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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
เพ่ือให้ทราบจุดอ่อนหรือจุดด้อยสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการให้ความรู้หรือให้คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขในจุดที่จะส่งผลกระทบทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและผลผลิตในโคนม การศึกษาดําเนินการระหว่าง
เดือนตุลาคม 2562 ถึงมิถุนายน 2563 โดยเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 254 ราย เก็บข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์และสังเกตสภาพการจัดการฟาร์มทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
ใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นค่าร้อยละ และแปลผลระดับการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโดยใช้ค่าเฉลี่ย  
ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ถูกสัมภาษณ์เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.48 เพศหญิง ร้อยละ 42.52 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41–60 ปี ร้อยละ 42.52 รองลงมาคือ อายุ 18–40 ปี ร้อยละ 40.55 ศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 63.00 จํานวนสมาชิกที่เป็นแรงงานในครอบครัวอยู่ระหว่าง 4–6 คน ร้อยละ 67.32 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3–5 ปี ร้อยละ 45.67 และต้ังแต่ 5 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 35.43 
มีจํานวนโคนมในฟาร์มระหว่าง 21–40 ตัว ร้อยละ 53.94 มีจํานวนแม่โครีดนม 4–6 ตัว ร้อยละ 44.88 และมี
แม่โครีดนมมากกว่า 6 ตัว ขึ้นไป ร้อยละ 48.43 ผลการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มทั้งหมด 6 ด้าน 
โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ย 2.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.142 การจัดการฟาร์มโดยรวมที่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ การจัดการด้านอาหารและด้านการรีดนม มีฟาร์มที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 56.30 และ 50.39 ค่าเฉล่ีย 2.47 เท่ากัน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.397 และ 0.276 ตามลําดับ 
ส่วนสภาพการจัดการฟาร์มที่ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ด้านโรงเรือน ด้านการเลี้ยงดู 
ด้านการจดบันทึก และด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค มีฟาร์มที่ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้คิด
เป็นร้อยละ 60.63, 59.06, 80.71 และ 85.83 ค่าเฉลี่ย 2.33, 2.23, 2.18 และ 2.19 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.382, 0.248, 0.384 และ 0.296 ตามลําดับ ผลการศึกษาครั้งน้ีบ่งช้ีว่าสภาพการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสนยังคงไม่ดีพอหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการจดบันทึกที่จะทําให้มีข้อมูลไว้
สําหรับใช้ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุ การใช้และการให้อาหารโค รวมถึงเป็นข้อมูลไว้ช่วยในการ
วินิจฉัยโรค และการจัดการด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค ซึ่งจะส่งผลให้โคนมมีสุขภาพแข็งแรง การ
เจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตสูง ดังน้ันการส่งเสริมให้ความรู้และรณรงค์ให้เกษตรกรเห็นความสําคัญและ
ประโยชน์ของการจัดการฟาร์มตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงที่จะทํา
ให้มีโคนมสุขภาพดี ต้นทุนการผลิตลดลง รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค  
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Evaluation of dairy farm management in Kamphaeng Saen district  
Nakhon Pathom province 

Bannawut  Sayasonthi 
 

Abstract 
  This study was to evaluate of dairy farm management in Kamphaeng Saen district, 
Nakhon Pathom province in order to know the weak points and use information to provide 
knowledge or advice for improving any health or production problem of the dairy cattle. 
The study took place between October 2019 to June 2020 by selecting 254 purposive 
sampling, data collecting was done by interviews and observing farm management in 
general, then analyze with computer programs using descriptive statistics in percentage and 
interpreted levels of management using average. The study found those dairy farmers being 
interview were men 57.48% and women 42.52%, mostly aged between 41-60 years old at 
42.52% followed by 18-40 years old at 40.55%. Most of them 63.00% graduated from 
primary school, 67.32% had 4-6 members as workers in family, 45.67% had experience in 
raising dairy cattle 3-5 years and 35.43% more than 5 years, 53.94% had 21-40 dairy cattle, 
44.88% had 4-6 of milking dairy cattle and more than 6 was 48.43%. Overall, evaluation of 
the dairy farm management in 6 aspects was fair with the average 2.31 and standard 
deviation 0.142. A total of the evaluation management 56.30% and 50.39% in aspect of food 
and milking was good with the equal average 2.47, standard deviation 0.397 and 0.276, 
respectively. While the overall evaluation of farm management in the aspects of housing, 
husbandry, recording and sanitation and disease prevention was fair in the total of 60.63%, 
59.06%, 80.71% and 85.83% with the average at 2.33, 2.23, 2.18 and 2.19, standard deviation 
0.382, 0.248, 0.384 and 0.296, respectively. The results in the period of this study showed 
that the dairy farm management in Kamphaeng Saen district was not good in many aspects 
especially in recording that will provide useful information in choosing and improving the 
breeds, food using and feeding dairy cattle and disease diagnosis. And in the management of 
sanitation and disease prevention, so that the dairy cattle has good health, growth strong 
and high milk production. Therefore, providing knowledge and encourage the farmers to 
understand the importance and benefits of good agricultural practices will be increase 
efficiencies in husbandry the dairy cattle health, decrease production costs, bring higher 
income to the farmers, good quality milk product and safe for consumers. 
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บทนํา 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม
แก่เกษตรกรไทยมาต้ังแต่ปี 2505 โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยได้สานต่อการพัฒนาอาชีพ
น้ีพร้อมร่วมส่งเสริมพัฒนาวงการโคนมและอุตสาหกรรมนมไทยมาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันการเล้ียงโคนมมีการ
พัฒนารูปแบบการเลี้ยง การผลิต การขาย และการแปรรูปนํ้านมในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่เกษตรกรราย
ย่อยในหลายพ้ืนที่ยังคงประสบปัญหาด้านสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนมจากการจัดการฟาร์มที่ยังไม่ดีพอ 
ปัญหาสุขภาพโคนมที่พบได้บ่อยและส่งผลกระทบต่อผลผลิตนํ้านมทําให้ต้นทุนของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
การเกิดโรคเต้านมอักเสบในฟาร์ม แม่โครีดนมมีสภาพร่างกายผอม ปัญหาภาวะกีบอักเสบ และโรคระบาดท่ี
เกิดจากแมลงที่เป็นพาหะและโรคติดต่อร้ายแรง (นพวรรณ, 2562) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโคนมส่วนใหญ่มีความ
เช่ือมโยงกับกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการฟาร์ม อาทิ การเกิดโรคเต้านมอักเสบ มักมีความ
เก่ียวข้องกับการจัดการอุปกรณ์เครื่องรีดนมและการรักษาความสะอาด เช่น การดูแลรักษาระบบและเครื่องรีด
นมไม่เหมาะสม ไม่ใช้นํ้ายาจุ่มเต้านมก่อนรีด ไม่ใช้นํ้ายาจุ่มเต้านมหลังรีด การไม่ตรวจนํ้านมก่อนรีด การรีดโค
ที่เป็นเต้านมอักเสบร่วมกับโคปกติ หรือจากการจัดการโรงเรือนและพ้ืนคอกไม่สะอาด (ฤทธิชัยและคณะ, 
2557; สุวิชัย, 2558; Kampa et al., 2010) แม่โครีดนมมีสภาพร่างกายผอมจากการสูญเสียนํ้าหนักเน่ืองจาก
การให้ผลผลิตนํ้านมมาก เกษตรกรจําเป็นต้องรู้เก่ียวกับการให้คะแนนร่างกายเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดการ
ให้อาหารแก่โคนม อีกทั้งต้องมีความรู้เก่ียวกับอาหารและเข้าใจถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการจัดการให้
อาหารโคนม (กรมปศุสัตว์, 2552) ส่วนปัญหาภาวะกีบอักเสบสามารถพบได้ทุกระยะของการให้นํ้านม โดยโคท่ี
ไม่ได้รับการปาดกีบมีโอกาสพบปัญหากีบและขาเจ็บได้ประมาณ 2 เท่าของโคที่ได้รับการปาดกีบ 1 ถึง 2 ครั้ง
ต่อปี (สมิตและคณะ, 2551) หรือการที่โคนมมีภาวะกีบและขาเจ็บจํานวนมากกว่าปกติคาดว่าสาเหตุเกิดจาก
ปัญหาด้านโรงเรือนและพ้ืนคอก (สุวิชัย, 2558) จะเห็นได้ว่าปัญหาด้านสุขภาพและผลผลิตในโคนมท่ีเกิดขึ้น
มักมีความเก่ียวข้องกับการจัดการเป็นส่วนใหญ่ หากการจัดการฟาร์มดําเนินการครบถ้วนตามหลักปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) อย่างสมํ่าเสมอ เช่ือว่าจะทําให้โคนมมีสุขภาพและ
ให้ผลผลิตที่ดีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การได้มาซึ่งข้อมูลโดยการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มจะทําให้
สามารถวิเคราะห์การจัดการโดยทั่วไปในฟาร์มของเกษตรกรได้  
 อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจํานวน 706 ราย จํานวนโคนมท้ังหมด 
14,973 ตัว ผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งน้ีปัญหาสุขภาพ
ของโคนมท่ีเลี้ยงในฟาร์มรายย่อยที่สําคัญที่สุดยังคงเป็นเต้านมอักเสบทั้งแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการ 
(ชัยเทพและคณะ 2544) นอกจากน้ียังพบอุบัติการณ์การเกิดโรคระบาดโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเป่ือยเป็น
ประจําสร้างความสูญเสียให้กับเกษตรกรอย่างมาก โดยในช่วงปี 2560-2563 พบการระบาดของโรคปากและ
เท้าเป่ือยในโคนมถึง 4 ครั้ง อย่างไรก็ตามปัญหาด้านสุขภาพและโรคระบาดที่เกิดขึ้นคาดว่าอาจเกิดจากระบบ
การจัดการฟาร์มของเกษตรกรยังไม่ดีพอ ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการบริหาร
และการจัดการฟาร์มที่ดีในด้านต่างๆ เช่น โรงเรือน การเลี้ยงดู อาหาร การสุขาภิบาลและการป้องกันโรค การ
รีดนม และการจดบันทึก เป็นต้น หากการจัดการฟาร์มในแต่ละด้านยังไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การเลี้ยง ทําให้โคนมเกิดปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถผลิตนํ้านมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับผู้บริโภค 
ผลผลิตลดลง และต้นทุนของเกษตรกรเพ่ิมสูงขึ้น ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเลี้ยง
จําเป็นต้องได้รับการติดตามและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขก่อนที่จะส่งผลร้ายแรงต่อระบบการผลิต 
ดังน้ันวัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรในอําเภอ
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กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จะทําให้ทราบจุดอ่อนหรือจุดด้อยสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการให้ความรู้หรือ
ให้คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหาได้ 

อุปกรณ์และวิธีการ 
กลุ่มตัวอย่าง 
   ดําเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงมิถุนายน 2563 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่ม
แบบเจาะจง (purposive sampling) จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 
706 ราย กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 254 ราย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและการเก็บข้อมูล 
 ใช้แบบประเมินสภาพการจัดการฟาร์มและเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกตสภาพการ
จัดการฟาร์มทั่วไป โดยมีองค์ประกอบของแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกที่เป็นแรงงานในครอบครัว 
ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม จํานวนโคนมในฟาร์ม และจํานวนแม่โครีดนม  

ส่วนที่ 2 สภาพการจัดการฟาร์มโคนม จําแนกรายการประเมินเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรือน 
จํานวน 15 ข้อ ด้านการเลี้ยงดู จํานวน 8 ข้อ ด้านอาหาร จํานวน 5 ข้อ ด้านการจดบันทึก จํานวน 4 ข้อ ด้าน
การสุขาภิบาลและการป้องกันโรค จํานวน 7 ข้อ และด้านการรีดนม จํานวน 15 ข้อ โดยรายการประเมิน
สภาพการจัดการฟาร์มโคนมประยุกต์ใช้จากหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับ
ฟาร์มโคนม (กรมปศุสัตว์, 2562) และหลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนมและ
การผลิตนํ้านมดิบ (กรมปศุสัตว์, 2559)  
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 

ประเมินสภาพการจัดการฟาร์มและพิจารณาให้คะแนนโดยผู้ดําเนินการศึกษา อ้างอิงตามหลักเกณฑ์
การให้คะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตนํ้านมดิบ (กรมปศุสัตว์, 2559) โดยแบ่ง
ระดับการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มเป็น 3 ระดับ และให้คะแนนดังน้ี ดี 3 คะแนน พอใช้ 2 คะแนน และ
ปรับปรุง 1 คะแนน 
การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 
 นําข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา
เป็นค่าร้อยละ และแปลผลระดับการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยเกณฑ์การแปลผล 3 ระดับ ได้จากการคํานวณหาความกว้างของอันตรภาคช้ัน คือ (คะแนน
สูงสุด–คะแนนตํ่าสุด)/จํานวนระดับการประเมิน  

ความกว้างของอันตรภาคช้ัน        =        (3–1)/3 =    0.66 
ดังน้ันเกณฑ์การแปลผลแบ่งตามช่วงค่าเฉล่ีย ดังน้ี  

ค่าเฉล่ีย  2.34–3.00    หมายถึง         ดี 
        ค่าเฉล่ีย  1.67–2.33    หมายถึง         พอใช้ 
        ค่าเฉล่ีย  1.00–1.66   หมายถึง         ปรับปรุง 

ผลการศึกษา 
 เกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนมที่ถูกสัมภาษณ์  จํานวน 254 ราย จําแนกเป็นเพศชาย ร้อยละ 57.48 
(146/254) และเพศหญิง ร้อยละ 42.52 (108/254) ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 18–40 ปี ร้อยละ 
40.55 (103/254) และอายุ 41–60 ปี ร้อยละ 42.52 (108/254) มีระดับการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษา หรือ 
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ปวช. ร้อยละ 37.00 (94/254) และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 63.00 (160/254) จํานวนสมาชิกที่เป็น
แรงงานในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 4-6 คน ร้อยละ 67.32 (171/254) มีประสบการณ์การเล้ียงโคนม  
3-5 ปี ร้อยละ 45.67 (116/254) และเลี้ยงโคนมมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 35.43 (90/254) จํานวนโคนมในฟาร์ม
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-40 ตัว ร้อยละ 53.94 (137/254) และเป็นฟาร์มที่มีจํานวนแม่โครีดนม 4–6 ตัว  
ร้อยละ 44.88 (114/254) และมีแม่โครีดนมมากกว่า 6 ตัว ร้อยละ 48.43 (123/254) (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (n=254) 
ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
                     ชาย 146 57.48 
                     หญิง 108 42.52 
อายุ   
                     18–40 ปี 103 40.55 
                     41–60 ปี 108 42.52 
                     61 ปี ข้ึนไป 43 16.93 
ระดับการศึกษา   
                     ประถมศึกษา 160 63.00 
                     มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 94 37.00 
จํานวนสมาชิกท่ีเป็นแรงงานในครอบครัว   
                     1–3 คน 49 19.29 
                     4–6 คน 171 67.32 
                     มากกว่า 6 คน ข้ึนไป 34 13.39 
ประสบการณ์การเลี้ยงโคนม   
                     น้อยกว่า 3 ปี 48 18.89 
                     3–5 ปี 116 45.67 
                     มากกว่า 5 ปี ข้ึนไป 90 35.43 
จํานวนโคนมในฟาร์ม   
                     น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ตัว 67 26.38 
                     21–40 ตัว 137 53.94 
                     41–60 ตัว 46 18.11 
                     มากกว่า 60 ตัว ข้ึนไป 4 1.57 
จํานวนแม่โครีดนม   
                    1–3 ตัว  17 6.69 
                    4–6 ตัว  114 44.88 
                    มากกว่า 6 ตัว ข้ึนไป 123 48.43 
  
 ผลการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมทั้งหมด 6 ด้าน โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ย 
2.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.142 สภาพการจัดการฟาร์มที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี จํานวน 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านอาหาร ค่าเฉลี่ย 2.47 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.397 และด้านการรีดนม ค่าเฉล่ีย 2.47 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.276 ส่วนการจัดการฟาร์มที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โรงเรือน ด้านการเลี้ยงดู ด้านการจดบันทึก และด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค ค่าเฉล่ีย 2.33, 2.23, 
2.18 และ 2.19 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.382, 0.248, 0.384 และ 0.296 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 แสดงภาพรวมของการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนม 

การจัดการฟาร์มโคนม 
จํานวนฟารม์ (ร้อยละ)  สภาพการจัดการ ระดับ 

ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรงุ   SD 
1. ด้านโรงเรือน 100  

(39.37) 
154  

(60.63) 
0  2.33 0.382 พอใช้ 

2. ด้านการเลี้ยงดู 104  
(40.94) 

150  
(59.06) 

0  2.23 0.248 พอใช้ 

3. ด้านอาหาร 143  
(56.30) 

111  
(43.70) 

0  2.47 0.397 ดี 

4. ด้านการจดบันทึก 49  
(19.29) 

205  
(80.71) 

0  2.18 0.384 พอใช้ 

5. ด้านการสขุาภิบาลและการป้องกันโรค 36  
(14.17) 

218  
(85.83) 

0  2.19 0.296 พอใช้ 

6. ด้านการรีดนม 128  
(50.39) 

126  
(49.61) 

0  2.47 0.276 ดี 

รวม     2.31 0.142 พอใช้ 
 
 รายการประเมินสภาพการจัดการด้านโรงเรือน จํานวน 15 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี จํานวน 
12 ข้อ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.36–2.44 รายการประเมินที่มีสภาพการจัดการฟาร์มอยู่ในระดับพอใช้ จํานวน  
3 ข้อ ได้แก่ สภาพบ่อพักนํ้าเสียจากคอกหรือโรงเรือนหรือที่เรียกว่าบ่อเกราะ ค่าเฉลี่ย 2.04 สภาพภายใน
โรงเรือนมีพ้ืนที่ให้แม่โคอย่างน้อยตัวละ 3–4 เมตร ค่าเฉลี่ย 2.05 และสภาพความสะอาดบนข่ือแปและใต้
หลังคา ค่าเฉลี่ย 2.13 ร้อยละของจํานวนฟาร์มที่มีสภาพการจัดการอยู่ในระดับพอใช้อยู่ในช่วง 75.98–83.46 
(ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านโรงเรือน  

รายการประเมิน 
จํานวนฟารม์ (ร้อยละ)  สภาพการจัดการ ระดับ

ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรงุ   SD 
1. การจัดคอกพักโค คอกรีดนม คอกลูกโค ท่ีเก็บอาหาร

และอุปกรณ์แยกจากกันเป็นสัดส่วน 
96  

(37.80) 
157 

(61.81) 
1  

(0.39) 
 2.37 0.493 ดี 

2. พื้นคอกเป็นพื้นซีเมนต์หยาบไม่ลื่น มีความลาดเอียง 
นํ้าไม่ขัง 

92 
(36.22) 

162 
(63.78) 

0  2.36 0.482 ดี 

3. รางระบายน้ําท้ายคอก มีความลาดเทไปทางบ่อเกรอะ
หรือบ่อพัก 

104 
(40.94) 

150 
(59.06) 

0  2.41 0.493 ดี 

4. โรงเรือนโปร่ง โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 99 
(38.98) 

155 
(61.02) 

0  2.39 0.489 ดี 

5. ความสะอาดบนขื่อแปและใต้หลังคา 47 
(18.50) 

193 
(75.98) 

14 
(5.51) 

 2.13 0.473 พอใช้ 

6. รางนํ้า อาหาร ทําด้วยวัสดุท่ีคงทนทําความสะอาด 
ได้ง่าย 

100 
(39.37) 

154 
(60.63) 

0  2.39 0.490 ดี 

7. ภายในโรงเรือนมีพื้ น ท่ี ให้ แม่ โคอย่างน้อยตัวละ  
3-4 เมตร 

27 
(10.63) 

212 
(83.46) 

15 
(5.91) 

 2.05 0.405 พอใช้ 

8. บ่อพักนํ้าเสียจากคอกหรือโรงเรือนท่ีเรียกว่าบ่อเกราะ 27 
(10.63) 

209 
(82.28) 

18 
(7.09) 

 2.04 0.420 พอใช้ 

9. หลังคาคอกหรือโรงเรือนไม่รั่ว กันแดด กันฝนได้ดี 103 
(40.55) 

151 
(59.45) 

0  2.41 0.492 ดี 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านโรงเรือน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
จํานวนฟารม์ (ร้อยละ)  สภาพการจัดการ ระดับ

ประเมิน ดี พอใช้ ปรับปรงุ   SD 
10. การจัดคอกพักโค คอกรีดนม คอกลูกโค ท่ีเก็บอาหาร

และอุปกรณ์แยกจากกันเป็นสัดส่วน 
96  

(37.80) 
157 

(61.81) 
1  

(0.39) 
 2.37 0.493 ดี 

11. โรงเรือนตั้งอยู่ในท่ีดอน ไม่มีนํ้าท่วมขังตลอดปี 99 
(38.98) 

155 
(61.02) 

0 
 

 2.39 0.489 ดี 

12. แหล่งนํ้าจืดท่ีใช้เลี้ยงสัตว์มีเพียงพอตลอดปีและสะอาด 107 
(42.13) 

147 
(57.87) 

0 
 

 2.42 0.495 ดี 

13. พื้นท่ีสําหรับการขยายคอกหรือโรงเรือนหรือขยาย
ฟาร์มในอนาคต 

102 
(40.16) 

152 
(59.84) 

0 
 

 2.40 0.491 ดี 

14. ถนนเข้าฟาร์มสะดวกไม่ติดขัด 105 
(41.34) 

149 
(58.66) 

0  2.41 0.493 ดี 

15. ความเพียงพอของร่มเงาในบริเวณฟาร์มหรือคอกพักโค 113 
(44.49) 

141 
(55.51) 

0  2.44 0.498 ดี 

 
การประเมินสภาพการจัดการด้านการเลี้ยงดู จํานวน 8 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีทั้งหมด 4 ข้อ 

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.38–2.43 รายการประเมินที่มีสภาพการจัดการฟาร์มอยู่ในระดับพอใช้ จํานวน 4 ข้อ 
ได้แก่ การเลี้ยงลูกโค โครุ่น โครีดนม และโคป่วยแยกออกจากกันเป็นสัดส่วน ค่าเฉลี่ย 2.02 การจัดการให้มี
อัตราส่วนของโครีดนมต่อโคทั้งหมดอยู่ในอัตราส่วนร้อยละ 60 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 2.03 การจัดการในการลด
ความเครียดแก่โคในกรณีอากาศร้อนหรือในช่วงรีดนม เช่น มีพัดลม ติดสปริงเกอร์บนหลังคาโรงเรือน ค่าเฉลี่ย 
2.10 และคอกกักโคใหม่ก่อนที่จะนํามาเลี้ยงหรือรวมฝูง ค่าเฉล่ีย 2.12 ร้อยละของจํานวนฟาร์มที่มีสภาพการ
จัดการอยู่ในระดับพอใช้อยู่ในช่วง 76.38–84.25 (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านการเลีย้งดู  

รายการประเมิน 
จํานวนฟารม์ (ร้อยละ)  สภาพการจัดการ ระดับ

ประเมิน ดี  พอใช้  ปรับปรงุ    SD 
1. การเลี้ยงลูกโค โครุ่น โครีดนม และโคป่วยแยกออกจากกัน

เป็นสัดส่วน 
33 

(12.99) 
194 

(76.38) 
27  

(10.63) 
 2.02 0.486 พอใช้ 

2. การจัดการให้มีอัตราส่วนของโครีดนมต่อโคท้ังหมดอยู่ใน
อัตราส่วนร้อยละ 60 ข้ึนไป 

30 
(11.81) 

202 
(79.53) 

22  
(8.66) 

 2.03 0.452 พอใช้ 

3. การสังเกตอาการเป็นสดัของโค 101 
(39.76) 

153 
(60.24) 

0 
 

 2.40 0.490 ดี 

4. การตัง้เกณฑ์สาํหรบัคัดโคท่ีใหผ้ลผลติต่ําหรอืมีปญัหา 96 
(37.80) 

158 
(62.20) 

0 
 

 2.38 0.486 ดี 

5. จํานวนแรงงานในการเลี้ยงดูโคนม 110 
(43.31) 

144 
(56.69) 

0 
 

 2.43 0.496 ดี 

6. การลดความเครียดแก่โคในกรณีอากาศร้อนหรือในช่วง
รีดนม เช่น มีพัดลม ติดสปริงเกอร์บนหลังคาโรงเรือน 

35 
(13.78) 

209 
(82.28) 

10  
(3.94) 

 2.10 0.410 พอใช้ 

7. คอกกักโคใหม่กอ่นท่ีจะนํามาเลี้ยงหรือรวมฝูง 35 
(13.78) 

214 
(84.25) 

5  
(1.97) 

 2.12 0.380 พอใช้ 

8. เลือกนํ้าเช้ือพ่อโคท่ีจะใช้ผสมเทียมด้วยตนเองไม่ใช่รอรับ
บริการฟรีอย่างเดียว แล้วตามใจเจ้าหน้าท่ีผสมเทียม 

105 
(41.34) 

149 
(58.66) 

0 
 

 2.41 0.459 ดี 
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 การประเมินสภาพการจัดการด้านอาหาร จํานวน 5 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีทั้งหมด 4 ข้อ 
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.54–2.58 สภาพการจัดการอยู่ในระดับพอใช้ในหัวข้อ แผนการจัดเก็บถนอมอาหารหยาบ
ไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน ค่าเฉล่ีย 2.12 โดยมีจํานวนฟาร์มที่อยู่ในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 77.56 (ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านอาหาร  

รายการประเมิน 
จํานวนฟารม์ (ร้อยละ)  สภาพการจัดการ ระดับ

ประเมิน ดี  พอใช้  ปรับปรงุ    SD 
1. อาหารหยาบหรือแหล่งอาหารหยาบให้โคมีเพียงพอ

ตลอดปี 
143 

(56.30) 
111 

(43.70) 
0  2.56 0.497 ดี 

2. การให้อาหารข้นในชนิดและปริมาณ ท่ี เหมาะสม 
กับผลผลิตและประเภทของโคนม 

136 
(53.54) 

118 
(46.46) 

0  2.54 0.500 ดี 

3. แผนการจัดเก็บถนอมอาหารหยาบไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน 44 
(17.32) 

197 
(77.56) 

13  
(5.12) 

 2.12 0.459 พอใช้ 

4. สถานท่ีหรือภาชนะในการเก็บอาหารข้นแยกเป็นสัดส่วน
และมีวัสดุรองพ้ืนกันความช้ืน 

148 
(58.27) 

106 
(41.73) 

0  2.58 0.494 ดี 

5. พื้นท่ีของรางอาหารและรางนํ้าให้โคกิน 139 
(54.72) 

115 
(45.28) 

0  2.55 0.499 ดี 

 
การประเมินสภาพการจัดการฟาร์มด้านการจดบันทึก จํานวน 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้

ทุกข้อ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.18–2.19 ร้อยละของจํานวนฟาร์มที่มีสภาพการจัดการฟาร์มอยู่ในระดับพอใช้ 
อยู่ในช่วง 79.13–82.28 (ตารางที่ 6)  

ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านการจดบันทึก  

รายการประเมิน 
จํานวนฟารม์ (ร้อยละ)  สภาพการจัดการ ระดับ

ประเมิน ดี  พอใช้ ปรับปรงุ    SD 
1. ทะเบียนประวัติและการจดบันทึกพันธุ์ประวัติโค 

เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
49 

(19.29) 
205 

(80.71) 
0  2.19 0.395 พอใช้ 

2. การจดบันทึกประวัติด้านสุขภาพหรือการเจ็บป่วย 
ของโคทุกตัว  

45 
(17.72) 

209 
(82.28) 

0  2.18 0.383 พอใช้ 

3. การจดบันทึกรายรับรายจ่ายของฟาร์ม 45 
(17.72) 

209 
(82.28) 

0  2.18 0.383 พอใช้ 

4. การจดบันทึกการใช้และการให้อาหารโค  49 
(19.29) 

201 
(79.13) 

4  
(1.57) 

 2.18 0.422 พอใช้ 

 
รายการประเมินด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค จํานวน 7 ข้อ สภาพการจัดการฟาร์มอยู่ใน

ระดับดี จํานวน 2 ข้อ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.44–2.45 สภาพการจัดการอยู่ในระดับพอใช้ 5 ข้อ ได้แก่ อ่าง
นํ้ายาฆ่าเช้ือโรคสําหรับจุ่มเท้าก่อนเข้าฟาร์มหรือโรงเรือน ค่าเฉลี่ย 2.07 การตัดแต่งกีบเท้าแม่โค ค่าเฉลี่ย 
2.07 การป้องกันสัตว์และคนไม่ให้มารบกวนหรือก่อความเครียดแก่โคหรือนําโรคเข้าฟาร์ม ค่าเฉลี่ย 2.09 
โปรแกรมการพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือบนพ้ืนคอกและบริเวณโรงเรือน ค่าเฉลี่ย 2.10 และการเปลี่ยนนํ้ายาฆ่าเช้ือในอ่าง
นํ้ายาฆ่าเช้ือ ค่าเฉลี่ย 2.11 ร้อยละของจํานวนฟาร์มที่มีสภาพการจัดการอยู่ในระดับพอใช้อยู่ในช่วง 80.31–
83.46 (ตารางที่ 7) 

 
 







9 
 

ตารางที่ 7  แสดงผลการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค 

รายการประเมิน 
จํานวนฟารม์ (ร้อยละ)  สภาพการจัดการ ระดับ

ประเมิน ดี  พอใช้  ปรับปรงุ    SD 
1. การป้ อ งกั นสั ต ว์และคน ไม่ ให้ ม ารบกวนหรือก่ อ

ความเครียดแก่โคหรือนําโรคเข้าฟาร์ม 
34 

(13.39) 
209 

(82.28) 
11  

(4.33) 
 2.09 0.412 พอใช้ 

2. อ่างนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคสําหรับจุ่มเท้าก่อนเข้าฟาร์มหรือ
โรงเรือน 

34 
(13.39) 

204 
(80.31) 

16  
(6.30) 

 2.07 0.439 พอใช้ 

3. การเปลี่ยนนํ้ายาฆ่าเช้ือในอ่างนํ้ายาฆ่าเช้ือ 38 
(14.96) 

205 
(80.71) 

11  
(4.33) 

 2.11 0.427 พอใช้ 

4. โปรแกรมการพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือบนพื้นคอกและบริเวณ
โรงเรือน 

34 
(13.39) 

212 
(83.46) 

8  
(3.15) 

 2.10 0.394 พอใช้ 

5. โปรแกรมการทําวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
และอื่นๆ 

111 
(43.70) 

143 
(56.30) 

0  2.44 0.497 ดี 

6. โปรแกรมการถ่ายพยาธิท้ังภายนอกและภายใน 115 
(45.28) 

139 
(54.72) 

0  2.45 0.499 ดี 

7. การตดัแตง่กีบเท้าแม่โค 30 
(11.81) 

212 
(83.46) 

12  
(4.72) 

 2.07 0.401 พอใช้ 

 
ผลการประเมินสภาพการจัดการด้านการรีดนม จํานวน 15 ข้อ โดยรวมอยู่ในระดับดีทุกข้อ ค่าเฉล่ีย

อยู่ระหว่าง 2.34–2.82 (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านการรีดนม  

รายการประเมิน 
จํานวนฟารม์ (ร้อยละ)  สภาพการจัดการ ระดับ

ประเมิน ดี  พอใช้  ปรับปรงุ    SD 
1. การจัดสภาพแวดล้อมให้แม่โคอยู่อย่างสบายก่อนและ

ระหว่างการรีดนม 
119 

(46.85) 
135 

(53.15) 
0  2.47 0.500 ดี 

2. ร่างกายและเสื้อผ้าคนรีดนมสะอาด 142 
(55.91) 

112 
(44.09) 

0  2.56 0.497 ดี 

3. การทําความสะอาดตัวแม่โคและเต้านมก่อนรีด 97 
(38.19) 

157 
(61.81) 

0  2.38 0.487 ดี 

4. ผ้าท่ีใช้เช็ดเต้านมเป็นผ้าสะอาดและนุ่ม 101 
(39.76) 

153 
(60.24) 

0  2.40 0.490 ดี 

5. การตรวจสอบนํ้านมก่อนการรีดนมทุกวันโดยใช้นํ้ายา  
ซี เอ็ม ที (CMT) 

137 
(53.94) 

112 
(44.09) 

5  
(1.97) 

 2.52 0.539 ดี 

กรณีการรีดนมด้วยเคร่ืองรีดนม        
6. ใส่หัวรีดหลังเช็ดกระตุ้นเต้านมภายใน 1 นาที 87 

(34.25) 
167 

(65.75) 
0  2.34 0.475 ดี 

7. ตําแหน่งเครื่องรีดอยู่บริเวณด้านหน้าแม่โค โดยให ้
สายนมยาวขนานตัวแม่โคไปด้านหน้า 

112 
(44.09) 

142 
(55.91) 

0  2.44 0.497 ดี 

8. ปิดก๊อกสุญญากาศก่อนปลดหัวรีดนมออกจากเต้านม 89 
(35.04) 

165 
(64.96) 

0  2.35 0.478 ดี 

9. จุ่มหัวนมด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือทันทีหลังรีดนมเสร็จ 112 
(44.09) 

142 
(55.91) 

0  2.44 0.497 ดี 

10. การให้แม่โคยืนอย่างน้อย 30 นาที หลังรีดนมเสร็จ 88 
(34.65) 

166 
(65.35) 

0  2.35 0.477 ดี 
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ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านการรีดนม (ต่อ) 

รายการประเมิน 
จํานวนฟารม์ (ร้อยละ)  สภาพการจัดการ ระดับ

ประเมิน ดี  พอใช้  ปรับปรงุ    SD 
11. จุ่มหัวรีดนมด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมก่อนการรีดนม

ตัวต่อไป 
160 

(62.99) 
86 

(33.86) 
8  

(3.15) 
 2.60 0.522 ดี 

12. รีดนมแม่โคท่ีเป็นเต้านมอักเสบตัวสุดท้าย 134 
(52.76) 

120 
(47.24) 

0  2.53 0.500 ดี 

13. ทําความสะอาดเครื่องรีดนมอย่างถูกวิธี 118 
(46.46) 

136 
(53.54) 

0  2.46 0.500 ดี 

14. ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์การรีดนม เช่น เครื่อง
รีด ท่อลม ยางรีดนมมีการเปลี่ยนตามอายุใช้งาน  

100 
(39.37) 

154 
(60.63) 

0  2.39 0.490 ดี 

15. ระยะเวลาส่งนํ้านมดิบไปศูนย์รวมนม 209 
(82.28) 

45 
(17.72) 

0  2.82 0.383 ดี 

 
สรุปและวิจารณ์ 

 จากการศึกษาสภาพการจัดการฟาร์มโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ช่วงเดือนกันยายน 
2562 ถึงมิถุนายน 2563 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีสมาชิกซึ่งเป็นแรงงาน
ในครอบครัว 4-6 คน ร้อยละ 67.32 มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม 3-5 ปี ร้อยละ 45.67 มีจํานวนโคนมใน
ฟาร์มทั้งหมดระหว่าง 21-40 ตัว ร้อยละ 53.94 มีจํานวนแม่โครีดนม 4-6 ตัว ร้อยละ 44.88 และมีจํานวนแม่
โครีดนมมากกว่า 6 ตัว ขึ้นไป ร้อยละ 48.43 ผลการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านโรงเรือน การ
เลี้ยงดู อาหาร การจดบันทึก การสุขาภิบาลและการป้องกันโรค และการรีดนม ภาพรวมมีสภาพการจัดการ
ฟาร์มอยู่ในระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ย 2.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.142 โดยมีการจัดการฟาร์มอยู่ในระดับดี  
2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเลี้ยงดูและด้านการรีดนม และอยู่ในระดับพอใช้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรือน อาหาร การ
จดบันทึก และการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค 

สภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านโรงเรือน มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ค่อนไปทาง
ระดับดี ค่าเฉล่ีย 2.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.382 จํานวนฟาร์มที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 60.63 โดยการจัดการด้านองค์ประกอบของฟาร์มที่เก่ียวกับทําเลที่ต้ัง ผังและลักษณะฟาร์ม พบว่า 
อยู่ในระดับดี อาทิ มีโรงเรือนต้ังอยู่บนทําเลที่ไม่มีนํ้าท่วมขัง ถนนเข้าฟาร์มสะดวกไม่ติดขัด มีแหล่งนํ้าสะอาดที่
ใช้เลี้ยงสัตว์เพียงพอตลอดปี มีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ จัดเก็บอาหาร และอุปกรณ์เป็นสัดส่วน โรงเรือนแยกจากที่อยู่
อาศัยของคนและสัตว์อ่ืนอย่างชัดเจน ภายในบริเวณฟาร์มมีลักษณะเป็นที่โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และมีร่มเงา
เพียงพอ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการจัดการด้านโรงเรือนบางส่วนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้และควร
ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตภายในฟาร์ม อาทิ การทําความสะอาดบน 
ขื่อแปและใต้หลังคา การจัดพ้ืนที่ภายในโรงเรือนให้กับแม่โคอย่างน้อยตัวละ 3-4 เมตร และการสร้างบ่อพักนํ้า
เสียจากคอกหรือโรงเรือนที่เรียกว่าบ่อเกราะให้มีขนาดเหมาะสมกับจํานวนสัตว์ ร้อยละของจํานวนฟาร์มที่ควร
ปรับปรุงในรายการดังกล่าว คิดเป็น 5.51, 5.91 และ 7.09 ตามลําดับ ผลการประเมินสภาพการจัดการฟาร์ม
โคนมด้านโรงเรือนจากศึกษาคร้ังน้ีโดยรวมพบว่ามีความใกล้เคียงกับข้อมูลสภาพการจัดการฟาร์มโคนมของ
เกษตรกรรายย่อยในจังหวัดศรีสะเกษจากการศึกษาของจํานงค์และสุรศักด์ิ (2556) ที่มีการรายงานเก่ียวกับ
สถานที่ทําเลที่ต้ังฟาร์มกับระยะทางถึงศูนย์รวมนม สถานที่ต้ังฟาร์มแยกจากที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์อ่ืน 
ระยะห่างจากชุมชน ต้ังอยู่ในที่ดอนนํ้าไม่ท่วมขัง แหล่งนํ้าใช้ในฟาร์ม การคมนาคม และการมีร่มเงาให้กับ 
โคนมภายในฟาร์ม อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนสภาพการจัดการคอกพักโค คอกรีดนม คอกลูกโค พ้ืนคอก สภาพภายใน





11 
 

โรงเรือน สภาพรางนํ้ารางอาหาร พ้ืนที่ภายในคอกหรือโรงเรือน และหลังคา อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ในขณะที่ผล
การศึกษาของสินชัยและคณะ (2548) จากการประเมินสถานภาพของฟาร์มโคนมต้นแบบของกรมปศุสัตว์ตาม
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนม พบว่าฟาร์มมีจุดแข็งด้านการจัดการโรงเรือน โดยมีคะแนนการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 84.41 

สภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านการเลี้ยงดู มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ค่าเฉล่ีย 2.23 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.248 จํานวนฟาร์มที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 59.06 ต่างจาก
การศึกษาของสินชัยและคณะ (2548) ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 72.85 การศึกษาครั้งน้ี
พบว่าเกษตรกรมีการจัดการฟาร์มเก่ียวกับการสังเกตอาการเป็นสัดของโค การต้ังเกณฑ์สําหรับคัดโคท่ีให้ผล
ผลิตตํ่าหรือมีปัญหา การมีแรงงานในการเลี้ยงดูโคนม และการเลือกนํ้าเช้ือพ่อโคที่จะใช้ผสมเทียมด้วยตนเอง
โดยไม่รอรับบริการฟรีอย่างเดียวแล้วตามใจเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อยู่ในระดับดี แต่สภาพการจัดการเกี่ยวกับ
การเลี้ยงลูกโค โครุ่น โครีดนม และโคป่วยแยกออกจากกันเป็นสัดส่วน การจัดการให้มีอัตราส่วนของโครีดนม
ต่อโคท้ังหมดอยู่ในอัตราส่วนร้อยละ 60 ขึ้นไป การจัดการลดความเครียดแก่โคในกรณีอากาศร้อนหรือในช่วง 
รีดนม และการจัดทําคอกกักโคใหม่ก่อนที่จะนํามาเล้ียงหรือรวมฝูง อยู่ในระดับพอใช้ สอดคล้องกับผลการ
ประเมินในรายการเดียวกันที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้จากการศึกษาของจํานงค์และสุรศักด์ิ (2556) การศึกษาครั้งน้ี 
มีหลายฟาร์มที่ควรปรับปรุงในรายการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 10.63, 8.66, 3.94 
และ 1.97 ตามลําดับ 

 สภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านอาหาร มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.47  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.397 จํานวนฟาร์มที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 56.30 สอดคล้อง
กับการศึกษาของสินชัยและคณะ (2548) ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 80.45 แต่ต่างจาก
ผลการศึกษาของจํานงค์และสุรศักด์ิ (2556) ที่มีภาพรวมผลการประเมินการจัดการด้านอาหารอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ การศึกษาครั้งน้ีมีรายการประเมินที่มีสภาพการจัดการอยู่ในระดับดี อาทิ การมีอาหารหยาบหรือแหล่ง
อาหารหยาบให้โคเพียงพอตลอดปี การให้อาหารข้นในชนิดและปริมาณที่เหมาะสมกับผลผลิตและประเภทของ
โคนม สถานที่หรือภาชนะในการเก็บอาหารข้นแยกเป็นสัดส่วนและมีวัสดุรองพ้ืนกันความช้ืน และพ้ืนที่ของราง
อาหารและรางน้ําให้โคกินมีความสะอาดและเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าหลาย
ฟาร์มควรปรับปรุงในเรื่องการจัดทําแผนการจัดเก็บถนอมอาหารหยาบไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน คิดเป็นร้อยละ 
5.12  

สภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านการจดบันทึก มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ค่าเฉล่ีย 
2.18 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.384 จํานวนฟาร์มที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 80.71 
โดยรายการประเมินเก่ียวกับการจดบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและพันธ์ุโคให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การ
รักษาโรคและการดูแลสุขภาพ รายรับรายจ่ายของฟาร์ม และการใช้และการให้อาหารแม่โค ทั้งหมดอยู่ใน
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 80.71, 82.28, 82.28 และ 79.13 ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรยังให้ความสําคัญด้านการจดบันทึกในฟาร์มค่อนข้างตํ่า สอดคล้องกับการศึกษาของสินชัยและคณะ 
(2548) ที่พบว่ากลุ่มฟาร์มที่ศึกษามีจุดอ่อนด้านการจดบันทึกโดยมีคะแนนการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 67.13 
ในขณะที่การศึกษาของจํานงค์และสุรศักด์ิ (2556) รายงานผลการประเมินด้านการจดบันทึกอยู่ในเกณฑ์พอใช้
เช่นเดียวกัน แตกต่างจากการประเมินลักษณะฟาร์มโคนมพัทลุงตามเกณฑ์มาตรฐานจากการศึกษาของจิรวัฒน์ 
(2562) ภาพรวมพบว่าฟาร์มโคนมท้ังที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มมีการจดบันทึกข้อมูลได้ดี 

สภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ย 2.19 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.296 จํานวนฟาร์มที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  
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คิดเป็นร้อยละ 85.83 มีหลายฟาร์มที่อยู่ในข่ายต้องปรับปรุงเก่ียวกับการป้องกันสัตว์และคนไม่ให้มารบกวน
หรือก่อความเครียดแก่โคหรือนําโรคเข้าฟาร์ม อ่างนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคสําหรับจุ่มเท้าก่อนเข้าฟาร์มหรือโรงเรือน  
การเปล่ียนนํ้ายาฆ่าเช้ือในอ่างน้ํายาฆ่าเช้ือ โปรแกรมการพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือบนพื้นคอกและบริเวณโรงเรือน และ
การตัดแต่งกีบเท้าแม่โค คิดเป็นร้อยละ 4.33, 6.30, 4.33, 3.15 และ 4.72 ตามลําดับ สอดคล้องกับการศึกษา
ของจํานงค์และสุรศักด์ิ (2556) ที่รายงานผลการประเมินด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรคอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ การศึกษาของสินชัยและคณะ (2548) พบว่ากลุ่มฟาร์มที่ศึกษามีจุดอ่อนด้านการสุขาภิบาลและการ
ป้องกันโรค โดยมีคะแนนการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 66.80 และจากการศึกษาของหาญชัยและคณะ (2560) 
พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดสกลนครยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการด้านการสุขาภิบาลและ
การป้องกันโรค อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของชัยเทพและคณะ (2544) พบว่าเกษตรกรในเขตอําเภอ
กําแพงแสนยังขาดความเข้าใจในเร่ืองของการจัดการสุขภาพกีบให้แก่โคนมทําให้แม่โคมีปัญหาเร่ืองกีบอักเสบ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินจากการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งการปรับปรุงเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวอาจทําได้โดยให้การ
ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของโคนม  

สภาพการจัดการฟาร์มโคนมด้านการรีดนม มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.47  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.276 จํานวนฟาร์มที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.39 สอดคล้อง
กับการศึกษาของสินชัยและคณะ (2548) ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 84.17 ส่วนผล
การศึกษาของจํานงค์และสุรศักด์ิ (2556) มีภาพรวมผลการประเมินการจัดการรีดนมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ใน
ขณะที่การจัดการรดีนมด้วยเครื่องรีดนมอยู่ในเกณฑ์ดี 

ผลการศึกษาโดยรวมบ่งช้ีว่าสภาพการจัดการฟาร์มโคนมในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงมิถุนายน 2563 อยู่ในระดับดีในด้านการเลี้ยงดูและด้านการรีดนม และอยู่ใน
ระดับพอใช้ค่อนไปทางดีในด้านโรงเรือนและอาหาร ส่วนด้านการจดบันทึก และการสุขาภิบาลและการป้องกัน
โรคโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ค่อนไปทางต้องปรับปรุง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังไม่เข้าใจในเหตุผลและความ
จําเป็นของการเก็บข้อมูล การจดบันทึก สถิติ การใช้ยา ปัญหาสุขภาพ ค่าใช้จ่าย และการให้อาหาร อีกทั้งขาด
ความสมํ่าเสมอในการจัดการฟาร์มตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มปศุสัตว์โดยเฉพาะในด้าน
การสุขาภิบาลและการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาด้านสุขภาพสัตว์และการเกิดโรคระบาดใน 
โคนม อาทิ การป้องกันสัตว์และคนไม่ให้นําโรคเข้าฟาร์ม การจัดการให้มีอ่างนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคสําหรับจุ่มเท้า
ก่อนเข้าฟาร์มหรือโรงเรือน การเปล่ียนนํ้ายาฆ่าเช้ือในอ่างนํ้ายาฆ่าเช้ือ และการพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือบนพ้ืนคอกและ
บริเวณโรงเรือนอย่างสมํ่าเสมอ  

ข้อเสนอแนะ 
1. นําผลการประเมินแจ้งให้เกษตรกรรับทราบพร้อมให้คําแนะนําในการปรับปรุงเป็นรายฟาร์มเพ่ือให้

การจัดการในแต่ละหัวข้อเลื่อนขึ้นไปอยู่ในระดับดี 
2. มีการพัฒนาแบบฟอร์มหรือช่องทางในการบันทึกข้อมูลในฟาร์มให้ง่ายต่อการปฏิบัติของเกษตรกร 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ หรือวางแผนการจัดการต่อไป 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมด้านโคนมควรมีการรณรงค์หรือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร

เห็นประโยชน์และดําเนินการตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มปศุสัตว์อย่างครบถ้วนและ
สม่ําเสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงที่จะทําให้โคนมมีสุขภาพดี ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง 
รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพ

สัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกท่านในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมท่ีให้
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ทํางานในคร้ังน้ี 
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