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บทคดัย่อ  
     การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบาง

ประการ  สภาพการเล้ียงโคนมปัญหาอุปสรรคในการผูเ้ล้ียงโคนม  และความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในจงัหวดัอุดรธานี ท่ียงัไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม  จ านวน  80  ราย ในพื้นท่ี 8 อ  าเภอ ระหวา่งเดือน มกราคมถึงมิถุนายน 2561 ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยวิธีสัมภาษณ์  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อธิบายผลการศึกษาใชค้่าสถิติ การแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด 

     ผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 75 อายุเฉล่ีย 46.5 ปี  
ประมาณคร่ึงหน่ึงส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 47.5   มีสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4.6 คน  มี
ประสบการณ์ในการเล้ียงโคนม เฉล่ีย 10.2 ปี  แรงงานประจ าท่ีใชใ้นการเล้ียงโคนม เฉล่ีย 3.62  คน พื้นท่ีใน
การเล้ียงโคนม เฉล่ีย 8.6 ไร่  มีรูปแบบการเล้ียงแบบปล่อยลาน ร้อยละ 72.5  ใช้ฟางขา้วเป็นอาหารหยาบ
หลกั ร้อยละ 76.3  ใชบ้ริการซ้ืออาหารขน้จากสหกรณ์ ร้อยละ 80   เกษตรกรทุกคนรีดนมดว้ยเคร่ือง  จ านวน
โคนมทั้งหมด เฉล่ีย  39.6  ตวั  จ  านวนโครีดนม เฉล่ีย 20.1  ตวั  จ  านวนโคทอ้งแห้งนม เฉล่ีย  จ  านวน  6.9  
ตวั สัดส่วนแม่โคคิดเป็นร้อยละ 68.1 ของฝูงโคนมทั้งหมด  ผลผลิตน ้ านมดิบ เฉล่ีย 222.1 กิโลกรัมต่อวนั 
การให้นมของแม่โค เฉล่ีย 11.04  กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั  รายไดสุ้ทธิจากการเล้ียงโคนมในปี 2560 เฉล่ีย 
41,334.3  บาทต่อเดือนต่อฟาร์ม    ปัญหาอุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุดในการเล้ียงโคนมของเกษตรกร คือ 
คุณภาพน ้านมดิบต ่ากวา่ค่ามาตรฐานก าหนด  

ความพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกร ตามเกณฑ์ และวิธีการตรวจ
ประเมินอยูร่ะดบัปานกลาง    ความสามารถปฏิบติัไดต้ามกิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นอาหารส าหรับโค
นม  ดา้นการผลิตน ้านมดิบ และดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม  

ปัญหาอุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุดในการเล้ียงโคนมของเกษตรกร  ไดแ้ก่  คุณภาพน ้ านมดิบต ่ากวา่ค่า
มาตรฐาน    
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Study on readiness to improve farm Good Agriculture Practices in Udon Thani Province.* 

Ying  Kaewkerd1/    and  Chanpen  Phoophaden2/  
Abstract 

                The aims of this study were to investigate some socio–economic characteristics, rearing 
conditions characterisrics  ,  rearing conditions and  the barriers of farmers, to  study on readiness to 
improve farm to the standard on dairy cattle  in Udon  Thani Province of  80  farmers  were surveyed 
using interview-based questionnaires and observation on appearance, The data were statistically analyzed 
using computer package; the results expressed as frequency, percentage, mean, maximum and minimum.  
                The results were as follows. Most dairy farmer  were  male 75.0 percent, about half  finished 
primary  education. Means of age were 46.81 years, have an average  family members were 4.6 persons, 
average experience of dairy farming  were 10.2 years, farming labors were 3.62 persons, average dairy 
raising area were 8.6 rais,  farmers stated that their dairy cows were raised in the semi-stall barn area were 
72.5 percent, used rice straw was the main source of  roughage  were 76.3 percent, buy concentrates food 
from dairy cooperatives were 80 percent, 100  percent use  milking machine, herd size of  cows were 39.6 
cows, herd size of milking cows were 20.1 cows, herd size of dry cows were  6.9 cows ,average farm milk 
yield were  222.1 kilograms per farm per day , and average daily milk yields of cows 11.04 kilograms per 
cow per day. Dairy industry net income were 41,334.3 baht per month, the most barriers were raw milk 
quality lower than set standard . 

Ability to practice  readiness to improve farm to standard on dairy cattle with  criteria and 
methods of auditing at the moderate level,the ability to practical was  at high level were feed for dairy 
,production of raw milk and  element of the farm  

The most common barriers in dairy farming were raw milk quality lower than standard. 
Keywords : Readiness to improve farm, Standard on dairy cattle  farm. 
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บทน า 
1. ความส าคญัและทีม่าของปัญหาทีท่ าการการศึกษา 

ในปี 2560 ประเทศไทยมีเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม 17,348 ราย โคนม จ านวน 584,327 ตวั  โครีดนม  จ านวน 
266,345  ตวั    คิดเป็นร้อยละ  45.58  ของจ านวนโคนทั้งหมด      พ้ืนท่ีการเล้ียงโคนมกระจายอยูทุ่กภาค    โดยมีการเล้ียง
โคนมมากท่ีสุดในภาคกลาง  จ านวน 8,674 ราย   รองลงมาไดแ้ก่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จ านวน 5,629  ราย  และ
ภาคเหนือ  จ านวน  2,103  ราย  ตามล าดบั(ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว,์2560)  ส าหรับจงัหวดั
อุดรธานีมีผูเ้ล้ียงโคนม  191 ราย  โคนม  จ านวน  8,651  ตวั   โครีดนม จ านวน  3,442  ตวั (ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั
อุดรธานี,2560) อยา่งไรก็ตาม  เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในประเทศไทยท่ีไดรั้บรองฟาร์มโคนมมาตรฐานตามหลกัการปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี ส าหรับฟาร์มโคนม (GAP)จ านวนทั้งส้ิน 6,656 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.36 ของจ านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค
นมทั้งหมด ซ่ึงเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในจงัหวดัอุดรธานีมีจ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการรับรองฟาร์มมาตรฐานโคนมจ านวน 
114  ราย (ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์กรมปศุสัตว,์2560)และยงัไม่ได้รับการรับรองฟาร์ม
มาตรฐานโคนม (GAP) อีกจ านวน  80  ราย  จากการท่ีรัฐบาลไดก้ าหนดมาตรฐานการรับซ้ือน ้ านมโคท่ีผลิตเป็นนมพร้อมด่ืม
ไดแ้ก่ โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และประกาศราคากลางรับซ้ือนม ณ ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2558)   เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมจ าเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพน ้ านมดิบใหดี้ข้ึน 
โดยอาศยัหลกัปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์ห้เกษตรกรน าไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพ
ฟาร์มโคนมใหไ้ดม้าตรฐาน  หรือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการประเมินการจดัการฟาร์มโคนมของเกษตรกร (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์,2552)  ส าหรับผูป้ระกอบการผลิตภณัฑน์มท่ีเขา้ร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ในภาคเรียนท่ี 1/2560  
ตอ้งใช้น ้ านมโคจากศูนยร์วบรวมน ้ านมโคท่ีผ่านเกณฑ์  และวิธีการผลิตท่ีดี (GMP) หรือใช้น ้ านมดิบจากฟาร์มโคนม
มาตรฐาน GAP  มีปริมาณของแข็งรวม (Total solid)  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 12.25 เซลลโ์ซมาติก (Somatic cell count) ไม่เกิน 550,000  
มิลลิลิตร  และก าหนดบทลงโทษประกอบการผลิตภณัฑน์มโรงเรียนท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่มาตรฐาน  โดยลดสิทธิการจ าหน่าย
หรือยกเลิกสญัญาซ้ือขายจากคณะกรรมการโคมและผลิตภณัฑน์ม   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,2560)  ในส่วนคุณภาพ
น ้ านมดิบท่ีรวบรวมจากศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ 4 ศูนยใ์นจงัหวดัอุดรธานี ในปี 2560 พบวา่ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบบางแห่ง
คุณภาพน ้ านมดิบยงัต ่ากวา่มาตรฐาน  ไดแ้ก่  ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
ศูนยทุ่์งฝน  มีค่าปริมาณของแขง็รวม (Total solid)  ในเดือนตุลาคม 2559  ร้อยละ 12.18  ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบของ สหกรณ์
โคนมอุดรธานี  จ ากดั  และศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบศรีธาตุ  มีปริมาณเซลลโ์ซมาติก จ านวน 599,000 เซลลต์่อมิลลิลิตร   และ
จ านวน  726,000 เซลลต์่อมิลลิลิตรตามล าดบั (ส านกังานปศุสตัวเ์ขต 4,2560)  นอกจากน้ีสหกรณ์โคนมอุดรธานี  
มีปริมาณของแข็งไม่รวมมนัเนยท่ีตรวจพบจากนมโรงเรียนต ่ากว่ามาตรฐานท าให้ถูกตดัสิทธ์ิการจ าหน่ายในภาคเรียนท่ี 
1/2560  ในส่วนท่ีเหลือร้อยละ 25  จากคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์ม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเด็กนกัเรียนและเกษตรกร
ผูเ้ล้ียงโคนมไปดว้ย (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย,2560)เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนงานพ้ืนฐานดา้นการ
สร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  กิจกรรมพฒันาระบบโคนม และโครงการพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่
มาตรฐาน   กิจกรรมตรวจรับรองคุณภาพสินคา้ปศุสัตวน์มโรงเรียน  (กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์ กรมปศุสัตว์
,2560)  จึงจ าเป็นจะตอ้งพฒันาเกษตรกรให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดบัคุณภาพน ้ านมดิบท่ีน าไปผลิต
เป็นนมพร้อมด่ืมท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภคทัว่ไป  และเด็กในวยัเรียน จึงเห็นควรท าการศึกษาความพร้อมต่อ
การปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม    ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในจงัหวดัอุดรธานี   ท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรอง
ฟาร์มโคนมมาตรฐานตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี : ส าหรับฟาร์มโคนม   โดยอาศยัเกณฑ์และวิธีตรวจประเมิน
ตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP)  เพ่ือพฒันาเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม  ต่อไป 
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2.วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลสภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ  ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในจงัหวดั
อุดรธานี 

2.เพ่ือศึกษาสภาพการเล้ียงโคนมและปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในจงัหวดัอุดรธานี  

3.เพ่ือศึกษาความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผูเ้ล้ียง 

โคนมในจงัหวดัอุดรธานี 

3. กรอบแนวคดิของการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้บทวนวรรณกรรมและผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดการศึกษา
ขอ้มูลสภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ สภาพการเล้ียงโคนมและปัญหาอุปสรรคบางประการ และความ
พร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกร    แลว้น าขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขจากศึกษา 
ไปพฒันาการเล้ียงโคนมของเกษตรกร เพ่ือใหเ้กษตรกรสามารถเขา้สู่ระบบมาตรฐานฟาร์มได ้(ภาพท่ี 1) 
4. ขอบเขตของการศึกษา 

ด าเนินการศึกษาในเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในจังหวดัอุดรธานี  ฟาร์มท่ียงัไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม  
จ านวน 80 ราย ในพ้ืนท่ีเล้ียงโคนม 8  อ าเภอ ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีอ าเภอกมุภวาปี หนองแสง หนองหาน  หนองววัซอ ศรีธาตุ  
วงัสามหมอ ทุ่งฝน  และเมืองอุดรธานี 
5.นิยามศัพท์ 

 เกษตรกร  หมายถึง  เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมท่ียงัไม่ไดรั้บรองมาตรฐานฟาร์มโคนม 

 มาตรฐานฟาร์มโคนม  หมายถึง  มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน ้ านมดิบของประเทศไทย ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงวนัท่ี  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

 ผูป้ระกอบการ  หมายความวา่  เจา้ของหรือผูจ้ดัการฟาร์มท่ีขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม  หรือผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสตัว ์

6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ี   มีประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  ดงัน้ี 
6.1. ไดท้ราบขอ้มูลสภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ สภาพการเล้ียงโคนม  ปัญหาและอุปสรรค

ในการเล้ียงโคนม   ความพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม ของเกษตรกรในจงัหวดัอุดรธานี   

6.2 ไดท้ราบถึงแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการเล้ียงโคนมของเกษตรกรเพ่ือให้มีความพร้อมเขา้สู่ระบบ
การเล้ียงตามมาตรฐานฟาร์มโคนมท่ีสามารถผลิตน ้ านมดิบไดอ้ยา่งคุณภาพ 

 6.3 น าผลการศึกษาไปถ่ายทอดใหเ้กษตรกรเพ่ือพฒันาการจดัการฟาร์มของเกษตรกรต่อไป 
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ตวัแปรอสิระ         ตวัแปรตาม 
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เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
1. มาตรฐานฟาร์มโคนม  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2552)  ได้ก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม   ตาม
พระราชบัญญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2552  ก าหนดเกณฑ์และวิธีตรวจประเมิน   จ านวน  9  หัวขอ้  ได้แก่  1. 
องคป์ระกอบของฟาร์ม  มี 3 หัวขอ้ยอ่ย  ไดแ้ก่  1.1 สถานท่ีตั้ง  1.2 ผงัและลกัษณะฟาร์ม  1.3 โรงเรือน   2. อาหารส าหรับ
โคนม  3. น ้ า  4. การจดัการฟาร์ม  มี 3 หัวขอ้ยอ่ย ไดแ้ก่  4.1 คู่มือการจดัการฟาร์ม  4.2 บุคลากร  4.3 การท าความสะอาด
และบ ารุงรักษา  5. สุขภาพสัตว ์ มี 2 หัวขอ้ยอ่ย  ไดแ้ก่  5.1 การป้องกนัและควบคุมโรค  5.2 การบ าบดัโรค 6.สวสัดิภาพ

ความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่

มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกร 

ผูเ้ล้ียงโคนมในจงัหวดัอุดรธานี  9  ดา้น 

1. ดา้นองคป์ระกอบของฟาร์ม 

2. ดา้นอาหารส าหรับโคนม 

3. ดา้นน ้ าส าหรับโคนม 

4. ดา้นการจดัการฟาร์ม 

5. ดา้นสุขภาพสตัว ์

6. ดา้นสวสัดิภาพสตัว ์

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

8. ดา้นการผลิตน ้ านมดิบ 

9. ดา้นการบนัทึกขอ้มูล 

 

1. ขอ้มูลสภาพพ้ืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจบาง

ประการ 

- เพศ  - อาย ุ - ระดบัการศึกษา 

- จ านวนสมาชิกในครอบครัว  

-  แหล่งสินเช่ือ  

2. สภาพการเล้ียงโคนม  

- ประสบการณ์ในการเล้ียงโคนม 

- จ านวนแรงงาน     - จ านวนพ้ืนท่ีเล้ียงโคนม 

- รูปแบบการเล้ียงและการใหอ้าหาร 

- รูปแบบการรีดนม - จ านวนโคนม     

- ปริมาณน ้ านมดิบ 

- รายได ้และรายจ่าย จากการเล้ียงโคนม   

3.ปัญหาอุปสรรค 

- ปัญหาองคป์ระกอบของฟาร์ม 

- ปัญหาการจดัการฟาร์ม 

- ปัญหาการจดัการดา้นสุขภาพสตัว ์

- ปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

- ปัญหาการก าจดัของเสีย 

- ปัญหาดา้นการผลิตน ้ านมดิบ และการขนส่ง 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
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สตัว ์7. ส่ิงแวดลอ้ม   8.การผลิตน ้ านมดิบ  มี 5 หวัขอ้ยอ่ย  ไดแ้ก่  8.1 ผูรี้ดนม  8.2 การเตรียมแม่โคก่อนการรีด  8.3 การรีด
นม  8.4 การขนส่งน ้ านมดิบ  8.5 คุณภาพน ้ านมดิบ  9. การบนัทึกขอ้มูล  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ผูป้ระกอบการเล้ียงสัตว ์ 
เกษตรกร  และบุคลากรในฟาร์มโคนม  ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั   เพื่อใหส้ามารถจดัการและปฏิบติัการในฟาร์มโคนม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ถูกสุขลกัษณะ  ปลอดภยั  ท าให้โคนมมีสุขภาพ อนามยัและสุขลกัษณะท่ีดี  ให้ผลผลิตน ้ านมดิบ
เตม็ศกัยภาพ   สามารถน าไปแปรรูปเป็นน ้ านมและผลิตภณัฑน์มท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค   รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2553) ไดก้ าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร  ก าหนดมาตรฐานน ้ านมดิบ โดยก าหนด
คุณภาพไวด้งัน้ี  1. มีสีขาวหรือสีขาวนวล  กล่ิน  รส  ตามธรรมชาติ 2.ตอ้งสะอาด  ปราศจากส่ิงแปลกปลอม  3. ไม่มีการ
ตกตะกอนของโปรตีน  เม่ือทดสอบขั้นตน้ดว้ยการท าปฏิกิริยาของน ้ านมดิบกบัเอทิลแอลกอฮอลท่ี์เขม้ขน้ร้อยละ 70  ถา้ไม่
ผา่นใหต้รวจยนืยนัดว้ยวธีิท าใหร้้อนท่ีอุณหภูมิท่ี 100 องศาเซลเซียส  เพ่ือดูการจดัเป็นกอ้น  4.มีค่าความเป็นกรดไม่เกินร้อย
ละ 0.16  และค่าความเป็นกรด-เบส อยู่ในช่วง 6.6 ถึง 6.8  5. มีจุดเยือกแข็งไม่สูงกว่า -0.520 องศาเซลเซียส   6. มีความ
ถ่วงจ าเพาะไม่ต ่ากวา่ 1.028 ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 7. ใชเ้วลาการเปล่ียนสีของเมทิลีบลู มากกวา่ 4 ชัว่โมง หรือมีการ
เปล่ียนสีของรีซาซูลีนท่ีหน่ึงชัว่โมงไม่นอ้ยกวา่เกรด 4.5  8. มีจ านวนเซลลโ์ซมาติกหรือเซลลร่์างการไม่เกิน 500,000  เซลล์
ต่อมิลลิลิตร  9.ปริมาณโปรตีนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 3 โดยน ้ าหนกั 10.ปริมาณไขมนัไม่ต ่ากว่าร้อยละ 3.35  โดยน ้ าหนัก  11.
ปริมาณเน้ือนมไม่รวมมนัเนยหรือของแขง็ไม่รวมไขมนันมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 8.25  โดยน ้ าหนกั   
2. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 สุวฒัน์  มตัราช  และชยัณรงค์  รัตนนาวินกุล  (2547)  ได้ศึกษาสภาพการเล้ียงโคนมของเกษตรกรในจังหวดั
มหาสารคาม พบวา่เกษตรกรมีโคนมทั้งหมดเฉล่ีย 16.5 ตวัต่อฟาร์ม  โดยสดัส่วนขนาดฝงูโคนม  แม่โครีดนมเฉล่ีย  6.1  ตวั 
คิดเป็นร้อยละ 74.4  ของแม่โคนม  แม่โคแหง้นมเฉล่ีย 2.1  ตวั คิดเป็นร้อยละ 25.6 ของแม่โคนม   

พรชยั  วจิิตรธรรมภาณี และมาโนชย ์ ธนะโสธร. (2548)    ไดศึ้กษาความพึงพอใจของเกษตรกร 

ผูเ้ล้ียงโคนมในภาคตะวนัออกต่อการพฒันาระบบโคนม  พบว่าการไดรั้บค าแนะน าในการประเมินฟาร์มและการไดรั้บ
ค าแนะน าในการปรับปรุงคุณภาพของฟาร์มในเร่ืองการจดัการโรงเรือน  ระบบการจัดการเล้ียงดู  ระบบการจดัการดา้น
อาหารสัตว ์ ระบบการจดัการดา้นการจดบนัทึก   ระบบการจดัการดา้นสุขาภิบาลและป้องกนัโรค  และการจดัการระบบ
คุณภาพน ้ านมดิบ    และตรวจความสะอาดของฟาร์มโคนมเกษตรกร    มีความพึงพอใจเฉล่ีย 2.87 - 3.38  จดัอยูใ่นระดบัความ
พึงพอใจปานกลาง    ความพร้อมของเกษตรกรในการปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานในเร่ืองท าเลท่ีตั้งฟาร์ม   การจดัการ
พ้ืนท่ีเล้ียงโคนมในฟาร์ม องคป์ระกอบของโรงเรือน  การจดัการะบบรักษาความสะอาดในโรงเรือน  การจดัการบุคลากร
และแรงงานท่ีใชใ้นฟาร์มให้เหมาะสม  การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานในฟาร์ม  การจัดการดา้นอาหารสัตวใ์ห้มีคุณภาพ
เพียงพอ   การวางระบบป้องกนัควบคุมโรคในฟาร์ม     การจดัการส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยหรือน ้ าเสียจากฟาร์ม   การ
ควบคุมคุณภาพการจดัการในกระบวนการ  รีดนมโคในฟาร์ม  และการเก็บรักษา  และการขนส่งน ้ านมดิบเพ่ือให้มีคุณภาพ   
มีค่าระดบัความพร้อมเฉล่ีย  3.9 - 4.71  จดัอยูใ่นระดบัมีความพร้อมมาก    และมีความพร้อมอยา่งมากท่ีสุดในการปรับปรุง
ฟาร์มใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน 

สมชาย อนุตรชชัวาล (2548) ไดศึ้กษาความพร้อมในการปรับปรุงฟาร์มของเกษตรกรเพ่ือเขา้สู่ระบบมาตรฐาน
ฟาร์มโคนม พบวา่ฟาร์มโคนมของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดกลาง      มีจ านวนโคนมเฉล่ีย  17  ตวั    ความพร้อมใน
การปรับปรุงฟาร์มเพ่ือเขา้สู่ระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  โดยมีความพร้อมตามองคป์ระกอบ
ยอ่ยในระดบัดี 3 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ (1) ดา้นการผลิตน ้ านมดิบ  การเก็บรักษาและการขนส่ง  (2) ดา้นองคป์ระกอบของ
ฟาร์ม และ (3) ดา้นการจดักาฟาร์ม  รองลงมาเป็นความพร้อมระดบัพอใช ้ 2  องคป์ระกอบ   ไดแ้ก่ (1) ดา้นการจดัการดา้น
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สุขภาพสัตว ์ (2) ดา้นการก าจดัส่ิงปฏิกูล  ขยะมูลฝอยและของเสียออกจากฟาร์ม  มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัระหว่างไม่ผ่าน
เกณฑ์ถึงตอ้งปรับปรุง  และระดบัดีถึงดีมาก  เม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานฟาร์มโคนม  ปรากฏวา่มีองค์ประกอบดา้นการ
จดัการดา้นสุขภาพสตัวเ์พียงองคป์ระกอบเดียว  ท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานฟาร์มโคนม  ในส่วนของฟาร์มท่ีมีขนาดต่างกนั  มี
ระดบัความพร้อมในการปรับปรุงฟาร์ม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมเพชร  ตุย้คมัภีร์  และคณะ (2549) ไดแ้สดงจ านวนโคนมในฟาร์มท่ีเป็นฝูงมาตรฐานควรมีสัดส่วนในแต่ละปี
ดงัน้ี   แม่โคจ านวน 100  %  (สดัส่วนโครีดนมควร > 70 % ท่ีเหลือเป็นโคแหง้นม)  โคสาวทอ้ง 20 - 25 %  ของแม่โค  โคสาว 
1 ปีถึงผสมพนัธ์ุ 30 - 35 %  ของแม่โค  โคอาย ุ< 1ปี  35 - 40 % ของแม่โค  

สุวฒัน์  มตัราช  และสมยั  ศรีหาญ(2553)  ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนในการเล้ียงโคนมของเกษตรกรใน
จงัหวดัมหาสารคาม  พบวา่  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีค่าเฉล่ียอาย ุ 46.6  ปี  ปัญหาในการเล้ียงโคนมของเกษตรกร  
คือ การมีหน้ีสิน  ตน้ทุนการผลิตโคนมสูง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท่ีอาหารขน้ราคาแพง  โคนมทั้งหมดในฟาร์มเฉล่ีย  27.2  
ตวัต่อฟาร์ม   สัดส่วนขนาดฝูงโคนมของเกษตรกรแม่โครีดนม  คิดเป็นร้อยละ 78.2 ของแม่โคนม  แม่โคแห้งนม  คิดเป็น
ร้อยละ 21.8  ของแม่โคนม    

ประเสริฐ  โพธ์ิกาด  จิตติมา  กนัตามลัลกุล  และมณฑิชา  พุทซาค า (2554) ไดศึ้กษาการจดัการฟาร์มโคนมตาม
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี : กรณีศึกษาจงัหวดัสุโขทยั  พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายเุฉล่ีย  47.41  ปี  มีเกรดน ้ านมใน
ระดบั 1 โดยมีปริมาณไขมนันมเฉล่ียร้อยละ 3.84  ปริมาณโปรตีนเฉล่ีย 3.23  ปริมาณธาตุน ้ านมไม่รวมไขมนันมเฉล่ียร้อย
ละ  8.61  มีจ านวนจุลินทรียท์ั้งหมดเฉล่ีย 421,212.1 โคโลนีต่อมิลลิลิตร  และมีจ านวนโซมาติกเซลลเ์ฉล่ีย 603,075.8 เซลล์
ต่อมิลลิเมตร 

จ านงค์  จงัอินทร์   และสุรศกัด์ิ  วงษ์ศรีมี (2556) ไดศึ้กษาสภาพการจดัการฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อย
จงัหวดัศรีสะเกษ  พบวา่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมมีอายเุฉล่ีย  42.25  ปี   มีสถานท่ีท าเลท่ีตั้งฟาร์มโคนม  การจดัการรีดนมดว้ย
เคร่ืองมือรีดนม มีค่าเฉล่ีย 2.54 , 2.48 อยูใ่นเกณฑดี์  การจดัการคอกหรือโรงเรือน การจดัการดา้นการเล้ียงโคนม การจดัการ
ดา้นอาหาร การจดัการดา้นจดบนัทึกพนัธ์ุประวติั การสุขาภิบาลและการป้องกนัโรค และการจดัการรีดนม มีค่าเฉล่ีย 1.77 , 

2.05 , 2.26 , 1.99 , 1.71 , และ 2.11 อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ มีจ านวน 5 รายการ  อยูใ่นเกณฑป์รับปรุง ไดแ้ก่ (1) พ้ืนคอกโรงเรือน 
(2) บ่อเกรอะ (3) การสังเกตการเป็นสัด (4) บ่อหรืออ่างน ้ ายาฆ่าเช้ือโรคส าหรับจุ่มเทา้ก่อนเขา้ฟาร์ม (5) โปรแกรมการฉีด
พน่ยาฆ่าเช้ือโรค ร้อยละ 45.7, 71.2, 51.6, 70 และ 56.7 ตามล าดบั ส่วนปัญหาท่ีพบ ไดแ้ก่ ไม่มีเจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าปรึกษา 
ผสมติดยาก ขาดแคลนหญา้สด อาหารขน้ราคาแพง พ้ืนท่ีปลูกหญา้มีนอ้ย โรคเตา้นมอกัเสบ และไม่มีแหล่งจ าหน่ายน ้ านม
ดิบในช่วงปิดเทอม 

สุวชิยั  โรจนเสถียร (2559) กล่าววา่ร้อยละแม่โครีดนมของขนาดฝงูแม่โค  80 - 83  ร้อยละแม่ 

โคทอ้งและอยู่ในช่วงนมแห้งก่อนคลอด  17 - 20  ร้อยละฝูงแม่โค 55 - 60  ร้อยละฝูงโคทดแทน  40 - 45  ร้อยละโคสาว
ทดแทนในฝงู 20 - 25  

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) แสดงอตัราการใหน้มของแม่โค (กิโลกรัมต่อตวัต่อวนัปี)ระหวา่งปี  2556 - 
2560   ดงัน้ี ปี 2556  เท่ากบั  12.32  ปี 2557 เท่ากบั  12.38  ปี 2558  เท่ากบั 12.20  ปี 2559  เท่ากบั  12.03  และปี 2560  
เท่ากบั 12.18   

วธีิด าเนินการศึกษา 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ก. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม จ านวน 

80 ราย ในจงัหวดัอุดรธานี  
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ข. ขนาดตวัอย่างของการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดส้ ารวจขอ้มูลประชากร ท่ีจะศึกษาพบว่า มีจ านวนประชากรท่ีจะ
ท าการศึกษา 80 ราย ซ่ึงเป็นประชากรท่ีจ านวนไม่มากนัก และกระจายอยู่ใน 8 อ าเภอของจงัหวดัอุดรธานี ผูศึ้กษาจึง
ท าการศึกษาดว้ยวธีิการส ามะโน (Census) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรทั้งหมดท่ีส ารวจได ้ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในจงัหวดัอุดรธานียงัไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม 

                 ท่ีใชใ้นการศึกษา 

ท่ี อ าเภอ 
จ านวนตวัอยา่งเกษตรกรเล้ียง    

  โคนม (ราย) 

1 กมุภวาปี  5 

2 หนองแสง  2 

3 หนองหาน   5 

4 หนองววัซอ   7 

5 ศรีธาตุ   46 

6 วงัสามหมอ      5 

7 ทุ่งฝน        7 

8 เมืองอุดรธานี    3 

รวม                         80 

   

2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังน้ี  ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ (Interview  schedule)   
มีลกัษณะค าถามทั้งแบบปิด  (Closed Questions) และค าถามแบบเปิด (Open questions)  ดงัน้ี 
 2.1 ขอ้มูลสภาพพ้ืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจบางประการ  จดัเก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ 
 2.2 ขอ้มูลสภาพการเล้ียงโคนมและปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร  โดยการสมัภาษณ์และ 

เก็บขอ้มูลจากสมุดบนัทึกประจ าฟาร์ม   แลว้บนัทึกลงในแบบสมัภาษณ์ 

 2.3 ขอ้มูลความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม  จดัเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์  โดยใช้
ค  าถามท่ีมีลกัษณะค าตอบเป็นแบบมาตรฐานการประมาณค่า  โดยแบ่งตามการปฏิบติัไดข้องเกษตรกร  ออกเป็น  3  ระดบั
ดงัน้ี 

การปฏิบติัไดอ้ยูใ่นระดบันอ้ย     คะแนนเท่ากบั  1 

การปฏิบติัไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนนเท่ากบั  2 

การปฏิบติัไดอ้ยูใ่นระดบัมาก    คะแนนเท่ากบั  3   

ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติัได ้ก าหนดค่าคะแนนเพ่ือประเมินระดบัความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์ม
เขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม  โดยประยกุตใ์ชม้าตราส่วนประเมินค่า (Applied Rating Scale) แบบ Numerical Rating Scale  

น าผลค่าเฉล่ียในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกบัเกณฑใ์นการแปรความหมาย  ดงัน้ี  
การแปลความหมายค่าเฉล่ีย( Mean)  ของการปฏิบติัได ้(พวงรัตน์,2536)  
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 - 1.66  หมายถึง  การปฏิบติัไดอ้ยูใ่นระดบันอ้ย  
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.67 - 2.33  หมายถึง  การปฏิบติัไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง   
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ค่าเฉล่ียคะแนน 2.34 - 3.00  หมายถึง  การปฏิบติัไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  
2.4 การทดสอบแบบสมัภาษณ์   มีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงโคนม  มาตรฐานฟาร์มโคนม  และการผลิตน ้ านมดิบของประเทศไทย  พ.ศ. 
2552  จากเอกสารต่างๆ  รวมถึงผลงานวิจยั  เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์  จดัท าแบบ
สมัภาษณ์ท่ีประกอบดว้ยค าถาม  และค าตอบตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  โดยตรวจสอบความเท่ียงของเน้ือหา (Content 

validity)  โดยผูเ้ช่ียวชาญทางสงัคมศาสตร์และทดสอบเพ่ือหาความเช่ือมัน่ (Reliability)   ของแบบสมัภาษณ์กบัเกษตรกรผูเ้ล้ียง
โคนม  ท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน  35  ราย  ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา( - Confficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach,1970 อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด 2543: 96) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ ((Reliability) เท่ากบั .96 รายละเอียดตามภาคผนวก ข 
3.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ด าเนินการศึกษาในระหวา่งเดือน  มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยนดัวนัเวลาไวล่้วงหน้า  
เพื่อใหเ้กษตรกรไดเ้ตรียมใหข้อ้มูล  ซ่ึงมีเจา้พนกังานสัตวบาล  ประจ าส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอและเจา้หนา้ท่ีปศุสัตวต์  าบล  
เป็นผูช่้วยเก็บรวบรวมขอ้มูล  และไดมี้การช้ีแจงแบบสมัภาษณ์ใหผู้ช่้วยเก็บขอ้มูลมีความเขา้ใจถูกตอ้ง ตรงกนั 
4.การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา  วิเคราะห์โดยใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือหาค่าทางสถิติ ดงัน้ี  ขอ้มูลพ้ืนฐานสภาพพ้ืนฐานทาง
สงัคมและเศรษฐกิจบางประการ   ขอ้มูลดา้นสภาพการเล้ียงโคนม  และปัญหาอุปสรรคบางประการ  ปัญหาอุปสรรคในการ
เล้ียงโคนม  ใชส้ถิติ  การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ   ค่าเฉล่ีย  ค่าต ่าสุด   และค่าสูงสุด  ความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเขา้
สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม  ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด    

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในจงัหวดั
อุดรธานี  แบ่งออกเป็น 3  ส่วน  ตามวตัถุประสงค ์ ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลสภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ  2) 
สภาพการเล้ียงโคนม  และปัญหาอุปสรรคบางประการ  3) ความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม  
โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1.ข้อมูลสภาพืน้ฐานทางสังคมและเศรษฐกจิบางประการ 

 จากการศึกษา พบวา่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม ร้อยละ 75 เป็นเพศชาย และร้อยละ 25 เป็นเพศหญิง   เกษตรกรร้อยละ  
40.0  มีอาย ุ41 - 50 ปี รองลงมาร้อยละ  27.5  มีอาย ุ51 - 60  ปี  และร้อยละ 22.5  มีอาย ุ 31 - 40 ปี ตามล าดบั โดยมีอายเุฉล่ีย 46.5 ปี  
สูงสุด 65 ปี และต ่าสุด 30 ปี  เกษตรกรร้อยละ 43.8  ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา  รองลงมาร้อยละ  23.8  ส าเร็จ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  และร้อยละ  17.5   ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 
เกษตรกรร้อยละ 72.5 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1 - 5 คน และร้อยละ 27.5 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 6 - 10 คน 
ตามล าดบั โดยมีจ านวนสมาชิกเฉล่ีย 4.66  คน สูงสุด 10 คน และต ่าสุด 1 คน แหล่งสินเช่ือของเกษตรกรส าหรับการเล้ียงโค
นม พบวา่ร้อยละ 92.5 มีแหล่งสินเช่ือมาจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือสถาบนัการเงิน ร้อยละ 3.8 
มีแหล่งสินเช่ือมาจากสหกรณ์โคนม ร้อยละ 2.5 กูย้มืมาจากญาติหรือเพ่ือนบา้น ตามล าดบั 

 จากผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกร มีอายเุฉล่ีย 46.5 ปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการศึกษาของ สุวฒัน์ มตัราช  และสมยั  ศรี
หาญ (2553)  ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยนืในการเล้ียงโคนมของเกษตรกรในจงัหวดัมหาสารคาม มีอายเุฉล่ีย 46.6 
และใกลเ้คียงกบัการศึกษาของประเสริฐ โพธ์ิกาด และคณะ(2555) ท่ีไดศึ้กษาการจดัการฟาร์มโคนมตามการปฏิบติัทาง
การเกษตรท่ีดี  กรณีศึกษาจงัหวดัสุโขทยั มีอายเุฉล่ีย 47.41  ปี  แต่เกษตรกรมีอายเุฉล่ียมากกวา่การศึกษาของจ านงค ์  จงั
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อินทร์ และสุรศกัด์ิ วงษศ์รีมี(2556) ท่ีไดศึ้กษาสภาพการจดัการฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายยอ่ยของเกษตรกรจงัหวดั
ศรีษะเกษ พบวา่เกษตรกรผูเ้ล้ียง 

โคนมมีอายเุฉล่ีย 42.25 ปี   ซ่ึงการท่ีผูเ้ล้ียงโคนมมีอายเุฉล่ียอยูใ่นวยักลางคนถือเป็นแนวโนม้ท่ีดี    เพราะเกษตรกรสามารถ
น าความรู้หรือใชเ้ทคโนโลยไีปพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเล้ียงโคนมไดดี้   กวา่ผูท่ี้มีอายกุวา่น้ี   
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี  1 

ตารางที ่ 1  แสดงข้อมูลพืน้ฐานทางสังคมและเศรษฐกจิบางประการ   

รายการ จ านวนเกษตรกร 

(N=80) 
ร้อยละ 

1. เพศ   

    ชาย 

    หญิง 

60 

20 

75.0 

25.0 

2. อาย ุ   
    41 - 50 ปี 

    51 - 60 ปี 

    31 - 40 ปี 

    61 ปีข้ึนไป 

    20 - 30 ปี 

   (เฉล่ีย 46.5 ปี  สูงสุด 65  ปี  ต ่าสุด 30 ปี  S.D.= 5.66)  

32 

22 

18 

5 

3 

40.0 

27.5 

22.5 

6.3 

3.8 

 
3. ระดบัการศึกษา   
   ประถมศึกษา 

   มธัยมศึกษาตอนปลาย 

   มธัยมศึกษาตอนตน้ 

   ปริญญาตรี 

   อนุปริญญา 

38 
19 

14 

8 
4 

47.5 
23.8 
17.5 

10.0 

5.0 

4 จ านวนสมาชิกในครอบครัว   

  1 - 5 คน 

  6 - 10 คน 

  (เฉล่ีย 4.6 คน สูงสุด 10 คน  ต ่าสุด 1 คน S.D.= 1.45) 

58 

22 

72.5 

27.5 
 

5. แหล่งสินเช่ือ   
ธกส/สถานบนัการเงิน 

สหกรณ์โคนม 

ญาติหรือเพื่อนบา้น 

นายทุน 

74 

3 

2 

1 

92.5 

3.8 

2.5 

1.3 
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2. สภาพการเลีย้งโคนม  
 จาการศึกษาพบวา่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม  เกษตรกรร้อยละ   35.0   มีประสบการณ์ 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ  36.3  มี
ประสบการณ์ 0 - 5 ปี  และร้อยละ  26.3   มีประสบการณ์  6 - 10  ปี  โดยประสบการณ์เล้ียงโคนมเฉล่ีย 10.2  ปี  สูงสุด  35  
ปี  ต  ่าสุด  3  เดือน   เกษตรกรร้อยละ 95.0 มีแรงงานประจ าท่ีใชเ้ล้ียงโคนม 1 - 5  คน  ร้อยละ 3.8  มีแรงงานประจ าท่ีใชเ้ล้ียง
โคนม  6 - 10  คน  และร้อยละ  1.3  มีแรงงานประจ าท่ีใชเ้ล้ียงโคนม  11 คนข้ึนไป  ตามล าดบั โดยมีแรงงานประจ าท่ีใช้
เล้ียงโคนมเฉล่ีย  3.62 คน  สูงสุด  11 คน  ต ่าสุด  1 คน  เกษตรกรร้อยละ 75.0  มีพ้ืนท่ีเล้ียงโคนมจ านวน  1 - 10 ไร่  และ
ร้อยละ 21. 3  มีพ้ืนท่ีเล้ียงโคนมจ านวน  11 - 20  และร้อยละ 3.8 มีพ้ืนท่ีเล้ียงโคนมจ านวน 21 ไร่ข้ึนไป ตามล าดบั  โดย
เกษตรกรมีพ้ืนท่ีเล้ียงโคนมเฉล่ีย จ านวน  8.6 ไร่  สูงสุด  37  ไร่  ต ่าสุด 1 ไร่  เกษตรกรร้อยละ 72.5  มีรูปแบบการเล้ียงแบบ
ปล่อยลาน  และน าอาหารหยาบมาให้กิน  และร้อยละ  27.5  มีการเล้ียงแบบยืนโรง  เกษตรกรร้อยละ   76.3  มีการใชฟ้าง
ขา้วเป็นอาหารหยาบหลกั  ร้อยละ 75.0  มีการใชห้ญา้สดเป็นหลกั  ร้อยละ 32.5  มีการใชห้ญา้หมกัเป็นหลกั  ร้อยละ 6.3  มี
การใชห้ญา้แหง้เป็นหลกั  ตามล าดบั  เกษตรกรร้อยละ 80.0 ใชอ้าหารขน้ท่ีซ้ือจากสหกรณ์   ร้อยละ 17.5 ซ้ือวตัถุดิบมาผสม
เองในฟาร์ม  ร้อยละ 12.5  ซ้ือจากตวัแทนบริษทัตวัแทนจ าหน่าย/ร้านคา้  ตามล าดบั  เกษตรกรทุกคนรีดนมดว้ยเคร่ืองรีดนม   
จ านวนโคนมทั้งหมดในฟาร์มของเกษตรกร   พบวา่เกษตรกรมีโคนมทั้งหมดจ านวนเฉล่ีย  39.6  ตวั  สูงสุด  120  ตวั  ต ่าสุด 
7 ตวั  โครีดนมจ านวนเฉล่ีย  20.1  ตวั  สูงสุด  60  ตวั  ต ่าสุด 1  ตวั  จ านวนโคแห้งนมจ านวนเฉล่ีย  6.9 ตวั  สูงสุด 20 ตวั  
ต ่าสุด 1 ตวั มีโคสาวทอ้งจ านวนเฉล่ีย  9.8 ตวั สูงสุด 45  ตวั  ต ่าสุด 1 ตวั  จ านวนลูกโคจ านวนเฉล่ีย 8.5 ตวั สูงสุด 25 ตวั  
ต ่าสุด  1 ตวั สัดส่วนของแม่โคนม (โครีดนมและโคแห้งนม)  เป็นร้อยละ 68.1  ของฝูงโคนมทั้งหมด    ผลผลิตน ้ านมดิบ
จ านวน เฉล่ีย  222.1  ลิตรต่อฟาร์ม   โดยมีผลผลิตน ้ านมดิบจ านวน  สูงสุด 900  ลิตรต่อวนั   ต ่าสุด 20 ลิตรต่อวนั   แม่โคมี
ค่าเฉล่ียวนัละ  11.04 กิโลกรัมต่อตวั   ในรอบปี  2560  เกษตรกรมีรายไดร้วม เฉล่ียเป็นเงิน 1,241,954.5 บาท  โดยมีรายได้
สูงสุดเป็นเงิน   5,000,000  บาท    ต ่าสุดเป็นเงิน  54,000  บาท  รายจ่ายเฉพาะการเล้ียงโคนม เฉล่ียเป็นเงิน  745,943.1  บาท 
สูงสุด  4,250,000   บาท  ต ่าสุด  30,000  บาท  ซ่ึงรายได้สุทธิของเกษตรกรเฉล่ียเป็นเงิน 496,001.4  บาท  หรือเดือนละ 
41,334.45  บาท 

จากผลการศึกษาพบวา่  แม่โคนมของเกษตรกรมีอตัราการให้นมของแม่โคมีค่าเฉล่ียวนัละ11.04 กิโลกรัมต่อตวั  
ซ่ึงต ่ากวา่อตัราการใหน้มของแม่โคเฉล่ียทั้งประเทศในปี 2560  ท่ีมีอตัราการใหน้มเฉล่ีย 

วนัละ 12.18 กิโลกรัมต่อตวั  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)    สัดส่วนแม่โคนมเป็นร้อยละ  68.1  ของฝูงโคนม
ทั้งหมด  ต่างจากค่ามาตรฐานท่ี อ.ส.ค. โดยของสุชาติ แพ่งจนัทึก (2556) ไดก้ าหนดไวโ้ดยฟาร์มโคนมควรมีแม่โคนมใน
ฟาร์มในจ านวนท่ีเหมาะสมโดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนโคนมทั้งหมด   สัดส่วนฝูงโคทดแทนประกอบดว้ย  ลูกโค  , 
โคเลก็, โครุ่น, โคสาว, โคสาวทอ้ง  สดัส่วนท่ีเหมาะสม  คือร้อยละ 50  ของฝงูโคนมทั้งหมด   
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี ต่างจากการศึกษาของสุวฒัน์  มตัราช และสมยั ศรีหาญ (2553)  พบวา่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมใน
จงัหวดัมหาสารคาม   สัดส่วนขนาดฝูงโคนมของเกษตรกร แม่โคนมรีดนมเป็นร้อยละ 78.2  ของแม่โคนม  แม่โคแห้งนม  
คิดเป็นร้อยละ 25.6 ของแม่โคนม  แต่ต่างกบั  สุวิชยั  โรจนเสถียร(2559)  กล่าวแนะน าวา่ร้อยละแม่โครีดนมของขนาดฝูง
แม่โค  ระดบัท่ียอมรับไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 80 - 83    รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี  2 
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ตารางที ่ 2  แสดงสภาพการเลีย้งโคนม 

รายการ จ านวนเกษตรกร 

(N=80) 
ร้อยละ 

1. ประสบการณ์การเล้ียงโคนม 

    10  ปีข้ึนไป 

    0 – 5 ปี 

    6 – 10 ปี 
    (เฉล่ีย 10 .2 ปี  สูงสุด  35  ปี ต ่าสุด  3 เดือน S.D.= 3.52 ) 

 

30 

29 

21 

 

 

37.5 

36.3 

26.3 

2. จ านวนแรงงานประจ าท่ีใชใ้นการเล้ียงโคนม   
    1 - 5 คน 

    6 - 10 คน 

    10 คน ข้ึนไป 

    (เฉล่ีย 3.62  คน  สูงสุด 11 คน  ต ่าสุด  1 คน S.D.= 2.93)  

76 

3 

1 

95.0 

3.8 

1.3 

3. จ านวนพ้ืนท่ีในการเล้ียงโคนม   

    1 - 10 ไร่ 

    11 - 20  ไร่ 

    20  ไร่ ข้ึนไป 

    (เฉล่ีย 8.62  ไร่ สูงสุด  37 ไร่  ต ่าสุด  1 ไร่ S.D.= 5.02) 

62 

15 

3 

77.5 

18.8 

3.8 

4. รูปแบบการเล้ียง   
    ปล่อยลาน 

    ยนืโรง 
58 

22 
72.5 

24.5 
5. จ านวนโคนมทั้งหมด   
      61 ตวัข้ึนไป  
      1 - 30 ตวั 

     31 - 60 ตวั 

     (เฉล่ีย 39.6  ตวั สูงสุด  120  ตวั ต ่าสุด 7 ตวั  S.D.=22.64) 

10 

34 

36 

12.5 

43.1 

44.4 

6. จ านวนโครีดนม   
    61 ตวัข้ึนไป  
   31 - 60 ตวั 

   1 - 30 ตวั 

  (เฉล่ีย 20.1  ตวั สูงสุด  80  ตวั ต ่าสุด 3 ตวั S.D.= 25.32 ) 

2 
9 

69 

2.5 
11.3 
86.2 
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ตารางที ่ 2   แสดงสภาพการเลีย้งโคนม (ต่อ) 

รายการ จ านวนเกษตรกร 

(N=80) 
ร้อยละ 

7. จ านวนโคแหง้นม   
    31 - 60 ตวั 

    61 ตวัข้ึนไป  
    1 - 30 ตวั 

    (เฉล่ีย 6.9  ตวั สูงสุด  20  ตวั ต ่าสุด 1 ตวั S.D.= 8.45) 

0 

0 

80 

 

0 
0 

100.0 

 

8. จ านวนโคสาวทอ้ง   
     31 - 60 ตวั 

     61 ตวัข้ึนไป  
     ไม่มี 

      1 - 30 ตวั 

      (เฉล่ีย 5.3  ตวั สูงสุด 30  ตวั ต ่าสุด 1 ตวั  S.D.= 8.45) 

0 

0 

15 

68 

 

0 

0 

15.0 

85.0 

 
9. จ านวนโคสาวไม่ทอ้ง   
    31 - 60 ตวั 

     61 ตวัข้ึนไป 

    ไม่มี 

     1 - 30 ตวั  
     (เฉล่ีย 5.6  ตวั สูงสุด 21  ตวั ต ่าสุด 1 ตวั S.D.= 6.49) 

0 

0 

22 

58 

 

0 

0 

27.5 

72.5 

 
10. จ านวนลูกโค   
      31 - 60 ตวั 

      61 ตวัข้ึนไป  
      ไม่มี 

      1 - 30 ตวั 

      (เฉล่ีย 5.5  ตวั สูงสุด 25  ตวั ต ่าสุด 1 ตวั S.D.= 4.53) 

0 

0 

7 

73 

 

0 

0 

8.8 

91.2 

 
11. ผลผลิตน ้ านมดิบต่อวนั   
      601 กิโลกรัมข้ึนไป 

      301 - 600 กิโลกรัมต่อวนั 

      1 - 300 กิโลกรัมต่อวนั 

     (เฉล่ีย 222.1 กิโลกรัม  สูงสุด  900 กิโลกรัม  ต ่าสุด 20กิโลกรัม     
     S.D.= 280.34) 

3 

9 

68 

 

4.0 

11.3 

85.0 
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ตารางที ่ 2   แสดงสภาพการเลีย้งโคนม (ต่อ) 

รายการ จ านวนเกษตรกร 

(N=80) 
ร้อยละ 

13. รายไดร้วมของเกษตรกรจากการเล้ียงโคนมในรอบปี พ.ศ.  
      2560 

  

      500,001 - 1,000,000 บาท 

      1,500,001 บาทข้ึนไป 

      1,000,001 - 1,500,000 บาท 

      10,000 - 500,000 บาท 

      (เฉล่ีย   1,241,954.5  บาท  สูงสุด 5,000,000  บาท  ต ่าสุด  
      54,000  บาท  S.D.= 781,540) 

25 
20 
18 
17 

31.3 
25.0 
22.5 
21.3 

18. รายจ่ายรวมของเกษตรกรจากการเล้ียงโคนมในรอบปี พ.ศ. 
      2560 

  

     1,500,001 บาทข้ึนไป 

     500,001 - 1,000,000 บาท 

     10,000 - 500,000 บาท 

     1,000,001 - 1,500,000 บาท 

     (เฉล่ีย   754,943.1  บาท  สูงสุด 4,250,000  บาท  ต ่าสุด 30,000   
     บาท S.D.= 498,360) 

8 
32 

33 

33 

10.0 

40.0 

41.3 

41.3 

 

3.ปัญหาอุปสรรคในการเลีย้งโคนม   
 การศึกษาปัญหาอุปสรรคในคร้ังน้ีไดก้ าหนดในการเล้ียงโคนมของเกษตรกรออกเป็น  6 ดา้น  โดยมีผลการศึกษา
ปัญหา ในแต่ละดา้น  ดงัน้ี    

3.1 ปัญหาดา้นการจดัการฟาร์ม  พบวา่ร้อยละ 50.0  เกษตรกรมีปัญหาการบนัทึกขอ้มูลมากท่ีสุด     ไดแ้ก่    การ
บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการดา้นผลผลิต  ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารฟาร์ม  ขอ้มูลบุคลากร  ระบบบนัทึกขอ้มูลโดยใช้
แบบ ผท.1 ของกรมปศุสัตว ์รองลงมา ร้อยละ 27.5  มีปัญหาการจัดการโรงเรือน   ได้แก่  ไม่มีการความสะอาดรอบ
โรงเรือน    และร้อยละ 13.7 มีปัญหาการจดัการดา้นบุคลากร ไดแ้ก่  การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร     ตามล าดบั 

3.2 ปัญหาดา้นการจดัการสุขภาพสัตว ์   พบว่าร้อยละ 51.2 เกษตรกรมีปัญหาการป้องกนัโรคและควบคุมโรค   
ไดแ้ก่ การบนัทึกยานพาหนะและบุคคลท่ีเขา้ออกฟาร์ม  และร้อยละ  48.7  มีปัญหาการบ าบดัโรค  ไดแ้ก่  มีการเก็บรักษายา
สตัวเ์หมาะสม  การรักษาโรคไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วบคุมดูแลของสตัวแพทย ์

ผูค้วบคุมฟาร์ม   
3.3 ปัญหาดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม  พบวา่ร้อยละ 61.2 เกษตรกรมีปัญหาลกัษณะของโรงเรือน ไดแ้ก่  โรงเรือนไม่

เป็นสดัส่วน   ไม่มีการซ่อมแซม  อากาศถ่ายเทไดไ้ม่ดี    รองลงมาร้อยละ  26.2  มีปัญหาลกัษณะของฟาร์ม  ไดแ้ก่ ตั้งอยูบ่น
ท่ีน ้ าท่วมขงั  อยู่ห่างจากศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบเกิน 20 กิโลเมตร  และร้อยละ  12.5  มีปัญหาลกัษณะของฟาร์ม   ไดแ้ก่ 
พ้ืนท่ีเล้ียงสตัวไ์ม่เป็นสดัส่วน  โรงเก็บอาหารสตัว ์ หรือพ้ืนท่ีเก็บอาหาร  พ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ์ฟาร์ม  ไม่เป็นสดัส่วน    
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3.4 ดา้นการผลิตน ้ านมดิบ พบว่าเกษตรกรมีปัญหาคุณภาพน ้ านมดิบมากท่ีสุด  ร้อยละ  83.7  ได้แก่  คุณภาพ
น ้ านมดิบต ่ากว่ามาตรฐานก าหนด  รองลงมา ร้อยละ 12.5  มีปัญหาผูรี้ดนม  ไดแ้ก่  ผูรี้ดนมไม่มีตรวจสุขภาพประจ าปี 
จ านวนผูรี้ดไม่เพียงพอ  และร้อยละ 4.0 มีปัญหาการเตรียมแม่โคก่อนรีดนม  ไดแ้ก่  ไม่มีการท าความสะอาดตวัแม่โคก่อน
รีดนม ไม่มีการทดสอบเตา้นมอกัเสบก่อนรีด  

3.5 ปัญหาการก าจัดของเสียและการบ าบดัน ้ าเสีย   พบว่าร้อยละ  71.3 เกษตรกรมีปัญหาระบบบ าบัดน ้ าเสีย    
ไดแ้ก่  ไม่มีการบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน ้ าสาธารณะ   และร้อยละ 30.4 มีปัญหาการเก็บกวาดและจดัการมูลโค  
ไดแ้ก่  ไม่มีการเก็บกวาดและจดัการมูลโคท่ีเหมาะสม 

3.6 ปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   พบวา่ร้อยละ  32.5  เกษตรกรมีปัญหาดา้นการรวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอย  
ไดแ้ก่  ไม่มีการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม   ไม่มีการเก็บขยะมูลฝอยภายในฟาร์ม   

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั ธวนทัด ์ โพธ์ิไข (2552) ไดศึ้กษาปัญหาการท าฟาร์มโคนมของเกษตรกรท่ีไม่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม  ในต าบลสนามแย ้ อ าเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี  พบวา่การจดัการฟาร์มโคนมและการ
ผลิตน ้ านมดิบ  เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาในดา้น ท าเลท่ีตั้งฟาร์ม  ลกัษณะของฟาร์ม  การจดัการดา้นบุคลากร  คู่มือการ
จดัการฟาร์ม  ระบบการบนัทึกขอ้มูล  การจดัการดา้นอาหารสตัว ์ การป้องกนัและควบคุมโรค  การบ าบดัโรคในโคและการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหาการท าฟาร์มโคนมของเกษตรกร  ไดแ้ก่  เกษตรกรไม่มีเวลาในการจดับนัทึกขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ 
ไม่มีเวลาท าความสะอาดรอบ ๆ โรงเรือน  พ้ืนท่ีในการเล้ียงโคนมมีจ านวนจ ากดั  และเกษตรกรไม่มีเงินทุนในการพฒันา
ปรับปรุงฟาร์มโคนมของตนเอง   รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี  3 
 

ตารางที ่ 3  แสดงปัญหาอุปสรรคในการเลีย้งโคนม 

ปัญหาอุปสรรในการเลีย้งโคนม จ านวนเกษตรกร 

(N = 80) 
ร้อยละ 

1.การจดัการฟาร์ม   

- การบนัทึกขอ้มูล 

- การจดัการโรงเรือน 

- การจดัการดา้นบุคลากร 

- อ่ืน ๆ ไดแ้ก่  การไม่มีคู่มือการจดัการฟาร์มโคนม 

40 

22 

11 

7 

50.0 

27.5 

13.7 

8.8 

2.การจดัการดา้นสุขภาพสตัว ์   
- การป้องกนัและควบคุมโรค 

- การบ าบดัโรค 
41 

39 
51.2 

48.7 
3. องคป์ระกอบของฟาร์ม   

- ลกัษณะของโรงเรือน 

- ลกัษณะของฟาร์ม 

- ท าเลท่ีตั้ง 

49 

21 

10 

61.2 

26.2 

12.5 

4. การผลิตน ้ านมดิบ  การเก็บรักษา  และการขนส่ง   

- คุณภาพน ้ านมดิบ 

- ผูรี้ดนม 

- การเตรียมแม่โคก่อนรีดนม 

67 

10 

3 

83.7 

12.5 

3.7 
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ตารางที ่ 3  แสดงปัญหาอุปสรรคในการเลีย้งโคนม(ต่อ) 

ปัญหาอุปสรรในการเลีย้งโคนม จ านวนเกษตรกร 

(N = 80) 
ร้อยละ 

5. การก าจดัของเสีย  และการบ าบดัน ้ าเสีย   
- ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

- การเก็บกวาดและจดัการมูลโค 
57 

23 
71.3 

28.8 
6. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม   

- ไม่มีปัญหา 

- การรวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอย 

 

54 

26 
67.5 

32.5 

 
 

3. ความพร้อมต่อการปรับปรุงเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมตามหลกัเกณฑ์การให้คะแนนและและวธีิการตรวจประเมนิ 9 ด้าน
หลกั 
             จากผลการศึกษา พบวา่เกษตรกรมีความพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย =2.29) ประกอบดว้ย 

             1) ความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นอาหารส าหรับโคนม (เฉล่ีย = 2.39) ดา้นการผลิต
น ้ านมดิบ (เฉล่ีย = 2.37)  และดา้นองคป์ระกอบฟาร์ม (เฉล่ีย = 2.34) 
             2) ความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิภาพสตัว ์ (ค่าเฉล่ีย = 2.33)  ดา้นการ
จดัการฟาร์ม (ค่าเฉล่ีย = 2.32)  ดา้นน ้ า (ค่าเฉล่ีย = 2.29)  ดา้นสุขภาพสตัว ์(ค่าเฉล่ีย = 2.29)  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย = 2.17) 
และดา้นการบนัทึกขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย = 2.15) 
              ความสามารถปฏิบติัไดต้ามกิจกรรมการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิตรวจประเมินในแตล่ะดา้น   รวม   9  
ดา้นหลกัคือ 

3.1 ดา้นอาหารส าหรับโคนม  พบวา่ความสามารถปฏิบติัไดข้องเกษตรกรท่ีมีความพร้อมต่อ 

การปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรท่ีสามารถปฏิบติัไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย =2.40)  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
การปฏิบติัในดา้นการซ้ือและเก็บอาหารขน้  ในส่วนของอาหารหยาบเกษตรกรมีความสามารถปฏิบติัไดอ้ยูใ่นระดบัปาน
กลาง   

3.2 ดา้นการผลิตน ้ านมดิบประกอบดว้ยเกณฑแ์ละวธีิการตรวจประเมิน  5 ดา้นยอ่ย   พบวา่ความสามารถปฏิบติัได้
ของเกษตรกรท่ีมีพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม  อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 2.37)   เม่ือจ าแนกตามเกณฑ์
และวธีิการตรวจประเมินพบวา่   เกษตรกรสามารถปฏิบติัไดข้องเกษตรกรอยูใ่นระดบัมากใน 4  ดา้นยอ่ย  ไดแ้ก่  ดา้นผูรี้ด
นม(ค่าเฉล่ีย = 2.45) ดา้นการเตรียมแม่โคก่อนการรีด (ค่าเฉล่ีย = 2.40)  ดา้นการรีดนม (ค่าเฉล่ีย = 2.37)  และดา้นการขนส่ง
น ้ านมดิบ (ค่าเฉล่ีย = 2.34)  และส่วนความสามารถปฏิบติัของเกษตรกรไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง  1  ดา้นยอ่ย  ไดแ้ก่  ดา้น
คุณภาพน ้ านมดิบ(ค่าเฉล่ีย = 2.29) 

3.3 ดา้นองค์ประกอบฟาร์ม  ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีตรวจประเมิน  3  ดา้นย่อย   พบว่าความสามารถ
ปฏิบติัไดข้องเกษตรกรท่ีมีความพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม  อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 2.34)  เม่ือ
จ าแนกตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิตรวจประเมินความสามารถปฏิบติัไดข้องเกษตรกรอยูใ่นระดบัมากใน 2 ดา้นยอ่ย  ไดแ้ก่  ดา้น
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ท าเลท่ีตั้ง(ค่าเฉล่ีย = 2.36) และดา้นการวางผงัและลกัษณะฟาร์มอยู่ (ค่าเฉล่ีย = 2.34)  ส่วนความสามารถปฏิบติัไดข้อง
เกษตรกรอยูใ่นระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่  ดา้นโรงเรือน  (ค่าเฉล่ีย = 2.32)  
 3.4 ด้านสวสัดิภาพสัตว์   พบว่าความสามารถปฏิบัติได้ของเกษตรกรท่ีมีความพร้อมต่อการปรับปรุงเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มโคนมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.33)  ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามระเบียบกรมปศุสตัวว์า่ดว้ยการคุม้ครอง
และดูแลสวสัดิภาพโคนม ณ สถานท่ีเล้ียง พ.ศ. 2544  และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม   โดยโคนมท่ีเล้ียงในฟาร์มมีอิสระเคล่ือนไหว 
อยูส่บายและปลอดภยั  โคนมท่ีป่วยและบาดเจ็บมีการด าเนินการอยา่งเหมาะสม   การดูแลตดัแต่งกีบโคทุกตวัท่ีมีปัญหา  

3.5 ดา้นการจดัการฟาร์ม ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์และวิธีตรวจประเมิน  3  ดา้นยอ่ย  พบวา่ความสามารถปฏิบติั
ไดข้องเกษตรกรท่ีมีความพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.32)  เม่ือ
จ าแนกตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีตรวจประเมินพบวา่ความสมารถปฏิบติัไดข้องเกษตรกรอยูใ่นระดบัมาก  1 ดา้นยอ่ย  ไดแ้ก่ 
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา   
(ค่าเฉล่ีย = 2.45)    และความสามารถปฏิบติัไดข้องเกษตรกรอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้นยอ่ย   ไดแ้ก่   
ดา้นคู่มือการจดัการฟาร์มโคนม (ค่าเฉล่ีย = 2.26)   และดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย = 2.24)   

3.6 ด้านน ้ าส าหรับโคนม พบว่า  ความสามารถปฏิบัติได้ของเกษตรกรท่ีมีความพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่
มาตรฐานฟาร์มโคนมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.29)  โดยเกษตรกรมีแหล่งน ้ าท่ีใชเ้ล้ียงโคนมสะอาด  เพียงพอ และ
เหมาะส าหรับโคนมในฟาร์ม 

3.7 ดา้นสุขภาพสตัว ์ ประกอบดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจประเมิน  2  ดา้นยอ่ย   พบวา่ความสามารถในการ
ปฏิบติัไดข้องเกษตรกรท่ีมีความพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.29)    
โดยความสามารถปฏิบติัไดข้องเกษตรกรทั้ง 2  ดา้นยอ่ย อยูใ่นระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่     การป้องและควบคุมโรค (ค่าเฉล่ีย 
= 2.29)    และการบ าบดัโรคโคนม (ค่าเฉล่ีย = 2.29)   

3.8  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  พบวา่ความสามารถในการปฏิบติัไดข้องเกษตรกรท่ีมีพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐาน
ฟาร์มโคนมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย=2.17)   ไดแ้ก่  การรวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอย  การเก็บกวาดและจดัการมูล
โค  การปล่อยน ้ าเสียลงแหล่งน ้ าสาธารณะ  

3.9 ดา้นการบันทึกขอ้มูล  พบว่าความสามารถในการปฏิบติัได้ของเกษตรกรท่ีมีพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่
มาตรฐานฟาร์มโคนมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.15)  ไดแ้ก่  ระบบบนัทึกขอ้มูลโดยใชแ้บบ ผท.1  ของกรมปศุสัตว ์   
ระบบบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารฟาร์ม   การจดัเก็บขอ้มูลไวไ้ม่น้อยกว่า 3 ปี  ระบบการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จดัการดา้นผลผลิต  เช่น  ขอ้มูลตวัโค  อาหารและน ้ า  การจดัการฟาร์ม  การให้ผลผลิต    แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรไม่ให้
ความส าคญัในการจดัท าขอ้มูลขาดทุน  ก าไรในการเล้ียงโคนม   

จากการศึกษาต่างจาการศึกษาของพรชยั  วจิิตรธรรมภาณี  และมาโนชย ์ ธนะโสธร (2548)  
 ได้ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในภาคตะวนัออกต่อการพฒันาระบบโคนม พบว่าความพร้อมของ
เกษตรกรในการปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานในเร่ืองท าเลท่ีตั้งฟาร์ม  การจดัการพ้ืนท่ีเล้ียงโคนในฟาร์ม องคป์ระกอบของ
โรงเรือน  การจดัการระบบรักษาความสะอาดในโรงเรือน  การจดัการบุคลากรและแรงงานท่ีใชใ้นฟาร์มให้เหมาะสม  การ
จดัท าคู่มือการปฏิบติังานในฟาร์ม  การจดัการดา้นการอาหารสัตวใ์ห้มีคุณภาพเพียงพอ  การวางระบบป้องกนัควบคุมโรค
ในฟาร์ม  การจดัการส่ิงปฏิกลูหรือขยะมูลฝอยหรือน ้ าเสียจากฟาร์ม  การควบคุมคุณภาพการจดัการในกระบวนการ  รีดนม
โคในฟาร์ม  และการเก็บรักษาและการขนส่งน ้ านมดิบเพ่ือใหมี้คุณภาพ  จดัอยูใ่นระดบัมีความพร้อมมาก  และมีความพร้อม
อยา่งมากท่ีสุดในการปรับปรุงฟาร์มใหเ้ขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม   และต่างกบัการ  สมชาย อนุตรชชัวาล(2548) ท่ีไดศึ้กษาความ
พร้อมในการปรับปรุงฟาร์มของเกษตรกรเพ่ือเขา้สู่ระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี  โดยมีความ



ต 

 

พร้อมตามองค์ประกอบย่อยในระดบัดี  3  องค์ประกอบ  ไดแ้ก่ (1) ดา้นการผลิตน ้ านมดิบ  การเก็บรักษาและการขนส่ง 
(2)ดา้นองคป์ระกอบของฟาร์ม  (3) ดา้นการจดัการฟาร์ม  รองลงมาเป็นความพร้อมระดบัพอใช ้ 2 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ (1) 
ดา้นการจดัการดา้นสุขภาพสัตว ์(3) ดา้นการก าจดัส่ิงปฏิกูล ขยะมูลฝอยและของเสียออกจากฟาร์ม  มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั
ระหว่างไม่ผ่านเกณฑ์ถึงต้องปรับปรุง  และระดับดีถึงดีมาก เม่ือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคนม  ปรากฏว่ามี
องคป์ระกอบดา้นการจดัการสุขภาพสตัวเ์พียงองคป์ระกอบเดียว  ท่ีไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานฟาร์มโคนม   รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางท่ี  5 

ตารางที ่5  แสดงความสามารถปฏิบัตไิด้ของเกษตรกรทีม่คีวามพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ 

    มาตรฐานฟาร์มโคนม 

รายการ ระดบัการปฏบิัตไิด้ 

 ค่าเฉลีย่ ระดบั 

1.ด้านอาหารส าหรับโคนม 2.39  +  0.57 มาก 

   - มีการตรวจคุณภาพอาหารสตัวเ์บ้ืองตน้  เช่น ถุงบรรจุไม่ฉีกขาด  มีฉลาก   

     ถูกตอ้ง 
2.58 +  0.54 มาก 

   - มีสถานท่ีเก็บอาหารสตัวท่ี์เหมาะสม   2.44 +  0.57 มาก 

   - อาหารขน้มีคุณภาพ  ตามกฎหมายก าหนด 2.42 +  0.65 มาก 

   - กรณีซ้ืออาหารขน้จากแหล่งผลิตท่ีไดรั้บใบอนุญาต  หรือผสมอาหารขน้ 

     ใชเ้อง  หา้มใชส้ารตอ้งหา้ม  ตามกฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์
2.37 +  0.66 มาก 

   - กระสอบหรือไซโลบรรจุอาหารสตัว ์ ตอ้งสะอาด แหง้ ไม่มีเช้ือรา 2.36 +  0.50 มาก 

   - อาหารหยาบมีคุณภาพดีและเพียงพอกบัความตอ้งการโภชนะของโคนม 2.31 +  0.56 ปานกลาง 

   - ภาชนะหรืออุปกรณ์ใหอ้าหาร  สะอาด  มีจ านวนเพียงพอตามก าหนดใน 

    คู่มือการจดัการประจ าฟาร์ม 
2.28 +  0.55 ปานกลาง 

 2. ด้านการผลติน า้นมดบิ 2.37 +  0.62 มาก 
     2.1 ด้านผู้รีดนม 2.45 +  0.60 มาก 
     - ผูรี้ดนมตอ้งมีสุขภาพดี  ปราศจากโรคติดต่อท่ีจะแพร่กระจายเช้ือไปยงั 

       โคนมหรือน ้ านม 
2.48 +  0.59 มาก 

     - ผูรี้ดนมตอ้งปฏิบติัตามหลกัสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี 2.42 +  0.61 มาก 
     2.2 ด้านการเตรียมแม่โคก่อนการรีด 2.40 +  0.65 มาก 
     - กรณีท่ีใชย้ากบัโคนม  ตอ้งพน้ระยะหยดุยาก่อนรีดน ้ านมเพ่ือจ าหน่ายและ 

       ใหส่้งน ้ านมตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคา้ง 
2.46 +  0.65 มาก 

     - ตอ้งเตรียมแม่โคก่อนท าการรีดนมใหส้ะอาด ท าความสะอาดบริเวณ 

       เตา้นมก่อนท าการรีดนมทุกคร้ัง 
2.38 +  0.68 มาก 

     - ก่อนรีดนมใหรี้ดนม 2 - 3 คร้ัง เพ่ือทดสอบน ้ านมวา่ผิดปกติหรือไม่และมี 

       การทดสอบเตา้นมอกัเสบทุกเตา้  ก่อนรีดนมลงถงัรวม 

2.35 +  0.61 มาก 

 
 
 
 



ถ 

 

ตารางที ่5  แสดงความสามารถปฏิบัตไิด้ของเกษตรกรทีม่คีวามพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ 

     มาตรฐานฟาร์มโคนม(ต่อ)    

รายการ ระดบัการปฏบิัตไิด้ 

 ค่าเฉลีย่ ระดบั 

     2.3 ด้านการรีดนม 2.37 +  0.62 มาก 
           - อุปกรณ์และภาชนะบรรจุรองรับน ้ านมดิบตอ้งสะอาด  ไม่มีกล่ินอบั 

             หรือบูดผิวเรียบไม่มีรอยเช่ือมต่อ   ไม่ท าปฏิกิริยากบัน ้ านมดิบ  และท า 

             ความสะอาดฆ่าเช้ือและหลงัการใช ้

2.42 +  0.65 มาก 

   - หลงัจากรีดนมเสร็จตอ้งท าความสะอาดอุปกรณ์รีดนม  กรณีใชเ้คร่ือง 

      รีดนมใหถ้อดช้ินส่วนออกลา้งและผึ่งลมใหแ้หง้ทุกคร้ัง 

2.37 +  0.60 มาก 

  - รีดนมใหถู้กตอ้งตามหลกัวธีิ และหลงัรีดนมเสร็จตอ้งจุ่มหวันมใน 

    น ้ายาจุ่มหวันมทุกคร้ัง 
2.32 +  0.61 ปานกลาง 

      2.4 ด้านการขนส่งน า้นมดบิ 2.34 +  0.62 มาก 
   -น ้านมดิบท่ีรีดไดแ้ละบรรจุในถึง  ตอ้งรีบขนส่งไปยงัศูนยร์วบรวม 

    น ้านมดิบหรือโรงงานแปรรูปใหเ้ร็วท่ีสุด 
2.37 +  0.66 มาก 

   - หลงัจากส่งน ้ านมแลว้  ตอ้งท าความสะอาดโดยเร็ว 2.31 +  0.58 ปานกลาง 
     2.5 ด้านคุณภาพน า้นมดบิ 2.29 +  0.60 ปานกลาง 
           - ปริมาณจุลินทรียท์นร้อนไม่มากกวา่ 1,000 โคโลนี/มิลลิลิตร 2.51 +  0.59 มาก 
           - ยาปฏิชีวนะใหผ้ลลบเม่ือทดสอบ Delvo test  หรือ AM test หรือชุด  

             ทดสอบของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
2.38 +  0.68 มาก 

  - ปริมาณเซลลโ์ซมาติก ไม่เกิน 500,000 เซลล/์มิลลิลิตร 2.37 +  0.68 มาก 
  - จุดเยอืกแขง็หรือค่าความถ่วงจ าเพาะ 2.36 +  0.63 มาก 
 -  ธาตุน ้ านมทั้งหมด (Total Solids) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 12 2.27 +  0.61 ปานกลาง 
 - ไขมนันม (Fat) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3.5 2.26 +  0.61 ปานกลาง 
 - ชัว่โมงการเปล่ียนสีของเมทธีลีนบูลมากกวา่ 4 ชัว่โมง หรือรีซาซูลีน 

   มากกวา่ 4.5 จุด อ่านผลท่ี 1 ชัว่โมง 
2.22 +  0.59 ปานกลาง 

 - ปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมด ไม่มากกวา่ 400,000 โคโลนี/มิลลิลิตร 2.21 +  0.58 ปานกลาง 
 - ปริมาณจุลินทรียโ์คไลฟอร์ม ไม่มากกวา่ 10,000,000 โคโลนี/มิลลิลิตร 2.17 +  0.56 ปานกลาง 
- เน้ือนมไม่รวมมนัเนย (Solid not fat) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 8.25 2.12 +  0.56 ปานกลาง 
- โปรตีน (Protien) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3.0 2.12 +  0.63 ปานกลาง 
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ตารางที ่5  แสดงความสามารถปฏิบัตไิด้ของเกษตรกรทีม่คีวามพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ 

    มาตรฐานฟาร์มโคนม (ต่อ) 

รายการ ระดบัการปฏบิัตไิด้ 

 ค่าเฉลีย่ ระดบั 

   

   

3. องค์ประกอบฟาร์ม 2.34 +  0.65 มาก 

    3.1 ด้านท าเลทีต่ั้งของฟาร์ม 2.36 +  0.69 มาก 

    - อยูห่่างจากศูนยร์วมนมไม่เกิน 20 กม. 2.41 +  0.65 มาก 

    - อยูห่่างจากโรงฆ่าสตัวแ์ละตลาดนดัคา้สตัว ์มากกวา่ 5 กม. 2.41 +  0.65 มาก 

    - อยูห่่างจากโรงงานอุตสาหกรรม  แหล่งรวมขยะ 2.33 +  0.76 ปานกลาง 

    - ท่ีตั้งฟาร์มไม่มีน ้ าท่วมขงั 2.30 +  0.70 ปานกลาง 

   3.2 ด้านผงัและลกัษณะของฟาร์ม 2.34 +  0.64 มาก 

- พ้ืนท่ีของฟาร์มเพียงพอกบัการเล้ียงโคนม 2.42 +  0.59 มาก 

- เป็นบริเวณท่ีโปร่ง  อากาศถ่ายเทไดดี้ 2.40 +  0.66 มาก 

- มีโรงเก็บอาหาร  โรงผสมอาหาร  หรือพ้ืนท่ีเก็บเป็นสดัส่วน 2.35 +  0.63 มาก 

- มีพ้ืนท่ีเล้ียงสตัวเ์ป็นสดัส่วน  แยกจากบา้นพกั 2.32 +  0.65 ปานกลาง 

- มีพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ์  เคร่ืองมือรีดนมและสารเคมีเป็นสดัส่วน 2.28 +  0.59 ปานกลาง 

- มีร้ัวรอบโรงเรือนท่ีพกัสัตว ์ และโรงรีดนม  ป้องกนับุคคลภายนอก  ยานพาหนะ 
เขา้ - ออกฟาร์มได ้

2.28 +  0.73 ปานกลาง 

   3.3 ด้านโรงเรือน 2.32 +  0.61 ปานกลาง 

- มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอ 2.40 +  0.51 มาก 

- มีแสงสวา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน 2.36 +  0.64 มาก 

- รางอาหาร  และรางน ้ า ท าความสะอาดง่าย  เพียงพอ  อยูใ่นร่ม 2.35 +  0.63 มาก 

- หลงัคาโรงเรือนท่ีพกัสตัว ์ โรงรีด  สูงโปร่ง  อากาศถ่ายเทไดดี้  ไม่มี 

  ส่ิงก่อสร้างบงัลม 
2.32 +  0.65 ปานกลาง 

- โรงเรือนมีความแขง็แรง  ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อคนและสตัว ์ 2.31 +  0.62 ปานกลาง 

-  คอกพกัควรมีพ้ืนท่ีขนาด 4 ตารางเมตรต่อตวั 2.29 +  0.62 ปานกลาง 
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ตารางที ่5  แสดงความสามารถปฏิบัตไิด้ของเกษตรกรทีม่คีวามพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ 

    มาตรฐานฟาร์มโคนม (ต่อ) 

รายการ ระดบัการปฏบิัตไิด้ 

 ค่าเฉลีย่ ระดบั 

        - พ้ืนท่ีโรงรีดนมท าดว้ยคอนกรีต  ไม่ขดัมนั  ไม่มีน ้ าขงั  ยกระดบัสูงกวา่  
          พ้ืนดิน  มีระบบระบายน ้ าไดดี้ 

2.29 +  0.62 ปานกลาง 

        - ถา้พ้ืนโรงเรือนเป็นดิน  ตอ้งเป็นดินอดัแน่น  มีระบบการก าจดัของเสีย  
     ท่ีมีประสิทธิภาพ  และขนาดเหมาะกบัสตัว ์

2.29 +  0.57 ปานกลาง 

4. ด้านสวสัดภิาพสัตว์ 2.33 +  0.62 ปานกลาง 
   - ปฏิบติัตามระเบียบกรมปศุสตัวว์า่ดว้ยการคุม้ครองและดูแลสวสัดิภาพ 

      โคนม  ณ สถานท่ีเล้ียง พ.ศ. 2544 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม 
2.45 +  0.59 มาก 

   - โคนมท่ีเล้ียงในฟาร์มควรมีอิสระในการเคล่ือนไหว อยูส่บายและปลอดภยั 2.38 +  0.64 มาก 
   - โคนมท่ีป่วย  บาดเจ็บหรือพิการควรมีการด าเนินการอยา่งเหมาะสม   
      เพ่ือไม่ใหเ้กิดการทรมานสตัว ์

2.35 +  0.61 มาก 

   - มีการดูแลตดัแต่งกีบโคทุกตวัท่ีมีปัญหา 2.16 +  0.64 ปานกลาง 
5. ด้านการจดัการฟาร์ม 2.33 +  0.62 ปานกลาง 
    5.1 คู่มอืการจดัการฟาร์มโคนม 2.45 +  0.59 มาก 
          - การจดัการโคทอ้ง 2.38 +  0.64 มาก 

  - การจดัการโคแรกคลอดถึงหยา่นม 2.36 +  0.62 มาก 
  - การจดัการแม่โคแหง้นม 2.27 +  0.65 ปานกลาง 
  - การจดัการโครีดนม 2.26 +  0.72 ปานกลาง 
  - การจดัการดา้นอาหารและน ้ า 2.25 +  0.60 ปานกลาง 
  - การควบคุมและก าจดัสตัวพ์าหะ 2.23 +  0.62 ปานกลาง 
  - การจดัการโครุ่น โคสาว (หยา่นมถึงผสมพนัธ์ุ) 2.22 +  0.72 ปานกลาง 
  - การจดัการดา้นสุขภาพสตัว ์ 2.22 +  0.61 ปานกลาง 
  - การจดัการเร่ืองสุขาภิบาล และส่ิงแวดลอ้ม 2.17 +  0.68 ปานกลาง 

5.2 การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 2.45 +  0.54 มาก 
      - ท าความสะอาดโรงรีดนม  และอุปกรณ์ทั้งหมดในโรงรีดนมสม ่าเสมอ 2.67 +  0.52 มาก 
      - ตดัหญา้และท าความสะอาดรอบโรงเรือน 2.56 +  0.54 มาก 
      - ท าความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ ลา้งรางอาหารและน ้ าอยา่งสม ่าเสมอ   
       ไม่ใหมี้เศษอาหารเก่า 

2.32 +  0.52 ปานกลาง 

      - พ้ืนคอกสะอาด  แหง้  มีการเก็บมูลสตัวไ์ม่ใหส้ะสมอยูข่า้งคอก 2.25 +  0.63 ปานกลาง 
5.3 บุคลากร 2.24 +  0.66 ปานกลาง 

- บุคลากรมีสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี มีการตรวจสอบก่อนท าการรีดนม 2.27 +  0.67 ปานกลาง 
- มีบุคลากรเหมาะสมกบัจ านวนโคนมท่ีเล้ียง 2.26 +  0.68 ปานกลาง 
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ตารางที ่5  แสดงความสามารถปฏิบัตไิด้ของเกษตรกรทีม่คีวามพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ 

    มาตรฐานฟาร์มโคนม (ต่อ) 

รายการ ระดบัการปฏบิัตไิด้ 

 ค่าเฉลีย่ ระดบั 

- บุคลากรท่ีท างานในฟาร์ม  ตอ้งไดรั้บการตรวจสุขภาพเป็นประจ า  ทุกปี   
   และไดรั้บการรับรองวา่ไม่เป็นโรควณัโรค 

2.26 +  0.63 ปานกลาง 

- มีสตัวแพทยท่ี์มีใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุมฟาร์มโคนมก ากบัดูแลดา้น 

  สุขภาพโคนม 
2.22 +  0.67 ปานกลาง 

- มีการฝึกอบรมบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง และมีบนัทึกขอ้มูลการฝึกอบรม 2.18 +  0.67 ปานกลาง 
6.ด้านน า้ส าหรับโคนม 2.29 +  0.64 ปานกลาง 
   - มีน ้ าสะอาด และเพียงพอส าหรับโคกินและเหมาะสมส าหรับใชใ้นฟาร์ม 2.38 +  0.64 ปานกลาง 
   - แหล่งน ้ าท่ีใชเ้ล้ียงโคนมตอ้งสะอาด  และป้องกนัการปนเป้ือนได ้ 2.22 +  0.64 ปานกลาง 
7.ด้านสุขภาพสัตว์ 2.29 +  0.63 ปานกลาง 
   7.1 การป้องกนัและควบคุมโรค 2.29 +  0.62 ปานกลาง 
         - ระบุแหล่งท่ีมาของโคนม  โคนมท่ีซ้ือเขา้ฟาร์มจะตอ้งไดรั้บการกกัโรค 

           และตรวจสุขภาพ 
2.52 +  0.59 มาก 

         - การป้องกนัเช้ือโรคจากภายนอกฟาร์ม 

         - มีระบบการท าลายเช้ือโรคก่อนเขา้และออกจากฟาร์ม 

         - การบนัทึกยานพาหนะและบุคคลท่ีเขา้-ออกฟาร์มทุกชนิดท่ีตรวจสอบได ้

2.10 +  0.68 

2.13 +  0.68 

2.06 + 0.68 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
          - การสร้างภูมิคุม้กนัโรค 

          - มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิภายในและก าจดัพยาธิภายนอก 

          - มีโปรแกรมการฉีดวคัซีนโรคปากและเทา้เป่ือยหรือวคัซีนอ่ืนๆ   
            ตามความเหมาะสม 

2.21 +  0.64 

2.40 + 0.56 

2.28 +  0.65 
 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

          - การควบคุมโรค 

           - กรณีเกิดโรคระบาหรือสงสยัวา่เกิดโรคระบาดใหป้ฏิบติัตาม 

              กฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสตัวแ์ละค าแนะน าของกรมปศุสตัว ์

           - มีการตรวจติดตามสุขภาพโคนมและการจดัการโคนมป่วย 

           - มีการตรวจโรควณัโรค  และโรคแทง้ติดต่อ  อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

           - การควบคุมและก าจดัสตัวพ์าหะบริเวณโรงรีดนม สถานท่ีเก็บ 

             อาหารสตัว ์

2.34 +  0.60 

2.46 +  0.63 

 

2.36 +  0.55 

2.32 +  0.61 

2.22 +  0.61 

มาก 

มาก 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
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ตารางที ่5  แสดงความสามารถปฏิบัตไิด้ของเกษตรกรทีม่คีวามพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ 

    มาตรฐานฟาร์มโคนม (ต่อ) 

รายการ ระดบัการปฏบิัตไิด้ 

 ค่าเฉลีย่ ระดบั 

7.2 การบ าบัดโรคโคนม 2.25 +  0.65 ปานกลาง 
      - สตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์มปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพการ 

        สตัวแพทย ์
2.35 +  0.59 มาก 

     - การรักษาโรคตอ้งอยูภ่ายใตค้วามดูแลของสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม 

       หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม 
2.27 +  0.61 ปานกลาง 

    - การใชย้าภายในฟาร์มปฏิบติัตาม มกษ.9032 มาตรฐานสินคา้เกษตรเร่ือง 
      ขอ้ปฏิบติัการควบคุมการใชย้าสตัว ์ มีการเก็บรักษายาสตัวเ์หมาะสม 

2.21 +  0.68 ปานกลาง 

8. ส่ิงแวดล้อม 2.17 +  0.58 ปานกลาง 
   - มีการเก็บกวาดและจดัการมูลโคท่ีเหมาะสม 2.25 +  0.58 ปานกลาง 
   - ในกรณีน ้ าเสียท่ีตอ้งการจะปล่อยลงแหล่งน ้ าสาธารณะ  ใหมี้ระบบบ าบดั 

      น ้ าเสียใหเ้หมาะสมและมีคุณภาพน ้ าตามาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงตามท่ี 

      ราชการก าหนด 

2.23 +  0.50 ปานกลาง 

  - มีการรวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 2.12 +  0.55 ปานกลาง 
  - การจดัการซากสตัว ์ปฏิบติัตามสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม 2.10 +  0.66 มาก 
9. การบันทกึข้อมูล 2.15 +  0.62 ปานกลาง 
    - มีระบบบนัทึกขอ้มูลโดยใชแ้บบ ผท.1 ของกรมปศุสตัว ์ หรือบนัทึกท่ี   
      ใกลเ้คียงกบั ผท.1 

2.20 +  0.64 ปานกลาง 

   - มีระบบการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารฟาร์ม  เช่น  ขอ้มูลดา้น 

     บุคลากรการฝึกอบรม  ขอ้มูลดา้นสุขภาพ บุคลากร  การฝึกอบรม  ขอ้มูล 

     ดา้นสุขภาพ 

2.16 +  0.60 ปานกลาง 

  - มีการจดัเก็บขอ้มูลไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ส าหรับขอ้มูลประตวัโคนม  ใหเ้ก็บ 

    ไวต้ลอดอายโุค 
2.15 +  0.65 ปานกลาง 

  - มีระบบการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการดา้นผลผลิต  เช่น  ขอ้มูลตวั 

    โคอาหารและน ้ า  การจดัการฟาร์ม  สุขภาพสตัว ์ การใหผ้ลผลิต   
    ผลวเิคราะห์ 

2.11 +  0.59 ปานกลาง 

                            รวม (เฉลีย่) 2.29 +  0.62 ปานกลาง 
หมายเหตุ    คะแนนระดบัความสามารถในการการปฏิบติั   

     ปฏิบติัไดน้อ้ย = 1, ปฏิบติัไดป้านลาง = 2 , ปฏิบติัไดม้าก = 3 

      การแปลความหมายระดบัความสามารถในการการปฏิบติั 

      - ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.66  = การปฏิบติัอยูใ่นไดร้ะดบันอ้ย    
     - ค่าเฉล่ียคะแนน 1.67 – 2.33  = การปฏิบติัอยูใ่นไดร้ะดบัปฏิบติัไดป้านกลาง  
     - ค่าเฉล่ียคะแนน 2.34 – 3.00  = การปฏิบติัอยูใ่นไดร้ะดบัปฏิบติัไดม้าก 
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

     การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลสภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ   สภาพการ
เล้ียงโคนมและปัญหาอุปสรรค     ความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมใน
จงัหวดัอุดรธานี  ประชากรท่ีใชก้ารศึกษาคือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม  จ านวน 
80 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีสัมภาษณ์  ระหว่างเดือนมกราคม  -  มิถุนายน  2561  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
อธิบายผลการศึกษาดว้ยสถิติ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด 

1. สรุปผลการศึกษา 

 1.1 ขอ้มูลพ้ืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร  พบวา่เกษตรกรร้อยละ  75 เป็นเพศชาย  อายุ
เฉล่ีย 46.5 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา สมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4.6 คน   แหล่งสินเช่ือไดจ้ากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกร หรือสถาบนัการเงินร้อยละ 92.5   
 1.2 สภาพการเล้ียงโคนม  พบวา่ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเล้ียงโคนมเฉล่ีย 10.2 ปี  มีจ านวนแรงงานประจ า
ท่ีใชใ้นการเล้ียงโคนมเฉล่ีย 3.62  คน จ านวนพ้ืนในการเล้ียงโคนม  8.6 ไร่   มีรูปแบบการเล้ียงแบบปล่อยลานร้อยละ 72.5  
มีการใชฟ้างขา้วเป็นอาหารหยาบหลกัร้อยละ 76.3  และอาหารขน้ท่ีใชร้้อยละ  80.  ซ้ือจากสหกรณ์ หรือ อ.ส.ค.   เกษตรกร
ทุกคนรีดนม มีการรีดดว้ยเคร่ือง   โคนมทั้งหมดจ านวนเฉล่ีย  39.6  ตวั  โครีดนมจ านวนเฉล่ีย 20.1 ตวั  โคแหง้นมจ านวน
เฉล่ีย  6.94  ตวั  ลูกโคจ านวนเฉล่ีย  8.5  ตวั    สดัส่วนของแม่โคนมคิดเป็นร้อยละ  68.1  ของจ านวนโคทั้งหมดในฟาร์ม  
ผลผลิตน ้ านมดิบต่อวนั  222.1  ลิตรต่อวนั     อตัราการใหน้มของแม่โควนัละ  11.04  กิโลกรัมต่อตวั   ในรอบปี  
พ.ศ. 2560  เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียเป็นเงิน 1,241,954.5  บาทต่อปี  มีรายจ่ายเฉล่ียเป็นเงิน   745,943.1 บาทต่อปี    โดยมี
รายไดสุ้ทธิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายเฉล่ียเป็นเงิน   496,011.4 บาทต่อปี  หรือเป็นเงิน   41,334.2 บาทตอ่เดือน 

1.3 ปัญหาอุปสรรคในการเล้ียงโคนม  พบว่า  เกษตรกรมีปัญหามากท่ีสุด  ไดแ้ก่    ปัญหาดา้นคุณภาพน ้ านมดิบ
มากท่ีสุด  ร้อยละ  83.7  ไดแ้ก่  คุณภาพน ้ านมดิบต ่ากวา่มาตรฐานก าหนด   รองลงมาปัญหา ดา้นการก าจดัของเสียและการ
บ าบดัน ้ าเสีย   ไดแ้ก่  ไม่มีการบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน ้ าสาธารณะ   ร้อยละ  71.3  และปัญหาดา้นองคป์ระกอบ
ฟาร์ม  ไดแ้ก่  ลกัษณะโรงเรือนไม่เป็นสดัส่วน  ไม่มีการซ่อมแซม อากาศถ่ายเทไม่ดี   ร้อยละ 61.2 ตามล าดบั  

1.4ความพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกร โดยตามหลกัเกฑณ์และวิธีการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนมตามท่ีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  ก าหนด
มาตรฐานสินคา้เกษตร : การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม  ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร  พ.ศ. 
2552  ลงวนัท่ี  30  กนัยายน  พ.ศ. 2552   รวม 9  ดา้นหลกั ประกอบดว้ย  1) ดา้นองคป์ระกอบของฟาร์ม  3  ดา้นยอ่ย   2) 
ดา้นอาหารส าหรับโคนม   3)ดา้นน ้ า   
4) ดา้นการจดัการฟาร์ม3ดา้นยอ่ย  5)ดา้นสุขภาพสัตว ์2 ดา้นยอ่ย  6)ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์ 7) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  8)ดา้นการ
ผลิตน ้ านมดิบ 5  ดา้นย่อย    และ9)ดา้นการบนัทึกขอ้มูล   พบว่า เกษตรกรมีความพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐาน
ฟาร์มโคนมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.29) โดยมีเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน  3  ดา้นท่ีความสามารถปฏิบติัไดข้อง
เกษตรกรท่ีมีความพร้อมต่อการปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม   อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่  ดา้นอาหารส าหรับโค
นม (ค่าเฉล่ีย = 2.39)  ด้านการผลิตน ้ านมดิบ  (ค่าเฉล่ีย =  2.37)  และด้านองค์ประกอบฟาร์ม (ค่าเฉล่ีย = 2.34) ส่วน
ความสามารถปฏิบัติได้ของเกษตรกรท่ีมีความพร้อมต่อการปรับปรุงเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม   อยู่ในระดับปานกลาง  
ประกอบดว้ย  6 ดา้น   ไดแ้ก่  ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์(ค่าเฉล่ีย = 2.33)  ดา้นการจดัการฟาร์ม (ค่าเฉล่ีย = 2.32)  ดา้นน ้ าส าหรับ
โคนม (ค่าเฉล่ีย = 2.29)  ดา้นสุขภาพสัตว ์(ค่าเฉล่ีย = 2.29)  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย = 2.17) และดา้นการบนัทึกขอ้มูล 
(ค่าเฉล่ีย = 2.15) ตามล าดบั  
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2. ข้อเสนอแนะ 

 2.1 ขอ้เสนอแนะ 

  2.1.1 เจา้หนา้ท่ีควรแนะน าเกษตรกรท่ีส่วนใหญ่ใชฟ้างข่าวเล้ียงโคนมเป็นหลกัปลูกพืชอาหารสัตวท่ี์มี
คุณภาพใชเ้ล้ียงโคนม   เพ่ือใหโ้คนมไดรั้บโภชนะอยา่งเพียงพอ  ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพน ้ านมดิบ   อีก
ทั้งยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารขน้ 

2.1.2 เกษตรกรควรมีการจดัการสดัส่วนอาหารหยาบและอาหารขน้ท่ีมีคุณภาพส าหรับ 

เล้ียงโคนมให้เหมาะสม  เพ่ือให้แม่โคนมผลิตน ้ านมดิบให้ไดป้ริมาณมากข้ึน  และเพ่ิมอตัราการให้นมต่อวนัให้สูงข้ึน
ใกลเ้คียงหรือเท่ากบัค่าเฉล่ียของอตัราการให้นมต่อวนัของโคนมทั้งประเทศ  ซ่ึงจะส่งผลต่อการมีรายไดสุ้ทธิของฟาร์ม
เพ่ิมข้ึน    เกษตรกรจะมีความพร้อมในการน าเงินไปลงทุนในการพฒันาฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานโคนมได ้

   2.1.3 เจา้หนา้ท่ีควรติดตามใหค้  าแนะน าเกษตรกรแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการเล้ียงโคนมของเกษตรกร
โดยเฉพาะในดา้นคุณภาพน ้ านมดิบ  และการบ าบดัน ้ าเสียในฟาร์ม เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตน ้ านมดิบให้มี
คุณภาพ   ตลอดจนให้ค  าแนะน าดา้นการจดัการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมไดเ้ร็วข้ึน  
โดยอา้งอิงจากหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตรวจประเมินตามคู่มือการพฒันาฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม   
  2.1.4 เกณฑแ์ละวิธีตรวจประเมินส าหรับใชป้ระเมินความพร้อมต่อการปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐานฟาร์ม
ของเกษตรกรอยูใ่นระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่  ดา้นการจดัการฟาร์ม  ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์ ดา้นการบนัทึกขอ้มูล   หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับกับการเล้ียงโคนมในพ้ืนท่ีควรให้เจ้าหน้าท่ีควรติดตามแนะน าอย่างต่อเน่ือง   เพ่ือท าให้เกษตรกรมี
ความสามารถปฏิบติัไดเ้พ่ิมมากข้ึน  เพ่ือปรับปรุงหรือพฒันาฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนมไดต้่อไป 

 

 
 2.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวท่ีมีผลกระทบต่อความพร้อมในกรปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโค
นมของเกษตรกร 
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