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คํานํา 

 รายงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือสรปุรายละเอียดขอมูลจากการลงพ้ืนทีสํ่ารวจขอมูลโคนม ภายใตโครงการ

หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit) สํานักงานปศุสัตวเขต 5 กรมปศุสัตว ซ่ึงมี

ระยะดําเนินการระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557  

 หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ศูนยแมลาว ไดดําเนินการติดตอประสานงานกบัสหกรณโคนม

แมลาว จํากัด และสหกรณโคนมเชียงราย จํากัด เพ่ือลงพ้ืนทีสํ่ารวจขอมูลโคนมชวงระหวางวันที่ 10 

กุมภาพันธ 2557 – 6 มีนาคม 2557 โดยมีพ้ืนทีร่ับผิดชอบใน 2 จังหวัด 8 อําเภอ ไดแก อ.เมือง, อ.พาน, อ.

แมลาว, อ.พญาเม็งราย, อ.เชียงแสน และ อ.แมสาย จ.เชียงราย และ อ.เมือง และ อ.ดอกคําใต จ.พะเยา เม่ือ

ดําเนินการสํารวจขอมูลเสร็จส้ิน หนวยบริการสุขภาพและผลผลิตโคนม ศูนยแมลาว จึงขอสรปุขอมูลเบ้ืองตนที่

ไดจากการสอบถามขอมูลการเล้ียงโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมเชียงราย จํากัด ทั้งในสวนพ้ืนที่ จ.เชียงราย 

และ จ.พะเยา เปนรายศูนยรับนํ้านมดิบ เพ่ือท่ีจะสามารถเขาใจถึงลักษณะการเล้ียง ปญหา และอปุสรรคโดย

ภาพรวมในแตละพ้ืนที่ของสหกรณโคนมเชียงราย จํากัด ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนาการเล้ียงโคนมของ

สหกรณโคนมเชียงราย จํากัด ตอไปในอนาคต 

 สุดทายน้ีหนวยพัฒนาพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม หนวยแมลาว ใครขอขอบพระคุณ สํานักงาน

ปศุสัตวเขต 5, สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย, สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพะเยา, สํานักงานปศุสัตวอําเภอ

เมืองเชียงราย, สํานักงานปศุสัตวอําเภอพาน, สํานักงานปศุสัตวอําเภอพญาเม็งราย, สํานักงานปศุสัตวอําเภอ

เมืองพะเยา, สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอกคําใต และสหกรณโคนมเชียงราย จํากัด ที่กรุณาใหความรวมมือเปน

อยางดีในการติดตอประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีหากมีขอผิดพลาดประการใด 

หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ศูนยแมลาว ตองกราบขออภัย มา ณ ที่น้ีดวย และหวังเปนอยางย่ิงวา

จะไดรับความรวมมือเปนอยางดีในการปฏิบัติงานครั้งตอไป 

         ขอแสดงความนับถือ 

              คณะผูจัดทํา 
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รายงานสรุปข้อมูลหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม 

พื้นที่รับผิดชอบ จ.เชียงราย และ จ. พะเยา ศูนย์แม่ลาว 

สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด 

 สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด ประกอบด้วยศูนย์รับน้้านมดิบจ้านวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์รับน้้านมดิบ 
อ.เมืองเชียงราย, ศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พาน, ศูนย์รับน้้านมดิบหน้าโรงงาน และศูนย์รับน้้านมดิบพญาเม็งราย 
โดยฟาร์มโคนมตั้งกระจายอยู่ในพ้ืนที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ตามท้องที่แต่ละอ้าเภอในบริเวณรอบๆ ศูนย์
รับน้้านมดิบ ได้แก่ อ.เมืองเชียงราย, อ.พาน และ อ.พญาเม็งราย รวมมีฟาร์มโคนมในพ้ืนที่ จ.เชียงราย 51 
ฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีฟาร์มโคนมในพ้ืนที่ อ.เมืองพะเยาและ อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา รวม19 ฟาร์ม รวมมีฟาร์ม
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงรายทั้งสิ้น 70 ฟาร์ม(ข้อมูลส้ารวจถึงวันที่ 5 มีนาคม 2557) 

                ตารางที่ 1 แสดงจ้านวนฟาร์มโคนมทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์แม่ลาว 

พ้ืนที่ 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 

สหกรณ์โค
นมแม่ลาว 

สหกรณ์โคนมเชียงราย ผู้เลี้ยง
อิสระ 

สหกรณ์โค
นมเชียงราย 

ผู้เลี้ยง
อิสระ เมือง พาน โรงงาน พญาเม็งราย 

จ้านวน
ฟาร์ม 

39 12 10 16 13 4 19 2 

รวม 94 รวม 21 

รวมทั้งสิ้น 115 

รูปที่ 1 แสดงจ้านวนฟาร์มทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์แม่ลาว 
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สัดส่วนจ านวนฟาร์มทัง้หมดในพืน้ที่รับผิดชอบของศูนย์แม่ลาว 

สหกรณ์โคนมแมล่าว จ ากดั 

ศนูย์ฯเมือง 

ศนูย์ฯพาน 

ศนูย์ฯโรงงาน 

ศนูย์ฯพญาเม็งราย 

กลุม่โคนมพะเยา 
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หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ศูนย์แม่ลาว สังกัดส้านักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์ ได้
ด้าเนินการลงพื้นที่เพ่ือส้ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเลี้ยงโคนมในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม
2557 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส้านักงานปศุสัตว์เขต 5,ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย, ส้านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดพะเยา และสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด  

 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้ด้าเนินโครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ศูนย์แม่ลาว ได้สรุป
ข้อมูลส้าคัญที่ได้จากการลงพ้ืนที่ส้ารวจฟาร์มโคนมทั้งหมดของสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด แยกตามรายศูนย์
รับน้้านมดิบ และรายพื้นที่ไว้เป็น 5 ศูนย์ เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะการเลี้ยงและปัญหาของการเลี้ยงโค
นมในแต่ละพ้ืนที่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

1. ศูนย์รับน้้านมดิบ อ.เมืองเชียงราย 
2. ศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พาน 
3. ศูนย์รับน้้านมดิบหน้าโรงงาน 
4. ศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พญาเม็งราย 
5. กลุ่มโคนมพะเยา 
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ศูนย์รับน้ านมดิบ อ.เมืองเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงรายจ ากัด 

ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

                       รูปท่ี 2แสดงที่ตัง้ฟาร์มโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากดั พืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย 

ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 

1. จ้านวนฟาร์มโคนมท้ังสิ้น 12 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 12.77 ของฟาร์มโคนมท้ังหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ
จังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว1(94 ฟาร์ม) 

2. จ้านวนฟาร์มท่ีได้มาตรฐานฟาร์มโคนมท้ังสิ้น 2 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 3.92  ของฟาร์มโคนมท้ังหมด
ในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 
 

                                                           
1พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย คือ สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ้ากัด, สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด 
(ศูนย์รับน้้านมดิบเมืองเชียงราย, พาน, หน้าโรงงาน และพญาเม็งราย) และผู้เลี้ยงอิสระใน อ.แม่สาย 
และเชียงแสน 
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รูปที่ 3แสดงจ้านวนฟาร์มในจังหวัดเชียงราย พ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์แม่ลาว 
 

3. ข้อมูลครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  
รวมประชากรในครอบครัวของผู้เลี้ยงโคนมท้ังสิ้น 210 คน จาก 51 ครัวเรือน 
3.1 เพศชายอายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยง
โคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.2 เพศหญิงอายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยง
โคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.3 เพศชายอายุระหว่าง 18-60 ปี จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.48 ของประชากรในครอบครัว
ผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.4 เพศหญิงอายุระหว่าง 18-60 ปี จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ของประชากรในครอบครัว
ผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.5 เพศชายอายุน้อยกว่า 18 ปี จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยง
โคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.6 เพศหญิงอายุน้อยกว่า 18 ปี จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยง
โคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.7 รวมประชากรเพศชายในครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของ
ประชากรทั้งหมดที่เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัด
เชียงราย 
3.8 รวมประชากรเพศหญิงในครอบครัวที่เลี้ยงโคนมทั้งหมด 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของ
ประชากรทั้งหมดที่เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัด
เชียงราย 
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รูปที่ 4กราฟแท่งแสดงจ้านวนประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด (ศูนย์เมือง) 

4. เจ้าของฟาร์มได้รับมรดกฟาร์มโคนม 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของจ้านวนฟาร์มโคนมท้ังหมดใน
สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

5. ฟาร์มโคนมที่มีผู้สืบทอดต่อ 
5.1 ฟาร์มโคนมท่ีมีผู้สืบทอดต่อจ้านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของฟาร์มทั้งหมดในสหกรณ์โคนม
เชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
5.2 ฟาร์มโคนมท่ีไม่มีผู้สืบทอดต่อจ้านวน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของฟาร์มทั้งหมดในสหกรณ์โค
นมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
5.3 ฟาร์มโคนมที่ไม่แน่ใจว่าจะมีผู้สืบทอดต่อหรือไม่จ้านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของฟาร์ม
ทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

6. จ้านวนแรงงานในฟาร์ม 
6.1 แรงงานทั้งสิ้น 32 แรงงาน คิดเป็นแรงงานชาย 20 แรงงาน แรงงานหญิง 12 แรงงาน 
6.2 แรงงานในครอบครัว 28 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด 
เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

6.2.1 แรงงานชาย 17 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานชายทั้งหมด 
6.2.2 แรงงานหญิง 11 แรงงานจากจ้านวนแรงงานหญิงทั้งหมด 

6.3 ลูกจ้าง 4 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่
รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

6.3.1 แรงงานชาย 3 แรงงานจากจ้านวนแรงงานชายทั้งหมด 
6.3.2แรงงานหญิง 1 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานหญิงทั้งหมด 
 
 
 
 

รวมทัง้หมด อาย>ุ60  60>อาย<ุ18 อาย<ุ18 
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รูปที่ 5กราฟแท่งเสดงจ้านวนแรงงาน สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด (ศูนย์เมือง) 

7. การใช้ที่ดิน 
7.1 พ้ืนที่เลี้ยงโครวมกับพ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ จ้านวนทั้งสิ้น 55.50 ไร่ 
7.2 พ้ืนที่เลี้ยงโค(เฉพาะโรงเรือน)ท้ังสิ้น 24.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.14 ของพ้ืนที่เลี้ยงโคนมรวม
ทั้งหมด 
7.3 พ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ ทั้งสิ้น 31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.86 ของพ้ืนที่เลี้ยงโคนมรวมทั้งหมด 

 

ข้อมูลด้านการจัดการฟาร์มโคนมและผลผลิตน้้านม 

1. จ้านวนโคนมท้ังสิ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 3,425 ตัว (ส้ารวจถึงวันที่ 6 มีนาคม2557) 
2. จ้านวนโคนมท้ังสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.เมือง 346 ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.10 ของจ้านวนโคนมท้ังสิ้น

ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3. จ้านวนแม่โคให้นมทั้งสิ้น 1,432 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
4. จ้านวนแม่โคให้นมทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.เมือง  147  ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.27 ของจ้านวนโค

นมทั้งสิ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
5. จ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องทั้งสิ้น 236 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
6. จ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.เมือง  8 ตัว คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของ

จ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
7. จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องทั้งสิ้น 15 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
8. จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.เมือง  0  ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของ

จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
9. จ้านวนโคสาวทั้งสิ้น 939 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

รวม ชาย หญิง 
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10. จ้านวนโคสาวทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.เมือง  102 ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.86 ของจ้านวนโคสาวใน
พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

11. จ้านวนโคสาวรุ่นทั้งสิ้น 528 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
12. จ้านวนโคสาวรุ่นทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.เมือง  57 ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.80 ของจ้านวนโคสาว

รุ่นในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
13. จ้านวนลูกโคเพศเมียทั้งสิ้น 216 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
14. จ้านวนลูกโคเพศเมียทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.เมือง  30 ตัว คิดเป็นร้อยละ 13.89 ของจ้านวนลูก

โคเพศเมียในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
15. จ้านวนลูกโคเพศผู้ทั้งสิ้น 32 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
16. จ้านวนลูกโคเพศผู้ทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.เมือง  1 ตวั คิดเป็นร้อยละ 3.13 ของจ้านวนลูกโคเพศ

ผู้ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
17. จ้านวนพ่อโคท้ังสิ้น 19 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
18. จ้านวนพ่อโคท้ังสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.เมือง  0  ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ้านวนพ่อโคในพ้ืนที่

รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
19. จ้านวนโคอ่ืนๆทั้งสิ้น 8 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
20. จ้านวนโคอ่ืนๆทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.เมือง  1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจ้านวนโคอ่ืนๆใน

พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
ข้อมูลจ้านวนโคในฟาร์มสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้ 
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ประเภทโคนม 

 

จ านวนโคนม (ตวั) 
สหกรณ์โคนมแมล่าว 

จ ากดั 
สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากดั 

ผู้ เลีย้ง
อิสระ 

ศนูย์ฯ
เมือง 

ศนูย์ฯ
พาน 

ศนูย์ฯ
โรงงาน 

ศนูย์ฯพญาเมง็
ราย 

แมโ่ครีดนม 825 147 70 151 133 106 

แมโ่คแห้งนมและตัง้
ท้อง 

150 8 20 31 16 11 

แมโ่คแห้งนมและไมต่ัง้
ท้อง 

9 0 0 2 3 1 

โคสาว 500 102 56 134 103 44 

โคสาวรุ่น 327 57 14 54 42 34 

ลกูโคเพศเมีย 104 30 13 26 34 9 

ลกูโคเพศผู้ 19 1 6 0 2 4 

พอ่โค 8 0 1 1 9 0 

อื่นๆ 6 1 0 1 0 0 

รวม 1,948 346 180 400 342 209 

รวมทัง้หมด = 3,425  

ตารางที่ 2แสดงจ้านวนโคนมแต่ละประเภท แยกตามรายสหกรณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

           รูปที่ 6กราฟวงกลมแสดงจ้านวนโคในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว 
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 รูปที่ 7 แสดงสัดส่วนจ้านวนโครีดและโคที่ไม่ได้รีดนมใน สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด (ศูนย์เมือง) 

21. อาหารหยาบหลักท่ีใช้ในฟาร์ม เรียง 3 อันดับได้แก่เปลือกข้าวโพด หญ้าและต้นข้าวโพด 
22. แหล่งน้้าที่เกษตรกรใช้ในฟาร์มส่วนใหญ่มาจาก บ่อน้้าตื้น/สระน้้าในฟาร์ม, น้้าบาดาล และน้้าประปา 

ตามล้าดับ 
23. ด้านการจัดการสุขลักษณะฟาร์ม 

23.1 เกษตรกรใช้น้้ายาจุ่มหัวรีดก่อนรีดนมตัวใหม่จ้านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด พื้นท่ีรับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม)  

23.2 เกษตรกรใช้น้้ายาจุ่มหัวนมภายหลังการรีดนมเสร็จจ้านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.61 ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 

24. ด้านคุณภาพน้้านมดิบ 

24.1 เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพน้้านมจ้านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.73 ของเกษตรผู้
เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 

24.2 เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบน้้านมจ้านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.61 ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 

ข้อมูลด้านห่วงโซ่ตลาดและการตลาดของน้้านม 

1. ปริมาณผลผลิตน้้านม 
1.1 ปริมาณผลผลิตน้้านมทั้งหมด 1,686กิโลกรัมต่อวัน จากโครีด 147 ตัว 
1.2 ปริมาณผลผลิตน้้านมเฉลี่ย 11.47กิโลกรัมต่อวันต่อโครีด 1 ตัว 
1.3 เกษตรกรส่งขายนมทั้งสิ้นเฉลี่ยวันละ 1,600 กิโลกรัม 
1.4 เกษตรกรใช้น้้านมในฟาร์มเฉลี่ยวันละ 86 กิโลกรัม 

30% 

70% 

สัดส่วนจ านวนโคในศูนย์เมือง สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด 
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2. เกษตรกรทราบเงื่อนไขท่ีสหกรณ์ใช้ในการบอกระดับคุณภาพน้้านมจ้านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 
15.69 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัด
เชียงราย (51 ฟาร์ม) 

3. เงื่อนไขท่ีสหกรณ์เพ่ิมราคา ได้แก่ เกรด, ปริมาณเซลล์, ฟาร์มมาตรฐาน และยาปนเปื้อนในน้้านม 

ข้อมูลด้านการจัดการระบบสืบพันธุ์และระบบบริการผสมเทียม 

1. วิธีการผสมส้าหรับโคของเกษตรกร คือ การผสมเทียมทั้งหมด 
2. เกษตรกรส่วนใหญ่จ่ายเงินค่าบริการผสมเทียม คิดเป็นค่าบริการผสมเทียมเฉลี่ย 50 บาทต่อครั้ง 
3. เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้บริการผสมเทียมจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์  คิดเป็นร้อยละ 50.00นอกจากนั้นผสม

ด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 41.67 และใช้บริการอาสาปศุสัตว์ ร้อยละ 8.33 

ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพและงานบริการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

1. ฟาร์มร้อยละ 91.67 มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิเป็นประจ้า อีกร้อยละ 8.33ไมม่ีการถ่ายพยาธิ โดยมี
การงดส่งนมในฟาร์มที่มีการถ่ายพยาธิร้อยละ 100โดยช่วงอายุที่ถ่ายพยาธิในโค คือ โคเล็ก โครุ่น โค
สาว และแม่โคดราย 

2. เกษตรกรท้าการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โดยฉีดในโคทุกตัวที่มีอายุตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไป โดยส่วน
ใหญ่เกษตรกรจะฉีดวัคซีนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 91.67นอกจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์
เป็นผู้ฉีดวัคซีน 

3. เมื่อมีโคป่วยเกษตรส่วนใหญ่จะท้าการรักษาด้วยตนเองก่อน ต่อจากนั้นจะจึงจะใช้บริการเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์ และสัตวแพทย์เอกชน 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

1. ปัญหาหลักในฟาร์มเกษตรกรพ้ืนที่สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ้ากัด เรียงตามล้าดับ 3  ล้าดับ คือ ต้นทุน
การผลิต, โครงสร้างฟาร์มและโรงเรือน และปัญหาด้านระบบสืบพันธุ์ 

2. ความรู้/ข้อมูลที่เกษตรกรต้องการได้รับจากการอบรมสัมมนา ได้แก่ การดูแลรักษาสุขภาพโคเบื้องต้น, 
การใช้ยา, การผสมเทียมและการล้วงตรวจ, สายพันธุ์โค และการตัดแต่งกีบ  

3. ความช่วยเหลือจากภาครัฐที่เกษตรกรต้องการ เรียงตามล้าดับ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาลสัตว์, 
ต้นทุนการผลิต และเงินกู้ดอกเบี้ยต่้า 
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ศูนย์รับน้ านมดิบ อ.พาน สหกรณ์โคนมเชียงรายจ ากัด 

ต.ม่วงค า อ. จ.พาน จ.เชียงราย 

 

                      รูปท่ี 8แสดงที่ตัง้ฟาร์มโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากดั พืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย 

ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 

1. จ้านวนฟาร์มโคนมท้ังสิ้น 10ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 19.61  ของฟาร์มโคนมทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ
จังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว2(51 ฟาร์ม) 

2. จ้านวนฟาร์มท่ีได้มาตรฐานฟาร์มโคนมท้ังสิ้น 1ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของฟาร์มโคนมทั้งหมดใน
สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 
 
 
 

                                                           
2พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย คือ สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ้ากัด, สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด 
(ศูนย์รับน้้านมดิบเมืองเชียงราย, พาน, หน้าโรงงาน และพญาเม็งราย) และผู้เลี้ยงอิสระใน อ.แม่สาย 
และเชียงแสน 
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             รูปที่ 9แสดงจ้านวนฟาร์มในจังหวัดเชียงราย พ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์แม่ลาว 
3. ข้อมูลครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  

รวมประชากรในครอบครัวของผู้เลี้ยงโคนมท้ังสิ้น 210คน จาก 51 ครัวเรือน 
3.1 เพศชายอายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยง
โคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.2 เพศหญิงอายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48ของประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยง
โคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.3 เพศชายอายุระหว่าง 18-60 ปี จ้านวน 14คน คิดเป็นร้อยละ 6.67ของประชากรในครอบครัวผู้
เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.4 เพศหญิงอายุระหว่าง 18-60 ปี จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของประชากรในครอบครัวผู้
เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.5 เพศชายอายุน้อยกว่า 18 ปี จ้านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยง
โคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.6 เพศหญิงอายุน้อยกว่า 18 ปี จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95ของประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยง
โคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.7 รวมประชากรเพศชายในครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมด 20คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 ของประชากร
ทั้งหมดท่ีเลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.8 รวมประชากรเพศหญิงในครอบครัวที่เลี้ยงโคนมทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 ของ
ประชากรทั้งหมดที่เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัด
เชียงราย 
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สัดส่วนจ านวนฟาร์มในพืน้ที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว 

สหกรณ์โคนมแมล่าว จ ากดั 

ศนูย์ฯเมือง 

ศนูย์ฯพาน 

ศนูย์ฯโรงงาน 

ศนูย์ฯพญาเม็งราย 

ผู้ เลีย้งอิสระ 
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   รูปที่ 10กราฟแท่งแสดงจ้านวนประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด (ศูนย์พาน) 

4. เจ้าของฟาร์มได้รับมรดกฟาร์มโคนม 1ราย คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของจ้านวนฟาร์มโคนมทั้งหมดใน
สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

5. ฟาร์มโคนมที่มีผู้สืบทอดต่อ 
5.1 ฟาร์มโคนมท่ีมีผู้สืบทอดต่อจ้านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.92 ของฟาร์มทั้งหมดในสหกรณ์โคนม
เชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
5.2 ฟาร์มโคนมที่ไม่มีผู้สืบทอดต่อจ้านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.88ของฟาร์มทั้งหมดในสหกรณ์โค
นมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
5.3 ฟาร์มโคนมที่ไม่แน่ใจว่าจะมีผู้สืบทอดต่อหรือไม่จ้านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของฟาร์ม
ทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

6. จ้านวนแรงงานในฟาร์ม 
6.1 แรงงานทั้งสิ้น 19.50แรงงาน คิดเป็นแรงงานชาย 11.25 แรงงาน แรงงานหญิง 8.25 แรงงาน 
6.2 แรงงานในครอบครัว19.50แรงงาน จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด 
เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

6.2.1 แรงงานชาย 11.25 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานชายทั้งหมด 
6.2.2 แรงงานหญิง 8.25 แรงงานจากจ้านวนแรงงานหญิงทั้งหมด 

6.3 ลูกจ้าง 0.00 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่
รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

6.3.1 แรงงานชาย 0.00แรงงานจากจ้านวนแรงงานชายทั้งหมด 
6.3.2แรงงานหญิง 0.00 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานหญิงทั้งหมด 
 
 
 
 

รวมทัง้หมด อาย>ุ60  60>อาย<ุ18 อาย<ุ18 
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              รูปที่ 11กราฟแท่งเสดงจ้านวนแรงงาน สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด (ศูนย์พาน) 

7. การใช้ที่ดิน 
7.1 พ้ืนที่เลี้ยงโครวมกับพ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ จ้านวนทั้งสิ้น 40.00 ไร่ 
7.2 พ้ืนที่เลี้ยงโค(เฉพาะโรงเรือน)ท้ังสิ้น 18.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของพ้ืนที่เลี้ยงโคนมรวม
ทั้งหมด 
7.3 พ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ ทั้งสิ้น 22 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของพ้ืนที่เลี้ยงโคนมรวมทั้งหมด 

ข้อมูลด้านการจัดการฟาร์มโคนมและผลผลิตน้้านม 

1. จ้านวนโคนมท้ังสิ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 3,425 ตัว (ส้ารวจถึงวันที่ 6 มีนาคม 
2557) 

2. จ้านวนโคนมท้ังสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พาน180 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของจ้านวนโคนมท้ังสิ้น
ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

3. จ้านวนแม่โคให้นมทั้งสิ้น 1,432 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
4. จ้านวนแม่โคให้นมทัง้สิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พาน70 ตัว คิดเป็นร้อยละ 4.89ของจ้านวนโคนม

ทั้งสิ้นภายในพื้นท่ีรับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
5. จ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องทั้งสิ้น 236 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
6. จ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พาน20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของ

จ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
7. จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องทั้งสิ้น 15 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
8. จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พาน0 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.00ของ

จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
9. จ้านวนโคสาวทั้งสิ้น 939 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

รวม ชาย หญิง 

แรงงานในครอบครัว 19.5 11.25 8.25
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10. จ้านวนโคสาวทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พาน56ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.96 ของจ้านวนโคสาวในพ้ืนที่
รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

11. จ้านวนโคสาวรุ่นทั้งสิ้น 528 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
12. จ้านวนโคสาวรุ่นทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พาน14 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.65 ของจ้านวนโคสาวรุ่นใน

พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
13. จ้านวนลูกโคเพศเมียทั้งสิ้น 216 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
14. จ้านวนลูกโคเพศเมียทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พาน13 ตัว คิดเป็นร้อยละ6.01 ของจ้านวนลูกโค

เพศเมียในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
15. จ้านวนลูกโคเพศผู้ทั้งสิ้น 32 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
16. จ้านวนลูกโคเพศผู้ทัง้สิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พาน6 ตัว คิดเป็นร้อยละ 18.75 ของจ้านวนลูกโคเพศ

ผู้ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
17. จ้านวนพ่อโคท้ังสิ้น 19 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
18. จ้านวนพ่อโคท้ังสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พาน1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของจ้านวนพ่อโคในพ้ืนที่

รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
19. จ้านวนโคอ่ืนๆทั้งสิ้น 8 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
20. จ้านวนโคอ่ืนๆทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พาน0 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ้านวนโคอ่ืนๆในพ้ืนที่

รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
ข้อมูลจ้านวนโคในฟาร์มสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้ 
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ประเภทโคนม 

 

จ านวนโคนม (ตวั) 
สหกรณ์โคนมแมล่าว 

จ ากดั 
สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากดั 

ผู้ เลีย้ง
อิสระ 

ศนูย์ฯ
เมือง 

ศนูย์ฯ
พาน 

ศนูย์ฯ
โรงงาน 

ศนูย์ฯพญาเมง็
ราย 

แมโ่ครีดนม 825 147 70 151 133 106 

แมโ่คแห้งนมและตัง้
ท้อง 

150 8 20 31 16 11 

แมโ่คแห้งนมและไมต่ัง้
ท้อง 

9 0 0 2 3 1 

โคสาว 500 102 56 134 103 44 

โคสาวรุ่น 327 57 14 54 42 34 

ลกูโคเพศเมีย 104 30 13 26 34 9 

ลกูโคเพศผู้ 19 1 6 0 2 4 

พอ่โค 8 0 1 1 9 0 

อื่นๆ 6 1 0 1 0 0 

รวม 1,948 346 180 400 342 209 

รวมทัง้หมด = 3,425  

     ตารางที่ 3แสดงจ้านวนโคนมแต่ละประเภท แยกตามรายสหกรณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

              รูปที่ 12กราฟวงกลมแสดงจ้านวนโคในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว 

 
 

57% 

10% 

5% 

12% 

10% 
6% 

จ านวนโคที่ในพืน้ที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว 

สหกรณ์โคนมแมล่าว จ ากดั 

ศนูย์ฯเมือง 

ศนูย์ฯพาน 

ศนูย์ฯโรงงาน 

ศนูย์ฯพญาเม็งราย 

ผู้ เลีย้งอิสระ 
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 รูปที่ 13แสดงสัดส่วนจ้านวนโครีดและโคที่ไม่ได้รีดนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด (ศูนย์พาน) 

21. อาหารหยาบหลักท่ีใช้ในฟาร์ม เรียง 3 อันดับได้แก่หญ้า เปลือกข้าวโพด และฟาง 
22. แหล่งน้้าที่เกษตรกรใช้ในฟาร์มส่วนใหญ่มาจาก บ่อน้้าตื้น/สระน้้าในฟาร์ม, น้้าประปา และน้้าบาดาล 

ตามล้าดับ 
23. ด้านการจัดการสุขลักษณะฟาร์ม 

23.1 เกษตรกรใช้น้้ายาจุ่มหัวรีดก่อนรีดนมตัวใหม่จ้านวน 2ราย คิดเป็นร้อยละ 3.92 ของเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม)  

23.2 เกษตรกรใช้น้้ายาจุ่มหัวนมภายหลังการรีดนมเสร็จจ้านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 

24. ด้านคุณภาพน้้านมดิบ 

24.1 เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพน้้านมจ้านวน 7ราย คิดเป็นร้อยละ 13.73 ของเกษตรผู้
เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 

24.2 เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบน้้านมจ้านวน 10ราย คิดเป็นร้อยละ 19.61 ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 

ข้อมูลด้านห่วงโซ่ตลาดและการตลาดของน้้านม 

1. ปริมาณผลผลิตน้้านม 
1.1 ปริมาณผลผลิตน้้านมทั้งหมด 810กิโลกรัมต่อวัน จากโครีด 70 ตัว 
1.2 ปริมาณผลผลิตน้้านมเฉลี่ย 11.57กิโลกรัมต่อวันต่อโครีด 1 ตัว 
1.3 เกษตรกรส่งขายนมทั้งสิ้นเฉลี่ยวันละ 751 กิโลกรัม 
1.4 เกษตรกรใช้น้้านมในฟาร์มเฉลี่ยวันละ 59 กิโลกรัม 

39% 

61% 

สัดส่วนจ านวนโคในศูนย์พาน สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด 

โครีด 

โคไมรี่ด 
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2. เกษตรกรทราบเงื่อนไขท่ีสหกรณ์ใช้ในการบอกระดับคุณภาพน้้านมจ้านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 
19.61 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัด
เชียงราย (51 ฟาร์ม) 

3. เงื่อนไขท่ีสหกรณ์เพ่ิมราคา ได้แก่ เกรด, ปริมาณเซลล์, ฟาร์มมาตรฐาน และยาปนเปื้อนในน้้านม 

ข้อมูลด้านการจัดการระบบสืบพันธุ์และระบบบริการผสมเทียม 

1. วิธีการผสมส้าหรับโคของเกษตรกร คือ การผสมเทียมทั้งหมด 
2. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เสียค่าบริการผสมเทียม คิดเฉพาะค่าน้้าเชื้อเฉลี่ยโด๊สละ 120 บาท 
3. เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้บริการผสมเทียมจากเจ้าหน้าที่รัฐ  คิดเป็นร้อยละ 53.33นอกจากนั้นผสมด้วย

ตนเองคิดเป็นร้อยละ 26.67 

ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพและงานบริการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

1. ฟาร์มร้อยละ 70.00 มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิเป็นประจ้า อีกร้อยละ 30.00มีการถ่ายพยาธิแต่ไม่
สม่้าเสมอ โดยมีการงดส่งนมร้อยละ 100ในฟาร์มที่มีการถ่ายพยาธิโดยช่วงอายุที่ถ่ายพยาธิในโค คือ 
โคเล็ก โครุ่น โคสาว และแม่โคดราย 

2. เกษตรกรท้าการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โดยฉีดในโคทุกตัวที่มีอายุตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไป โดยส่วน
ใหญ่เกษตรกรจะฉีดวัคซีนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. เมื่อมีโคป่วยเกษตรส่วนใหญ่จะท้าการรักษาด้วยตนเองก่อน ต่อจากนั้นจึงจะใช้บริการเจ้าหน้าที่กรม
ปศุสัตว์ และอาสาปศุสัตว์ตามล้าดับ 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

1. ปัญหาหลักในฟาร์มเกษตรกรพ้ืนที่สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ้ากัด เรียงตามล้าดับ 3  ล้าดับ คือ 
ปัญหาระบบสืบพันธุ์, ขาดแคลนอาหารหยาบ และขาดแคลนแรงงาน 

2. ความรู้/ข้อมูลที่เกษตรกรต้องการได้รับจากการอบรมสัมมนา ได้แก่ การดูแลรักษาสุขภาพโค
เบื้องต้น, การจัดการทั่วไป และการผสมเทียมและการล้วงตรวจ  

3. ความช่วยเหลือจากภาครัฐที่เกษตรกรต้องการ เรียงตามล้าดับ ได้แก่ ด้านพืชอาหารสัตว์, เงินกู้
ดอกเบี้ยต่้า และด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ 
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ศูนย์รับน้ านมดิบหน้าโรงงาน สหกรณ์โคนมเชียงรายจ ากัด 

ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 

 

รูปที่ 14แสดงที่ตั้งฟาร์มโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 

1. จ้านวนฟาร์มโคนมท้ังสิ้น 16ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 31.37  ของฟาร์มโคนมทั้งหมดในพ้ืนที่
รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว3(51 ฟาร์ม) 

2. ยังไม่มีฟาร์มที่ได้มาตรฐานฟาร์มโคนม 
 
 

                                                           
3พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย คือ สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ้ากัด, สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด 
(ศูนย์รับน้้านมดิบเมืองเชียงราย, พาน, หน้าโรงงาน และพญาเม็งราย) และผู้เลี้ยงอิสระใน อ.แม่สาย 
และเชียงแสน 
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รูปที่ 15แสดงจ้านวนฟาร์มในจังหวัดเชียงราย พ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์แม่ลาว 

3. ข้อมูลครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  
รวมประชากรในครอบครัวของผู้เลี้ยงโคนมท้ังสิ้น 210คน จาก 51 ครัวเรือน 

3.1 เพศชายอายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของประชากรในครอบครัวผู้
เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.2 เพศหญิงอายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95ของประชากรในครอบครัวผู้
เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.3 เพศชายอายุระหว่าง 18-60 ปี จ้านวน 27คน คิดเป็นร้อยละ 12.86ของประชากรใน
ครอบครัวผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.4 เพศหญิงอายุระหว่าง 18-60 ปี จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 ของประชากรใน
ครอบครัวผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.5 เพศชายอายุน้อยกว่า 18 ปี จ้านวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของประชากรในครอบครัวผู้
เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.6 เพศหญิงอายุน้อยกว่า 18 ปี จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90ของประชากรในครอบครัวผู้
เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.7 รวมประชากรเพศชายในครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมด 35คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของ
ประชากรทั้งหมดที่เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบ
จังหวัดเชียงราย 
3.8 รวมประชากรเพศหญิงในครอบครัวที่เลี้ยงโคนมทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของ
ประชากรทั้งหมดที่เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบ
จังหวัดเชียงราย 

 
 
 

41% 

13% 
11% 

17% 

14% 
4% 

สัดส่วนจ านวนฟาร์มในพืน้ที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว 

สหกรณ์โคนมแมล่าว จ ากดั 

ศนูย์ฯเมือง 

ศนูย์ฯพาน 

ศนูย์ฯโรงงาน 

ศนูย์ฯพญาเม็งราย 

ผู้ เลีย้งอิสระ 
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รูปที่ 16กราฟแท่งแสดงจ้านวนประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด (ศูนย์โรงงาน) 

4. เจ้าของฟาร์มได้รับมรดกฟาร์มโคนม 4ราย คิดเป็นร้อยละ 7.84 ของจ้านวนฟาร์มโคนมทั้งหมด
ในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

5. ฟาร์มโคนมที่มีผู้สืบทอดต่อ 
5.1 ฟาร์มโคนมที่มีผู้สืบทอดต่อจ้านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.84 ของฟาร์มทั้งหมดในสหกรณ์
โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
5.2 ฟาร์มโคนมท่ีไม่มีผู้สืบทอดต่อจ้านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.84ของฟาร์มทั้งหมดใน
สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
5.3 ฟาร์มโคนมที่ไม่แน่ใจว่าจะมีผู้สืบทอดต่อหรือไม่จ้านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.68 ของ
ฟาร์มทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

6. จ้านวนแรงงานในฟาร์ม 
6.1 แรงงานทั้งสิ้น 42.75แรงงาน คิดเป็นแรงงานชาย 23.75 แรงงาน แรงงานหญิง 19.00 
แรงงาน 
6.2 แรงงานในครอบครัว 37.50แรงงาน จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย 
จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

6.2.1 แรงงานชาย 20.50 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานชายทั้งหมด 
6.2.2 แรงงานหญิง 17.00 แรงงานจากจ้านวนแรงงานหญิงทั้งหมด 

6.3 ลูกจ้าง 5.25 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะ
พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

6.3.1 แรงงานชาย 3.25แรงงานจากจ้านวนแรงงานชายทั้งหมด 
6.3.2แรงงานหญิง 2.00 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานหญิงทั้งหมด 
 
 

รวมทัง้หมด อาย>ุ60  60>อาย<ุ18 อาย<ุ18 
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               รูปที่ 17กราฟแท่งเสดงจ้านวนแรงงาน สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด (ศูนย์โรงงาน) 

7. การใช้ที่ดิน 
7.1 พ้ืนที่เลี้ยงโครวมกับพ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ จ้านวนทั้งสิ้น 286.00 ไร่ 
7.2 พ้ืนที่เลี้ยงโค(เฉพาะโรงเรือน)ทั้งสิ้น 85.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.72 ของพ้ืนที่เลี้ยงโคน
มรวมทั้งหมด 
7.3 พ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ ทั้งสิ้น 201.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.28 ของพ้ืนที่เลี้ยงโคนมรวม
ทั้งหมด 

ข้อมูลด้านการจัดการฟาร์มโคนมและผลผลิตน้้านม 

1. จ้านวนโคนมท้ังสิ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 3,425 ตัว(ส้ารวจถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557) 
2. จ้านวนโคนมท้ังสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบหน้าโรงงาน400 ตัว คิดเป็นร้อยละ 11.68 ของจ้านวนโคนม

ทั้งสิ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3. จ้านวนแม่โคให้นมทั้งสิ้น 1,432 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
4. จ้านวนแม่โคให้นมทัง้สิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบหน้าโรงงาน151 ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.54ของจ้านวนโค

นมทั้งสิ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
5. จ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องทั้งสิ้น 236 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
6. จ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบหน้าโรงงาน31ตัว คิดเป็นร้อยละ 13.14 

ของจ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

รวม ชาย หญิง 

แรงงานในครอบครัว 37.5 20.5 17
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7. จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องทั้งสิ้น 15 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
8. จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบหน้าโรงงาน2 ตัว คิดเป็นร้อยละ 13.33

ของจ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
9. จ้านวนโคสาวทั้งสิ้น 939 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
10. จ้านวนโคสาวทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบหน้าโรงงาน134ตัว คิดเป็นร้อยละ 14.27 ของจ้านวนโคสาว

ในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
11. จ้านวนโคสาวรุ่นทั้งสิ้น 528 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
12. จ้านวนโคสาวรุ่นทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบหน้าโรงงาน54 ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.23 ของจ้านวนโค

สาวรุ่นในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
13. จ้านวนลูกโคเพศเมียทั้งสิ้น 216 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
14. จ้านวนลูกโคเพศเมียทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบหน้าโรงงาน26 ตัว คิดเป็นร้อยละ 12.04 ของจ้านวน

ลูกโคเพศเมียในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
15. จ้านวนลูกโคเพศผู้ทั้งสิ้น 32 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
16. จ้านวนลูกโคเพศผู้ทัง้สิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบหน้าโรงงาน0 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ้านวนลูกโค

เพศผู้ในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
17. จ้านวนพ่อโคท้ังสิ้น 19 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
18. จ้านวนพ่อโคท้ังสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบหน้าโรงงาน1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของจ้านวนพ่อโคใน

พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
19. จ้านวนโคอ่ืนๆทั้งสิ้น 8 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
20. จ้านวนโคอ่ืนๆทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบหน้าโรงงาน1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจ้านวนโคอ่ืนๆใน

พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
ข้อมูลจ้านวนโคในฟาร์มสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้ 
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ประเภทโคนม 

 

จ านวนโคนม (ตวั) 
สหกรณ์โคนมแมล่าว 

จ ากดั 
สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากดั 

ผู้ เลีย้ง
อิสระ 

ศนูย์ฯ
เมือง 

ศนูย์ฯ
พาน 

ศนูย์ฯ
โรงงาน 

ศนูย์ฯพญาเมง็
ราย 

แมโ่ครีดนม 825 147 70 151 133 106 

แมโ่คแห้งนมและตัง้
ท้อง 

150 8 20 31 16 11 

แมโ่คแห้งนมและไมต่ัง้
ท้อง 

9 0 0 2 3 1 

โคสาว 500 102 56 134 103 44 

โคสาวรุ่น 327 57 14 54 42 34 

ลกูโคเพศเมีย 104 30 13 26 34 9 

ลกูโคเพศผู้ 19 1 6 0 2 4 

พอ่โค 8 0 1 1 9 0 

อื่นๆ 6 1 0 1 0 0 

รวม 1,948 346 180 400 342 209 

รวมทัง้หมด = 3,425  

     ตารางที่ 4แสดงจ้านวนโคนมแต่ละประเภท แยกตามรายสหกรณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

              รูปที่ 18กราฟวงกลมแสดงจ้านวนโคในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว 
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จ านวนโคที่ในพืน้ที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว 

สหกรณ์โคนมแมล่าว จ ากดั 

ศนูย์ฯเมือง 

ศนูย์ฯพาน 

ศนูย์ฯโรงงาน 

ศนูย์ฯพญาเม็งราย 

ผู้ เลีย้งอิสระ 
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รูปที่ 19แสดงสัดส่วนจ้านวนโครีดและโคที่ไม่ได้รีดนมในสหกรณ์โคนมแม่ลาวจ้ากัด(ศูนย์โรงงาน) 

21. อาหารหยาบหลักท่ีใช้ในฟาร์ม เรียง 3 อันดับได้แก่หญ้า เปลือกข้าวโพด และต้นข้าวโพด 
22. แหล่งน้้าที่เกษตรกรใช้ในฟาร์มส่วนใหญ่มาจาก บ่อน้้าตื้น/สระน้้าในฟาร์ม, น้้าบาดาล และน้้าประปา 

ตามล้าดับ 
23. ด้านการจัดการสุขลักษณะฟาร์ม 

23.1 เกษตรกรใช้น้้ายาจุ่มหัวรีดก่อนรีดนมตัวใหม่จ้านวน 16ราย คิดเป็นร้อยละ 31.37 ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 
ฟาร์ม)  

23.2 เกษตรกรใช้น้้ายาจุ่มหัวนมภายหลังการรีดนมเสร็จจ้านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.49 ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 
ฟาร์ม) 

24. ด้านคุณภาพน้้านมดิบ 

24.1 เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพน้้านมจ้านวน 11ราย คดิเป็นร้อยละ 21.57 ของเกษตร
ผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 

24.2 เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบน้้านมจ้านวน 12ราย คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 
ฟาร์ม) 

ข้อมูลด้านห่วงโซ่ตลาดและการตลาดของน้้านม 

1. ปริมาณผลผลิตน้้านม 
1.1 ปริมาณผลผลิตน้้านมทั้งหมด 1,848กิโลกรัมต่อวัน จากโครีด 151 ตัว 

38% 

62% 

สัดส่วนจ านวนโคในศูนย์ฯหน้าโรงงาน สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด 

โครีด 

โคไมรี่ด 
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1.2 ปริมาณผลผลิตน้้านมเฉลี่ย 12.24กิโลกรัมต่อวันต่อโครีด 1 ตัว 
1.3 เกษตรกรส่งขายนมทั้งสิ้นเฉลี่ยวันละ 1,662 กิโลกรัม 
1.4 เกษตรกรใช้น้้านมในฟาร์มเฉลี่ยวันละ 186 กิโลกรัม 

2. เกษตรกรทราบเงื่อนไขท่ีสหกรณ์ใช้ในการบอกระดับคุณภาพน้้านมจ้านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 
31.37 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัด
เชียงราย (51 ฟาร์ม) 

3. เงื่อนไขท่ีสหกรณ์เพ่ิมราคา ได้แก่ เกรด, ปริมาณเซลล์ และเปอร์เซ็นต์โปรตีนไขมัน 

ข้อมูลด้านการจัดการระบบสืบพันธุ์และระบบบริการผสมเทียม 

1. วิธีการผสมส้าหรับโคของเกษตรกร คือ การผสมเทียมทั้งหมด 
2. เกษตรกรส่วนใหญ่จ่ายเงินค่าบริการผสมเทียม คิดเป็นค่าบริการเหมาจ่ายเฉลี่ย 81.67 บาทต่อ

ครั้ง 
3. เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้บริการผสมเทียมจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และอาสาปศุสัตว์  คิดเป็นอัตราร้อย

ละเท่ากันที่37.50นอกจากนั้นผสมด้วยตนเอง 

ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพและงานบริการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

1. ฟาร์มร้อยละ 87.50 มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิเป็นประจ้า อีกร้อยละ 12.50มีการถ่ายพยาธิแต่ไม่
สม่้าเสมอ โดยมีการงดส่งนมร้อยละ 93.75ส่วนอีกร้อยละ 6.25ไม่มีการงดส่งนม โดยช่วงอายุที่
ถ่ายพยาธิในโค คือ โคเล็ก โครุ่น โคสาว และแม่โคดราย 

2. เกษตรกรท้าการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โดยฉีดในโคทุกตัวที่มีอายุตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไป 
โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะฉีดวัคซีนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใน
สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 

3. เมื่อมีโคป่วยเกษตรส่วนใหญ่จะท้าการรักษาด้วยตนเองก่อน ร้อยละ 93.75 ต่อจากนั้นจะจึงจะ
ใช้บริการเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

1. ปัญหาหลักในฟาร์มเกษตรกรพ้ืนที่สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ้ากัด เรียงตามล้าดับ 3  ล้าดับ คือ 
ปัญหาระบบสืบพันธุ์, โรคติดต่อ และต้นทุนการผลิต 

2. ความรู้/ข้อมูลที่เกษตรกรต้องการได้รับจากการอบรมสัมมนา ได้แก่ การดูแลรักษาสุขภาพโค
เบื้องต้น, การจัดการฟาร์มทั่วไปและการปรับปรุงพันธุ์โค 

3. ความช่วยเหลือจากภาครัฐที่เกษตรกรต้องการ เรียงตามล้าดับ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต, ราคา
น้้านมดิบ, และเงินกู้ดอกเบี้ยต่้า  
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ศูนย์รับน้ านมดิบ อ.พญาเม็งราย สหกรณ์โคนมเชียงรายจ ากัด 

ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

 

รูปที่ 20แสดงที่ตั้งฟาร์มโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 

1. จ้านวนฟาร์มโคนมท้ังสิ้น 13ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 25.49  ของฟาร์มโคนมทั้งหมดในพ้ืนที่
รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว4(51 ฟาร์ม) 

2. จ้านวนฟาร์มท่ีได้มาตรฐานฟาร์มโคนมท้ังสิ้น 1ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของฟาร์มโคนม
ทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 
 
 

 
                                                           

4พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย คือ สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ้ากัด, สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด 
(ศูนย์รับน้้านมดิบเมืองเชียงราย, พาน, หน้าโรงงาน และพญาเม็งราย) และผู้เลี้ยงอิสระใน อ.แม่สาย 
และเชียงแสน 
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                         รูปที่ 21แสดงจ้านวนฟาร์มในจังหวัดเชียงราย พ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์แม่ลาว 

3. ข้อมูลครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  
รวมประชากรในครอบครัวของผู้เลี้ยงโคนมท้ังสิ้น 210คน จาก 51 ครัวเรือน 
3.1 เพศชายอายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของประชากรในครอบครัวผู้
เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.2 เพศหญิงอายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90ของประชากรในครอบครัวผู้
เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.3 เพศชายอายุระหว่าง 18-60 ปี จ้านวน 20คน คิดเป็นร้อยละ 9.52ของประชากรใน
ครอบครัวผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.4 เพศหญิงอายุระหว่าง 18-60 ปี จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 ของประชากรใน
ครอบครัวผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.5 เพศชายอายุน้อยกว่า 18 ปี จ้านวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของประชากรในครอบครัวผู้
เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.6 เพศหญิงอายุน้อยกว่า 18 ปี จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95ของประชากรในครอบครัวผู้
เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3.7 รวมประชากรเพศชายในครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมด 29คน คิดเป็นร้อยละ 13.81 ของ
ประชากรทั้งหมดที่เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบ
จังหวัดเชียงราย 
3.8 รวมประชากรเพศหญิงในครอบครัวที่เลี้ยงโคนมทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.38 ของ
ประชากรทั้งหมดที่เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่ สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบ
จังหวัดเชียงราย 

41% 

13% 
11% 

17% 

14% 
4% 

สัดส่วนจ านวนฟาร์มในพืน้ที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว 

สหกรณ์โคนมแมล่าว จ ากดั 

ศนูย์ฯเมือง 

ศนูย์ฯพาน 

ศนูย์ฯโรงงาน 

ศนูย์ฯพญาเม็งราย 

ผู้ เลีย้งอิสระ 
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รูปที่ 22กราฟแท่งแสดงจ้านวนประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด (ศูนย์พญาเม็งราย) 

4. เจ้าของฟาร์มได้รับมรดกฟาร์มโคนม 0ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ้านวนฟาร์มโคนมทั้งหมด
ในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

5. ฟาร์มโคนมที่มีผู้สืบทอดต่อ 
5.1 ฟาร์มโคนมที่มีผู้สืบทอดต่อจ้านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของฟาร์มทั้งหมดในสหกรณ์
โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
5.2 ฟาร์มโคนมท่ีไม่มีผู้สืบทอดต่อจ้านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.88ของฟาร์มทั้งหมดใน
สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
5.3 ฟาร์มโคนมที่ไม่แน่ใจว่าจะมีผู้สืบทอดต่อหรือไม่จ้านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของ
ฟาร์มทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

6. จ้านวนแรงงานในฟาร์ม 
6.1 แรงงานทั้งสิ้น 27.75แรงงาน คิดเป็นแรงงานชาย 17.25 แรงงาน แรงงานหญิง 10.50 
แรงงาน 
6.2 แรงงานในครอบครัว 27.75แรงงาน จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย 
จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

6.2.1 แรงงานชาย 17.25 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานชายทั้งหมด 
6.2.2 แรงงานหญิง 10.50 แรงงานจากจ้านวนแรงงานหญิงทั้งหมด 

6.3 ลูกจ้าง 0.00 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะ
พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

6.3.1 แรงงานชาย 0.00แรงงานจากจ้านวนแรงงานชายทั้งหมด 
6.3.2แรงงานหญิง 0.00 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานหญิงทั้งหมด 

รวมทัง้หมด อาย>ุ60  60>อาย<ุ18 อาย<ุ18 

ชาย 29 3 20 6

หญิง 26 4 20 2
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29



 

รูปที่ 23กราฟแท่งเสดงจ้านวนแรงงาน สหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด (ศูนย์พญาเม็งราย) 

7. การใช้ที่ดิน 
7.1 พ้ืนที่เลี้ยงโครวมกับพ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ จ้านวนทั้งสิ้น 286.25 ไร่ 
7.2 พ้ืนที่เลี้ยงโค(เฉพาะโรงเรือน)ท้ังสิ้น 84.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.34 ของพ้ืนที่เลี้ยงโคนมรวม
ทั้งหมด 
7.3 พ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ ทั้งสิ้น 202.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.66 ของพ้ืนที่เลี้ยงโคนมรวมทั้งหมด 

ข้อมูลด้านการจัดการฟาร์มโคนมและผลผลิตน้้านม 

1. จ้านวนโคนมท้ังสิ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 3425 ตัว (ส้ารวจถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557) 
2. จ้านวนโคนมท้ังสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พญาเม็งราย342 ตัว คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของจ้านวนโคนม

ทั้งสิ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
3. จ้านวนแม่โคให้นมทั้งสิ้น 1432 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
4. จ้านวนแม่โคให้นมทัง้สิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบอ.พญาเม็งราย133 ตัว คิดเป็นร้อยละ 9.29ของจ้านวนโค

นมทั้งสิ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
5. จ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องทั้งสิ้น 236 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
6. จ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พญาเม็งราย16ตัว คิดเป็นร้อยละ 6.78 

ของจ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
7. จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องทั้งสิ้น 15 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
8. จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พญาเม็งราย3 ตัว คิดเป็นร้อยละ 

20.00 ของจ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

รวม ชาย หญิง 

แรงงานในครอบครัว 27.75 17.25 10.5
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9. จ้านวนโคสาวทั้งสิ้น 939 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
10. จ้านวนโคสาวทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พญาเม็งราย103ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.97 ของจ้านวนโค

สาวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
11. จ้านวนโคสาวรุ่นทั้งสิ้น 528 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
12. จ้านวนโคสาวรุ่นทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พญาเม็งราย42 ตัว คิดเป็นร้อยละ 7.95 ของจ้านวนโค

สาวรุ่นในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
13. จ้านวนลูกโคเพศเมียทั้งสิ้น 216 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
14. จ้านวนลูกโคเพศเมียทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พญาเม็งราย34 ตัว คิดเป็นร้อยละ 15.74 ของ

จ้านวนลูกโคเพศเมียในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
15. จ้านวนลูกโคเพศผู้ทั้งสิ้น 32 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
16. จ้านวนลูกโคเพศผู้ทัง้สิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พญาเม็งราย2 ตัว คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของจ้านวนลูก

โคเพศผู้ในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
17. จ้านวนพ่อโคท้ังสิ้น 19 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
18. จ้านวนพ่อโคท้ังสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พญาเม็งราย9 ตัว คิดเป็นร้อยละ 47.37 ของจ้านวนพ่อโค

ในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
19. จ้านวนโคอ่ืนๆทั้งสิ้น 8 ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
20. จ้านวนโคอ่ืนๆทั้งสิ้นในศูนย์รับน้้านมดิบ อ.พญาเม็งราย0 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ้านวนโคอ่ืนๆ

ในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 
ข้อมูลจ้านวนโคในฟาร์มสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้ 
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ประเภทโคนม 

 

จ านวนโคนม (ตวั) 
สหกรณ์โคนมแมล่าว 

จ ากดั 
สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากดั 

ผู้ เลีย้ง
อิสระ 

ศนูย์ฯ
เมือง 

ศนูย์ฯ
พาน 

ศนูย์ฯ
โรงงาน 

ศนูย์ฯพญาเมง็
ราย 

แมโ่ครีดนม 825 147 70 151 133 106 

แมโ่คแห้งนมและตัง้
ท้อง 

150 8 20 31 16 11 

แมโ่คแห้งนมและไมต่ัง้
ท้อง 

9 0 0 2 3 1 

โคสาว 500 102 56 134 103 44 

โคสาวรุ่น 327 57 14 54 42 34 

ลกูโคเพศเมีย 104 30 13 26 34 9 

ลกูโคเพศผู้ 19 1 6 0 2 4 

พอ่โค 8 0 1 1 9 0 

อื่นๆ 6 1 0 1 0 0 

รวม 1,948 346 180 400 342 209 

รวมทัง้หมด = 3,425  

     ตารางที่ 6แสดงจ้านวนโคนมแต่ละประเภท แยกตามรายสหกรณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย 

              รูปที่ 24กราฟวงกลมแสดงจ้านวนโคในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย ศูนย์แม่ลาว 

 
 

57% 

10% 

5% 

12% 

10% 
6% 

จ านวนโคที่ในพืน้ที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย ศูนย์ฯแม่ลาว 

สหกรณ์โคนมแมล่าว จ ากดั 

ศนูย์ฯเมือง 

ศนูย์ฯพาน 

ศนูย์ฯโรงงาน 

ศนูย์ฯพญาเม็งราย 

ผู้ เลีย้งอิสระ 
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รูปที่ 25แสดงสัดส่วนจ้านวนโครีดและโคที่ไม่ได้รีดนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด (ศูนย์พญาเม็งราย) 

21. อาหารหยาบหลักท่ีใช้ในฟาร์ม เรียง 3 อันดับได้แก่เปลือกข้าวโพด, หญ้า และต้นข้าวโพด 
22. แหล่งน้้าที่เกษตรกรใช้ในฟาร์มส่วนใหญ่มาจาก บ่อน้้าตื้น/สระน้้าในฟาร์ม, น้้าบาดาล และน้้าประปา 

ตามล้าดับ 
23. ด้านการจัดการสุขลักษณะฟาร์ม 

23.1 เกษตรกรใช้น้้ายาจุ่มหัวรีดก่อนรีดนมตัวใหม่จ้านวน 9ราย คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม)  

23.2 เกษตรกรใช้น้้ายาจุ่มหัวนมภายหลังการรีดนมเสร็จจ้านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 
ฟาร์ม) 

24. ด้านคุณภาพน้้านมดิบ 

24.1 เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพน้้านมจ้านวน 5ราย คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของเกษตรผู้
เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 

24.2 เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบน้้านมจ้านวน 5ราย คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 
ฟาร์ม) 

ข้อมูลด้านห่วงโซ่ตลาดและการตลาดของน้้านม 

1. ปริมาณผลผลิตน้้านม 
1.1 ปริมาณผลผลิตน้้านมทั้งหมด 1,532กิโลกรัมต่อวัน จากโครีด 133 ตัว 
1.2 ปริมาณผลผลิตน้้านมเฉลี่ย 11.52กิโลกรัมต่อวันต่อโครีด 1 ตัว 

39% 

61% 

สัดส่วนจ านวนโคในศูนย์พญาเม็งราย สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด 

โครีด 

โคไมรี่ด 
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1.3 เกษตรกรส่งขายนมทั้งสิ้นเฉลี่ยวันละ 1,428 กิโลกรัม 
1.4 เกษตรกรใช้น้้านมในฟาร์มเฉลี่ยวันละ 104 กิโลกรัม 

2 เกษตรกรทราบเงื่อนไขท่ีสหกรณ์ใช้ในการบอกระดับคุณภาพน้้านมจ้านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 
13.73 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัด
เชียงราย (51 ฟาร์ม) 

3 เงื่อนไขท่ีสหกรณ์เพ่ิมราคา ได้แก่ เกรดและปริมาณเซลล์ 

ข้อมูลด้านการจัดการระบบสืบพันธุ์และระบบบริการผสมเทียม 

1. วิธีการผสมส้าหรับโคของเกษตรกร คือ การผสมเทียมทั้งหมด 
2. เกษตรกรไม่ได้จ่ายเงินค่าบริการผสมเทียม  
3. เกษตรกรส่วนใหญ่ผสมเทียมด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 69.23 นอกจากนั้นใช้บริการผสมเทียมจาก

เจ้าหน้าทีร่ัฐ  คิดเป็นร้อยละ 30.77 

ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพและงานบริการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

1. ฟาร์มร้อยละ 38.46 มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิเป็นประจ้า อีกร้อยละ 61.54มีการถ่ายพยาธิแต่ไม่
สม่้าเสมอ โดยมีการงดส่งนมร้อยละ 69.23ส่วนอีกร้อยละ 30.77ไม่มีการงดส่งนม โดยช่วงอายุที่
ถ่ายพยาธิในโค คือ โคเล็ก โครุ่น โคสาว และแม่โคดราย 

2. เกษตรกรท้าการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โดยฉีดในโคทุกตัวที่มีอายุตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไป โดย
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะฉีดวัคซีนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 15.69 นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้
ฉีดวัคซีนให้ คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสหกรณ์โคนมเชียงราย จ้ากัด 
เฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย (51 ฟาร์ม) 

3. เมื่อมีโคป่วยเกษตรส่วนใหญ่จะท้าการรักษาด้วยตนเองก่อน ต่อจากนั้นจะจึงจะใช้บริการ
เจ้าหน้าทีข่องกรมปศุสัตว์ 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

1. ปัญหาหลักในฟาร์มเกษตรกรพ้ืนที่สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ้ากัด เรียงตามล้าดับ 3  ล้าดับ คือ ขาด
แคลนแรงงาน, ขาดแคลนอาหารหยาบ และปัญหาระบบสืบพันธุ์ 

2. ความรู้/ข้อมูลที่เกษตรกรต้องการได้รับจากการอบรมสัมมนา ได้แก่ การจัดการฟาร์มทั่วไป, เต้า
นมอักเสบ, ระบบสืบพันธุ์ และการท้าบ่อแก๊สชีวภาพ 

3. ความช่วยเหลือจากภาครัฐที่เกษตรกรต้องการ เรียงตามล้าดับ ได้แก่ มาตรฐานฟาร์ม, ราคา
น้้านมดิบ, เงินกู้ดอกเบี้ยต่้า และด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ 
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กลุ่มโคนมพะเยา (ศูนย์รับน้ านมดิบ อ.พาน) 

พื้นที่ อ.เมือง และ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

 

รูปที่ 26แสดงที่ตั้งฟาร์มโคนมกลุ่มโคนมพะเยา  พ้ืนทีจ่ังหวัดพะเยา 

ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 

1. จ้านวนฟาร์มโคนมท้ังสิ้น 19ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 90.48  ของฟาร์มโคนมทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ
จังหวัดพะเยา* (21 ฟาร์ม) 

2. ยังไม่มีฟาร์มที่ได้มาตรฐานฟาร์มโคนม 
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รูปที่ 27กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนจ้านวนฟาร์มในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
3. ข้อมูลครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  

รวมประชากรในครอบครัวของผู้เลี้ยงโคนมท้ังสิ้น 77คน จาก 21ครัวเรือน 

3.1 เพศชายอายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 7.79 ของประชากรใน
ครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
3.2 เพศหญิงอายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.39ของประชากรใน
ครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
3.3 เพศชายอายุระหว่าง 18-60 ปี จ้านวน 30คน คิดเป็นร้อยละ 38.96ของประชากรใน
ครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
3.4 เพศหญิงอายุระหว่าง 18-60 ปี จ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 24.68 ของประชากรใน
ครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
3.5 เพศชายอายุน้อยกว่า 18 ปี จ้านวน 3คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ของประชากรใน
ครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
3.6 เพศหญิงอายุน้อยกว่า 18 ปี จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19ของประชากรใน
ครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
3.7 รวมประชากรเพศชายในครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมด 39คน คิดเป็นร้อยละ 50.65 
ของประชากรทั้งหมดที่เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
3.8 รวมประชากรเพศหญิงในครอบครัวที่เลี้ยงโคนมทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 40.26 
ของประชากรทั้งหมดที่เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
 
 
 

90% 

10% 

สัดส่วนจ านวนฟาร์มในพืน้ที่รับผิดชอบของจังหวัดพะเยา ศูนย์แม่ลาว 

กลุม่โคนมพะเยา 

ผู้ เลีย้งอิสระ 
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รูปที่ 28แสดงจ้านวนประชากรในครอบครัวผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มโคนมพะเยา 

4. เจ้าของฟาร์มได้รับมรดกฟาร์มโคนม 0ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ้านวนฟาร์มโคนมท้ังหมดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 

5. ฟาร์มโคนมท่ีมีผู้สืบทอดต่อ 

5.1 ฟาร์มโคนมที่มีผู้สืบทอดต่อจ้านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.10 ของฟาร์มทั้งหมดในพ้ืนที่
รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 

5.2 ฟาร์มโคนมที่ไม่มีผู้สืบทอดต่อจ้านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.57ของฟาร์มทั้งหมดในพ้ืนที่
รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 

5.3 ฟาร์มโคนมที่ไม่แน่ใจว่าจะมีผู้สืบทอดต่อหรือไม่จ้านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.81 ของฟาร์ม
ทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 

6. จ้านวนแรงงานในฟาร์ม 

 6.1 แรงงานทั้งสิ้น 37.50แรงงาน คิดเป็นแรงงานชาย 28.00 แรงงาน แรงงานหญิง 9.50 แรงงาน 

 6.2 แรงงานในครอบครัว 37.50แรงงาน จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 

  - แรงงานชาย 28.0 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานชายทั้งหมด  

  - แรงงานหญิง 9.50 แรงงานจากจ้านวนแรงงานหญิงทั้งหมด 

 6.3 ลูกจ้าง 0.00 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 

  - แรงงานชาย 0.00แรงงานจากจ้านวนแรงงานชายทั้งหมด 

  - แรงงานหญิง 0.00 แรงงาน จากจ้านวนแรงงานหญิงทั้งหมด 

รวมทัง้หมด อาย>ุ60  60>อาย<ุ18 อาย<ุ18 

ชาย 39 6 30 3

หญิง 31 8 19 4
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จ านวนประชากรในครอบครัวผู้เลีย้งโคนมกลุ่มโคนมพะเยา สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด 
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รูปที่ 29กราฟแท่งแสดงจ้านวนแรงงานในกลุ่มโคนมพะเยา 

7. การใช้ที่ดิน 

7.1 พ้ืนที่เลี้ยงโครวมกับพ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ จ้านวนทั้งสิ้น 113.25 ไร่ 

7.2 พ้ืนที่เลี้ยงโค(ส่วนโรงเรือน)ทั้งสิ้น 52.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.14 ของพ้ืนที่เลี้ยงโคนมรวม
ทั้งหมด 

7.3 พ้ืนที่ปลูกอาหารหยาบ ทั้งสิ้น 61.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.86 ของพ้ืนที่เลี้ยงโคนมรวมทั้งหมด 

ข้อมูลด้านการจัดการฟาร์มโคนมและผลผลิตน้้านม 

1. จ้านวนโคนมท้ังสิ้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา285ตัว (ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557) 
2. จ้านวนโคนมท้ังสิ้นในกลุ่มโคนมพะเยา238 ตัว คิดเป็นร้อยละ 85.51 ของจ้านวนโคนมท้ังสิ้น

ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
3. จ้านวนแม่โคให้นมทั้งสิ้น 111ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
4. จ้านวนแม่โคให้นมทั้งสิ้นในกลุ่มโคนมพะเยา92 ตัว คิดเป็นร้อยละ 82.88ของจ้านวนโคนมท้ังสิ้น

ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
5. จ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องทั้งสิ้น 13ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
6. จ้านวนแม่โคแห้งนมและตั้งท้องทั้งสิ้นในกลุ่มโคนมพะเยา9ตัว คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของจ้านวน

แม่โคแห้งนมและตั้งท้องในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
7. จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องทั้งสิ้น 2ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
8. จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องทั้งสิ้นในกลุ่มโคนมพะเยา1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของ

จ้านวนแม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้องในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
9. จ้านวนโคสาวทั้งสิ้น 62ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 

รวม ชาย หญิง 

แรงงานในครอบครัว 37.5 28 9.5

ลกูจ้าง 0 0 0
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10. จ้านวนโคสาวทั้งสิ้นในกลุ่มโคนมพะเยา44ตัว คิดเป็นร้อยละ 70.97 ของจ้านวนโคสาวในพ้ืนที่
รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 

11. จ้านวนโคสาวรุ่นทั้งสิ้น 23ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
12. จ้านวนโคสาวรุ่นทั้งสิ้นในกลุ่มโคนมพะเยา21 ตัว คิดเป็นร้อยละ 91.30 ของจ้านวนโคสาวรุ่นใน

พ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
13. จ้านวนลูกโคเพศเมียทั้งสิ้น 40ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
14. จ้านวนลูกโคเพศเมียทั้งสิ้นในกลุ่มโคนมพะเยา39 ตัว คิดเป็นร้อยละ 97.50 ของจ้านวนลูกโคเพศ

เมียในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
15. จ้านวนลูกโคเพศผู้ทั้งสิ้น 15ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
16. จ้านวนลูกโคเพศผู้ทั้งสิ้นในกลุ่มโคนมพะเยา13 ตัว คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของจ้านวนลูกโคเพศผู้

ในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
17. จ้านวนพ่อโคท้ังสิ้น 0ตัวในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
18. จ้านวนพ่อโคท้ังสิ้นในกลุ่มโคนมพะเยา0 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ้านวนพ่อโคในพ้ืนที่

รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
19. จ้านวนโคอ่ืนๆทั้งสิ้น 19ตัวในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
20. จ้านวนโคอ่ืนๆทั้งสิ้นในกลุ่มโคนมพะเยา19 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ้านวนโคอ่ืนๆในพ้ืนที่

รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
ข้อมูลจ้านวนโคในฟาร์มสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้ 
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ประเภทโคนม 
จ านวนโคนม (ตวั) 

กลุม่โคนมพะเยา ผู้ เลีย้งอิสระ 
แมโ่ครีดนม 92 19 

แมโ่คแห้งนมและตัง้ท้อง 9 4 

แมโ่คแห้งนมและไมต่ัง้ท้อง 1 1 

โคสาว 44 18 

โคสาวรุ่น 21 2 

ลกูโคเพศเมีย 39 1 

ลกูโคเพศผู้ 13 2 

พอ่โค 0 0 

อื่นๆ 19 0 

รวม 238 47 

รวมทัง้หมด = 285  
 

  ตารางที่ 7 แสดงจ านวนโคนมแตล่ะประเภท พืน้ท่ีจงัหวดัพะเยา 

 

 
 
                  รูปที่ 30แสดงจ้านวนโคนมในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 

84% 

16% 

จ านวนโคที่ในพืน้ที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา ศูนย์แม่ลาว 

กลุม่โคนมพะเยา ผู้ เลีย้งอิสระ 
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รูปที่ 31 แสดงสัดส่วนจ้านวนโครีดนมและโคท่ีไม่รีดนม กลุ่มโคนมพะเยา 
 

21. อาหารหยาบหลักท่ีใช้ในฟาร์ม เรียง 3 อันดับได้แก่ฟางหญ้า และเปลือกข้าวโพด  
22. แหล่งน้้าที่เกษตรกรใช้ในฟาร์มส่วนใหญ่มาจาก บ่อน้้าตื้น/สระน้้าในฟาร์มและน้้าประปา  

 

ด้านการจัดการสุขลักษณะฟาร์ม 

1. เกษตรกรใช้น้้ายาจุ่มหัวรีดก่อนรีดนมตัวใหม่จ้านวน 14ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา (21 ฟาร์ม) 

2.เกษตรกรใช้น้้ายาจุ่มหัวนมภายหลังการรีดนมเสร็จจ้านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.95 ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา (21 ฟาร์ม) 

ด้านคุณภาพน้้านมดิบ 

1. เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพน้้านมจ้านวน 14ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67ของเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา (21 ฟาร์ม) 

2.  เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบน้้านมจ้านวน 15ราย คิดเป็นร้อยละ 71.43ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา (21 ฟาร์ม) 

ข้อมูลด้านห่วงโซ่ตลาดและการตลาดของน้้านม 

1. ปริมาณผลผลิตน้้านม 
1.1 ปริมาณผลผลิตน้้านมทั้งหมด 1,156กิโลกรัมต่อวัน จากโครีด 92 ตัว 
1.2 ปริมาณผลผลิตน้้านมเฉลี่ย 12.57กิโลกรัมต่อวันต่อโครีด 1 ตัว 
1.3 เกษตรกรส่งขายนมทั้งสิ้นเฉลี่ยวันละ 1,071 กิโลกรัม 

39% 

61% 

สัดส่วนจ านวนโคในกลุ่มโคนมพะเยา สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากัด 

โครีด 

โคไมรี่ด 
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1.4 เกษตรกรใช้น้้านมในฟาร์มเฉลี่ยวันละ 85 กิโลกรัม 
2. เกษตรกรทราบเงื่อนไขท่ีสหกรณ์ใช้ในการบอกระดับคุณภาพน้้านมจ้านวน 15 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 71.43ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพะเยา 
3. เงื่อนไขท่ีสหกรณ์เพ่ิมราคา ได้แก่ เกรด, ปริมาณเซลล์ และองค์ประกอบน้้านม 

ข้อมูลด้านการจัดการระบบสืบพันธุ์และระบบบริการผสมเทียม 

1. วิธีการผสมส้าหรับโคของเกษตรกร คือ การผสมเทียมทั้งหมด 
2. เกษตรกรส่วนใหญ่จ่ายเงินค่าบริการผสมเทียม คิดเป็นค่าบริการผสมเทียมเฉลี่ย 250 บาทต่อครั้ง 
3. เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้บริการผสมเทียมจากเจ้าหน้าที่รัฐ  คิดเป็นร้อยละ 42.86รองลงมาใช้บริการ

อาสาปศุสัตว์คิดเป็นร้อยละ 14.29 นอกจากนั้นผสมเทียมด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสัตว
แพทย์เอกชน 

ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพและงานบริการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

1. ฟาร์มร้อยละ 71.43 มีโปรแกรมการถ่ายพยาธิเป็นประจ้า ร้อยละ 4.76มีการถ่ายพยาธิแต่ไม่
สม่้าเสมอ และร้อยละ 14.29 ไม่มีการถ่ายพยาธิโดยมีการงดส่งนมร้อยละ 76.19ส่วนอีกร้อยละ 
9.52ไม่มีการงดส่งนม โดยช่วงอายุที่ถ่ายพยาธิในโค คือ โคเล็ก โครุ่น โคสาว และแม่โคดราย 

2. เกษตรกรท้าการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โดยฉีดในโคทุกตัวที่มีอายุตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไป โดย
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะฉีดวัคซีนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 71.43 นอกจากนั้นใช้บริการเจ้าหน้าที่
รัฐ 

3. เมื่อมีโคป่วยเกษตรส่วนใหญ่จะท้าการรักษาด้วยตนเองก่อน ต่อจากนั้นจะจึงจะใช้บริการ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามล้าดับ 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

1. ปัญหาหลักในฟาร์มเกษตรกรพ้ืนที่สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ้ากัด เรียงตามล้าดับ 3  ล้าดับ คือ 
ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค, ต้นทุนการผลิต และเงินทุน 

2. ความรู้/ข้อมูลที่เกษตรกรต้องการได้รับจากการอบรมสัมมนา ได้แก่ การดูแลรักษาสุขภาพโค
เบื้องต้น, การจัดการฟาร์ม, การผสมเทียมและการล้วงตรวจ และมาตรฐานฟาร์ม 

3. ความช่วยเหลือจากภาครัฐที่เกษตรกรต้องการ เรียงตามล้าดับ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล, 
ด้านพืชอาหารสัตว์และเงินกู้ดอกเบี้ยต่้า  
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ภาพการปฏิบัติงาน 
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