ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมสหกรณโคนมฝาง
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 ไดทําการเก็บขอมูลในรูปแบบของแบบสอบถามจากเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมในพื้นที่อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในสหกรณโคนมฝาง ในชวงวันที่ 4 กุมภาพันธ – 25 มีนาคม 2557 เพื่อ
สํารวจขอมูลประชากรโคนม องคประกอบและขอมูลที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนม และสรุปปญหาหลักๆ เพื่อ
เปนขอมูลใหทางสหกรณทราบในเบื้องตน
หากมีขอผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ. ที่นี้ดวย

คณะผูจัดทํา

สารบัญ
เรื่อง

หนา

ขอมูลพื้นฐาน

1

ฟารมโคนมมาตรฐานในสหกรณโคนมฝาง

1

การจัดการฟารม และผลผลิตน้ํานม

2

การใหอาหารโคนม

3

แหลงน้ําที่ใชในฟารม

4

การบริการดานผสมเทียม การดูแลสุขภาพ และงานบริการสงเสริมการเลี้ยงโคนม

4

การพัฒนาความรู การฝกอบรมและความตองการการบริการ

4

ปญหาและอุปสรรคในฟารมโคนม

5

ขอเสนอแนะ

5

สารบัญแผนภูมิ

เรื่อง

หนา

แผนภูมิที่ 1 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผูเ ลี้ยงโคนม สหกรณโคนมฝาง

1

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนโคนมในสหกรณโคนมฝาง

2

แผนภูมิที่ 3 แสดงอาหารหยาบทีเ่ กษตรกรใชมากเปนอันดับ 1 ในฟารม

3

แผนภูมิที่ 4 แสดงชนิดของอาหารหยาบทีเ่ กษตรกรนิยมใชในสหกรณโคนมฝาง

3

1

สหกรณโคนมฝาง
ขอมูลพื้นฐาน
สหกรณโคนมฝางมีสมาชิกจํานวน 5 ราย โดยทั้งหมดเปนเกษตรกรในพื้นที่อําเภอฝาง มีสมาชิกใน
ครัวเรือนทั้งหมด 23 คน ประกอบดวยเพศชาย 10 คน และเพศหญิง 13 คน โดยสมาชิกสวนใหญมีอายุระหวาง
18 – 60 ป รองลงมาคืออายุนอยกวา 18 ป และมากกวา 60 ป ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมสหกรณโคนมฝาง
หญิง < 18
13%

ชาย < 18
5%

ชาย 18-60
39%

หญิง > 60
6%
หญิง > 60
4%

เกษตรกรผูเ ลี้ยงโคนมสวนใหญเริม่ ตนเลี้ยงโคนมดวยตนเอง(60%) และสวนหนึง่ รับชวงสืบทอดมาจาก
บิดามารดา(40%) มีพื้นทีส่ ําหรับทําฟารมโคนมเฉลี่ย 5.6 ไร ตอฟารม เปนที่เลี้ยงโคนมเฉลี่ย 2.1 ไร และสําหรับ
ปลูกอาหารหยาบเฉลี่ย 5.8 ไร ตอฟารม ประมาณครึง่ หนึง่ (52%)ของสมาชิกในครัวเรือนเปนผูทํางานในฟารม
โคนม และอีกครึง่ หนึง่ (48%)ของสมาชิกในครัวเรือนไมไดทาํ งานในฟารม โดยสัดสวนแรงงานที่ใชในฟารมโคนม
คิดเปนสมาชิกในครัวเรือน 57% และเปนลูกจาง 43%
ฟารมโคนมมาตรฐานในสหกรณโคนมฝาง
สหกรณโคนมฝางไมมกี ารนํามาตรฐานฟารมมาปรับเพิม่ ราคาน้ํานม การปรับปรุงฟารมเพื่อใหผาน
มาตรฐานจึงเปนไปไดชา เนื่องจากเกษตรกรไมเห็นความสําคัญในการเรงปรับปรุงฟารมของตนใหผานมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว ดังนั้นฟารมโคนมทั้งหมดในสหกรณโคนมฝางจึงเปนฟารมที่ยังไมผานมาตรฐานฟารม
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การจัดการฟารม และผลผลิตน้ํานม
สหกรณโคนมฝางมีโคนมทั้งหมด 212 ตัว ประกอบดวย แมโคใหนม 66 ตัว โคสาว 45 ตัว โครุน
เพศเมีย 40 ตัว โคแหงนมตั้งทอง 18 ตัว โคแหงนมไมตั้งทอง 2 ตัว ลูกโคเพศเมีย 16 ตัว และลูกโคเพศผู 25 ตัว
ซึ่งคิดเปนสัดสวนดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนโคนมในสหกรณโคนมฝาง
ลูกโคเพศเมีย
13%
โคสาว
37%

โคแหงนมตั้งทอง
15%
โคแหงนมไมตั้งทอง
2%

โครุนเพศเมีย
33%

แมโคใหนมในสหกรณโคนมไชยปราการทัง้ หมด 66 ตัว ผลิตน้ํานมดิบไดประมาณ 1049 กิโลกรัม
ตอวัน ใชในฟารมประมาณ 94 กิโลกรัมตอวัน และสงนมใหสหกรณประมาณ 955 กิโลกรัมตอวัน โดยแมโคให
นมเฉลี่ย 15.8 กิโลกรัม ตอตัว ตอวัน มีจํานวนเซลลโซมาติกเฉลี่ย 6,5000 cell/ml ราคาน้ํานมที่เกษตรกรขาย
ใหสหกรณคือราคา 16 บาท และสหกรณไมมีระบบปรับราคาตามคุณภาพน้ํานม
เกษตรกรมีประสบการณการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 9.8 ป สวนใหญ (60%) เขาใจเรื่องคุณภาพน้ํานมดิบ
และมีการดูแลความสะอาดในการรีดนม เกษตรกรทุกฟารมมีการจุมหัวนมหลังจากรีดนม และ 60% มีการจุม
หัวรีดกอนรีดตัวใหม
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การใหอาหารโคนม
การใหอาหารขนในวัวรีดนม เกษตรกร 80% ใหอาหารทีม่ ีเปอรเซนตโปรตีนเทากันในวัวรีดนมทุกตัว
สวนอีก 20% ใหอาหารขนทีม่ ีเปอรเซ็นตโปรตีนแตกตางกันสําหรับโครีดนมที่ใหปริมาณน้ํานมแตกตางกัน และ
ในเรื่องปริมาณอาหารขน เกษตรกร 40% ใหปริมาณแตกตางกันตามปริมาณน้ํานม สวนอีก 60% ใหอาหารขน
ปริมาณเทากันทุกตัว อาหารหยาบที่เกษตรกรใชปริมาณมากเปนอันดับหนึง่ คือ หญาเนเปยร รองลงมาคือตน
ขาวโพด ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 โดยอาหารหยาบทีเ่ กษตรกรนิยมใชไดแก หญา ฟางขาว เถามันเทศ ตน
ขาวโพด และตนกลวย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4
แผนภูมิที่ 3 แสดงอาหารหยาบที่เกษตรกรใชมากเปนอันดับ 1 ในฟารม

ตนขาวโพด
40%
หญาเนเปยร
60%

แผนภูมิที่ 4 แสดงชนิดของอาหารหยาบที่เกษตรกรนิยมใชในสหกรณโคนมฝาง
6
29%
5
24%

23%

4
18%
3
2
6%
1
0

ฟางขาว

ตนขาวโพด

หญา

ตนกลวย

เถามันเทศ

4

แหลงน้ําที่ใชในฟารม
แหลงน้ําที่ใชในฟารมมาจากบอน้ําตื้นหรือสระน้ําในฟารม 40% น้ําประปาภูเขา 40% และน้ํา
บาดาล 20% ตามลําดับ
การบริการดานผสมเทียม การดูแลสุขภาพ และงานบริการสงเสริมการเลีย้ งโคนม
การใหบริการดานผสมเทียมและการดูแลสุขภาพโคนมของสหกรณโคนมฝาง อยูในความดูแลของ
เจาหนาที่ปศุสัตวและอาสาปศุสัตว การผสมเทียมโคนมในฟารมสวนใหญเกษตรกรจะใชบริการจากเจาหนาทีป่ ศุ
สัตว (80%) รองลงมาคืออาสาปศุสัตว (20%) โดยจะคิดคาบริการครั้งละ 100 บาท หากผสมไมติดใน 3 ครั้ง
ครั้งตอไปผสมฟรีจนกวาจะติด
การฉีดวัคซีนโคนมของสหกรณโคนมฝางเปนหนาที่ของเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอฝาง ซึง่ เกษตรกรทุก
ฟารมจะใชบริการฉีดวัคซีนจากเจาหนาทีป่ ศุสัตว ในกรณีทมี่ ีวัวปวยเกษตรกร 80% เลือกทีจ่ ะรักษาเองเปน
อันดับแรก และอีก 20% เลือกที่จะใชบริการจากเจาหนาทีท่ ันทีที่ทราบวาวัวปวย โดยเลือกใชบริการจาก
เจาหนาที่ปศุสัตว 60% และอาสาปศุสัตว 40% ตามลําดับ
การพัฒนาความรู การฝกอบรมและความตองการการบริการ
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมทีเ่ กษตรกรไดรบั 50% มาจากเพื่อนบาน และอีก 50% มาจากเจาหนาที่
ปศุสัตว จากการสอบถามขอมูลเกษตรกร เรือ่ งทีเ่ กษตรกรสนใจอยากไดรบั ความรูเพิม่ เติมมีดังตอไปนี้
1. การดูแลรักษาสุขภาพโคนม (29%) ไดแก การดูแลใหวัวมีสุขภาพดี แข็งแรง ไมเจ็บปวย การดูแลตัด
แตงกีบ วิธีสังเกตุอาการวัวปวย และการรักษาเบือ้ งตน รวมถึงการใชยาในโค เพื่อเกษตรกรจะสามารถดูแลและ
รักษาเองในเบือ้ งตนไดอยางถูกตอง
2. ภาวะเตานมอักเสบ (14.2%) ตองการความรูเกี่ยวกับเตานมอักเสบทั้งในดานสาเหตุการเกิดโรค การ
รักษาและการปองกันโรค เพื่อที่จะนํามาดูแลใหโคมีสุขภาพเตานมที่ดี
3. เรื่องอาหาร (14.2%) เนื่องจากอาหารขนมีราคาสูงขึ้นเรือ่ ยๆเกษตรกรจึงตองการทราบเกี่ยวกับการ
ผสมอาหารขน สูตรอาหารขนทีเ่ กษตรกรสามารถผสมเองไดเพื่อลดตนทุนคาอาหาร สัดสวนและปริมาณอาหาร
ขนอาหารหยาบทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะทําใหไดผลผลิตน้ํานมสูงในราคาประหยัดทีส่ ุด อาหารหยาบคุณภาพดี การ
ทําอาหารหยาบหมักและพันธุห ญาใหมๆ
4. ดานระบบสืบพันธุ (14.2%) เกษตรกรจํานวนหนึ่งมีปญ
 หาเรือ่ งการผสมติดยากจึงตองการคําแนะนํา
ดานการดูแลระบบสืบพันธุในวัว การสังเกตอาการเปดสัด การจับสัดที่ถูกตอง และการสังเกตการกลับสัดในวัว
เพื่อจะไดเพิ่มอัตราการผสมติดในฟารม วิธีการปองกันไมใหเกิดรกคาง การทําคลอดวัวนม และอยากฝกอบรม
ผสมเทียมเพือ่ จะไดผสมเทียมวัวในฟารมไดเอง
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5. การเพิ่มผลผลิต (14.2%) อยากไดวิทยาการใหมๆในการเพิ่มคุณภาพและปริมาณน้ํานม วิธีการทํา
ใหผลผลิตน้ํานมตอตัวสูงขึ้น
7. การเลี้ยงโคนมแบบยั่งยืน (14.2%) แนวทางการเลี้ยงโคนมอยางยั่งยืน การสรางอาชีพใหมีความ
มั่นคง
ปญหาและอุปสรรคในฟารมโคนม
ปญหาในฟารมโคนมของเกษตรกรที่พบมากเปนอันดับ 1 คือ ปญหาขาดแคลนอาหารหยาบ (60%)
รองลงมาคือ ปญหาระบบสืบพันธุ (20%) และปญหาขาดแคลนแรงงาน (20%)
ขอเสนอแนะ
1. เพิ่มความเขมแข็งของกลุมสมาชิกและองคกร(สหกรณฯ)
2. สงเสริมดานมาตรฐานคุณภาพน้ํานมดิบ
3. สงเสริมการเพิ่มปริมาณน้ํานมตอฟารมและเพิ่มจํานวนสมาชิก(สงเสริมการเลี้ยง)
4. จัดทําแผนการจัดการดานแหลงอาหารหยาบและตนทุนอาหารหยาบของสมาชิก

