
1 

 

รายงานการประชุมศูนยว์จิยัและพฒันาสตัวเ์คี�ยวเอื�องขนาดเลก็  คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ
วนัจนัทรท์ี& 21 กมุภาพนัธ ์2554   ณ หอ้งประชุม 138 อาคาร 1  

 
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
  1. คณบดคีณะทรพัยากรธรรมชาต ิ        ประธาน 

รศ. ดร. วลัลภ  สนัตปิระชา 
  2. รองคณบดฝ่ีายพฒันา 

ผศ. ทวศีกัดิ$  นิยมบณัฑติ 
  3. ผศ. ดร. ไชยวรรณ วฒันจนัทร ์
  4. รศ. ดร. วนัวศิาข ์ งามผ่องใส 
  5. อ. เถลงิศกัดิ$  องักรุเศรณี 
  6. นายอภชิาต  หลอ่เพชร 
  7. นางอมรรตัน ์  จนัทนาอรพนิท ์
 
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุไม่ได ้
  1. นางสาวเยาวลกัษณ ์ ชยัพลเดช 
 

เริ&มประชมุเวลา 13.40 น. 
ประธานกลา่วเปิดประชมุ พรอ้มแจง้วตัถปุระสงคข์องการประชมุเพื8อขอรบัทราบผลและปญัหาในการ

ดาํเนินงานที8ผ่านมาของศูนยว์จิยัและพฒันาสตัวเ์คี<ยวเอื<องขนาดเลก็ และขอหารอืเพื8อกาํหนดทศิทางงานวจิยัของ
ศูนยว์จิยัฯ ช่วง 3-4 ปีต่อจากนี< เพื8อดูแลระบบสาํหรบัรองรบังานวจิยั ซึ8งอาจนาํไปสู่การหารายไดใ้นอนาคต รวมท ั<ง
ขอหารอืการแต่งตั<งคณะกรรมการบรหิารศูนยว์จิยัฯ จากการหารอืร่วมกนัสรุปสาระสาํคญัได ้ดงันี< 

1. ทศิทางงานวจิยัของศูนยว์จิยัฯ ควรมเีป้าหมายเพื8อช่วยเหลอืเกษตรกร และใหม้ผีลงานต่อเนื8อง เพื8อคง
การยอมรบัในสงัคม โดยศูนยว์จิยัฯ ควรมุง่เนน้งานวจิยัใน 2 หวัขอ้ ดงันี<  
1) การสรา้งสายพนัธุ ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรในทอ้งถิ8นซึ8งควรเป็นแพะที8เลี<ยงงา่ย 

ทนต่อสภาพแวดลอ้ม ขนาดไม่ใหญ่มากเนื8องจากผูบ้ริโภคนิยมซื<อเพื8อนาํไปประกอบพธิีกรรมทาง
ศาสนา โดยแพะลูกผสมพนัธุพ์ื<นเมอืง-แองโกลนูเบยีนน่าจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดงักล่าว ใน
ระหวา่งที8คดัพนัธุค์วรทาํวจิยัหวัขอ้อื8นๆ ควบคู่ไปดว้ย เช่น การตอบสนองต่ออาหาร ระบบการเลี<ยง
แพะในสวนปาลม์นํ<ามนั เป็นตน้  

สาํหรบัลูกผสมพนัธุพ์ื<นเมอืง-บอร ์ซึ8งเป็นแพะเนื<อ เนื8องจากนโยบายส่งเสริมการเลี<ยงแพะเนื<อ
ของรฐับาลยงัไม่ชดัเจน จงึยงัไม่พฒันาสายพนัธุด์งักล่าวแต่คงไวเ้นื8องจากอาจนาํมาใชป้ระโยชนใ์น
อนาคต 
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2) การศึกษาเรื8องการใชท้รพัยากรอาหารที8มีศักยภาพในทอ้งถิ8น หรือผลพลอยไดท้างการเกษตร 
ทดแทนวตัถดุบิอาหารสตัวเ์พื8อลดตน้ทนุการผลติ 

2. ศูนยว์จิยัฯ ควรเพิ8มการประชาสมัพนัธห์น่วยงานใหม้ากขึ<น เพื8อใหเ้ป็นที8รูจ้กัและไดร้บัการยอมรบัอย่าง
กวา้งขวางโดยเฉพาะอย่างยิ8งในภาคใต ้ กรณีตวัอย่างศูนยว์จิยัและพฒันาสตัวเ์คี<ยวเอื<องขนาดเลก็ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรว์ทิยาเขตกาํแพงแสน แมจ้ะมจีาํนวนสตัว ์ งานวจิยั และการสนบัสนุนจาก
มหาวทิยาลยันอ้ยกวา่ แต่เขา้ไปมบีทบาทในกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื8อง เช่น ร่วมเป็นเจา้ภาพจดังานแพะ
แห่งชาต ิทาํขอ้ตกลงความร่วมมอืกบัสาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ ในการเป็นศูนย์
ตรวจสอบคุณภาพนมแพะ จงึเป็นที8รูจ้กัและไดร้บัการยอมรบัในภาคกลาง 

3. จากการประชมุสภาคณบดสีาขาการเกษตร ที8ประชมุเหน็ชอบใหม้กีารดาํเนินกจิกรรมความร่วมมอืดา้น
การศึกษาร่วมกนัเพื8อเป็นการเปิดโลกทศันใ์หก้บันกัศึกษา โดยเปิดเรยีนภาคฤดูรอ้นปีการศึกษา 2554 ใน
รายวชิาสาขาการเกษตรที8เป็นจดุเด่นของแต่ละมหาวทิยาลยัท ั 8วประเทศ ใหม้กีารถ่ายโอนหน่วยกติ 
ระหวา่งกนัได ้ ซึ8งรายวชิาการผลติสตัวเ์คี<ยวเอื<องขนาดเลก็มศีกัยภาพที8จะเปิดสอนไดห้ากมคีวามพรอ้ม
ขอใหภ้าควชิาเสนอผ่านมายงักรรมการคณะฯ เพื8อดาํเนินการต่อไป 

4. ตามที8 ผศ. ดร. ไชยวรรณ วฒันจนัทร ์ ไดด้าํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันา ฝ่ายวจิยั
อตุสาหกรรมและชมุชน ซึ8งไดป้ระสานงานใหค้ณะฯ ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนในการปรบัปรุงคอกแพะ 
จาํนวน 50,000 บาท และการสรา้งโรงฆ่าแพะฮาลาลตามมาตรฐาน GMP ซึ8งในอนาคตจะนาํไปสู่การใช ้
งานของเกษตรกรในพื<นที8ต่อไป 

5. เหน็ควรแต่งตั<งบคุคลที8มรีายชื8อดงัต่อไปนี< เป็นคณะกรรมการบรหิารศูนยว์จิยัฯ 
  1. คณบดคีณะทรพัยากรธรรมชาต ิ  ประธานคณะกรรมการ 
  2. รองคณบดฝ่ีายพฒันา    รองประธานคณะกรรมการ 
  3. หวัหนา้ภาควชิาสตัวศาสตร ์    กรรมการ 
  4. ผศ. ดร. ไชยวรรณ  วฒันจนัทร ์  กรรมการ 
  5. รศ. ดร. วนัวศิาข ์  งามผ่องใส  กรรมการ 
  6. อ. เถลงิศกัดิ$   องักรุเศรณี  กรรมการ 
  7. นายอภชิาต   หลอ่เพชร  กรรมการ 
  8. นางอมรรตัน ์  จนัทนาอรพนิท ์  กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางสาวเยาวลกัษณ ์  ชยัพลเดช   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

6. นายอภชิาต หลอ่เพชรไดร้ายงานผลการดาํเนินงานในปีที8ผ่านมาของศูนยว์จิยัฯ ดงันี< 
- การผลติแพะวางเป้าหมายผลติปีละ 200 ตวั ผลติไดจ้รงิ 160 ตวั 
- จาํนวนแพะที8มขีณะนี<  328 ตวั เป็นแพะพื<นเมอืง 83 ตวั ลูกผสมแองโกลนูเบยีน 132 ตวั ลูกผสม
บอร ์87 ตวั และอื8นๆ 26 ตวั 
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- กิจกรรมในปีที8ผ่านมา ไดแ้ก่ รองรบัวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 5 โครงการ ปริญญาเอก 1 
โครงการ รบันกัศึกษาฝึกงานในส่วนของคณะฯ 2 ครั<ง จากสถาบนัอื8น 10 ราย จดัอบรมใหแ้ก่
เกษตรกร 2 ครั<ง และร่วมจดักจิกรรมในงานเกษตรภาคใต ้

- รายไดจ้ากการจาํหน่ายแพะ 153,410.- บาท 
- ศูนยว์จิยัฯ ประสบปญัหาโรงเรอืนชาํรุด และแปลงหญา้คุณภาพตํ 8า 

ที8ประชมุเสนอใหป้รบัรูปแบบการรายงานผลการดาํเนินงานในอนาคต ใหเ้ป็นการรายงานเชงิ
ระบบโดยเพิ8มเตมิขอ้มลูใหม้รีายละเอยีดที8สมบูรณม์ากขึ<น ไดแ้ก่ ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาแต่ละสาย
พนัธุ ์ จาํนวนแพะแต่ละสายพนัธุแ์ยกตามเพศและอาย ุ ขอ้มลูการใชแ้พะดา้นต่างๆ ในแต่ละปี เป็นตน้ 
และใหข้อขอ้มลูรายไดส้ะสมของศูนยฯ์ ถงึปจัจบุนั รวมท ั<งสอบถามข ั<นตอนการใชง้บประมาณดงักลา่ว 
เพื8อนาํมาสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยฯ์ เช่น จดัซื<อเครื8องคอมพวิเตอรท์ดแทนเครื8องเดมิ 

7. การสรา้งรายได ้ที8ประชมุเสนอแนวทางดงันี< 
- การเลี<ยงแกะเพื8อจาํหน่ายเลอืดเป็นทางเลอืกที8น่าสนใจแต่ตอ้งมกีารสาํรวจตลาดในภาคใตก่้อน 
- การรบัเลี<ยงแพะเพื8อส่งใหโ้รงงานผลติอาหารฮาลาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที8ไดร้บังบประมาณ
สนบัสนุนจาก ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ผ่านทางสถาบนัฮาลาล 
เนื8องจากคณะอตุสาหกรรมเกษตรประสบปญัหาการจดัหาเนื<อแพะที8สะอาดสาํหรบัโรงงานดงักล่าว ซึ8ง 
ผศ. ดร. ไชยวรรณ วฒันจนัทร ์รบัไปหารือถงึความเป็นไปไดเ้นื8องจากศูนยว์จิยัฯ มคีวามพรอ้มท ั<ง
การเลี<ยง และโรงฆ่าที8ไดม้าตรฐาน 

- เนื8องจากในปีงบประมาณนี<โครงการไทยเขม้แขง็จดัสรรงบประมาณใหก้รมปศุสตัวเ์พื8อดาํเนินโครงการ
ส่งเสริมการเลี<ยงแพะรายย่อย และการเลี<ยงแพะเชิงพาณิชย ์จึงอาจมีงบประมาณบางส่วนที8จะ
สนบัสนุนมายงัหน่วยงานราชการในการกระจายแพะพ่อ-แมพ่นัธุ ์สู่เกษตรกร 

- ตามที8 ผศ. ดร. ไชยวรรณ วฒันจนัทร ์ไดร้บัการตดิต่อจากกรมปศุสตัว ์เรื8องการจดัอบรมระบบการ
จดัการแพะ เพื8อทบทวนความรูแ้ละประสบการณ์ใหแ้ก่เจา้หนา้ที8ของกรมปศุสตัวท์ี8ปฏิบตัิงาน 
ในระดบัอาํเภอ และตาํบลนั<น ทางกรมปศุสตัวช์ี<แจงว่าจะเป็นการจดัอบรมร่วมกนั ซึ8งจะไดห้ารือใน
รายละเอยีดเกี8ยวกบักาํหนดการ และค่าใชจ่้ายร่วมกนัต่อไป ซึ8งคณะฯ อาจคดิค่าบรกิารดว้ย 

- หากศูนยว์จิยัฯ มคีวามพรอ้มในการจดัอบรม สามารถเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื8อขอรบั
การพจิารณาสนบัสนุนงบประมาณจากสาํนกังานประสานงานวจิยัอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO) 
สาํนกัวิจยัและพฒันาได ้ในวงเงนิไดสู้งสุดไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท ท ั<งนี< สามารถเสนอ
โครงการไดท้ ั<งอาจารย ์นกัวจิยั และนกัวชิาการ 

8. ที8ประชมุมมีตแิบง่หนา้ที8ความชอบรบัผดิในการดาํเนินงานของศูนยว์จิยัฯ ดงันี< 
- อาจารยเ์ถลงิศกัดิ$ องักรุเศรณี วางแผนงานวจิยัดา้นการคดัเลอืกสายพนัธุ ์
- รศ.ดร. วนัวศิาข ์งามผอ่งใส ร่วมกบั ผศ. ดร. ไชยวรรณ วฒันจนัทร ์วางแผนการจดัการแปลงพชื
อาหาร และงานวจิยัดา้นโภชนศาสตร ์
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- รองคณบดฝ่ีายพฒันา ร่วมกบั นายอภชิาต หลอ่เพชร วางแผนการใชพ้ื<นที8 และจดัการโรงเรอืนใหไ้ด ้
ตามมาตรฐานฟารม์ของกรมปศุสตัว ์ 

 

โดยทกุฝ่ายจะเขา้ดูพื<นที8จรงิ ณ สถานีวจิยัคลองหอยโข่งช่วงตน้เดอืนมนีาคม ทั�งนี� ขอใหท้กุฝ่าย
จดัส่งแผนการดาํเนินงานมายงัคณะฯ ภายในเดือน เมษายน 2554 

9. กาํหนดเชญิประชมุครั<งต่อไปในเดอืนพฤษภาคม 2554 
 
เลกิประชมุเวลา 16.20 น. 
 

 

    นางอมรรตัน ์ จนัทนาอรพนิท ์
  ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 


