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บทคัดยอ
ศึกษาปญหาคุณภาพน้ํานมดิบไมผานเกณฑมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ โดยเก็บตัวอยางน้ํานม
ดิบจากถังรวมนมสหกรณโคนม จํานวน 3 แหง 19 ตัวอยาง และเก็บตัวอยางน้ํานมดิบจากถังรวมนมรายฟารม
95 ฟารม 635 ตัวอยาง ระหวางเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน 2552 สงตรวจวิเคราะหคาจุดเยือกแข็ง
เนื้อนมทั้งหมด และปริมาณเซลลโซมาติก เปรียบเทียบกับชวงกอนดําเนินการแกไขปญหา พบวา คาเฉลี่ยของ
จุดเยือกแข็งและปริมาณเซลลโซมาติกของน้ํานมดิบรายสหกรณยังไมผานเกณฑมาตรฐาน สวนผลการตรวจ
น้ํานมดิบรายฟารม พบคาเฉลี่ยของปริมาณเซลลโซมาติกลดลงแตยังไมผานเกณฑมาตรฐาน คาเฉลี่ยของจุด
เยือกแข็ง เนื้อนมทั้งหมด และปริมาณเซลลโซมาติกของน้ํานมดิบรายสหกรณและรายฟารมกอนและหลังการ
แกไขปญหาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05)
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Abstract
Collected raw milk Samples from the bulk tank milk 3 cooperative 19 samples
and bulk tank dairy farm 95 farms 635 samples between June - November 2552 in
Phetchabun province to analyzed Freezing point(FP) Total solid (TS) and Somatic cell
count (SCC). The results found that the average value of FP and SCC of raw milk from
the bulk tank milk not pass the standards. The results of bulk tank dairy farm found
that the total average value of SCC is reduced but not pass standard. The average
value of FP, TS and SCC of both raw milk from the bulk tank milk and bulk tank dairy
farm are not significant with before solved the problem.
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บทนํา

สํานักงานมาตรฐานสิน คาเกษตรและอาหารแหงชาติ (2553) ไดใหคําจํากัดความของน้ํานมโคดิบ
(raw cow milk) วาหมายถึง น้ํานมที่ไดจากแมโคหลังคลอดลูกแลวไมนอยกวา 3 วัน ตองไมมีนมน้ําเหลือง
(colostrum) ปน ไมผานการแยกองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งของน้ํานมออกหรือเติมสารอื่นใด และไมได
ผานกรรมวิธีใดๆ ยกเวนการทําใหเย็น โดยในน้ํานมดิบจะมีองคประกอบที่สําคัญ คือ ไขมัน โปรตีน แล็คโตส
และแรธาตุ สารอาหารเหลานี้จะละลายหรือแขวนลอยอยูในสวนของน้ํานม (ประวีร วิชชุลตา และคณะ,
2545) และเมื่อเทียบคุณคาทางอาหารของโคนมกับความตองการของมนุษยจะพบวา นมโคสามารถใชเปน
อาหารที่สําคัญของมนุษยได เพราะสามารถใหคุณคาทางอาหารที่คอนขางสูงทั้งพลังงาน โปรตีน และวิตามิน
สําหรับในบุคคลสูงอายุพบวาแรธาตุที่สําคัญในนมคือแคลเซียมซึ่งมีอยูสูงมากจะชวยปองกันโรคกระดูกผุไดดี
อาจกลาวไดวานมเปนอาหารที่มีสารอาหารครบถวนและเหมาะสมสําหรับคนทุกเพศทุกวัย (สมชาย จันทรผอง
แสง,2540:3) ทั้งนี้ การผลิตน้ํานมใหมีคุณภาพดี ปลอดภัย ผูบริโภคมีความพอใจ และเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมี
รายไดดี เปนเปาหมายที่สําคัญของการสงเสริมการเลี้ยงโคนมภายในประเทศไทย ดวยเหตุนี้ คุณภาพของ
น้ํานมดิบ เชน ไขมันนม (milk fat, FAT ) ธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน (solid not fat, SNF) และปริมาณเซลล
โซมาติก (somatic cell count) จึงถูกนํามาใชในการกําหนดราคารับซื้อน้ํานมดิบของเกษตรกร (สหกรณ
โคนมมวกเหล็ก, 2548) ดวยเหตุนี้ ความผันแปรของคุณภาพของน้ํานมดิบที่ผลิตไดโดยเกษตรกรจึงมีบทบาท
สําคัญตอรายไดจากการขายน้ํานมดิบของเกษตรกร (อามีนา และศกร, 2550) สําหรับการเลี้ยงโคนมในพื้นที่
จัง หวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปน พื้นที่ที่มีจํานวนเกษตรผูเลี้ยงโคนมมากที่สุดของพื้นที่ภายใตความรับผิดชอบของ
สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6 มีสหกรณโคนมจํานวนทั้งสิ้น 4 แหง ทําหนาที่รวบรวมน้ํานมดิบจาก
ฟารม และมีเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม จํานวน 173 ราย โดยปญหาที่พบบอยในการผลิตน้ํานมดิบของพื้น ที่
จังหวัดเพชรบูรณ คือ คุณภาพน้ํานมดิบไมผานเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะคาเซลลโซมาติก (Somatic cell)
คาจุดเยือกแข็ง (Freezing point) และองคประกอบของน้ํานมบางรายการ ซึ่งสงผลใหเกษตรกรถูกตัดราคา
และมีตนทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ทางคณะผูวิจัยจึงไดศึกษาหา
แนวทางในการแกปญ หาคุณภาพน้ํานมดิบใหผานเกณฑมาตรฐาน เพื่อใหเกษตรกรขายน้ํานมไดในราคาที่
สูง ขึ้น สามารถเลี้ย งโคนมเป น อาชี พหลัก ไดอ ยา งยั่ ง ยื น รวมทั้ง ผูบ ริโ ภคได บริ โภคน้ํา นมที่มี คุณ ภาพและ
ปลอดภัย โดยเนนการจัดการในการรีดนมที่ถูกวิธีและการใหอาหารโคนมที่ถูกตอง เพื่อแกไขปญหาคาเซลล
โซมาติก (Somatic cell) คาจุดเยือกแข็ง (Freezing point) และเนื้อนมทั้งหมด (Total Solid) เปนสําคัญ

อุปกรณและวิธีการ

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรศึกษา เปนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมของสหกรณโคนมในจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 3 แหง จาก
ทั้งหมด 4 แหง (อีก 1 แหงไมสมัครใจเขารวมโครงการ) ประกอบดวย
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1.1 สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด
1.2 สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูรณ จํากัด
1.3 สหกรณโคนมเพชรบูรณ จํากัด
2. วิธีดําเนินการ
2.1 ชี้แจงแผนงานและวิธีการดําเนินการแกเจาหนาที่ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบและเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
ในรูปแบบการประชุมอบรมเชิงสังคมกับเกษตรกร กอนการดําเนินการ
2.2 ถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการการรีดนมและการใหอาหาร
2.3 ติดตาม ตรวจเยี่ยมฟารม เดือนละ 1 ครั้ง
2.4 เก็บตัวอยางน้ํานมดิบรายสหกรณและรายฟารมตามแผนการสงตรวจ เพื่อตรวจวิเคราะหคาจุด
เยือกแข็ง (Freezing point, FP) คาจํานวนเนื้อนมทั้งหมด (Total Solid, TS) และคาจํานวน
เซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC) โดยใชเครื่อง Fossomatic 5000 basic อาศัย
หลักการ Flow cytometry และตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องโดยทํา Blind test และ
Repeatability ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก
2.5 วิเคราะหคาเฉลี่ยผลการตรวจคุณภาพน้ํานมเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐาน และเปรียบเทียบชวง
กอนการดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน–
พฤศจิกายน 2552) โดยแยกเปนน้ํานมรายสหกรณ และรายฟารมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic)

ผลการทดลองและวิจารณ

จากการเก็บตัวอยางน้ํานมดิบรายสหกรณและรายฟารมตามแผนการสงตรวจ เพื่อตรวจวิเคราะหคา
จุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) คาจํานวนเนื้อนมทั้งหมด (Total Solid, TS) และคาจํานวนเซลลโซมาติก
(Somatic cell count, SCC) โดยเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐาน และเปรียบเทียบชวงกอนการดําเนินการ
(ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน– พฤศจิกายน 2552) ไดผลดังนี้
ตารางที่ 1 ขอมูลคาเฉลี่ยของผลคาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) น้ํานมดิบรายสหกรณเปรียบเทียบชวง
กอนดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน – พฤศจิกายน
2552)
คาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP)
สหกรณโคนม
( ไมสูงกวา -0.520 ๐C )
ชวงกอนดําเนินการ
หลังการดําเนินการ
0.513
0.509
สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด
(n=6)
(n=8)
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สหกรณโคนม
สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูณ จํากัด
สหกรณโคนมเพชรบูรณจํากัด
ภาพรวมจังหวัด

คาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP)
( ไมสูงกวา -0.520 ๐C )
ชวงกอนดําเนินการ
หลังการดําเนินการ
0.512
0.518
(n=6)

(n=5)

0.521

0.519

(n=2)

(n=6)

0.5155
(n=14)

0.5152
(n=19)

จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยของผลคาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) น้ํานมดิบรายสหกรณใน
ภาพรวมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการแกไขปญหายังคงไมผานเกณฑมาตรฐานทั้ง
สองชวง และมีคาสูงขึ้นหลังการดําเนินการแกไขปญหา แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ P>0.05 (P = 0.949)
ตารางที่ 2 ขอมูลคาเฉลี่ยของผลคาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) น้ํานมดิบรายฟารมเปรียบเทียบชวง
กอนดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน – พฤศจิกายน
2552)
คาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP)
สหกรณโคนม
( ไมสูงกวา -0.520 ๐C )
ชวงกอนดําเนินการ
หลังการดําเนินการ
0.521
0.519
สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด
(n=52)
(n=52)
สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูณ จํากัด
สหกรณโคนมเพชรบูรณจํากัด
ภาพรวมจังหวัด

0.518

0.517

(n=15)

(n=15)

0.552

0.526

(n=28)

(n=28)

0.530
(n=95)

0.521
(n=95)
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จากตารางที่ 2 พบวาคาเฉลี่ยของผลคาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) น้ํานมดิบรายฟารมใน
ภาพรวมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการแกไขปญหาผานเกณฑมาตรฐานทั้งสองชวง
โดยหลังดําเนินการแกไขปญหามีคาสูงขึ้น แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ P>0.05 (P = 0.437)
จุดเยือกแข็ง ของน้ํานมดิบเปนตัวบงชี้ถึงการปลอมปนน้ําในน้ํานมซึ่งอาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม
ตั้งใจก็ได และสามารถเกิดไดทั้งในระดับฟารม และศูนยรวมนม เชน การจัดการระบบทอในศูนยรวมนม หรือ
การจัดการอุปกรณรีดนมในฟารมไมดีพอ โดยปกติน้ํานมดิบจะมีคาจุดเยือกแข็งไมสูงกวา -0.520 ๐C หากมี
การปลอมปนของน้ํา ในน้ํ านม ค าจุ ด เยื อกแข็ง ของน้ํา นมจะสู ง ขึ้ น เข าใกลเ ลขศู น ย ขึ้น อยูกั บปริ มาณน้ํ า ที่
ปลอมปนเขามา ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา หลังดําเนินการคาจุดเยือกแข็งของน้ํานมดิบรายสหกรณยังไมผาน
เกณฑมาตรฐาน สวนน้ํานมดิบรายฟารมหลังดําเนินการพบคาจุดเยือกแข็งสูงขึ้นแตยังอยูในเกณฑมาตรฐาน
แสดงใหเห็นวา ปญหาของจุดเยือกแข็งของน้ํานมดิบที่ไมผานเกณฑมาตรฐานนั้น เปนปญหาอยูที่ศูนยรวบรวม
น้ํานมดิบซึ่งตองหาทางแกไขตอไป
ตารางที่ 3 ขอมูลคาเฉลี่ยของผลคาเนื้อนมทั้งหมด (Total Solid, TS) น้ํานมดิบรายสหกรณเปรียบเทียบชวง
กอนดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน – พฤศจิกายน
2552)
คาเนื้อนมทั้งหมด (Total Solid, TS)
สหกรณโคนม
(≥ รอยละ 12)
ชวงกอนดําเนินการ
หลังการดําเนินการ
11.51
11.97
สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด
(n=6)
(n=8)
สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูณ จํากัด
สหกรณโคนมเพชรบูรณจํากัด
ภาพรวมจังหวัด

12.53

11.96

(n=6)

(n=5)

13.12

12.43

(n=2)

(n=6)

12.38
(n=14)

12.12
(n=19)
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จากตารางที่ 3 พบวาคาเฉลี่ยของผลคาเนื้อนมทั้งหมด (Total Solid, TS) น้ํานมดิบรายสหกรณใน
ภาพรวมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการแกไขปญหาผานเกณฑมาตรฐานทั้งสองชวง
โดยหลังดําเนินการแกไขปญหามีคาลดลง แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ P>0.05 (P = 0.623)
ตารางที่ 4 ขอมูลคาเฉลี่ยของผลคาเนื้อนมทั้งหมด (Total Solid, TS) น้ํานมดิบรายฟารมเปรียบเทียบชวง
กอนดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน – พฤศจิกายน
2552)
คาเนื้อนมทั้งหมด (Total Solid, TS)
สหกรณโคนม
(≥ รอยละ 12)
ชวงกอนดําเนินการ
หลังการดําเนินการ
12.04
12.07
สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด
(n=52)
(n=52)
สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูณ จํากัด
สหกรณโคนมเพชรบูรณจํากัด
ภาพรวมจังหวัด

12.79

12.37

(n=15)

(n=15)

12.23

12.25

(n=28)

(n=28)

12.35
(n=95)

12.23
(n=95)

จากตารางที่ 4 พบวาคาเฉลี่ยของผลคาเนื้อนมทั้งหมด (Total Solid, TS) น้ํานมดิบรายฟารมใน
ภาพรวมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการแกไขปญหาผานเกณฑมาตรฐานทั้งสองชวง
โดยหลังดําเนินการแกไขปญหามีคาลดลง แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ P>0.05 (P = 0.636)
จํานวนเนื้อนมทั้งหมด (Total solid, TS) ของน้ํานมดิบเปนตัวบงชี้ถึงการบริหารจัดการภายในฟารม
โคนม โดยเฉพาะการจัดการดานอาหาร โดยปกติน้ํานมดิบจะมีคา TS ไมนอยกวารอยละ 12.00 หากมีคาต่ํา
กวานี้แสดงถึงการขาดการจัดการฟารมที่ดี การจัดการอาหารไมเหมาะสม วิสุทธิ์และคณะ (2540) รายงานวา
การจัดการสัดสวนของอาหารหยาบกับอาหารขน จําเปนตองมีสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหโคไดรับโภชนะที่
จําเปนครบถวนตามความตองการของรางกายจึงจะเพิ่มผลผลิตได องคประกอบของน้ํานมดิบนั้นขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการ เชน พันธุ อาหาร ฤดูกาล (ประวีร และคณะ, 2547) ระยะใหนมในรอบการใหน้ํานม
การจัดการ สุขภาพของโคนม และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังพบวา ความแปรปรวนขององคประกอบน้ํานมถูก
ควบคุมโดยพันธุกรรม 55% และสิ่งแวดลอม 45% (ฉลอง, 2547)
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ตารางที่ 5 ขอมูลคาเฉลี่ยของผลคาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC) น้ํานมดิบรายสหกรณ
เปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน –
พฤศจิกายน 2552)
คาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC)
3
สหกรณโคนม
(≤ 500 x 10 cell/ml)
ชวงกอนดําเนินการ
หลังการดําเนินการ
580.40
684.00
สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด
(n=6)
(n=8)
สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูณ จํากัด
สหกรณโคนมเพชรบูรณจํากัด
ภาพรวมจังหวัด

572.60

566.60

(n=6)

(n=5)

793.00

601.50

(n=2)

(n=6)

648.67
(n=14)

617.37
(n=19)

จากตารางที่ 5 พบวาคาเฉลี่ยของผลคาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC) น้ํานม
ดิบรายสหกรณในภาพรวมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการแกไขปญหายังคงไมผาน
เกณฑมาตรฐานทั้งสองชวง โดยหลังดําเนินการแกไ ขปญ หามีคาลดลง แตไ มมีนัยสําคัญ ทางสถิติ P>0.05
(P = 0.716)
ตารางที่ 6 ขอมูลคาเฉลี่ยของผลคาคาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC) น้ํานมดิบราย
ฟารมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ
(มิถุนายน – พฤศจิกายน 2552)
คาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC)
3
สหกรณโคนม
(≤ 500 x 10 cell/ml)
ชวงกอนดําเนินการ
หลังการดําเนินการ
821.44
695.14
สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด
(n=52)
(n=52)
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สหกรณโคนม

สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูณ จํากัด
สหกรณโคนมเพชรบูรณจํากัด
ภาพรวมจังหวัด

คาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC)
3
(≤ 500 x 10 cell/ml)
ชวงกอนดําเนินการ
หลังการดําเนินการ
695.94
658.53
(n=15)

(n=15)

674.07

604.08

(n=28)

(n=28)

730.48
(n=95)

652.58
(n=95)

จากตารางที่ 6 พบวาคาเฉลี่ยของผลคาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC) น้ํานม
ดิบรายฟารมในภาพรวมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการแกไขปญหายังคงไมผานเกณฑ
มาตรฐานทั้ ง สองช วง โดยหลัง ดํ าเนิน การแกไ ขป ญ หามี คา ลดลง แต ไ ม มี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ P>0.05
(P = 0.215)
จํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC) ของน้ํานมดิบเปนตัวบงชี้ถึงปญหาเตานมอักเสบ
ภายในฟารมโคนม โดยปกติน้ํานมดิบจะมีคา SCC ไมเกิน 500,000 cell/ml หากมีคาสูงกวานี้แสดงถึงเกิด
การติดเชื้อเขาสูเตานมซึ่งมักจะมาจากการจัดการในการรีดนมที่ไมถูกวิธี เชน การพบแผลที่บริเวณหัวนม การ
พบหัวรีดเลื่อนหลุดระหวางการรีดและจํานวนคนรีดมากกวา 1 คน จะทําใหจํานวนเซลลโซมาติกสูงขึ้น อีกทั้ง
ขั้นตอนการรีดนมที่ไมถูกวิธี เชน ไมลางเตานม ความสกปรกของผาเช็ดเตานม ไมจุมเตานมดวยยาจุมเตาทันที
หลังรีด ตลอดจนความสะอาดของคนรีดและคุณภาพของน้ําที่ใชเปนสาเหตุของปญหาเตานมอักเสบและทําให
คาเซลลโซมาติกในถังนมรวมของฟารมสูงขึ้นเชนกัน สวนการจุมหัวนมหลังรีดและการแยกใชผาแหง ผาเปยก
ในการเช็ดเตานมกอนรีดจะทําใหเซลลโซมาติกลดลง นอกจากนี้ยังพบวา คาเซลลโซมาติกจะสูงหรือต่ําขึ้นอยู
กับ อายุโค ชวงของการใหนม ผลผลิตน้ํานม ความเครียดและฤดูกาล อีกดวย (ศุภณิดา และคณะ, 2548) ซึ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา หลังดําเนินการแกปญหาจํานวนเซลลโซมาติกน้ํานมดิบ ทั้งน้ํานมดิบรายสหกรณและ
รายฟารมมีคาเซลลโซมาติกลดลง แตยังไมผานเกณฑมาตรฐาน จึงยังตองหาทางแกไขปญหาตอไป
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สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ

จากการเขาติดตามของคณะผูวิจัย พบวา เกษตรกรบางรายยังคงปฏิบัติตามความเคยชินตามที่เคย
ปฏิบัติมา โดยไมไดเปลี่ยนพฤติกรรมตามคําแนะนําของเจาหนาที่แตอยางใด คณะผูวิจัยจึงขอเสนอใหแบงกลุม
เกษตรกรออกเปน 3 กลุม เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ และชวยเหลือเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมเกษตรกรหัวกาวหนา เปนกลุมที่สามารถชวยเหลือตัวเองได โดยไมจําเปนตองไดรับการ
ชวยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้น ควรปลอยใหเกษตรกรบริหารจัดการเอง โดยภาครัฐคอยกํากับดูแล และแนะนํา
เทคโนโลยีตางๆ ใหแกเกษตรเปนผูตัดสินใจเลือกใชเอง
กลุมที่ 2 กลุมเกษตรกรที่ตองไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐจึงจะสามารถดําเนินการตอไปได โดย
อาจตองชวยในการบริหารจัดการรวมถึ ง การตัดสินใจในบางเรื่อ ง ชวยเหลือ สนับสนุนปจจั ยการผลิตและ
เทคโนโลยีตางๆ
กลุมที่ 3 กลุมเกษตรกรที่ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไมมีการปรับปรุงพัฒนาใหทันตามสถานการณ
แมจะไดรับการสง เสริมจากภาครัฐแลวก็ตาม ทั้ง นี้ อาจเนื่องมาจากไมมีผูสืบทอดอาชีพ เกษตรกรจึง ปฏิบัติ
เทาที่กําลังความสามารถของตนที่จะทําได และรอเวลาเลิกเลี้ยงไป ในกลุมนี้ อาจตองสงเสริมใหปรับเปลี่ยน
อาชีพใหมที่เหมาะสมกับตัวเกษตรกร

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูวิจัยขอขอบคุณนายประสิทธิ์ รัตนชวานนท ปศุสัตวจังหวัดเพชรบูรณ ประธานสหกรณโคนม
เพชรบูรณ จํากัด ประธานสหกรณโคนมนครบาลเพชรบูรณ จํากัด และประธานสหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด
ที่ใหการสนับสนุน ในการวิ จัยครั้ง นี้ ขอขอบคุณเจา หนาสํานั กงานปศุ สัตวจัง หวัดเพชรบูรณทุกท านที่เข า
ตรวจสอบติดตามผลและใหคําแนะนําในการแกไขปญหาแกเกษตรกร และขอขอบคุณเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
สมาชิกสหกรณโคนมทั้ง 3 แหง ที่ใหความรวมมือในการเก็บตัวอยางและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่

เอกสารอางอิง

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. ความสัมพันธระหวางอาหารหยาบและอาหารขนที่ใช [online].
Available :http:// www.dld.go.th/region5/suksaweb/knowledge/
Copy%20of%20%A4%C7%D2%C1%C3%D9%E9%BB%C8%D8%CA%D1%B5%C7%EC/fe
ed5.htm
จินดา สนิทวงศฯ เมืองนนท เสาวคตภูมิ และสมจิตร อินทรมณี. 2543. ผลของระดับโปรตีนในอาหารขน
สําหรับโคนม (1)ในสภาพการใหอาหารหยาบคุณภาพดี [online]. Available
:http: www.dld.go.th/nutrition/exhibision/RESEARCH/research_full/2543/R4312.doc

11

ฉลอง วชิราภากร. 2547. การจัดการดานอาหารโคนมตอผลผลิตและองคประกอบน้ํานม [online].
Available: http//vet.kku.ac.th/dairy2003/3/02สถานภาพองคประกอบน้ํา
นมดิบในประเทศไทย.pdf
ประวีร วิชชุลตา, พรศรี ชัยรัตนายุทธ, สิรินทรพร สินธุวณิชย, ณิติมา เฉลิมแสน และสุทธิศักดิ์
แกวแกมจันทร. 2545. ความผันแปรและมาตรฐานองคประกอบน้ํานมดิบในประเทศไทย. การ
นําเสนอผลงานในวันพืชมงคล โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา วันที่ 9 พฤษภาคม 2545.
กรุงเทพมหานคร.
ประวีร วิชชุลตา ณิฐิมา เฉลิมแสน และสุทธิศักดิ์ แกวแกมจันทร. 2547. สถานภาพองคประกอบ
น้ํานมดิบในประเทศไทย [online]. Available: http//vet.kku.ac.th/dairy2003/3/02สถานภาพ
องคประกอบน้ํานมดิบในประเทศไทย.pdf
วิสุทธิ์ หิมารัตน จินตนา วงศนากนากร จันทรา กอนันทา และธวัชชัย อินทรตุล. 2540. รายงานผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมการจัดเก็บระบบการเก็บขอมูลผลผลิตน้ํานม ป 2537-2539. โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. กรุงเทพฯ 84 หนา.
ศุภณิดา สุระวงศ ธัชฎาพร ไชยคุณ ศุกลรัตน บุณยยาตรา ขวัญชาย เครือสุคนธ และวิทยา
สุริยาสถาพร. 2548. ปจจัยที่สัมพันธกับปริมาณเซลลโซมาติกในน้ํานมของแมโคระยะทายการ รีด
นม. เชียงใหมสัตวแพทยสาร 3: 43-53.
สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด. 2548. ระเบียบสหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด วาดวยการใหราคาน้ํานมดิบ
พ.ศ.2548.
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2553. น้ํานมโคดิบ.
มาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 6003-2553. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงาน
ทั่วไป: 127 ตอนพิเศษ 131 ง: 1.
อามีนา แสงจันทร และ ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ. 2550. ปจจัยที่มีอิทธิพลและความสัมพันธระหวางราคารับซื้อ
ไขมันนม ระดับการปนเปอนแบคทีเรียและจํานวนโซมาติกเซลลในน้ํานมดิบที่ผลิตโดยสมาชิกของ
สหกรณโคนมแหงหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย, น. 146-154. ใน รายงานการประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 45. (สาขาสัตวและสัตวแพทยศาสตร).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ.

