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บทคัดยอ
 การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยที่ผานมามีการขยายตัวทั้งจำนวนโคนมและผลผลิตน้ำนม ขณะที่ฟารมโคนมกลับลด

จำนวนลง ทั้งนี้ผูเล้ียงโคนมประสบปญหาดานตนทุนคาอาหารปญหาการจัดการฟารมและในอนาคตขอตกลงองคการการคาโลก

อาจสงผลตอความยั่งยืนในสถานการณเชนนี้การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรจะมีความย่ังยืนหรือไมทราบไดอยางไรวายั่งยืน ตัวบง

ชี้เปนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถประเมินความยั่งยืนไดและควรเปนตัวบงชี้ที่พัฒนาโดยการมีสวนรวมจากเกษตรกรอยางไรก็ตาม

การพัฒนาตัวบงชี้ดังกลาวโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการศึกษานอยมากและควรใชไดกับเกษตรผูเลี้ยงโคนม

รายยอยซ่ึงเปนสวนใหญโดยใชการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory workshop) เพื่อระบุตัวบงช้ีความยั่งยืน

ของระบบการเลี้ยงโคนมจากการศึกษาพบวา ทั้ง 34 ตัวบงช้ีที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้สามารถแบงตัวบงช้ีออกเปน 4 ปจจัยหลัก 

ไดแก 1) ปจจัยดานกระบวนการผลิต จำนวน 13 ตัวบงช้ี 2) ปจจัยดานเศรษฐกิจจำนวน 14 ตัวบงช้ี 3) ปจจัยดานสังคม จำนวน 

4 ตัวบงชี้ และ 4) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม จำนวน 3ตัวบงช้ีจะเห็นไดวา สามารถสรางตัวบงช้ีความย่ังยืนโดยใชกระบวนการมีสวน

รวมกับเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในพื้นท่ีได และควรมีการนำมาเปรียบเทียบกับตัวบงช้ีในพื้นที่อื่นๆที่มีการศึกษาในลักษณะ

เดียวกันเพื่อสรางเปนตัวบงชี้รวมและนำไปใชประเมินในพื้นที่อื่นๆ ได 

คำสำคัญ : กระบวนการมีสวนรวมตัวบงชี้ / ความย่ังยืน / การเลี้ยงโคนม / กลุมเกษตรกรรายยอย 

ABSTRACT

 Dairy farming in Thailand has been expanding in terms of number of dairy cattle and milk production but the 
number of farms has been decreasing. This changing trend is due to high feed cost, improper management and 
possibly approaching of agreement on FTA. This circumstance may affect sustainability of the dairy farming, 
particularly by small dairy holders in the northeast of Thailand, is an interesting research question. To evaluate the 
sustainability its indicators need to be developed particularly by small dairy holders’ participation. However, only 
limited studies on such sustainability have been carried out. Participatory workshops were conducted to identify initial 
sustainability indicators. Total of 34 indicators were identified which could be divided into 4 aspects 1) production 
technique, consisting of 13 indicators 2) economic aspect, consisting of 14 indicators 3) social and organization 
aspects,consisting of 4 indicators and 4) environmental aspect consisting of 3 indicators. The result indicated that 
through the small holders’ participation the initial sustainability indicators could be identified. Further comparison of 
these initial indicators with other studies may result in common indicators that can be applied to evaluate small dairy 
farms in different areas.  
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บทนำ
 ประเทศไทยไดมีการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม

อยางจริงจังตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2504 หลังจากนั้นไดแพร

หลายท่ัวประเทศและมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึนสถานการณ

ของประชากรโคนมในชวงป พ.ศ. 2540–2548 มีอัตรา  

การขยายตัวท่ีเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 6.49 ขณะที่ปริมาณ

การผลิตน้ำนมดิบมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย  

รอยละ 8.5 ในขณะที่จำนวนฟารมลดลงเร่ือยๆ คือ ป พ.ศ. 

2548 มีเกษตรกรเล้ียงโคนมจำนวน 23,374 ครัวเรือน ลดลง

รอยละ 0.27 แตจำนวนโคนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.26 จากปที่

ผานมา (เทพณรงค. 2550) และ ป พ.ศ. 2552 จำนวน  

ผูเลี้ยงโคนมโคนม ลดลงเหลือ 17,737 ครัวเรือน (กรม

ปศุสัตว. 2552) 

 จำนวนฟารมโคนมในประเทศไทยมีแนวโนมลดลง

ขณะที่ขนาดฟารมใหญขึ้นทั้งนี้เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมประสบ

ปญหาหลัก คือตนทุนการผลิตน้ำนมโดยเฉพาะคาอาหารที่

สูงขึ้นตามราคาของคาขนสงอาหาร และปญหาทั่วไป คือ 

การจัดการฝูงโคนมที่ไมเหมาะสมตอสัดสวนของโคนมที่ให

ผลผลิต ปญหาการผสมไมติด ประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ำ

ทำใหฟารมขนาดเล็กไมคุมทุน อีกทั้งปจจัยภายนอกจากการ

ที่รัฐบาลไทยไดรวมในขอตกลงองคการการคาโลก (จรัญ. 

2538 ; พิบูลย และคณะ. 2545) ปจจัยเหลานี้ตางเช่ือมโยง  

ตอกันและมีผลกระทบตออาชีพการเลี้ยงโคนมอยางมากโดย

เฉพาะเกษตรกรรายยอย ทำใหเกิดประเด็นที่เกี่ยวกับความ

ยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมที่อาจทวีความเขมขนขึ้น 

 ในสถานการณเชนนี้การเล้ียงโคนมของเกษตรกรจะ

มีความยั่งยืนหรือไมอยางไรนอกจากนั้นการประเมินความ  

ยั่งยืนยังมีหลากหลายปจจัยท่ีเขามาเกี่ยวของซึ่งผูปฏิบัติเปน

ผูที่รูดีที่สุด ดังนั้นการพัฒนาตัวบงชี้ควรมีการมีสวนรวมของ

เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม อยางไรก็ตามการพัฒนาตัวบงชี้ดังกลาว

โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการศึกษา  

นอยมาก การศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางตัวบงช้ี

ความยั่งยืนเบ้ืองตนของระบบการเล้ียงโคนมโดยวิธีการมี

สวนรวมของผูเลี้ยงโคนม 

วิธีการศึกษา
 การวิจัยครั้งนี้เปนการงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เทคนิคที่ใชในการวิจัย คือ การประชุมเชิงปฏิบัติ

การแบบมีสวนรวม (participatory workshop) มีขั้นตอนและ

กระบวนการ ดังนี้ 

 กำหนดผูมีสวนรวมในการสรางประเด็นตัวบงช้ีความ

ยั่งยืน โดยใชกลุมสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมตำบลศรีธาตุ 

เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 

 ดำเนินการประชุมโดยใชการประชุมเชิงปฏิบัติการ

อยางมีสวนรวม จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี1 มีผูเขารวม 

จำนวน 83 คน เพื่อเปนการกำหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับ

ความยั่งยืนของระบบการผลิตโคนมโดยมีกรอบคำถาม 

ไดแก ความยั่งยืนในระบบการผลิตโคนมคืออะไร? มีปจจัย

หรือองคประกอบอะไรบางที่เกี่ยวของกับความยั่งยืนของ

ระบบการผลิตโคนม ? และครั้งที่ 2 มีผูเขารวม จำนวน   

52 คน เพื่อตรวจสอบและเติมเต็มขอมูลท่ีไดจากการประชุม

ครั้งที่ 1 โดยมีกรอบคำถาม คือ มีปจจัยหรือองคประกอบ

อะไรบางที่สงเสริมใหการเลี้ยงโคนมประสบผลสำเร็จ? 

ปญหาของการเล้ียงโคนมในพ้ืนที่คืออะไร ? 

 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม

ถูกนำมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และขอมูลที่

ไดจากการประชุมท้ังสองคร้ังทำการวิเคราะห จัดกลุมและหา

ขอสรุปในเวทีการประชุมโดยมีเครื่องมือและเทคนิคท่ีชวยใน

การรวบรวมขอมูล เชน การทำแผนที่ทางความคิด (Mind 

Mapping) และนำมาสรางประเด็นตัวบงช้ี  

 สถานที่ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ในพ้ืนที่บาน  

หัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิจัย
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ผูมีสวนได

สวนเสียไดใหความหมายของความยั่งยืนในการเลี้ยงโคนม 

วา ตองสามารถดำเนินกิจกรรมตอไปไดเรื่อยๆ จนถึงรุนลูก 

รุนหลานและไดสะทอนปจจัยความสำเร็จสูความย่ังยืน (ภาพที่ 1) 

ซึ่งแบงไดเปน 4 ประเด็นไดแก 

 1. ดานกระบวนการผลิต กลุมผู เลี้ยงโคนมได

พิจารณาปจจัยในดานกระบวนการผลิตหลากหลายประเด็น 

เนื่องจากดานนี้ถือเปนดานหลักที่สงผลตอความยั่งยืน

โดยตรง ถาหากตัวผูเลี้ยงเองมีการจัดการฟารมที่ถูกตอง มี

สัดสวนโคที่ใหผลผลิตน้ำนมตอฟารมมาก โคนมมีสายพันธุที่

มีพันธุกรรมเหมาะสม มีการบริการรักษาโรคและผสมเทียม

โคอยางเพียงพอ โคนมผสมเทียมติดงาย สามารถหาแหลง

อาหารขนและอาหารหยาบในพ้ืนที่เพื่อลดตนทุนการผลิต 
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 2. ดานเศรษฐกิจ กลุมผูเลี้ยงโคนมไดใหความเห็น

ในดานนี้วา ตองมีตนทุนการผลิตต่ำขณะที่การผลิตตองมี

ประสิทธิภาพดวย รายไดของอาชีพการเลี้ยงโคนมตอง  

มีความมั่นคงสามารถพึ่ งพาตัว เองและอยู รอดได ใน

สถานการณปจจุบัน-อนาคต ซึ่งในเรื่องตนทุนนี้มีความ

สัมพันธกับราคาของอาหารขนเปนหลัก ถาราคาอาหารขน

สูงทำใหคาใชจายโดยรวมหรือขาดทุนก็ไมสามารถเลี้ยงตอ

ไปไดทำใหไมมีความยั่งยืนดังคำกลาวของเกษตรกรวา 

“เดี๋ยวน้ีถาคาอาหารสูงขึ้นเรื่อยๆ หักคาอาหารแลวเหลือ 

(กำไร) นอยกวาเดิมถา (กำไร) เหลือนอยลงเรื่อยๆ ตอไป  

ก็คงตองเลิกเลี้ยง” 

 3. ดานสังคม กลุมสมาชิกไดสะทอนประเด็น  

การสืบทอดอาชีพเปนประเด็นหลักเพราะถาลูก-หลานในรุน

ตอไปไมสนใจเล้ียงโคนมก็ทำใหกิจกรรมไมมีความตอเนื่อง

สงผลใหไมเกิดความยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับ วิฑูรย (2544) 

และ ภาสกร (2551) รายงานวา การผลิตที่ดำรงอยูอยาง  

ตอเนื่องและการสืบทอดอาชีพสงผลโดยตรงตอความยั่งยืน

ในกิจกรรมน้ันๆ 

 4. ดานสิ่งแวดลอม ในดานนี้กลุมสมาชิกสะทอนใน

ประเด็นของสภาพพ้ืนท่ีตั้งฟารมตองมีความเหมาะสมตองมี

แหลงน้ำและไฟฟาใช สวนของเสียที่มาจากการผลิตไมควร

สงกลิ่นรบกวนเพื่อนบาน ซึ่งในประเด็นของของเสียที่มาจาก

การผลิตมีเกษตรกรเพียงบางรายที่มีปญหาในประเด็นนี้ 

เนื่องจากกลุมสมาชิกมีการตั้งฟารมโคนมกระจัดกระจายและ

มีระยะหางจากแหลงชุมชน 

 จากนั้นผูวิจัยไดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 

โดยการใหสมาชิกระบุองคประกอบของปจจัยที่มีผลตอความ

สำเร็จในการเล้ียงโคนมในพื้นที่ (ภาพที่ 2) ซึ่งแบงไดเปน   

6 ประเด็น ไดแก 

 1. ดานตัวเกษตรกรและครอบครัว ผูเลี้ยงเองตองมี

ความรักการเอาใจใสในการดูแลสัตว และตองมีความสามัคคี

ในครอบครัวเนื่องจากสมาชิกใชแรงงานในครอบครัวเปน

หลัก ในกรณีสามี-ภรรยาไมสามารถตกลงภาระหนาที่ของ

งานฟารมและงานอ่ืนๆ ในครอบครัวได อาจทำใหเกิดปญหา

ในวันนั้นๆและมีประเด็นการควบคุมคาใชจายในครัวเรือนถือ

เปนประเด็นท่ีสำคัญ ถาตัวเกษตรกรไมสามารถควบคุม  

การใชจายของตัวเองอาจสงผลตออาชีพการเลี้ยงโคนมได 

ดังคำกลาววา “กำไรจากคาขายนมที่ตองมีการควบคุม   

บางคนรีบเอาไปซื้อรถมันก็ลำบากมีภาระสงงวด” 

 2. ดานตัวโค ถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ 

โดยแมโคตองมีสายพันธุที่เหมาะสมที่ใหปริมาณน้ำนมมาก

และทนทานตอสภาพแวดลอม ไมมีปญหาเกี่ยวกับระบบ

สืบพันธุและโรคเตานมอักเสบ ซึ่งในดานของตัวโคมีความ

สัมพันธกับการจัดการฟารมของเกษตรกรโดยตรงกลาวคือ 

ถาเกษตรกรมีความรูในการจัดการฟารมอยางมีประสิทธิภาพ

จะทำใหสุขภาพโคสมบูรณ 

 3. ดานการจัดการฟารม ในดานนี้กลุมเกษตรกรให

ความสำคัญกับความรูและประสบการณของการเลี้ยงโคนม

โดยเฉพาะดานอาหาร ถาโคไดรับอาหารอยางเพียงพอ

เหมาะสมทำใหโคนมมีความสมบูรณพันธุ ผสมติดไดตามปกติ 

มีผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพและปริมาณ ดังคำกลาวของ

เกษตรกรวา “ถาโคไดกินเต็มที่มันก็ใหนมมาก ถาโคสุขภาพ

ดีก็ผสมติดงาย ขึ้นอยูกับการจัดการ”และยังใหความสำคัญ

กับการทำบัญชีฟารมเพ่ือทราบถึงรายรับ-จาย 

 4. ดานเจาหนาที่ กลุมเกษตรกรใหความสำคัญ

ดานจำนวนเจาหนาที่ของศูนยตองมีเพียงพอ เนื่องจากกลุม

สมาชิกมีจำนวนโคนมมากกวาสามพันตัวและมีการต้ังฟารม

ภาพที่ 1  ปจจัยความสำเร็จสูความยั่งยืนที่ไดจากกลุม

เกษตรกร 
ภาพที่ 2  ปจจัยความสำเร็จในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ที่ได

จากกลุมเกษตรกร 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

อยางกระจัดกระจายทำใหบางวัน มีสมาชิกบางรายไดรับ

บริการไมทั่วถึง 

 5. ดานทุนในการเลี้ยง กลุมเกษตรกรใหความเห็นวา 

ควรมีแหลงเงินทุนอยางเพียงพอ เนื่องจากอาชีพการเลี้ยง

โคนมตองใชเงินทุนจำนวนมาก ไดแก คาโรงเรือน อุปกรณ 

โดยเฉพาะคาแมพันธุโคนม 

 6. ดานสิ่งแวดลอม ภูมิอากาศสงผลตอปริมาณ

ผลผลิตน้ำนม ในชวงฤดูฝนและฤดูหนาวท่ีมีอากาศเย็นสบาย

ทำใหชวงดังกลาวมีปริมาณผลผลิตน้ำนมมากกวาฤดูรอน

และมีอัตราการผสมติดที่ดีกวา สอดคลองกับ Armstrong et al 

(1988, 1993) and Flamebaum et al (1986) รายงานวา   

ถาสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวโคเย็นสบาย ทำใหโคสามารถเพิ่ม

การระบายความรอนในรางกายสงผลใหเพิ่มผลผลิตและ

สมรรถภาพทางการสืบพันธุของแมโคนมได 

ตัวบงชี้ความยั่งยืนเบ้ืองตนของระบบการเล้ียงโคนม 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2 ครั้ง

ที่ผานมา กลุมผูเลี้ยงโคนมรวมกันสะทอนความเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยความสำเร็จที่กลาวมาขางตนแลวนั้น ผูวิจัยไดทำ

ทำการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และทำเปนตัวบงช้ี

เบื้องตน (Initial Indicators) สามารถแบงตัวบงชี้ออกเปน   

4 ปจจัยหลัก คือ 1) ปจจัยดานกระบวนการผลิต จำนวน   

13 ตัวบงชี้ 2) ปจจัยดานเศรษฐกิจจำนวน 14 ตัวบงช้ี   

3) ปจจัยดานสังคม จำนวน 4 ตัวบงช้ี 4) ปจจัยดาน  

สิ่งแวดลอม จำนวน 3 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 34 ตัวบงช้ี  

(ภาพที่ 3) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ภาพที่ 3  ตัวบงชี้ความยั่งยืนของการระบบการเล้ียงโคนมเบ้ืองตน จำนวน 34 ตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ความยั่งยืนของระบบการเล้ียงโคนมเบ้ืองตนของกลุม อ.ส.ค. ศรีธาตุ จำนวน 34 ตัวบงชี้ 

ดานกระบวนการผลิต ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม 

- มีพื้นที่ปลูกหญาอาหารสัตว 
- สัดสวนพื้นที่ปลูกอาหารสัตว
ต อจำนวนโคนมในฟาร ม
เหมาะสม 

- สัดสวนโครีดตอโคในฟารม
ทั้งหมดสมดุลกัน 

- โคนมที่มีสายเลือดที่เหมาะสม 
- สามารถหาวัตถุดิบอาหาร
หยาบไดในทองถิ่น 

- สามารถหาวัตถุดิบอาหารขน
ไดในทองถิ่น 

- ไมมีแม โคที่ เปนโรคเตานม
อักเสบ 

- จำนวนการตายหรือการคัดทิ้ง
โคออกจากฝูงต่ำ 

- ผสมเทียมโคนมติดงาย 
- ความเอาใจใสดูแลโคในฟารม 
- ความรูในการเลี้ยงโคนม 
- มีประสบการณ (ทักษะ) ใน
การเลี้ยง 

- จำนวนเจาหนาที่รักษาโรคและ
ผสมเทียมโคนมที่เพียงพอ 

- มีแหลงเงินทุนในการทำฟารม 
- อาหารขนมีราคาถูก 
- ตนทุนการผลิตตอผลผลิต
น้ำนมในฟารมต่ำ 

- แรงงานในครัวเรือนเพียงพอ 
- ระยะหางจากฟารมถึงศูนย
รับน้ำนมดิบ 

- มีผลผลิตน้ำนมเฉลี่ยตอตัวสูง 
- น้ำนมโคมีคุณภาพ 
- มีการจดบันทึกและการทำ
บัญชีฟารม 

- มีรายไดจากการเลี้ยงโคนมสูง 
- สามารถควบคุมรายจายใน
ครัวเรือน 

- ร าคากลา งน้ ำนมดิ บต อ
กิโลกรัม 

- นโยบายสงเสริมจากรัฐ 
- ความสามารถดานการตลาด
ของสหกรณ 

- ไมมีกิจกรรมหรืออาชีพอื่นๆ 
ที่มาขัดแยงกับอาชีพการ
เลี้ยงโคนม 

- มีการสืบทอดอาชีพสูลูกหลาน 
- มีความสามัคคีในครอบครัว 
- ไมมีความขัดแยงกับคนใน
ชุมชน 

- ความเขมขนของสหกรณ 
 

- มีไฟฟาและแหลงน้ำเพียงพอ 
- สภาพเสนทางคมนาคมสะดวก 
- สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอ
โคนม 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 8

 1. ตัวบงชี้ดานกระบวนการผลิตมีจำนวนทั้งสิ้น   

13 ตัวบงชี้ แบงออกเปน 6 กลุมยอยคือ 1) กลุมพืชอาหาร

สัตว ประกอบไปดวย 2 ตัวบงชี้ คือ มีพื้นที่ปลูกแปลงหญา

อาหารสัตวและสัดสวนพื้นท่ีปลูกอาหารสัตวตอจำนวนโคนม

ในฟารมเหมาะสมซึ่งหญาสดถือเปนอาหารหยาบหลักของ

โคนมและยังชวยลดตนทุนอาหารขนได จากคำกลาวของ

เกษตรกรวา “หญามีความสำคัญถามีทุงหญาใหวัวกินตลอดป

ก็จะชวยลดปญหาคาอาหารได” 2) กลุมตัวโค ประกอบ  

ไปดวย 2 ตัวบงชี้ คือ สัดสวนโครีดตอโคในฟารมทั้งหมด

สมดุลกันและโคนมท่ีมีสายเลือดที่ เหมาะสม ในดานนี้

เกษตรกรเห็นวา ถาเกษตรกรมีจำนวนโครีดนมมากในขณะที่

โคที่ไมใหผลผลิตมีจำนวนนอย สัดสวนของโครีดนมตอโค  

ในฟารมท้ังหมดจึงสูง ทำใหเกษตรกรมีกำไรจากการเลี้ยง

โคนม 3) กลุมอาหาร ประกอบไปดวย 2 ตัวบงชี้ คือ สามารถ

หาวัตถุดิบอาหารหยาบไดในทองถิ่นและสามารถหาวัตถุดิบ

อาหารขนไดในทองถ่ิน ถาสามารถหาวัตถุดิบในทองถิ่นได

ทั้งอาหารขนและอาหารหยาบ ทำใหเกษตรกรสามารถลด

ตนทุนการผลิตได 4) กลุมโรคและการสืบพันธุ ประกอบไป

ดวย 3 ตัวบงชี้ คือ ไมมีแมโคที่เปนโรคเตานมอักเสบจำนวน

การตายหรือการคัดทิ้งโคออกจากฝูงต่ำ และผสมเทียมโคนม

ติดงาย ทั้งหมดนี้บงบอกถึงประสิทธิภาพในการเลี้ยงและ  

การจัดการซึ่งสงผลตอกำไรของเกษตรกรเองสอดคลองกับ 

ภาสกร (2551) กลาววา ตัวชี้วัดที่บงบอกประสิทธิภาพและ

การจัดการฟารมของเกษตรกร คือ จำนวนการตายและ  

การคัดโคท่ีมีปญหาดานสุขภาพออกจากฝูง 5) กลุมผูเลี้ยง 

ประกอบไปดวย 3 ตัวบงชี้ คือ ความเอาใจใสดูแลโคในฟารม

ความรูในการเลี้ยงโคนมและมีประสบการณ (ทักษะ) ในการ

เลี้ยง เกษตรกรเห็นวา การมีความรักและเอาใจใสโคในฟารม

ทำใหเปนสวนที่ผลักดันใหเกิดความสำเร็จในการเลี้ยงโคนม 

6) กลุมหนวยงานสงเสริม มีตัวบงชี้ 1 ตัว คือ จำนวน  

เจาหนาที่รักษาโรคและผสมเทียมโคนมที่เพียงพอ ซึ่งตัวบงช้ี

ดังกลาวถือเปนตัวบงชี้เฉพาะพื้นที่ 

 2. ตัวบงชี้ดานเศรษฐกิจมีจำนวนทั้งสิ้น 14 ตัวบงช้ี 

แบงออกเปน 4 กลุมยอย ไดแก 1) กลุมปจจัยในการผลิต 

ประกอบไปดวย 5 ตัวบงชี้ คือ แหลงเงินทุนในการทำฟารม 

อาหารขนมีราคาถูก ตนทุนการผลิตตอปริมาณน้ำนมใน

ฟารมต่ำ แรงงานในครัวเรือนเพียงพอ และระยะหางจาก

ฟารมถึงศูนยรับน้ำนมดิบเกษตรกรพิจารณาในแงของปจจัย

การผลิตทั้งระบบมีความสัมพันธกันกับผลผลิตโคนมที่สงผล

ตอกำไร 2) กลุมประสิทธิภาพการผลิต ประกอบไปดวย   

3 ตัวบงช้ี คือ มีผลผลิตน้ำนมเฉลี่ยตอตัวสูง น้ำนมโคมี

คุณภาพ และมีการจดบันทึกและทำบัญชีฟารม ปจจัยดาน

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตน้ำนมดังกลาวสามารถ  

บงบอกถึงประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรไดเปนอยางด ี

3) กลุมผลตอบแทน ประกอบไปดวย 3 ตัวบงช้ี คือ มีรายได

จากการเลี้ยงโคนมสูง สามารถควบคุมรายจายในครัวเรือน 

และราคากลางน้ำนมดิบตอกิโลกรัม ดานรายไดจากการเลี้ยง

โคนมถือเปนตัวบงชี้พื้นฐานท่ีสามารถสะทอนถึงความยั่งยืน

ของกิจกรรมนั้นๆ ได 4) กลุมการสงเสริม ประกอบไปดวย   

3 ตัวบงช้ี คือ นโยบายสงเสริมจากรัฐ ความสามารถดาน  

การตลาดของสหกรณ และไมมีกิจกรรมหรืออาชีพอื่นๆ ที่มา

ขัดแยงกับอาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งตัวบงช้ีทั้งสามตัวดังกลาว

เปนปจจัยภายนอกที่ชวยเสริมความเขมแข็งใหกับอาชีพน้ี 

 3. ตัวบงช้ีดานสังคม มีทั้งจำนวนสิ้น 4 ตัวบงชี้ 

แบงออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมเกษตรกรและครอบครัว

ประกอบไปดวย 2 ตัวบงชี้ คือ มีการสืบทอดอาชีพสู  

ลูกหลาน และ มีความสามัคคีในครอบครัว ตัวบงช้ีดานมีการ

สืบทอดอาชีพสูลูกหลานถือเปนตัวบงชี้ที่สำคัญในระยะยาว 

ถาไมมีบุตร-หลานสืบทอดกิจการแลว อาชีพนั้นๆ ไมสามารถ

ดำรงอยูไดจากคำกลาวของเกษตรกรวา “การเลี้ยงโคนม  

ถาบมีคนเลี้ยงตอก็ตองจบแนนอน” 2) กลุมชุมชนและองคกร 

ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ี คือ ไมมีความขัดแยงในชุมชน และ

ความเขมแข็งของสหกรณ ถึงแมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม  

สวนใหญมีระยะทางระหวางฟารมและหมูบานหางไกลกัน 

แตก็มีการสะทอนวา ถาอาชีพน้ันๆ สรางปญหาใหกับเพื่อนบาน

อาจสงผลใหมีการลมเลิกกิจกรรมสวนตัวบงชี้ดานความเขมแข็ง

ของสหกรณมีความสำคัญตอสมาชิกผูเลี้ยงโคนมมาก ถา

กลุมหรือสหกรณมีการบริหารงานดีจะสงผลใหสมาชิกได

กำไรนำไปสูความอยูรอดหรือยั่งยืนตอไป 

 4. ตัวบงชี้ความสำเร็จดานสาธารณูปโภคและ  

สิ่งแวดลอม มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด แบงออกเปน 3 กลุมยอย 

ไดแก 1) กลุมสภาพของฟารม ประกอบดวย 1 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงช้ีดานมีไฟฟาและแหลงน้ำเพียงพอ ตัวบงชี้นี้เปน  

พื้นฐานทางโครงสรางของฟารมโคนม 2) กลุมการขนสง

น้ำนม ประกอบดวย 1 ตัวบงช้ี คือ สภาพเสนทางคมนาคม

สะดวก ตัวบงชี้มีความสัมพันธกับพื้นที่ต้ังฟารม การขนสง

น้ำนมมีความราบร่ืนหรือตรงกันขามนั้นขึ้นอยูกับระยะทาง

จากที่ตั้งฟารมถึงศูนยรับน้ำนมดิบ ถาการคมนาคมสะดวกก็
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

ทำใหการเดินทางขนสงน้ำนมแตละคร้ังมีความราบรื่น  

3) กลุมผลกระทบท่ีเกิดจากการทำฟารม ประกอบดวย 1 ตัว

บงชี้ยอย คือ สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอโคนมถามี

สภาพภูมิอากาศเหมาะสมก็สงผลใหผลผลิตน้ำนมโคมี

ปริมาณมาก ในขณะเดียวกันในทางตรงกันขามจะสงผลให

โคนมปรับสภาพไมทันและมีผลตอปริมาณน้ำนมโค 

สรุปผลการวิจัย
 จะเห็นไดวา เราสามารถใชกระบวนการและการมี

สวนรวมของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในสรางตัวบงชี้ความยั่ง

ยืนและตัวบงชี้ที่ไดสวนใหญตรงกับตัวบงชี้ที่ไดจากนักวิชา

การท่ีมีการศึกษามากอน (ภาสกร. 2551) และหากมีการ

ศึกษาเพิ่มเติมและนำมาเปรียบเทียบกับตัวบงชี้ในพื้นที่อื่นๆ

ที่มีการศึกษาในลักษณะเดียวกันเพ่ือสรางเปนตัวบงชี้รวม

และสามารถนำไปใชประเมินความยั่งยืนในพื้นที่อื่นๆ ได 
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