ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมสหกรณโคนมศรีดงเย็น
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
จังหวัดเชียงใหม ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในสหกรณโคนมศรีดงเย็น ในชวงวันที่ 4 กุมภาพันธ – 25 มีนาคม
2557 เพื่อสํารวจขอมูลประชากรโคนม องคประกอบและขอมูลที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงโคนม และสรุปปญหา
หลักๆ เพื่อเปนขอมูลใหทางสหกรณทราบในเบื้องตน
หากมีขอผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ. ที่นี้ดวย

คณะผูจัดทํา

สารบัญ
เรื่อง

หนา

ขอมูลพื้นฐาน

1

ฟารมโคนมมาตรฐานในสหกรณโคนมศรีดงเย็น

2

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 สหกรณโคนมศรีดงเย็น

1

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนโคนมในสหกรณโคนมศรีดงเย็น

2

แผนภูมิที่ 3 แสดงอาหารหยาบทีเ่ กษตรกรใชมากเปนอันดับ 1 ในฟารม

3

แผนภูมิที่ 4 แสดงชนิดของอาหารหยาบทีเ่ กษตรกรนิยมใชในสหกรณโคนมศรีดงเย็น

3

1

สหกรณโคนมศรีดงเย็น
ขอมูลพื้นฐาน
สหกรณโคนมศรีดงเย็นมีสมาชิกจํานวน 7 ราย ทั้งหมดเปนเกษตรกรในอําเภอไชยปราการ โดย
แบงเปนตําบลศรีดงเย็น 4 ราย ตําบลแมทะลบ 1 ราย ตําบลหนองบัว 1 ราย และตําบลปงตํา 1 ราย มีสมาชิก
ในครัวเรือนทัง้ หมด 44 คน ประกอบดวยเพศชาย 23 คน และเพศหญิง 21 คน โดยสมาชิกสวนใหญมอี ายุ
ระหวาง 18 – 60 ป รองลงมาคืออายุนอยกวา 18 ป และมากกวา 60 ป ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 แสดงสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
สหกรณโคนมศรีดงเย็น
หญิง < 18
7%

ชาย < 18
20%

หญิง 18-60
32%

ชาย 18-60
27%
หญิง > 60
6%

ชาย > 60
5%

เกษตรกรผูเ ลี้ยงโคนมสวนใหญเริม่ ตนเลี้ยงโคนมดวยตนเอง (71%) และสวนหนึ่งรับชวงสืบทอดมาจาก
บิดามารดา (29%) มีพื้นที่สําหรับทําฟารมโคนมเฉลี่ย 59 ไร ตอฟารม เปนที่เลี้ยงโคนมเฉลี่ย 15 ไร และสําหรับ
ปลูกอาหารหยาบเฉลี่ย 50 ไร ตอฟารม มีสมาชิกในครัวเรือนเพียง 19% ที่เปนผูทํางานในฟารมโคนม และอีก
81% ของสมาชิกในครัวเรือนไมไดทํางานในฟารม โดยสัดสวนแรงงานที่ใชในฟารมโคนมคิดเปนสมาชิกใน
ครัวเรือน 8% และเปนลูกจาง 92%
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ฟารมโคนมมาตรฐานในสหกรณโคนมศรีดงเย็น
สหกรณโคนมศรีดงเย็นมีการปรับเพิ่มราคานมใหฟารมโคนมที่ผานมาตรฐาน เกษตรกรจึงมีการปรับปรุง
ฟารมของตนใหผานมาตรฐานของกรมปศุสัตว แตจํานวนฟารมทีผ่ านการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตวยังมี
เพียงสวนนอยเทานั้นเมื่อเทียบกับฟารมโคนมทั้งหมดของสหกรณโคนมศรีดงเย็น

การจัดการฟารม และผลผลิตน้ํานม
สหกรณโคนมศรีดงเย็นมีโคนมทัง้ หมด 1259 ตัว ประกอบดวย แมโคใหนม 568 ตัว โคสาว 185
ตัว โครุนเพศเมีย 218 ตัว โคแหงนมตั้งทอง 114 ตัว โคแหงนมไมตั้งทอง 6 ตัว ลูกโคเพศเมีย 111 ตัว ลูกโคเพศ
ผู 12 ตัว พอโค 1 ตัว และอื่นๆอีก 44 ตัว ซึ่งคิดเปนสัดสวนดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนโคนมในสหกรณโคนมศรีดงเย็น
ลูกโคเพศเมีย
16%

พอโค
0%

โคสาว
27%

โคแหงนมตั้งทอง
17%
อื่นๆ
6%

โคแหงนมไมตั้งทอง
1%
โครุนเพศเมีย
32%

แมโคใหนมในสหกรณโคนมไชยปราการทัง้ หมด 568 ตัว ผลิตน้ํานมดิบไดประมาณ 9 ตันตอวัน ใช
ในฟารมประมาณ 0.5 ตันตอวัน และสงนมใหสหกรณประมาณ 8.5 ตันตอวัน โดยแมโคใหนมเฉลี่ย 16 กิโลกรัม
ตอตัว ตอวัน มีจํานวนเซลลโซมาติกเฉลี่ยประมาณ 310,000 cell/ml ราคาน้ํานมที่เกษตรกรขายใหสหกรณ
เฉลี่ยอยูทรี่ าคา 16.5 บาท ราคานมสูงสุดที่เคยไดรับคือ 17 บาท และราคาน้ํานมต่ําสุดทีเ่ คยไดรับคือ 15 บาท
เกษตรกรมีประสบการณการเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 11 ป สวนใหญ (86%) เขาใจเรื่องคุณภาพน้ํานมดิบ
และมีการดูแลความสะอาดในการรีดนม เกษตรกรทุกฟารมในสหกรณโคนมศรีดงเย็นมีการจุมหัวนมหลังจากรีด
นม และ 86% มีการจุมหัวรีดกอนรีดตัวใหม
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การใหอาหารโคนม
การใหอาหารขนในวัวรีดนม เกษตรกร 57% ใหอาหารทีม่ ีเปอรเซนตโปรตีนเทากันในวัวรีดนมทุกตัว
สวนอีก 43% ใหอาหารขนทีม่ ีเปอรเซ็นตโปรตีนแตกตางกันสําหรับโครีดนมที่ใหปริมาณน้ํานมแตกตางกัน และ
ในเรื่องปริมาณอาหารขน เกษตรกรทัง้ หมดใหปริมาณอาหารแตกตางกันตามปริมาณน้ํานม อาหารหยาบที่
เกษตรกรใชปริมาณมากเปนอันดับหนึง่ คือ หญา รองลงมาคือตนขาวโพด ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3
โดยอาหารหยาบที่เกษตรกรนิยมใชไดแก หญา เปลือกขาวโพด ตนขาวโพด และฟางขาว ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4
แผนภูมิที่ 3 แสดงอาหารหยาบที่เกษตรกรใชมากเปนอันดับ 1 ในฟารม

เปลือกขาวโพด
29%
หญา
71%

แผนภูมิที่ 4 แสดงชนิดของอาหารหยาบที่เกษตรกรนิยมใช
ในสหกรณโคนมศรีดงเย็น
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

19%

40%
13%

21%

ตนขาวโพด

เปลือกขาวโพด

หญา

ฟาง
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แหลงน้ําที่ใชในฟารม
แหลงน้ําที่ใชในฟารมสวนใหญมาจากบอน้ําตื้นหรือสระน้ําในฟารม (56%) รองลงมาคือแมน้ําลํา
ธาร (22%) น้ําประปา (11%) และน้ําบาดาล (11%) ตามลําดับ
การบริการดานผสมเทียม การดูแลสุขภาพ และงานบริการสงเสริมการเลีย้ งโคนม
การผสมเทียมการฉีดวัคซีนและการดูแลสุขภาพโคนมของสหกรณโคนมศรีดงเย็นนั้น เนื่องจากสวนมาก
เปนฟารมขนาดใหญ มีโคนมจํานวนมากจึงมีการจางสัตวบาลประจําฟารมทําการผสมเทียม ฉีดวัคซีน และดูแล
รักษาโคนมในฟารมเอง โดยมีเจาหนาที่ปศุสัตวและเจาหนาที่สหกรณใหการดูแลสนับสนุน การผสมเทียมโคนม
ในฟารมสวนใหญเกษตรกรจะใชบริการจากเจาหนาทีป่ ศุสัตว คิดเปน 62.% รองลงมาคือผสมเทียมเอง 25%
และเจาหนาทีส่ หกรณ 12.5% ตามลําดับ คาบริการผสมเทียมเฉลี่ย 74 บาท โดยเจาหนาทีป่ ศุสัตวและ
เจาหนาที่สหกรณคิดคาบริการครัง้ ละ 50 บาท ไมคิดราคาน้าํ เชื้อ สวนสัตวแพทยเอกชนคิดคาบริการ 50-60
บาท และมีคาน้ําเชื้อ 120-250 บาท แลวแตชนิดของน้ําเชื้อ การฉีดวัคซีนสวนใหญ (62.5%) เกษตรกรจะเปนผู
ฉีดเอง มี 25% ใชบริการจากเจาหนาที่ปศุสัตว และอีก 12.5% ใชบริการจากเจาหนาทีส่ หกรณ และในกรณีที่มี
วัวปวยเกษตรกรในสหกรณโคนมศรีดงเย็นทุกฟารมเลือกทีจ่ ะรักษาเองเปนอันดับแรก หากอาการไมดีขึ้นจะขอ
ความชวยเหลือจากเจาหนาทีป่ ศุสัตว (60%) และเจาหนาทีส่ หกรณ (40%)
การพัฒนาความรู การฝกอบรมและความตองการการบริการ
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมทีเ่ กษตรกรไดรบั สวนใหญมาจากเจาหนาที่ปศุสัตว (50%) รองลงมาคือ
เพื่อนบาน (16.6%) ศึกษาดวยตนเอง (16.6%) และจากเจาหนาที่สหกรณ (16.6%) จากการสอบถามขอมูล
เกษตรกร เรือ่ งทีเ่ กษตรกรสนใจอยากไดรับความรูเพิม่ เติมมีดังตอไปนี้
1. เรื่องอาหาร (43%) เนื่องจากอาหารขนมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเกษตรกรจึงตองการทราบเกีย่ วกับการ
ผสมอาหารขน สูตรอาหารขนทีเ่ กษตรกรสามารถผสมเองไดเพื่อลดตนทุนคาอาหาร สัดสวนและปริมาณอาหาร
ขนอาหารหยาบทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะทําใหไดผลผลิตน้ํานมสูงในราคาประหยัดทีส่ ุด อาหารหยาบคุณภาพดี การ
ทําอาหารหยาบหมักและพันธุห ญาใหมๆ
2. การดูแลรักษาสุขภาพโคนม (14.25%) ไดแก การดูแลใหวัวมีสุขภาพดี แข็งแรง ไมเจ็บปวย การดูแล
ตัดแตงกีบ วิธีสังเกตุอาการวัวปวย และการรักษาเบือ้ งตน รวมถึงการใชยาในโค เพื่อเกษตรกรจะสามารถดูแล
และรักษาเองในเบื้องตนไดอยางถูกตอง
4. การจัดการฟารม (14.25%) เกี่ยวกับความรูเ บื้องตนในการเลี้ยงโคนม การบํารุงรักษาเครือ่ งรีดนม
การจัดการฟารมเพื่อลดตนทุนและใหผลผลิตน้ํานมปริมาณสูงขึ้น
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5. ดานระบบสืบพันธุ (14.25%) เกษตรกรจํานวนหนึ่งมีปญ
 หาเรื่องการผสมติดยากจึงตองการ
คําแนะนําดานการดูแลระบบสืบพันธุในวัว การสังเกตอาการเปดสัด การจับสัดที่ถูกตอง และการสังเกตการกลับ
สัดในวัว เพื่อจะไดเพิม่ อัตราการผสมติดในฟารม
6. การเพิ่มผลผลิต (14.25%) อยากไดวิทยาการใหมๆในการเพิ่มคุณภาพและปริมาณน้ํานม วิธีการทํา
ใหผลผลิตน้ํานมตอตัวสูงขึ้น
ปญหาและอุปสรรคในฟารมโคนม
ปญหาในฟารมโคนมของเกษตรกรที่พบมากเปนอันดับ 1 คือ ปญหาขาดแคลนอาหารหยาบ (40%)
อันดับที่ 2 ปญหาขาดแคลนแรงงาน (27%) อันดับที่ 3 คือ ปญหาระบบสืบพันธุ (20%) และอันดับที่ 4 คือ
ปญหาผลผลิตน้ํานมต่ํา (13%)
ขอเสนอแนะ
1. สงเสริมดานมาตรฐานคุณภาพน้ํานมดิบ
2. จัดใหมีงานบริการดูแลสุขภาพโคและผสมเทียม ใหเพียงพอตอความตองการของสมาชิก
3. สงเสริมการจัดการอาหารหยาบใหมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพดีคงที่
4. สงเสริมดานการใชเครื่องจักรทดแทนแรงงานคน เพื่อลดปญหาดานแรงงาน

