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ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

โครงสร้าง
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม    

อ้างองิ: ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส่วนงาน 

พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
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อ�านาจหน้าที่

อัตราก�าลัง

	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	มีหัวหน้าฝ่าย	(นักบริหาร	8)	เป็นผู้รับผิดชอบ	มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานจัดท�ากลยุทธ์การขยายเขตการเลี้ยงโคนมของ	อ.ส.ค.	งานพัฒนาระบบสารสนเทศ	งานศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประสิทธิภาพ	งานผลิตสื่อสารสนเทศและวิชาการเพ่ือเผยแพร่	งานจัดท�าทะเบียนประวัติโคนม	

และทะเบียนเกษตรกรผู ้เลี้ยงโคนม	งานส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมในภูมิภาคอาเซียน	งานวางแผน

การจัดฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม	 งานจัดการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มโคนมครบวงจร	 งานวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	

งานความร่วมมือทางวิชาการ	และวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา	และหน่วยราชการ	งานศึกษาและพัฒนารูปแบบ

การจัดการฟาร์มโคนมอาหารสัตว์และการปรับปรุงพันธุ์โคนม	เพ่ือน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลดี	แล้วจึงน�าไปเผยแพร่

ส่งเสริมให้แก่เกษตรกร	 นิสิต	 นักศึกษา	 และผู้สนใจ	 รวมถึงงานการผลิตน�้าเช้ือและการพิสูจน์พันธุ์โคนม	 และ

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	และหรือผู้อ�านวยการ

อ้างองิ: ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส่วนงาน 

พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

กรอบอัตราก�าลัง
พนักงาน (ระดับ) พนักงาน 

สญัญาจ้าง

พนักงาน 

จ้างเหมา
รวม

8 7 6 5 4 3 2 1

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 1 1 1 – – – – – – – 3

กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม – 1 – – – – – – – – 1

		-	แผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม – – 1 5 – 1 1 – – 1 9

		-	แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเล้ียงโคนม – – 1 3 3 2 – – – 3 12

		-	แผนกวิชาการโคนม – – 1 2 – – – – – 1 4

กองงานฟาร์ม – 1 – – – – – – – – 1

		-	แผนกฟาร์มอินทรีย์ – – – 3 3 6 3 – 14 10 39

		-	แผนกอาหารโคนม – – 1 3 – 8 4 5 – 15 36

		-	แผนกผลิตน�้าเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม – – 1 1 1 4 6 – – 5 18

รวมทั้งสิ้น (คน) 1 3 6 17 7 21 14 5 14 35 123

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
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ผลการด�าเนินงาน
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม    

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการเชิงยุทธ์

	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	ด�าเนินงานโดยรับผิดชอบตัวชี้วัด	ดังนี้

หัวข้อ 1.4  ความส�าเร็จของการด�าเนินงานส่งเสริมกิจการโคนม

     1.4.1	จ�านวนฟาร์มเกษตรกรโคนมที่เป็น	Smart	Farmer

หลักเกณฑ์คุณสมบัติ	Smart	Farmer	(เกษตรกรปราดเปรื่อง)

	 ซึ่งอ้างอิงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีดังนี้

	 1.	 เกษตรกรโคนมน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการจัดการฟาร์ม	 เช่น	 การใช้งาน	 Application,	

DIP,	Zyan	Dairy,	ไบโอเทคโนโลยี,	การคัดเพศอสุจิ	(Sperm	Sexing)	เป็นต้น							

	 2.	 เกษตรกรโคนมมีรายได้ผ่านเกณฑ์ตามก�าหนดเป็นจ�านวนเงิน	500,000	บาทขึ้นไป/ปี/ราย

	 3.	 ฟาร์มเกษตรกรโคนมผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม	(Good	Agricultural	Practice	:	GAP)	

จ�านวนฟาร์มเกษตรกรโคนมท่ีเป็น	Smart	Farmer	ประจ�าปีบัญชี	2564	พิจารณาจากฟาร์มเกษตรกรโคนม

ที่อยู่ในความดูแลของ	อ.ส.ค.	ทั้ง	5	ภาค

รายการ KPI
(น�้าหนัก 3%)

ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี ผลการด�าเนินงานประจ�าปีบัญชี 2564 (ราย)

1 2 3 4 5
ภาค

รวม คะแนน
กลาง ใต้

ตะวันออก
เฉยีงเหนอื

เหนือ
ตอนล่าง

เหนือ
ตอนบน

จ�านวน
เกษตรกรโคนม

ที่เป็น
Smart	Farmer

(ฟาร์ม)

819 858 897 936 1,150

ข้อมูลจ�านวนเกษตรกรโคนม	(ฟาร์ม)

4.95

1,907 861 645 112 892 4,417

จ�านวนเกษตรกรโคนมทีเ่ป็น	Smart	Farmer	สะสม	ปี	2560–2564	(ฟาร์ม)

293 129 222 36 100 780

เป้าหมายการพัฒนาเกษตรกรสู่	Smart	Farmer	ปี	2564	(ฟาร์ม)

120 85 85 10 70 370

ผลการด�าเนินงานเกษตรกรโคนมเป็น	Smart	Farmer	เดอืน	ก.ย.	2564		(ฟาร์ม)

102 68 101 26 62 359

ผลการด�าเนินงานการพัฒนาเกษตรกรโคนมเป็น	Smart	Farmer
ทั้งหมด	อดีต–ปัจจุบัน	(ฟาร์ม)

395 197 323 62 162 1,139

หมายเหตุ:	รายงานผลเป็นไตรมาส
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  1.4.2	จ�านวนฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม

หลักเกณฑ์คุณสมบัติฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม			
	 พิจารณาจากจ�านวนฟาร์มเกษตรกรโคนมที่อยู ่ในความดูแลของ	อ.ส.ค.	ทั้ง	5	ภาค	ที่ผ่านมาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	(Good	Agricultural	Practice	:	GAP)	ส�าหรับฟาร์มโคนม	ตามเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์	

โดยเป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  1.4.3	ความส�าเร็จในการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง

รายการ KPI
(น�้าหนัก 3%

ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี ผลการด�าเนินงานประจ�าปีบัญชี 2564 (ราย)

1 2 3 4 5
ภาค

รวม คะแนน
กลาง ใต้

ตะวันออก
เฉยีงเหนอื

เหนือ
ตอนล่าง

เหนือ
ตอนบน

จ�านวนฟาร์ม
เกษตรกรโคนม

ที่ผ่าน
มาตรฐานฟาร์ม

(ฟาร์ม)

2,217 2,397 2,577
(ปี	2563)

2,757 2,937	

ผลการด�าเนินงานสะสมปี	2563	(ฟาร์ม)

4.37

846 370 500 99 762 2,577

เป้าหมายฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง	GAP	ปี	2564	(ฟาร์ม)

150 95 95 - 20 360

ผลการด�าเนนิงานฟาร์มเกษตรกรท่ีได้รับการรับรอง	GAP	ปี	2564	(ฟาร์ม)

37 5 111 23 70 246

จ�านวนฟาร์มเกษตรกรทีไ่ด้รับการรับรอง	GAP	สะสมทัง้หมด	(ฟาร์ม)

883 375 611 122 832 2,823

รายการ KPI
(น�้าหนัก 3%)

ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี ผลการด�าเนินงานประจ�าปีบัญชี 2564 (ราย)

1 2 3 4 5
ภาค

รวม คะแนน
กลาง     ใต้

ตะวันออก
เฉยีงเหนอื

เหนือ
ตอนล่าง

เหนือ
ตอนบน

ความส�าเร็จ
ในการพัฒนา
ฟาร์มตัวอย่าง
ประสิทธิภาพสูง	

(ผ่านเกณฑ์
7	ใน	9	ข้อ)

เก
ษต

รก
รเข้

าร่
วม

โค
รง

กา
ร	
1,
62

8	
ฟา

ร์ม

เก
ษต

รก
รค

รบ
	1
,4
80

	ฟ
าร์

ม	
&	

ทบ
ทว

นแ
ผน

งา
น

ผ่า
นเ
กณ

ฑ์	
7	
ใน

	9
	ข้
อ	
75

5	
ฟา

ร์ม

ผ่า
นเ
กณ

ฑ์	
7	
ใน

	9
	ข้
อ	
81

4	
ฟา

ร์ม

ผ่า
นเ
กณ

ฑ์	
7	
ใน

	9
	ข้
อ	
91

8	
ฟา

ร์ม

ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

4.61

840 249 392 102 48 1,631

จ�านวนฟาร์มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์	7	ใน	9	ข้อ

481 161 182 24 29 877

หมายเหตุ	:	ผู้อ�านวยการเห็นชอบทบทวนแผนงาน	ตามบันทึก	กษ.1908/397	ลงวันที่	15	ธ.ค	63
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หลักเกณฑ์การตัดสินฟาร์มเกษตรกรที่เป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง

ส�านักงาน อ.ส.ค.

จ�านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ปี 2564 (ราย)

จ�านวนเกษตรกรท่ีผ่านเกณฑ์การตดัสินเป็น
ฟาร์มตวัอย่างประสิทธภิาพสงู 7 ใน 9 ข้อ ปี 2564

(ราย)

เป้าหมาย
ผลการด�าเนนิงาน

สะสม
เปรียบเทียบ

(ร้อยละ)
เป้าหมาย

ผลการด�าเนนิงาน
สะสม

เปรียบเทียบ
(ร้อยละ)

ภาคกลาง 840 840 100 500 481 96.20

ภาคใต้ 300 249 83.00 170 161 94.71

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 338 392 115.98 190 182 95.79

ภาคเหนือตอนล่าง 100 102 102 28 24 85.71

ภาคเหนือตอนบน 50 48 96 30 29 96.67

รวม 1,628 1,631 100.18 918 877 95.53

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพฟาร์ม หน่วย เป้าหมาย

1.	โคทดแทนต่อโคทั้งหมด เปอร์เซ็นต์ ≤40

2.	แม่โครีดต่อแม่โคทั้งหมด เปอร์เซ็นต์ ≥75

3.	วันท้องว่าง	 วัน ≤148

4.	จ�านวนครั้งที่ผสมติดของแม่โค	 ครั้ง ≤3

5.	ระยะเวลาตกลูกเฉลี่ย	 วัน ≤430

6.	อายุโคสาวคลอดลูกตัวแรก เดือน ≤31

7.	ผลผลิตน�้านมเฉลี่ย	 กก./ตัว/วัน ≥11

8.	อายุที่ผสมติดโคสาว	 เดือน ≤21

9.	น�้านมดิบเกรด	4,	5	ในรอบปี เปอร์เซ็นต์ ≤10
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เกณฑ์วัดผลการด�าเนินงานด้านกิจการโคนม
ผลการด�าเนินงานปี 2560– 2564

2560 2561 2562 2563 2564

1. จ�านวนเกษตรกรโคนมที่เป็น	Smart	Farmer	(ฟาร์ม) 342 471 589 780 1,139

2. จ�านวนฟาร์มเกษตรกรโคนมที่ผ่านมาตรฐานฟาร์ม	(ฟาร์ม) 1,381 1,746 2,183 2,577 2,823

3. ความส�าเรจ็ในการพัฒนาฟาร์มตวัอย่างประสทิธภิาพสงู	(ราย)

–	จ�านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	(ราย) 1,077 1,207 1,325 1,481 1,628

–	จ�านวนเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์ฟาร์มตัวอย่าง

				ประสิทธิภาพสูง	7	ใน	9	ข้อ	(ราย)

670 718 804 645 877*

หมายเหตุ	:	ปรับเป้าหมายจาก	918	ราย	เป็น	650	ราย	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

	 	 	โคโรนา	2019	(COVID–19)

ผลการด�าเนินงานด้านกิจการโคนม	ปี	2560–2564

	 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการเชิงยุทธ์	ตามตัวชี้วัดซึ่งฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

รับผิดชอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจาก

 1.	ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID–19)	ซ่ึงภาครฐั

ได้มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม	 (Social	 Distancing)	 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	 ส่งผล

ต่อกิจกรรมการปฏิบัติงาน	การติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และการหยุดกิจกรรมต่าง	ๆ	ท�าให้

แผนการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	อาทิ	การจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อช่วยใน

การจัดการฟาร์มเกษตรกร	การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพน�้านมดิบฟาร์มเกษตรกร	การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกษตรกร

ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม	(GAP)	และการออกตรวจเยี่ยมส่งเสริมให้ค�าแนะน�าเกษตรกร

 2.	สถานการณ์โรคระบาดในโคนม	เขตพื้นที่ส่งเสริม	อ.ส.ค.	ได้แก่	โรคปากและเท้าเปื่อย	(FMD)	และโรค

ลัมปี	สกิน	(Lumpy	Skin	Disease)	

 3.	ข้อจ�ากัดในการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรส่วนใหญ่	 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และการอบรม

ออนไลน์	ท�าให้การด�าเนินกิจกรรมพัฒนาฟาร์มเกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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ผลการด�าเนินงาน
 แผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม     

	 มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับ

	 	 •	งานศึกษาขยายพื้นที่การเลี้ยงโคนม

	 	 •	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเลี้ยงโคนม

	 	 •	งานผลิตสื่อและสารสนเทศ	เพื่อเผยแพร่แก่พนักงานในสายกิจการโคนม

	 	 •	งานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประสิทธิภาพของฟาร์ม

	 	 •	งานทะเบียนประวัติโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

	 	 •	งานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมในภูมิภาคอาเซียน

	 	 •	งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

	 โดยในปีงบประมาณ	2564	มีผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกพัฒนาการเลี้ยงโคนม	ดังนี้

การด�าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด�าเนนิงาน
เปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย (ร้อยละ)

1. การจัดท�าทะเบียนและออกบัตรประจ�าตัวโคนม

(บัตรแข็ง)	(ใบ)

4,200 4,865 115.83

2. การพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง

ด้านปรมิาณ	:	ฟาร์มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ	(ฟาร์ม) 1,628 1,631 100.18

ด้านคุณภาพ	:	ฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีชี้วัด

ประสิทธิภาพฟาร์ม	ผ่านเกณฑ์	7	ใน	9	ข้อ	(ฟาร์ม)

755 755 116.16

3. ผลิตสารสนเทศโคนม	(จดหมายข่าว)	(ฉบับ) 12 12 100

4. ข้อมูลความเคลื่อนไหวเกษตรกรโคนม	(ฉบับ)	 12 12 100

5. ประมวลผลประสิทธิภาพฟาร์มเกษตรกร	(ครั้ง) 12 12 100

6. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

6.1	การพัฒนาเกษตรกรสู่	Smart	Farmer จ�านวนเกษตรกรเป็น	Smart	Farmer	สะสม

จ�านวน		1,139		ราย	จากจ�านวนเกษตรกรทั้งหมด	4,417	ราย

คิดเป็นร้อยละ	25.79

6.2	การพัฒนาฟาร์มเกษตรกรได้รับการรับรอง

						มาตรฐานฟาร์ม	(GAP)

จ�านวนฟาร์มเกษตรกรได้รับ	GAP	สะสม	จ�านวน		2,823	ราย	

จากจ�านวนฟาร์มเกษตรกรทั้งหมด	4,417	ราย

คิดเป็นร้อยละ	63.91
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การด�าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด�าเนนิงาน
เปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย (ร้อยละ)

6.3	โครงการวางระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

						ด้านกิจการโคนม	อ.ส.ค.

– ตดิตัง้ระบบการบันทึกข้อมลูปรมิาณน�า้นม	(Milk	Collection

Center	:	MCC)	สหกรณ์โคนมทีม่	ีMOU	ส่งน�า้นมให้	อ.ส.ค.	

ภาคกลาง	จ�านวน		12	สหกรณ์			15		จุดรับน�้านมดิบ

ภาคใต้					จ�านวน			7	สหกรณ์					8		จุดรับน�้านมดิบ

– การพฒันาระบบศนูย์กลางข้อมลูด้านกจิการโคนม	อ.ส.ค.	

(Dairy	Data	Center	:	DDC)	ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ

ในการบริหารจัดการและเพื่อสร้างระบบ	 Big	 Data	 ของ	

อ.ส.ค.	ณ	ฝ่ายวจิยัและพัฒนาการเลีย้งโคนม	จ�านวน	1	ศนูย์

เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับปีที่ผ่านมา	(ร้อยละ)

การพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง

ปี	2563														ปี	2564
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ผลการด�าเนินงาน
 แผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม     

	 มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับ

	 	 •	งานก�าหนดหลักสูตร	และการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร	นิสิต	นักศึกษา	และผู้ที่สนใจ

	 	 •	งานจัดท�าวารสารโคนมและสื่อความรู้ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่

	 	 •	งานจัดนิทรรศการวิชาการเลี้ยงโคนม

	 	 •	งานจัดการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มโคนมครบวงจร

	 	 •	งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

	 โดยในปีงบประมาณ	2564	มผีลการด�าเนนิงานตามตวัช้ีวดัของแผนกถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้งโคนม			ดงันี้

ด้านปริมาณ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน
เปรียบเทียบกับ 

เป้าหมาย (ร้อยละ)

1. การฝึกอบรม  605  109  18.02 

การเลี้ยงโคนม	(ราย) 	270	 	72	 	26.67	

การฝึกงานนักศึกษา	(ราย)  100  –    –   

การตรวจซ่อมบ�ารุงรกัษาเครือ่งรดีนมโค	(ราย)  135 	37	 	27.41	

การผสมเทียมโค	(ราย)  100  –    –   

2. เบ็ดเตล็ดอื่น	ๆ

หอพักฝึกอบรม	(ราย)  260  135 	51.92	

จ�าหน่ายวารสารโคนม	(เล่ม) 	12,800	 	981	 	7.66	

เงินสนับสนุนการจัดท�าวารสารโคนม	(ราย)  –    4  –   

จ�าหน่ายคู่มือการเลี้ยงโคนม	(เล่ม)  –    –    –   

ค่าบริการห้องประชุม	(ครั้ง)  –    –    –   

 ด้านปริมาณ:	 การฝึกอบรมท้ังหมดสามารถด�าเนินงานได้เพียงร้อยละ	 18.02	 ของเป้าหมาย	 เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID–19)	ท�าให้ต้องยกเลิกการรับสมัครและ

การฝึกอบรมทุกหลกัสตูร	ตัง้แต่เดอืนเมษายนถงึเดอืนกันยายน	2564	ซึง่ส่งผลต่อจ�านวนผูเ้ข้าใช้บรกิารหอพกัฝึกอบรม

การจ�าหน่ายวารสารโคนม	สามารถด�าเนินงานได้ร้อยละ	7.66	ของเป้าหมาย	เนืื่องจากยังไม่ได้รับการช�าระเงิน

ค่าสมาชิกจากสหกรณ์โคนมต่าง	ๆ	โดยจะมีรายได้เข้าในปีงบประมาณถัดไป
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ด้านมูลค่า (บาท)
เป้าหมายปี 2564 (บาท) ผลการด�าเนินงานปี 2564 (บาท) เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย (ร้อยละ)

รายรับ ค่าใช้จ่าย ผลก�าไร รายรับ ค่าใช้จ่าย ผลก�าไร รายรับ ค่าใช้จ่าย ก�าไร

1.	การฝึกอบรม 1,474,500  779,750  694,750  241,900 105,186.57 136,713.43  16.41  13.49  19.68 

การเลี้ยงโคนม 	810,000	 	373,500	 	436,500	 	216,000	 	93,022.65	 122,977.35	 	26.67	 	24.91	 	28.17	

การฝึกงานนักศึกษา 	70,000	 	50,000	 	20,000	  -    -    -    -    -    -   

การตรวจซ่อมบ�ารุงรักษา

เครื่องรีดนมโค

	94,500	 	63,000	 	31,500	 	25,900	 	12,163.92	 	13,736.08	 	27.41	 	19.31	  43.61 

การผสมเทียมโค 	500,000	 	293,250	 	206,750	  -    -    -    -    -    -   

2.	เบ็ดเตล็ดอื่น	ๆ  594,000  500,000  94,000  242,998  500,000 -257,002  40.91 100.00 -36.58

หอพักฝึกอบรม 	110,000	  -   	110,000	 	33,390	  -   	33,390	  30.35  -    30.35 

จ�าหน่ายวารสารโคนม 	384,000	 	500,000	 -116,000	 	88,008	 	500,000	 -411,992	 	22.92	  100.00 -28.16

เงนิสนบัสนนุการจัดท�า

วารสารโคนม

	100,000	  -   	100,000	 	121,600	  -   	121,600	  121.60  -    121.60 

จ�าหน่ายคูม่อืการเลีย้งโคนม  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ค่าบริการห้องประชุม  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

รวมทั้งสิ้น 2,068,500 1,279,750  788,750  484,898 605,186.57 -120,288.57 23.44 47.29 -15.25

 ด้านมูลค่า:	 การฝึกอบรมมีผลก�าไร	 136,731.43	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 19.68	 ของเป้าหมาย	 เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID–19)	ท�าให้ต้องยกเลิกการรับสมัครและการ

ฝึกอบรมทุกหลักสูตรตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน	 2564	 ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของหอพักฝึกอบรม	 กิจกรรม

จ�าหน่ายวารสารโคนม	เล่มละ	30	บาท	แบ่งออกเป็น	การพิมพ์เพื่อจ�าหน่าย	12,800	เล่ม/ปี	(3,200	เล่ม/ฉบับ)

ซึ่งยังไม่ได้รับช�าระค่าสมาชิกวารสารโคนมจากสหกรณ์โคนม	 และการพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์	 2,000	 เล่ม/ปี	

(500	เล่ม/ฉบับ)

การด�าเนินด้านปริมาณ	ปีงบประมาณ	2564

การฝึกอบรม เบ็ดเตล็ดอื่น	ๆ
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การด�าเนินด้านมูลค่า	ปีงบประมาณ	2564	(บาท)

การฝึกอบรม	(แยกตามหลักสูตร)

เบ็ดเตล็ดอื่น	ๆ	(แยกตามกิจกรรม)

สรุปผลการด�าเนินงานด้านมูลค่า	ปีงบประมาณ	2564	(บาท)

บาท

บาท

บาท

 	 เป้าหมาย	 ผลการด�าเนินงาน

รายได้

ค่าใช้จ่าย

ผลก�าไร	
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เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับปีที่ผ่านมา

ปี	2563														ปี	2564

ด้านปริมาณ

ด้านมูลค่า	(บาท)

ด้านผลก�าไร	(บาท)

(ราย)
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ผลการด�าเนินงาน
 แผนกวิชาการโคนม     

	 มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับ

	 	 •	งานความร่วมมอื	และการรวบรวมผลงานวชิาการ	งานวจัิย	ความรู้ต่าง	ๆ 	ด้านการเล้ียงโคนมทัง้ในและ

ต่างประเทศ

	 	 •	งานศึกษา	ค้นคว้า	และกลั่นกรอง	งานวิจัยและพัฒนาด้านการเลี้ยงโคนม

	 	 •	งานจัดการความรู้และนวัตกรรมด้านการเลี้ยงโคนม

	 	 •	งานการศึกษาและพัฒนาระบบการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเลี้ยงโคนม

	 	 •	งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

	 โดยในปีงบประมาณ	2564	มีผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกวิชาการโคนม	ดังนี้

การด�าเนินงาน เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนนิงาน
รายละเอียด 

1.	โครงการวิจัย 3	โครงการ 5	โครงการ 1. การศกึษาผลของการเสรมิโมโนลอรนิในอาหารโครดีนม

ต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบ

2. ผลของการเสรมิมนัเส้นในหญ้าเนเปียร์หมกัต่อคณุภาพ

การหมกั	ผลผลติ	และคณุภาพน�า้นมดบิในสหกรณ์โคนม

ไทยมิลค์	จ�ากัด

3. การศกึษาผลผลติและคณุภาพของถัว่อลัฟาฟ่าในชดุดนิ

มวกเหล็กภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์

4. การปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว์และจัดสัดส่วน

อาหารหยาบ	อาหารข้น	ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

การผลติและคณุภาพน�า้นมในฟาร์มโคนมรายย่อยพ้ืนที่

ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	อ.ส.ค.

5. เปรียบเทียบผลของระยะการหย่านมต่อสมรรถนะการ

เจริญเติบโตหลังหย่านมของลูกโคเพศเมีย	 (โครงการ

ต่อเนื่อง)

	 โครงการวิจัย:	ในปีงบประมาณ	2564	แผนกวิขาการโคนม	มีโครงการวิจัย	รวมทั้งสิ้น	5	โครงการ	แบ่งเป็น	

โครงการวิจัยที่เสริ็จสิ้นรวม	4	โครงการ	และโครงการวิจัยต่อเนื่องในปีงบประมาณ	2565	จ�านวน	1	โครงการ				
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การด�าเนินงาน เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนนิงาน
รายละเอียด 

2.	บริการห้องปฏิบัติการ 240	ตัวอย่าง 633	ตัวอย่าง 1.

2.

3.

4.

5.

ตรวจ	%	วัตถุแห้งของอาหาร

ตรวจขนาดชิ้นส่วนอาหาร	TMR

ตรวจค่าความเป็นกรด–ด่างของ

อาหารหมัก

ตรวจการท�างานของรังไข่	(น�้านม)

ตรวจปรมิาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

ในน�้านม

2.1	ตรวจวเิคราะห์คณุภาพอาหารสตัว์

(ห้องปฏบิตักิารโภชนศาสตร์สตัว์เคีย้วเอือ้ง

แผนกวิชาการโคนม	ฝ่ายวิจัยฯ)

– 250	ตัวอย่าง ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์	และ

อาหารสัตว์ที่ผลิตในหน่วยงาน	อ.ส.ค.

2.2	เกบ็ตวัอย่างส่งห้องปฏบิตักิารภายนอก –

• คุณค่าทางโภชนะ

		(วัตถุดิบอาหารสัตว์/อาหารสัตว์)

– 71	ตัวอย่าง

• องค์ประกอบน�้านมและ	SCC – 300	ตัวอย่าง

• ตรวจ	HCN – –

• ตรวจสารพิษในพืชอาหารสัตว์ – –

• ธาตุอาหารในดิน/สารพิษในดิน – 4	ตัวอย่าง

• แร่ธาตุในพืชอาหารสัตว์ – 8	ตัวอย่าง

2.3	เกบ็ตัวอย่างตรวจวเิคราะห์ด้านอ่ืน	ๆ	 – – –

3.	บริการวิชาการ – 21	ครั้ง 1. หลักสูตรการเลี้ยงโคนม	13	ครั้ง

มีผู้เข้ารับการอบรม	รวม	72	คน

2. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเลีย้ง

โคนมในสถานศึกษา	จ�านวน	4	ครั้ง	

มีผู้เข้ารับการอบรม	รวม	19	คน	

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ	การจัดการ

อาหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิต	

ภายใต้โครงการวิจัย	การปรับปรุง

คณุภาพพชือาหารสตัว์ฯ	จ�านวน	4	คร้ัง

มีผู้เข้ารับการอบรม	รวม	168	คน

4.	งานประชุมวิชาการ 1	ครั้ง งดจัดกิจกรรม เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID–19)
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	 การบริการวิชาการ:	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID–19)	

ส่งผลให้ต้องปรับรูปแบบการบริการวิชาการด้านการอบรมเป็นการติดตามผลการด�าเนินงานและให้ค�าแนะน�าผ่าน

แอปพลิเคชั่น	Line	และ	Google	Meeting

	 งานประชุมวิชาการ:	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID–19)

จึงงดจัดกิจกรรม

เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับปีที่ผ่านมา

ปี	2563														ปี	2564
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ผลการด�าเนินงาน
 แผนกฟาร์มอินทรีย์

	 มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับ

	 	 •	การศึกษาและพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม	เช่น	อาหารโคนม	และการจัดการฟาร์ม	เพื่อเป็น

แนวทางในการเผยแพร่แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	และพนักงาน	อ.ส.ค.

	 	 •	งานเลี้ยงดูโคนม	โคทดแทน	และโคนมอินทรีย์ของ	อ.ส.ค.

	 	 •	งานสนับสนุนงานวิจัยทดลองและความร่วมมือทางวิชาการด้านการเลี้ยงโคนมและพิสูจน์พันธุ์โคนม

	 	 •	 งานสนับสนุนงานฝึกอบรม/ฝึกงานนิสิต	 นักศึกษา	 จากสถาบันการศึกษาต่างๆ	 รวมถึงเกษตรกรและ

บุคคลทั่วไป

	 	 •	งานสนับสนุนการออกนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายใน	อ.ส.ค.

	 	 •	งานสนับสนุนการด�าเนินงานของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร	อ.ส.ค.

	 	 •	งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

	 	 โดยในปีงบประมาณ	2564	มีผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกฟาร์มอินทรีย์	ดังนี้

รายการ เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน
เปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย (ร้อยละ)

1. 	ปริมาณน�้านมที่ผลิตได้รวม	(กก.)	  442,750  319,277.40  72.11 

	มูลค่า	(บาท)		  11,201,575  5,835,730  52.10 

1.1 ปริมาณน�้านมที่ผลิตได้จากคอก	1962	(กก.)	 	322,000 	199,605 	61.99	

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้	(%)	 	72.73	  62.52 	85.96	

มูลค่า	(บาท)	 	8,146,600	 	4,886,466	 	59.98	

1.2 ปริมาณน�้านมที่ผลิตได้จากคอกฝึกอบรม	(กก.)	 	120,750 	119,672.40	 	99.11	

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้	(%) 	27.27	 	37.48	 	137.43	

มูลค่า	(บาท)	 	3,054,975 	2,896,284 	94.81	
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รายการ เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน
เปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย (ร้อยละ)

2. ส่งมอบโรงงานนม	อ.ส.ค.รวม	(กก.)

(คอก	1962	และคอกฝึกอบรม)	

 376,338  211,600  56.23 

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้	(%)	 	85.00	 	66.27	 	77.97	

มูลค่า	(บาท)

(28	บาท/กก.)	ยกเว้น	ส.ค.–ก.ย.64	(25	บาท/กก.)

	10,537,450 	5,835,730 	55.38	

2.1 คอก	1962	(นมส่งโรงงาน)	 	273,700 	132,920 	48.56	

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้	(%)	 	85.00	 	66.59	 	78.34	

มูลค่า	(บาท)/โรงงานตีราคา	 	7,663,600 	3,659,270 	47.75	

2.2 คอกฝึกอบรม	(นมส่งโรงงาน	R&D)	 	102,638 	78,680 	76.66	

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้	(%)	 	85.00	 	65.75	 	77.35	

มูลค่า	(28.00	บาท/กก.)	 	2,873,850 	2,176,460 	75.73	

3. น�้านมดีเลี้ยงลูกโค	(กก.)	  -    49,452  -   

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้ทั้งหมด	(%)	  -   	15.49	  -   

มูลค่า	(บาท)

(28	บาท/กก.)	ยกเว้น	ส.ค.–ก.ย.64	(25	บาท/กก.)

 -   	1,364,766	  -   

3.1 คอก	1962	  -   	31,762.00	  -   

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้	(%)	  -   	15.91	  -   

มูลค่า	(บาท)

(28	บาท/กก.)	ยกเว้น	ส.ค.–ก.ย.64	(25	บาท/กก.)

 -   	877,966	  -   

3.2 คอกฝึกอบรม	  -   	17,690	  -   

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้	(%)	  -   	14.78	  -   

มูลค่า	(บาท)

(28	บาท/กก.)	ยกเว้น	ส.ค.–ก.ย.64	(25	บาท/กก.)

 -   	486,800	  -   
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รายการ เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน
เปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย (ร้อยละ)

4. 	น�้านมเสื่อมคุณภาพ	(กก.)  57,558  50,389.10  87.54 

	ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้ทั้งหมด	(%)  13 	15.79	  121.46 

	มูลค่า	(บาท)	(10	บาท/กก.) 	575,575	 	503,891.00	 	87.55	

4.1 คอก	1962 	41,860	 	29,238	 69.85

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้	(%)  13.00  14.65 112.68

มูลค่า	(บาท)	(10	บาท/กก.) 	418,600	 	292,380	 69.85

4.2 คอกฝึกอบรม 	15,698	 	21,151.10	 134.74

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้	(%) 13.00 	17.67	 135.95

มูลค่า	(บาท)	(10	บาท/กก.) 	156,975	 	211,511	 134.74

5. นมน�้าเหลือง  8,855.00  7,836.30 88.50

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้ทั้งหมด	(%)  2  2.45 122.72

มูลค่า	(บาท)	(10	บาท/กก.) 	88,550.00	 	78,363.00	 88.50

5.1 	คอก	1962 	6,440.00	 	5,685.00	 88.28

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้	(%)  2.00 	2.85	 142.41

มลูค่า	(บาท)	(10	บาท/กก.) 	64,400.00	 	56,850.00	 88.28

5.2 คอกฝึกอบรม 	2,415.00	 	2,151.30	 89.08

ร้อยละของน�้านมที่ผลิตได้	(%)  2.00 	1.80	 89.88

มลูค่า	(บาท)	(10	บาท/กก.) 	24,150.00	 	21,513.00	 89.08

6. จ�าหน่ายโคเพศผู้	(ตัว)		  72.00  52.00 72.22

รายได้	(บาท)		 	108,000.00	 	222,830.00	 206.32

7. จ�าหน่ายโคหมดสภาพ	(ตัว)	  24.00  74.00 308.33

รายได้	(บาท)		 	288,000.00	 	1,868,109.00	 648.65

8. จ�าหน่ายโคตาย	(ตัว)	  -    17.00  -   

รายได้	(บาท)		  -   	131,540.00	  -   
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รายการ ต.ค.	63 พ.ย.	63 ธ.ค.	63 ม.ค.	64 ก.พ.	64 มี.ค.	64 เม.ย.	64 พ.ค.	64 มิ.ย.	64 ก.ค.	64 ส.ค.	64 ก.ย.	64 รวม เฉลี่ย

เป้าหมาย	(กก.) 	37,510	 	39,600	 	40,920	 	40,920	 	38,280	 	38,280	 	33,000	 	38,280	 	33,000	 	37,510	 	37,510	 	36,300	 451,110 37,592.50	

ผลการด�าเนินงาน
(กก.)

24,866.10	 	26,270	 	26,180	 31,158.50	 30,067.30	 33,756	 	28,993	 	25,105	 	21,689	 	24,679	 	25,289	 	21,225	 319,277.90 26,606.49	

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย	(%)

	66.29	  66.34 	63.98	 	76.14	 	78.55	 	88.18	 	87.86	 	65.58	 	65.72	 	65.79	 	67.42	 	58.47	 84.89 84.89

ปริมาณการผลิตน�้านมรวม	(กิโลกรัม)

มูลค่าน�้านมที่ผลิตได้	(บาท)

มูลค่าน�้านมที่ผลิตได้ เป้าหมาย	(บาท) ผลการด�าเนนิงาน	(บาท)
เปรียบเทียบ

กับเป้าหมาย	(%)

คอก	1962 	8,146,600	 	4,886,466		 	59.98	

คอกฝึกอบรม 	3,054,975	 	2,896,284	 94.81	

รวม  11,201,575  7,782,750 69.48 

รวมเฉลี่ย/เดือน 933,465  648,562.50 69.48
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รายการ ต.ค.	63 พ.ย.	63 ธ.ค.	63 ม.ค.	64 ก.พ.	64 มี.ค.	64 เม.ย.	64 พ.ค.	64 มิ.ย.	64 ก.ค.	64 ส.ค.	64 ก.ย.	64 รวม เฉลี่ย

เป้าหมาย	(กก.) 	27,280	 	17,667	 	29,760	 	29,760	 	27,840	 	27,840	 	24,000	 	27,840	 	24,000	 	27,280	 	27,280	 	26,400	  316,947 26,412.25	

ผลการด�าเนินงาน
(กก.)

	16,815	 	17,667	 	15,395	 	18,324	 	18,261	 	21,068	 	18,186	 	16,427	 	14,196	 	14,018	 	15,173	 	14,075	  199,605 16,633.75	

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย	(%)

 61.64  100.00 	51.73	 	61.57	 	65.59	 	75.68	 	75.78	 	59.01	 	59.15	 	51.39	  55.62  53.31 84.89 84.89

รายการ ต.ค.	63 พ.ย.	63 ธ.ค.	63 ม.ค.	64 ก.พ.	64 มี.ค.	64 เม.ย.	64 พ.ค.	64 มิ.ย.	64 ก.ค.	64 ส.ค.	64 ก.ย.	64 รวม เฉลี่ย

เป้าหมาย	(กก.) 	10,230	 	10,800	 	11,160	 	11,160	 	10,440	 	10,440	 	9,000	 	10,440	 	9,000	 	10,230	 	10,230	 	9,900	 	123,030	 10,252.50	

ผลการด�าเนินงาน
(กก.)

8,051.10	 	8,603	 	10,785	 	12,834	 11,806.30	 	12,688	 	10,807	 	8,678	 	7,493	 	10,661	 	10,116	 	7,150	 119,672.40	 	9,972.70	

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย	(%)

	78.70	 	79.66	 	96.64	  115.00 	113.09	  121.53 	120.08	 	83.12	 	83.26	  104.21 	98.89	 	72.22	 84.89 84.89

ปริมาณการผลิตน�้านมคอก	1962	(กิโลกรัม)

ปริมาณการผลิตน�้านมคอกฝึกอบรม	(กิโลกรัม)
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สัดส่วนของน�้านมที่ผลิตได้รวม	(ร้อยละ)

	 จากปรมิาณน�า้นมทีผ่ลติได้ทัง้หมดรวม	319,277.40	กโิลกรมั	สามารถแบ่งสดัส่วนของน�า้นมทัง้หมดได้	ดงันี้

 ปริมาณน�้านมที่ผลิตได้รวม	ในปีงบประมาณ	2564	จ�านวน	319,277.40	กก.	คิดเป็นร้อยละ	72.11

แบ่งเป็น	ปริมาณน�้านมที่ส่งโรงงาน	จ�านวน	211,600	กก.	คิดเป็นร้อยละ	56.23	ซึ่งปริมาณน�้านมที่ผลิตได้มีปริมาณ

ต�่ากว่าเป้าหมาย	เนื่องจากในปี	2563	แผนกฟาร์มอินทรีย์ประสบปัญหาด้านอัตราการผสมติดของโคสาวและแม่โค	

ทั้งนี้ทางแผนกฯ	ได้เร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดโปรแกรมล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ด้วยเครื่อง

อตัราซาวด์เพือ่ทีจ่ะได้วนิจิฉยัสาเหตขุองปัญหาได้แม่นย�าและถกูต้องมากขึน้	จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ในปี	2564	

มีจ�านวนแม่โครีดนมต�่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้	 อีกทั้งหลังคาของคอกพักโคเกิดการช�ารุดเสียหายจากพายุฤดูร้อนในช่วง

เดอืนเมษายน	2564	ท�าให้แม่โครดีนมต้องอยูกั่นอย่างแออดั	มพ้ืีนท่ีในการพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อปรมิาณ

ผลผลิตน�้านมที่ได้ในปี	2564

หมายเหตุ

	 •	 น�้านมดีเลี้ยงลูกโค	คือ	น�้านมส่วนหนึ่งจากน�้านมที่ผลิตได้ท้ังหมด	แบ่งใช้เพื่อเลี้ยงลูกโคทุกประเภท

ที่มีอายุตั้งแต่	5	วัน	ถึง	3	เดือน

	 •	 น�้านมเสื่อมคุณภาพ	คือ	นมที่ไม่เหมาะแก่การบริโภค	อาทิ	น�้านมที่ได้จากโคนมซ่ึงเป็นเต้านมอักเสบ

โคนมที่ได้รับยาบางประเภทซึ่งส่งผลกับคุณภาพน�้านมดิบ	โดยน�้านมเสื่อมคุณภาพจะถูกน�าส่งให้ฝ่ายท่องเที่ยว

เชิงเกษตร	เพื่อน�าไปผลิตปุ๋ยนมสด

	 •	 นมน�า้เหลอืง	คอื	น�า้นมจากแม่โคแรกคลอดส�าหรบัให้ลูกโคแรกเกิด	โดยจะมรีะยะเวลา	3–5	วนั	หลงัคลอด
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เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับปีที่ผ่านมา

เปรียบเทียบด้านปริมาณ

เปรียบเทียบด้านมูลค่า	(บาท)

ปี	2563														ปี	2564

6,768.50 

42,388.70 

60,615 

265,150 

374,924.10 

7,836.30 

50,389.10 

49,452 

211,600 

319,277.40 

นมน ้ำเหลือง

น ้ำนมเสื่อมคุณภำพ

น ้ำนมดีเลี ยงลูกโค

ส่งมอบโรงงำน อ.ส.ค. รวม

ปริมำณน ้ำนมที่ผลิตได้รวม

67,685 

423,901 

1,697,220 

7,424,200 

9,613,011 

78,363 

503,891 

1,364,766 

5,835,730 

5,835,730 

นมน ้ำเหลือง

น ้ำนมเสื่อมคุณภำพ

น ้ำนมดีเลี ยงลูกโค

ส่งมอบโรงงำน อ.ส.ค. รวม

ปริมำณน ้ำนมที่ผลิตได้รวม

(กโิลกรมั) (ตัว)

57 

79 

95 

17 

74 

52 

จ ำหน่ำยโคตำย

จ ำหน่ำยโคหมดสภำพ

จ ำหน่ำยโคเพศผู้

378,920 

1,277,350 

1,015,480 

131,540 

1,868,109 

222,830 

จ ำหน่ำยโคตำย

จ ำหน่ำยโคหมดสภำพ

จ ำหน่ำยโคเพศผู้
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ผลการด�าเนินงาน
 แผนกอาหารโคนม     

	 มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับ

	 	 •	งานการศกึษาและพฒันาในเรือ่งอาหารโคนม	พืชอาหารสัตว์	แร่ธาตุ	อาหารเสริม	และวติามนิ	เช่น	การ

จัดการแปลงพืชอาหารสัตว์	การเลือกปลูกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่	 เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่

แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและพนักงาน	อ.ส.ค.

	 	 •	 งานผลิตพืชอาหารสัตว์	 เพื่อใช้เลี้ยงดูโคนมของ	 อ.ส.ค.	 งานผลิตอาหารข้น	 แร่ธาตุ	 อาหารเสริมและ

วิตามิน	เพื่อใช้เลี้ยงโค	อ.ส.ค.	และเพื่อให้ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	ด�าเนินการด้านการจ�าหน่าย

	 	 •	งานจัดการและบ�ารุงรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์ให้อยู่ในสภาพดี

	 	 •	งานระบบชลประทานแปลงหญ้าและแปลงพืชอาหารสัตว์	และการใช้ประโยชน์จากน�้าเสียโรงงานนม

	 	 •	งานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้บ�ารุงแปลงพืชอาหารสัตว์และเพื่อการจัดจ�าหน่าย

	 	 •	งานศึกษาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ต่างๆ	และพืชอินทรีย์

	 	 •	งานซ่อม/บ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

	 	 •	งานสนับสนุนงานฝึกอบรม/ฝึกงานนิสิต	นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

	 	 •	งานศึกษา	ผลิต	และเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิต	อาหารผสมรวม	(TMR)	เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร

ผู้เลี้ยงโคนม	และผู้สนใจทั่วไป

	 	 •	งานสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชอาหารสัตว์	อาหารข้น	แร่ธาตุ	อาหารเสริมและวิตามิน

	 	 •	งานสนับสนุนการด�าเนินงานของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร	อ.ส.ค.

	 	 •	งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

	 โดยในปีงบประมาณ	2564	มีผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกอาหารโคนม	ดังนี้

รายการ เป้าหมาย (ตัน/ปี) ผลการด�าเนนิงาน (ตนั/ปี) คิดเป็นร้อยละ

กิจกรรมผลิตแร่ธาตุ  1,980  1,821.81 92.01

ผลิตแร่ธาตุ 1920 	1,779.68	 92.69

ผลิตพรีมิกซ์ 60 42.125 70.21

กิจกรรมผลิตอาหารหยาบ  11,140  13,113.77  117.72 

ผลิตหญ้าแห้ง 9000 	10,208.00	 113.42

ผลิตหญ้าสด 540 	1,737.77	 321.81

ผลิตหญ้าหมัก 1600 	1,168.00	 73.00
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ปริมาณการผลิตพรีมิกซ์	ปีงบประมาณ	2564	(ตัน)

ปริมาณการผลิตแร่ธาตุ	ปีงบประมาณ	2564	(ตัน)

รายการ ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 เฉลี่ย รวม

เป้าหมาย	(ตัน) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1,920

ผลการด�าเนนิงาน	(ตนั) 116.55 155.18 144.18 189.25 159.78 184.73 102.58 133.03 184.53 158.78 128.00 123.13 148.31 1,779.68

เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย	(%) 90.11 96.98 90.11 118.28 99.86 115.45 64.11 83.14 115.33 99.23 80.00 76.95 94.13 92.69

รายการ ต.ค.	63 พ.ย.	63 ธ.ค.	63 ม.ค.	64 ก.พ.	64 มี.ค.	64 เม.ย.	64 พ.ค.	64 มิ.ย.	64 ก.ค.	64 ส.ค.	64 ก.ย.	64 เฉลี่ย รวม

เป้าหมาย	(ตัน) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

ผลการด�าเนนิงาน	(ตนั) 7.08 3.53 3.52 3.50 3.49 3.49 3.51 4.70 3.49 3.51 0 2.34 3.51 42.13

เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย	(%) 141.50 70.50 70.30 70.00 69.80 69.70 70.10 93.90 69.80 70.10 0 46.80 70.21 842.5

 กิจกรรมผลิตแร่ธาตุ:	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนื่องจากปริมาณการสั่งซ้ือแร่ธาตุของสหกรณ์โคนมต่าง	ๆ

ไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	จึงต้องมีการปรับลดปริมาณการผลิต	อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID–19)	ส่วนการผลิตพรีมิกซ์เนื่องจากราคาจ�าหน่ายที่ค่อนข้างสูง	แต่มีปริมาณการซื้อไม่สูงมาก	จึงท�าให้

การผลิตในแต่ละเดือนไม่ถึงเป้าหมาย
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กิจกรรมผลิตแร่ธาตุ กิจกรรมผลิตอาหารหยาบ

ปริมาณการผลิตอาหารหยาบ	ปีงบประมาณ	2564	(ตัน/ปี)

 กจิกรรมผลติอาหารหยาบ:	การผลติหญ้าหมกัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เนือ่งจากหญ้าสดในปีงบประมาณ	2564	

มคีณุภาพด	ีจงึเน้นบรหิารจดัการใช้หญ้าสดเพือ่ใช้ในการเลีย้งโคให้เพิม่ขึน้	อกีทัง้ยงัมสีตอ็กหญ้าหมกัทีย่งัไม่ได้เปิดใช้งาน

จึงลดปริมาณการผลิตลง

เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับปีที่ผ่านมา

ปี	2563														ปี	2564
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ผลการด�าเนินงาน
 แผนกผลิตน�้าเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม

	 มีหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับ

	 	 •	งานการสร้างและคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมในประเทศ

	 	 •	งานเลี้ยงดูโคพ่อพันธุ์

	 	 •	งานผลิตน�้าเชื้อแช่แข็งตามคุณภาพมาตรฐานสากล	เพื่อส่งให้ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	ด�าเนินงาน

	 	 		ด้านการจ�าหน่าย

	 	 •	งานพิสูจน์ค่าการผสมพันธุ์พ่อพันธุ์โคนมในประเทศ

	 	 •	งานคัดเลือกน�้าเชื้อพ่อพันธุ์โคนม	เพื่อใช้ในการพัฒนาพันธุ์โคนมของ	อ.ส.ค.	และเกษตรกร

	 	 •	งานความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตน�้าเชื้อและปรับปรุงพันธุ์

	 	 •	งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

	 โดยในปีงบประมาณ	2564	มีผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกผลิตน�้าเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม

กองงานฟาร์ม	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	ดังนี้

รายการ เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน
คิดเป็น
ร้อยละ

1. หน่วยเลี้ยงโคพ่อพันธุ์

1.1 จ�านวนพ่อพันธุ์รีดน�้าเชื้อสะสม	(ตัว/เดือน) 20 16 80

1.2 การรีดน�้าเชื้อโคพ่อพันธุ์ทั้งฝูง	(ครั้ง/เดือน) 	158.33	 	84.67	 53.48

1.3 คุณภาพน�้าเชื้อ

–	จ�านวนครัง้ท่ีรดีของโคพ่อพนัธ์ุท่ีผลติน�า้เช้ือฯ	(ครัง้/ตวั/เดอืน) – 	48	  –   

–	ไม่ผ่าน  –   	33.58	  –   

–	คิดเป็นร้อยละ(ของน�้าเชื้อที่ไม่ผ่าน) – 	68.67	  –   

1.4 อัตราการเจริญเติบโตโคพ่อพันธุ์

–	โคพ่อพันธุ์อายุ	0–12	เดือน(กรัม/วัน)  600 	608.19	 101.37

–	โคพ่อพันธุ์อายุ	1–3	ปี	(กรัม/วัน) 	700	 	833.54	 119.08

1.5 จ�านวนโคพ่อพันธุ์รีดและฝึกรีดน�้าเชื้อที่ได้รับการรักษา

ไม่เกิน	5	ตัว/เดือน"

 5 	7.08	 141.60
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รายการ เป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน
คิดเป็น
ร้อยละ

2. หน่วยผลิตน�้าเชื้อ

2.1 น�้าเชื้อแช่แข็งที่ผลิตได้	หลอด/เดือน 	12,500	 	4,999.17	 39.99

2.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละสเปิร์มที่มีชีวิต	(มากกว่าร้อยละ	50)  50  60.22 120.44

2.3 จ�านวนน�้าเชื้อที่เสียจากการผลิต	(หลอด) 	4,500	  550 12.22

3. การส่งน�า้เชือ้แช่แขง็ให้ฝ่ายส่งเสริมการเลีย้งโคนม	(หลอด/เดอืน)  11,350  9,561.83 84.25

3.1 น�า้เชือ้ผ่านการพสิจูน์	(Proven	Sires)	(ราคา	90	บาท/หลอด) 	8,200	 	6,016.83	 73.38

3.2 น�า้เชือ้รอการพสิจูน์	(Proving	Sires)	(ราคา	60	บาท/หลอด) 	3,150	 	3,545	 112.54

4. หน่วยสร้างและพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนม

4.1 จ�านวนการเก็บข้อมูลผลผลิตน�้านมสะสม	(ตัวอย่าง) 	1,000	 584 58.40

4.2 จ�านวนลูกโครับเข้าฝูงสะสม  15  13 86.67

5. การจ�าหน่ายโค/คัดออกจากฝูง	(ตัว)	12	ตัว/ปี  12    11  92

6. การจ�าหน่ายโค/คัดออกจากฝูง	(บาท)	  –   	617,000	  –   

ผลการด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2564

	 หน่วยเลี้ยงโคพ่อพันธุ	์สามารถรีดน�้าเชื้อโคพ่อพันธุ์ทั้งฝูงได้	1,016	ครั้ง/ปี	คิดเป็นร้อยละ	53.48	ของ

เป้าหมายการด�าเนินงาน	เนื่องจากโคมีสุขภาพไม่แข็งแรง	จึงท�าการปรับระยะความถี่ในการรีดน�้าเชื้อโคพ่อพันธุ์

ให้มีความถี่น้อยลง	เพื่อให้โคพ่อพันธุ์มีช่วงเวลาในการพักฟื้นตัวอสุจิให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

	 หนว่ยผลติน�า้เชือ้	สามารถผลติน�า้เชือ้แช่แขง็ได้จ�านวน	59,990	หลอด/ปี	คดิเป็นร้อยละ	39.99	ของเป้าหมาย

การด�าเนนิงาน	เน่ืองจากโคพ่อพันธ์ุสขุภาพไม่แขง็แรง	ส่งผลต่อคณุภาพน�า้เช้ือ	ท�าให้ปรมิาณการผลติลดลง	ซึง่ปัจจบุนั

มีการแก้ไขโดยการปรับระยะความถี่ในการรีดน�้าเชื้อ	และให้โคพ่อพันธุ ์ได้รับการดูแลสุขภาพจากสัตวแพทย์

อย่างใกล้ชิด

 หน่วยสร้างและพิสูจน	์สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตน�้านมได้	584	ข้อมูล	คิดเป็นร้อยละ	58.40

ของเป้าหมายการด�าเนินงาน	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID–19)

และโรคลมัปี	สกนิ	ท�าให้สามารถลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูภายในฟาร์มเกษตรกรได้น้อยลงจากเดิม	และข้อมูลพันธุ์ประวัติโค

บางส่วนมีความไม่ชัดเจน	 โดยปัจจุบันได้มีการใช้แอปพลิเคชั่นเซียนแดรี่	 (Zyan	 Dairy	 Farm)	 ในการช่วยเหลือ

เกษตรกรบันทึกข้อมูลแม่โคภายในฟาร์ม



ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

30 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2564

การส่งน�้าเชื้อแช่แข็งให้ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อด�าเนินการจ�าหน่าย	(หลอด/ปี)

มูลค่าน�้าเชื้อแช่แข็งที่ส่งให้ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อด�าเนินการจ�าหน่าย	(บาท/ปี)

รายการ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ

น�้าเชื้อผ่านการพิสูจน์	(Proven	Sires)	หลอด/ปี 	98,400	 	72,202	 73.38

น�้าเชื้อรอการพิสูจน์	(Proving	Sires)	หลอด/ปี 	37,800	 	42,544	 112.55

การส่งน�้าเชื้อแช่แข็งให้แก่ฝ่ายส่งเสริมฯ	(หลอด/ปี)  136,200  114,746 84.25

รายการ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ

น�้าเชื้อผ่านการพิสูจน์	(Proven	Sires)	ราคา	90	บาท/หลอด 	8,856,000	 	6,498,180	 73.38

น�้าเชื้อรอการพิสูจน์	(Proving	Sires)	ราคา	60	บาท/หลอด 	2,268,000	 	2,552,640	 112.55

มูลค่าน�้าเชื้อแช่แข็งรวม	(บาท/ปี)  11,124,000  9,050,820 81.36
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เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับปีที่ผ่านมา

หน่วยเลี้ยงโคพ่อพันธุ์	(ร้อยละ) หน่วยผลิตน�้าเชื้อ	(ร้อยละ)

หน่วยสร้างและพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนม	(ร้อยละ)การส่งน�า้เช้ือแช่แขง็ให้ฝ่ายส่งเสรมิการเลีย้งโคนม	(ร้อยละ)

การจ�าหน่ายโค/คัดออกจากฝูง	(ตัว) การจ�าหน่ายโค/คัดออกจากฝูง	(บาท)

ปี	2563														ปี	2564
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ผลการด�าเนินงาน
 ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

	 อ.ส.ค.	ได้ก�าหนดโครงสร้างการก�ากบัดแูลและการบริหารจัดการ	ภายใต้กรอบการบริหารงานและก�ากบัดแูล

กจิการท่ีด	ีตามหลกัการและแนวทางการก�ากบัดแูลทีด่	ี(CG)	ในรฐัวสิาหกจิ	รวมทัง้การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม

และสิง่แวดล้อม	(CSR)		ตามแผนยทุธศาสตร์	อ.ส.ค.	รักนม	รักฟาร์ม	“สืบสาน	รักษา	ต่อยอด	โคนมอาชพีพระราชทาน”	

โดยด้านกจิการโคนมได้จดัท�าแผนการด�าเนนิงานโครงการท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ท่ี	1	CSR	กบัเกษตรกร	ในโครงการ

“อ.ส.ค.	รกันม	รกัฟาร์ม	ยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพีเ่ลีย้ง”	เป็นโครงการที	่อ.ส.ค.	ช่วยพฒันาฟาร์มเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ด้วยการเพิม่เตมิองค์ความรูด้้านการจดัการฟาร์ม	อาหาร	การปรับปรุงผลผลิตและคณุภาพน�า้นมให้ดีขึน้	รวมถงึจัดการ

สภาพแวดล้อมภายในฟาร์มท่ีไม่ส่งผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมโดยรอบ	สามารถเป็นฟาร์มโคนมพีเ่ลีย้งหรอืฟาร์มตวัอย่าง	

(ปราชญ์เกษตร)	ให้กบัเกษตรกรรายอืน่ท่ียงัมปัีญหาระบบการจดัการทีย่งัด้อยประสทิธภิาพ	โดยให้เกษตรกรด้วยกนัเอง

ถ่ายทอดความรู้	แนะน�า	แก้ไขปัญหา	 เรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกัน	ซึ่งเป็นรูปแบบการส่งเสริมเกษตรกรรูปแบบหนึ่ง	

โดยให้เกษตรกรที่ประสบผลส�าเร็จสร้างเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกัน

	 ผลการด�าเนนิงานในปี	2563	มฟีาร์มทีผ่่านการคัดเลือกและได้รับการยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพ่ีเล้ียงในเขต

การส่งเสริมของ	อ.ส.ค.	ทั้งภาคกลาง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคใต้	ภาคเหนือตอนล่าง	และภาคเหนือตอนบน	

ภมิูภาคละ	1	ฟาร์ม	รวมทัง้สิน้	5	ฟาร์ม	ซึง่การด�าเนนิงานปี	2564	มวีตัถปุระสงค์ให้ฟาร์มพีเ่ลีย้งในปี	2563	มกีารพฒันา

จดุเด่นของฟาร์มและแก้ปัญหาจดุอ่อน	พฒันา	ยกระดบัการจดัการฟาร์มท่ีอยูร่ะหว่างการปรบัปรุงให้มศีกัภาพเพิม่ข้ึน

อย่างต่อเน่ือง	สร้างความเข้มแข็งให้ฟาร์มพีเ่ลีย้งสามารถเป็นศนูย์กลางองค์ความรูด้้านการเลีย้งโคนม	ระบบการจดัการฟาร์ม

อย่างครบวงจร	เป็นแหล่งแลกเปลีย่นความรู	้ประสบการณ์	เพ่ือให้เกษตรกรรายอ่ืน	ๆ 	น�าองค์ความรู้ไปปรับปรุง	พัฒนา

ฟาร์มของตนเอง	อีกทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรในเขตพื้นที่ใกล้เคียงให้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	(ฝวพ.)	 ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	(ฝสส.)

	 ส�านักงาน	อ.ส.ค.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(สภ.อ.)	 ส�านักงาน	อ.ส.ค.	ภาคใต้	(สภ.ต.)

	 ส�านักงาน	อ.ส.ค.	ภาคเหนือตอนล่าง	(สภ.นล.)	 ส�านักงาน	อ.ส.ค.	ภาคเหนือตอนบน	(สภ.นบ.)

เป้าหมายและพื้นที่ด�าเนินการ

	 ด�าเนนิการสนบัสนนุ	ส่งเสรมิ	พฒันา	และยกระดบัฟาร์มโคนมเกษตรกรทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้เป็นฟาร์มโคนม

พีเ่ลีย้งปี	2563	ของแต่ละภมูภิาค	ภาคละ	1	ฟาร์ม	(รวมจ�านวน	5	ฟาร์ม)	ได้รบัการพฒันา	แก้ไขระบบการจดัการท่ียงั

เป็นปัญหา	ให้ได้ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฟาร์มของ	อ.ส.ค.	และสามารถยกระดับให้เป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง

แก่เกษตรกรรายอื่นได้

โครงการ อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง
        และต่อยอดการสร้างฟาร์มเครือข่าย
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มาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณสมบัติฟาร์มเกษตรกรเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง

	 1.	 การรบัรองมาตรฐานฟาร์ม	(GAP)	ผ่าน/ไม่ผ่าน	กไ็ด้	แต่ต้องพัฒนาให้ผ่านการรับรอง	และมกีารยกระดบั	

GAP/CSR	โดยเน้นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

	 2.	 ฟาร์มเกษตรกรต้องเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ	 ใช้แอปพลิเคชันช่วยจัดการฟาร์ม	 ผ่านเกณฑ์

ประสิทธิภาพฟาร์ม	7	ใน	9	ข้อ	เป็นฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง

	 3.	 ผ่านเกณฑ์การประเมิน	Smart	Farmer	4.0	ของ	อ.ส.ค.	ได้แก่

	 	 3.1	 ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม	(GAP)

	 	 3.2	 การใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี/Application	ช่วยจัดการฟาร์ม	

	 	 3.3	 มีรายได้มากกว่า	500,000	บาท/ปี

	 	 3.4	 การศึกษาหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี

	 4.	 คุณภาพน�้านมเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การรับซื้อของศูนย์/สหกรณ์	(ไม่ถูกตัดราคา)

	 5.	 การด�าเนนิงานฟาร์มด้านเศรษฐกิจพอเพยีง/ความยัง่ยนืของอาชพี	ได้แก่	การท�าบญัชฟีาร์ม	การลดต้นทนุ

การผลิต	การหารายได้อื่นเพิ่ม	และการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่	ๆ	เป็นต้น

	 6.	 การด�าเนินงานด้าน	 CSR	 ของฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง	 เช่น	 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม	 การจัดการ

ผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน/ชุมชน	การดูแลสวัสดิการของลูกจ้าง	การจัดการสวัสดิภาพสัตว์

	 7.	 การถ่ายทอดองค์ความรู้	แนะน�า	แก้ไขปัญหา	พัฒนาฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย

	 8.	 การด�าเนินงานด้านฟาร์มโคนมพี่เลี้ยงผ่านการประเมินมาตรฐานตัวชี้วัดคุณสมบัติฟาร์มโคนมพ่ีเล้ียง	

(ข้อ1–7)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	หลังเสร็จสิ้นโครงการ

กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ฝสส. สภ.อ. สภ.ต. สภ.นล. สภ.นบ.

1. ขออนุมัติโครงการ/แผนการด�าเนินงานและงบประมาณ     

2. ประสานงานกับฟาร์มเกษตรกร	เพื่อวางแผนพัฒนายกระดับ

ฟาร์มร่วมกับเกษตรกร

    

3. จัดท�าแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาและ

ยกระดับฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง

    

4. ติดตามผลการพัฒนา	การยกระดับฟาร์มเกษตรกรเป็นฟาร์มพี่

เลี้ยง	(เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพฟาร์ม)*

    

5. ด�าเนินการปรับปรุง	แก้ไข	พัฒนายกระดับฟาร์มเกษตรกร

ให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

    

6. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรายอื่นทราบ	และการแก้ไขปัญหา

พัฒนากับฟาร์มเครือข่าย

    

7. สรุป/ประเมินผล     
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ผลการด�าเนินงาน
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	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	ได้ด�าเนินการเป็นวิทยากรและจัดหาวิทยากรเพื่ออบรมถ่ายทอดความรู้

ให้กับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ	และเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	โดยฟาร์มพี่เล้ียง

ทุกภูมิภาค	ได้รับการปรับปรุง	แก้ไข	พัฒนา	ยกระดับการเป็นฟาร์มต้นแบบของฟาร์มรอบข้างและฟาร์มเครือข่าย

ดังวิดีโอแนะน�าฟาร์มพี่เลี้ยงแต่ละภูมิภาค	(QR	code)	แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)	ท�าให้การติดตามผลการด�าเนินงาน	รวมถึงการประชาสัมพันธ์	การอบรมถ่ายทอด

องค์ความรู้แก่ฟาร์มเครือข่าย	 จ�าเป็นต้องปรับรูปแบบตามสถานการณ์	 โดยใช้การติดตามการด�าเนินงานโครงการ

ผ่านระบบสารสนเทศ	หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง	ๆ 	อาทิ	แอปพลิเคชันเซียนแดรี่	(Zyan	Dairy	Farm)	แอปพลิเคชัน

ไลน์	(Line)

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

	 1.	 ฟาร์มโคนมพี่เลี้ยงมีระบบการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานตัวชี้วัดคุณสมบัติและยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง	

	 2.	 ฟาร์มโคนมพีเ่ล้ียงสามารถแก้ปัญหา	พัฒนา	สามารถเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้หรือตัวอย่างให้กบัเกษตรกร

เครือข่ายศึกษาดูงาน	เรียนรู้	และน�าไปปรับใช้/ยกระดับฟาร์มของตนเอง

	 3.	 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการพัฒนาอาชีพ	การสร้างเครือข่าย

กับเกษตรกรรายอื่น	สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนมได้

https://drive.google.com/drive/folders/1HnZy2GnvoX--xEjosnZ00KR1kMU9GGGN

วิดีโอแนะน�าฟาร์มพี่เลี้ยงแต่ละภูมิภาค
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU)

	 	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	รับผิดชอบการด�าเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ในปีงบประมาณ	2564	ดังน้ี

 1. ความร่วมมือทางวิชาการ

หน่วยงานภายนอก : บริษัท เบทาโกร จ�ากัด (มหาชน)

ผลการด�าเนินงาน :

  1.1	 โครงการสร้างความมั่นคงด้านพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง	และการแก้ไขปัญหา

	 	 	 	 เคร่ืองรีดนม	กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม”

	 	 	 	 จดัโดย	กรมปศสุตัว์	บริษทั	เบทาโกร	จ�ากดั	(มหาชน)	องค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย	

(อ.ส.ค.)	และสหกรณ์โคนมพัทลุง	จ�ากัด	เมื่อวันที่	17–18	พฤศจิกายน	2563	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ

ตรวจซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องรีดนมโคกับเกษตรกรในพื้นที่	จ�านวน	62	คน	ณ	ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเลี้ยงโคนม	อ.เมือง	จ.พัทลุง

   	 งบประมาณ:	35,299	บาท

  1.2	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลีย้งโคนมและการตรวจซ่อมบ�ารงุรกัษาเครือ่งรดีนมโค	(หลกัสตูร

	 	 	 	 พิเศษ)

	 	 	 	 ระหว่างวันที่	23–29	พฤศจิกายน	2563	โดยมีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ	

จังหวัดสกลนคร	เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมพัทลุง	จ�ากัด	และเจ้าหน้าท่ีจากบริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด	(มหาชน)	เข้าร่วม

จ�านวน	9	คน	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย–เดนมาร์ค	อ.มวกเหล็ก	จ.สระบุรี

   	 งบประมาณ:	15,000	บาท
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 2. ความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม

หน่วยงานภายนอก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการด�าเนินงาน :

  2.1	 โครงการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม	อ.ส.ค.	ประจ�าปีงบประมาณ	2564

	 	 	 โดยการเก็บตัวอย่างเลือดของโคนมที่มีพันธุ์ประวัติและข้อมูลผลผลิตน�้านมสมบูรณ์	ในทุกพื้นที่

ส่งเสรมิการเลีย้งโคนมของ	อ.ส.ค.	และฟาร์มโคนม	อ.ส.ค.	จ�านวน	61	ฟาร์ม	รวมโคนม	364	ตวั	และรายงานในรปูแบบ

หนังสือความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม

   งบประมาณ:	510,000	บาท

หนังสือความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม

ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	(D.P.O	Sire	&	Dam	Summary	2021)

	 	 2.2	 โครงการฝึกอบรมและฝึกงานนสิติคณะเกษตร	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	หลกัสตูรการเลีย้งโคนม

	 	 	 โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการรวม	69	คน	แบ่งการอบรมออกเป็น	2	รุ่น	คือ

	 	 	 •	รุ่นที่	21	จ�านวน	34	คน	จัดขึ้นระหว่างวันที่	23–29	พฤศจิกายน	2563	 	 	

	 	 	 •	รุ่นที่	22	จ�านวน	35	คน	จัดขึ้นระหว่างวันที่	30	พฤศจิกายน	2563	ถึงวันที่	7	ธันวาคม	2563

  	 งบประมาณ:	22,128	บาท	(รุ่นที่	21	จ�านวน	13,928	บาท	และรุ่นที่	22	จ�านวน	8,200	บาท)
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งานวิจัย/งานนวัตกรรม

	 ในปีงบประมาณ	2563	 ฝ่ายวจัิยและพฒันาการเลีย้งโคนม	มผีลงานด้านการวจิยั/นวตักรรม	 โดยด�าเนินงาน

โครงการวิจัยร่วมกับฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม	ส�านักงาน	อ.ส.ค.	ทุกภูมิภาค	และหน่วยงานภายนอก	รวมทั้งสิ้น

8	โครงการ	ดังต่อไปนี้

ปชาบดี		คงเพ็ชรศักดิ์,	จุฑารักษ์		กิติยานุภาพ,	ชวันรัส		สันทอง,	วรรณา		พึ่งเพียร,

เอื้อภัทรา		โพธิสาระ,	พีรพงษ์		บุญเยี่ยม	และนวนน		จันทประสาร

บทคัดย่อ:

	 	 การทดลองในครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาผลผลติและคณุภาพของถัว่อลัฟัลฟ่าทีป่ลกูในชดุดินมวกเหลก็

ภายใต้ระบบเกษตรอินทรย์ี	และเพ่ิมแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดใีนเขตพืน้ทีอ่�าเภอมวกเหลก็	จงัหวดัสระบรุ	ีวางแผน

การทดลองแบบสุม่สมบรูณ์	(Completely	Randomized	Design;	CRD)	โดยแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น	4	ทรีตเมนท์

ทรีตเมนท์ละ	3	ซ�้า	ตามระยะห่างของการปลูก	ดังนี้	25x25,	30x30,	25x50	และ	30x50	เซนติเมตร	ตัดเก็บผลผลิต

ท่ีอายุ	60	วัน	จ�านวน	4	ครั้ง	โดยค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิช่วงที่ท�าการทดลองตั้งแต่เดือนธันวาคม	2563	จนถึง

เดือนสิงหาคม	2564	อยู่ระหว่าง	25.6–30.9	องศาเซลเซียส	และมีปริมาณน�้าฝนรวมเท่ากับ	731.4	มิลลิเมตร

จากผลการทดลอง	พบว่า	ความสูงเฉลี่ยของต้นถั่วมีค่าอยู่ระหว่าง	66.8–72.3	เซนติเมตร	โดยที่ระยะการปลูก

30x30	เซนติเมตร	(T2)	เป็นกลุ่มทรีทเมนต์ท่ีมีผลผลิตรวมสูงที่สุด	คิดเป็นน�้าหนักสด	น�้าหนัก	air	dry	และน�้าหนัก

วัตถุแห้ง	เท่ากับ	7,471.50	2,114.90	และ	1,987.80	กิโลกรัม/ไร่	ตามล�าดับ	รองลงมาเป็นระยะการปลูก

25x25	เซนติเมตร	(T1)	ระยะการปลูก	30x50	เซนติเมตร	(T4)	และระยะการปลูก	25x50	เซนติเมตร	(T3)	ส�าหรับ

ผลวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมใีนแต่ละกลุม่ทรีทเมนต์	พบว่า	มค่ีาโปรตนีหยาบอยูร่ะหว่าง	20.0–21.04	เปอร์เซน็ต์	

เยื่อใย	NDF	อยู่ระหว่าง	41.1–48.5	เปอร์เซ็นต์	เยื่อใย	ADF	อยู่ระหว่าง	29.3–34.1	เปอร์เซ็นต์	ลิกนิน	อยู่ระหว่าง	

7.0–8.1	เปอร์เซ็นต์	อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยความสูง	น�้าหนักผลผลิต	และองค์ประกอบทางเคมีไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ	ิ(p>0.05)	ดงันัน้จงึสามารถสรปุได้ว่า	พืน้ทีช่ดุดนิมวกเหล็ก	อ�าเภอมวกเหลก็	จงัหวดัสระบุร	ี

สามารถปลูกถั่วอัลฟัลฟ่าสายพันธุ ์	Neo–Tachiwakaba	ได้	และจากผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่ได้

แสดงให้เห็นว่าถั่วอัลฟัลฟ่าเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงเหมาะส�าหรับที่จะเป็นแหล่งอาหารหยาบ

คุณภาพดีของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ค�าส�าคัญ:	ถั่วอัลฟัลฟ่า	ชุดดินมวกเหล็ก	ระบบเกษตรอินทรีย์	อาหารหยาบ	อาหารโคนม

1. การศึกษาผลผลิตและคุณภาพของถั่วอัลฟัลฟ่าในชุดดินมวกเหล็ก
ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์



รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2564 39

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

สันทน์สิริ		เหรียญทอง,	จุฑารักษ์		กิติยานุภาพ,	เกวลี		ปานเพชร,

ไปรยา		ศรีสวัสดิ์,	ปชาบดี		คงเพ็ชรศักดิ์	และกิตตว์ธรรศ์		จิตต์มนัส

กิตตว์ธรรศ์	จิตต์มนัส,	อิสรนันท์	โคระน�า,	เกวลี	ปานเพชร,ไปรยา	ศรีสวัสดิ์,

ปชาบดี	คงเพ็ชรศักดิ์,	สันทน์สิริ	เหรียญทอง,	จุฑารักษ์	กิติยานุภาพ	และธ�ารงศักดิ์	พลบ�ารุง

2. ผลการเสริมมันเส้นในหญ้าเนเปียร์หมักต่อคุณภาพการหมัก ผลผลิต
และคุณภาพน�้านมดิบ ในสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ�ากัด

3. การศกึษาผลของการเสรมิโมโนลอรนิในอาหารต่อการเกดิโรคเต้านมอกัเสบในโครดีนม

บทคัดย่อ:

	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการหมัก	คุณค่าทางโภชนะของพืชหมักที่ส่งผล

ต่อปรมิาณ	และคุณภาพน�า้นมของแม่โคท่ีเล้ียงด้วยอาหารหยาบต่างชนดิกนั	โดยน�าแม่โคลกูผสมสายพันธุโ์ฮลสไตน์–

ฟรเีชีย่นมาเลีย้งด้วยหญ้าเนเปียร์หมกั	(T1)	และหญ้าเนเปียร์เสรมิมนัเส้นหมกั	(T2)	กลุม่ละ	15	ตวั	โดยใช้แผนการทดลอง

แบบ	Complete	Randomize	Design	(Two	Group	Comparison)	เมื่อหญ้าหมักมีระยะการหมักครบ	21	วัน

น�าหญ้าหมักมาวิเคราะห์คุณภาพการหมัก	องค์ประกอบทางเคมี	โดยวิธี	Proximate	Analysis	และวิเคราะห์เยื่อใย

โดยวิธี	Detergent	Fiber	Method	จากการศกึษาคณุภาพการหมกั	พบว่า	ปรมิาณกรดแลกตกิ	กรดอะซติกิ	และกรดบิวทรีกิ

ของหญ้าเนเปียร์หมักท้ังสองกลุ่มในการหมักที่	21	วัน	พบว่า	หญ้าเนเปียร์หมักทั้งสองกลุ่มมีคุณภาพปานกลาง

ค่าองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์หมัก	พบว่า	วัตถุแห้งของกลุ่ม	T1	และกลุ่ม	T2	มีค่าเท่ากับ	31.87	และ	

33.46	เปอร์เซ็นต์	โปรตีน	เท่ากับ	2.83	และ	3.14	เปอร์เซ็นต์	ADF	มีค่าเท่ากับ	29.42	และ	32.42	เปอร์เซ็นต์	NDF	

มีค่าเท่ากับ	44.16	และ	48.28	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	

	 ด้านปริมาณ	คุณภาพ	และองค์ประกอบน�้านม	พบว่ากลุ่มที่	2	มีเปอร์เซ็นต์โปรตีน	และจ�านวนเซลล์โซมาติก

ต�่ากว่ากลุ่มที่	1	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	2.96	และ	2.86	เปอร์เซ็นต์;	495	และ

351	เซลล์ต่อมลิลลิติร	ตามล�าดบั	และพบว่ากลุม่ที	่2	มเีปอร์เซ็นต์ของแขง็ทัง้หมด	เปอร์เซ็นต์ไขมนั	ปรมิาณน�า้นมสูงกว่า

กลุ่มที่	1	โดยมีค่าเท่ากับ	11.84	และ	11.71	เปอร์เซ็นต์,	3.29	และ	3.08	เปอร์เซ็นต์,	14.82	และ	13.11	กิโลกรัม

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	0.01	และท้ังสองกลุม่การทดลองมเีปอร์เซ็นต์แลคโตส	เปอร์เซ็นต์ของแขง็ในนมไม่รวม

ไขมันเท่ากับ	4.48	และ	8.58	เปอร์เซ็นต์

ค�าส�าคัญ:	หญ้าเนเปียร์	มันเส้น	พืชอาหารหมัก

บทคัดย่อ:

	 การศึกษาผลของการเสริมโมโนลอรินในอาหารต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบในโครีดนม	มีวัตถุประสงค์

เพือ่ศกึษาผลของการเสรมิโมโนลอรนิต่อจ�านวนโซมาตกิเซลล์	โดยเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร

2	กลุ่มที่อิสระต่อกัน	 (Independent	Groups)	โดยคัดเลือกฟาร์มเกษตรกรร่วมวิจัยจ�านวน	6	ฟาร์ม	สุ่มโครีดนม

เข้าแผนการทดลองจ�านวน	60	ตัว	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มละ	30	ตัว	โดยโคแต่ละกลุ่มการทดลองจะได้รับโมโนลอริน
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ชัยณรงค์		บุหงาวงษ์,	ศุภากร		วิเชียรโชติช่วง,	ชวันรัส		สันทอง	และนวนน		จันทประสาร

4. การปรบัปรงุดินด้วย Bio-Cha ต่อผลผลติและคณุภาพหญ้าเนเปียร์ลกูผสม 2 สายพนัธุ์

บทคัดย่อ:

	 การศึกษาการปรับปรุงดินด้วย	Bio–cha	ต่อผลผลิต	และคุณภาพหญ้าเนเปียร์ลูกผสม	2	สายพันธุ์	วางแผน

การทดลองแบบสุม่สมบรูณ์	(Completely	Randomized	Design:	CRD)	โดยแบ่งเป็น	2	การทดลอง	คอื	การทดลองที	่1

ศึกษาผลผลิตและคุณภาพของหญ้าหวาน	และการทดลองที่	2	ศึกษาผลผลิตและคุณภาพของหญ้าเนเปียร์ท้ายเขื่อน	

ซึ่งแต่ละการทดลองมี	2	ปัจจัยการทดลอง	คือ	กลุ่มควบคุม	(ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา	2,000	กิโลกรัมต่อไร่)	กลุ่มปรับปรุงดิน

โดย	Bio–cha	อัตรา	2,000	กิโลกรัมต่อไร่	(ส่วนประกอบ	Bio–cha:	ปุ๋ยคอก)	ท�าการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุก	60	วัน	

จ�านวน	3	ครัง้	สุม่เกบ็ตวัอย่างดนิก่อนเริม่ก่อนทดลอง	พบว่า	ดินมค่ีาความเป็นกรด–ด่าง	เท่ากบั	7.1	ค่าความเคม็ดนิ

0.288	dS/m	ปริมาณอินทรียวัตถุ	6.23%	ปริมาณฟอสฟอรัส	739	mg	kg–1	และปริมาณโพแทสเซียม	129	mg	

kg–1	แต่เมือ่เสรจ็สิน้การทดลองแล้ว	พบว่า	ความเป็นกรด–ด่าง	เท่ากบั	8.95	ค่าความเคม็ดิน	0.023	dS/m	ปริมาณ

อินทรียวัตถุ	4.82%	ปริมาณฟอสฟอรัส	424	mg	kg–1	และปริมาณโพแทสเซียม	201	mg	kg–1	จากการทดลองที่	1

พบว่า	องค์ประกอบทางเคมี	กลุ่มควบคุม	มีวัตถุแห้ง	 โปรตีน	ไขมัน	 เถ้า	และเฮมิเซลลูโลส	 (16.74,	10.61,	2.45,	

17.21	และ	33.31%	ตามล�าดบั)	สงูกว่าหญ้าหวานทีใ่ส่	Bio–cha	และผลผลติเฉลีย่ของหญ้าหวานกลุม่ควบคมุ	เท่ากบั	

804.11	Kg	DM/ไร่	ซึง่มากกว่ากลุม่ทีใ่ส่	Bio–cha	มผีลผลิตเฉล่ียเท่ากับ	654.73	Kg	DM/ไร่	แต่ไม่มคีวามแตกต่างกนั

ทางสถิติ	การทดลองที่	2	กลุ่มควบคุม	มีวัตถุแห้ง	ไขมัน	เยื่อใยหยาบ	เถ้า	ADF	NDF	ADL	และเฮมิเซลลูโลส	(19.57,	

1.91,	29.21,	16.19,	35.62,	66.42,	3.05	และ	32.89%	ตามล�าดับ)	ซ่ึงสูงกว่าหญ้าเนเปียร์ท้ายเข่ือนท่ีปลูกในดิน

ท่ีใส่	Bio–cha	และผลผลติเฉลีย่ของหญ้าเนเปียร์ท้ายเขือ่นกลุ่มควบคมุ	เท่ากับ	592.45	Kg	DM/ไร่	ซ่ึงน้อยกว่ากลุ่มทีใ่ส่

Bio–cha	มีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ	759.52	Kg	DM/ไร่

ค�าส�าคัญ:	Bio–cha	หญ้าหวาน	หญ้าเนเปียร์ท้ายเขื่อน	ผลผลิต	และคุณภาพดิน

เสริมในระดับที่ต่างกัน	2	กลุ่ม	คือ	1.	กลุ่มควบคุม	(Control)	ได้รับโมโนลอรินเสริมในอาหารปริมาณ	0	กรัม/ตัว/วัน

และ	2.	ได้รับโมโนลอรินเสริมในอาหารปริมาณ	30	กรัม/ตัว/วัน	ระยะเวลาในการทดลอง	90	วัน	จากการทดลอง

พบว่า	การเสริมที่ระดับ	30	กรัม/ตัว/วัน	ส่งผลให้จ�านวนโซมาติกเซลล์ในน�้านมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับโครีดนม

ในกลุม่ทีไ่ม่ได้เสรมิโมโนลอรนิโดยมค่ีาจ�านวนโซมาติกเซลล์ในน�า้นมอยูท่ี	่125,000	เซลล์/มล.	และ	285,000	เซลล์/มล.

และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<0.05)		

	 ดงัน้ัน	จากการทดลองผลของการเสรมิโมโนลอรนิในอาหารต่อการเกดิโรคเต้านมอกัเสบในโครดีนมสามารถ

สรปุได้ว่าการเสรมิสารโมโนลอรนิในปรมิาณ	30	กรมั/ตัว/วนั	มปีระสิทธภิาพในการลดจ�านวนโซมาติกเซลล์ในน�า้นมโคได้

และสามารถเพิ่มคุณภาพน�้านมและราคาน�้านมได้

ค�าส�าคัญ:	โมโนลอริน	โรคเต้านมอักเสบ	โครีดนม	อาหารโคนม
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ทินกร		ศรียาบ,	สมหมาย		ทุมไมล์,	อติกัณต์		หว่านพืช,
เอื้อภัทรา		โพธิสาระ,	จุฬานีย์		น่วมจิตร์	และวาทินี	จ�าปาแท้

5. การศึกษาบทบาทของฟาร์มโคนมพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เครือข่าย

บทคัดย่อ:

	 การศึกษาบทบาทของฟาร์มโคนมพี่เล้ียงในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เครือข่าย	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

บทบาทของฟาร์มพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เครือข่าย	 ศึกษาบทบาทและความพร้อมของฟาร์มเครือข่าย	

และศกึษาปัจจัยท่ีมผีลต่อความพร้อมในการเป็นเกษตรกรฟาร์มพีเ่ลีย้งของเกษตรกร	ประชากรทีศ่กึษา	คอื	เกษตรกร

ฟาร์มพี่เลี้ยง	7	ราย	เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย	23	ราย	รวมทั้งสิ้น	30	ราย	เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ

สมัภาษณ์	โดยเกบ็ข้อมลูจากประชากรทัง้หมด	การวเิคราะห์ข้อมลูใช้ค่าร้อยละ	ค่าความถี	่ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน	การวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน	จากการศกึษา	พบว่า	เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	มอีายเุฉลีย่

44.67	ปี	จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที	่6	มปีระสบการณ์ในการเลีย้งโคนมเฉลีย่	10.38	ปี		มตี�าแหน่งเป็นสมาชิก

สหกรณ์โคนม	และมีสถานะในครัวเรือนเป็นหัวหน้าครัวเรือน	เกษตรกรส่วนใหญ่เคยได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับ

การเลี้ยงโคนมจากหน่วยงาน	อ.ส.ค.	และเคยได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมจากหน่วยงานอื่นร่วมด้วย

	 ผลการศึกษาองค์ความรู้และบทบาทของฟาร์มพี่เลี้ยง	พบว่า	ฟาร์มพี่เลี้ยงมีระดับองค์ความรู้เพิ่มพูนขึ้น

จากการเข้าร่วมกจิกรรมฟาร์มพีเ่ลีย้ง	และสามารถถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัฟาร์มเครอืข่ายในระดับมากและระดบัปานกลาง

ตามล�าดบั	ขณะท่ีเกษตรกรเครอืข่ายได้รบัการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากฟาร์มพีเ่ลีย้งในระดับมากเช่นเดยีวกนั	เกษตรกร

เครือข่ายมีทัศนคติเชิงบวกต่อระบบฟาร์มพี่เลี้ยง	 และสนับสนุนการน�าระบบฟาร์มพี่เลี้ยงมาใช้ในการขับเคลื่อน

โครงการ	อ.ส.ค.รักนม	รักฟาร์มต่อไป

ค�าส�าคัญ:	ฟาร์มพี่เลี้ยง	ฟาร์มเครือข่าย	ฟาร์มโคนม	โคนม

กนกอร		นนท์ศิริ,	อติกัณต์		หว่านพืช,	สมศักดิ์		พรหมปลัด	และปิยะวัฒน์		ไชยรุตม์

6. การส�ารวจเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบและผลตอบสนองต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในฟาร์มโคนมพื้นที่จังหวัดเพชรชุรี และประจวบคีรีขันธ์

บทคัดย่อ:

	 การศึกษาครั้งนี้เพื่อจ�าแนกชนิดของเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม	และทดสอบผลตอบสนองต่อ

ยาปฏิชีวนะ	โดยเก็บตัวอย่างน�้านมจากแม่โคที่ให้ผลบวก	2	จากการทดสอบด้วยวิธี	California	Mastitis	Test

ในพ้ืนทีจ่งัหวดัเพชรบุร	ีและประจวบครีขัีนธ์	ช่วงเดือนมกราคม–กนัยายน	2564	พบว่า	ผลการเพาะเชือ้จากน�า้นมดบิ

จ�านวน	175	ตัวอย่าง	พบเชื้อแบคทีเรียจ�านวน	136	ตัวอย่าง	(77.71%)	ไม่มีการเจริญของเชื้อจ�านวน	39	ตัวอย่าง	

(22.29%)	 เชื้อแบคทีเรียสาเหตุท่ีเพาะเลี้ยงได้มีจ�านวน	 182	 ไอโซเลท	 ซึ่งเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม	 Environmental	

Pathogens	ได้แก่	Streptococcus	uberis	(28.02%),	Staphylococcus	spp.	(25.82%)	และ	Streptococcus	spp.
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อิสรนันท์	โคระน�า,	นเรศ	สิรินาวากุล,	คณาวิทย์	ปะทะโน,	ชยพล	แต้มครบุรี	และสุนทร	อุ่นบริบูรณ์

7. การส�ารวจโรคพยาธิในเลือดด้วยวิธี Giemsa’s Stain ในโคนม
ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบอุบลรัตน์–เขาสวนกวาง

บทคัดย่อ:

	 โรคพยาธิในเลือด	เช่น	Anaplasmosis,	Babesiosis,	Trypanosomiasis	และ	Theilerosis	เป็นโรคที่มี

ความส�าคญัและส่งผลโดยตรงต่อสขุภาพโคนม	อาการทางคลนิกิทีพ่บได้	คอื	ซมึ	มไีข้	เบือ่อาหาร	โลหติจาง	แคระแกรน็

ผอม	และอาจท�าให้ตายได้หากเกิดโรครุนแรง	มีพาหะน�าโรคคือแมลงดูดเลือดต่าง	ๆ	เช่น	เห็บ	เหลือบ	ยุง	เป็นต้น	

โครงการนีใ้ช้วธิกีารตรวจตวัอย่างด้วยวธิ	ีGiemsa’s	Stain	เนือ่งจากเป็นวธิทีีป่ฏบัิติได้ง่าย	ค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่มาก

โดยมีประชากรโคนมในฟาร์มโคนมเกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริมของศูนย์รวบรวมน�้านมดิบอุบลรัตน์–เขาสวนกวาง	

จ�านวน	300	ตัว	พบว่า	สามารถตรวจพบพยาธิในเลือดทั้งหมดจ�านวน	35	ตัว	คิดเป็นร้อยละ	11.66	แบ่งเป็นพยาธิ

ในเลือดชนิด	Anaplasma	spp.	จ�านวน	32	ตัว	ชนิด	Babesia	spp.	จ�านวน	0	ตัว	ชนิด	Theileria	spp.	จ�านวน	3	ตัว

และชนิด	Trypanosoma	spp.	จ�านวน	0	ตัว

ค�าส�าคัญ:	โรคพยาธิในเลือด	การตรวจพยาธิในเลือดโค	โคนม	ศูนย์รวบรวมน�้านมดิบอุบลรัตน์–เขาสวนกวาง

(20.33%)	 โดย	 Environmental	 pathogens	 ตอบสนองต่อยา	 Amoxycillin/clavulonic	 Acid,	 Cephalotin,	

Ampicillin	 และ	 Sulf-trimetroprim	 เชื้อในกลุ่ม	 Coliforms	 ตอบสนองต่อยา	 Enrofloxacin,	 Norfloxacin,	

Sulf-trimetroprim	และ	Cloxacillin	 แบคทีเรียกลุ่ม	Gram–negative	Noncoliform	Bacteria	 ตอบสนองต่อ	

Norfloxacin,	Gentamicin	และ	Enrofloxacin	การไม่พบการเจริญของเชื้อสามารถช่วยในการตัดสินใจไม่ใช้

ยาปฏิชีวนะในการรักษา	การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นเชื้อสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบ	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนการรักษาและเป็นแนวทางในการป้องกันเพื่อควบคุมโรคเต้านมอักเสบในฟาร์มโคนมได้

ค�าส�าคัญ:	ฟาร์มพี่เลี้ยง	ฟาร์มเครือข่าย	ฟาร์มโคนม	โคนม

ปชาบดี	คงเพ็ชรศักดิ์,	สันทน์สิริ	เหรียญทอง,	จุฬานีย์	น่วมจิตร์,	กิตตว์ธรรศ์	จิตต์มนัส,	จุฑารักษ์	กิตติยานุภาพ,
กนกอร	นนท์ศิริ,	อิสระนันท์	โคระน�า,	ทินกร	ศรียา,	วรรณา	พึ่งเพียร	และสมพร	ศรีเมือง

8. ผลการปรบัปรงุคณุภาพพืชอาหารสตัว์และจดัสดัส่วนอาหารหยาบอาหารข้นทีเ่หมาะสม
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตและคุณภาพน�้านมในฟาร์มโคนมรายย่อยพื้นที่ส่งเสริมโคนม

บทคัดย่อ:

	 การวิจยันีเ้ป็นการวจิยัแบบแบบเกษตรกรมส่ีวนร่วม	ใช้วธิกีารวจิยัแบบองค์รวม	เพือ่สร้างต้นแบบการถ่ายทอด

นวัตกรรมการจัดการอาหารโคนมที่เหมาะสมสู่เกษตรกร	 คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรรายย่อยเป็นตัวอย่างในการวิจัย	

จ�านวน	200	ฟาร์ม	ผลการศึกษาสรุปได้ว่า	การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหารสัตว์	ได้แก่

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	การให้ค�าแนะน�าการจัดการอาหารสัตว์การส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี
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การประกอบสูตรอาหารสัตว์โดยใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและปรับสัดส่วนอาหารข้นต่ออาหารหยาบให้เหมาะสม	

มีผลท�าให้เกษตรกรมีระดับความรู้ด้านการจัดการอาหารโคนมเพิ่มขึ้น	จ�านวนฟาร์มเกษตรกรทีใช้เทคโนโลยี

การจัดการอาหารโคนมด้านต่าง	ๆ	เพิ่มข้ึน	การปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย	ท�าให้

พ้ืนทีผ่ลติ	ผลผลติ	และคณุภาพพชือาหารสตัว์ส�าหรบัใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบโคนมสงูขึน้	และการปรบัปรงุคณุภาพ

พืชอาหารสัตว์และจัดสัดส่วนอาหารข้นอาหารหยาบในอาหารโคนมมีผลต่อผลผลิตน�้านมเฉล่ียและองค์ประกอบ

น�้านมฟาร์มเกษตรกรรายย่อยเพิ่มขึ้น

	 การวจิยัแบบเกษตรกรมส่ีวนร่วม	เป็นวิธกีารวจิยัท่ีเหมาะสมท่ีสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงและการพฒันา

อย่างเป็นระบบ	สามารถสร้างต้นแบบการถ่ายทอดนวตักรรมการจัดการอาหารโคนมทีเ่หมาะสมสู่เกษตรกร	เป็นระบบ

การวิจัยและพฒันาทีม่ปีระสทิธภิาพ	สามารถน�าไปขยายผลและใช้ในกจิกรรมพฒันาโคนมด้านอืน่	ๆ 	อย่างกว้างขวาง

ค�าส�าคัญ:	พืชอาหารสัตว์	อาหารหยาบ	สัดส่วนอาหารหยาบอาหารข้น	คุณภาพน�้านม



ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

44 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2564

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/แนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค ส่งผลกระทบ แนวทางการแก้ไข

1. สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา

2019	(COVID–19)

1.1 การปฏิบัติงาน	 ติดต่อประสานงาน

หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

• ตดิตามและประสานงานผ่านระบบ

ออนไลน์

• จัดการประชุมผ่านระบบ	 VDO	

Conference	และแอปพลเิคชนัต่าง	ๆ

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการควบคมุโรค

1.2 การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร		

พนักงาน	เจ้าหน้าที่	และบุคคลทั่วไป

• จดัการอบรมในรปูแบบออนไลน์	ใน

กรณทีีเ่ป็นการอบรมซ่ึงเน้นการเรียน

การสอนภาคทฤษฎี

• ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรใหม่เพื่อ

เป็นทางเลือกส�าหรับการเรียนการสอน

ในอนาคต	 ได้แก่	 หลักสูตรการเล้ียง

โคนมเบือ้งต้น	(ออนไลน์)	ทีเ่น้นเฉพาะ

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีแบบ

ออนไลน์	และหลกัสูตรการเลีย้งโคนม

เพื่อการประกอบอาชีพ	เพ่ือเรียนรู้

ในภาคปฏิบัติ

1.3 การด�าเนินงานทดลอง/วิจัยในฟาร์ม

เกษตรกร	 การเก็บตัวอย่างในพื้นที	่

รวมถึ งกิ จกรรม ท่ี เกี่ ยวข ้องกับ

โครงการวิจัย	 โดยเฉพาะการเก็บ

ข้อมูลผลผลิตน�้านมลูกสาวพ่อพันธุ์	

อ.ส.ค.

•  ปรับแผนการด�าเนนิงานโครงการวจิยั

ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกนัโรค

• ปรับแผนการลงพื้นที่	 โดยเลือก

ลงพืน้ทีท่ี่มีความเสี่ยงต�่า

• ปรับรูปแบบการรับข ้อมูลจาก

เกษตรกรด้วยการใช้ระบบออนไลน์

1.4 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ	 หรือ

เป็นกลุ่มเสี่ยง	 หรือมีความเสี่ยงใน

การรับเชื้อ	 หรือเกิดอาการข้างเคียง

หลังได้รับวัคซีน

• วางแผนส�ารองในการปฏิบัติงาน	

หากมเีจ้าหน้าท่ีต้องกกัตวัหรอืหยดุงาน

• การอนญุาตให้พนกังานและเจ้าหน้าที่

ปฏบิตังิานในสถานทีพ่กัอาศยั		(WFH)

	 ในปีงบประมาณ	2564	ฝ่ายวจิยัและพฒันาการเลีย้งโคนม	พบปัญหาอปุสรรคในการปฏบิติังาน	พร้อมแนวทาง

การแก้ไข	ดังนี้
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ปัญหาอุปสรรค ส่งผลกระทบ แนวทางการแก้ไข

1.5 วัตถุดิบการผลิตอาหารสัตว์มีราคา

สูงขึ้น	 เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องน�าเข้า

จากต่างประเทศ	 และยังส่งผลต่อ

ระยะเวลาการส่งสินค้า

• ท�าสต็อกสินค้าไว้ส�ารอง	นอกเหนือ

จากการสั่งซื้อ

• เปรียบเทียบราคาของ	 Supplier	

แต่ละแห่ง

• เร่งจัดท�าเอกสารล่วงหน้า	 และรีบ

จัดส่งให้เร็วที่สุด

2. สุขภาพโค

เกดิโรคระบาดในสตัว์	อาทิ	

โรคปากและเท้าเป่ือย	(FMD)

โรคลัมปี	สกิน

2.1 การด�าเนินงานทดลอง/วิจัยในฟาร์ม

เกษตรกร	การเก็บตัวอย่างในพื้นที่

•  ปรับแผนการด�าเนนิงานโครงการวจิยั

2.2 สุขภาพโคนมภายในฟาร์ม	อ.ส.ค. •  ก�าหนดมาตรการในการควบคมุและ

ป้องกนัโรคภายในฟาร์ม	อาท	ิการเข้า

ออกฟาร์มของบุคคลภายนอก	 การ

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

3. สภาพภูมิอากาศ

อาท	ิสภาพอากาศแปรปรวน

ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล	

ฝนทิ้งช่วง	พายุเข้า	ฤดูร้อน

มีอุณหภูมิสูง

3.1 การวางแผนผลิตอาหารหยาบ • ตรวจสอบภาพอากาศในแต่ละ

ช่วงเวลาเพ่ือให้สามารถวางแผนการ

ปฏิบัติงานได้เหมาะสมที่สุด

3.2 โคพ่อพนัธุสุ์ขภาพไม่แข็งแรง	ส่งผลต่อ

คุณภาพน�้าเชื้อ	 ท�าให้อัตราการผลิต

น�้าเชื้อแช่แข็งลดลง

• จดัท�าแผนการดูแลสขุภาพโคพ่อพนัธุ์

ภายในฝูงอย่างใกล้ชดิ	ภายใต้การดแูล

ของสัตวแพทย์

4. เครื่องจักรอุปกรณ์

อาทิ	ไม่พร้อมใช้งาน	ช�ารุด

ทรดุโทรม	ใช้ระยะเวลานาน

ในการซ่อมแซม

4.1 การผลิตแร่ธาตุ	อาหารสัตว์	ไม่เป็น

ไปตามแผนการผลิต

• ท�าแผนการบ�ารุงรักษา	และจัดท�า

แผนการจัดซ้ือเคร่ืองจักรอุปกรณ์

ทดแทน

5. อัตราก�าลัง

การหมุนเวียนอัตราก�าลัง

การขาดบุคลากรทดแทน

ผู้เกษียณหรือเสียชีวิต

5.1 ภาระงานที่ไม่เหมาะสม	 เนื่องจาก

จ�านวนผู้ปฏิบัติงานในบางส่วนงาน

ไม่เพียงพอ	อาทิ	แผนกฟาร์มอินทรีย์	

• การหมนุเวยีนอตัรก�าลังเพ่ือช่วยเหลอื

การปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

• การขอความอนเุคราะห์จากหน่วยงาน

อืน่	ๆ	เพือ่ช่วยเหลอืตามภาระงาน
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ที่อยู่	:	160	หมู่	1	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลมิตรภาพ

									อ�าเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี	18180

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	:	0	3634	2057

e-mail	:	researchanddevelop@dpo.go.th


