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กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



คํานํา 

หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม  (Herd Health Unit)    เปนหนวยที่จัดต้ังเพ่ือใหบริการ

สงเสริม ดูแลสุขภาพ ระบบสืบพันธุ คุณภาพผลผลิตตลอดจนการจัดการอาหาร สามารถใหบริการเกษตรกรโค

นมในพ้ืนที่ท่ีมีการเล้ียงโคนมหนาแนนลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรโคนม จากการบริหารจัดการอาหารสัตว

ที่ถูกตองเหมาะสม ปองกันและแกไขปญหาระบบสืบพันธุและสุขภาพ และการคัดทิ้งแมโคผลผลิตตํ่าหรือมี

ปญหา ซ่ึงเปนการสรางความแข็งแกรงของอาชีพการเล้ียงโคนม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันการผลิตนํ้านม

รองรับขอกําหนดทางการคาเสรีระหวางประเทศเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนํ้านมของเกษตรกรทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพโดยการพัฒนาระบบการจัดการฟารมใหมีประสิทธิภาพ มีการปองกันโรคที่ดีมีระบบการ

ตรวจสอบยอยกลับและฐานขอมูลที่มีการปรับขอมูลเปนปจจุบันและสรางความนาเช่ือถือใหผูบริโภค 

รายงานฉบับน้ีเปนการสรุปการลงพ้ืนที่ในชวงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2557 ถึง 28 มีนาคม 2557 เพ่ือ

สะทอนใหเห็นถึงภาพรวม และปญหาในพ้ืนที่ จึงหวังวารายงานฉบับน้ีจะเกิดประโยชนตอผูสนใจไมมากก็นอย 

 

นายทนงศักด์ิ  แสนสุวรรณ 

นายพุทธิพล  กองสุข 

คณะผูจัดทํา 
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กิตติกรรมประกาศ 
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

สรุปขอมูล ฟารมโคนมสมาชิกบรษิัทเชียงใหมเฟรชมิลค 

ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบเชียงใหมเฟรชมิลค อําเภอสนัปาตอง 

ฟารมโคนมสมาชิกบริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบเชียงใหมเฟรชมิลค อําเภอสันปา

ตอง กระจายอยูในพ้ืนที่อําเภอสันปาตอง อําเภอแมวาง อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม และ อําเภอปาซาง 

จังหวัดลําพูน จํานวนฟารมโคนมที่ไดทําการสํารวจทั้งส้ิน 27 ฟารม ในระหวางวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ 2557 

เกษตรกรมีประสบการในการเล้ียงไมนานนักสวนใหญไมเกิน 10 ป ดังแสดงตามแผนภูมิดานลางน้ี 

 

แผนภูมิแทงแสดงคาประสบการณการเลี้ยงโคนม (ป) 

เกษตรกรทีเ่ล้ียงสวนใหญมีผูสืบทอดกิจการฟารมรอยละ 25.93 ไมมีผูสืบทอดรอยละ 11.11 ที่เหลือ

อีกรอยละ 62.96 ยังไมแนใจเรื่องผูสืบทอด ขนาดพ้ืนที่ของฟารมเฉล่ีย 4.05 ไร / ฟารม แบงเปนพ้ืนทีฟ่ารม

เฉล่ีย 2.65 ไร / ฟารม พ้ืนที่ปลูกหญาเฉล่ีย 1.48 ไร / ฟารม  

ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบสันปาตองมีประชากรโคนมทั้งหมด 1,435 ตัวแบงตามชวงอายุโคนมดังตอไปน้ี 

จํานวนโค ตัว 

แมโคใหนม 534 

แหงนมต้ังทอง 125 

แหงนมไมต้ังทอง 15 

โคสาว 300 

โครุนเพศเมีย 293 

ลูกโคผู 103 

ลูกโคเมีย 16 

พอโค 11 

รวมทั้งส้ิน 1,435 
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

 ปริมาณนํ้านมเฉล่ียอยูที ่228.56 กิโลกรัม / วัน หรือ 10.70 กิโลกรมั / ตัว / วัน ซ่ึงจํานวนโครีดตอ

ฟารมจะแสดงดังแผนภูมิขางลาง เกษตรกรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกันคุณภาพนํ้านมรอยละ 76.92 และไมมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัคุณภาพนํ้านมรอยละ 23.08 สําหรบัความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบในนํ้านม 

เกษตรกรทีเ่ขาใจเปนอยางดีคิดเปนรอยละ 7.69 เขาใจปานกลางคิดเปนรอยละ 69.23 และไมมีความเขาใจคิด

เปนรอยละ 23.08  

 

 

จํานวน(ตัว) จํานวนฟารม 

<15 10 

15-25 4 

>25 11 

 

แผนภูมิและตารางแสดงจํานวนวัวรีดตอฟารม 

 

ในการจัดการการเล้ียงน้ันเกษตรกรใชนํ้าจาก นํ้าประปาเปนหลัก รองลงมาคือจากบอนํ้าต่ืนหรือสระ

นํ้า แหลงอาหารหยาบที่ใชในการเล้ียงโคนมจะใชเปลือกขาวโพดสดเปนอันดับหน่ึงรองลงมาเปนฟางและหญา

สดที่ปลูกเองรวมกบัการใหเปลือกขาวโพดแหงตามลําดับ ในกระบวนการรีดนมเกษตรกรจะทําการจุมหัวรีด

กอนทําการเปล่ียนตัววัวรอยละ 42.31 และอกีรอยละ 57.69 จะไมทํา มีการจุมเตานมหลังการรีดรอยละ 

65.38 และไมจุมเตาหลังรีดรอยละ 34.62 

เกษตรกรใชการผสมเทียมวัวนมเปนหลักโดยใชบริการการผสมเทียมจากเจาหนาที่ภาครัฐเปนอันอบั

หน่ึง รองลงมาคืออาสาปศุสัตว และทําเองตามลําดับ โดยเสียคาใชจายเฉล่ียตอการผสมแตละครัง้ประมาณ 

100 บาท 

ในจํานวนฟารมทีเ่ปนสมาชิกท้ังหมดที่ไดทําการสํารวจ มีฟารมที่ไดรบัการรบัรองมาตรฐานฟารมแลว

ทั้งส้ิน 11 ฟารม คิดเปนรอยละ 41 และยังไมไดรบัรองอกี 16 ฟารม คิดเปนรอยละ 59 ดังแสดงในแผนภูมิ

วงกลมดานลาง 
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

ปญหาสวนใหญที่เกษตรกรสมาชิกมีอยูไดแก อันดับที่ 1 ขาดแคลนอาหารหยาบ อันดับที่ 2 ปญหา

ระบบสืบพันธุ อันดับที่ 3 คุณภาพอาหารหยาบไมดี 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนฟารมมาตรฐานของสมาชิกบริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 

อําเภอสันปาตอง 
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

สรุปจํานวน ผท.1 และ NID บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค 

จากการสํารวจจํานวนประชากรวัวในระหวางในระหวางวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ 2557 สามารถ

จําแนกขอมูลใบประวัติโคนมและหมายเลขประจําตัวสัตวไดดังน้ี 

 

มี ผท.1 จํานวน (ตัว) 1,247 

มีบัตรประจําตัวสัตว จํานวน (ตัว) 20 

ไมมี ผท.1 จํานวน (ตัว) 169 

มีหมายเลข NID จํานวน (ตัว) 1,120 

ไมมีหมายเลข NID จํานวน (ตัว) 300 

ติดเบอร NID ท่ีหูโค จํานวน (ตัว) 331 

หมายเลขเลือน จํานวน (ตัว) 121 

ไมติดเบอร NID ท่ีหูโคจํานวน (ตัว) 919 

เบอรท่ีไมไดติด มีเบอรท่ีหมายเลขเลือน จํานวน (อัน) 106 

เบอรหูพลาสติกหายหรือชํารุด จํานวน (อัน) 519 

ยังไมเคยไดรับเบอรหูพลาสติกจํานวน (ตัว) 301 

จํานวนโคนมท้ังหมด 1,431 
 

 

ซ่ึงสามารถแยกไดวาจํานวนโคนมทีมี่ใบประวัติหรือ ผท.1 คิดเปนรอยละ 88และอีกรอยละ 12น้ันยัง

ไมมี ขอมูลแผนภูมิดังแสดงดานลาง 

 

 

 

 



5 
 

ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

แผนภูมิวงกลมแสดงจํานวนวัวที่มีใบประวัติวัว (ผท.1) 

 

 

โคนมที่มีหมายเลข NID คิดเปนรอยละ 79และอีกรอยละ 21น้ันยังไมมีหมายเลข NIDขอมูลแผนภูมิ

ดังแสดงดานลาง 

แผนภูมิวงกลมแสดงจํานวนวัวที่มีหมายเลข NID 

 

จํานวนการติดหมายเลข NID ที่หูโคนม ขอมูลดังแสดงในแผนภูมิดานลาง 

 

88%

12%

จํานวนวัวที่มีใบประวัติโคนม

มี ผท.1 ไมมี ผท.1

79%

21%

จํานวนวัวที่มีหมายเลข NID

มีหมายเลข NID ไมมีหมายเลข NID
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

แผนภูมิแทงแสดงจํานวนการติดหมายเลข NID 

 

 จากจํานวนโคนมที่ไมไดติดหมายเลข NID ที่ใบหู สามารถจําแนกไดดังแผนภูมิดานลาง 

แผนภูมิแสดงการจําแนกหมายเลข NID ที่ไมไดติดที่หู 

 

 

 

 

 

 

จากขอมูลขางตนปญหาที่เกษตรกรไมติดหมายเลข NID ที่ใบหูโคนมเน่ืองจากปญหาการชํารุดของ

หมายเลขพลาสติก (56%) เม่ือเกษตรกรติดหมายเลขที่ใบหูโคนม ตัวหมายเลขจะไมแนบกับใบหูทําใหสามารถ

ไปเกี่ยวกับคอกเล้ียง หรือหลุดออกมาได อีกทั้งเม่ือหมายเลขพลาสติกถูกดึงรั้งออกจะทําใหใบหูโคฉีก 

เกษตรกรจึงไมยินยอมที่จะติดหมายเลขพลาสติกท่ีใบหูวัว 
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11%
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33%
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

สรุปขอมูล ฟารมโคนมสมาชิกสหกรณโคนมเชียงใหม 

ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ อําเภอสันปาตอง 

 สหกรณโคนมเชียงใหมมีศูนยรบันํ้านมดิบใน อ. สันปาตอง มีจํานวนฟารมโคนมในสังกัดทัง้ส้ิน 50 

ฟารม เปนฟารมที่ไดมาตรฐานแลว 33 ฟารม ซ่ึงต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ อ. สันปาตอง อ.แมวาง อ.ดอยหลอ อ.

จอมทอง จ.เชียงใหม และ อ. เวียงหนองลอง จ. ลําพูน โดยมีจํานวนฟารมในแตละอําเภอดังตารางดานลาง 

พ้ืนที ่ จํานวน (ฟารม) 

อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 21 

อ.แมวาง จ.เชียงใหม 2 

อ. ดอยหลอ จ.เชียงใหม 25 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 1 

อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน 1 

รวม 50 

 

 สหกรณโคนมเชียงใหม รับนํ้านมดิบ ประมาณ11,230 กิโลกรัมตอวัน โดยมีวัวทั้งหมด 2,151 ตัว 

(ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2557) ปรมิาณนํ้านมเฉล่ีย 11.6 กิโลกรมั/ตัว/วัน โดยแบงเปนวัวนมชนิดตาง  ๆ

ดังน้ี 

ประเภท จํานวน (ตัว) 

แมโคใหนม 968 

แมโคแหงนมต้ังทอง 149 

แมโคแหงนมไมต้ังทอง 15 

โคสาว (อายุ 1 ปข้ึนไป ทั้งทองและไมทอง) 531 

โครุนเพศเมีย (อายุ 3-12 เดือน) 315 

ลูกโคเพศเมีย (อายุนอยกวา 3 เดือน) 171 

ลูกโคเพศผู (อายุนอยกวา 3 เดือน) 0 

โครุนเพศผู (อายุ 3 เดือน – 2 ป) 1 

พอโค (อายุ มากกวา 2 ป) 1 

รวม 2151 
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

 เกษตรกรผูเล้ียงโคนมที่สังกัดสหกรณโคนมเชียงใหม แบงเปนชาย 33 คน และ หญิง 17 คน โดยมี

อายุเฉล่ีย 43.2 ป และ 39.5 ตามลําดับ มีประสบการณในการเล้ียงโคนมเฉล่ีย 8.93 ป และคาดวาจะมีผูสืบ

ทอดการทํากิจการฟารมตอจํานวน 18 ราย (36%) ไมมีผูสืบทอดตอจํานวน 7 ราย (14%) ไมแนใจวาจะมีผูสืบ

ทอดตอจํานวน 25 ราย (50%)  

 

เกษตรกรมีพ้ืนที่ในการเล้ียงวัวและปลูกหญารวมเฉล่ีย  6 ไร โดยแบงเปนพ้ืนที่เล้ียงวัว 3.51 ไร และ

พ้ืนที่ปลูกหญา 2.86 ไร ซ่ึงอาหารหยาบหลักท่ีใช 3 อันดับแรก คือ เปลือกขาวโพด ฟาง และหญา โดยใชนํ้า

บาดาลมากที่สุด 31 ราย รองลงมาคือนํ้าประปา และบอนํ้าต้ืนจํานวน 18 และ 11 ราย ตามลําดับ 

ในสวนของคุณภาพนํ้านมดิบ เกษตรกรมีความเขาใจจํานวน 85.71%  ไมมีความเขาใจจํานวน 

14.29%  แตในเรื่องขององคประกอบในนํ้าดิบ เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 62% มีความเขาใจบาง สวนที่

เหลือ 12% และ 26% มีความเขาใจดี และไมเขาใจเลย ตามลําดับ 

 การจัดการขณะรีดนม เกษตรกรมีการจุมนํ้ายาทีห่ัวรีดกอนการรีดนมตัวใหมจํานวน 21 ราย (42%) 

ไมจุมหัวรีดจํานวน 29 ราย (58%) แตเกษตรกรสวนใหญจํานวน 45 ราย (90%) มีการจุมเตานมหลังรีด และ

ไมจุมเตาหลังรีดจํานวน 5 ราย (10%) 

 เกษตรกรในสหกรณโคนมเชียงใหมใชการผสมเทียมทัง้หมด โดยใชบริการจากเจาหนาที่ของรัฐและ

อาสาปศุสัตวเปนสวนใหญ รองลงมาจะทําการผสมเทียมเอง คาบริการในการผสมเทียมแตละครัง้ประมาณ 

50-100 บาท (ไมรวมคานํ้าเช้ือ) ในเกษตรกรที่ทําการผสมเทียมเอง คานํ้าเช้ือประมาณ 100 – 200 บาท 
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

 ในการดูแลสุขภาพ เกษตรกรสวนใหญ 47 ราย (94%) ทําการฉีดวัคซีนดวยตนเอง สวนที่เหลือ จะให

เจาหนาที่ปศุสัตวและอาสาปศุสัตวเปนผูฉีดให และเม่ือมีสัตวปวยเกษตรกรสวนใหญ 42 ราย (84%) จะทํา

การรกัษาเองกอน หลังจากน้ันถามีอาการรุนแรงมากข้ึนจะตามเจาหนาที่ปศุสัตวหรือเพ่ือนบานมารักษาตอไป 

 ในสวนของความรูทีเ่กษตรกรตองการไดรับจากการอบรมสัมมนา เรื่องการผสมเทียมเปนหัวขอท่ี

เกษตรสนใจเปนอยางมาก คิดเปน 33% รองลงมาเปนการจัดการดานอาหารและเตานมอกัเสบ คิดเปน 20 

และ 15% ตามลําดับ สวนที่เหลือไดแก การจับสัด การปองกันโรคระบาด ปญหาระบบสืบพันธ การแตงกบี 

และการเพ่ิมผลผลิตนํ้านม เปนตน 

 ปญหาในพ้ืนที่เกษตรพบมากท่ีสุดในพ้ืนที่ คือ ปญหาการขาดแคลนอาหารหยาบ รองลงมาคือ ปญหา

ระบบสืบพันธุ ขาดแรงงาน คุณภาพอาหารหยาบไมดี คุณภาพนํ้านม และผลผลิตนํ้านมตํ่า ดังแสดงในแผนภูมิ

ดานลาง  
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

ในสวนของความชวยเหลือจากภาครัฐที่เกษตรกรตองการ แสดงตามแผนภูมิดานลาง  
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

การจดบันทึกขอมูลในใบ ผท.1 และ NID มีรายละเอียดดังน้ี  

วัวทั้งหมด 2151 ตัว  มีใบ ผท.1 จํานวน 1812 ตัว 

ไมมีใบ ผท.1 จํานวน 339 ตัว 

 

มีหมายเลข NID 1605 ตัว และ ไมมีหมายเลข NID 546 ตัว ซ่ึงในวัวที่มีหมายเลข NID แลว  

ไดทําการติดเบอรที่หูไปแลว 471 ตัว  
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

สรุปขอมูล ฟารมโคนมสมาชิกบริษัท TK Dairy Gold จํากัด 

ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ อําเภอสันปาตอง 

 บริษัท TK Dairy Gold มีศูนยรับนํ้านมดิบใน อ. สันปาตอง มีจํานวนฟารมโคนมในสังกัดทัง้ส้ิน 33 

ฟารม เปนฟารมที่ไดมาตรฐานแลว 21 ฟารม ซ่ึงต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ อ. สันปาตอง อ.แมวาง อ.ดอยหลอ จ.

เชียงใหม และ อ. ปาซาง จ. ลําพูน โดยมีจํานวนฟารมในแตละอําเภอดังตารางดานลาง 

พ้ืนที ่ จํานวน (ฟารม) 

อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 30 

อ.แมวาง จ.เชียงใหม 1 

อ. ดอยหลอ จ.เชียงใหม 1 

อ.ปาซาง จ.ลําพูน 1 

รวม 33 

 

 บริษัท TK Dairy Gold รับนํ้านมดิบ ประมาณ 10,310 กิโลกรัมตอวัน โดยมีวัวทั้งหมด 1,814 ตัว 

(ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2557) ปรมิาณนํ้านมเฉล่ีย 12.67 กิโลกรมั/ตัว/วัน  โดยแบงเปนวัวนมชนิด

ตาง  ๆดังน้ี 

ประเภท จํานวน (ตัว) 

แมโคใหนม 814 

แมโคแหงนมต้ังทอง 147 

แมโคแหงนมไมต้ังทอง 13 

โคสาว (อายุ 1 ปข้ึนไป ทั้งทองและไมทอง) 393 

โครุนเพศเมีย (อายุ 3-12 เดือน) 313 

ลูกโคเพศเมีย (อายุนอยกวา 3 เดือน) 124 

ลูกโคเพศผู (อายุนอยกวา 3 เดือน) 1 

โครุนเพศผู (อายุ 3 เดือน – 2 ป) 7 

พอโค (อายุ มากกวา 2 ป) 2 

รวม 1,814 
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

 เกษตรกรผูเล้ียงโคนมที่สังกัดบริษัท TK Dairy Gold แบงเปนชาย 26 คน และ หญิง 7 คน โดยมีอายุ

เฉล่ีย 45.7 ป และ 40.1 ตามลําดับ มีประสบการณในการเล้ียงโคนมเฉล่ีย 7.5 ป และคาดวาจะมีผูสืบทอด

การทํากจิการฟารมตอจํานวน 11 ราย (33.33%) ไมมีผูสืบทอดตอจํานวน 3  ราย (9.09%) ไมแนใจวาจะมีผู

สืบทอดตอจํานวน 19 ราย (57.58%)  

 

 

เกษตรกรมีพ้ืนที่ในการเล้ียงวัวและปลูกหญารวมเฉล่ีย 5.05  ไร โดยแบงเปนพ้ืนทีเ่ล้ียงวัว 3.61 ไร 

และพ้ืนทีป่ลูกหญา 1.81 ไร ซ่ึงอาหารหยาบหลักท่ีใช 3 อันดับแรก เปลือกขาวโพด ฟาง และ หญา ตามลําดับ  

โดยใชนํ้าจากบอนํ้าต้ืนมากที่สุด 26 ราย (78.79%) รองลงมาคือนํ้าประปา และนํ้าบาดาลจํานวน  และ  13 

ราย (39.4%) และ 8 ราย (24.24%) ตามลําดับ 

ในสวนของคุณภาพนํ้านมดิบ เกษตรกรมีความเขาใจจํานวน 96.97%  ไมมีความเขาใจจํานวน 

3.03%  แตในเรื่องขององคประกอบในนํ้าดิบ เกษตรกรสวนใหญ จํานวน 78.79% มีความเขาใจบาง สวนที่

เหลือ 12.12% และ 9.09% มีความเขาใจดี และไมเขาใจเลย ตามลําดับ 

 การจัดการขณะรีดนม เกษตรกรมีการจุมนํ้ายาทีห่ัวรีดกอนการรีดนมตัวใหมจํานวน 11 ราย 

(33.33%) ไมจุมหัวรีดจํานวน 22 ราย (66.67%) แตเกษตรกรสวนใหญจํานวน 32 ราย (96.97%) มีการจุม

เตานมหลังรีด และไมจุมเตาหลังรีดจํานวน 1 ราย (3.03%) 
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

เกษตรกรในบริษัท TK Dairy Goldใชการผสมเทียมทั้งหมด แตมีเกษตรกร 1 รายมีการใชพอโคใน

การผสมจรงิรวมดวย โดยใชบริการจากเจาหนาที่ของรฐัและทําดวยตนเองเปนสวนใหญ รองลงมาจะใชบรกิาร

จากอาสาปศุสัตว คาบรกิารในการผสมเทียมแตละครัง้ประมาณ 50-100 บาท (ไมรวมคานํ้าเช้ือ) ในเกษตรกร

ที่ทําการผสมเทียมเอง คานํ้าเช้ือประมาณ 100 – 200 บาท 

 ในการดูแลสุขภาพ เกษตรกรทุกรายทําการฉีดวัคซีนดวยตนเอง  และเม่ือมีสัตวปวยเกษตรกรทุกราย

จะทําการรกัษาเองกอน หลังจากน้ันถามีอาการรุนแรงมากข้ึนจะตามเจาหนาที่ปศุสัตวมารักษาตอไป 

 ในสวนของความรูทีเ่กษตรกรตองการไดรับจากการอบรมสัมมนา เรื่องการผสมเทียมเปนหัวขอท่ี

เกษตรสนใจเปนอยางมาก คิดเปน 47% รองลงมาเปนการจัดการดานอาหารและเตานมอกัเสบ คิดเปน 30 

และ 27% ตามลําดับ สวนที่เหลือไดแก การจับสัด การปองกันโรคระบาด ปญหาระบบสืบพันธ การแตงกบี 

และการเพ่ิมผลผลิตนํ้านม เปนตน 

เกษตรกรในพ้ืนทีป่ระสบปญหา ขาดแคลนอาหารหยาบ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปญหาระบบสืบพันธุ 

ขาดแรงงาน คุณภาพนํ้านมตํ่า ผลผลิตนํ้านมตํ่า และคุณภาพอาหารหยาบตํ่า ดังแสดงในแผนภูมิดานลาง 
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

ในสวนของความชวยเหลือจากภาครัฐที่เกษตรกรตองการ แสดงตามแผนภูมิดานลาง  
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

การจดบันทึกขอมูลในใบ ผท.1 และ NID มีรายละเอียดดังน้ี  

วัวทั้งหมด 1814 ตัว  มีใบ ผท.1 จํานวน 1468 ตัว 

ไมมีใบ ผท.1 จํานวน 346 ตัว 

 

มีหมายเลข NID 1333 ตัว และ ไมมีหมายเลข NID 481 ตัว ซ่ึงในวัวที่มีหมายเลข NID แลว  

ไดทําการติดเบอรที่หูไปแลว 195 ตัว  
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

สรุปขอมูล ฟารมโคนมสมาชิกสหกรณโคนมแมวาง อําเภอแมวาง 

ฟารมโคนมสมาชิกสหกรณโคนมแมวาง อําเภอแมวาง กระจายอยูในพ้ืนที่อําเภอสันปาตอง อําเภอแม

วาง และอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม จํานวนฟารมโคนมที่ไดทําการสํารวจทั้งส้ิน 59 ฟารม60 เบอรถังนม 

ในระหวางวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 – 21 มีนาคม 2557เกษตรกรมีประสบการในการเล้ียงไมนานนักสวน

ใหญไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 50.85 จากจํานวนสมาชิกท้ังหมด ดังแสดงตามแผนภูมิดานลางน้ี 

 

แผนภูมิแทงแสดงคาประสบการณการเลี้ยงโคนม (ป) 

เกษตรกรทีเ่ล้ียงสวนใหญมีผูสืบทอดกิจการฟารมรอยละ 38.98ไมมีผูสืบทอดรอยละ 5.08ท่ีเหลืออีก

รอยละ 55.93ยังไมแนใจเรื่องผูสืบทอด ขนาดของฟารมเฉล่ีย 5.15ไร / ฟารม แบงเปนพ้ืนที่ฟารมเฉล่ีย 3.20

ไร / ฟารม พ้ืนที่ปลูกหญาเฉล่ีย 1.95ไร / ฟารม  

ศูนยรวบรวมนํ้านมดิบสันปาตองมีประชากรโคนมทั้งหมด 2,373 ตัว แบงตามชวงอายุโคนมดังตอไปน้ี 

จํานวนโค ตัว 

แมโคใหนม 1,053 

แหงนมต้ังทอง 172 

แหงนมไมต้ังทอง 8 

โคสาว 490 

โครุนเพศเมีย 455 

ลูกโคผู 147 

ลูกโคเมีย 23 

พอโค 3 

อื่น  ๆ 8 

รวมทั้งส้ิน 2,373 
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

ปริมาณนํ้านมเฉล่ียอยูที2่61.08กิโลกรมั / วัน หรือ 14.56กิโลกรัม / ตัว / วัน ซ่ึงจํานวนโครีดตอ

ฟารมจะแสดงดังแผนภูมิดานลาง เกษตรกรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกันคุณภาพนํ้านมรอยละ91.53และไมมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัคุณภาพนํ้านมรอยละ 8.47สําหรบัความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบในนํ้านม 

เกษตรกรทีเ่ขาใจเปนอยางดีคิดเปนรอยละ 1.69เขาใจปานกลางคิดเปนรอยละ 88.14และไมเขาใจคิดเปนรอย

ละ 10.17 

 

จํานวน (ตัว) จํานวนฟารม 

<15 24 

15-25 24 

>25 11 

 

แผนภูมิและตารางแสดงจํานวนวัวรีดตอฟารม 

 

ในการจัดการการเล้ียงน้ันเกษตรกรใชนํ้าจาก นํ้าประปาเปนหลัก รองลงมาคือจากบอนํ้าต้ืนหรือสระ

นํ้า แหลงอาหารหยาบที่ใชในการเล้ียงโคนมจะใชเปลือกขาวโพดสดเปนอันดับหน่ึงรองลงมาเปนฟางและหญา

สดที่ปลูกเองรวมกบัการใหเปลือกขาวโพดแหงตามลําดับ ในกระบวนการรีดนมเกษตรกรจะทําการจุมหัวรีด

กอนทําการเปล่ียนตัววัวรอยละ 49.15และอีกรอยละ 50.85จะไมทํา มีการจุมเตานมหลังการรีดรอยละ 100 

เกษตรกรใชการผสมเทียมทุกฟารมโดยมี 1 ฟารมทีมี่การใชพอพันธุรวมดวย โดยจะผสมเทียมดวย

ตนเองเปนอันอบัหน่ึง รองลงมาคือนายสัตวแพทยจากสหกรณ และอาสาปศุสัตวตามลําดับ โดยเสียคาใชจาย

เฉล่ียตอการผสมแตละครัง้ประมาณ 100 - 150 บาท 

ปญหาสวนใหญที่เกษตรกรสมาชิกมีอยูไดแก อันดับที่ 1 ปญหาระบบสืบพันธุ อันดับที่ 2 คุณภาพ

อาหารขนและอันดับที่ 3 ขาดแคลนอาหารหยาบ โดยเกษตรกรรอยละ 54.24 คิดวาในฟารมตนเองไมมีปญหา 

ในจํานวนฟารมทีเ่ปนสมาชิกท้ังหมดที่ไดทําการสํารวจ มีฟารมที่ไดรบัการรบัรองมาตรฐานฟารมแลว

ทั้งส้ิน 19ฟารม คิดเปนรอยละ 32.20และยังไมไดรบัรองอีก 40ฟารม คิดเปนรอยละ 67.80ดังแสดงในแผนภูมิ

วงกลมดานลาง 

24 24
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จํานวนวัวรีดจํานวนฟาร์ม 
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

 

สรุปจํานวน ผท.1 และ NID สหกรณโคนมแมวาง 

จากการสํารวจจํานวนประชากรวัวในระหวางในระหวางวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 – 21 มีนาคม 

2557 สามารถจําแนกขอมูลใบประวัติโคนมและหมายเลขประจําตัวสัตวไดดังน้ี 

มี ผท.1 จํานวน (ตัว) 1,852 

มีบัตรประจําตัวสัตว จํานวน (ตัว) 0 

ไมมี ผท.1 จํานวน (ตัว) 601 

มีหมายเลข NID จํานวน (ตัว) 1,611 

ไมมีหมายเลข NID จํานวน (ตัว) 804 

ติดเบอร NID ที่หูโค จํานวน (ตัว) 215 

หมายเลขเลือน จํานวน (ตัว) 91 

ไมติดเบอร NID ที่หูโคจํานวน (ตัว) 1,745 

เบอรที่ไมไดติด มีเบอรที่หมายเลขเลือน จํานวน (อัน) 15 

เบอรหูพลาสติกหายหรอืชํารุด จํานวน (อัน) 1,280 

ยังไมเคยไดรับเบอรหูพลาสติกจํานวน (ตัว) 388 

จํานวนโคนมทั้งหมด 2,449 
 

 

 

 

32%

68%

จํานวนฟารมมาตรฐาน สหกรณโคนม แมวาง

จํานวนฟารมมาตรฐาน

จํานวนฟารมไมไดมาตรฐาน
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

 ซ่ึงสามารถแยกไดวาจํานวนโคนมทีมี่ใบประวัติหรือ ผท.1 คิดเปนรอยละ 75 และอกีรอยละ 25 น้ันยัง

ไมมี ขอมูลแผนภูมิดังแสดงดานลาง 

แผนภูมิวงกลมแสดงจํานวนวัวที่มีใบประวัติวัว (ผท.1) 

 

 

โคนมที่มีหมายเลข NID คิดเปนรอยละ 67 และอีกรอยละ 33 น้ันยังไมมีหมายเลข NIDขอมูลแผนภูมิ

ดังแสดงดานลาง 

แผนภูมิวงกลมแสดงจํานวนวัวที่มีหมายเลข NID 

 

75%

25%

จํานวนวัวที่มีใบประวัติโคนม

มี ผท.1 ไมมี ผท.1

67%

33%

จํานวนวัวที่มีหมายเลข NID

มีหมายเลข NID ไมมีหมายเลข NID 
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

 จํานวนการติดหมายเลข NID ที่หูโคนม ขอมูลดังแสดงในแผนภูมิดานลาง 

แผนภูมิแทงแสดงจํานวนการติดหมายเลข NID 

 

 

 จากจํานวนโคนมที่ไมไดติดหมายเลข NID ที่ใบหู สามารถจําแนกไดดังแผนภูมิดานลาง 

แผนภูมิแสดงการจําแนกหมายเลข NID ที่ไมไดติดที่หู 
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ติดเบอร NID ที่หูโค ไมติดเบอร NID ที่หูโค

จํานวนการติดหมายเลข NID

1%

76%

23%

จําแนกหมายเลข NID ที่ไมไดติดหู

เบอร์ที�หมายเลขเลือน

หาย หรือชํารุด

ยงัไมเ่คยได้รับเบอร์หพูลาสตกิ
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ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

จากขอมูลขางตนปญหาที่เกษตรกรไมติดหมายเลข NID ที่ใบหูโคนมเน่ืองจากปญหาการชํารุดของ

หมายเลขพลาสติก (76%) เม่ือเกษตรกรติดหมายเลขที่ใบหูโคนม ตัวหมายเลขจะไมแนบกับใบหูทําใหสามารถ

ไปเกี่ยวกับคอกเล้ียง หรือหลุดออกมาได อีกทั้งเม่ือหมายเลขพลาสติกถูกดึงรั้งออกจะทําใหใบหูโคฉีก 

เกษตรกรจึงไมยินยอมที่จะติดหมายเลขพลาสติกท่ีใบหูวัว 

จํานวนโคนมที่ไมมีใบประวัติคิดเปนรอยละ 25 ซ่ึงถือวาคอนขางสูง โดยเฉพาะในกลุมโคนมอายุไม

เกิน 2 ป เน่ืองในชวงระยะเวลาดังกลาวไมมีเจาหนาที่ลงมาดูและข้ึนทะเบียนโคนม สหกรณจําเปนตอง

ออกแบบใบประวัติเผ่ือจดบันทึกเอง รวมทั้งใชการถายเอกสารใบ ผท.1 มาทําการจดบันทึกไวเปนการช่ัวคราว 

 

 

 

 


