รายงาน
การปฏิบัตงิ านเก็บข้ อมูลฟาร์ มโคนมของเกษตรกร
สหกรณ์ โคนมสั นกําแพง(ป่ าตึงห้ วยหม้ อ)

ของ
หน่ วยพัฒนาสุ ขภาพและผลผลิตโคนม ศูนย์ ป่าตึงห้ วยหม้ อ
สํ านักงานปศุสัตว์ เขต 5
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ
หัวข้อ

เรื อง

1. ข้อมูลครัวเรื อนและข้อมูลแรงงาน
รู ปแบบการใช้ทีดิน

1

ผูร้ ับช่วงต่อการเลียงโคนม

2

2. การจัดการฟาร์มโคนมและผลผลิตโคนม
ประสบการณ์การเลียงโคนมของเกษตรกร

2

จํานวนโคนมของสมาชิกสหกรณ์

2

รู ปแบบการเลียงโคนม

3

ความเข้าใจคุณภาพนํานมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์

3

ความเข้าใจในองค์ประกอบนํานมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์

4

3. ห่วงโซ่ตลาดและการตลาดของนํานม
เปอร์เซ็นต์นานมดิ
ํ
บทีส่งขายเปรี ยบเทียบกับทีใช้ในครัวเรื อน

4

4. การให้อาหารโคนม พืนทีปลูก/การใช้อาหารหยาบ

5

5. การผสมเทียม

5

6. แหล่งนําทีใช้ในฟาร์ม

5

7. ด้านการดูแลสุขภาพและการบริ การส่งเสริ มการเลียงโคนม
วัคซีน

5

การรักษา

6

ความรู้ของเกษตรกรและความต้องการ

6

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนา
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สหกรณ์โคนมสหกรณ์โคนมสันกําแพง(ป่ าตึงห้วยหม้อ)
สอบถามข้อมูลพืนฐานเกษตรกรผูเ้ ลียงโคนม ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2557
สหกรณ์โคนมสหกรณ์โคนมสันกําแพง(ป่ าตึงห้วยหม้อ)มีสมาชิกทังหมด 69 ราย ทีตอบ
แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ มีอายุโดยเฉลีย 47ปี 4 เดือนและมีประสบการณ์ในการเลียงโคนมมาเฉลีย
ไม่ตากว่
ํ า11ปี 6 เดือน
พืนฐานการศึกษาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลพบว่า
 55.88 %ระดับประถมศึกษา
 16.18% ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(รวม กศน.)
 5.88% ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(รวม กศน.)
 1.47% ปวช.
 2.94% ปวส.
 16.18% มหาวิทยาลัย
 1.47 % ไม่ได้เรี ยนหนังสือ
จากข้อมูลการศึกษาทังหมด 92.75%ไม่เกียวข้องกับการเลียงโคนมและ7.25% จบการศึกษาที
เกียวข้องกับการเลียงโคนม
ข้อมูลครัวเรื อนข้อมูลแรงงาน
 การใช้ทีดินในการทําฟาร์มโคนม
สมาชิกทังหมดของสหกรณ์โคนมสันกําแพง(ป่ าตึงห้วยหม้อ)มีพนที
ื ทีใช้ในกิจการโคนมทังหมด
732.31ไร่ แบ่งเป็ น
o พืนทีเลียงโคทังหมดประมาณ 161.81ไร่ โดยมีเจ้าของฟาร์มเป็ นเจ้าของเอง153.81ไร่
ใช้ประโยชน์จากทีผูอ้ ืน 7 ไร่ และเช่า 1 ไร่
o พืนทีปลูกอาหารหยาบทังหมดประมาณ 570.5ไร่ แบ่งเป็ น พืนทีเจ้าของฟาร์มเป็ น
เจ้าของเองประมาณ 300ไร่ เป็ นพืนทีของคนอืน(ไม่เสียค่าเช่า)ประมาณ 27ไร่ และ
เป็ นพืนทีทีต้องเสียค่าเช่าประมาณ 243.5ไร่
 ข้อมูลแรงงาน
o โดยส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครอบครัวคิดเป็ น74.16 %ของจํานวนแรงงานทังหมด
และ 25.84% ทีเหลือเป็ นลูกจ้าง
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o จํานวนแรงงานเฉลียทีใช้ในฟาร์มคือ 2.63 คนต่อฟาร์ม
 การเลียงต่อ
จากการทําแบบสอบถามเกษตรกร ว่าเกษตรกรมีลกู หลานมารับช่วงต่อจากเกษตรกรหรื อไม่ พบว่า
o 47.8 %มีผมู้ ารับช่วงต่อ
o 8.70 %ไม่มีผมู้ ารับช่วงต่อ
o 43.48%ไม่แน่ใจ
่ งต่อจากเกษตรกรหรือไม่
เกษตรกรมีลูกหลานมาร ับชว
มีผู ้มารับช่วงต่อ

ไม่มผ
ี ู ้มารับช่วงต่อ

43%

ไม่แน่ใจ

48%

9%

การจัดการฟาร์มและการผลิตนํานม
 ประสบการณ์เลียงโคนมโดยเฉลีย 11 ปี 6เดือนโดยมีเกษตรกรที
o มีประสบการณ์การเลียงโคนมตําสุดอยูท่ ี 8 เดือน
o มีประสบการณ์การเลียงโคนมมากทีสุดอยูท่ ี 30ปี
 ข้อมูลจํานวนโคนม
จํานวนโคนมทังหมดของสมาชิก โคนมสันกําแพง(ป่ าตึงห้วยหม้อ) มีทงหมด
ั
2,442ตัว แบ่งเป็ น
ประเภทของโค
แม่โคกําลังให้นม
แม่โคแห้งนมและตังท้อง
แม่โคแห้งนมและไม่ตงท้
ั อง
โคสาว(อายุมากกว่า 1 ปี ทังท้องและไม่ทอ้ ง)
โคสาวรุ่ น(อายุมากกว่า 3 เดือน แต่นอ้ ยกว่า 1 ปี )

จํานวน(ตัว)
1,077
212
5
581
379
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ลูกโคเพศเมีย(อายุนอ้ ยกว่า 3 เดือน)
ลูกโคเพศผู(้ อายุนอ้ ยกว่า 3 เดือน)
พ่อโค (อายุมากกว่า 2 ปี )
อืนๆ

137
30
3
รวมทังสิน

2,442

 รู ปแบบการเลียง
เกษตรกรเลียงโคนมทัง 69ฟาร์มทีเป็ นสมาชิกของ โคนมสันกําแพง(ป่ าตึงห้วยหม้อ) มีลกั ษณะ
การเลียง4 รู ปแบบ ดังนี
o 72.46% แบบผูกยืนโรง
o 17.39% ปล่อยอิสระและมีทีบังแดด
o 2.90% ปล่อยในแปลงหญ้า
o 7.25% ปล่อยอิสระ มีทงที
ั บังแดดและปล่อยในแปลง
 ความเข้าใจเกียวกับเรื องคุณภาพนํานมและองค์ประกอบนํานม
o เรื องคุณภาพนํานม (คุณภาพนํานม คือ มาตรฐานของนํานมดิบทีจะบ่งบอกว่า
เหมาะสมและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ ตัวบ่งชีคุณภาพนํานมดิบแบ่งออกได้
เป็ น 3 ประเภท คือ1. เกรดนํานม2. ปริ มาณเซลล์โซมาติก3. องค์ประกอบนํานม)


68.85% เข้าใจ



31.15% ไม่เข้าใจ
ความเข้าใจก ับคุณภาพนํานม
เข ้าใจ

ไม่เข ้าใจ

31%

69%
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o เรื ององค์ประกอบนํานม(สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กาํ หนดให้นานมดิ
ํ
บคุณภาพดีควรมี
องค์ประกอบนํานม ดังนี ไขมัน (Fat) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3.2 ,โปรตีน (Protein) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2.8 , ธาตุนานมไม่
ํ
รวมไขมัน (Solids Not Fat) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
8.25 , ธาตุนานมทั
ํ
งหมด (Total solids) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 12 , การตรวจนับจํานวน
เซลล์เม็ดเลือดขาวในนํานมดิบ (Somatic Cell Count) ไม่มากกว่า 500,000 เซลล์ /
มิลลิลิตร)
 18.75% เข้าใจดี
 53.13% เข้าใจบ้าง
 28.% ไม่เข้าใจ
ความเข้าใจเกียวก ับเรืององค์ประกอบนํานม
เข ้าใจดี

28%

เข ้าใจบ ้าง

ไม่เข ้าใจ

19%

53%

ห่วงโซ่ตลาดและการตลาดนํานม
 ผลผลิตนํานมดิบ
สหกรณ์โคนมสันกําแพง(ป่ าตึงห้วยหม้อ)ได้รับนํานมดิบจากเกษตรกรทังหมด14,603กิโลกรัมต่อวัน
จากจํานวนนํานมดิบทังหมดทีผลิตได้ 14,166 กิโลกรัมต่อวัน(ส่วนต่างของปริ มาณนํานมดิบทีเกษตรกร
ผลิตได้และปริ มาณนํานมทีสหกรณ์ได้รับคือ นํานมดิบทีเกษตรนํามาใช้ในฟาร์ม เลียงลูกโค)
 “โดยเฉลียประสิทธิภาพการผลิตนํานมดิบของโคนมอยูท่ ีเฉลีย12.90 กิโลกรัมต่อวัน”
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การให้อาหารโคนม พืนทีปลูก/การใช้อาหารหยาบ
 อาหารหยาบหลักในฟาร์มทีใช้เลียงแม่โครี ดนม ผลิตไม่เพียงพอจึงใช้ทงหญ้
ั าสด,เปลือกข้าวโพด
,ฟาง,และต้นข้าวโพดโดยมี 95.65% ฟาร์มทีใช้หญ้าสด(เนเปี ยร์/หญ้าขน),75.36%ใช้เปลือก
ข้าวโพดซึงคิดเป็ น 69.57%ใช้ฟางและ13.04%ใช้ ต้นข้าวโพด ตามลําดับ
การบริ การด้านผสมเทียม
 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรใช้วิธีกรผสมเทียมเป็ นหลัก คิดเป็ น 100 % มีเกษตรกรบางรายทีใช้ทงั
การผสมเทียมและผสมกับพ่อโคซึงคิดเป็ น 3.0%
 โคนมในฟาร์มของเกษตรกรทีเป็ นสมาชิกของ สหกรณ์โคนมสันกําแพง(ป่ าตึงห้วยหม้อ)ได้รับ
บริ การผสมเทียมซึงทุกหน่วยงานทีให้บริ การมีดงั นี
o 40.58%อาสาปศุสตั ว์
o 31.88% เจ้าหน้าทีสหกรณ์/ศูนย์รับนํานมดิบ
o 21.74% เจ้าหน้าทีรัฐ
o 11.59% เกษตรกรเอง(คนในฟาร์ม)
o 7.25% เอกชน
o 4.35% สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัย
นําทีใช้ในฟาร์มโคนม
แหล่งนําทีเกษตรใช้ในฟาร์ม มีหลายฟาร์มทีมีการใช้แหล่งนํามากกว่า1 แหล่ง
o 26.09% นําประปา
o 56.52% นําบ่อตืน/สระนําในฟาร์ม
o 39.13% นําบาดาล
o 2.09% แม่นา/ลํ
ํ าธาร
ด้านการดูแลสุขภาพและงานบริ การส่งเสริ มการเลียงโคนม
 ในพืนทีของ สมาชิกของ สหกรณ์โคนมสันกําแพง(ป่ าตึงห้วยหม้อ)ส่วนใหญ่เมือได้รับ
วัคซีนป้ องกันโรคจากเจ้าหน้าทีปศุสตั ว์มาแล้ว 66.67% เกษตรกรเป็ นผูฉ้ ีดวัคซีนเอง ซึงใน
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การฉีดวัคซีนจําเป็ นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ,30.43% เจ้าหน้าที
สหกรณ์, 4.35%เจ้าหน้าทีปศุสตั ว์และ2.9%อาสาปศุสตั ว์
ในการฉีดวัคซีนการฉีดป้ องกันโรคปากและเท้าเปื อย สําหรับโค กระบือ แพะ แกะเป็ นวัคซีน
ไทป์ โอ เอ และเอเชียวันสเตรนท้องถิน มีการผลิตแบบชนิดไทป์ เดียว (Monovalent) ชนิดรวม 2 ไทป์
(Bivalent) ชนิดรวม3 ไทป์ (Trivalent)ฉีดวัคซีนครังแรกตังแต่อายุ 4 เดือนถึง 6 เดือนฉีดครังที 2 หลังจาก
ฉีดครังแรก 3 - 4 สัปดาห์ และฉีดซําทุก 6 เดือน
วิธีการใช้: ก่อนใช้ตอ้ งเขย่าขวดให้วคั ซีนเข้ากันดีทุกครังขนาดฉีดตัวละ 2 มล.เข้าใต้ผวิ หนัง
ความคุม้ โรคสัตว์จะมีความคุม้ โรคหลังจากฉีดวัคซีน 3 - 4 สัปดาห์ และมีความคุม้ โรคอยูไ่ ด้นาน
6 เดือน
การเก็บรักษา: เก็บในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
ทางสหกรณ์และเจ้าหน้าทีภาครัฐควรมีการจัดอบรมทบทวนชีแนะวิธีการปฏิบตั ิทีถูกต้องในโอกาสต่อไป
 ผูท้ ีรักษาโคของเกษตรกรเมือป่ วย โดยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะทําการรักษาเบืองต้นเอง
ซึงเกษตรกรทีทําการรักษาด้วยตนเองคิดเป็ น 82.54% ของเกษตรกรทังหมด หากอาการไม่ดี
ขึนหรื อเป็ นๆหายๆ ขันต่อไปก็จะตามสัตวแพทย์เอกชนเจ้าหน้าทีปศุสตั ว์และเจ้าหน้าที
สหกรณ์/ศูนย์รับนํานมดิบ มารักษาตามลําดับ
การพัฒนาความรู้ การฝึ กอบรมและความต้องการการบริ การ
จากการสอบถามข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลียงโคนม ความรู้/ข้อมูลทีเกษตรกรต้องการทราบมากทีสุด
คือ ด้านการจัดการระบบสืบพันธุค์ ิดเป็ น 29%,พืชอาหารสัตว์ 14% และด้านการจัดการฟาร์มซึงคิด
เป็ น10%ตามลําดับ

รายงาน
การปฏิบัติงานเก็บข้ อมูลในพืนทีสหกรณ์ โคนมสั นกําแพง(ป่ าตึงห้ วยหม้ อ)

ของ
หน่ วยงานพัฒนาสุ ขภาพและผลผลิตโคนม
สํ านักงานปศุสัตว์ เขต 5

คํานํา
เนืองจากในปัจจุบนั อาชีพการเลียงโคนมถือเป็ นอาชีพทีสําคัญในฐานะผูผ้ ลิตแหล่งโปรตีน
หลักทีสําคัญ ในการจะเลียงโคนมให้ประสบความสําเร็ จได้นัน มีหลากหลายองค์ประกอบหลาย
ภาคส่วนทีเข้ามาเกียวข้อง ทังจากภาครัฐ และเอกชน ตัวเกษตรกรเองและส่วนอืน ๆ
ทังนี รายงานเล่มนี เป็ นข้อมูลที ได้จ ากการลงพืนที ในฐานะตัว แทนจากภาครั ฐ ในนาม
สํานัก งานปศุสัตว์เขต 5 สังกัดกรมปศุสัต ว์ ทําการเก็บข้อมูลในรู ปแบบของแบบสอบถามจาก
เกษตรกรทีเลียงโคนมในพืนทีเขตจังหวัด เชียงใหม่ ลําพูน ของเกษตรกรผูเ้ ลียงโคนมสหกรณ์โคนม
สันกําแพง(ป่ าตึงห้วยหม้อ) เพือสํารวจข้อมูลประชากรโคนม องค์ประกอบและข้อมูลทีเกียวข้องกับ
การเลียงโคนม และสรุ ปปัญหาหลักๆ เพือเป็ นข้อมูลให้ทางบริ ษทั ทราบในเบืองต้น
หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมา ณ. ทีนีด้วย
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