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โครงการพัฒนาศักยภาพฟารมโคนมของสมาชิก (Smart Farm) มีวัตถุประสงค เพ่ือยกระดับปริมาณ
และคุณภาพน้ํานมดิบ เปนระบบเครื่องรีดระบบปดและการเก็บรักษาน้ํานมดิบดวยระบบคูลเลอรแท็งค  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 2561 เปนการติดตามผล
การดําเนินงานระดับพ้ืนท่ี มีการติดตามจํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2561 และ ครั้งท่ี 2 
ระหวางวันท่ี 26 - 31 มีนาคม 2561  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว โดยสัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการซ่ึง
เปนเจาหนาท่ีของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด และสัมภาษณเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท่ีไดจากการสุมแบบ
งายจํานวน 45 ราย โดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 จากจํานวน
ประชากร 50 ราย สรุปผลการติดตามตามประเด็นตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. เวลากิจกรรม 
    1.1 การคัดเลือกฟารมเพ่ือเขารวมโครงการ สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด ตองทําการคัดเลือก

เกษตรกรสมาชิกผูเลี้ยงโคนม จํานวน 50 ราย การดําเนินการในป 2561 มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกท่ีเขารวม
โครงการ จํานวน 2 ราย ซ่ึงไดคัดเลือกสมาชิกครบตามเปาหมาย  

    1.2 กิจกรรมการสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี กําหนดการอบรม จํานวน 3 ครั้ง ในป 
2558 , 2560 และ 2563  ดําเนินงานจัดการอบรมแลวจํานวน 2 ครั้ง  ซ่ึงเปนไปตามแผนระยะเวลาท่ีกําหนด  

    1.3 การพัฒนาฟารมโคนมใหเปน Smart Farm โดยการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือปรับปรุงโครงสราง
โรงเรือนเพ่ือเตรียมความพรอมในการติดตั้งระบบคูลเลอรแทงค และระบบการรีดนมระบบปดแบบอัตโนมัติ  
กําหนดใหแลวเสร็จเดือนธันวาคม 2560  ผลการดําเนินงานจากเจาหนาท่ีสหกรณ พบวา ดําเนินการเสร็จแลว 
จํานวน 45 ฟารม คิดเปนรอยละ 90.00 จากการสัมภาษณเกษตรกร พบวา ดําเนินการเสร็จแลว จํานวน 30 
ฟารม คิดเปนรอยละ 66.67  ซ่ึงยังไมเปนไปตามแผนระยะเวลาท่ีกําหนด 

    1.4 การสนับสนุนใหฟารมโคนมไดรับการเพ่ิมโคนมเพศเมียพันธุโฮลสไตนฟรีเชี่ยนจํานวน 10 ตัว 
กําหนดใหแลวเสร็จเดือนธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานจากเจาหนาท่ีสหกรณ พบวา สนับสนุนโคนมเพศ
เมียจํานวน 10 ตัว ครบ 50 ฟารม คิดเปนรอยละ 100.00  จากการสัมภาษณเกษตรกร  พบวา ฟารมท่ีไดรับ
การสนับสนุนโคนมครบ 10 ตัว คิดเปนรอยละ 53.33  ไดรับโคนมแลวบางสวนรอยละ 24.45 และรอยละ 
22.22 ไมไดรับ โดยเกษตรกรบางสวนไมประสงคขอรับโคนม ซ่ึงยังไมเปนไปตามแผนระยะเวลาท่ีกําหนด 

    1.5 การสนับสนุนรถลากอาหารสัตว กําหนดใหแลวเสร็จเดือนธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงาน 
จากเจาหนาท่ีสหกรณ พบวา สนับสนุนรถลากอาหารสัตว ครบจํานวน 50 ฟารม คิดเปนรอยละ 100.00  จาก
การสัมภาษณเกษตรกร พบวา รอยละ 97.78 ไดรับการสนับสนุนแลว รอยละ 2.22 ยังไมขอรับ เพราะไมมีรถ
ไถสําหรับปน ซ่ึงเปนไปตามแผนระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. งบประมาณ  
     2.1 งบประมาณสําหรับโครงการ รวม 77,250,000 บาท แบงเปน 1) เงินจายขาด จํานวน 

3,750,000 บาท สําหรับเปนคาใชจายในการอบรม 3 ครั้ง เปนเงิน  2,250,000 บาท  ผลการดําเนินงาน 
จัดการอบรมไปแลวจํานวน 2 ครั้ง ใชงบประมาณ 1,700,000 บาท คิดเปนรอยละ 75.56 และเปนคาใชจายใน



 

ค 
 

การกํากับดูแลโครงการ 1,500,000 บาท 2) เงินยืมปลอดดอกเบี้ย รวม 73,500,000 บาท ใชดําเนินการสราง
โรงเรือนพรอมติดตั้งอุปกรณเครื่องรีดนมใหสมาชิกแตละราย โดยสมาชิกสวนใหญยังไมทราบรายละเอียด
คาใชจายท่ีดําเนินการกอสรางแลวหรือวงเงินท่ีตนเองไดใชไป 

     2.2 การสงคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ตามการอนุมัติโครงการเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2557 
กําหนดการสงคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จํานวน 73,500,000 บาท โดยแบงชําระคืน จํานวน 3 ครั้ง คือ สิ้นปท่ี 
4 , 5 และ 6  (สิ้นปท่ี 4 ณ 29 มิถุนายน 2561) จํานวน 15 ลานบาท , 25 ลานบาท และ 33.5 ลานบาท 
(ตามลําดับ)  มติการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 
2560 ใหขยายระยะเวลาการชําระเงินคืน เปนภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม ของทุกป (สิ้นปท่ี 4 ณ 31 กรกฎาคม 
2561) โดยยังคงจํานวนเงินท่ีตองสงในแตละปตามจํานวนเดิม และมีมติจากการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ใหขยายการสงคืนครั้งท่ี 1 ออกไป 1 ป และปรับจํานวน
การสงคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยเปน 5 ครั้ง โดยกําหนดการสงคืนภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป เริ่มครั้งท่ี 1 
ในป 2562 และสิ้นสุดครั้งท่ี 5 ในป 2566 ตามจํานวน ดังนี้ 7 ลานบาท , 8 ลานบาท , 15 ลานบาท , 20 ลาน
บาท และ 23.5 ลานบาท (ตามลําดับ) (กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2566) จึงยังไมถึงกําหนดการสงคืน 

3. บุคลากร ผูปฏิบัติงานกิจกรรมการคัดเลือกฟารมเพ่ือเขารวมโครงการ กิจกรรมการฝกอบรม และ
การสนับสนุนรถลากอาหารสัตว มีจํานวนเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม สวนผูปฏิบัติงานในกิจกรรมการ
พัฒนาฟารมโคนม สิ่งกอสราง โรงเรือนและอุปกรณเครื่องรีดนม และการสนับสนุนโคนมเพศเมีย 10 ตัว/ฟารม 
จํานวนผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ และผูท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทางอาจมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวน
ฟารมท่ีตองดําเนินการ 

4. ผลการดําเนินงาน  
    4.1 การคัดเลือกฟารมเพ่ือเขารวมโครงการ พบวา สมาชิกรอยละ 100.00 มีคุณสมบัติตาม

ขอกําหนด คือ เปนสมาชิกสหกรณ มีระยะทางหางจากศูนยรับน้ํานมดิบไมเกิน 20 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีการเลี้ยง
โคนมไมต่ํากวา 10 ไร  มีแรงงานในครัวเรือนไมนอยกวา 2 คน  สวนท่ีไมเปนตามขอกําหนด คือ ประสบการณ
การเลี้ยงโคนม 10 ป  มีจํานวนแมโคนมไมนอยกวา 30 ตัว และการอบรมตามหลักสูตรท่ีสหกรณกําหนด 
เนื่องจากเปนสมาชิกรายใหมทดแทนรายเดิม ซ่ึงสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด จะดําเนินการใหความรูเพ่ิมเติม 

    4.2 การพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนมใหเปน Smart Farm เพ่ือเขาสูมาตรฐาน GAP ประกอบดวย 
การสรางโรงเรือนเลี้ยงโคนม พรอมอุปกรณเพ่ือปรับปรุงระบบโครงสรางและและอุปกรณรีดนมระบบปด
อัตโนมัติ สมาชิกรอยละ 66.67 ไดรับการปรับปรุงและอุปกรณรีดนมระบบปดอัตโนมัติ เสร็จเรียบรอยแลว   
รอยละ 24.44 ไดรับการพัฒนาเสร็จบางสวน และรอยละ 8.89 อยูระหวางดําเนินการ 

    4.3 การสนับสนุนรถลากอาหารสัตว สมาชิกรอยละ 97.78 ไดรับเรียบรอยแลว รอยละ 2.22 ยังไม
ขอรับเนื่องจาก ไมมีรถไถสําหรับปนหากรับมาก็จะไมสามารถนํามาใชงานได 

    4.4 การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุโคนม มีดังนี้ 1) การสนับสนุนโคนมเพศเมีย 10 ตัว/ฟารม 
พบวา พบวา สมาชิกรอยละ 93.34 ไดรับโคนมเพศเมียครบตามจํานวนแลว  สวนรอยละ 6.66 ยังไดรับไมครบ 
2) การปรับปรุงขนาดฝูงโคนม ใหมีสัดสวนแมโคตอฝูงโคนมในอัตรา 80 : 20 พบวา ยังไมมีฟารมใดมีสัดสวน
ตามเกณฑท่ีกําหนด  3) การปรับปรุงสัดสวนแมโครีดนมตอแมโคแหงนมในอัตราเทากับ 75 : 25 พบวา 
สมาชิกรอยละ 60.00 มีสัดสวนตามเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 40.00 ยังไมไดตามเกณฑท่ีกําหนด  4) การ
กําหนดความสมบูรณของแมโคนมใหมีน้ําหนักมากกวา 400 กก. พบวา แมโคนมท่ีมีน้ําหนักตามเกณฑคิดเปน
รอยละ 84.18 ของแมโคนมท้ังหมด  4) ปริมาณน้ํานมตามเกณฑไมนอยกวา 16 กก./ตัว พบวา คาเฉลี่ยฟารม
สมาชิกรอยละ 11.11 มีคาน้ํานมเฉลี่ยตามเกณฑ และรอยละ 88.89 ยังไมถึงเกณฑ 
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    4.5 การติดตามในประเด็นตางๆ ของสมาชิก ไดแก 1) ตนทุนเงินสดสําหรับการผลิตน้ํานมของ
สมาชิกป 2560 เฉลี่ย 11.52 บาท/กก. ราคาท่ีสมาชิกขายไดเฉลี่ย 17.83 บาท/กก. เปรียบเทียบกับป 2559 
ตนทุนเงินสดเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.77 ราคาท่ีขายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.59   2) สมาชิกท่ีไดใชงานเครื่องรีดนมระบบ
รีดแบบอัตโนมัติ (แบบใหมตามโครงการฯ) พบวา มีขอดี คือ มีความสะดวก คลองตัวในการทํางาน ใชจํานวน
แรงงานในการปฏิบัติงานนอยลง ประหยัดเวลาในการทํางาน น้ํานมมีคุณภาพดี  เตานมของโคอักเสบนอยลง 
ประหยัดคาบรรทุกน้ํานมไปสงใหสหกรณ สวนขอเสีย ไดแก คาใชจายสูงข้ึน คาไฟฟา  คากรด ดาง เกลือ ไส
กรองน้ํานม ไสสําหรับเครื่องกรองน้ํา น้ํามันเครื่อง แกสหุงตม 3) การใชระบบรีดแบบใหมตองพ่ึงพิงการใช
ระบบไฟฟาท้ังหมด หากไฟฟาดับจะสงตอการใชเครื่องรีดนมระบบปดแบบอัตโนมัติหรือคุณภาพน้ํานม  4) 
สมาชิกสวนใหญมีความกังวลตอการเปนหนี้ รายละเอียดคาใชจายในการกอสราง วงเงินการกูยืม ระยะเวลาการ
ผอนชําระคืน รวมถึงความชัดเจนดานตางๆ ของโครงการ การดําเนินการท่ีลาชาสงผลตอรายไดท่ีจะนํามาชําระ
คืนเงินกู 

    4.6 ปญหา/ขอเสนอแนะ ของสมาชิกฟารม 
           4.6.1 ปญหาท่ีเกษตรกรพบ ไดแก 1) ปญหาดานสุขภาพโค โรคระบาด โรคเตานมอักเสบ ไข
เห็บ วัวใหน้ํานมนอย  2) ดานตนทุนการเลี้ยงสูง วัตถุดิบราคาแพง  3) ดานเงินทุน ขาดงบประมาณสําหรับการ
ปรับปรุงฟารมและเพ่ิมจํานวนโครีด 4) ผลผลิต ปริมาณน้ํานมท่ีไดยังนอยไมคุมคาตอการใชระบบคูลเลอรแท็งค  
และ 5) ดานกระบวนการจัดการ  ระบบไฟฟากระแสไฟฟาตก ทําใหระบบเครื่องรีดนมขัดของ  ปญหาดาน
ระบบน้ํารอนและเครื่องปมน้ํา  เครื่องผสมอาหารท่ีไดรับมาไมไดใชประโยชนเนื่องจากไมมีรถไถสําหรับปน
เครื่องผสมอาหาร  การดําเนินการลาชา  ความชัดเจนของระบบการดูแลซอมบํารุงเครื่องรีดระบบปดอัตโนมัติ 

4.6.2 ขอเสนอแนะ ไดแก 1. สมาชิกตองการใหมีการอบรมใหความรูเรื่องการทําอาหาร TMR  
สูตรอาหารท่ีใหปริมาณน้ํานมมากมีคุณภาพดี  สุขภาพโคและการปองกันและรักษาโรคโค  การตัดแตงกีบเทา
โค  การตรวจทองโค  เทคนิคใหม ๆ ในการเลี้ยงโคนม  วิธีการผสมโคใหไดลูกเพศเมีย  การดูแลบํารุงรักษา
อุปกรณเครื่องรีดระบบปดอัตโนมัติ  การบริหารจัดการฟารม การบําบัดน้ําเสียมาใชในฟารม การนํามูลโคมาใช
ดานพลังงาน เปนตน  2) การศึกษาวิจัยดานการรักษาโรคในโค การทําวัคซีนปองกันโรคโค รวมท้ังการให
ความรูแกเกษตรกรเพ่ือใหทันตอโรคชนิดใหมท่ีเกิดข้ึน  3) การแบงชําระคืนเงินกูในระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน 
และแหลงเงินทุนปลอดดอกเบี้ย  4) ระบบรีดนมแบบปดอัตโนมัติท่ีติดตั้งมีราคาสูงมาก จึงควรมีการรับประกัน 
และบริการหลังการขายท่ีไมเสียคาใชจายเพ่ิมเติมหรือในราคาถูก 5) การจัดทีมผูมีความรูดานระบบรีด
อัตโนมัติ/หนวยดูแลฟารม อยางทันเวลา เม่ือเกิดปญหาตางๆ ในฟารม 

ขอคิดเห็นจากการติดตามโครงการ คือ การชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ของโครงการ และทําความเขาใจ
กับสมาชิกใหรับทราบถึงขอจํากัด หรือปญหาตาง ๆ เชน ความลาชาของโครงการ คาใชจายดานการปรับปรุง
ฟารม  การกูยืมเงินจากสหกรณ คาใชจายในการการกอสราง วงเงินการกูยืม ระยะเวลาการผอนชําระคืน  และ
หากมีการกอสรางใหมเพ่ิมเติมควรมีการกําหนดราคาคากอสราง แบบแปลนการกอสรางพรอมราคามาตรฐาน 
การตกลงดานคาใชจายกับเจาของฟารม และหากมีขอเปลี่ยนแปลงตางๆ ควรเรงชี้แจงทําความเขาใจกับ
สมาชิกโดยเร็ว  การดําเนินกิจกรรมไมเปนไปตามแผนท่ีขอขยายเวลา จึงควรเรงดําเนินการใหไดตามเปาหมาย 
เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับกิจกรรมท่ีตองดําเนินการในข้ันตอนตอไป โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยง
โคนมใหเปน Smart Farm และเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และ GMP จะปองกันความเสียหายของเกษตรกร
หากเกิดโรคในโคนม ซ่ึงควบคุมการเกิดและแพรกระจายของเชื้อโรคได ดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกํากับ
ดูแลการดําเนินงาน และสหกรณ ควรรวมกันวางแผน จัดทําแผนการปฏิบัติงาน และติดตามดูแลอยางใกลชิด
เปนระยะๆ เพ่ือปรับแผนการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน  รวมท้ังควรมีการศึกษาหา
แนวทาง เตรียมการหรือปองกัน วางแผนรับสถานการณตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 


