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ค าน า 
    
   กรมปศุสัตว์ ได้จัดตั งหน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  
และประสิทธิภำพกำรผลิตน ้ำนมทั งเชิงปริมำณ และคุณภำพ ลดต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรโคนม เน้นให้บริกำร 
ด้ำนสุขภำพ ระบบสืบพันธุ์ อำหำร คุณภำพน ้ำนม ระบบข้อมูลฟำร์ม รวมทั งเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรโคนม 
ให้เกษตรกร ได้อย่ำงรวดเร็ว และคล่องตวั  
   กำรด้ำเนินกำรอันดับแรกของหน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม คือกำรส้ำรวจข้อมูลพื นฐำน
ของฟำร์มโคนม โดยกรมปศุสัตว์ ได้มีนโยบำยให้นำยสัตวแพทย์ประจ้ำศูนย์ฯ ด้ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกเกษตรกร 
ผู้เลี ยงโคนม โดยมีเป้ำหมำยให้ครบทุกฟำร์ม 
   หน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม ศูนย์แม่ทำ ได้ด้ำเนินกำรลงพื นที่ เพ่ือส้ำรวจข้อมูล 
ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 25 มีนำคม 2557 ในส่วนของศูนย์รับน ้ำนมดิบ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด  
อ้ำเภอแม่ทำ จังหวัดล้ำพูน เกษตรกรผู้เลี ยงโคนมมีฟำร์มตั งอยู่ในพื นที่ ต้ำบลทำปลำดุก อ้ำเภอแม่ทำ จังหวัดล้ำพูน 
และ ต้ำบลแม่ทำ ต้ำบลทำเหนือ อ้ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีฟำร์มที่เข้ำส้ำรวจทั งสิ น 120 ฟำร์ม 
   กำรเก็บข้อมูลในครั งนี ได้รับควำมร่วมมือระหว่ำงส้ำนักงำนปศุสัตว์เขต 5 ส้ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด
ล้ำพูน ส้ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด และเกษตรกรผู้เลี ยงโคนมเป็นอย่ำงดี  
ท้ำให้กำรท้ำงำน ส้ำเร็จไปได้ด้วยดี คณะผู้ท้ำงำน จึงใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมำ ณ โอกำสนี  
 

 
คณะผู้จัดท า 

หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ศูนย์แม่ทา 
น.สพ.ธนกร  ร่มโพธิ์ 

น.สพ.คมป่ำน  บัวไพจิตร 



 

หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ศูนย์แม่ทา 
 

 
รายงานผลการส ารวจฟาร์มโคนม 

ศูนย์รับน ้ำนมดิบ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด อ้ำเภอแม่ทำ จังหวัดล้ำพูน 

   

สารบัญ 
 

              
 หน้า 
บทน า 1 
องค์ประกอบที่ 1 : ข้อมูลครัวเรือน  2 
องค์ประกอบที่ 2 : การจัดการฟาร์มโคนมและผลผลิตน  านม 3 
องค์ประกอบที่ 3 : ห่วงโซ่การตลาดและการตลาดของน  านม 5 
องค์ประกอบที่ 4 : การดูแลสุขภาพและงานบริการส่งเสริมการเลี ยงโคนม    5 
องค์ประกอบที่ 5 : การพัฒนาความรู้ การฝึกอบรม และความต้องการการบริการ 6 
ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
  



 

หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ศูนย์แม่ทา 
 

 
รายงานผลการส ารวจฟาร์มโคนม 

ศูนย์รับน ้ำนมดิบ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด อ้ำเภอแม่ทำ จังหวัดล้ำพูน 

รายงานผลการส ารวจฟาร์มโคนม 
 
บทน า 
   ประเทศไทยเป็นพื นที่ที่มีควำมเหมำะสมเพียงพอส้ำหรับกำรเลี ยงโคนม และในอนำคตอันใกล้ 
จะมีกำรเปิดเขตกำรค้ำเสรี (Free Trade Area : FTA) ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมโคนมภำยในประเทศ 
เป็นอย่ำงมำกเช่น กำรก้ำหนดเงื่อนไขกำรรับซื อนมของต่ำงประเทศโดยใช้คุณภำพกำรผลิตและคุณภำพผลผลิต 
เป็นเงื่อนไขส้ำคัญ ปัญหำด้ำนต้นทุนกำรผลิตน ้ำนมที่มีรำคำสูงเมื่อเทียบกับต่ำงประเทศ ปัญหำทำงด้ำนสุขภำพสัตว์
และโรคระบำด กำรน้ำเข้ำนมผงจำกต่ำงประเทศ  และกำรเคลื่อนย้ำยตัวสัตว์และผลิตภัณฑ์จำกสัตว์เข้ำออกประเทศ
เพ่ิมขึ น เป็นต้น 
   ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมโคนมภำยในประเทศนั นมีมำกมำย และจ้ำเป็นที่จะต้องได้รับ  
กำรแก้ไขในหลำยๆด้ำนไปพร้อมๆกัน ดังนั นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและศักยภำพในกำรแข่งขัน กำรแก้ไข
ปัญหำเพียงเฉพำะด้ำนใดด้ำนเดียวอำจจะไม่ใช่วิธีที่เหมำะสมนัก กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงำนหลักที่ส่งเสริมกำรผลิต
และดูแลสุขภำพโคนมจึงมีแผนกำรจัดตั ง “หน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม (Herd Health Unit)” ขึ น  
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหำกำรผลิตน ้ำนมที่ครบวงจรทุกด้ำนไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสุขภำพและระบบสืบพันธุ์โคนม ด้ำนอำหำร
และกำรจัดกำร ด้ำนคุณภำพน ้ำนม รวมทั งระบบข้อมูลฟำร์ม โดยศูนย์ดังกล่ำวจะอยู่ตั งอยู่ในพื นที่ที่มีกำรเลี ยงโคนม
หนำแน่น เพ่ือสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงคล่องตัว รวดเร็วและใกล้ชิด สนับสนุนให้มีกำรจัดกำรกำรเลี ยงโคนมอย่ำง
เป็นระบบ รวมทั งเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนโคนมให้แก่เกษตรกร 
   กำรจัดตั งหน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม  (Herd Health Unit) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริกำร
ส่งเสริม ดูแลสุขภำพ ระบบสืบพันธุ์ คุณภำพผลผลิตตลอดจนกำรจัดกำรอำหำร เพื่อสำมำรถให้บริกำรเกษตรกรโคนม
ในพื นที่ที่มีกำรเลี ยงโคนมหนำแน่น ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรโคนมจำกกำรบริหำรจัดกำรอำหำรสัตว์ที่
ถูกต้องเหมำะสม ป้องกันและแก้ไขปัญหำสุขภำพและระบบสืบพันธุ์ และกำรคัดทิ งแม่โคผลผลิตต่้ำหรือมีปัญหำ ซึ่ง
เป็นกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งของอำชีพกำรเลี ยงโคนม เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันกำรผลิตน ้ำนม เพ่ื อรองรับ
ข้อก้ำหนดทำงกำรค้ำเสรีระหว่ำงประเทศ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตน ้ำนมของเกษตรกรทั งเชิงปริมำณและคุณภำพ
โดยกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรฟำร์มให้มีประสิทธิภำพ มีกำรป้องกันโรคที่ดี และส่งผลให้ค่ำ somatic cell count 
ลดลงสู่เกณฑ์มำตรฐำน สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม ดูแลสุขภำพและผลผลิตโคนมระหว่ำงภำครัฐ 
เกษตรกร และสหกรณ์โคนม  มีระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับและฐำนข้อมูลที่มีกำรปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันและสร้ำง
ควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค 
  กำรส้ำรวจข้อมูลฟำร์มโคนมที่ส่งน ้ำนมดิบที่ ศูนย์รับน ้ำนมดิบแม่ทำ ของบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ้ำกัด ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 25 มีนำคม 2557 มีฟำร์มที่เข้ำส้ำรวจทั งสิ น 120 ฟำร์ม ในพื นที่ ต้ำบลทำปลำดุก 
อ้ำเภอแม่ทำ จังหวัดล้ำพูน และ ต้ำบลแม่ทำ ต้ำบลทำเหนือ อ้ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ภำยใต้โครงกำร  
หน่วยบริกำรสุขภำพและผลผลิตโคนม กรมปศุสัตว์ โดยได้รับควำมร่วมมือระหว่ำงส้ำนักงำนปศุสัตว์เขต 5  
ส้ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล้ำพูน ส้ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด 
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องค์ประกอบที่ 1 : ข้อมูลครัวเรอืน 

   ศูนย์รับน ้ำนมดิบแม่ทำ ของบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด มีเกษตรกรผู้เลี ยงโคนมทั งหมด  
120 ฟำร์ม ส่งน ้ำนม 119 รำย (มี 1 รำยจะเริ่มส่งน ้ำนมในเดือนมีนำคม 2557) มีฟำร์มที่ได้มำตรฐำนฟำร์มโคนม
ทั งสิ น 40 ฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 33.33  
  ผู้ตอบแบบสอบถำม ร้อยละ 70 เป็นเพศชำย ส่วนมำกเป็นเจ้ำของฟำร์ม (ร้อยละ 99.17) และ 
เป็นผู้บริหำรจัดกำรฟำร์มหรือมีอ้ำนำจกำรตัดสินใจสูงสุด (ร้อยละ 79.17) อำยุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถำมคือ 43 ปี  
มีประสบกำรณ์กำรเลี ยงโคนมเฉลี่ย 7 ปี ร้อยละ 50 จบกำรศึกษำชั นประถมศึกษำ มีเกษตรกรเพียง 5 รำย  
(ร้อยละ 4.17) ที่จบกำรศึกษำเก่ียวข้องกับกำรเลี ยงโคนม (สัตวศำสตร์/สัตวบำล)  
   ร้อยละ 11.67 ได้รับมรดกฟำร์มโคนมจำกบิดำมำรดำหรือเครือญำติ ส่วนที่ไม่ได้รับมรดกร้อยละ 
82.50 ตัดสินใจเปลี่ยนอำชีพมำจำกอำชีพอ่ืน และเกษตรกรผู้ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.33) ไม่แน่ใจว่ำจะมี
คนสืบทอดกิจกำรฟำร์ม มีเพียงร้อยละ 38.33 เท่ำนั นที่มั่นใจว่ำจะมีลูกหลำนมำสืบทอดอำชีพกำรเลี ยงโคนม 
องค์ประกอบของครอบครัวเจ้ำของฟำร์มโคนม เป็นเพศชำยร้อยละ 54.60 และเพศหญิง 45.40 รำยละเอียดดัง
แผนภำพที่ 1  
 

 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบของครอบครัวเจ้ำของฟำร์มโคนม 
   
   รำยได้ครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี ยงโคนม ร้อยละ 90 มีรำยได้หลักจำกฟำร์มโคนม รองลงมำคือ 
กำรปลูกพืชไร่และท้ำสวนตำมล้ำดับ เกษตรกรมีพื นที่เลี ยงโคนมเฉลี่ย 1.5 ไร่ และมีพื นที่ปลูกอำหำรหยำบ 
ส้ำหรับใช้เลี ยงโคนมเฉลี่ย 5.5 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของตนเอง  
    
 

< 18 ปี 18 - 60 ปี > 60 ปี

เพศชาย 21 156 78

เพศหญิง 20 142 50
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   รูปแบบกำรใช้แรงงำนในฟำร์มโคนม ร้อยละ 76 เป็นแรงงำนในครัวเรือน มีสัดส่วนเพศชำย 
มำกกว่ำเพศหญิง รำยละเอียดตำมแผนภำพที่ 2 
  

 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงรูปแบบแรงงำนที่ใช้ในฟำร์มโคนม 
 
องค์ประกอบที่ 2 : การจัดการฟาร์มโคนมและผลผลติน  านม 

  รูปแบบกำรเลี ยงโคนมของเกษตรกร ส่วนมำกเป็นกำรเลี ยงโคแบบยืนโรง (ร้อยละ  51.67)  
ที่ตั งฟำร์มโคนมกระจุกตัวรวมกัน ท้ำให้ง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำร  ที่ตั งฟำร์มทุกฟำร์มอยู่ห่ำงจำกตลำดนัดค้ำสัตว์ 
โรงฆ่ำสัตว์ แต่มีฟำร์มร้อยละ 18.33 มีที่ตั งรั วติดกับฟำร์มสุกร/ห่ำงจำกฟำร์มสุกรน้อยกว่ำ 500 เมตร (2 และ  
20 ฟำร์มตำมล้ำดับ) ซึ่งควรมีกำรเข้มงวดด้ำน Biosecurity เป็นพิเศษ ฟำร์มร้อยละ 56.67 ใช้น ้ำจำกบ่อน ้ำตื นหรือ 
สระน ้ำในฟำร์ม ร่วมกับกำรใช้น ้ำประปำ ร้อยละ 51.67   

   ด้ำนโครงสร้ำงและองค์ประกอบของฟำร์ม ส่วนมำกยังไม่เป็นไปตำมข้อก้ำหนดของฟำร์มมำตรฐำน 
และฟำร์มที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนส่วนใหญ่ ไม่รักษำสภำพของฟำร์มให้เป็นไปตำมมำตรฐำน อีกทั งยังมีกำรเลี ยง
สัตว์ชนิดอื่นในฟำร์มโคนม เช่น สุนัข ไก่ แมว สุกร ในฟำร์ม ซึ่งสัตว์เหล่ำนี  อำจเป็นพำหะน้ำโรคสู่โคนมได้ 

  จำกกำรส้ำรวจข้อมูล พบว่ำ ในพื นที่ มีโครีดทั งหมด 1,957 ตัว โคดรำย 290 ตัว และโคทดแทน  
(โคสำว โครุ่น ลูกโคเพศเมีย) 2,088 ตัว (สัดส่วนโคนมดังแสดงในแผนภำพที่ 3) นอกจำกนี บำงฟำร์ม (ร้อยละ 20.83) 
มีกำรเลี ยงโคเพศผู้ เพ่ือจ้ำหน่ำยเป็นโคเนื อ ทั งนี เนื่องจำกปัจจุบันมีอุปสงค์โคเนื อในตลำดมำกขึ น ท้ำให้รำคำสูงขึ น 
เกษตรกรจึงเลี ยงลูกโคเพศผู้ไว้เพื่อเป็นรำยได้เสริมของฟำร์ม  
 
    
 

ในครัวเรือน
76%

นอกครัวเรือน
24%

รูปแบบแรงงานที่ใช้ในฟาร์มโคนม
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แผนภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนโคนมในฟำร์ม 

  กำรจัดกำรอำหำรข้นของเกษตรกรในพื นที่ พบว่ำทุกฟำร์มซื ออำหำรส้ำเร็จมำใช้ มีเพียงร้อยละ 2.5 
เท่ำนั นที่ผสมอำหำรข้นให้ร่วมกับกำรให้อำหำรข้นส้ำเร็จรูป และใช้ ฝุ่นข้ำวโพด ข้ำวโพดป่น เพ่ือเสริมคุณค่ำทำง
โภชนำกำร  ร้อยละ 83.33 ซื ออำหำรข้นที่ศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบจัดมำจ้ำหน่ำย 

  เกษตรกรใช้ต้นข้ำวโพด เปลือกข้ำวโพด และหญ้ำเนเปียร์ เป็นอำหำรหยำบหลักของโคนม 
(ตำมล้ำดับ) มีแหล่งอำหำรหยำบทั งในและนอกพื นที่ ร้อยละ 22.50 มีกำรเก็บหรือถนอมเก็บอำหำรหยำบไว้ให้โคกิน 
แต่มีบำงส่วน คือ ร้อยละ 25.83 ไม่สำมำรถจัดหำอำหำรหยำบให้โคนมได้เพียงพอตลอดทั งปี ทั งนี  เกษตรกร 
มีค่ำใช้จ่ำยค่ำอำหำรหยำบเฉลี่ยทั งปี 150,230 บำทโดยประมำณ 

  ทุกฟำร์มมีกำรรีดนมด้วยเครื่องรีดนม โดยร้อยละ 90.83 มีกำรอำบน ้ำโคก่อนรีดนม และทุกฟำร์ม
ท้ำควำมสะอำดเต้ำนมก่อนรีดทุกครั ง โดยร้อยละ 63.33 ใช้น ้ำเปล่ำ/น ้ำอุ่น มีเพียงร้อยละ 32.50 เท่ำนั น ที่ใช้คลอรีน
ส้ำหรับกำรท้ำควำมสะอำดเต้ำนม ส่วนมำก (ร้อยละ 78.33) ใช้ผ้ำเช็ดเต้ำนมร่วมกันหลำยตัว และร้อยละ 81.67 ไม่มี
กำรท้ำควำมสะอำดหัวรีด/จุ่มน ้ำยำจุ่มหัวรีดก่อนรีดนมโคตัวใหม่ แต่ส่วนใหญ่มีกำรใช้น ้ำยำจุ่มหั วนมภำยหลังรีดนม
เสร็จ (ร้อยละ 75.83) 

  ผลผลิตน  านมเฉลี่ยของฟาร์มอยู่ที่ 10.40 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ซึ่งถือว่ำต่้ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของ
ประเทศ ทั งนี  อำจเกิดจำกส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลผลผลิตน ้ำนมของเดือนมกรำคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่โคนมขำดแคลน
อำหำรหยำบคุณภำพดี จำกกำรสอบถำมข้อมูล พบว่ำเกษตรกรร้อยละ 89.17 มีแผนกำรเพ่ิมปริมำณผลผลิต  
ทั งนี ด้วยกำรใช้โคทดแทนในฟำร์ม กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจัดกำรฟำร์ม และกำรซื อโคสำวตั งท้องเพ่ิม 
ตำมล้ำดับ 

  เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.67) เข้ำใจกำรให้เกรดน ้ำนม จำกกำรสอบถำมพบว่ำเกือบทั งหมด
เกรดน ้ำนมของฟำร์มอยู่ที่ เกรด 1 (ร้อยละ 90.83) มีค่ำค่ำเซลล์โซมำติกเฉลี่ยของฟำร์มประมำณ 205,000 เซลล์ 
ต่อซีซีน ้ำนม แต่พบว่ำมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 60 เท่ำนั นเข้ำใจเกี่ยวกับคุณภำพน ้ำนม แต่เกือบทั งหมดไม่ทรำบหรือ
จ้ำค่ำต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบน ้ำนมและคุณภำพน ้ำนมไม่ได้    โดยให้เหตุผลว่ำกำรใช้วิธีแจ้งผ่ำนกำร 
ติดประกำศที่ศูนย์ เป็นวิธีที่ไม่สะดวกมำกนัก เพรำะบำงครั งมีผู้มำส่งน ้ำนมจ้ำนวนมำก จึงไม่มีเวลำดูรำยละเอียดมำก
นัก ศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบ ควรแจ้งรำยละเอียดคุณภำพน ้ำนมแก่เกษตรกรโดยตรง และมีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณภำพและองค์ประกอบของน ้ำนมเพ่ือให้เกษตรตระหนักถึงกำรพัฒนำคุณภำพน ้ำนมดิบของตนเองต่อไป 

โครีด
45%

โคดราย
7%

โคทดแทน
48%

สัดส่วนโคนมในฟาร์ม
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องค์ประกอบที่ 3 : ห่วงโซ่การตลาดและการตลาดของน  านม 

  เกษตรกรทั งหมด ส่งน ้ำนมให้กับศูนย์รับน ้ำนมดิบ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด อ.แม่ทำ เพียงแห่ง
เดียว โดยระยะทำงจำกฟำร์มถึงศูนย์รับน ้ำนมดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 กิโลเมตร ใช้เวลำเฉลี่ย 9 นำที ในกำรขนส่งน ้ำนมดิบ
(ข้อมูลจำกกำรประมำณของเกษตรกร) ร้อยละ 92.5 ไม่มีปัญหำในกำรขำยน ้ำนม  
  บริษัทมีระบบเพ่ิมรำคำกำรรับซื อน ้ำนมตำมคุณภำพน ้ำนมที่ดีมำกขึ น แต่มีเกษตรกรกว่ำร้อยละ 
23.33 ที่ไม่เข้ำใจเงื่อนไขที่บริษัทฯ ใช้ในกำรบอกระดับคุณภำพน ้ำนม ซึ่งทำงบริษัท ควรมีกำรท้ำควำมเข้ำใจ  
แก่เกษตรกรให้มำกขึ น 
  จำกกำรสอบถำมข้อมูล พบว่ำเกษตรกร ได้รับบริกำรงำนส่งเสริม อำหำร ยำรักษำโค ของใช้ภำย 
ในฟำร์ม และเงินกู้จำกทำงบริษัท  ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 76.67 มีหนี สิน ซึ่งในจ้ำนวนนี  ร้อยละ 29.35 กู้เงินจำก 
ทำงบริษัทเพ่ือใช้ในกิจกำรโคนม 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การดูแลสุขภาพและงานบริการส่งเสรมิการเลี ยงโคนม 

  เกษตรกรเกือบทั งหมด (ร้อยละ 96.67) ท้ำกำรรักษำโคนม มีกำรฉีดยำต่ำงๆ เช่น วิตำมิน ยำลดกำร
อักเสบ ยำถ่ำยพยำธิ รวมถึงยำปฏิชีวนะในฟำร์มด้วยตนเอง ซึ่งมีโอกำสที่จะมียำตกค้ำงในน ้ำนมได้สูงมำก อีกทั ง
เกษตรกรบำงส่วน มีกำรซื อยำรักษำโคนมจำกแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งอำจมียำที่ห้ำมใช้ในสัตว์ได้ ศูนย์รับน ้ำนม ควรมีกำร
ตรวจสอบยำตกค้ำงในน ้ำนมอย่ำงเคร่งครัด และมีกำรแจ้งเกษตรกรให้ตระหนักถึงเรื่องนี   
  กำรจัดกำรระบบสืบพันธุ์ของโคนมในฟำร์ม ร้อยละ 97.5 ใช้วิธีกำรผสมเทียม ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 
78.05 บำทต่อครั ง และหำกใช้น ้ำเชื อที่ไม่ใช่ของกรมปศุสัตว์จะมีค่ำใช้จ่ำยส้ำหรับค่ำน ้ำเชื ออีกประมำณ 163.19 บำท 
  ด้ำนกำรควบคุมป้องกันโรคระบำด ในระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ มีโรคระบำดคือ โรคปำกและเท้ำ
เปื่อย เกิดขึ นในฟำร์มของเกษตรกร จ้ำนวน 11 ฟำร์มจำก 120 ฟำร์ม (ร้อยละ 9.11) (จำกกำรสอบถำมเกษตรกร) 
ทำงศูนย์รับน ้ำนม มีกำรประสำนงำนกับส้ำนักงำนปศุสัตว์ เพ่ือจัดหำและแจกจ่ำยวัคซีนให้แก่เกษตรกร จึงส่งผลให้โค
นมที่มีอำยุ 4 เดือนขึ นไป ได้รับกำรฉีดวัคซีนครอบคลุมถึงร้อยละ 95.83 แต่ในกำรฉีดวัคซีนซึ่งเกษตรกรเกือบทั งหมด 
(ร้อยละ 96.67 ) ท้ำกำรฉีดเอง เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมของบริษัท ควรบอกปริมำณ วิธีฉีดและวิธีกำรเก็บรักษำวัคซีนให้แก่
เกษตรอย่ำงละเอียด  
  นอกจำกนี ทำงศูนย์ฯ อำจต้องมีส่วนช่วยในกำรก้ำชับเกษตรกรให้ระมัดระวังกำรน้ำโคทดแทน 
จำกที่อ่ืนเข้ำมำในฟำร์ม เพรำะจำกกกำรสอบถำม พบว่ำ มีเกษตรกรกว่ำร้อยละ 50 มีกำรน้ำโคจำกที่ อ่ืนเข้ำมำ
ทดแทนในฟำร์ม และในจ้ำนวนนี กว่ำร้อยละ 86.67 ไม่แน่ใจว่ำโคนมที่น้ำเข้ำมำเลี ยงใหม่ มำจำกฟำร์มที่มีระบบกำร
ป้องกันโรคที่ดีและปลอดจำกโรคระบำด และร้อยละ 20.83 ไม่ได้แยกโคที่น้ำมำใหม่ก่อนน้ำเข้ำฝูง หรือแยกน้อยกว่ำ 
1 สัปดำห์ ซึ่งเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคระบำดในฟำร์มโคนมของเกษตรกรได้  
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องค์ประกอบที่ 5 : การพัฒนาความรู้ การฝึกอบรม และความต้องการการบริการ 

  เกษตรกรร้อยละ 55 มีควำมม่ันใจในกำรจัดกำรอำหำรเลี ยงโคนมในระดับ ดี และในระดับ ดีมำก 
และ พอใช้ เท่ำกันที่ร้อยละ 20.83 รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 4 

 

 
 

แผนภาพที่ 3 แสดงข้อมูลควำมม่ันใจในกำรจัดกำรอำหำรเลี ยงโคนม 
 
   จำกกำรสอบถำม พบว่ำเกษตรกรและบุคลำกรในฟำร์มได้รับกำรอบรมหรือสัมมนำเกี่ยวกับกำรเลี ยง
โคนม เฉลี่ย 3.7 ครั ง โดยได้รับควำมรู้จำกเกษตรกรเพ่ือนบ้ำน เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และศึกษำด้วยตัวเอง ตำมล้ำดับ 
นอกเหนือจำกที่ได้รับกำรอบรมมำ เกษตรกร อยำกได้รับควำมรู้เพิ่มเติมในด้ำนปัญหำระบบสืบพันธุ์ กำรปรับปรุงสำย
พันธุ์ กำรพัฒนำคุณภำพน ้ำนม กำรจัดกำรฟำร์ม กำรรักษำพยำบำลสัตว์เบื องต้น กำรผสมเทียม ฯลฯ ทั งนี สอดคล้อง
กับปัญหำหลักของฟำร์ม 3 อันดับแรก คือปัญหำระบบสืบพันธุ์ (ร้อยละ 40) ปัญหำผลผลิตน ้ำนมต่้ำ (ร้อยละ 19.82) 
และปัญหำขำดแคลนอำหำรหยำบ (ร้อยละ 13.21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องการพัฒนา 
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หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ศูนย์แม่ทา 
 

 
รายงานผลการส ารวจฟาร์มโคนม 

ศูนย์รับน ้ำนมดิบ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ้ำกัด อ้ำเภอแม่ทำ จังหวัดล้ำพูน 

ภาคผนวก 
ภาพการปฏิบัติงานในพื นที่ 
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