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คํานํา 

กรมปศุสัตว ไดจัดตั้งหนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยแกไขปญหา

การผลิตน้ํานมที่ครบวงจรไมวาจะเปนดานสุขภาพและระบบสืบพันธุโคนม ดานอาหารและการจัดการ ดาน

คุณภาพน้ํานม รวมทั้งระบบขอมูลฟารม โดยศูนยดังกลาวจะอยูตั้งอยูในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมหนาแนน เพื่อ

สามารถใหบริการไดอยางคลองตัว รวดเร็วและใกลชิด สนับสนุนใหมีการจัดการการเลี้ยงโคนมอยางเปนระบบ 

รวมทั้งเปนศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารดานโคนมใหแกเกษตรกร 

การดําเนินการที่สําคัญในระยะแรกของหนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม คือการลงพื้นที่สํารวจ

ขอมูลพื้นฐานของฟารมโคนม โดยมีเปาหมายใหครบทุกฟารมหนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ศูนยเทิง 

ไดดําเนินการลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอมูลระหวางวันที่ 10– 26 กุมภาพันธ 2557 ของเกษตรกรสมาชิกสหกรณโค

นมตา-สันทรายงาม จํากัด ในพื้นที่อําเภอเทิง และอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  

การเก็บขอมูลในครั้งนี้ไดรับความรวมมือระหวางสํานักงานปศุสัตวเขต 5 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

เชียงรายสหกรณโคนมตา-สันทรายงาม จํากัด และสมาชิกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมเปนอยางดี ทําใหการทํางาน 

สําเร็จไปไดดวยดี คณะผูทํางาน จึงใครขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้ 

คณะผูจัดทํา 

น.สพ.กันทรากร นันทวิเชียร 

น.สพ.กิติคุณ อุดม 
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แผนที่แสดงที่ตั้งฟารมที่เปนสมาชิกของสหกรณโคนมตา-สันทรายงามจํากัด 

ที่ตั้งสหกรณโคนมตา-สันทรายงามจํากัด 

เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณฯ จํานวน 51 ฟารม 
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โครงการหนวยพฒันาสุขภาพและผลผลติโคนม กรมปศุสตัว (Herd Health Unit) 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากประเทศไทยเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพียงพอสําหรับการเลี้ยงโคนม และในอนาคตอัน

ใกลจะมีการเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) ซึ่งอาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมโคนม

ภายในประเทศเปนอยางมากเชน การกําหนดเงื่อนไขการรับซื้อนมของตางประเทศโดยใชคุณภาพการผลติและ

คุณภาพผลผลิตเปนเงื่อนไขสําคัญ ปญหาดานตนทุนการผลิตน้ํานมที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับตางประเทศ ปญหา

ทางดานสุขภาพสัตวและโรคระบาด การนําเขานมผงจากตางประเทศและการเคลื่อนยายตัวสัตวและผลติภณัฑ

จากสัตวเขาออกประเทศเพิ่มขึ้น เปนตน 

ปญหาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมโคนมภายในประเทศนั้นมีมากมาย และจําเปนที่จะตองไดรับการ

แกไขในหลายๆดานไปพรอมๆกัน ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพในการแขงขัน การแกไข

ปญหาเพียงเฉพาะดานใดดานเดียวอาจจะไมใชวิธีที่เหมาะสมนัก กรมปศุสัตวเปนหนวยงานหลักที่สงเสริมการ

ผลิตและดูแลสุขภาพโคนมจึงมีแผนการจัดตั้ง “หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Herd Health Unit)”

ขึ้น เพื่อชวยแกไขปญหาการผลิตน้ํานมที่ครบวงจรทุกดานไมวาจะเปนดานสุขภาพและระบบสืบพันธุโคนม 

ดานอาหารและการจัดการ ดานคุณภาพน้ํานมรวมทั้งระบบขอมูลฟารมโดยศูนยดังกลาวจะอยูตั้งอยูในพืน้ทีท่ีม่ี

การเลี้ยงโคนมหนาแนน เพื่อสามารถใหบริการไดอยางคลองตัว รวดเร็วและใกลชิด สนับสนุนใหมีการจัดการ

การเลี้ยงโคนมอยางเปนระบบ รวมทั้งเปนศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารดานโคนมใหแกเกษตรกร 

วัตถุประสงค 

การจัดตั้งหนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม  (Herd Health Unit) มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการ

สงเสริม ดูแลสุขภาพระบบสืบพันธุ คุณภาพผลผลิตตลอดจนการจัดการอาหาร เพื่อสามารถใหบริการ

เกษตรกรโคนมในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมหนาแนน ชวยลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรโคนมจากการบริหาร

จัดการอาหารสัตวที่ถูกตองเหมาะสม ปองกันและแกไขปญหาสุขภาพและระบบสืบพันธุ และการคัดทิ้งแมโค

ผลผลิตต่ําหรือมีปญหา ซึ่งเปนการสรางความแข็งแกรงของอาชีพการเลี้ยงโคนม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน

การผลิตน้ํานม เพื่อรองรับขอกําหนดทางการคาเสรีระหวางประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมของ

เกษตรกรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยการพัฒนาระบบการจัดการฟารมใหมีประสิทธิภาพ มีการปองกันโรค

ที่ดี และสงผลใหคา somatic cell count ลดลงสูเกณฑมาตรฐาน สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริม 

ดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมระหวางภาครัฐ เกษตรกร และสหกรณโคนม  มีระบบการตรวจสอบยอนกลับ

และฐานขอมูลที่มีการปรับขอมูลเปนปจจุบันและสรางความนาเชื่อถือใหแกผูบริโภค 
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สหกรณโคนมตา-สันทรายงามจํากัด 
สอบถามขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ระหวางวันที ่10-26 กุมภาพันธ 2557 

สหกรณโคนมตา-สันทรายงาม จํากัด มสีมาชิกสหกรณทั้งหมด 51 ราย 

ผูตอบแบบสอบถาม(เจาของฟารม) มอีายุโดยเฉลี่ย 47.8 ป 

พื้นฐานการศึกษาของเจาของฟารมพบวา  

 47.1% ประถมศึกษา 

 9.8%  มัธยมศึกษาตอนตน(รวม กศน.)  

 15.7%  มัธยมศึกษาตอนปลาย(รวม กศน.) 

 1.96%  ปวช. 

 9.8%  ปวส. 

 15.69%มหาวิทยาลัย 

จากขอมลูการศกึษาทั้งหมด  96.08%ไมเกี่ยวของกับการเลีย้งโคนมและ 3.92% จบการศึกษาทีเ่กี่ยวของกบั

การเลี้ยงโคนม  

 

ขอมูลครัวเรือนขอมูลแรงงาน 

 การใชที่ดินในการทําฟารมโคนม 

สมาชิกทัง้หมดของสหกรณโคนมตา-สันทรายงามจํากัด มีพืน้ที่ที่ใชในกิจการโคนมทัง้หมด 430ไร 1 งาน 

แบงเปน 

o พื้นที่เลี้ยงโคทัง้หมดประมาณ 138 ไรโดยมีเจาของฟารมเปนเจาของเองทั้งหมด  

o พื้นที่ปลูกอาหารหยาบทัง้หมดประมาณ 294ไร 1 งาน แบงเปน  

 พื้นที่เจาของฟารมเปนเจาของเองประมาณ 236 ไร 1 งาน  

 พื้นที่ของคนอื่น(ไมเสียคาเชา)ประมาณ 10 ไร 

 พื้นที่ที่ตองเสียคาเชาประมาณ 45 ไร 

 ขอมูลแรงงาน 

o โดยสวนใหญใชแรงงานในครอบครัวคิดเปน 90%ของจํานวนแรงงานทัง้หมดและ 10% 

ที่เหลือเปนลูกจางประจํา 

o จํานวนแรงงานเฉลี่ยที่ใชในฟารมคือ2 คน/ฟารม 
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 การเลี้ยงตอ 

จากการทําแบบสอบถามเกษตรกร วาเกษตรกรจะมีลกูหลานมารับชวงตอจากเกษตรกรหรือไม พบวา

 

o 39.2%  มีผูมารับชวงกจิการฟารมตอ 

o 15.69%  ไมมีผูมารับชวงกจิการฟารมตอ 

o 45.1%  ไมแนใจวาจะมผีูมารบัชวงกิจการตอหรอืไม 

การจัดการฟารมและการผลิตน้ํานม 

 ประสบการณเลี้ยงโคนมของสมาชิกโดยเฉลี่ย 11 ป 8 เดือนโดยมีเกษตรกรที ่

o มีประสบการณการเลี้ยงโคนมตํ่าสุดอยูที่ 2 ป  

o มีประสบการณการเลี้ยงโคนมมากที่สุดอยูที่ 27 ป 

 

มีผู้มารับช่วงต่อ

39%

ไม่มีผู้มารับช่วงต่อ

16%

ไม่แน่ใจ

45%

เกษตรกรมลีูกหลานมารับช่วงต่อจากเกษตรกรหรือไม่ 
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 ขอมูลจํานวนโคนม 

จํานวนโคนมทั้งหมดของสมาชิก สหกรณโคนมตา-สันทรายงามจํากัด มทีั้งหมด 1,596 ตัว แบงเปน 

ประเภทของโค จํานวน (ตัว) คิดเปนสัดสวน (% ) 

แมโคกําลังรีดนม 646 40.48 

แมโคแหงนมและตั้งทอง 103 6.45 

แมโคแหงนมและไมตั้งทอง   23 1.44 

โคสาว(อายุมากกวา 1 ป ทั้งทองและไมทอง) 399 25.00 

โคสาวรุน(อายมุากกวา 3 เดือน แตนอยกวา 1 ป)   213 13.35 

ลูกโคเพศเมีย(อายุนอยกวา 3 เดือน) 160 10.03 

ลูกโคเพศผู(อายุนอยกวา 3 เดือน) 19 1.19 

พอโค (อายุมากกวา 2 ป) 31 1.94 

อื่นๆ 1 0.06 

รวมทั้งสิ้น 1,596 100 

 

 

 

 

แม่โคกําลงัรีดนม

41%

แม่โคแห้งนมและตั �งท้อง  

7%แม่โคแห้งนมและไม่ตั �งท้อง  

1%

โคสาว

25%

โคสาวรุ่น  

13%

ลกูโคเพศเมีย

10%

ลกูโคเพศผู้

1%

พอ่โค 

2%

อื�นๆ

0%

สัดส่วนประชากรโคนมของสหกรณ์โคนมต้า-สันทรายงาม จํากัด
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 รูปแบบการเลี้ยง 

เกษตรกรสมาชิกของ สหกรณโคนมตา-สันทรายงามจํากัด มลีักษณะการเลี้ยง4 รูปแบบ ดังนี้

 

o 17.65% แบบผกูยืนโรง 

o 60.78%  ปลอยอสิระและมีทีบ่ังแดด 

o 1.96%  ปลอยในแปลงหญา 

o 19.60%  ปลอยอสิระ มีทัง้ที่บงัแดดและปลอยในแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

แบบผูกยนืโรง

18%

ปล่อยอิสระและมี

ที�บังแดด

61%

ปล่อยในแปลงหญ้า

2%

ปล่อยอิสระ มีทั�งที�บัง

แดดและปล่อยในแปลง

19%

รูปแบบการเลี�ยงโคนม
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 ความเขาใจเกี่ยวกบัเรื่องคุณภาพน้ํานมและองคประกอบน้ํานม  

o เรื่องคุณภาพน้ํานม (คุณภาพน้ํานม คือ มาตรฐานของน้ํานมดิบที่จะชวยบงบอกวา

เหมาะสมและปลอดภัยตอผูบริโภคหรือไม โดยตัวบงชี้คุณภาพน้ํานมดิบสวนใหญมกั

ประกอบดวย  1. เกรดน้ํานม  2. ปริมาณเซลลโซมาติก  3. องคประกอบน้ํานม) 

 33.33% เขาใจ 

 66.66% ไมเขาใจ

 
o เรื่ององคประกอบน้ํานม(สํานกังานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดใหน้ํานมดบิคุณภาพดีควรมีองคประกอบน้ํานม 

ดังนี้ไขมัน (Fat) ไมนอยกวารอยละ 3.2 ,โปรตีน (Protein) ไมนอยกวารอยละ 2.8 , 

ธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน (Solids Not Fat) ไมนอยกวารอยละ 8.25 , ธาตุนํ้านมทั้งหมด 

(Total solids) ไมนอยกวารอยละ 12 , การตรวจนบัจํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวในนํ้านม

ดิบ (Somatic Cell Count) ไมมากกวา 500,000 เซลล / มิลลิลิตร) 

 13.7% เขาใจด ี

 47.1% เขาใจบาง 

 เข้าใจ

33%

ไม่เข้าใจ

67%

ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ํานม



8 
 

 37.25% ไมเขาใจ 

หวงโซตลาดและการตลาดน้ํานม 

 ผลผลิตน้ํานมดิบ 

สหกรณโคนมตา-สันทรายงามจํากัดไดรับน้ํานมดบิจากเกษตรกรทั้งหมดโดยประมาณ 6,867 กิโลกรัม/วันจาก

จํานวนน้ํานมดิบทัง้หมดที่ผลิตได 7,185 กิโลกรมัตอวัน(สวนตางของปริมาณน้ํานมดิบที่เกษตรกรผลิตไดและ

ปริมาณนํ้านมที่สหกรณไดรับคือ น้ํานมดิบที่เกษตรนํามาใชในฟารม เลี้ยงลูกโค งดสงเพราะมีปญหาเตานมอัก

สบหรือไมผานการตรวจยาปฏิชีวนะ) 

 “โดยเฉลี่ยประสทิธิภาพการผลิตน้ํานมดบิของโคนมอยูที่ 11.12 กิโลกรมั/ตัว/วัน” 

การใชอาหารโคนม พื้นที่ปลูก/การใชอาหารหยาบ 

 อาหารหยาบหลกัในฟารมที่ใชเลี้ยงแมโครีดนม คือ เปลือกขาวโพดซึ่งคิดเปน 61.11% อันดับ

รองลงมาคือ ตนขาวโพด(18.05%)และฟาง(6.94%) ตามลําดับ เกษตรมกีารใชหญาสดเปนอาหาร

หยาบในฟารมโดยรวม 13.88% ซึ่งสวนใหญจะใชหญารูซี่และเนเปยรเปนหลัก 

การบริการดานผสมเทียม 

 โดยสวนใหญเกษตรกรใชวิธีกรผสมเทียมเปนหลัก คิดเปน 94.12% มีเกษตรกรบางรายที่ใชทัง้การ

ผสมเทียมและผสมกบัพอโคซึง่คิดเปน 5.88%  

 โคนมในฟารมของเกษตรกรที่เปนสมาชิกของ สหกรณโคนมตา-สันทรายงามจํากัดไดรบับริการผสม

เทียม ฟรโีดยไมเสียคาบริการซึ่งทกุหนวยงานที่ใหบริการมีดงันี้ 

o 74.19% เจาหนาที่สหกรณ/ศูนยรับน้ํานมดิบ 

เข้าใจดี

14%

 เข้าใจบ้าง

48%

 ไม่เข้าใจ

38%

ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่ององคประกอบน้ํานม
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o 12.90%  เกษตรกรเอง(คนในฟารม) 

o 6.45%  เจาหนาที่รัฐ 

o 6.45%  อาสาปศสุัตว 

 

 

น้ําที่ใชในฟารมโคนม 

 แหลงน้ําที่เกษตรใชในฟารม 

o 51.66%  น้ําประปา 

o 25%  น้ําบอตื้น/สระน้ําในฟารม 

o 23.33%  น้ําบาดาล 

 

  

เจ้าหน้าที�สหกรณ์/

ศูนย์รับนํ�านมดิบ

74%

เกษตรกรเอง(คนใน

ฟาร์ม)

13%

เจ้าหน้าที�รัฐ

7%

อาสาปศุสัตว์

6%

หน่วยงานที�ให้บริการด้านการผสมเทยีม

นํ�าประปา, 51.

66%

นํ�าบ่อตื�น/สระ

นํ�าในฟาร์ม

, 25%
นํ�าบาดาล

, 23.33%
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ดานการดูแลสุขภาพและงานบรกิารสงเสริมการเลี้ยงโคนม 

 ในพื้นที่ของ สหกรณโคนมตา-สันทรายงามจํากัด สวนใหญเมื่อไดรับวัคซีนปองกันโรคจากเจาหนาที่

ปศุสัตวมาแลว เกษตรกรเปนผูฉีดวัคซีนเองทั้งหมด 100% ซึ่งในการฉีดวัคซีนจําเปนตองอาศัยความรู

และประสบการณในการปฏิบัต ิ

ในการฉีดวัคซีนการฉีดปองกันโรคปากและเทาเปอย สําหรบัโค กระบือ แพะ แกะ เปนวัคซีนไทปโอ 

เอ และเอเชียวันสเตรนทองถิ่น มีการผลิตแบบชนิดไทปเดียว (Monovalent) ชนิดรวม 2 ไทป (Bivalent) 

ชนิดรวม3 ไทป (Trivalent) ฉีดวัคซีนครั้งแรกตั้งแตอายุ 4 เดือนถึง 6 เดือน ฉีดครั้งที่ 2 หลังจากฉีดครั้งแรก 3 

- 4 สัปดาห และฉีดซ้ําทุก 6 เดือน 

วิธีการใช : กอนใชตองเขยาขวดใหวัคซีนเขากันดีทกุครั้ง ขนาดฉีด ตัวละ 2 มล.เขาใตผิวหนัง 

ความคุมโรค สัตวจะมีความคุมโรคหลังจากฉีดวัคซีน 3 - 4 สัปดาห และมีความคุมโรคอยูไดนาน 6 

เดือน  

การเกบ็รกัษา : เก็บในตูเย็นอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส หามเก็บในชองแชแข็ง 

ทางสหกรณและเจาหนาที่ภาครัฐควรมกีารจัดอบรมทบทวนชี้แนะวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองในโอกาสตอไป 

o ผูที่รกัษาโคของเกษตรกรเมื่อปวย โดยสวนใหญแลวเกษตรกรจะทําการรักษาเบื้องตนเอง ซึง่

เกษตรกรทีท่ําการรักษาดวยตนเองคิดเปน 88.2% ของเกษตรกรทั้งหมด หากอาการไมดีขึ้นหรือ

เปนๆหายๆ ขั้นตอไปกจ็ะตามเจาหนาที่ปศสุัตวและเจาหนาที่สหกรณ/ศูนยรบัน้ํานมดบิ มารักษา

ตามลําดับ  

 

การพัฒนาความรู การฝกอบรมและความตองการการบริการ 

จากการสอบถามขอมลูเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ความรู/ขอมลูที่เกษตรกรตองการทราบมากที่สุดคือ 

o ดานการจัดการฟารมซึง่คิดเปน 43.18%  

o ดานการรักษาโรคและการปองกนัโรค(26.13%),  

o ดานการจัดการตัวโคนม(19.31%)  

o ดานการปรับปรงุคุณภาพและผลผลิตน้ํานมดบิ(11.36%) 

  



11 
 

 ความรูที่เกษตรกรอยากไดรบัจากการอบรม/สมัมนามีดงันี ้

หัวขอ รายละเอียด 

 

 

 

การจัดการฟารม(43.18%) 

- การจัดการอาหาร 

- การปรับปรงุคอกรีด 

- การวางผงัฟารมอยางเหมาะสม 

- การดูแลรักษาเครื่องมอือุปกรณ 

- มาตรฐานฟารม 

- การผสมอาหารขน 

- อุปกรณและเทคโนโลย ี

 

 

 

การจัดการตัวโคนม(26.13%) 

- การผสมเทียม 

- น้ําเชื้อและการผสมพันธุ 

- การจัดการสุขภาพโค 

- การจบัสัด 

- การปรับปรงุพัฒนาสายพันธุ 

การจัดการโคผสมติดยาก 

 

น้ํานม(11.36%) 
- การรีดนม 

- การเพิม่คุณภาพน้ํานมดิบ 

- การเพิม่ปริมาณนํ้านมดบิ 

 

 

การรกัษาโรคและการปองกันโรค

(19.31%) 

- การรกัษาโรคเบื้องตน 

- ความรูเรื่องโรคในโคนมเบื้องตน 

- Aseptic technique (มีการสาธิต) 

- โรคและการปองกันโรค 

- โรคระบาดในปจจบุัน 

โรคเตานมอกัเสบ 
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ปญหาที่เกษตรกรคิดวาเปนปญหาหลกัของฟารม 

 ปญหาที่เกษตรกรคิดวาเปนปญหาหลกัของฟารม คือ ปญหาดานระบบสบืพันธุซึ่งคิดเปน 32.63% 

รองลงมาคือ ปญหาเรือ่งเตานมอักเสบ 15.79%, ขาดแคลนอาหาร 9.47%, ปญหาโรคติดตอ 7.36%, ปญหา

คุณภาพน้ํานมต่ํา 7.36%, ผลผลิตน้ํานมต่ํา 7.36%, ปญหาคุณภาพอาหาร 4.21%, ขาดแคลนแรงงาน 3.15% 

และปญหาคุณภาพของอาหารหยาบไมดี 2.10% ตามลําดับ 
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ภาพการปฏิบัติงาน 
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