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การประเมินลักษณะฟาร์มโคนมตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จิรวัฒน์ พัฒนพงศ์ 

บทคัดย่อ 

การประเมินลักษณะฟาร์มโคนมพัทลุงตามเกณฑ์มาตรฐานในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะ

ฟาร์มโคนมตามเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ท าการเก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามและสังเกตการปฏิบัติของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมจ านวน 87 ฟาร์ม วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและหาความสัมพันธ์ของข้อก าหนดต่างๆโดยเปรียบเทียบระหว่างฟาร์มโคนมที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานกับฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้วย Pearson's Chi-squared test และ Fisher’s 

exact test ผลการศึกษาพบว่าฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่อง อาหาร

ส าหรับโคนม น้ า การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ และการบันทึก

ข้อมูลได้ดีมาก ในขณะที่ฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่อง องค์ประกอบ

ฟาร์ม อาหารส าหรับโคนม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการผลิตน้ านมดิบได้

ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน โดยพบว่าข้อก าหนดที่มีความสัมพันธ์ต่อการที่ฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ฟาร์มในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ การมีรั้วรอบบริเวณของฟาร์ม มีปูายเตือนบุคคลภายนอกห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต 

มีตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์แยกเป็นสัดส่วน มีห้องจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือรีดนมและสารเคมีแยกเป็นสัดส่วน มีการ

ตรวจสอบคุณภาพอาหารโคนมโดยการสุ่มตัวอย่างอาหารโคนมส่งห้องปฏิบัติการ มีการตรวจเฝูาระวังสารตกค้าง มี

แผ่นพื้นรองถุงท่ีบรรจุอาหารโคนม บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในการเปล่ียนรองเท้า มีอ่างจุ่มเท้าบ่อน้ ายา

ฆ่าเช้ือโรค มีจุดวางรองเท้าบู๊ทเพื่อปูองกันโรคเข้าสู่ฟาร์มโคนมจากบุคคลอื่น มีการรวบรวมและก าจัดขยะในฟาร์ม

อย่างเหมาะสม และมีภาชนะรองรับขยะหรือภาชนะใส่ขยะที่มีฝาปิดมิดชิด (p<0.05) ดังน้ันการผลักดันให้ฟาร์ม 

โคนมได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพิ่มเติมจึงถือเป็นความท้าทายที่เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมและภาครัฐต้อง

ด าเนินการร่วมกันโดยให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงต่อไป 

 

ค าส าคัญ: ฟาร์มโคนม มาตรฐานฟาร์ม จังหวัดพัทลุง 
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Evaluation of dairy farm standard characteristics in Phatthalung province 

 Jirawat Phattanapong  

Abstract 

This study aimed to describe the characteristics of dairy farms following Good 

Agricultural Practice (GAP) in Phatthalung province. Data collection was carried out by 

interviewing using the questionnaire and observation of 87 dairy farms. Data analyses were 

performed by descriptive statistics and the correlation of the certified standard and non -

standard dairy farms with Pearson's Chi-squared test and Fisher’s exact test. The results 

indicated that the certified standard farm shown good practices of feed, water,  farm 

management, health management, animal welfare and data collection. While the non-certified 

standard farm performed low practices of farm element, feed, health management, animal 

welfare, evironment management and milking production. The practices which related to 

certified standard farm in this study were having fence around the area of the farm, having sign 

warning people before entering into the farm,  separated medicine cabinet and medical 

supplies, separatedstorage room for milk equipment and chemicals, monitored feed quality by 

sampling dairy feed to the laboratory, residues  monitoring, having pad for bags that contain 

dairy food, good personal hygiene in changing shoes, provided disinfectant well, provided an 

area for boots to prevent disease into the dairy farm from others, proper collection and 

disposal of garbage on farms and having containers for garbage (p<0.05). Thus, supporting dairy 

farm to receive the certified farm standard is considered challenges that dairy farmers and the 

government must act together based on dairy farm characteristics in Phattalung province. 
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บทน า 

อาชีพเกษตรกรโคนมเป็นอาชีพพระราชทานและเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ด้วย

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุงมีความเหมาะสม ที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเล้ียงโคนมทั้งท าเลที่ต้ัง 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ยังมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกในการขนส่งส่ิงจ าเป็นต่างๆในการเล้ียงโค

นมและล าเลียงผลิตผลน้ านมเข้าสู่โรงงาน นอกจากน้ันจังหวัดพัทลุงยังมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ อีกด้วย ในปัจจุบัน

การเล้ียงโคนมของเกษตรกรมีแนวโน้มคงที่และมีการขยายตัวน้อย ทั้งจ านวนเกษตรกรและจ านวนโคนมส่งผลให้

ปริมาณน้ านมดิบเกษตรกรโคนมพัทลุงผลิตได้เพียง 13 ตัน แต่ทางโรงงานนมสามารถผลิตน้ านมดิบได้ถึงวันละ 60 

ตัน ดังน้ันจึงต้องซื้อน้ านมดิบจากต่างจังหวัดเข้ามาผลิตให้เพียงพอกับก าลังผลิตของโรงงาน ทั้งน้ีศูนย์รวบรวม

น้ านมดิบของสหกรณ์โคนมพัทลุงได้รับการรับรองมาตรฐานการปฎิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบจ านวน 1 

ศูนย์เพื่อรองรับการรับซื้อน้ านมดิบของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing 

Practice; GMP) จากฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรอง GMP เช่นเดียวกัน เกษตรกรโคนมของสหกรณ์โคนมพัทลุงจึง

ต้องเร่งปรับปรุงฟาร์มทุกฟาร์มเข้าสู่การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมเข้ามาผลิตในโรงงานนมของสหกรณ์ 

หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องพยายามที่จะกระตุ้นให้เกษตรกรปฎิบัติตามมาตรฐานการปฎิบัติการทางการ

เกษตรที่ดีเพิ่มข้ึนแต่พบว่า สถานการณ์การเล้ียงโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงในปี 2561 พบว่ามีเกษตรกรจ านวน 98 

ราย (โคนม 3,262 ตัว) ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีเกษตรกรจ านวน 100 ราย ( โคนม 3,117 ตัว) ในขณะที่มีจ านวน

โคเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อาจเน่ืองจากมีการปรับราคาการรับซื้อน้ านมดิบเพิ่มขึ้น เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันกลับมา

เล้ียงโคนมเพิ่มมากขึ้น (กรมปศุสัตว์, 2561)  

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฎิบัติทางการเกษตร

ที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2552) การก ากับดูแลฟาร์มโคนมให้

มีมาตรฐานการผลิตน้ านมดิบที่ดีเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นเกณฑ์

มาตรฐานส าหรับฟาร์มโคนมโดยสมัครใจ ก าหนดให้ผู้ประกอบการฟาร์มโคนมที่มีความต้องการขอใบรับรอง

มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ย่ืนค าร้องพร้อมด้วยหลักฐานต่อปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อ าเภอใน

ท้องที่ฟาร์มต้ังอยู่ จากน้ันเจ้าหน้าที่จึงไปท าการตรวจสอบฟาร์มเพื่อด าเนินการต่อไป โดยเกณฑ์ก าหนดการปฎิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม ครอบคลุมต้ังแต่การเล้ียงสัตว์จนถึงการขนส่งน้ านมดิบไปยังศูนย์รวบรวม

น้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูป เพื่อให้ได้โคนมที่มีสุขภาพดีผลิตน้ านมโคที่ปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับผู้บริโภค

หรือการน าไปแปรรูป พร้อมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีข้อก าหนดหลักในการตรวจรับรอง คือ 

1) องค์ประกอบฟาร์ม 2) อาหารส าหรับโคนม 3) น้ า 4) การจัดการฟาร์ม 5) สุขภาพสัตว์ 6) สวัสดิภาพสัตว์ 7) 

ส่ิงแวดล้อม 8) การผลิตน้ านมดิบ 9) การบันทึกข้อมูล อย่างไรก็ตามมาตรฐานน้ีเป็นเกณฑ์ขั้นพื้นฐานส าหรับฟาร์ม
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โคนมที่จะได้รับการรับรอง (สุณีรัตน์และคณะ, 2556) ดังน้ันเพื่อรองรับการรับซื้อน้ านมดิบเข้ามาผลิตในโรงงาน

ของสหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด จึงจ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงฟาร์มโคนมทุกฟาร์มเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน แต่

เน่ืองจากมาตรฐานฟาร์มโคนมที่ประกาศใช้เป็นมาตรฐานสมัครใจโดยมีความพยายามจัดหาแหล่งเงินกู้ เพื่อให้

ปรับปรุงฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคนม นอกจากน้ันมีความพยายามที่จะให้เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (Good Agricultural Practice; GAP) เพิ่มขึ้น กรมปศุสัตว์และ

ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้มีมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นให้ฟาร์มโคนมในสหกรณ์โคนมและศูนย์รวบรวมน้ านม

ดิบเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน โดยจัดอบรมสัมมนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มทุกฟาร์ม  ซึ่งส านักงานปศุสัตว์

จังหวัดพัทลุงเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องโดยมีมาตรการสร้างแรงจูงใจในเรื่องราคา

น้ านมดิบที่รับซื้อ ซึ่งในปัจจุบันฟาร์มสมาชิกของสหกรณ์โคนมพัทลุงได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมจ านวน 

25 ฟาร์ม จึงยังมีความจ าเป็นในการสนับสนุนเกษตรกรที่เหลือให้พร้อมเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ

ฟาร์มโคนม โดยการส่งเสริมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมทุกฟาร์ม เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรโคนม 

และผู้บริโภคอย่างเร่งด่วน ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะฟาร์มโคนมระหว่างฟาร์ม

โคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มตามเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งการศึกษาน้ีจะท าให้ทราบลักษณะการปฏิบัติในฟาร์มโค

นมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพัฒนาและ

ผลักดันให้ฟาร์มโคนมมีการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมต่อไป  

 

วิธีการศึกษา 

ข้อมูลและการเก็บข้อมูล 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการประเมินลักษณะฟาร์มโคนมตามเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส าหรับฟาร์มโคนมและอธิบายลักษณะการปฏิบัติทางการเกษตรของฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุงด้วยวิธี cross-

sectional study เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและสังเกตุลักษณะฟาร์มกับเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในพื้นที่จังหวัด

พัทลุงตามเกณฑ์ก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 

พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 6402-2552 (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2552)  และ

วิธีตรวจประเมินฟาร์มโคนมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมและข้อมูลทั่วไปของฟาร์มโคนม และ 2) ข้อมูลการประเมินลักษณะฟาร์มโค

นมตามเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ประกอบด้วย องค์ประกอบฟาร์ม อาหารส าหรับโคนม น้ า 
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การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ ส่ิงแวดล้อม การผลิตน้ านมดิบ และการบันทึกข้อมูล ในการศึกษาน้ี

ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2561 ในฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงทุกฟาร์ม (n= 87) โดยแบ่ง

ออกเป็นฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (n=25) และฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ฟาร์ม (n=62) ในพื้นที่ 6 อ าเภอของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอปุาพะยอม อ าเภอควนขนุน 

อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอศรีนครินทร์  และอ าเภอศรีบรรพต  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft excel แล้วน ามา

วิเคราะห์เพื่อแสดงค่าสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ และ สัดส่วน ส าหรับข้อมูลที่ไม่

ต่อเน่ือง (discrete data) และค่าเฉล่ีย ส าหรับข้อมูลต่อเน่ือง (continuous data) พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลเกษตรกร ฟาร์มโคนม และข้อก าหนดต่างๆ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วนหรือค่าเฉล่ียระหว่าง

ฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ด้วย Pearson's Chi-

squared test และ Fisher’s exact test ส าหรับค่าสัดส่วน และ t-test ส าหรับค่าเฉล่ีย ก าหนดค่า p-value 

<0.05 โดยใช้โปรแกรม R 3.5.1 (แพคเกจ: dplyr, Hmisc และ gmodels) (http://www.r-project.org) และ

แสดงการกระจายตัวของฟาร์มโคนมในเชิงพื้นที่ด้วยโปรแกรม QGIS (http://qgis.com) 

 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 

ฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (n=87) กระจายอยู่ใน 6 อ าเภอ ส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในอ าเภอเมืองพัทลุง 

อ าเภอปุาพะยอม และอ าเภอควนขนุน มีฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มในทุกอ าเภอ ต้ังอยู่ในพื้นที่

อ าเภอเมืองพัทลุง 47 ฟาร์ม อ าเภอปุาพะยอม 21 ฟาร์ม อ าเภอควนขนุน 10 ฟาร์ม อ าเภอเขาชัยสน 4 ฟาร์ม 

อ าเภอศรีนครินทร์ 3 ฟาร์ม  และอ าเภอศรีบรรพต 2 ฟาร์ม (รูปที่ 1) 

 

. 

 

 

http://www.r-project.org/
http://qgis.com/
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รูปที่ 1 การกระจายตัวของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงรายอ าเภอ โดยสีเขียวคือ ฟาร์มโคนมท่ีได้รับการ

รับรองมาตรฐานฟาร์ม (n=25) ส่วนสีแดงคือ ฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (n=62)  

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีอายุเฉล่ียประมาณ 50 ปี ส่วนมากเป็นเพศชาย มีระดับ

การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีสถานภาพที่แต่งงานแล้ว และมีอาชีพหลักเป็นการท าฟาร์มโคนม ทั้งในชนิดฟาร์มโค

นมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ตารางที่ 1) พบว่าฟาร์มโคนมที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานฟาร์มเป็นฟาร์มขนาดกลาง (52%) และขนาดเล็ก (48%)  ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ฟาร์ม   

โคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็ก (74%) มากกว่าฟาร์มขนาดกลาง (23%) 

นอกจากน้ียังพบว่าค่าเฉล่ียปริมาณน้ านมต่อเดือนและค่าเฉล่ียราคาน้ านมฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ฟาร์มมีค่ามากกว่าฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งลักษณะ 3 ประการน้ี ได้แก่ ขนาดฟาร์ม 

ค่าเฉล่ียของปริมาณน้ านมต่อเดือน และค่าเฉล่ียของราคาน้ านมของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน (p<0.05) 

ในขณะที่ค่าเฉล่ียระยะเวลาประสบการณ์ในการท าฟาร์มของของทั้งสองกลุ่มไม่ต่างกัน (ตารางที่ 1 )  
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเกษตรกรและฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงแยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์มและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (n=87) 

ลักษณะ 

ฟาร์มโคนมที่ไดร้ับการ
รับรอง 

มาตรฐานฟาร์ม (n=25) 

ฟาร์มโคนมที่ไมไ่ดร้ับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม (n=62) 

p-value 

ฟาร์ม % ฟาร์ม % 
ข้อมูลเกษตรกร      
เพศ     0.81 
     ชาย 21 84 51 82  
     หญิง 4 16 10 16  
ค่าเฉลี่ยอาย ุ 49.56 NA 50.54 NA 0.69 
สถานะภาพ     0.40 
     แต่งงาน 22 88 58 94  
     โสด 5 12 3 5  
ระดับการศึกษา     0.69 
     ปริญญาตร ี 4 16 7 11  
     ต่ ากว่าปริญญาตร ี 21 84 54 87  
อาชีพหลัก     0.80 
     ท าฟาร์มโคนม 24 96 58 94  
     ไม่ท าฟาร์มโคนม 1       5 3 4  
ข้อมูลฟาร์มโคนม      
ขนาดฟาร์ม     0.05 
     เล็ก 12 48 46 74  
     กลาง 13 52 15 24  
     ใหญ่ 0 0 1 2  
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาประสบการณ์ในการท า
ฟาร์ม 

16.08 NA 17.18 NA 0.64 

ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ านมต่อเดือน 156.32 NA 119.57 NA <0.05 
ค่าเฉลี่ยราคาน้ านม 19.41 NA 18.77 NA <0.05 

หมายเหตุ: NA=ไม่สามารถหาค่าได้ 
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ผลการตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม 

เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของคะแนนรวมการตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง แยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

และฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม พบว่าฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มมีค่า

คะแนนรวม สูงกว่าเน่ืองจากมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าและมีความแปรปรวนของคะแนนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบ

กับฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (รูปที่ 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  การกระจายตัวของคะแนนรวมการตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส าหรับฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงแยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (1) และฟาร์ม

โคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (2) 

 

ส าหรับการกระจายตัวของระดับคะแนนตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์รายข้อก าหนด 9 หัวข้อ แยกตาม

ชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม พบว่าฟาร์ม

โคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มปฏิบัติตามข้อก าหนด เรื่อง อาหารส าหรับโคนม (Q2) 

น้ า (Q3) การจัดการฟาร์ม (Q4) การจัดการด้านสุขภาพ (Q5) การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Q6) การบันทึก

ข้อมูล (Q9) ได้ดีมาก ในขณะที่ฟาร์มโคนมท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มก็สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด 

เรื่อง น้ า (Q3) และ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Q6) ได้ดีมากเช่นเดียวกัน (รูปที่ 3) 
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รูปที่ 3 การกระจายตัวของคะแนนตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ

ฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงรวมรายข้อก าหนด (Q1: องค์ประกอบฟาร์ม; Q2: อาหารส าหรับโคนม; Q3: น้ า; 

Q4: การจัดการฟาร์ม; Q5: การจัดการด้านสุขภาพสัตว์; Q6 : การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์; Q7: การจัดการด้าน

ส่ิงแวดล้อม; Q8: ด้านการผลิตน้ านมดิบ; Q9: การบันทึกข้อมูล) แยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์ม (1) และฟาร์มโคนมท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (2) 

 

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาคะแนนตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส าหรับฟาร์มโคนมรายข้อเรื่ององค์ประกอบฟาร์ม พบว่าฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไม่มีปูาย

เตือนบุคคลภายนอกห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต (36%) สร้างบนท าเลที่มีน้ าท่วมขัง (12%) และไม่มีรั้วรอบบริเวณ

ฟาร์ม (8%) ในขณะที่ฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มพบว่าฟาร์มส่วนใหญ่ไม่มีปูายเตือน

บุคคลภายนอกห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต (95%) ไม่มีตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์แยกเป็นสัดส่วน (84%) ไม่มีรั้วรอบ

บริเวณฟาร์ม (69%) และไม่มีห้องจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือรีดนมและสารเคมีแยกเป็นสัดส่วน (50%) ในสัดส่วนที่

มากกว่าตามล าดับ นอกจากน้ันยังพบว่าการมีรั้วรอบบริเวณของฟาร์ม มีปูายเตือนบุคคลภายนอกห้ ามเข้าก่อน

ได้รับอนุญาต มีตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์แยกเป็นสัดส่วน และมีห้องจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือรีดนมและสารเคมีแยก

เป็นสัดส่วน มีความสัมพันธ์ต่อการที่ฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (p<0.05) 
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ตารางท่ี 2 ผลการตรวจประเมินด้านองค์ประกอบฟาร์มโคนม แยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (n=87) 

ข้อก าหนด 
ฟาร์มโคนมที่ไดร้ับการรับรอง 

มาตรฐานฟาร์ม (n=25) 
ฟาร์มโคนมที่ไมไ่ดร้ับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์ม (n=62) p-value 
ฟาร์ม % ฟาร์ม % 

ฟาร์มตั้งอยูห่่างจากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในรัศมีไมเ่กิน 20 
กิโลเมตร 

24 96 61 98 0.50 

อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนดัค้าสตัว์อย่างน้อย 5 กิโลเมตร 24 96 57 92 0.49 
มีรั้วรอบบริเวณของฟารม์ 23 92 19 31 <0.05 
มีปูายเตือนบคุคลภายนอกห้ามเขา้ก่อนได้รับอนญุาต 16 64 3 5 <0.05 
ท าเลที่ตั้งต้องไม่มีน้ าท่วมขัง 22 88 51 82 0.50 
มีตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์แยกเป็นสดัส่วน 24 96 10 16 <0.05 
มีห้องจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือรีดนม สารเคมีแยกเป็นสดัส่วน 25 100 31 50 <0.05 
หลังคาโรงเรือนยกสูงโปร่ง อากาศสามารถถ่ายเทได้ด ี 25 100 62 100 NA 
บ้านพักและอาคารส านักงานอยู่แยกโดยเฉพาะ 25 100 55 89 0.07 
แยกพ้ืนท่ีปฎิบัติงานเป็นสัดส่วน 25 100 61 98 0.52 
มีพื้นท่ีเก็บอาหารเป็นสัดส่วน 25 100 60 97 0.36 
เป็นบริเวณที่โปร่ง มรี่มเงาเพยีงพอ 25 100 58 94 0.19 

หมายเหตุ: NA=ไม่สามารถหาค่าได้ 

 

ในส่วนของข้อก าหนดเรื่องอาหารส าหรับโคนม ในตารางที่ 3 พบว่าฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์มบางฟาร์มไม่มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารโคนมโดยการสุ่มตัวอย่างอาหารโคนมส่งห้องปฎิบัติการ 

(8%) และการตรวจเฝูาระวังสารตกค้าง (8%) ในขณะที่ฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มพบว่า

ฟาร์มส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจเฝูาระวังสารตกค้าง (89%)  ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารโคนมโดยการสุ่ม

ตัวอย่างอาหารโคนมส่งห้องปฎิบัติการ (87%) และไม่มีแผ่นพื้นรองถุงที่บรรจุอาหารโคนม (37%) และยังพบว่า

บางฟาร์มไม่มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารโคนมทางกายภาพในเบื้องต้น (10%) ตามล าดับ พบว่าการตรวจสอบ

คุณภาพอาหารโคนมโดยการสุ่มตัวอย่างอาหารโคนมส่งห้องปฎิบัติการ การตรวจเฝูาระวังสารตกค้างและการมี

แผ่นพื้นรองถุงท่ีบรรจุอาหารโคนมมีความสัมพันธ์ต่อการที่ฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (p<0.05) 
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ตารางท่ี 3 ผลการตรวจอาหารส าหรับโคนม แยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและไม่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานฟาร์มของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (n=87)  

ข้อก าหนด 
ฟาร์มโคนมที่ไดร้ับการรับรอง 

มาตรฐานฟาร์ม (n=25) 
ฟาร์มโคนมที่ไมไ่ดร้ับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์ม (n=62) p-value 
ฟาร์ม % ฟาร์ม % 

มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย 24 96 62 100 0.28 
ต้องซื้อจากผู้ผลิตทีไ่ด้รบัอนุญาตตามกฎหมาย 24 96 69 100 0.28 
จัดให้มีอาหารหยาบคณุภาพด ี 25 100 61 98 1 
ภาชนะบรรจุอาหารโคนมต้องสะอาด 25 100 60 97 1 
ตรวจสอบคุณภาพอาหารโคนมทางกายภาพในเบื้องต้น 25 100 56 90 0.17 
ตรวจสอบคุณภาพอาหารโคนมโดยการสุม่ตัวอย่างอาหารโคนมส่ง
ห้องปฎิบัติการ 

23 92 8 13 <0.05 

ตรวจเฝูาระวังสารตกค้าง 23 92 7 11 <0.05 
แผ่นพื้นรองถุงที่บรรจุอาหารโคนม 25 100 39 63 <0.05 
ภาชนะหรืออุปกรณ์ให้อาหารควรสะอาดและมจี านวนเพียงพอ 25 100 61 98 1 
มีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์คณุภาพดีเพียงพอ 24 96 61 98 0.49 

หมายเหตุ: NA=ไม่สามารถหาค่าได้ 

เมื่อพิจารณาข้อก าหนดเรื่องน้ า ของฟาร์มโคนมทั้ง 2 แบบในพื้นที่จังหวัดพัทลุงในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
มาก พบว่าทั้งฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มใช้
น้ าจากน้ าประปาและน้ าบาดาลในการเล้ียงโคนมเป็นหลัก โดยขณะที่ฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มมีการใช้น้ าบ่อผิวดินมากกว่า (32%) แต่ทั้งน้ีพบว่าทั้งฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและฟาร์ม
โคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มมีการใช้เครื่องกรองน้ ากรณีที่ใช้น้ าผิวดินน้อยมากคิดเป็น 4% และ 3% 
ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 ผลการตรวจประเมินน้ าใช้ในฟาร์มโคนม แยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและไม่ได้

รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (n=87)  

ข้อก าหนด 

ฟาร์มโคนมที่ไดร้ับ
การรับรอง 

มาตรฐานฟาร์ม 
(n=25) 

ฟาร์มโคนมที่ไมไ่ด้
รับการรบัรอง

มาตรฐานฟาร์ม 
(n=62) 

p-
value 

ฟาร์ม % ฟาร์ม % 
แหล่งน้ าสะอาดปูองกันการปนเปือ้นมูลโคหรือน้ าเสียจากโรงเรือนรวมทั้งบ้านพักอาศัย 24 96 61 98 0.49 
โคนมมีน้ ากินอย่างเพยีงพอ 25 100 62 100 NA 
น้ าบริโภคในฟาร์มโคนม มลีักษณะใส สะอาด ปราศจากสิ่งแขวนลอยเหมาะสม 25 100 61 98 1 
น้ าบ่อผิวดิน 6 24 20 32 0.44 
น้ าประปา 12 48 35 56 0.47 
น้ าบาดาล 14 56 23 37 0.10 
มีเครื่องกรองน้ ากรณีที่ใช้น้ าผิวดิน 1 4 2 3 1 
ล้างภาชนะให้น้ าสะอาดและเพยีงพอส าหรับโคกินและมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในฟาร์ม
ตามวัตถุประสงค ์

25 100 61 98 1 

ภาชนะให้น้ ามีความเหมาะสมส าหรับใช้ในฟาร์มตามวตัถุประสงค ์ 25 100 61 98 1 
น้ าสะอาดและเพียงพอส าหรับโคกนิตลอดป ี 25 100 62 100 NA 

หมายเหตุ: NA=ไม่สามารถหาค่าได้ 

จากตารางที่ 5 ข้อก าหนดเรื่องการจัดการฟาร์ม พบว่าฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มทุก

ฟาร์มได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดน้ีได้ดีมาก ส่วนฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มก็มีการปฏิบัติใน

ข้อก าหนดน้ีได้ดีเช่นเดียวกัน แต่ยังพบว่ามีบางฟาร์มที่บุคลากรไม่มีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในการเปล่ียนรองเท้า 

(21%) หรือการเปล่ียนชุด/อาบน้ า (8%) ซึ่งพบว่าบุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในการเปล่ียนรองเท้ามี

ความสัมพันธ์ต่อการที่ฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (p<0.05)  
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ตารางท่ี 5 ผลการตรวจประเมินการจัดการฟาร์มโคนม แยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและ

ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (n=87)  

ข้อก าหนด 
ฟาร์มโคนมที่ไดร้ับการรับรอง 

มาตรฐานฟาร์ม (n=25) 
ฟาร์มโคนมที่ไมไ่ดร้ับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์ม (n=62) p-value 
ฟาร์ม % ฟาร์ม % 

บุคลากรที่ท าหน้าท่ีเลี้ยงโคผ่านอบรมหลักสูตรด้านการเลี้ยงโคนม 25 100 61 98 1 
บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในการเปลี่ยนรองเท้า 25 100 49 79 0.01 
บุคลากรต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในการเปลี่ยนชุด/อาบน้ า 25 100 57 92 0.31 
สัตว์พาหนะควรตดัหญ้าและท าความสะอาดรอบๆรั้วของโรงเลี้ยง 
เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคและแมลงต่างๆที่เป็นพาหะของโรค 

25 100 60 97 1 

สัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุมฟาร์มโคนมก ากับดูแลด้าน
สุขภาพโคนม 

25 100 61 98 1 

สุขลักษณะลา้งรางอาหารและรางน้ า อย่างสม่ าเสมอไม่ให้มีเศษ
อาหารเก่าเชื้อราหรือมลูโคสะสม 

25 100 62 100 NA 

มีการตรวจโรควัณโรคและแท้งติดต่อโดยกรมปศสุัตว์เป็นประจ า
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

25 100 62 100 NA 

สุขภาพสตัว์ควรตรวจสอบสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 25 100 62 100 NA 
พื้นโรงเรือนรดีนมแห้งสะอาด 25 100 61 98 1 
โรงรีดนมและอุปกรณต์้องสะอาดและมีการฆ่าเชื้อในโรงรีดนม 25 100 62 100 NA 

หมายเหตุ: NA=ไม่สามารถหาค่าได้ 

การปฎิบัติตามข้อก าหนดเรื่องการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ในตารางที่ 6 พบว่าฟาร์มโคนมมีแนวโน้มการ

ปฏิบัติไปในทางเดียวกันทั้งในฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและฟาร์มที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ฟาร์ม จากการศึกษาพบว่าในฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มบางฟาร์มไม่มีอ่างจุ่มเท้าใส่น้ ายาฆ่าเช้ือ

โรคหน้าฟาร์ม (12%) และไม่มีการพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคทันทีหลังจากพบสัตว์ปุวย (8%) ส่วนฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานส่วนใหญ่ไม่มีอ่างจุ่มเท้าบ่อน้ ายาฆ่าเช้ือโรคหน้าฟาร์ม (71%) ไม่มีจุดวางรองเท้าบู๊ทเพื่อ

ปูองกันโรคเข้าสู่ฟาร์มจากบุคคลอ่ืน (61%) และไม่มีการพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคทันทีหลังจากพบสัตว์ปุวย (8%)  

นอกจากน้ียังพบว่าอ่างจุ่มเท้าบ่อน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและจุดวางรองเท้าบู๊ทมาตรการปูองกันโรคเข้าสู่ฟาร์มโคนมจาก

บุคคลอ่ืนมีความสัมพันธ์ต่อการที่ฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (p<0.05)  
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ตารางท่ี 6 ผลการตรวจประเมินการจัดการด้านสุขภาพโคนม แยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (n=87) 

ข้อก าหนด 
ฟาร์มโคนมที่ไดร้ับการรับรอง 

มาตรฐานฟาร์ม (n=25) 
ฟาร์มโคนมที่ไมไ่ดร้ับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์ม (n=62) p-value 
จ านวน % จ านวน % 

กักโรคสตัว์ จะต้องได้รับการกักโรคและตรวจรับรองสุขภาพจาก
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟารม์ 

25 100 61 98 1 

ระบุแหล่งโคนมที่ซื้อเข้าฟาร์ม 25 100 61 98 1 
ตรวจสุขภาพสตัว์ก่อนน าเข้ามาเลีย้งภายในฟาร์ม 25 100 62 100 NA 
มีการพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรงเรือนทันทีหลังจากพบสัตว์ปุวย 23 92 57 92 1 
เมื่อพบสัตว์ปุวยด้วยโรคระบาดแจง้สัตวแพทย์ทันที 25 100 62 100 NA 
แยกสัตว์ปุวยออกจากฝูงควบคุมโรคให้สงบโดยเร็วและไม่ให้แพร่
ระบาด 

25 100 60 97 1 

มีอ่างจุ่มเท้าใส่น้ ายาฆ่าเช้ือโรคหนา้ฟาร์ม 24 96 18 29 <0.05 
มีจุดวางรองเท้าบู๊ทเพื่อปูองกันโรคเข้าสู่ฟารม์จากบุคคลอื่น 22 88 24 39 <0.05 

หมายเหตุ: NA=ไม่สามารถหาค่าได้ 

ในตารางที่ 7 แสดงผลการปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

ทั้งในฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ยกเว้นเรื่องการมีอิสระในการ

เคล่ือนไหวของโคนมที่พบว่าในบางฟาร์มโคนมไม่มีอิสระในการเคล่ือนไหวคิดเป็น 8% และ 13% ตามล าดับ 

ตารางท่ี 7 ผลการตรวจประเมินการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ แยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (n=87)  

ข้อก าหนด 
ฟาร์มโคนมที่ไดร้ับการรับรอง 

มาตรฐานฟาร์ม (n=25) 
ฟาร์มโคนมที่ไมไ่ดร้ับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์ม (n=62) p-value 
จ านวน % จ านวน % 

มีอิสระในการเคลื่อนไหว 23 92 54 87 0.71 
ดูแลโคนมที่เลีย้งในฟาร์มให้มีความเป็นอยู่อย่างสบายและ
ปลอดภัย 

25 100 61 98 1 

ดูแลโคนมปุวยอย่างเหมาะสม 25 100 62 100 NA 
ฉีดวัคซีนและตรวจสอบสุขภาพโคนมอย่างสม่ าเสมอ 25 100 62 100 NA 

หมายเหตุ: NA=ไม่สามารถหาค่าได้ 
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ข้อก าหนดเรื่องการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม พบว่าฟาร์มบางฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไม่มี

ภาชนะรองรับขยะหรือภาชนะใส่ขยะที่มีฝาปิดมิดชิด (36%) ในทางตรงกันข้ามฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน พบว่าไม่มีภาชนะรองรับขยะหรือภาชนะใส่ขยะที่มีฝาปิดมิดชิด (68%) ไม่มีการรวบรวมและก าจัดขยะ

ในฟาร์มอย่างเหมาะสม (34%) และไม่มีการบ าบัดน้ ามีการบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสมและมีคุณภาพน้ าตาม

มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง (3%) อีกทั้งยังพบว่าประเด็นเรื่องการรวบรวมและก าจัดขยะในฟาร์มอย่างเหมาะสมและ

การมีภาชนะรองรับขยะหรือภาชนะใส่ขยะที่มีฝาปิดมิดชิดมีความสัมพันธ์ต่อการที่ฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์ม (p<0.05) ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 

ตารางท่ี 8 ผลการตรวจประเมินการจัดการส่ิงแวดล้อม แยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและ

ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (n=87)  

ข้อก าหนด 
ฟาร์มโคนมที่ไดร้ับการรับรอง 

มาตรฐานฟาร์ม (n=25) 
ฟาร์มโคนมที่ไมไ่ดร้ับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์ม (n=62) p-value 
จ านวน % จ านวน % 

มีการรวบรวมและก าจดัขยะในฟาร์มอย่างเหมาะสม 25 100 41 66 <0.05 
มีภาชนะรองรับขยะหรือภาชนะใส่ขยะที่มฝีาปิดมิดชิด 16 64 20 32 <0.05 
จัดการซากสัตว์หรือท าลายซากโดยฝังซากสตัว์ใต้ระดับผิวดินไม่
น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ใช้ยาฆ่าเช้ือโรคที่เหมาะสมราดหรือโรย
ไปบนซากสตัว์นั้นจนท่ัวถึง แล้วกลบดินปิดปากหลมุและพูนดิน
กลบเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนตเิมตร 

25 100 61 98 1 

เก็บกวาดมลูโคนมไม่ใหเ้กิดการหมักหมมภายในโรงเรือน 25 100 62 100 NA 
มีการบ าบัดน้ าเสยีให้เหมาะสมและมีคุณภาพน้ าตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ าท้ิง 

25 100 60 97 1 

หมายเหตุ: NA=ไม่สามารถหาค่าได้ 

ในข้อก าหนดเรื่องการผลิตน้ านมดิบในฟาร์มทั้ง 2 แบบมีการจัดการที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี พบว่าฟาร์มบาง

ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไม่มีการเช็ดคลอรีนฆ่าเช้ือบริเวณเต้านมด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ (12%) และไม่จุ่ม

หัวนมหลังรีดนมเสร็จต้องจุ่มหัวนมทุกครั้ง (12%) ในขณะที่ฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานพบว่าบาง

ฟาร์มไม่เช็ดคลอรีนฆ่าเช้ือบริเวณเต้านมด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ (19%) และไม่จุ่มหัวนมหลังรีดนมเสร็จต้องจุ่มหัวนมทุก

ครั้ง (6%) ดังแสดงในตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 9 ผลการตรวจประเมินด้านการผลิตน้ านมดิบ แยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและ

ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (n=87)  

ข้อก าหนด 
ฟาร์มโคนมที่ไดร้ับการรับรอง 

มาตรฐานฟาร์ม (n=25) 
ฟาร์มโคนมที่ไมไ่ดร้ับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์ม (n=62) p-value 
จ านวน % จ านวน % 

ท าความสะอาดเตา้นมท าความสะอาดเต้านม หัวนม ซอกขา
หลัง สีข้าง และส่วนท้องของโคด้วยน้ าสะอาด 

25 100 62 100 NA 

ก่อนรีดนมทุกครั้ง ท าการรีดนมจากเต้า 2-3  ครั้งใส่ภาชนะเพื่อ
ตรวจสอบน้ านม 

24 96 61 98 0.49 

ทดสอบเต้านมทุกเต้าก่อนรีดลงถังเพื่อตรวจสอบเต้านมอักเสบ
เป็นประจ า 

25 100 60 97 1 

กรณีใช้ยากับโคนม ต้องพ้นระยะหยุดยาก่อนรดีน้ านม 25 100 62 100 NA 
ส่งน้ านมเพื่อตรวจสอบการตกค้างของยาปฎิชีวนะ 25 100 61 98 1 
เช็ดคลอรีนฆ่าเช้ือบริเวณเต้านมดว้ยน้ ายาฆ่าเชื้อ 22 88 58 94 0.40 
ตรวจสอบคุณภาพน้ านมด้วยน้ ายาซีเอ็มที (California Mastitis 
Test; CMT) ก่อนรีดนม 

24 96 60 97 1 

จุ่มหัวนมหลังรีดนมเสร็จทุกครั้ง 22 88 50 81 0.53 
หลังรีดนมเสร็จต้องท าความสะอาดและฆ่าเช้ือห้องรีดนมให้
สะอาด รวมถึงอุปกรณ์และภาชนะรองรับน้ านมดิบ  

25 100 59 95 0.55 

ส่งน้ านมดิบอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งช่ัวโมงหรือน าสู่กระบวนการ
ผลิตใหเ้ร็วท่ีสดุ 

25 100 60 97 1 

ล้างอุปกรณ์ถังเก็บนมด้วยน้ าสะอาดทันทีหลังส่งน้ านมณ.ศูนย์
รวบรวมน้ านมดิบ 

25 100 62 100 NA 

ท าความสะอาดถังนมซ้ าอีกครั้งหลังภายในฟารม์ภายหลังจาก
ได้รับถังจากรถขนส่งน้ านม  

24 96 62 100 0.28 

 หมายเหตุ: NA=ไม่สามารถหาค่าได้ 

ผลการตรวจประเมินข้อก าหนดเรื่องการบันทึกข้อมูลส าหรับฟาร์มโคนมที่แสดงในตารางที่ 10 พบว่า

ฟาร์มบางฟาร์มทั้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ไม่มีการจดบันทึก

รายรับรายจ่ายคิดเป็น 84% และ 92% และไม่มีการช่ังน้ าหนักและจดบันทึกปริมาณน้ านมที่รีดได้ของโคนมแต่ละ

ตัวในแต่ละมื้อแต่ละวันคิดเป็น 72% และ 84% ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 10 ผลการตรวจประเมินด้านการบันทึกข้อมูลส าหรับฟาร์มโคนม แยกตามชนิดฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์มและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (n=87)  

ข้อก าหนด 
ฟาร์มโคนมที่ไดร้ับการรับรอง 

มาตรฐานฟาร์ม (n=25) 
ฟาร์มโคนมที่ไมไ่ดร้ับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์ม (n=62) p-value 
จ านวน % จ านวน % 

ช่ังน้ าหนักและจดบันทึกปรมิาณน้ านมที่รีดได้ของโคนม/ตัว/มื้อ/
วัน 

7 28 10 16 0.20 

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวโคนม (ผท 1/9) 25 100 62 100 NA 
มีการบันทึกผลผลิตน้ านมดิบ 25 100 62 100 NA 
มีบัตรประจ าตัวเครื่องหมาย 25 100 62 100 NA 
บันทึกสุขภาพโคนม 25 100 62 100 NA 
มีบัญชีรายรับรายจ่าย 4 16 5 8 0.27 

หมายเหตุ: NA=ไม่สามารถหาค่าได้ 

อภิปรายผล 

การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาที่อธิบายเปรียบเทียบลักษณะฟาร์มโคนมระหว่างฟาร์มโคนมที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานฟาร์มและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มตามเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส าหรับฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในภาพรวมพบว่าฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดเรื่อง อาหารส าหรับโคนม  น้ า การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพ

สัตว์ และการบันทึกข้อมูลได้ดี ในขณะที่ฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่อง 

องค์ประกอบฟาร์ม อาหารส าหรับโคนม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการผลิต

น้ านมดิบได้ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐานอยู่บางส่วน  

เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลทั่วไปของข้อมูลเกษตรกรและลักษณะฟาร์มโคนม พบว่าเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมใน

พื้นที่จังหวัดพัทลุงส่วนมากเป็นเพศชายสอดคล้องกับการศึกษาของ ประเสริฐ และคณะ (2555) ได้ศึกษาการ

จัดการฟาร์มโคนมตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี : กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายและเป็นผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมจึงมีภาวะการเป็นผู้น า มีการเรียนรู้กับการแลกเปล่ียนได้ดีและมีการยอมรับ

ในการเปล่ียนแปลง ในการศึกษาครั้งน้ีฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเป็นฟาร์มขนาดกลาง ในขณะ

ที่ฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็ก โดยมีค่าเฉล่ียปริมาณน้ านมต่อ

เดือนและค่าเฉล่ียราคาน้ านมฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มมีค่ามากกว่าฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม ซึ่งวินันท์และคณะ (2560) ได้รายงานผลการศึกษาต้นทุนของการท าฟาร์มโคนมของ
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เกษตรกรในอ าเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง พบว่าแนวโน้มการเล้ียงโคนมของเกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็ก น้ันมี

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และและทางบัญชีมีค่าเป็นลบ หากเกษตรกรไม่สามารถเพิ่มจ านวนแม่โครีดนมให้

เป็นฟาร์มขนาดกลางได้ รูปแบบการผลิตอาจต้องมีการปรับปรุงในฟาร์มขนาดเล็กเพื่อเป็นการสร้างมูลค่า

ผลตอบแทนรวมและลดต้นทุนในการประกอบการ นอกจากน้ีผลการศึกษาของ พัชรี สุริยะ (2558) เรื่องการ

เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตน้ านมดิบตามมาตรฐานฟาร์มโคนมในอ าเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่าเกษตรกรในกลุ่มฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มมีก าไรสุทธิ

มากกว่ากลุ่มฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ดังน้ันจึงแสดงให้เห็นว่าถ้าหากเกษตรกรมีการ

ปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มโคนมมาตรฐานก็จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 

ส่วนผลการตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมใน

การศึกษาครั้งน้ีพบว่าองค์ประกอบฟาร์ม อาหารส าหรับโคนม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ และการจัดการด้าน

ส่ิงแวดล้อมเป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ต่อการได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดย

พบว่าข้อก าหนดเรื่ององค์ประกอบฟาร์ม ได้แก่ การมีรั้วรอบบริเวณของฟาร์ม มีปูายเตือนบุคคลภายนอกห้ามเข้า

ก่อนได้รับอนุญาต มีตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์แยกเป็นสัดส่วน และมีห้องจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือรีดนมและสารเคมี

แยกเป็นสัดส่วน มีความสัมพันธ์ต่อการที่ฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (p<0.05) ซึ่งหลักเกณฑ์

ของข้อก าหนดน้ีถือเป็นข้อบกพร่องในด้านองค์ประกอบของฟาร์มในด้านผังและลักษณะของฟาร์มที่เป็นข้อย่อย 

(minor criteria) กล่าวคือเป็นเกณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟาร์ม

เล้ียงสัตว์ในบางส่วนและไม่มีผลร้ายแรงต่อระบบการผลิตแต่หากปล่อยทิ้งไว้อาจจะส่งผลเสียทั้งในด้านคุณภาพ

น้ านมและการปูองกันโรค (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2552) นอกจากน้ียังพบว่าการ

ตรวจเฝูาระวังสารตกค้างและการมีแผ่นพื้นรองถุงท่ีบรรจุอาหารโคนมยังมีความสัมพันธ์ต่อการที่ฟาร์มโคนมที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (p<0.05) ซ่ึงการตรวจเฝูาระวังสารตกค้างในอาหารส าหรับโคนมและการมีแผ่นพื้นรอง

ถุงที่บรรจุอาหารโคนมเป็นส่ิงจ าเป็นในการเฝูาระวังและปูองกันสารพิษจากเช้ือราปนเปื้อนสู่ผลผลิตน้ านมโค ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของอาภรณ์และคณะ (2548) ที่ได้รายงานการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบ

อาหารสัตว์และอาหารส าเร็จรูป โดยพบว่าอาหารส าเร็จรูปของโคนมมีการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินใน

ทุกตัวอย่างในอาหารโคนมไม่เกินค่าสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ซึ่งจังหวัดพัทลุงต้ังอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยและมีภูมิอากาศร้อน

ช้ืนซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะในการเจริญและสร้างสารพิษจากเช้ือรา ดังน้ันการปฏิบัติของเกษตรผู้เล้ียงโคนม

ในเรื่องน้ีจึงถือว่ามีความส าคัญมากเพราะอาหารที่ดีมีคุณภาพน้ันถือเป็นส่วนส าคัญที่โคนมต้องการในการผลิต

น้ านมและเพื่อสุขภาพที่ดีของโคนมอีกทางหน่ึง ส่วนในเรื่องของการจัดการด้านสุขภาพโคนม ได้แก่ บุคลากรมี

สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในการเปล่ียนรองเท้า มีอ่างจุ่มเท้าบ่อน้ ายาฆ่าเช้ือโรค และจุดวางรองเท้าบู๊ทเพื่อปูองกัน
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โรคเข้าสู่ฟาร์มโคนมจากบุคคลอ่ืน พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการที่ฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

(p<0.05) ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาของประเสริฐและคณะ (2555) ในฟาร์มโคนมที่จังหวัดสุโขทัย พบว่าปัญหา

การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ที่พบมากคือ การปูองกันและควบคุมโรคของฟาร์มของเกษตรกร เช่น ไม่มีบ่อน้ ายาฆ่า

เช้ือโรคหน้าฟาร์ม  ในองค์ประกอบเรื่องการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมพบว่าการรวบรวมและก าจัดขยะในฟาร์มอย่าง

เหมาะสมและการมีภาชนะรองรับขยะหรือภาชนะใส่ขยะที่มีฝาปิดมิดชิดมีความสัมพันธ์ต่อการที่ฟาร์มโคนมที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งตามข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อมเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์ม

โคนม โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (2552) ก าหนดให้มี

การก าจัดขยะของเสีย เช่น มูลโค โดยวิธีที่เหมาะสม ไม่เป็นแหล่งของกล่ินและเช้ือโรค จนเกิดผลกระทบต่อผู้อยู่

อาศัยและผู้อยู่ข้างเคียงและส่ิงแวดล้อม มีภาชนะใส่ขยะที่มีฝาปิดมิดชิด แล้วท าการเก็บรวบรวมน าไปทิ้งในบริเวณ

ที่ทิ้งของเทศบาล สุขาภิบาลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรวบรวมและก าจัดขยะในพื้นที่ก าจัดขยะซึ่งแยก

ไว้เป็นสัดส่วนแยกออกจากบริเวณที่เล้ียงโค โดยที่ฟาร์มส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจะไม่มีการ

จัดการในหลักเกณฑ์น้ีอย่างเหมาะสม เน่ืองจากเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมมีความเคยชินที่จะทิ้งขยะต่างๆกองไว้ข้าง

ฟาร์มหรือบางฟาร์มอาจมีการเผาขยะในพื้นที่ข้างโรงเรือนหรือบางฟาร์มต้ังอยู่ห่างจากพื้นที่บริการเก็บขยะของ

เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ดังน้ันการจัดการในเรื่องน้ีควรจะต้องสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร

เพื่อให้ฟาร์มโคนมมีส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามข้อก าหนดอย่างเหมาะสม 

สรุป 

 ในภาพรวมการปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับของฟาร์มโคนมที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานฟาร์มในพื้นที่จังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับดี แต่ยังพบว่าฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานฟาร์มจะต้องมีการปรับปรุงในข้อก าหนดเรื่ององค์ประกอบฟาร์มเป็นหลัก รวมถึงเรื่องอาหารส าหรับโค

นม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการผลิตน้ านมดิบด้วย โดยหลักเกณฑ์ที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการที่ฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ มีรั้วรอบบริเวณของ

ฟาร์ม มีปูายเตือนบุคคลภายนอกห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต มีตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์แยกเป็นสัดส่วน มีห้องจัดเก็บ

อุปกรณ์เครื่องมือรีดนมและสารเคมีแยกเป็นสัดส่วน มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารโคนมโดยการสุ่มตัวอย่าง

อาหารโคนมส่งห้องปฏิบัติการ มีการตรวจเฝูาระวังสารตกค้าง มีแผ่นพื้นรองถุงท่ีบรรจุอาหารโคนม บุคลากรมี

สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในการเปล่ียนรองเท้า อ่างจุ่มเท้าบ่อน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและจุดวางรองเท้าบู๊ทมาตรการ

ปูองกันโรคเข้าสู่ฟาร์มโคนมจากบุคคลอ่ืน การรวบรวมและก าจัดขยะในฟาร์มอย่างเหมาะสม และการมีภาชนะ

รองรับขยะหรือภาชนะใส่ขยะที่มีฝาปิดมิดชิด 
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ข้อเสนอแนะ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในการปรับปรุงพัฒนาและผลักดันให้ฟาร์ม

โคนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมทุกฟาร์ม และในฟาร์ม

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อก าหนดอย่างต่อเน่ือง น้ัน จ าเป็นจะต้องมีการ

ด าเนินการดังน้ี 

1. เกษตรกรเจ้าของฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุงทุกฟาร์มได้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มโคนม และ

ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงเพื่อปรับปรุงฟาร์มแล้ว เกือบหน่ึงในสามผ่าน

การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ในฟาร์มที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม พบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดในฟาร์มโคนมเพียงไม่กี่ประเด็น และเกือบทั้งหมดสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ ไม่ยาก ดังน้ันเจ้าหน้าที่

หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (Herd Health Unit; HHU) หน่วยดูแลสุขภาพสัตว์ของสหกรณ์โคนม ควร

ท าความเข้าใจถึงสาเหตุที่เกษตรกรไม่จัดการให้เป็นไปตามข้อก าหนดแล้วให้ข้อแนะน าเพื่อการแก้ไขปรับปรุงที่ท า

ได้จริงสอดคล้องกับบริบทของสภาพการเล้ียงโคนมในจังหวัดพัทลุงซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลาง 

แสดงให้เห็นข้อดีถึงผลได้ด้านรายได้ซึ่งสูงกว่าในกลุ่มฟาร์มที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน สร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มอย่างจริงจัง และให้บริการการ

ขอรับรองมาตรฐานฟาร์มที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย   

2. ยังมีฟาร์มที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมส่วนน้อย ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดบางประการ 

เช่น มีจุดวางรองเท้าบู๊ทเพื่อปูองกันโรคเข้าสู่ฟาร์มจากบุคคลอื่น มีภาชนะรองรับขยะหรือภาชนะใส่ขยะที่มีฝาปิด

มิดชิด เป็นต้น ดังน้ัน เจ้าหน้าที่ต้องติดตามประเมิน และให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอในฟาร์มที่ผ่านการรับรอง

มาตรฐานแล้ว เช่นกัน และ ให้ผลตอบแทนสร้างแรงจูงใจ ส าหรับฟาร์มที่มีการปฏิบัติที่ดีและผ่านการตรวจรับรอง

มาตรฐานฟาร์มโคนม เช่น การเพิ่มราคารับซื้อน้ านมดิบ เป็นต้น 

3. แสดงตัวอย่างของฟาร์มโคนมในพื้นที่ที่มีการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้และน าไปใช้

ประโยชน์ รวมทั้งสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหา วิธีการแก้ไข แนวทางในการเล้ียงโคนมให้ประสบความส าเร็จ

ระหว่างเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมและนักวิชาการในพื้นที่ 
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