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คํานํา 

 เน่ืองจากในปจจุบันอาชีพการเล้ียงโคนมถือเปนอาชีพที่สําคัญในฐานะผูผลิตแหลงโปรตีนคุณภาพสูง 

ในการจะเลี้ยงโคนมใหประสบความสําเรจ็ไดน้ัน มีหลากหลายองคประกอบหลายภาคสวนเขามาเกี่ยวของ ทั้ง

จากภาครัฐ และเอกชน ตัวเกษตรกรเองและสวนอื่น  ๆ 

ทั้งน้ีรายงานเลมน้ีเปนขอมูลที่ไดจากการลงพ้ืนที่ในฐานะตัวแทนจากภาครัฐ ในนามสํานักงานปศุสัตว

เขต 5 สังกัดกรมปศุสัตว โดย นางสาวพรรณิภา ใจนะเปยง นางสาวจุฑามาศ โตมะนิตย  และนางสาวชลธิชา 

ทองออน ไดทําการเก็บขอมูลในรูปแบบของแบบสอบถามจากเกษตรกรท่ีเล้ียงโคนมในพ้ืนที่อําเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม ของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในสหกรณโคนมฝาง ในชวงวันที่ 4 กุมภาพันธ – 25 มีนาคม 2557 เพ่ือ

สํารวจขอมูลประชากรโคนม องคประกอบและขอมูลที่เกี่ยวของกับการเล้ียงโคนม และสรุปปญหาหลักๆ เพ่ือ

เปนขอมูลใหทางสหกรณทราบในเบ้ืองตน  

หากมีขอผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ. ที่น้ีดวย 
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สหกรณโคนมฝาง 

ขอมูลพื้นฐาน 

  สหกรณโคนมฝางมีสมาชิกจํานวน  5 ราย โดยทั้งหมดเปนเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอฝาง มีสมาชิกใน

ครัวเรือนทั้งหมด 23 คน ประกอบดวยเพศชาย 10 คน และเพศหญิง 13 คน โดยสมาชิกสวนใหญมีอายุระหวาง 

18 – 60 ป  รองลงมาคืออายุนอยกวา 18 ป และมากกวา 60 ป ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 

 

 

  เกษตรกรผูเล้ียงโคนมสวนใหญเริม่ตนเล้ียงโคนมดวยตนเอง(60%) และสวนหน่ึงรบัชวงสืบทอดมาจาก

บิดามารดา(40%) มีพ้ืนทีสํ่าหรับทําฟารมโคนมเฉล่ีย 5.6 ไร ตอฟารม เปนที่เล้ียงโคนมเฉล่ีย 2.1 ไร และสําหรับ

ปลูกอาหารหยาบเฉล่ีย 5.8 ไร ตอฟารม  ประมาณครึง่หน่ึง(52%)ของสมาชิกในครัวเรือนเปนผูทํางานในฟารม

โคนม และอีกครึง่หน่ึง(48%)ของสมาชิกในครัวเรอืนไมไดทาํงานในฟารม  โดยสัดสวนแรงงานที่ใชในฟารมโคนม

คิดเปนสมาชิกในครัวเรอืน 57% และเปนลูกจาง 43%  

ฟารมโคนมมาตรฐานในสหกรณโคนมฝาง 

 สหกรณโคนมฝางไมมีการนํามาตรฐานฟารมมาปรบัเพ่ิมราคานํ้านม การปรับปรุงฟารมเพ่ือใหผาน

มาตรฐานจึงเปนไปไดชา เน่ืองจากเกษตรกรไมเห็นความสําคัญในการเรงปรบัปรุงฟารมของตนใหผานมาตรฐาน

ของกรมปศุสัตว ดังน้ันฟารมโคนมทั้งหมดในสหกรณโคนมฝางจึงเปนฟารมที่ยังไมผานมาตรฐานฟารม  
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมสหกรณโคนมฝาง
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การจัดการฟารม และผลผลิตนํ้านม 

สหกรณโคนมฝางมีโคนมทั้งหมด 212 ตัว ประกอบดวย แมโคใหนม 66 ตัว โคสาว 45 ตัว โครุน

เพศเมีย 40 ตัว โคแหงนมต้ังทอง 18 ตัว โคแหงนมไมต้ังทอง 2 ตัว ลูกโคเพศเมีย 16 ตัว และลูกโคเพศผู 25 ตัว 

ซ่ึงคิดเปนสัดสวนดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

   

 
 

แมโคใหนมในสหกรณโคนมไชยปราการทัง้หมด 66 ตัว ผลิตนํ้านมดิบไดประมาณ 1049 กิโลกรมั

ตอวัน ใชในฟารมประมาณ 94 กิโลกรัมตอวัน และสงนมใหสหกรณประมาณ 955 กิโลกรัมตอวัน โดยแมโคให

นมเฉล่ีย 15.8 กิโลกรมั ตอตัว ตอวัน  มีจํานวนเซลลโซมาติกเฉล่ีย 6,5000 cell/ml ราคานํ้านมที่เกษตรกรขาย

ใหสหกรณคือราคา 16 บาท และสหกรณไมมีระบบปรบัราคาตามคุณภาพนํ้านม 

เกษตรกรมีประสบการณการเล้ียงโคนมเฉล่ีย 9.8 ป  สวนใหญ (60%) เขาใจเรื่องคุณภาพนํ้านมดิบ 

และมีการดูแลความสะอาดในการรีดนม  เกษตรกรทุกฟารมมีการจุมหัวนมหลังจากรีดนม  และ 60% มีการจุม

หัวรีดกอนรีดตัวใหม    

 

 

 

 

โคสาว
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โครุนเพศเมีย
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13%

แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนโคนมในสหกรณโคนมฝาง
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การใหอาหารโคนม 

 การใหอาหารขนในวัวรีดนม เกษตรกร 80% ใหอาหารทีมี่เปอรเซนตโปรตีนเทากันในวัวรีดนมทุกตัว 

สวนอีก 20% ใหอาหารขนทีมี่เปอรเซ็นตโปรตีนแตกตางกันสําหรับโครีดนมที่ใหปริมาณนํ้านมแตกตางกัน และ

ในเรื่องปรมิาณอาหารขน เกษตรกร 40% ใหปรมิาณแตกตางกันตามปริมาณนํ้านม สวนอกี 60% ใหอาหารขน

ปริมาณเทากันทกุตัว  อาหารหยาบที่เกษตรกรใชปรมิาณมากเปนอันดับหน่ึงคือ หญาเนเปยร รองลงมาคือตน

ขาวโพด ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3  โดยอาหารหยาบทีเ่กษตรกรนิยมใชไดแก หญา ฟางขาว เถามันเทศ ตน

ขาวโพด และตนกลวย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4 

 

 

 

หญาเนเปยร
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงอาหารหยาบท่ีเกษตรกรใชมากเปนอันดับ 1 ในฟารม
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ฟางขาว ตนขาวโพด หญา ตนกลวย เถามันเทศ

แผนภูมิท่ี 4 แสดงชนิดของอาหารหยาบท่ีเกษตรกรนิยมใชในสหกรณโคนมฝาง
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แหลงนํ้าที่ใชในฟารม 

แหลงนํ้าที่ใชในฟารมมาจากบอนํ้าต้ืนหรือสระนํ้าในฟารม 40%  นํ้าประปาภูเขา 40% และนํ้า

บาดาล 20% ตามลําดับ  

การบริการดานผสมเทียม การดแูลสุขภาพ และงานบริการสงเสริมการเลีย้งโคนม 

  การใหบริการดานผสมเทียมและการดูแลสุขภาพโคนมของสหกรณโคนมฝาง อยูในความดูแลของ

เจาหนาที่ปศุสัตวและอาสาปศุสัตว การผสมเทียมโคนมในฟารมสวนใหญเกษตรกรจะใชบริการจากเจาหนาทีป่ศุ

สัตว (80%)  รองลงมาคืออาสาปศุสัตว (20%)  โดยจะคิดคาบริการครั้งละ 100 บาท หากผสมไมติดใน 3 ครั้ง 

ครั้งตอไปผสมฟรจีนกวาจะติด 

 การฉีดวัคซีนโคนมของสหกรณโคนมฝางเปนหนาที่ของเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอฝาง ซ่ึงเกษตรกรทุก

ฟารมจะใชบรกิารฉีดวัคซีนจากเจาหนาทีป่ศุสัตว  ในกรณีทีมี่วัวปวยเกษตรกร 80% เลือกทีจ่ะรักษาเองเปน

อันดับแรก และอีก 20% เลือกท่ีจะใชบริการจากเจาหนาทีท่ันทีท่ีทราบวาวัวปวย โดยเลือกใชบรกิารจาก

เจาหนาที่ปศุสัตว 60% และอาสาปศุสัตว 40% ตามลําดับ 

การพัฒนาความรู การฝกอบรมและความตองการการบรกิาร 

 ความรูเกี่ยวกับการเล้ียงโคนมทีเ่กษตรกรไดรบั 50% มาจากเพ่ือนบาน และอีก 50% มาจากเจาหนาที่

ปศุสัตว จากการสอบถามขอมูลเกษตรกร เรือ่งทีเ่กษตรกรสนใจอยากไดรบัความรูเพ่ิมเติมมีดังตอไปน้ี  

1.  การดูแลรักษาสุขภาพโคนม (29%) ไดแก การดูแลใหวัวมีสุขภาพดี แข็งแรง ไมเจ็บปวย การดูแลตัด

แตงกีบ วิธีสังเกตุอาการวัวปวย และการรักษาเบ้ืองตน รวมถึงการใชยาในโค เพ่ือเกษตรกรจะสามารถดูแลและ

รักษาเองในเบ้ืองตนไดอยางถูกตอง 

2.  ภาวะเตานมอักเสบ (14.2%) ตองการความรูเกี่ยวกบัเตานมอักเสบทั้งในดานสาเหตุการเกิดโรค การ

รักษาและการปองกันโรค เพ่ือที่จะนํามาดูแลใหโคมีสุขภาพเตานมที่ดี 

3.  เรื่องอาหาร (14.2%) เน่ืองจากอาหารขนมีราคาสูงข้ึนเรือ่ย เๆกษตรกรจึงตองการทราบเกี่ยวกับการ

ผสมอาหารขน สูตรอาหารขนทีเ่กษตรกรสามารถผสมเองไดเพ่ือลดตนทุนคาอาหาร สัดสวนและปริมาณอาหาร

ขนอาหารหยาบทีเ่หมาะสมทีจ่ะทําใหไดผลผลิตนํ้านมสูงในราคาประหยัดทีสุ่ด อาหารหยาบคุณภาพดี การ

ทําอาหารหยาบหมักและพันธุหญาใหม  ๆ

4.  ดานระบบสืบพันธุ (14.2%) เกษตรกรจํานวนหน่ึงมีปญหาเรือ่งการผสมติดยากจึงตองการคําแนะนํา

ดานการดูแลระบบสืบพันธุในวัว การสังเกตอาการเปดสัด การจับสัดที่ถูกตอง และการสังเกตการกลับสัดในวัว 

เพ่ือจะไดเพ่ิมอัตราการผสมติดในฟารม วิธีการปองกันไมใหเกิดรกคาง การทําคลอดวัวนม และอยากฝกอบรม

ผสมเทียมเพ่ือจะไดผสมเทียมวัวในฟารมไดเอง 
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5.  การเพ่ิมผลผลิต (14.2%) อยากไดวิทยาการใหมๆในการเพ่ิมคุณภาพและปริมาณนํ้านม วิธีการทํา

ใหผลผลิตนํ้านมตอตัวสูงข้ึน 

7.  การเล้ียงโคนมแบบย่ังยืน (14.2%) แนวทางการเล้ียงโคนมอยางย่ังยืน การสรางอาชีพใหมีความ

ม่ันคง 

ปญหาและอุปสรรคในฟารมโคนม 

 ปญหาในฟารมโคนมของเกษตรกรที่พบมากเปนอันดับ 1 คือ ปญหาขาดแคลนอาหารหยาบ (60%) 

รองลงมาคือ ปญหาระบบสืบพันธุ (20%) และปญหาขาดแคลนแรงงาน (20%)  

ขอเสนอแนะ 

1. เพ่ิมความเขมแข็งของกลุมสมาชิกและองคกร(สหกรณฯ) 

2. สงเสริมดานมาตรฐานคุณภาพนํ้านมดิบ 

3. สงเสริมการเพ่ิมปริมาณนํ้านมตอฟารมและเพ่ิมจํานวนสมาชิก(สงเสริมการเล้ียง) 

4. จัดทําแผนการจัดการดานแหลงอาหารหยาบและตนทุนอาหารหยาบของสมาชิก 

 


