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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 ไดทําการเก็บขอมูลในรูปแบบของแบบสอบถามจากเกษตรกรท่ีเล้ียงโคนมในพ้ืนที่อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม ของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในสหกรณโคนมศรีดงเย็น ในชวงวันที่ 4 กุมภาพันธ – 25 มีนาคม 
2557 เพ่ือสํารวจขอมูลประชากรโคนม องคประกอบและขอมูลที่เกี่ยวของกับการเล้ียงโคนม และสรุปปญหา

หลัก  ๆเพ่ือเปนขอมูลใหทางสหกรณทราบในเบ้ืองตน  

หากมีขอผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ. ที่น้ีดวย 
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สหกรณโคนมศรดีงเย็น 

ขอมูลพื้นฐาน 

  สหกรณโคนมศรีดงเย็นมีสมาชิกจํานวน  7 ราย ทั้งหมดเปนเกษตรกรในอําเภอไชยปราการ โดย

แบงเปนตําบลศรีดงเย็น 4 ราย ตําบลแมทะลบ 1 ราย ตําบลหนองบัว 1 ราย และตําบลปงตํา 1 ราย  มีสมาชิก

ในครัวเรือนทัง้หมด 44 คน ประกอบดวยเพศชาย 23 คน และเพศหญิง 21 คน โดยสมาชิกสวนใหญมีอายุ

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

 

 

  เกษตรกรผูเล้ียงโคนมสวนใหญเริม่ตนเล้ียงโคนมดวยตนเอง (71%) และสวนหน่ึงรบัชวงสืบทอดมาจาก

บิดามารดา (29%) มีพ้ืนที่สําหรบัทําฟารมโคนมเฉล่ีย 59 ไร ตอฟารม เปนที่เล้ียงโคนมเฉล่ีย 15 ไร และสําหรับ

ปลูกอาหารหยาบเฉล่ีย 50 ไร ตอฟารม  มีสมาชิกในครัวเรอืนเพียง 19%  ที่เปนผูทํางานในฟารมโคนม และอีก 

81% ของสมาชิกในครัวเรอืนไมไดทํางานในฟารม  โดยสัดสวนแรงงานที่ใชในฟารมโคนมคิดเปนสมาชิกใน

ครัวเรือน 8% และเปนลูกจาง 92%  
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

สหกรณโคนมศรีดงเย็น
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ฟารมโคนมมาตรฐานในสหกรณโคนมศรีดงเย็น 

 สหกรณโคนมศรีดงเย็นมีการปรบัเพ่ิมราคานมใหฟารมโคนมที่ผานมาตรฐาน เกษตรกรจึงมีการปรบัปรุง

ฟารมของตนใหผานมาตรฐานของกรมปศุสัตว แตจํานวนฟารมทีผ่านการรบัรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตวยังมี

เพียงสวนนอยเทาน้ันเม่ือเทียบกับฟารมโคนมทั้งหมดของสหกรณโคนมศรีดงเย็น  

 

การจัดการฟารม และผลผลิตนํ้านม 

สหกรณโคนมศรีดงเย็นมีโคนมทัง้หมด 1259 ตัว ประกอบดวย แมโคใหนม 568 ตัว โคสาว 185 

ตัว โครุนเพศเมีย 218 ตัว โคแหงนมต้ังทอง 114 ตัว โคแหงนมไมต้ังทอง 6 ตัว ลูกโคเพศเมีย 111 ตัว ลูกโคเพศ

ผู 12 ตัว พอโค 1 ตัว และอื่นๆอีก 44 ตัว ซ่ึงคิดเปนสัดสวนดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

 
 

แมโคใหนมในสหกรณโคนมไชยปราการทัง้หมด 568 ตัว ผลิตนํ้านมดิบไดประมาณ 9 ตันตอวัน ใช

ในฟารมประมาณ 0.5 ตันตอวัน และสงนมใหสหกรณประมาณ 8.5 ตันตอวัน โดยแมโคใหนมเฉล่ีย 16 กิโลกรัม 

ตอตัว ตอวัน  มีจํานวนเซลลโซมาติกเฉล่ียประมาณ 310,000 cell/ml ราคานํ้านมที่เกษตรกรขายใหสหกรณ

เฉล่ียอยูทีร่าคา 16.5 บาท ราคานมสูงสุดที่เคยไดรับคือ 17 บาท และราคานํ้านมตํ่าสุดทีเ่คยไดรับคือ 15 บาท 

เกษตรกรมีประสบการณการเล้ียงโคนมเฉล่ีย 11 ป   สวนใหญ (86%) เขาใจเรื่องคุณภาพนํ้านมดิบ 

และมีการดูแลความสะอาดในการรีดนม  เกษตรกรทุกฟารมในสหกรณโคนมศรีดงเย็นมีการจุมหัวนมหลังจากรีด

นม  และ 86% มีการจุมหัวรีดกอนรีดตัวใหม    
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนโคนมในสหกรณโคนมศรีดงเย็น
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การใหอาหารโคนม 

 การใหอาหารขนในวัวรีดนม เกษตรกร 57% ใหอาหารทีมี่เปอรเซนตโปรตีนเทากันในวัวรีดนมทุกตัว 

สวนอีก 43% ใหอาหารขนทีมี่เปอรเซ็นตโปรตีนแตกตางกันสําหรับโครีดนมที่ใหปริมาณนํ้านมแตกตางกัน และ

ในเรื่องปรมิาณอาหารขน เกษตรกรทัง้หมดใหปริมาณอาหารแตกตางกันตามปรมิาณนํ้านม อาหารหยาบที่

เกษตรกรใชปรมิาณมากเปนอันดับหน่ึงคือ หญา รองลงมาคือตนขาวโพด ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3  

โดยอาหารหยาบที่เกษตรกรนิยมใชไดแก หญา เปลือกขาวโพด ตนขาวโพด และฟางขาว ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4 

 

 

 

หญา
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงอาหารหยาบที่เกษตรกรใชมากเปนอันดับ 1 ในฟารม
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงชนิดของอาหารหยาบท่ีเกษตรกรนิยมใช

ในสหกรณโคนมศรีดงเย็น
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แหลงนํ้าที่ใชในฟารม 

แหลงนํ้าที่ใชในฟารมสวนใหญมาจากบอนํ้าต้ืนหรือสระนํ้าในฟารม (56%) รองลงมาคือแมนํ้าลํา

ธาร (22%) นํ้าประปา (11%) และนํ้าบาดาล (11%) ตามลําดับ  

การบริการดานผสมเทียม การดแูลสุขภาพ และงานบริการสงเสริมการเลีย้งโคนม 

  การผสมเทียมการฉีดวัคซีนและการดูแลสุขภาพโคนมของสหกรณโคนมศรีดงเย็นน้ัน เน่ืองจากสวนมาก

เปนฟารมขนาดใหญ มีโคนมจํานวนมากจึงมีการจางสัตวบาลประจําฟารมทําการผสมเทียม ฉีดวัคซีน และดูแล

รักษาโคนมในฟารมเอง โดยมีเจาหนาที่ปศุสัตวและเจาหนาที่สหกรณใหการดูแลสนับสนุน การผสมเทียมโคนม

ในฟารมสวนใหญเกษตรกรจะใชบริการจากเจาหนาทีป่ศุสัตว คิดเปน 62.%  รองลงมาคือผสมเทียมเอง 25% 

และเจาหนาทีส่หกรณ 12.5%  ตามลําดับ คาบรกิารผสมเทยีมเฉล่ีย 74 บาท โดยเจาหนาทีป่ศุสัตวและ

เจาหนาที่สหกรณคิดคาบริการครัง้ละ 50 บาท ไมคิดราคานํ้าเช้ือ สวนสัตวแพทยเอกชนคิดคาบริการ 50-60 

บาท และมีคานํ้าเช้ือ 120-250 บาท แลวแตชนิดของนํ้าเช้ือ การฉีดวัคซีนสวนใหญ (62.5%) เกษตรกรจะเปนผู

ฉีดเอง มี 25% ใชบริการจากเจาหนาที่ปศุสัตว และอีก 12.5% ใชบริการจากเจาหนาทีส่หกรณ และในกรณีที่มี

วัวปวยเกษตรกรในสหกรณโคนมศรีดงเย็นทุกฟารมเลือกท่ีจะรักษาเองเปนอันดับแรก หากอาการไมดีข้ึนจะขอ

ความชวยเหลือจากเจาหนาทีป่ศุสัตว (60%) และเจาหนาทีส่หกรณ (40%)  

การพัฒนาความรู การฝกอบรมและความตองการการบรกิาร 

 ความรูเกี่ยวกับการเล้ียงโคนมทีเ่กษตรกรไดรบัสวนใหญมาจากเจาหนาที่ปศุสัตว (50%) รองลงมาคือ 

เพ่ือนบาน (16.6%) ศึกษาดวยตนเอง (16.6%) และจากเจาหนาที่สหกรณ (16.6%)  จากการสอบถามขอมูล

เกษตรกร เรือ่งทีเ่กษตรกรสนใจอยากไดรับความรูเพ่ิมเติมมีดังตอไปน้ี  

1.  เรื่องอาหาร (43%) เน่ืองจากอาหารขนมีราคาสูงข้ึนเรื่อย เๆกษตรกรจึงตองการทราบเกีย่วกับการ

ผสมอาหารขน สูตรอาหารขนทีเ่กษตรกรสามารถผสมเองไดเพ่ือลดตนทุนคาอาหาร สัดสวนและปริมาณอาหาร

ขนอาหารหยาบทีเ่หมาะสมทีจ่ะทําใหไดผลผลิตนํ้านมสูงในราคาประหยัดทีสุ่ด อาหารหยาบคุณภาพดี การ

ทําอาหารหยาบหมักและพันธุหญาใหม  ๆ

2.  การดูแลรักษาสุขภาพโคนม (14.25%) ไดแก การดูแลใหวัวมีสุขภาพดี แข็งแรง ไมเจ็บปวย การดูแล

ตัดแตงกีบ วิธีสังเกตุอาการวัวปวย และการรกัษาเบ้ืองตน รวมถึงการใชยาในโค เพ่ือเกษตรกรจะสามารถดูแล

และรักษาเองในเบ้ืองตนไดอยางถูกตอง 

4.  การจัดการฟารม (14.25%) เกี่ยวกับความรูเบ้ืองตนในการเล้ียงโคนม การบํารุงรักษาเครือ่งรีดนม 

การจัดการฟารมเพ่ือลดตนทุนและใหผลผลิตนํ้านมปรมิาณสูงข้ึน 
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5.  ดานระบบสืบพันธุ (14.25%) เกษตรกรจํานวนหน่ึงมีปญหาเรื่องการผสมติดยากจึงตองการ

คําแนะนําดานการดูแลระบบสืบพันธุในวัว การสังเกตอาการเปดสัด การจับสัดที่ถูกตอง และการสังเกตการกลับ

สัดในวัว เพ่ือจะไดเพ่ิมอัตราการผสมติดในฟารม 

6.  การเพ่ิมผลผลิต (14.25%) อยากไดวิทยาการใหมๆ ในการเพ่ิมคุณภาพและปริมาณนํ้านม วิธีการทํา

ใหผลผลิตนํ้านมตอตัวสูงข้ึน 

ปญหาและอุปสรรคในฟารมโคนม 

 ปญหาในฟารมโคนมของเกษตรกรที่พบมากเปนอันดับ 1 คือ ปญหาขาดแคลนอาหารหยาบ (40%) 

อันดับที่ 2 ปญหาขาดแคลนแรงงาน (27%) อันดับที่ 3 คือ ปญหาระบบสืบพันธุ (20%) และอันดับที่ 4 คือ 

ปญหาผลผลิตนํ้านมตํ่า (13%)  

ขอเสนอแนะ 

1. สงเสริมดานมาตรฐานคุณภาพนํ้านมดิบ 

2. จัดใหมีงานบริการดูแลสุขภาพโคและผสมเทียม ใหเพียงพอตอความตองการของสมาชิก 

3. สงเสริมการจัดการอาหารหยาบใหมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพดีคงที่ 

4. สงเสริมดานการใชเครื่องจักรทดแทนแรงงานคน เพ่ือลดปญหาดานแรงงาน 

 

 

 


