
โครงการน าร่องพฒันาอาหารหยาบ

เพือ่การแกไ้ขปัญหาองคป์ระกอบน า้นมดบิ 

ในพื้นท่ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์อย่างย ัง่ยนื



ดว้ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้

นโยบายการบริหารจดัการนมโรงเรียนทัง้ระบบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นคุณภาพน ้านมดิบท่ีตอ้ง

ปรบัปรุงดา้นองค์ประกอบน ้านมดิบท่ีส าคญั ๒ ประการ คือ ปริมาณของแข็งรวม (Total 
Solid ;TS) และปรมิาณเซลลโ์ซมาติก (Somatic cell count ; SCC) โดยตอ้ง

ยกระดบัมาตรฐานตามเกณฑท่ี์โครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน ก าหนดไว ้

หลกัการและเหตุผล



เนื่องจากจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีศูนย์รวบรวมน ้านมดิบ / สหกรณ์โคนมท่ีตอ้งแกไ้ข

ปัญหาคุณภาพน า้นมดบิอย่างเร่งด่วน จ านวน ๕ แห่ง  จากการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องตน้ พบว่าปัจจยั

ท่ีส าคญัท่ีส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว คือ การจดัการการใหอ้าหารท่ีไม่ถูกตอ้ง และการขาด

แคลนวตัถุดิบอาหารหยาบ  ดงัน ัน้ จงึมีความจ าเป็นตอ้งเร่งแกปั้ญหา โดยจดัท าโครงการน าร่อง

พฒันาอาหารหยาบเพือ่แกไ้ขปัญหาองคป์ระกอบน า้นมดบิในพื้นท่ีจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์อย่างย ัง่ยนื

ใหเ้กษตรกรมีความมัน่คงในการประกอบอาชพีการเลี้ยงโคนมต่อไป 

หลกัการและเหตุผล



๑) เพือ่พฒันาอาหารหยาบท่ีเหมาสมในการแกไ้ขปัญหาองค์ประกอบน า้นมในพื้นท่ีจงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ์ โดยใชว้ตัถุดบิในพื้นท่ีเพือ่ความย ัง่ยนื

๒) เพือ่สรา้งตน้แบบการแกไ้ขปัญหาองคป์ระกอบน า้นมดบิในพื้นท่ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

วตัถุประสงค์



สมาชกิของสหกรณโ์คนมไทย – เดนมารค์ บา้นเนนิดนิแดง จ ากดั และสหกรณท่ี์สนใจ

พื้นท่ีเป้าหมาย

ตุลาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑

ระยะเวลาด าเนินการ



๑) การเตรยีมความพรอ้ม

๑.๑ จดัประชมุหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง เพือ่ระดมความคิดเห็น แนวทางการด าเนนิงาน

และวางแผนการปฏบิตัิงาน

๑.๒ ประชมุร่วมกบัสหกรณโ์คนมเพือ่ท าความเขา้ใจใหเ้กดิการตระหนกัในการแกไ้ข

ปัญหาร่วมกนั 

วิธีการด าเนินงาน



ประชุมชี้แจงรายละเอยีดโครงการฯและระดมความคดิเห็น 

แนวทางการด าเนินงานและวางแผนการปฏิบติังาน วนัที ่๖ ตุลาคม ๒๕๖๐



๒) การประเมินสภาพปัญหา

๒.๑ จดัอบรมใหค้วามรูเ้กษตรกร 

๒.๒ คดัเลอืกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

๒.๓ ประเมินสภาพปัญหาของฟารม์ท่ีส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบน า้นม

๒.๔ ประมาณการอาหารหยาบท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นพื้นท่ี

วิธีการด าเนินงาน



ลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลพรอ้มทัง้ประเมินสภาพปัญหา ช่วงตุลาคม – พฤศจกิายน ๒๕๖๐



ใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรพรอ้มทัง้คดัเลอืกฟารม์เป้าหมาย



ประชาสมัพนัธ์โครงการน าร่องฯเม่ือวนัท่ี ๒๒ พฤศจกิายน  ๒๕๖๐ 

ทางรายการคนไทยหวัใจเกษตร เวลาตี 5 - ตี 5 ครึง่ ช่อง 9 วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560



๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชมุหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งเพือ่ระดมความ

คดิเห็นและวางแผนการปฏบิตัิงาน

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชี้แจงสมาชกิของสหกรณโ์คนม

ไทย-เดนมารค์ บา้นเนนิดนิแดง จ ากดั

๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ชี้แจงสมาชกิของสหกรณโ์คนม

ไทย-เดนมารค์ ประจวบคีรขีนัธ์ จ ากดั

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ถ่ายท ารายการ “คนไทยหวัใจเกษตร”

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ชี้แจงสมาชกิของสหกรณโ์คนมกุยบรุ ี

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ขยายผลการใชอ้าหารหยาบปรงุแต่ง

การใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรและท าประชาสมัพนัธ์โครงการฯ



จ ำนวนฟำร์มท่ีเขำ้แกไ้ขปัญหำ TS เฉล่ีย 4 งวดนอ้ยกวำ่ 12.25 % (ผลนม อสค.)

ระหวำ่งวนัท่ี 17 ต.ค. ถึง 17 พ.ย. 2560

67.39

32.61

ส.เนนิดนิแดง

75.68

24.32

ส.กุยบุรี

49.30

50.70

ส.ประจวบ

50.96

49.04

ศนูยส์วนขวญั

124 
ราย

53 
ราย56 

ราย

35 
ราย

รวมเกษตรกร 4 สหกรณมี์ปัญหา  268/433 ราย  คดิเป็น 61 %

สฟ้ีา ไม่ผา่น 

สนี า้เงิน ผา่น



ตระหนกัถึง

ปัญหา

81%

รอ้ยละการตระหนกัถงึปัญหาของแขง็รวมในน า้นมต า่

ของเกษตรกรแต่ละสหกรณ์

ตระหนกัถงึ

ปัญหา

92%

ส.เนนิดนิแดง

ตระหนกั

ถึงปัญหา

79%

ส.กุยบรุี ส.ประจวบครีขีนัธ์

ตระหนกัถงึ

ปัญหา

76%

ศนูยส์วนขวญั



เปรยีบประสิทธิภาพการผลติของแต่ละสหกรณ์
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5.1 จดัล าดบัอาหาร

5.2 เพิม่อาหารหยาบ

5.3 เพ่ิม/เปล่ียนอาหารขน้

5.4 เพ่ิมม้ืออาหาร

ค าแนะน าเบื้องตน้ท่ีทีมด าเนนิการแนะน าแก่เกษตรกร
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๓) การผลติและบรหิารจดัการอาหารหยาบ

๓.๑ จดัเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ใหมี้ความพรอ้ม เช่น เครื่องผสมอาหาร TMR
เครือ่งสบัฟาง

๓.๒ จดัหาวตัถุดบิส าหรบัการผลติอาหารหยาบปรงุแต่ง

๓.๓ ด าเนินการผลิตอาหารหยาบฯร่วมกบัสหกรณโ์คนม โดยใชว้ตัถุดิบอาหารหยาบหลกั

ภายในพื้นท่ีเพือ่ใหไ้ดอ้าหารท่ีมีคุณภาพ และราคาเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ท ัง้นี้  ใน

การบรหิารจดัการจะใหเ้กษตรกรเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย

๓.๔ จดัส่งอาหารหยาบฯสู่ฟารม์เป้าหมายและบรหิารจดัการการเงนิโดยสหกรณโ์คนม

วิธีการด าเนินงาน



๔) การใชป้ระโยชนจ์ากอาหารหยาบฯภายในฟารม์

๔.๑ น าผลการประเมินสภาพปัญหาของฟารม์และรปูแบบการใหอ้าหาร 

๔.๒ ใหค้วามรูเ้กษตรกรในการจดัการอาหารหยาบฯใหก้บัแม่โค

วิธีการด าเนินงาน



๕) การตดิตามและประเมินผล

๕.๑ มีการก าหนดตวัชี้วดัท่ีใชใ้นการประเมินผล เช่น ปริมาณน า้นม ค่าองคป์ระกอบ

น า้นม และผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดร้บั 

๕.๒ ประเมินสถานการณใ์นขอ้ ๕.๑ ทุกสปัดาห ์เป็นเวลาอย่างนอ้ย ๑ เดอืน และทุก 

๒ สปัดาหใ์นเดอืนท่ี ๒ และ ๓

๕.๓ รวบรวมขอ้มูล และสรปุผลการปฏบิตัิงาน

วิธีการด าเนินงาน



สรปุผลการปฏบิตัิงานวนัท่ี ๒๙  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐



ผลการด าเนนิโครงการฯ



ผลการด าเนนิโครงการฯ

รายการ ก่อนกนิ (28 พ.ย. 60) หลงักนิ (3 ม.ค. 61) % ความแตกต่าง

1.น า้นมเฉลี่ย 14.34 15.22 + 6.13

2.วนัรดีนมเฉลี่ย 196 209 + 6.63

3.ปริมาณวตัถุแหง้ 14.0 14.2 + 1.43

4.สดัสว่นอาหารหยาบ 46.47 56.10 + 20.72

5. % ไขมนั 3.60 3.71 + 4.72

6. % โปรตนี 3.08 3.05 - 0.97

7. % แล็คโตส 4.53 4.50 - 0.66

8. % ของแข็งรวม 12.17 12.42 + 2.05



สตูรฟางปรงุแต่ง (สตูรประจวบ S1)
วตัถุดบิ จ านวนท่ีใช ้ ราคาต่อหน่วย ราคาในวตัถุรวม

ฟางขา้ว 340 2.87 978.50

เปลือกสบัปะรด - 1.00 -

กากถัว่เหลือง 90 14.80 1,332.00

ขา้วโพดป่น 40 8.00 320.00

มนัเสน้ 20 6.40 128.00

กากน า้ตาล 50 7.00 350.00

น า้ 660 - -

แรธ่าตุ 0.6 34.00 20.40

น า้หนกัรวม 1,200.60 3,126.20



วิธีการท าฟางปรงุแต่ง

1. ช ัง่วตัถุดบิอาหารสตัว์ , ผสมกากน า้ตาลกบัน า้เตรยีมไว ้

2. สบัฟางใหมี้ขนาดส ัน้  ใส่ลงในถงั Mix 
3. เติมกากน า้ตาลท่ีผสมน า้และสบัฟางเพิม่จนครบจ านวน

4. ใส่วตัถุดบิฯ  เช่น  กากถ ัว่เหลอืง ขา้วโพดป่น มนัเสน้ และแร่ธาตุ (แร่ธาตุใชใ้นสตูร

มีปรมิาณนอ้ย ตอ้งผสมรวมกบักากถ ัว่เหลอืงก่อน)

5. เติมปรมิาณกากน า้ตาลท่ีผสมน า้ เพิม่จนครบ  1,200  ก.ก. ผสมใหเ้ขา้กนัประมาณ  

20-30  นาที  แลว้ท าการบรรจุใส่ถุงๆละ 20  ก.ก.



๑) ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

๒) ศนูยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัว์ประจวบครีขีนัธ์

๓) สหกรณโ์คนมไทย – เดนมารค์ บา้นเนนิดนิแดง จ ากดั

๔) ส านกังานปศสุตัว์เขต ๗

หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบ



๑) นายอภยั  สทุธิสงัข ์ อธิบดกีรมปศสุตัว์

๒) ศ.คลนิกิ.น.สพ.ดร.สวิุชยั  โรจนเสถยีร   ท่ีปรกึษาอธิบดกีรมปศสุตัว์

ท่ีปรกึษาโครงการ

๑)เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์สนบัสนุนโดยกรมปศสุตัว์

๒) ค่าใชจ้่ายผนัแปร (วสัดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง ฯลฯ)สหกรณ์      ผูเ้ลี้ ยงโคนมเป็น

ผูร้บัผดิชอบ

งบประมาณ



๑) เกษตรกรสามารถเขา้ถงึแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดี

๒) เกษตรกรสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นองคป์ระกอบน า้นม

๓) เกษตรกรมีความรูค้วามเขา้ใจในความส าคญัของอาหารหยาบต่อผลผลติน า้นม

๔) เกดิความย ัง่ยนืในอาชพีการเลี้ยงโคนม

๕) สหกรณมี์แนวทางในการป้องกนัปัญหาท่ีเกดิจากการขาดแคลนอาหารหยาบ

ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั


