
  กระบวนการหลัก (Process)            ผลการดำเนินงาน 2562  

 

 
 

1. ประชุมคณะทำงานยกร่างหลักเกณฑ์ 

คัดเลือก Young Dairy Farmers 63 

2. รับสมัครตามหลักเกณฑ์ ตามคุณสมบัติ 

3. คัดเลือก Young dairy Farmers ดีเด่น                

นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม 

4. สัมมนา สร้างเครือข่าย 

Young Dairy Farmers 

5. แสดงผลงาน / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ 

ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2563 

6. Young Dairy Farmers เป็นตัวแทนในการให้

คำแนะนำ ในคณะทำงานและกรรมการด้านต่างๆ 

ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. – 4 เม.ย. 2562  

เจ้าหน้าทีก่รมปศุสัตว์ และ เกษตรกร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์                  

เพ่ือพิจารณาปัญหาสิ่งท่ีควรพัฒนาในอุตสาหกรรมโคนมไทย 

- ความรู้พ้ืนฐานของเกษตรกร 

- การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (Dairy Training Academy) 

- การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการทำฟาร์ม เน้นความคุ้มทุนในทุกด้าน 

 

 
ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 16 – 23 มิ.ย. 2562  

คณะนิวซีแลนด์ 8 ราย มาศึกษาดูงานและ workshop ณ ประเทศไทย  
 

 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบอย่างย่ังยืนของเกษตรกรโคนมไทย 

(Enhance sustainable productivity of dairy farmers in Thailand) 
 

 

*** ระยะที่ 3 จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 – 14 ธันวาคม 2562   

- ติดตามประมวลผลการทำ workshop 

- พัฒนาหลักสูตรของ Dairy Training Academy 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้าน Reproduction, breading, 

animal nutrition and farm Economic  
 

 



 

 

คณะนิวซีแลนด ์8 ราย มาศึกษาดงูานและ workshop ณ ประเทศไทย 

เจ้าหน้าท่ีกรมปศสุตัว ์และ เกษตรกร ศึกษาดงูาน ณ ประเทศนิวซีแลนด ์ 



คู่มือ โครงการปี2563 

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 

ผลผลิต  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

กิจกรรมย่อย สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmers) 
 

1.หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาโคนมในระดับฟาร์ม เน้นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม ได้แก่ การปรับเปลี่ยนระบบการ

รีดนม และการบันทึกข้อมูล การปรับเปลี่ยนใช้อาหารหยาบคุณภาพดี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าคุณภาพสูง เพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตทดแทนการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีคุณภาพต่ำ ผลักดันให้เข้าสู่มาตรฐานการ

จัดการฟาร์ม รวมทั้งการพัฒนาระบบโคนมในระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โดยสนับสนุนให้จัดหาอาหารหยาบ

คุณภาพดี เช่น ข้าวโพดพร้อมฝัก หรือ corn silage หญ้าเนเปียร์ หรือถ้ามีความพร้อม ควรมีการบริหารจัด

ทำอาหารผสมเสร็จ TMR (Total Mixed Ration) บริการสมาชิกเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพน้ำนม  

กรมปศุสัตว์และชมรมนมสร้างชาติ ได้ร่วมดำเนินการ “คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น” มาตั้งแต่ปี 

๒๕๕๕ เพื่อคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในอาชีพการเลี้ยงโคนมและจัดทำเป็นต้นแบบสำหรับ

การเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจอาชีพการเลี้ยงโคนมมากขึ้น โดยกรมปศุสัตว์ ชมรมนมสร้างชาติ ร่วมกับองค์กร

เกษตรกรทั้งภาครัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ และเอกชน ได้กำหนดแนวทางในการคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น 

เพ่ือเป็นตัวอย่างในการสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้ยั่งยืนต่อไป 

 

2.วัตถุประสงค ์

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนม 

อย่างยั่งยืน 

2.2 ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการในระดับฟาร์ม และระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 

2.3 สนับสนุนพัฒนาสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรผ่านเครือข่ายศูนย์รวมนมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมและ

ผู้ประกอบการรับซื้อน้ำนมดิบ 

2.4 เร่งรัดการพัฒนาฟาร์มเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี 

 

3. ผลผลิต (Output) 

3.1 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการฟาร์มของตนเอง 



3.2 เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ประชาสัมพันธ์ผลักดันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโคนมในงานโคนมแห่งชาติ  

เดือนมกราคม 2563 

3.3 เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ (Young Dairy Farmer) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มเครือข่ายสร้างความ

มั่นคงต่อการสืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนม 

 

4. ผลลัพธ์ (Outcome)  

4.1 เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในฟาร์มโคนม 

4.2 เป็นแบบอย่างแนวทางให้การเลี้ยงโคนม ปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปในทิศทางเดียวกัน 

 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) 

5.1 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมจากรุ่นสู่รุ่น ปีละไม่ต่ำกว่า 25 ราย    

5.2 เกิดเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ไม่ต่ำกว่า 100 ราย 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 6.1 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-8 คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่จาก

รายชื่อที่มีอยู่เดิม หรือรายชื่อที่ผู ้ประกอบการแปรรูปหรือสหกรณ์โคนม หรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเสนอชื่อ                

เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงฟาร์ม 

 6.2 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-8 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการ              

ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าไปพัฒนาปรับปรุงฟาร์มเกษตรกรที่คัดเลือกตาม Dairy Husbandry 

Checklist 

 6.3 เข้าตรวจเยี ่ยม ให้คำแนะนำ กำกับดูแลฟาร์มให้อยู ่ในเกณฑ์ที ่กำหนดตาม Dairy Husbandry 

Checklist ใช้เป็นที่พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับฟาร์มโคนมในพ้ืนที่ 

 6.4 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 , 4, 6, 7, 8 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

กรมปศุสัตว์/ศูนย์รวมนม/สหกรณ์ หลักสูตร การดูแลรักษาแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม 2 วัน ตามเป้าหมายที่กำหนด 

6.5 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-8 สนับสนุนและติดตามรวบรวมรายงานตามกิจกรรม ส่งกองส่งเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว ์

6.6 การรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน   



  - สรุปผลการดำเนินงาน คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ตามแบบรายงาน Dairy Husbandry Checklist 

รายฟาร์ม 

 - แจ้งแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับฟาร์ม และสรุปรายงานฟาร์มโคนมท่ีดำเนินการ 

 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนทุกเดือน ตามระบบ E-operation  

 

พื้นที่ 

ปศุสัตว์เขต 

เป้าหมาย 

 ฟาร์มโคนมรุ่นใหม่ 

(ฟาร์ม) 

เป้าหมายอบรมหลักสูตร การดูแลรักษาแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม 

(ราย) 

1 9 รุ่นละ 30 ราย 1 รุ่น รวม 30 ราย 

2 4 - 

3 10 - 

4 4 รุ่นละ 30 ราย 1 รุ่น รวม 30 ราย 

5 7 - 

6 3 รุ่นละ 30 ราย 1 รุ่น รวม 30 ราย 

7 10 รุ่นละ 30 ราย 1 รุ่น รวม 30 ราย 

8 3 รุ่นละ 30 ราย 1 รุ่น รวม 30 ราย 

รวม 50 150 ราย 

 

 

 

 

 

 

 



7. งบประมาณ ปี 2563 

หน่วยงาน 
 กิจกรรมย่อยสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม 2563 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

รวม (บาท) 
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าฝึกอบรม สำนักงาน เชื้อเพลิงฯ วิทย ์ เกษตร รายจ่ายอื่น 

รวมท้ังสิ้น 10,000 49,250 99,900 100,000 410,000 293,700 151,000 1,113,850 
ส่วนกลาง 10,000 49,250 93,600 20,000 173,000 0 151,000 496,850 
สนง.ปศข. 1      10,000 47,400 54,000  111,400 
สนง.ปศข. 2      10,000  24,000  34,000 
สนง.ปศข. 3      10,000  60,000  70,000 
สนง.ปศข. 4      10,000 47,400 24,000  81,400 
สนง.ปศข. 5      10,000  42,000  52,000 
สนง.ปศข. 6      10,000 47,400 18,000  75,400 
สนง.ปศข. 7      10,000 47,400 60,000  117,400 
สนง.ปศข. 8     6,300 10,000 47,400 11,700  75,400 

หมายเหตุ : การโอนจัดสรรงบประมาณ 2563 ดังตาราง ทั้งนี้หลักสูตรโครงการอบรม และขออนุมัติจัดอบรมบุคคลภายนอก กลุ่ม
วิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม) จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. แบบรายงานตามกิจกรรม 

ข้อมูลเกษตรกรฟาร์มเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ 

1. ชื่อ-สกุล เจ้าของฟาร์ม พร้อมรูปภาพ .............................................................................................  

2. ชื่อฟาร์ม (ถ้ามี)........................................... สังกัด สหกรณ์/ศูนย์รวมนม..................................... ... 

3. จำนวนโคนมท้ังหมด...................ตัว  แม่โครีดนม....................ตัว แม่โคแห้งนม..........................ตัว 

4. อายุ...........ปี ประสบการณ์ในการทำฟาร์มโคนม....................ปี การศึกษาสูงสุด ............................ 

5. สถานภาพ (โสด/สมรส)............................ชื่อภรรยา/สามี................................................................. 

    มีบุตร-ธิดา รวมจำนวน.............................คน (ชาย จำนวน.............คน หญิง จำนวน................คน) 

6. ที่อยู่ บ้านเลขท่ี..........หมู่ที่.........บ้าน....................ตำบล........................อำเภอ................................ 

    จังหวัด....................................โทรศัพท์............................โทรศัพท์ (มือถือ) ............................ ......... 

    E-mail (ถ้ามี) ...................................................................................................................................  

7. รายได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมหลังหักต้นทุนแล้ว 

    ปี 2560  จำนวน.......................บาท 

    ปี 2561  จำนวน.......................บาท 

    ปี 2562  จำนวน.......................บาท 

8. ผลงานดีเด่นที่ต้องการนำเสนอ เช่น 
 - กิจกรรมความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค (อาทิเช่น การเริ่มต้นอาชีพการเลี้ยงโคนมและ
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพจากอดีตถึงปัจจุบัน ฯลฯ) 
 - กิจกรรมผลงานและความสำเร็จ (อาทิเช่น เทคนิคและวิธีการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ที่ประสบ
ความสำเร็จ พร้อมรายรับ-รายจ่าย และความภาคภูมิใจ ฯลฯ) 
 - กิจกรรมความเป็นผู้นำและการเสียสละเพ่ือส่วนรวม (อาทิเช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอด
ความรู้ ตำแหน่งทางสังคม และการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม ฯลฯ) 
 - กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาทิเช่น เทคนิคและวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งของตนเองและชุมชน ฯลฯ) 
(***ทุกกิจกรรมต้องบรรยายสรุปพร้อมภาพประกอบ) 
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

10. แผนที่ตั้งฟาร์ม 



แบบฟอร์ม Dairy Husbandry Checklist  DHC 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนนเต็ม ชื่อฟาร์ม...... ชื่อฟาร์ม...... 
ชื่อฟาร์ม

...... 
1. การจัดการฟาร์มโคนม (Farm Management)  50%       
ลักษณะฟาร์ม         
   -มีพื้นที่ให้โคเพียงพอ/แบ่งพืน้ที่การเลี้ยงโค         
   -แหล่งน้ำให้โคเพียงพอและสะอาด         
   -จัดการมูลโคอย่างเหมาะสม/ไม่มีแมลงวนั         
    /มีการนำมลูโคไปสภาพแวดล้อมดี         
โรงเรือน/อุปกรณ์รีดนม         
   -สะอาด/ลมระบายดี/ไม่อับชืน้         
   -อุปกรณ์รีดนมสะอาด/จดัเก็บเหมาะสม         
   /มีการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อ          
การรีดนม         
   -มีพื้นที่สำหรับการรีดนมโดยเฉพาะ/สะอาด         
   -ทำความสะอาดเต้านมก่อนรดีนม/ใช้คลอรีน         
   ทำความสะอาดหัวนมก่อนรีด         
   -มีการรีดนมต้นทิ้ง         
   -ตรวจ CMT ทุกคร้ังเพื่อควบคุมโรคเต้านมอักเสบ         
   -หลังรีดใช้น้ำยาจุ่มหัวนมทุกคร้ัง         
   -ผ้าเช็ดเต้าสะอาดเพียงพอ/มีผ้าของแต่ละตัว         
การจดบันทึก         
   -มีประวัติแม่โค หมายเลขประจำตัวโคนม         
   -ระบบการจดบันทึกการผสมพันธ์/วนัผสมตดิ         
    /กำหนดวันคลอด         
   -บันทึกผลผลตินำ้นมดบิรายตัว/รวมทั้งฟาร์ม         
   -บันทึกระบบสุขภาพสัตว ์         
   -บันทึกการจัดการให้อาหารโคนม         
   -รายรับ-รายจา่ยฟาร์ม         
การจัดการด้านอาหารโค         
   -จัดการให้อาหารอย่างเป็นระบบ         
   -มีแหล่งอาหารเหมาะสมด้านคุณภาพ/การจัดเก็บ         

ได้คะแนน          
 



 

2. สุขภาพโคนม (Animal Health)   15%       

   -มีโปรแกรมฉดีวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ         
   -ตรวจโรคแท้งติดต่อและวณัโรคเป็นประจำทุกปี          
   /มีผลการรับรองโรคจากสัตว์ แพทย์         
   -ฝูงโคนมมีสภาพร่างกาย (Body Score) สมบูรณ์          
   -มีระบบทำลาย/ฆ่าเชื้อก่อนเข้า-ออกฟาร์ม          

   -ค่าเฉลี่ยช่วงห่างการคลอดลูก (Calving interval)          
ได้คะแนน          

3. ผลผลิต (Productivity) 10%       
   -ปริมาณเฉลี่ยการให้นมต่อ lactation         

   -สัดส่วนแม่โครีดนม:โคดราย         
ได้คะแนน          

4. คุณภาพนมดิบ (Raw Milk Quality)  15%       

 ย้อนหลัง 3 เดือน         
   -ผลเชื้อจุลินทรีย์และองค์ประกอบน้ำนม         

TPC         
SCC         

TS         

Fat         
Portein         

   -เกรดนม (ผลตรวจ MBRT)         
   -ผลตรวจยาปฏิชีวนะ         

ได้คะแนน          
5. ทัศนคติ (Attitude)   10%       

   -ความมุ่งมั่น         

   -แนวคิด         
   -ความคิดริเริม่สร้างสรรค ์         

   -ทัศนคติต่ออาชีพเลี้ยงโคนม         
   -ที่มาของการทำฟาร์มโคนม         
   -การมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม         

   -การพัฒนา ศึกษา หาความรู ้         
ได้คะแนน          

รวมคะแนน  100%       



คุณสมบัติฟาร์มโคนมที่เข้ารับการคัดเลือก 
1.มีประสบการณ์การเลี้ยงโคนมไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2.เจ้าของฟาร์มที่เข้ารับการคัดเลือกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี 
3.มีแม่โคนมที่กำลังให้นมไม่น้อยกว่า 10 แม่รีด 
4.พร้อมเป็นฟาร์มโคนมตัวอย่างและอนุญาตให้มีการศึกษาดูงานและการวิจัยภายในฟาร์ม 

 
หลักเกณฑ์การประเมิน ให้หน่วยงานประเมินฟาร์มโคนมตามแบบฟอร์ม Dairy Husbandry Checklist โดยมี
หลักเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

1.การจัดการฟาร์มโคนม (Farm Management) คะแนนเต็ม  50 % 
2.สุขภาพของโคนม (Animal Health)  คะแนนเต็ม  15 % 
3.ผลผลิต (Productivity)    คะแนนเต็ม  10 % 
4.คุณภาพนมดิบ (Raw Milk Quality)  คะแนนเต็ม  15 % 
5.ทัศนคต ิ(Attitude)    คะแนนเต็ม  10 %  

รวม   100 % 
 

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการการคัดเลือก 
แต่ละหมวดแบ่งการให้คะแนนดังนี้ 
คะแนน   ผลประเมิน 
0   แย่ที่สุด 
1   แย่มาก 
2   แย ่
3   ปานกลาง 
4   ดี 
5   ดีมาก 

 
1.หมวดการจัดการฟาร์มโคนม (Farm Management) คะแนนเต็ม  50% 

ลักษณะฟาร์ม : มีพ้ืนที่ให้โคนมได้พักผ่อนในที่แจ้งและมีร่มเงาพอควร แบ่งพ้ืนที่การเลี้ยงตามประเภทโคนม 
: มีแหล่งน้ำในฟาร์มที่เหมาสม สะอาด 
: มีการจัดการมูลโคท่ีเหมาะสมในด้านการจัดเก็บ การทำความสะอาดพ้ืนคอก การนำมูลโค  
  ไปใช้ประโยชน์ สภาพแวดล้อมฟาร์มโคนมเหมาะสมไม่มีแมลงวันหรือแมลงอ่ืนมากเกินไป 

โรงเรือน/ : โรงเรือนโคสะอาด โปร่ง ลมระบายได้ดี ไม่ชื้นและหมักหมม 
อุปกรณ์รีดนม    : อุปกรณ์รีดนม สะอาด แห้ง ไม่มีกลิ่นอับ จัดเก็บในที่เหมาะสมและมีระบบการล้างทำความ  



                      สะอาด อุปกรณ์รีดนมที่เหมาะสม เช่น ใช้คลอรีนฆ่าเชื้อหลังการชำระล้าง 
การรีดนม : มีพ้ืนที่สำหรับการรีดนมโดยเฉพาะที่เหมาะสมและสะอาด 
  : ทำความสะอาดเต้านม และตัวโคนมหากมีความสกปรกใช้คลอรีนทำความสะอาดหัวนมก่อนรีด 
  : มีการรีดนมต้นทิ้ง 2-3 ครั้ง เพ่ือดูลักษณะนมและลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ปลายหัวนม 
  : ควรมีการตรวจ CMT ทุกครั้ง เพื่อควบคุมการเป็นโรคเต้านมอักเสบ 
  : รีดนมด้วยมือหรือเครื่องที่ถูกวิธีการ 
  : หลังรีดนมควรต้องใช้น้ำยาจุ่มหัวนมทุกครั้ง เพื่อสุขภาพของหัวนมที่ดี 

: มีผ้าเช็ดเต้านมที่สะอาดและเพียงพอ หากมีเป็นของแต่ละตัวยิ่งดี 
การจดบันทึก : มีประวัติแม่โค หมายเลขประจำตัวโคนม 
  : ระบบการจดบันทึกการผสมพันธ์/วันผสมติด/กำหนดวันคลอด 
  : บันทึกผลผลิตน้ำนมดิบรายตัว/รวมทั้งฟาร์ม 
  : บันทึกระบบสุขภาพสัตว์ 
  : บันทึกการจัดการให้อาหารโคนมและรายรับ-รายจ่ายฟาร์ม 
 
การจัดการด้านอาหารโค : มีการจัดการด้านการให้อาหารหยาบ/อาหารข้น อย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ 
   : มีแหล่งอาหารโคท่ีเหมาะสม ทั้งด้านคุณภาพอาหารและการจัดเก็บอาหาร 
หมายเหตุ  ฟาร์มที่มีคุณลักษณะดังกล่าวมากเท่าไรก็จะได้คะแนนใกล้ 5 จนถึง 5 หากมีน้อย คะแนนก็จะได้น้อย  
              จนถึง 0 
 

2.สุขภาพของโคนม (Animal Health) คะแนนเต็ม  15% 
สุขภาพโคนม : มีโปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ 

: มีการตรวจโรคแท้งติดต่อและวัณโรคในโคนมเป็นประจำทุกปี มีผลการรับรองโรคจากสัตว์  
  แพทย์ 

  : ฝูงโคนมมีสภาพร่างกาย (Body Score) สมบูรณ์ (มีตัวอย่างให้ดู) 
  : มีระบบทำลายหรือฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มและออกจากฟาร์ม เช่น บ่อน้ำฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม 
  : ค่าเฉลี่ยช่วงห่างการคลอดลูก (Calving interval) ของฝูงโคในฟาร์ม 
 

3.ผลผลิต (Productivity)  คะแนนเต็ม  10% 
  : ปริมาณเฉลี่ยการให้นมตลอดอายุการให้นม (Lactation) ของแม่โครีดนม (ย้อนหลัง 10 เดือน) 
  : สัดส่วนแม่โครีดนมต่อโคดราย (มีตัวอย่างการให้คะแนน) 
 
 



4.คุณภาพนมดิบ (Raw Milk Quality) คะแนนเต็ม  15% 
ผลเชื้อจุลินทรีย์และองค์ประกอบน้ำนม (หากมีการตรวจจากหน่วยงานของรัฐ) ในรอบ 3 เดือน 
  : จำนวนจุลินทรีย์ (TPC) 
  : จำนวนเซลล์โซมาติก (SCC) 
  : ของแข็งรวมในนม (TS) 
  : ไขมัน 
  : โปรตีน 
  : สารตกค้าง/ยาปฏิชีวนะ 
ผลตรวจ MBRT : ปกติทุกศูนย์นมจะตรวจจำนวนแบคทีเรียด้วยวิธีนี้ โดยดูจากจำนวนชั่วโมง (ชั่วโมงมากยิ่งดี) 
(จำนวนชั่วโมง)                         
ผลตรวจยา : ศูนย์นมส่วนใหญ่ตรวจสอบยาปฏิชีวนะจึงสามารถดูผลได้ 
ปฏิชีวนะตกค้าง 
หมายเหตุ  หมวด 1-4 ผู้ประเมินให้คะแนนต่ำสุดถึงสูงสุดคือ 0-5 (โดยดูจากข้อมูลและตัวเลขที่ปรากฎ)  
 
5.ทัศนคติ (Attitude) คะแนนเต็ม  10% 

: ความมุ่งม่ัน 
: แนวคิด 
: ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
: ทัศนคติต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม 
: ที่มาของการทำฟาร์มโคนม 
: การมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม 
: การพัฒนา ศึกษา หาความรู้ 

หมายเหตุ การประเมนิผลใช้การสัมภาษณ์และศึกษาประวัติ 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม)   
 โทรศัพท์ 0 2653 4469 โทรสาร 0 2635 4928 
 e-mail : transfer3@dld.go.th  และ ext_dairy@dld.go.th  
 
 
 
 
 

mailto:transfer3@dld.go.th%20%20และ
mailto:ext_dairy@dld.go.th


10. แผนภูมิความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-8 
➢ คัดเลือก เกษตรกรโคนมรุ่นใหม่  

➢ สนับสนุนพัฒนาปรับปรุงฟาร์ม 

➢ ถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลระดับฟาร์ม 

 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1, 4, 6, 7, 8 
➢ จัดอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาแก้ไข

ปัญหาเครื่องรีดนม 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริม กรมปศุสัตว์ 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ศูนย์รวมนม/สหกรณ์ 
และเกษตรกร 
 
 

 
ฟาร์มเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ 
➢ กำกับดูแลฟาร์ม 

➢ ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับฟาร์มโคนมในพ้ืนที่ 

 
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
➢ จัดสัมมนาเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ 25 ราย 

 
 


