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และผลผลิตโคนม ศูนยหางฉัตร ไดดําเนินการลงพ้ืนทีเ่พ่ือสํารวจขอมูล ระหวางวันที่ 3 – 25 กุมภาพันธ2557 

ในสวนของ สหกรณโคนมนครลําปาง จํากัด สหกรณโคนมแพร จํากัด บริษัท ยู เอ็ม โภคภัณฑ จํากัด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตลําปาง มหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาเขตแพร ฟารมอิสระ มีฟารม

ที่เขาสํารวจทัง้ส้ิน 52 ฟารม  

การเกบ็ขอมูลในครัง้น้ีไดรับความรวมมือระหวางสํานักงานปศุสัตวเขต 5 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ลําปาง สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร สํานักงานปศุสัตวอําเภอหางฉัตร สหกรณโคนมนครลําปาง จํากัด สหกรณ

โคนมแพร จํากัด บริษัท ยู เอ็ม โภคภัณฑ จํากัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตลําปาง 
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สรุปการดําเนนิงานโครงการหนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Herd Health Unit) 

ของ สหกรณโคนมแพร จํากัด  

โครงการหนวยพฒันาสุขภาพและผลผลติโคนม กรมปศุสตัว (Herd Health Unit) 

เน่ืองจากประเทศไทยเปนพ้ืนที่ท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอสําหรับการเล้ียงโคนม  ในอนาคตจะมีการ

เปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) ซ่ึงอาจกอใหเกิดอุปสรรคตอระบบการเล้ียงโคนมของประเทศ

ไทยอยางมาก โดยผลกระทบจากการเปดการคาเสรีจะทําใหเกษตรกรผูเล้ียงโคนม อาจมีดังน้ี คือ การกําหนด

เง่ือนไขการรับซ้ือนมของตางประเทศโดยใชคุณภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตเปนเง่ือนไขสําคัญ, ดาน

ตนทุนการผลิตนํ้านมมีราคาสูง, ปญหาทางดานสุขภาพสัตวและโรคระบาด, การนําเขานมผงจากตางประเทศ

และการเคล่ือนยายของสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวเขาออกเพ่ิมข้ึน  

การแกไขแตละปญหาที่เกี่ยวของกับผลผลิตนํ้านม และสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ันมี

แนวทางมากมาย จําเปนตองแกไขปญหาจากปจจัยตาง  ๆมากมาย ดังน้ันการแกไขปญหาเฉพาะเพียงดานใด

ดานเดียวอาจจะไมใชวิธีที่ดีนัก กรมปศุสัตวเปนหนวยงานหลักที่สงเสริมการผลิตและดูแลสุขภาพโคนมจึงมี

แผนการจัดต้ัง   หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม  (Herd Health Unit) เพ่ือแกไขปญหาการผลิตนํ้านม

ที่ครบวงจรทุกดานไมวาจะเปนดานสุขภาพ ดานระบบสืบพันธุ ดานอาหาร ดานคุณภาพนํ้านมรวมทั้งระบบ

ขอมูลฟารมโดยศูนยดังกลาวจะอยูต้ังอยูในพ้ืนที่ท่ีมีการเล้ียงโคนมหนาแนน เพ่ือใหสามารถบริการเกษตรกรได

อยางคลองตัว รวดเร็วและใกลชิด สนับสนุนใหการจัดการการเล้ียงโคนมอยางเปนระบบ รวมทั้งเปนศูนย

เผยแพรขอมูลขาวสารโคนมใหเกษตรกร 

การจัดต้ังหนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม  (Herd Health Unit) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการ

สงเสริม ดูแลสุขภาพ ระบบสืบพันธุ คุณภาพผลผลิตตลอดจนการจัดการอาหาร เพ่ือสามารถใหบริการ

เกษตรกรโคนมในพ้ืนที่ที่มีการเล้ียงโคนมหนาแนน ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรโคนม จากการบริหาร

จัดการอาหารสัตวที่ถูกตองเหมาะสม ปองกันและแกไขปญหาระบบสืบพันธุและสุขภาพ และการคัดทิ้งแมโค

ผลผลิตตํ่าหรือมีปญหา ซ่ึงเปนการสรางความแข็งแกรงของอาชีพการเล้ียงโคนม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน

การผลิตนํ้านมรองรับขอกําหนดทางการคาเสรีระหวางประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนํ้านมของเกษตรกร

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยการพัฒนาระบบการจัดการฟารมใหมีประสิทธิภาพ มีการปองกันโรคที่ดี และ

สงผลใหคา somatic cell count ลดลงสูเกณฑมาตรฐาน สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริม ดูแล

สุขภาพและผลผลิตโคนมระหวางภาครัฐ เกษตรกร และสหกรณโคนม  มีระบบการตรวจสอบยอนกลับและ

ฐานขอมูลที่มีการปรับขอมูลเปนปจจุบันและสรางความนาเช่ือถือใหผูบริโภค 

โครงการน้ีไดดําเนินการเกบ็ขอมูลในระหวางวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ 2557 ภายใตความรวมมือ

ระหวาง สํานักงานปศุสัตวเขต 5 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร สหกรณโคนม

แพร จํากัด และมหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาเขตแพร 
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ผลการดําเนนิงานสอบถามขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

ระหวางวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ 2557 

 
 จังหวัดแพรมีพ้ืนที่ในการเล้ียงโคนม ประกอบดวย 2 อําเภอ ดังน้ี อําเภอเมือง และอําเภอรองกวาง  

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 1 แผนทีก่ารเล้ียงโคนมรายอําเภอ ในจังหวัดลําปาง 
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1. สหกรณโคนมแพร จํากัด 

 สหกรณโคนมแพร จํากัด ประกอบดวยฟารมโคนมที่ไดทําการสํารวจขอมูลทั้งหมด 8 ฟารม ในพ้ืนที ่

4 ตําบล ไดแก ตําบลทุงโฮง ตําบลวังธง ตําบลแมยม อําเภอเมือง ตําบลแมทราย อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  

 

 

 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนที่แสดงพ้ืนที่ในการเล้ียงโคนมของสหกรณโคนมแพร จํากัด 
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1.1 ขอมูลครัวเรือน 
1.1.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

 จํานวนฟารมโคนมทั้งหมด 8 ฟารม คิดเปนรอยละ 100   ของฟารมโคนมทัง้หมดในลําปาง 

 ฟารมในสหกรณโคนมแพร จํากัดยังไมไดมาตรฐานฟารมโคนม คิดเปนรอยละ 0   

 เจาของฟารมหรอืผูใหขอมูล มีอายุโดยเฉล่ีย 45.12 ป 

 ประสบการณเล้ียงโคนมโดยเฉล่ีย 10 ป 2 เดือน (นับต้ังแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน ไมรวมชวงที่ไม

เกี่ยวของกบัการเล้ียงโค) 

 พ้ืนฐานการศึกษาของเจาของฟารมพบวา  

เกษตรกรผูเล้ียงโคนมในสหกรณโคนมแพร มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 4 ราย คิดเปน

รอยละ 50 มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี หรือปรญิญาโท) จํานวน 4 รอยละ 50 สวนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รวม 

กศน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม กศน.) ปวช. ปวส.จํานวน 0 ราย คิดเปนรอยละ 0  

จากขอมูลการศึกษาทั้งหมดจบการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเล้ียงโคนม รอยละ 12.5 และ ไม

เกี่ยวของกบัการเล้ียงโคนม รอยละ 87.5  

 

50.00%50.00%

ประถมศึกษา มหาวิทยาลัย
 

 

รูปที่ 3 แผนภูมิวงกลม แสดงพ้ืนฐานการศึกษาของผูใหขอมูล 
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 ขอมูลครัวเรือนของเกษตรกรผูเล้ียงโคนม  

รวมประชากรในครอบครัวของผูเล้ียงโคนมทัง้หมด 31 คน จาก 8 ครัวเรือน 

o เพศชายอายุมากกวา 60 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.23  

o เพศหญิงอายุมากกวา 60 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.23    

o เพศชายอายุระหวาง 18-60 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 32.26   

o เพศหญิงอายุระหวาง 18-60 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 35.48  

o เพศชายอายุนอยกวา 18 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.13  

o เพศหญิงอายุนอยกวา 18 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.67   

1 1
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มากกวา 60 ป 18-60 ป นอยกวา 18 ป

เพศชาย

เพศหญิง

 
รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงจํานวนประชากรในครอบครัวของผูเล้ียงโคนม 

o รวมประชากรเพศชายในครอบครัวที่เล้ียงโคนมทั้งหมด  16 คน  คิดเปนรอยละ 51.61 

ของประชากรท้ังหมดที่เล้ียงโคนม  

o รวมประชากรเพศหญิงในครอบครัวทีเ่ล้ียงโคนมทัง้หมด 15 คน  คิดเปนรอยละ 48.39 

ของประชากรท้ังหมดที่เล้ียงโคนม  

51.61%48.39% เพศชาย

เพศหญิง

 
รูปที่ 5 แผนภูมิวงกลมแสดงประชากรแยกเพศในครอบครัวที่เล้ียงโคนม 
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 เจาของฟารมไดรับมรดกฟารมโคนมทั้งหมด 2 ฟารม คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนเจาของ

ฟารมโคนมทั้งหมด ไมใชรับมรดก จํานวน 6 ฟารม คิดเปนรอยละ 75 

 ฟารมโคนมที่มีผูสืบทอดตอ 

o ฟารมโคนมที่มีผูสืบทอดตอจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 28.57  

o ฟารมโคนมที่ไมมีผูสืบทอดตอจํานวน 0 ราย คิดเปนรอยละ 0  

o ฟารมโคนมที่ไมแนใจวาจะมีผูสืบทอดตอหรือไมจํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 71.43  

(เปนฟารมในการดูแลของมหาวิทยาลัย 1 ฟารม) 

มี

28.57%

ไมมี

0.00%ไมแนใจ

71.43%
 

รูปที่ 6 แผนภูมิวงกลมแสดงผูสืบทอดกจิการฟารมโคนมในสหกรณโคนมแพร จํากัด 

 จํานวนแรงงานในฟารม 

o แรงงานทัง้หมด 18.5 แรงงาน คิดเปนแรงงานชาย 13 แรงงาน คิดเปนรอยละ 70.27

แรงงานหญิง 5.5 แรงงาน คิดเปนรอยละ 29.73 

o แรงงานในครอบครัว 14.5 แรงงาน คิดเปนรอยละ 78.38 จากจํานวนแรงงานทั้งหมด

ในฟารมโคนม 

   - แรงงานชาย 9 แรงงาน คิดเปนรอยละ 62.07  

   - แรงงานหญิง 5.5 แรงงาน คิดเปนรอยละ 37.93  

o ลูกจาง 4 แรงงาน จากจํานวนแรงงานทั้งหมดในฟารมโคนม  

   - แรงงานชาย 4 แรงงาน คิดเปนรอยละ 100  

   - แรงงานหญิง 0 แรงงาน คิดเปนรอยละ 0 

9

5.5

4

0
0

2

4

6

8

10

ครอบครัว ลูกจาง

เพศชาย

เพศหญิง

 

รูปที่ 7 แผนภูมิแทงแสดงจํานวนแรงงานภายในฟารม 
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 การใชที่ดิน 

o พ้ืนที่เล้ียงโครวมกับพ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ จํานวนทัง้ส้ิน 136.7 ไร 

o พ้ืนที่เล้ียงโค (เฉพาะสวนโรงเรือน) ทั้งหมด 17.7 ไร คิดเปนรอยละ 12.95  

o พ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ ทั้งหมด 119 ไร คิดเปนรอยละ 87.05 

87.05%

12.95%

เลี้ยงโค

ปลูกอาหารหยาบ

 
รูปที่ 8 แผนภูมิวงกลมแสดงการใชที่ดิน 

1.2 ขอมูลดานการจัดการฟารมโคนมและผลผลติน้ํานม 
1.2.1 โครงสราง องคประกอบฟารม ส่ิงอํานวยความสะดวก และการจัดการ 

จํานวนโคนมทัง้หมดของสหกรณโคนมแพร 280  ตัว มีจํานวนแมโคใหนมทัง้หมด 105 ตัว คิดเปนรอย

ละ 37.50 จํานวนแมโคแหงนมและต้ังทองทัง้หมด 53 ตัว คิดเปนรอยละ 18.93 จํานวนแมโคแหงนมและไมต้ัง

ทองทัง้หมด 8 ตัว คิดเปนรอยละ 2.86 จํานวนโคสาวทัง้หมด 56 ตัว คิดเปนรอยละ 20.00 จํานวนโคสาวรุน

ทั้งหมด 30 ตัว คิดเปนรอยละ 10.71 จํานวนลูกโคเพศเมียทั้งหมด 20 ตัว คิดเปนรอยละ 7.14 จํานวนลูกโค

เพศผูทั้งหมด 3 ตัว คิดเปนรอยละ 1.07 จํานวนพอโคทัง้หมด 4 ตัว คิดเปนรอยละ 1.43 และโคอื่น  ๆ(โคเพศผู

อายุ 1 ป) ทัง้หมด 1 ตัว คิดเปนรอยละ 0.36 ขอมูลจํานวนโคในฟารมสามารถสรปุเปนตารางได ดังน้ี  

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนโคนมทัง้หมดของสมาชิก สหกรณโคนมแพร จํากัด (สํารวจวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ 2557) 

ประเภทของโค จํานวน(ตัว) รอยละ 

แมโคกําลังแหงนม 105 37.50 

แมโคแหงนมและตั้งทอง   53 18.93 

แมโคแหงนมและไมตั้งทอง   8 2.86 

โคสาว(อายุมากกวา 1 ป ท้ังทองและไมทอง)   56 20.00 

โคสาวรุน(อายุมากกวา 3 เดือน แตนอยกวา 1 ป)   30 10.71 

ลูกโคเพศเมีย(อายุนอยกวา 3 เดือน) 20 7.14 

ลูกโคเพศผู(อายุนอยกวา 3 เดือน) 3 1.07 

พอโค (อายุมากกวา 2 ป) 4 1.43 

อ่ืนๆ 1 0.36 

รวมทั้งหมด 280 100 
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 รูปแบบการเล้ียง 

แหลงนํ้าที่เกษตรกรใชในฟารมสวนใหญมาจาก นํ้าประปา นํ้าบาดาล และบอนํ้าต้ืน/สระนํ้าในฟารม 

ตามลําดับ 

เกษตรกรเล้ียงโคนมทั้งหมด 8 ฟารมที่เปนสมาชิกของ สหกรณโคนมแพร จํากัด มีลักษณะการเล้ียง 2 

รูปแบบ ดังน้ี 

o แบบผูกยืนโรง จํานวน 7 ฟารม คิดเปนรอยละ 87.50 

o ปลอยอสิระและมีทีบั่งแดด จํานวน 1 ฟารม คิดเปนรอยละ 12.50 

87.50%

12.50%

ผูกยืนโรง ปลอยอิสระมีที่บังแดด
 

รูปที่ 9 แผนภูมิแสดงรปูแบบการเล้ียงโคนมในสหกรณโคนมแพร 

 

1.2.2 การจัดการดานอาหาร 

อาหารหยาบหลักท่ีใชในฟารม เรียง 3 อันดับ ไดแก ฟาง ตนขาวโพด และหญาเนเปยร รูซ่ี จัมโบ 

ตามลําดับ    

1.2.3 ผลผลิตนํ้านมและข้ันตอนการปฏบัิติรีดนม 

ปริมาณผลผลิตนํ้านมทั้งหมดของสหกรณโคนมแพร จํากัด 

1.1 ปริมาณผลผลิตนํ้านมทั้งหมด  1,117 กิโลกรัมตอวัน จากโครีด 105 ตัว 

1.2 ปริมาณผลผลิตนํ้านมเฉล่ีย 10.64 กิโลกรมัตอตัวตอวัน 

1.3 เกษตรกรสงขายนมทัง้หมดเฉล่ียวันละ 1,002  กิโลกรมั 

1.4 เกษตรกรใชนํ้านมในฟารมเฉล่ียวันละ 115 กิโลกรัม 

เกษตรกรใชนํ้ายาจุมหัวนมภายหลังการรีดนมเสรจ็จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 100  
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1.2.4 องคประกอบและคุณภาพนํ้านม 

เกษตรกรมีความเขาใจเกี่ยวกบัคุณภาพนํ้านม* หรือไม 

*เรื่องคุณภาพนํ้านม (คุณภาพนํ้านม คือ มาตรฐานของนํ้านมดิบทีจ่ะบงบอกวาเหมาะสมและ

ปลอดภัยตอผูบริโภคหรอืไม ตัวบงช้ีคุณภาพนํ้านมดิบแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 1. เกรดนํ้านม  2. 

ปริมาณเซลลโซมาติก  3. องคประกอบนํ้านม) 

 เขาใจ จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 37.5 

 ไมเขาใจ จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 62.5 

62.50%
37.50%

เขาใจ ไมเขาใจ
 

รูปที่ 10 แผนภูมิวงกลมแสดงความเขาใจในการใหเกรดนํ้านม 

เกษตรกรมีความเขาใจเกี่ยวกบัองคประกอบนํ้านม* หรือไม  

*เรื่ององคประกอบนํ้านม (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณไดกําหนดใหนํ้านมดิบคุณภาพดีควรมีองคประกอบนํ้านม ดังน้ี ไขมัน (Fat) ไมนอยกวารอย

ละ 3.2 ,โปรตีน (Protein) ไมนอยกวารอยละ 2.8 , ธาตุนํ้านมไมรวมไขมัน (Solids Not Fat) ไมนอยกวารอย

ละ 8.25 , ธาตุนํ้านมทั้งหมด (Total solids) ไมนอยกวารอยละ 12 , การตรวจนับจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาว

ในนํ้านมดิบ (Somatic Cell Count) ไมมากกวา 500,000 เซลล / มิลลิลิตร) 

  เขาใจดี จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 25.00 

 เขาใจบาง จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 25.00 

 ไมเขาใจ จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 50.00 

50.00% 25.00%

25.00% เขาใจดี

เขาใจบาง

ไมเขาใจ

 

รูปที่ 11 แผนภูมิแทงแสดงความเขาใจของเกษตรกรเกี่ยวกบัองคประกอบนํ้านม 
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1.3 การดแูลสุขภาพและงานบรกิารสงเสริมการเลี้ยงโคนม 
1.3.1 การดูแลสุขภาพโค  

ฟารมมีโปรแกรมการถายพยาธิเปนประจํา จํานวน 6 ฟารม คิดเปนรอยละ 75.00 และมีการถาย

พยาธิแตไมสมํ่าเสมอจํานวน 2 ฟารม คิดเปนรอยละ 25.00 โดยมีการงดสงนม จํานวน 8 ฟารม คิดเปนรอย

ละ 100  

เกษตรกรทําการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอย โดยฟารมทีท่ําการฉีดในโคทุกตัวทีมี่อายุต้ังแตส่ีเดือน

ข้ึนไป จํานวน 8 ฟารม คิดเปนรอยละ 100 โดยสวนใหญเกษตรกรเปนผูฉีดวัคซีนเอง คิดเปนรอยละ 87.50  

และรองลงมาเปนเจาหนาที่ปศุสัตวเปนผูในการฉีด คิดเปนรอยละ 12.50  วัคซีนการฉีดปองกันโรคปากและ

เทาเปอย สําหรบัโค กระบือ แพะ แกะ เปนวัคซีนไทปโอ เอ และเอเชียวันสเตรนทองถ่ิน มีการผลิตแบบชนิด

ไทปเดียว (Monovalent) ชนิดรวม 2 ไทป (Bivalent) ชนิดรวม 3 ไทป (Trivalent) ฉีดวัคซีนครั้งแรกต้ังแต

อายุ 4 เดือนถึง 6 เดือน ฉีดครั้งที่ 2 หลังจากฉีดครั้งแรก 3 - 4 สัปดาห และฉีดซํ้าทุก 6 เดือน 

วิธีการใช : กอนใชตองเขยาขวดใหวัคซีนเขากันดีทกุครั้ง ขนาดฉีด ตัวละ 2 มล.เขาใตผิวหนัง 

ความคุมโรค สัตวจะมีความคุมโรคหลังจากฉีดวัคซีน 3 - 4 สัปดาห และมีความคุมโรคอยูไดนาน 6 

เดือน  

การเกบ็รกัษา : เก็บในตูเย็นอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส หามเก็บในชองแชแข็ง 

ผูทําการรักษาโคของเกษตรกรเม่ือปวยโดยเบ้ืองตนเกษตรกรเปนผูทีท่ําการรักษาเองเปน

อันดับแรก อันดับ 2 เปนเจาหนาทีป่ศุสัตว อันดับ 3 เปนสัตวแพทยเอกชน  

1.3.2 การจัดการระบบสืบพันธุและระบบบริการผสมเทียม 

วิธีการผสมสําหรบัโคของเกษตรกร คือ การผสมเทียมทั้งหมด รอยละ 100 เกษตรกรจายเงินครัง้ละ 

50-100 บาทตอครั้ง (เหมาจาย)  

ผูทําการผสมเทียมในฟารมเกษตรกรคือ  เจาหนาที่ของรัฐเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 87.50 

เกษตรกรทําเอง (คนในฟารม) คิดเปนรอยละ12.50  

87.50%

12.50%

เจาหนาที่ของรัฐ

เกษตรกรทําเอง

 
 

รูปที่ 12 แผนภูมิวงกลมแสดงผูทําการผสมเทียมในฟารมเกษตรกร 
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1.4 การพัฒนาความรู การฝกอบรมและความตองการการบรกิาร 

ผูที่ใหความรูแกเกษตรกรในการเล้ียงโคนม คือ เกษตรกรเพ่ือนบาน เปนอันดับ 1 อันดับ 2 เปน

เจาหนาที่ภาครัฐ อันดับ 3 เปนมหาวิทยาลัย อันดับสุดทายเปนการศึกษาดวยตัวเอง   

1.5 เกษตรกรคดิวาปญหาหลักที่สําคญัของฟารม 3 อยางคือ 

ปญหาหลักในฟารมเกษตรกรพ้ืนทีส่หกรณโคนมแพร จํากัด เรียงตามลําดับ 3 ลําดับ คือ ปญหาระบบ

สืบพันธุ ขาดแคลนแรงงาน ขาดแคลนอาหารหยาบ และคุณภาพอาหารหยาบไมดี 

ความรู/ขอมูลที่เกษตรกรตองการไดรับจากการอบรมสัมมนา ไดแก การแกไขการผสมติดยาก การจับ

สัดและ การผสมเทียม การจัดการอาหารโค เปนตน 

ความชวยเหลือจากภาครัฐทีเ่กษตรกรตองการ เรียงตามลําดับ ไดแก ดานราคานํ้านมดิบ คิดเปนรอย

ละ 28.58 ดานลดตนทุนการผลิต คิดเปนรอยละ 23.81 ดานแกไขปญหาการผสมติดยาก คิดเปนรอยละ 

19.05 ดานมาตรฐานฟารมและดานปองกันโรคระบาด คิดเปนรอยละ 9.52 ดานพืชอาหารสัตวและดานปจจัย

การผลิต คิดเปนรอยละ 4.76 

28.58%

23.81%19.05%

9.52%

9.52%
4.76% 4.76% ราคาน้ํานมดิบ

ลดตนทุนการผลิต

แกไขผสมติดยาก

มาตราฐานฟารม

ปองกันโรคระบาด

พืชอาหารสัตว

ปจจัยการผลิต
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รูปภาพการปฏบิตัิงานในพืน้ที ่
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