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บทนํา 

 
ความสําคัญและท่ีมา 

 

 ในป� 2550 (ธันวาคม) ประเทศไทยมีการเลี้ยงโคนม รวม 455,634 ตัว เป$นแม&โครีดนม (Milking Cow) 
189,992 ตัว แม&โคแห4งนม (Dry Cow) 59,089 ตัว โคสาว (Heifer) 86,371 ตัว และลูกโคเพศเมีย (Calf) 105,701 
ตัว มีเกษตรกรเลี้ยงโคนม รวม 19,018 ครอบครัว ปริมาณน้ํานมดิบ (Raw milk) เฉลี่ยวันละ 2,154,641 ตัน 
 เกษตรกรท่ีเลี้ยงโคนมส&วนใหญ&เป$นเกษตรกรรายย&อย เลี้ยงโคนมเฉลี่ย 18 – 20 ตัว/ฟารNม โดยเป$นเกษตรกรท่ี
เป$นสมาชิกสหกรณNโคนม ปริมาณน้ํานมดิบท่ีผลิตได4จากสหกรณNโคนม 1,528.572 ตัน/วัน และผลิตจากศูนยNเอกชน 
626.069 ตัน/วัน มีพ้ืนท่ีถือครองจํากัดเฉลี่ยครอบครัวละไม&เกิน 16 ไร& ทําให4มีข4อจํากัดในการขยายขนาดฟารNมและ
แหล&งเงินลงทุน  ราคาน้ํานมดิบท่ีเกษตรกรได4รับ ณ หน4าฟารNมในปWจจุบัน(สิงหาคม 2551) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.00 
บาท การให4นมเฉลี่ยของแม&โคจากฟารNมเกษตรกรท้ังประเทศคิดเป$น 10.44 กก./ตัว/วัน ซ่ึงพบว&าระดับการศึกษาของ
เกษตรกรเลี้ยงโคนมไทย ส&วนใหญ&จบประถมศึกษา ทําให4กระบวนการท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการฟารNมโคนมทําให4
ยาก  หรือต4องใช4เวลามากในการปรับเปลี่ยน ซ่ึงฟารNมโคนมของเกษตรกรผู4เลี้ยงในประเทศส&วนใหญ&ยังมีการจัดการใน
ด4านต&างๆ ยังไม&ถูกต4องหรือครบถ4วนตามระบบ Good Agricultural Practice (GAP) ทําให4นําไปสู&การประสบปWญหา
ต&างๆ เช&น เสียเวลาในกระบวนการผลิต น้ํานมดิบไม&ได4ตามมาตรฐาน คุณภาพไม&สมํ่าเสมอ ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า 
ต4นทุนการผลิตสูง ได4รับผลตอบแทนไม&คุ4มค&ากับการลงทุน และเกิดผลกระทบต&อสิ่งแวดล4อม ในจังหวัดศรีสะเกษ 
พบว&ามีเกษตรกรรายย&อยผู4เลี้ยงโคนม จํานวน 60 ราย มีโคนมท้ังสิ้น 1,151 ตัว (สํานักงานปศุสัตวNจังหวัดศรีสะเกษ 
2552) ซ่ึงประสบปWญหาดังกล&าวข4างต4น  

ดังนั้น จึงทําการศึกษาสภาพการจัดการฟารNมโคนมเกษตรกรรายย&อยจังหวัดศรีสะเกษ โดยพัฒนาเครื่องมือ
แบบง&ายๆ ไม&ยุ&งยากซับซ4อนหรือต4องใช4เทคโนโลยีสูงๆ เพ่ือให4เกษตรกรผู4เลี้ยงโคนมใช4สําหรับการตรวจสอบการจัดการ
ฟารNมของตนเองในด4านต&างๆ ว&าสามารถท่ีจะปฏิบัติตามเกณฑNมาตรฐานในระดับใด เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงระบบ
การจัดการฟารNมของตนเองให4ดีข้ึน ซ่ึงจะนําไปสู&การทํามาตรฐานฟารNมโคนม เพ่ือผลิตน้ํานมดิบท่ีมีคุณภาพและได4รับ
ผลตอบแทนสูงข้ึนต&อไป 
   

วัตถุประสงค� 
 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการฟารNมโคนมของเกษตรกร   
2. เพ่ือพัฒนาฟารNมโคนมเกษตรกรสู&มาตรฐานGAP 

 3. เพ่ือศึกษาปWญหาและอุปสรรค 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

 ฟารNมโคนมเกษตรกรรายย&อยทุกฟารNมในจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 60 ฟารNม 
 

ประโยชน�ท่ีคาดว$าจะได'รับ 
 

 1. ทําให4เกษตรกรทราบสภาพการจัดการฟารNมโคนมของตนเอง 
2. เพ่ือให4เกษตรกรสามารถพัฒนาฟารNมโคนมตนเองสู&มาตรฐานGAPได4 
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ทฤษฎี สมมุติฐาน(ถ'ามี) และกรอบแนวความคิด 

 

 ฟารNมโคนมของเกษตรกรผู4เลี้ยงโคนมในประเทศส&วนใหญ& ยังมีการจัดการฟารNมในด4านต&างๆ ยังไม&ถูกต4องหรือ
ครบถ4วนตามระบบ Good Agricultural Practice (GAP) ทําให4เกษตรกรประสบปWญหาต&างๆ เช&น เสียเวลาใน
กระบวนการผลิต น้ํานมดิบไม&ได4ตามมาตรฐาน คุณภาพไม&สมํ่าเสมอ ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า ต4นทุนการผลิตสูง ได4รับ
ผลตอบแทนไม&คุ4มค&ากับการลงทุน และเกิดผลกระทบต&อสิ่งแวดล4อม จึงมีความจําเป$นท่ีจะต4องศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพระบบการจัดการฟารNมโคนม โดยเฉพาะในเกษตรกรรายย&อย โดยการพัฒนาเครื่องมือสําหรับให4
เกษตรกรผู4เลี้ยงโคนม ใช4สําหรับการตรวจสอบการจัดการฟารNมของตนเองในด4านต&างๆ ว&าสามารถท่ีจะปฏิบัติตาม
เกณฑNมาตรฐานตามแบบ Checklist ท่ีสร4างข้ึนได4ในระดับใด และสามารถท่ีจะรู4จุดอ&อนและจุดแข็งของตนเอง จาก
การประเมินเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการฟารNมของตนเองให4ดีข้ึน ซ่ึงจะนําไปสู&การทํามาตรฐานฟารNมโค
นมเพ่ือผลิตน้ํานมดิบท่ีมีคุณภาพและได4รับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนต&อไป 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับสัตว� (Good Agriculture Practices : GAP) สําหรับประเทศไทย 
โดยกรมปศุสัตวNและกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณN เป$นหน&วยงานหลักท่ีให4การสนับสนุน และนําหลักเกณฑN
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับสัตวN (GAP สําหรับสัตวN) มาใช4 เพ่ือยกระดับการเลี้ยงสัตวNในประเทศไทย และ
เพ่ือให4เกษตรกรผู4เลี้ยงสัตวN ผู4บริโภคอาหารท่ีได4จากสัตวN และสิ่งแวดล4อมมีความปลอดภัย การปฏิบัติด4าน GAP สําหรับ
สัตวNท่ีได4รับการส&งเสริมจากหน&วยงานราชการไทยให4เกษตรกรผู4เลี้ยงสัตวNนําไปปฏิบัติใช4 คณะกรรมการมาตรฐานสินค4า
เกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินค4าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารNมโคนม เป$นมาตรฐาน
ท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค4าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือส&งเสริมสินค4าเกษตรให4ได4คุณภาพ มาตรฐานและ
ปลอดภัยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห&งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค4าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว&าการกระทรวงเกษตรและสหกรณNจึงออกประกาศเรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค4าเกษตร: การ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารNมโคนม มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 6402 - 2552 ไว4เป$นมาตรฐานท่ัวไป ประกาศ ณ 
วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  

ขอบข$าย มาตรฐานสินค4าเกษตรนี้ กําหนดเกณฑNการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารNมโคนม ครอบคลุม
ต้ังแต&การเลี้ยงท่ีฟารNมจนถึงการขนส&งน้ํานมดิบไปยัง ศูนยNรวบรวมน้ํานมดิบ หรือโรงงานแปรรูป วัตถุประสงคNเพ่ือให4ได4
โคนมท่ีมีสุขภาพดี ผลิตน้ํานมโคท่ีปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับผู4บริโภคหรือการนําไปแปรรูป พร4อมท้ังไม&ก&อให4เกิด
ผลกระทบต&อสิ่งแวดล4อม 

นิยาม ความหมายของคําท่ีใช4ในมาตรฐานสินค4าเกษตรนี้ มีดังต&อไปนี้ 
2.1 โคนม (dairy cow) หมายถึง สัตวNท่ีจัดอยู&ในสกุล บอส (Bos) เพศเมียท่ีเลี้ยงไว4เพ่ือใช4ผลิตน้ํานมสําหรับ

บริโภคเป$นอาหาร 
2.2 ฟารNมโคนม (dairy cattle farm) หมายถึง สถานประกอบการท่ีเลี้ยงโคนมท่ีมีวัตถุประสงคNหลักในการ

ผลิตโคนมและน้ํานมดิบ ซ่ึงครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีเก็บอาหารสัตวN เลี้ยงสัตวN รีดน้ํานม ทําลายซากสัตวN บริเวณรวบรวมขยะ
และสิ่งปฏิกูล อาคารสํานักงาน และบ4านพักอาศัย เป$นต4น 

2.3 ศูนยNรวบรวมน้ํานมดิบ (milk collecting center) หมายถึง สถานท่ีรับน้ํานมดิบจากสมาชิก โดยมี
อุปกรณNภาชนะ ท่ีใช4สําหรับเก็บรักษาน้ํานมดิบอย&างเพียงพอ มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ และการควบคุมคุณภาพของ
น้ํานมดิบได4อย&างมีประสิทธิภาพ ก&อนนําส&งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑNนมต&อไป 

เกณฑ�กําหนด และวิธีตรวจประเมิน 
ดี หมายถึง สิ่งท่ีไม&ถือเป$นข4อบกพร&อง แต&หากปล&อยท้ิงไว4หรือละเลยอาจนําไปสู&ข4อบกพร&องได4 
พอใช' หมายถึง สิ่งท่ีไม&เป$นไปตามข4อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟารNมเลี้ยงสัตวNใน

บางส&วน และไม&มีผลร4ายแรงต&อระบบการผลิต 
ปรับปรุง หมายถึง สิ่งท่ีไม&เป$นไปตามข4อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟารNมเลี้ยงสัตวN

และส&งผลร4ายแรงต&อระบบการผลิต 



3 
การแปลความหมายค&าเฉลี่ยการตรวจประเมิน อาศัยเกณฑNตามการคํานวณช&วงคะแนน คือ (คะแนนสูงสุด – 

คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนอันดับ   (3-1)/3 = 0.66 
ดังนั้น ช&วงคะแนน  1.00 – 1.66   หมายถึง อยู&ในเกณฑNปรับปรุง 
 ช&วงคะแนน  1.67 – 2.33   หมายถึง อยู&ในเกณฑNพอใช4 
 ช&วงคะแนน  2.34 – 3.00   หมายถึง อยู&ในเกณฑNดี 

 
วรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข'อง 

 

 เบญจพรรณ และคณะ(2542) ศึกษาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู4เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ พบว&า ปWจจัยท่ีมีผล
ต&อประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมเชิงเทคนิคในเชิงบวกอย&างสําคัญคือ ค&าใช4จ&ายอาหารข4น ค&าใช4จ&ายอาหารหยาบ และคะแนน
ปฏิบัติซ่ึงเป$นตัวแปรท่ีวัดการจัดการด4านต&างๆ ของเกษตรกร ตัวแปรท่ีมีผลในเชิงลบ ได4แก& ขนาดฝูงโคท้ังหมด ส&วนตัวแปรท่ี
มีท้ังในเชิงบวกและลบได4แก& ระดับสายเลือดโดยเฉลี่ยของแม&โคท่ีเกษตรกรเลี้ยง สําหรับปWจจัยท่ีมีผลต&อประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจในเชิงบวกท่ีสําคัญ ได4แก& อัตราการให4นมของแม&โคตัวต&อวัน และขนาดฝูงแม&โคท่ีเหมาะสม ตัวแปรท่ีมีผลในเชิงบวก
ระดับปานกลางคือประสบการณNการเลี้ยง และพ้ืนท่ีแปลงหญ4า ตัวแปร  ท่ีมีผลในเชิงลบได4แก& รายได4นอกฟารNม ส&วนตัวแปร
อ่ืนๆ ได4แก& ค&าใช4จ&ายอาหารข4น  แรงงานครอบครัวและต4นทุนคงท่ี มีผลท้ังในเชิงบวกและลบ การใช4ปWจจัยเหล&านี้มากหรือ
น4อยเกินไปจะทําให4ได4กําไรสุทธิเป$นลบ เกษตรกรควรมีความสามารถในเชิงธุรกิจ  สามารถบริหารระดับปWจจัยต&างๆ ให4
เหมาะสมและเกิดประโยชนNเต็มท่ี และจะต4องมีจํานวนแม&โคไม&น4อยเกินไป โดยไม&น4อยกว&า 6 ตัวต&อฟารNม 
 พรชัยและมาโนช (2548) การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู4เลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกต&อ การพัฒนาระบบโค
นม  พบว&าการได4รับคําแนะนําในการประเมินฟารNมและการได4รับคําแนะนํา ในการปรับปรุงคุณภาพของฟารNมในเรื่องระบบ
การจัดการโรงเรือน ระบบการจัดการเลี้ยงดู ระบบการจัดการด4านอาหารสัตวN ระบบการจัดการด4านการจดบันทึก ระบบการ
จัดการด4านการสุขาภิบาลและปtองกันโรค และการจัดการระบบคุณภาพน้ํานมดิบ และตรวจความสะอาดของฟารNมโคนม
เกษตรกร มีความพึงพอใจเฉลี่ย 2.87–3.38 จัดอยู&ในระดับความพึงพอใจปานกลาง ความพร4อมของเกษตรกรในการปรับปรุง
ฟารNมเข4าสู&มาตรฐาน ในเรื่องทําเลท่ีตั้งฟารNม การจัดพ้ืนท่ีเลี้ยงโคนมในฟารNมองคNประกอบของโรงเรือน การจัดการระบบรักษา
ความสะอาดในโรงเรือน การจัดการบุคลากรและแรงงานท่ีใช4ในฟารNมให4เหมาะสม การจัดทําคู&มือการปฏิบัติงานในฟารNม การ
จัดการด4านอาหารสัตวNให4มีคุณภาพเพียงพอ การวางระบบปtองกันควบคุมโรคในฟารNม การจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยหรือ
น้ําเสียจากฟารNม การควบคุมคุณภาพการจัดการในกระบวนการ รีดนมโคในฟารNม และการเก็บรักษา และการขนส&งน้ํานมดิบ
เพ่ือให4มีคุณภาพ มีค&าระดับระดับความพร4อมเฉลี่ย 3.9–4.71 จัดอยู&ในระดับมีความพร4อมมาก และมีความพร4อมอย&างมาก
ท่ีสุดในการปรับปรุงฟารNมให4เข4าสู&มาตรฐาน 
 วิชัยและคณะ(2542) ศึกษาปWจจัยท่ีมีอิทธิพลต&อผลผลิตน้ํานมของเกษตรกรผู4เลี้ยงโคนมในอําเภอท&าแซะ จังหวัด
ชุมพร พบว&าในกลุ&มตัวแปรด4านเศรษฐกิจ-สังคม และกลุ&มของตัวแปรด4านการติดต&อสื่อสารการเกษตรนั้น พบว&าไม&มีตัวแปรใด
ท่ีมีความสัมพันธNและสามารถทํานายความผันแปรของปริมาณผลผลิตน้ํานม/ตัว/เดือน สําหรับในกลุ&มตัวแปรด4านความรู4ใน
หลักวิชาการด4านการจัดการอาหารและโภชนาการนั้น ตัวแปรการจัดการอาหารสําหรับฝูงโคผสมพันธุNมีความสัมพันธNและ
ความสามารถทํานายความผันแปรของปริมาณผลผลิตน้ํานม/ตัวเดือน ได4 9.42 เปอรNเซ็นตN  และความรู4ด4านการปรับปรุงพันธุN
และระบบการจัดการฝูงโคนมนั้น มีความสัมพันธNกับการปริมาณผลผลิตน้ํานมโค/ตัว/เดือน อย&างไม&มีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) 
 สินชัยและคณะ(2548) ศึกษาสถานภาพของฟารNมโคนมต4นแบบของกรมปศุสัตวN พบว&า ฟารNมโคนมต4นแบบมีคะแนน
ประเมินฟารNมด4านการจัดการฟารNม 6 ด4าน คือ (1) การจัดการโรงเรือน (2) การจัดการเรื่องการเลี้ยงดู (3) การจัดการด4าน
อาหาร (4) การจัดการด4านจดบันทึก (5) การสุขาภิบาลและปtองกันโรค และ (6)การจัดการรีดนม เฉลี่ย ร4อยละ 78.92 อยู&ใน
เกณฑNดี และคะแนนประเมินรายหมวดเฉลี่ยร4อยละ 84.41, 72.85, 80.45, 67.13, 66.80 และ 84.17 ตามลําดับ มีจุดแข็งด4าน
การจัดการฟารNม 4 หมวด คือ การจัดการโรงเรือน การจัดการรีดนม การจัดการด4านอาหาร และการจัดการเรื่องการเลี้ยงดู มี
จุดอ&อน 2 หมวดคือ การจัดการด4านการจดบันทึก และการสุขาภิบาลและการปtองกันโรค พบว&า มีรายการท่ีต4องปรับปรุงและ
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ใช4เป$นข4อมูล ในการวางแผนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของฟารNมโคนม 14 รายการ ได4แก& (1)บ&อหรืออ&างน้ํายาฆ&าเชื้อโรค
สําหรับจุ&มเท4าก&อนเข4าฟารNม (2)คอกกักโคก&อนรวมฝูงในกรณีซ้ือโคจากแหล&งอ่ืน (3)การสร4างรั้วก้ันฟารNมหรือโรงเรือนจากสัตวN
หรือคนไม&พึงประสงคN (4)การกําหนดโปรแกรมการฉีดหรือพ&นยาฆ&าเชื้อโรค (5)การจดบันทึกข4อมูลรายรับรายจ&าย (6)การจด
บันทึกประวัติด4านสุขภาพหรือการเจ็บปwวย (7)การดูแลกีบเท4าโคนม (8)การสร4างบ&อเกรอะหรือบ&อพักน้ําเสียในฟารNม (9)การ
จดบันทึกข4อมูลการใช4และการให4อาหาร (10)การตรวจสอบน้ํานมเบ้ืองต4นก&อนรีดนม (11)การจัดโปรแกรมการทําวัคซีน
ปtองกันโรค (12)การจัดการเครื่องรีดนมเม่ือจะรีดนมตัวต&อไป (13)การให4คะแนนร&ายกายโค (14)การจัดการพืชอาหารสัตวN 
 

วิธีศึกษา 
1. การดําเนินการ 

 รวบรวมระบบหลักเกณฑN วิธีการผลิตท่ีถูกต4อง สําหรับการจัดการฟารNมโคนม (Good Agricultural Practice 
: GAP) ในด4านต&างๆ 

1. สร4างแบบประเมินสภาพการจัดการฟารNมโคนมของเกษตรกรรายย&อย 
2. ประชุมชี้แจง เพ่ือพิจารณาร&วมกับเกษตรกรผู4เลี้ยงโคนมรายย&อย/สนับสนุนปWจจัยการผลิต 
3. ปรับปรุงแก4ไขแบบประเมิน จากการพิจารณาร&วมกับเกษตรกร เพ่ือให4เหมาะสมกับระดับ การจัดการฟารNม

ของเกษตรกรรายย&อย 
4. ชี้แจงเจ4าหน4าท่ีร&วมประเมินเก็บข4อมูล 
5. ประเมินสภาพการจัดการฟารNมโคนมของเกษตรกรรายย&อยแต&ละราย 
6. รวบรวมผลการประเมิน วิเคราะหNผล และรายงานผล 

2. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ต้ังแต&เดือนกรกฎาคม 2554  - กันยายน  2555 

3. เครื่องมือท่ีใช'ศึกษา 
 ใช4แบบตรวจประเมินสภาพการจัดการฟารNมโคนม (Checklist) มาตรฐาน ในด4านต&างๆ ดังนี้ 

1. ข4อมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร 
2. ข4อมูลสภาพการจัดการฟารNมโคนมของเกษตรกร 

- การจัดการคอกหรือโรงเรือน 
- สถานท่ีทําเลท่ีตั้งฟารNมโคนม 

  - การจัดการด4านการเลี้ยงโคนม 
  - การาจัดการด4านอาหาร 
  - การจัดการจดบันทึกแฟtมประวัติ 
  - การสุขาภิบาลและการปtองกันโรค 
  - การจัดการรีดนม 
  - การจัดการรีดนมด4วยเครื่องรีด 

3. ข4อมูลปWญหาและอุปสรรค 
4. การรวบรวมข'อมูล 

 กลุ&มเปtาหมาย  เกษตรกรท่ีเลี้ยงโคนมทุกรายในจังหวัดศรีสะเกษ 
 1. ข4อมูลปฐมภูมิ (Primary  Data) เป$นการเก็บข4อมูลโดยการสัมภาษณNเกษตรกรผู4เลี้ยงโคนมทุกราย โดยใช4
แบบตรวจประเมินสภาพการจัดการฟารNม Checklist มาตรฐาน 
 2. ข4อมูลทุติยภูมิ เอกสารโครงการจากหน&วยงานท่ีเก่ียวข4อง 

5. การวิเคราะห�ข'อมูล 
 โดยใช4ค&า ความถ่ี ร4อยละ ค&าเฉลี่ยค&าSD และค&าสูงสุด-ตํ่าสุดนําเสนอในรูปตาราง และอภิปรายผลเชิงพรรณนา 
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ผลการวิเคราะห�ข'อมูล 

 

1. ข'อมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร 
 พบว&า เกษตรกรผู4เลี้ยงโคนมมีอายุเฉลี่ย 42.25 ป� มากท่ีสุดร4อยละ 49.1 มีอายุระหว&าง 41 – 50 ป� รองลงมา
ร4อยละ 36.4 มีอายุตํ่ากว&า 40 ป� และร4อยละ 14.50 มีอายุระหว&าง 51-60 ป� ระดับการศึกษา ร4อยละ 60.3 จบ
ประถมศึกษา รองลงมาร4อยละ 17.2 จบมัธยมศึกษาตอนต4น ร4อยละ 8.6 จบอนุปริญญา และร4อยละ 6.9 จบ
มัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.66 คน โดยพบมากท่ีสุด ร4อยละ 68.4 จํานวน 3-5 
คน รองลงมาร4อยละ 28.1 มี 6 คน ข้ึนไป และร4อยละ 3.5 มี 1-2 คน กิจกรรมการเกษตรท่ีทําในปWจจุบัน พบว&าร4อยละ 
86.7 เลี้ยงสัตวN รองลงมาร4อยละ 60 ปลูกข4าว ร4อยละ 3.3 ทําไร&ทําสวน และอ่ืนๆ ร4อยละ 1.7 ตามลําดับ จํานวนแม&โค
นมในฟารNม เฉลี่ย 19.18 ตัว จํานวนแม&โคนมท4องให4นมเฉลี่ย 5.35 ตัว โดยร4อยละ 59.5  มีโคนม 1-5 ตัว ร4อยละ 10.7 
มีโคนม 11-15 ตัว ร4อยละ 28 มีโคนม 6-10 ตัว ร4อยละ 1.8 มีโคนม 16 ตัว ข้ึนไปตามลําดับ จํานวนแม&โคนม ไม&ท4อง
ให4นมเฉลี่ย 4.87 ตัว โดย ร4อยละ 70.8 มีโคนมไม&ท4องให4นม 1-5 ตัว ร4อยละ 2.1 มีโคนมไม&ท4องให4นมต้ังแต& 16 ตัวข้ึน
ไป จํานวนแม&โคท4องแห4งนม พบมากท่ีสุดร4อยละ 76.4 มีจํานวน 1-2 ตัว รองลงมา ร4อยละ 15.8 มีจํานวน 3-4 ตัว 
ร4อยละ 5.3 มีจํานวน 7-8 ตัว และร4อยละ 2.6 มีจํานวน 5-6 ตัว จํานวนแม&โคไม&ท4องแห4งนมเฉลี่ย 3.37 ตัว/ฟารNม โดย
ร4อยละ 75 มีจํานวน 1-5 ตัว และ รองลงมาร4อยละ 25 มีจํานวน 6-10 ตัว โคสาวท4องพบมากท่ีสุด ร4อยละ 89 มี
จํานวน 1-5 ตัว รองลงมาร4อยละ 11 มีจํานวน 6-11 ตัว ส&วนลูกโคนม มีมากท่ีสุดร4อยละ 78.2 จํานวน 1-5 ตัว 
รองลงมา ร4อยละ 20 จํานวน 6-10 ตัว และ ร4อยละ 1.8 จํานวน 11-15 ตัว  
 ผลผลิตน้ํานมเฉลี่ย 87.11 กก/วัน/ฟารNม ร4อยละ 43 ผลิตได4 51-100 กก./วัน/ฟารNม รองลงมา ร4อยละ 27.4 
ผลิตได4 101-150 กก./วัน/ฟารNม  ร4อยละ 23.9 ผลิตได4 12 -50  กก./วัน/ฟารNม  และ ร4อยละ 5.7 ผลิตได4 151 กก. 
ข้ึนไป โดยเกษตรกรร4อยละ 92.9 ส&งนมท่ีสหกรณNโคนมศรีสะเกษ จํากัด และร4อยละ 7.1 ส&งวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ ประสบการณNในการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 12 ป� โดยร4อยละ 55.17 มีประสบการณN 11 ป�ข้ึนไป ร4อยละ 
25.86 มีประสบการณN 6-10 ป� และร4อยละ 18.97 มีประสบการณN 1-5 ป�  
 การถือครองท่ีดินร4อยละ 90.02 เป$นของตนเอง และร4อยละ 9.98 เช&า ท่ีดินถือครองของตนเอง เฉลี่ย 15.35 
ไร& พบว&าร4อยละ 61.2 ถือครอง 1-15 ไร& รองลงมา ร4อยละ 33.5 มีท่ีดิน 16.30 ไร& และร4อยละ 5.3 มีท่ีดิน 31 ไร&ข้ึนไป 
ท่ีดินเช&าท่ีดินเฉลี่ย 10.77 ไร& มากท่ีสุดร4อยละ 55.5 จํานวน 1-10 ไร& และ ร4อยละ 44.5 จํานวน 11-19 ไร& เกษตรกรมี
การปลูกหญ4าเฉลี่ย 4.05 ไร& ร4อยละ 81.1 ปลูกมากท่ีสุด 1-5 ไร& รอลงมา ร4อยละ 17.2 จํานวน 6-10 ไร& และร4อยละ 
1.7 จํานวน 11-14 ไร& พันธุNหญ4าท่ีปลูก ร4อยละ 58.3 มากท่ีสุดคือพิแคลทูลั่ม รองลงมาร4อยละ 41.7 เนเป�ยรN ร4อยละ 
11.7 กินนีสีม&วง และร4อยละ 1.7 รูซ่ี รายได4เกษตรกรต&อเดือนหลังหักค&าใช4จ&ายเฉลี่ย 30,131.58 บาท (ตํ่าสุด 5000 
บาท สูงสุด 100,000 บาท) โดยร4อยละ 50.4 มีรายได4ระหว&าง 5,000 – 20,000 บาท รองลงมา ร4อยละ 28.4 มีรายได4 
20,001 - 40,000 บาท ร4อยละ 12.3 มีรายได4 40,001 – 60,000 บาท และ ร4อยละ 8.9 มีรายได460,001 ข้ึนไป ใน
ส&วนของรายจ&ายต&อเดือนเฉลี่ย 16,441 บาท (ตํ่าสุด 1,500 – 10,000 บาท) ร4อยละ 30.3 มีรายจ&ายระหว&าง 10,001-
20,000 บาท รองลงมาร4อยละ 12.5 มีรายจ&าย 20,001 – 30,000 บาท และร4อยละ 10.8 มีรายจ&าย30,000 ข้ึนไป 
ตามลําดับ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จํานวน ร4อยละ และค&าเฉลี่ย ของข4อมูลพ้ืนท่ีฐานบางประการของเกษตรกร  

รายการ จํานวน        ร'อยละ เฉล่ีย 
1. อายุของเกษตรกร (ตํ่าสุด 27 ป� สูงสุด 56 ป�) 
     - ตํ่ากว&า 40 ป�                                                                                             
     - 41 – 51 ป�                                                                         
     - 51 – 60 ป�                                                                             

 
    20            13.6                                             
    26            49.2 
      8            14.5 

    42.25 
 
 
 

2. ระดับการศึกษา 
     - ประถมศึกษา 
     - มัธยมศึกษาตอนต4น 
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     - อนุปริญญา 
     - ปริญญาตรีข้ึนไป                                                                                         

 
     35           60.3 
     10           17.2 
       4            6.9 
       5            8.6 
       4            6.9 

 

3. จํานวนสมาชิกในครอบครัว(ตํ่าสุด 2 คน สูงสุด 7 คน ) 
     - 1 – 2 คน 
     - 3 – 5 คน 
     - 6 คนข้ึนไป                                                                           

 
       2            3.5 
      39          68.4 
      16          28.1 

   4.66 

4. กิจกรรมการเกษตรท่ีทําในปWจจุบัน(ตอบได4มากกว&า 1 ข4อ  
     - ปลูกข4าว 
     - ทําไร& 
     - เลี้ยงสัตวN 
     - ทําสวน 
     - อ่ืนๆ                                                                              

 
      54          60 
       2           3.3 
      52          86.7 
        2           3.3 
        1           1.7 

 

5. จํานวนแม&โคท4องให4นม(ตํ่าสุด 1ตัว สูงสุด 20 ตัว) 
     - 1 – 5 ตัว 
     - 6 – 10 ตัว 
     - 11 – 15 ตัว 
     - 16  –  20  ตัว                                                                           

 
      34           59.5 
      16           28 
        6          10.7 
        1            1.8 

5.35 

6. จํานวนแม&โคไม&ท4องให4นม (ตํ่าสุด 1สูงสุด 18 ตัว) 
     - 1 – 5 ตัว 
     - 6 – 10 ตัว 
     - 11 – 15 ตัว 
     - 16 – 18  ตัว                                                               

 
       34          70.8 
        7           14.7 
        6           10.6 
        1             2.1 

 
 
 
 

 
     7. จํานวนแม&โคท4องแห4งนม(ตํ่าสุด 1 ตัว สูงสุด 8 ตัว) 
           - 1 – 2 ตัว 
           - 3 – 4 ตัว 
           - 5 – 8 ตัว 

 

 
        29          76.4   
         6           15.8 
         3             2.6 

2.05 
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ตารางท่ี 1 จํานวน ร4อยละ และค&าเฉลี่ย ของข4อมูลพ้ืนท่ีฐานบางประการของเกษตรกร(ต&อ) 

รายการ จํานวน    ร'อยละ เฉล่ีย 
      8. จํานวนแม&โคไม&ท4องแห4งนม (ตํ่าสุด 1ตัว สูงสุด10 ตัว)  
             - 1 – 5 ตัว     
            - 6 – 10 ตัว 

 
  6            75 
  2            25 

3.37 
 
 

      9.จํานวนโคสาวท4อง (ตํ่าสุด 1 ตัว สูงสุด 11 ตัว) 
           - 1 – 5 ตัว 
           - 6 – 11 ตัว 

 
  40          89 
  5            11 

3.37 

      10. จํานวนโคสาวไม&ท4อง(ตํ่าสุด 1 ตัว สูงสุด 13 ตัว) 
           - 1 – 5 ตัว 
           - 6 – 10 ตัว 
          - 11 ตัว ข้ึนไป 

 
  32          75.6 
   7           17.1 
  2             7.3 

4.01 

      11. จํานวนลูกโค (ตํ่าสุด 1 ตัว สูงสุด 15 ตัว) 
           - 1 – 5 ตัว 
           - 6 – 10 ตัว 
          - 11 – 15 ตัว 

 
 43           78.2 
 11           20 
  1             1.8 

3.98 

      12. ผลผลิตน้ํานมต&อวัน/ฟารNม (ต่ําสุด 12 กก.สูงสุด 205 กก.) 
          - 12 – 50 กก. 
          - 51 – 100 กก. 
          - 101 – 150 กก. 
          - 151 – 205 ตัว 

 
 14           23.9 
 25           43 
 16           27.4 
   3            5.7 

87.11 

      13. เกษตรกรส&งนมท่ี 
          - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
          - สหกรณNโคนมศรีสะเกษ จํากัด 

 
   4            7.1 
 56           92.9 

 

      14. ประสบการณNเลี้ยงโคนม(ตํ่าสุด 1 ป� สูงสุด 18 ป� ) 
         - 1 – 5 ป� 
         - 6 – 10 ป� 
         - 11 ป� ข้ึนไป 

 
  11          18.97 
  16          25.86 
  33          55.17 

12 

      15. จํานวนท่ีดินของตนเองเฉลี่ย(ตํ่าสุด 3 ไร&สูงสุด 44 ไร& 
         - 1 – 15 ไร& 
         - 16 – 30 ไร& 
         - 31 ไร&ข้ึนไป 

 
  49           81.1 
  10           17.2 
  1              1.7 

15.35 

      16. พ้ืนท่ีปลูกหญ4า (ตํ่าสุด 1 ไร& สูงสุด 14 ไร& ) 
         - 1 – 5 ไร&  
          - 6 – 10 ไร& 
          - 11 – ไร&ข้ึนไป 
 

 
  49           81.1 
  10           17.2 
    1            1.7 
 

4.05 
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ตารางท่ี 1 จํานวน ร4อยละ และค&าเฉลี่ย ของข4อมูลพ้ืนท่ีฐานบางประการของเกษตรกร(ต&อ) 

รายการ จํานวน       ร'อยละ เฉล่ีย 
      20. พันธุNหญ4าท่ีปลูก(ตอบได4มากกว&า 1 ข4อ) 
          - กินนีสีม&วง 
          - รูซ่ี 
          - เนเป�ยรN 
         - พิแคลทูลั่ม 

 
   7             11.7 
   1               1.7 
   25            41.7 
   33            58.3 

 

      21. รายได4ต&อเดือนประมาณ(ตํ่าสุด 5,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท) 
         - 5,000 – 20,000 บาท 
         - 20,001 – 40,000 บาท 
         - 40,001 – 60,000 บาท 
         - 60,001 บาทข้ึนไป 

 
   30            50.4 
   17            28.4 
    7             12.3 
    5               8.9 

30,131.58 
 

      22. รายจ&ายต&อเดือนประมาณ(ตํ่าสุด 1500 บาท สูงสุด 50,000 บาท) 
          - 1,500 – 10,000 บาท 
          - 10,001 – 20,000 บาท 
          - 20001 – 30000 บาท 
          - 30001 บาทข้ึนไป 

 
   28             46.4 
   18             30.3 
     8             12.5 
     6             10.8 

16,441 

 
2. ข'อมูลสภาพการจัดการฟาร�มโคนมของเกษตรกร 
    2.1  การจัดการคอกหรือโรงเรือน   

 พบว&า คอกพักโค คอกรีด คอกลูกโค ร4อยละ 49.2 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 37.3 อยู&ในเกณฑN
ปรับปรุง และมีเพียงร4อยละ 13.6 อยู&ในเกณฑNดี พ้ืนคอกร4อยละ 45.7 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง รองลงมาร4อยละ 39.0 อยู&
ในเกณฑNพอใช4 และร4อยละ 15.3 อยู&ในเกณฑNดี สภาพในโรงเรือน ร4อยละ 61.0 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 
32.2 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง และร4อยละ 6.8 อยู&ในเกณฑNดี สภาพรางน้ํา รางอาหาร ร4อยละ 55.9 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
รองลงมาร4อยละ 25.4 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง  และมีเพียงร4อยละ 18.6 อยู&ในเกณฑNดี ส&วนพ้ืนท่ีภายในคอกหรือโรงเรือน 
ร4อยละ 50.8 อยู&ในเกณฑNพอใช4  รองลงมาร4อยละ 37.3 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง  และมีเพียงร4อยละ 11.9 อยู&ในเกณฑNดี 
บ&อเกรอะ ร4อยละ 71.2 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง  รองลงมาร4อยละ 25.4 อยู&ในเกณฑNพอใช4  และร4อยละ 3.4 อยู&ในเกณฑNดี 
ส&วนหลังคาส&วนใหญ&ร4อยละ 45.8 อยู&ในเกณฑNดี รองลงมาร4อยละ 30.5 อยู&ในเกณฑNพอใช4  และร4อยละ 23.7 อยู&ใน
เกณฑNปรับปรุง  ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 จํานวน ร4อยละ ค&าเฉลี่ย และค&าSD ของการจัดการคอกหรือโรงเรือน 

รายการ 
ดี พอใช4 ปรับปรุง 

เฉลี่ย SD. แปลผล 
N % N % N % 

1. สภาพคอกพักโค คอกรีดนม คอกลูกโค 8 13.6 30 49.2 22 37.3 1.76 0.67 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
2. พ้ืนคอก 9 15.3 23 39.0 27 45.0 1.69 0.72 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
3. สภาพภายในโรงเรือน 4 6.8 37 61.0 19 32.2 1.74 0.57 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
4. สภาพรางน้ํารางอาหาร 11 18.6 34 55.9  15 25.4 1.93 0.66 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
 
 
 



9 
ตารางท่ี 2 จํานวน ร4อยละ ค&าเฉลี่ย และค&าSD ของการจัดการคอกหรือโรงเรือน (ต&อ) 

รายการ 
ดี พอใช4 ปรับปรุง 

เฉลี่ย SD. แปลผล 
N % N % N % 

5. พ้ืนท่ีภายในคอกหรือโรงเรือน 7 11.9 30 50.8 22 37.3 1.74 0.65 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
6. บ&อเกรอะ 2 3.4 15 25.4 43 71.2 1.32 0.53 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง 
7. หลังคา 27 45.8 18 30.5 14 23.7 2.22 0.81 อยู&ในเกณฑNพอใช4 

รวม       1.77 0.65 อยู$ในเกณฑ�พอใช' 
 
2.2  ข'อมูลสถานท่ีทําเลท่ีตั้งฟาร�มโคนม 
  

 สถานท่ีทําเลท่ีต้ังฟารNมกับระยะทางถึงศูนยNรวมนม พบว&า ร4อยละ 71.7 อยู&ในเกณฑNดี รองลงมาร4อยละ 23.3 
อยู&ในเกณฑNพอใช4  และร4อยละ 5  อยู&ในเกณฑNปรับปรุง สถานท่ีต้ังฟารNมแยกจากท่ีอยู&อาศัยของคน และสัตวNอ่ืน ส&วน
ใหญ&ร4อยละ 50 อยู&ในเกณฑNพอใช4  รองลงมาร4อยละ 46.7 อยู&ในเกณฑNดี และร4อยละ 3.3 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง สถาน
ท่ีตั้งฟารNมระยะห&างจากชุมชน ส&วนใหญ&ร4อยละ 55 อยู&ในเกณฑNดี รองลงมาร4อยละ 41.7 อยู&ในเกณฑNพอใช4 และร4อยละ 
3.3 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง สถานท่ีต้ังฟารNมเป$นท่ีดอนน้ําไม&ท&วมขัง ร4อยละ 70อยู&ในเกณฑNดี รองลงมาร4อยละ 28.3 อยู&
ในเกณฑNพอใช4  และร4อยละ 1.7 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง แหล&งน้ําใช4ในฟารNมส&วนใหญ& ร4อยละ 63 อยู&ในเกณฑNดี รองลงมา
ร4อยละ 3.67 อยู&ในเกณฑNพอใช4  และร4อยละ 8.3 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง พ้ืนท่ีของฟารNมร4อยละ 58.3 อยู&ในเกณฑNพอใช4  
รองลงมาร4อยละ 36.7 อยู&ในเกณฑNดี  และร4อยละ 5 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง การคมนาคมส&วนใหญ& ร4อยละ 68.3 อยู&ใน
เกณฑNดี  รองลงมาร4อยละ 28.3 อยู&ในเกณฑNพอใช4  และร4อยละ 3.4 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง มีร&มเงาในฟารNมส&วนใหญ&
ร4อยละ 58.3 อยู&ในเกณฑNดี รองลงมาร4อยละ 36.7 อยู&ในเกณฑNพอใช4 และร4อยละ 5 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง ตามลําดับ  
ดังตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 จํานวน ร4อยละ ค&าเฉลี่ย และค&าSD ของสถานท่ีทําเลท่ีตั้งฟารNมโคนม 
 

รายการ 
ดี พอใช4 ปรับปรุง 

เฉลี่ย SD. แปลผล 
N % N % N % 

1. ระยะทางถึงศูนยNรวมนมหรือสหกรณN 43 71.7 14 23.3 3 5.0 2.66 0.57 อยู&ในเกณฑNดี 
2. แยกจากท่ีอยู&อาศัยของคนและสัตวNอ่ืน 28 46.7 30 50.0 2 3.3 2.43 0.56 อยู&ในเกณฑNดี 
3. ห&างจากชุมชน 33 55.0 25 41.7 2 3.3 2.51 0.56 อยู&ในเกณฑNดี 
4. เป$นท่ีดอนน้ําไม&ท&วมขัง 42 70.0 17 28.3 1 1.7 2.68 0.50 อยู&ในเกณฑNดี 
5. แหล&งน้ําใช4 38 63.0 20 36.7 2 8.3 2.55 0.64 อยู&ในเกณฑNดี 
6. พ้ืนท่ีของฟารNม 22 36.7 35 33.5 3 3.5 2.31 0.56 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
7. การคมนาคม 41 68.3 17 28.3 2 3.4 2.65 0.54 อยู&ในเกณฑNดี 
8. มีร&มเงา 35 58.3 22 36.7 3 5.0 2.53 0.59 อยู&ในเกณฑNดี 

รวม       2.54 0.56 อยู$ในเกณฑ�ดี 
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2.3. การจัดการด'านการเล้ียงโคนมของเกษตรกร  
 

พบว&า การเลี้ยงลูกโค โครุ&น โครีดนม โคปwวย ร4อยละ 68.3 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 16.7 อยู&ใน
เกณฑNดี และร4อยละ 15 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง สําหรับอัตราส&วนของโครีดนมต&อโคท้ังหมดในฟารNม ร4อยละ 70 อยู&ใน
เกณฑNพอใช4  รองลงมา ร4อยละ 16.7 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง และมีเพียงร4อยละ 13.3 อยู&ในเกณฑNดี การจัดการโคทดแทน
ร4อยละ 68.3 อยู&ในเกณฑNพอใช4  รองลงมา 21.7 อยู&ในเกณฑNดี และร4อยละ 10 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง การสังเกตการณN
เป$นสัด ร4อยละ 51.6 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง รองลงมาร4อยละ 41.7 อยู&ในเกณฑNพอใช4  มีเพียงร4อยละ 6.7 อยู&ในเกณฑNดี 
เกณฑNการคัดโคออกจากฝูง (คัดท้ิง) ร4อยละ 76.6 อยู&เกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 11.7 อยู&ในเกณฑNดีและอยู&ในเกณฑN
ปรับปรุง จํานวนแรงงานในฟารNม ร4อยละ 61.7 อยู&ในเกณฑNพอใช4  รองลงมาร4อยละ 30 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง และร4อยละ 
8.3 อยู&ในเกณฑNดี การจัดการลดความเครียดจากความร4อน ร4อยละ 70 อยู&ในเกณฑNพอใช4  รองลงมาร4อยละ 16.7 อยู&ใน
เกณฑNดี  และร4อยละ 13.3 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง คอกคัดโค ร4อยละ 71.7 อยู&ในเกณฑNพอใช4  รองลงมาร4อยละ 15 อยู&ใน
เกณฑNปรับปรุง และร4อยละ 13.3 อยู&ในเกณฑNดี  เปtาหมายการผลิต ร4อยละ 78.3 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 
11.7 อยู&ในเกณฑNดี  และร4อยละ 10 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4  

 
ตารางท่ี 4 จํานวน ร4อยละ ค&าเฉลี่ยและค&าSD ของการจัดการด4านการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 

รายการ 
ดี พอใช4 ปรับปรุง 

เฉลี่ย SD. แปลผล 
N % N % N % 

1. การเลี้ยงลูกโค โครุ&น โครีดนม โคปwวย 
2. อัตราส&วนของโครีดนมต&อโคท้ังหมด          
3. โคทดแทน 
4. การสังเกตการเป$นสัด 

10 
8 
13 
4 

16.7
13.3
21.7
6.7 

41  
42 
41  
25 

68.3
70.0
68.3
41.7 

9 
10 
6  
31 

15.0 
16.7 
10.0 
51.6 

1.98 
2.03 
1.88 
2.45  

0.56 
0.55 
0.55 
0.62 

อยู&ในเกณฑNพอใช4
อยู&ในเกณฑNพอใช4
อยู&ในเกณฑNพอใช4
อยู&ในเกณฑNดี 

5. เกณฑNการคัดโคออกจากฝูง(คัดท้ิง) 7   11.7 46 76.6 7 11.7 2.00 0.48 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
6. แรงงานในฟารNม 5 8.3 37 61.7 18 30.0 2.21 0.58 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
7. การลดความเครียดจากความร4อน 10 16.7 42 70.0 8 13.3 1.96 0.55 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
8. คอกคัดโค 8 13.3 43 71.7 9 15.0 2.01 0.53 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
9. เปtาหมายในการผลิต 7 11.7 47 78.3 6   10.0 1.98 0.46 อยู&ในเกณฑNพอใช4 

รวม       2.05 0.54 อยู$ในเกณฑ�พอใช' 
 
2.4 การจัดการด'านอาหาร  

พบว&า แหล&งอาหารหยาบร4อยละ 51.7 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 45 อยู&ในเกณฑNดี และร4อยละ 3.3 
อยู&ในเกณฑNปรับปรุง ด4านการจัดการอาหารข4นส&วนใหญ&ร4อยละ 61.7 อยู&ในเกณฑNดี  รองลงมาร4อยละ 30 อยู&ในเกณฑN
พอใช4  และร4อยละ 8.3 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง การให4คะแนนร&างกายส&วนใหญ&ร4อยละ 45 อยู&ในเกณฑNดี รองลงมาร4อย
ละ 40 อยู&ในเกณฑNพอใช4  และร4อยละ 15 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง การจัดการถนอมพืชอาหารสัตวN พบว&า ส&วนใหญ&ร4อย
ละ 56.7 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 8.3 อยู&ในเกณฑNดี และร4อยละ 15 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง  สถานท่ีเก็บ
อาหารส&วนใหญ&ร4อยละ 58.3 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 28.4 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง และมีเพียงร4อยละ 13.3 
อยู&ในเกณฑNดี การจัดการอาหารเสริมและแร&ธาตุก4อนส&วนใหญ&ร4อยละ 58.3 อยู&ในเกณฑNดี รองลงมาร4อยละ 40 พอใช4 
และร4อยละ 1.7 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง และในส&วนพ้ืนรางน้ํารางอาหารส&วนใหญ&ร4อยละ 51.7 อยู&ในเกณฑNพอใช4  
รองลงมาร4อยละ 28.3 อยู&ในเกณฑNดี และร4อยละ 20 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง ตามลําดับดังตารางท่ี 5  
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ตารางท่ี 5 จํานวน ร4อยละ ค&าเฉลี่ย และค&าSD ของการจัดการด4านอาหาร 

รายการ 
ดี พอใช4 ปรับปรุง 

เฉลี่ย SD. แปลผล 
N % N % N % 

1. แหล&งอาหารหยาบ 27 45.0 31 51.7 2 3.3 2.41 0.56 อยู&ในเกณฑNดี 
2. อาหารข4น 37 61.7 18 30.0 5 8.3 2.53 0.65 อยู&ในเกณฑNดี 
3. การให4คะแนนร&างกาย 27 45 24 40 9 15 2.30 0.72 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
4. การจัดการถนอมพืชอาหารสัตวN 17  28.3 34 56.7 9 15.0 2.13 0.65 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
5. สถานท่ีเก็บอาหาร  8 13.3 35 58.3 17 28.4 1.85 0.63 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
6. อาหารเสริมและแร&ธาตุก4อน 35 58.3 24 40.0 1 1.7 2.56 0.53 อยู&ในเกณฑNดี 
7. พ้ืนท่ีรางน้ํารางอาหาร 17 28.3 31 51.7 12 20.0 2.08 0.69 อยู&ในเกณฑNพอใช4 

รวม       2.26 0.63 อยู$ในเกณฑ�พอใช' 
 
2.5. การจัดการด'านจดบันทึกพันธุ�ประวัติ  

พบว&า การจดบันทึกพันธุNประวัติร4อยละ 63.3  อยู&ในเกณฑNดี รองลงมาร4อยละ 20 อยู&ในเกณฑNพอใช4 และร4อย
ละ 16.7 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง การจดบันทึกประวัติด4านสุขภาพหรือการเจ็บปwวย ร4อยละ 43.3 อยู&ในเกณฑNพอใช4  
รองลงมาร4อยละ 35 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง มีเพียงร4อยละ 21.7 อยู&ในเกณฑNดี การจดบันทึกรายรับ–รายจ&าย ร4อยละ 
48.3 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 40 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง มีเพียงร4อยละ 11.7 อยู&ในเกณฑNดี การใช4และการให4
อาหาร ส&วนใหญ&ร4อยละ 48.3 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 28.4 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง และร4อยละ 23.3 อยู&ใน
เกณฑNดี ตามลําดับ ดังตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6 จํานวน ร4อยละ ค&าเฉลี่ย และค&าSD ของการจัดการด4านจดบันทึก 

รายการ 
ดี พอใช4 ปรับปรุง 

เฉลี่ย SD. แปลผล 
N % N % N % 

1. พันธุNประวัติ 38 63.3 12 20.0 10 16.7 2.46 0.76 อยู&ในเกณฑNดี 
2. ประวัติด4านสุขภาพหรือการเจ็บปwวย 13 21.7 26 43.3 21 35.0 1.86 0.74 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
3. รายรับ - รายจ&าย 7 11.7 29 48.3 24 40.0 1.71 0.66 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
4. การใช4และการให4อาหาร 14 23.3 29 48.3 17 28.4 1.95 0.72 อยู&ในเกณฑNพอใช4 

รวม       1.99 0.72 อยู$ในเกณฑ�พอใช' 
 
2.6 การสุขาภิบาลและการป[องกันโรค 

การปtองกันสัตวNหรือคนท่ีไม&พึงประสงคN ร4อยละ 50 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 40 อยู&ในเกณฑN
ปรับปรุง มีเพียงร4อยละ 10 อยู&ในเกณฑNดี บ&อน้ํายาฆ&าเชื้อโรค ร4อยละ70 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง รองลงมาร4อยละ 21.7 
อยู&ในเกณฑNพอใช4  และมีเพียงร4อยละ 8.3 อยู&ในเกณฑNดี สําหรับโปรแกรมการฉีดพ&นน้ํายาฆ&าเชื้อโรค ส&วนใหญ&ร4อยละ 
56.7 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง รองลงมาร4อยละ 35.0 อยู&ในเกณฑNพอใช4  และมีเพียงร4อยละ 8.3 อยู&ในเกณฑNดี  ในด4าน
โปรแกรมการทําวัคซีนปtองกันโรคส&วนใหญ&ร4อยละ 65อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 18.3 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง 
และร4อยละ 16.7 อยู&ในเกณฑNดี โปรแกรมถ&ายพยาธิภายนอก – ใน ร4อยละ 60 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 
23.3 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง และร4อยละ 16.7 อยู&ในเกณฑNดี และการตัดแต&งกีบเท4า ร4อยละ 50 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
รองลงมาร4อยละ 35 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง มีเพียงร4อยละ 15 อยู&ในเกณฑNดี ตามลําดับ ดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 จํานวน ร4อยละ ค&าเฉลี่ย และค&าSD ของการสุขาภิบาลและการปtองกันโรค 

รายการ 
ดี พอใช4 ปรับปรุง 

เฉลี่ย SD. แปลผล 
N % N % N % 

1. การปtองกันสัตวNหรือคนไม&พ่ึงประสงคN 6 10.0 30 50.0 24 40.0 1.70 0.64 อยู&ในเกณฑNพอใช4 

2. บ&อน้ํายาฆ&าเชื้อโรค 5 8.3 13 21.7 42 70.0 1.38 0.64 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง 

3. โปรแกรมการฉีดพ&นน้ํายาฆ&าเชื้อโรค 5 8.3 21 35.0 34 56.7 1.51 0.65 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง 

4. โปรแกรมการทําวัคซีนปtองกันโรค 10 16.7 39 65 11 18.3 1.98 0.59 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
5. โปรแกรมถ&ายพยาธิภายนอก-ใน 10 16.7 36 60.0 14 23.3 1.93 0.63 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
6. การตัดแต&งกีบเท4า 9 15.0 30 50.0 21 35.0 1.80 0.68 อยู&ในเกณฑNพอใช4 

รวม       1.71 0.63 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
 
2.7. การจัดการรีดนม 

พบว&าการจัดการสภาพแวดล4อมให4แม&โคร4อยละ 70 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 16.7 อยู&ในเกณฑN
ปรับปรุง และร4อยละ 13.3 อยู&ในเกณฑNดี การจัดการผู4รีดนมร4อยละ 71.7 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 21.7 อยู&
ในเกณฑNดี และร4อยละ 6.6 อยู&ในเกณฑNต4องปรับปรุง การทําความสะอาดตัวโค ร4อยละ 53.4 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
รองลงมาร4อยละ 23.3อยู&ในเกณฑNดี และร4อยละ 13.3 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง การใช4น้ํายาฆ&าเชื้อทําความสะอาดเต4านม
และหัวนม ร4อยละ 63.3อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 23.3 อยู&ในเกณฑNดี และร4อยละ 13.4 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง 
ผ4าเช็ดเต4านมและหัวนมร4อยละ 51.7 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 38.8 อยู&ในเกณฑNดี และร4อยละ 10 อยู&ใน
เกณฑNปรับปรุง การทําให4ตัวโคเต4านมและหัวนมแห4งก&อนรีด ร4อยละ 55 อยู&ในเกณฑNพอใช4 รองลงมาร4อยละ 30 อยู&ใน
เกณฑNดี และร4อยละ 15 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง การตรวจสอบน้ํานมต4นก&อนการรีดนม ร4อยละ 63.3 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
รองลงมาร4อยละ 20.0 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง และมีเพียงร4อยละ 16.7 อยู&ในเกณฑNดี ดังตารางท่ี 8  

 
ตารางท่ี 8 จํานวน ร4อยละ ค&าเฉลี่ย และค&าSD ของการจัดการรีดนม 

รายการ 
ดี พอใช4 ปรับปรุง 

เฉลี่ย SD. แปลผล 
N % N % N % 

1. การจัดการสภาพแวดล4อมให4แม&โค 8 13.3 42   70.0 10 16.7 1.96 0.55 อยู&ในเกณฑNพอใช4 

2. การจัดการผู4รีดนม 13 21.7 43 71.7 4 6.6 2.15 0.51 อยู&ในเกณฑNพอใช4 

3. การทําความสะอาดตัวโค 20 33.3 32 53.4 8 13.3 2.20 0.65 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
4. การใช4น้ํายาฆ&าเชื้อทําความสะอาดเต4า
นมและหัวนม 

14 23.3 38 63.3 8  13.4 2.10 0.60 อยู&ในเกณฑNพอใช4 

5. ผ4าเช็ดเต4านมและหัวนม 23 38.8 31 1.2 6 10.0 2.28 0.64 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
6. การทําให4ตัวโคเต4านมและหัวนมแห4ง
ก&อนรีด 

18 30.0 33 55.0   9 15.0 2.15 0.65 อยู&ในเกณฑNพอใช4 

7. การตรวจสอบน้ํานมต4นก&อนรีด 10 16.7 38 63.3 12 20.0 1.96 0.60 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
รวม       2.11 0.60 อยู$ในเกณฑ�พอใช' 
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2.8. การจัดการรีดนมด'วยเครื่องมือรีดนม  

พบว&า การใส&หัวรีดนมเข4ากับหัวนม ร4อยละ 60 อยู&ในเกณฑNดี และร4อยละ 40 อยู&ในเกณฑNพอใช4 การปลดหัว
รีดนมร4อยละ 55.6 อยู&ในเกณฑNพอใช4 และมีเพียงร4อยละ 44.4 อยู&ในเกณฑNดี การจุ&ม(dip)หัวนม ร4อยละ 50 อยู&ใน
เกณฑNดีกับพอใช4  การจัดการเม่ือจะรีดตัวต&อไป ร4อยละ 58.3 อยู&ในเกณฑNดี รองลงมาร4อยละ 38.9 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
และร4อยละ 2.8 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง สําหรับลําดับการรีดนม ร4อยละ 66.7อยู&ในเกณฑNพอใช4 และร4อยละ 33.3 อยู&ใน
เกณฑNดี ในการทําความสะอาดเครื่องมือรีดนม ร4อยละ 50.0 อยู&ในเกณฑNดี รองลงมาร4อยละ 47.2 อยู&ในเกณฑNพอใช4 
และร4อยละ 2.8 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง การตรวจสอบและการบํารุงรักษาอุปกรณNรีดนม พบว&า เกษตรกรร4อยละ 55.6 
อยู&ในเกณฑNดี และร4อยละ 44.4 อยู&ในเกณฑNพอใช4 การจัดการใช4น้ํายาCMT ตรวจสอบน้ํานมร4อยละ 50 อยู&ในเกณฑN
พอใช4 รองลงมาร4อยละ 47.2 อยู&ในเกณฑNดี และร4อยละ 2.8 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง การจัดการส&งน้ํานมดิบไปศูนยNรวม
น้ํานมดิบ ร4อยละ 63.9 อยู&ในเกณฑNดี รองลงมาร4อยละ 33.3 อยู&ในเกณฑNพอใช4 มีเพียงร4อยละ 2.8 อยู&ในเกณฑN
ปรับปรุง และการใช4ยาดราย ร4อยละ 55.6 อยู&ในเกณฑNดี รองลงมาร4อยละ 36.1 อยู&ในเกณฑNพอใช4 และร4อยละ 36.1 
อยู&ในเกณฑNพอใช4 และร4อยละ 8.3 อยู&ในเกณฑNปรับปรุง ตามลําดับดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 จํานวน ร4อยละ ค&าเฉลี่ย และค&าSD ของการรีดนมด4วยเครื่องมือรีดนม 

รายการ 
ดี พอใช4 ปรับปรุง 

เฉลี่ย SD. แปลผล 
N % N % N % 

1. การใส&หัวรีดนมเข4ากับหัวนม 36 60.0 24 40.0 - - 2.52 0.50 อยู&ในเกณฑNดี 
2.การปลดหัวรีดนม 27 44.4 33 55.6 - - 2.44 0.50 อยู&ในเกณฑNดี 
3. การจุ&ม (dip) หัวนม 30 50 30 50 - - 2.50 0.50 อยู&ในเกณฑNดี 
4. เม่ือจะรีดนมตัวต&อไป 35 58.3 23 38.9 2 2.8 2.55 0.57 อยู&ในเกณฑNดี 
5. ลําดับการรีดนม 20 33.3 40 66.7 - - 2.33 0.47 อยู&ในเกณฑNดี 
6. การทําความสะอาดเครื่องรีดนม 30 50.0 28 47.2 2 2.8 2.47 0.55 อยู&ในเกณฑNดี 
7. การตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณN
การรีดนม 

33 
 

55.6 
 

27 
 

44.4 
 

- - 2.55 0.50 อยู&ในเกณฑNดี 

8. การใช4น้ํายาชีเอ็มทีตรวจสอบน้ํานม  28 47.2 30 50.0 2 2.8 2.44 0.55 อยู&ในเกณฑNดี 
9. การส&งน้ํานมดิบไปรวบรวมนม 38 63.9 20 33.3 2 2.8 2.61 0.54 อยู&ในเกณฑNดี 
10. การใช4ยาดราย 33 55.6 22 36.1 5 8.3 2.47 0.65 อยู&ในเกณฑNดี 

รวม       2.48 0.53 อยู$ในเกณฑ�ดี 
 
3. ข'อมูลป̂ญหาและอุปสรรค  

พบว&า การจัดการเลี้ยงดูร4อยละ 92.15 ไม&มีปWญหา ร4อยละ 7.85 ไม&มีเจ4าหน4าท่ีให4คําแนะนําปรึกษา ด4านพันธุN
และการผสมพันธุNร4อยละ 75 ไม&มีปWญหา ร4อยละ 25 มีปWญหาผสมติดยาก ผสมซํ้าหลายครั้ง การจัดการด4านอาหารและ
การให4อาหาร ร4อยละ 85.25 ไม&มีปWญหา ร4อยละ 14.75 มีปWญหาขาดแคลนหญ4าในฤดูแล4ง อาหารข4นมีราคาแพง และมี
พ้ืนท่ีปลูกหญ4าน4อย ด4านการปtองโรค ร4อยละ 87.45 ไม&มีปWญหา ร4อยละ 12.55 มีปWญหาเต4านมอักเสบ และด4าน
การตลาดร4อยละ 93.33 ไม&มีปWญหา ร4อยละ 6.67 ไม&มีแหล&งจําหน&ายน้ํานมดิบในช&วงป~ดเทอม ดังตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 จํานวน และร4อยละของปWญหาและอุปสรรค 

รายการ จํานวน                             ร'อยละ                        
1. ด4านการจัดการเลี้ยงดู 
     - ไม&มีปWญหา   
     - มีปWญหา       
        - ไม&มีเจ4าหน4าท่ีให4คําแนะนําปรึกษา                                                                               

 
 55                                    92.15 
  5                                      7.85 

 
2. ด4านการจัดการผสมพันธุN 
     - ไม&มีปWญหา   
     - มีปWญหา       
         - ผสมติดยาก                                                                               

 
 45                                     75 
 15                                     25 

 
         - ผสมซํ้าหลายครั้ง  
3. ด4านการจัดการอาหารและการให4อาหาร 
     - ไม&มีปWญหา   
     - มีปWญหา       
         - ขาดแคลนหญ4าสดในฤดูแล4ง                                                                               

 
 51                                    85.25 
  9                                     14.75 

 
         - อาหารข4นราคาแพง  
         - มีพ้ืนท่ีปลูกหญ4าน4อย  
4. ด4านการปtองกันโรค 
     - ไม&มีปWญหา   
     - มีปWญหา       
        - เต4านมอักเสบ 

 
52                                    87.45 
 8                                     12.55 

 
5. ด4านการตลาด 
     - ไม&มีปWญหา   
     - มีปWญหา       
        - ไม&มีแหล&งจําหน&ายน้ํานมดิบช&วงป~ดเทอม                                                                              

 
56                                    93.33 
 4                                      6.67 
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สรุปผลการศึกษาและข'อเสนอแนะ 

 
การศึกษาสภาพการจัดการฟารNมโคนมของเกษตรกรรายย&อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคN 1)เพ่ือ

ศึกษาสภาพการจัดการฟารNมโคนมของเกษตรกร 2)เพ่ือพัฒนาฟารNมโคนมเกษตรกรสู&มาตรฐานGAP 3)เพ่ือศึกษาปWญหา
และอุปสรรค  โดยวิธีตรวจประเมินฟารNมโคนมของเกษตรกรรายย&อย จํานวน 60 ราย ทําการเก็บข4อมูลต้ังแต&เดือน 
กรกฎาคม 2552 ถึง กันยายน 2553 วิเคราะหNข4อมูล อธิบายผลการศึกษา โดยใช4ค&าสถิติ ความถ่ี ร4อยละ ค&าเฉลี่ย ค&า 
SD ค&าสูงสุดและค&าตํ่าสุด สรุปดังนี้ 

1. ข4อมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร พบว&า เกษตรกรผู4เลี้ยงโคนมมีอายุเฉลี่ย 42.25 มากท่ีสุดร4อยละ 
49.1 มีอายุระหว&าง 41 – 50 ป� การศึกษาร4อยละ 60.3 จบประถมศึกษา มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.66 คน 
กิจกรรมการเกษตรท่ีทํา ร4อยละ 86.7 เลี้ยงสัตวN จํานวนแม&โคนมในฟารNมเฉลี่ย 19.18 ตัว มีผลผลิตน้ํานมเฉลี่ย 87.11 
กก/วัน/ฟารNม ร4อยละ 92.9 ส&งนมท่ีสหกรณNโคนมศรีสะเกษ จํากัด ร4อยละ 7.1 ส&งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะ
เกษ ประสบการณNในการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 12 ป� มีท่ีดินเฉลี่ย 15.35 ไร& ร4อยละ 90.02 ท่ีดินเป$นของตนเอง  เกษตรกรมี
การปลูกหญ4าเฉลี่ย 4.05 ไร&  ร4อยละ 58.3 ปลูกหญ4าพันธุNพิแคลทูลั่ม  มีรายได4ต&อเดือนหลังหักค&าใช4จ&ายเฉลี่ย 30,131.58 
บาท (ตํ่าสุด 5,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท) และรายจ&ายต&อเดือนเฉลี่ย 16,441 บาท  

2.ข4อมูลสภาพการจัดการฟารNมโคนมของเกษตรกร พบว&า สถานท่ีทําเลท่ีต้ังฟารNมโคนม การจัดการรีดนมด4วย
เครื่องมือรีดนม เฉลี่ยร4อยละ 2.54 , 2.48  อยู&ในเกณฑNดี สภาพการจัดการคอกหรือโรงเรือน การจัดการด4านการเลี้ยง
โคนมของเกษตรกร การจัดการด4านอาหาร การจัดการด4านจดบันทึกพันธุNประวัติ การสุขาภิบาลและการปtองกันโรค 
และการจัดการรีดนม โดยเฉลี่ยร4อยละ 1.77 , 2.05 , 2.26 , 1.99 , 1.71 , และ 2.11 อยู&ในเกณฑNพอใช4 ซ่ึงแตกต&าง
จากสินชัยและคณะ(2548) ศึกษาสถานภาพของฟารNมโคนมต4นแบบของกรมปศุสัตวN พบว&า ฟารNมโคนมต4นแบบมี
คะแนนประเมินฟารNมด4านการจัดการฟารNม 6 ด4าน คือ (1) การจัดการโรงเรือน (2) การจัดการเรื่องการเลี้ยงดู (3) การ
จัดการด4านอาหาร (4) การจัดการด4านจดบันทึก (5) การสุขาภิบาลและปtองกันโรค และ (6)การจัดการรีดนม เฉลี่ย 
ร4อยละ 78.92 อยู&ในเกณฑNดี พบว&า ท่ีอยู&ในเกณฑNปรับปรุงและใช4เป$นข4อมูลในการวางแผนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของฟารNมโคนม ในด4านการจัดการคอกหรือโรงเรือน การจัดการด4านการเลี้ยงโคนม และการจัดการด4านการสุขาภิบาล
และการปtองกันโรค  มีจํานวน 5 รายการ ได4แก& (1) พ้ืนคอกโรงเรือน (2) บ&อเกรอะ (3) การสังเกตการเป$นสัด (4) บ&อ
หรืออ&างน้ํายาฆ&าเชื้อโรคสําหรับจุ&มเท4าก&อนเข4าฟารNม (5) โปรแกรมการฉีดพ&นยาฆ&าเชื้อโรค ร4อยละ 45.0 , 71.2 , 51.6 
, 70.0 และ 56.7 ตามลําดับ  

3.ปWญหาอุปสรรคการเลี้ยงโคนม พบว&า การจัดการเลี้ยงดู การจัดการผสมพันธุN การจัดการอาหาร การปtองกัน
โรคและการตลาด ร4อยละ 92.15 , 75.0 , 85.25 , 87.45 และ 93.33 ไม&มีปWญหา ตามลําดับ ส&วนปWญหาท่ีพบได4แก& ไม&
มีเจ4าหน4าท่ีให4คําแนะนําปรึกษา , ผสมติดยากและผสมหลายครั้ง , ขาดแคลนหญ4าสด อาหารข4นราคาแพง มีพ้ืนท่ีปลูก
หญ4ามีน4อย , เต4านมอักเสบและไม&มีแหล&งจําหน&ายน้ํานมดิบในช&วงป~ดเทอม ร4อยละ 5 , 15 , 9 , 8 และ 4 ตามลําดับ 

 
ข'อเสนอแนะ 

 
 1.เกษตรกรต4องพัฒนาปรับปรุงในด4านการจัดการคอกหรือโรงเรือน การจัดการด4านการเลี้ยงโคนม และการ
จัดการด4านการสุขาภิบาลและการปtองกันโรค เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการฟารNมของตนเองให4ดีข้ึน ซ่ึงจะนําไปสู&การทํา
ฟารNมโคนมสู&มาตรฐานGAP เพ่ือผลน้ํานมดิบท่ีมีคุณภาพต&อไป 

2. เจ4าหน4าท่ีปศุสัตวNและผู4บริหารสหกรณN รวมท้ังรัฐบาลหรือองคNกรส&วนท4องถ่ินใช4เป$นข4อมูลส&งเสริม
พัฒนาการเลี้ยงโคนมให4มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต&อไป และต4องสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการเลี้ยงในด4าน
ต&าง ๆ เช&น การให4ความรู4เก่ียวกับการจัดการคอกหรือโรงเรือน การจัดการด4านการเลี้ยงโคนม และการจัดการด4านการ
สุขาภิบาลและการปtองกันโรค การผสมพันธุN เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให4สูงข้ึน  
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3.ผู4เก่ียวข4องต4องร&วมวางแผนจัดหาตลาดให4ในช&วงป~ดเทอม และจัดหาพันธุNพืชอาหารสัตวNท่ีให4ผลตอบแทนสูง 

เพ่ือช&วยเหลือเกษตรกรในการลดต4นทุนการเลี้ยง ให4เกษตรกรสามารถเลี้ยงโคนมได4อย&างยั่งยืน  
 

การเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต$อไป 
 

            1. ควรทําการศึกษาพืชอาหารสัตวNท่ีเหมาะสมต&อสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือช&วยเหลือเกษตรกรในการลดต4นทุนการเลี้ยง 
 2. ควรทําการศึกษาถึงต4นทุนการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

เอกสารอ'างอิง 
 

เบญจพรรณ เอกะสิงหN  กุศล ทองงาม  บุญล4อม  ชีวะอิสระกุล  และสมคิด  พรหมมา. 2542.ประสิทธิภาพ 
การผลิตของเกษตรกรผู4เลียงโคนมในภาคเหนือ. รวบรวมบทคัดย&องานวิจัยด4านโคนม พ.ศ.2539-
2549  ประชุมวิชาการโคนม 2549 “อุตสาหกรรมโคนมไทย กับการแข&งขันในอนาคตและการปรับตัว
ของเกษตรกร” ,21 – 22 สิงหาคม 2549 คณะสัตวแพทยNศาสตรN  มหาวิทยาลัยขอนแก&น. หน4า S-9. 

พรชัย   วิจิตรธรรมภาณี  และ มาโนชยN  ธนะโสธร. 2548 การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู4เลี้ยงโคนม 
ในภาคตะวันออกต&อการพัฒนาระบบโคนม.  ประมวลผลงานการประชุมวิชาการปศุสัตวNครั้งท่ี 20 
ประจําป� 2548 : ปศุสัตวNก4าวไกล  เกษตรกรไทยก4าวหน4า พัฒนาเศรษฐกิจชาติ, 27 – 29 สิงหาคม 
2548. กรมปศุสัตวN  กระทรวงเกษตรและสหกรณN  กรุงเทพฯ. หน4า 81. 

วิชัย  ศุภลักษณN  ไพบูลยN  ใจเด็ด  และสุรพล  เศรษฐบุตร. 2542. ปWจจัยท่ีมีอิทธิพลต&อผลผลิตน้ํานมโคของ 
เกษตรกรผู4เลี้ยงโคนมในอําเภอท&าแซะ จังหวัดชุมพร. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรN  ครั้งท่ี 37 สาขาสัตวN สัตวแพทยNศาสตรN, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรN.
กรุงเทพฯ.หน4า 270-275.    

สินชัย   เรืองไพบูลยN  สาธิต  อยู&ยืน และ สหชัย  ชัยชูลี. 2548. การศึกษาสถานภาพของฟารNมโคนมต4นแบบ 
ของกรมปศุสัตวN. ประมวลผลการประชุมวิชาการปศุสัตวN  ครั้งท่ี 20 ประจําป� 2548 : ปศุสัตวNก4าวไกล 
เกษตรกรไทยก4าวหน4าพัฒนาเศรษฐกิจชาติ, 27 – 29 สิงหาคม 2548. กรมปศุสัตวNกระทรวงเกษตร
และสหกรณN  กรุงเทพฯ. หน4า 74.    

สํานักงานมาตรฐานสินค4าเกษตรและอาหารแห&งชาติ.2552. : การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารNมโคนม.  
กระทรวงเกษตรและสหกรณN. หน4า 28.                                                                                                                             


