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สหกรณ์โคนมสหกรณ์โคนมสนักาํแพง(ป่าตึงห้วยหมอ้) 

สอบถามขอ้มูลพื�นฐานเกษตรกรผูเ้ลี�ยงโคนม ในเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 2557 

 

 สหกรณ์โคนมสหกรณ์โคนมสนักาํแพง(ป่าตึงหว้ยหมอ้)มสีมาชิกทั�งหมด 69 ราย ที�ตอบ

แบบสอบถามโดยการสมัภาษณ์ มีอายโุดยเฉลี�ย 47ปี4 เดือนและมีประสบการณ์ในการเลี�ยงโคนมมาเฉลี�ย

ไม่ต ํ�ากว่า11ปี6 เดือน 

พื�นฐานการศกึษาของผูใ้หข้อ้มลูพบว่า  

 55.88 %ระดบัประถมศกึษา 

 16.18% ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้(รวม กศน.)  

 5.88% ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(รวม กศน.) 

 1.47% ปวช. 

 2.94% ปวส. 

 16.18% มหาวิทยาลยั 

 1.47 % ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 

จากขอ้มลูการศึกษาทั�งหมด  92.75%ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการเลี�ยงโคนมและ7.25% จบการศกึษาที�

เกี�ยวขอ้งกบัการเลี�ยงโคนม  

ขอ้มลูครัวเรือนขอ้มลูแรงงาน 

 การใชที้�ดินในการทาํฟาร์มโคนม 

สมาชิกทั�งหมดของสหกรณ์โคนมสนักาํแพง(ป่าตึงหว้ยหมอ้)มีพื�นที�ที�ใชใ้นกิจการโคนมทั�งหมด 

732.31ไร่แบ่งเป็น 

o พื�นที�เลี�ยงโคทั�งหมดประมาณ 161.81ไร่โดยมีเจา้ของฟาร์มเป็นเจา้ของเอง153.81ไร่ 

ใชป้ระโยชน์จากที�ผูอ้ื�น 7 ไร่ และเช่า  1 ไร่ 

o พื�นที�ปลกูอาหารหยาบทั�งหมดประมาณ 570.5ไร่ แบ่งเป็น พื�นที�เจา้ของฟาร์มเป็น

เจา้ของเองประมาณ 300ไร่ เป็นพื�นที�ของคนอื�น(ไม่เสียค่าเช่า)ประมาณ 27ไร่และ

เป็นพื�นที�ที�ตอ้งเสียค่าเช่าประมาณ 243.5ไร่   

 ขอ้มลูแรงงาน 

o โดยส่วนใหญ่ใชแ้รงงานในครอบครัวคิดเป็น74.16 %ของจาํนวนแรงงานทั�งหมด

และ 25.84% ที�เหลือเป็นลกูจา้ง 
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o จาํนวนแรงงานเฉลี�ยที�ใชใ้นฟาร์มคือ 2.63 คนต่อฟาร์ม 

 การเลี�ยงต่อ 

จากการทาํแบบสอบถามเกษตรกร ว่าเกษตรกรมีลกูหลานมารับช่วงต่อจากเกษตรกรหรือไม่ พบว่า 

o 47.8 %มีผูม้ารับช่วงต่อ 

o 8.70 %ไม่มีผูม้ารับช่วงต่อ 

o 43.48%ไม่แน่ใจ 

 

การจดัการฟาร์มและการผลิตนํ� านม 

 ประสบการณ์เลี�ยงโคนมโดยเฉลี�ย 11 ปี6เดือนโดยมีเกษตรกรที� 

o มีประสบการณ์การเลี�ยงโคนมตํ�าสุดอยูที่�  8  เดือน 

o มีประสบการณ์การเลี�ยงโคนมมากที�สุดอยูที่� 30ปี 

 ขอ้มลูจาํนวนโคนม 

จาํนวนโคนมทั�งหมดของสมาชิก โคนมสนักาํแพง(ป่าตึงหว้ยหมอ้) มีทั�งหมด 2,442ตวั แบ่งเป็น 

ประเภทของโค จาํนวน(ตวั) 

แม่โคกาํลงัใหน้ม 1,077 

แม่โคแหง้นมและตั�งทอ้ง 212 

แม่โคแหง้นมและไม่ตั�งทอ้ง   5 

โคสาว(อายมุากกว่า 1 ปี ทั�งทอ้งและไม่ทอ้ง) 581 

โคสาวรุ่น(อายมุากกว่า 3 เดือน แต่นอ้ยกว่า 1 ปี)   379 

48%

9%

43%

เกษตรกรมลีูกหลานมารบัชว่งตอ่จากเกษตรกรหรอืไม่

มผีูม้ารับชว่งตอ่ ไมม่ผีูม้ารับชว่งตอ่ ไมแ่น่ใจ
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ลกูโคเพศเมีย(อายนุอ้ยกว่า 3 เดือน) 137 

ลกูโคเพศผู(้อายนุอ้ยกว่า 3 เดือน) 30 

พ่อโค (อายมุากกว่า 2 ปี) 3 

อื�นๆ  

รวมทั�งสิ�น 2,442 

 

 รูปแบบการเลี�ยง 

เกษตรกรเลี�ยงโคนมทั�ง 69ฟาร์มที�เป็นสมาชิกของ โคนมสนักาํแพง(ป่าตึงหว้ยหมอ้) มีลกัษณะ

การเลี�ยง4 รูปแบบ ดงันี�  

o 72.46% แบบผกูยนืโรง 

o 17.39% ปล่อยอิสระและมีที�บงัแดด 

o 2.90% ปล่อยในแปลงหญา้ 

o 7.25% ปล่อยอิสระ มีทั�งที�บงัแดดและปล่อยในแปลง 

 ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเรื�องคุณภาพนํ� านมและองคป์ระกอบนํ�านม  

o เรื�องคุณภาพนํ� านม (คุณภาพนํ� านม คือ มาตรฐานของนํ� านมดิบที�จะบ่งบอกว่า

เหมาะสมและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคหรือไม่ ตวับ่งชี�คุณภาพนํ� านมดิบแบ่งออกได้

เป็น 3 ประเภท คือ1. เกรดนํ� านม2. ปริมาณเซลลโ์ซมาติก3. องคป์ระกอบนํ� านม) 

 68.85% เขา้ใจ 

 31.15% ไม่เขา้ใจ

 

69%

31%

ความเขา้ใจกบัคณุภาพนํ �านม

เขา้ใจ  ไมเ่ขา้ใจ
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o เรื�ององคป์ระกอบนํ� านม(สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก

อช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดก้าํหนดใหน้ํ� านมดิบคุณภาพดีควรมี

องคป์ระกอบนํ� านม ดงันี� ไขมนั (Fat) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3.2 ,โปรตีน (Protein) ไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 2.8 , ธาตุนํ� านมไม่รวมไขมนั (Solids Not Fat) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

8.25 , ธาตุนํ� านมทั�งหมด (Total solids) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 12 , การตรวจนบัจาํนวน

เซลลเ์มด็เลือดขาวในนํ� านมดิบ (Somatic Cell Count) ไม่มากกว่า 500,000 เซลล ์/ 

มิลลิลิตร) 

 18.75% เขา้ใจดี 

 53.13% เขา้ใจบา้ง 

 28.% ไม่เขา้ใจ 

 

ห่วงโซ่ตลาดและการตลาดนํ� านม 

 ผลผลิตนํ� านมดิบ 

สหกรณ์โคนมสนักาํแพง(ป่าตึงหว้ยหมอ้)ไดรั้บนํ� านมดิบจากเกษตรกรทั�งหมด14,603กิโลกรัมต่อวนั

จากจาํนวนนํ� านมดิบทั�งหมดที�ผลิตได ้14,166 กิโลกรัมต่อวนั(ส่วนต่างของปริมาณนํ� านมดิบที�เกษตรกร

ผลิตไดแ้ละปริมาณนํ� านมที�สหกรณ์ไดรั้บคือ นํ� านมดิบที�เกษตรนาํมาใชใ้นฟาร์ม เลี�ยงลกูโค) 

 “โดยเฉลี�ยประสิทธิภาพการผลิตนํ� านมดิบของโคนมอยูที่�เฉลี�ย12.90 กิโลกรัมต่อวนั” 

 

19%

53%

28%

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเร ื�ององคป์ระกอบนํ�านม

เขา้ใจดี เขา้ใจบา้ง ไมเ่ขา้ใจ
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การใหอ้าหารโคนม พื�นที�ปลกู/การใชอ้าหารหยาบ 

 อาหารหยาบหลกัในฟาร์มที�ใชเ้ลี�ยงแม่โครีดนม ผลิตไม่เพยีงพอจึงใชท้ั�งหญา้สด,เปลือกขา้วโพด

,ฟาง,และตน้ขา้วโพดโดยมี 95.65% ฟาร์มที�ใชห้ญา้สด(เนเปียร์/หญา้ขน),75.36%ใชเ้ปลือก

ขา้วโพดซึ�งคิดเป็น 69.57%ใชฟ้างและ13.04%ใช ้ตน้ขา้วโพด ตามลาํดบั  

การบริการดา้นผสมเทียม 

 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรใชว้ิธีกรผสมเทียมเป็นหลกั คิดเป็น 100 % มีเกษตรกรบางรายที�ใชท้ั�ง

การผสมเทียมและผสมกบัพ่อโคซึ�งคิดเป็น 3.0%  

 โคนมในฟาร์มของเกษตรกรที�เป็นสมาชิกของ สหกรณ์โคนมสนักาํแพง(ป่าตึงหว้ยหมอ้)ไดรั้บ

บริการผสมเทียมซึ�งทุกหน่วยงานที�ใหบ้ริการมีดงันี�  

o 40.58%อาสาปศุสตัว ์

o 31.88% เจา้หนา้ที�สหกรณ์/ศนูยรั์บนํ� านมดิบ 

o 21.74% เจา้หนา้ที�รัฐ 

o 11.59% เกษตรกรเอง(คนในฟาร์ม) 

o 7.25% เอกชน 

o 4.35% สตัวแพทยจ์ากมหาวิทยาลยั 

นํ� าที�ใชใ้นฟาร์มโคนม 

 แหล่งนํ� าที�เกษตรใชใ้นฟาร์ม มีหลายฟาร์มที�มกีารใชแ้หล่งนํ� ามากกว่า1  แหล่ง 

o 26.09% นํ� าประปา 

o 56.52% นํ� าบ่อตื�น/สระนํ� าในฟาร์ม 

o 39.13% นํ� าบาดาล 

o 2.09% แม่นํ� า/ลาํธาร 

ดา้นการดูแลสุขภาพและงานบริการส่งเสริมการเลี�ยงโคนม 

 ในพื�นที�ของ สมาชิกของ สหกรณ์โคนมสนักาํแพง(ป่าตึงหว้ยหมอ้)ส่วนใหญ่เมื�อไดรั้บ

วคัซีนป้องกนัโรคจากเจา้หนา้ที�ปศุสตัวม์าแลว้ 66.67% เกษตรกรเป็นผูฉี้ดวคัซีนเอง ซึ�งใน
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การฉีดวคัซีนจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบติั,30.43% เจา้หนา้ที�

สหกรณ์, 4.35%เจา้หนา้ที�ปศุสตัวแ์ละ2.9%อาสาปศุสตัว ์

ในการฉีดวคัซีนการฉีดป้องกนัโรคปากและเทา้เปื� อย สาํหรับโค กระบือ แพะ แกะเป็นวคัซีน

ไทป์โอ เอ และเอเชียวนัสเตรนทอ้งถิ�น มีการผลิตแบบชนิดไทป์เดียว (Monovalent) ชนิดรวม 2 ไทป์ 

(Bivalent) ชนิดรวม3 ไทป์ (Trivalent)ฉีดวคัซีนครั� งแรกตั�งแต่อาย ุ4 เดือนถึง 6 เดือนฉีดครั� งที� 2 หลงัจาก

ฉีดครั� งแรก 3 - 4 สปัดาห์ และฉีดซํ�าทุก 6 เดือน 

วิธีการใช:้ ก่อนใชต้อ้งเขยา่ขวดใหว้คัซีนเขา้กนัดีทุกครั� งขนาดฉีดตวัละ 2 มล.เขา้ใตผ้วิหนงั 

ความคุม้โรคสตัวจ์ะมคีวามคุม้โรคหลงัจากฉีดวคัซีน 3 - 4 สปัดาห์ และมีความคุม้โรคอยูไ่ดน้าน 

6 เดือน 

การเก็บรักษา: เก็บในตูเ้ยน็อณุหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส หา้มเก็บในช่องแช่แข็ง 

ทางสหกรณ์และเจา้หนา้ที�ภาครัฐควรมีการจดัอบรมทบทวนชี�แนะวิธีการปฏิบติัที�ถกูตอ้งในโอกาสต่อไป 

 ผูที้�รักษาโคของเกษตรกรเมื�อป่วย โดยส่วนใหญ่แลว้เกษตรกรจะทาํการรักษาเบื�องตน้เอง 

ซึ�งเกษตรกรที�ทาํการรักษาดว้ยตนเองคิดเป็น 82.54% ของเกษตรกรทั�งหมด หากอาการไม่ดี

ขึ�นหรือเป็นๆหายๆ ขั�นต่อไปก็จะตามสตัวแพทยเ์อกชนเจา้หนา้ที�ปศุสตัวแ์ละเจา้หนา้ที�

สหกรณ์/ศนูยรั์บนํ� านมดิบ มารักษาตามลาํดบั  

การพฒันาความรู้ การฝึกอบรมและความตอ้งการการบริการ 

 จากการสอบถามขอ้มลูเกษตรกรผูเ้ลี�ยงโคนม ความรู้/ขอ้มลูที�เกษตรกรตอ้งการทราบมากที�สุด

คือ ดา้นการจดัการระบบสืบพนัธุคิ์ดเป็น 29%,พืชอาหารสัตว ์14% และดา้นการจดัการฟาร์มซึ�งคิด

เป็น10%ตามลาํดบั 



 

รายงาน 

การปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื�นที�สหกรณ์โคนมสันกําแพง(ป่าตึงห้วยหม้อ) 

 

 

 

 

 

 

ของ 

หน่วยงานพฒันาสุขภาพและผลผลติโคนม 

สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 

 

 

 

 

 

 



คาํนํา 

เนื�องจากในปัจจุบนัอาชีพการเลี�ยงโคนมถือเป็นอาชีพที�สาํคญัในฐานะผูผ้ลิตแหล่งโปรตีน

หลกัที�สาํคญั ในการจะเลี�ยงโคนมให้ประสบความสาํเร็จไดน้ั�น มีหลากหลายองค์ประกอบหลาย

ภาคส่วนที�เขา้มาเกี�ยวขอ้ง ทั�งจากภาครัฐ และเอกชน ตวัเกษตรกรเองและส่วนอื�น ๆ  

ทั�งนี� รายงานเล่มนี� เป็นข้อมูลที�ได้จากการลงพื�นที�ในฐานะตัวแทนจากภาครัฐ ในนาม

สาํนักงานปศุสัตว์เขต 5 สังกัดกรมปศุสัตว ์ทาํการเก็บขอ้มูลในรูปแบบของแบบสอบถามจาก

เกษตรกรที�เลี�ยงโคนมในพื�นที�เขตจงัหวดั เชียงใหม่ ลาํพนู ของเกษตรกรผูเ้ลี�ยงโคนมสหกรณ์โคนม

สนักาํแพง(ป่าตึงหว้ยหมอ้) เพื�อสาํรวจขอ้มลูประชากรโคนม องคป์ระกอบและขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบั

การเลี�ยงโคนม และสรุปปัญหาหลกัๆ เพื�อเป็นขอ้มลูใหท้างบริษทัทราบในเบื�องตน้  

หากมีขอ้ผดิพลาดประการใดกราบขออภยัมา ณ. ที�นี� ดว้ย 

 

 

   ธม อินยา 

    ผูจ้ดัทาํ 


