คานา
เนื่องจากในปั จจุบนั อาชีพการเลี ้ยงโคนมถือเป็ น อาชีพที่สาคัญ ประกอบกับประเทศไทย
ใกล้ จะเข้ าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 ดังนันการสร้
้
างพื ้นฐานกิจการโคนมให้ มีความเข้ มแข็ง
สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ดังนันทางกรมปศุ
้
สตั ว์จึงได้
จัดทาการสารวจข้ อมูลขึ ้นเพื่อนาไปใช้ ในการจัดตังหน่
้ วยงานพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมเพื่อ
ช่วยในการส่งเสริมและแก้ ปัญหาให้ เกษตรกรต่อไป
รายงานฉบับ นี เ้ ป็ น ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการลงพื น้ ที่ โ ดยท าการเก็ บ ข้ อมูล ในรู ป แบบของ
แบบสอบถามจากเกษตรกรที่เลี ้ยงโคนมในพื ้นที่เขตจังหวัด เชียงใหม่ ลาพูน ของเกษตรกรผู้เลี ้ยง
โคนมของบริ ษัท ทีเคแดรี่ โกลด์ จากัด เพื่อสารวจข้ อมูลประชากรโคนม องค์ประกอบและข้ อมูลที่
เกี่ ยวข้ องกับการเลี ้ยงโคนม ปั ญหาหลักที่พบ และแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบเพื่อเป็ นข้ อมูลในการ
นาไปพัฒนากิจการโคนมต่อไป หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ทาง
บริ ษัทและเกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนมไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดข้ าพเจ้ าขออภัยมา ณ
ที่นี ้ด้ วย

นางสาววิภาพรรณ สายคาแต่ง
นายสัตวแพทย์ ปฏิบตั ิการ
สังกัด สานักงานปศุสตั ว์เขต 5

สารบัญ
หัวข้ อ

หน้ า

1. ข้ อมูลครัวเรื อนและข้ อมูลแรงงาน
รูปแบบการใช้ ที่ดนิ
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ข้ อมูลแรงงาน

1

ผู้รับช่วงต่อการเลี ้ยงโคนม

2

2. การจัดการฟาร์ มโคนมและผลผลิตโคนม
ประสบการณ์เลี ้ยงโคนมของเกษตรกร
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จานวนโคนมของสมาชิก
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รูปแบบการเลี ้ยงโคนม
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ความเข้ าใจคุณภาพน ้านมและองค์ประกอบน ้านมของเกษตรกร
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ขันตอนการปฏิ
้
บตั ใิ นกระบวนการรี ดนม
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3. ห่วงโซ่ตลาดและการตลาดของน ้านม
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4. การใช้ อาหารโคนม พื ้นที่ปลูก/การใช้ อาหารหยาบ
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5. การบริการผสมเทียม
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6. แหล่งน ้าที่ใช้ ในฟาร์ ม
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7. ด้ านการดูแลสุขภาพและการบริการส่งเสริมการเลี ้ยงโคนม
วัคซีน
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การรักษา
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8.การพัฒนาความรู้ การฝึ กอบรมและความต้ องการของเกษตรกร
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ปัญหาหลักที่พบภายในฟาร์ ม
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ความช่วยเหลือที่เกษตรกรต้ องการจากภาครัฐ
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ปั ญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนา
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บริษัท ทีเคแดรีโกลด์ จํากัด
สอบถามข้ อมูลพืนฐานเกษตรกรผู้เลียงโคนม ระหว่ างวันที 7-17กุมภาพันธ์ 2557
บริษัท ทีเคแดรีโกลด์ จํากัด มีสมาชิกทังหมด 56ราย
ผู้ตอบแบบสอบถาม(เจ้ าของฟาร์ม) มีอายุโดยเฉลีย 45.5ปี
พืนฐานการศึกษาของเจ้ าของฟาร์มพบว่า
 71.4%ระดับประถมศึกษา
 8.9% ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น(รวม กศน.)
 5.4% ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(รวม กศน.)
 3.6 % ปวช.
 1.8% ปวส.
 8.9% มหาวิทยาลัย
จากข้ อมูลการศึกษาทังหมด 98.2%ไม่เกียวข้ องกับการเลียงโคนมและ 1.8% จบการศึกษาทีเกียวข้ องกับ
การเลียงโคนม
ข้ อมูลครัวเรือน/ข้ อมูลแรงงาน
 การใช้ ทีดินในการทําฟาร์มโคนม
สมาชิกทังหมดของบริษัท ทีเคแดรีโกลด์ จํากัด มีพืนทีทีใช้ ในกิจการโคนมทังหมด 307.15ไร่
แบ่งเป็ น
o พืนทีเลียงโคทังหมดประมาณ 70.75ไร่ แบ่งเป็ นพืนทีเจ้ าของฟาร์มเป็ นเจ้ าของเอง
65.5 ไร่ และเป็ นพืนทีของคนอืน(ไม่เสียค่าเช่า) 7.5 ไร่
o พืนทีปลูกอาหารหยาบทังหมดประมาณ 233.45 ไร่ แบ่งเป็ น พืนทีเจ้ าของฟาร์มเป็ น
เจ้ าของเองประมาณ 144.95ไร่ เป็ นพืนทีของคนอืน(ไม่เสียค่าเช่า)ประมาณ 55.5ไร่
และเป็ นพืนทีทีต้ องเสียค่าเช่าประมาณ 35 ไร่
 ข้ อมูลแรงงาน
o โดยส่วนใหญ่ใช้ แรงงานในครอบครัวคิดเป็ น 77%ของจํานวนแรงงานทังหมดและ
23% ทีเหลือเป็ นลูกจ้ าง
1

o จํานวนแรงงานเฉลียทีใช้ ในฟาร์มคือ 2.16คนต่อฟาร์ม
 ผู้รับช่วงต่อการเลียงโคในอนาคต
จากการทําแบบสอบถามเกษตรกร ว่าเกษตรกรมีลกู หลานมารับช่วงต่อจากเกษตรกรหรือไม่ พบว่า
o 53% ไม่แน่ใจ
o 36%มีผ้ มู ารับช่วงต่อ
o 11%ไม่มีผ้ มู ารับช่วงต่อ
เกษตรกรมีลกู หลานมารั บช่ วงต่ อจากเกษตรกรหรื อไม่

36
53
11

มีผ้ มุ ารั บช่ วงต่ อ

ไม่ มีผ้ มุ ารั บช่ วงต่ อ

ไม่ แน่ ใจ

การจัดการฟาร์มและการผลิตนํานม
 ประสบการณ์เลียงโคนมโดยเฉลีย 10.7 ปี โดยมีเกษตรกรที
o มีประสบการณ์การเลียงโคนมตําสุดอยูท่ ี 2 ปี
o มีประสบการณ์การเลียงโคนมมากทีสุดอยู่ที27 ปี

2

ประสบการณ์ เลียงโคนมของเกษตรกร
จํานวนเกษตรกร (คน)
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ประสบการณ์ เลียงโคนม(ปี )

 ข้ อมูลจํานวนโคนม
จํานวนโคนมทังหมดของสมาชิก บริษัท ทีเคแดรีโกลด์จํากัด มีทงหมด
ั
1,844ตัว แบ่งเป็ น
ประเภทของโค
แม่โคกําลังให้ นม
แม่โคแห้ งนมและตังท้ อง
แม่โคแห้ งนมและไม่ตงท้
ั อง
โคสาว(อายุมากกว่า 1 ปี ทังท้ องและไม่ท้อง)
โคสาวรุ่น(อายุมากกว่า 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปี )
ลูกโคเพศเมีย(อายุน้อยกว่า 3 เดือน)
ลูกโคเพศผู้(อายุน้อยกว่า 3 เดือน)
พ่อโค (อายุมากกว่า 2 ปี )
อืนๆ
รวมทังสิน

จํานวน(ตัว)
803
115
52
420
292
159
2
0
1
1,844

 รูปแบบการเลียง
เกษตรกรเลียงโคนมทัง 56ฟาร์มทีเป็ นสมาชิกของ บริษัท ทีเคแดรีโกลด์จํากัด มีลกั ษณะการเลียง2
รูปแบบ ดังนี

3

o 89 % แบบผูกยืนโรง
o 11% ปล่อยอิสระและมีทีบังแดด
 ความเข้ าใจเกียวกับเรืองคุณภาพนํานมและองค์ประกอบนํานม
o เรืองคุณภาพนํานม (คุณภาพนํานม คือ มาตรฐานของนํานมดิบทีจะบ่งบอกว่า
เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ ตัวบ่งชีคุณภาพนํานมดิบแบ่งออกได้ เป็ น
3 ประเภท คือ1. เกรดนํานม2. ปริมาณเซลล์โซมาติก3. องค์ประกอบนํานม)
 61 % เข้ าใจ
 39 % ไม่เข้ าใจ
ความเข้ าใจคุณภาพนํานมของเกษตรกร

39

61

เข้ าใจ

ไม่ เข้ าใจ

o เรืององค์ประกอบนํานม(สํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ กําหนดให้ นํานมดิบคุณภาพดีควรมีองค์ประกอบ
นํานม ดังนีไขมัน (Fat) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3.2 ,โปรตีน (Protein) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
2.8 , ธาตุนํานมไม่รวมไขมัน (Solids Not Fat) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 8.25 , ธาตุนํานม
ทังหมด (Total solids) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 12 , การตรวจนับจํานวนเซลล์เม็ดเลือด
ขาวในนํานมดิบ (Somatic Cell Count) ไม่มากกว่า 500,000 เซลล์ / มิลลิลิตร)
 52 % เข้ าใจบ้ าง
4

 43% ไม่เข้ าใจ
 5 % เข้ าใจดี
ความเข้ าใจเกียวกับองค์ ประกอบนํ านมของเกษตรกร
5
43
52

เข้าใจดี

เข้าใจบ้าง

ไม่เข้าใจ

o ความเข้ าใจเรืองเกรดนม พบว่าเกษตรกร 80% มีความเข้าใจเรืองเกรดนํานมและ
พบว่าเกษตรกร 20% ยังไม่เข้ าใจเกียวกับเกรดนํานม
o ค่าเซลล์โซมาติกโดยเฉลียอยูท่ ี 302,694 เซลล์/มิลลิลิตร

ค่ าเซลล์ โซมาติก
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ฟาร์ม

5

o โดยมีฟาร์มทีมีคา่ เซลล์โซมาติกมากกว่า 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร คิดเป็ น 15 %
และค่าเซลล์โซมาติกน้ อยกว่า 500,000 เซลล์/มิลลิลติ ร คิดเป็ น 85 %
ค่ าโซมาติกเซลล์ ของแต่ ละฟาร์ ม
15

85

ค่าโซมาติกเซลล์>500000 เซลล์/มล.
ค่าโซมาติกเซลล์<500000 เซลล์/มล.

 ขันตอนการปฏิบตั ใิ นกระบวนการรีดนม
o เกษตรกรมีการจุ่มหัวรีดก่อนรีดนมตัวใหม่ คิดเป็ น 9% และไม่ได้ จ่มุ คิดเป็ น 91%
o เกษตรกรใช้ ยาจุ่มหัวนมหลังรีด คิดเป็ น 84% และไม่ได้ ใช้ คิดเป็ น 16%
o การใช้ นํายา CMT เพือตรวจคุณภาพนํานม พบว่า
 69% ใช้ เมือมีปัญหา
 17% ใช้ เป็ นปกติ
 15% ไม่ใช้
ห่วงโซ่ตลาดและการตลาดนํานม
 ผลผลิตนํานมดิบ
บริษัท ทีเคแดรีโกลด์จํากัดได้ รับนํานมดิบจากเกษตรกรทังหมด 9,226กิโลกรัมต่อวันจากจํานวนนํานม
ดิบทังหมดทีผลิตได้ 9,573 กิโลกรัมต่อวัน(ส่วนต่างของปริมาณนํานมดิบทีเกษตรกรผลิตได้ และปริมาณ
นํานมทีสหกรณ์ได้ รับคือ นํานมดิบทีเกษตรนํามาใช้ ในฟาร์ม เลียงลูกโค งดส่งเพราะมีปัญหาเต้ านมอักเสบ
หรือไม่ผา่ นการตรวจยาปฏิชีวนะ ประมาณ 219 กิโลกรัม)
 โดยเฉลียประสิทธิภาพการผลิตนํานมดิบของโคนมอยู่ที 12.16 กิโลกรัมต่อวัน
6

การใช้ อาหารโคนม พืนทีปลูก/การใช้ อาหารหยาบ
 อาหารหยาบหลักในฟาร์มทีใช้ เลียงแม่โครีดนม คือหญ้ า ซึงคิดเป็ น 49% อันดับรองลงมาคือ ฟาง
ข้ าว(29%)และเปลือกข้ าวโพด(19%) ตามลําดับ
้ นอันดับ 1ในฟาร์ม
อาหารหยาบทีเกษตรกรใชเป็
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ฟาง

เปลือกข ้าวโพด

หญ ้า

อืนๆ

ชนิดอาหารหยาบ

 เกษตรกรจ่ายเงินสําหรับค่าอาหารหยาบเฉลียประมาณ 68,925 บาท/ปี

ค่ าใช้ จ่ ายในก ารซื ออาหารหย าบ/ปี
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การบริการด้ านผสมเทียม
 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ วิธีการผสมเทียมเป็ นหลัก คิดเป็ น 100%
 โคนมในฟาร์มของเกษตรกรทีเป็ นสมาชิกของ บริษัท ทีเคแดรีโกลด์จํากัดได้ รบั บริการผสมเทียม
จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี
o 56%เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์/ศูนย์รับนํานมดิบ
o 14% เจ้ าหน้ าทีรัฐและเอกชน
o 13% อาสาปศุสตั ว์
o 2% เกษตรกรเองและสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัย
การให้ บริ การผสมเทียมในฟาร์ มโคนม
60

เปอร์ เซนต์
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นําทีใช้ ในฟาร์มโคนม
แหล่งนําทีเกษตรใช้ ในฟาร์ม
o 57% นําบาดาล
o 25% นําประปา
o 17% บ่อนําตืน/สระนําในฟาร์ม
o 2% แม่นํา ลําธาร

8

ด้ านการดูแลสุขภาพและงานบริการส่งเสริมการเลียงโคนม
 ในพืนทีของ บริษัท ทีเคแดรีโกลด์จํากัด ส่วนใหญ่เมือได้ รับวัคซีนป้องกันโรคจากเจ้ าหน้ าทีปศุ
สัตว์มาแล้ ว
o 84% เกษตรกรเป็ นผู้ฉีดวัคซีนเอง
o 8% เจ้ าหน้ าทีปศุสตั ว์เป็ นผู้ฉีดให้
o 3% อาสาปศุสตั ว์และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์เป็ นผู้ฉีดให้
o 2% สัตวแพทย์เอกชนเป็ นผู้ฉีดให้
 เกษตรกรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้ าเปื อยให้ กบั โคทีอายุมากกว่า 4 เดือนภายในฟาร์มทุกตัว
คิดเป็ น 91% และไม่ได้ ฉีดทุกตัวภายในฟาร์มคิดเป็ น 9% โดยโคทีไม่ได้ ฉีดวัคซีนจะเป็ นโคตัง
ท้ อง
การฉีดวัคซีนโคภายในฟาร์ ม
9

91

ฉีดวัคซีนทุกตัว

ฉีดไม่ทกุ ตัว

ในการฉีดวัคซีนการฉีดป้องกันโรคปากและเท้ าเปื อย สําหรับโค กระบือ แพะ แกะเป็ นวัคซีนไทป์โอ
เอ และเอเชียวันสเตรนท้ องถิน มีการผลิตแบบชนิดไทป์เดียว (Monovalent) ชนิดรวม 2 ไทป์ (Bivalent)
ชนิดรวม3 ไทป์ (Trivalent)ฉีดวัคซีนครังแรกตังแต่อายุ 4 เดือนถึง 6 เดือนฉีดครังที 2 หลังจากฉีดครัง
แรก 3 - 4 สัปดาห์ และฉีดซําทุก 6 เดือน
วิธีการใช้ : ก่อนใช้ ต้องเขย่าขวดให้ วคั ซีนเข้ ากันดีทกุ ครังขนาดฉีดตัวละ 2 มล.เข้ าใต้ ผิวหนัง
ความคุ้มโรคสัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังจากฉีดวัคซีน 3 - 4 สัปดาห์ และมีความคุ้มโรคอยู่ได้ นาน 6
เดือน
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การเก็บรักษา: เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส ห้ ามเก็บในช่องแช่แข็ง
ทางสหกรณ์และเจ้ าหน้ าทีภาครัฐควรมีการจัดอบรมทบทวนชีแนะวิธีการปฏิบตั ิทีถูกต้ องในโอกาสต่อไป
 ผู้ทีรักษาโคของเกษตรกรเมือป่ วย โดยส่วนใหญ่แล้ วเกษตรกรจะทําการรักษาเบืองต้ นเอง ซึง
เกษตรกรทีทําการรักษาด้ วยตนเองคิดเป็ น 74% ของเกษตรกรทังหมด หากอาการไม่ดีขนหรื
ึ อ
เป็ นๆหายๆ ขันต่อไปก็จะตามสัตวแพทย์เอกชนคิดเป็ น 18% และเจ้ าหน้ าทีปศุสตั ว์และ
เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์/ศูนย์รับนํานมดิบ มารักษาตามลําดับ
 ปั ญหาเต้ านมอักเสบภายในฟาร์มพบว่าโคภายในฟาร์มแสดงอาการโรคเต้ านมอักเสบในช่วง
3 เดือน คิดเป็ น 50% ของฟาร์มเกษตรกรของบริษัท
 วิธีการรักษาเต้ านมอักเสบทีเกษตรกรใช้ มีดงั นี
o ฉีดยาปฏิชีวนะเข้ ากล้ ามเนือ คิดเป็ น 40%
o นวดเต้ านมและรีดนมทิงคิดเป็ น 34%
o สอดยาเข้ าทางหัวนม คิดเป็ น 26%
การพัฒนาความรู้ การฝึ กอบรมและความต้ องการการบริการ
จากการสอบถามข้ อมูลเกษตรกรผู้เลียงโคนม ความรู้/ข้ อมูลทีเกษตรกรต้ องการทราบมากทีสุดคือ
การจัดการภาวะเต้ านมอักเสบ รองลงมาคือด้ านการลดต้นทุนการผลิต
ความรู้ทีเกษตรกรอยากได้ รับจากการอบรม/สัมมนามีดงั นี
หัวข้ อ
การจัดการภาวะเต้ านม
อักเสบ

รายละเอียด
- การป้องกันภาวะเต้ านมอักเสบ
- การรักษาเต้ านมอักเสบ
- การรักษาภาวะการเจ็บป่ วยเบืองต้ น

การลดต้ นทุนการผลิต

- การผสมอาหารใช้ เอง
- การเพิมปริมาณผลผลิต

ปั ญหาหลักทีพบภายในฟาร์มได้ แก่
o ปั ญหาระบบสืบพันธุ์ คิดเป็ น 38%
o ปั ญหาขาดแคลนอาหารหยาบ คิดเป็ น 24%
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o ปั ญหาผลผลิตนํานมตํา คิดเป็ น 15%
o ปั ญหาคุณภาพนํานมตํา คิดเป็ น 10%
o ปั ญหาขาดแคลนแรงงาน คิดเป็ น 9%
o ปั ญหาคุณภาพอาหารหยาบไม่ดี คิดเป็ น3%
o ปั ญหาคุณภาพอาหารข้ นไม่ดี คิดเป็ น 1%

ปั ญหาทีพบภายในฟาร์ ม
40
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ความช่วยเหลือทีเกษตรกรต้ องการจากภาครัฐมีดงั นี
 ด้ านราคารับซือนํานมดิบ คิดเป็ น 29%
 ด้ านลดต้ นทุนการผลิต คิดเป็ น 21%
 ด้ านพืชอาหารสัตว์และแหล่งเงินกู้ดอกเบียตํา คิดเป็ น 9%
 ด้ านมาตรฐานฟาร์ม คิดเป็ น 8%
 ด้ านปั จจัยการผลิตและด้ านการแก้ ไขปัญหาผสมติดยาก คิดเป็ น 6% เท่ากัน
 ด้ านรักษาพยาบาลสัตว์ ด้ านป้องกันโรคระบาดและด้ านอืนๆ คิดเป็ น 4% เท่ากัน
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ความต้ องการทีเกษตรกรต้ องการจากภาครั ฐ
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เปอร์เซนต์
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สรุปผลการเก็บข้ อมูล ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ ไข ของเกษตรกรใน บริษัท ทีเคแดรีโกลด์ จํากัด
1. ด้ านความเข้ าใจเกียวกับคุณภาพนํานมและองค์ประกอบนํานมพบว่า ยังมีเกษตรกรบางส่วนที
เข้ าใจเกียวกับคุณภาพนํานมและองค์ประกอบนํานมยังไม่ดีเท่าทีควร ทําให้ ขาดการเอาใจใส่ต่อ
การดูแลคุณภาพนํานมซึงอาจมีผลต่อคุณภาพนํานมรวมของบริ ษัทได้ ดังนันควรมีการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกรถึงความสําคัญและวิธีปรับปรุงองค์ประกอบนํานมเพือเป็ นการพัฒนาคุณภาพ
และองค์ประกอบนํานมของบริษัทให้ ดียิงขึนไป
2. ค่าเซลล์โซมาติกเฉลียยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ างสูง ซึงสัมพันธ์กับการใช้ นํายา CMT ในการตรวจ
คุณภาพนํานมทีฟาร์มและปั ญหาเต้ านมอักเสบ โดยพบว่าเกษตรกรใช้ นํายา CMT ตรวจเป็ นปกติ
มีสดั ส่วนค่อนข้ างน้ อย(17%)ดังนันควรอบรมให้ ความเกษตรกรเห็นความสําคัญของการใช้ นํายา
CMT เพือคัดแยกนมทีคุณภาพไม่ดี ซึงมีผลต่อราคานมทีได้ รวมถึงอบรมให้ ความรู้เกียวกับภาวะ
เต้ านมอักเสบด้ วย
3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้ าเปื อยให้ กบั โคอายุ 4 เดือนขึนไปยังไม่ครบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ ทํา
ให้ อาจเกิดโรคระบาดได้
4. ปั ญหาหลักทีพบภายในฟาร์ม 3 อันดับแรกคือ ปั ญหาระบบสืบพันธุ์ ปั ญหาการขาดแคลนอาหาร
หยาบ และปั ญหาผลผลิตนํานมตํา ซึงปั ญหาระบบสืบพันธุ์และผลผลิตนํานมตําเกิดจากการเลียง
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และดูแลวัวยังไม่ถูกต้ อง จากการไปเก็บข้ อมูลพบว่าเกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้ าใจในการ
เลียง การให้ อาหาร และการดูแลวัว เนืองจากเกษตรกรทีเลียงส่วนมากมีอายุเฉลียค่อนข้ างสูงและ
มัก ได้ ความรู้จ ากการสอบถามเกษตรกรด้ วยกัน เองและทํ ารู ปแบบเดี ย วกันซึ งบางครังอาจไม่
ถูก ต้ องตามหลัก วิช าการนัก ดัง นันควรมีก ารอบรมให้ ค วามรู้ เกียวกับการเลียงและดูแลวัวแก่
เกษตรกรอย่างสมําเสมอ มีการจัดเจ้ าหน้ าทีออกไปส่งเสริมและติดตามเป็ นประจํา
5. จากการเก็บข้ อมูลพบว่าเกษตรกรเป็ นจํานวนมากมีความย่อท้ อต่อการประกอบกิจการโคนมอัน
เนืองจากปั ญหาต่างๆ เช่น ต้ น ทุนสูง เมือหักค่าใช้ จ่ายแล้ วเหลือรายรับค่อนข้ างน้ อย ราคาและ
คุณภาพนํานม ขาดคนดูแลต่อและขาดแรงงาน ปั ญ หาขาดแคลนอาหารหยาบ รวมทังปั ญหา
สุขภาพวัวในด้ านต่างๆ ทีมีผลให้ ผลผลิตลดลงและเกิดการสูญเสีย ปั ญหาเหล่านีทําให้ มีเกษตรกร
บางส่วนเลิกกิจการไปโดยมีแนวโน้ มเพิมมากขึน ซึ งมีผลกระทบต่อการผลิตนํ านมของประเทศ
ดังนันจึงควรมีการร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชนเพือแก้ ปัญหาให้ เกษตรกร
เพือให้ เกษตรกรทีประกอบอาชีพเลียงโคนมมีรายได้ ดีและมันคงสามารถอยู่คกู่ บั ประเทศไทยต่อไป
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