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บทคดัย่อ 
 

 รายงานการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี เสนอผลการศึกษา การประยุกตใ์ชว้ิศวกรรมความรู้ เพื่อ
สร้างตวัแบบความรู้เก่ียวกบัโภชนาการโคนม ส าหรับองคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) ซ่ึงเป็นองคก์รรัฐวสิาหกิจภายใตส้ังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การศึกษามีวตัถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ด้านงานส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคนม ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
โภชนาการโคนม เพื่อเผยแพร่และจดัเก็บองคค์วามรู้ ผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

 โดยในการศึกษาการจัดการความรู้  ได้ใช้กรอบวิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge 
Engineering) เป็นแนวทางในการศึกษา มีสาระส าคญัในการส ารวจตรวจสอบ เพื่อการไดม้าซ่ึงองค์
ความรู้ (Knowledge Audit) น ามาท าการวิเคราะห์ (Analysis) สังเคราะห์ (Model) ความรู้เพื่อให้
เหมาะสมกนัการเผยแพร่ใช้งาน (Utilization) ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ดงักล่าว 

 การจดัการความรู้ด้านโภชนาการโคนม นอกจากท าให้องค์กรมีองค์ความรู้ท่ีสนับสนุน
ภารกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรแลว้  ยงัเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีส่วนช่วยพฒันาศกัยภาพดา้นการ
ผลิตน ้ านมดิบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอีกด้วย ผลการศึกษาได้สร้างเป็นตวัแบบความรู้ในการ
บริหารจดัการโภชนาการโค  โดยพิจารณาจากความตอ้งการอาหารในแต่ละช่วงอายุของโค ควบคู่ไป
กบัการพิจารณา ค่าคะแนนร่างกายท่ีเหมาะสมกบัช่วงอาย ุและสถานภาพโค ณ ช่วงเวลานั้นๆ   
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ABSTRACT 
 

This independent study presents the results of studies and applications of knowledge 
engineering in creating the knowledge model about nutrition of dairy cows for the Dairy Farming 
Promotion Organization of Thailand (DPO). DPO is a State Enterprise under Ministry of 
Agriculture and Cooperatives. The objective of this study is to analyze and synthesize the 
knowledge in promoting the occupation in dairy farming in the aspect of nutrition of dairy cows so 
the knowledge could be collected and stored through information and communication technology 
platform and be publicized in the future. 

Such system was developed under knowledge engineering methodology as a guideline in 
this study. The main objective is to perform the knowledge Audit which led to an Analysis, a 
Model, and Utilization through information and communication technology. 

The dairy cattle nutrition knowledge management does not only add the knowledge to the 
organization which supports its mission and strategic plan, but also is significant in improving the 
raw milk productivity. The results of the study have been presented as a knowledge model in 
nutrition of dairy cows management by the consideration of dietary needed for each age span of the 
cows together with the proper Body Condition Score with that span of age and condition at that 
moment. 

 


