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ค าน า 

 ประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเพียงพอส าหรับการเลี้ยงโคนม และในอนาคตอันใกล้  
จะมีการเปิดเขตการค้าเสรี  (Free Trade Area : FTA) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโคนม
ภายในประเทศเป็นอย่างมากเช่น การก าหนดเงื่อนไขการรับซื้อนมของต่างประเทศโดยใช้คุณภาพการผลิตและ
คุณภาพผลผลิตเป็นเงื่อนไขส าคัญ ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตน้ านมที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ปัญหา
ทางด้านสุขภาพสัตว์และโรคระบาด การน าเข้านมผงจากต่างประเทศ  และการเคลื่อนย้ายตัวสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เข้าออกประเทศเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมภายในประเทศนั้นมีมากมาย และจ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขในหลายๆด้านไปพร้อมๆกัน ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพในการแข่งขัน การแก้ไข
ปัญหาเพียงเฉพาะด้านใดด้านเดียวอาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมนัก กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมการ
ผลิตและดูแลสุขภาพโคนมจึงมีแผนการจัดตั้ง “หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Herd Health Unit)” 
ขึ้น เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตน้ านมที่ครบวงจรทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพและระบบสืบพันธุ์โคนม 
ด้านอาหารและการจัดการ ด้านคุณภาพน้ านม รวมทั้งระบบข้อมูลฟาร์ม โดยศูนย์ดังกล่าวจะอยู่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ที่มีการเลี้ยงโคนมหนาแน่น เพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วและใกล้ชิด สนับสนุนให้มีการ
จัดการการเลี้ยงโคนมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโคนมให้แก่เกษตรกร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโคนมจากการบริหารจัดการอาหารสัตว์ที่ถูกต้อง
เหมาะสม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและระบบสืบพันธุ์ และการคัดทิ้งแม่โคผลผลิตต่ าหรือมีปัญหา ซึ่ง
เป็นการสร้างความแข็งแกร่งของอาชีพการเลี้ยงโคนม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันการผลิตน้ านม เพ่ือรองรับ
ข้อก าหนดทางการค้าเสรีระหว่างประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ านมของเกษตรกรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพโดยการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ มีการป้องกันโรคที่ดี สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริม ดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และสหกรณ์โคนม  มีระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับและฐานข้อมูลที่มีการปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค 

การด าเนินการอันดับแรกของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม คือการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของ
ฟาร์มโคนม โดยกรมปศุสัตว์ ได้มีนโยบายให้นายสัตวแพทย์ประจ าศูนย์ฯ ด าเนินการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนม โดยมีเป้าหมายให้ครบทุกฟาร์ม 

การส ารวจข้อมูลฟาร์มโคนมที่ส่งน้ านมดิบที่ศูนย์รับน้ านมดิบบริษัททีเค แดรี โกลด์ จ ากัด อ าเภอแม่
ทา จังหวัดล าพูน ระหว่างวันที่ 4-25 มีนาคม 2557 โดยมีฟาร์มโคนมที่ได้รับการส ารวจทั้งหมด 94 ฟาร์มใน
พ้ืนที่ 2 ต าบล ได้แก่ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน และ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ทา ส านักงานปศุ-
สัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ออน ศูนย์รับน้ านมดิบบริษัททีเค แดรี โกลด์ จ ากัดและ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างดี ท าให้การท างาน ส าเร็จไปได้ด้วยดี คณะผู้ท างาน จึงใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ 

       คณะผู้จัดท้า 
       น.สพ. คมป่าน  บัวไพจิตร 

       น.สพ. ธนกร  ร่มโพธิ ์
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy herd health unit) ศูนย์แม่ทา 
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รายงานผลการส ารวจฟาร์มโคนม 

ศูนย์รับน ้ำนมดิบ บริษัททีเค แดรี โกลด์ จ้ำกัด อ้ำเภอแม่ทำ จังหวัดล้ำพูน 

โครงกำรหน่วยพัฒนำสุขภำพและผลผลิตโคนม กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

องค์ประกอบที่ 1 : ข้อมูลครัวเรือน 

ข้อมูลพื้นฐาน (ฟาร์มโคนมทั้งหมด 94 ฟาร์ม) 

1. จ้ำนวนฟำร์มโคนมในต้ำบลทำปลำดุก 69 ฟำร์ม คิดเป็น 73.40% และในต้ำบลแม่ทำ 25 ฟำร์ม คิด
เป็น 26.59% (ตำมภำพท่ี 1) 

2. จ้ำนวนฟำร์มโคนมที่ได้มำตรฐำนฟำร์มโคนม 27 ฟำร์ม คิดเป็น 28.72%  

 
ภาพที่ 1 แสดงทีต่ั้งของฟาร์ม (พิกัดรูปดาวคือที่ตัง้ของแต่ละฟารม์ 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนมำกเป็นเพศชำย 67 คน คิดเป็น 71.27% และเพศหญิง 27 คน คิดเป็น 
28.72% โดยมีอำยุเฉลี่ยประมำณ 44 ปี และมีประสบกำรณ์เลี ยงโคนมเฉลี่ยประมำณ 8 ปี และ
จ้ำนวนผู้มีอ้ำนำจในกำรตัดสินใจในฟำร์มที่ 74.47% โดยเป็นเจ้ำของฟำร์มที่ 95.74% 

2. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่จบกำรศึกษำจำกชั นประถมศึกษำที่ 56.38% ซึ่งส่วนมำกไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรเลี ยงโคนมเลยที่ 96.81% (กรำฟที่ 1) 

 
กราฟที่ 1 แสดงพื้นฐานการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

3. ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เลี ยงโคนมจำกกำรตั งตัวด้วยตนเอง (ไม่ได้รับมรดก) 86.17% และ
เปลี่ยนอำชีพมำจำกอำชีพอ่ืน 79.79% ส่วนจะมีลูกหลำนมำเลี ยงต่อหรือไม่ ส่วนใหญ่จะตอบว่ำไม่
แน่ใจที ่50%  

 
ภาพที่ 2 แสดงการตอบแบบสอบถามของเกษตรกร 
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ข้อมูลครัวเรือนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 

จ้ำนวนประชำกรในครอบครัวผู้เลี ยงโคนมมีทั งหมด 382 คน จำก 94 ครัวเรือน 
1. เพศชำยมีสัดส่วนที่ 47.64% และ เพศหญิงมีสัดส่วนที่ 52.36% 
2. เพศชำยและเพศหญิงที่มีอำยุระหว่ำง 18-60 ปี มีสัดส่วนที่มำกที่สุดที่ 34.82 และ 35.60% ตำมล้ำดับ 

(รวมเป็น 70.42%) (กรำฟที่ 2) 
3. รำยได้ของครอบครัวผู้เลี ยงโคนม ส่วนใหญ่มำจำกกำรเลี ยงโคนมเป็นหลักท่ี 93.62% 
4. แรงงำนในครอบครัวมีค่ำเฉลี่ยที่ 2.24 คน และแรงงำนที่เป็นลูกจ้ำงมีค่ำเฉลี่ยที่ 1.04 คน 

 
กราฟที่ 2 แสดงองค์ประกอบครอบครัว 

ข้อมูลการใช้ที่ดิน 

 รูปแบบกำรใช้ที่ดิน แยกเป็นพื นที่ใช้เลี ยงโคและพื นที่ปลูกพืชอำหำรหยำบ ดังนี  (แผนภูมิที่ 1) 

1. พื้นที่ใช้เลี้ยงโค 
1.1 ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้ำของเองที่ 89.36% และมีที่ดินเป็นของตัวเองเฉลี่ยที่ 1.71 ไร่ 

2. พื้นที่ปลูกพืชอาหารหยาบ 
2.1 ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้ำของเองที่ 86.17 % และมีที่ดินเป็นของตัวเองเฉลี่ยที่ 5.30 ไร่ 

3. พื นที่ใช้เลี ยงโคทั งหมด (ตัวเอง+คนอ่ืน+เช่ำ) รวมเป็น 152.75 ไร่ 
4. พื นที่ปลูกพืชอำหำรหยำบ (ตัวเอง+คนอ่ืน+เช่ำ) รวมเป็น 474.75 ไร่ 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงองค์ประกอบครอบครัว 
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องค์ประกอบที่ 2 : การจัดการฟาร์มโคนมและผลผลิตน้ านม 

ข้อมูลจ านวนโคนม 

 

 
กราฟที่ 3 และแผนภมูิที่ 2 แสดงสดัสว่นโคนมในฟาร์ม 

 จำกกรำฟแท่งและแผนภูมิวงกลมแสดงให้เห็นว่ำ โคนมทั งหมดมี 3517 ตัว เมื่อแยกเป็นสัดส่วนจะ
พบว่ำ โคให้นมมีสัดส่วนที่ 44% และโคดรำยมีสัดส่วนที่ 7% (แห้งนมท้อง+ไม่ท้อง) ส่วนโคทดแทนมีสัดส่วนที่ 
47% (ลูกโค+โครุ่น+โคสำว) (กรำฟท่ี 3 และแผนภูมิที่ 2) 

รูปแบบการเลี้ยงโคนม 

 ฟำร์มส่วนใหญ่มีรูปแบบกำรเลี ยงโคนมแบบปล่อยอิสระและมีที่บังแดดที่ 56.38% ที่ตั งฟำร์มโคนม 
กระจุกตัวรวมกัน ท้ำให้ง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำร  ที่ตั งฟำร์มทุกฟำร์มอยู่ห่ำงจำกตลำดนัดค้ำสัตว์ 
โรงฆ่ำสัตว์ แต่มีฟำร์ม 12.77% มีที่ตั งรั วติดกับฟำร์มโคเนื อและมีฟำร์ม 14.89% ห่ำงจำกฟำร์มสุกรน้อยกว่ำ 
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500 เมตร ซึ่งควรมีกำรเข้มงวดด้ำน Biosecurity เป็นพิเศษ ฟำร์ม 56.38% ใช้น ้ำจำกบ่อน ้ำตื นหรือสระน ้ำใน
ฟำร์ม ร่วมกับกำรใช้น ้ำประปำ 57.45%   

 
กราฟที่ 4 แสดงรูปแบบการเลีย้งโคนม 

ด้ำนโครงสร้ำงและองค์ประกอบของฟำร์ม ส่วนมำกยังไม่เป็นไปตำมข้อก้ำหนดของฟำร์มมำตรฐำน 
และฟำร์มที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนส่วนใหญ่ ไม่รักษำสภำพของฟำร์มให้เป็นไปตำมมำตรฐำน อีกทั งยังมี
กำรเลี ยงสัตว์ชนิดอ่ืนในฟำร์มโคนม เช่น สุนัข ไก่ แมว สุกร ในฟำร์ม ซึ่งสัตว์เหล่ำนี  อำจเป็นพำหะน้ำโรคสู่โค
นมได้ 

 
ภาพที่ 3 แสดงรปูแบบการเลี้ยงโคนม 
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การจัดการอาหารข้น 

กำรจัดกำรอำหำรข้นของเกษตรกรในพื นที่ พบว่ำทุกฟำร์มซื ออำหำรส้ำเร็จมำใช้ มีเพียง 4.26% 
เท่ำนั นที่ผสมอำหำรข้นให้ร่วมกับกำรให้อำหำรข้นส้ำเร็จรูป และใช้ ฝุ่นข้ำวโพด ข้ำวโพดป่น กำกถ่ัวเหลืองและ
ร้ำอ่อนเพื่อเสริมคุณค่ำทำงโภชนำกำรและฟำร์ม 90.43% ซื ออำหำรข้นที่ศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบจัดมำจ้ำหน่ำย 

กำรให้อำหำรข้นที่มี % โปรตีนแตกต่ำงกันพบว่ำส่วนใหญ่จะให้เหมือนกันที่ 95.74% และกำรให้
ปริมำณอำหำรตำมปริมำณน ้ำนมพบว่ำมีฟำร์ม 75.53% ที่ท้ำตำมดังกล่ำวข้ำงต้น 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงการอาหารข้น 

การจัดการอาหารหยาบ 

 เกษตรกรใช้ต้นข้ำวโพด เปลือกข้ำวโพด และหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 เป็นอำหำรหยำบหลักของโคนม 
(ตำมล้ำดับ) (กรำฟที่ 5) มีแหล่งอำหำรหยำบทั งในและนอกพื นที่ โดยฟำร์ม 54.26% มีอำหำรหยำบให้โคกิน
อย่ำงเพียงพอ แต่มีบำงส่วน คือ 44.68% ไม่สำมำรถจัดหำอำหำรหยำบให้โคนมได้เพียงพอตลอดทั งปี ทั งนี  
เกษตรกรมีค่ำใช้จ่ำยค่ำอำหำรหยำบเฉลี่ยทั งปี 136,278 บำทโดยประมำณ 

 

 
กราฟที่ 5 แสดงสัดส่วนอาหารหยาบ 
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ภาพที่ 5 แสดงการจัดการอาหารหยาบ 

สุขศาสตร์การรีดนม 

 ทุกฟำร์มมีกำรรีดนมด้วยเครื่องรีดนม โดย 91.49% มีกำรอำบน ้ำโคก่อนรีดนม และทุกฟำร์มท้ำควำม
สะอำดเต้ำนมก่อนรีดทุกครั ง โดยใช้น ้ำเปล่ำ/น ้ำอุ่น 42.55% และใช้คลอรีน 57.45% ส้ำหรับกำรท้ำควำม
สะอำดเต้ำนม ส่วนมำก (71.28%) ใช้ผ้ำเช็ดเต้ำนมร่วมกันหลำยตัว และประมำณครึ่งหนึ่ง (55.32%) ไม่มีกำร
ท้ำควำมสะอำดหัวรีด/จุ่มน ้ำยำจุ่มหัวรีดก่อนรีดนมโคตัวใหม่ แต่ส่วนใหญ่มีกำรใช้น ้ำยำจุ่มหัวนมภำยหลังรีด
นมเสร็จที่ 84.04% 

 

ภาพที่ 6 แสดงสขุศาสตร์การรดีนม 

ข้อมูลปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบ 

ผลผลิตน้ านมดิบเฉลี่ยของฟาร์มอยู่ที่ 12.52 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ซึ่งถือว่ำอยู่ในเกณฑ์ต่้ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของประเทศเล็กน้อย (13 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน) ทั งนี  อำจเกิดจำกข้อมูลผลผลิตน ้ำนมของเดือนที่ไป
เก็บข้อมูล (กุมภำพันธ์ 2557) เป็นช่วงที่โคนมขำดแคลนอำหำรหยำบคุณภำพดี จำกกำรสอบถำมข้อมูล พบว่ำ
เกษตรกว่ำ 91.50% มีแผนในกำรเพ่ิมปริมำณผลผลิต ด้วยกำรใช้โคทดแทนในฟำร์ม กำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรฟำร์ม และกำรซื อโคสำวตั งท้องเพ่ิม ตำมล้ำดับ  

เกษตรกรส่วนมำก (92.55%) เข้ำใจกำรให้เกรดน ้ำนม จำกกำรสอบถำมพบว่ำส่วนใหญ่ เกรดน ้ำนม
ของฟำร์มอยู่ที่ เกรด 1 (79.79%) มีค่ำเซลล์โซมำติกเฉลี่ยของฟำร์มประมำณ 283,576 เซลล์ต่อซีซีน ้ำนม 
ส้ำหรับกำรใช้น ้ำยำ CMT เพ่ือตรวจคุณภำพน ้ำนมเบื องต้นพบว่ำส่วนใหญ่ 74.47% จะใช้เมื่อมีปัญหำเท่ำนั น
แต่อย่ำงไรก็ตำมมีเกษตรกร 85.11% เข้ำใจเกี่ยวกับคุณภำพน ้ำนม แต่ส่วนมำกไม่ทรำบหรือจ้ำค่ำต่ำงๆที่
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เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบน ้ำนมและคุณภำพน ้ำนมไม่ได้   โดยให้เหตุผลว่ำกำรใช้วิธีแจ้งผ่ำนกำรติดประกำศที่
ศูนย์ เป็นวิธีที่ไม่สะดวกมำกนัก เพรำะบำงครั งมีผู้มำส่งน ้ำนมจ้ำนวนมำก จึงไม่มีเวลำดูรำยละเอียดมำกนัก
หรือบำงทีให้คนอ่ืน (คนที่ไม่ถูกสัมภำษณ์) ไปส่งน ้ำนมแทนเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่สำมำรถจดจ้ำค่ำต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ ดังนั น ศูนย์รวบรวมน ้ำนมดิบ ควรแจ้งรำยละเอียดคุณภำพน ้ำนมแก่เกษตรกรโดยตรง และมีกำร
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับคุณภำพและองค์ประกอบของน ้ำนมเพ่ือให้เกษตรตระหนักถึงกำรพัฒนำคุณภำพน ้ำนมดิบ
ของตนเองต่อไป 

องค์ประกอบที่ 3 : ห่วงโซ่การตลาดและการตลาดของน้ านม 

 เกษตรกรทั งหมด ส่งน ้ำนมให้กับศูนย์รับน ้ำนมดิบ บ.ทีเค แดรี โกลด์ จ้ำกัด อ.แม่ทำ เพียงแห่งเดียว 
โดยระยะทำงจำกฟำร์มถึงศูนย์รับน ้ำนมดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 5.33 กิโลเมตร ใช้เวลำเฉลี่ย 10 นำทีในกำรขนส่งน ้ำนม
ดิบ(ข้อมูลจำกกำรประมำณของเกษตรกร) และร้อยละ 69.15 ไม่มีปัญหำในกำรขำยน ้ำนม ซึ่งปัญหำที่พบใน
กำรขำยน ้ำนมทั งหมดเกิดจำกปัญหำคุณภำพของน ้ำนมดิบ นอกจำกนั นยังพบปัญหำกำรได้เงินจำกกำรขำย
น ้ำนมล่ำช้ำกว่ำ 21.28% 
 บริษัทมีระบบเพ่ิมรำคำกำรรับซื อน ้ำนมตำมคุณภำพน ้ำนมที่ดี ซึ่งเกษตรกรกว่ำ 95.74% ทรำบถึง
เงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ใช้ในกำรบอกระดับคุณภำพน ้ำนม ดังกล่ำว แต่อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนรำคำน ้ำนมตำมปกติ
นั น ยังมีเกษตรกรที่ไม่รู้เป็นจ้ำนวน 39.36% ดังนั นบริษัทควรก้ำชับเรื่องนี ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่ำงดี 
 จำกกำรสอบถำมข้อมูล พบว่ำเกษตรกร ได้รับบริกำรงำนส่งเสริม อำหำร ยำรักษำโค ของใช้ภำยใน
ฟำร์ม และเงินกู้จำกทำงบริษัท  ซึ่งเกษตรกร 69.15% มีหนี สิน ซึ่งในจ้ำนวนนี  7.45% กู้เงินจำกทำงบริษัทเพ่ือ
ใช้ในกิจกำรที่เก่ียวข้องโคนมกว่ำ 55.32 % โดยมีหนี สินเฉลี่ยอยู่ที่ 212,094.34 บำท 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การดูแลสุขภาพและงานบริการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

การรักษาพยาบาลโคนม 

 เกษตรกรเกือบทั งหมด (ร้อยละ 98.94) ท้ำกำรรักษำโคนมโดยมีกำรฉีดยำต่ำงๆ เช่น วิตำมิน ยำลด
กำรอักเสบ ยำถ่ำยพยำธิ รวมถึงยำปฏิชีวนะในฟำร์มด้วยตนเอง ซึ่งมีโอกำสที่จะมียำตกค้ำงในน ้ำนมได้สูงมำก 
อีกทั งเกษตรกรบำงส่วน มีกำรซื อยำรักษำโคนมจำกแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งอำจมียำที่ห้ำมใช้ในสัตว์ได้ ศูนย์รับน ้ำนม 
ควรมีกำรตรวจสอบยำตกค้ำงในน ้ำนมอย่ำงเคร่งครัด และมีกำรแจ้งเกษตรกรให้ตระหนักถึงเรื่องนี  นอกจำกนี  
ถ้ำเกษตรกรรักษำไม่ได้ ผู้ที่จะมำท้ำกำรรักษำให้ต่อไปคือ เจ้ำหน้ำที่รัฐ (หมอผสมเทียม) สัตวบำลประจ้ำศูนย์
รวมนม อำสำปศุสัตว์และสัตวบำลเอกชน ตำมล้ำดับ (กรำฟที่ 6) 
 กำรถ่ำยพยำธิในฟำร์มของเกษตรกรพบว่ำมีฟำร์มที่มีโปรแกรมถ่ำยพยำธิเป็นปกติที่ 67.02% ซึ่งเกือบ
ทั งหมด (94.68%) จะมีกำรงดส่งนมเมื่อมีกำรถ่ำยพยำธิให้แก่แม่โครีดนมที่เตรียมแห้งนม 
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กราฟที่ 6 แสดงสัดส่วนผู้มาท าการรักษาโคนม 

 

 ส้ำหรับปัญหำด้ำนสุขภำพทั่วไปพบว่ำ อำกำรโรคเต้ำนมอักเสบในช่วง 3 เดือนก่อนสอบถำมพบเจอใน
ฟำร์มกว่ำ 51.06% ส่วนกำรรักษำนั นจะเน้น 2 อย่ำงคือ ฉีดยำเข้ำกล้ำมเนื อและกำรสอดยำเข้ำทำงหัวนม 
(76.60%) หรืออำจมีกำรใช้ Bis-cream หรือยำหม่องผสำนควบคู่ไปกับกำรนวดเต้ำนมเพ่ือลดอำกำรเต้ำนม
อักเสบแบบแสดงอำกำร ส่วนกำรป้องกันนั นมีกำรใช้ทั งยำจุ่มหัวนม ยำดรำยและกำรบ้ำรุงรักษำเครื่องรีดนมใน
เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่ำร้อยละ 85 และ ส้ำหรับปัญหำเรื่องขำและกีบ พบว่ำ มีปัญหำอยู่ที่ 30.85%และเกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับกำรดูแลรักษำกีบกว่ำ 67.2% 
 

 

ภาพที่ 7 แสดงตู้ยาที่ใชภ้ายในฟาร์ม 

การจัดการระบบสืบพันธุ์ 

 กำรจัดกำรระบบสืบพันธุ์ของโคนมในฟำร์มพบว่ำ 98.94% ใช้วิธีกำรผสมเทียม ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 
81.47 บำทต่อครั ง และหำกใช้น ้ำเชื อที่ไม่ใช่ของกรมปศุสัตว์จะมีค่ำใช้จ่ำยส้ำหรับค่ำน ้ำเชื ออีกประมำณ 
184.63 บำท ซึ่งบุคคลที่ท้ำกำรผสมเทียมคือสัตวบำลประจ้ำศูนย์รวมนม เจ้ำหน้ำที่ผสมเทียมของกรมปศุสัตว์ 
อำสำปศุสัตว์ ตำมล้ำดับ ส่วนกำรสังเกตอำกำรเป็นสัดพบว่ำกำรสังเกตแบบไม่เป็นกิจวัตรกับสองครั งต่อวันมี
จ้ำนวนมำกสุดที่ 34.04 และ 36.11 % ตำมล้ำดับ (แผนภูมิที่ 3) 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงสดัส่วนการสังเกตการเป็นสัด 

การควบคุมป้องกันโรคระบาด 

 ด้ำนกำรควบคุมป้องกันโรคระบำด ในระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ มีโรคระบำดคือ โรคปำกและเท้ำ
เปื่อย เกิดขึ นในฟำร์มของเกษตรกร จ้ำนวน 1 ฟำร์มจำก 94 ฟำร์ม (1.06%) (จำกกำรสอบถำมเกษตรกร) ทำง
ศูนย์รับน ้ำนม มีกำรประสำนงำนกับส้ำนักงำนปศุสัตว์ เพื่อจัดหำและแจกจ่ำยวัคซีนให้แก่เกษตรกร จึงส่งผลให้
โคนมที่มีอำยุ 4 เดือนขึ นไป ได้รับกำรฉีดวัคซีนครอบคลุมถึง 88.30% แต่ในกำรฉีดวัคซีนซึ่งเกษตรกรทั งหมด 
ท้ำกำรฉีดเอง เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมของบริษัท ควรบอกปริมำณ วิธีฉีดและวิธีกำรเก็บรักษำวัคซีนให้แก่เกษตร
อย่ำงละเอียด 
 นอกจำกนี ทำงศูนย์ฯ อำจต้องมีส่วนช่วยในกำรก้ำชับเกษตรกรให้ระมัดระวังกำรน้ำโคทดแทนจำกที่
อ่ืนเข้ำมำในฟำร์ม เพรำะจำกกำรสอบถำม พบว่ำ มีเกษตรกรกว่ำ 45.74% มีกำรน้ำโคจำกที่อ่ืนเข้ำมำทดแทน
ในฟำร์ม และในจ้ำนวนนี กว่ำ 72.09% ไม่แน่ใจว่ำโคนมที่น้ำเข้ำมำเลี ยงใหม่ มำจำกฟำร์มที่มีระบบกำรป้องกัน
โรคที่ดีและปลอดจำกโรคระบำด และร้อยละ 36.17% ไม่ได้แยกโคที่น้ำมำใหม่ก่อนน้ำเข้ำฝูง หรือแยกน้อย
กว่ำ 1 สัปดำห์ ซึ่งเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคระบำดในฟำร์มโคนมของเกษตรกรได้  

องค์ประกอบที่ 5 : การพัฒนาความรู้ การฝึกอบรม และความต้องการการบริการ 

ความม่ันใจในการจัดการอาหารเลี้ยงโคนม 

 เกษตรกร 42.55% มีควำมมั่นใจในกำรจัดกำรอำหำรเลี ยงโคนมในระดับพอใช้ รองลงมำเป็นระดับ ดี 
(34.04%) ดีมำก (17.02%) และต้องกำรพัฒนำ (6.38%) ตำมล้ำดับ (กรำฟท่ี 7)  

 
กราฟที่ 7 แสดงข้อมูลความมั่นใจในการจัดการอาหารเลีย้งโคนม 
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การอบรมสัมมนาและหัวข้อทีต่้องการจากการอบรม 

จำกกำรสอบถำม พบว่ำเกษตรกรและบุคลำกรในฟำร์มได้รับกำรอบรมหรือสัมมนำเกี่ยวกับกำรเลี ยง
โคนมทั งสิ น 85.11% โดยมีกำรอบรมเฉลี่ยที่ 2.55 ครั ง และได้รับควำมรู้ในกำรเลี ยงโคนมจำกเจ้ำหน้ำที่ผสม
เทียม กรมปศุสัตว์ (90.43%) เกษตรกรเพ่ือนบ้ำน (88.30%) และศึกษำด้วยตัวเอง (81.91%) ตำมล้ำดับ 
นอกเหนือจำกที่ได้รับกำรอบรมมำ เกษตรกร อยำกได้รับควำมรู้เพ่ิมเติมในด้ำนปัญหำระบบสืบพันธุ์ กำร
ปรับปรุงสำยพันธุ์ กำรพัฒนำคุณภำพน ้ำนม กำรจัดกำรฟำร์ม กำรรักษำพยำบำลสัตว์เบื องต้น กำรผสมเทียม 
กำรจัดกำรอำหำรหยำบ ฯลฯ ทั งนี สอดคล้องกับปัญหำหลักของฟำร์ม 3 อันดับแรก คือปัญหำระบบสืบพันธุ์ 
(40.98%) ปัญหำผลผลิตน ้ำนมต่้ำ (17.53%) และปัญหำขำดแคลนอำหำรหยำบ (17.02%) ดังแผนภูมิที่ 4 

 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงปัญหาหลักของฟารม์ 

 

สิ่งท่ีต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

 จำกกำรสอบถำมพบว่ำเกษตรกรจ้ำนวน 94 คน ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐมำกท่ีสุดในเรื่อง
รำคำรับซื อน ้ำนมดิบที่ 73.40% รองลงมำเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตที่ 51.06% และอันดับที่สำมคือกำร
รักษำพยำบำลสัตว์ที่ 32.98% (กรำฟที 8) 
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กราฟที่ 8 แสดงความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐ 

 ส่วนด้ำนอื่น ๆ ที่ต้องกำรเพ่ิมเติมไปจำกหัวข้อ มีดังนี คือ 

- ขำดแคลนเจ้ำหน้ำที่ผสมเทียม      
- อยำกให้มีนำยสัตวแพทย์ สัตวบำลมำให้บริกำร   
- ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั งโรงพยำบำลสัตว์ใหญ่ในเขตอ้ำเภอที่มีกำรเลี ยงโคนม 
- วัคซีนไม่เพียงพอกับจ้ำนวนโคนมในฟำร์ม      
- ขำดแคลนน ้ำเชื อ    
- กำรท้ำบัตรประจ้ำตัวสัตว์,เบอร์หู NID ล่ำช้ำ      
- ไม่มีพื นที่ปลูกอำหำรหยำบและต้องกำรกำรจัดสรรพื นที่ให้เกษตรกรเช่ำเพ่ือปลูกพืชอำหำรสัตว์  
- ส่งเสริมกำรติดตั งระบบ Biogas ภำยในฟำร์ม   
- ขำดแคลนสำธำรณูปโภค (น ้ำ ประปำ ไฟฟ้ำ) 

 
      

 

พืชอำหำร
สัตว์

รักษำพยำบ
ำลสัตว์ 

ป้องกันโรค
ระบำด

ปัจจัยกำร
ผลิต

มำตรฐำน
ฟำร์ม

ปัญหำกำร
ผสมติดยำก

ต้นทุนกำร
ผลิต

รำคำรับซื อ
น ้ำนมดิบ  

เงินกู้
ดอกเบี ยต่้ำ

จ้ำนวน 24 31 5 4 14 27 48 69 29

เปอร์เซ็นต์ 25.53 32.98 5.32 4.26 14.89 28.72 51.06 73.40 30.85
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