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โครงการพัฒนาศักยภาพฟารมโคนมของสมาชิก (Smart Farm) มีวัตถุประสงค เพ่ือยกระดับปริมาณ
และคุณภาพน้ํานมดิบ เปนระบบเครื่องรีดระบบปดและการเก็บรักษาน้ํานมดิบดวยระบบคูลเลอรแทงค  สราง
ฟารมโคนมตนแบบท่ีมีศักยภาพในการผลิต ยกระดับการเลี้ยงโคนมใหเปน Smart Farm ไดมาตรฐาน และ
จัดระบบการขนถายอาหารสัตว การรับน้ํานมดิบจากฟารมดวย Logistic System เพ่ือลดตนทุนคาขนสงในแต
ละฟารมและลดการสูญเสียคาใชจายในระดับสหกรณ ระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 ป (2557 - 2562) 
งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 77,690,000 บาท จากมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 15 กันยายน 2559 ใหขยายระยะเวลาดําเนินการไปอีก 2 ป 6 เดือน เปนสิ้นสุดระยะเวลา
การดําเนินโครงการปท่ี 1 ในเดือนธันวาคม 2560 การติดตามผลการดําเนินงานป 2560 เปนการติดตามผล
การดําเนินงานระดับพ้ืนท่ี มีการติดตามจํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี ระหวางวันท่ี 27 - 28 กุมภาพันธ 2560 และ 
ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 12 - 17 มิถุนายน 2560  ในพ้ืนท่ีสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด จังหวัดสระแกว โดย
สัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด และสุมตัวอยางแบบงายเพ่ือ
สัมภาษณตัวอยางเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจํานวน 45 ราย โดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ี
ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 จากจํานวนประชากร 50 ราย สรุปผลการติดตามตามประเด็นตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. เวลากิจกรรม 
    1.1 การคัดเลือกฟารมเพ่ือเขารวมโครงการ สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ไดทําการคัดเลือก

เกษตรกรสมาชิกผูเลี้ยงโคนม จํานวน 50 ราย จากจํานวน 1,200 ราย ภายในปท่ี 1 ของโครงการ คือ ป 2558 
ซ่ึงไดดําเนินการคัดเลือกฟารมเพ่ือเขารวมโครงการครบตามเกณฑท่ีกําหนดแลว สวนในป 2559 สมาชิกท่ีเขา
รวมโครงการฯ ขอลาออก จํานวน 3 ราย และในป 2560 มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 
4 ราย ซ่ึงไดคัดเลือกสมาชิกแทนครบตามเปาหมาย  

    1.2 กิจกรรมการสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี กําหนดการจัดอบรม จํานวน 3 ครั้ง คือ 
ป 2558 , ป 2560 และ ป 2563  ผลการดําเนินงาน จัดการอบรมแลวจํานวน 2 ครั้ง  ซ่ึงเปนไปตามแผน
ระยะเวลาท่ีกําหนด การจัดอบรมครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 16 - 19 กันยายน 2558  และครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 
10 - 13 มกราคม 2560  

    1.3 การพัฒนาฟารมโคนมใหเปน Smart Farm โดยการสนับสนุนเงินทุนในการปรับปรุงโครงสราง
โรงเรือนเพ่ือเตรียมความพรอมในการติดตั้งระบบคูลเลอรแทงค และระบบการรีดนมระบบปดแบบอัตโนมัติ 
อยูระหวางดําเนินการ เนื่องจากมีมติใหขยายระยะเวลาดําเนินการถึงเดือนธันวาคม 2560  

2. งบประมาณ งบประมาณสําหรับโครงการ รวม 77,250,000 บาท แบงเปน 
    2.1 เงินจายขาด จํานวน 3,750,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายในการอบรม 3 ครั้ง เปนเงิน  

2,250,000 บาท  ผลการดําเนินงาน จัดการอบรมไปแลวจํานวน 2 ครั้ง ใชงบประมาณ 1,700,000 บาท คิด
เปนรอยละ 75.56 และเปนคาใชจายในการกํากับดูแลโครงการ 1,500,000 บาท 

    2.2 เงินยืมปลอดดอกเบี้ย รวม 73,500,000 บาท ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจาก กําลังอยูระหวาง
ดําเนินการสรางโรงเรือนพรอมติดต้ังอุปกรณเครื่องรีดนมใหสมาชิกแตละราย โดยสมาชิกสวนใหญยังไมทราบ
รายละเอียดคาใชจายท่ีดําเนินการกอสรางแลวหรือวงเงินท่ีตนเองไดใชไป 

3. บุคลากร ผูปฏิบัติงานกิจกรรมการคัดเลือกฟารมเพ่ือเขารวมโครงการ และกิจกรรมการฝกอบรม มี
จํานวนเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม สวนผูปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาฟารมโคนม สิ่งกอสราง โรงเรือน
และอุปกรณเครื่องรีดนม และการสนับสนุนโคนมเพศเมีย 10 ตัว/ฟารม จํานวนผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ และผูท่ี
มีความรูความสามารถเฉพาะทางอาจมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนฟารมท่ีตองดําเนินการ 



 

ค 
 

4. ผลการดําเนินงาน กิจกรรมสวนใหญยังไมถึงระยะเวลากําหนดตามเกณฑ จึงเปนการรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานในป 2560 เพ่ือใชเปนขอมูลเบื้องตนประกอบการติดตาม 

    4.1 การคัดเลือกฟารมเพ่ือเขารวมโครงการ พบวา สมาชิกรอยละ 100.00 มีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนด คือ เปนสมาชิกสหกรณ และมีประสบการณการเลี้ยงโคนมไมต่ํากวา 10 ป  มีระยะทางหางจาก
ศูนยรับน้ํานมดิบ ไมเกิน 20 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีการเลี้ยงโคนมไมต่ํากวา 10 ไร  มีแรงงานในครัวเรือนไมนอย
กวา 2 คน  ผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีสหกรณกําหนด ซ่ึงสมาชิกไดรับการอบรมในป 2560 ในสวนท่ีไมเปน
ตามขอกําหนด คือ จํานวนแมโคนมไมนอยกวา 30 ตัว พบวา สมาชิกรอยละ 62.22 มีจํานวนแมโคนมไมนอย
กวา 30 ตัว (ตามเกณฑ) รอยละ 37.78 มีจํานวนแมโคนอยกวา 30 ตัว ซ่ึงต่ํากวาเกณฑ โดยฟารมสมาชิกมีแม
จํานวนโคนม อยูระหวาง 15 - 84 ตัว จํานวนแมโคนมเฉลี่ยของฟารมสมาชิก 37 ตัว/ฟารม 

    4.2 การสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี การจัดอบรมครั้งท่ี 2 ในป 2560 ระหวางวันท่ี 
10 - 13 มกราคม 2560 ประกอบดวย หลักสูตรการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนม และหลักสูตรการจัดการ
สิ่งแวดลอม ผลการติดตามพบวา สมาชิกรอยละ 100.00 ไดรับการอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนด โดยมีหัวขอ
การอบรมเรื่อง การเลี้ยงโคนม  การรีดนมระบบปดอัตโนมัติ   การเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงดวยระบบอาหาร 
TMR   การสรางระบบตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบ   การจัดการ Logistics System ของน้ํามันดิบและอาหาร
สัตว  การกําจัดมลภาวะมูลสัตว  การสรางสิ่งแวดลอม  และการพัฒนาระบบน้ําใชและน้ําท้ิงใหถูกสุขลักษณะ
และไดมาตรฐานอนามัย 

    4.3 การพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนมใหเปน Smart Farm เพ่ือเขาสูมาตรฐาน GAP ดานการสราง
โรงเรือนเลี้ยงโคนมพรอมอุปกรณเพ่ือปรับปรุงระบบโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐาน พบวา สมาชิกรอยละ 46.67 
ไดรับการสนับสนุนเรียบรอยแลว  รอยละ 33.33 ใหความเห็นวาฟารมของตนเองมีความพรอมแลวจึงไม
ตองการไดรับการปรับปรุง  รอยละ 13.33 กําลงัอยูระหวางการปรับปรุง รอยละ 6.67 ยังไมไดดําเนินการ สวน
การสรางโรงเรือนและอุปกรณเครื่องรีดนมระบบปดแบบอัตโนมัติพรอมแทงคเก็บท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ  
พบวา สมาชิกรอยละ 53.33 ไดรับการสนับสนุนเรียบรอยแลว  รอยละ 40.00 กําลังอยูระหวางดําเนินการ  
รอยละ 6.67 ยังไมไดดําเนินการ 

    4.4 การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุโคนม  โดยการสนับสนุนโคนมเพศเมีย 10 ตัว/ฟารม พบวา 
สมาชิกรอยละ 35.56 ไมขอรับการสนับสนุนโคนมเพศเมีย รอยละ 64.44 ขอรับการสนับสนุน โดยแบงเปน 
รอยละ 33.33 ไดรับโคนมเพศเมียบางสวนแลวแตยังไมครบตามจํานวนท่ีตองการ  รอยละ 17.78 ไดรับครบ
ตามจํานวนท่ีตองการแลว รอยละ 8.89 ยังไมไดรับเลย และ รอยละ 4.44 รอดูวางบประมาณท่ีไดรับจะ
เพียงพอตอการซ้ือโคนมหรือไม  โดยสมาชิกไดรับโคนมเพศเมียจํานวน 2 - 10 ตัว/ราย หรือเฉลี่ยรายละ 6 ตัว 

    การปรับปรุงขนาดฝูงโคนม ใหมีสัดสวนแมโคตอฝูงโคนมในอัตรา 80 : 20 พบวา ยังไมมีฟารมใดมี
สัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยมีคาเฉลี่ยของฟารมสมาชิกท่ีเขารวมโครงการในสัดสวน 55 : 45 สวนการ
ปรับปรุงสัดสวนแมโครีดนมตอแมโคแหงนมในอัตราเทากับ 75 : 25 พบวา ฟารมสมาชิกรอยละ 77.78 มี
สัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด สวนท่ีเหลือรอยละ 22.22 ยังไมเปนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยมีคาเฉลี่ยในสัดสวน 
79 : 21 การกําหนดความสมบูรณของแมโคนมใหมีน้ําหนักมากกวา 400 กก. พบวา แมโคนมท่ีมีน้ําหนักตาม
เกณฑคิดเปนรอยละ 70.35 ของแมโคนมท้ังหมด ดานปริมาณน้ํานมตามเกณฑไมนอยกวา 16 กก./ตัว พบวา 
แมโคนมท่ีมีปริมาณน้ํานมตามเกณฑคิดเปนรอยละ 35.15 ของแมโคนมท้ังหมด 

    4.5 การพัฒนาคุณภาพน้ํานมดิบ และเพ่ิมประสิทธิภาพการรีดนมในระบบปดแบบอัตโนมัติ ในทุก
ตัวชี้วัดยังไมไดตามเกณฑท่ีกําหนด เนื่องจากยังไมไดดําเนินการรีดนมในระบบปดแบบอัตโนมัติ ผลการติดตาม
พบวา น้ํานมของฟารมสมาชิกมีคาเฉลี่ยปริมาณเนื้อนมไมรวมมันเนย (SNF:Solids Not Fat) เทากับ 8.40 
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(เกณฑรอยละ 8.70) มีคาเฉลี่ยปริมาณไขมัน (Fat) เทากับรอยละ 3.56 (เกณฑรอยละ 4.00) มีคาเฉลี่ยจํานวน
เม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count) เทากับ 360,814 (เกณฑนอยกวา 200,000 เซลล/ลบ.ซม.)  

    4.6 การสรางศูนยระบบตางๆ สําหรับโครงการ  ไดแก สรางศูนยระบบสารสนเทศระบบการเลี้ยง
โคนมของแตละฟารมท่ีเชื่อมโยงเครือขายสหกรณ และการสรางระบบการผสมอาหารสัตวในรูป (Total mixed 
ration : TMR) จํานวน 1 ศูนย จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ ของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น 
จํากัด พบวา สหกรณไดดําเนินเสร็จแลว โดยการเขียนโปรแกรมเพ่ือใหสมาชิกกรอกขอมูลโคนมของฟารม
ตนเองแบบออนไลนพรอมแจกเครื่องแท็ปเลตตั้งแตป 2558 แตสมาชิกบางสวนยังใชไมเปนและระบบ
อินเตอรเน็ตในบางพ้ืนท่ีไมเอ้ืออํานวยใหดําเนินการได และเครื่องแท็ปเลตท่ีไดรับแจกเสียแลว โดยสหกรณจะ
ดําเนินการอบรมสอนวิธีการใชงานและการกรอกขอมูลใหแกสมาชิกอีกครั้ง เม่ือระบบโครงสรางฟารมและ
ระบบคูลเลอรแทงคสมบูรณและพรอมท่ีจะดําเนินการใชระบบจริง โดยสหกรณมีระบบการผสมอาหารสัตวใน
รูป (Total mixed ration : TMR)  จัดจําหนายแบบบรรจุถุงๆ ละ 30 กิโลกรัม ซ่ึงไดจัดเตรียมการขนสงแบบ
ระบบรถลากอาหารสัตวของแตละฟารมเพ่ือลดตนทุนการบรรจุถุงและการขนสง และเตรียมระบบการเชื่อมโยง
เครือขายขอมูลกลางของสหกรณ ซ่ึงปจจุบันสหกรณ มีศูนยอาหารสัตว 2 แหง อยูท่ีสหกรณโคนมวังน้ําเย็น 
และโรงเลี้ยงโคนมของสหกรณ มีศูนยบริการสัตวบาล 2 แหง อยูท่ี สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด และสาขาวัง
จําป  มีศูนยรับน้ํานมดิบ 4 แหง คือ สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด และสาขาไพจิตร สาขาคลองหินปูน สาขา
วัฒนานคร  มีศูนยขอมูลการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาการเลี้ยงโคนม 1 ศูนย ท่ีสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด 

ขอเสนอแนะของสมาชิกตอการดําเนินงาน คือ ความลาชาของโครงการ เนื่องจากจะสงผลตอรายได
ของสมาชิกท่ีจะนํามาชําระคืนเงินกู  จึงควรมีการชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ เชน ยอดคาใชจายในการกอสราง 
วงเงินการกูยืม ระยะเวลาการผอนชําระคืน  การกําหนดราคามาตรฐานตามแบบแปลน การตกลงคาใชจายกับ
เจาของฟารม การดําเนินงานควรมีการควบคุมการกอสรางใหมีมาตรฐานและถูกตอง เพ่ือไมตองรื้อทําใหมซ่ึง
ทําใหเสียเวลาและคาใชจายเพ่ิมข้ึน  รวมถึงความชัดเจนของโครงการ เชน การปรับเปลี่ยนรูปแบบโรงรีดแบบ
พ้ืนราบมาเปนแบบหลุม การเปลี่ยนบริษัทเครื่องรีดและการบริการหลังการใชงาน คาใชจายสําหรับดําเนินการ
ตอระบบไฟฟาเขาฟารม คาขุดเจาะบอบาดาล ซ่ึงสงผลใหสมาชิกมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนมาก  และความกังวลตอ
การใชระบบรีดแบบใหมท่ีตองพ่ึงพิงระบบไฟฟาท้ังหมดหากเกิดไฟฟาดับ จะสงตอการรีดน้ํานมโคหรือคุณภาพ
ในคูลเลอรแทงค  

ขอคิดเห็นจากการติดตามโครงการ คือ ควรมีการประชาสัมพันธใหสมาชิกรับทราบถึงปญหา ความ
ลาชาของโครงการ และทําความเขาใจกับสมาชิกเรื่องคาใชจายดานการปรับปรุงฟารม การกูยืมเงินจากสหกรณ 
และจากสวนของกองทุนฯ โดยผานสหกรณ พรอมแจงรายละเอียดใหสมาชิกรับทราบ รวมถึงการดําเนินงานท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงและสงผลถึงสมาชิก ควรมีการเรงชี้แจงและทําความตกลงรวมกับสมาชิก  โครงการยังไม
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เนื่องจากอุปสรรคท่ีไมไดคาดการณไว จึงควรจัดหาขอมูลท่ีเก่ียวของตอการ
ดําเนินโครงการในระยะตอไปใหครบถวน เพ่ือวางแผนและปรับแผนการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ และเรง
ดําเนินการใหทันตอกําหนดท่ีขอขยายระยะเวลาโครงการ รวมท้ังการจัดระบบหรือแนวทางการปฏิบัติของ
ฟารมเม่ือระบบไฟฟาดับ  และการศึกษาดานตนทุนผลตอบแทนของระบบการรีดโคนมแบบเดิมเปรียบเทียบ
กับแบบใหมเพ่ือหาแนวทางปรับเปลี่ยนหรือการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและชี้แจงตอสมาชิก เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการ ควรจัดทีมงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับโครงการโดยตรง เพ่ือความ
สะดวกในการติดตอประสานงานระหวางสหกรณ และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  รวมท้ังหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการกํากับดูแลการดําเนินงาน ควรมีการติดตามดูแล เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานและแกไขปญหา
ใหแกสหกรณ เพ่ือปรับแผนการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา สามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมาย และเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 


