
รายงานประชากรโคนม ปริมาณน ้านมดิบ 
และผลวิเคราะห์คุณภาพน ้านมดิบในพื นที่ภาคเหนือตอนบน 

ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2557 



ปริมาณน ้านมดิบ จ้านวนโคนมและเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี ยงโคนม 
ในพื นที่ ภาคเหนือตอนบน ( จ้านวน 6 จังหวัด ) ประจ้าเดอืน กรกฎาคม 2557 

โคนมทั งหมด 63,117 ตัว โครีดทั งหมด 27,328 ตัว โคพักรีดนม 5,797 ตัว โคสาวท้องและโครุ่น 17,469 ตัว 
ลูกโค 10,345  ตัว เกษตรกรที่ส่งนม  1,808  ราย 

ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด,สหกรณ์และบริษัท ในพื นที่ ภาคเหนือตอนบน  

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ล าปาง 

แพร ่

น่าน 

พะเยา 

ล าพูน 

จ.เชยีงราย  
เกษตรกรที่ส่งนม   139   ราย 
โคนมทั งหมด    4,699   ตัว 
         โครีด   1,905    ตัว 

จ.เชียงใหม่ 
เกษตรกรที่ส่งนม  921 ราย 
โคนมทั งหมด  34,632   ตัว 

โครีด 15,375  ตัว 

จ.ล้าพูน 
เกษตรกรที่ส่งนม     455  ราย 
โคนมทั งหมด 20,021    ตัว 

โครีด   8,444  ตัว 

จ.แพร่ 
เกษตรกรที่ส่งนม  7  ราย 
โคนมทั งหมด    272  ตัว 

โครีด    110  ตัว จ.ล้าปาง 
เกษตรกรที่ส่งนม  91 ราย 

โคนมทั งหมด   2,096    ตัว 
โครีด      938  ตัว 

จ.พะเยา  
เกษตรกรที่ส่งนม   19   ราย 
โคนมทั งหมด    291  ตัว 

โครีด   115    ตัว 



ข้อมูลเบื องตน้เกี่ยวกับโคนมและปริมาณน ้านมในพื นที่  
ภาคเหนอืตอนบน ป ี2557 

 1. เกษตรกรที่เลี ยงโคนมเป็นอาชีพมี 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง 
    เชียงราย แพร่ และ พะเยา 
 2. มีแหล่งรวบรวมน ้านมดิบ 22 แห่ง จ้านวนศูนย์รวบรวมดิบท่ีขึ นทะเบียน 32 แห่ง 
   - สหกรณ์โคนม  17  แห่ง  
   - องค์กรเอกชน     3  แห่ง 
   - รัฐวิสาหกิจ       1  แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกร     1  แห่ง 
 3. โรงงานแปรรูปน ้านม  จ้านวน 6 แห่ง 
 4. จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม 1,585  ราย  จ้านวนโครีดนม 26,762 ตัว  
ปริมาณน ้านมดิบทั งหมด 9,126,979.41   กก./เดือน เฉลี่ย 294,418.69 กก./วัน                                             

      
(ข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2557)  



 สรุปข้อมูลการเลี ยงโคนมในพื นที่จังหวดัเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่ 
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม     921       ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)        34,632   ตัว 
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)     3,223    ตัว  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้      5,578.91 ตัน/เดือน 
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลติได้  180,386.02  กก./วัน 
  จ้านวนสหกรณ ์                  9   แห่ง  
  จ้านวนศูนยร์วมนม             18   แห่ง 
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม  4 แห่ง 

ข้อมูลส้ารวจ ณ เดือนกรกฎาคม 2557 



 ศูนย์รวบรวมนมในพื นที่จังหวัดเชียงใหม ่

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 แดรี่โกลด์ สันก้าแพง 

6. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ (ออนหลวย) 

12. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค ์ (สันป่าตอง) 

16. ศูนย์รวมนม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (สันป่าตอง) 
17. ศูนย์รวมนม ที เค แดรโีกลด์ สันป่าตอง 

 

14. ศูนย์รวมนม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (สันทราย) 

15. ศูนย์รวมนม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (สนัก้าแพง) 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

18.บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์(โรงงานแปรรูป) 
19.บจก.โกลค์มิลค์(โรงงานแปรรปู) 

11. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (โรงงานแปรรปูสารภ)ี 



 แหล่งรวบรวมน ้านมดิบในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน 
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวนโค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 
สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมแม่ออน  139 136 1,986 432 4,302 21,655,25 
บ. ยูเอ็มโภคภัณฑ์ จก และ  
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

อสค. สุโขทัย 

สหกรณ์โคนมสันก้าแพง 
(ป่าตึง-ห้วยหม้อ)  
(เกษตรกรที่อยู่เขตเชียงใหม่) 

67 67 1,067 267 2,494 13,059.96 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 
อสค.สุโขทัย/บุคคลภายนอก 

สหกรณ์โคนมฝาง  42 5 82 15 191 856.34 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. /
บุคคลภายนอก 

สหกรณ์โคนมการเกษตร 
ไชยปราการ  209 209 4,389 855 10,103 53,623.41 

อสค. สุโขทัย,สค.วังน ้าเย็น 

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

บุคคลภายนอก 

สหกรณ์โคนมแม่โจ้  62 62 929 194 2,141 9299.86 อสค. สุโขทัย/บุคคลภายนอก 

สหกรณ์โคนมแม่วาง 71 60 1,072 192 2,445 13,093.57 
อสค. เชียงใหม่,  
อสค. สุโขทัย 

และบ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

สหกรณ์โคนมผาตั ง 64 61 1,006 206 1,773 9,450.17 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. /
บุคคลภายนอก/บริจาค 

ข้อมูลส้ารวจ  ณ เดือนกรกฎาคม 2557 



 แหล่งรวบรวมน ้านมดิบในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

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 12 6 23 78.41 
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

หจก.แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ 
บ.แดรี่พลัส จก. 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก้าแพงเพชร 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์ 

บ.ยูไนเต็ดแดรี่ฟู้ด จก. 
บ.ดัชมิลค์ จก. 

 

ศ.แม่โจ้ 12 12 147 38 364 1,520.07 

ศ. ออนหลวย 66 59 643 124 1,414 6,285.79 

ศ สันป่าตอง 23 18 390 89 1,148 3,945.09 
เกษตรกรในเขตเชียงใหม่ 
ส่งนมที่ ศูนย์แม่ทา 
 
 
เกษตรกรในเขตเชียงใหม่ 
ส่งนมที่ ศูนย์บ้านโฮ่ง 

35 

 

1 

34 

 

1 

395 

 

46 

90 

 

24 

943 

 

163 

3,702.14 

 

672.05 

เกษตรกร บ.ที เค แดรี่โกลค์ จก. 
เกษตรกรที่อยู่เขต จ.เชียงใหม่ 64 64 1,327 247 2,687 14,894.93 

บริษัทโกลด์มิลค์ จ้ากัด 
หจก.แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ 

บ.ภูมอร์มิลค์ จก. 
บ.แดรี่พลัส จก. 

 
ข้อมูลส้ารวจ  ณ เดือนกรกฎาคม 2557 



 แหล่งรวบรวมน ้านมดิบในพื นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) จ้านวน

โครีด 
(ตัว) 

จ้านวนโค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโคทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 
สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมศรีดงเย็น 7 7 513 135 1,221 6,879.42 
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ้ากัด 

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

ศูนย์สารภ ี 4 4 77 27 170 666.84 

ซีพี.เมจิก  นครสวรรค์ 
และผลิตเป็นนม UHT  
ที่โรงงานของสหกรณ์/

บุคคลภายนอก 

ศูนย์สันป่าตอง 54 53 968 171 2,195 11,584.75 

ศูนย์สันก้าแพง 63 59 763 178 1,713 8,031.14 

ศูนย์สันทราย 8 8 95 38 248 1,086.84 

รวม 993 921 15,907 3,328 35,738 158,730.78 

ข้อมูลส้ารวจ ณ เดือนกรกฎาคม 2557 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม  57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



 สรุปข้อมูลการเลี ยงโคนมในพื นที่จังหวดัเชียงราย 

 จังหวัดเชียงราย 
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม      139      ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)        4,699     ตัว 
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)     1,905    ตัว  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้    562.15   ตันต่อเดือน 
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้ 18,133.81  กก.ต่อวัน  
  จ้านวนสหกรณ์  3 แห่ง 
  จ้านวนศูนย์รวมนม 7 แห่ง(ขึ นทะเบียน 3 แห่ง)   
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม 1 แห่ง 

ข้อมูลส้ารวจ ณ เดือนกรกฎาคม  2557 



 ศูนย์รวบรวมนมในพื นที่จังหวัดเชียงราย 

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) 



 แหล่งรวบรวมน ้านมดิบในพื นที่จังหวัดเชียงราย 

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 16 16 116 24 305 1,166.03 มีโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 
และน ้ านมดิบบางส่ วนส่ ง  บ . 
เชียงใหม่เฟรชมิลค์เพ่ือบรรจุกล่อง
และส่งกลับมาขายในนามของ
ส ห ก ร ณ์ โ ค น ม เ ชี ย ง ร า ย  /
บุคคลภายนอก 

ศูนย์เมืองเชียงราย 11 11 116 24 266 1,198.76 
ศูนย์พาน 10 10 69 31 173 617.98 
ศูนย์พญาเม็งราย 12 12 108 33 313 983.61 
สหกรณ์โคนมต้าสันทรายงาม 

ศูนยต์้า 26 24 262 46 671 2,414.34 บ.เชียงใหม่เฟรซมิลค์ จก. /
บุคคลภายนอก ศูนย์สันทรายงาม 28 24 334 54 866 2,598.16 

สหกรณ์โคนมแม่ลาว 46 41 900 151 2,105 9,190.95 อสค.สุโขทัย 

รวม 149 138 1,905 363 4,699 18,164.83 

ข้อมูลส้ารวจ ณ เดือนกรกฎาคม 2557 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



 สรุปข้อมูลการเลี ยงโคนมในพื นที่จังหวัดล้าพูน 

จังหวัดลา้พูน 
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม       455      ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)         20,021   ตัว 
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)     8,444     ตัว  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้  2,989.55   ตันต่อเดือน 
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้ 96,467.76  กก.ต่อวัน 
  จ้านวนสหกรณ์        3 สหกรณ์ 
  จ้านวนศูนย์รวมนม  8 แห่ง   
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม    ไม่ม ี

ข้อมูลส้ารวจ ณ  กรกฎาคม 2557 



    ศูนย์รวบรวมนมในพื นที่จังหวัดล้าพูน 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

5. สหกรณ์โคนมล ำพูน 

3. สหกรณ์โคนมหรภิุญชัย 
7. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ (แม่ทำ) 

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

4. สหกรณ์โคนมบ้ำนโฮ่งสัมพันธ์ 

9. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ (บ้ำนโฮ่ง) 

2. ศูนย์รวมนม บ.ที.เค.แดรี่ โกลด์ จก. (บ้ำนธิ) 
6. ศูนย์รวมนมบ้ำนธิ (สค.เชียงใหม่) 

1. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ (บ้ำนธิ) 



 แหล่งรวบรวมน ้านมดิบในพื นที่จังหวัดล้าพูน 

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 10 163 75 474 1,670.62 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

บ. ที เค แดรี่โกลค์ จก. 

ศูนย์รวมนมในเขตพื นที่ 
จังหวัดล้าพูน 

118 118 1,880 406 4,444 21,170.46 

บริษัทโกลด์มิลค์ จ้ากัด 
หจก.แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ 

บ.ภูมอร์มิลค์ จก. 
บ.แดรี่พลัส จก. 

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จก. 

ศูนย์บ้านโฮ่ง 31 30 1,322 334 3,470 17,362.62 
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

หจก.แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ 
บ.แดรี่พลัส จก. 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก้าแพงเพชร 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์ 

บ.ดัชมิลค์ จก. 

ศูนย์แม่ทา 84 83 1,434 256 3,379 15,214.40 

ศูนย์บ้านธิ 36 35 401 98 1,054 4,664.26 

เกษตรกรเขตล้าพูนส่งนมท่ี 
ศูนย์สันป่าตอง 

2 2 40 6 100 279.22 

ข้อมูลส้ารวจ  ณ  กรกฎาคม 2557 



 แหล่งรวบรวมน ้านมดิบในพื นทีจ่ังหวัดล้าพูน 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน 
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวน
โคดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านม
ดิบ 

เฉลี่ยต่อวัน 
(กก.) 

สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง   37 37 674 83 1,472 7,454.67 
บ. ศรีสยามโกลค์มิลค์  

(จ.สุโขทัย) 

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

ศูนย์ห้วยไซ 58 57 1,086 256 2,297 13,014.84 
ซีพี.เมจิก  (นครสวรรค์) 
และโรงงานสหกรณ์โคนม
เชียงใหม่/บุคคลภายนอก 

สหกรณ์โคนมสันก้าแพง(ป่าตึง- 
ห้วยหม้อ)  
(เกษตรกรที่อยู่เขตล้าพูน) 

7 7 94 21 204 953.37 
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

อสค.สุโขทัย 

สหกรณ์โคนมล้าพูน 84 76 1,350 266 3,127 14,683.66 อสค.สุโขทัย/บ.แดรี่พลัส จก. 

รวม 480 455 8,444 1,801 20,021 96,468.12 

ข้อมูลส้ารวจ  ณ  กรกฎาคม 2557 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



 สรุปข้อมูลการเลี ยงโคนมในพื นที่จังหวัดล้าปาง 

จังหวัดลา้ปาง 
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม           41      ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)           2096      ตัว  
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)          938     ตัว  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้       317.14   ตัน  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้   10,552.93   กก.ต่อวัน  

  จ้านวนสหกรณ์  1  แห่ง 
  จ้านวนศูนย์รวมนม 2 แห่ง 
  บริษัท             1 แห่ง   
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม  1 แห่ง 

ข้อมูลส้ารวจ ณ กรกฎาคม 2557 



 ศูนย์รวบรวมนมในพื นที่จังหวัดล้าปาง 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

1. สหกรณ์โคนมนครล ำปำง (ห้ำงฉัตร) 

2. บริษัท ยูเอ็ม โภคภัณฑ์ จก. 



 แหล่งรวบรวมน ้านมดิบในพื นที่จังหวัดล้าปาง 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) จ้านวน 

โครีด 
(ตัว) 

จ้านวนโค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านม
ดิบ 

เฉลี่ยต่อวัน 
(กก.) 

 
สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด 
ส่ง
นม 

สหกรณ์โคนม นครล้าปาง 90 43 763 188 1,760 7,681 
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก/

บุคคลภายนอก 

บริษัท ยู เอ็ม โภคภัณฑ์ จ้ากัด 1 1 175 40 336 2,871.61 บริษัท ยู เอ็ม โภคภัณฑ์ จ้ากัด 

รวม 91 44 938 228 2,096 10,552.61 

ข้อมูลส้ารวจ ณ  กรกฎาคม 2557 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



 ศูนย์รวบรวมนมในพื นที่จังหวัดแพร ่

จังหวัดแพร ่
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม            7         ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)              272       ตัว  
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)          110       ตัว  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้           18.93   ตัน  
  ปริมาณน ้านมดิบที่ผลิตได้       610.65   กก.ต่อวัน  
  จ้านวนสหกรณ์                  1 แห่ง   
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม       ไม่ม ี

ข้อมูลส้ารวจ ณ  กรกฎาคม 2557 



 สรุปข้อมูลการเลี ยงโคนมในพื นที่จังหวัดแพร่ 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

สหกรณโ์คนมแพร่ 



 แหล่งรวบรวมน ้านมดิบในพื นที่จังหวัดแพร่ 

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 25 7 110 36 272 610.65 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก 

รวม 25 7 110 36 272 610.65 

ข้อมูลส้ารวจ ณ  กรกฎาคม 2557 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



 สรุปข้อมูลการเลี ยงโคนมในพื นที่จังหวัดพะเยา 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) จ้านวน 

โครีด 
(ตัว) 

โค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวน
โค

ทั งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน ้านม
ดิบ 

เฉลี่ยต่อวัน 
(กก.) 

 
สถานที่ส่งน ้านมดิบ 

ทั งหมด ส่งนม 

กลุ่มผู้เลี ยงโคนมพะเยา 22 19 115 32 291 1,141.94 สค.โคนมเชียงราย 

รวม 22 19 115 32 291 1,141.94 

ข้อมูลส้ารวจ ณ  กรกฎาคม 2557 

กลุม่ผูเ้ลี้ยงโคนมพะเยำ 



สถิติข้อมูล ค่า somatic cell count จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 
ค่าเฉลี่ยประจ้าเดือนตุลาคม 56 – กรกฎาคม 57 



ข้อมูลและสถิติที่น่าสนใจ 

ตั งแต่เดือนตุลาคม 2550  จนถึงปัจจุบัน 













ข้อมูลจาก 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 

กรมปศุสัตว ์

ข้อมูลผลวิเคราะห์ด้านคุณภาพน ้านมดิบ 














