1

คานา
ส านั กพัฒ นาอาหารสั ตว์ กรมปศุสั ต ว์ ได๎จัดทาคูํมือการปฏิ บัติงานส าหรับ หนํว ยบริ การเคลื่ อนที่
เพื่อบริการด๎านอาหารโคนม ประกอบด๎วย 4 องค์กร ได๎แกํ หนํวยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการด๎านอาหารโคนม
(Feed Management Mobile Unit, FMMU) หนํวยพัฒนาสุขภาพและผลิตโคนม (Dairy Herd Health
Unit, DHHU) เกษตรกรผู๎เลี้ย งโคนมและสหกรณ์โคนม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างฟาร์มต๎นแบบ
ในการบริห ารจั ดการด๎านอาหารสั ตว์ เพื่อแก๎ปัญหาคุณภาพน้านมดิบของเกษตรกรที่ต่ากวําคํามาตรฐาน
ที่กาหนดไว๎ ภายใต๎ความรํวมมือของเครือขํายที่ประกอบด๎วย 4 องค์กรดังกลําว การทางานที่มีความเชื่อมโยง
ติดตํอสื่อสาร การให๎ ความชํวยเหลื อซึ่งกัน และกัน นาไปสูํ การสร๎างความเข๎มแข็งในการทางานซึ่งคาดวํา
จะสามารถแก๎ปัญหาดังกลําวได๎อยํางยั่งยืน
คูํมือการปฏิบัติงานหนํวยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการด๎านอาหารโคนม จัดทาขึ้นเพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่
FMMU และเจ๎าหน๎าที่ DHHU ใช๎เป็นคูํมือในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อกาหนดแนวทางในการแก๎ปัญหา
ดังกลําวให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแก๎ปัญหาการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรได๎อยํางมีประสิทธิภาพตํอไป

คณะทางาน
10 สิงหาคม 2558

2

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตและคุณภาพน้านมของโค
1. กระบวนการสังเคราะห์น้านม
2. การจัดสัดสํวนอาหารหยาบตํออาหารข๎น

3
3
4-5

บทที่ 2 แนวทางแก้ปัญหาคุณภาพน้านมดิบของเกษตรกรต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
1. การสร๎างหนํวยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการด๎านอาหารโคนม(FMMU)
2. การสร๎างเครือขําย
3. การสร๎างฟาร์มต๎นแบบ
4. กรณีศึกษาการแก๎ปัญหาคุณภาพน้านมดิบของฟาร์มเกษตรกรที่ไมํผํานเกณฑ์มาตรฐาน

6
6-12
13-20
21-22
23-27

ภาคผนวก
1. วิธีการสุํมเก็บตัวอยํางอาหารสัตว์
2. คุณคําทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์
3. การแปรผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้านมดิบ
4. แบบสัมภาษณ์เกษตรกร
5. คาสั่งแตํงตั้งคณะทางานออกหนํวยบริการด๎านอาหารโคนม

29-33
34-36
37-40
41-44
45

3

บทที่ 1
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตและคุณภาพน้านมของโค
1. กระบวนการสังเคราะห์น้านม
สารตั้ง ต๎ น ที่เ ป็ น องค์ ป ระกอบของน้ านมทุ กชนิ ด มาจากเลื อดถู ก นาเข๎า สูํ ข องเหลวระหวํ า งเซลล์
ซึ่งอยูํระหวํางเส๎นเลือดฝอยและเนื้อเยื่อเซลล์เต๎านม ภายในเซลล์จะมีสารตั้งต๎นอยูํ 5 ชนิด คือ amino acid,
sugar, salt, milk fat และ protein โดยมีกรดอะมิโนสาหรับสังเคราะห์เป็นโปรตีนในน้านม กลูโคสสาหรับ
สังเคราะห์น้าตาลในน้านม กรดไขมันและกลีเซอรอลสาหรับสังเคราะห์เป็นไขมันในน้านม เป็นต๎น
1.1 การสังเคราะห์น้าตาลแล็กโทส
แล็กโทส (Lactose synthesis) เป็นน้าตาลสองโมเลกุลที่พบในน้านมเกิดจาก 1 โมเลกุล
ของ glucose รวมกับ 1 โมเลกุล galactose ทาให๎ได๎เป็น lactose อัตราการสังเคราะห์ขึ้นกับโปรตีนเฉพาะ
ชื่อ α-lactalbumin ที่เป็นองค์ประกอบของ lactose synthase ดังนั้นอัตราการสังเคราะห์ lactose
จะมีความสั มพัน ธ์กับ เอนไซม์ lactose synthase และจะมีโ ครงสร๎างของ α-lactalbumin (ซึ่งเป็น
สํ ว นประกอบของโปรตี น ) ประกอบอยูํ การปลํ อ ยให๎ แ มํ โ คขาดสารอาหารประเภทโปรตี น จึ ง มี ผ ลตํ อ
การสังเคราะห์ lactose ด๎วย นอกเหนือจากการขาดพลังงาน ซึ่งมีสํวนโดยตรงตํอปริมาณ glucose ในเลือด
1.2 การสังเคราะห์โปรตีนในน้านม
การสังเคราะห์โปรตีนน้านมจะเกิดในเซลล์เชํนเดียวกับการสังเคราะห์ lactose โปรตีนนมมีต๎นกาเนิด
มาจากกรดอะมิโน (free amino acids) ในเลือดหลายชนิด โดยรํางกายจะนาเอากรดอะมิโนในเลือด
มาเป็นสารตั้งต๎นสังเคราะห์เป็นโปรตีนนม ดังนั้นในอาหารโคนมจะต๎องมีสารอาหารประเภทโปรตีนเพียงพอตํอ
ความต๎องการของโคนมในแตํละชํวงของการให๎นม
1.3 การสร้างไขมันในน้านม
ไขมันน้านมเรามักเรียกเฉพาะวํา milk fat หรือ butter fat ซึ่งไขมันมีลักษณะเฉพาะคือเป็น ไตรกลีเซอไรด์ผสม (mix triglycerides) มีในสัดสํวน 97-98 เปอร์เซ็นต์ ของไขมันทั้งหมด ที่เหลือจะเป็น lipid
ที่อยูํในรูป phospholipids (2-3 เปอร์เซ็นต์)
การสังเคราะห์ไขมันในน้านม สารตั้งต๎นที่ใช๎ในการสังเคราะห์มาจาก 2 แหลํง
1.3.1 จากอาหารหยาบที่ โ คได๎ รั บ โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง โคต๎ อ งได๎ รั บ อาหารหยาบที่ มี เ ยื่ อ ใยซึ่ ง
ประกอบด๎วย cellulose และ hemicelluloses จะถูกยํอยโดยจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักให๎เป็นกรดไขมันระเหย
งําย (Volatile fatty acid, VFA) ถ๎าโคได๎รับอาหารหยาบคุณภาพดี ปริมาณของ acetic acid จะผลิตได๎
มากกวํา propionic acid และ butyric acid ซึ่ง acetic acid จะเป็นสารตั้งต๎นในการสังเคราะห์ไขมันในน้านม
1.3.2 จากไขมันโดยตรงที่มาจากอาหาร หรือมาจากที่จุลินทรีย์สร๎างขึ้น ซึ่งจะถูกดูดซึมที่ลาไส๎ในรูป
triglyceride จากนั้นจะถูก hydrolyze ที่ผนังเส๎นเลือดฝอยกลายเป็น Fatty acid, glycerol และ
monoacylglycerol นอกจากนั้นรํางกายโคสามารถสลายเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) เผาผลาญให๎ได๎เป็น
free fatty acid ซึ่งเป็นสารตั้งต๎นในการสังเคราะห์ไขมันในน้านม
การสังเคราะห์ของ fatty acid และ glycerol เกิดภายในเซลล์ จากการรวมตัวของ fatty acid
3 โมเลกุลกับ glycerol 1 โมเลกุล กลายเป็น triglyceride และ triglyceride จะรวมกันเป็นอณูเล็กๆ
ที่เรียกวํา fat globule ซึ่งเป็นไขมันในน้านม
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2. การจัดสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น
การจั ด สั ด สํ ว นของอาหารหยาบตํ อ อาหารข๎ น ให๎ เ หมาะสมกั บ โคนม เพื่ อ ให๎ โ คนมได๎ รั บ โภชนะ
ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของโคนมนั้น เป็นสิ่งที่ต๎องพิจารณาในการจัดการด๎านอาหารสามารถนาไปสูํ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้านม การให๎ผลผลิตน้านมที่ดีของโคนมนั้น นอกจากต๎องมีพันธุกรรมที่ดีแล๎ว
การจั ด การฟาร์ ม ที่ ดี การเลื อ กใช๎ อ าหารหยาบรํ ว มกั บ อาหารข๎ น และสั ด สํ วนระหวํ า งอาหารหยาบ
และอาหารข๎นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญตํอความสาเร็จของการเลี้ยงโคนม พบวําการให๎ผลผลิตน้านม
ของโคนมมีค วามสั มพัน ธ์กั บ สั ดสํ ว นของอาหารหยาบตํออาหารข๎ นในสู ตรอาหาร และระดับเยื่อใย NDF
กลําวคือ สูตรอาหารที่โคนมได๎รับมีสัดสํวนของอาหารหยาบสูง ปริมาณผลผลิตน้านมจะลดลงเชํนเดียวกัน
ถ๎าระดับเยื่อใย NDF ในสูตรอาหารสูง ก็มีผลให๎ผลผลิตน้านมลดลงเชํนเดียวกัน
การเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ในสูตรอาหารโครีดนมควรจะมีสัดสํวนของอาหารหยาบตํออาหารข๎น
เทํ า ใดจึ ง จะเหมาะสม ซึ่ ง เป็ น ค าถามที่ ย ากที่ จ ะชี้ ชั ด วํ า สั ด สํ ว นของอาหารหยาบตํ อ อาหารข๎ น เทํ า ใด
จึงจะเหมาะสม เนื่องจากมีปัจจัยตํางๆ เข๎ามาเกี่ยวข๎องอีกมาก เชํน ชนิดและคุณภาพของอาหารหยาบ วิธีการ
ให๎ อ าหารระดั บ โปรตี น และพลั ง งานในสู ต รอาหาร ระยะการให๎ ผ ลผลิ ต รวมทั้ ง พั น ธุ ก รรมของโคนม
ถ๎าหากพิจาณาที่ระดับผลผลิตน้านม 15 กิโลกรัมตํอวันเป็นหลัก ถ๎าเกษตรกรต๎องการผลผลิตน้านมที่มากกวํา
15 กิโลกรัม ขึ้นไป สูตรอาหารสาหรับโครีดนม ควรมีสัดสํวนของอาหารหยาบตํออาหารข๎น ที่ 30 ตํอ 70
กลําวคือถ๎าโคนมกินอาหารได๎ 15 กิโลกรัม น้าหนักแห๎งตํอวัน เกษตรกรควรให๎อาหารหยาบ 4.5 กิโลกรัม
น้าหนักแห๎งตํอวัน และอาหารข๎นอีก 10.5 กิโลกรัม น้าหนักแห๎งตํอวัน ในขณะที่เยื่อใย NDF ในสูตรอาหาร
สาหรับโครีดนมที่ต๎องการให๎ผลผลิตมากกวํา 15 กิโลกรัมตํอวัน ควรมีคําไมํเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได๎วํา
สัดสํวนของอาหารหยาบตํออาหารข๎นมีสํวนสัมพันธ์ที่ใกล๎ชิดกันกับระดับเยื่อใย NDF ในสูตรอาหาร
จากข๎อมูลที่ได๎นี้ เมื่อนามาประยุกต์กับการให๎อาหารโคนมในประเทศไทยที่คุณภาพของอาหารหยาบ
คํอนข๎างต่า กลํ าวคือ หญ๎าสด ถั่ว สด ข๎าวโพดหมัก เป็นต๎น สํ ว นใหญํมีเยื่อใย NDF อยูํระหวําง 65-75
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ฟางข๎าว หญ๎าแห๎ง และวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรอื่นๆ เชํน ซังข๎าวโพด เปลือกถั่วเหลือง
เป็นต๎น มีเยื่อใย NDF ที่คํอนข๎างสูงอยูํระหวําง 75-85 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในการให๎อาหารสาหรับโคนมที่เลี้ยง
ในประเทศไทย สามารถสรุปถึงระดับเยื่อใย NDF และสัดสํวนอาหารหยาบตํออาหารข๎นตํอการให๎ผลผลิต
น้านมได๎ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับเยื่อใย NDF และสัดสํวนอาหารหยาบตํออาหารข๎นสาหรับโครีดนมที่ให๎ผลผลิตระดับตํางๆ
ผลผลิตน้านม
(กก./ตัว/วัน)

ระดับเยื่อใย NDF
ทั้งหมดในสูตรอาหาร
(%)

สัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้น
อาหารที่มีเยื่อใย NDF
สูง (75-85 %)

อาหารที่มีเยื่อใย NDF
ต่า (65-75 %)

มากกว่า 20 กก.ต่อวัน

25-30

25:75

30:70

15-20 กก.ต่อวัน

30-35

30:70

35:65

มากกวํา 35

35:65

40:60

น้อยกว่า 15 กก.ต่อวัน
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จะเห็นได๎วําสัดสํวนอาหารหยาบตํออาหารข๎นนั้น ขึ้นอยูํกับผลผลิตน้านม ระดับเยื่อใย NDF ทั้งหมด
ในสูตรอาหาร และคุณภาพของอาหารหยาบเป็นสาคัญ เชํน ถ๎าเกษตรกรต๎องการใช๎ฟางข๎าวเป็นแหลํงอาหาร
หยาบในสูตรอาหารสาหรับโครีดนม 15-20 กิโลกรัมตํอตัวตํอวัน สัดสํวนอาหารหยาบตํออาหารข๎นควรอยูํ
ที่ 30:70 แตํถ๎าเกษตรกรใช๎หญ๎าสดหรือข๎าวโพดหมักเป็นแหลํงอาหารหยาบ สัดสํวนของอาหารหยาบตํอ
อาหารข๎นควรอยูํที่ 35:65
กรณีที่ใช๎อาหารหยาบคุณภาพดี คือมีเยื่อใย NDF ต่า เลี้ยงโคนมมีคาแนะนาการจัดสัดสํวนอาหาร
หยาบตํออาหารข๎น roughage : concentrate ratio (คิดเป็นน้าหนักแห๎ง) หรือที่นิยมเรียกวํา R:C ratio
ตามเกณฑ์ปกติ R:C ratio ควรอยูํที่ 40:60 ถึง 60:40 เชํน
กลุ่มโค
กลุํมที่ 1 โคให๎นมชํวงแรก (ให๎ผลผลิตสูง)

R:C ratio
40 : 60

กลุํมที่ 2 โคให๎นมปานกลาง (ระยะกลางการให๎นม)

50 : 50

กลุํมที่ 3 โคให๎นมน๎อย (โคทั่วไป, ระยะปลายการให๎นม)

60 : 40

ตัวอย่าง การตรวจสอบการจัดการให๎อาหารอยํางครําวๆ ในการให๎อาหารโคนม วําสัดสํวนอาหารหยาบตํอ
อาหารข๎นอยูํในเกณฑ์ที่กาหนดหรือไมํ เชํน ให๎โคนมกินหญ๎าสด 25 กิโลกรัม/ตัว/วัน (หญ๎าสดมีน้าหนักแห๎ง
20 %) และให๎กินอาหารข๎น 7 กิโลกรัม/ตัว/วัน (อาหารข๎นมีน้าหนักแห๎ง 90 %)
ดังนั้น โคนมได๎รับหญ๎าในรูปแห๎ง = 25 x 0.2 = 5 กิโลกรัม/ตัว/วัน
โคนมได๎รับอาหารข๎นในรูปแห๎ง = 7 x 0.9 = 6.3 กิโลกรัม/ตัว/วัน
เพราะฉะนั้น R:C ratio = 5 : 6.3 หรือ = 44.2 : 55.7
สรุป การให๎อาหารโคนมครั้งนี้มีการจัดสัดสํวนอาหารหยาบและอาหารอยูํในเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งคาด
วําคุณภาพของน้านมที่ได๎นําจะอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนั้ น จะเห็ น ได๎วําการเลี้ ย งโคนมจะต๎องมีการให๎ อาหารหยาบคุณภาพดีและเสริมด๎ว ยอาหารข๎น
อยํางได๎สัดสํวนทั้งปริมาณและคุณภาพควบคูํกันไปกับการจัดการอาหารที่ถูกต๎องและเหมาะสม จะได๎ผลผลิต
น้านมตามศักยภาพของโคและได๎น้านมที่มีคุณภาพ ผํานเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ด๎านไขมันในน้านมต่า และสํงผลให๎ต๎นทุนการผลิตน้านมหรือการเลี้ยงโคนมลดลง

6

บทที่ 2
แนวทางแก้ปัญหาคุณภาพน้านมดิบของเกษตรกรต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
1. โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการด้านอาหารโคนม (FMMU)
จากข๎อมูลปี 2557 มีเกษตรกรจานวน 16,634 ราย เลี้ยงโคนมจานวน 508,548 ตัว (เฉลี่ยเกษตรกร
เลี้ยงโคนม 30 ตัวตํอราย) มีโคนมเพศเมีย 495,691 ตัว ประกอบด๎วยแมํโครีดนม 212,600 ตัว แมํโคแห๎งนม
50,942 ตัว ที่เหลือเป็นลูกโคแรกเกิดถึงตั้งท๎องครั้งแรก 232,149 ตัว สามารถผลิตน้านมดิบได๎ประมาณ
2,500–3,000 ตันตํอวัน การเลี้ยงโคนมมีการเลี้ยงกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีการเลี้ยงกันมากที่สุด
ในเขตภาคกลาง 310,242 ตัว รองลงมาเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต๎ เทํากับ
120,116 73,973 และ 4,217 ตัว ตามลาดับ (กรมปศุสัตว์, 2557)
การเลี้ ย งโคนมถื อ วํ า เป็ น อาชี พ ที่ ส าคั ญ ของเกษตรกรไทย ท าให๎ เ กษตรกรมี ร ายได๎ ที่ มั่ น คง
และสม่าเสมอ แตํในสถานการณ์การเลี้ยงโคนมในปัจจุบันของเกษตรกร ยังประสบปัญหาและข๎อจากัดหลาย
ประการ เชํน ปัญหาหนี้สิน เนื่องจากต๎องกู๎เงินมาลงทุน การจัดการฟาร์มที่ยังไมํเหมาะสม ข๎อจากัดเรื่อง
การพัฒ นาภูมิปั ญญาของชาวบ๎านด๎านการเลี้ ยงโคนม การขาดทักษะในการผสมพันธุ์โ คนม ยังต๎องพึ่งพา
เจ๎าหน๎าที่ ขณะเดียวกันเกษตรกรยังประสบปัญหาอื่นๆ อีก เชํน ต๎นทุนการเลี้ยงโคนมสูงขึ้นเป็นลาดับตลอดมา
สํว นใหญํเป็ น ต๎น ทุนจากอาหารเป็ น หลัก ที่ทาให๎ต๎นทุนการเลี้ ยงโคนมสู งขึ้น ผลผลิ ตน้านมที่ผ ลิตได๎ตํอตัว
ยังอยูํ ในระดับ ต่า กลํ าวคือ แมํโ คให๎ นมเพียง 10-11 กิโลกรัมตํอตัว ตํอวัน นอกจากนี้คุณภาพน้านมดิบ
โดยรวมมีคุณภาพลดลง เมื่อเทียบกับคุณภาพน้านมดิบในอดีต ทาให๎ผู๎เลี้ยงโคนมถูกตัดราคาจากการที่คุณภาพ
น้านมดิบไมํได๎มาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพน้านมดิบ เป็นการตรวจสอบเพื่อการรับซื้อ และกาหนดราคา
รับ ซื้อน้ านมดิบ มีการตรวจสอบด๎านคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี และการตรวจสอบด๎านจุลิ นทรีย์
โดยคุ ณ ภาพน้ านมดิ บ ตามมาตรฐาน มกอช. ก าหนดให๎ อ งค์ ป ระกอบของน้ านมต๎ อ งมี ไ ขมั น ไมํ น๎ อ ยกวํ า
3.5 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนไมํน๎อยกวํา 2.8 เปอร์เซ็นต์ น้าตาลแลคโตส ไมํน๎อยกวํา 4.5 เปอร์เซ็นต์ ของแข็ง
ในน้านมไมํรวมไขมันนม (solid not fat) ไมํน๎อยกวํา 8.25 เปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมด (total solid)
ไมํน๎ อยกวํา 12 เปอร์ เ ซ็น ต์ และจ านวนเซลล์ เม็ดเลื อดขาวในน้านมดิบ (somatic cell count)
ไมํเกิน 500,000 เซลล์ตํอน้านม 1 มิลลิลิตร สํวนประกอบตํางๆ ในน้านม จะมีคําสูงหรือต่า ขึ้นอยูํกับปัจจัย
หลายๆ ด๎ าน เชํ น พัน ธุ์ โ คนม ฤดู ก าล ระยะเวลาให๎ น ม อายุข องโคนม สุ ข ภาพของโคนม วิธี ก ารรี ด นม
และขึ้นอยูํกับอาหารที่ใช๎เลี้ยงโคนม
จากข๎อมูล ของหนํ ว ยพัฒนาสุ ขภาพและผลผลิ ตน้านม ณ เดือนมิถุนายน 2558 พบวําในปัจจุบัน
คุณภาพน้านมดิบของเกษตรกรหลายๆ ฟาร์มยังไมํผํานเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เปอร์เซ็นต์ของแข็ง
ทั้งหมด (total solid) ต่ากวํา 12 มีจานวนถึง 47.03 เปอร์เซ็นต์ จาก 35 สหกรณ์ ทาให๎ผู๎เลี้ยงโคนม
ถู ก ตั ด ราคาน้ านมดิ บ สํ ง ผลกระทบตํ อ เกษตรกร และโรงงานแปรรู ป น้ านมดิ บ เพื่ อ แก๎ ปั ญ หาดั ง กลํ า ว
สานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ จึงได๎จัดหนํวยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อบริการให๎คาแนะนาด๎านการจัดการ
ให๎อาหารโคนมในฟาร์มเกษตรกรที่มีปัญหาเปอร์เซ็นต์ ของแข็งทั้งหมด (total solid) ต่ากวํา 12 เพื่อให๎
คุณภาพน้านมดิบของเกษตรกรผํานเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อสร๎างรูปแบบวิธีการดาเนินการ ในการแก๎ปัญหา
ดังกลําว และสร๎างฟาร์มต๎นแบบการจัดการด๎านอาหารสัตว์เพื่อแก๎ปัญหาคุณภาพน้านมดิบของเกษตรกรตํอไป
ซึ่งหลังจากโครงการสิ้นสุดแล๎วจะได๎ขยายผลรูปแบบวิธีการดาเนินการ และฟาร์มต๎นแบบ ให๎แกํเกษตรกรราย
อื่นๆ ตํอไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อหารูปแบบและวิธีดาเนินการในการจัดหนํวยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการด๎านอาหารโคนม ให๎แกํ
เกษตรกร ในการแก๎ปั ญหาคุณภาพน้านมดิบในกรณีน้านมดิบของเกษตรกร มีเปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมด
(total solid) ต่ากวํา 12
2. เพื่อสร๎างฟาร์มต๎นแบบ ในการบริหารจัดการด๎านอาหารสัตว์เพื่อให๎น้านมดิบของเกษตรกรผําน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว๎ โดยมีเปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมด (total solid) ไมํน๎อยกวํา 12
วิธีดาเนินการ
1. การสร้างหน่วย FMMU (Feed management mobile unit)
1.1 จัดตั้งหนํวย FMMU จานวน 9 หนํวย ซึ่งแตํละหนํวยประกอบด๎วย นักวิชาการสัตวบาล
จานวน 2 คน เจ๎าพนักงานสัตวบาลจานวน 1 คน และ นักวิทยาศาสตร์จานวน 1 คน เพื่อคอยชํวยเหลือ
เกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (เอกสารแนบ 1และ 2)
1.2 จัดประชุมชี้แจงเจ๎ าหน๎าที่ของสานักพัฒนาอาหารสัตว์ ที่รับผิดชอบหนํวย FMMU
ให๎เข๎าใจถึงแนวทางในการทางาน และวิธีการปฏิบัติในการแก๎ปัญหาด๎านคุณภาพน้าดิบไมํผํานเกณฑ์มาตรฐาน
(เปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมด (total solid) ต่ากวํา 12) โดยวิธีการจัดสัดสํวนอาหารหยาบและอาหารข๎น
ให๎ เหมาะสม ตลอดจนวิธี การในการสร๎ างฟาร์ม ต๎น แบบในการแก๎ ปัญ หาคุณ ภาพน้ านมดิ บให๎ ผํ านเกณฑ์
มาตรฐาน

2. การสร้างเครือข่าย
เพื่อให๎การแก๎ไขปัญหาคุณภาพน้านมดิบของเกษตรกรต่ากวําเกณฑ์มาตรฐาน จาเป็นต๎องอาศัยการ
รวมกันเป็นเครือขํายของแตํละองค์กรและรํวมกันทางานในบทบาทหน๎าที่ที่มีความชานาญ ซึ่ง ประกอบด๎วย 4
องค์กรหลัก ดังนี้
2.1 หนํวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit, DHHU)
2.2 หนํวยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการด๎านอาหารโคนม Feed Management Mobile
Unit,FMMU)
2.3 เกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนม
2.4 สหกรณ์โคนม

3. การสร้างฟาร์มต้นแบบ
เพื่อเป็นฟาร์มต๎นแบบในการสํงเสริมและถํายทอดเทคโนโลยีด๎านอาหารสัตว์ที่เหมาะสมไปสูํเกษตรกร
รายอื่นๆ เชํน การจัดสํวนอาหารหยาบตํออาหารข๎น การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ การผสมอาหารข๎นใช๎เอง
การใช๎อาหารผสมเสร็จเลี้ยงโคนม เป็นต๎น
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4. แนวทางการทางานในพื้นที่
4.1 จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ รํวมกับหนํวย DHHU จานวน 35 หนํวย
4.2 ประสานงานกับสหกรณ์/ศูนย์รวมนม ในความดูแลของหนํวย DHHU เพื่อหาข๎อมูล
คุณภาพน้านมรายฟาร์มถังรวม เพื่อนาข๎อมูลมาวิเคราะห์ปัญหารํวมกับหนํวย DHHU
4.3 ศึกษาสภาพฟาร์มเบื้องต๎น รํวมกับ DHHU เพื่อหาข๎อมูลเบื้องต๎น เชํน ชนิดและปริมาณ
อาหารหยาบ และอาหารข๎น ที่เกษตรกรนามาใช๎เลี้ยงโคนมในรอบปี ปริมาณการกินได๎ของโคนมทั้งอาหาร
หยาบและอาหารข๎นในแตํละวัน สุํมเก็บตัวอยํางวัตถุดิบอาหารสัตว์มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
4.4 นาข๎อมูลที่ได๎จากข๎อ 1.2 และ 1.3 มาวิเคราะห์ปัญหารํวมกันกับเจ๎าหน๎าที่ของหนํวย
DHHU เพื่อกาหนดแนวทางในการแก๎ปัญหาด๎านอาหารสัตว์ให๎แกํเกษตรกรตํอไป
4.5 คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรจานวน 1-2 ฟาร์ม/สหกรณ์ ที่น้านมดิบมีเปอร์เซ็นต์ของแข็ง
ทั้งหมด (total solid) ต่ากวํา 12 โดยเกษตรกรที่คัดเลือกต๎องมีลักษณะผู๎นายอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความ
พร๎อมในการสร๎างเป็นฟาร์มต๎นแบบ และต๎องมีทักษะในการถํายทอดองค์ความรู๎ให๎แกํเกษตรกรรายอื่นๆ ได๎
4.6 ดาเนินการชี้แจงให๎เกษตรกรเข๎าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีดาเนินการจัดการ
ด๎านอาหาร โดยการจัดสัดสํวนอาหารหยาบและอาหารข๎นให๎เหมาะสม ให๎มีคุณคําทางอาหารเพียงพอตํอการ
เจริญเติบโต และให๎ผลผลิตน้านม ตลอดจนได๎น้านมที่มีคุณภาพผํานเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว๎
4.7 เกษตรกรดาเนินการปรับรูปแบบการให๎อาหารหยาบและอาหารข๎น ตามคาแนะนา
ของเจ๎าหน๎าที่ เพื่อใช๎เลี้ยงโคนมในฟาร์มของตัวเอง ระหวํางดาเนินการมีการเก็บตัวอยํางน้านมดิบรายฟาร์ม
ในวันที่ 7, 14, 21, 28 วัน (หลังจากนั้นเก็บทุก 1 เดือนตามปกติ) โดยเจ๎าหน๎าที่ของหนํวย DHHU และระหวําง
ดาเนินการมีการติดตาม เป็นระยะๆ โดยเฉพาะชํวงที่มีการเปลี่ยนชนิดของอาหารหยาบ เจ๎าหน๎าที่ของหนํวย
DHHU จะต๎องเก็บตัวอยํางอาหารหยาบเพื่อสํงวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ของหนํวย
FMMU จัดสัดสํวนอาหารใหมํ และแนะนาให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ ของหนํวย DHHU เพื่อถํายทอดให๎แกํเกษตรกรผู๎
เลี้ยงโคนมตํอไป
4.8 หลังจากโครงการสิ้นสุดลง นัดประชุมกลุํมเกษตรกรที่มีปัญหาด๎านคุณภาพน้าดิบไมํผําน
เกณฑ์มาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมด (total solid) ต่ากวํา 12) เพื่อมาประชุมรํวมกัน เพื่ออภิปรายผล
ถึงผลดีของการจัดการอาหารโคนม ตามคาแนะนาของเจ๎าหน๎าที่ แล๎วสํงผลกระทบอยํางไรตํอผลผลิตน้านม
และคุณภาพน้านมดิบของเกษตรกร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคตํางๆ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให๎อาหารใหมํ
4.9 ให๎ ห นํ ว ย DHHU นารูปแบบและเทคโนโลยีที่ ได๎จากฟาร์มต๎ นแบบไปขยายผล
ให๎แกํเกษตรกรฟาร์มอื่นๆ ที่มีปัญหาด๎านคุณภาพน้านม
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สถานที่ดาเนินการ
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ในการปฏิบัติงานของหนํวย DHHU และ FMMU
ชื่อหน่วย
เขต จังหวัด
ชื่อศูนย์ฯ/สถานีฯ
สหกรณ์/ศูนย์รวมนม
DHHU
1
ลพบุรี
พัฒนานิคม ศูนย์ฯชัยนาท
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค พัฒนานิคมจากัด

สระบุรี

ลาสนธิ

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค กนช.หนองรี จากัด

ชัยบาดาล

สหกรณ์โคนมชัยบาดาล จากัด

ไทยมิลค์

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จากัด

หินซ๎อน

สหกรณ์โคนมหินซ๎อน จากัด

ทีเค

บริษัทเทียนขา แดรี่ คอร์เปอร์เรชั่น จากัด

2

สระแก๎ว

สระแก๎ว

ศูนย์ฯสระแก๎ว

สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด

3

ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

ศูนย์ฯนครราชสีมา

สหกรณ์โคนมเทพสถิต จากัด

นครราชสีมา

พิมาย

4

5

สหกรณ์โคนมพิมาย จากัด

ปากชํอง

กลุํมผู๎เลี้ยงโคนมหนองสาหรําย จากัด

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

สุรินทร์

สุรินทร์

สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จากัด
ศูนย์รวมน้านมดิบภูํชมชื่น
สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จากัด

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จากัด

ขอนแกํน

ขอนแกํน

อุดรธานี

ศรีธาตุ

สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จากัด

สกลนคร

สกลนคร

เชียงใหมํ

ป่าตึง

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จากัด
สหกรณ์โคนมภูพาน จากัด
สหกรณ์โคนมสันกาแพง จากัด
(ป่าตึง-ห๎วยหม๎อ)
สหกรณ์โคนมเชียงใหมํ จากัด (ศ.สารภี)
บริษัทเชียงใหมํเฟรชมิลค์ จากัด (ศ.สารภี)
สหกรณ์โคนมผาตั้ง จากัด
สหกรณ์โคนมแมํโจ๎ จากัด
สหกรณ์โคนมแมํออน จากัด
บริษัท ทีเค แดรี่โกลด์ จากัด(ศ.สันกาแพง)
สหกรณ์โคนมเชียงใหมํ จากัด (ศ.สันป่าตอง)
สหกรณ์โคนมแมํวาง จากัด
บริษัทเชียงใหมํเฟรชมิลค์ จากัด (ศ.สันป่าตอง)
บริษัท ทีเค แดรี่โกลด์ จากัด (ศ.สันป่าตอง)

สันป่าตอง

ศูนย์ฯขอนแกํน

ศูนย์ฯลาปาง

สหกรณ์โคนมขอนแกํน จากัด
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เขต

จังหวัด

ชื่อหน่วย
DHHU

6

เชียงราย

เทิง

ชื่อศูนย์ฯ/สถานีฯ

ลาพูน

แมํทา

ลาปาง

ห๎างฉัตร

สุโขทัย

อสค.

นครสวรรค์

ตากฟ้า

เพชรบูรณ์

ศรีเทพ

สหกรณ์โคนมต๎าสันทรายงาม จากัด
สหกรณ์โคนมเชียงราย จากัด (ศ.พญาเม็งราย)
สหกรณ์โคนมแมํลาว จากัด
สหกรณ์โคนมเชียงราย จากัด (ศ.เมือง/พาน/โรงงาน)
สหกรณ์โคนมลาพูน จากัด
บริษัทเชียงใหมํเฟรชมิลค์ จากัด (ศ.แมํทา)
บริษัท ทีเค แดรี่โกลด์ จากัด (ศ.แมํทา)
สหกรณ์โคนมนครลาปาง จากัด
สหกรณ์โคนมแพรํ จากัด
บจก.ยูเอ็มโภคภัณฑ์
องค์การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย
ภาคเหนือตอนลําง
สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จากัด
สหกรณ์โคนมตากฟ้า จากัด
สหกรณ์โคนมศรีเทพ จากัด

หลํมสัก

สหกรณ์โคนมหลํมสัก จากัด

แมํลาว

7

8

ราชบุรี

ราชบุรี1

ศูนย์ฯเพชรบูรณ์

ศูนย์ฯเพชรบุรี

ราชบุรี2
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สหกรณ์/ศูนย์รวมนม

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

นครปฐม

นครปฐม

เพชรบุรี

เพชรบุรี

ประจวบฯ

ประจวบฯ

ชุมพร

ชุมพร

พัทลุง

พัทลุง

รวม 25 จังหวัด

34 หน่วย

สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จากัด
(เขาขลุง/ห๎วยกระบอก)
กลุํมผู๎เลี้ยงโคนมดาเนินสะดวก
สหกรณ์โคนมซอนต๎าจอมบึง
ห๎างหุ๎นสํวนจากัด สํงเสริมกิจการโคนมกาญจบุรี
(หนองลาน)
สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
สหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ สหกรณ์โคนมชะอา-ห๎วย
ทราย จากัด (สามพระยา)
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อําวน๎อย จากัด

ศูนย์ฯสุราษฎร์ธานี สหกรณ์โคนมชุมพร จากัด
กลุํมวิสาหกิจผู๎เลี้ยงโคนมชุมโค
สหกรณ์โคนมพัทลุง จากัด
8 หน่วย

55 สหกรณ์/ศูนย์ฯ
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เป้าหมายดาเนินการ
สร๎างฟาร์มต๎นแบบด๎านการจัดการด๎านอาหารสัตว์ เพื่อแก๎ปัญหาคุณภาพน้านมดิบของเกษตรกร
(เปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมด (total solid) ต่ากวํา 12) จานวน 55 สหกรณ์ๆ ละ 2 ฟาร์ม รวม 110 ฟาร์ม
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 (1 ปี)

งบประมาณ
รายการ
1. งบบุคลากร

จานวนเงิน (บาท)
-

2. งบดาเนินงาน
2.1 คําตอบแทน

-

2.2 คําใช๎สอย
- คําเบี้ยเลี้ยงจานวน 32 คน (อัตรา240 บาท/คนๆ ละ 10 วัน)

76,800

- คําเชําที่พักจานวน 32 คน (อัตรา 800 บาท/คนๆ ละ 5 วัน)

128,000

2.3 คําวัสดุ

-

- คําสารเคมีสาหรับวิเคราะห์ตัวอยํางอาหารสัตว์จานวน 378 ตัวอยํางๆ
ละ 1,000 บาท

378,000

- คําน้ามันเชื้อเพลิง 4,500 ลิตรๆ ละ 30 บาท

135,000

รวม

717,800

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถแก๎ปัญหาคุณภาพน้านมดิบไมํผํานเกณฑ์มาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมด (total solid)
ต่ากวํา 12) ในฟาร์มของเกษตรกร ได๎ทุกสหกรณ์ สํงผลให๎ได๎น้านมดิบที่มีคุณภาพ เกษตรกรสามารถจาหนําย
น้านมดิบได๎สูงขึ้น และได๎น้านมดิบที่มีคุณภาพเพื่อใช๎ในการแปรรูปตํอไป
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2. การสร้างเครือข่าย
ปัจจุบันการพัฒนาแบบมีสํวนรํวมของประชาชน มีความสาคัญและสามารถตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนได๎เป็นอยํางดี จึงอาศัยหลักในการสร๎าง “เครือขําย” เข๎ามาใช๎ในการปฏิบัติ เนื่องจากเป็นงาน
พัฒนาที่ต๎องทากับคนหรือมนุษย์ และเอามนุษย์เชื่อมตํอกับมนุษย์เป็นตัวตั้งในการดาเนินงานเพื่อให๎บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยสรุปในความหมายนี้ก็คือความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือขํายต๎ องเป็นไป
โดยสมัครใจ กิจกรรมที่ทาในเครือขํายต๎องมีลักษณะเทําเทียมหรือแลกเปลี่ ยนซึ่งกันและกัน และการเป็น
สมาชิ ก เครื อขายไมํ มี ผ ลกระทบตํ อ ความเป็ น อิ ส ระหรื อ ความเป็น ตั ว ของตั ว เองของคนหรือ องค์ ก รนั้ น ๆ
โดยการสร๎าง “เครือขําย” จะกํอให๎เกิดผลประโยชน์โดยรวมดังนี้
- การเชื่อมโยง (Connection)
- ความรํวมมือ (Cooperation)
- การติดตํอสื่อสาร (Communication)
- การชํวยเหลือเกื้อกูลกัน (Lend a hand)
- การสานสร๎างสัมพันธ์ (Relationship)
- การเสริมความเข๎มแข็ง (Empowerment or Enrichment)
ในทานองเดียวกันกับการแก๎ไขปัญหาในด๎านของคุณภาพน้านมดิบที่เกษตรกรผู๎ เลี้ยงโคนมผลิตน้านม
ดิบได๎ต่ากวําเกณฑ์มาตรฐาน หากจะดาเนินการแก๎ไขเพียงองค์กรหรือกลุํมใดกลุํมหนึ่งโดยเฉพาะก็จะสาเร็จได๎
ยากหรือไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎อยํางยั่งยืน ดังนั้นการรวมกันเป็นเครือขํายของแตํละองค์กร และรํวมกัน
ทางานในบทบาทหน๎าที่ที่มีความชานาญ ก็จะเป็นการรวมกันให๎เกิดพลังทวีคูณในการแก๎ไขปัญหาตํางๆรํวมกัน
ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได๎จากการทางานเป็นเครือขํายการสร๎างเครือขํายในการแก๎ไขปัญหาคุณภาพน้านมดิบต่ากวํา
เกณฑ์มาตรฐานจึงประกอบด๎วย 4 องค์กรหลักในการเชื่อมโยงการทางาน ติดตํอสื่อสาร การให๎ความชํวยเหลือ
ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ น าไปสูํ ก ารสร๎ า งความเข๎ ม แข็ ง ในการท างาน และบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว๎
ประกอบด๎วยองค์กรดังนี้
1. หนํวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit, DHHU)
2. หนํวยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการด๎านอาหารโคนม (Feed Management Mobile Unit, FMMU)
3. เกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนม
4. สหกรณ์โคนม
โดยแตํละองค์กรมีความรับผิดชอบตามหน๎าที่ที่มีความชานาญ คือ
1. DHHU
มีหน๎าที่ในการดาเนินงานดังนี้
1) ศึกษาหาข๎อมูลพื้นฐานในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรและแนวทางในการดาเนินงานของสหกรณ์
2) ศึ กษาหาข๎ อมู ล พื้น ฐานการจั ด การด๎า นอาหารโคนม เชํ น ชนิ ดและปริ ม าณของอาหารหยาบ
และอาหารข๎น ปริมาณการกินได๎ของโคนม ปริมาณน้านมดิบที่ผลิตได๎ เป็นต๎น
3) หาข๎อมูลปฏิทินอาหารสัตว์ประจาปี แหลํงจาหนําย และราคาจาหนําย
4) ศึกษาข๎อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้านมดิบในภาพรวม และรายฟาร์มของเกษตรกร
5) คั ดเลื อ กฟาร์ ม เกษตรกรเป้ าหมายในการแก๎ไ ขปั ญหาคุ ณภาพของน้านมดิบ กรณีน้ านมดิ บ มี
เปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมด (total solid) ต่ากวําเกณฑ์มาตรฐาน (12%)
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6) รํวมกับ FMMU ในการวิเคราะห์ปัญหา และกาหนดแนวทางในการแก๎ไขปัญหา พร๎อมจัดทาแผน
ในการแก๎ไขปัญหา
7) ออกหนํวยบริการเคลื่อนที่ในการแก๎ไขปัญหาคุณภาพของน้านมดิบของเกษตรกรรวมกับ FMMU
พร๎อมกับการออกติดตามฟาร์มเป้าหมายเป็นระยะๆ
8) เก็บ ตัว อยํ า งอาหารสั ตว์ วั ตถุดิ บอาหารสั ต ว์ น้ านมดิบ ของเกษตรกรเพื่อ ตรวจสอบคุณ ภาพ
ตามแนวทางและแผนในการแก๎ไขปัญหาที่กาหนดไว๎
9) สร๎างฟาร์มต๎นแบบในการจัดการด๎านอาหารโคนม เพื่อให๎คุณภาพน้านมดิบของเกษตรกรผําน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และใช๎เป็นจุดในการถํายทอดองค์ความรู๎และเทคโนโลยีให๎แกํเกษตรกรฟาร์มอื่นๆ
เพื่อนาไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหาด๎านคุณภาพน้านมตํอไป
2. FMMU
มีหน๎าที่ในการดาเนินงานดังนี้
1) ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ และแนวทางในการทางานของหนํวยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการ
ด๎านอาหารโคนม ให๎กับสหกรณ์ และ DHHU ทราบ
2) นาข๎อมูลข๎อมูลพื้นฐานในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ข๎อมูลพื้นฐานการจัดการด๎านอาหารโคนม
ข๎อมูลปฏิทินอาหารสัตว์ประจาปี และข๎อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้านมในภาพรวม และรายฟาร์มของ
เกษตรกร มาวิเคราะห์ปัญหารํวมกับ DHHU และสหกรณ์
3) กาหนดแนวทางในการแก๎ไขปัญหา พร๎อมจัดทาแผนในการออกหนํวยแก๎ไขปัญหา รํวมกับ DHHU
และสหกรณ์
4) ชี้แจงวัตถุป ระสงค์ ในการทางานของ FMMU ให๎กับเกษตรกรเป้าหมายทราบ พร๎อมอธิบาย
แนวทางในการแก๎ไขปัญหา และสอบถามข๎อมูลการจัดการด๎านอาหารโคนม ในสํวนของข๎อมูลของการ
ปฏิบัติงานในการให๎อาหารโคนมของเกษตรกร
5) ดาเนินการแก๎ไขปัญหาคุณภาพของน้านมดิบของเกษตรกร โดยมุํงเน๎นกรณีน้านมดิบมีเปอร์เซ็นต์
ของแข็งทั้งหมดต่ากวําเกณฑ์มาตรฐาน ใช๎รูปแบบการจัดการอาหารโคนมทั้งระบบของฟาร์ม การใช๎วิธีการจัด
สัดสํวนอาหารหยาบและอาหารข๎นให๎เหมาะสม มีคุณคําทางอาหารเพียงพอตํอการเจริญเติบโตและการให๎ผล
ผลิตน้านม และให๎มีคุณภาพของน้านมดิบผํานเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
6) การให๎การสนับสนุน สํงเสริมการสร๎างฟาร์มต๎นแบบในการจัดการด๎านอาหารโคนม เพื่อให๎คุณภาพ
น้านมดิบของเกษตรกรผํานเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดรํวมกับ DHHU และสหกรณ์ พร๎อมทั้งการถํายทอดองค์
ความรู๎ด๎านการจัดการอาหารโคนมให๎กับเกษตรกร เพื่อการขยายผลสูํการแก๎ไขปัญหาในฟาร์มอื่นๆ ตํอไป
3. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
มีหน๎าที่ในการดาเนินงานดังนี้
1) เป็นผู๎ให๎ข๎อมูลพื้นฐานในการเลี้ยงโคนมของฟาร์ม ข๎อมูลในการจัดการด๎านอาหารโคนม ข๎อมูลการ
ใช๎อาหารหยาบและอาหารข๎นของฟาร์ม รวมทั้งข๎อมูลผลผลิตน้านม แรงงาน และอื่นๆ
2) เป็นผู๎ดาเนินการปรับเปลี่ยนการจัดการด๎านอาหารโคนมไปสูํการปฏิบัติจริงในฟาร์ม เพื่อแก๎ไข
ปัญหาน้านมดิบที่มีเปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมดต่ากวําเกณฑ์มาตรฐาน ตามคาแนะนาของ FMMU และ DHHU
ที่ได๎กาหนดแนวทางในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน
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3) เสนอแนะหรือให๎ข๎อมูลปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการจัดการด๎าน
อาหารโคนมตํอ DHHU เพื่อนาข๎อมูลที่ได๎มาดาเนินการปรับรูปแบบใหมํในการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับ
วิธีการปฏิบัติงานของเกษตรกรให๎มากที่สุด
4) เพิ่มศักยภาพพัฒนาตนเองเป็นฟาร์มต๎นแบบในการจัดการด๎านอาหารโคนม สามารถถํายทอดองค์
ความรู๎ เทคนิค และประสบการณ์ในการแก๎ไขปัญหาสูํเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนมฟาร์มอื่นๆ เพื่อนาไปใช๎ในการ
แก๎ไขปัญหาด๎านคุณภาพน้านมตํอไป
4. สหกรณ์โคนม
มีหน๎าที่ในการดาเนินงานดังนี้
1) สนั บ สนุ น ข๎ อ มู ล พื้ น ฐานในการเลี้ ย งโคนม ข๎ อ มู ล พื้ น ฐานในด๎ า นอาหารโคนมที่ ส หกรณ์ ผ ลิ ต
หรือจาหนําย ข๎อมูลปฏิทิน อาหารสัตว์ประจาปี แหลํงจาหนํายและราคาจาหนําย ข๎อมูลผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้านมดิบในภาพรวม และรายฟาร์มของเกษตรกร
2) เป็นผู๎ผลิต จัดหา หรือสนับสนุน แหลํงของวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารข๎น และแหลํงของอาหาร
หยาบคุณภาพดีให๎แกํสมาชิกผู๎เลี้ยงโคนม
3) การให๎การสนับสนุน สํงเสริมการสร๎างฟาร์มต๎นแบบในการจัดการด๎านอาหารโคนม เพื่อให๎คุณภาพ
น้านมดิบของเกษตรกรผํานเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดรํวมกับ FMMU และ DHHU
4) การให๎การสนับสนุน ในการจัดอบรมสมาชิกผู๎เลี้ยงโคนมเพื่อการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านการจัดการ
อาหารโคนมให๎กับเกษตรกรในการแก๎ไขปัญหาด๎านคุณภาพน้านม โดยการมีสํวนรํวมของสมาชิกผู๎เลี้ยงโคนม
เพื่อการขยายผลสูํการแก๎ไขปัญหาในฟาร์มอื่นๆ ตํอไป

DHHU

เกษตรกร

ฟาร์มต้นแบบ

FMMU

สหกรณ์
ภาพแสดง การสร๎างเครือขํายในการปฏิบัติงานรํวมกันในการแก๎ไขปัญหาคุณภาพน้านมดิบ
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รายชื่อเครือข่าย DHHU และ FMMU ที่ร่วมปฏิบัติงานแก้ไขคุณภาพน้านมดิบในพื้นที่รับผิดชอบ
เขต จังหวัด
1 ลพบุรี

สระบุรี

สหกรณ์/ศูนย์รวมนม
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค พัฒนานิคม จากัด

ชื่อหน่วย
พัฒนานิคม

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จากัด

ลาสนธิ

สหกรณ์โคนมชัยบาดาล จากัด

ชัยบาดาล

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จากัด

ไทยมิลค์

สหกรณ์ผเู๎ ลี้ยงโคนมหินซ๎อน จากัด

หินซ๎อน

บ.เทียนขา แดรี่ คอร์เปอร์เรชั่น จากัด

ทีเค

2

สระแก๎ว

สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด

สระแก๎ว

3

ชัยภูมิ

สหกรณ์โคนมเทพสถิตย์ จากัด

ชัยภูมิ

DHHU ผู้รับผิดชอบ
น.ส.บุญธิดา อยูํประจา
นายวัชรพงษ์ ฟ้ากระจําง
นายปริญญา ปาพรม
นายอนุชา กิ่งวรรณ

โทรศัพท์
084 9150093

นายนพพร สวดประโคน
น.ส.จันทรา พุํมแจํม
นายทะเนตร แสนพงษ์
นายอรรถวุฒิ ปลัดพรหม
นายกังวาน ถิรธารง
นายสถิตย์พงษ์ พรหมสถิตย์
น.ส.อภิญญา วิจารณ์
น.ส.หทัยชนก วาสะศิริ
นายณัฐพล พุฒเมือง
น.ส.นันทรัตน์ รัตนถิตะกุล

088 0327963
090 9869020
087 3650460
083 6760953
093 5769989
081 9959823
081 9053305
086 3801206
092 9426252
082 9511267

นายวิชัย กองโฮม
นายพิพัฒน์ ดิเรกโภค

093 1375194
090 9946240

083 3355203
090 0397582

FMMU ผู้รับผิดชอบ
นายคัมภีร์ ภักดีไทย
น.ส.เกษมสุข สุขเกษม
นายวชิรวิทย์ พิชวงศ์
นางศศิพร ชํอลาใย

โทรศัพท์
085 1875979
082 2190661
083 2819292
089 8122361

นายฆะฤทัย จันทร์ธิบดี
นายคมสัน ทะกัน
นายธนกฤต อํอนจันทร์
นางศศิพร ชํอลาใย
นายอิทธิพล เผําไพศาล
นายทวนทอง ศรีนาเครือ
นางลักษนา ทองอนันต์

081 6256573
081 9627622
081 3888195
089 8122361
081 8734084
083 5607020
089 2704847
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เขต จังหวัด
สหกรณ์/ศูนย์รวมนม
นครราชสีมา สหกรณ์โคนมพิมาย จากัด
กลุํมผูเ๎ ลี้ยงโคนมหนองสาหรําย จากัด
บุรีรัมย์

4

ชื่อหน่วย
นครราชสีมา1
(พิมาย)
นครราชสีมา2
(ปากชํอง)
บุรีรัมย์

สุรินทร์

สหกรณ์โคนมโนนสุวรรรณ จากัด
ศูนย์รวมน้านมดิบภูํชมชื่น
สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จากัด

ศรีสะเกษ

สหกรณ์โคนมศรีษะเกษ จากัด

ศรีสะเกษ

ขอนแกํน

สหกรณ์โคนมขอนแกํน จากัด

ขอนแกํน

อุดรธานี

สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จากัด

ศรีธาตุ

สกลนคร

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จากัด
สหกรณ์โคนมภูพาน จากัด

สกลนคร

สุรินทร์

DHHU ผู้รับผิดชอบ
นายปรัชญา อิฐรัตน์
นายทศพล สวัสดิ์
นายกัณธสิทธิ์ การสรรพ์
น.ส.โชติกา จันทราเมทากุล
น.ส.ดวงใจชนก ทับทัน
น.ส.ชุลีกร จตุรโกมล
น.ส.ศลิษา สิทธิจินดา
นายนวกานต์ นิแพง
น.ส.ปรารถนา ทองอินทร์
นายพิศิษฐ์ สุภาพ
นายนิติพัฒน์ ขุมหิรญ
ั
น.ส.สุภาวดี เลียงชัยศิริ

โทรศัพท์
084 5150560
083 1006761
081 3904519
081 9993298
087 9833500
084 7859298
080 7605242
085 8052643
083 7411890
089 9591441
083 1484426
083 6647456

นายอุเทน หมั่นจิตร
นายนิติรัฐ ถียัง
นายนัทพงศ์ สุพิมล
น.ส.วันวิสาข์ วะชุม

081 6587849
085 8508878
084 1581171
086 3451880

FMMU ผู้รับผิดชอบ
นางแพรวพรรณ เครือมังกร

โทรศัพท์
085 4192952

น.ส.ธนมณ บูรณภวังค์
นายณัฐพงษ์ หม๎อทอง
นายศุภกิจ สุนาโท
นางสุกัญญา คาพะแย
น.ส.ปฏิมา บุตรชา

081 2821044
086 8754251
089 4203486
095 6490770
085 0081879
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เขต จังหวัด
5 เชียงใหมํ

เชียงราย
เชียงราย

ลาพูน

ลาปาง

สหกรณ์/ศูนย์รวมนม
สหกรณ์โคนมสันกาแพง จากัด
สหกรณ์โคนมเชียงใหมํ จากัด
บ.เชียงใหมํเฟรชมิลล์ จากัด
สหกรณ์โคนมผาตั้ง จากัด
สหกรณ์โคนมแมํโจ๎ จากัด
สหกรณ์โคนมแมํออน จากัด
บ.ทีเค แดรี่โกลด์ จากัด
สหกรณ์โคนมเชียงใหมํ จากัด (ศ.สันป่าตอง)
สหกรณ์โคนมแมํวาง จากัด
บ.เชียงใหมํเฟรชมิลล์ จากัด (ศ.สันป่าตอง)
บ.ทีเค แดรี่โกลด์ จากัด (ศ.สันป่าตอง)
สหกรณ์โคนมต๎าสันทรายงาน จากัด
สหกรณ์โคนมเชียงราย จากัด (ศ.พญาเม็งราย)
สหกรณ์โคนมแมํลาว จากัด
สหกรณ์โคนมเชียงราย จากัด (ศ.เมือง+พาน+
โรงงาน)

ชื่อหน่วย
ป่าตึง

DHHU ผู้รับผิดชอบ
นายคณิณ วงศารัตนศิลป์
นายวิทวัส โหมดเทศ

โทรศัพท์
086 3842804
085 8662371

สันป่าตอง

น.ส.ชาลินี ศรีบุญเรือง
นายพุทธิพล กองสุข

089 4320858
086 7293383

เทิง

นายกันทรากร นันทวิเชียร
นายกิติคณ
ุ อุดม
นส.สุวิชชา ปัญจขันธ์

086 1939171
087 5190542
086 7802084

นายณัฐกร จินตนาวัฒน์

086 6729716

สหกรณ์โคนมลาพูน จากัด
บ.เชียงใหมํเฟรชมิลล์ จากัด (ศ.แมํทา)
บ.ทีเค แดรี่โกลด์ จากัด (ศ.แมํทา)
สหกรณ์โคนมนครลาปาง จากัด
สหกรณ์โคนมแพรํ จากัด
บ.ยูเอ็มโภคภัณฑ์ จากัด

แมํทา

นายธนกร รํมโพธิ์
นายคมป่าน บัวไพจิตร

089 9503846
089 7575075

ห๎างฉัตร

นายสุรินทร์ ศรีเมือง
นายณัฐพล มะโนใจ

089 0500414
088 7310862

แมํลาว

FMMU ผู้รับผิดชอบ
นายวุฒิพันธุ์ เนตรวิชัย
น.ส.วีณาพร จันทะสินธุ์
นายสันติ พรพิพัฒน์สิริ
น.ส.ณุทนาถ โคตรพรหม

โทรศัพท์
087 3562048
089 7592080
062 4925722
089 8937292
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เขต จังหวัด
6 สุโขทัย

สหกรณ์/ศูนย์รวมนม
องค์การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย
ภาคเหนือตอนลําง

ชื่อหน่วย
อสค.

DHHU ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จารุพรรณ จันทร์ดา
น.ส.จินตนา ตันเวชศิลป์

โทรศัพท์
080 0984446
086 9881851

สหกรณ์โคนมตากฟ้า จากัด
สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จากัด
สหกรณ์โคนมศรีเทพ จากัด

ตากฟ้า

สหกรณ์โคนมหลํมสัก จากัด

หลํมสัก

093 1312494
087 1953565
088 0669189
086 9872455
089 9879655

ราชบุรี

สหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี

ราชบุร1ี

กาญจนบุรี

กลุํมผูเ๎ ลี้ยงโคนมดาเนินสะดวก
ราชบุร2ี
สหกรณ์โคนมซอนต๎าจอมบึง จากัด
ห๎างหุ๎นสํวนจากัด สํงเสริมกิจการโคนมกาญจนบุรี กาญจนบุรี

น.ส.ชลธิชา ทองอํอน
น.ส.กรุณา กาญจนเตมีย์
น.ส.จุฑามาศ โตมะนิตย์
น.ส.วิภาพรรณ สายคาแตํง
นายวรวัฒน์ หาญทองกูล
นายนิติกร จริยา
นายภานุมาศ สืบเกํง
นายพศวัฒน์ กล๎าเกียรติกลุ
น.ส.ขนิษฐา เตชวาทกุล
นายอัครพล หงษ์สวัสดิ์
น.ส.ชมภูนุช สุขประเสริฐ
นายลีนวัฒน์ สุขเกษม
น.ส.ภัสราพร ธีรสัพพัญญู
นายวัฒนา ตั้งธนะวัฒน์
น.ส.ชลดา ทองดี
นายเพชร บัวสุวรรณ์
น.ส.เสาวรส โมรา
นายกฤษดิน ทองสีมํวง

นครสวรรค์
เพชรบูรณ์

7

นครปฐม
เพชรบุรี
ประจวบ
คีรีขันธ์

ศรีเทพ

สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
สหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
สหกรณ์โคนมชะอา-ห๎วยทราย จากัด

นครปฐม

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อําวน๎อย จากัด

ประจวบฯ

เพชรบุรี

089 1733174
097 2515495
081 8430271
090 9874764
086 8269255
083 0137402
092 8477702
085 3386829
087 9513027
091 7751567
089 0391119

FMMU ผู้รับผิดชอบ
นายสงกรานต์ ประสมบูรณ์
นายชัยกมล คาเมือง
นายยศพล พวนศิริ
นางสาวณุทนาถ โคตรพรหม

โทรศัพท์
082 1903461
081 0763689
086 9349007
089 8937292

นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา
น.ส.ญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช
น.ส.ธิดา โคมแสงทอง
นายยงยุทธ สินโพธิ์
นางสุพิดา วัฒนนาวิน

081 9572452
084 5213348
089 9275081
098 4973131
081 6785770
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เขต จังหวัด
8 ชุมพร
9

พัทลุง

สหกรณ์/ศูนย์รวมนม
สหกรณ์โคนมชุมพร จากัด
กลุํมวิสาหกิจผูเ๎ ลี้ยงโคนมชุมโค
สหกรณ์โคนมพัทลุง จากัด

ชื่อหน่วย
ชุมพร
พัทลุง

DHHU ผู้รับผิดชอบ
นายอิสมาแอล ยุมาดีน
น.ส.อรัญญา จุลปานนท์
นายกาชัย กิจศิลป์
น.ส.กชพรรณ พรมบุญแก๎ว

โทรศัพท์
088 7539375
081 2920645
086 9533820
083 0370354

FMMU ผู้รับผิดชอบ
นายขบวน อินทรักษ์
นายอภิชาติ บุญเรืองขาว
นายพินิจ สวัสดิรักษา
นางจารุณี ดาชํวย

โทรศัพท์
086 9467757
081 5200918
081 9576540
083 5097297
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3. การสร้างฟาร์มต้นแบบ
ในรูปแบบและวิธีการของการพัฒนาฟาร์มต๎นแบบ สิ่งที่สาคัญในการสร๎างฟาร์มต๎นแบบก็เพื่อเป็น
การสํงเสริมและถํายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารการจัดการอาหารโคนมที่เหมาะสม มีคุณภาพดี
และเพียงพอตํอการใช๎เลี้ยงโคนม นอกจากนั้นเพื่อใช๎เป็นฟาร์มต๎นแบบสาหรับใช๎ในการถํายทอดเทคโนโลยี
การจัดการอาหารโคนมไปสูํเกษตรกรรายอื่นๆ เพื่อนาไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหาคุณภาพของน้านมดิบและใช๎ใน
การพัฒนาการทางานในฟาร์มของตนเองให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช๎แนวทางในถํายทอดเทคโนโลยี
ในด๎านของการพัฒนาทางด๎านการจัดการอาหารโคนม ให๎มีปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพดี และมีความยั่งยืนเป็นสาคัญ
1. พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
1) เกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนม สมาชิกของสหกรณ์โคนมหรือกลุํมผู๎เลี้ยงโคนมในพื้นที่ๆ DHHU ปฏิบัติงาน
อยูํจานวน 2 ฟาร์มตํอสหกรณ์
2) คัดเลือกฟาร์มต๎นแบบ จากสมาชิกผู๎เลี้ยงโคนมของสหกรณ์หรือกลุํมผู๎เลี้ยงนั้นๆ ในพื้นที่ดาเนินการ
โดยที่เป็นฟาร์มที่ได๎รับการแก๎ไขปัญหาในด๎านคุณภาพของน้านมดิบ กรณีที่น้านมดิบมีเปอร์เซ็นต์ของแข็ง
ทั้งหมดต่ากวําเกณฑ์มาตรฐาน และได๎รับการแก๎ไขจนคุณภาพของน้านมดิบผํานตามเกณฑ์มาตรฐานแล๎ว
2. การคัดเลือกเกษตรกรฟาร์มต้นแบบ
1) เป็ น เกษตรกรที่มีความพร๎ อมและมีทัศนะคติที่ดีในการดาเนินการปรับเปลี่ ยนการจัดการด๎าน
อาหารโคนมเพื่อแก๎ไขปัญหาคุณภาพของน้านมดิบ จนกระทั่งคุณภาพของน้านมดิบผํานตามเกณฑ์มาตรฐาน
และมีความยั่งยืนในการปฏิบัติ
2) เป็ น เกษตรกรที่ มี ค วามเป็ น ผู๎ น า ที่ มี ค วามพร๎ อ มในการด าเนิ น การพั ฒ นาและน าองค์ ค วามรู๎
สูํการปฏิบัติในการสร๎างเป็นฟาร์มต๎นแบบ
3) เป็นเกษตรกรที่มที ักษะและมีความสามารถในการถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีสูํบุคคลอื่นได๎
3. ขั้นตอนในการดาเนินการ
1) คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร๎อมในการดาเนินการ
2) ดาเนิ น การวิเคราะห์ ปั ญหารํว มกับเกษตรกร โดยใช๎ข๎อมูล ทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมในการวิเคราะห์ เพื่อกาหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับฟาร์มเกษตรกรและกาหนดแนวทางในการ
แก๎ไขปัญหา พร๎อมการจัดทาแผนในการแก๎ไขปัญหาตํอไป
3) ก าหนดหรื อ คั ด เลื อ กเทคโนโลยี ใ นการจั ด การอาหารโคนม ตามความเหมาะสมของพื้ น ที่
และตั ว เกษตรกร โดยก าหนดรู ป แบบการจั ด การด๎ า นอาหาร เพื่ อ ชํ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเลี้ ย ง
และการให๎ผลผลิตน้านม เชํน
- การจัดสัดสํวนอาหารหยาบตํออาหารข๎นให๎เหมาะสม มีคุณคําทางโภชนะเพียงพอตํอความต๎องการ
ของโคนมแตํละระยะ และให๎ได๎น้านมที่มีคุณภาพผํานเกณฑ์มาตรฐาน
- จัดทาปฏิทินอาหารสัตว์ประจาปีของฟาร์ม เชํน แหลํงจาหนําย ราคาจาหนําย ปริมาณที่มีหรือ
ที่ผลิตได๎ วิธีการใช๎ และข๎อจากัดในการใช๎
- สํงเสริมสนับสนุนให๎การใช๎วิธีการจัดสัดสํวนอาหารหยาบและอาหารข๎นให๎เหมาะสม มีคุณคําทาง
อาหารเพียงพอตํอการให๎ผลผลิตน้านม เชํน การผลิตอาหารผสมครบสํวน (TMR) ใช๎เองภายในฟาร์ม
- สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการผสมอาหารข๎นใช๎เองภายในฟาร์ม ตามวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท๎องถิ่น
เพื่อเป็นการลดต๎นทุนการผลิต
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- สํงเสริมสนับสนุนการปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ การจัดทาแปลง
หญ๎าผสมถั่ว หรือแปลงถั่วอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให๎ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของพืชอาหาร
สัตว์ที่ปลูกในฟาร์มของเกษตรกร
- สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการผลิตและสารองเสบี ยงสัตว์ไว๎ใช๎ในฤดูแล๎ง เชํนการทาหญ๎าหมัก หรือการ
ทาหญ๎าแห๎ง เพื่อวางแผนการสารองอาหารหยาบให๎เพียงพอตลอดปี
- สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการนาวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรมาใช๎อยํางเหมาะสม และมีการปรับปรุง
คุณภาพกํอนนามาใช๎
- สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการนามูลโคมาผลิตแก๏สชีวภาพใช๎ในฟาร์ม ชํวยในการบาบัดของเสียในฟาร์ม
ได๎พลังงานและปุ๋ยจากบํอแก๏สมาใช๎ในแปลงพืชอาหารสัตว์
4) พั ฒ นาเกษตรกรให๎ มี ทั ก ษะและความสามารถถํ า ยทอดความรู๎ แ ละเทคโนโลยี สูํ บุ ค คลอื่ น ได๎
รวมทั้งการจัดทาข๎อมูลฟาร์ม องค์ความรู๎ตํางๆ วิธีและแนวทางในการแก๎ไขปัญหาไว๎ประจาฟาร์ม พัฒนาฟาร์ม
เพื่อสร๎างรูปแบบและบรรยากาศในการถํายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎และเทคโนโลยีสูํเกษตรกรรายอื่นๆ
ตํอไป
4. ขั้นตอนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากความรู๎ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนการยอมรับ องค์ความรู๎และเทคโนโลยีของเกษตร
ที่เข๎ารํวมพัฒนาเป็นฟาร์มต๎นแบบ
2) ประเมินผลจากคุณภาพของน้านมดิบในฟาร์มที่ผํานเกณฑ์มาตรฐานและผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
3) ประเมินผลจากการมีอาหารหยาบและอาหารข๎นคุณภาพดีใช๎ภายในฟาร์มอยํางพอเพียงตลอดทั้งปี
4) ประเมิน ผลจากความสามารถในการแก๎ไขปัญหาคุณภาพของน้านมดิบของเกษตรกรรายอื่นๆ
ทีไ่ ด๎รับการถํายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎จากฟาร์มต๎นแบบ
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4. กรณีศึกษาการแก้ปัญหาคุณภาพน้านมดิบของฟาร์มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ชื่อฟาร์ม นางสุดใจ โพธิ์ทอง สมาชิกสหกรณ์โคนมพิมาย จากัด เบอร์ถัง 256
วิธีดาเนินการ
1. วิเคราะห์องค์ประกอบของน้านมดิบ
น าผลการตรวจคุณภาพน้ านมดิบ ย๎อนหลั ง 3 เดือ น ของเกษตรกร ซึ่ งได๎จ ากสหกรณ์ โ คนม
มาวิเคราะห์และแปรผล พบวําผลวิเคราะห์ ไขมัน โปรตีน และของแข็งทั้งหมด ได๎ผลดังแสดงไว๎ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้านมโคดิบ ของฟาร์มนางสุดใจ โพธิ์ทอง
ไขมัน
โปรตีน
ของแข็งทั้งหมด (TS)
ตรวจครั้งที่
(%)
(%)
(%)
1. 16 เมษายน 2558
3.32
3.01
11.69
2. 30 เมษายน 2558
3.62
3.01
11.99
3. 16 พฤษภาคม 2558 3.49
3.00
11.87
4. 31 พฤษภาคม 2558 3.66
3.02
12.01
5. 16 มิถุนายน 2558
3.36
2.95
11.62
6. 30 มิถุนายน 2558
3.31
2.95
11.61
ค่าเฉลี่ย
3.46
2.99
11.80
ค่ามาตรฐานกรมปศุสัตว์ 3.20
2.80
12.00

Fat : Protein
1.10
1.20
1.16
1.21
1.14
1.12
1.16
1.12

เมื่อดูจากผลวิเคราะห์เฉลี่ยพบวําคําของแข็ง ทั้งหมด (TS) มีคําเทํากับ 11.80 ต่ากวําคํามาตรฐาน
ฟาร์มโคนมและการผลิตน้านมดิบของประเทศไทย พ.ศ. 2542 กรมปศุสัตว์ ที่กาหนดไว๎วําของแข็งทั้งหมด
(TS) ในน้านมโคต๎องมีคําไมํน๎อยกวําร๎อยละ 12
2. สอบถามข้อมูลการจัดการให้อาหารจากเกษตรกร
ทาการตรวจสอบถึงชนิดและปริมาณอาหารที่ใช๎ในการเลี้ยงโคนม มีวัตถุดิบอะไรบ๎าง ในสูตรมีวัตถุดิบ
อาหารสัตว์เป็นสัดสํวนเทําไหรํ มีการให๎อาหารตํอตัวโครีดนมอยํางไร โดยการสอบถามเจ๎าของฟาร์มแล๎วพบวํา
มีโครีดนมจานวน 8 ตัว มีน้าหนักเฉลี่ย 450 กิโลกรัมตํอตัว ให๎นมเฉลี่ย 12 กิโลกรัมตํอตัวตํอวัน และมีการให๎
อาหารดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การให๎อาหาร และองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช๎เลี้ยงโค
วัตถุดิบอาหารสัตว์ จานวนทีใ่ ห้โดย
องค์ประกอบทางเคมี (%)1/
ที่เกษตรกรใช้
น้าหนักสด (กก.)
DM
CP
NDF
1. มันเส๎น
2.0
85
2
10.72
2. ราละเอียด
2.0
90
8
14.73
3. อาหารข๎น 21%
8.0
85
21
7.37
4. ต๎นข๎าวโพดหมัก
3.0
25
7
62.97
5. ฟางข๎าว
1.8
90
2
64.75
1/

ตารางคุณคําทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ สานักพัฒนาอาหารสัตว์

TDN
78.35
86.13
76.58
59.58
58.64

ราคา/กก.
(บาท/กก.)
6.0
10.0
11.8
1.9
1.5
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3. นาข้อมูลชนิดวัตถุดิบและปริมาณที่ให้โคกินในแต่ละวันมาคานวณหาโภชนะที่โคได้รับ
นาคําที่ได๎จากตารางที่ 2 มาคานวณวําการให๎อาหารดังกลําวจะทาให๎โคได๎รับโภชนะในแตํละวัน
เพียงพอตํอความต๎องการหรือไมํ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การให๎อาหาร และคุณคําทางโภชนะที่โคได๎รับในแตํละวันตํอตัว
วัตถุดิบอาหาร จานวนทีใ่ ห้โดย
ปริมาณที่กินได้ (กก.)
สัตว์ที่เกษตรกรใช้ น้าหนักสด (กก.) วัตถุแห้ง โปรตีน
NDF

TDN

ราคา
(บาท/กก.)

1. มันเส๎น

2.0

1.70

0.03

0.18

1.33

12

2. ราละเอียด

2.0

1.80

0.14

0.27

1.55
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3. อาหารข๎น 21%

8.0

6.8

1.43

0.50

5.21

94.4

4. ต๎นข๎าวโพดหมัก

3.0

0.75

0.05

0.47

0.45

5.7

5. ฟางข๎าว

1.8

1.62

0.03

1.05

0.95

2.7

16.80

12.67

1.691

2.47

9.49

134.80

ปริมาณโภชนะเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร(%) 13.35

19.49

74.88

8.02

รวมทั้งหมด

จากผลการคานวณพบวําเกษตรกรให๎อาหารโคนม โดยมี สัดสํวนระหวํางอาหารหยาบ : อาหารข๎น
เทํากับ 19 : 81 โคได๎รับโปรตีน 1,691 กรัม/ตัว/วัน ได๎รับ TDN 9.49 กิโลกรัม/ตัว/วัน และในสูตรอาหาร
มี NDF 19.49 %
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4. นาโภชนะที่โคได้รับในแต่ละวันจากการคานวณมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานอาหารโคนม
ในการคานวณโภชนะที่ โคนมต๎องการ ยึดหลักเพื่อการดารงชีพและการผลิตน้านมเป็นหลักโดยใช๎
มาตรฐานอาหารโคนมของโภชนะโปรตีนและยอดโภชนะที่ยํอยได๎เป็นหลัก ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความต๎องการโภชนะของโคนมระยะให๎นม1/
โปรตีน
โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้
ความต้องการโภชนะของโคนม
(กรัม/วัน) (กิโลกรัม/วัน)
(Mcal/วัน)
เพื่อการดารงชีพ
น้าหนักตัว (กิโลกรัม)
400
318
3.13
12.01
450
341
3.42
13.12
500
364
3.70
14.20
550
386
3.97
15.25
เพื่อการผลิตน้านม 1 กก.
และมีไขมัน (%)
3.0
78
0.280
1.07
3.5
84
0.301
1.15
4.0
90
0.322
1.24
4.5
96
0.343
1.32
5.0
101
0.364
1.40
5.5
107
0.385
1.48
320
2.26
8.56
1/

มาตรฐานการให๎อาหารโคนม (NRC, 1998)

จากตารางจะเห็นได๎วําความต๎องการโภชนะของโคเพื่อการดารงชีพนั้นจะแตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับ
น้าหนักตัวสัตว์ ผลผลิตน้านมที่ให๎และปริมาณไขมันในน้านม ดังนั้น แมํโครีดนมของฟาร์มนางสุดใจ โพธิ์ทอง
มีน้ าหนั ก เฉลี่ ย ที่ 450 กิโ ลกรั ม ให๎ น้ านมวั นละ 12 กิ โ ลกรัม โคสามารถกิ นอาหารที่ มีวั ต ถุแ ห๎ ง ได๎
2.8 เปอร์เซ็นต์ ของน้าหนักตัว มีไขมันนมเฉลี่ย 3.5เปอร์เซ็นต์ โคนมจะต๎องการโภชนะตํอตัวตํอวันดังนี้
1. ต๎องการโปรตีนเพื่อการดารงชีพและเพื่อการผลิตน้านม 1.349 กิโลกรัม (341 +(84x12)
2. ต๎องการโภชนะที่ยํอยได๎ทั้งหมด 7.032 กิโลกรัม (3.42 +(0.301x12)
3. สัดสํวนอาหารหยาบตํออาหารข๎นควรอยูํในชํวงประมาณ 40 : 60 หรือ 50 : 50 เพื่อที่จะให๎มี
เยื่อใย NDF ในสูตรอาหารไมํน๎อยกวํา 28 เปอร์เซ็นต์ ในระยะ 3 สัปดาห์แรกของการให๎นม และไมํน๎อยกวํา
25 เปอร์เซ็นต์ ในระยะ peak ของการให๎นม
ดังนั้นอาหารที่ทางฟาร์มให๎กับโคกิน จากตารางที่ 3 ทาให๎โคได๎รับโภชนะที่ไมํสมดุลกับความต๎องการ
คือได๎รับโปรตีนมากกวําความต๎องการถึง 342 กรัม ทาให๎ต๎นทุนคําอาหารสูงเกินไป สัดสํวนอาหารหยาบตํอ
อาหารข๎นไมํสมดุลกันมีการให๎อาหารข๎นมากเกินความจาเป็น จึงทาให๎มีปริมาณ เยื่อใย NDF ต่ากวํา 25
เปอร์เซ็นต์ สํงผลตํอการหมักเยื่อใยในกระเพาะรูเมนลดลง การเคี้ยวเอื้อง การหลั่งน้าลาย (pH 8.3) ลดลง
สํงผลให๎ไขมันนมต่า ของแข็งในนมต่า และเสี่ยงตํอการเป็น chronic acidosis ได๎
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5.การจัดสัดส่วนอาหารหยาบและอาหารข้นใหม่ เพื่อให้โคได้รับโภชนะเพียงพอกับความต้องการ
ดังนั้นจึงได๎ทาการปรับสูตรอาหารให๎กับ เกษตรกรใหมํโดยใช๎โปรแกรมจัดสัดสํวนอาหาร ดังแสดง
ในตารางที่ 5 และ 6 เพื่อให๎โคได๎รับปริมาณโภชนะที่สมดุล มีต๎นทุนคําอาหารที่ลดลง และสามารถเพิ่มปริมาณ
โปรตีน ไขมัน และของแข็งทั้งหมดในน้านมได๎
ตารางที่ 5 การให๎อาหาร และองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช๎เลี้ยงโค (จัดสัดสํวนใหมํ)
วัตถุดิบอาหารสัตว์ จานวนทีใ่ ห้โดย
องค์ประกอบทางเคมี (%)
ราคา/กก.
ที่เกษตรกรใช้
น้าหนักสด (กก.)
(บาท/กก.)
DM
CP
NDF
TDN
1. มันเส้น

2.00

85

2

10.72

78.35

6.0

2. ราละเอียด

2.00

90

8

14.73

86.13

10.0

3. อาหารข้น 21%

6.00

85

21

7.37

76.58

11.8

4. ต้นข้าวโพดหมัก

12.00

25

7

62.97

59.58

1.9

5. ฟางข้าว

1.16

90

2

64.75

58.64

1.5

ตารางที่ 6 การให๎อาหาร และคุณคําทางโภชนะที่โคได๎รับในแตํละวันตํอตัว (จัดสัดสํวนใหมํ)
วัตถุดิบอาหารสัตว์ จานวนทีใ่ ห้โดย
ปริมาณที่กินได้ (กก.)
ที่เกษตรกรใช้
น้าหนักสด (กก.) วัตถุแห้ง โปรตีน
NDF
TDN

ราคา
(บาท/กก.)

1. มันเส้น

2.00

1.70

0.03

0.18

1.33

12.00

2. ราละเอียด

2.00

1.80

0.14

0.27

1.55

20.00

3. อาหารข้น 21%

6.00

5.10

0.48

0.38

3.91

70.80

4. ต้นข้าวโพดหมัก

12.00

3.00

0.21

1.89

1.79

22.80

5. ฟางข้าว

1.16

1.04

0.02

0.68

0.61

1.74

23.16

12.64

1.480

3.39

9.19

127.34

11.70

26.80

72.66

5.50

รวมทั้งหมด

ปริมาณโภชนะเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร (%)
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการให๎อาหารแบบเดิมและการให๎อาหารเมื่อจัดสัดสํวนใหมํ
รายละเอียด
ความต้องการโภชนะ
การให้อาหาร
ของโคนม
แบบเดิม
สัดส่วนอาหาร
ช่วงระหว่าง
อาหารหยาบ : อาหารข้น
(40: 60) หรือ (50:50)
19 : 81
วัตถุแห้งรวม (กก.)
12.60
12.67
โปรตีนที่กินได้ (กก.)
1.349
1.691
โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด (กก./วัน) 7.032
9.49
เยื่อใย NDF (%)
ไมํน๎อยกวํา 25 %
19.49
ราคาค่าอาหาร (บาท/กก.)
8.02

การให้อาหารเมื่อ
จัดสัดส่วนใหม่
32 : 68
12.64
1.480
9.19
26.80
5.50

สรุป การจัดสัดสํวนอาหารหยาบตํออาหารข๎นใหมํ ให๎อยูํในชํวงระหวําง 40: 60 เพื่อให๎โคได๎รับเยื่อใย
เพียงพอแล๎ว ยังได๎รับโปรตีน และพลังงาน เพียงพอตํอการดารงชีพและการให๎ผลผลิตน้านม นอกจากนี้ยัง
สามารถลดต๎นทุนคําอาหารได๎อีกด๎วย

ขั้นตอนในการดาเนินงานเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้านม
(กรณีไขมัน (Fat) และของแข็งทั้งหมด (TS) ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
แปรผลวิเคราะห์องค์ประกอบน้านมย้อนหลัง 3 เดือน
สอบถามข้อมูลการจัดการอาหารโคนมจากเกษตรกร
คานวณโภชนะจากอาหารที่เกษตรกรใช้เลี้ยงโคนม
นาโภชนะที่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานการให้อาหารโคนม
จัดสัดส่วนอาหารใหม่โดยใช้โปรแกรมจัดสัดส่วนอาหาร
คุณภาพน้านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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ภาคผนวก
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วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์
การสุํ มเก็บ ตัวอยํ างอาหารสั ตว์ มีความจาเป็นมากในเรื่องความถูกต๎อง เพื่อตัว อยํางที่เก็บได๎นั้น
จะเป็นตัวแทนที่ดีของอาหารสัตว์ทั้งหมดที่ต๎องการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ หากมีการเก็บตัวอยํางไมํถูกต๎อง
แล๎ว ผลที่ได๎จากการตรวจคุณภาพและวิเคราะห์สํวนประกอบทางเคมีจะผิดพลาดได๎ ซึ่งผลที่ได๎จะไมํสามารถ
นาไปใช๎ได๎ เป็นการสิ้นเปลืองแรงงานและคําใช๎จํายสารเคมีในการตรวจคุณภาพและวิเคราะห์ด๎วย
อุปกรณ์ หลาวสุํมตัวอยํางที่ไมํเป็นสนิม ถาดหรือผ๎าพลาสติกสาหรับปูรองพื้น ถุงพลาสติก เคียว ถุงผ๎า
มีดสาหรับสับหญ๎าสดให๎เป็นทํอนสั้น กรรไกรสาหรับตัดหญ๎าแห๎งให๎เป็นทํอนสั้น ถุงมือยาง
1) การสุ่มเก็บตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ในแปลง (หญ้าสด)
ทาการเก็บตัวอยํางโดยการเดินเป็นรูปตัว “ X” หรือ แบบ “ Z ” ดังรูป
หรือ

รูปที่ 1 วิธกี ารเก็บตัวอยํางในแปลงหญ๎าสด รูป ตัว X และ รูปตัว Z
1. กํอนจะทาการสุํมเก็บตัวอยําง ต๎องตัดสินใจกํอนวําจะใช๎ระยะทางหรือชํวงเวลาเทําใด จึงจะสุํม
เก็บตัวอยํางในแตํละครั้ง เชํนอาจจะทาการเก็บตัวอยํางทุกๆ 50 ก๎าว แล๎วจึงตัด ถึงแม๎ตรงบริเวณนั้นมีพืชขึ้น
เพียงเล็กน๎อย ก็จาเป็นต๎องตัด อยําไปตัดตรงพื้นที่อื่นที่อยูํใกล๎กั นแม๎จะมีพืชขึ้นมากกวําก็ตาม เพราะไมํอยูํใน
ทิศทางที่กาหนดไว๎
2. หลังจากตัดครบทุกจุดแล๎ว นามาหั่นยาวประมาณ 1 นิ้ว แล๎วคลุกเคล๎าให๎เข๎ากันแล๎วเกลี่ยให๎
เทํากัน แบํงออกเป็น 4 สํวน เก็บไว๎ 2 สํวนที่อยูํตรงข๎ามกันอีก 2 สํวนทิ้งไป ให๎ได๎ตัวอยํางประมาณ 1 กิโลกรัม

รูปที่ 2 การสุํมแบํงตัวอยํางโดยวิธีแบํง 4 สํวน สํวนที่ 1, 3 ทิ้งไป สํวนที่ 2, 4 เก็บรวมกันแล๎วสํงวิเคราะห์
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3. น้าหนักตัวอยํางที่เก็บ หากเป็นพืชที่มีลาต๎นใหญํ อวบน้า เชํน เนเปียร์ ต๎นข๎าวโพด ต๎นข๎าวฟ่าง
ให๎เก็บประมาณ 3 กิโลกรัม หากเป็นพืชลาต๎นเล็ก เชํน หญ๎าแพงโกลํา หญ๎ารูซี่ หญ๎ากินี ให๎เก็บประมาณ
1 กิโลกรัม ทาการบันทึกรายละเอียดของตัวอยําง สํงห๎องปฏิบัติการ
4. กรณีต๎องการทาหญ๎าแห๎ง เมื่อเก็บตัวอยํางแล๎ว ให๎ทาการชั่งแล๎วจดบันทึกน้าหนักสด นาตัวอยําง
ไป ผึ่งแดด หรืออบในตู๎อบ ที่อุณหภูมิ 65 ๐ c นาน 24 – 48 ชั่วโมง แล๎วนามาชั่งจดบันทึกน้าหนักแห๎งหลังอบ
ถ๎ามีเครื่องบด ให๎บดตัวอยํางขนาด 1 มิลลิเมตร บรรจุใสํถุงพร๎อมรายละเอียดสํงห๎องปฏิบัติการ
2) การสุ่มเก็บตัวอย่างพืชแห้งอัดฟ่อนหรือฟางอัดฟ่อน
1. สุํมเก็บตัวอยํางพืชแห๎งอัดฟ่อนหรือฟางอัดฟ่อนจานวนร๎อยละ 5 ของจานวนทั้งหมด โดยสุํม
หลายๆ จุด วิธีการสุํมใช๎หลาวเจาะตัวอยํางแทงเจาะฟ่อน หรือหากไมํมีให๎ใช๎การแกะฟ่อนและสุํมพืชแห๎งออก
จากฟ่อน
2. นาตัวอยํางนั้นมาสับให๎มีขนาดยาว 1 นิ้วแล๎วผสมให๎เข๎ากันเป็นอยํางดี หากตัวอยํางที่ผสมแล๎ว
นั้นมีจานวนมาก ก็ให๎สุํมเก็บตัวอยํางนั้นอีกครั้ง โดยสุํมเก็บตัว อยํางหลายๆ จุด แล๎วนามาเกลี่ยให๎เทํากัน
แบํงเป็น 4 สํวน เก็บไว๎ 2 สํวนที่อยูํตรงข๎ามกันอีก 2 สํวนทิ้งไป (ตามรูปที่ 2) ให๎ได๎ตัวอยํางประมาณ 500 กรัม
3. นาตัวอยํางที่ได๎ใสํถุงพลาสติก บันทึกรายละเอียดของตัวอยํางสํงห๎องปฏิบัติการ
3) การสุ่มเก็บตัวอย่างหญ้าหมัก
ตัวอยํางหญ๎าหมักที่ใช๎เลี้ยงสัตว์ให๎เก็บตัวอยํางทันทีที่เปิดหลุมหมัก เก็บใสํถุงพลาสติกแชํน้าแข็งสํง
ห๎องปฏิบัติการ ในหญ๎าหมักมีกรดไขมันที่ระเหยงํายซึ่งจะเป็นตัวบอกคุณภาพของการหมักหญ๎า ดังนั้นไมํควร
นาหญ๎าหมักไปผึ่ งแดดเพราะจะเกิดการสู ญเสียของกรดไขมันที่ระเหยงํ าย การสุํ มเก็บตัว อยํางหญ๎าหมัก
ทาได๎ดังนี้
1. เมื่อเปิดถังหมักทุกครั้งให๎นาสํวนผิวหน๎าที่มีเชื้อราทิ้งเสียกํอน แล๎วจึงเก็บพืชหมักจากจุดตํางๆ
เชํน สํวนบน สํวนกลาง สํวนลําง แม๎วําสํวนลํางอาจจะมี seepage ปนอยูํบ๎าง
2. นาตัวอยํางที่สุํมเก็บแล๎ว มาผสมให๎เข๎ากันอยํางดี แล๎วเกลี่ยให๎เทํากัน แบํงเป็น 4 สํวน เก็บไว๎ 2
สํวนที่อยูํตรงข๎ามกันอีก 2 สํวนทิ้งไป (ตามรูปที่ 2) ให๎ได๎ตัวอยํางประมาณ 2 กิโลกรัม แบํงตัวอยํางออกเป็น 2 ถุง
ถุงที่ 1 เพื่อวิเคราะห์สํวนประกอบทางเคมี
ถุงที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ความเป็นกรด-ดําง และคํากรดไขมันที่ระเหยงําย เป็นบอกถึงคุณภาพ
การหมัก (หากไมํต๎องการทราบคุณภาพการหมักก็เก็บตัวอยําง เพียงแคํ 1 ถุง)
3. นาตัวอยํางที่เก็บได๎ใสํถุงพลาสติก รัดปากถุงให๎แนํน สํงวิเคราะห์ทันที หรือหากไมํได๎สํง
วิเคราะห์ทันที ให๎นาเข๎าแชํแข็งในตู๎เย็น
4. หากถังหมักคํอนข๎างใหญํควรจะสุํมเก็บตัวอยํางมาวิเคราะห์อยํางน๎อย 3 ครั้ง แล๎วนาคําที่ได๎จาก
การวิเคราะห์มาหาคําเฉลี่ย
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4) วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารผสมสาเร็จรูป
1. ใช๎หลาวสุํมตัวอยํางแทงเข๎าไปในกระสอบลึกอยํางน๎อย 50 เซนติเมตร อยํางน๎อย 5 จุดคือ ตรง
กลาง 1 จุด ด๎านหัวและด๎านท๎าย ด๎านละ 2 จุด โดยสุํมตัวอยํางหลายๆ กระสอบ ที่เป็นชุดการผลิต (Lot) ให๎
ได๎ตัวอยํางรวมกันประมาณ 500 กรัม
- หากตัวอยํางมีจานวน 1-5 กระสอบ ให๎สุํมตัวอยํางทุกกระสอบ
- หากตัวอยํางมีจานวน 6-30 กระสอบ ให๎สุํมตัวอยํางทุกๆ 3 หรือ 5 กระสอบ
- หากตัวอยํางมีจานวนมากกวํา 30 กระสอบให๎สุํมทุกๆ 5 หรือ 10 กระสอบ
2. นาตัวอยํางที่สุํมเก็บได๎มาคลุกผสมให๎เป็นเนื้อเดียวกัน แล๎วนาสํวนผสมนั้นใสํภาชนะแบน เชํน
ถาด หรือผ๎าพลาสติกปูรอง แล๎วเกลี่ยให๎เทํากัน และแบํงออกเป็น 4 สํวน เก็บสํวนที่อยูํตรงข๎ามกันไว๎
(ตามรูปที่ 2) จนกระทั่งได๎ตัวอยํางประมาณ 200 กรัม ใสํถุงพลาสติก แล๎วบันทึกรายละเอียดตัวอยํางสํง
ห๎องปฏิบัติการ
ประเภทตัวอย่าง....................................................
ชื่อตัวอย่าง.............................................................
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....................................................
หน่วยงานที่สง่ ...........................................................
สถานที่เก็บ..............................................................
วันที่เก็บ...............................................................

รูปที่ 3 รายละเอียดตัวอยํางสาหรับติดที่ภาชนะใสํตัวอยําง

31

เจ๎าหน๎าที่รับตัวอยําง
เลขที่รับ......................
วันที่............................

แบบฟอร์มขอรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ห้องปฏิบัตกิ าร สานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
1. ผู๎เก็บตัวอยําง ชื่อ......................................................  เกษตรกร  DHHU  จนท………………………….
ที่อยูํ.................................................................................................................................................................
..........................................................................................เบอร์มือถือ..............................................................
วันที่เก็บตัวอยําง………………………………………… …………วันที่สํงตัวอยําง…………………………………………………
2. ชื่อเจ๎าของตัวอยําง…………………………………………………………เบอร์มือถือ……………………………………………….
สถานที่เก็บตัวอยําง ที่อยูํ..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. ชื่อผู๎รับผลวิเคราะห์…………………………………………………..มือถือ/อีเมล์…………………………………………………..
สาเนาสํงถึง
 ศูนย์วิจัย/สถานีพัฒนาอาหารสัตว์………………………..  ปศุสัตว์จังหวัด………………………………………….
4. ชนิดตัวอยําง
 อาหารผสมสาเร็จรูป (ผสมเองและไมํได๎ขึ้นทะเบียนการค๎า) ให๎แนบสูตรอาหารที่ผสมด๎วย
 หญ๎า

 สด

 แห๎ง

 หมัก

 วัตถุดิบ/วัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร
 อื่นๆ ระบุ..................................................................................................................................................
5.  โคนมน้าหนัก…………………  Lactation ที…่ …………  ระดับน้านมที่ได๎ตํอวัน...............................
6. ปัญหาอุปสรรคจากการใช๎อาหาร (ถ๎ามี)…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. รายการวิเคราะห์
เฉพาะอาหารผสม  Moisture  Crude Protein  Crude fiber  Fat  Ash  NFE
เฉพาะอาหารหยาบ  Moisture  Crude Protein  ADF

 NDF

อื่นๆ ระบุ...…………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
รายละเอียดตัวอย่าง
ลาดับ

รายละเอียด

น้าหนัก
สด

Lab No.
แห๎ง
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คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์
ชนิดอาหาร
อาหารหยาบ
หญ๎ากินนีสด อายุ 45 วัน
หญ๎ากินนีแห๎ง อายุ 45 วัน
หญ๎ากินนีสด อายุ 60 วัน
หญ๎ากินนีแห๎ง อายุ 60 วัน
หญ๎าเนเปียร์สด อายุ 45 วัน
หญ๎าเนเปียร์สด อายุ 60 วัน
หญ๎าแพงโกลําสด อายุ 45 วัน
หญ๎าแพงโกลําสด อายุ 60 วัน
หญ๎าแพงโกลําแห๎ง อายุ 45 วัน
หญ๎าแพงโกลําแห๎ง อายุ 60 วัน
หญ๎าขนสด อายุ 45 วัน
หญ๎าขนสด อายุ 60 วัน
หญ๎ารูซี่สด อายุ 45 วัน
หญ๎ารูซี่สด อายุ 60 วัน
หญ๎ารูซี่แห๎ง อายุ 45 วัน
หญ๎ารูซี่แห๎ง อายุ 60 วัน
หญ๎าพลิแคทูลั่มสด อายุ 45 วัน
หญ๎าพลิแคทูลั่มสด อายุ 60 วัน
หญ๎าหวายข๎อสด อายุ 45 วัน
หญ๎าหวายข๎อสด อายุ 60 วัน
หญ๎าหวายข๎อสด อายุ 75 วัน
หญ๎าอะตราตัมต๎นสด อายุ 45 วัน
หญ๎าอะตราตัมแห๎ง อายุ 45 วัน
หญ๎าอะตราตัมต๎นสด อายุ 60 วัน

DM
(%)

CP
(%)

EE
(%)

CF
(%)

NDF
(%)

ADF
(%)

TDN Ca P
(%) (%) (%)

22.50
89.00
24.40
89.50
18.70
23.70
25.20
27.90
87.00
88.50
22.60
24.60
20.20
26.90
89.60
88.00
24.30
28.70
20.60
21.20
23.90
22.10
89.10
24.40

1.70
6.00
1.70
5.10
1.90
1.80
2.00
1.90
8.70
5.30
1.80
1.70
1.70
1.70
6.50
4.90
1.70
0.90
1.90
1.90
1.50
1.50
5.50
1.60

0.30
1.30
0.30
0.70
0.30
0.30
0.40
0.40
1.40
1.60
0.30
0.50
0.40
0.50
1.90
0.90
0.30
0.40
0.20
0.90
0.20

7.60
29.60
8.70
31.70
5.00
8.10
10.50
28.10
29.20
6.60
7.40
5.70
8.20
26.60
29.90
7.40
6.60
23.50
7.30

15.90
65.10
17.20
66.20
12.20
16.00
16.50
18.60
61.20
59.20
15.10
16.60
13.20
18.50
59.30
62.30
17.20
14.00
14.90
9.80
14.60
58.40
16.60

9.20
35.70
10.10
37.90
7.00
9.40
9.50
10.50
32.20
32.80
8.50
9.60
7.60
10.50
31.40
37.40
10.00
7.50
8.10
9.80
8.80
32.50
9.80

11.00
44.00
13.00
38.00
10.00
11.00
15.00
16.00
46.00
44.00
13.00
13.00
11.00
15.00
51.00
46.00
11.00
15.00
12.00
46.00
14.00

0.09
0.07
0.72
0.07
0.07
0.08
0.14
0.14
0.10
0.07
0.12
0.11
0.64
0.17
0.31
0.05
0.20
0.19

0.06
0.07
0.21
0.06
0.08
0.07
0.08
0.08
0.05
0.07
0.05
0.06
0.19
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
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ชนิดอาหาร

DM
(%)

พืชเสริมโปรตีน
ใบกระถินสด
38.70
ใบกระถินแห๎ง
91.60
ถั่วคาวาลเคดสด อายุ 45 วัน
19.90
ถั่วคาวาลเคดสด อายุ 60 วัน
22.90
ถั่วคาวาลเคดแห๎ง อายุ 60 วัน
91.40
ถั่วทําพระสไตโลสด อายุ 45 วัน
25.40
ถั่วทําพระสไตโลสด อายุ 60 วัน
26.60
ถั่วไมยราสด อายุ 45 วัน
27.10
ถั่วไมยราสด อายุ 60 วัน
32.30
ถั่วฮามาต๎าสด อายุ 45 วัน
26.50
ถั่วฮามาต๎าสด อายุ 60 วัน
27.00
ใบมันสาปะหลังแห๎ง
90.60
ใบมันสาปะหลังหมัก
24.90
ยอดและต๎นมันสาปะหลังสด
18.20
วัสดุเหลือใช้/ผลพลอยได้ทางการเกษตร
ฟางข๎าว
88.80
ฟางข๎าวหมักยูเรีย
57.90
ต๎นข๎าวโพดฝักอํอนหลังเก็บฝัก
25.60
เปลือกฝักข๎าวโพดฝักอํอน
16.10
11.60
เปลือกฝักข๎าวโพดฝักอํอนหมัก
ต๎นข๎าวโพดหวานหลังเก็บฝัก
26.80
เปลือกข๎าวโพดหวานสด
20.10
เปลือกฝักและซังข๎าวโพดสด
20.90
เปลือกฝักและซังข๎าวโพดหมัก
20.80
ต๎นสับปะรดสด
47.80
เปลือกสับปะรดสด
14.20

CP
(%)

EE
(%)

CF
(%)

NDF
(%)

ADF
(%)

TDN Ca P
(%) (%) (%)

8.90
22.30
3.30
3.70
13.50
4.00
4.20
4.80
5.30
4.20
4.40
22.20
3.50
2.60

0.40
4.10
0.40
0.30
0.70
0.30
0.20
0.60
0.70
0.40
0.40
5.60
2.70
0.70

11.70
5.60
7.20
28.80
6.50
8.10
6.70
7.60
19.70
4.40
4.70

14.90
28.60
9.90
11.50
45.20
12.90
15.80
10.80
14.40
13.40
14.30
41.40
9.30
8.60

9.60
21.90
6.50
7.70
30.70
9.20
11.40
7.50
10.40
8.40
9.30
31.30
5.70
5.40

23.00
68.00
11.00
13.00
50.00
14.00
15.00
15.00
17.00
16.00
69.00
20.00
11.00

0.41
1.64
0.21
0.20
0.67
0.35
0.41
0.26
0.32
0.43
0.44
2.05
0.44

0.07
0.20
0.05
0.06
0.20
0.06
0.11
0.04
0.06
0.05
0.05
0.24
0.04

3.60
7.80
2.10
1.80
1.50

1.60
1.40
0.40
0.20
0.40

32.30
37.60
7.00
3.50
3.60

68.80
77.50
15.90
9.30
-

42.30
56.70
9.60
4.40
-

44.00
59.00
15.00
10.00
7.00

0.32
0.30
0.09
0.04
0.01

0.13
0.05
0.06
0.05
0.03

2.50
1.20
1.40
1.50
4.60
0.80

0.60
0.30
0.60
0.50
0.80
0.20

7.00
6.10
16.3
2.50

16.10
15.40
15.50
16.30
45.00
46.60

8.20
7.70
7.30
8.80
23.20
25.80

17.00
12.00
15.00
15.00
66.00
65.00

0.09
0.02
0.01
0.53
0.68

0.08
0.03
0.04
0.12
0.13
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ชนิดอาหาร
แหล่งโปรตีน
ปลาป่น CP ≥50%
ปลาป่น CP ≥55%
กากถั่วเหลืองสกัดน้ามัน
กากถั่วเหลืองอัดน้ามัน
กากฝ้ายไมํรวมเปลือก
กากมะพร๎าวอัดน้ามัน
กากเนื้อในเมล็ดปาล์มอัดน้ามัน
กากปาล์มอัดน้ามัน
กากเมล็ดฝ้ายทั้งเปลือก
กากเมล็ดฝ้ายกระเทาะเปลือก
กากถั่วเขียว
กากเบียร์แห๎ง
กากเรปซีด
แหล่งพลังงาน
ราละเอียด
ราหยาบ
ราข๎าวสาลี
มันเส๎น
ข๎าวโพดบดทั้งฝัก
เมล็ดข๎าวโพด
ซังข๎าวโพดบด
กากมัน
กากน้าตาล
กากตะกอนปาล์ม

DM
(%)

CP
(%)

EE
(%)

CF
(%)

NDF
(%)

ADF
(%)

TDN Ca P
(%) (%) (%)

92.00
91.60
88.50
90.70
90.20
92.20
91.30
92.80
92.01
90.04
90.20
90.13
90.50

58.10
62.10
47.20
45.30
46.70
17.90
16.60
9.80
26.18
47.87
23.70
32.25
34.00

10.50
9.10
1.20
11.10
5.80
11.10
5.60
12.30
2.37
5.73
0.55
6.72
0.70

0.7
0.7
5.4
8.5
6.8
11.5
8.7
25.4
17.46
6.80
20.44
12.42
8.50

14.50
17.20
17.00
45.10
59.70
51.20
14.90

9.40
13.30
11.20
28.40
41.90
36.30
14.50

88.00
88.00
82.00
87.00
83.00
81.00
79.00
66.00
67.47
83.37
62.86
77.56
68.00

6.64
5.78
0.35
0.42
0.22
0.23
0.38
0.48
0.76

3.38
3.06
0.69
0.51
1.32
0.49
0.56
0.37
0.92

89.90
91.16
88.51
89.80
89.53
87.40
87.65
87.60
73.70
85.60

13.60
8.33
18.45
2.30
7.40
8.30
2.18
2.80
4.50
12.40

16.30
9.41
3.48
0.50
3.08
4.80
0.18
0.30
0.80
24.90

7.20
14.91
8.55
3.00
6.09
2.50
33.78
15.10
0.50
15.20

18.80
10.10
12.90
39.50
-

8.90
5.70
3.80
29.50
-

75.00
72.32
74.16
79.00
79.15
82.00
62.42
71.00
64.00
-

0.07
0.10
0.04
0.70
0.80
0.28

1.79
0.10
0.28
0.06
0.05
0.18
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การแปลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้านมดิบ
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้านมดิบของเกษตรกร จะได๎คําผลวิเคราะห์ตํางๆ เชํน โปรตีน
(Protein) ไขมัน (Fat) ของแข็งไมํรวมไขมัน (Solid not fat) และของแข็งทั้งหมด (Total solid) เป็นต๎น
สามารถนาคําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้านมดิบ มาแปลผลได๎ดังนี้
1. เป็นดัชนีชี้วัดถึงสมดุลของพลังงานในอาหารโคนม โดยการหาสัดสํวนไขมันตํอโปรตีนในน้านมของ
แมํโค หากพบวํา สัดสํวนไขมันตํอโปรตีน มากกวํา 1 แสดงวําโคได๎รับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ยํอยงํายสูงเกินไป
สัดสํวนไขมันตํอโปรตีน อยูํระหวําง 1-1.25 แสดงวําสมดุลพลังงานอยูํในภาวะที่เหมาะสม สัดสํวนไขมันตํอโปรตีน
มากกวํา 1.25 แตํไมํเกิน 1.50 แสดงวําโคขาดอาหารพลังงานในชํวงของการให๎นมสูงสุด และถ๎าสัดสํวนไขมันตํอ
โปรตีนมากวํา 1.50 แสดงวําแมํโคขาดอาหารพลังงานอยํางมาก (เอกสารบทที่ 5)

2. องค์ประกอบของน้านม ประกอบด๎วยไขมัน (Fat) และของแข็งที่ไมํรวมไขมัน (Solid not fat)
ในสํวนของแข็งที่ไมํรวมไขมัน ประกอบด๎วยโปรตีน (Protein) น้าตาลแล็กโทส (Lactose) และเถ๎า ซึ่งน้าตาล
และเถ๎าเป็นองค์ประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงน๎อยมาก ไมํวําจะมีการจัดการอยํางไร สํวนไขมันและโปรตีน
สามารถ เปลี่ยนแปลงได๎เมื่อมีการจัดการให๎อาหารที่แตกตํางกัน
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การแปรผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้านมดิบ
รายการวิเคราะห์
การแปรผลวิเคราะห์
1. สัดสํวนไขมันตํอโปรตีนในน้านม (F/P) สัดสํวนไขมัน/โปรตีนในน้านมของแมํโค
ใช๎เป็นดัชนีชวี้ ัดถึงสมดุลของพลังงานใน 1. <1 แสดงวําโคได๎รับอาหารทีม่ ีคาร์โบไฮเดรตที่
อาหารโคนม
ยํอยงํายสูงเกินไป
2. อยูํระหวําง 1-1.25 แสดงวําสมดุลพลังงานอยูํใน
ภาวะที่เหมาะสม
3. >1.25-<1.50 แสดงวําโคขาดอาหารพลังงานในชํวง
ของการให๎นมสูงสุด
4. >1.50 แสดงวําแมํโคขาดอาหารพลังงานอยํางมาก

เกณฑ์มาตรฐาน

2. สํวนประกอบน้านม
คําสํวนประกอบน้านมที่ต่าจากคํามาตรฐาน
2.1 โปรตีน (Protein)
1. แมํโคอายุมาก
2.2 ไขมัน (Fat)
2. ความสมบูรณ์ของรํางกายแมํโคต่า
2.3 เนื้อนมไมํรวมมันเนย
3. แมํโคสุขภาพไมํดี หรือเป็นเต๎านมอักเสบ
(Solid not fat)
4. การจัดการอาหารไมํเหมาะสมกับความต๎องการ
2.4 เนื้อนมทั้งหมด (Total solid)
ในแตํละชํวงของการให๎นม
เพื่อให๎ทราบโภชนะในน้านม ชํวยในการ 5. ฤดูร๎อนแนวโน๎ มสํ ว นประกอบน้ านมต่ากวํา ฤดู
จัดการให๎อาหารและการคัดเลือกพันธุ์
อื่นๆ

สํวนประกอบน้านม
1. โปรตีน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 2.8
2. ไขมัน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3.2
3. เนื้อนมไมํรวมมันเนย ไมํน๎อยกวํา
8.25
4. เนื้อนมทั้งหมด ไมํน๎อยกวํา 12

-

ข้อเสนอแนะ
1. ให๎มีการจัดสัดสํวนอาหารหยาบและอาหารข๎น
ให๎เหมาะสมตามระยะของการให๎นม
2. F/P <1 ควรลดอาหารจาพวกแป้งเพิ่มอาหาร
เส๎นใยจะชํวยในกระบวนการยํอยที่สมบูรณ์ลดการ
เป็นกรดในกระเพาะอาหาร
3. F/P >1.50 ควรเพิ่มอาหารที่มีคุณภาพและให๎
พลังงานสูง

1. ให๎ โ คได๎ รั บ อาหารข๎ น และอาหารหยาบที่ มี
คุณภาพและในสัดสํวนที่เหมาะสม
2. จั ด การระบบสื บ พั น ธุ์ โคนมที่ ผ สมติ ด ยากวั น
ท๎องวํางสูง มีแนวโน๎มที่คําสํวนประกอบน้านมจะ
ต่าลง
3. ป้องกันและรักษาโรคเต๎านมอักเสบภายในฟาร์ม
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รายการวิเคราะห์
3. จุดเยือกแข็ง (Freezing point)
เพื่อตรวจการปลอมปนน้าในน้านม

การแปรผลวิเคราะห์
จุดเยือกแข็ง มีคําเข๎าใกล๎ 0 องศาเซลเซียส
(> -0.520 องศาเซลเซียส)
1. อาจเนื่องจากการปนน้า
2. โคมีภาวะเต๎านมอักเสบ

เกณฑ์มาตรฐาน
จุดเยือกแข็ง (Freezing point)
-0.520 ถึง -0.525 องศาเซลเซียส

4. โซมาติคเซลล์ (Somatic Cell, SCC)
บํงชี้ถึงการเกิดการอักเสบของเต๎านม

ปัจจัยที่มีผลตํอจานวนโซมาติคเซลล์ คือการเป็นเต๎า โซมาติคเซลล์
นมอักเสบ
(Somatic Cell, SCC)
1.ในน้านมปกตอมีคําโซมาติคเซลล์ต่ากวํา 200,000 ไมํเกิน 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร
เซลล์/มิลลิลิตร
2.โคมี คํา โซมาติ คเซลล์ ม ากกวํ า 250,000 เซลล์ /
มิลลิลิตร แสดงวําเริ่มมีการติดเชื้อเข๎าสูํเต๎านม
3.โคมีคําโซมาติคเซลล์มากกวํา 1,000,000 เซลล์/
มิลลิลิตร แสดงวําแมํโคอาจเป็นเต๎านมอักเสบแบบ
แสดงอาการ

ข้อเสนอแนะ
1.การปนน้ าอาจเกิ ด จากมี น้ าที่ ค๎ า งในอุ ป กรณ์
รีดนม ภาชนะใสํนม หรือถังนม
2.ให๎แมํโคมีน้ากินอยํางเพียงพอตลอดเวลา
3.ป้องกันและรักษาโรคเต๎านมอักเสบ
4.ไมํให๎แมํโคดื่มน้าครั้งเดียวมากๆ กํอนรีดนม

1.รั ก ษาระบบเครื่ อ งรี ด นมให๎ ท างานอยํ า ง
มีประสิทธิภาพ
2.ป้องกันการติดเชื้อเข๎าทางรูนม
3.รักษาแมํโคที่เป็นเต๎านมอักเสบแบบแสดงอาการ
ทันที
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รายการวิเคราะห์
5. จานวนจุลินทรีย์
5.1 จานวนจุลนิ ทรีย์ทงั้ หมด(Total
Bacteria Count)
5.2 จานวนจุลนิ ทรีย์ทนร๎อน
(Laboratory Pasteurization Count)
5.3 จานวนจุลนิ ทรีย์กลุํมโคไลฟอร์ม
(Coliform)
เพื่อให๎ทราบปริมาณของจุลนิ ทรีย์ที่มี
ในน้านม ซึ่งบํงชี้ถึงความสะอาดและ
สุขอนามัยของฟาร์ม

การแปรผลวิเคราะห์
จานวนจุลินทรีย์ แตํละคําบํงชี้ถึง
1.จุลินทรีย์ทั้งหมดต่ากวํา 400,000 โคโลนี/มิลลิลิตร
แสดงวําความสะอาดอยูํในสภาวะที่ดี
2.จุลินทรีย์ทนร๎อนสูง อาจเนื่องมาจากการใช๎น้าร๎อน
ล๎างถังนมในขณะที่พื้นผิวถังไมํได๎ถูกทาความสะอาดมา
กํอน
3.จุลิน ทรีย์ กลุํ มโคไลฟอร์มมากกวํ า 100 โคโลนี /
มิลลิลิตร แสดงวําสุขลักษณะของการรีดนมไมํดี
4.จุลินทรีย์ปนเปื้อนมาก เกรดนมต่า

เกณฑ์มาตรฐาน
จานวนจุลินทรีย์
1.จุ ลิ น ทรี ย์ ทั้ ง หมดไมํ ม ากกวํ า
400,000 โคโลนี/มิลลิลิตร
2.จุ ลิ น ทรี ย์ ท นร๎ อ นไมํ ม ากกวํ า
100,000 โคโลนี/มิลลิลิตร
3.จุ ลิ น ทรี ย์ ก ลุํ ม โคไลฟอร์ ม ไ มํ
มากกวํา 10,000 โคโลนี/มิลลิลิตร

ข้อเสนอแนะ
1.รักษาความสะอาด เพื่อลดโอกาสการปนเปื้อน
เชื้ อเข๎ า สูํ น้ านมภายหลั ง การรี ด เชํ น สถานที่ รี ด
เครื่องรีด ผ๎าเช็ดเต๎า ถังใสํนม มือคนรีด น้าที่ใช๎ล๎าง
เต๎านม เป็นต๎น
2.เก็ บ รั ก ษาน้ านมที่ อุ ณ หภู มิ ไ มํ เกิ น 4 องศา
เซลเซียส
3.สํงตรวจโดยเร็ว รักษาอุณหภูมิขนสํงให๎ได๎ 1-5
องศาเซลเซียส
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แบบสัมภาษณ์เกษตรกร
โครงการ หนํวยบริการเคลื่อนที่ เพื่อบริการด๎านอาหารโคนม
คาแนะนา ให๎ใสํเครื่องหมาย ( / ) หน๎าข๎อที่ต๎องการเลือก และเติมคาในชํองวําง
ชื่อเกษตรกร……………………………………………………………วันที่สัมภาษณ์ ……………………………………………………
บ๎านเลขที่……………หมูํที่…….บ๎าน………………ตาบล…………………..อาเภอ………………จังหวัด………………………..
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ …………………………ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา
( ) อาชีวะศึกษา
( ) ปริญญาตรีหรือสูงกวํา ( ) อื่น ๆ ระบุ ………………………………………
4. จานวนสมาชิกในครอบครัว รวม ……………………………… คน
4.1 จานวนสมาชิกที่ใช๎แรงงานได๎ …………………………… คน
4.2 จานวนแรงงานที่ใช๎เลี้ยงโคนม …………………………. คน
5. การถือครองและการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
5.1 ที่ดินที่ใช๎เป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัว รวม …………………………… ไรํ
5.2 ที่ดินที่ใช๎ประโยชน์รวมทั้งหมด ……………………………………………. ไรํ
ที่อยูํอาศัย ……………………………………………….ไรํ
พื้นที่เพาะปลูกพืชไรํ-พืชสวน ……………………..ไรํ
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พื้นที่ทานา ……………………………………………….ไรํ
พื้นที่แปลงหญ๎าเลี้ยงสัตว์…………………………….ไรํ
พื้นที่อื่นๆ(ระบุ) ……………………….จานวน …………….ไรํ
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการจัดการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร
6. พันธุ์โคนมที่เลี้ยงในปัจจุบัน
( ) ขาวดาพันธุ์แท๎
( ) ลูกผสมขาวดา ……………………. %
( ) พันธุ์อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………
7. จานวนโคนมทั้งหมด ……………………………..ตัว
7.1 แมํโครีดนม จานวน ………………. ตัว
7.2 แมํโคแห๎งนม จานวน……………….ตัว
7.3 แมํโคสาวท๎อง (อายุ 1 ปีขึ้นไป) จานวน………………ตัว
7.4 โคสาว จานวน ……………………….ตัว
7.5 โครุํนเพศเมีย (อายุ 6 เดือน- 1 ปี) จานวน …………………………..ตัว
7.6 ลูกโคเพศเมีย(แรกเกิด – 6 เดือน) จานวน ……………………………ตัว
7.7 โคเพศผู๎ (อายุ 1 ปี ขึ้นไป) จานวน ……………………………………….ตัว
7.8 โครุํนเพศผู๎ (อายุ 6 เดือน – 1 ปี) จานวน ……………………………..ตัว
7.9 ลูกโคเพศผู๎ (แรกเกิด – 6 เดือน) จานวน ………………………………ตัว
8. ผลผลิตน้านม
8.1 ผลผลิตน้านมที่รีดได๎ รวม ……………………………..กก./วัน (เช๎า-เย็น)
8.2 ผลผลิตน้านมเฉลี่ย ……………………………………….กก./ตัว/วัน
8.3 ราคาน้านมจาหนํายได๎ ………………………………….บาท/กก.
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8.4 คุณภาพของน้านมดิบ
( ) ผํานเกณฑ์มาตรฐาน ( ) ไมํผํานเกณฑ์มาตรฐาน (ระบุ) เชํน ………………………………………..
9. อัตราการผสมติดของแมํโคโดยเฉลี่ย
( ) ผสม 1-3 ครั้ง จานวน …………………………..ตัว
( ) ผสม 4-6 ครั้ง จานวน …………………………..ตัว
( ) ผสมมากกวํา 6 ครั้ง จานวน …………………ตัว
10. การให๎อาหารข๎นแกํโคนม
10.1 ให๎อาหารข๎นวันละกี่เวลา ( ) 2 เวลา ( ) 3 เวลา
10.2 วิธีการให๎อาหารข๎น
( ) ให๎ตามปริมาณน้านมในอัตราสํวน ………………………………
( ) ประมาณปริมาณที่ให๎ตามขนาดน้าหนักตัว ……………………
( ) ให๎เทําๆ กัน ทุกตัว
10.3 ชนิดของอาหารข๎น ( ) ผสมเองโปรตีน ……….%
( ) อาหารบริษัทโปรตีน………….%
( ) วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหลํงโปรตีน เชํน …………………………….
( ) วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหลํงพลังงาน เชํน …………………………..
11. อาหารข๎นที่ใช๎ในฟาร์มมีการแยกชนิดตามอายุโค หรือ ตามปริมาณน้านมที่รีดได๎
( ) แยก ( ) ไมํแยก ( ) แยกบ๎างไมํแยกบ๎าง
12. อาหารหยาบที่ให๎โคนมในแตํละวันมีอะไรบ๎าง
(1) หญ๎าสด (ระบุ) ……………………………………………………… กก/ตัว/วัน
(2) ถั่วสด (ระบุ) ……………………………………………………………กก/ตัว/วัน
(3) วัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร(ระบุ) ………………………………กก/ตัว/วัน
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(4) พืชหมัก(ระบุ) …………………………………………………………กก/ตัว/วัน
(5) หญ๎าแห๎ง(ระบุ) ……………………………………………………… กก/ตัว/วัน
(6) ถั่วแห๎ง(ระบุ) ……………………………………………………………กก/ตัว/วัน
13. พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์
( ) พื้นที่ดอน จานวน ……………………… ไรํ
( ) พื้นที่นา จานวน ………………………….ไรํ
14. ชนิดของพืชอาหารสัตว์ที่ปลูกใช๎เลี้ยงโคนม
( ) ชนิดหญ๎า(ระบุ) ……………………………………………จานวน …………………….ไรํ
…………………………………………… จานวน …………………….ไรํ
…………………………………………… จานวน …………………….ไรํ
( ) ชนิดถั่ว(ระบุ) ………………………………………………. จานวน ……………………ไรํ
…………………………………………… จานวน …………………….ไรํ
…………………………………………… จานวน …………………….ไรํ
( ) ชนิดถั่วยืนต๎น(ระบุ) …….………………………………………จานวน……………………..ไรํ
……………………………………………จานวน …………………….ไรํ
……………………………………………จานวน …………………….ไรํ
15. การใช๎ประโยชน์จากแปลงพืชอาหารสัตว์
15.1 วิธีการนาไปใช๎ ( ) ตัดให๎กิน ( ) ปลํอยแทะเล็ม ( ) ทั้ง 2 วิธี
15.2 ชํวงเวลาการใช๎ประโยชน์จากแปลงหญ๎า
( ) น๎อยกวํา 4 เดือน ( ) 4-6 เดือน ( ) ใช๎ประโยชน์ได๎ตลอดทั้งปี
16. มีการสารองพืชอาหารสัตว์ไว๎ใช๎ในชํวงขาดแคลนหรือไมํ
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( ) มี
( ) ไมํมี เพราะเหตุใด……………………………………………………………
ถ๎ามีทาได๎ในรูปใด ( ) แห๎ง ( ) หมัก ( ) ทั้ง 2 อยําง
17. มีการจัดซื้ออาหารหยาบหรือไมํ ( ) มี
( ) ไมํมี
ถ๎ามี อาหารหยาบที่จัดซื้อคือ ………………… ชํวงเดือน ……………..ปริมาณ………..กก ราคา ……..บาท/กก
………………… ชํวงเดือน ……………..ปริมาณ………..กก ราคา ……..บาท/กก
………………… ชํวงเดือน ……………..ปริมาณ………..กก ราคา ……..บาท/กก
………………… ชํวงเดือน ……………..ปริมาณ………..กก ราคา ……..บาท/กก
18. ปัญหาด๎านอาหารหยาบ(ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)
( ) ไมํมีพื้นที่ปลูกหญ๎า ( ) แปลงหญ๎าไมํพอ ( ) พื้นที่ไมํเหมาะสม ( ) ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์/ทํอนพันธุ์
( ) หาซื้อวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรลาบาก ( ) อาหารหยาบคุณภาพต่า ( ) อาหารหยาบราคาแพง
( ) อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………
19. ปัญหาด๎านการจัดการเลี้ยงโคนม
( ) ขาดความรู๎ความเข๎าใจในการเลี้ยงโคนมอยํางแท๎จริง
( ) แมํโคให๎ผลผลิตต่า
( ) ขาดแคลนแรงงาน
( ) ขาดแคลนอาหารหยาบ
( ) มีปัญหาด๎านการผสมติด
( ) การสังเกตุการเป็นสัดไมํชัดเจน
( ) การถํายพยาธิ ทาวัคซีนไมํครบตามโปรแกรม
( ) มีปัญหาเรื่องโคป่วย/เต๎านมอักเสบ
( ) ขาดแหลํงเงินทุน
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(
(
(
(
(
(

) โรงเรือนไมํถูกสุขลักษณะ
) การบริการจากเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ/เอกชน
) การบริการผสมเทียม/น้าเชื้อ
) ฟาร์มตั้งอยูํในพื้นที่ไมํเหมาะสม
) เครื่องจักร/เครื่องมือ/เครื่องทุํนแรงในการเลี้ยงโคนม
) อื่นๆ………………………………………………………………………….

