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ฤดูกาลมผีลอย่างมากต่อการ
เปลีย่นแปลงค่าคุณภาพ
อาหารหยาบ       น า้นม 



ปัญหาความร้อนช้ืน
ส่งผลอย่างมากต่อการ
กนิได้และสุขภาพของ

แม่โคนม 



ปัญหาของเกษตรกร/
สหกรณ์ผู้เลีย้งโคนม 

 



1. ผลผลิตน า้นมต ่า (น้อยกว่า 13 กก./ตัว/วัน) 
2. คุณภาพน า้นมไม่ได้มาตรฐาน 
 2.1 ปริมาณแบคทีเรียสูง (ค่าเฉล่ียมากกว่า 1 ล้าน 
               เซลล์/ซีซี ในบางครัง้) 
 2.2 ปริมาณเซลล์โซมาตกิสูง(ค่าเฉล่ียประมาณ 4 
               แสนเซลล์/ซีซี) 
 2.3 โปรตีนในน า้นมต ่า (ประมาณ 3.0%) 
 2.4 ไขมันค่อนข้างต ่าในบางพืน้ที่  
 2.5 น า้ตาลแลคโตสน้อยกว่าที่ควร 
 2.6 จุดเยือกแข็งไม่ได้มาตรฐาน 



3. ระยะห่างระหว่างคลอดยาว มากกว่า 460 วัน 
4. ขาดแคลนอาหารหยาบ 
5. ปัญหาด้านสุขภาพและโรคระบาด 
6. ต้นทุนยังคงสูง (จาก 15.50 เป็น 14.47 บาท) 
7. ปัญหาด้านแรงงาน/ผู้สืบทอด 
8. ขาดระบบฐานข้อมูลที่ดี 
9. ขาดความรู้ความเข้าใจและการปฏบัิตทิี่ถูกต้อง 
10 ขาดระบบบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
11. สารตกค้างในน า้นมดบิ? 
 



ต้นทุนราคานมผง 
ต ่ากว่า10 บาท 

 ต่อกโิลกรัมน า้นม 



ยังมีเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน 
(เร่ิมแล้ว) 
และ 

เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
(เร่ิม 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 



พ.ศ. 2563 ภาษีจะเหลือ 5 % 

 
พ.ศ. 2568 ภาษีจะเหลอื 0 % 



แล้วจะท าอย่างไรเพือ่ให้เกษตรกร 
มีอาชีพการเลีย้งโคนม 

อย่างยัง่ยนื 



ค าตอบคอื 
ต้องเลีย้งแล้วมีก าไร 



ต้นทุนการผลติน า้นมของเกษตรกร 
คอื 14.50 บาท 

ในขณะทีร่าคากลางรับซ้ือทีห่น้าศูนย์
รับซ้ือน า้นมดบิที่สหกรณ์/ศูนย์ฯ

เอกชน คอื 17.50 บาท 



• ปี 2559      ลดต้นทุน  เพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 

• ปี 2560      มาตรฐานการผลติสินค้าเกษตร 

มัน่คง 
มัง่คัง่  
ยัง่ยนื 



 



เลีย้งอย่างไร 
แล้วมีก าไร 



เกษตรกรโคนมมีปัญหาเกีย่วกบั
อาชีพการเลีย้งโคนมหรือไม่? 

ต้นทุนผันแปร = 82.47 ± 2.49%  
ต้นทุนคงที่ = 16.98 ± 0.78%  
โดยต้นทุนผันแปรแบ่งได้เป็น 
ต้นทุนด้านอาหาร = 50.37%  
อาหารข้น  39.47 ± 1.18%  
อาหารหยาบ 10.90 ± 1.92%  

ค่าแรง 23.39 ± 0.15% 



เกษตรกรโคนมมีปัญหาเกีย่วกบั
อาชีพการเลีย้งโคนมหรือไม่? 

จะท าอย่างไรจงึจะได้เงนิ
มากขึน้จากการขายน า้นม 



ตอนนีร้าคานมผงในตลาดโลก มี
ราคาตกต ่าลงเร่ือยๆ 

1. ลดต้นทุนการผลิต 
โดย 



ในปัจจุบันจะมอีาชีพการเกษตร
อะไรที่น่าท า 

2. เพิ่มปริมาณน า้นม 



แล้วมันจะส่งผลต่อ 
การเลีย้งโคนม 
ในประเทศไทย 

หรือไม่ 

3. เพิ่มคุณภาพน า้นม 



ทุกอาชีพการเกษตรมีปัญหา 
 

แล้วจะท าได้
ไหม 
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ปริมาณน ้านมเฉล่ีย 
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Total solid(%)  
     2553                2554                   2555                 2556 



%fat 
     2553                    2554                  2555                 2556 



%Protein 
   2553                     2554                 2555                 2556 



%lactose 
        2554                 2555                     2556 



ท่านใช้ประโยชน์
อะไรบ้างเกีย่วกบัต้นทุน

การผลติ 

 



ต้นทุนการผลติน า้นมดบิสมาชิกสหกรณ์ฯไชยปราการ 

เดือน ต้นทุน จ านวนฟาร์ม 

พฤษภาคม 12.34 25 
มิถุนายน 12.37 20 
กรกฎาคม ไม่มีขอ้มูล - 
สิงหาคม 12.60 14 
กนัยายน 12.38 3 
ตุลาคม 13.66 14 
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แล้วจะท าอย่างไรเพือ่ให้ 
อาชีพการเลีย้งโคนม 

มีความยัง่ยนื 

ต้นทนุของประเทศอยู่
ที่ 14.50 บาทต่อกก. 



เราต้องเข้าใจ 
สถานะภาพตามความเป็นจริง 

สมมุตว่ิาต้นทุนของ
เกษตรกรไชยปราการอยู่
ที่ 13.00 บาทต่อกก. 



หัวข้อที่จะต้องทราบ เช่น 
ต้นทุนการผลติ 

ก าไร หรือ ขาดทุน 
ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม 

หมายความว่าเกษตรกร
ไชยปราการได้รับเงนิ
มากกว่าเกษตรกรที่อื่น 

1.50 บาทต่อกก. 



ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม 
สามารถแบ่งออกเป็น 

ผลผลติน า้นม 
คุณภาพน า้นม 

ระบบสืบพนัธ์ุ เป็นต้น 

หากท่านส่งน า้นมดบิ
วันละ 400 กก. 



เกษตรกรไชยปราการได้
เงนิมากกว่าคนอื่นวันละ 
600 บาท หรือ เดือนละ 

18,000 บาท 



เชิงวทิยาศาสตร์ 

เชิงเศรษฐศาสตร์ เชิงมนุษย์ศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 

ควรบรูณาการวธีิการในการแก้ไขปัญหา 



สหกรณ์ 

ส่วนราชการ เกษตรกร 

ควรบรูณาการหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา 

เอกชน 



ควรท าให้สหกรณ์และเกษตรกรเข้มแข็ง 



สภาพความจริงที่เป็นปัญหา 































หวันมชอกช า้เน่ืองจากเคร่ืองรีด 



อะไรคือตวัช้ีวดั
สุขภาพโคนม 

 



 มีอาหารเตม็ 



 

มีอาหารเกือบเตม็ 



มีอาหารปานกลาง 



มีอาหารน้อย 



ฟาร์มท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพมกัมีปัญหาเร่ืองของแขง็รวม 



อะไรเป็นตวับอกวา่มี 
ความสมดุลของ 

อาหารหยาบกบัอาหารขน้ 



 



 

ขีใ้นอุดมคต ิ

เป็นก้อนละเอียดดี 



 

ขีอ่้อน และละเอียด 



 

ขีอ่้อนและหยาบ 



 

ขีอ่้อนและมี
เศษอาหาร 



 

ขีอ่้อนและมี
เศษอาหาร 



ขีเ้ละ 



ขีเ้ละมาก 



ส่งเสริมการปลกูหญา้เนเปียร์ 



สรุปผลการด าเนินงาน 
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 



ปริมาณน  านม 



 
ปริมาณน  านมเฉลี่ยทั งประเทศ (กก/ตัว/วัน) >>> ต.ค. 57 – ก.ค. 59 

 

เฉลี่ย 12.66 กก/ตัว/วัน 

เฉลี่ย 11.70 กก/ตัว/วัน เฉลี่ย 12.61 กก/ตัว/วัน 

เฉลี่ย 13.28 กก/ตัว/วัน 

น  านมเฉลี่ยเพิ่มขึ น 0.62 กก/ตัว/วัน 
คิดเป็น 4.89% 

น  านมเฉลี่ยเพิ่มขึ น 0.91 กก/ตัว/วัน 
คิดเป็น 7.77% 



คุณภาพน  านม 
(Somatic cell) 



 
Somatic cell count เฉลี่ยทั งประเทศ(cell/cc)>>>ต.ค. 57–ก.ค. 59 

 

เฉลี่ย 389,556 cell/cc 

เฉลี่ย 390,510 cell/cc 

เฉลี่ย 408,400 cell/cc 

เฉลี่ย 355,159 cell/cc 

SCC เฉลี่ยเพิ่มขึ น 18,844 cell/cc 
คิดเป็น 4.83% 

SCC เฉลี่ยลดลง 35,351 cell/cc 
คิดเป็น -9.05% 



คุณภาพน  านม 
(Total solid) 



 
Total solid เฉลี่ยทั งประเทศ(%)>>>ต.ค. 57–ก.ค. 59 

 

เฉลี่ย 12.06% 

เฉลี่ย 12.03% 

เฉลี่ย 12.12% 

เฉลี่ย 12.08% 

TS เฉลี่ยเพิ่มขึ น 0.06% 
คิดเป็น 0.49% 

TS เฉลี่ยเพิ่มขึ น 0.05% 
คิดเป็น 0.41% 



องค์ประกอบน  านม 
(FAT) 



 
Fat เฉลี่ยทั งประเทศ(%)>>>ต.ค. 57–ก.ค. 59 

 

เฉลี่ย 3.59% 

เฉลี่ย 3.51% 

เฉลี่ย 3.60% 

เฉลี่ย 3.56% 

FAT เฉลี่ยเพิ่มขึ น 0.01% 
คิดเป็น 0.27% 

FAT เฉลี่ยเพิ่มขึ น 0.05% 
คิดเป็น 1.42% 



องค์ประกอบน  านม 
(PROTEIN) 



 
Protein เฉลี่ยทั งประเทศ(%)>>>ต.ค. 57–ก.ค. 59 

 

เฉลี่ย 3.02% 

เฉลี่ย 3.04% 

เฉลี่ย 3.03% 

เฉลี่ย 3.04% 

Protein เฉลี่ยเพิ่มขึ น 0.01% 
คิดเป็น 0.33% 

Protein เฉลี่ยไม่แตกต่าง 



องค์ประกอบน  านม 
(LACTOSE) 



 
Lactose เฉลี่ยทั งประเทศ(%)>>>ต.ค. 57–ก.ค. 59 

 

เฉลี่ย 4.73% 

เฉลี่ย 4.76% 

เฉลี่ย 4.73% 

เฉลี่ย 4.77% 

Lactose เฉลี่ยเพิ่มขึ น 0.01% 
คิดเป็น 0.21% 

Lactose เฉลี่ยไม่แตกต่าง 



กรมปศุสัตว์ตัดสินใจตัง้
หน่วย พัฒนาสุขภาพและ

ผลผลิตโคนม 
Dairy Herd Health Unit 

(DHHU) 



วตัถุประสงค ์เพื่อใหบ้ริการเกษตรกรโคนมแบบครบวงจร 

• การจดัการอาหารท่ีถกูตอ้ง 

• คดัท้ิงแมโ่คท่ีมีปัญหาผลผลิตต า่ 

• ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาระบบ

สืบพนัธุแ์ละสุขภาพ 

ลดตน้ทุนการ

ผลิต 

• การจดัการอาหารท่ีถกูตอ้ง 

• การจดัการฟารม์ท่ีดี 

เพ่ิมประสิทธิภาพ

น ้านม 

• สหกรณโ์คนมและศนูยร์บันม 

• เกษตรกร สรา้งเครือข่าย 

• ฐานขอ้มลูท่ีเป็นปัจจุบนั 

• สรา้งความน่าเช่ือถือใหผู้บ้ริโภค 

มีการตรวจสอบ

ยอ้นกลบั 



กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

แผนผงัการประสานงานของ Dairy Herd Health Unit  

กรมปศุ
สัตว์ 

สถาบันการศึ
กษา 





ระบบสารสนเทศโคนม 

i-service i-farmer 
i-dairy 



การปฏิบัติงาน 
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การปฏิบัติงาน 
• ท าความเขา้ใจกบัสหกรณ์และร่วมกนัวางแผนงาน 
• ร่วมกบักบัหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมปศุสัตว ์

– ตรวจโรคประจ าปี 
– ตรวจมาตรฐานฟาร์ม 

• เขา้เยีย่มฟาร์มและจดัท าฐานขอ้มูลฟาร์มในโครงการ 
• แกไ้ขปัญหาจุลินทรียใ์นน ้านมสูง 
• แกไ้ขปัญหาเซลลโ์ซมาติกในน ้านมสูง 
• ใหค้วามรู้แก่เกษตรกร 
• ค านวณตน้ทุนการผลิต 
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เข้าเยีย่มฟาร์ม 

• แนะน าการจดัการฟาร์ม 

•  การคดัเลือกสายพนัธุ์ 

•  การจดัการอาหารให้เหมาะสม
กบัสขุภาพโคและผลผลิต 
– อาหารหยาบ 

– อาหารข้น 
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ตารางค านวณคุณค่าทางโภชนะ 



ร่วมวางแผนการท าวัคซีน FMD 
และเก็บตัวอย่างเฝา้ระวังโรค 

เขต 6 

เขต 7 

ร่วมหารือการ
จัดท าสหกรณ์
โคนมปลอด    

โรคบรูเซลโลซิส
และวัณโรค 

แก้ไขปัญหาสุขภาพ 
เขต 5 

เขต 1 ร่วมซักซ้อมแผนโรค FMD 



เขต 5 

อบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตร 
เรื่องการจัดการและผลิต TMR 

เขต 5 เขต 2 

เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ หญ้าและเปลือกข้าวโพดหมัก 



บ ารุงรักษาเครื่องรีด = แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 

เขต 8 เขต 7 เขต 4 

เขต 5 
อบรมการใช้ CMT 



ให้ความรู้แก่เกษตรกร 

102 



ด าเนินงานร่วมกนัภายในกรมปศุสัตว์ 
• ตรวจโรคประจ าปี 

• ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเท้าเป่ือย 

• ตรวจมาตรฐานฟาร์ม 
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สรุป หน้าทีแ่ละบทบาทของสัตวแพทย์คอื 
• สามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกรและ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

• มีขีดความสามารถในการประเมินและชีใ้ห้เหน็จุดแข็ง
จุดอ่อนของฟาร์ม/สหกรณ์ ในประเดน็การจัดการด้าน
สุขภาพและผลผลิต อีกทัง้เช่ือมโยงไปยังปัญหาระบบ
สืบพันธ์ุและต้นทุนการผลิต 

• มีทกัษะการรักษาด้านอายุรศาสตร์ สูตศิาสตร์ และ
ศัลยศาสตร์ 

• เป็นนักส่งเสริมที่ดี 



ขอบคุณครับ 


