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บทคัดยอ 
 

ศึกษาปญหาคุณภาพน้ํานมดิบไมผานเกณฑมาตรฐานในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ โดยเก็บตัวอยางน้ํานม

ดิบจากถังรวมนมสหกรณโคนม จํานวน 3 แหง 19 ตัวอยาง และเก็บตัวอยางน้ํานมดิบจากถังรวมนมรายฟารม 

95 ฟารม 635 ตัวอยาง ระหวางเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน 2552 สงตรวจวิเคราะหคาจุดเยือกแข็ง     

เนื้อนมท้ังหมด และปริมาณเซลลโซมาติก เปรียบเทียบกับชวงกอนดําเนินการแกไขปญหา พบวา คาเฉล่ียของ

จุดเยือกแข็งและปริมาณเซลลโซมาติกของน้ํานมดิบรายสหกรณยังไมผานเกณฑมาตรฐาน สวนผลการตรวจ 

น้ํานมดิบรายฟารม พบคาเฉล่ียของปริมาณเซลลโซมาติกลดลงแตยังไมผานเกณฑมาตรฐาน คาเฉล่ียของจุด

เยือกแข็ง เนื้อนมท้ังหมด 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 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (2553) ไดใหคําจํากัดความของน้ํานมโคดิบ 

(raw cow milk) วาหมายถึง น้ํานมท่ีไดจากแมโคหลังคลอดลูกแลวไมนอยกวา 3 วัน ตองไมมีนมน้ําเหลือง 

(colostrum) ปน ไมผานการแยกองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งของน้ํานมออกหรือเติมสารอื่นใด และไมได

ผานกรรมวิธีใดๆ ยกเวนการทําใหเย็น โดยในน้ํานมดิบจะมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ ไขมัน โปรตีน แล็คโตส 

และแรธาตุ สารอาหารเหลานี้จะละลายหรือแขวนลอยอยูในสวนของน้ํานม (ประวีร วิชชุลตา และคณะ, 

2545) และเมื่อเทียบคุณคาทางอาหารของโคนมกับความตองการของมนุษยจะพบวา นมโคสามารถใชเปน

อาหารท่ีสําคัญของมนุษยได เพราะสามารถใหคุณคาทางอาหารท่ีคอนขางสูงท้ังพลังงาน โปรตีน และวิตามิน 

สําหรับในบุคคลสูงอายุพบวาแรธาตุท่ีสําคัญในนมคือแคลเซียมซึ่งมีอยูสูงมากจะชวยปองกันโรคกระดูกผุไดดี 

อาจกลาวไดวานมเปนอาหารท่ีมีสารอาหารครบถวนและเหมาะสมสําหรับคนทุกเพศทุกวัย (สมชาย จันทรผอง

แสง,2540:3) ท้ังนี้ การผลิตน้ํานมใหมีคุณภาพดี ปลอดภัย ผูบริโภคมีความพอใจ และเกษตรกรผูเล้ียงโคนมมี

รายไดดี เปนเปาหมายท่ีสําคัญของการสงเสริมการเล้ียงโคนมภายในประเทศไทย ดวยเหตุนี้ คุณภาพของ

น้ํานมดิบ เชน ไขมันนม (milk fat, FAT ) ธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน (solid not fat, SNF) และปริมาณเซลล   

โซมาติก (somatic cell count) จึงถูกนํามาใชในการกําหนดราคารับซื้อน้ํานมดิบของเกษตรกร (สหกรณ    

โคนมมวกเหล็ก, 2548) ดวยเหตุนี้ ความผันแปรของคุณภาพของน้ํานมดิบท่ีผลิตไดโดยเกษตรกรจึงมีบทบาท

สําคัญตอรายไดจากการขายน้ํานมดิบของเกษตรกร (อามีนา และศกร, 2550) สําหรับการเล้ียงโคนมในพื้นท่ี

จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีมีจํานวนเกษตรผูเล้ียงโคนมมากท่ีสุดของพื้นท่ีภายใตความรับผิดชอบของ

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยท่ี 6  มีสหกรณโคนมจํานวนท้ังส้ิน 4 แหง ทําหนาท่ีรวบรวมน้ํานมดิบจาก

ฟารม  และมีเกษตรกรผูเล้ียงโคนม จํานวน 173 ราย โดยปญหาท่ีพบบอยในการผลิตน้ํานมดิบของพื้นท่ี

จังหวัดเพชรบูรณ คือ คุณภาพน้ํานมดิบไมผานเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะคาเซลลโซมาติก (Somatic cell) 

คาจุดเยือกแข็ง (Freezing point) และองคประกอบของน้ํานมบางรายการ ซึ่งสงผลใหเกษตรกรถูกตัดราคา

และมีตนทุนการผลิตสูงข้ึน ดังนั้น เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรผูเล้ียงโคนม  ทางคณะผูวิจัยจึงไดศึกษาหา

แนวทางในการแกปญหาคุณภาพน้ํานมดิบใหผานเกณฑมาตรฐาน เพื่อใหเกษตรกรขายน้ํานมไดในราคาท่ี

สูงข้ึน สามารถเล้ียงโคนมเปนอาชีพหลักไดอยางยั่งยืน รวมท้ังผูบริโภคไดบริโภคน้ํานมท่ีมีคุณภาพและ

ปลอดภัย  โดยเนนการจัดการในการรีดนมท่ีถูกวิธีและการใหอาหารโคนมท่ีถูกตอง เพื่อแกไขปญหาคาเซลล 

โซมาติก (Somatic cell) คาจุดเยือกแข็ง (Freezing point) และเนื้อนมท้ังหมด  (Total Solid) เปนสําคัญ 

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรศึกษา เปนเกษตรกรผูเล้ียงโคนมของสหกรณโคนมในจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 3 แหง จาก

ท้ังหมด 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 ช้ีแจงแผนงานและวิธีการดําเนินการแกเจาหนาท่ีศูนยรวบรวมน้ํานมดิบและเกษตรกรผูเล้ียงโคนม  

ในรูปแบบการประชุมอบรมเชิงสังคมกับเกษตรกร กอนการดําเนินการ 

2.2 ถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการการรีดนมและการใหอาหาร 

2.3 ติดตาม ตรวจเยี่ยมฟารม เดือนละ 1 ครั้ง 

2.4 เก็บตัวอยางน้ํานมดิบรายสหกรณและรายฟารมตามแผนการสงตรวจ เพื่อตรวจวิเคราะหคาจุด

เยือกแข็ง (Freezing point, FP) คาจํานวนเนื้อนมท้ังหมด (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 วิเคราะหคาเฉล่ียผลการตรวจคุณภาพน้ํานมเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐาน และเปรียบเทียบชวง

กอนการดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน– 

พฤศจิกายน 2552)  โดยแยกเปนน้ํานมรายสหกรณ และรายฟารมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

และวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic)  

ผลการทดลองและวิจารณ 
จากการเก็บตัวอยางน้ํานมดิบรายสหกรณและรายฟารมตามแผนการสงตรวจ เพื่อตรวจวิเคราะหคา

จุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) คาจํานวนเนื้อนมท้ังหมด (Total Solid, TS) และคาจํานวนเซลลโซมาติก 

(Somatic cell count, SCC) โดยเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐาน และเปรียบเทียบชวงกอนการดําเนินการ 

(ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน– พฤศจิกายน 2552) ไดผลดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลคาเฉล่ียของผลคาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) น้ํานมดิบรายสหกรณเปรียบเทียบชวง

กอนดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน  – พฤศจิกายน 

2552)  

สหกรณโคนม 
คาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) 

( ไมสูงกวา -0.520 ๐C ) 

ชวงกอนดําเนินการ หลังการดําเนินการ 

สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด 
0.513  

(n=6) 

0.509 

(n=8) 
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สหกรณโคนม 
คาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) 

( ไมสูงกวา -0.520 ๐C ) 

ชวงกอนดําเนินการ หลังการดําเนินการ 

สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูณ จํากัด 
0.512 

(n=6) 

0.518 

(n=5) 

สหกรณโคนมเพชรบูรณจํากัด 
0.521 

(n=2) 

0.519 

(n=6) 

ภาพรวมจังหวัด 
0.5155 

(n=14) 

0.5152 

(n=19) 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาคาเฉล่ียของผลคาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) น้ํานมดิบรายสหกรณใน

ภาพรวมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการแกไขปญหายังคงไมผานเกณฑมาตรฐานท้ัง

สองชวง และมีคาสูงข้ึนหลังการดําเนินการแกไขปญหา แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ P>0.05 (P = 0.949) 

 

ตารางท่ี 2 ขอมูลคาเฉล่ียของผลคาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) น้ํานมดิบรายฟารมเปรียบเทียบชวง

กอนดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน  – พฤศจิกายน 

2552)  

สหกรณโคนม 
คาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) 

( ไมสูงกวา -0.520 ๐C ) 

ชวงกอนดําเนินการ หลังการดําเนินการ 

สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด 
0.521  

(n=52) 

0.519 

(n=52) 

สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูณ จํากัด 
0.518 

(n=15) 

0.517 

(n=15) 

สหกรณโคนมเพชรบูรณจํากัด 
0.552 

(n=28) 

0.526 

(n=28) 

ภาพรวมจังหวัด 
0.530 

(n=95) 

0.521 

(n=95) 
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จากตารางท่ี 2 พบวาคาเฉล่ียของผลคาจุดเยือกแข็ง (Freezing point, FP) น้ํานมดิบรายฟารมใน

ภาพรวมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการแกไขปญหาผานเกณฑมาตรฐานท้ังสองชวง 

โดยหลังดําเนินการแกไขปญหามีคาสูงข้ึน แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ P>0.05 (P = 0.437) 

 

จุดเยือกแข็งของน้ํานมดิบเปนตัวบงช้ีถึงการปลอมปนน้ําในน้ํานมซึ่งอาจเกิดจากความต้ังใจหรือไม

ต้ังใจก็ได และสามารถเกิดไดท้ังในระดับฟารม และศูนยรวมนม เชน การจัดการระบบทอในศูนยรวมนม หรือ

การจัดการอุปกรณรีดนมในฟารมไมดีพอ โดยปกติน้ํานมดิบจะมีคาจุดเยือกแข็งไมสูงกวา -0.520 ๐C หากมี

การปลอมปนของน้ําในน้ํานม คาจุดเยือกแข็งของน้ํานมจะสูงข้ึนเขาใกลเลขศูนยข้ึนอยูกับปริมาณน้ําท่ี

ปลอมปนเขามา ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา หลังดําเนินการคาจุดเยือกแข็งของน้ํานมดิบรายสหกรณยังไมผาน

เกณฑมาตรฐาน สวนน้ํานมดิบรายฟารมหลังดําเนินการพบคาจุดเยือกแข็งสูงข้ึนแตยังอยูในเกณฑมาตรฐาน 

แสดงใหเห็นวา ปญหาของจุดเยือกแข็งของน้ํานมดิบท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานนั้น เปนปญหาอยูท่ีศูนยรวบรวม

น้ํานมดิบซึ่งตองหาทางแกไขตอไป 

 

ตารางท่ี 3 ขอมูลคาเฉล่ียของผลคาเนื้อนมท้ังหมด (Total Solid, TS)   น้ํานมดิบรายสหกรณเปรียบเทียบชวง

กอนดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน – พฤศจิกายน 

2552)  

สหกรณโคนม 
คาเนื้อนมท้ังหมด (Total Solid, TS) 

(≥ รอยละ 12) 

ชวงกอนดําเนินการ หลังการดําเนินการ 

สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด 
11.51 

 (n=6) 

11.97 

 (n=8) 

สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูณ จํากัด 
12.53  

(n=6) 

11.96 

 (n=5) 

สหกรณโคนมเพชรบูรณจํากัด 
13.12 

 (n=2) 

12.43 

 (n=6) 

ภาพรวมจังหวัด 
12.38 

 (n=14) 

12.12 

 (n=19) 
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จากตารางท่ี 3 พบวาคาเฉล่ียของผลคาเนื้อนมท้ังหมด (Total Solid, TS)   น้ํานมดิบรายสหกรณใน

ภาพรวมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการแกไขปญหาผานเกณฑมาตรฐานท้ังสองชวง 

โดยหลังดําเนินการแกไขปญหามีคาลดลง แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ P>0.05 (P = 0.623) 

 

ตารางท่ี 4 ขอมูลคาเฉล่ียของผลคาเนื้อนมท้ังหมด (Total Solid, TS)  น้ํานมดิบรายฟารมเปรียบเทียบชวง

กอนดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน  – พฤศจิกายน 

2552)  

สหกรณโคนม 
คาเนื้อนมท้ังหมด (Total Solid, TS) 

(≥ รอยละ 12) 

ชวงกอนดําเนินการ หลังการดําเนินการ 

สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด 
12.04  

(n=52) 

12.07 

(n=52) 

สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูณ จํากัด 
12.79 

(n=15) 

12.37 

 (n=15) 

สหกรณโคนมเพชรบูรณจํากัด 
12.23 

(n=28) 

12.25 

 (n=28) 

ภาพรวมจังหวัด 
12.35  

(n=95) 

12.23  

(n=95) 

 

จากตารางท่ี 4 พบวาคาเฉล่ียของผลคาเนื้อนมท้ังหมด (Total Solid, TS)   น้ํานมดิบรายฟารมใน

ภาพรวมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการแกไขปญหาผานเกณฑมาตรฐานท้ังสองชวง 

โดยหลังดําเนินการแกไขปญหามีคาลดลง แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ P>0.05 (P = 0.636)  

 

จํานวนเนื้อนมท้ังหมด (Total solid, TS) ของน้ํานมดิบเปนตัวบงช้ีถึงการบริหารจัดการภายในฟารม

โคนม โดยเฉพาะการจัดการดานอาหาร โดยปกติน้ํานมดิบจะมีคา TS ไมนอยกวารอยละ 12.00 หากมีคาตํ่า

กวานี้แสดงถึงการขาดการจัดการฟารมท่ีดี การจัดการอาหารไมเหมาะสม วิสุทธิ์และคณะ (2540) รายงานวา 

การจัดการสัดสวนของอาหารหยาบกับอาหารขน จําเปนตองมีสัดสวนท่ีเหมาะสมเพื่อใหโคไดรับโภชนะท่ี

จําเปนครบถวนตามความตองการของรางกายจึงจะเพิ่มผลผลิตได องคประกอบของน้ํานมดิบนั้นข้ึนอยูกับ

ปจจัยหลายประการ เชน พันธุ  อาหาร ฤดูกาล (ประวีร  และคณะ, 2547) ระยะใหนมในรอบการใหน้ํานม 

การจัดการ สุขภาพของโคนม และส่ิงแวดลอม นอกจากนี ้ยังพบวา ความแปรปรวนขององคประกอบน้ํานมถูก

ควบคุมโดยพันธุกรรม 55% และส่ิงแวดลอม 45% (ฉลอง,  2547) 
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ตารางท่ี 5 ขอมูลคาเฉล่ียของผลคาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC)  น้ํานมดิบรายสหกรณ

เปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ (มิถุนายน  – 

พฤศจิกายน 2552)  

สหกรณโคนม 
คาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC)  

 (≤ 500 x 10
3
cell/ml) 

ชวงกอนดําเนินการ หลังการดําเนินการ 

สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด 

580.40 

 (n=6) 

684.00 

 (n=8) 

สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูณ จํากัด 
572.60 

 (n=6) 

566.60 

(n=5) 

สหกรณโคนมเพชรบูรณจํากัด 
793.00 

(n=2) 

601.50 

(n=6) 

ภาพรวมจังหวัด 
648.67 

(n=14) 

617.37 

(n=19) 

 

จากตารางท่ี 5 พบวาคาเฉล่ียของผลคาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC)  น้ํานม

ดิบรายสหกรณในภาพรวมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการแกไขปญหายังคงไมผาน

เกณฑมาตรฐานท้ังสองชวง โดยหลังดําเนินการแกไขปญหามีคาลดลง แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ P>0.05      

(P = 0.716) 

 

ตารางท่ี 6 ขอมูลคาเฉล่ียของผลคาคาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC)  น้ํานมดิบราย

ฟารมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการ (ธันวาคม 2551 – พฤษภาคม 2552) และหลังการดําเนินการ 

(มิถุนายน  – พฤศจิกายน 2552)  

สหกรณโคนม 
คาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC)  

 (≤ 500 x 10
3
cell/ml) 

ชวงกอนดําเนินการ หลังการดําเนินการ 

สหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด 
821.44  

(n=52) 

695.14 

 (n=52) 
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สหกรณโคนม 
คาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC)  

 (≤ 500 x 10
3
cell/ml) 

ชวงกอนดําเนินการ หลังการดําเนินการ 

สหกรณโคนมนครบาลเพชรบูณ จํากัด 
695.94 

(n=15) 

658.53 

(n=15) 

สหกรณโคนมเพชรบูรณจํากัด 
674.07 

 (n=28) 

604.08 

(n=28) 

ภาพรวมจังหวัด 
730.48 

 (n=95) 

652.58 

 (n=95) 

 

จากตารางท่ี 6 พบวาคาเฉล่ียของผลคาจํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC)    น้ํานม

ดิบรายฟารมในภาพรวมเปรียบเทียบชวงกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการแกไขปญหายังคงไมผานเกณฑ

มาตรฐานท้ังสองชวง  โดยหลังดําเนินการแกไขปญหามีคาลดลง  แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  P>0.05          

(P = 0.215)  

 

จํานวนเซลลโซมาติก (Somatic cell count, SCC) ของน้ํานมดิบเปนตัวบงช้ีถึงปญหาเตานมอักเสบ

ภายในฟารมโคนม โดยปกติน้ํานมดิบจะมีคา SCC ไมเกิน 500,000 cell/ml หากมีคาสูงกวานี้แสดงถึงเกิด

การติดเช้ือเขาสูเตานมซึ่งมักจะมาจากการจัดการในการรีดนมท่ีไมถูกวิธี เชน การพบแผลท่ีบริเวณหัวนม การ

พบหัวรีดเล่ือนหลุดระหวางการรีดและจํานวนคนรีดมากกวา 1 คน จะทําใหจํานวนเซลลโซมาติกสูงข้ึน อีกท้ัง

ข้ันตอนการรีดนมท่ีไมถูกวิธี เชน ไมลางเตานม ความสกปรกของผาเช็ดเตานม ไมจุมเตานมดวยยาจุมเตาทันที

หลังรีด ตลอดจนความสะอาดของคนรีดและคุณภาพของน้ําท่ีใชเปนสาเหตุของปญหาเตานมอักเสบและทําให

คาเซลลโซมาติกในถังนมรวมของฟารมสูงข้ึนเชนกัน สวนการจุมหัวนมหลังรีดและการแยกใชผาแหง ผาเปยก

ในการเช็ดเตานมกอนรีดจะทําใหเซลลโซมาติกลดลง นอกจากนี้ยังพบวา คาเซลลโซมาติกจะสูงหรือตํ่าข้ึนอยู

กับ อายุโค ชวงของการใหนม ผลผลิตน้ํานม ความเครียดและฤดูกาล อีกดวย (ศุภณิดา และคณะ, 2548) ซึ่ง

ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา หลังดําเนินการแกปญหาจํานวนเซลลโซมาติกน้ํานมดิบ ท้ังน้ํานมดิบรายสหกรณและ

รายฟารมมีคาเซลลโซมาติกลดลง แตยังไมผานเกณฑมาตรฐาน จึงยังตองหาทางแกไขปญหาตอไป 
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สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 จากการเขาติดตามของคณะผูวิจัย พบวา เกษตรกรบางรายยังคงปฏิบัติตามความเคยชินตามท่ีเคย

ปฏิบัติมา โดยไมไดเปล่ียนพฤติกรรมตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีแตอยางใด คณะผูวิจัยจึงขอเสนอใหแบงกลุม

เกษตรกรออกเปน 3 กลุม เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ และชวยเหลือเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 กลุมเกษตรกรหัวกาวหนา เปนกลุมท่ีสามารถชวยเหลือตัวเองได โดยไมจําเปนตองไดรับการ

ชวยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้น ควรปลอยใหเกษตรกรบริหารจัดการเอง โดยภาครัฐคอยกํากับดูแล และแนะนํา

เทคโนโลยีตางๆ ใหแกเกษตรเปนผูตัดสินใจเลือกใชเอง 

 กลุมท่ี 2 กลุมเกษตรกรท่ีตองไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐจึงจะสามารถดําเนินการตอไปได  โดย

อาจตองชวยในการบริหารจัดการรวมถึงการตัดสินใจในบางเรื่อง ชวยเหลือสนับสนุนปจจัยการผลิตและ

เทคโนโลยีตางๆ 

 กลุมท่ี 3 กลุมเกษตรกรท่ีไมยอมรับการเปล่ียนแปลง ไมมีการปรับปรุงพัฒนาใหทันตามสถานการณ 

แมจะไดรับการสงเสริมจากภาครัฐแลวก็ตาม ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากไมมีผูสืบทอดอาชีพ เกษตรกรจึงปฏิบัติ

เทาท่ีกําลังความสามารถของตนท่ีจะทําได และรอเวลาเลิกเล้ียงไป ในกลุมนี้ อาจตองสงเสริมใหปรับเปล่ียน

อาชีพใหมท่ีเหมาะสมกับตัวเกษตรกร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณนายประสิทธิ์ รัตนชวานนท ปศุสัตวจังหวัดเพชรบูรณ  ประธานสหกรณโคนม

เพชรบูรณ จํากัด  ประธานสหกรณโคนมนครบาลเพชรบูรณ จํากัด และประธานสหกรณโคนมศรีเทพ จํากัด  

ท่ีใหการสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณเจาหนาสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบูรณทุกทานท่ีเขา

ตรวจสอบติดตามผลและใหคําแนะนําในการแกไขปญหาแกเกษตรกร และขอขอบคุณเกษตรกรผูเล้ียงโคนม

สมาชิกสหกรณโคนมท้ัง 3 แหง ท่ีใหความรวมมือในการเก็บตัวอยางและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี 
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