ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมสหกรณโคนมการเกษตรไชยปราการ
ระหวางวันที่ 4 กุมภาพันธ – 25 มีนาคม 2557

โดย
หนวยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม-ไชยปราการ
(Herd Health Unit : HHU – ไชยปราการ)

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานปศุสัตวเขต 5
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คํานํา
เนื่องจากในปจจุบันอาชีพการเลี้ยงโคนมถือเปนอาชีพที่สําคัญในฐานะผูผ ลิตแหลงโปรตีนคุณภาพสูง
ในการจะเลี้ยงโคนมใหประสบความสําเร็จไดนั้น มีหลากหลายองคประกอบหลายภาคสวนเขามาเกี่ยวของ ทั้ง
จากภาครัฐ และเอกชน ตัวเกษตรกรเองและสวนอื่น ๆ
ทั้งนี้รายงานเลมนี้เปนขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ในฐานะตัวแทนจากภาครัฐ ในนามสํานักงานปศุสัตว
เขต 5 สังกัดกรมปศุสัตว โดย นางสาวพรรณิภา ใจนะเปยง นางสาวจุฑามาศ โตมะนิตย และนางสาวชลธิชา
ทองออน ไดทําการเก็บขอมูลในรูปแบบของแบบสอบถามจากเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมในพื้นที่อําเภอไชยปราการ
และอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ของเกษตรกรผูเ ลี้ยงโคนมในสหกรณโคนมไชยปราการ ในชวงวันที่ 4
กุมภาพันธ – 25 มีนาคม 2557 เพื่อสํารวจขอมูลประชากรโคนม องคประกอบและขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
เลี้ยงโคนม และสรุปปญหาหลักๆ เพื่อเปนขอมูลใหทางสหกรณทราบในเบื้องตน
หากมีขอผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ. ที่นี้ดวย

คณะผูจัดทํา

สารบัญ
เรื่อง

หนา

ขอมูลพื้นฐาน

1

ฟารมโคนมมาตรฐานในสหกรณโคนมไชยปราการ

2

การจัดการฟารม และผลผลิตน้ํานม

2

การใหอาหารโคนม

3

แหลงน้ําที่ใชในฟารม

3

การบริการดานผสมเทียม การดูแลสุขภาพ และงานบริการสงเสริมการเลี้ยงโคนม

4

การพัฒนาความรู การฝกอบรมและความตองการการบริการ

4

ปญหาและอุปสรรคในฟารมโคนม

6

ขอเสนอแนะ

6

สารบัญแผนภูมิ

เรื่อง

หนา

แผนภูมิที่ 1 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผูเ ลี้ยงโคนม สหกรณโคนมไชยปราการ

1

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนโคนมในสหกรณโคนมไชยปราการ

2

แผนภูมิที่ 3 แสดงอาหารหยาบทีเ่ กษตรกรใชมากเปนอันดับ 1 ในฟารม

3

แผนภูมิที่ 4 แสดงชนิดของอาหารหยาบทีเ่ กษตรกรนิยมใชในสหกรณโคนมไชยปราการ

3

แผนภูมิที่ 5 แสดงเรื่องที่เกษตรกรสนใจอยากไดรบั ความรูเพิ่มเติม
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1

สหกรณโคนมไชยปราการ
ขอมูลพื้นฐาน
สหกรณโคนมไชยปราการมีสมาชิกจํานวน 209 ราย เปนเกษตรกรในอําเภอไชยปราการ 197 ราย
และ อําเภอฝาง 12 ราย มีสมาชิกในครัวเรือนทัง้ หมด 833 คน ประกอบดวยเพศชาย 424 คน และเพศหญิง
409 คน โดยสมาชิกสวนใหญมีอายุระหวาง 18 – 60 ป รองลงมาคืออายุนอยกวา 18 ป และมากกวา 60 ป
ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 1
แผนภูมิที่ 1 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
สหกรณโคนมไชยปราการ
หญิง < 18
9%

ชาย < 18
11%

หญิง 18-60
33%

ชาย 18-60
34%

หญิง > 60
6%

ชาย > 60
7%

เกษตรกรผูเ ลี้ยงโคนมสวนใหญเริม่ ตนเลี้ยงโคนมดวยตนเอง (80%) และสวนหนึ่งรับชวงสืบทอดมาจาก
บิดามารดา (20%) มีพื้นที่สําหรับทําฟารมโคนมเฉลี่ย 19 ไร ตอฟารม เปนที่เลี้ยงโคนมเฉลี่ย 3 ไร และสําหรับ
ปลูกอาหารหยาบเฉลี่ย 16 ไร ตอฟารม ประมาณครึง่ หนึง่ (49%) ของสมาชิกในครัวเรือนเปนผูทํางานในฟารม
โคนม และอีกครึง่ หนึง่ (51%) ของสมาชิกในครัวเรือนไมไดทํางานในฟารม โดยสัดสวนแรงงานที่ใชในฟารมโค
นมคิดเปนสมาชิกในครัวเรือน 47% และเปนลูกจาง 53%
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ฟารมโคนมมาตรฐานในสหกรณโคนมไชยปราการ
สหกรณโคนมไชยปราการมีการปรับเพิม่ ราคานมใหฟารมโคนมที่ผานมาตรฐานเพิ่มจากราคาปกติ 70
สตางค เกษตรกรสวนใหญจึงเรงปรับปรุงฟารมของตนใหผานมาตรฐานของกรมปศุสัตว ดังนั้นฟารมโคนมสวน
ใหญ (90%) จึงเปนฟารมที่ไดมาตรฐาน สวนฟารมทีเ่ หลือ (10%) ก็พยายามปรับปรุงฟารมของตนเพือ่ ใหได
มาตรฐานฟารมเชนกัน
การจัดการฟารม และผลผลิตน้ํานม
สหกรณโคนมไชยปราการมีโคนมทัง้ หมด 9885 ตัว ประกอบดวย แมโคใหนม 4316 ตัว โคสาว
2404 ตัว โครุนเพศเมีย 1754 ตัว โคแหงนมตั้งทอง 739 ตัว โคแหงนมไมตั้งทอง 24 ตัว ลูกโคเพศเมีย 570 ตัว
ลูกโคเพศผู 58 ตัว พอโค 4 ตัว และอื่นๆอีก 17 ตัว ซึ่งคิดเปนสัดสวนดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนโคนมในสหกรณโคนมไชยปราการ
ลูกโคเพศเมีย
10%

พอโค
0%

โคแหงนมตั้งทอง
13%

โคสาว
44%

โคแหงนมไมตั้งทอง
0%

โครุนเพศเมีย
32%

อื่นๆ
0%

แมโคใหนมในสหกรณโคนมไชยปราการทัง้ หมด 739 ตัว ผลิตน้ํานมดิบไดประมาณ 61 ตันตอวัน
ใชในฟารมประมาณ 3.5 ตันตอวัน และสงนมใหสหกรณประมาณ 57.5 ตันตอวัน โดยแมโคใหนมเฉลี่ย 14.25
กิโลกรัม ตอตัว ตอวัน มีจํานวนเซลลโซมาติกเฉลี่ย 140,000 cell/ml ราคาน้ํานมที่เกษตรกรขายใหสหกรณ
เฉลี่ยอยูทรี่ าคา 16.5 บาท ราคานมสูงสุดที่เคยไดรับคือ 16.7 บาท และราคาน้ํานมต่ําสุดทีเ่ คยไดรับคือ 14.3
บาท
เกษตรกรมีประสบการณการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 10 ป สวนใหญ (88%) เขาใจเรื่องคุณภาพน้ํานมดิบ
และมีการดูแลความสะอาดในการรีดนม เกษตรกร 97% มีการจุม หัวนมดวยน้ํายาฆาเชื้อหลังจากรีดนม และ
74% มีการจุมฆาเชื้อหัวรีดกอนนําไปรีดตัวใหม
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การใหอาหารโคนม
การใหอาหารขนในวัวรีดนม เกษตรกร 87% ใหอาหารทีม่ ีเปอรเซนตโปรตีนเทากันในวัวรีดนมทุกตัว
สวนอีก 13% ใหอาหารขนทีม่ ีเปอรเซ็นตโปรตีนแตกตางกันสําหรับโครีดนมที่ใหปริมาณน้ํานมแตกตางกัน และ
ในเรื่องปริมาณอาหารขน เกษตรกร 87% ใหปริมาณแตกตางกันตามปริมาณน้ํานม สวนอีก 13% ใหอาหารขน
ปริมาณเทากันทุกตัว อาหารหยาบที่เกษตรกรใชปริมาณมากเปนอันดับหนึง่ คือ หญา ตนขาวโพด และเปลือก
ขาวโพด ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 โดยอาหารหยาบที่เกษตรกรนิยมใชไดแก หญา ตนขาวโพด เปลือก
ขาวโพด ฟาง และอื่นๆ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4
แผนภูมิที่ 3 แสดงอาหารหยาบที่เกษตรกรใชมากเปนอันดับ 1 ในฟารม
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แผนภูมิที่ 4 แสดงชนิดของอาหารหยาบที่เกษตรกรนิยมใช
ในสหกรณโคนมไชยปราการ
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

40%
21%

19%
13%
7%

ตนขาวโพด

เปลือกขาวโพด

หญา

ฟาง

อื่นๆ

แหลงน้ําที่ใชในฟารม
แหลงน้ําที่ใชในฟารมสวนใหญมาจากบอน้ําตื้นหรือสระน้ําในฟารม (70%) รองลงมาคือน้ําประปา
(21%) แมน้ําลําธาร (5%) และน้ําบาดาล (4%) ตามลําดับ
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การบริการดานผสมเทียม การดูแลสุขภาพ และงานบริการสงเสริมการเลีย้ งโคนม
การใหบริการดานผสมเทียมและการดูแลสุขภาพโคนมของสหกรณโคนมไชยปราการ เปนหนาที่ของ
เจาหนาที่ปศุสัตวและเจาหนาที่สหกรณ โดยจะมีการแบงเขตพื้นที่ใหเจาหนาที่แตละคนดูแลรับผิดชอบ การ
ผสมเทียมโคนมในฟารมสวนใหญเกษตรกรจะใชบริการจากเจาหนาทีป่ ศุสัตว คิดเปน 49% รองลงมาคือ
เจาหนาที่สหกรณ 28% สัตวแพทยเอกชน 15% เกษตรกรเอง 6% และอาสาปศุสัตว 2% ตามลําดับ
คาบริการผสมเทียมเฉลี่ย 68 บาท โดยเจาหนาทีป่ ศุสัตว,เจาหนาที่สหกรณและอาสาปศุสัตวคิดคาบริการครั้งละ
50 บาท ไมคิดราคาน้ําเชื้อ สวนสัตวแพทยเอกชนคิดคาบริการ 50-60 บาท และมีคาน้ําเชื้อ 150-250 บาท
แลวแตชนิดของน้ําเชื้อ
การฉีดวัคซีนโคนมในอําเภอไชยปราการจะมีเจาหนาทีป่ ศุสตั วและเจาหนาทีส่ หกรณรวมกันใหบริการ
โดยเจาหนาที่จะเขาฟารมตามแผนการเยี่ยมฟารมของหนวยผสมเทียมเวียนไปจนครบทุกฟารม การเยี่ยมฟารม
จนครบทุกฟารมหนึ่งรอบใชเวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง ทําใหฟารมหนึง่ ๆจะมีเจาหนาที่เขามาบริการประมาณ
ทุก 1 เดือนครึ่ง ซึ่งจะทําการฉีดวัคซีน และตรวจเช็คขอมูลการผสมเทียม ตรวจการตัง้ ทอง และทําประวัติโคเกิด
ใหม สวนสมาชิกสหกรณโคนมไชยปราการที่อยูในเขตอําเภอฝาง การฉีดวัคซีนจะเปนหนาที่ของเจาหนาที่ปศุ
สัตวและอาสาปสุสัตวอําเภอฝาง โดยสัดสวนการใชบริการฉีดวัคซีนของสมาชิกสหกรณโคนมไชยปราการเปน
ดังนี้ เจาหนาที่รัฐ 94% เกษตรกรฉีดเอง 4% เจาหนาทีส่ หกรณ 1.5% และอาสาปศุสัตว 0.5% ตามลําดับ
ในกรณีที่มีวัวปวยเกษตรกร 47% เลือกทีจ่ ะรักษาเองเปนอันดับแรก และอีก 53% เลือกที่จะใชบริการ
จากเจาหนาที่ทันทีที่ทราบวาวัวปวย โดยเลือกใชบริการจากเจาหนาที่ปศุสัตว 46% เจาหนาทีส่ หกรณ 37%
สัตวแพทยเอกชน 16% และอาสาปศุสัตว 1% ตามลําดับ
การพัฒนาความรู การฝกอบรมและความตองการการบริการ
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมทีเ่ กษตรกรไดรบั สวนใหญมาจากเจาหนาทีส่ หกรณ (41%) ซึ่งอยูใน
รูปแบบของการจัดอบรม และการสอบถามความรูจากเจาหนาที่สหกรณ รองลงมาคือไดรับความรูจากเจาหนาที่
ปศุสัตว (23%) เพื่อนบาน (12%) ศึกษาดวยตนเอง (12%) ความรูจากญาติ (3%) จากมหาวิทยาลัย (4%) สัตว
แพทยเอกชน (2%) และอื่นๆ (3%)
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จากการสอบถามขอมูลเกษตรกร เรื่องทีเ่ กษตรกรสนใจอยากไดรับความรูเ พิ่มเติมมีดงั ตอไปนี้ โดยแสดง
ในแผนภูมิที่ 5
แผนภูมิที่ 5 แสดงเรื่องที่เกษตรกรสนใจอยากไดรับความรูเพิ่มเติม
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ระบบสืบพันธุ

การจัดการฟารม

อาหาร

การดูแลสุขภาพ

คุณภาพน้ํานม

การเพิ่มผลผลิต

โรค

1. เรื่องอาหาร (28%) เนื่องจากอาหารขนมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเกษตรกรจึงตองการทราบเกีย่ วกับการ
ผสมอาหารขน สูตรอาหารขนทีเ่ กษตรกรสามารถผสมเองไดเพื่อลดตนทุนคาอาหาร สัดสวนและปริมาณอาหาร
ขนอาหารหยาบทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะทําใหไดผลผลิตน้ํานมสูงในราคาประหยัดทีส่ ุด อาหารหยาบคุณภาพดี การ
ทําอาหารหยาบหมักและพันธุห ญาใหมๆ
2. การดูแลรักษาสุขภาพโคนม (18%) ไดแก การดูแลใหวัวมีสุขภาพดี แข็งแรง ไมเจ็บปวย การดูแลตัด
แตงกีบ วิธีสังเกตุอาการวัวปวย และการรักษาเบือ้ งตน รวมถึงการใชยาในโค เพื่อเกษตรกรจะสามารถดูแลและ
รักษาเองในเบือ้ งตนไดอยางถูกตอง
3. เรื่องโรค (14%) ตองการความรูเกี่ยวกับโรคตางๆทีพ่ บบอยในวัวนม เชน เตานมอักเสบ กีบอักเสบ
และโรคใหมๆในวัวนม ในดานสาเหตุการเกิดโรค การรักษาและการปองกันโรค
4. การจัดการฟารม (12%) เกี่ยวกับความรูเ บื้องตนในการเลี้ยงโคนม การบํารุงรักษาเครือ่ งรีดนม การ
จัดการฟารมเพื่อลดตนทุนและใหผลผลิตน้ํานมปริมาณสูงขึน้
5. ดานระบบสืบพันธุ (12%) เกษตรกรจํานวนหนึ่งมีปญ
 หาเรื่องการผสมติดยากจึงตองการคําแนะนํา
ดานการดูแลระบบสืบพันธุในวัว การสังเกตอาการเปดสัด การจับสัดที่ถูกตอง และการสังเกตการกลับสัดในวัว
เพื่อจะไดเพิ่มอัตราการผสมติดในฟารม วิธีการปองกันไมใหเกิดรกคาง การทําคลอดวัวนม และอยากฝกอบรม
ผสมเทียมเพือ่ จะไดผสมเทียมวัวในฟารมไดเอง
6. การเพิ่มผลผลิต (8%) อยากไดวิทยาการใหมๆในการเพิม่ คุณภาพและปริมาณน้ํานม วิธีการทําใหผล
ผลิตน้ํานมตอตัวสูงขึ้น
7. คุณภาพน้ํานม (4%) การวิเคราะหและแปลผลคุณภาพน้ํานม องคประกอบน้ํานม และวิธีการทําให
นมมีคุณภาพดี
8. การปรับปรุงพันธุ (3%) ใหไดโคพันธุดี และใหเกิดลูกเพศเมีย
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9. ศึกษาดูงานฟารมตัวอยาง (1%) เพื่อเรียนรูกระบวนการคิด การปฏิบัติงาน ในฟารมที่มี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อจะไดนํามาปรับใชในฟารมของตนเอง
ปญหาและอุปสรรคในฟารมโคนม
ปญหาในฟารมโคนมของเกษตรกรที่พบมากเปนอันดับ 1 คือ ปญหาขาดแคลนอาหารหยาบ (24%)
อันดับที่ 2 ปญหาระบบสืบพันธุ (19%) และปญหาเตานมอักเสบ (19%) อันดับที่ 3 คือ ปญหาขาดแคลน
แรงงาน (15%) อันดับที่ 4 คือ ปญหาเรื่องตนทุนสูงและเกษตรกรขาดแคลนเงินทุน (9%) อันดับที่ 5 คือ ปญหา
เรื่องอาหารหยาบคุณภาพไมดี (3%) ผลผลิตน้ํานมต่ํา (3%) ปญหาการเจ็บปวย (3%) เชนการเจ็บกีบ อาการ
ปวยหลังคลอด อันดับที่ 6 คือ ปญหาคุณภาพน้ํานมต่ํา (2%) และการจัดการที่ไมดีในฟารม (2%) เชนไม
สามารถทําใหพื้นคอกแหงสะอาดไดในฤดูฝน อันดับที่ 7 คือ ปญหาพื้นที่ไมเพียงพอ (1%)
ขอเสนอแนะ
1. เพิ่มงานบริการดูแลสุขภาพโคและผสมเทียม ใหเพียงพอตอความตองการของสมาชิก
2. เพิ่มการจัดการการใชเวชภัณฑในฟารมของสมาชิก เพื่อควบคุมและติดตามการใชเวชภัณฑใหเปนไป
อยางถูกตอง
3. ใหความรูการจัดการดานอาหารโคนมแกเกษตรกร
4. สงเสริมการจัดการอาหารหยาบใหมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพดีคงที่
5. สงเสริมดานการเพิ่มผลผลิตตอตัว

