified purchasing prices.  
 
Keywords : Defects, Green cattlehide, Kamphaeng Saen feedlot steers, Traceability 
E-mail : swkppb@ku.ac.th 

 
คํานํา 

ในแตละป จํานวนวัตถุดิบหนังโคกระบือที่ใชในประเทศตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม ประมาณ
รอยละ 70-80 นําเขาจากตางประเทศ (ผกาพรรณ และคณะ, 2548) โดยในป พ.ศ. 2551 ประเทศไทยนําเขาหนังดิบ
ในรูปของหนังโคหมักเกลือเปนจํานวน 100,681,578 กก. คิดเปนมูลคา 6,150,592,773 บาท (กรมปศุสัตว, 2551) 
สวนที่เหลือรอยละ 20-30 เปนหนังดิบ (หนังสดและหนังหมักเกลือ) ที่ไดจากภายในประเทศ ซึ่งผูประกอบการฟอก
หนังประเมินวาสวนใหญมีคุณภาพคอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับหนังนําเขา ผกาพรรณ และคณะ (2550) ไดรายงานผล
ประเมินคุณภาพของผืนหนังโคขุนพันธุกําแพงแสนที่นําเขาแปรสภาพ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว 
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จากรอยตําหนิที่เกิดขึ้นบนผืนหนัง 
ซึ่งสามารถตรวจสอบไดทั้งหมดหลังจากผานกระบวนการฟอกในภาคอุตสาหกรรมแลว  เมื่อตรวจสอบยอนกลับ
พบวา รอยตําหนิมสีาเหตเุนื่องจากการจัดการหลัก 3 ประการ คือ การจัดการขณะโคมีชีวิต การฆาชําแหละ และการ
ทําหนังหมักเกลือ อยางไรก็ตาม รอยตําหนิบางลักษณะที่มองเห็นไดในหนังดิบ ถาสามารถประเมินไดกอน อาจนํา
ผลการประเมินมาชวยปรับปรุงคุณภาพผืนหนังโคโดยปองกันการเกิดรอยตําหนิเหลานี้อีก ซึ่งอาจนําไปปรับใชกับ
การขุนโคเพื่อนําเขาแปรสภาพในเวลาตอไปได โดยไมตองรอจนกวาหนังผานกระบวนการฟอกขั้นตนในภาค 
อุตสาหกรรมแลว จึงตรวจสอบยอนกลับไปยังที่มาของปญหา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อจําแนกลักษณะของ
รอยตําหนทิีม่องเห็นไดดวยตาเปลา จํานวนและตําแหนงที่เกิดขึ้นบนผืนหนังโคสด  
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อุปกรณและวิธีการ 
ผืนหนังโคขุนพันธุกําแพงแสนของเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด ที่นําเขาแปรสภาพ ณ โรงฆาสัตว ของศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว สถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 565 ผืน 

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยมีดังนี ้
1. เลาะผืนหนังออกจากซากโค ใหอยูในรูปแบบที่ตัดหนังสวนหัวและสวนแขงทั้งสี่ออกแลว (Figure 1) 

ดําเนนิการโดยเจาหนาที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว 
2. สรางแบบบันทึกขอมูลโดยกําหนดพื้นทีส่ี่เหลี่ยมบนผืนหนังที่มีรูปแบบการเลาะหนังในขอ 1 ลากเสนตรง

จากไหลซายไปยังไหลขวา ขาซายไปยังขาขวา ไหลซายไปยังขาซาย และไหลขวาไปยังขาขวา แบงสี่เหลี่ยมใหญให
เปนสี่เหลี่ยมเล็กๆ เทากัน 9 สวน โดยกําหนดตําแหนงสําหรับบันทึกตําหน ิ(Figure 1)   

3. ตรวจสอบรอยตําหนิทั้งหมดที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาบนผืนหนังสดหลังจากเลาะหนังจากซาก
แลว จําแนกลักษณะรอยตําหน ินับจํานวน และบันทึกตําแหนงรอยตําหนทิี่ปรากฏบนผืนหนัง  

4. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแบบพรรณนา (จรัญ และ กษิดิศ, 2551) 

พื้น
ทอ

งซ
าย

 (B
e-L

)

สะโพกซาย 
(L-1)

ลําตัวซาย 
(L-2)

ไหลซาย 
(L-3)

หลังสวน
หนา (B-6)

ไหลขวา 
(R-9) พื้นทองขวา (Be-R)

หลังสวน 
กลาง (B-5)

หลังสวน 
ทาย (B-4)

ลําตัวขวา 
(R-8)

สะโพก
ขวา (R-7)

 
Figure 1  Shape of hides and areas positioning for defects recording 

 

ผลการทดลองและวิจารณผล 
 ผลการตรวจสอบตําหนิโดยการสังเกตดวยตาเปลาบนผืนหนังสด 565 ผืน สามารถจําแนกลักษณะรอย
ตําหน ิจํานวนและตําแหนงของรอยตําหนทิี่พบบนผืนหนังไดดังนี ้ 
 

ลักษณะของรอยตําหนิ 
 ผืนหนังสดของโคขุนพันธุกําแพงแสนจํานวน 565 ผืน ที่ตรวจสอบ หลังจากหนังถูกเลาะออกจากซากแลว 
สามารถจําแนกลักษณะของตําหน ิ(Figure 2) ไดดังนี ้
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1. รอยรูและรอยมีดทะลุ เปนรอยแผลหรือรอยมีดที่ทําใหหนังทะลุหรือขาดจากหนังดานในไปถึงหนังดาน
นอกหรือดานขน เกิดเปนรูหรือรอยขาดในลักษณะและขนาดตางๆ  

2. รอยมีดถาก เปนรอยมีดเฉียงเปนมุมแหลม เกิดเฉพาะหนังดานใน ความลึกไมเกิน 1 ใน 3 ของความ
หนาหนาตัดของหนัง  

3. รอยมีดลึก เปนรอยมีดที่เซาะเปนรองลึกในแนวเฉียงเปนมุมแหลมหรือตรงทํามุมฉากกับหนังในแนวราบ  
4. รอยตีเบอร เกิดจากการทําเครื่องหมายที่ตัวสัตวโดยใชเหล็กรอน ใชในการจัดการฟารม เพื่อบงบอกที่มา

ของฟารม หรือลําดับของสัตวในปที่เกิดในฟารม  
5. รอยมูลและ/หรือดิน เกิดจากการที่โคนอนทับมูลหรือทับดินเปนเวลานาน จนเปนคราบฝงแนนอยูบนหนัง

ดานขน ไมสามารถลางออกได  
 

1

2

3

4

5

 
Figure 2 Defects on hides : cuts/holes (1), deep scores (2), fine scores (3), hot branding (4) and 
                  manure/soil stains (5) 

 
เมื่อตรวจสอบที่มาของตําหนิทั้ง 5 ลักษณะที่เห็นไดชัดเจนดวยตาเปลา พบวา รอยรู/มีดทะลุ รอยมีดถาก 

และรอยมีดลึก มาจากการเลาะหนัง ณ โรงฆาสัตว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ผกาพรรณ และคณะ (2550) 
รอยตีเบอรและรอยมูล/ดินเปนผลจากการจัดการฟารม การตีเบอรเปนตําหนิที่เกิดขึ้นอยางจงใจ สวนรอยมูล/ดินเกิด
จากการจัดการฟารมที่เกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนมักไมคอยอาบน้ําใหโคระหวางการขุน ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ 
FAO (2001), Minnoch and Minnoch (1979) และ Tancous (1986)  
 
จํานวนและตําแหนงของรอยตําหนิบนผืนหนังสด 

1. จํานวนรอยตําหนิ ลักษณะตาง ๆ ที่พบบนผืนหนังแตละผืนมีจํานวนและขนาดแตกตางกัน กวารอยละ 
90 มีความยาวไมเกิน 5 นิ้ว ผลวิเคราะหไดแสดงจํานวนรอยตําหนิที่พบ จาก 0 ถึง 10 รอย และผืนหนังที่พบจํานวน
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รอยตําหนไิมวาลักษณะใด (Table 1) ผืนหนังที่มีตําหนิของรอยร/ูมีดทะลุจํานวน 1 รอย มีรอยละ 5 จํานวน 2 รอย มี
รอยละนอยกวา 1 รอยมีดถากมีมากถึง 6 รอย แตที่พบมากเพียง 1 และ 2 รอย คิดเปนรอยละ 38 และ 4 รอยมีดลึก
จํานวน 1, 2 และ 3 รอย มีรอยละ 28, 13 และ 7 ตามลําดับ และพบมากที่สุด 7 รอย สําหรับผืนหนังที่มีรอยตีเบอร
นั้นนอยกวารอยละ 1 มี 2-3 รอย  

2.  ตําแหนงของรอยตําหนิบนผืนหนังสด (Table 2) 
2.1  รอยรู/มีดทะลุ ผืนหนังสวนใหญ (94% ของผืนหนังทั้งหมด) ไมมีรอยรูและรอยมีดทะลุในพื้นที่

สี่เหลี่ยมใหญของผืนหนัง เพียงรอยละ 6 เทานั้นที่พบ ตําแหนงที่ไมพบรอยร/ูขาด คือสะโพกซาย (L-1) และลําตัว
ซาย (L-2) สวนอื่น ๆ พบที่ผืนหนังจํานวนนอยกวารอยละ 1 ถึงรอยละ 2  

2.2  รอยมีดถาก พบในผืนหนังรอยละ 44 ของจํานวนทั้งหมด รอยแผลมีปรากฏทุกตําแหนง ตั้งแต
นอยกวารอยละ 18 ถึง 22 พบมากที่สุดในตําแหนงลําตัวขวา (R-8) คือ รอยละ 22 ตําแหนงที่พบมากรองลงมา คือ 
ไหลขวา (R-9) สันหลังสวนกลาง (B-5) และสวนใกลคอ (B-6) รอยละ 10, 5 และ 3 ตามลําดับ สวนที่เหลือมีจํานวน
นอย  

2.3  รอยมีดลึก พบรอยละ 50 ของจํานวนผืนหนังทั้งหมด รอยแผลมีปรากฏทุกตําแหนง ตั้งแตนอย
กวารอยละ 1 ถึงรอยละ 19 ตําแหนงที่พบมากที่สุดคือสันหลังสวนทายมีรอยละ 19 รองลงมา คือ สันหลังสวนกลาง 
(B-5) สันหลังสวนหนา (B-6) และสะโพกขวา (R-7) รอยละ 16, 12 และ 8 ตามลําดับ สวนที่เหลือมีจํานวนนอย  

2.4  รอยตีเบอร มองเห็นไดบนหนังดานขน พบนอยกวารอยละ 1 ของผืนหนังทั้งหมด ตําแหนงที่พบ
เปนสะโพกซายและขวา (L-1 และ R-7) 

2.5  รอยมูลหรือดิน พบบนผืนหนังดานขนรอยละ 32 ของผืนหนังทั้งหมด ตําแหนงที่พบเปนสะโพก
ซายและขวา (L-1 และ R-7)  
 
Table 1 Proportions of hides (% of the total) found each type of defects and those with any defects   
               from 1 to 10 

Hides with any defects Number of 
defects 

Cut/hole 
(%) 

Fine 
score (%) 

Deep 
score (%) 

Branding 
(%) 

Manure/soil 
stain (%) Number (%) 

0 94.16 56.28 49.73 99.47 0 164 29.03 
1 5.49 37.70 27.79 0 0 153 27.08 
2 0.35 4.07 13.27 0.53 32.39 183 32.39 
3 0 1.24 7.08 0.18 0 67 11.86 
4 0 0.18 1.06 0 0 25 4.42 
5 0 0.35 0.53 0 0 12 2.12 
6 0 0.18 0.18 0 0 3 0.53 
7 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0.35 0 0 1 0.18 
10 0 0 0 0 0 1 0.18 
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Table 2   Defects found on each positioning area of hides and hides with any defects (% of the total)  
Defects on positioning areas (%)  Hides with defects Types of defects 

L-1 L-2 L-3 B-4 B-5 B-6 R-7 R-8 R-9  No. % 
Cut/hole 0 0 0.18 0.88 0.18 1.77 0.71 0.53 1.59  33 5.84 
           (0-2)1  
Fine score 2.48 2.48 0.53 0.18 4.78 3.19 2.65 22.48 9.91  247 43.72 
           (0-6)  
Deep score 4.60 2.48 0.53 19.47 16.28 11.86 7.96 4.25 3.89  284 50.26 
           (0-9)  
Branding 0.53 0 0 0 0 0 0.53 0 0  3 0.53 
           (0-2)  
Manure/ soil stain 32.39 0 0 0 0 0 32.39 0 0  183 32.39 
           (0-2)  

1 Minimum – maximum numbers of defects 
 

ตําแหนงแนวสันหลังและดานขวาของซากโคที่พบรอยมีดมาก อาจเปนเพราะการเลาะหนังจากซากโคโดย
การแขวนหอยซาก แนวสันหลังอาจเปนบริเวณที่ยากตอการเลาะหนังเพราะอยูลึกสุดมือเอื้อม สวนรอยมีดมากที่
สะโพกขวาและลําตัวขวา อาจสันนิษฐานตามลักษณะของสถานที่ในบริเวณที่เจาหนาที่ยืนเลาะหนังดานขวาของ
ซากโคมีเนื้อที่คอนขางจํากัด ความสะดวกในการเลาะหนังมีนอยกวา นอกจากนี้ การเลาะหนังเปนงานที่อาศัย
ทักษะของเจาหนาที่ ความรับผิดชอบสูงในควบคุมอารมณ และสมาธิในขณะปฏิบัติงาน งานลักษณะนี้อาจมี
ขีดจํากัดเรื่องปริมาณงานและระยะเวลาทํางาน ถาทํางานเกินขีดจํากัด โอกาสเกิดรอยมีดอาจมีมากเนื่องจากความ
ออนลาของรางกาย จากรายงานของ ผกาพรรณ และคณะ (2548) ในการซื้อขายหนังดิบ ถาผืนหนังมีรอยรูหรือขาด
กลางผืน ราคาหนังจะตกลงต่ํากวาครึ่งของราคาที่กําหนดตอกิโลกรมัของหนังดิบ เพราะพื้นที่ใชประโยชนบนผืนหนัง
ลดลง สวนรอยคราบมูล/ดินที่ไมสามารถชําระลางออกไดกอนแปรสภาพโคที่พบในตําแหนงสะโพกซายและขวา อาจ
ยังวิเคราะหในขณะนั้นไมไดวามีผลทําใหเกิดรอยตําหนิหรือไม จนกวาหนังจะผานกระบวนการฟอกหนังขั้นตนเปน
หนังฟอกโครมในภาคอุตสาหกรรมแลว อยางไรก็ตาม สหกรณโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จํากัด ไดมีระเบียบในการเก็บคาปรับจากเจาของโคที่นําโคขุนเขาแปรสภาพโดยมคีราบมูลฝงแนนตัวละ 
100 บาทดวยแลว สวนรอยตีเบอรนั้นมักพบในโคที่มาจากฟารมขนาดใหญ หรือฟารมของสวนราชการที่จําเปนตอง
ทําเครื่องหมายประจําตัวโค เพื่อสะดวกตอการจัดการ รอยตําหนิที่ศึกษาทั้งหมดมีผลกระทบตอคุณภาพหนังในการ
นําไปใชประโยชนเพื่อเปนวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม 

 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

ตําหนิที่เห็นดวยตาเปลาที่พบในหนังโคขุนพันธุกําแพงแสนมี 5 ลักษณะ ไดแก รอยรู/มีดทะลุ รอยมีดถาก 
รอยมีดลึก รอยตีเบอร และรอยมูล/ดิน ซึ่งพบในจํานวนตางกัน ลักษณะตําหนิที่พบมากถึงรอยละ 50 ของผืนหนังที่
ศึกษาทั้งหมด คือ รอยมีดลึก จํานวน 1-9 รอย ตําแหนงที่พบมากคือ สวนสันหลังและสะโพกขวา รองลงมาเปนรอย
มีดถาก รอยละ 44 จํานวน 1-6 รอย สวนมากอยูในตําแหนงลําตัวขวา รอยมูล/ดิน รอยละ 32 จํานวน 2 รอย  มี
เฉพาะที่สะโพกซายและขวา รอยร/ูมีดทะล ุรอยละ 6 จํานวน 1-2 รอย พบมากที่สะโพกซาย และลําตัวซาย สวนรอย
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ตีเบอรพบไมถึงรอยละ 1 จํานวน 2-3 รอย ทีส่ะโพกซายและขวา สําหรับผืนหนังที่ไมพบตําหนิใดๆ มีเพียงรอยละ 29 
ผลงานวิจัยนี้จึงมีขอเสนอแนะดังนี ้

1. รอยตําหนิเกิดจากการเลาะหนังออกจากซาก ณ โรงฆาสัตว ผูเลาะหนังจําเปนตองมีทักษะเฉพาะ  มี
ความรับผิดชอบสูง บริเวณที่เลาะหนังควรมีเนื้อที่สําหรับทํางานไดสะดวก และมีดที่ใชเลาะหนังควรเปนมีดปลาย
โคงมน  

2. รอยตําหนิที่เกิดจากการจัดการฟารมสามารถแกไขได ถามีการเชื่อมเครือขายผูประกอบการที่เกี่ยวของ
ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมโดยมีสหกรณโคเนื้อเปนแกนกลาง และสรางระบบการตรวจสอบยอนกลับ และ
ระบบการคืนกําไรใหแกผูผลิตหนังโคที่มีคุณภาพตนทางและกลางทางดวย 

3. รอยตําหนิที่มองเห็นดวยตาเปลานี้สามารถนําไปวิเคราะหและสังเคราะหเปนขอกําหนดในการสราง
เกณฑมาตรฐานคุณภาพหนังสดของโคขุนพันธุกําแพงแสน สําหรับการซื้อขายหนังดิบอยางยุติธรรม  
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