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สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง 
 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง จ ากัด ตั้งอยู่ที่ 24 หมู่ 10 ต. บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ. ล าพูน มีสมาชิกทั้งหมด 
34 ราย มีโคนมทั้งหมด 1,282 ตัว จากการเข้าเก็บข้อมูลในพ้ืนที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม (เจ้าของฟาร์ม) มี
อายุโดยเฉลี่ย 43.71 ปี  มีฟาร์มที่ได้มาตรฐานฟาร์มแล้ว จ านวน 1 ฟาร์ม คิดเป็น 2.94 % ส่วนฟาร์มที่ยัง
ไม่ได้มาตรฐานฟาร์ม มีจ านวน 33 ฟาร์ม คิดเป็น 97.06% (สอบถามข้อมูลระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 
57) 

จากข้อมูลพื้นฐานการศึกษาของเจ้าของฟาร์มพบว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง 
จบการศึกษาเรียงตามล าดับดังต่อไปนี้ 

- ระดับประถมศึกษา    35.29%  
- ระดับมหาวิทยาลัย    23.53%  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  17.65% 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  14.71% 
- ระดับ ปวส.       5.88% 
- ระดับ ปวช.       2.94% 
นอกจากนี้พบว่าการศึกษาของเกษตรกรบางฟาร์มมีความเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนม 2.94% ซึ่งถือว่า

เป็นการเปิดโลกทัศน์หรือแหล่งเรียนรู้ส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันของฟาร์ม
สมาชิกได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 รูปแบบการรับน้ านมดิบและการฆ่าเชื้อท าความสะอาดยานพาหนะของสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง 
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1. ข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลแรงงาน 
  
 การใช้ที่ดินในการท าฟาร์มโคนม 

               สมาชิกของสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งมีพ้ืนที่ที่ใช้ในกิจการโคนมทั้งหมด 87 ไร่ 2 งาน แบ่งออกเป็น
พ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงโคนมทั้งหมด 72 ไร่ 2 งาน และพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชอาหารหยาบ 15 ไร่ แบ่งออกเป็นพ้ืนที่
ของฟาร์มสมาชิกเองประมาณ 13 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ 2 ไร่  ถ้าเทียบอัตราส่วน
ระหว่างจ านวนโคนมทั้งหมดในพ้ืนที่กับพ้ืนที่ที่ใช้ปลูกพืชอาหารสัตว์ถือว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากฟาร์มสมาชิก
ส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนที่ปลูกหญ้าเป็นของตนเอง ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นสวนล าไยหรือสวนมะม่วงท าให้ส่งผล
กระทบระยะยาวในเรื่องการขาดแคลนอาหารหยาบในพื้นที่ 
 ข้อมูลแรงงานในฟาร์มโคนม 

แรงงานในฟาร์มโคนมส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครอบครัวเป็นหลัก คิดเป็น 62.95% นอกจากนี้เป็น
แรงงานที่เป็นลูกจ้างประจ า 43.5% แต่จากข้อมูลที่ได้รับพบว่าลูกจ้างของฟาร์มโคนมส่วนใหญ่มักเป็นชาวพม่า 
(ชาวไทยใหญ่) จึงท าให้อัตราการการเข้า-ออกงานค่อนข้างสูง ส่งผลให้บางช่วงฟาร์มโคนมมีปัญหาขาดแคลน
แรงงาน (8.05%) จากข้อมูลพบว่าจ านวนแรงงานเฉลี่ยที่ใช้ในฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่ 3.13 แรงงาน/ฟาร์ม 

 
 การสืบทอดกิจการฟาร์มโคนมในอนาคต 

           แนวโน้มการสืบทอดกิจการโคนมของฟาร์มสมาชิกในเขตสหกรณ์บ้านโฮ่ง พบว่าอัตราส่วนร้อยละของ
การที่จะมีผู้มารับช่วงต่อกิจการฟาร์มกับการที่ไม่แน่ใจว่าจะมีลูกหลานมารับช่วงกิจการต่อหรือไม่นั้นมี
เปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกัน คือ 47.06% และ 41.18% ตามล าดับ ส่วนที่ไม่มีผู้สืบทอดกิจการ คิดเป็น 11.76% 
จากการส ารวจข้อมูลในครั้งนี้สามารถท าให้วิเคราะห์ได้ว่าปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงโคนมยังเป็นอาชีพที่ลูกหลาน
ของเกษตรกรเองยังไม่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญหรือช่องทางในการพัฒนาให้มีความก้าวหน้า 
 

 

 

แผนภูมิที่ 1 แนวโน้มการสืบทอดกิจการฟาร์มโคนมของฟาร์มสมาชิกในเขตสหกรณ์บ้านโฮ่ง 

47% 

12% 

41% 

แนวโน้มการสืบทอดกจิการฟาร์มโคนมของฟาร์มสมาชิกใน
เขตสหกรณ์บ้านโฮ่ง  

มีผู้มารับช่วงต่อ 

ไม่มีผู้มารับช่วงต่อ 

ไม่แน่ใจ 
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2. การจัดการฟาร์มและการผลิตน้ านม 
 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมของฟาร์มสมาชิกของสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ปี 8 เดือน 

ฟาร์มที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมที่มากที่สุดอยู่ที่ 19 ปี นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมเลี้ยงรายใหม่จ านวน 3 
ราย ประสบการณ์ในการเลี้ยงประมาณ 2-6 เดือน  
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมของฟาร์มสมาชิกของสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง จ ากัด 

 
ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม (ปี) จ านวนเกษตรกร (คน) 

0.17 (2 เดือน) 1 
0.42 (4เดือน) 1 
0.5 (6 เดือน) 1 

1.3 (1  ปี 4 เดือน) 1 
2 1 
3 4 
4 5 
6 2 
7 1 
8 2 
9 1 
10 5 
11 2 
16 1 
17 2 
18 3 
19 1 
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 ข้อมูลจ านวนโคนม  
จ านวนโคนมท้ังหมดของสมาชิก สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง จ ากัด มีท้ังหมด 1,427 ตัว แบ่งออกเป็น 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนโคนมทั้งหมดของสมาชิกสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง  
 

ประเภทของโค 
จ านวน
(ตัว) เปอร์เซ็นต์ 

แม่โคก าลังให้นม 661 46.32 
แม่โคแห้งนมและตั้งท้อง 96 6.73 
แม่โคแห้งนมและไม่ตั้งท้อง   1 0.07 
โคสาว(อายุมากกว่า 1 ปี ทั้งท้องและไม่ท้อง) 341 23.90 
โคสาวรุ่น(อายุมากกว่า 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปี)   240 16.82 
ลูกโคเพศเมีย(อายุน้อยกว่า 3 เดือน) 81 5.68 
ลูกโคเพศผู้(อายุน้อยกว่า 3 เดือน) 7 0.49 
พ่อโค (อายุมากกว่า 2 ปี) -   
อ่ืนๆ  -   

รวมทั้งสิ้น 1,427   
 

จากข้อมูลพบว่าขนาดของฝูง หรือสัดส่วนของแม่โคต่อฝูงโคทดแทน พบว่าฟาร์มโคนมในเขตสหกรณ์
โคนมบ้านโฮ่งมีขนาดของฝูงทดแทนใหญ่กว่าฝูงแม่โค (46.32: 53.68) นอกจากนี้ยังพบว่ามีเกษตรกรบาง
ฟาร์มที่เลี้ยงลูกโคตัวผู้ไว้ที่ฟาร์มท าให้เป็นการเพ่ิมต้นทุนในการผลิต ซึ่งตามเป้าหมายการผลิตควรจะมีสัดส่วน
ของแม่โคต่อฝูงทดแทนอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 50:50 การที่มีสัดส่วนของโคทดแทนมากกว่าร้อยละ 50 จะท าให้มี
ต้นทุนในการเลี้ยงโคท่ีสูง  

 
 รูปแบบการเลี้ยง 

   เกษตรกรเลี้ยงโคนมทั้ง 34 ฟาร์มที่เป็นสมาชิกของ สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง จ ากัด มีลักษณะการ
เลี้ยง4 รูปแบบ ดังนี้ 

o 5.88%   แบบผูกยืนโรง 
o 88.24% ปล่อยอิสระและมีที่บังแดด 
o 5.88%   ปล่อยอิสระ มีทั้งท่ีบังแดดและปล่อยในแปลง 

 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ านมและองค์ประกอบน้ านม  

              เรื่องคุณภาพน้ านม (คุณภาพน้ านม คือ มาตรฐานของน้ านมดิบที่จะบ่งบอกว่าเหมาะสมและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ ตัวบ่งชี้คุณภาพน้ านมดิบแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. เกรดน้ านม            
2. ปริมาณเซลล์โซมาติก   3. องค์ประกอบน้ านม) จากผลการสอบถามพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องคุณภาพน้ านมดิบ คิดเป็น 94.12% ที่เหลืออีก 5.88% ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
คุณภาพน้ านม 
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แผนภูมิที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพน้ านม 

องค์ประกอบน ้ำนม (ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดก้ ำหนดให้น ้ ำนมดิบคุณภำพดีควรมีองคป์ระกอบน ้ ำนม ดงัน้ีไขมนั (Fat) ไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละ 3.2, โปรตีน (Protein) ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 2.8, ธำตุน ้ ำนมไม่รวมไขมนั (Solids Not Fat) ไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละ 8.25 , ธำตุน ้ ำนมทั้งหมด (Total solids) ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 12 , กำรตรวจนบัจ ำนวนเซลล์เม็ดเลือด
ขำวในน ้ำนมดิบ (Somatic Cell Count) ไม่มำกกวำ่ 500,000 เซลล ์/ มิลลิลิตร สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 เกษตรกรมีควำมเขำ้ใจดี  คิดเป็น  11.76% 
 เกษตรกรมีควำมเขำ้ใจบำ้ง คิดเป็น  58.82% 
 เกษตรกรมีควำมไม่เขำ้ใจ คิดเป็น  29.41%  อำ้งอิงจำกแผนภูมิท่ี 3 

 
แผนภูมิที ่3   ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัองค์ประกอบน ำ้นมภำยในฟำร์ม 

94% 

6% 

ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองคุณภาพน า้นม 

เข้าใจ 

ไมเ่ข้าใจ  

12% 

59% 

29% 

ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบน า้นมภายในฟาร์ม 

เข้าใจดี  

เข้าใจบ้าง  

ไมเ่ข้าใจ  
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 ขั้นตอนการปฏิบัติในการลดโอกาสในการเกิดเต้านมอักเสบ 
              เกษตรกรส่วนใหญ่ของสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งนั้น มีขั้นตอนในการฆ่าเชื้อระหว่างการรีดนมที่
ค่อนข้างเหมาะสม แต่ยังมีบ้างบางส่วนที่ยังขาดในเรื่องของการฆ่าเชื้อในขั้นตอนของการเตรียมท าความ
สะอาดเต้านมด้วยน้ าเปล่าผสมคลอรีน ซึ่งพบว่ามีฟาร์มที่ใช้น้ าคลอรีนในการฆ่าเชื้อที่ผิวเต้านมและ
อุปกรณ์ต่างๆในการรีดเพียง 61.76% รวมถึงการใช้น้ ายา (น้ าเปล่าผสมกับคลอรีน) ในการจุ่มหัวรีดก่อน
รีดนมตัวใหม่ 82.35% และการใช้น้ ายาจุ่มเต้านมภายหลังการรีดนมเสร็จประมาณ 70.59% จากข้อมูลที่
กล่าวมานี้สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรบางส่วนยังไม่เห็นความส าคัญของการเพิ่มขั้นตอนในการฆ่าเชื้อเต้า
นมหรืออุปกรณ์เพื่อการลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคเต้านมอักเสบภายในฟาร์ม ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่
สหกรณ์หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปมีบทบาทในการให้ความรู้และส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวให้
มากขึ้น แสดงข้อมูลประกอบดังแผนภูมิที่ 4 และ 5 ตามล าดับ 
 

 
แผนภูมิที่ 4 การใช้น้ ายาจุ่มหัวรีดก่อนรีดนมตัวใหม่ 

 
แผนภูมิที่ 5 การใช้น้ ายาจุ่มหัวนมภายหลังการรีดนมเสร็จ 

18% 

82% 

การใช้น า้ยาจุ่มหวัรีดก่อนรีดนมตัวใหม่ 

ยาจุ่มหวัรีดก่อนรีด ท า 

ยาจุ่มหวัรีดก่อนรีด ไมท่ า 

71% 

29% 

การใช้น า้ยาจุ่มหวันมภายหลังการรีดนมเสร็จ 

ยาจุ่มหวันมหลงัรีด ท า 

ยาจุ่มหวันมหลงัรีด ไมท่ า 
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3. ห่วงโซ่ตลาดและการตลาดของน้ านม 
 
 ผลผลิตน้ านมดิบ 

สหกรณโ์คนมบ้านโฮ่ง จ ากัด ได้รับน้ านมดิบจากเกษตรกรทั้งหมดประมาณ 6,913 กิโลกรัมต่อวันจาก
จ านวนน้ านมดิบทั้งหมดที่ผลิตได้ ประมาณ 7,132 กิโลกรัมต่อวัน จากจ านวนโครีดนมทั้งหมด 652 ตัว (ส่วน
ต่างของปริมาณน้ านมดิบที่เกษตรกรผลิตได้และปริมาณน้ านมที่สหกรณ์ได้รับคือ ปริมาณน้ านมดิบทั้งหมดที่
ผลิตได้หักออกจากปริมาณน้ านมดิบที่เกษตรน ามาใช้ในฟาร์ม เลี้ยงลูกโค หรืองดส่งน้ านมเนื่องจากมีปัญหาเต้า
นมอักสบหรือไม่ผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะ) 

“โดยเฉลี่ยประสิทธิภาพการผลิตน้ านมดิบของโคนมอยู่ท่ี 10.94 กิโลกรัมต่อวัน” 

 
4. การใช้อาหารโคนม พื้นที่ปลูก/การใช้อาหารหยาบ 

 
อาหารหยาบหลักในฟาร์มท่ีใช้เลี้ยงแม่โครีดนม คือ เปลือกข้าวโพดแห้ง คิดเป็น 29.25% รองลงมาคือ 

เปลือกข้สวโพดหวานโรงงาน (20.75%) และฟาง (20.75%) ตามล าดับ เกษตรมีการใช้หญ้าสดเป็นอาหาร
หยาบในฟาร์มโดยรวมประมาณ 13.21% ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หญ้าเนเปียร์ พันธุ์ปากช่อง 1 เป็นหลักรวมถึงหญ้า
ขน หญ้าอาราฟัล และหญ้ากินนีสีม่วง แสดงข้อมูลตามตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 เปอร์เซ็นต์การใช้พืชอาหารหยาบในการเลี้ยงโคนมของฟาร์มสมาชิกของสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง 
 

อาหารหยาบหลัก เปอร์เซ็นต์ 
เปลือกข้าวโพดแห้ง 29.25 
เปลือกข้าวโพดหวานโรงงาน 20.75 
ฟาง 20.75 
หญ้า 13.21 
ต้นข้าวโพด (สด) 8.49 
สับปะรด 7.55 

 
5. การบริการด้านผสมเทียม 

 
 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรใช้วิธีการผสมเทียมเป็นหลัก คิดเป็น 100 %  
 โคนมในฟาร์มของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของ สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งจ ากัด ได้รับบริการผสมเทียมโดย

เสียค่าบริการให้กับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมไม่รวมน้ าเชื้อ เฉลี่ยคิดเป็น 52.5 บาท/ครั้ง  ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าใช้
น้ าเชื้อของกรมปศุสัตว์จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากเสียค่าบริการของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของ
สหกรณ์ฯ ซึ่งหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านผสมเทียมในพ้ืนที่ มีดังนี ้
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 94.12%เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ศูนย์รับน้ านมดิบ 
 11.76% เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
 2.94% อาสาปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. น้ าที่ใช้ในฟาร์มโคนม 

  
แหล่งน้ าที่เกษตรใช้ในฟาร์ม 

 น้ าบาดาล    69.23%  
 น้ าประปา    23.08%  
 น้ าบ่อตื้น/สระน้ าในฟาร์ม    7.69%  

 
7. ฟาร์มมาตรฐาน  

 
สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง มีสมาชิกทั้งหมด 34 ราย มีฟาร์มที่ได้มาตรฐานฟาร์มแล้ว จ านวน 1 ฟาร์ม 

คิดเป็น 2.94 % ส่วนฟาร์มท่ียังไม่ได้มาตรฐานฟาร์ม มีจ านวน 33 ฟาร์ม คิดเป็น 97.06% (สอบถามข้อมูล
ระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 57) 

 
 

3% 

97% 

เปรียบเทียบมาตรฐานฟาร์ม 

ได้มาตรฐานฟาร์ม ไม่ได้มาตรฐานฟาร์ม 

แผนภูมิที่6 เปรียบเทียบระหว่างฟาร์มที่ได้มาตรฐานกับฟาร์มท่ีไม่ได้มาตรฐานของสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง จ ากัด 
 

รูปที่ 2 การเข้าพื้นที่ให้บริการผสมเทียมของ
เจ้าหน้าที่ผสมเทียมของสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง 
จ ากัด 
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รูปที่ 3 ตัวอย่างที่เก็บอุปกรณ์รีดนมและถังนมที่ไม่ได้มาตรฐาน (ซ้าย) และไม่ได้มาตรฐาน (ขวา) 
 
8. ด้านการดูแลสุขภาพและงานบริการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

 

ในพ้ืนที่ของ สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง จ ากัด ส่วนใหญ่เมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโรคจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
มาแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้เข้าไปฉีดวัคซีนให้กับฟาร์มเกษตรกร คิดเป็น 48.94% รองมา
คือเกษตรกรเป็นผู้ฉีดวัคซีนเอง คิดเป็น 36.17% และเจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 12.77% 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ได้เข้ามาให้บริการดังกล่าวด้วย คิดเป็น 2.13% ตามล าดับ  

ในการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ส าหรับโค กระบือ แพะ แกะเป็นวัคซีนไทป์โอ เอ 
และเอเชียวันสเตรนท้องถิ่น มีการผลิตแบบชนิดไทป์เดียว (Monovalent) ชนิดรวม 2 ไทป์ (Bivalent) ชนิด
รวม3 ไทป์ (Trivalent) ฉีดวัคซีนครั้งแรกตั้งแต่อายุ 4 เดือนถึง 6 เดือนฉีดครั้งที่ 2 หลังจากฉีดครั้งแรก 3 - 4 
สัปดาห์ และฉีดซ้ าทุก 6 เดือน 

วิธีการใช:้      ก่อนใช้ต้องเขย่าขวดให้วัคซีนเข้ากันดีทุกครั้งขนาดฉีดตัวละ 2 มล.เข้าใต้ผิวหนัง  
                  ความคุ้มโรคสัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังจากฉีดวัคซีน 3 - 4 สัปดาห์ และมีความคุ้มโรคอยู่ได้นาน             
                  6 เดือน 
การเก็บรักษา: เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง 
 
แนวทางในอนาคต: ทางสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ภาครัฐควรมีการจัดอบรมทบทวนชี้แนะวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
                   ในโอกาสต่อไป 
 
ผู้ที่รักษาโคของเกษตรกรเม่ือป่วย  

โดยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะท าการรักษาเบื้องต้นเอง ซึ่งเกษตรกรที่ท าการรักษาด้วยตนเองคิดเป็น 100 
% ของเกษตรกรทั้งหมด หากอาการไม่ดีขึ้นหรือเป็นๆหายๆ ทางเกษตรกรก็จะใช้บริการจากเจ้าหน้าที่
สหกรณ/์ศูนย์รับน้ านมดิบและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้ามารักษาตามล าดับ  
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9. การพัฒนาความรู้ การฝึกอบรมและความต้องการการบริการ 
 

จากการสอบถามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ความรู้/ข้อมูลที่เกษตรกรต้องการทราบมากที่สุดคือ 
ด้านการจัดการเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ การฝึกปฏิบัติผสมเทียมและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ 
รองลงมาคือ ด้านการรักษาโรคและการป้องกันโรค, ด้านการจัดการตัวโคนม และการเพ่ิมคุณภาพและผลผลิต
น้ านมดิบตามล าดับ 

ความรู้ที่เกษตรกรอยากได้รับจากการอบรม/สัมมนามีดังนี้ 
 

 การรักษาโรคและการป้องกันโรค 
o โรคส าคัญในโคนมและการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาและป้องกันโรค 
o การแก้ปัญหาและการรักษาเต้านมอักเสบ 

 การเพิ่มคุณภาพและผลผลิตน้ านมดิบ 
o การจัดการอาหารเพื่อเพ่ิมปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบการจัดการเกี่ยวกับตัวโค 
o การเพ่ิมผลผลิตน้ านมและการเพิ่มคุณภาพน้ านมดิบ 

 การจัดการฟาร์ม 
o การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
o การผสมอาหารข้นใช้เองภายในฟาร์ม 

 การจัดการสุขภาพโคนม 
o การดูแลและจัดการสุขภาพโค 

 ระบบสืบพันธุ์ 
o การฝึกปฏิบัติผสมเทียม ตรวจท้อง การจับสัด 
o การแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ (ผสมติดยาก) 
o วัวพันธุ์ดี การปรับปรุงสายพันธุ์ 

 อ่ืนๆ 
o การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ านมดิบ การตลาด บรรจุภัณฑ์ 
o การแจ้งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โคนมหรือโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ าให้กับฟาร์มเกษตรกร 
o เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในการเพิ่มผลผลิต 
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 ขนาดของฝูงโค 
สัดส่วนของแม่โคต่อฝูงโคทดแทน พบว่าฟาร์มโคนมในเขตสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งมีขนาดของฝูง

ทดแทนใหญ่กว่าฝูงแม่โค (46.32: 53.68) นอกจากนี้ยังพบว่ามีเกษตรกรบางฟาร์มที่เลี้ยงลูกโคตัวผู้ไว้ที่ฟาร์ม
ท าให้เป็นการเพ่ิมต้นทุนในการผลิต ซึ่งตามเป้าหมายการผลิตควรจะมีสัดส่วนของแม่โคต่อฝูงทดแทนอยู่ที่ไม่
น้อยกว่า 50:50 การที่มีสัดส่วนของโคทดแทนมากกว่าร้อยละ 50 จะท าให้มีต้นทุนในการเลี้ยงโคท่ีสูง   
 
ปัจจัยท่ีท าให้ฝูงโคนมทดแทนใหญ่กว่าฝูงแม่โค 

- การขาดการวางแผนในการจัดการฝูงโคทดแทนที่ดี การจัดการด้านโภชนาการในฝูงโคทดแทนที่
ไม่เหมาะสมท าให้อัตราการเจริญเติบโตต่ ากว่าค่ามาตรฐาน ท าให้อายุของโคสาวที่ผสมติดและ
อายุของโคสาวที่คลอดลูกตัวแรกสูงกว่าปกติ  

- การขาดการวางแผนการคัดทิ้งท่ีดีท าให้มีความจ าเป็นต้องเก็บโคทุกตัวไว้ในฟาร์ม ส่งผลให้ยากต่อ
การจัดการและเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต  

 
 เปอร์เซ็นต์แม่โคขึ้นรีด 

จากเปอร์เซ็นต์แม่โคขึ้นรีดของฟาร์มเกษตรกรในเขตสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งพบว่ามีเปอร์เซ็นต์แม่โคขึ้น
รีดอยู่ที่ประมาณ 46.32 % ประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีจะมีเปอร์เซ็นต์แม่โคขึ้นรีดอยู่ที่ 83% ในทุกช่วงเวลา 
การที่แม่โคขึ้นรีดน้อยกว่า 80% แสดงให้เห็นปัญหาของฟาร์มที่เกี่ยวข้องกับการผสมติด สายพันธุ์แม่โคและ
การจัดการด้านโภชนาการ 
 มาตรฐานฟาร์ม 

จ านวนฟาร์มที่ได้รับฟาร์มมาตรฐานของสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง มีเปอร์เซ็นต์น้อยมาก มีฟาร์มที่ได้
มาตรฐานฟาร์มแล้ว จ านวน 1 ฟาร์ม คิดเป็น 2.94 % ส่วนฟาร์มที่ยังไม่ได้มาตรฐานฟาร์ม มีจ านวน 33 
ฟาร์ม คิดเป็น 97.06%  
 
 การสืบทอดกิจการโคนม 

ผู้เลี้ยงโคนม/เจ้าของฟาร์มส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยที่สูง (43.71ปี) ซึ่งส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะมีลูกหลานมา
เลี้ยงโคนมต่อหรือไม ่จากการส ารวจข้อมูลในครั้งนี้สามารถท าให้วิเคราะห์ได้ว่าปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงโคนมยัง
เป็นอาชีพที่ลูกหลานของเกษตรกรเองยังไม่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญหรือช่อ งทางในการพัฒนาให้มี
ความก้าวหน้า 
 ประสิทธิภาพการผลิตน้ านมดิบ 

ประสิทธิภาพการผลิตน้ านมดิบของโครีดของสหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10.94 กิโลกรัม/
ตัว/วัน ซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างน้อย 
 
 องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 

เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพและองค์ประกอบของน้ านม 
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 พืชอาหารสัตว/์อาหารหยาบ 
          เกษตรกรขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดี เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ปลูกหญ้าหรือขาดแหล่งซื้ออาหาร
หยาบ  ถ้าเทียบอัตราส่วนระหว่างจ านวนโคนมทั้งหมดในพ้ืนที่กับพ้ืนที่ที่ใช้ปลูกพืชอาหารสัตว์ถือว่าไม่
เหมาะสมเนื่องจากฟาร์มสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนที่ปลูกหญ้าเป็นของตนเอง ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นสวนล าไย
หรือสวนมะม่วงท าให้ส่งผลกระทบระยะยาวในเรื่องการขาดแคลนอาหารหยาบในพ้ืนที่ 

 
 ปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ 

โคนมบางส่วนมีปัญหาผสมติดยาก ผสมหลายครั้ง มดลูกอักเสบบ่อย  นอกจากนี้ยังพบว่า
เกษตรกรมีความสนใจในการผสมเทียม การล้วงตรวจ การจับสัดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผสมทียมในพ้ืนที่มี
เพียง 1 คน (ผสมเทียมของสหกรณ์ฯ) 

 
 
แนวทางการพัฒนา 
 

- ควรมีที่ปรึกษาหรือนายสัตวแพทย์ประจ าสหกรณ์โคนมในการช่วยวางแผนในการจัดการฝูงโค
ทดแทนที่ดี รวมถึงการจัดการอ่ืนๆเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสมตามก าลังการผลิต
ของฟาร์มสมาชิก 

- ส่งเสริมให้เกษตรกรทราบความส าคัญของฟาร์มมาตรฐาน และสนันสนุนเจ้าหน้าที่ เงินทุนมาดูแล
ฟาร์มของเกษตรกรที่ยังไม่ได้ฟาร์มมาตรฐาน 

- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ลูกหลานของเกษตรกรมาเลี้ยงโคนม อาจมีโครงการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
- ส่งเสริมการจัดอบรมเกี่ยวกับคุณภาพและองค์ประกอบของน้ านม เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจแก่

เกษตรกร 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกหญ้าและสนับสนุนท่อนพันธุ์ เช่น หญ้าเนเปียร์ พันธุ์ปากช่อง 1 

แจกให้เกษตรกรไปปลูก หากเกษตรกรไม่มีพ้ืนที่ปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์อ่ืนๆควรมีการส่งเสริม
หรือสนับสนุนพ้ืนที่ปลูกหญ้าของสหกรณ์เองผลิตแล้วขายให้กับฟาร์มสมาชิกของสหกรณ์ฯหรือ
จัดหาพื้นที่ให้เกษตรกรเช่าเพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ 

- ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการแก้ปัญหาผสมติดยาก และสนับสนุนให้ เพ่ิมจ านวน
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์, เจ้าหน้าที่ผสมเทียมหรือสัตวแพทย์ประจ า
สหกรณ์ฯ 
 

 


