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สัมภาษณ์สัมภาษณ์

รู้จักเจ้าของบุญลือฟาร์ม

คณุหนึง่ จิรชยา  ทองสนทิ ปจัจุบนัอาย ุ34 ป ีเกิดในครอบครัวเกษตรกร

ผู้เลี้ยงโคนม เดิมคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมอยู่ที่ อ.สวนมะเดื่อ 

จ.ลพบุรี เป็นฟาร์มขนาดเล็ก จํานวนโคประมาณ 15 ตัว จากนั้นก็ได้ย้ายมา

อยู่ที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

คุณจิรชยามีความสนใจอาชีพการเลี้ยงโคนมมาตั้งแต่เด็ก ด้วยความรัก 

และความชอบส่วนตัว ทุกปีคุณจิรชยาจะต้องมาดูการประกวดโคนมใน 

งานเทศกาลโคนมแหง่ชาต ิและเขา้ไปสอบถามเกษตรกรถงึสตูรอาหาร เทคนคิ 

วิธีการเลี้ยงดู ก่อนส่งโคนมเข้าร่วมประกวดจึงเป็นความใฝ่ฝันหน่ึงที่อยู่ในใจ 

คุณจิรชยามาตั้งแต่เล็ก

หลังจากเรียนจบและได้ทํางานในสายงานที่เรียนมา แต่วันหน่ึงเมื่อ

ครอบครัวประสบปัญหาการจัดการฟาร์ม น้ํานมที่ผลิตได้ถูกสหกรณ์ตีกลับ 

เพราะผลตรวจคุณภาพนํ้านมไม่ผ่าน คุณพ่อคุณแม่เริ่มท้อแท้กับการทําอาชีพ

การเลี้ยงโคนม คุณจิรชยาจึงตัดสินใจกลับมาสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม และ

คุณจิรชยา ทองสนิท
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เส้นทางแชมป์ถ้วยพระราชทานปี 2558

ชื่อฟาร์ม  บุญลือฟาร์ม

ที่อยู่   117  หมู่ที่ 8 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

โทรศัพท์   084 882 5544

พื้นที่ฟาร์ม   4 ไร่ 

จำานวนแรงงาน   แรงงานครัวเรือน 3 คน

จำานวนโค   ประมาณ 300 ตัว

อาหารโค  TMR (เน้นข้าวโพดหมัก, อาหารข้น, กากมัน, กากเบียร์, ไม่มียูเรีย)

  และจ่ายฟางเสริมเช้าเย็น, ผงฟู 2%

เครื่องรีดนมและอุปกรณ์รีดนม ระบบรีดนมแบบไปป์ไลน์, จํานวนชุดหัวรีด 6 ชุด

เวลารีดนม เช้า   เริ่มรีด  06.30 น.  เสร็จเวลา  07.00 น. 

 เย็น   เริ่มรีด  16.30 น.  เสร็จเวลา   17.00 น.

รายรับ/รายจ่าย  รายรับประมาณ 6-7 แสนบาทต่อเดือน

  รายจ่ายประมาณ  3 แสนบาทต่อเดือน

ผลผลิต  นํ้านมรวม 1.2 กิโลกรัมต่อวัน

  เฉลี่ยประมาณ 19 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน
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แก้ปัญหาด้วยการหาซื้อแม่พันธ์ุโคนมเข้าเพิ่มเติมใน

ฟารม์ เนือ่งจากโคแม่พันธ์ุทีมี่อยูเ่ดิมเป็นโคจากประเทศ

นิวซีแลนด์ (ขาว-ดํา ผสมซาฮิวาล) ต้องใช้ลูกเทียบขณะ

รีดนม จึงคิดที่จะปรับปรุงสายพันธุ์ในฟาร์ม โดยนําเข้า

แม่พันธ์ุโคนมโฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยนเข้ามา นอกจากนั้น  

จากการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ก็พบว่า ในตา่งประเทศ

จะไมม่กีารอาบนํา้ววั แตจ่ะเนน้การเชด็เตา้นมใหส้ะอาด

จริงๆ หลังจากนั้นก็จะใส่หัวรีดทันที จึงได้นําหลักการนี้

มาใช้ในฟาร์ม โดยใช้นํ้ายาเดทตอล 2 ฝา ผสมนํ้า 10 

ลิตร เช็ดขี้ดินต่างๆ ออกให้หมด หลังจากนั้น ทําความ

สะอาดเต้านมด้วยผ้าชุบนํ้ายาเดทตอล แล้วเช็ดด้วย 

ผ้าแห้ง โดยก่อนใส่เครื่องรีดนม เต้านมของแม่โคต้อง

แห้งและสะอาดที่สุดเสมอ ส่วนแม่โคที่มีปริมาณนํ้านม 

มากก็จะใช้การปิดหัวนมหลังรีดนมเข้ามาช่วยทําให้ 

นํ้านมไม่ไหล รูหัวนมไม่เปิด เชื้อโรคก็ไม่สามารถเข้าสู่ 

เต้านมได้ ซึ่งหลังจากน้ันโรคเต้านมอักเสบก็ไม่เกิด

ขึ้นในฟาร์มอีกเลย นํ้านมได้เกรด 1 ตลอด แต่การใช้ 

นํ้ายาเดทตอลมีข้อควรระวัง คือต้องบิดผ้าให้แห้ง 

ทุกครั้ง และทิ้งไว้ให้เต้านมแห้งและสะอาดก่อนใส่ 

เครื่อง เพราะนํ้ายาเดทตอลก็เป็นยาเหมือนกัน 

เริ่มเข้าสู่วงการประกวดโคนมได้อย่างไร

ไปดูประกวดโคนมครั้งแรกปี 2537 มีความรู้สึก 

ว่าดูแล้วเห็นศักยภาพของแม่โคและเกษตรกรผู้เลี้ยง

โคนม เราเองก็อยากมีศักยภาพแบบนั้น อยากทําได้

แบบนั้น สมัยนั้น 40 กิโลกรัมนี่ก็สุดยอดแล้ว คือ 

เราชอบสัตว์ตั้งแต่เล็ก ใจรัก ติดตามการประกวดโคนม

มาตลอด ศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองบ้าง ถามหมอ  

ถามผู้รู้ ถามเกษตรกร ที่ส่งโคเข้าประกวดบ้าง ว่าทําไม
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วัวเขาถึงได้นมมาก วารสารโคนมก็ติดตามอ่านตลอด 

เพราะจะมีบทสัมภาษณ์แชมป์รางวัลถ้วยพระราชทาน

อย่างนี้ทุกปี ใช้การสังเกต ผสมกับประสบการณ์ที่ได้

ลงมือทํามาสอนตัวเองด้วย อาศัยวิธีนี้ จนในที่สุดก็

ตัดสินใจส่งวัวเข้าประกวดตัดสินใจอยู่นาน ความรู้สึก

ของคนเข้าไปครั้งแรก คือ กลัว แล้วเราส่งครั้งแรกก็ส่ง

วัวสาวท้องแรกเข้าประกวดเลย ปี 2545 ผลคือ ไม่ได้

รางวัลอะไรมาเลย แต่ปี 2546 ก็ส่งใหม่ยังไม่ได้รางวัล 

อีก ปี 2547 ก็ส่งใหม่ แต่ครั้งนี้สําเร็จได้มา 5 รางวัล  

จากนั้นก็ได้รางวัลตลอด ติด 1 ใน 5 ตลอด 

ปีที่ส่งโคไปประกวดครั้งแรก โคสาวท้องแรกของ

เราได้ปริมาณนํ้านมแค่ 27-28 กิโลกรัม แต่จากนั้น 

ก็พยายามพัฒนา เริ่มสั่งนํ้าเช้ือเข้ามาใช้ในฟาร์มจน 

สายพันธุกรรมดีขึ้น ฟาร์มขยายใหญ่ขึ้น ความแข็งแรง 

ก็เพิ่มมากข้ึน การที่เราเข้ามาในวงการประกวดโคนม

ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วยให้พัฒนาสายพันธ์ุขึ้นมาด้วย 

ศกัยภาพของฟาร์มกเ็พิม่ขึน้ แลว้อกีอยา่งคอื เราไดรู้จ้กั

คนที่มีชื่อเสียง เทคนิคเขามีอะไร ก็เก็บตรงนั้นมาศึกษา

มาทดลองกับโคนมในฟารม์ของเรา คอื เราเชือ่วา่ ทกุคน 

มีเคล็ดลับ มีเทคนิค แล้วทุกคนก็รู้ด้วยว่า เทคนิคคือ

อะไร ทําอยา่งไร แตเ่ทคนคิตรงนัน้ มนัเหมอืนกบัปญัหา

ที่เกิดข้ึนในแต่ละปี ก็จะเป็นตัวบอกสอนเราเองว่า  

เราควรจะจัดการอย่างไร ทําอย่างไร อย่างนั้นมากกว่า 

แต่ทุกฟาร์มมีเทคนิคของเขาอยู่แล้ว คนที่ประกวดวัว

ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีเทคนิคของตัวเอง

ใครคือต้นแบบการเลี้ยงโคนมของคุณจิรชยา

คุณสุชาติ  ทองแย้ม นี่คือ สุดยอด ทุกวันนี้ก็เป็น

พี่ชายที่สนิทที่สุด มีอะไรก็จะปรึกษา อันนี้เขาเก่งจริงๆ 

เวลาเลือกวัวไปประกวดเลือกอย่างไร

ที่บ้านจะมีสายพันธุกรรม คือสายนมมาก ต้อง 

เตรียมไว้ในช่วงนั้น ต้องเตรียมวัวล่วงหน้าเป็นปี อย่าง

วัวที่จะต้องไปแข่งนมมาก จะต้องผสมประมาณเดือน

กุมภาพันธ์-มีนาคม วัวที่จะไปต้องคลอดอยู่ที่ประมาณ

เดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมเท่าน้ัน เพื่อให้วัวที่จะ

ไปประกวดอยู่ในระยะการให้นมสูงสุด คืออยู่ในช่วง

ประมาณ 2-3 เดอืนหลงัจากนัน้ ซึง่กค็อืเดอืนกมุภาพนัธ-์ 

มีนาคม

เทคนิคของบุญลือฟาร์มคืออะไร

อย่างแรกเลยคือ เราจะเลือกพ่อพันธุ์ ที่ฟาร์มจะ

ใช้เชื้อนอก แต่ถ้าเลือดเกิน 90% เราก็จะดึงเลือดลง  

เช่น เลือกใช้นํ้าเชื้อของ อ.ส.ค. ที่เป็นลูกผสมเลือดไม่ 

สูงมาก มีซาฮิวาล เรดซินดี้ปน ให้มีพื้นเมืองมากขึ้น  

แล้วพอมีลูก เลือดก็จะตํ่าลงอยู่ที่ประมาณ 87-90% 

แต่อย่าให้เกิน 90% เพราะจะเริ่มมีปัญหา พอโคกลุ่ม

นี้คลอดลูกออกมา เราก็จะใส่เลือด 100% เข้าไป เพื่อ

ให้มันเก่งด้วยตัวมันเอง คือ ไม่หอบ ไม่ค่อยเป็นอะไร  

ทนกับสภาพอากาศ แต่ในเรื่องน้ีฟาร์มของเรายังต้อง

พัฒนาอยู่ตลอด เราไม่ได้เน้นที่เลือด 100% อย่างโค 

ชื่อน่ารัก (โคที่ชนะการประกวด โคนมมากท้องแรก  

อายุไม่เกิน 18 เดือน แชมป์ถ้วยพระราชทาน) สถิติของ

โคตวัน้ีชว่งทีม่ปีรมิาณน้ํานมสงูทีส่ดุจะอยูท่ี ่46 กโิลกรมั 

แต่การจดังานเทศกาลโคนมปีน้ีลา่ชา้กวา่ทกุป ีคือ ปกติ

จะอยู่ช่วงต้นหรือกลางเดือนมกราคม แต่ปีนี้ขยับมาที่

ปลายเดือนมกราคม ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทําให้ปริมาณ 

นํ้านมสถิติตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น 
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ทนีี ้พอโคท้องประมาณ 6-7 เดอืน อยา่งสมมตวิา่ 

บางตัวคลอดลูกได้ประมาณ 3 เดือนก็จะผสมเทียม พอ

ผสมติดตั้งท้อง พอถึงเวลาหยุดรีดนมก็จะต้องอยู่ที่ 20 

กว่ากิโลกรัม อาหารก็ต้องให้กินข้าวโพดหมัก กินกาก

มัน ลดโปรตีนทุกอย่างลงหมด เพื่อที่จะหยุดรีดนมแล้ว

ต้องหยุดรีดนมให้แห้งเลย อันนี้คือ กรณีที่ส่งประกวด

ในรุ่นไม่จํากัดอายุ ซึ่งโคพวกนี้จะมีปริมาณนํ้านมเยอะ 

ก่อนคลอดนมจะใหญ่มาก เรียกว่า มโหฬารเลยทีเดียว 

เพราะฉะนั้นหลังจากสอดยาดรายแล้วเราจะต้องฉีดยา

ปฏิชีวนะช่วย จําพวกออกซี่เตตราไซคลินเข้ากล้ามเนื้อ

เพื่อป้องกันการอักเสบของเต้านมซึ่งจะสามารถคลุม

ได้ 3-4 วัน เพราะในช่วงนี้นมกําลังคัด โคกําลังเครียด  

เราจะต้องป้องกันทุกอย่าง เพราะโคที่จะไปแข่ง ปัญหา

เต้านมอักเสบนี่ต้องปราบให้อยู่เลย แล้วยาพวกนี้ก็จะ

ชว่ยปอ้งกนัไขเ้ห็บไดด้ว้ย เทคนคิอยูแ่คน่ีล้ะ่ ไมไ่ด้มอีะไร

แลว้โคทีมี่นํา้นมมาก เราจะหยดุรดีนม เราปดิเตา้

ไม่ได้ใช่ไหม ก็ต้องฉีดยาช่วย และช่วงเวลาการหยุดรีด

นม ถา้ววัคลอดประมาณเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคมกจ็ะ

ต้องหยุดรีดประมาณเดือนกันยายน หรือตุลาคม กําลัง

อยู่ในฤดูฝนเลย โอกาสติดเชื้อก็จะมีสูง เพราะฉะนั้นก็

จะต้องเตรียมสถานที่ด้วย อาจจะต้องย้าย แยกไปอยู่

ต่างหากเป็นพิเศษกว่าตัวอื่น การจัดการก็จะพิเศษกว่า

อย่างการจัดการด้านอาหารที่ฟาร์มจะให้กินเหมือนกัน

หมด เพราะอาหารที่ฟาร์มเป็นระบบ TMR แต่จะเริ่ม

เปลีย่นตัง้แตโ่คคลอดลูกโดยจะเพิม่โปรตีนขึน้อกี 1-2% 

แล้วก็ต้องคอยสังเกตดูเต้านมตลอดห้ามพลาด 

นอกจากน้ีก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพท่ัวไป ต้อง

มีการแต่งกีบ พอเริ่มหยุดรีดนมก็จะต้องแต่งกีบทุกตัว

เพราะกีบเทา้เป็นสิง่สําคญัมาก แม่โคทีฟ่ารม์จะตอ้งแตง่

กีบทุกตัว ปีละครั้ง หลังเริ่มหยุดรีดนมหรือโคสาวท้อง

แรกที่จะขึ้นมาเป็นแม่โคก็จะต้องทําทุกตัวเหมือนกัน 

แต่โครุ่นจะไม่ทํา นอกจากโคตัวน้ันมีปัญหาขาเจ็บ 

เดนิกะเพลกก็จะตอ้งด ูจากประสบการณท์ีเ่ลีย้งโคนมมา 

ถ้ากีบเจ็บจะไม่ได้นม ต่อให้แม่โคของคุณเก่งขนาดไหน 

ได้กินอาหารดีแค่ไหน ถ้าโคมีอาการกีบเจ็บจะไม่ได้นม 

ขณะที่ฟาร์มเราไม่ได้กินอาหารโปรตีนสูงมาก แต่ฟาร์ม

เกษตรกรสว่นใหญจ่ะใหกิ้นอาหารโปรตีนสงูๆ 20-21% 

ซึ่งปัญหาที่จะตามมาก็คือ โคจะมีปัญหาเรื่องกีบ และ

สังเกตจะเป็นมากในช่วงฤดูฝน แต่ที่ฟาร์มโคจะเจ็บ

น้อย เราจะคอยสังเกต และถา้เจ็บต้องรบีแก้ไข ตอ้งแยก

ออกมาดูแลพิเศษ อย่างในต่างประเทศจะมีการแต่งกีบ 

ปลีะ 2 ครัง้ จาํเปน็มาก เขาจะเน้นเร่ืองน้ี ใหค้วามสาํคัญ

กับกีบเท้าโคมาก 

และอีกเทคนิคสําคัญคือทันทีที่แม่โคคลอดลูก

จะต้องเหน็บยาทันที ถ้ารกค้าง ก็จะไม่ปลด แต่จะใช้วิธี

เหน็บยาในปรมิาณมากหลายเมด็ ประมาณอาทติยห์นึง่

รกก็จะหลุดออกมา ไม่มีกลิ่นด้วย หลังจากนั้นก็จะล้าง

มดลูกประมาณ 2 ครั้ง 

ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมบรรยากาศ 

ที่ฟาร์มจะเช่าเต็นท์มา จัดสภาพแวดล้อมทุกอย่างให้

เหมือนในงานเทศกาลโคนม ให้แม่โคคุ้นเคยก่อน แล้ว

ทุกเย็นก็จะเปิดเพลงให้ฟังด้วย แต่เรื่องคนน่ีที่บ้านจะ

มีคนมาเยอะ บรรยากาศก็จะคล้ายๆ กัน เวลารีดนม  
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กจ็ะตอ้งปรบัเปลีย่น ไม่ได้รดีเหมือนโคปกติ กจ็ะเหน่ือย

ตรงนี้ คือทุกอย่างต้องจัดการให้เหมือนในงานประกวด

โคทุกอย่าง ให้แม่โครู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด 

กระทบกระเทือนน้อยที่สุด

 มกีารจดัการโคในชว่งโคง้สดุทา้ยของการประกวด 

อย่างไร
โค้งสุดท้ายก็มีทั้งกระชากและแหกโค้งนะ คือ 

ต้องดูสถิติด้วย ถ้าตามเขาอยู่ หรือโดนตามติดๆ ก็ต้อง

กระชากแล้ว เทคนิคคือ ต้องทําสูตรอาหารเพิ่มโปรตีน

ใหส้งูขึน้ ควรใชถ้ัว่เหลอืง แตก่อ็าจจะเสีย่งกบัการทาํให้

แม่โคโทรม ข้ีไหล ถ้าใครสังเกตจะเห็นว่า โคบางตัว 

พอปรับสูตรอาหารปริมาณนํ้านมก็เพิ่มขึ้นให้เห็นเลย 

แต่ถ้าบางตัวปรับไม่ได้ก็จะแหกโค้งไปเลย ขี้ไหล โทรม

หลุดไปเลย นี่คือประสบการณ์ล้วนๆ แต่ต้องบอกก่อน

วา่ ในระหวา่งการประกวดโคนม เกษตรกรไมส่ามารถให้ 

กลูโคส ฉีดหรือกรอกยาอะไรที่เป็นการบังคับวัว และ

ที่ฟาร์มก็จะไม่ทํา แม่โคเรามีศักยภาพแค่ไหนก็แค่น้ัน 

ไมคุ่ม้กับสขุภาพของแมโ่ค ถา้เกง่ คอืเกง่ดว้ยตวัแมโ่คเอง 

เพราะอาหารก็จะกินสูตรพื้นๆ แต่ก็จะเป็นสูตรที่เรา

คาํนวณมาแลว้ ท้ังพลงังานทัง้โปรตนีตอ้งสมดุล ทกุอยา่ง 

ต้องไปด้วยกัน 

โคนมทีส่ง่เข้ารว่มประกวดเป็นลกูคอกทัง้หมดไหม

เป็นลูกคอกหมดทุกตัว ที่ฟาร์มไม่เคยซื้อโคเข้า

มาเป็นสิบๆ ปีแล้ว เพราะคิดว่า สายพันธุกรรมของเรา

นิ่งที่สุดแล้ว วัวที่ได้รางวัล 99% เป็นลูกคอก ลูกที่ผสม

ขึ้นภายในฟาร์มอย่างน่ารัก (แม่โคที่ชนะการประกวด

แชมป์ถ้วยพระราชทาน) ก็เป็นลูกของเป็บเปอร์นํ้าเชื้อ

ของ อ.ส.ค. นะ 

เวลาเลือกนำ้าเชื้อมาใช้ในฟาร์มพิจารณาจากอะไร

พิจารณาจากพ่อของพ่อพันธุ์ จากสายพันธุกรรม

โคนมในฟาร์มเรามีสายพันธุ์อะไรบ้างเวลาเลือกซื้อ 

นํ้าเชื้อก็ต้องใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ต้องป้องกันไว้ก่อน

เพราะสายพันธุ์ของโคนมที่ให้ปริมาณนํ้านมสูงๆ มีอยู่

ไม่ก่ีสายพันธ์ุ ถ้าพลาดผสมในสายพันธ์ุเดียวกัน ลูกที่

ได้ก็จะไม่เก่ง ถึงเก่งก็ไม่สูงสุด เราต้องสืบประวัติไปถึง 

รุ่นปู่ รุ่นย่า ซึ่งอันน้ีช่วยได้เยอะมาก เพราะตอนนี้ 

ปริมาณนํ้านมเฉลี่ยทั้งฝูงอยู่ที่ 25 กิโลกรัมต่อตัว ต่อวัน 

ถ้าช่วงฤดูหนาวไม่ต้องพูดถึงสูงกว่านั้นแน่นอน

บุญลือฟาร์มมีการจัดการฝูงโคอย่างไร

ก็จะมีโคนมมากกับโคป่วยที่จัดให้อยู่ด้วยกัน แต่

ไม่ใช่ป่วยแบบกระเซาะกระแซะ หรือเดินไม่ได้ คือเป็น 

โคที่เพิ่งหายป่วย เพราะโคนมมากและโคป่วยจะกิน

อาหารที่ดี โปรตีนดีๆ เพื่อช่วยเรื่องสุขภาพร่างกายให้

สร้างนมได้ดี และฟื้นฟูสภาพได้ค่อนข้างเร็ว โคป่วยที่

หายดีก็จะปล่อยเข้าฝูง ส่วนโคนมน้อยและนมปกติก็

จะอยู่ด้วยกัน

การจัดการด้านอาหารทำาอย่างไร

อาหารก็จะไม่เหมือนกัน อาหารหยาบจะจ่าย 2 

เวลา เช้า-เย็น ไม่มีหญ้าสด เพราะเรื่องของต้นทุนและ

แรงงานแต่จะเน้นไปที่ข้าวโพดหมัก โดยมีฟางเป็นส่วน

ผสมใน TMR กากมัน กากเบียร์ โปรตีน 18% เท่ากัน

หมด ไมม่ยีเูรยี เพราะรูส้กึวา่การไมใ่ชย้เูรยีสขุภาพแมโ่ค

จะดีกว่า ราคาก็ไม่แพง แล้วก็จะมีผงฟู โรยบนกากมัน

กากเบียร์ ประมาณ 2% ถ้าใส่มากโคจะไม่กิน เพราะ
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มีกล่ิน แล้วอาหารที่ฟาร์มจะเป็นอาหารเปียก กากมัน  

กากเบียร ์ข้าวโพดหมัก พวกน้ีเป็นกรด ผงฟูกจ็ะชว่ยลด

กรดในกระเพาะ เหมือนอีโนของคน 

การจ่ายก็จะให้กินก่อนรีดนม กินเต็มที่ในคอก

พักโคพออ่ิมก็จะขึ้นรีดนม รีดนมเสร็จก็เดินกลับไป

ท่ีคอก ถ้าไม่พอก็จะกินอีก คือพูดง่ายๆ ให้กินทั้งวัน  

เอาแบบสบายๆ จ่ายทีเดียว จะได้จบงานเร็วๆ มีฟาง 

ให้กินตลอดเวลา โคจะรู้ตัวเอง ถ้าขาดอะไรก็จะกินอัน 

นั้นมีอาหารและฟางไว้ให้เลือกกิน เหมือนอย่างแร่ธาตุ

เมื่อก่อนจะให้ผสมในอาหารบังคับให้โคกิน แล้วคน

ส่วนใหญ่ต้องให้กินเยอะ แต่บางตัวกินแล้วขี้ไหล คือ

กินมากเกิน แล้วโคหยุดรีดนม ถ้าให้กินมากเกินก็จะ

มีปัญหาเรื่องระบบเมตาบอลิซึม จะเป็นภาวะไข้นม 

ลุกไม่ขึ้น ระบบการเผาผลาญโคจะเสีย ที่ฟาร์มก็จะเท

ไว้ให้โคเลือกทั้งแร่ธาตุแบบผงและแบบก้อน อยากกิน

อะไรก็กิน ผลออกมาสุขภาพโคดีกว่า อย่างนี้ก็มาศึกษา

ทดลองเอา

บุญลือฟาร์ม เปลี่ยนเป็นระบบรีดนมไปป์ไลน์

นานหรือยัง
ประมาณปกีวา่ๆ ตอนนีเ้หมอืนคนขีเ้กยีจ ยอมรบั 

คิดว่า ง่ายๆ สบายๆ ดีกว่าลําบาก เมื่อก่อนทําเอง 

ลําบาก คนงานก็หายาก รีดแบบไปป์ไลน์สบาย ไม่ต้อง

ลา้งเครือ่ง รดีนมได้เรว็ ไมต่อ้งลุกนัง่ ไมต้่องหงดุหงดิกับ

หางโค เม่ือก่อนถ้าแม่โคจํานวนเท่าน้ีต้องใช้เวลารีดนม

ไม่ตํ่ากว่า 3 ชั่วโมง เดี๋ยวนี้ใช้เวลา 45 นาที เร็วขึ้นมาก 

ช่วงฤดูหนาว รีดนม 80 กว่าตัวก็ยังเร็วอยู่ แนะนําให้ใช้

เลย ต่อไปถ้าจะให้นํ้านมสะอาด ได้คุณภาพต้องเปลี่ยน

มารีดระบบไปป์ไลน์ เพราะจะมีตัวกรองความละเอียด

ค่อนข้างดี ก่อนใส่เครื่องก็ต้องรีดตรวจคุณภาพนํ้านม

ก่อนแต่ถ้านํ้านมผิดปกติคนรีดจะรู้ ดูลักษณะด้วยว่า  

นมบวม แดง แข็ง ร้อน มีปัญหาเต้านมอักเสบหรือไม่ 

ต้องสังเกตแล้วหลังรีดนมเสร็จก็จะใช้สเปร์ฉีดที่หัวนม

ทุกตัว บางตัวที่มีปริมาณน้ํานมมาก 35-40 กิโลกรัม 

ขึ้นไปจะใช้คลอรีนเช็ดเต้าแทน แล้วปิดเต้าเลย เพื่อ

ป้องกันโรคเต้านมอักเสบ

ทำาไมที่ฟาร์มถึงเลือกใช้ TMR หรือระบบการ 

รีดนมแบบไปป์ไลน์

อยากให้วัวสบายที่สุด อย่างลงระบบรีดนมแบบ

ไปป์ไลน์ก็ไม่ใช่ถูกๆ แต่เหมือนแม่โคก็ส่งตัวเองได้  

ทุกวันนี้โคเลี้ยงทุกอย่าง  ที่เลือกใช้เทคโนโลยีมาใช้ใน

ฟาร์มเพราะกลัวไม่มีคนต่อยอด งานฟาร์ม ถ้าลําบาก

หลานจะทําไหม...ไม่ทํา แต่ถ้าสบาย...เอาแน่นอน 

เงินระดับน้ี ใครจะไม่เอา ต้องคิดถึงอนาคต ปลูกฝัง

หลานตั้งแต่เล็กๆ เขาเกิดปี 2550 ก็ให้แม่พาไปงาน

โคนมแล้ว แล้วก็พาไปทุกปีด้วย ทีนี้โดยอัตโนมัติพอถึง

งานโคนม เขาจะบอกกับคุณครวู่า ขอลาเรยีนแลว้จะเอา

นมมาฝาก คือ เป็นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่
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อุปสรรคในการทำาฟาร์มคืออะไร

เร่ืองของการผสมเทยีม แต่กมี็เทคนคิ ถา้ไปดขูอง

ต่างประเทศเขาจะไม่ได้ใช้ผสมเทียม 100% ทุกฟาร์ม 

จะมีพ่อพันธุ์เลี้ยงไว้ คือ พูดในมุมเกษตรกร ถ้าเราไม่มี

แม่โครีดนม ต้องผสมข้ามปี ผสมอย่างไรก็ไม่ติด อย่าง

นี้ไม่ได้เพราะรายได้ไม่ต่อเนื่อง ที่บ้านก็จะเลี้ยงพ่อพันธุ์

ไวต้วัหนึง่ แตก่ต็อ้งดูพนัธ์ุประวัติ แต่เลือกพอ่วัวทีด่ทีีส่ดุ 

ติด top ระดับโลก

โดยเราจะพิจารณาดูว่า แม่โคตัวไหนที่ผสมเกิน  

4 ครั้ง จะใช้พ่อพันธุ์เข้าช่วย เพื่อให้มีโครีดนมต่อเนื่อง 

และที่สังเกตดูคือ การใช้วิธีธรรมชาติค่อนข้างจะได้ผล 

เราทําอย่างนี้เพื่อจัดการฝูงโค แก้ปัญหาผสมไม่ติดเน้น

ว่าต้องผสมไม่ติดจริงๆ อย่างโคบางตัวที่มีระยะเวลา 

การตกไข่นาน ขนาดเราใช้วิธีต่างๆ เพื่อเร่งให้ตกไข่เร็ว  

ใช้ฮอร์โมนเหน่ียวนํา ใช้อะไรทุกอย่าง ก็ยังแก้ปัญหา 

ไม่ได้ไข่ไม่ยอมตก ซึ่งมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของ 

แม่โค แต่พอเราใช้พ่อพันธ์ุขึ้นผสม เคยอ่านในงาน 

ของต่างประเทศเขาบอกว่า การที่พ่อพันธุ์กระแทกเป็น 

การเร่งให้ไข่ตก คือจังหวะที่กระแทกเป็นการเร่งโดย

ธรรมชาติให้ไข่ตก แล้วปริมาณนํ้าเชื้อก็เยอะ อัตราการ

ผสมตดิกส็งู ทนีีพ้อติดแล้ว ครัง้ต่อไปกไ็ม่ต้องใชพ้อ่พนัธุ์

เขา้ชว่ยแลว้ เพราะครัง้ต่อไปกจ็ะตดิปกต ิขอใหท้อ้งกอ่น

สกัครัง้ ทีเ่หลอืกจ็ะเปน็ปกติ ทีฟ่ารม์ไม่เคยเจอวา่ตอ้งใช้

พ่อพันธุ์ขึ้นช่วยซํ้า เหมือนได้ตั้งรอบให้แม่โคเท่านั้นเอง

ที่ฟาร์มมีวิธีการจับสัดอย่างไร

ปกติที่ฟาร์มจะมีคนดูเวลากลางวัน แล้วก่อน 

เข้านอนทุกคืนประมาณ 5 ทุ่ม ก็จะต้องลุกมาดูโคที่

คอกทุกคืน ทําอย่างนี้มาตลอด 10 กว่าปี แต่สังเกตว่า 

ตัง้แตเ่ริม่มพีอ่พนัธุใ์นฟารม์ ไมรู่เ้ปน็อยา่งไร แมโ่คจะรอ้ง 

หรือได้กลิน่อะไรอยา่งนีห้รอืเปลา่ การเปน็สดัจะชัดเจน

มาก โคบางตัวที่เคยเป็นสัดเงียบ ตอนนี้ที่ฟาร์มไม่มีเลย 

เพราะโคแสดงออกชัดเจนมาก เรื่องจับสัดนี่ที่ฟาร์มจะ

ทาํอยา่งนีม้าตลอด พยายามทาํใหเ้ปน็นสิยัคือเรือ่งยากๆ 

พอทําเป็นนิสัยแล้วจะกลายเป็นเรื่องปกติของชีวิต

มีการคัดทิ้งไหม

ประมาณ 10 ตัวต่อปี คือ เราคัดทิ้งน้อยมาก  

ตัวที่ได้แชม์ปี 2553 ก็เพิ่งไปเพราะเราก็เลี้ยงของเราไป 

แก่จริงๆ ลุกไม่ไหวแล้ว มันล้ม ไม่มีแรงเหมือนคนแก่

สองคือไม่ท้องผสมอย่างไรไม่ติด สามนิสัยไม่ดีไปเลย 

อยา่งชอบเอาขาลงไปในรางอาหาร ลงอ่างน้ํา อยา่งววัด ี

วัวประกวดตายคาบ้านทุกตัว คือ บางทีเงินมันซื้อความ

สบายใจของเราไม่ได้ มันคลุกคลีกับเรามา แล้วมันก็ทํา

ชื่อเสียงทําทุกอย่างให้เราหมด ถ้าให้เราไปขายมันทําใจ

ไม่ได้

อะไรคือหัวใจหลักในการเลี้ยงดูโคนม

เราต้องรักโค รักอาชีพ ต้องดูแล แล้วก็สําคัญ 

ที่สุด คือ จงภูมิใจในอาชีพนี้ 

ความภูมิใจในอาชีพนี้

มนัเปน็ความภมูใิจทีเ่ราสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัฟารม์ 

ใหกั้บวงศ์ตระกูล ซ่ึงถว้ยพระราชทานก็ไมใ่ชไ่ดก้นังา่ยๆ 

สิ่งที่ภูมิใจที่สุด คือ สถิติของเราสูงท่ีสุดในประเทศไทย

ขณะนี้ แต่ก็ตั้งใจว่า จะต้องทําให้ดีกว่านี้ ภูมิใจในอาชีพ

นี้มาก ทุกวันที่ 5 ธันวาคม จะต้องทําความสะอาดห้อง

เก็บถ้วยฯ ไม่ว่าเราจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัล ต้อง

ทําความสะอาด ต้องจัดสวนทําอย่างนี้เป็นประจําทุกปี

ทำาไมถงึสง่โคเขา้ประกวดทัง้ทีฟ่ารม์อยูไ่กลเสีย่ง

กับการติดโรค

หลกัคือ ใจชอบ สองคอื ไดเ้จอพรรคพวกคนเลีย้ง

โคนมหนึ่งปี หนึ่งครั้งแต่จะคุยกันก็ต่อเมื่อแข่งเสร็จแล้ว 

เพราะในระหว่างการประกวดก็ไม่มใีครอยากคุย ตา่งคน

ก็ต่างมุ่งมั่น เพราะสิ่งที่ต้องการคือ ถ้วยพระราชทาน  
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อีกอย่างคือ อยากโชว์ศักยภาพของแม่โคว่า เราทําได้

ขนาดนี้ สมัยก่อนโคสาวท้องแรกที่ฟาร์มได้นํ้านม 40 

กว่ากิโลกรัมก็ไม่มีใครเชื่อหรอก บอกเลยว่า ต่อไปจะ

ทําให้ได้มากกว่าน้ี เพราะเคยทําได้ 50 กิโลกรัมมา

แล้ว แต่จังหวะไม่ได้ โคเมืองไทยนี่เก่ง...เก่งมากไม่น้อย 

หน้าต่างประเทศเลย แค่เราจัดการเรื่องต่างๆ จัดการ

บรรยากาศ สภาพแวดล้อม พูดง่ายๆ คือ เอาใจโคมา

ใส่ใจเรา แล้วเรียนรู้จากธรรมชาติให้มากที่สุด

มีอะไรที่อยากฝากให้คนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่วงการ

โคนมบ้าง

อย่างแรกคือ ต้องศึกษาหาความรู้เยอะๆ สิ่งแรก

ที่สอนตัวเราได้ก็คือ ประสบการณ์ ถ้าอยากจะเริ่มเลี้ยง 

อย่าเพิ่งเลี้ยงทีละเยอะๆ ให้เริ่มเลี้ยงทีละน้อยๆ ค่อยๆ 

ศึกษาด้วยตัวเองจะดีที่สุด อีกอย่างคือต้องรักโค แล้วโค

ก็จะรักเรา ถ้าเรารัก เราอดทน ขยัน สิ่งต่างๆ จะมาเอง 

ตัวเลือกที่เราอยากได้ทุกอย่างจะกลับมาหาเราเอง 
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