
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน ้านมดิบ 
ส้านักงานปศุสัตว์เขต 5 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ประจ้าเดือนมกราคม 2557 



ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด,สหกรณ์และบริษัท ในพื นที่ ส้านักงานปศุสัตว์เขต 5  

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ล าปาง 

แพร ่

น่าน 

พะเยา 

ล าพูน 

จ.เชยีงราย  
เกษตรกรที่ส่งนม   142   ราย 
โคนมทั งหมด    4,554   ตวั 
         โครีด   1,865    ตวั 

จ.เชียงใหม ่
เกษตรกรท่ีส่งนม  920  ราย 
โคนมทั งหมด  35,091   ตัว 

โครีด 15,453 ตัว 

จ.ล้าพูน 
เกษตรกรที่สง่นม     462  ราย 
โคนมทั งหมด 20,391    ตัว 

โครีด   8,486  ตัว 

จ.แพร่ 
เกษตรกรที่ส่งนม  8  ราย 
โคนมทั งหมด    259  ตัว 

โครีด    86  ตัว จ.ล้าปาง 
เกษตรกรที่สง่นม 41 ราย 

โคนมทั งหมด   2,105    ตัว 
โครีด      882  ตัว 

จ.พะเยา  
เกษตรกรที่ส่งนม   16   ราย 
โคนมทั งหมด    213   ตัว 

โครีด   79    ตัว 



 1. เกษตรกรที่เลี ยงโคนมเป็นอาชีพมี 6 จังหวัด ได้แก่ เชยีงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง 
    เชียงราย แพร่ และ พะเยา 
 2. มีแหล่งรวบรวมน ้านมดิบ 22 แห่ง จ้านวนศูนย์รวบรวมดิบที่ขึ นทะเบียน 31 แห่ง 
   - สหกรณ์โคนม  17  แห่ง  
   - องค์กรเอกชน     3  แหง่ 
   - รัฐวิสาหกิจ       1  แหง่ 
   - กลุ่มเกษตรกร     1  แหง่ 
 3. โรงงานแปรรูปน ้านม  จ้านวน 6 แห่ง 
 4. จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม 1,625 ราย  จ้านวนโครีดนม 27,333 ตัว  
ปริมาณน ้านมดิบทั งหมด 9,839,087.06 กก./เดือน เฉลี่ย 317,886.06 กก./วัน                                             

      
(ข้อมูล เดือนมกราคม 2557)  



จังหวัดเชียงใหม่ 
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม         920     ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)        15,453     ตัว 
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)      2,820     ตัว  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้      5,773 ตัน/เดือน 
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลติได้  186,233.45 กก./วัน 
  จ้านวนสหกรณ ์                  9   แห่ง  
  จ้านวนศูนยร์วมนม             10   แห่ง 
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม        3   แห่ง 

ข้อมูลส้ารวจ ณ เดือนมกราคม 2557 



1. สหกรณ์โคนมฝาง 

2. สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ 

3. สหกรณ์โคนมแมโ่จ ้

7. สหกรณ์โคนมแม่ออน 

8. สหกรณ์โคนมผาตั ง  

9. สหกรณ์โคนมสันก้าแพง(ป่าตึง-ห้วยหม้อ) 

5. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ (แม่โจ้) 

4.  สหกรณ์โคนมศรีดงเย็น 

13. สหกรณ์โคนมแม่วาง 

10. ศูนย์รวมนม ทีเค แดรี่โกลด์สันก้าแพง 

6. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ (ออนหลวย) 

12. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์  
(สันปา่ตอง) 

16. ศูนย์รวมนม สหกรณ์โคนมเชียงใหม ่
 (สันปา่ตอง) 
17. ศูนย์รวมนม ที เค แดรีโกลด์ สันป่าตอง 

 

14. ศูนย์รวมนม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (สันทราย) 

15. ศูนย์รวมนม สหกรณ์โคนมเชียงใหม ่
 (สนัก้าแพง) 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

18.บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค(์โรงงานแปรรปู) 
19.บจก.โกลค์มิลค์(โรงงานแปรรปู) 

11. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (โรงงานแปรรปูสารภ)ี 



สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน 
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวนโค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 
สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมแม่ออน  146 139 2,019 364 4,323 23,332.85 
บ. ยูเอ็มโภคภัณฑ์ จก และ  
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

อสค. สุโขทัย 

สหกรณ์โคนมสันก้าแพง 
(ป่าตึง-ห้วยหม้อ)  
(เกษตรกรที่อยู่เขตเชียงใหม่) 

70 70 1,115 200 2,569 13,932.02 
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

อสค.สุโขทัย 

สหกรณ์โคนมฝาง  5 5 68 15 177 759.30 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

สหกรณ์โคนมการเกษตร 
ไชยปราการ  

207 207 4,083 746 9,634 53,167.73 
อสค. สุโขทัย, 

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 
และบ.แดรี่พลัส จก/บ.ดัชมิลค์ 

สหกรณ์โคนมแม่โจ้  70 70 994 205 2,346 10,389.83 อสค. สุโขทัย 

สหกรณ์โคนมแม่วาง 60 60 1,046 163 2,332 13,455.94 
อสค. เชียงใหม่,  
อสค. สุโขทัย 

และบ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

สหกรณ์โคนมผาตั ง 63 60 994 138 1,800 10,438.57 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

ข้อมูลส้ารวจ  ณ เดือนมกราคม 2557 



สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวน
โค 

ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 
สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

เกษตรกร บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จก. 

ศ.สารภี(โรงงาน) 2 2 90 34 251 1,212.59 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 
หจก.แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ 
สหกรณ์โคนมบ้านบึง 

บ.แดรี่พลัส จก. 
บ.ทุ่งกุลาแดรี่ฟู้ด 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก้าแพงเพชร 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์ 

บ.ยูไนเต็ดแดรี่ฟู้ด จก. 
บ.ดัชมิลค์ จก. 

 

ศ.แม่โจ้ 13 12 131 29 342 1,347.61 

ศ. ออนหลวย 65 59 616 121 1,480 5,973.37 

ศ สันป่าตอง 26 24 508 113 1,343 4,787.20 
เกษตรกรในเขตเชียงใหม่ 
ส่งนมที่ ศูนย์แม่ทา 
 
 
เกษตรกรในเขตเชียงใหม่ 
ส่งนมที่ ศูนย์บ้านโฮ่ง 

35 

 

1 

35 

 

1 

388 

 

65 

64 

 

38 

961 

 

304 

3,748.56 

 

741.37 

เกษตรกร บ.ที เค แดรี่โกลค์ จก. 
เกษตรกรที่อยู่เขต จ.เชียงใหม่ 69 67 1,319 215 2,868 14,730.47 

บริษัทโกลด์มิลค์ จ้ากัด 
หจก.แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ 

บ.ภูมอร์มิลค์ จก. 
บ.แดรี่พลัส จก. 

 
ข้อมูลส้ารวจ  ณ เดือนมกราคม 2557 



สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) จ้านวน

โครีด 
(ตัว) 

จ้านวนโค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโคทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 
สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมศรีดงเย็น 7 7 555 129 1,227 8,070.65 
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ้ากัด 

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

ศูนย์สารภ ี 6 6 94 17 196 739.58 

ซีพี.เมจิก  นครสวรรค์ 
และผลิตเป็นนม UHT  
ที่โรงงานของสหกรณ์ 

ศูนย์สันป่าตอง 54 53 919 151 2,135 9,955.05 

ศูนย์สันก้าแพง 72 70 791 148 1,768 8,043.78 

ศูนย์สันทราย 9 9 117 32 300 1,406.96 

รวม 944 920 15,453 2,820 35,091 186,233.45 

ข้อมูลส้ารวจ ณ เดือนมกราคม 2557 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 

สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ ากัด 

ค่าเฉลี่ยจ้านวน SCC x 1,000 
ประจ้าเดือน ต.ค.56 - ก.พ.57 

  



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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ต.ค.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 

สหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากัด 

ค่าเฉลี่ยจ้านวน SCC x 1,000 
ประจ้าเดือน ต.ค.56-ก.พ.57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 

สหกรณ์โคนมแม่ออน จ ากัด 

ค่าเฉลี่ยจ้านวน SCC x 1,000 
ประจ้าเดือน ต.ค.56-ก.พ.57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 

บริษัท ที เค แดรี่โกลด ์จ ากดั 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCC x 1,000 

ประจ าเดอืน ต.ค.56 - ก.พ.57. 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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ต.ค.56 พ.ย.56 ม.ค.57 

สหกรณ์โคนมฝาง จ ากดั 

ค่าเฉลี่ยจ้านวน SCC x 1,000 
ประจ้าเดือน  ต.ค.56-ม.ค.57  



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 

บริษัทเชียงใหม่เฟรชมลิค์ จ ากัด 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCC x 1,000 

ประจ าเดอืน ต.ค.56 - ก.พ.57  



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 

สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จ ากัด 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCC x 1,000 

ประจ าเดอืน ต.ค.56 - ก.พ.57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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สหกรณ์โคนมศรดีงเยน็ จ ากัด  

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCC x 1,000 

ประจ าเดือน ต.ค.56 - ก.พ.57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากดั 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCC x 1,000 

ประจ าเดอืน ต.ค.56- ก.พ.57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากดั 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCC x 1,000 

ประจ าเดือน ต.ค.56 - ก.พ.57. 



 จังหวัดเชียงราย 
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม      142     ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)        1,865    ตัว 
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)       352    ตัว  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้       675   ตัน/เดือน 
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้     21,774.98  กก./วัน  
  จ้านวนสหกรณ์  3 แห่ง 
  จ้านวนศูนย์รวมนม 6 แห่ง   
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม 1 แห่ง 

ข้อมูลส้ารวจ ณ เดือนมกราคม  2557 



สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

6. สหกรณ์โคนมต้าสันทรายงาม จ้ากัด 

2. สหกรณ์โคนมแม่ลาว 

7. สหกรณ์โคนมเชียงราย (มีโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์) 
 

1. ศูนย์รวมนม อ.พญาเม็งราย(สค.เชียงราย) 

3. ศูนย์รวมนม อ.พาน(สค.เชียงราย) 8. สหกรณ์โคนมเชียงราย 
(โรงงาน) 

5. ศูนย์รวมนมสันทรายงาม(สค.ต้าสันทรายงาม) 

4. ศูนย์รวมนม อ.เมืองเชียงราย(สค.เชียงราย) 



สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวนโค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 
สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมเชียงราย 

ศูนย์โรงงาน 18 18 143 30 369 1,731.33 มีโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
และน ้ านมดิบบางส่ วนส่ ง  บ . 
เชียงใหม่เฟรชมิลค์เพ่ือบรรจุกล่อง
และส่งกลับมาขายในนามของ
สหกรณ์โคนมเชียงราย 

ศูนย์เมือง 14 14 145 4 302 1,406.73 
ศูนย์พาน 10 8 59 20 151 693.91 
ศูนย์พญาเม็งราย 13 12 128 22 325 1,448.15 
สหกรณ์โคนมต้าสันทรายงาม 

ศูนย์ต้า 26 26 248 67 715 3,022.69 
บ.เชียงใหม่เฟรซมิลค์ จก. 

ศูนย์สันทรายงาม 26 26 328 72 823 3,549.18 
สหกรณ์โคนมแม่ลาว 40 38 814 137 1,868 9,922.99 อสค. เชียงใหม่ 

อสค.สุโขทัย 

รวม 147 142 1,865 352 4,554 21,774.98 

ข้อมูลส้ารวจ ณ เดือนมกราคม 2557 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 

389 

416 
399 

294 

352 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 

สหกรณ์โคนมเชียงราย จ ากดั 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCCx1,000 

ประจ าเดือน ต.ค.56- ก.พ.57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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สหกรณ์โคนมต้าสันทรายงาม จ ากดั 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCCx1,000 

ประจ าเดือน ต.ค.56-ก.พ.57 

  



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ ากัด 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCCx1,000 

ประจ าเดือน ต.ค.56- ก.พ.57 



จังหวัดลา้พูน 
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม       462      ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)         8,486     ตัว 
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)     1,612     ตัว  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้     3,044    ตัน / เดือน 
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้   98,216.76 กก./วัน 
  จ้านวนสหกรณ์         3 สหกรณ์ 
  จ้านวนศูนย์รวมนม    6 แห่ง   
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม    ไม่ม ี

ข้อมูลส้ารวจ ณ  มกราคม 2557 



สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

5. สหกรณ์โคนมล้าพูน 

3. สหกรณ์โคนมหริภุญชัย 
7. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ (แม่ทา) 

8. ศูนย์รวมนม บ.ที.เค.แดรี่ โกลด์ จก. (แม่ทา) 

4. สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งสัมพันธ์ 

9. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ (บ้านโฮ่ง) 

2. ศนูยร์วมนม บ.ที.เค.แดร่ี โกลด ์จก. 
(บา้นธิ) 

6. ศูนย์รวมนมบ้านธิ (สค.เชียงใหม่) 

1. ศนูยร์วมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค ์(บา้นธิ) 

2. ศูนย์รวมนม บ.ที.เค.แดรี่ โกลด ์จก. (บ้านธิ) 

1. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ (บ้านธิ) 



สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน 
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวน
โค 

ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านม
ดิบ 

เฉลี่ยต่อวัน 
(กก.) 

สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมหริภุณชัย 23 11 172 74 525 1,695.61 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

บ. ที เค แดรี่โกลค์ จก. 

ศูนย์รวมนมในเขตพื นที่ 
จังหวัดล้าพูน 

120 120 1,972 299 4,421 22,632.06 

บริษัทโกลด์มิลค์ จ้ากัด 
หจก.แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ 

บ.ภูมอร์มิลค์ จก. 
บ.แดรี่พลัส จก. 

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จก. 

ศูนย์บ้านโฮ่ง 33 33 1,342 409 3,804 19,662.80 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 
หจก.แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ 
สหกรณ์โคนมบ้านบึง 

บ.แดรี่พลัส จก. 
บ.ทุ่งกุลาแดรี่ฟู้ด 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก้าแพงเพชร 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์ 

บ.ยูไนเต็ดแดรี่ฟู้ด จก. 
บ.ดัชมิลค์ จก. 

ศูนย์แม่ทา 83 82 1,378 251 3,345 13,394.13 

ศูนย์บ้านธิ 37 35 447 89 1,129 5,284.34 

เกษตรกรเขตล้าพูนส่งนมท่ี 
ศูนย์สันป่าตอง 

2 2 35 6 110 201.32 

ข้อมูลส้ารวจ  ณ  มกราคม 2557 



สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน 
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวน
โคดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านม
ดิบ 

เฉลี่ยต่อวัน 
(กก.) 

สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งสัมพันธ์  จก 34 334 699 36 1,513 6,219.87 
บ. ศรีสยามโกลค์มิลค์  

(จ.สุโขทัย) 

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

ศูนย์ห้วยไซ 65 63 1,063 204 2,376 13,136.57 
ซีพี.เมจิก  (นครสวรรค์) 
และโรงงานสหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ 

สหกรณ์โคนมสันก้าแพง(ป่าตึง- 
ห้วยหม้อ)  
(เกษตรกรที่อยู่เขตล้าพูน) 

7 7 85 18 208 952.63 
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

อสค.สุโขทัย 

สหกรณ์โคนมล้าพูน 87 75 1,293 226 2,963 15,037.43 อสค.สุโขทัย/บ.แดรี่พลัส จก. 

รวม 491 462 8,486 1,612 20,391 98,216.76 

ข้อมูลส้ารวจ  ณ มกราคม 2557 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 

551 

580 

533 481 

422 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 

สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่งสัมพันธ์ จ ากัด 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCC x 1,000 

ประจ าเดอืน ต.ค.56 - ก.พ.57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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สหกรณ์โคนมล าพนู จ ากัด 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCC x 1,000 

ประจ าเดือน ต.ค.56 - ก.พ.57. 

  



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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สหกรณ์โคนมหริภณุชยั จ ากัด 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCC x 1,000 

ประจ าเดือน ต.ค.56 - ก.พ.57 



จังหวัดลา้ปาง 
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม            41        ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)              911       ตัว  
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)           191      ตัว  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้          306      ตัน  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้    9,885.87 กก.ต่อวัน  

  จ้านวนสหกรณ์  1  แห่ง 
  บริษัท             1 แห่ง   
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม  1 แห่ง 

ข้อมูลส้ารวจ ณ มกราคม 2557 



สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

1. สหกรณโ์คนมนคร

ล าปาง(แม่ทะ) 

2. บริษทั ยูเอ็ม โภคภณัฑ ์

จก. 



สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) จ้านวน 

โครีด 
(ตัว) 

จ้านวนโค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านม
ดิบ 

เฉลี่ยต่อวัน 
(กก.) 

 
สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนม นครล้าปาง 84 40 757 145 1,805 7,365.23 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก 

บริษัท ยู เอ็ม โภคภัณฑ์ จ้ากัด 1 1 154 46 318 2,520.65 บริษัท ยู เอ็ม โภคภัณฑ์ จ้ากัด 

รวม 85 41 911 191 2,123 9,885.87 

ข้อมูลส้ารวจ ณ  มกราคม 2557 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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สหกรณ์โคนมนครล าปาง จ ากัด   

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCC x 1,000 

ประจ าเดือน ต.ค.56 - ก.พ.57. 



จังหวัดแพร ่
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม             8        ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)               86        ตัว  
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)           62        ตัว  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้      15,181.80 กก./เดือน  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้         489.74   กก./วัน  
  จ้านวนสหกรณ์                      1 แห่ง   
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม          ไม่มี 

ข้อมูลส้ารวจ ณ  มกราคม 2557 



สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

สหกรณโ์คนมแพร่ 



สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน 
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวน
โคดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 

 
สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมแพร่ จ้ากดั 9 8 86 62 259 489.74 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก 

รวม 9 8 86 62 259 489.74 

ข้อมูลส้ารวจ ณ  มกราคม 2557 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 
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สหกรณ์โคนมแพร่ จ ากัด 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCC x 1,000 

ประจ าเดือน ต.ค.56 - ม.ค.57 



สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) จ้านวน 

โครีด 
(ตัว) 

โค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 

 
สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

กลุ่มผู้เลี ยงโคนมพะเยา 18 16 79 15 213 789.11 สค.โคนมเชียงราย 
จ้านวน 15 ราย 

รวม 18 16 79 15 213 789.11 

ข้อมูลส้ารวจ ณ  มกราคม 2557 

กลุ่มผูเ้ล้ียงโคนมพะเยา 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 - กุมภาพันธ์ 57 
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กลุ่มโคนมจังหวัดพะเยา 

ค่าเฉลี่ยจ านวน SCC x 1,000 

ประจ าเดือน ต.ค.56 - ก.พ.57 



ข้อมูลและสถิติท่ีน่าสนใจ 

ตั งแต่เดือนตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน 











ข้อมูลจาก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าคเหนือ(ตอนบน) 

กรมปศุสัตว ์














