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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ประเทศไทยมีการเล้ียงโคนมเร่ิมตน้ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พบวา่มีชาวอินเดียและชาวปากีสถานท่ี

อาศยัในเขครอบ ๆ พระนคร และในชุมชนชาวมุสลิมในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน ้ านมต่อวนั
ประมาณ 2.6 กิโลกรัม ระยะให้นม 8 เดือน หรือตวัละประมาณ 600 กิโลกรัมต่อระยะการให้นม โดยน ้ านมโค 
ใชเ้พื่อบริโภค และขายภายในชุมชน ซ่ึงโคนมสมยันั้น จะเป็นโคสายเลือดอินเดีย  

การเล้ียงโคนมของประเทศไทย พัฒนาสู่ระบบการเล้ียงท่ีทันสมัย ตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2503 เ ม่ือ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศเดนมาร์ก   ทรงสนพระทยั
กิจการเล้ียงโคนมเป็นอยา่งมาก  รัฐบาลเดนมาร์กจึงไดถ้วายโครงการส่งเสริมการเล้ียงโคนม และสร้างฟาร์มโคนม
ไทย-เดนมาร์ก ข้ึนท่ีอ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี  ในการน้ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และพระเจ้าเฟรดเดอริคท่ี 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดฟาร์ม เม่ือวนัท่ี   
16 มกราคม 2505 อยา่งไรก็ตาม การพฒันาการเล้ียงโคนมยงัเป็นไปไดช้า้ และการด่ืมนมของคนไทยก็ยงัอยูใ่น
วงจ ากดั จึงไดมี้การรณรงคใ์ห้มีการด่ืมนมกนัอยา่งจริงจงั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ท าให้การด่ืมนมมีปริมาณท่ีสูงข้ึน 
ต่อมาในปี พ.ศ.2530 รัฐบาลไดมี้โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียงโคนมมากข้ึน  เพื่อแกไ้ขปัญหาผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต ่า พ.ศ.2532 กรมปศุสัตวข์ยายการส่งเสริมการเล้ียงโคนมให้เกษตรกรในพื้นท่ี อ าเภอวงัน ้ าเยน็ 
จงัหวดัปราจีนบุรี (ปัจจุบนั คือจงัหวดัสระแกว้) และต าบลขลุง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จากนั้นไดมี้การ
ขยายโครงการส่งเสริมการเล้ียงโคนมในจงัหวดัต่าง ๆ เพิ่มข้ึน รัฐบาลมีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนด่ืมนม
เพื่อสุขภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนด่ืมนม เรียกว่า โครงการนมโรงเรียน ในปี พ.ศ.2536 จยถึงปัจจุบนั นกัเรียน
ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงประถมศึกษาชั้นปีที 6ไดด่ื้มนม 260 วนัต่อปี จ  านวน 7.4 ลา้นคน  
 กรมปศุสัตว์ ชมรมนมสร้างชาติ และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์อาหารนมไทย ได้ร่วมมือกัน 
ด าเนินการโครงการคดัเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ (Young Dairy Farmer) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และต่อเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบนั  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อสืบสานอาชีพการเล้ียงโคนม ซ่ึงเกษตรกรส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
วา่เป็น“อาชีพพระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
และเพื่อคดัเลือก และสร้าง เกษตรกรรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเดิมท่ีอายุมากข้ึน ๆ  ให้มีจิตส านึกในการสานต่อ
อาชีพพระราชทาน สืบสาน และคงไวซ่ึ้งอาชีพการเล้ียงโคนม อนัจะน าไปสู่การสืบทอดอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผล
ให้การเล้ียงโคนมคงอยู ่การผลิตน ้ านมคุณภาพ จนถึงการพฒันาของอุตสาหกรรมโคนมในอนาคต  การเล้ียงโคนม
เป็นเป็นรายชนิดสัตวเ์ดียวท่ีมีการคดัเลือกเป็นเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่  เพื่อเป็นตน้แบบ และแบบอย่างท่ีดี ให้
ผูส้นใจ แล เกษตรกรรุ่นต่อไป ไดมี้การเล้ียงโคนม ไดสื้บทอดอาชีพของครอบครัว รวมถึงเป็นการสร้างขวญั 
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และก าลงัใจในการประกอบอาชีพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงเกษตรแสหกรณ์ ในการพฒันาเกษตรกร
ไทยเป็น Smart Farmer  คือ เป็นเกษตรกรท่ีมีความรู้จริงในอาชีพท่ีท า มีขอ้มูล ให้ความส าคญัในการใช้ขอ้มูล 
ข่าวสาร และองคค์วามรู้ ประกอบการตดัสินใจ มีการน าเทคโนโลยี  ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบติัท่ีดีมาใช ้หรือ
พฒันาโดยตระหนกัถึงคุณภาพมาตรฐาน และปริมาณควาตอ้งการของตลาด รวมถึงใส่ใจถึงความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภค และไม่กระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

บทที ่2  
สภาพการเลีย้งโคนมของประเทศไทย 

 
2.1 สภาพทัว่ไป 
 เกษตรกรเล้ียงโคนม ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็ด มีแม่โครีดนอ้ยกวา่ 10 ตวั มีวิธีการเล้ียงโคนมตาม
ความรู้ และประสบการณ์ท่ีผิดพลาด และส าเร็จจากการปฏิบติัจริง  การท่ีเจ้าหน้าท่ีน าความรู้ เทคโนโลยี
สมยัใหม่ ไปแนะน าจะไม่ไดรั้บความร่วมมือเท่าท่ีควรซ่ึงท าให้การส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงโคนม เป็นไปได้
ชา้  และอีกในมิติ คือ  เกษตรกรมีอายมุากข้ึน การเล้ียงโคนมใชแ้รงงานในครอบครัว ขาดความรู้ ความเขา้ใจการ
จดัการระบบการเล้ียงสมยัใหม่ เช่น การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม  ซ่ึงช่วยใหก้ารจดัการฟาร์มไดดี้ ไดง่้าย ใช้
เวลาน้อยลง ลดการใช้แรงงาน และท่ีส าคัญมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ทางหน่ึง ซ่ึงฟาร์มท่ีได้รับรอง
มาตรฐาน จะมีผลผลิตน ้านม และคุณภาพท่ีดี สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคยิง่ข้ึน 

จากขอ้มูล ปี 2559-2563 จ านวนโคนมทั้งหมดของไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.97 ต่อปี โดยในปี 
2563 มีจ  านวนโคนม 670,550 ตวั เพิ่มข้ึนจาก 666,361 ตวั ของปี 2562 โดยในปี 2563 มีแม่โครีดนม 320,613 ตวั 
เพิ่มข้ึนจาก 306,063 ตวั ของปี 2562 ร้อยละ 4.75  ปี 2564 มีเกษตรกรเล้ียงโคนม จ านวน 21,460  ราย มีโคนม
ทั้งหมด 810,605 ตวั แม่โครีดนม 358,271 ตวั ผลผลิตน ้ านม 1,308 ตนัต่อวนั ส่วนผลผลิตน ้ านมดิบในช่วงปี 
2559-2563 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.92 ต่อปี โดยปี 2563 มีผลผลิต 1,291,570 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,245,800 ตนั 
ของปี 2562 ร้อยละ 3.67 และในปี 2564 มีปริมาณผลผลิตน ้านม 1,294,880 ตนั  เน่ืองจากลูกโคเกิดใหม่ในรอบปี
และจ านวนแม่โครีดนมเฉล่ียในรอบปีมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากแม่โคสาวทดแทนประกอบกบัภาครัฐมีนโยบาย
พฒันาคุณภาพน ้ านมโคเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นไปท่ีอาหารในการเล้ียงโคนมซ่ึงส่งผลให้
น ้ านมดิบมีปริมาณเพิ่มข้ึนและมีคุณภาพดีข้ึน รวมทั้งราคาน ้ านมดิบอยู่ในเกณฑ์ดี จึงจูงใจให้เกษตรกรมีการ
พฒันาการเล้ียงโคนมโดยการบริหารจดัการฟาร์มท่ีเป็นระบบตามมาตรฐานฟาร์มท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการ
เล้ียง โดยการปลดแม่โครีดนมท่ีใหผ้ลผลิตนอ้ยและสุขภาพไม่ดีออกจากฟาร์ม (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 จ านวนโคนมและผลผลติน า้นมดิบของไทย ปี 2559-2564                                 หนว่ย : พันตัน 

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลเบื องต้น  2/ คาดคะเน   
 ที่มา : 3/ ข้อมูลจากกรมปศุสตัว์  4/กรมส่งเสรมิสหกรณ์  
 

ราคา ในปี 2563 ราคาน ้ านมดิบท่ีเกษตรกรขายไดเ้ฉล่ียกิโลกรัมละ 18.16 บาท ลดลงเล็กน้อยจาก 
18.30 บาท ของปี 2562 ร้อยละ 0.76 ซ่ึงเกษตรกรได้รับราคาตามคุณภาพน ้ านมดิบจึงจูงใจให้เกษตรกรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ านมดิบใหดี้ข้ึน โดยราคากลางรับซ้ือน ้ านมดิบหนา้โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑน์มตามประกาศ
ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑ์นมอยู่ท่ี 19 บาท/กิโลกรัม ในปี 2563 ราคาเฉล่ียรับซ้ือน ้ านมดิบหน้า
โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑน์มอยูท่ี่ 19.23 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลติน ้านมดบิและราคา 

ปี ต้นทุนน า้นมดิบ1/ 
(บาท/กก.) 

ราคาเกษตรกรขายได้1/ 

(บาท/กก.) 
ราคาเฉลีย่รับซ้ือหน้าโรงงาน2/ 

(บาท/กก.) 
2559 14.55 18.02 19.01 
2560 14.31 18.08 19.06 
2561 14.21 18.21 19.10 
2562 14.20 18.30 19.48 
2563 14.70 18.16 19.23 

ที่มา : 1/ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร            2/กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

 
 
 

รายการ 2559 2560 2561 2562 25631/ 
 

อัตราเพ่ิม  
(ร้อยละ) 

25642/ 
 

โคนมทั งหมด3/ณ 1 ม.ค. (ตัว) 561,911 584,327 623,427 666,361 670,550 4.97 794,107 

แม่โครีดนม3/ ณ 1 ม.ค. (ตัว) 240,314 266,345 283,089 306,063 320,613 7.42 325,793 
ผลผลติน  านมดบิ4/ (พันตนั) 1,132.50 1,214.79 1,207.09 1,245.80 1,291.57 2.92 1,294.88 
อัตราการให้นมของแม่โค3/ 
(กก./ตัว/วัน) 

11.67 12.18 12.23 12.78 11.71 0.55 11.00 

การบริโภคนม 3/(พันตนั) 1,088.05 1,111.73 1,138.62 1,159.93 1,123.35 1.07 1,145.81 
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2.2 พนัธ์ุโคนม 
ปัจจุบนัพนัธ์ุโคนมท่ีเล้ียงกนัอยู่ในประเทศไทย เป็นพนัธ์ุผสมท่ีมีความหลากหลายพนัธ์ุในตวัเดียวกนั 

จ าแนกสายพนัธ์ุไดค้่อนขา้งยาก เน่ืองจากเกษตรกรสามารถเลือก และตดัสินใจปรับปรุงพนัธ์ุตามความเหมาะสม 
อยา่งไรก็ตามสายพนัธ์ุหลกั ไดแ้ก่ ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน (Holstein  Friesien Crossbreds) โดยประชากรโค
นมท่ีมีสายเลือดโฮลสไตน์ตั้งแต่ ร้อยละ 87.5 ถึง 93.75 มีมากท่ีสุด ( ร้อยละ 58.4 ) รองลงมา (ร้อยละ 24.95)มี
สายเลือดโฮลสไตน์ ร้อยละ 93.75 ถึง น้อยกว่า   100 และระดบัสายเลือดโฮลสไตน์ร้อยละ 75 – 87.5 (ร้อยละ 
10.22) ส่วสายเลือดโฮลสไตน์  ต ่ากวา่ ร้อยละ 75 (ร้อยละ 6.28) และสายพนัธ์ุอ่ืน ๆ (ร้อยละ 0.1)  โดยเกษตรกร
ไทยใช้การผสมพนัธ์ุโคนมโดยใชว้ิธีผสมเทียมเกือบทั้งหมด โดยนิยมใชน้ ้ าเช้ือพ่อพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเชียพนัธ์ุ
แทม้ากท่ีสุด  รองลงมาเป็นลูกผสมโฮลสไตน์ และพนัธ์ุแทส้ายพนัธ์ุอ่ืน  ๆ 

 
2.3 อาหารโคนม 

การเล้ียงโคนมในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ย และส่วนใหญ่มีพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว ์
เพื่อตดัหรือเก่ียวเสริมเล้ียงโคนม  พนัธ์ุพืชอาหารสัตวท่ี์นิยมปลูก เช่น หญา้เนเปียร์ (Pennisetum  purpureum) 
หญา้กินนี (Panicum  maximum)  หญา้รูซ่ี (Brachiaria  ruziziensis)  หญา้ขน (Brachiaria  mutica)  เป็นตน้ ระบบ
การเล้ียงโคนมส่วนใหญ่เป็นระบบยืนโรงเก่ียวหญา้ให้กินร่วมกบัการปล่อยแทะเล็ม (cut-and-carry + grazing) 
และส่วนนอ้ยเล้ียงปล่อยแทะเล็มในแปลงหญา้ตลอดเวลา (pasture grazing)  การเล้ียงโคนมทุกระบบ มีการเสริม
ฟาง  หญา้แห้ง หรือผลพลอยไดจ้ากการเกษตรในฤดูแลง้ เน่ืองจากพืชสดไม่เพียวพอ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบ
อาหารสัตวคุ์ณภาพต ่า ท าให้ตอ้งใชอ้าหารขน้ ไดแ้ก่ อาหารส าเร็จรูป ธญัพืช  ร า  ปฃลายขา้ว  ขา้วโพด  กากถัว่ 
ผลผพลอยไดจ้ากพืชน ้ามนัและอุตสาหกรรม เป็นแหล่งโปรตีนและพลงังานในปริมาณมาก 

การให้อาหารโคนมแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกนั ภาคใตใ้ช้ผลพลอยไดจ้ากโรงงานสับปะรด เสริมฟางขา้ว 
เป้นแหล่งพลงังาน ภาคกลางและภาคเหนือ ใชต้น้ขา้วโพดหวาน เปลือกสับปะรด ฟางขา้ง เสริมกากน ้าตาล เป็น
แหล่งอาหารหยาบ  ภาคตะวนัออกฉียงเหนือ ใชฟ้างขา้ง กากมนัส าปะหลงั และหญา้สดเป็นแหล่งอาหารหยาบ  
เกษตรกรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90.6 ซ้ืออาหารขน้ชนิดส าเร็จรูป ขณะท่ีส่วนนอ้ยร้อยละ 6.3 ซ้ือหวัอาหาร
มาผสม และนอ้ยมากร้อยละ 3.1 ผสมอาหารโคนมเอง  
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2.4 ระบบการผลติโคนม  
การเล้ียงโคนมในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ย มีจ  านวนโครีดนม ไม่เกิน 10 ตวั ขณะท่ี

รัฐบาลส่งเสริมให้เพิ่มขนาดฟาร์มเป็นรายกลาง มีโครีด 11 – 19 ตวั และรายใหญ่มีโครีดนม 20 ตวัข้ึนไป
ตามล าดบั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ ฟาร์มส่วนใหญ่มีพื้นท่ีปลูกหืชอาหารสัตว ์เพื่อตดั 
หรือเก่ียวเสริมเล้ียงโคนม พนัธ์ุพืชอาหารสัตวท่ี์นิยมปลูก เช่น หญา้เนเปียร์ หญา้กินนี หญา้รูซ่ี หญา้ขน เป็นตน้ 
ระบบการเล้ียงแบบยืนโรง และเก่ียวหญา้มาให้กินอย่างเดียว  และส่วนน้อยเล้ียงปล่อยแทะเล็มในแปลงหญา้ 
ตลอดเวลา การเล้ียงมีการเสริมฟางขา้ว  หญา้แห้ง หรือผลพลอยไดจ้ากการเกษตรในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจาก พืช
อาหารสดไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบอาหารสัตวตุ์ณภาพต ่า  ท าให้ใช้อาหารขน้ ไดแ้ก่ อาหารส าเร็จรูป 
ธัญพืช ร า ปลายข้าว ข้าวโพด กากถั่ว  ผลพลอยได้จากพืชน ้ ามนัและอุตสาหกรรม เป็นแหล่งโปรตีน และ
พลงังานในปริมาณ เพิ่มตน้ทุนข้ึน 

ฟาร์มโคนมในประเทศไทยเกือบทั้งหมดรีดนม โดยใชเ้ตร่ืองรีดนม  ผลผลิตน ้ านมแต่ละม้ือจะส่งศูนย์
รับน ้ านม โดยใชถ้งัส่งนมขนาด 50 ลิตร ระยะห่างระหวา่งฟาร์ม ถึงศูนยรั์บน ้านมส่วนใหญ่ ไม่เกิน 20 กิโลเมตร  
และใชเ้วลาเดินทางไม่เกิน 1 ชัว่โมง  กรมปศุสัตวมี์ขอ้มูล ระบุวา่ผลผลิตน ้ านมในฟาร์มเกษตรกรรายยอ่ย เฉล่ีย
ต ่ากวา่ 15 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั คุณภาพน ้านมควรไดรั้บการปรับปรุง เน่ืองจากมีค่าจ านวนเมด็เลือขาว (somatic 
cell countซ SCC) และจ านวนแบคทีเรียทั้ งหมด (total bacteria count : TBC)สูง ขณะท่ีองค์ประกอบน ้ านม 
โดยเฉพาะค่าของแข็งในน ้ านมต ่ากวา่มาตรฐาน ในแผนปฏิบติัการดา้นโคนมและผลิตภณัฑ์นม ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 
2564 – 2570) ซ่ึงก าหนดเป้าหมายเพิ่มผลผลิต พฒันาคุณภาพไว ้
 
2.5 มาตรฐานความปลอดภัย 

ประเทศไทย ยกระดบัมาตรฐานและความปลอดภยัดา้นอาหาร ส าหรับฟาร์มโคนม ตามหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโนม (good  agricultural practice : GAP) โดยตามแผนปฏิบติัการดา้นโคนม
และผลิตภณัฑ์นม ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2564 – 2570) ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการให้ครบทุกฟาร์ม ภายในปี 2565  
และมีแผนปฏิบติัการ เพื่อพฒันาฟาร์มอย่างต่อเน่ือง ยกระดบัคุณภาพน ้ านมดิบ โดยปรับปรุงค่าโซมาติกเซลล์ 
ไม่เกิน 400,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เน้ือนมไม่รวมไขมนั ไม่น้อยกว่า 8.50 ไขมนั ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.75  
มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน ้ านมทั้งระบบ เช่น ปรับปรุงอาหาร โดยน าระบบการให้อาหารครบส่วน 
(total mixed ration :TMR) มาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

การแปรรูป การขนส่ง การเก็บรักษาน ้ านม ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิมาตรฐานท่ีดีในการผลิตอาหาร 
โดยศูนย์รับน ้ านมของสหกรณ์ และเอกชนส่วนใหญ่ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานท่ีดีในการผลิตอาหาร 
 (good management practice : GMP )  ส่วนการควบคุมผลิตภณัฑ์นมนั้น มีการก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัเก็บนม 
ทั้งนมพาสเจอร์ไรส์ และนมสเตอริไลส์ มีระบบสุ่มตรวจคุณภาพ และอุปกรณ์จดัเก็บท่ีเหมาะสม 



7 
 

2.6 สวสัดิภาพสัตว์ 
 ประเทศไทย ไดน้ าหลกัสวสัดิภาพสัตว์ขององคก์ารโรคระบาดสัตวร์ะหวา่งประเทศ (Organization for 
Animal Health : OIE) และมาตรฐานหลกัปฏิบติัและกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (European Union : EU)มาใช ้
และไดอ้อกกฎ ระเบียบต่าง ๆ ดา้นสวสัดิภาพสัตว ์เช่น ระเบียบกรมปศุสัตว ์วา่ดว้ยการคุม้ครองและดูแลสวสัดิ
ภาพโคนม ณ สถานท่ีเล้ียง พ.ศ. 2544 ได้กล่าวถึงเร่ือง อาหารสัตวใ์นหมวด 5 ดงัน้ี “โคนมตอ้งไดรั้บน ้ าและ
สารอาหารอยา่งเพียงพอ และเหมาะสมกบัช่วงอายุและสายพนัธ์ุ  ตามหลกัวิชาการ ภาชนะท่ีบรรจุน ้าและอาหาร
ตอ้งมีเพียงพอ โดยจดัตั้งในสถานท่ีท่ีไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือน และไม่ตั้งอยู่กลางแดด รวมทั้งไม่ท าให้โคนม
ได้รับอนัตรายหรือบาดเจ็บได้”   และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การจดัสวสัดิภาพสัตว์  
พ.ศ. 2561 ใหค้วามหมายของ “การจดัสวสัดิภาพสัตว”์ คือ การเล้ียงหรือดูแลมีความเป็นอยูใ่นสภาวะท่ีเหมาะสม 
มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีท่ีอยู ่อาหารและน ้ าอย่างพอเพียง ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง ตอ้งด าเนินการจดัสวสัดิภาพ
ให้สัตวข์องตนให้เหมาะสม ซ่ึงในส่วนของหลกัสวสัดิภาพสัตว ์ขอ้ท่ี (1) อิสระจากความหิวและกระหาย นั้น 
ก าหนดให้สัตวไ์ดรั้บอาหารและน ้ าในปริมาณ ละคุณภาพท่ีเหมาะสมแก่ประเภท ชนิด ลกัษณะ สภาพ และอายุ
ของสัตว ์ในกรณีเล้ียงสัตวเ์ป็นกลุ่ม ควรแน่ใจวา่สัตวแ์ต่ละตวัไดรั้บน ้าและอาหาร อยา่งทัว่ถึง 
 
2.7 ส่ิงแวดล้อมกบัโคนม 
 โลกในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาดา้นอุตสากรรมโคนมหลายประการ 
คือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์วิทยาและส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะปัญหาอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน การขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร การแข่งขนัระหวา่งพืชพลงังานกบัพืช
อาหาร รวมทั้งการลดลงของพื้นท่ีเพาะปลูก  การกีดกันทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี เช่น ส่ิงแวดล้อม  มาตรการ
สุขอนามยั  การทุ่มตลาดและการอุดหนุน อยา่งไรก็ตามยงัมีการเปล่ียนแงท่ีเป็นโอกาส คือ ความตอ้งการอาหาร
ท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มของประชากร การเพิ่มข้ึนของสัดส่วนคนชั้นกลาง และอิทธิพลวฒันธรรมบริโภคนิยม
จากตะวนัตก ส่งผลใหค้วามตอ้งการบริโภคน ้านมของประเทศต่าง ๆ มีแนวโนว้เพิ่มข้ึน ท าใหจ้  านวนโคนม และ
ผลผลิตน ้านมดิบ และการผลิตนมผงขาดมนัเนยในประเทศผูผ้ลิตท่ีส าคญัของโลกมีอตัราเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 ส าหรับประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาจากสภาพภูมิอากาศท่ีไม่เอ้ือต่อการเพิ่มศกัยภาพการผลิตน ้ านม
ให้ไดน้มมาตรฐานตามสายพนัธ์ุ และ และปัญหาดา้นสุขภาพสัตว ์ทั้งในเร่ือง การระบาดของโรคปากและเทา้เป่ือย  
โรคอุบติัใหม่ รวมทั้งโรคเตา้นมอกัเสบ  นอกจากน้ี ยงัมีความทา้ทายท่ีกระทบต่ออุตสาหกรรมโคนม ไดแ้ก่  
การขาดผูสื้บทอดอาชีพการเล้ียงโคนม ขาดมาตรการรองรับความเส่ียงจากการเล้ียงโคนม  สหกรณ์ขาดความ
เขม้แข็งในการประกอบธุรกิจโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และขีดความสามารถในการแข่งขนั หลงัจากเปิด
การคา้เสรีเตม็รูปแบบ เป็นตน้ 
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บทที ่3 
การจัดการฟาร์มโคนม 

3.1 การจัดการลูกโคแรกคลอดถึงหย่านม  
      การจัดการด้านอาหาร  

เม่ือลูกโคคลอดท าความสะอาดตวัลูกโคให้แห้งโดยเช็ดด้วยฟางแห้งทนัทีพร้อมทั้งลว้งเอาเมือกออก
จากปากและจมูก อาจปล่อยให้แม่โคเลียลูกเพื่อกระตุน้ระบบต่างๆ ของลูกโคให้เร่ิมท างาน เช่น ระบบหายใจ 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเป็นการกระตุน้ให้แม่โคหลัง่ฮอร์โมนออกซิโตซินออกมาในกระแสเลือดกระตุน้การหลัง่
น ้ านมและขบัรก จากนั้นยา้ยลูกโคจากคอกคลอดไปยงัโรงเรือนลูกโคซ่ึงเป็น กรงเดียวยกพื้น ท าความสะอาด
สายสะดือโดยการเปิดสายสะดือออกใหเ้ป็นท่อแลว้เอา ทิงเจอร์ไอโอดีนเทลงไป เพื่อฆ่าเช้ือโรคท่ีติดอยูต่ามสาย
สะดือเป็นการป้องกนัสะดืออกัเสบ ใหกิ้นน ้ านมเหลืองโดยเร็วโดยในม้ือแรกจะให้ 2 กิโลกรัม และจะให้น ้ านม
เหลืองติดต่อกนั 3 วนั ใหว้นัละ 4 กิโลกรัม โดยแบ่งใหว้นัละ 2 ม้ือ หลงัจากนั้น จึงใหน้ ้านมธรรมดา  

การให้กินน ้ านมเหลืองใน 3 วนัแรก จะให้กินน ้ านมในขวดนมส าหรับลูกโค โดยจะฝึกให้ลูกโคกิน
น ้ านมเองในวนัท่ี 4 หลงัคลอดโดยใช้น้ิวท่ีสะอาดจุ่มลงในถงัท่ีมีน ้ านม วิธีการคือเอาน้ิวให้ลูกโคดูด เม่ือลูกโค
ดูดน้ิวก็ค่อยๆ จุ่มน้ิวลงในถงันมท่ีมีน ้านม อยูลู่กโคจะดูดนมผา่นร่องน้ิวมือ จากนั้นค่อยๆ ดึงมือออก ท า 2-3 คร้ัง
ลูกโคจะดูดนมจากถงัเองได ้หลงัจากท่ีเร่ิมกินนมธรรมดา จะให้ลูกโคกินวนัละ 4 กิโลกรัม โดยแบ่ง ให้ 2 ม้ือ 
เชา้ 2 กิโลกรัม เยน็ 2 กิโลกรัม จนลูกโคอายุได ้ประมาณ 1 เดือนจะเร่ิมลดนมโดยจะใหน้มวนัละ 3 กิโลกรัมม้ือ
เชา้ม้ือเดียวใหจ้นกระทัง่อาย ุ55 วนั จะท าการหยา่นมลูกโค  

การให้อาหารขน้และอาหารหยาบจะให้เม่ือลูกโคอายุ 1 สัปดาห์ โดยให้ทีละนอ้ยและค่อย ๆ เพิ่มตาม
ความสามารถในการกินของลูกโค  ลูกโคท่ีลดนมจะให้อาหารขน้ วนัละ 1 - 2 ก ามือ ต่อตวัต่อวนั และเพิ่มให้
ตามความสามารถในการกินจนกระทัง่ลูกโคหย่านม โดยจะให้วนัละ 2 คร้ัง เช้าและบ่าย น ้ าตั้งไวใ้ห้กินตลอด 
โดยเปล่ียนน ้าตอนบ่าย เพื่อใหลู้กโคไดรั้บน ้าท่ีสะอาด และป้องกนัลูกโคทอ้งเสีย แต่ถา้น ้าสกปรกก็เปล่ียนทนัที   
     การจัดการด้านสุขภาพ   

1. ท าความสะอาดถงัใส่น ้านมลูกโคลา้งทุกคร้ังหลงัใหน้ ้านม ส่วนถงัน ้าและอาหารขน้ลา้งแต่ตอนเยน็    
2. ป้องกนัอากาศหนาว ร้อน ฝน โดยใชผ้า้กั้นดา้นขา้งโรงเรือน และอาจใชไ้ม ้กระดานกั้นในบางคร้ัง   
3. กรณีลูกโคป่วย ควรจะท าการตรวจและรักษา   

     การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
1.ท าความสะอาดคอกและกรงเล้ียงลูกโคทุกวนัเพื่อป้องกนัการหมกัหมมของเช้ือโรค   
2. พน่ยาฆ่าแมลงทุก 15 วนั หรือระยะท่ีมีแมลงชุกชุม   
3. ก าจดัวชัพืชและเศษขยะท่ีอยูร่อบ ๆ โรงเรือนอยา่งสม ่าเสมอ 
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     การจัดการด้านอ่ืน ๆ 
1.  เม่ือลูกโคอาย ุ2-4 สัปดาห์ ติดเบอร์หู  
2. สูญเขา เม่ือลูกโคอาย ุ3 - 5 สัปดาห์  
3. บนัทึกการเจบ็ป่วยของโคในแต่ละวนั  
4. ชัง่น ้าหนกัลูกโคแรกเกิด และทุกเดือน  

 
การจัดการลูกโคหย่านมถึง 3 เดือน 
     การจัดการด้านอาหาร 

     ให้อาหารขน้ วนัละ 1-1.2 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั โดยให้วนัละ 2 คร้ัง เช้าและบ่าย อาหารหยาบให้
หญา้แห้งวนัละ 2 คร้ัง เชา้และบ่าย ถา้หมดก็ใหเ้พิ่ม ใหน้ ้าตั้งใหกิ้นตลอด แต่ไม่ควรให้มากเกินไป (ประมาณ 1.5 
ลิตร) เพราะจะท าใหเ้กิดการถ่ายปัสสาวะเป็นเลือดได ้โดยเปล่ียนน ้าตอนบ่ายเพื่อใหลู้ดโคไดรั้บน ้าท่ีสะอาด และ
ป้องกนัลูกโคทอ้งเสีย แต่ถา้น ้าสกปรกใหเ้ปล่ียนทนัที 
     การจัดการด้านสุขภาพ  
 1. ท าความสะอาดทั้งน ้า และถงัอาหารขน้ลา้งเฉพาะตอนเยน็ 
 2. ป้องกนัอากาศหนาว ร้อน ฝน โดยใชผ้า้กั้นดา้นขา้งโรงเรือน และอาจใชไ้มก้ระดานกั้นในบางคร้ัง 
 3. ถ่ายพยาธิโคอาย ุ3 เดือน  
 4. กรณีลูกโคป่วย ควรท าการรักษาโดยนายสัตวแพทย ์
     การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
 1. ท าความสะอาดคอกใหแ้หง้และสะอาด 
 2. ท าความสะอาดรอบคอกและโรงเรือนอยา่งสม ่าเสมอ 
 3. พน่ยาฆ่าแมลงทุก 15 วนั หรือในช่วงท่ีมีแมลงมาก 
     การจัดการด้านอ่ืน ๆ 
 1. บนัทึกโคป่วยในแต่ละวนั พร้อมทั้งการรักษา 
 2. วดัน ้าหนดัลูกโคทุกเดือน 
 
การจัดการลูกโคอายุ 3 – 5 เดือน 
     การจัดการด้านอาหาร 
 ให้อาหารขน้ วนัละ 2 เวลา เช้าและบ่าย โดยให้วนัละ 1.2 – 2 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั อาหารหยาบจะให้
หญา้แหง้หรือหญา้สด ดดยใหกิ้นวนัละ 2 คร้ัง เชา้และบ่าย 
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     การจัดการด้านสุขภาพ 
 1. ท าวคัซีนปากและเทา้เป่ือยโคอาย ุ4 เดือน และ 6 เดือน  

2. ถ่ายพยาธิเม่ืออาย ุ6 เดือน  
     การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
 1. ท าความสะอาดอ่างน ้าทุก 3 วนั หรือเม่ืออ่างน ้าสกปรก 
 2. เก็บกวาดมูลโคและเศษอาหารท่ีตกคา้งในโรงเรือนและบริเวณท่ีเป็นพื้นปูน 
 3. พน่ยาฆ่าแมลงทุก 15 วนั หรือในช่วงท่ีแมลงมาก 
     การจัดการด้านอ่ืน ๆ  
 1. ชัง่น ้าหนกัทุกเดือน 
 2. โคป่วยท าการตรวจและรักษา 
 3.ใชร้ั้วไฟฟ้าในการจดัการแปลงหญา้ และตรวจความเรียบร้อยทุกวนั 
 4. จดักลุ่มลูกโคตามน ้าหนกัและอาย ุ
 5. สูญเขาลูกโคซ ้ า ถา้พบวา่มีเขางอกออกมาอีก 
 
การจัดการโคอายุ 6 เดือนถึง 15 เดือน 
     การจัดการด้านอาหาร 
 ใหอ้าหารขน้วนัละ 2 คร้ัง เชา้-บ่าย โดยใหว้นัละ 2 - 4 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั อาหารหยาบจะใหข้า้วโพด
หมกัหรือฟาง วนัละ 3 คร้ัง เชา้-บ่าย และค ่า วธีิการให ้จะให้อาหารขน้ใส่ดา้นบนของขา้วโพดหมกัหรือฟางเพื่อ
กระตุน้ใหโ้คกินขา้วโพดหมกัหรือฟางใหม้ากข้ึน 
     การจัดการด้านสุขภาพ 
 1. ท าวคัซีนปากและเทา้เป่ือย ทุก 4 เดือน  

2. ถ่ายพยาธิภายใน ทุก 6 เดือน 
3. พน่ยาฆ่าพยาธิภายนอกทุก 6 เดือน 
4. โคป่วยแยกออกจากฝงู และรักษา 
5. ตรวจวณัโรคและแทง้ติดต่อ ปีละ 1 คร้ัง 

     การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
 1. ตดัหญา้และท าความสะอาดรอบ ๆคอกอยูเ่สมอ 
 2. มีโปรแกรมก าจดัแมลงในช่วงแมลงมาก 
 3. เก็บกวาดมูลโคและเศษอาหารท่ีตกคา้งในคอก 
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     การจัดการด้านอ่ืน ๆ 
1. บนัทึกโคป่วยในแต่ละวนั พร้อมการรักษา 
2. วดัน ้าหนกัโคทุกเดือน 
3. บนัทึกการฉีดวคัซีน และกรถ่ายพยาธิ 

 
การจัดการโคอายุ 15 เดือนถึง ก่อนคลอด  
      การจัดการด้านอาหาร 
ให้อาหารขน้วนัละ 2 คร้ัง เช้า-บ่าย โดยให้วนัละ 4 - 6 กิโลกรัมต่อตวั ต่อวนั อาหารหยาบจะให้ขา้วโพดหมกั
หรือฟางวนัละ 3 คร้ัง เช้า-บ่าย และค่า โคท่ีเตรียม คลอด 2 เดือน จะเพิ่มอาหารขน้ สัปดาห์ละ 0.5 กิโลกรัม 
จนกระทัง่สัปดาห์สุดทา้ยก่อนคลอดใหโ้คกินได ้6 - 8 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั 
     การจัดการด้านสุขภาพ 

  1. การจดัการดา้นอ่ืน ๆ   จบัสัด ท าวคัซีนปากและเทา้เป่ือย ทุก 4 เดือน 
  2. ถ่ายพยาธิภายในทุก 6 เดือน 
  3. พน่ยา่ฆ่าแมลงทุก 15 วนั 
  4. โคป่วยแยกออกขากฝงู และรักษา 
  5. ตรวจวณัโรค แทง้ติดต่อ และทอ้งร่วงเร้ือรัง ปีละ 1 คร้ัง 
      การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
  1. การท าความสะอาดโรงเรือนและรอบ ๆโรงเรือนอยา่งสม ่าเสมอ 
  2. เก็บกวาดมูลโคและเศษอาหารในโรงเรือน 
  3. ท าความสะอาดอ่างน ้าทุกวนั 
     การจัดการด้านอ่ืน ๆ 
   1.จบัสัด และผสมพนัธ์ุโคท่ีพบอาการเป็นสัด ท่ีอายตุั้งแต่ 15 เดือน และน ้าหนกั 280 กิโลกรัมเป็นตน้ไป  
                 และผสมพนัธ์ุโคท่ีพบอาการเป็นสัด ท่ีอายตุั้งแต่ 15 เดือน และนา้หนกั 280 กิโลกรัมเป็นตน้ไป  
    2. มีการตรวจการตั้งทอ้งหลงัผสม 2 เดือน  
    3.วดัน ้าหนกัโคทุกเดือน 
    4. คดัแยกโคใหอ้ยูค่อกเดียวกนัตามน ้าหนกั 
    5. แยกโคท่ีตั้งทอ้งออกจากโคท่ียงัไม่ทอ้ง   
    6.ก่อนคลอด 1 เดือน ยา้ยเขา้คอกเตรียมคลอด  
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     การจัดการโครีดนม 
      โครีดนมจะให้กินอาหารหยาบเต็มที อาหารขน้จะเพิ่มให้หลงัคลอด วนัละ 0.5 - 1กิโลกรัมต่อตวัต่อ
วนั ปริมาณอาหารขน้อาจมากหรือนอ้ยกวา่น้ี ทั้งน้ี ข้ึนกบัปริมาณน ้ านมท่ีโคผลิตและสภาพร่างกายของโคแต่ละ
ตวั โดยอตัราส่วนอาหารขน้ท่ีให้ต่อน ้ านมท่ีโคผลิตเท่ากบั 1 ต่อ 2 อาหารขน้  ควรจะแบ่งให้วนัละ 3-4 คร้ัง คือ 
05.30 น. 11.00 น. 15.00 น. และ 19.30 น. 
     การจัดการด้านสุขภาพ  
      1. ท าวคัซีนปากและเทา้เป่ือยปีละ 3 คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนั 4 เดือน  

     2. ตรวจวณัโรค แทง้ติดต่อ และทอ้งร่วงเร้ือรัง ปีละ 1 คร้ัง ถา้พบวา่เป็นโรคควรจะแยกเล้ียงเพื่อคดัทิง้ 
     3. ถ่ายพยาธิในวนัดรายโค  
     4. พน่ยาก าจดัพยาธิภายนอกทุก 15 วนั  
     5. ตรวจปัญหากีบ และขาเจบ็ เตา้นมอกัเสบ แลว้แยกออกมารักษาจนกวา่จะหาย จึงน ากลบัฝงูเดิม 
 
การจัดการฝูงโครีดนม  

    1. แม่โคคลอดใหม่จะรีดนมใหลู้ก 7 วนั (น ้านมเหลือง) หลงัคลอด 3 -8 วนัส่ง น ้านมตรวจยาปฏิชีวนะ  
      2. แม่โคป่วยเป็นเตา้นมอกัเสบ หรือโคท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะควรจะรีดเป็นกลุ่มสุดทา้ยเพื่อป้องกนัการ
ติดต่อของโรคเตา้นมอกัเสบและเพื่อป้องกนัการส่งนมท่ีมียา ปฏิชีวนะปนเป้ือน แลว้น านมไปเล้ียงลูกโค 
     3.จดักลุ่มโคโดยใชป้ริมาณน ้านมเป็นเกณฑ ์โดยแบ่งเป็น 3 คอก  คือ  
      3.1.คอกโคใหน้มมากหรือโคหลงัคลอด 1 - 4  เดือน  
      3.2. คอกโคใหน้มปานกลางหรือหลงัคลอด 
      3.3. คอกโคใหน้มนอ้ยหรือก่อนดราย 
  
การจัดการด้านการรีดนม 
      รีดนมวนัละ 2 คร้ัง คือ เชา้ 05.30 - 07.30 น.และบ่าย 15.30 - 17.30 น. ก่อนรีดนม ควรจะใชผ้า้สะอาด
จุ่มน ้ าคลอรีนเช็ดเต้า และเช็ดให้แห้งด้วยผา้สะอาดตวัละ 1 ผืน หลังจากนั้นจะตรวดน ้ านมด้วยถ้วยตรวจดู
ลกัษณะน ้ านมทุกคร้ัง และควรตรวจ ซี.เอ็ม.ที   2 อาทิตยต่์อคร้ัง ก่อนสวมหัวรีด หลงัรีดนมเสร็จควรจุ่มน้ายา
เพื่อป้องกนัเช้ือโรคและให้โคยืนกินอาหารขน้ และหยาบหลงัรีด อยา่งนอ้ย 30 นาที เพื่อป้องกนัรูนมสัมผสัพื้น 
ซ่ึงเช้ือโรคจะผ่านรูนมไดง่้าย หลงัรีดนมเสร็จท าความสะอาดบริเวณโรงเรือน อุปกรณ์รีดนมทุกช้ิน ตรวจสอบ
เคร่ืองรีดและอุปกรณ์ 
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     การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
   1. ท าความสะอาดภายในคอก และโรงเรือน รวมถึงรอบ ๆโรงเรือน 
  2. ท าความสะอาดโรงรีดนม 
  3. ท าความสะอาดรางอาหารทุกวนั อ่างน ้าท าความสะอาด 3 วนัต่อคร้ัง 
  4. พน่ยาฆ่าแมลงทุก 15 วนั ท่ีตวัโคและท่ีพื้น 
     การจัดการด้านอ่ืนๆ  
  1. จบัสัด ผสมเทียม บนัทึกการเป็นสัด และการผสมเทียม   
  2. ตรวจทอ้งหลงัผสม 2 เดือน   
  3. รักษาและดูแลสุขภาพโคนม  
  4. วดัน ้าหนกัโคทุกเดือน  
  5. บนัทึกปริมาณอาหารขน้ตามปริมาณน ้านม และสภาพร่างกาย   
  6. บนัทึกรายรับรายจ่ายในการเล้ียงโคนม  
  7.จ ัดโปรแกรมระบบสืบพนัธ์ุอ่ืนๆ ตามเหมาะสม  

 
การจัดการแม่โคแห้งนม  
     การจัดการด้านอาหาร  
  โคแห้งนม ควรจะมีคอกแยกเป็นสัดส่วนจากโครีดเน่ืองจากจะดูแลไดง่้ายแลว้จะช่วยป้องกนัการแทง้
จากโครีดท่ีเป็นสัดมาปีนหรือมาชนกระแทกได้โดยโคท่ีเพิ่งแห้งนม จะให้กินอาหารหยาบวนัละ 3 คร้ังเวลา
เดียวกบัโคสาว แต่งดอาหารขน้ จนกระทัง่ก่อน คลอด 6 สัปดาห์ จะเร่ิมให้กินอาหารขน้ให้คร้ังแรก 1 กิโลกรัม
ต่อตวัต่อวนั และจะเพิม่ใหส้ัปดาห์ละ 1 กิโลกรัม จนกระทัง่สัปดาห์สุดทา้ยก่อนคลอด โคจะไดอ้าหารขน้วนัละ 
6-8 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั 
วธีิการแหง้นม  
  การแห้งนม ควรจะท าแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยจะเตรียมก่อนก าหนดแห้งนม ประมาณ 1-2 สัปดาห์
ข้ึนกบัปริมาณน ้านมของโค ในช่วงแรกจะค่อยๆ ลดอาหารขน้ ลง และลดม้ือรีดนม จนกระทัง่ปริมาณน ้านมต่อ
วนัเหลือนอ้ยกวา่ 4 กิโลกรัม จึงสอดยาดราย 1 เตา้ต่อ 1 หลอด และจะพกัรีดนมเป็นเวลา 60 วนั  
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     การจัดการด้านสุขภาพโคแห้งนม 
  หลงัจากสอดยาดรายแลว้จะท าการถ่ายพยาธิดว้ย Ivermectin เขา้ใตห้นงั และ/ หรือ Albendazole กรอก
ปาก ในวนัเดียวกนั และควรจะสังเกตเตา้นมถา้เกิดการอกัเสบ จะไดท้ าการรักษาทนัที 
     การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
  1. เก็บกวาดมูลโคภายในโรงเรือน และคอกพกัโค 
  2. ท าความสะอาดรอบ ๆโรงเรือน อ่างน ้าใหโ้คกิน และรางอาหารคามความเหมาะสม 
     การจัดการด้านอ่ืน ๆ 
  1. เม่ือแหง้นมโค จะยา้ยลงไปคอกส าหรับโคแหง้นม 
  2. ก่อนคลอด 1 เดือนจะยา้ยไปคอกส าหรับเตรียมคลอด 
  3. ก่อนแห้งนมจะท าการลว้งตรวจทอ้งอีกคร้ังเพื่อตรวจดูโคยงัทอ้งอยูห่รือไม่ ถา้ ไม่จะไดท้  าการแกไ้ข
ต่อไป  
   
3.2 การจัดการส่ิงแวดล้อมในฟาร์ม 
  ฟาร์มควรมีการจดัการส่ิงแวดล้อมภายในฟาร์มอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะต่อผูอ้ยู่อาศยั
ใกลเ้คียง และคนงานภายในฟาร์ม ดงัน้ี 
  1. ขยะมูลฝอย  ตามจุดต่างๆ ภายในฟาร์มควรมถงัขยะ และน าไปทิ้งบริเวณท่ีแยกออกจากท่ีเล้ียงโค 
และมีการท าความสะอาดโดยการเก็บขยะทั้งฟาร์มทุกสัปดาห์ 
  2. ซากสัตว ์เม่ือมีสัตวต์าย ควรน าซากสัตวฝั์งลึกจากระดบัผวิดินก่อนกลบดินปิด 
  3. มูลสัตว ์มูลโคภายในโรงเรือนและคอกพกัโคควรจะถูกกวาดเก็บออกมาไวน้อกโรงเรือนทุกสัปดาห์
แลว้น าไปตากแหง้ในบริ เวณท่ีเตรียมไว ้เพื่อน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยบ ารุงดิน หรือ ขายใหค้นภายนอก    
  4. น ้ าเสีย จากการเล้ียงโคควรจะไหลไปรวมกนัท่ีบ่อพกัน ้ าเสีย  ควรมีการท าความสะอาดรางระบายน ้ า
เม่ือน ้าเร่ิมไหลชา้ 
  5. รอบโรงเรือน มีการตดัหญา้ ปลูก ตน้ไม ้เพื่อใหส้ะอาด เป็นร่มเงา 
  
3.3 การผลติน า้นมทีส่ะอาด  
  โดยทัว่ไปรีดนมโควนัละ 2 คร้ัง เช้า และบ่าย ขั้นตอนการรีดนมจะเน้นความ สะอาดท่ีเตา้นม วสัดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรีดและเก็บรักษาน ้ านม การตรวจสอบ นม สุขลกัษณะของผูรี้ดนม รวมทัง่การฆ่า
เช้ือโรค  การบ ารุงรักษาเคร่ืองรีดนม 
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     วธีิการรีดนม  
  การรีดนมดว้ยเคร่ืองรีด ซ่ึงจะท างานเลียนแบบการดูดนมของลูกโค คือ มี เคร่ืองดูดท าใหเ้กิดสุญญากาศ 
มีกระบอกยางและกระบอกโลหะท าหนา้ท่ีคลา้ยปาก นอกจากน้ีจะมีตวัใหจ้งัหวะการดูดสลบักบัการปล่อยและ
ตวัควบคุมแรงดูดของ สุญญากาศใหค้งท่ี  ระดบัสูญญากาศในระบบทัว่ไป คือ 45 – 50 กิโลปาสคาล (kPa) หรือ 
เซนติเมตรปรอท (cm.Hg.) หรือ 15 น้ิวปรอท (in.Hg.)  
     การรีดนมให้สะอาด   
  มีผลต่อรายได้โดยตรง  ตามปกติการรับซ้ือน ้ านมผูซ้ื้อจะตั้งราคา มาตรฐานไว ้ถา้หากน ้ านมท่ีรีดได้
สะอาดสูงกว่ามาตรฐานก็จะไดร้าคาสูงกว่าราคา มาตรฐาน แต่ถ้าความสะอาดต ่ากว่ามาตรฐานจะตอ้งถูกลด
ราคาต่ากว่าราคามาตรฐาน ซ่ึงการรักษาความสะอาดน้ีท าได้ไม่ยากและแทบจะไม่ตอ้งลงทุนเลย เพียงแต่เรา
ปฏิบติัตาม ขั้นตอนของการรีดนมอยูเ่ป็นประจ าก็จะไม่มีปัญหาเร่ืองน้ีเลย  
     การรีดนมด้วยเคร่ืองมีขั้นตอนในการรีดนม ดงัน้ี 
  1. การเตรียมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ชุดรีดนมของเคร่ืองรีด ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะรีดนมหรือไม่ จงัหวะการดูด ปล่อย ประมาณ 50 - 60 รอบต่อนาที เตรียมน ้ ายาคลอรีนใส่ถงั 
ผา้เปียกและผา้แหง้เช็ดเตา้นม 1 ผนืต่อตวั ถว้ยตรวจน ้านม น ้ายา ซี.เอม็.ที. เชือก น ้ายาจุ่มเตา้หลงัรีด    
  2. การเตรียมตวัโค ท าความสะอาดขาและกีบแลว้ท าความสะอาดเฉพาะเตา้นมโคเพื่อป้องกนัน ้ าจากตวั
โคไหลเขา้ไปในกระบอกรีดน ้านมเวลารีดนม  
  3. วธีิการรีด 
     - เช็ดท าความสะอาดเตา้นมดว้ยผา้ชุบน ้ายาคลอรีน และเช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้แหง้ท่ี สะอาด   
     - ตรวจเช็คน ้านมดว้ยถว้ยตรวจน ้านม ถา้พบความผดิปกติใหท้ าการรักษา    
     - ตรวจน ้านมดว้ยน ้ายา ซี.เอม็.ที ถา้ผล +2 และ+3 ใหท้ าการรักษาทนัที    
     - สวมหวัรีดภายใน 1 นาทีหลงัจากเตรียมเตา้นม   
     - เม่ือน ้านมหมดเตา้หรือไม่ไหลใหป้ลดหวัรีดออกทนัที นอกจากบางตวัท่ีคุน้เคยกบัการนวดเตา้ให ้
                  นวดเตา้จนน ้านมเหลือนอ้ยจึงปลด  
     - จุ่มนา้ยาฆ่าเช้ือโรคหลงัรีดเพื่อป้ องกนัเช้ือโรคเขา้สู่เตา้นม  
     - ปล่อยใหโ้คกินอาหารหลงัรีดอยา่งนอ้ย 30 นาทีเพื่อใหรู้หวันมปิด ป้องกนัเช้ือโรคเขา้สู่หวันม   

  4. การลา้งท าความสะอาดเคร่ืองรีด  
      เม่ือรีดนมเสร็จแลว้จะตอ้งลา้งท าความสะอาดทุกส่วนโดยทนัที เคร่ืองรีดแบบถงั เด่ียวใหล้า้งท าความ
สะอาดดว้ยแปรงท่ีอ่อนนุ่มไม่ท าใหเ้กิดรอยต่ออุปกรณ์รีดนมต่างๆ ดว้ยนา้ยาส าหรับลา้งท าความสะอาด เม่ือลา้ง
ท าความสะอาดดีแลว้ก็น าไปเก็บไวใ้นท่ีสะอาด ส าหรับเคร่ือง รีดแบบ pipeline ลา้งเฉพาะสายดา้นนอกของสาย
ลม สายนม ส่วนหวัรีดเคร่ืองจะลา้งใหอ้ตัโนมติั   
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      นอกจากน้ีอุปกรณ์ท่ีเป็นยางจะตอ้งถอดมาแช่น ้ าโซดาไฟเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อขจดัคราบตะกอน
ต่างๆ ออกให้หมดและเปล่ียนช้ินส่วนเม่ือหมดอายุการใชง้านหรือมีการช ารุด น ้ าคลอรีนมีคุณสมบติัในการฆ่า
เช้ือโรคไดดี้ และมีราคาถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัน ้ายา ฆ่าเช้ือโรคประเภทอ่ืน ๆ  

      ประโยชน์ของน ้าคลอรีนใชใ้นการฆ่าเช้ือโรคในกรณีดงัต่อไปน้ี  
       1. ลา้งอุปกรณ์ท่ีตอ้งสัมผสักบันา้นม เช่นถงัรีดนม ถงัใส่นม  
        2. เช็ดท าความสะอาดเตา้นมก่อนและหลงัการรีดนม  
       3. ลา้งพื้นคอกในกรณีทีนา้นมจากเตา้ท่ีเป็นโรคเตา้นมอกัเสบหยดลงบนพื้นคอก  

     การใชน้ ้าคลอรีน  
          3.1 ใชจุ่้มหวัรีด ใชค้ลอรีนประมาณ 20 ซีซี ต่อน ้า 10 ลิตร  
          3.2. ใชจุ่้มผา้เช็ดเตา้ ใชค้ลอรีนประมาณ 15 ซีซี ต่อนา้ 10 ลิตร  

     การลา้งอุปกรณ์รีดนม  
       อุปกรณ์รีดนม ไดแ้ก่ ถงัรีดนมเดียว ถงัใส่นม เคร่ืองรีดนม และภาชนะอ่ืน ๆ ท่ี สัมผสักบันา้นม   การ
ช าระลา้ง แบ่งเป็น 2 อยา่ง  
         1. การช าระลา้งเป็นประจ าวนั เป็นการช าระลา้งคราบไขมนัในน ้ านมท่ีติดอยูต่าม ภาชนะมกัจะลา้ง
ดว้ยน ้ายาช าระลา้งมีขั้นตอน ดงัน้ี  
             1) หลงัจากใชอุ้ปกรณ์รีดนมแลว้ ใหล้า้งน ้าทนัทีไม่ควรปล่อยทิ้งไวจ้นแหง้กรัง เพราะจะท าให ้ 
                         ลา้งออกยาก      
             2) ลา้งดว้ยน ้ายาช าระลา้ง เช่น น ้ายาลา้งจานหรือน ้ายาลา้งถงันม เป็นตน้  
             3) ขดัดว้ยแปรงน่ิมๆ ไม่ควรใชฝ้อยขดัหมอ้หรือสก็อตไบรท ์เพราะจะท าใหเ้กิดรอยขีดข่วนข้ึนท่ี 
                         ผวิของภาชนะ ซ่ึงในระยะยาวจะท าใหเ้กิดเช้ือโรคสะสมไดง่้าย  
             4) ลา้งดว้ยน ้าสะอาด   
             5) ลา้งดว้ยน ้าสะอาดท่ีเจือน ้ายาคลอรีน 
            6)  ผึ่งใหแ้หง้ในท่ีสะอาดและถ่ายเทอากาศไดดี้   
         2. การช าระลา้งเป็นประจ าทุก 10 วนั เป็นการช าระล้างคราบหินปูน คราบตะกอนน ้ านมทีติดอยู่
ตามภาชนะ มกัจะลา้งดว้ยน ้ ากรด การช าระลา้งเป็นประจ าวนั การช าระลา้งเป็นประจ าทุก 10 วนั มีขั้นตอน
ดงัน้ี  
             1)  น าอุปกรณ์ต่าง ๆ ลา้งน ้าใหส้ะอาดเสียก่อน   
             2) ลา้งดว้ยน ้ากรด เช่น กรดไนตริก  
             3)  ขนัตอนเหมือนการช าระลา้งเป็นประจ าตั้งแต่ขอ้ 3 ถึง ขอ้ 6  
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     ขอ้ควรระวงั  
         1. การลา้งดว้ยโซดาไฟ น ้ากรด ใหใ้ส่ถุงมือ  
         2. หากโซดาไปหรือน ้ากรดถูกผวิหนงั เขา้ตา ใหรี้บลา้งดว้ยน ้าสะอาดทนัที    
          3. ควรอยูเ่หนือลมเพื่อกนัการสูดไอระเหยของน ้ากรดหรือน ้าด่าง    
          4. การผสมน ้ากรด ใหเ้อาน ้าใส่ถงัไวแ้ลว้รินน ้ากรดลงในถงัใส่น ้าอยา่รินน ้าลง ในน ้ากรดเพราะจะ  
                      เกิดอนัตรายได ้ 
 

3.4 สุขลกัษณะในการผลติน า้นม   
       เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่ น ้านมเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์และเป็นอาหารธรรมชาติท่ี เกือบสมบูรณ์ท่ีสุด
ของมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลาย จึงเป็นอาหารท่ีดีส าหรับจุลินทรียด์ว้ย น ้ านมจึงบูดเสียง่าย จุลินทรียจ์ะท าใหน้ ้ านม
เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี ทางดา้น กายภาพ และยงัขบัถ่ายของเสียไวใ้นน ้ านม น ้านมจึงเสียไดง่้าย จุลินทรียมี์
อยูท่ ัว่ไป ดงันั้นการปฏิบติัต่อน ้ านมหากไม่ถูกตอ้งตามวิธีการ เช่น การรีดนม การขนส่ง ฯลฯ ยอ่ม ท าให้น ้ านม
เสียหรือเปล่ียนสภาพไดง่้าย ดงันั้นการปฏิบติัต่อน ้านมจึงนบัไดว้า่เป็นเร่ือง ส าคญัอยา่งยิง่ต่อผูเ้ล้ียงโคนม ผูผ้ลิต
น ้านม และผูบ้ริโภค  
      1. การปฏิบติัต่อน ้ านมขณะอยูใ่นฟาร์ม ก่อนอ่ืนตอ้งเขา้ใจก่อนวา่น ้ านมท่ีอยูใ่น เตา้นมของโคนมท่ีมี
สุขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคติดต่อ เช่น วณัโรค บรูเซลโลซีส หรือ โรคอ่ืนๆ เป็ นน ้ านมท่ีสะอาดท่ีสุด แต่เม่ือ
เร่ิมการรีดนมตอ้งมีการสัมผสักบัส่ิงต่างๆ หลายอยา่ง เช่น มือผูรี้ด ภาชนะท่ีใชรี้ด ถงัเก็บนม เป็นตน้ โอกาสท่ีจะ
ท าให้น ้ านม สกปรกก็ย่อมมีมากข้ึน การปฏิบติัต่อน ้ านมภายในฟาร์มตั้งแต่เร่ิมแรกให้ถูกตอ้ง ก็จะ ช่วยให้
คุณภาพของน ้านมดิบอยูใ่นสภาพดี ซ่ึงมีขอ้ระมดัระวงัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี   
      1.1 ผูรี้ดนม ผูรี้ดนมตอ้งคอยรักษาความสะอาดเน้ือตวัในขณะรีดนม ก่อนรีดนม ควรลา้งมือและแขน
ใหส้ะอาดดว้ยสบู่และน ้า ถา้ขณะรีดนมเป้ือนก็ใหท้  าความสะอาด ก่อนทุกคร้ัง  
      1.2 ภาชนะท่ีรีดนม ไดแ้ก่ เคร่ืองรีดนม ถงันม หรือกระป๋อง ควรเป็นโลหะท่ีไม่เป็นสนิม อะลูมิเนียม 
หรือโลหะอ่ืนท่ีเคลือบดีบุก ไม่มีรอยตะเขบ็ภายในส่วนท่ีสัมผสักบั น ้านม ง่ายต่อการลา้งท าความสะอาด มีฝาปิด
เพื่อกนัฝุ่ นละอองลงไปในน ้ านม ภาชนะท่ี ท าดว้ยสังกะสี เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง ซ่ึงไม่ไดเ้คลือบดีบุก เม่ือ
บรรจุนมลงใน ภาชนะเหล่าน้ี น ้ านมจะมีกล่ินและรสผิดปกติไปจากเดิม ไม่สามารถน าไปผลิตหรือ บริโภคได ้
ดงันั้น จึงควรหลีกเล่ียงภาชนะท่ีท าดว้ยโลหะดงักล่าว ภาชนะใส่นม ควรลา้งใหส้ะอาดดว้ยน ้ าสบู่และน ้ าสะอาด
แลว้ลา้งดว้ยน ้ าคลอรีน ซ่ึงมีความเขม้ขน้ 200 - 250 พีพีเอ็ม. หรือลา้งดว้ยน ้ ากรดหรือน ้ าด่างเป็นคร้ังคราว และ 
ตอ้งใชน้ ้าสะอาดลา้งน ้ ายาออกอีกคร้ัง แลว้น าไปผึ่งใหแ้ห้ง อุปกรณ์ท่ีสัมผสักบัน่นม หรือภาชนะท่ีใส่นมตอ้งท า
ความสะอาดทนัทีหลงัจาก ใช้เสร็จแล้วทุกคร้ัง อย่างทิ้งไวแ้ลว้ค่อยมาท าความสะอาดทีหลงั เพราะจะท าให้ 
เช้ือจุลินทรียเ์พิม่จ  านวน ความสะอาดยากข้ึนในภายหลงั และเพื่อเป็นการสร้างนิสัยให ้รักความสะอาด  
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      1.3 น ้ าสะอาด การผลิตนมท่ีมีคุณภาพสูงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งไดน้ ้ าท่ีสะอาด ไวใ้ช้ล้างเคร่ืองมือ
ต่างๆท่ีใชรี้ดนมตวัโค และคอกรีดนม การใชน้ ้าควรจะเป็นน ้าท่ีปลอดจากแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดโรคต่างๆ 
ถา้เป็นบ่อหรือท่อน ้ าควรจะแยกอยูห่่าง จากบ่อน ้ าโสโครกและส้วม ทางฟาร์มใช้น ้ าใตดิ้น ผา่นการตกตะกอน 
และผา่นกรอง ก่อนท่ีจะน ามาใช ้        
      1.4 โรงรีดหรือคอกรีดนม ควรจะก่อสร้างอยา่งง่ายๆ และสะดวกในการรักษา ความสะอาด ไม่อบัทึบ 
มีลมพดัผ่าน ท าให้แม่โครู้สึกสบาย ในคอกควรลาดด้วยซีเมนต์ หรือคอนกรีต เพื่อให้ง่ายในการรักษาความ
สะอาดและควรท าความสะอาดพื่นทุกคร้ัง ก่อนรีดนมทางฟาร์มมีผนงักั้นปิดทั้ง 2 ดา้น แต่จะติดตั้งพดัลมเพื่อให้
โครู้สึกสบายขณะรีดนม          
      1.5  สุขภาพของแม่โค แม่โคเป็นผูผ้ลิตน ้ านมดงันั้นสุขภาพแม่โคจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ท่ีผูเ้ล้ียงหรือผูรี้ด
ตอ้งหมัน่สังเกตดูทุกคร้ังก่อนรีดนมและตอ้งมีการตรวจสุขภาพของแม่โคอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งวณัโรค
และบรูเซลโลซีส นอกจากน้ีควรระมดัระวงั เก่ียวกบัโรคเตา้นมอกัเสบ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้น ้ านมท่ี รีดไดมี้
คุณภาพต ่าลงและเสียไดเ้ร็วข้ึน โคนมท่ีผูรี้ดพบว่าเป็นโรคเตา้นมอกัเสบควรรีดนมเป็นตวัสุดทา้ย และถา้เป็น 
เฉพาะเตา้ก็ควรจะรีดนมเฉพาะเตา้ท่ีเป็นโรคเป็นเตา้สุดทา้ย และไม่ควรน านมนั้นมา บริโภคหรือส่งเขา้โรงงาน         
      1.6  เตา้นมและตวัแม่โค จ าเป็นท่ีตอ้งลา้งใหส้ะอาดดว้ยน ้าท่ีสะอาด แปรงขนโค ลา้งพวกฝุ่ นละอองข้ี
โคท่ีติดอยูใ่ห้สะอาด การอาบน ้ าโคจ าเป็นส าหรับประเทศร้อนอยา่ง บา้นเรา จะท าให้แม่โครู้สึกสบายสามารถ
กินอาหาร และปล่อยน ้ า นมไดม้ากกวา่ปกติ เตา้นมควรจะไดรั้บการเอาใจใส่ในดา้นความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น 
หมัน่ตดัขนบริเวณเตา้ นม ถา้ยาวทุกคร้ังท่ีรีดนม ควรใชผ้า้สะอาดชุบน ้ าคลอรีนเช็ดรอบ ๆเตา้นมให้ทัว่ก่อนรีด 
นม ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ให้แม่โคเกิดความรู้สึกอยากปล่อยน ้ านมและต่อมสร้างน ้ านมก็จะ ผลิตน ้ านมไดม้ากข้ึน 
เวลารีดนมคร้ังแรกในแต่ละคร้ัง ควรจะรีดนมท่ีคา้งเตา้ทิ้งเสียก่อน ประมาณ 2-3 คร้ัง ทั้งน้ี เพราะน ้ านมท่ีคา้งอยู่
ตรงปลายหวันมมกัมีจุลินทรียอ์ยูสู่ง ถา้รีด ทิ้งเสียก่อนจะท าใหน้ ้านมสะอาดข้ึน           
      1.7  ปลอดจากบุคคลภายนอกและสัตวม์ารบกวน เช่น หมู หมา ไก่ ฯลฯ เพราะ อาจเป็นการแพร่เช้ือ
โรคมาสู่นมและแม่โคได ้ควรใหอ้ยูพ่น้จากคอกรีดนม 

   
 2. การปฏิบติัต่อน ้านมภายหลงัการรีดนมเสร็จเรียบร้อย (การขนส่งน ้ านมดิบไป จ าหน่าย) น ้านมท่ีรีดจาก
แม่โคใหม่ๆ อุณหภูมิประมาณ 35 - 37 องศาเซลเซียส และหาก ปล่อยน ้ านมท่ีรีดออกมาอยู่ในอุณหภูมิน้ีนาน
ประมาณ 3 ชัว่โมง น ้านมจะเร่ิมเสีย ดงันั้น น ้านมท่ีรีดไวไ้ดต้อ้งรีบด าเนินการดงัต่อไปน่ี           
      2.1  ส่งนมไปยงัศูนยร์วมน ้ านมดิบหรือสหกรณ์ฯให้เร็วท่ีสุด เพราะ จุลินทรียใ์นน ้ านมสามารถเพิ่ม
จ านวนไดอ้ยา่งรวดเร็วภายใตอุ้ณหภูมิปกติ และไม่ควรวางตากแดด    
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      2.2  การบรรจุนมลงในถงันมควรใส่ให้เต็มถงั เพื่อป้องกนัการเขยา่ซ่ึงจะ ท าใหแ้บคทีเรียเจริญเติบโต
ไดอ้ย่างรวดเร็ว และจะท าให้ไขมนัจบัตวัเป็นกอ้นไดเ้ร็วข้ึน จนมีลกัษณะคลา้ยเม็ดเนย การขนส่งนม ตอ้งท า
โดยเร็วเพราะยิง่ชา้จะท าใหน้มมีโอกาส เสียหรืออายสุั้นหรือคุณภาพต ่าลง ท าให้ราคาน ้ านมดิบลดลง การขบัรถ
ส่งนมควรจะขบัดว้ยความเร็วสม่าเสมอควรขบัอย่างระมดัระวงัให้น ้ านมในถงัเขย่าน้อยท่ีสุด หลงัจากส่งนม
เสร็จแลว้ควรลา้งถงัส่งนมทนัที เพื่อป้องกนัการเกิดคราบฝังแน่นและจะเป็นการเพิ่มจุลินทรียใ์นน ้านมดว้ย  
 
3.5 การดูแลสุขภาพและการป้องกนัโรคโคนม        
      ผูเ้ล้ียงโคนมควรหมัน่สังเกตพฤติกรรมหรืออาการท่ีโคแสดงออกมาให้เห็นอยา่งสม ่าเสมอ หากพบวา่
แม่โคเร่ิมมีอาการท่ีผิดแปลกไปจากเดิม เช่น เซ้ืองซึม กินอาหารไดน้้อยลงมากหรือไม่กินอาหาร นอนบ่อย ฯ 
อาการเหล่าน้ีเป็นลกัษณะท่ีตอ้งติดตาม อาการต่อไปอีกระยะหน่ึง หากอาการของโคเป็นมากข้ึนต่อเน่ืองควรรีบ
แกไ้ขหรือปรึกษากบัสัตวแพทย ์        
      การป้องกนัโรคโคนม มีขอ้แนะน าในการปฏิบติัโดยทัว่ไปดงัน้ี       
        1. เล้ียงแต่โคท่ีแขง็แรงสมบูรณ์และปลอดจากโรค ไม่ควรเล้ียงโคท่ีอ่อนแอ โคท่ีเป็นโรคเร้ือรังรักษา
ไม่หายขาด โรคทางกรรมพนัธ์ุ เช่น โรคไส้เล่ือน, โรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคแทง้ติดต่อหรือวณัโรค เป็นตน้          
         2. ให้อาหารท่ีมีคุณภาพและมีจ านวเพียงพอ ควรเลือกซ้ืออาหารจากแหล่งท่ี เช่ือถือได ้และระวงั
อาหารท่ีเป็นพิษ เช่น มีเช้ือรา พืชท่ีพน่ยาฆ่าแมลง เป็น ตน้ ถา้ให้อาหารท่ีไม่ถูกตอ้งเพียงพอหรือให้อาหารเส่ือม
คุณภาพหรือมีส่ิง ปลอมปน อาจท าใหโ้คเป็นโรคขาดอาหาร รวมทั้งท าใหอ่้อนแอ เกิดโรค อ่ืน ๆไดง่้ายข้ึน      
        3. จดัการเล้ียงดูและป้องกนัโรคติดต่อร้ายแรงใหเ้หมาะสม ไดแ้ก่   

           3.1 คอกคลอดและคอกลูกโค ควรไดรั้บการท าความสะอาด  และใชย้าฆ่าเช้ือพน่ หรือราดทิ้งไว ้
                         2 - 3 อาทิตยก่์อนน าแม่โคเขา้คลอด    
           3.2 ลูกโคท่ีเกิดใหม่ตอ้งลว้งเอาเยือ่เมือกท่ีอยูใ่นจมูกปากออกใหห้มด เช็ดตวั ลูกโคใหแ้หง้  
           3.3 สายสะดือลูกโคท่ีเกิดใหม่ตอ้งใส่ทิงเจอร์ไอโอดีนให้โชกและใส่ยากนั แมลงวนัวางไข่ทุกวนั  

                            จนกวา่สายสะดือจะแหง้    
           3.4 ใหลู้กโคกินนมน ้าเหลืองโดยเร็ว  
           3.5 ท าความสะอาดคอกลูกโค    
           3.6 ควรเล้ียงลูกโคในคอกเด่ียวเฉพาะตวั 
           3.7 เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เช่น ถงันมท่ีใชเ้ล้ียงลูกโคไม่ควรปะปนกนั    

           3.8 ลูกโคตอ้งตวัแหง้เสมอ วสัดุท่ีใชร้องนอนตอ้งเปล่ียนทุกวนั   
            3.9 แยกลูกโคท่ีอายตุ่างกนัใหอ้ยูห่่างกนั  
           3.10 ถ่ายพยาธิเม่ือลูกโคอาย ุ3 เดือน และถ่ายซ ้ าอีกปี ละ 1-2 คร้ั ง หรือตามความเหมาะสม    
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            3.11 การฉีดวคัซีนท่ีส าคญัในโคนม มีขอ้แนะน าใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
    - ลูกโคอาย ุ3 เดือน (ไม่เกิน 8 เดือน) ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคแทง้ติดต่อ (Brucellosis) คร้ังเดียว    
                 - ลูกโคอาย ุ4 เดือน ฉีดวคัซีนป้องกนัโรดปากและเทา้เป่ือยและโรคคอบวม 
                           (เฮโมรายกิเซฟติซีเมีย)        
    - โคท่ีโตแลว้อาย ุ1 ปี ข้ึนไป ใหจ้ดัโปรแกรมฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือยทุกปี ๆ  
                            ละ 2-3 คร้ัง ส าหรับโรคคอบวมใหฉี้ควคัซีนทุกปี ๆ ละ 2 คร้ั ง    
    - พน่หรืออายน ้ายาฆ่าเช้ือเห็บทุก 15 วนั หรือตามความเหมาะสม     
    - การตรวจโรคประจ าปี  

      แม่โคท่ีเร่ิมให้น ้ านมแลว้หรือแม่โคท่ีมีอายุตั้งแต่ 2 ปี ข้ึนไป ควรไดรั้บการตรวจ โรคแทง้ติดต่อและ
วณัโรค เป็นประจ าทุกปี ๆละคร้ัง เพื่อควบคุมป้องกนัโรคอาจติดต่อ ไปยงัคนได ้และเพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่
ในอาชีพเล้ียงโคนมและผลผลิตน ้านมท่ีดี ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคน ้านม         
      กรณีตรวจพบโรคดงักล่าวในโคนม ควรคดัแยกออกจากฝูงเพื่อส่งโรงฆ่า ไม่ควร จ าหน่ายต่อไปยงั
ฟาร์มแห่งอ่ืน เพราะจะเป็นการแพร่กระจายโรคออกไปมากข้ึน และท าให้การควบคุมและการก าจดัโรคไม่ได้
ผลดี    
      การให้ความรู้ในการดูแลและการปฐมพยาบาลสัตวเ์บ้ืองตน้ รวมถึงสามารถ สังเกตสัตวเ์ล้ียงว่ามี
สุขภาพสมบูรณ์หรือมีความผดิปกติท่ีจ าเป็นตอ้งตรวจ เพือ่รักษา รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
ตารางที ่3 เปรียบเทยีบโคนมสุขภาพสมบูรณ์กบัโคนมทีม่ีความผดิปกติ   

โคนมสุขภาพสมบูรณ์ โคนมท่ีมีความผิดปกติ 
1) จะอยูร่วมฝงูกนั 
2) วางกีบอยา่งสม่าเสมอ  
3) สนใจส่ิงแวดลอ้ม 
4) ตาเป็นประกายสดใส 
5)  ขนเรียบเป็นเงางาม 
6)  หนงัสั่นไล่แมลง  
7)  ไม่พบบาดแผลใด ๆ  
8)  มีการเค้ียวเอ้ือง  
9)  มีเยือ่เมือกสีชมพูเร่ือ ๆ  
10)  จมูกช้ืนมีเหง่ือเล็กนอ้ย 
11) อุจจาระเหลวเล็กนอ้ยไม่มีมูกเลือดปน  
12)  ร่างกายสะอาด    

1) มกัจะแยกฝงูอยูต่่างหาก 
2) วางกีบไม่สม่าเสมอหรือเดินกะเผลก  
3) ไม่สนใจส่ิงแวดลอ้ม 
4) ตาไม่เป็นประกายสดใส 
5) ขนยุง่เหยงิหยาบกระดา้ง 
6) หนงัไม่สั่นไล่แมลง  
7) อาจมีบาดแผลตามร่างกาย 
8) ไม่มีการเค้ียวเอ้ือง 
9) เยือ่เมือกสีแดงหรือซีด  
10) จมูกแหง้อาจพบน ้ามูกขน้เหนียว 
11) อุจจาระเหลวเป็นน ้าหรือเป็นกอ้นแขง็มี เลือดปน 
12) ร่างกายสกปรกมีส่ิงขบัถ่ายเปรอะเป้ือน 
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3.6 การใช้ยาในโคนม   
      การใชย้าในการรักษาโรคเป็ นส่ิงจ าเป็น และยาแต่ละชนิดมีขอ้บ่งใชแ้ละมีขอ้ ควรระวงัต่างๆ ยาจึงให้
ทั้งคุณและโทษ เกษตรกรสามารถใหย้าแก่โคนมของตนเองได ้โดยมีหลกัการดงัน้ี 
        1. อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของสัตวแพทย ์     
        2. ควรอ่านฉลากยาใหล้ะเอียดก่อนใชย้าโดยศึกษาคุณภาพของยาวธีิใช ้พิษของยาและแนวทางแกไ้ข 
                      วนัหมดอายขุองยา ฯ  
        3.ใหย้าในขนาดท่ีถูกตอ้งและครบจ านวนไม่หกหล่นในระหวา่งการให้   
        4.ใหย้าถูกทาง เช่น ฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ ใหท้างปาก ทาภายนอก ฉีดเขา้เตา้นม เป็นตน้  
        5. ความสะอาดทุกขั้นตอนเป็นส่ิงส าคญั เขม็และกระบอกฉีดยาตอ้งสะอาด ปราศจากเช้ือโรค ถา้ไม่ 
                      สะอาดจะท าใหโ้คเกิดฝีตรงบริเวณท่ีฉีดยาหรือวคัซีน  
        6. การใหย้าหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั อาจเกิดผลเสียถา้ฤทธ์ิ ยาไม่สอดคลอ้งกนั 
        7. การใชย้าไม่ถูกตอ้งอาจท าใหเ้กิดการด้ือยาข้ึนได ้  
        8. ทุกคร้ังท่ีใหย้าควรถามสัตวแพทยว์า่ตอ้งงดส่งนมหรือไม่เพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

        9. ในระหวา่งปฏิบติังานเก่ียวกบัการใชย้า หา้มเกษตรกรด่ืม กินอาหาร หรือสูบ บุหร่ีเด็ดขาด เพราะ  
                    อาจไดรั้บสารท่ีเป็นพิษเขา้ไป  

        10. มีการบนัทึกการใชย้าโดยละเอียดทุกคร้ังเพื่อเป็นขอ้มูลประจ าตวัสัตว ์ 
 
3.7 การเป็นสัดและการสังเกตการเป็นสัดในโคตัวเมีย      
      การเป็นสัดคือการท่ีสัตวต์วัเมียยอมใหผ้สมพนัธ์ุ พร้อม ๆกบัจะมีการตกไข่ เกิดข้ึน(โคนมลูกผสม
ส่วนมากจะมีอายเุขา้สู่วยัหนุ่มสาวประมาณ 1 - 2 ปี โดยเฉล่ีย) โคเป็นสัดก็หมายถึงโคท่ีเร่ิมจะเป็นสาวแลว้
พร้อมท่ีจะไดรั้บการผสมพนัธ์ุโดยวธีิใดวธีิหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นการผสมเทียมหรือ ผสมแบบธรรมชาติก็ได ้การ
เป็นสัดของโคแต่ละรอบ จะห่างกนัประมาณ 21 วนั เจา้ของสัตวอ์าจสังเกตหรือพบเห็นอาการของโคท่ีเป็นสัด
จากอาการอยา่งใด อยา่งหน่ึงหรืออาจแสดงออกมาพร้อมๆกนัใหเ้ห็นไดด้งัน้ี  
        1. ส่งเสียงร้องท่ีผดิปกติ  
        2. เคร่ืองเพศบวมแดง  ปัสสาวะถ่ี 
        3. มีน ้าเมือกใสและเหนียวไหลออกมาจากช่องคลอด หรือเลอะบริเวณกน้ 
        4. ไม่สนใจอาหารหรือกินอาหารนอ้ยทั้งอาหารขน้และหญา้  
        5. ถา้แม่โคท่ีก าลงัใหน้มจะพบวา่น ้านมลดลง  

        6. ข้ึนข่ีตวัอ่ืน หรือยอมใหต้วัอ่ืนข่ี 
        7. สังเกตท่ีดวงตา จะเป็นม่านตาเบิกกวา้งบ่อยคร้ังกวา่ปกติส่อใหเ้ห็นการต่ืนตวั และต่ืนเตน้ง่าย    
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3.8 การผสมเทยีม       
      การผสมเทียม หมายถึง การรีดน ้ าเช้ือจากสัตวพ์่อพนัธ์ุแลว้น าไปฉีดเขา้ในอวยัวะ ของตวัเมียเม่ือสัตว์
ตวัเมียนั้นแสดงอาการของการเป็นสัดแลว้ท าให้เกิดการตั้งทอ้งแลว้ คลอดออกมาตามปกติ ซ่ึงในปัจจุบนัการ
ผสมเทียมเป็นวธีิท่ีนิยมใชใ้นโคนมมากกวา่การใชพ้อ่พนัธ์ุผสม 
        1.ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม โคตวัเมียท่ีแสดงอาการเป็นสัด ควรจะไดรั้บการผสมเทียม 
ในระยะเวลาช่วงกลาง ของการเป็นสัดหรือใกล้ระยะท่ีจะหมดการเป็นสัด (อาจจะหมดการเป็นสัดไปแล้ว 
ประมาณ 6 ชัว่โมงก็ได ้หรือเม่ือโคตวัเมียตวันั้นยืนน่ิงให้ตวัอ่ืนข้ึนข่ีซ่ึงใช้เป็นหลกัใน การผสมพนัธ์ุ) โดยทัว่ๆ 
ไปโคตวัเมียจะมีระยะการเป็นสัดประมาณ 18 ชัว่โมง แลว้ต่อมาอีก 14 ชัว่โมง จึงจะมีไข่ตกเพื่อรอรับการผสม
พนัธ์ุกับน ้ าเช้ือพ่อโค ช่วงระยะเวลา ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการผสมคือ ระยะก่อนท่ีไข่จะตกเล็กน้อย 
โดยทัว่ไปเจา้ของสัตว  ์อาจจะพบเม่ือใกลถึ้งตอนปลายของการเป็นสัดแลว้ ดงันั้น เพื่อให้ไดผ้ลในการปฏิบติั 
อาจแนะน าพอเป็นแนวทางในการปฏิบติั คือ ถา้เห็นโคเป็นสัดตอนเชา้ก็ควรจะผสมอยา่งชา้ตอนบ่ายวนัเดียวกนั 
และถา้เห็นโคเป็นสัดตอนบ่ายหรือเยน็ก็ควรจะผสมอยา่งชา้เชา้วนัรุ่งข้ึน 

 เวลาท่ีจะผสม นาทีทองส าหรับท่ีใชผ้สมพนัธ์ุ 
 เร็วไป ไม่ดีนกั เวลาท่ีเหมาะท่ีสุด ไม่ดีนกั ชา้ไป 
ชัว่โมงท่ี            0                         6                     9                          18                  24                  28 
            
      
ตารางที ่4  แสดงลกัษณะอาการของโคนมเป็นสัด 

 

ก่อนเป็นสัด 
(6 -10 ขั่วโมง 

ระยะเป็นสัด  
18 ช่ัวโมง 

หลงัการเป็นสัด  
10 ช่ัวโมง 

หมดการเป็น
สัด  

6 - 10 ช่ัวโมง 
1.ชอบดมกน้ตวัอ่ืน 
2. เร่ิมไล่ข่ีตวัอ่ืน 
3. เคร่ืองเพศเยิม้
เปียกมีสีแดงและ
ค่อนขา้งบวม 

1. ยืน่น่ิงใหต้วัอ่ืนข่ี    ข้ึนข่ีตวัอ่ืน 
2. ต่ืนตกใจง่าย     ร้องบ่อย ๆ 
3.ไม่ค่อยกินหญา้ กินอาหาร ถา้เป็นโคท่ีให้
นม น ้านมจะลดจากปกติ 
4. เคร่ืองเพศบวมเยิม้และมีสีแดง 
5.มีเมือกขน้ใสเร่ิมไหลออกมาทางชิองคลอด 
6.ม่านตามกัจะขยายกวา้ง 

1. เร่ิมไม่ยอมให้
ตวัอ่ืนข้ึนข่ี 
2. มีน ้าเมือกขน้
ใสไหลยดืออกมา
ทางช่องคลอด 

ไข่เม่ือตมาแลว้
จะมีอายอุยูไ่ด้
ประมาณ 
 6 - 10 ชัว่โมง 

เร่ิมเป็นสดั ไข่ตก 
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ช่วงเวลาท่ีเหมาะกบัการผสมเทียมค่ามาตรฐานหลงัคลอด 24 – 40 วนั เป็นสัดคร้ังแรก 
- หลงัคลอด 45 – 60 ผสม 
- ระยะห่างระหวา่งลูก 2 ตวั =340 – 360 วนั 

 
3.9 การจัดการเพ่ือให้การผสมเทยีมได้ผล  
      การท่ีจะท าให้แม่โคผสมติด ตั้งทอ้งมีลูกสม่าเสมอทุกๆ ปี นั้น เจา้ของหรือผูเ้ล้ียง โคนมจะตอ้งวาง
แผนการผสมให้ถูกตอ้ง ถ้าปล่อยปละละเลยไปโดยไม่เอาใจใส่แล้ว ไม่นานจะเห็นว่าโคจะตั้งทอ้งห่างข้ึนๆ 
น ้ านมท่ีเคยได้สม่าเสมอก็จะลดลง เพราะไม่มีแม่โค คลอดลูกใหม่ โคท่ีไม่ทอ้งก็เสียค่าเล้ียงดูเปล่าๆ เป็นการ
กระทบกระเทือนรายไดโ้ดยตรง  
      1. การบนัทึกเก่ียวกบัการผสมพนัธ์ุ การบนัทึกการผสมพนัธ์ุเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ
ปรับปรุงพนัธ์ุโคนมให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้โดยหลงัจากเจา้หน้าท่ีท าการผสมเทียมเสร็จแลว้จะลงประวติั
และรายละเอียดในการ์ดผสมเทียม ซ่ึงในการ์ดดงักล่าวมีรายละเอียด ดงัน้ี  
         ก. วนัเกิด หรืออายขุองโคแต่ละตวั  
         ข. วนัท่ีโคเป็นสัดและวนัท่ีผสม  
         ค. พอ่พนัธ์ุท่ีใชผ้สมแต่ละคร้ัง  
         ง. วนัคลอดคร้ังสุดทา้ย  
         จ. การตั้งทอ้งและก าหนดคลอด       
 นอกจากน้ียงัมีการบนัทึกอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ซ่ึงควรจดบนัทึกไว ้ไดแ้ก่      
    -ก าหนดวนัเป็นสัดหลงัคลอด คือ ก าหนดระยะเวลาเพื่อเตือนความทรงจ าให้กบัเจา้ของฟาร์มจะได้
สังเกตอาการเป็นสัดของโค โดยนบัจากวนัคลอดคร้ังสุดทา้ย 21 วนั เป็นการก าหนดวนัเป็นสัดหลงัคลอดคร้ังท่ี 
1 แต่ในคร้ังน้ี เรายงัไม่ท าการผสม จากนั้น ค่อยสังเกตอาการแม่โควา่เป็นสัดจริงเม่ือไร ซ่ึงอาจตรงตามท่ีก าหนด
หรือคลาดเคล่ือน ได ้ก็นบัจากวนัท่ีเป็นสัดจริงถดัไป 21 วนั เป็นก าหนดวนัเป็นสัดหลงัคลอดคร้ังท่ี 2 ซ่ึง ในคร้ัง
นั้นเราสามารถท าการผสมได ้หรืออาจจะรอไปจนกระทัง่เป็นสัดคร้ังท่ี 3 จึงค่อยผสมก็ได ้       
    -ก าหนดวนัหยดุรีดนมก่อนท าการคลอด 2 เดือน เพื่อใหแ้ม่โคไดพ้กัและเตรียมตวัก่อนคลอด       
    -ก าหนดวนัเร่ิมหยุดรีดนม โดยก่อนท่ีจะหยดุรีดนมจะตอ้งมีวธีิการเตือนให้แม่โครู้ตวัก่อน เช่น การรีด
นมม้ือเวน้ม้ือ หรืออดอาหารขน้ อดหญา้ เป็นตน้ ซ่ึงจะใช้เวลาในการหยุดรีดนมนานเท่าใดนั้นข้ึนกบัความ
ช านาญและปริมาณน ้านม  
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        2. เอาใจใส่โคเป็นสัดและการจดัการให้ผสมการเอาใจใส่ให้รู้วา่โคเป็นสัดเป็นเร่ืองส าคญัยิ่งในการ
จดัการผสมโคนม โดยเฉพาะในการเล้ียงโคนมไม่ได้ปล่อยให้โคตวัผูคุ้มฝูงเหมือนโคงานหรือโคเน้ือ ดงันั้น
สาเหตุใหญ่ท่ีท าใหก้ารผสมติดต ่า นอกจากเป็นเพราะความผิดปกติจากตวัแม่โคแลว้ ก็เน่ืองมาจากการละเลยไม่
เอาใจใส่ดูวา่โคเป็นสัดนัน่เอง การท่ีจะทราบว่าโคเป็นสัดจะตอ้งใชห้ลาย ๆ วิธีประกอบกนั เช่น ตรวจดูบนัทึก 
เพื่อจะไดท้ราบวา่โคตวัไหนใกลถึ้งก าหนดเป็นสัดจะไดจ้บัตาดูอยา่งใกลชิ้ด หรือปล่อยโคตวัท่ีสงสัยให้ไปรวม
กบัโคตวัอ่ืนๆ เพื่อสังเกตอาการ บางคร้ังมีการตั้งรางวลัแก่ผูดู้แลท่ีจบัโคเป็นสัดไดเ้ป็นตน้ และเม่ือทราบว่าโค
เป็นสัดก็ตอ้งเป็นหนา้ท่ีของเจา้ของหรือ ผูดู้แลท่ีจะจดัการใหโ้คตวันั้นไดรั้บการผสมในเวลาท่ีสมควร        
      3. ผสมเม่ือถึงอายุท่ีพอเหมาะ โคสาวอาจเจริญเติบโตเต็มท่ี คือ เร่ิมเป็นสัดคร้ังแรกเม่ืออายุต่าง ๆ กนั 
สุดแลว้แต่สภาพการจดัการ การเล้ียงดู ตลอดจนลกัษณะประจ าตวัหรือประจ าพนัธ์ุของโคสาวตวั นั้น ๆ โคยโุรป
มกัเจริญเติบโตเร็วและเป็นสัดเม่ืออายุยงันอ้ย โคนมลูกผสมในประเทศ ไทยท่ีไดรั้บการเล้ียงดูดีจะแสดงอาการ
เป็นสัดเม่ืออายุประมาณปีเศษ การให้โคสาวคลอดลูกเร็วเท่าใดก็หมายถึงผลตอบแทนการเล้ียงดูเร็วข้ึนเท่านั้น 
แต่ถา้รีบผสมเม่ือโค สาวอายุยงันอ้ย โตยงัไม่เต็มท่ี ผลท่ีไดก้็คือโคตวันั้นจะแคระแกรนไม่โตเท่าท่ีควร นมท่ีได้
จะนอ้ยกวา่ท่ีควร เพราะโคสาวตอ้งใชอ้าหารส่วนหน่ึงท่ีกินเขา้ไปแบ่งไปเล้ียงลูกในทอ้งและสร้างน ้ านม ท าให้
อาหารส่วนท่ีน าไปเล้ียงร่างกายมีไม่เพียงพอ ดงันั้นในการผสมโคสาว ควรผสมเม่ืออายุพอเหมาะไม่เร็วหรือชา้
เกินไป ปกติควรถือเอาน ้ าหนกัมากกวา่จะถืออายุเป็นเกณฑ์ ส าหรับโคนมลูกผสมในประเทศไทย ควรมีขนาด
ไม่ต่ากวา่ 250 กก หรือมีอายไุม่ต่ากวา่ 18 เดือน   
 
ปัญหากบีโคนม          
       กีบเป็นเน้ือแข็งท่ีหุม้ส่วนปลายเทา้โคไวป้้องกนัอนัตรายจากภายนอกเสมือนคน สวมรองเทา้ กีบของ
ขาหลงัมีปัญหามากกวา่ขาหน้า กีบในของขาหลงัรับน ้ าหนกั ค่อนขา้งคงท่ี ส่วนกีบรับน ้ าหนกัแปรผนัมากและ
ถูกกระตุน้ตลอดเวลาท่ีสัตวเ์คล่ือนไหว เทา้ จึงเจริญงอกยาวกวา่และสูงกวา่กีบในเม่ือสัตวมี์อายุมากข้ึน และกีบ
ท่ีสูงกวา่น้ีจะตอ้ง รับน ้ าหนกัมากกวา่ โคจึงปรับท่ายืนเพื่อกระจายน ้ าหนกั โดยการบิดขอ้ขาหลงัเขา้หากนั  และ
ถ่างปลายเทา้ออก ส่วนขาหนา้ ปัญหามกัเกิดในกีบใน ซ่ึงรายท่ีผดิปกติมกจะยนืไขว ้ขาหนา้  
       ความผิดปกติของกีบท่ีมกัพบ ไดแ้ก่ กีบยาวกวา่ปกติ กีบสูง-หนาไม่เท่ากนั สัตวเ์ดินล าบากและยนืไม่
ทน กีบท่ีสูงรับน ้ าหนกัมานานๆ จะเกิดรอยช ้ าอนัเน่ืองมาจากการ กดของกระดูกเทา้ หากปล่อยทิ้งไวก้ารอกัเสบ
ลุกลามจะเกิดแผลเป็นหลุมได ้เกษตรกรควรแกไ้ขความผิดปกติเสียแต่เน่ินๆ โดยให้ผูช้  านาญมาท าการตดัแต่ง
กีบท่ีผดิรูปแบบ เสียก่อนท่ีโคจะแสดงอาการ  
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       ในฤดูฝน ถ้าเกษตรกรสังเกตเห็นกีบโคในฝูง เร่ิมมีลักษณะยุ่ยเป่ือยและเน้ือเยื่อกีบอกัเสบ ควร
ป้องกนัโรคกีบเน่าโดย  
        1. ลา้งเทา้โคใหส้ะอาดดว้ยน ้า 
        2. ให้โคเดินผ่านจุนสี 5 % หรือ ฟอร์มาลิน 5 % หรือฉีดพ่นท่ีกีบ วนัละ 2 คร้ังวนั เวน้วนั และถ้า
จ าเป็นใหท้ าซา้เช่นน้ีไดทุ้ก 2-3 สัปดาห์ จะท าใหกี้บแขง็ข้ึน และฆ่าเช้ือ  
        3. ถา้มีโคจ านวนมาก ควรก่ออ่างจุ่มเทา้โคถาวร 2 อ่างส าหรับใส่น ้ าลา้งเทา้และ สารละลายลึกอยา่ง
นอ้ย 20 เซนติเมตร ยาวอยา่งนอ้ย 1 เมตร จะสะดวกและประหยดักวา่  
        4. จุนสีมีฤทธ์ิ ฆ่าเช้ือและท าให้กีบแข็งข้ึน ถา้ใชม้ากเกินไป จะระคายเคืองเน้ือเยื่อ อ่อนบริเวณกีบ
และท าใหกี้บแตก และท าใหเ้กิดสารตกคา้งส่ิงแวดลอ้มได ้
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บทที ่4 
การคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ 

        
     การคดัเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ (Young Dairy Farmer) เกิดจากความร่วมมือของ กรมปศุสัตว์ 

ชมรมนมสร้างชาติ และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์อาหารนมไทย  เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และต่อเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบนั  มีการสร้างเครือข่าย และไดรั้บความร่วมมือมากข้ึน จากภาคเอกชน เช่น  สมาคมผูผ้ลิตนมพาส
เจอไรส์ สมาคมกลุ่มเกษตรกรผูร้วบรวมน ้ านมดิบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และสถาบนัการศึกษา เป็นตน้โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อสืบสานอาชีพการเล้ียงโค
นม ซ่ึงเกษตรกรส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ วา่เป็น“อาชีพพระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อคดัเลือก และสร้าง เกษตรกรรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่น
เดิมท่ีอายุมากข้ึน ๆ  ให้มีจิตส านึกในการสานต่ออาชีพพระราชทาน สืบสาน และคงไวซ่ึ้งอาชีพการเล้ียงโคนม 
อนัจะน าไปสู่การสืบทอดอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้การเล้ียงโคนมคงอยู ่การผลิตน ้ านมคุณภาพ จนถึงการพฒันา
ของอุตสาหกรรมโคนมในอนาคต จึงไดจ้ดัท าโครงการคดัเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ข้ึน 
4.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

     การแต่งตั้งคณะกรรมการ  
      1)  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการคดัเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ประกอบดว้ย อธิบดีกรมปศุสัตว ์
หรือรองอธิบดีท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นประธาน ชมรมนมสร้างชาติ (นมดี ทุกวยัด่ืมไดทุ้กวนั) เป็นรองประธาน 
นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์อาหารนมไทย  ผูอ้  านวยการองคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
นายกสมาตมผูผ้ลิตนมพาสเจอร์ไรซ์  นายกสมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร ประธานกลุ่มเกษตรกร 
ผูร้วบรวมน ้ านมดิบ ประธานเครือข่ายยุวเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย  ผูมี้ประสบการณ์ดา้นโคนมและ
ดา้นอุตสาหกรรมนมและผลิตภณัฑ ์  ผูแ้ทนสถาบนัการศึกษา  เป็นคณะกรรมการ ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมและ
พฒันาการปศุสัตว ์เป็นคณะกรรมการและเลขานุการนกัวิชาการกลุ่มพฒันาระบบฟาร์มโคนม เป็นคณะกรรมการและ
ผูช่้วยเลขานุการ 
        ก าหนดใหมี้อ านาจ หนา้ท่ี ก าหนดหลกัเกณฑ ์คุณสมบติั และแผนการด าเนินการคดัเลือกเกษตรกร
โคนมรุ่นใหม่ ก าหนดแนวทางและสนบัสนุน พฒันาเครือข่ายเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
คดัเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่   
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      2)  แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมและ
พฒันาการปศุสัตว ์เป็นประธาน ประธานเครือข่ายนมดี ทุกวยัด่ืมไดทุ้กวนั ผูแ้ทนสมาคมสัตวแพทยผ์ูค้วบคุม
ฟาร์มสัตว ์ ผูแ้ทนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย  ผูแ้ทนสถาบนัการศึกษาเป็นคณะกรรมการ หวัหนา้กลุ่ม
วจิยัและพฒันาระบบฟาร์ม(โคนม) เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ 
        ก าหนดให้อ านาจหนา้ท่ี  ก าหนดประเภทและรางวลัการคดัเลือก พิจารณาตดัสินการคดัเลือก และ
รายงานผลการคดัเลือกใหค้ณะกรรมการอ านวยการคดัเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ทราบ 

     3)  แต่งตั้งคณะท างานคดัเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่  ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่งเสริมโคนม 
เป็นประธาน  ผูแ้ทนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย  ผูท้รวคุณวุฒิหรือผูมี้ประสบการณ์ดา้นโคนม และดา้น
อุตสาหกรรมนมและผลิตภณัฑน์ม หวัหนา้กลุ่มวจิยัและพฒันาระบบฟาร์มโคนม เป็น๕ระท างานและเลขานุการ 
นกัวชิาการกลุ่มวจิยัและพฒันาระบบฟาร์มโคนม เป็นคณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 
        ก าหนดให้อ านาจหน้าท่ี  เก็บขอ้มูลเชิงลึกพร้อมภาพประกอบสรุป และให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงกบั
คณะกรรมการคดัเลือก ตดัสิน   และสนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของฟาร์มท่ีไดรั้บรางวลั รวบรวมขอ้มูล
จดัเป็นท าเนียบ 
 
      การประชาสัมพนัธ์   

      จดัท า Infographic เพื่อประชาสัมพนัธ์หลกัเกณฑ์การสมคัรรับการคดัเลือก ผ่านทางส านกังานปศุ
สัตวเ์ขต และจงัหวดัท่ีมีการเล้ียงโคนม  รวมทั้ง ผา่นช่องทางส่ือสาร 

       1.หนังสือราชการแจ้งแผนปฏิบติัการโครงการคดัเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ (Young Dairy 
Farmer) เพื่อประชาสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกร สหกรณ์โคนม สมาคม ชมรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการเล้ียงโคนม 
และผลิตภณัฑน์ ้านมทราบ และสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

       2.ขอความร่วมมือคณะกรรมการคัดเ ลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่  (Young Dairy Farmer) 
ประชาสัมพนัธ์ ให้เกษตรกร สหกรณ์โคนม ในสังกดัสมาคม ชมรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการเล้ียงโคนม 
และผลิตภณัฑน์ ้านมทราบ ทราบและสมคัรเขา้ร่วมโครงการอีกช่องทาง  

 
 
 
 
 
 
   



28 
 

    คุณสมบติั   
       ก าหนดใหเ้กษตรกรท่ีจะสมคัรรับการคดัเลือก จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

            1. เป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบักรมปศุสัตว ์
            2. เป็นเจา้ของฟาร์ม หรือทายาท ฟาร์มเล้ียงโคนม 
                         3. มีประสบการณ์การเล้ียงโคนม ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี (นบัถึงวนัยืน่ใบสมคัร) 
            4. มีแม่โครีดนม ไม่นอ้ยกวา่ 10 ตวั ณ วนัคดัเลือก 
            5. มีอายไุม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นบัถึงวนัยืน่ใบสมคัร) 
            6. สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข เม่ือไดรั้บการคดัเลือก คือ 
       6.1 เป็นฟาร์มโคนมตวัอยา่ง และอนุญาตใหมี้การศึกษาดูงานภายในฟาร์มได ้
       6.2 ใหข้อ้มูลฟาร์มเพื่อการศึกษา วจิยั เช่น จ านวนโค ปริมาณและคุณภาพน ้านม อาหาร  
                                      และการจดัการอาหาร  การควบคุมโรค ตน้ทุนการผลิต เป็นตน้ 
                 6.3 ใหข้อ้มูลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น วทิยากรการอบรม ฟาร์มเป็นสถานท่ีการศึกษา   
                                      ดูงานถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
 

         เอกสารประกอบการสมคัร 
  1. ใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนด 
  2. รูปถ่าย ขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป (ถ่ายไวไ้ม่เกินหกเดือน)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน 
          ช่องทางสมคัร 

1. ส่งใบสมคัรดว้ยตนเอง ณ ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั หรือส านกังานปศุสัตว ์เขตพื้นท่ีฟาร์ม  
    ตั้งอยู ่ทั้งน้ี เพื่อรวบรวมส่งใหก้องส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์ กรมปศุสัตว ์ภายใน  
    ก าหนด  

   2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ถึง กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์กรมปศุสัตว ์ ภายใน  
                                ก าหนด นบัวนัท่ีไดรั้บเอกสาร 
  3. ส่งใบสมคัร พร้อมเอกสารทางดหมายอิเล็คทรอนิค (Fax) 02-6534926 หรือ ไฟล ์Scan ส่ง  
                                ext_dairy@dld.go.th ภายในก าหนด  
 
 
 
 

mailto:ext_dairy@dld.go.th
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     ก าหนดให้ส่งใบสมคัร ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่งรายช่ือ ประวติัส่วนตวั ขอ้มูลฟาร์มเบ้ืองต้น  
แนวคิดการท าฟาร์มของผูม้คัรเขา้รับการคดัเลือก โดยมีรูปภาพประกอบได ้  ทั้งน้ี ให้ส านกังานปศุสัตวเ์ขต เป็น
ผูป้ระเมินคดัเลือกเบ้ืองตน้ โดยใชห้ลกัเกณฑ์  การใหค้ะแนนในการประเมินตามแผนปฏิบติัการท่ีจดัส่งให้แลว้ 
โดยให้หน่วยงานตน้สังกดั (ปศุสัตว ์และหรือสมาคม ชมรม สหกรณ์) ร่วมกบัเกษตรกร เตรียมขอ้มูลตามเกณฑ์
การคดัเลือก 5 ดา้น คือ 

 1) ดา้นการจดัการฟาร์มโคนม (Farm Management)   
 2) ดา้นจดัการสุขภาพของโคนม (Animal Health)  
 3) ดา้นผลผลิตน ้านม (Productivity)    
 4) ดา้นคุณภาพนมดิบ (Raw Milk Quality)   
 5) ทศันคติ (Attitude)ท่ีมีต่ออาชีพการเล้ียงโคนม        

     ส าหรับใชป้ระกอบการน าเสนอคณะท างานลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลเชิงลึก เพื่อให้ค  าแนะน าเพิ่มเติม และ
น าเสนอคณะกรรมการคดัเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ เพื่อพิจารณาตดัสินการคดัเลือก  

  
4.2  หลกัเกณฑ์การคัดเลือก มี 5 ดา้น รวมเตม็  100   คะแนน ดงัน้ี 

1. ดา้นความคิดสร้างสรรคใ์นการท ากิจการฟาร์มโคนม      20  คะแนน 
2. ดา้นประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในฟาร์ม      20  คะแนน 
3. ดา้นความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัในช่วง 5 ปี (action plan)      20  คะแนน 
4. ดา้นการวเิคราะห์ทางสถิติเพื่อวดัประสิทธิภาพการผลิต      20  คะแนน 
5. ดา้นความคุม้ค่าทางดา้นสังคม และส่ิงแวดลอ้ม        10  คะแนน  
6. รูปแบบการน าเสนอ/ วธีิการน าเสนอ/ ความร่วมมือในทีมและท่ีปรึกษา    10  คะแนน  
 

                   เกณฑก์ารใหค้ะแนนของกรรมการการคดัเลือก แต่ละหมวดแบ่ง ดงัน้ี 
                    คะแนน 1            ตอ้งปรับปรุงอยา่งยิง่ 

คะแนน 1 ตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 1 พอใช ้  
คะแนน 1 ดี  
คะแนน 1 ดีมาก 
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4.3. เกณฑ์การพจิารณา 
                     1.หมวดการจดัการฟาร์มโคนม (Farm Management)  

ลกัษณะฟาร์ม  
: มีพื้นท่ีใหโ้คนมไดพ้กัผอ่นในท่ีแจง้และมีร่มเงาพอควร แบ่งพื้นท่ีการเล้ียงตาม 
  ประเภทโคนม 
: มีแหล่งน ้าในฟาร์มท่ีเหมาสม สะอาด 
: มีการจดัการมูลโคท่ีเหมาะสมในดา้นการจดัเก็บ การท าความสะอาดพื้นคอก การ      
  น ามูลโคไปใชป้ระโยชน์ สภาพแวดลอ้มฟาร์มโคนมเหมาะสมไม่มีแมลงวนัหรือ 
  แมลงอ่ืนมากเกินไป 

การรีดนม  
: มีพื้นท่ีส าหรับการรีดนมโดยเฉพาะท่ีเหมาะสมและสะอาด 

   : ท าความสะอาดเตา้นม และตวัโคนมหากมีความสกปรกใชค้ลอรีนท าความ 
  สะอาดหวันมก่อนรีด 

   : มีการรีดนมตน้ทิ้ง 2-3 คร้ัง เพื่อดูลกัษณะนมและลดปริมาณเช้ือแบคทีเรียท่ีปลาย 
  หวันม 

   : ควรมีการตรวจ CMT ทุกคร้ัง เพื่อควบคุมการเป็นโรคเตา้นมอกัเสบ 
   : รีดนมดว้ยมือหรือเคร่ืองท่ีถูกวธีิการ 
   : หลงัรีดนมควรตอ้งใชน้ ้ายาจุ่มหวันมทุกคร้ัง เพื่อสุขภาพของหวันมท่ีดี 

: มีผา้เช็ดเตา้นมท่ีสะอาดและเพียงพอ หากมีเป็นของแต่ละตวัยิง่ดี 
โรงเรือน  

:โรงเรือนโคสะอาด โปร่ง ลมระบายไดดี้ ไม่ช้ืนและหมกัหมม 
อุปกรณ์รีดนม    

: อุปกรณ์รีดนม สะอาด แหง้ ไม่มีกล่ินอบั จดัเก็บในท่ีเหมาะสมและมีระบบการ ลา้ง    
  ท  าความสะอาด อุปกรณ์รีดนมท่ีเหมาะสม เช่น ใชค้ลอรีนฆ่าเช้ือหลงัการช าระลา้ง 

การจดบนัทึก  
: มีประวติัแม่โค หมายเลขประจ าตวัโคนม 

   : ระบบการจดบนัทึกการผสมพนัธ์/วนัผสมติด/ก าหนดวนัคลอด 
   : บนัทึกผลผลิตน ้านมดิบรายตวั/รวมทั้งฟาร์ม 
   : บนัทึกระบบสุขภาพสัตว ์
   : บนัทึกการจดัการใหอ้าหารโคนมและรายรับ-รายจ่ายฟาร์ม 
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การจดัการ  
: มีการจดัการดา้นการใหอ้าหารหยาบ/อาหารขน้ อยา่งเป็นระบบสม ่าเสมอ 

  ดา้นอาหารโค  
: มีแหล่งอาหารโคท่ีเหมาะสม ทั้งดา้นคุณภาพอาหารและการจดัเก็บอาหาร 
 

         2. หมวดสุขภาพของโคนม (Animal Health)  
สุขภาพโคนม  

: มีโปรแกรมฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดต่อ 
: มีการตรวจโรคแทง้ติดต่อและวณัโรคในโคนมเป็นประจ าทุกปี มีผลการรับรอง 
  โรคจากสัตวแ์พทย ์

   : ฝงูโคนมมีสภาพร่างกาย (Body Score) สมบูรณ์ (มีตวัอยา่งใหดู้) 
   : มีระบบท าลายหรือฆ่าเช้ือก่อนเขา้ฟาร์มและออกจากฟาร์ม เช่น บ่อน ้าฆ่าเช้ือ 
   : ค่าเฉล่ียช่วงห่างการคลอดลูก (Calving interval) ของฝงูโคในฟาร์ม 

          
          3. หมวดผลผลิต (Productivity)    

   : ปริมาณเฉล่ียการใหน้มตลอดอายกุารใหน้ม (Lactation) ของแม่โครีดนม  
  (ยอ้นหลงั 10 เดือน) 

   : สัดส่วนแม่โครีดนมต่อโคดราย (มีตวัอยา่งการใหค้ะแนน) 
 

          4. หมวดคุณภาพนมดิบ (Raw Milk Quality)  
                   ผลเช้ือจุลินทรียแ์ละองคป์ระกอบน ้านม ในรอบ 3 เดือน 

   : จ านวนจุลินทรีย ์(TPC) 
   : จ านวนเซลลโ์ซมาติก (SCC) 
   : ของแขง็รวมในนม (TS) 
   : ไขมนั และโปรตีน 
   : สารตกคา้ง/ยาปฏิชีวนะ 

      ผลตรวจ MBRT(จ านวนชัว่โมง) 
 : ปกติทุกศูนยน์มจะตรวจจ านวนแบคทีเรียดว้ยวธีิน้ี โดยดูจากจ านวนชัว่โม (ชัว่โมงมากยิง่ดี) 

ผลตรวจยาปฏิชีวนะตกคา้ง 
 : ศูนยน์มส่วนใหญ่ตรวจสอบยาปฏิชีวนะจึงสามารถดูผลได ้
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           5. หมวดทศันคติ (Attitude)  
: ความมุ่งมัน่   
: การมีส่วนร่วมกบัชุมชน/สังคม 
: แนวคิด     
: ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
: ทศันคติต่ออาชีพการเล้ียงโคนม  
: ท่ีมาของการท าฟาร์มโคนม 
: การพฒันา ศึกษา หาความรู้ 

              หมายเหตุ : การประเมินผลใชก้ารสัมภาษณ์และศึกษาประวติั 
 
            ขั้นตอนการคดัเลือก   

   1.คณะท างานคดัเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ พิจารณาคดักรองเบ้ืองตน้ จากรายละเอียด  
    เอกสารหลกัฐานใบสมคัร ตามเกณฑก์ารรับสมคัร แลว้วางแผนก าหนดการเก็บขอ้มูล 
    เชิงลึก และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2. คณะท างานสรุปขอ้มูลเชิง พร้อมภาพประกอบ เสนอคณะกรรมการคดัเลือกเกษตรกร 
   โคนมรุ่นใหม่ 

  3. เกษตรกรรุ่นใหม่ น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการคดัเลือกฯ  โดยคณะท างานคดัเลือกฯ   
      ร่วมใหข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริง 

       4. คณะกรรมการคดัเลือกฯ ตดัสิน และประกาศผล (ค าตดัสินถือเป็นท่ีสุด) 
    5. เกษตรกรท่ีโคนมรุ่นใหม่ท่ีไดรั้บการคดัเลือก รับรางวลัในพิธีเปิดการอบรมโครงการ 
                    สัมมนาเครือข่ายเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ 
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4.4 รางวลัการคัดเลือก 

1. รางวลัชนะเลิศเกษตรกรดคนมรุ่นใหม่ดีเด่น  
       ไดรั้บเงินรางวลั 10,000 บาท พร้อมโล่รางวลั  
2. รางวลัรองชนะเลิศดา้นความคิดสร้างสรรคใ์นการท ากิจการฟาร์ม 
       ไดรั้บ เงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบตัร 
3. รางวลัรองชนะเลิศดา้นประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   
       ไดรั้บเงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบตัร 
4. รางวลัรองชนะเลิศดา้นความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัในช่วง 5 ปี (action plan) 

ไดรั้บ เงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติบตัร 
5. รางวลัรองชนะเลิศดา้นการวเิคราะห์ทางสถิติเพื่อวดัประสิทธิภาพการผลิต  

ไดรั้บเงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติบตัร       
6. รางวลัรองชนะเลิศดา้นความคุม้ค่าทางดา้นสังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

 ไดรั้บเงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติบตัร  
7. รางวลัชมเชย (ทุกฟาร์มท่ีสมคัรรับการคดัเลือก)  

 ไดรั้บ เงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบตัร 
           

 4.5 แผนการพฒันาเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่         
     กรมปศุสัตว,์ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์อาหาร

นมไทย สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร สมาคมผูผ้ลิตนมพาสเจอไรซ์ สมาคมกลุ่มเกษตรกร ผูร้วบรวม
น ้านมดิบ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ชมรมนมสร้างชาติ และเครือข่ายยวุเกษตรกรโคนมแห่งประเทศ
ไทย ไดว้างเป้าหมายท่ีจะท าการประกวดเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ ทุกปี และจะจดัให้มีกิจกรรมข้ึนในหมู่เกษตรกร
โคนมรุ่นใหม่ยอดเยีย่ม อาทิเช่น  

           1.จดัแสดงผลงานในเทศกาลโคนมแห่งชาติประจ าปี  
           2.Young Dairy Farmers Awards Club       
           3.เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอรับเป็น Smart Farmer   
           4.จดัการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานสัญจร เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรโคนม  
           5.จดักิจกรรมระหวา่งเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมท่ีประสบความส าเร็จ มีประสบการณ์ กบั 
              คนรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ซ่ึงกนัและกนั  
           6.จดัตั้งเป็นองคก์รเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมแห่งประเทศไทย 
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บทที ่5 
กฎ ระเบียบหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการพฒันาโคนมของไทย 

         
     ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการฟาร์มโคนมของประเทศทั้ง 

“มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน ้ านมดิบของประเทศไทย พ.ศ. 2542” และ“การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี
ส าหรับฟาร์มโคนม ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551” แสดงให้เห็นถึงหน่วยงานภาครัฐ
ของไทยไดมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารตรวจประเมินต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารผลิตน ้ านมดิบเป็นไปตาม
หลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ไดน้ ้านมท่ีมีคุณภาพดีปราศจากการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียก่์อโรค สารเคมี
หรือยาปฏิชีวนะตกคา้ง เป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค  นอกจากน้ี 
จากการท่ีประเทศไทยมีการส่งออกนมและผลิตภณัฑ์นมเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงผูน้ าเข้าสินค้าจากประเทศไทยมี
ขอ้ก าหนดต่างๆ เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค รวมทั้ง การดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และเพื่อเป็นการควบคุมระบบการผลิตนมและผลิตภณัฑ์นมทุกขั้นตอน จนถึงขบวนการแปรรูป นโยบายของ
รัฐบาลไทยจึงมีการออกกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการมาตรฐานฟาร์มมาประกาศใชด้งักล่าวขา้งตน้  
 
5.1 มาตรฐานการจัดการฟาร์มโคนม (กระทรวงเกษตรฯ,2555)        

     กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการจดัการฟาร์มโคนมในประเทศไทยท่ีส าคญั ประกอบด้วย 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง  มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน ้ านมดิบของประเทศไทย พ.ศ. 2542   
และ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร: การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี
ส าหรับฟาร์มโคนม ตามพระราชบญัญติั มาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551)         

     มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน ้ านมดิบของประเทศไทย พ.ศ. 2542 ตามประกาศของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพ การอ านวยความสะดวกของการคา้และการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ตลอดจนถึงการจดัการด้านส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีมาตรฐาน ฟาร์มโคนมและการผลิตน ้ านมก าหนดเป็น
มาตรฐานเพื่อให้ฟาร์มโคนมท่ีตอ้งการข้ึนทะเบียน รับรองวา่เป็นฟาร์มโคนมท่ีไดรั้บมาตรฐานเป็นท่ียอมรับได ้
ถือเป็นแนวปฏิบติั 
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     การจดัการฟาร์ม โดยมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน ้ านมดิบของประเทศไทย พ.ศ. 2542 น้ี 
แบ่ง การพิจารณาออกเป็น 6 ดา้น คือ  

1. ดา้นองคป์ระกอบของฟาร์ม ประกอบดว้ยท าเลท่ีตั้งของฟาร์มโคนม ลกัษณะของฟาร์มโคนม และ  
    ลกัษณะของโรงเรือน  

               2. ดา้นการจดัการฟาร์ม ประกอบดว้ย การจดัการโรงเรือน การจดัการดา้นบุคลากร คู่มือการจดัการฟาร์ม  
                  ระบบการบนัทึกขอ้มูล และระบบบนัทึกดา้นอาหารสัตว ์ 

3. ดา้นการจดัการดา้นสุขภาพสัตว ์ประกอบดว้ย ฟาร์มโคนมจะตอ้งมีระบบเฝ้าระวงัโรค ควบคุมโรค 
    ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การบ าบดัโรค ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
4. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยการจดัการส่ิงปฏิกูลต่างๆ ขยะมูลฝอย ซากสัตว ์มูลสัตว ์ 
    และน ้าเสียจะตอ้งผา่นการจดัการอยา่งเหมาะสม  
5. การผลิตน ้ านม ประกอบด้วย ตวัแม่โคนมท่ีให้นมจะต้องท าความสะอาด ไม่เครียด ก่อนให้นม  

                  การรีดนมโคตอ้งมีการทดสอบความผดิปกติของน ้านมก่อนรีดลงถงัรวม การรีดน ้านมตอ้งถูกตอ้ง 
     ตามหลกัวธีิการ และมีการปฏิบติัต่อเตา้นมโคนมและน ้านมท่ีผดิปกติตามค าแนะน าของสัตวแพทย ์  
6. การเก็บรักษาและการขนส่งน ้านมดิบ ประกอบดว้ย การเก็บรักษาและขนส่งน ้านมดิบ ส าหรับ 
    เกษตรกรจะตอ้งรีบขนส่งนมท่ีรีดไดไ้ปยงัถงันมรวมของศูนยร์วบรวมนมดิบเร็วท่ีสุดส าหรับศูนยร์วบรวม 
     น ้านมดิบควรรีบท าความเยน็น ้านมดิบก่อนรวมในถงัของศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ และคุณภาพน ้านม 
     ดิบโดยรวมของฟาร์มโคนมใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 26 พ.ศ. 2522 และ 
     หรือมาตรฐานผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรมนมสด (มอก.738 2530)  
 

5.2 มาตรฐานศูนย์รวบรวมนม (กระทรวงสาธารณสุข,2549)       
      ผลิตภณัฑ์นมพาสเจอร์ไรส์เป็นอาหารท่ีมีความเส่ียงต่อผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียน 

ดงันั้นเพื่อให้มีความมัน่ใจวา่ผูค้วบคุมการผลิตจะมีความรู้และความสามารถเพียงพอในการควบคุมการผลิตให้มี
ความปลอดภยัได ้กระทรวงสาธารณสุข จึงไดอ้อกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 298) พ.ศ. 2549 เร่ือง
วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์นมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีการ
ฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์ เพื่อให้โรงงานผูผ้ลิตมีมาตรฐานในการผลิตผลิตภณัฑ์นมพาส
เจอร์ไรส์ โดยศูนยร์วบรวมนมท่ีมีการผลิตผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆ่าเช้ือดว้ยความ
ร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์จะต้องมีการก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา
ผลิตภณัฑน์มพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวธีิฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนโดยวธีิพาสเจอไรส์  
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การด าเนินการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบบัน้ี มีหลกัเกณฑใ์นการประเมิน 7 ดา้น คือ  
    หมวดท่ี 1 สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต ตอ้งอยูใ่นท่ีเหมาะสม ไม่ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนกบัผลิตภณัฑท่ี์ผลิต   
   หมวดท่ี 2 เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์การผลิต จะตอ้งพิจารณาตั้งแต่ การออกแบบ การติดตั้ง มี

จ  านวนเพียงพอและเป็นชนิดท่ีเหมาะสมกบัการผลิต  
   หมวดท่ี 3 การควบคุมกระบวนการผลิต  โดยการด าเนินการทุกขั้นตอนจะตอ้งมีการควบคุมตาม

สุขลกัษณะการผลิตท่ีดี ตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษาวตัถุดิบ ส่วนผสมในการผลิตและบรรจุภณัฑ ์การฆ่าเช้ือ 
การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ท่ีรอบรรจุ การบรรจุ การเก็บรักษา ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป การขนยา้ยระหวา่งการผลิตและ
การขนส่งผลิตภณัฑแ์ปรรูป  

   หมวดท่ี 4 การท าความสะอาด การฆ่าเช้ือ และการบ ารุงรักษา ตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการใช ้ความเขม้ขน้ 
อุณหภูมิและตอ้งมีการทดสอบวา่ขอ้มูลดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ  

   หมวดท่ี 5 การสุขาภิบาล ท่ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสุขาภิบาลดา้นน ้ า ขยะมูลฝอย ห้องส้วม และอ่างลา้ง
มือ    

   หมวดท่ี 6 สุขลักษณะของผู ้ปฏิบัติงานและบุคลากร  ท่ีระบุถึงคุณลักษณะของผูป้ฏิบัติงานและ
บุคลากรในบริเวณหอ้งผลิต และคุณสมบติัของผูค้วบคุมการผลิต  

   หมวดท่ี 7 บนัทึกและรายงาน ท่ีผูผ้ลิตตอ้งมีบนัทึกรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต โดยเก็บรักษาไว ้
ณ สถานท่ีผลิตเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  

 
5.3 มาตรฐานคุณภาพน า้นม          

     มาตรฐานคุณภาพน ้ านมของประเทศไทยถูกก าหนดโดย 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ (1) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2545) “ภายใตป้ระกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี 265) พ.ศ. 2545 เร่ือง นมโค” (ภาคผนวก ข) และ (2) ส านกัมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2553) ภายใต ้“ประกาศกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐาน สินคา้เกษตร: น ้านมโคดิบ ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551”  

     ทั้งน้ี มาตรฐานคุณภาพของ อย. กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2545) มีประกาศพระราชบญัญติัอาหาร
รองรับ จึงถือเป็นมาตรฐานบงัคบัท่ีผูป้ระกอบการตอ้งปฏิบติัตาม  ดงันั้น เกณฑ์ท่ีก าหนดจึงเป็นมาตรฐานต ่าสุด
ท่ียอมรับได ้โดยมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าคุณภาพน ้ านมดิบ (ก่อนผา่นการแปรรูป) จะตอ้งมีปริมาณโปรตีน 
ไขมนั และเน้ือนม มากกวา่ร้อยละ 2.8 3.2 และ 8.25 ตามล าดบั แต่ไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานจุลินทรียแ์ละจ านวน
โซมาติกเซลลส์ าหรับน ้านมดิบ (ก าหนดมาตรฐานจุลินทรียแ์ละจ านวนโซมาติกเซลล ์เฉพาะส าหรับน ้านมท่ีผา่น
การแปรรูปแลว้ ในขณะท่ีมาตรฐานของ มกอช. กระทรวงเกษตรฯ (พ.ศ. 2553) ถือเป็นเกณฑคุ์ณภาพท่ีเกษตรกร
ควรท าได ้กล่าวคือ มาตรฐานของ มกอช. แมไ้ม่มีผลบงัคบัทางกฎหมาย แต่ถูกน าไปใช้เป็นเกณฑ์คุณภาพท่ี
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เกษตรกรควรท าไดต้ามมาตรฐานการเกษตรท่ีดี (Good Agriculture Practices หรือ GAP) และมีบทบาทส าคญัใน
เชิงการประเมินราคาตามคุณภาพน ้ านมดิบ โดยก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าคุณภาพน ้ านมดิบท่ีเขม้ขน้กวา่มาตรฐาน
คุณภาพของ อย. โดยก าหนดน ้านมดิบตามเกณฑม์าตรฐานการเกษตรท่ีดี (GAP) จะตอ้งมีปริมาณโปรตีน ไขมนั 
และเน้ือนม มากกว่าร้อยละ 3.0 3.35 และ 8.25 ตามล าดบั อีกทั้งไดก้ าหนดมาตรฐานจุลินทรีย  ์และจ านวนโซ
มาติกเซลล์จะตอ้งน้อยกวา่ 500,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร และ 500,000 เซลล์ ต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั นอกจากน้ี 
คณะกรรมการนโยบายพฒันาโคนมและผลิตภณัฑ์ (Milk Board) ไดน้ ามาตรฐานของ มกอช. ดงักล่าวมาใชเ้ป็น
ฐานประกอบเกณฑ์การก าหนดราคา คุณภาพของน ้านมดิบท่ีน าส่งโรงงานผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์มตามระดบัคุณภาพ
ต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2554 ไดก้ าหนดให้คุณภาพของน ้ านมดิบเกรดสูงสุดจะตอ้งมีปริมาณเน้ือนมมากกวา่ร้อยละ 
12.59 และก าหนดมาตรฐานจุลินทรียแ์ละจ านวนโซมาติกเซลล์จะตอ้งน้อยกว่า 150,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร 
และ 200,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ โดยสามารถแสดงเปรียบเทียบ  มาตรฐานคุณภาพน ้ านมโคของ
หน่วยงานในประเทศ 
 
 
5.4 เกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ี ส าหรับฟาร์มโคนม (มาตรฐานฟาร์ม) 

     การจดัการฟาร์มท่ีดี จะท าให้โคนมมีสุขภาพดี แม่โคมีผลผลิตน ้ านมมาก น ้านมมีคุณภาพ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดเกณฑ์การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ส าหรับฟาร์มโคนม (Good Agriculture 
pratices for Dairy Catte farm : GAP)  โดยมีวตัถุประสงคฺเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โคนมมีสุขภาพดี และ
ไดน้ ้ านมดิบท่ีมีคุณภาพ ส าหรับน าไปใชผ้ลิตเป็นอาหารท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค องคป์ระกอบพื้นฐานของฟาร์ม
โคนมประกอบดว้ย          

       1) องค์ประกอบฟาร์มสถานท่ีตั้ง ผงัฟาร์ม และลกัษณะฟาร์ม สถานท่ีตั้งฟาร์มอยู่ในพื้นท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกต่อการขนส่ง ไม่อยู่ในพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วม อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เส่ียงต่อการ
ปนเป้ือนจากอนัตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เวน้แต่มีมาตรการป้องกนัอนัตรายท่ีมีประสิทธิภาพ พื้นท่ี
ฟาร์มมีขนาดพอเหมาะสมต่อการเล้ียงสัตว ์ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม จดัแบ่งการ
ก่อสร้างอาคาร โรงเรือนอยา่งเป็นระเบียบ สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน ไม่หนาแน่น จดัพื้นท่ีของแต่ละกิจกรรม
แยกเป็นสัดส่วนอยา่งชดัเจน เหมาะสมตามวตัถุประสงค ์และขนาดฟาร์ม รวมทั้งแยกพื้นท่ีเล้ียงจากท่ีพกัอาศยั 
เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการปนเป้ือนได ้มีทางเขา้ออกฟาร์มโคนมทางเด่ียว มีการจ ากดัการเขา้ออกของบุคคลใน
บริเวณพื้นท่ีเล้ียงสัตว ์โรงเรือนสร้างดว้ยวสัดุคงทน แขง็แรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา มีหลงัคา 
มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ภายในโรงเรือนไม่มีส่วนยื่นท่ีแหลมคมท่ีอาจเป็นอันตรายต่อ
ผูป้ฏิบติังานและโคนม มีพื้นท่ีเพียงพอกบัจ านวนโคนม เพื่อให้โคนมแสดงพฤติกรรมไดต้ามธรรมชาติ สามารถ
นอนลงหรือยนืข้ึนไดส้ะดวก ความกวา้งและความสูง ตอ้งเหมาะสมกบัขนาดของสัตว ์พื้นโรงเรือนท่ีใชเ้ล้ียงโค
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ตอ้งเรียบไม่ล่ืน มีความลาดเอียงระบายน ้ าไดดี้ ง่ายต่อการท าความสะอาดและป้องกนัไม่ให้เกิดการสะสมของ
เสีย รางหรือภาชนะใส่อาหารและน ้ าท าดว้ยวสัดุท่ีมีความสะอาดง่าย และไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อตวัสัตว ์มีราง
หรือภาชนะใส่อาหารเพียงพอกบัขนาด อายุ และจ านวนโคนม วางอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม โคกินอาหารและ
น ้าไดส้ะดวก มีซองบงัคบัสัตว ์เพื่อความสะดวกปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน และไม่เป็นอนัตรายกบัโค กรณีท่ีไม่
มีซองบงัคบัสัตว ์ให้ใชซ้องรีดนมแทนได้ มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อการรีดนม และปฏิบติังานในฟาร์ม 
มีสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วนเพื่อสะดวกในการปฏิบติังานและป้องกนัการปนเป้ือน ติดตั้ง
หรือเลือกใชเ้คร่ืองรีดนมอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลเสียและไม่ท า
ให้เกิดการบาดเจ็บของเตา้นมโค อุปกรณ์และภาชนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรีดนม แฃละขนส่งน ้ านมดิบตอ้งไม่เป็น
สนิม เอ้ือต่อการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ อุปกรณ์ท่ีสัมผสักบัน ้ านมดิบ เช่ย ยางไลเนอร์ ถว้ยรวมนม ระบบท่อ 
สายยาง ภาชนะรองรับน ้ านม ภาชนะขนส่งน ้ านมดิบ  วสัดุท่ีน ามาใช้ไม่ท าปฏิกิริยากบัน ้ านมดิบไม่เป็นสนิม 
สามารถบ ารุงรักษาและท าความสะอาดไดง่้าย         

       2) การจดัการฟาร์ม การจดัการอาหาร น ้ าท่ีใช้ในฟาร์ม การรีดนม การท าความสะอาดและการ
บ ารุงรักษา  เพื่อให้การปฏิบติังานในฟาร์มเป็นไปไดด้ว้ยความถูกตอ้ง เรียนร้อย และมีประสิทธิภาพ เกษตรกรผูเ้ล้ียง
โคนมควรจดัท าเอกสาร กระดานบนัทึก หรือหลกัฐานรูปแบบอ่ืนท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานใน
ฟาร์มดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการผสมพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ ดา้นการจดัการอาหารโคนม การจดัการอาหาร
ขน้และอาหารหยาบในแต่ละช่วง ดา้นการจดัการสุขภาพ  แผนการให้วคัซีน แนวทางปฏิบติัเม่ือโคป่วย ดา้น
แนวทางปฏิบติัการรีดนม  ขั้นตอนการรีดนม ขั้นตอนการตรวจสอบการท างานของเคร่ืองรีดนม วธีิการ ท าความ
สะอาดเคร่ืองรีดนมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดา้นการท าความสะอาดโรงเรือนและพื้นท่ีฟาร์มและแนวทางทางการ
จดัการส่ิงปฏิกูล มูลสัตวแ์ละน ้าทิ้ง 

     การจดัการอาหารส าหรับโคนม จดัใหมี้อาหารเพียงพอและเหมาะสมกบัความตอ้งการของโคนมใน
แต่ละช่วง การให้อาหารส าเร็จรูปตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย ควรตรวจสอบคุณภาพอาหารทาง
กายภาพเบ้ืองตน้อยา่งสม ่าเสมอ การผสมอาหารเองห้ามให้สารตอ้งห้ามตามกฎหมาย และมีกระบวนการผสม
อาหารสัตวอ์ยา่งถูกสุขลกัษณะ มีสถานท่ีเก็บอาหารโคนม ป้องกนัการปนป้ือน และการเส่ือมสภาพของอาหารได ้
สามารถกนัฝน สะอาด แห้งและระบายอากาศไดดี้ สามารถป้องกนัแมลงและสัตวพ์าหะ รวมทั้งไม่ควรจดัวาง
ภาชนะบรรจุอาหารขน้สัมผสักบัพื้นโดยตรง น ้าส าหรับโคกินตอ้งมีปริมาณเพียงพอ สะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพโค น ้ าใชใ้นฟาร์มตอ้งสะอาด เพียงพอ และเหมาะสมตามวตัถุประสงค ์การใช ้น ้ าท่ีท าความสะอาดเตา้นม
และลา้งอุปกรณ์ท่ีสัมผสักบัน ้านมโดยตรง  ตอ้งสะอาด และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้านมดิบ 

     การจดัการรีดนมโค มีการเตรียมแม่โคก่อนการรีด การรีด การขนส่งท่ีถูกตอ้งตามสุขลกัษณะท่ีดี 
ตอ้งมีการวิเคราะห์คุณภาพน ้ านมดิบของฟาร์ม น าขอ้มูลมาปรับปรุงการจดัการเล้ียงต่อไป ตรวจสอบเตา้นม
อกัเสบดว้ยน ้ ายาซีเอ็มทีเป็นประจ า  หรืออย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง อุปกรณ์เคร่ืองใช้เก่ียวกบัการรีดนมตอ้ง
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สะอาด คนรีดนมตอ้งมีสุขลกัษณะท่ีดี  รีดนมให้ถูกตอ้งตามหลกัวิธีทั้งแบบการรีดดว้ยมือ และแบบการรีดดว้ย
เคร่ืองรีด กรณีท่ีท าน ้ านมให้เยน็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียลท่ีฟาร์มไม่ได ้ควรรวบรวมและส่งน ้ านมไปยงัศูนย 
รวบรวมน ้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็ว กรณีให้ยากับโคนม ต้องพน้ระยะหยุดยาก่อนรีดน ้ านมเพื่อ
จ าหน่าย หลงัส่งน ้านมแลว้ตอ้งลา้งถงันมใหส้ะอาด และฆ่าเช้ือทนัที 

     การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา ท าความสะอาดภายในโรงเรือน อุปกรณ์และเคร่ืองมือสม ่าเสมอ 
เก็บขอ้มูลทุกวนั กวาดลา้งพื้นโรงเรือนไม่ใหป็้นท่ีสะสมและหมดัหมมของมูลโคและเศษอาหาร ท าความสะอาด
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีสัมผสัน ้ านมดิบทุกคร้ังหลงัใช้งานเสร็จ อุปกรณ์และภาชนะท่ีใช้ในการรีดนมตอ้ง
สะอาด ไม่มีกล่ินอบัหรือกล่ินบูดตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบรีดนมอย่างสม ่าเสมอให้อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสมและพร้อมใช้งาน บ ารุงรักษาโรงเรือน เคร่ืงมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภยัต่อโคและ
ผูป้ฏิบติังาน สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวตัถุอนัตรายท่ีใชใ้นกระบวนการต่างๆ ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์ข้ึนทะเบียบกบักรม
ปศุสัตว ์หรือส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา   และเก็บเป็นสัดส่วนในสถานท่ีเก็บเฉพาะ 

       3) บุคลากร ผูป้ฏิบติังานในฟาร์ม ตอ้งมีสุขลกัษณะส่วนบุคคท่ีดี และตอ้งไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  มีจ  านวนบุคลากรเหมาะสมกบัจ านวนโคท่ีเล้ียง มีการจดัแบ่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 
บุคลากรท่ีเล้ียงโคนมตอ้งมีความรู้ ประสบการณ์ ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้การเล้ียงโคนมอยา่งถูกตอ้ง มีสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์ม ก ากบัดูแลดา้นสุขภาพโค 

       4) สุขภาพสัตว ์การป้องกนัและควบคุมโรค มีการท าเคร่ืองหมายประจ าตวัโคทุกตวั ตามระบบการ
ท าเคร่ืองหมายและการข้ึนทะเบียนสัตวข์องกรมปศุสัตว ์ มีการจดัการสุขภาพสัตว ์และโปรแกรมวคัซีนภายใต้
การดูแลของสัตวแพทยค์วบคุมฟาร์ม มีการตรวจติดตามสุขภาพฝงูโคอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ไดแ้ก่ โรคแทง้ติดต่อ
และวณัโรค มีโปรแกรมการใหว้คัซีนป้องกนัโรคระบาดปากและเทา้หรือโรคอ่ืน ๆ รวมถึงมีโปรแกรมการก าจดั
พยาธิภายในและภายนอกอยา่งเหมาะสม  มีการป้องกนัและฆ่าเช้ือโรค ยานพาหนะ อุปกรณ์และบุคคลก่อนเขา้ฟาร์ม 
มีการจดบนัทึกการผา่นฟาร์มเขา้ออกฟาร์มของบุคคลภายนอก มีมาตรการป้องกนัการน าเช้ือโรคเขา้สู่ฟาร์ม เช่น 
การเปล่ียนรองเทา้ มีอ่างน ้ ายาฆ่าเช้ือ หรือใช้ถุงคลุมรองเทา้ ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือท่ีมือ มีบนัทึกเขา้ออกฟาร์ม
ของยานพาหนะทุกชนิด ยานพาหนะท่ีเขา้ฟาร์มตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะลอ้ยานพาหนะ วสัดุ อุปกรณ์
ก่อนน าเขา้พื้นท่ีเล้ียงโค  มีการฆ่าเช้ืออุปกรณ์ มีอุปกรณ์ป้องกนัไม่ใหส้ัตวพ์าหะเขา้มาในโรงเรือนและโรงรีดนม 
มีแผนการควบคุมและก าจดัสัตว์พาหะอย่างสม ่าเสมอ  กรณีน าโคใหม่เข้าฟาร์ม ให้ระบุแหล่งท่ีมาของโค  
ตอ้งไดรั้บการกกัโรคจากตน้ทาง ทราบประวติัพ่อและแม่ เพื่อประโยชน์ต่อการเล้ียง การจดัการต่อไป หากพบ
โคตายผดิปกติ หรือสงสัยการเกิดโรคระบาดใหแ้จง้สัตวแพทยค์วบคุมฟาร์มเขา้ตรวจสอบโดยเร็ว การก าจดัซาก
โคท่ีใม่เหมาะสมอาจท าให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได ้การบ าบดัรักษาโรค ให้อยูภ่ายใตก้ารดูแลของสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์ม  การเก็บรักษาวคัซีนและยาสัตวใ์หเ้ก็บเป็นสัดส่วนตามค าแนะน า 
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       5) สวสัดิภาพสัตว ์ฟาร์มโคตอ้งมีการจดัการดูแลโคให้อยูส่บาย มีการตรวจสุขภาพและสวสัดิภาพ
สม ่าเสมอ มีสุขอนามยัท่ีดีไดรั้บอาหารและน ้ าอยา่งเพียงพอ กรณีโคบาดเจบ็หรือป่วยให้แยกโคออกจากฝูง ดูแล
รักษาอยา่งสม ่าเสมอ 

       6) ส่ิงแวดล้อม ขยะขอเสียและมูลโคจากฟาร์ม ตอ้งจดัการให้เหมาะสมและถูกสุขลกัษณะ เพื่อ
ไม่ให้เกิดการปนเป้ือนสู่พื้นดิน  แหล่งน ้ าหรือเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคต่าง ๆ ขยะติดเช้ือไดแ้ก่ ขวดยา ขวดวคัซีน 
เข็มฉีดยา ให้แยกท าลายและก าจดัดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง น ้ าเสียจากฟาร์ม ควรมีการจดัการอยา่งเหมาะสม เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

        7) การบนัทึกขอ้มูล ฟาร์มตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการจดัการฟาร์มดา้นการผสมพนัธ์ุ  การจัดการ
อาหารโคนม การจดัการสุขภาพ บนัทึกปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบ บนัทึกการท าความสะอาด การบ ารุงรักษา
โรงเรือน และอุปกรณ์และอ่ืนๆ โดยการเก็บบนัทึกขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี 
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ภาคผนวก 
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ก.ใบสมัคร 

คัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ประจ าปี 2564  
 

1. ช่ือ – สกุล ผูส้มคัร พร้อมรูปถ่าย ............................................................................................. 
2. ช่ือฟาร์ม (ถา้มี)..............................สังกดั สหกรณ์ / ศูนยร์วมนม............................................. 
3. อาย ุ.............................ปี  ประสบการณ์ในการท างานฟาร์มโคนม ............................ ปี  
4. การศึกษาสูงสุด.........................สาขาวชิาท่ีจบ......................................................................... 
5. สถานภาพ (โสด/สมรส)..................................................................................................  
6. ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี....................บา้น............................ต  าบล............................. 

อ าเภอ...........................................................จงัหวดั............................................................................ 
โทรศพัท.์.......................................................โทรศพัท(์มือถือ)........................................................... 
E-mail  (ถา้มี)  .............................................................................................................................................. 
Page Facebook / Website (ถา้มี)............................................................................................................. 

7. จ านวนโคนมทั้งหมด.......................ตวั  แม่โครีดนม...............ตวั แม่โคแหง้นม ...............ตวั 
ลูกโค / โครุ่น (อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 12 เดือน) ....... ตวั โคสาวทดแทน (อาย ุ13 เดือน ข้ึนไป) ..........ตวั 
ปริมาณน ้านมดิบเฉล่ียท่ีไดปี้น้ี .................กก./วนั  ราคาน ้ านมดิบท่ีไดรั้บจากศรน.(กก.ละ).................. บาท 
ปริมาณน ้านมดิบเฉล่ียท่ีไดปี้ท่ีแลว้ ......................กก./วนั   
หากปริมาณน ้านมเฉล่ียปีน้ี มากกว่า ปีท่ีแลว้    สาเหตุเน่ืองจากแม่โครีดนมเพิ่มข้ึน        ใช่          ไม่ใช่ 
แรงงานทั้งหมด ............. คน  
เป็นคนในครอบครัว .......... คน  ค่าจา้งแรงงานในครอบครัว ........ บาท/ชม.  
เป็นคนนอกครอบครัว ......... คน ค่าจา้งแรงงานนอกครอบครัว ........ บาท/ชม.  
          จา้งชัว่คราว                      จา้งประจ า 
จ านวนแรงงานปีน้ี (เฉล่ีย)  

      เท่าเดิม       มากกวา่ปีท่ีแลว้...............คน  นอ้ยกวา่ปีท่ีแลว้...............คน 

8. พื้นท่ีทั้งหมดในฟาร์ม ......... ไร่    เป็นพื้นท่ีของตนเอง ......... ไร่  พื้นท่ีเช่า ......... ไร่  
 (ค่าเช่าท่ีดิน ........... บาท/ไร่)เป็นพื้นท่ีโรงเรือน ......... ไร่   

เป็นพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว ์......... ไร่ โปรดระบุชนิดอาหารสัตวท่ี์ปลูก................................... 
เป็นพื้นท่ีอ่ืนๆ ......... ไร่ 
หากมพืีน้ท่ีเพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้ว พื่นท่ีเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ ......... ไร่ 
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9. จุดเด่นภายในฟาร์ม (ตอบไดห้ลายขอ้) 
  9.1 ไดรั้บมาตรฐานฟาร์ม GAP           ไดรั้บ         ไม่ไดรั้บ 

       กรณีไดรั้บ GAP:                ไดรั้บ ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565          ไดรั้บ หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
         9.2 การน าเทคโนโลยมีาปรับใชใ้นการจดัการฟาร์มโคนม 
     เคร่ืองรีดนม           pipeline         bucket type 
     จ  านวนเคร่ืองรีดนมท่ีซ้ือปีท่ีแลว้ .......... เคร่ือง (หรือชุด)     ราคา .................... บาท/เคร่ือง (หรือชุด) 
     จ  านวนเคร่ืองรีดนมท่ีซ้ือปีน้ี .......... เคร่ือง (หรือชุด)     ราคา .................... บาท/เคร่ือง (หรือชุด) 
                แอพพลิเคชัน่ (สมาร์ทโฟน) 
   ราคา .......................... บาท  
                            เร่ิมใชเ้ม่ือ       ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565          หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
                โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                ราคา ..........................บาท  
                              เร่ิมใชเ้ม่ือ       ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565          หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
                เทคโนโลยพีลงังานสะอาด เช่น solar cell , การท าบ่อหมกัชีวภาพ 
                ราคา ..........................บาท  
                              เร่ิมใชเ้ม่ือ       ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565          หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
                ระบบตรวจจบัพฤติกรรมสัตว ์................................................................................................. 
                ราคา ..........................บาท  
                             เร่ิมใชเ้ม่ือ       ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565          หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
                เทคโนโลยอ่ืีนๆ (ระบุ)................................................................................................. 
                ราคา ..........................บาท  
                              เร่ิมใชเ้ม่ือ       ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565          หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
             9.3 การลดตน้ทุน เร่ืองอาหารภายในฟาร์ม 
        แปลงพืชอาหารสัตว ์
        การผลิตอาหาร TMR 
        มีการติดต่อซ้ือขาย วตัถุดิบอาหารสัตวโ์ดยตรง (ไม่ผา่นบริษทั/พอ่คา้คนกลาง) 
     มูลค่าการลงทุน .............. บาท  
     เร่ิมด าเนินการเม่ือ               ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565          หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
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              9.4 การจดัการและส ารองอาหารสัตว ์
             หญา้หมกั 
             ขา้วโพดหมกั 
             หญา้แหง้ 
             อ่ืนๆ 
     มูลค่าการลงทุน .............. บาท  
     เร่ิมด าเนินการเม่ือ                   ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565          หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
            9.5 ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในฟาร์ม 
        การแปรรูปน ้านมดิบ 
                  การจ าหน่ายพนัธ์ุสัตวภ์ายในฟาร์ม (แม่โค / ลูกโคขนุ) 
       การจ าหน่ายมูลสัตว ์
        การจ าหน่ายพืชอาหารสัตว ์
      อ่ืนๆ เช่น การท าธุรกิจเก่ียวกบันม ................................................. 
     มูลค่าการลงทุน .............. บาท  
     เร่ิมด าเนินการเม่ือ                   ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2565          หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
     รายได ้............................ บาท/เดือน 

10. ผลงานเด่นๆท่ีตอ้งการน าเสนอหรือเคยไดรั้บรางวลั ระดบัองคก์ร/ ระดบัประเทศ/ ระดบัจงัหวดั/ ระดบั
อ าเภอ................................................................................................................................................... 

              แผนการพฒันาฟาร์มในช่วง 1 - 5 ปี……………………………………………………….. 
11. ช่ือ-เบอร์ติดต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์/ศูนยร์วมนม (ผูป้ระสานงาน) .............................................. 
12. แผนท่ีตั้งฟาร์ม……………………………………………………………………………….. 
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ข้อมูลรายรับรายจ่ายรายเดือน 

ขอ้มูลปี ปีก่อน ปีปัจจุบนั 
โครีดนม                                       (ตวั)     
แม่โคพกัทอ้ง                                (ตวั)     
โคแรกเกิดถึงหน่ึงปี                      (ตวั)     
โคอายมุากกวา่ 1-2 ปี                    (ตวั)     
โคอายสุองปี-คลอด                      (ตวั)     
รวมฝงูโคนมทั้งหมด                     (ตวั)     

รายรับ/รายจ่ายในการเลีย้งโคนม     
 รายรับ     

 1. ค่าน า้นมดิบ    
     1.1 รวมปริมาณน ้านมดิบ             (กก./เดือน)     
     1.2 รวมรายไดค้่าน ้านมดิบ          (บาท/เดือน)     
           ขายมูลโค     
           ขายลูกโคตวัผู ้     
           ขายโคคดัทิ้ง     
           ขายรก     
           ขายโคสาวทอ้ง โครุ่น ฯ     

 รายจ่าย     
 1. ค่าแรงงาน     

จ านวนชัว่โมงรีดนมต่อวนั(เชา้+เยน็)     
     1.1 จ  านวนแรงงานทั้งฟาร์ม           (คน)     
     1.2 จ  านวนแรงงานรีดนม              (คน)     
     1.3 ค่าแรงงานทั้งฟาร์ม              (บาท/เดือน)     
     1.4 ค่าแรงรีดนมท่ีเป็นเจา้ของฟาร์ม  (บาท/เดือน)     
     1.5 ค่าแรงรีดนมท่ีเป็นคนงาน   (บาท/เดือน)     
     1.6 ค่าแรงท่ีจ่ายเป็นเงินสดจริงๆ   (บาท/เดือน)     
   
   



46 
 

2. อาหารข้น    แบบแยกฝูงรีดและทดแทน   
     2.1 ปริมาณอาหารขน้ฝงูโครีด     (กก./เดือน)     
     2.2 ค่าอาหารขน้ฝงูโครีดนม        (บาท/เดือน)     
     2.3 ปริมาณอาหารขน้ฝงูโคทดแทน (กก./เดือน)     
     2.4 ค่าอาหารขน้ฝงูโคทดแทน     (บาท/เดือน)     
      แบบให้ทั้งฟาร์ม    
     2.5 รวมค่าใชจ่้ายดา้นอาหารขน้   (บาท/เดือน)     
 3. อาหารหยาบ    
      แบบแยกฝูงรีดและทดแทน    
     3.1 ค่าอาหารหยาบฝงูโครีดนม     (บาท/เดือน)     
     3.2 ค่าอาหารหยาบฝงูโคทดแทน  (บาท/เดือน)     
     แบบให้ทั้งฟาร์ม     
     3.3 รวมค่าใชจ่้ายอาหารหยาบ      (บาท/เดือน)     
 4. TMR     
แบบแยกฝูงรีดและทดแทน    
     4.1  ค่า TMR ฝงูโครีด              (บาท/เดือน)     
     4.2  ค่า TMR ฝงูโคทดแทน       (บาท/เดือน)     
      แบบให้ทั้งฟาร์ม    
     4.3 รวมค่าใชจ่้าย TMR             (บาท/เดือน)     
 5. น ้านมเล้ียงลูกโค                    (บาท/เดือน)     
 6. ค่าวตัถุดิบเสริม เช่น แร่ธาตุ       (บาท/เดือน)     
 7. ค่ายา/ค่ารักษา/ผสมเทียม        (บาท/เดือน)     
 8. ค่าน ้า/ค่าไฟ/ค่าโทรศพัท ์         (บาท/เดือน)     
 9. ค่าจา้งบรรทุกนม                       (บาท/เดือน)     
10. ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง(ไม่เก่ียวกบัอาหารหยาบ) (บาท/เดือน)     
11. ค่าซ่อมแซม โรงเรือน อุปกรณ์       (บาท/เดือน)      
12. ค่าวสัดุส้ินเปลืองและเบด็เตล็ด       (บาท/เดือน)     
13. ซ้ือโคสาว โครีด โครุ่นเขา้ฝงู(กรณีเงินสด) (บาท/ตวั)     
14. ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้  (บาท/เดือน)     
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ข้อมูลต้นทุนรายปี    
 3. ลกัษณะการใช้ทีด่ิน    

รายการ จ านวน ค่าเช่าท่ีดิน  
  ไร่ บาท/ไร่/ปี  
     3.1 เน้ือท่ีท าฟาร์มโคนมไม่รวมแปลงหญา้      
            3.1.1 เป็นของตนเอง      
            3.2.2 เช่าท่ีดิน (ถา้มี)      
     3.2  เน้ือท่ีท าแปลงหญา้      
            3.2.1 เป็นของตนเอง      
            3.2.2 เช่าท่ีดินแปลงท่ี ๑ (ถา้มี)      
            3.2.3 เช่าท่ีดินแปลงท่ี ๒ (ถา้มี)      
            3.2.4 เช่าท่ีดินแปลงท่ี ๓ (ถา้มี)      

รวม      
(กรณีท่ีดินเป็นของตนเอง  ค่าเช่าท่ีดินใหใ้ชร้าคาประเมินอตัราค่าเช่าท่ีดินในทอ้งถ่ิน) 
 
 
  3.3 ค่าใชจ่้ายในการปลูกแปลงหญา้ท่ีมีอายใุชง้าน 1ปีข้ึนไป  

รายการ แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 
  (บาท) (บาท) (บาท) 
     1. ค่าเตรียมดิน                             
     2. ค่าพนัธ์ุหญา้                            
     3. ค่าแรงปลูกและดูแลรักษา             
     4. ค่าปุ๋ย ยา น ้าและอ่ืนๆในการปลูก              

รวมค่าใชจ่้ายในการปลูก       
อายใุชง้านแปลงหญา้จนกวา่จะไถปลูกใหม่(ปี)       
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4. ทรัพย์สิน (โรงเรือนเคร่ืองมือและอุปกรณ์) 
  มูลค่าแรก 

ซ้ือ/สร้าง 
(บาท) 

อาย ู ใชง้านรวมทั้งโครีด
นมโคทดแทน 
(ใช่/ไม่ใช่) 

รายการ การใชง้าน 
  (ปี) 

     4.1  โรงเรือน (มูลค่าแรกสร้าง)       
            4.1.1.....................................      
            4.1.2……………………....       
            4.1.3....................................       
            4.1.4....................................       
     4.2  เคร่ืองรีดนม       
     4.3  ถงั+ชุดอุปกรณ์รีดนม       
     4.4  ถงัใส่นม       
     4.5  เคร่ืองผสมอาหาร       
     4.6  เคร่ืองสัปขา้วโพด/กระถิน       
     4.7  เคร่ืองพน่ยาฆ่าเห็บ       
     4.8  เคร่ืองตดัหญา้สะพายหลงั       
     4.9  เคร่ืองชอปตดัและพ่นหญา้       
     4.10 เทเลอร์รองรับหญา้ท่ีชอป       
     4.11 ร้ัว       
     4.12 บ่อบาดาล       
     4.13 สระน ้า       
     4.14 แทง้น ้า/รองปูนส าหรับเก็บน ้า       
     4.15 เคร่ืองป้ัมน ้า       
     4.16 รถเขน็       
     4.17 รถแทกเตอร์/เทลเลอร์       
     4.18 รถยนตบ์รรทุก       
     4.19 รถมอเตอร์ไซด์       
     4.20 ตราชัง่       
     4.21 บ่อจุ่มรถฆ่าเช้ือ       
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                            รายการ  
 

  มูลค่าแรก 
ซ้ือ/สร้าง 
(บาท)  

ใชง้านรวมทั้ง 
โครีดนมโคทดแทน 

(ใช่/ไม่ใช่) 
     4.22 ค่าถมดินตอนสร้างฟาร์ม..........    
    
     4.23 ค่าเดินสายไฟเขา้ฟาร์ม.............       
     4.24 รถยนตค์นัท่ี 2................       
     4.25 ถุงนอก       
     4.26 โรงเรือน..............................       
     4.27 โรงเรือน..............................       
     4.28...................................       
     4.29 ........................................       
     4.30 ...................................       
     4.31 ........................................       
     4.32 ...................................       
     4.33 ........................................       
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เกณฑ์การพจิารณา คะแนนเต็ม ฟาร์มที ่1 ฟาร์มที ่2 ฟาร์มที ่3 

1. การจัดการฟาร์มโคนม (Farm Management)  50       
ลกัษณะฟาร์ม         
   -มีพื้นท่ีใหโ้คเพียงพอ/แบ่งพื้นท่ีการเล้ียงโค         
   -แหล่งน ้าให้โคเพียงพอและสะอาด         
   -จดัการมูลโคอยา่งเหมาะสม/ไม่มีแมลงวนั         
    /มีการน ามูลโคไปสภาพแวดลอ้มดี         
โรงเรือน/อุปกรณ์รีดนม         
   -สะอาด/ลมระบายดี/ไม่อบัช้ืน         
   -อุปกรณ์รีดนมสะอาด/จดัเก็บเหมาะสม         
   /มีการใชค้ลอรีนฆ่าเช้ือ          
การรีดนม         
   -มีพื้นท่ีส าหรับการรีดนมโดยเฉพาะ/สะอาด         
   -ท าความสะอาดเตา้นมก่อนรีดนม/ใชค้ลอรีน         
   ท  าความสะอาดหวันมก่อนรีด         
   -มีการรีดนมตน้ทิ้ง         
   -ตรวจ CMT ทุกคร้ังเพื่อควบคุมโรคเตา้นมอกัเสบ         
   -หลงัรีดใชน้ ้ายาจุ่มหวันมทุกคร้ัง         
   -ผา้เช็ดเตา้สะอาดเพียงพอ/มีผา้ของแต่ละตวั         
การจดบันทกึ         
   -มีประวติัแม่โค หมายเลขประจ าตวัโคนม         
   -ระบบการจดบนัทึกการผสมพนัธ์/วนัผสมติด         
    /ก าหนดวนัคลอด         
   -บนัทึกผลผลิตน ้านมดิบรายตวั/รวมทั้งฟาร์ม         
   -บนัทึกระบบสุขภาพสัตว ์         
   -บนัทึกการจดัการให้อาหารโคนม         
   -รายรับ-รายจ่ายฟาร์ม 
 
 

  

      

ข. ฟอร์มเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ 



51 
 

เกณฑ์การพจิารณา คะแนนเต็ม ฟาร์มที ่1 ฟาร์มที ่2 ฟาร์มที ่3 
การจัดการด้านอาหารโค     
   -จดัการให้อาหารอยา่งเป็นระบบ         
   -มีแหล่งอาหารเหมาะสมดา้นคุณภาพ/การจดัเก็บ         

ได้คะแนน          

2. สุขภาพโคนม (Animal Health)   15       
   -มีโปรแกรมฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดต่อ         
   -ตรวจโรคแทง้ติดต่อและวณัโรคเป็นประจ าทุกปี          
เกณฑ์การพจิารณา คะแนนเต็ม ฟาร์มที ่1 ฟาร์มที ่2 ฟาร์มที ่3 
   /มีผลการรับรองโรคจากสัตวแ์พทย ์         
   -ฝงูโคนมมีสภาพร่างกาย (Body Score) สมบูรณ์          
   -มีระบบท าลาย/ฆ่าเช้ือก่อนเขา้-ออกฟาร์ม          
   -ค่าเฉล่ียช่วงห่างการคลอดลูก (Calving interval)          

ได้คะแนน          

3. ผลผลติ (Productivity) 10       
   -ปริมาณเฉล่ียการใหน้มต่อ lactation         
   -สัดส่วนแม่โครีดนม:โคดราย         

ได้คะแนน          

4. คุณภาพนมดิบ (Raw Milk Quality)ย้อนหลัง 3 ด. 15       
   -ผลเช้ือจุลินทรียแ์ละองคป์ระกอบน ้านม         

TPC         
SCC         

TS         
Fat         

Portein         
   -เกรดนม (ผลตรวจ MBRT)         
   -ผลตรวจยาปฏิชีวนะ         

ได้คะแนน 
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เกณฑ์การพจิารณา คะแนนเต็ม ฟาร์มที ่1 ฟาร์มที ่2 ฟาร์มที ่3 
5. ทศันคติ (Attitude)   10       
   -ความมุ่งมัน่         
   -แนวคิด         
   -ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์         
   -ทศันคติต่ออาชีพเล้ียงโคนม         
   -ท่ีมาของการท าฟาร์มโคนม         
   -การมีส่วนร่วมกบัชุมชน/สังคม         
   -การพฒันา ศึกษา หาความรู้         

ได้คะแนน          

รวมคะแนน  100       
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    ต. เกณฑ์หลกัเกณฑ์การให้คะแนนร่างกายโคนม (Body Condition Score : BCS) 
 
 การเลีย้งโคนมสาว และโครีดนมจะให้อาหารตามคะแนนร่างกายและปริมาณน า้นม ประกอบกนั ดังน้ัน 
จ าเป็นต้องมีเกณฑ์ในการให้คะแนนร่างกายโคนม (Body Condition Score : BCS) ซ่ึงจะเป็นการวดัความ
สมบูรณ์ของร่างกายโคนม ซ่ึงความสมบูรณ์จะให้เป็นคะแนน คะแนนต ่า หมายถึงโคผอมมาก คะแนนสูง
หมายถึงโคอ้วนมาก  
 การพจิารณาให้คะแนน ใช้การดูและใช้มือคล า เพ่ือสังเกตไขมันทีส่ะสมใต้ผวิหนังในส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายโคนม ได้แก่ บริเวณกระดูกซ่ีโครง  บริเวณกระดูกเอว  กระดูกสันหลงั  แอ่งกระดูกก้นกบใต้โคนหาง และ
โคนหาง  เป็นการให้คะแนนตามความอ้วน ผอมของโค ไม่ใช่เกีย่วข้องกบัการเป็นลกัษณะโคนมทีด่ี 
 ระบบการให้คะแนนร่างกายโคนม ทีใ่ช้ในประเทศไทย มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบจากประเทศออสเตรเลีย
ใช้ช่วงคะแนน 1 – 8 และระบบจากประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ช่วงคะแนน 1 – 5 
 การให้คะแนนระบบ 1 – 5 ใช้กนัในประเทศสหรัฐอเมริกา คิดขึน้โดย E.E. Wildman คะแนน 1 เป็นโค
ทีผ่อมมาก ส่วนคะแนน 5 เป็นโคทีอ้่วนมาก ดังภาพ                      
คะแนน 1 เป็นสภาพโคทีผ่อม สังเกตุได้บริเวณโคนหางที่จะเป็นหลุมลกึ กระดูกเชิง
กรานและปีกกระดูกสันหลงัเป็นร่องและเห็นชัดเจน สามารถสัมผสัได้ง่าย ไม่มีไขมัน
ปกคลุม ทั้งสองข้างของแนวกระดูกสันหลงัจะเป็นแอ่งลกึ 
 

คะแนน 2 เป็นสภาพโคทีผ่อม หลุ่มบริเวณโคนหางตื้น
ขึน้ ไขมันมีการสะสมเลก็น้อย บรอเวณโคนหางและบริเวณปุ่มกระดูกเชิงกราน 
ซ่ึงพอสัมผสัได้ กระดูกเชิงกรานยงัเด่นชัด แต่เม่ือลูบดูจะไม่ถึงหนังหุ้มกระดูก 
บริเวณของปลายปีกกระดูกสันหลงัมีลกัษณะกลมมน และยงัสัมผสัได้จากการออก
แรงกดเลก็น้อย 

                                 
คะแนน 3 เป็นสภาพทีโ่คไม่อ้วน ไม่ผอม ปานกลาง ไม่มีหลุมบริเวณโคนหาง 
จะสัมผสัได้ว่ามีไขมันทีป่กคลุมบริเวณนีม้ากขึน้ ปุ่มกระดูกเชิงกรานจะเร่ิม
มองเห็นไม่เด่นชัด และยงัสัมผสัได้โดยออกแรงกด มีไขมันมาปกคลุมบริเวณ
ปีกกระดูกสันหลังมากขึน้ แอ่งลกึระหว่างปุ่มกระดูกเชิงกราน และโคนหางเร่ิม
มีไขมันพอกหนา 
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             คะแนน 4  เป็นสภาพทีโ่คเร่ิมอ้วน จะพบว่ามีไขมันพอกเต็ม
บริเวณโคนหาง ปุ่มกระดูกเชิงกรานกลมมนมากมีไขมันพอก แต่กย็งั
สามารถสัมผสัได้จากการออกแรงกดมาก ๆ ปีกกระดูกสันหลงัจะมองไม่
เห็น 

 
                                          
คะแนน 5 เป็นสภาพทีโ่คอ้วนมาก จะพบว่ามีไขมันมาพอกมากบริเวณโคนหาง 
มากจนเห็นว่าโคนหางจมอยู่ในไขมันทีพ่อก ปุ่มกระดูกเชิงกราน และปีกกระดูก
สันหลงัจะมองไม่เห็น หรือแม้กระทัง่ออกแรงกดลงไป เพราะจะปกคลุมไปด้วย
ไขมัน 
 
โคนมทีด่ีควรมีความสมบูรณ์ร่างกายทีไ่ม่อ้วนหรือไม่ผอมเกนิไป ระดับคะแนนควรอยู่ที ่2.5 - 4.0 และแต่ละวยั
ของโคควรมีความสมบูรณ์ร่างกายทีต่่างกนั 
  โคก่อนคลอด 2 สัปดาห์  คะแนนร่างกาย  3.5 – 4.0 
  โคคลอดใหม่  คะแนนร่างกาย 3.5 – 4.0 
  โคหลงัคลอด 1 เดือน คะแนนร่างกาย 2.5 – 3.0 
  โครีดนมช่วงกลาง คะแนนร่างกาย 3.0 
  โครีดนมช่วงปลาย คะแนนร่างกาย 3.25 – 3.75 
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ง.นิทรรศการเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ (Young Dairy Farmer) 

แสดงใน “ งานโคนมแห่งชาติ ”  ปี 2561 – 2564 

ณ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ต าบลมิตรภาพ  อ าเภอมวกเหลก็  

 จงัหวดัสระบุรี 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
ขอขอบคุณ นายสารกิจ ถวิลประวัติ  ผู ้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคก์ารมหาชน) นายวิเชียร  ผลเจริญ ประธานชมรมนมดีทุกวยัด่ืมไดทุ้กวนั 
นายจารุวฒัน ์ นุตเดชานนัท ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมโคนม กรมปศุสัตว ์นายชชัวาล  มณีทพั 
นายกสมาคมอุตสาหกรรมอาหารนมไทย  นายวิวฒัน ์ ไชยชะอุ่ม  ผูอ้  านวยการกองส่งเสริม
และพฒันาการปศุสัตว ์ กรมปศุสัตว ์ และเจา้หนา้ท่ีกลุ่มวจิยัและพฒันาระบบฟาร์ม (ดา้นโคนม)  
ท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูล  ให้ค  าแนะน า และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้ไดข้อ้มูล 
เพื่อการจดัท าคู่มือคร้ังน้ี เป็นอยา่งดี 
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