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โครงการพัฒนาศักยภาพฟารมโคนมของสมาชิก (Smart Farm) มีวัตถุประสงค เพื่อยกระดับปริมาณ

และคุณภาพน้ำนมดิบ เปนระบบเครื่องรีดระบบปดและการเก็บรักษาน้ำนมดิบดวยระบบคูลเลอรแทงค สราง

ฟารมโคนมตนแบบที่มีศักยภาพในการผลิต ยกระดับการเลี้ยงโคนมใหเปน Smart Farm ไดมาตรฐาน และ

จัดระบบการขนถายอาหารสัตว การรับน้ำนมดิบจากฟารมดวย Logistic System เพื่อลดตนทุนคาขนสงในแต

ละฟารมและลดการสูญเสียคาใชจายในระดับสหกรณ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 ป (2557 - 2562) 

งบประมาณที่ใชในการดำเนินโครงการ 77,690,000 บาท จากมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

คร้ังท่ี 1/2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 ใหขยายระยะเวลาดำเนินการไปอีก 2 ป 6 เดือน เปนสิ้นสุดระยะเวลา

การดำเนินโครงการปที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2560 การติดตามผลการดำเนินงานป 2562 เปนการติดตามผล

การดำเนินงานระดับพ้ืนท่ี มีการติดตามจำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 - 14 เดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 

2 วันที่ 21-23 เดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 - 7 เดือนมิถุนายน 2562 และคร้ังท่ี 4 วันท่ี 18 - 22 เดือน

สิงหาคม 2562 ในพ้ืนที่จังหวัดสระแกว โดยสัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการซึ่งเปนเจาหนาที่ของ

สหกรณโคนมวังน้ำเย็น จำกัด และสัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมโครงการที่ไดจากการสุมแบบงายจำนวน 45 

ราย โดยใชสูตรของเครจซี่มอรแกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่นท่ีรอยละ 95 จากจำนวน

ประชากร 50 ราย สรุปผลการติดตามตามประเด็นตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. เวลากิจกรรม 

    1.1 การคัดเลือกฟารมเพ่ือเขารวมโครงการ สหกรณโคนมวังน้ำเย็น จำกัด ตองทำการคัดเลือก

เกษตรกรสมาชิก จำนวน 50 ราย การดำเนินการในป 2562 ไมมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ  

    1.2 กิจกรรมการสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี กำหนดการอบรม จำนวน 3 ครั้ง ในป 

2558, 2560 และ 2563 ดำเนินงานจัดการอบรมแลวจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเปนไปตามแผนระยะเวลาท่ีกำหนด  

    1.3 การพัฒนาฟารมโคนมใหเปน Smart Farm โดยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงโครงสราง

โรงเรือนเพ่ือเตรียมความพรอมในการติดตั้งระบบคูลเลอรแทงค และระบบการรีดนมระบบปดแบบอัตโนมัติ 

กำหนดใหแลวเสร็จเดือนธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน ขอมูลจากเจาหนาที่ของสหกรณโคนมวังน้ำเย็น 

จำกัด พบวาไดดำเนินการเรียบรอยแลว ปจจุบันยังมีสมาชิกรีดน้ำนมโคดวยระบบปดแบบอัตโนมัติและจัดเก็บ

น้ำนมโคในระบบคูลเลอรแทงคเพียง 17 ฟารม คิดเปนรอยละ 34.00  

    1.4 การสนับสนุนใหฟารมโคนมไดรับการเพิ่มโคนมเพศเมียพันธุโฮลสไตนฟรีเชี่ยนจำนวน 10 ตัว 

กำหนดใหแลวเสร็จเดือนธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานจากเจาหนาที่สหกรณ พบวา สนับสนุนโคนมเพศ

เมียจำนวน 10 ตัว ครบ 50 ฟารม จากการสัมภาษณเกษตรกร พบวา ฟารมท่ีไดรับการสนับสนุนโคนมครบ 10 

ตัว คิดเปนรอยละ 66.67 ไดรับโคนมแลวบางสวน 5 ฟารม คิดเปนรอยละ 11.11 และอีก 10 ฟารม ไมขอรับ

โคนม คิดเปนรอยละรอยละ 22.22 ซึ่งยังไมเปนไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนด 

    1.5 การสนับสนุนรถลากอาหารสัตว กำหนดใหแลวเสร็จเดือนธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน 

จากเจาหนาที่สหกรณ พบวา สนับสนุนรถลากอาหารสัตว ครบ 50 ฟารม จากการสัมภาษณเกษตรกร พบวา 
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รอยละ 88.89 ไดรับการสนับสนุนแลว โดยสวนใหญยังไมไดใชประโยชน รอยละ 44.44 เนื่องจากขาดวัตถุดิบที่

ใชในการผสมอาหารหรือวัตถุดิบมีราคาแพง บางรายไมมีรถไถสำหรับปน จึงไมสามารถใชงานได 

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 คร้ัง ใชงบประมาณ 1,700,000 บาท คิดเปนรอยละ 75.56 และเปนคาใชจายใน

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

โรงเรือนพรอมติดต้ังอุปกรณเครื่องรีดนมใหสมาชิกแตละราย โดยสมาชิกสวนใหญยังไมทราบรายละเอียด

คาใชจายท่ีดำเนินการกอสรางแลวหรือวงเงินที่ตนเองไดใชไป 

     2.2 การสงคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย เดิมสหกรณโคนมวังน้ำเย็น จำกัด สงคืนเงินยืมลาชากวา

กำหนดเดิม ตอมาวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ไดมีมติการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งท่ี 

3/2561 ใหขยายและเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเปน 6 คร้ัง (ภายใน กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2566) ไดแก 

งวดที่ 1 กำหนดชำระภายในเดือนธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งสหกรณโคนมวังน้ำเย็น 

จำกัด ไดชำระเงินกูพรอมดอกผลแลว จำนวน 2,000,002.59 บาท เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2561 งวดที่ 2 กำหนด

ชำระภายในเดือนกรกฎาคม ป 2562 จำนวนเงิน 7,000,000 บาท โดยสหกรณโคนมวังน้ำเย็น จำกัด ไดชำระ

เงินกูพรอมดอกผลแลว งวดท่ี 3 - 6 กำหนดชำระภายในเดือนกรกฎาคมของป 2563 – 2566 จำนวนเงิน 8 

ลานบาท 15 ลานบาท 20 ลานบาท และ 21.5 ลานบาท ตามลำดับ 

3. บุคลากร ผูปฏิบัติงานกิจกรรมการคัดเลือกฟารมเพ่ือเขารวมโครงการ กิจกรรมการฝกอบรม และ

การสนับสนุนรถลากอาหารสัตว มีเพียงพอ สวนผูปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาฟารมโคนม สิ่งกอสราง 

โรงเรือนและอุปกรณเครื่องรีดนม และการสนับสนุนโคนมเพศเมีย 10 ตัว/ฟารม จำนวนผูปฏิบัติงานไม

เพียงพอ และผูท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทางมีจำนวนนอยเมื่อเทียบกับจำนวนฟารมท่ีตองดำเนินการ 

4. ผลการดำเนินงาน  

    4.1 การคัดเลือกฟารมเพ่ือเขารวมโครงการ เปาหมายสมาชิกจำนวน 50 ราย ที่มีคุณสมบัติตาม

ขอกำหนด ผลการติดตาม พบวา สมาชิกที่สัมภาษณรอยละ 100.00 เปนสมาชิกสหกรณ มีระยะทางหางจาก

ศูนยรับน้ำนมดิบ ไมเกิน 20 กิโลเมตร ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด สวนขอกำหนดท่ีไมตรง ไดแก มี

ประสบการณการเลี้ยงโคนม 10 ป มีพ้ืนที่การเลี้ยงโคนมไมต่ำกวา 10 ไร มีแรงงานในครัวเรือนไมนอยกวา 2 

คน มีจำนวนแมโคนมไมนอยกวา 30 ตัว และการอบรมตามหลักสูตรท่ีสหกรณกำหนด  

    4.2 การพัฒนาระบบการเล้ียงโคนมใหเปน Smart Farm เพื่อเขาสูมาตรฐาน GAP ประกอบดวย 

การสรางโรงเรือนเลี้ยงโคนม พรอมอุปกรณเพ่ือปรับปรุงระบบโครงสรางและและอุปกรณรีดนมระบบปด

อัตโนมัติของสมาชิกรอยละ 100.00 (แบงเปน รอยละ 64.44 ใชประโยชนบางสวน ซึ่งผูที่ใชประโยชนบางสวน

จะใชเฉพาะเครื่องรีดน้ำนม ยังไมใชระบบคูลเลอรแทงค เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำนมท่ีรีดไดจำนวนนอย ไมคุม

คาใชจายในการเก็บรักษาน้ำนมดวยคูลเลอรแทงค อีกรอยละ 35.56 ไดใชประโยชนครบถวน) 
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    4.3 การสนับสนุนรถลากอาหารสัตว โดยเจาหนาที่สหกรณแจงวา สมาชิกทุกรายไดรับการ

สนับสนุน จากการสอบถามสมาชิก พบวา สมาชิกรอยละ 88.89 ไดรับไดรับการสนับสนุนรถลากอาหารสัตว

แลว สวนใหญไมไดใชประโยชน รอยละ 44.44 เนื่องจากขาดวัตถุดิบหรือไมมีรถไถสำหรับปน  

    4.4 การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุโคนม มีดังน้ี 1) การสนับสนุนโคนมเพศเมีย 10 ตัว/ฟารม 

พบวา สมาชิกรอยละ 66.67 ไดรับโคนมเพศเมียครบตามจำนวนแลว สมาชิกรอยละ 22.22 ไมขอรับการ

สนับสนุนเนื่องจากมีจำนวนโคนมเพียงพอแลว และอีกรอยละ 11.11 ไดรับบางสวน เนื่องจากวัวสุขภาพไมแข็ง

จึงสงคืนสหกรณ 2) การปรับปรุงขนาดฝูงโคนม ใหมีสัดสวนแมโคตอฝูงโคนมในอัตรา 80 : 20 พบวา สมาชิก

รอยละ 95.56 มีสัดสวนแมโคตอฝูงโคนมไมตรงตามเกณฑ 3) การปรับปรุงสัดสวนแมโครีดนมตอแมโคแหงนม

ในอัตราเทากับ 75 : 25 พบวา สมาชิกรอยละ 71.11 มีสัดสวนตามเกณฑที่กำหนด 4) การกำหนดความ

สมบูรณของแมโคนมใหมีน้ำหนักมากกวา 400 กก. พบวา แมโคนมของฟารมสมาชิกที่มีน้ำหนักมากกวา 400 

กก. ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 95.99 ของแมโคนมท้ังหมด 4) ปริมาณน้ำนมตามเกณฑไมนอยกวา 16 กก./ตัว 

พบวา คาเฉลี่ยฟารมสมาชิกรอยละ 95.56 ยังไมถึงเกณฑ โดยมีคาเฉลี่ยน้ำนมของทุกฟารมคือ 11.49 กก./ตัว 

    4.5 การติดตามในประเด็นตาง ๆ ของสมาชิก ไดแก 1) สมาชิกที่ไดใชงานเครื่องรีดนมระบบรีด

แบบอัตโนมัติ พบวา มีขอดี คือ มีความสะดวก ใชจำนวนแรงงานในการปฏิบัติงานนอยลง ประหยัดเวลาในการ

ทำงาน น้ำนมมีคุณภาพดี เปนตน สวนขอเสีย ไดแก คาใชจายสูงขึ้น เชน คาไฟฟา คากรด ดาง เกลือ เปนตน 

และการใชระบบรีดแบบใหมตองพ่ึงพิงการใชระบบไฟฟาท้ังหมด หากไฟฟาดับจะไมสามารถรีดน้ำนมโคได และ

หากมีน้ำนมอยูในคูลเลอรแทงคจะสงผลตอการรักษาอุณหภูมิของคูลเลอรแทงค 2) สมาชิกสวนใหญมีความ

กังวลตอภาระหนี้สินท่ีเกิดจากการเขารวมโครงการ เน่ืองจากไมทราบรายละเอียดดานการชำระคืนเงินกู  

    4.6 ปญหา/ขอเสนอแนะ ของสมาชิกฟารม 

4.6.1 ปญหาที่เกษตรกรพบ ไดแก 1) ปญหาดานสุขภาพโค โรคระบาด 2) ดานตนทุนการเลี้ยง

สูง วัตถุดิบราคาแพง 3) ดานเงินทุน ขาดงบประมาณสำหรับการปรับปรุงฟารม 4) ปริมาณน้ำนมที่ไดยังนอยไม

คุมคาตอการใชระบบคูลเลอรแทงค 5) กระแสไฟฟาตก ทำใหระบบเครื่องรีดนมขัดของ รวมถึงอุปกรณเครื่อง

ผสมอาหารที่ไดรับมาไมไดใชประโยชน และ 6) ดานราคาขายน้ำนมดิบยังอยูในเกณฑต่ำ  

4.6.2 ขอเสนอแนะ ไดแก 1) สมาชิกตองการใหมีการอบรมใหความรูในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ

การดูแลรักษาโคนม อุปกรณรีดนม 2) ควรมีการศึกษาวิจัยดานการรักษาโรคในโค การทำวัคซีนปองกันโรคโค 

รวมท้ังการใหความรูแกเกษตรกรเพื่อใหทันตอโรคชนิดใหมที่เกิดขึ้น 3) ควรชี้แจงเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู 

และควรมีการแบงชำระคืนเงินกูในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น 4) ระบบรีดนมแบบปดอัตโนมัติที่ติดตั้งมีราคาสูง

มาก จึงควรมีการรับประกัน และบริการหลังการขายที่ไมเสียคาใชจายเพ่ิมเติมหรือในราคาถูก 5) ควรมีการจัด

ทีมผูมีความรูดานระบบรีดอัตโนมัติ/หนวยดูแลฟารม อยางทันเวลา เมื่อเกิดปญหาตาง ๆ ในฟารม 7) สหกรณ

โคนมฯ ควรหาแนวทางชวยเหลือสมาชิกดานราคาขายน้ำนมดิบใหราคาดีกวาเดิม เนื่องจากเกษตรกรมีตนทุน

ในการเปน Smart Farm หากเพ่ิมราคาน้ำนมดิบไดจะทำใหสมาชิกมีรายไดสำหรับชำระหนี้สินไดมากขึ้น  
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ขอคิดเห็นจากการติดตามโครงการ มีดังน้ี  

1) ควรมีการประชาสัมพันธสมาชิกใหรับทราบถึงขอจำกัด หรือปญหาตาง ๆ เชน ดานการจัดการ

ฟารม เงื่อนไขหรือรายละเอียดทางการกูยืมเงินจากสหกรณ และควรใหสมาชิกเสนอความตองการหรือการมี

สวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินโครงการใหประสบความสำเร็จ 

2) การดำเนินกิจกรรมโครงการในภาพรวมมีความลาชา สืบเนื่องมาจากการขยายระยะเวลา

ดำเนินโครงการของกิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาฟารมโคนมใหเปน Smart Farm ทำใหกิจกรรมอ่ืน ๆ ลาชา

ตอเนื่องไปอีก ปจจุบันมีฟารมที่รีดนมในระบบปดแบบอัตโนมัติเพียง 17 ฟารมเทานั้น หรือรอยละ 34.00 และ

ยังไมมีฟารมใดไดรับมาตรฐาน GMP จึงควรเรงดำเนินการกิจกรรมใหไดตามเปาหมาย เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบ

กับกิจกรรมท่ีตองดำเนินการในขั้นตอนตอไป โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนมใหเปน Smart 

Farm และเขาสูระบบมาตรฐาน GAP และ GMP จะปองกันความเสียหายของเกษตรกรหากเกิดโรคในโคนม 

ซึ่งควบคุมการเกิดและแพรกระจายของเชื้อโรคได ดังน้ัน หนวยงานที่เก่ียวของในการกำกับดูแลการดำเนินงาน 

และสหกรณควรรวมกันวางแผนปฏิบัติงานและติดตามดูแลอยางใกลชิดเปนระยะ เพ่ือปรับแผนการดำเนิน

กิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้น  

3) จำนวนฟารมสมาชิกท่ีผลิตน้ำนมไดตามเกณฑขั้นต่ำ (300 กิโลกรัมตอวัน) ซึ่งจะสามารถรีด

น้ำนมดวยระบบปดแบบอัตโนมัติและเก็บรักษาน้ำนมในคูลเลอรแทงค โดยใชระบบขนสงน้ำนมดิบดวยรถของ

สหกรณมีจำนวนเพียง 17 ฟารม หรือรอยละ 34.00 จึงควรเรงดำเนินการใหคำแหนะนำหรือคำปรึกษาแตละ

ฟารมสามารถผลิตน้ำนมไดในปริมาณมากขึ้นเพ่ือใหเกิดความคุมคา เชน การเพิ่มจำนวนแมโคนม การปรับ

ขนาดฝูงโคนมใหมีสัดสวนที่เหมาะสม เปนตน  

4) ราคาน้ำนมดิบที่เกษตรกรไดรับยังอยูในเกณฑต่ำ อีกท้ังราคาน้ำนมไมแตกตางจากเกษตรกร

ท่ีไมใช Smart Farm ในขณะที่กรรมวิธีการเลี้ยงโคนมตลอดจนกระบวนการรีดน้ำนมของผูท่ีเปน Smart Farm 

จะไดน้ำนมคุณภาพดีกวา แตยังมีตนทุนสูงในดานการกอสรางโรงเรือน การติดตั้งระบบคูลเลอรแทงคและ

ระบบการรีดนมระบบปดแบบอัตโนมัติ รวมถึงคาไฟฟาสำหรับระบบรีดและเก็บรักษาน้ำนมเพ่ิมมากขึ้นดวย 

สหกรณโคนม วังน้ำเย็น จำกัด ควรหาแนวทางเพ่ือชวยเหลือดานราคาใหแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิกมีรายได

เพียงพอสามารถชำระเงินกูได หากมีเงื่อนไขที่ไมสามารถปรับเพิ่มราคาไดนั้น สหกรณฯ ควรชี้แจงเง่ือนไข หรือ

เหตุผลเพ่ือใหสมาชิกทุกราบรับทราบและเขาใจโดยทั่วกัน  

5) สมาชิกสหกรณฯ บางรายมีปริมาณน้ำนมโคนอยกวาเกณฑ เนื่องจากมีจำนวนวัวเขารีดนอย

หรือปริมาณน้ำนมของวัวรีดแตละตัวมีปริมาณนอย ตองการความรูความเขาใจดานการดูแลโค รวมถึงการให

อาหารท่ีจะทำใหคุณภาพน้ำนมดีขึ้น จึงควรมีเจาหนาท่ีมาแนะนำในดานการคัดเลือกโคนมเพ่ือเลี้ยงตอหรือคัด

ออก และใหความรูดานสูตรอาหารวัวเพื่อไดน้ำนมที่มีคุณภาพตามเกณฑ หรือเสริมสรางความรูใหมเพ่ือ

พัฒนาการเลี้ยงโคนมใหมีศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพน้ำนมใหดีขึ้น 

 


