กรอบการวิจัยด้ านอาหารโคนม (2558 - 2559)
เป้ าหมาย

กรอบแนวทางวิจัย
ด้ านปัจจัยการผลิต : อาหาร
1. เกษตรกรสามารถ 1.) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารผสมเสร็จ
ผลผลิตนํา้ นมโคได้
(Total Mixed Ration: TMR) ในระดับฟาร์ มขนาดเล็ก
14 กิโลกรัม/ตัว/วัน
และการผลิตเชิ งพาณิชย์
[ - สู ตร TMR โครี ดนม ตามระดับการให้ผลผลิตนม
2. คุณภาพนํา้ นมโค
- สู ตร TMR โคนมในแต่ละช่วงอายุ เช่น ลูกโค โค
ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานไม่
รุ่ นสาว โคท้อง โคให้นมระยะต้น(90วัน) ระยะกลาง
น้ อยกว่ า 80 %
โคดราย ฯลฯ
ต่ อปี
- ทดสอบและพัฒนาสู ตร TMR ในฟาร์มเกษตรกร
3. ลดต้ นทุนต่ อฟาร์ ม เพื่อวัดผลตอบสนองต่อผลผลิตและคุณภาพนํ้านม และ
การผลิตสร้ างกําไรให้ ศึกษาผลตอบแทน ]
เกษตรกรไม่ น้อยกว่ า 2.) วิจัยเกีย่ วกับคุณค่ าทางโภชนะและการใช้ ประโยชน์
ได้ ของวัตถุดิบอาหารสั ตว์
10 % ต่ อปี
[ วัตถุดิบใหม่ๆทดแทนวัตถุดิบที่หายากและมีราคาแพง
ตลอดจนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
วิธีการปรับปรุ งคุณภาพ-เพิม่ การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้
เป็ นฐานข้อมูลในการคํานวณสู ตร หรื อการจัดสัดส่ วน
อาหารโคนมที่เหมาะสม อาทิเช่น หญ้าเนเปี ยร์ ปาก
ช่อง1, กระถินพันธุ์ใหม่, กากเอทานอล, กากมัน
สําปะหลัง, กากนมถัว่ เหลือง ฯลฯ ]

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

1.) เพื่อให้ได้เทคโนโลยีสูตรอาหาร
TMR ที่เหมาะสม สําหรับนําไปปรับใช้
ในฟาร์ มเกษตรกร ตลอดจนกลุ่มผูผ้ ลิต
อาหารสัตว์จาํ หน่าย

1.) ได้สูตรอาหารTMR ที่เหมาะสม
สําหรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม ที่
สามารถนําไปใช้ได้จริ ง ตลอดจนกลุ่ม
ผูป้ ระกอบอาชีพผลิตอาหารสัตว์
สามารถนําเทคโนโลยีสูตรอาหารTMR
สําหรับโคนม ไปผลิตจําหน่าย

2.) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลคุณค่าทางโภชนะ
และการใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ชนิดใหม่ๆ ตลอดจนวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม มาใช้ในการคํานวณสู ตร
และจัดสัดส่ วนอาหารโคนม ทดแทน
วัตถุดิบที่หายากและมีราคาแพงเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต

2.) ได้ขอ้ มูลคุณค่าทางโภชนะและการ
ใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารสัตว์
ชนิดใหม่ๆ และวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อใช้
เป็ นฐานข้อมูลในการคํานวณสู ตร หรื อ
การจัดสัดส่ วนอาหารโคนมที่เหมาะสม
สําหรับเผยแพร่ สู่เกษตรกร

เป้ าหมาย

กรอบแนวทางวิจัย
3.) วิจัยเกีย่ วกับการใช้ พืชอาหารสั ตว์ คุณภาพดีเป็ น
แหล่ งอาหารหยาบ เพื่อเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพนํา้ นม
ลดการใช้ อาหารข้ นทีม่ ีราคาแพง
[ - การใช้หญ้าเนเปี ยร์ ปากช่อง1, แพงโกล่า, กินนี
มอมบาซา
- ศึกษาและพัฒนารู ปแบบการผลิตกระถินแห้ง
อัดเม็ดเชิงการค้า
- ศึกษาและพัฒนาการผลิตอาหาร PMR (Partrial
Mixed Ration)
- ทดสอบสาธิ ตการใช้ประโยชน์หญ้าคุณภาพดี ฯ
ในฟาร์ มเกษตรกร ]
ด้ านระบบการจัดการ
1.) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการจัดการอาหารโค
นมเพื่อผลิตนํา้ นมคุณภาพ เพิม่ มูลค่ า (Value added)
สํ าหรับตลาดจําเพาะ (Niche Market)
[ เช่นนํ้านมอินทรี ย ์ นํ้านมที่มี CLA สู ง นํ้านมมี
เอกลักษณ์พิเศษ เป็ นต้น ]

วัตถุประสงค์
3.) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการใช้พืช
อาหารสัตว์คุณภาพดี สําหรับใช้เป็ น
อาหารหยาบ เพื่อเพิม่ ผลผลิตและ
คุณภาพนํ้านม ลดการใช้อาหารข้นที่มี
ราคาแพงให้แก่เกษตรกร

ผลผลิต
3.) เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมมีการใช้พืช
อาหารสัตว์คุณภาพดีเป็ นแหล่งอาหาร
หยาบ เพื่อเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพ
นํ้านม ลดการใช้อาหารข้นที่มีราคา
แพง สร้างกําไรเพิ่มให้กบั เกษตรกร

1.) เพื่อสร้างเทคโนโลยีระบบการ
จัดการอาหารโคนมเพื่อผลิตนํ้านม
คุณภาพ สําหรับตลาดจําเพาะ (Niche
Market) สําหรับเป็ นทางเลือกอาชีพให้
เกษตรกร

1.) เกษตรกรสามารถปรับเทคโนโลยี
การเลี้ยงและจัดการให้อาหารโคนม
เป็ นรู ปแบบที่มีความโดดเด่นเฉพาะ
ท้องถิ่น หรื อมีเอกลักษณ์ที่สามารถเพิ่ม
จุดขายในตลาดจําเพาะ

2.) วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการอาหารเพื่อผลิตโค 2.) เพื่อทราบข้อมูลการจัดการอาหาร 2.) เกษตรกรได้รับเทคโนโลยีการ
สาวทดแทนทีม่ ีประสิ ทธิภาพ และศึกษาต้ นทุนการผลิต และต้นทุนการผลิต ในการเลี้ยงโคสาว จัดการอาหารเพื่อผลิตโคสาวทดแทนที่
มีประสิ ทธิภาพ นําไปปรับใช้ในการ
ทดแทนที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จัดการฟาร์ ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต

เป้ าหมาย

กรอบแนวทางวิจัย
3.) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกีย่ วกับระบบการจัดการ
อาหารโคนม เพื่อลดการปลดปล่ อยของเสี ยจากฟาร์ ม
[ หรื อหมุนเวียนนํามาใช้ประโยชน์ เพื่อลดสภาวะโลก
ร้อน ]

อื่นๆ
1.) วิจัยและพัฒนาเกีย่ วกับการใช้ สารเสริม (Feed
supplements) สารเติม (Feed additives) ในอาหารเพื่อ
ทดแทนสารเคมี และเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิต
[ สมุนไพร Probiotics Prebiotics ฯลฯ ]

วัตถุประสงค์
3.) เพื่อทราบเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบ
การจัดการอาหารโคนมเพื่อลดสภาวะ
โลกร้อน ในระดับฟาร์ มรายย่อย ให้มี
การลดการปล่อยของเสี ยจากฟาร์ม โดย
มีการหมุนเวียนนํามาใช้ประโยชน์
(Zero waste system)

ผลผลิต
3.) เกษตรกรมีเทคโนโลยีระบบการ
จัดการอาหารโคนม เพื่อลดการ
ปลดปล่อยของเสี ยจากฟาร์ ม โดยการ
หมุนเวียนนํามาใช้ประโยชน์ สนอง
ต่อนโยบาย การลดสภาวะโลกร้อน

1.) ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการใช้สารเสริ ม
และสารเติมในอาหารโคนม เพื่อ
ทดแทนสารเคมี และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิต ให้แก่เกษตรกร

1.) เกษตรกรสามารถนําข้อมูลการใช้
สารเสริ ม และสารเติมในอาหารโคนม
ที่ผลิตเองในประเทศ สําหรับเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิต เป็ นการลดการ
นําเข้าสิ นค้าดังกล่าวจากต่างประเทศ

