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คํานํา 

 เน่ืองจากในปจจุบันอาชีพการเล้ียงโคนมถือเปนอาชีพที่สําคัญในฐานะผูผลิตแหลงโปรตีนคุณภาพสูง 

ในการจะเลี้ยงโคนมใหประสบความสําเรจ็ไดน้ัน มีหลากหลายองคประกอบหลายภาคสวนเขามาเกี่ยวของ ทั้ง

จากภาครัฐ และเอกชน ตัวเกษตรกรเองและสวนอื่น  ๆ 

ทั้งน้ีรายงานเลมน้ีเปนขอมูลที่ไดจากการลงพ้ืนที่ในฐานะตัวแทนจากภาครัฐ ในนามสํานักงานปศุสัตว

เขต 5 สังกัดกรมปศุสัตว โดย นางสาวพรรณิภา ใจนะเปยง นางสาวจุฑามาศ โตมะนิตย  และนางสาวชลธิชา 

ทองออน ไดทําการเก็บขอมูลในรูปแบบของแบบสอบถามจากเกษตรกรท่ีเล้ียงโคนมในพ้ืนที่อําเภอไชยปราการ

และอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมในสหกรณโคนมไชยปราการ ในชวงวันที่ 4 

กุมภาพันธ – 25 มีนาคม 2557 เพ่ือสํารวจขอมูลประชากรโคนม องคประกอบและขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

เล้ียงโคนม และสรุปปญหาหลัก  ๆเพ่ือเปนขอมูลใหทางสหกรณทราบในเบ้ืองตน  

หากมีขอผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ. ที่น้ีดวย 
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สหกรณโคนมไชยปราการ 

ขอมูลพื้นฐาน 

  สหกรณโคนมไชยปราการมีสมาชิกจํานวน  209 ราย เปนเกษตรกรในอําเภอไชยปราการ 197  ราย 

และ อําเภอฝาง  12 ราย มีสมาชิกในครัวเรือนทัง้หมด 833 คน ประกอบดวยเพศชาย 424 คน และเพศหญิง 

409 คน โดยสมาชิกสวนใหญมีอายุระหวาง 18 – 60 ป  รองลงมาคืออายุนอยกวา 18 ป และมากกวา 60 ป 

ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 

 

  เกษตรกรผูเล้ียงโคนมสวนใหญเริม่ตนเล้ียงโคนมดวยตนเอง (80%) และสวนหน่ึงรบัชวงสืบทอดมาจาก

บิดามารดา (20%) มีพ้ืนที่สําหรบัทําฟารมโคนมเฉล่ีย 19 ไร ตอฟารม เปนที่เล้ียงโคนมเฉล่ีย 3 ไร และสําหรับ

ปลูกอาหารหยาบเฉล่ีย 16 ไร ตอฟารม  ประมาณครึง่หน่ึง (49%) ของสมาชิกในครัวเรือนเปนผูทํางานในฟารม

โคนม และอีกครึง่หน่ึง (51%) ของสมาชิกในครัวเรือนไมไดทํางานในฟารม  โดยสัดสวนแรงงานที่ใชในฟารมโค

นมคิดเปนสมาชิกในครัวเรือน 47% และเปนลูกจาง 53% 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

สหกรณโคนมไชยปราการ
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ฟารมโคนมมาตรฐานในสหกรณโคนมไชยปราการ 

 สหกรณโคนมไชยปราการมีการปรบัเพ่ิมราคานมใหฟารมโคนมที่ผานมาตรฐานเพ่ิมจากราคาปกติ 70 

สตางค เกษตรกรสวนใหญจึงเรงปรับปรุงฟารมของตนใหผานมาตรฐานของกรมปศุสัตว ดังน้ันฟารมโคนมสวน

ใหญ (90%) จึงเปนฟารมที่ไดมาตรฐาน สวนฟารมทีเ่หลือ (10%) ก็พยายามปรบัปรุงฟารมของตนเพ่ือใหได

มาตรฐานฟารมเชนกัน 

การจัดการฟารม และผลผลิตนํ้านม 

สหกรณโคนมไชยปราการมีโคนมทัง้หมด 9885 ตัว ประกอบดวย แมโคใหนม 4316 ตัว โคสาว 

2404 ตัว โครุนเพศเมีย 1754 ตัว โคแหงนมต้ังทอง 739 ตัว โคแหงนมไมต้ังทอง 24 ตัว ลูกโคเพศเมีย 570 ตัว 

ลูกโคเพศผู 58 ตัว พอโค 4 ตัว และอื่นๆอีก 17 ตัว ซ่ึงคิดเปนสัดสวนดังแสดงในแผนภูมิที่ 2  

 
แมโคใหนมในสหกรณโคนมไชยปราการทัง้หมด 739 ตัว ผลิตนํ้านมดิบไดประมาณ 61 ตันตอวัน 

ใชในฟารมประมาณ 3.5 ตันตอวัน และสงนมใหสหกรณประมาณ 57.5 ตันตอวัน โดยแมโคใหนมเฉล่ีย 14.25 

กิโลกรัม ตอตัว ตอวัน  มีจํานวนเซลลโซมาติกเฉล่ีย 140,000 cell/ml ราคานํ้านมที่เกษตรกรขายใหสหกรณ

เฉล่ียอยูทีร่าคา 16.5 บาท ราคานมสูงสุดที่เคยไดรับคือ 16.7  บาท และราคานํ้านมตํ่าสุดทีเ่คยไดรับคือ 14.3 

บาท 

เกษตรกรมีประสบการณการเล้ียงโคนมเฉล่ีย 10 ป   สวนใหญ (88%) เขาใจเรื่องคุณภาพนํ้านมดิบ 

และมีการดูแลความสะอาดในการรีดนม  เกษตรกร 97% มีการจุมหัวนมดวยนํ้ายาฆาเช้ือหลังจากรีดนม  และ 

74% มีการจุมฆาเช้ือหัวรีดกอนนําไปรีดตัวใหม    

 

พอโค
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โคสาว

44%

อ่ืนๆ
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โครุนเพศเมีย
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โคแหงนมไมตั้งทอง

0%

โคแหงนมตั้งทอง

13%

ลูกโคเพศเมีย

10%

แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนโคนมในสหกรณโคนมไชยปราการ
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การใหอาหารโคนม 

 การใหอาหารขนในวัวรีดนม เกษตรกร 87% ใหอาหารทีมี่เปอรเซนตโปรตีนเทากันในวัวรีดนมทุกตัว 

สวนอีก 13% ใหอาหารขนทีมี่เปอรเซ็นตโปรตีนแตกตางกันสําหรับโครีดนมที่ใหปริมาณนํ้านมแตกตางกัน และ

ในเรื่องปรมิาณอาหารขน เกษตรกร 87% ใหปรมิาณแตกตางกันตามปริมาณนํ้านม สวนอกี 13% ใหอาหารขน

ปริมาณเทากันทกุตัว  อาหารหยาบที่เกษตรกรใชปรมิาณมากเปนอันดับหน่ึงคือ หญา ตนขาวโพด และเปลือก

ขาวโพด ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3  โดยอาหารหยาบที่เกษตรกรนิยมใชไดแก หญา ตนขาวโพด เปลือก

ขาวโพด ฟาง และอื่น  ๆดังแสดงในแผนภูมิที่ 4 

 

 

แหลงนํ้าที่ใชในฟารม 

แหลงนํ้าที่ใชในฟารมสวนใหญมาจากบอนํ้าต้ืนหรือสระนํ้าในฟารม (70%) รองลงมาคือนํ้าประปา 

(21%) แมนํ้าลําธาร (5%) และนํ้าบาดาล (4%) ตามลําดับ  
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงอาหารหยาบท่ีเกษตรกรใชมากเปนอันดับ 1 ในฟารม
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงชนิดของอาหารหยาบท่ีเกษตรกรนิยมใช

ในสหกรณโคนมไชยปราการ
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การบริการดานผสมเทียม การดแูลสุขภาพ และงานบริการสงเสริมการเลีย้งโคนม 

  การใหบริการดานผสมเทียมและการดูแลสุขภาพโคนมของสหกรณโคนมไชยปราการ เปนหนาที่ของ

เจาหนาที่ปศุสัตวและเจาหนาที่สหกรณ โดยจะมีการแบงเขตพ้ืนที่ใหเจาหนาที่แตละคนดูแลรบัผิดชอบ  การ

ผสมเทียมโคนมในฟารมสวนใหญเกษตรกรจะใชบริการจากเจาหนาทีป่ศุสัตว คิดเปน 49%  รองลงมาคือ

เจาหนาที่สหกรณ 28%  สัตวแพทยเอกชน 15% เกษตรกรเอง 6%  และอาสาปศุสัตว 2% ตามลําดับ 

คาบริการผสมเทียมเฉล่ีย 68 บาท โดยเจาหนาทีป่ศุสัตว,เจาหนาที่สหกรณและอาสาปศุสัตวคิดคาบริการครั้งละ 

50 บาท ไมคิดราคานํ้าเช้ือ สวนสัตวแพทยเอกชนคิดคาบริการ 50-60 บาท และมีคานํ้าเช้ือ 150-250 บาท 

แลวแตชนิดของนํ้าเช้ือ  

  การฉีดวัคซีนโคนมในอําเภอไชยปราการจะมีเจาหนาทีป่ศุสัตวและเจาหนาทีส่หกรณรวมกันใหบริการ

โดยเจาหนาที่จะเขาฟารมตามแผนการเย่ียมฟารมของหนวยผสมเทียมเวียนไปจนครบทุกฟารม การเย่ียมฟารม

จนครบทุกฟารมหน่ึงรอบใชเวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง ทําใหฟารมหน่ึงๆจะมีเจาหนาที่เขามาบรกิารประมาณ

ทุก 1 เดือนครึ่ง ซ่ึงจะทําการฉีดวัคซีน และตรวจเช็คขอมูลการผสมเทียม ตรวจการต้ังทอง และทําประวัติโคเกิด

ใหม  สวนสมาชิกสหกรณโคนมไชยปราการที่อยูในเขตอําเภอฝาง การฉีดวัคซีนจะเปนหนาที่ของเจาหนาที่ปศุ

สัตวและอาสาปสุสัตวอําเภอฝาง โดยสัดสวนการใชบริการฉีดวัคซีนของสมาชิกสหกรณโคนมไชยปราการเปน

ดังน้ี เจาหนาที่รัฐ 94%  เกษตรกรฉีดเอง 4%  เจาหนาทีส่หกรณ 1.5%  และอาสาปศุสัตว 0.5% ตามลําดับ 

 ในกรณีที่มีวัวปวยเกษตรกร 47% เลือกทีจ่ะรักษาเองเปนอนัดับแรก และอีก 53% เลือกที่จะใชบริการ

จากเจาหนาที่ทันททีี่ทราบวาวัวปวย โดยเลือกใชบริการจากเจาหนาที่ปศุสัตว 46% เจาหนาทีส่หกรณ 37% 

สัตวแพทยเอกชน 16% และอาสาปศุสัตว 1% ตามลําดับ 

การพัฒนาความรู การฝกอบรมและความตองการการบรกิาร 

 ความรูเกี่ยวกับการเล้ียงโคนมทีเ่กษตรกรไดรบัสวนใหญมาจากเจาหนาทีส่หกรณ (41%) ซ่ึงอยูใน

รูปแบบของการจัดอบรม และการสอบถามความรูจากเจาหนาที่สหกรณ  รองลงมาคือไดรับความรูจากเจาหนาที่

ปศุสัตว (23%) เพ่ือนบาน (12%) ศึกษาดวยตนเอง (12%) ความรูจากญาติ (3%) จากมหาวิทยาลัย (4%) สัตว

แพทยเอกชน (2%) และอื่น  ๆ(3%)  
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 จากการสอบถามขอมูลเกษตรกร เรื่องทีเ่กษตรกรสนใจอยากไดรับความรูเพ่ิมเติมมีดังตอไปน้ี โดยแสดง

ในแผนภูมิที ่5 

 

1.  เรื่องอาหาร (28%) เน่ืองจากอาหารขนมีราคาสูงข้ึนเรื่อย เๆกษตรกรจึงตองการทราบเกีย่วกับการ

ผสมอาหารขน สูตรอาหารขนทีเ่กษตรกรสามารถผสมเองไดเพ่ือลดตนทุนคาอาหาร สัดสวนและปริมาณอาหาร

ขนอาหารหยาบทีเ่หมาะสมทีจ่ะทําใหไดผลผลิตนํ้านมสูงในราคาประหยัดทีสุ่ด อาหารหยาบคุณภาพดี การ

ทําอาหารหยาบหมักและพันธุหญาใหม  ๆ

2.  การดูแลรักษาสุขภาพโคนม (18%) ไดแก การดูแลใหวัวมีสุขภาพดี แข็งแรง ไมเจ็บปวย การดูแลตัด

แตงกีบ วิธีสังเกตุอาการวัวปวย และการรักษาเบ้ืองตน รวมถึงการใชยาในโค เพ่ือเกษตรกรจะสามารถดูแลและ

รักษาเองในเบ้ืองตนไดอยางถูกตอง 

3.  เรื่องโรค (14%) ตองการความรูเกี่ยวกบัโรคตางๆทีพ่บบอยในวัวนม เชน เตานมอักเสบ กีบอกัเสบ 

และโรคใหมๆในวัวนม ในดานสาเหตุการเกิดโรค การรักษาและการปองกันโรค 

4.  การจัดการฟารม (12%) เกี่ยวกับความรูเบ้ืองตนในการเล้ียงโคนม การบํารุงรักษาเครือ่งรีดนม การ

จัดการฟารมเพ่ือลดตนทุนและใหผลผลิตนํ้านมปริมาณสูงข้ึน 

5.  ดานระบบสืบพันธุ (12%) เกษตรกรจํานวนหน่ึงมีปญหาเรื่องการผสมติดยากจึงตองการคําแนะนํา

ดานการดูแลระบบสืบพันธุในวัว การสังเกตอาการเปดสัด การจับสัดที่ถูกตอง และการสังเกตการกลับสัดในวัว 

เพ่ือจะไดเพ่ิมอัตราการผสมติดในฟารม วิธีการปองกันไมใหเกิดรกคาง การทําคลอดวัวนม และอยากฝกอบรม

ผสมเทียมเพ่ือจะไดผสมเทียมวัวในฟารมไดเอง  

6.  การเพ่ิมผลผลิต (8%) อยากไดวิทยาการใหมๆในการเพ่ิมคุณภาพและปรมิาณนํ้านม วิธีการทําใหผล

ผลิตนํ้านมตอตัวสูงข้ึน 

7.  คุณภาพนํ้านม (4%) การวิเคราะหและแปลผลคุณภาพนํ้านม องคประกอบนํ้านม และวิธีการทําให

นมมีคุณภาพดี 

8.  การปรบัปรุงพันธุ (3%) ใหไดโคพันธุดี และใหเกิดลูกเพศเมีย 
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แผนภูมิท่ี 5 แสดงเรื่องที่เกษตรกรสนใจอยากไดรับความรูเพิ่มเติม 
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9.  ศึกษาดูงานฟารมตัวอยาง (1%) เพ่ือเรียนรูกระบวนการคิด การปฏิบัติงาน ในฟารมที่มี

ประสิทธิภาพสูง เพ่ือจะไดนํามาปรับใชในฟารมของตนเอง  

ปญหาและอุปสรรคในฟารมโคนม 

 ปญหาในฟารมโคนมของเกษตรกรที่พบมากเปนอันดับ 1 คือ ปญหาขาดแคลนอาหารหยาบ (24%) 

อันดับที่ 2 ปญหาระบบสืบพันธุ (19%) และปญหาเตานมอกัเสบ (19%) อันดับที่ 3 คือ ปญหาขาดแคลน

แรงงาน (15%) อันดับที่ 4 คือ ปญหาเรื่องตนทุนสูงและเกษตรกรขาดแคลนเงินทุน (9%) อันดับที่ 5 คือ ปญหา

เรื่องอาหารหยาบคุณภาพไมดี (3%) ผลผลิตนํ้านมตํ่า (3%) ปญหาการเจ็บปวย (3%) เชนการเจ็บกีบ อาการ

ปวยหลังคลอด อันดับที่ 6 คือ ปญหาคุณภาพนํ้านมตํ่า (2%)  และการจัดการที่ไมดีในฟารม (2%) เชนไม

สามารถทําใหพ้ืนคอกแหงสะอาดไดในฤดูฝน  อันดับที่ 7 คือ ปญหาพ้ืนที่ไมเพียงพอ (1%) 

ขอเสนอแนะ 

1. เพ่ิมงานบริการดูแลสุขภาพโคและผสมเทียม ใหเพียงพอตอความตองการของสมาชิก 

2. เพ่ิมการจัดการการใชเวชภัณฑในฟารมของสมาชิก เพ่ือควบคุมและติดตามการใชเวชภัณฑใหเปนไป

อยางถูกตอง 

3. ใหความรูการจัดการดานอาหารโคนมแกเกษตรกร  

4. สงเสริมการจัดการอาหารหยาบใหมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพดีคงที่ 

5. สงเสริมดานการเพ่ิมผลผลิตตอตัว 

 


