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ยุทธศาสตรโคนมในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน 

โดย  สํานักงานปศุสัตวเขต 5 
 

บทนํา 

  ในเขตภาคเหนือตอนบน เริ่มมีการเลี้ยงโคนมในป 2508  โดยการจัดต้ังโครงการสงเสริมการเลี้ยง

โคนมไทยที่สถานีบํารุงพันธุสัตวหวยแกว จังหวัดเชียงใหม ภายใตความชวยเหลือจากประเทศเยอรมัน และในป พ.ศ. 

2517  กลุมเกษตรกรในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอสันกําแพง ไดรวมตัวกันจัดต้ังสหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด 

เพื่อดําเนินธุรกิจดานนํ้านมดิบและนมสด    หลังจากน้ันเกษตรกรเริ่มใหความสนใจในการเลี้ยงโคนมมากข้ึน จึงเกิด

สหกรณโคนมอื่นๆ ตามมา คือ  สหกรณโคนมแมโจ จํากัด (พ.ศ. 2530)  สหกรณโคนมบานปาตึงหวยหมอ จํากัด 

(พ.ศ. 2535)  สหกรณโคนมไชยปราการ จํากัด (พ.ศ. 2538)  สหกรณโคนมแมออน จํากัด (พ.ศ. 2540)    สหกรณ

โคนมแมวาง จํากัด (พ.ศ. 2543)    สหกรณโคนมผาต้ัง จํากัด (พ.ศ. 2552) 

  จังหวัดเชียงราย เริ่มตนการเลี้ยงโคนมในป   2527  โดยวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงรายไดรับเงิน

สนับสนุนจากคุณสําเร็จ  ภูนิคม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย ใหการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณพัฒนา

จังหวัด จํานวน 250,000 บาท ใหวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย ดําเนินการจัดซื้อพันธุโคนมจํานวน 20 ตัว พรอมทั้ง

ไดจัดการบริหารในรูปแบบโครงการธนาคารโคนม โดยเอารูปแบบมาจากกรมปศุสัตว ใหเกษตรกรกูเงินซื้อแมพันธุ 

โคนม รายละ 2 ตัว ระยะเวลา 4 ป  และเมื่อครบกําหนดใหเกษตรกรคืนลูกโคนมตัวเมียจํานวน 2 ตัว ใหกับศูนย

ปฏิบัติการวิชาชีพโคนมบานตา เพื่อขยายใหแกเกษตรกรรายอื่นตอไป    มีเกษตรกรเขารวมโครงการครั้งแรกจํานวน 

10 ราย เกษตรกรสงนํ้านมดิบที่โรงงานศูนยปฏิบัติการวิชาชีพโคนมบานตาเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรซ

ออกจําหนาย   ในป พ.ศ. 2529  ศูนยปฏิบัติการวิชาชีพโคนมบานตา ไดขอความชวยเหลือไปยังสถานทูตแคนาดา

และเนเธอรแลนดขอเงินทุนจัดซื้อแมพันธุโคนมเขาธนาคารโคนม แหงละ 137,000 บาท รวมเปนเงิน 274,000 บาท 

และศูนยฯ ไดจัดซื้อแมพันธุโคนม จํานวน 20 ตัว ใหเกษตรกรยืมคนละ 1 ตัว เปนเวลา 4 ป  และใหเกษตรกรกูเงิน

จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่อจัดซื้อแมโคนมเพิ่มอีกคนละ 1 ตัว รวมเปน 2 ตัว ทําใหได

สมาชิกเพิ่มข้ึนอีกจํานวน 20 คน    ในป พ.ศ. 2532 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมบานตาไดย่ืนความประสงคตอนาย

ทะเบียนสหกรณ ขอจัดต้ังเปน “สหกรณโคนมบานตา จํากัด”    และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2532  และในป พ.ศ. 

2538 - 2540 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย ไดสงเสริมอาชีพเลี้ยงโคนมแกเกษตรกรอีกจํานวน 134 ราย ภายใต

โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนม ตามแผนการปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ซึ่งเปนโครงการ

ของรัฐบาล เพื่อลดปญหาพืชเศรษฐกิจราคาตกตํ่าและเพื่อเปนทางเลือกใหเกษตรกรลดพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

โดยสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม รายละ 5 ตัว  

  จังหวัดลําพูน เกษตรกรไดรวมตัวจัดต้ังสหกรณโคนลําพูน จํากัด  โดยการรวมตัวของกลุมเกษตรกร

ผูเลี้ยงโคนมตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ  จํานวน 30 ราย และ จดทะเบียนเปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  จังหวัดลําปาง ไดจดทะเบียนเปนสหกรณโคนมนครลําปาง จํากัด  

ประเภทสหกรณการเกษตร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552    จังหวัดแพร เริ่มมีการสงเสริมการเลี้ยงโคนม ป พ.ศ. 

2540   โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพรและสํานักงานสหกรณจังหวัดแพรใหการสงเสริมและสนับสนุน จัดต้ังเปน
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สหกรณข้ึนช่ือ สหกรณโคนมแพร จํากัด  เมื่อป พ.ศ. 2538   จังหวัดพะเยา ไดมีการเลี้ยงโคนมโดยการรวมกลุมของ

เกษตรกรเลี้ยงโคนมจํานวน 5  ราย ผลิตและสงนํ้านมใหกับสหกรณโคนมเชียงราย จํากัด 

  ปริมาณการเลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนหรือเขตปศุสัตวที่ 5  คิดเปนรอยละ 9.50 หรือเลี้ยงมาก

เปนอันดับ 4 ของปริมาณการเลี้ยงโคนมทั้งประเทศ รองจากเขตปศุสัตวที่ 1 , 7 , และ 3  ตามลําดับ  ดังขอมูลที่

แสดงในแผนภูมิที่ 1 

 

 
       แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนโคนมจําแนกรายเขตปศุสัตวที่ 1 - 9 

 

 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม หรือ  GPP   ของโคนม ป 2550 – 2554 มีมูลคาเพิ่มข้ึน กลาวคือ ในป 2550 

มีมูลคา 461.55 ลานบาท ลดลงเล็กนอยในป 2551 แตมูลคาจะเพิ่มข้ึนตอเน่ืองต้ังแตป 2552 – 2554 เน่ืองมาจาก

จํานวนเกษตรกรและแมโคนมที่เพิ่มข้ึน ดังขอมูลที่แสดงในแผนภูมิที่ 2 

          

  
        แผนภูมิที่ 2 แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของนํ้าโคนมและผลิตภัณฑโคนม ป 2550 – 2554  
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 การเลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนมีสถิติเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ป จากขอมูลสํานักงานปศุสัตวเขต 5 ได

จัดเก็บเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนพฤษภาคม 2555 พบวา การเลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมี

อัตราขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป  จากขอมูลเปรียบเทียบป 2550 กับป 2555 พบวาจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยง

โคนมเพิ่มข้ึน 378 ราย หรือรอยละ 28.94 จํานวนแมโครีดนมเพิ่มข้ึน 11,784 ตัว หรือรอยละ 80.96   ปริมาณ

นํ้านมดิบตอเดือนเพิ่มข้ึน 4,782 ตันตอเดือน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ  97.62  รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  แสดงขอมูลการเลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนต้ังแต ป 2550 – 2555 

ป 

เกษตรกร (ราย) แมโครีดนม (ตัว) ปริมาณนํ้านมดิบ (ตันตอเดือน) 

จํานวน 
เปลี่ยนแปลง 

จํานวน 
เปลี่ยนแปลง 

จํานวน 
เปลี่ยนแปลง 

± % ± % ± % 

2550 1,306 - - 14,556 - - 4,898.31 - - 

2551 1,357 + 51 3.91 16,642 + 2,086 14.3 5,354.39 + 456 9.3 

2552 1,360 + 3 0.22 18,279 + 1,637 9.8 5,864.27 + 510 9.5 

2553 1,621 + 261 19.19 20,245 + 1,966 10.8 6,847.57 + 983 16.8 

2554 1,669 + 48 2.96 22,275 + 2,030 10.0 7,709.41 + 862 12.6 

2555 1,684 + 15 0.90 26,340 + 4,065 18.2 9,680.19 + 1,971 25.6 

ป 2550 -2555 378 28.94 - 11,784 80.96 - 4,782 97.62 
 

  

 ปจจุบัน ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2555  ในภาคเหนือตอนบนมีเกษตรกรเลี้ยงโคนมทั้งสิ้น 1,729 ราย  

เกษตรกรมีการรวมตัวกันจัดต้ังเปนสถาบันเกษตรกรประกอบดวยสหกรณผู เลี้ยงโคนมจํานวน 16 สหกรณ    

วิสาหกิจชุมชน 1 แหง  กลุมเกษตรกร 1 กลุม และบริษัทเอกชนที่เลี้ยงโคนมและเปนผูประกอบการรับซื้อนํ้านมดิบ 

จํานวน 2 บริษัท มีศูนยรวบรวมนํ้านมดิบรวมทั้งหมด 36 แหง  มีจํานวนแมโคนมและโคสาวต้ังทองรวม 60,051 ตัว   

ในจํานวนน้ีมีแมโครีดนม 25,301 ตัว  แมโคพักรีดนม 6,349 ตัว และโคสาวที่ ต้ังทองและโครุน 19,520 ตัว    

จังหวัดเชียงใหมมีแมโครีดนมมากที่สุด จํานวน 33,695 ตัว เกษตรกร 980 ราย  รองลงมาคือจังหวัดลําพูน มีแมโค

รีดนม 8,133 ตัว เกษตรกร 494 ราย จังหวัดเชียงรายแมโครีดนม 1,824 ตัว เกษตรกร 165 ราย จังหวัดลําปาง มี

แมโครีดนม 666 ตัว เกษตรกร 40 ราย จังหวัดแพร มีแมโครีดนม 113 ตัว เกษตรกร 10 ราย และจังหวัดพะเยา มี

แมโครีดนม 34 ตัว เกษตรกร  6 ราย   มีผลผลิตนํ้านมดิบรวมทั้งสิ้น 273.61 ตันตอวัน  โดยจังหวัดเชียงใหมมาก

ที่สุด คือ 155 ตันตอวัน รองลงมาคือจังหวัดลําพูน 88 ตันตอวัน  จังหวัดเชียงราย 19 ตันตอวัน จังหวัดลําปาง 7.8 

ตันตอวัน จังหวัดแพร 1.0 ตันตอวันและกลุมเกษตรกรจังหวัดพะเยา 0.42 ตันตอวัน   ตามตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 แสดงขอมูลการเลี้ยงโคนม ผลผลิตนํ้านมรายสหกรณ ในแตละจังหวัดเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

จังหวัด/บริษัท/สหกรณ 

จํานวนโค

ทั้งหมด

(ตัว) 

โค       

รีดนม  

(ตัว) 

โค  

ดราย  

(ตัว) 

โคสาว

ทอง  

(ตัว) 

สมาชิก

ทั้งหมด 

(คน) 

ศูนยรับ

นํ้านมดิบ  

(ศูนย) 

ปริมาณ

นํ้านมเฉล่ีย    

(ตันตอวัน) 

สหกรณโคนมเชียงใหม  จํากัด 6,608  2,764 702 1,972 206 5 155 

สหกรณโคนมแมโจ  จํากัด 2,770 1,097 325 1,190 83 1 27.46 

สหกรณโคนมแมวาง  จํากัด 1,975 869 210 469 58 1 10.71 

สหกรณโคนมแมออน  จํากัด 3,441 1,623 408 715 129 1 17.91 

สหกรณโคนมปาตึง – หวยหมอ จํากัด 2,458 949 292 747 79 1 10.63 

สหกรณโคนมการเกษตรไชยปราการจํากัด 8,296 3,416 920 3,719 185 1 36.85 

สหกรณโคนมฝาง  จํากัด 166 63 10 77 6 1 0.68 

บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 12,720 4,971 1,284 5,140 322 7 52.93 

บริษัท ทีเค แดรี่โกลด  จํากัด 7,237 3,129 647 2,168 194 3 35.35 

สหกรณโคนมผาตั้ง จํากัด 2,473 1.090 223 833 92 1 12.06 

วิสาหกิจชุมชนโคนมโคเน้ือไชยปราการ 1,203 563 191 250 8 1 7.35 

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณโคนมเชียงราย  จํากัด 1,389 542 159 536 68 4 5.43 

สหกรณโคนมตาสันทรายงาม จํากัด 1,515 586 150 512 54 2 6.49 

สหกรณโคนมแมลาว  จํากัด 1,664 696 138 304 43 1 7.29 

สหกรณโคนมลําพูน  จํากัด 2,874 1,265 265 769 91 1 12.90 

สหกรณโคนมหริภุญชัย  จํากัด 692 262 100 196 23 1 2.1 

สหกรณโคนมบานโฮงสัมพันธ 1 จํากัด 1,419 603 98 679 33 1 6.1 

สหกรณโคนมนครลําปาง จํากัด 1,826 656 198 467 40 1 7.83 

สหกรณโคนมแพร  จํากัด  239 113 25 66 10 1 1.0 

กลุมโคนมพะเยา 86 34 4 29 6 1 0.42 

ผลรวม 61,051 25,301 6,349 19,520 1,729 36 273.61 
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ดานคุณภาพนํ้านมดิบ 

การแบงช้ันคุณภาพนํ้านมดิบตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติของสํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ แบงออกเปน 3 ช้ันคุณภาพ (Quality grade) ตามจํานวน

จุลินทรีย เซลโซมาติก โปรตีน ไขมัน และเน้ือนมทั้งหมด คือ ช้ันดีมาก (Premium)  ช้ันดี (Good) และช้ันมาตรฐาน 

(Standard) โดยใชเปนแนวทางในการกําหนดราคาซื้อ ขายนํ้านมดิบตามช้ันคุณภาพ  ดังตารางที่ 4   
 

ตารางที่ 4  แสดงการแบงช้ันคุณภาพนํ้านมดิบตามคุณลักษณะ 

คุณลักษณะ / ช้ันคณุภาพ ช้ันดีมาก (Premium) ชั้นดี (Good) ช้ันมาตรฐาน (Standard) 

 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด <200,000 colony/ml 200,000 ถึง 400,000 

colony/ml 

400,000 ถึง 600,000 

colony/ml 

 เซลโซมาติก < 200,000 cell/ml 200,000 ถึง 350,000 

cell/ml 

350,000 ถึง 500,000  

cell/ml 

โปรตีน > 3.4 % > 3.2  ถึง 3.4 % > 3.0 ถึง 3.2 % 

ไขมัน > 4 % > 3.6 ถึง 4 % > 3.2 ถึง 3.6  % 

เน้ือนมทั้งหมด > 12.7 % > 12.5 ถึง 12.7 % > 12.3 ถึง 12.5 % 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลของสํานักงานปศุสัตวเขต 5 ณ เดือน พฤษภาคม 2555 (ตารางที่ 5 )พบวา 

คุณภาพนํ้านมดิบจากถังนมรวมของศูนยรับนํ้านมดิบในภาคเหนือตอนบน มีคาตํ่ากวาและใกลเคียงกับมาตรฐานของ

เกณฑการแบงช้ันคุณภาพนํ้านมดิบช้ันมาตรฐาน (Standard)  คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตไขมันของจังหวัดเชียงราย มีคาตํ่า

กวาช้ันมาตรฐาน สวนจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปางและพะเยา มีคาอยูในเกณฑช้ันมาตรฐาน   คาเฉลี่ยโปรตีนและ

เน้ือนมทั้งหมดของทุกจังหวัดมีคาตํ่ากวาช้ันมาตรฐาน  
    

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยขององคประกอบนํ้านมดิบจากถังรวมนมของศูนยรับนํ้านมดิบในภาคเหนือตอนบน 
 

องคประกอบ เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา 

ไขมัน    (%) 3.51 ± 0.66 3.14 ± 0.52 3.40 ± 0.22 3.25 ± 0.90 3.31 

โปรตีน  (%) 2.94 ± 0.09 2.95 ± 0.08 2.85 ± 0.22  2.94 ± 0.03  3.00 

แลคโตส   (%) 4.83 ± 0.06 4.83 ± 0.04 4.68 ± 0.30 4.89 ± 0.13 4.85 

เน้ือนมไมรวมมันเนย  (%) 8.47 ± 0.13 8.48 ± 0.06 8.23 ± 0.53 8.53 ± 0.1 8.55 

เน้ือนมทัง้หมด    (%) 11.98 ± 0.57 11.88 ± 0.56 11.63 ± 0.74  11.78 ±0.80  11.86 

จํานวนเม็ดเลือดขาว  

( X 1,000 cell/ml) 

487.09±208.1  485.67± 58.5  564.67 ±16.0 373.5 ± 4.9 500.0 
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การตลาดนํ้านมดิบ 

  ในพื้นที่ภาคเหนือมีผูประกอบการรับซื้อนํ้านมดิบจากเกษตรกรจํานวน 4 ราย นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

นมจํานายในตลาดนมโรงเรียน และ ตลาดนมพาณิชย  ไดแก องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อสค.)  

บริษัทเชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด  บริษัท ที เค โกลด มิลค จํากัด และสหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด เกษตรกรจะ

จําหนายนํ้านมดิบผานระบบสหกรณ  และสหกรณโคนมจะจําหนายนํ้านมดิบใหแกผูประกอบการ  ปริมาณการรับ

ซื้อนํ้านมดิบจะเปนไปตามบันทึกขอตกลงการบริหารจัดการนํ้านมโค (MOU) ของสหกรณโคนมกับผูรับซื้อนํ้านมดิบ 

ดังขอมูลตัวอยาง MOU ป 2554/2555 ตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  บันทึกขอตกลงการจําหนายนํ้านมดิบของสหกรณโคนมในภาคเหนือตอนบน ป 2554/2555 

ท่ี สหกรณ สถานท่ีสงนํ้านมดิบ 
MOU 54/55 

(ตัน/วัน) 

1 สหกรณโคนมเชียงใหม  จํากัด สหกรณโคนมเชียงใหม   22.12 

บริษัท ซี พี เมจิ จํากัด 9.0 

2 สหกรณโคนมแมโจ  จํากัด อสค. สุโขทัย 14.5 

3 สหกรณโคนมแมวาง  จํากัด อสค. ภาคเหนือตอนบน 2.0 

บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จก. 8.27 

4 สหกรณโคนมแมออน  จํากัด บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จก. 8.69 

บจก.ยูเอ็มโภคภัณฑ 8.46 

5 สหกรณโคนมปาตึง – หวยหมอ จํากัด บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จก. 9.83 

6 สหกรณโคนมการเกษตรไชยปราการ จํากัด อสค. สุโขทัย 33.98 

บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จก. 7.0 

7 สหกรณโคนมฝาง  จํากัด บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จก. 0.44 

8 บริษัท เชียงใหมเฟรชมลิค จํากัด บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จก. 33.54 

9 บริษัท ทีเค แดรี่โกลด  จํากัด บริษัท โกลดมิลค จํากัด 28.0 

10 สหกรณโคนมเชียงราย  จํากัด สหกรณโคนมเชียงราย จํากัด 6.25 

11 สหกรณโคนมตาสันทรายงาม  จํากัด บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จก. 6.18 

12 สหกรณโคนมแมลาว  จํากัด อสค.ภาคเหนือตอนบน 6.62 

13 สหกรณโคนมลําพูน  จํากัด อสค. สุโขทัย 13.24 

14 สหกรณโคนมหริภุญชัย  จํากัด บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จก. 2.41 

15 สหกรณโคนมบานโฮงสัมพันธ 1  จก. หจก. ศรีสยามโกลดมิลค   6.06 

16 สหกรณโคนมนครลําปาง  จํากัด บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จก. 4.8 

17 สหกรณโคนมแพร  จํากัด บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จก. 0.71 

18 สหกรณโคนมผาต้ัง จํากัด บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จก. 11.6 

19 วิสาหกจิชุมชนโคนมโคเน้ือไชยปราการ บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จก. 4.66 

20 กลุมโคนมพะเยา สหกรณโคนมเชียงราย จก. - 
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ปญหาการเลีย้งโคนม 

สภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรจะมผีลโดยตรงที่กระทบตอประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพนํ้านมดิบ

ปญหาสวนใหญเปนปญหาดานการจัดการฟารม ไดแกปญหาที่เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ โรคและการปองกันโรค  

ตลอดจนปญหาในข้ันตอนกระบวนการรีดนม  การดูและบํารุงรักษาเครื่องรีดนม  ปญหาทีเ่กีย่วกับแมพันธุโคนม 

ไดแก แมโคไมเปนสัดหลงัคลอด  ปญหาการผสมติดยาก เกดิการแทงในระยะตาง ๆ ของการอุมทอง   รอบการเปน

สัดไมสม่ําเสมอ ที่มีมลูเหตุจากหลายดาน เชน รกคาง มดลูกอักเสบ เปนหนอง ถุงนํ้าในรังไข  รังไขไมทํางาน เปนตน 

ปญหาเหลาน้ีจะตองไดรบัการจัดการที่ถูกตองโดยการประเมินความสมบูรณพันธุรายตัวและภาพรวมของฝูงที่ถูกตอง

และเปนปจจบุัน  มีการตรวจอยางสม่ําเสมอและคนหาโคที่มีปญหาโดยเร็ว  เพราะปญหาเกี่ยวกบัระบบสบืพันธุจะ

สงผลกระทบตอการต้ังทอง การคลอด และการใหนมของแมโคนม จากขอมูลของศูนยวิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม ป 2554 พบวาคาเฉลี่ยของระยะหางการคลอดลูก (Calving Interval) ของแมโคนมของ

สมาชิกสหกรณโคนมในจงัหวัดเชียงใหมและลําพูน จํานวน 12,166 ตัว มีคาเฉลี่ยเทากับ 468.28 วัน  มากที่สุด 

496.31 วัน และนอยที่สุด 399 วัน ในขณะที่ระยะหางของการใหลกูของแมโคจากรายงานการศึกษาวิจัย

ภายในประเทศของอดิศร และคณะ(2543)  มรีะยะ 430.94 ± 96.07 วัน  สมเกียรติและคณะ(2542) มรีะยะ 

457.33 ± 102 วัน  และรายงานของพัชรินทรและคณะ(2542) มีระยะ 479.68 ± 126.52 วัน  ซึ่งคามาตรฐานของ

ระยะหางการคลอดปกติที่แสดงถึงประสิทธิภาพการผลิตดีทสีุดมีคาเทากับ 360 - 390 วัน  จะเห็นไดวาหาก

เปรียบเทียบกับคาที่ไดทําการศึกษาแลวจะบงบอกวาการจัดการฟารมเกษตรกรมีประสิทธิภาพคอนขางตํ่า คา

ระยะหางการคลอดทีสู่งเกินไปแสดงใหเห็นวาแมโคนมมปีระสิทธิภาพการผลิตตํ่า เน่ืองจากโคจะมรีะยะชวงทายของ

การใหนมสงูกวาปกติ และมีความสมัพันธกับผลตอบแทนทางเศรษฐกจิสูงมาก มีคาลงทุนที่ไมกอใหเกิดรายได และ

คาเสียโอกาสทีร่ีดนมชาไปกวากําหนด 

การบริโภคนมและผลิตภัณฑนมในประเทศ 

  ประเทศไทยผลิตนํ้านมดิบไดมากทีสุ่ดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตคนไทยมีอัตราการด่ืมนมเฉลี่ย

เพียง 14 ลิตรตอคนตอป ขณะที่อัตราบริโภคนมโดยเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูที่ 60 ลิตรตอคนตอปและ

อัตราการด่ืมนมทั่วโลกอยูที ่103.9 ลิตรตอคนตอป                              

  จากขอมูลผลการศึกษาคุณคาทางอาหารในนํ้านมโค โดยการนํานํ้านมโคสดแท 100% นมปรุงแตงรสหวาน 

และนมเปรี้ยวในปริมาณ 100 มิลลิกรัม มาเปรียบเทียบคุณคาทางสารอาหาร  พบวานมโคสดแท 100% จะให

สารอาหารที่สูงที่สุด ไดแก  ปริมาณแคลเซียมในนํ้านมโคสดแท 135 มิลลิกรัม นมหวาน 120 มิลลิกรัม นมเปรี้ยว 

70 มิลลิกรัม  ปริมาณโปรตีน นมโคสดแท 3.3 กรัม นมหวาน 2.3 กรัม นมเปรี้ยว 1.3 กรัม  ในสวนของวิตามินเอ 

นมโคสดแท 71 ไมโครกรัม นมหวาน 38 ไมโครกรัม และนมเปรี้ยว 17 ไมโครกรัม จากผลการศึกษาดังกลาวทําให

เห็นไดวานมหวาน และนมเปรี้ยวน้ันจะทําใหเด็กอวนไดมากกวา นอกจากน้ี นมสดรสธรรมชาติยังเปนอาหารที่สราง

ความแข็งแรงใหกับฟน ซึ่งหากเติมนํ้าตาลเปนนมหวาน เด็กจะเสี่ยงเปนโรคฟนผุมากกวาเด็กที่ด่ืมนมจืดถึง 2 - 3 เทา 

ดังน้ันการกระตุนใหคนไทยหันมาด่ืมนมเพื่อสุขภาพมากข้ึนโดยเนนการใหความรู และกระตุนการสรางนิสัยรักการด่ืม

นมในทุกเพศทุกวัย จะทําใหไดรับประโยชน ไดรับสารอาหารที่ครบถวนอยางสมบูรณ เหมาะกับสภาพรางกายที่

สามารถนําประโยชนไปใชไดทันที ที่สําคัญคนที่ด่ืมนมตอเน่ืองอยางสม่ําเสมอยังชวยปองกันโรคกระดูกพรุนซึ่งกําลัง

เปนโรคที่คุกคามประชากรทั่วโลก       



8 
 
 

วิเคราะหสถานการณโคนมในภาคเหนือตอนบน โดยวิธี  SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง 

1. เปนอาชีพทีส่ามารถสรางรายไดและมเีสถียรภาพดานราคาโดยมีผลตอบแทนสูง เมื่อเทียบกบัอาชีพ

ทางการเกษตรอื่นๆ  

2. เกษตรกรมีพันธุโคนม และองคความรูการเลี้ยงโคนมในเขตรอนช้ืน  

3. เกษตรกรมีความมั่นใจในอาชีพ มีการเลี้ยงโคนมเพิ่มข้ึน  

4. เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม มีการรวมตัวเปนองคกรเกษตรกร  

5. แนวโนมการบริโภคนม มีอัตราที่เพิม่ข้ึน 

6. ภาครัฐใหการสนับสนุน มีเทคโนโลยี/การวิจัย การผลิตนํ้าเช้ือพอพันธุโคนม  

จุดออน 

1. เกษตรกรรายยอยไมมีพื้นทีจ่ัดทําแปลงหญา  

2. เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมสวนใหญเปนฟารมรายยอย มีตนทุนการผลิตสงู  

3. การบริหารจัดการฟารมยังไมไดมาตรฐาน  เชน  ผลผลิตนํ้านมตอตัวตอวันของแมโคตํ่า  อัตราการ

ผสมติดตํ่า  การเลี้ยงโคนมประสบปญหาเตานมอักเสบสูง   มีการใชยาปฏิชีวนะมากทําใหคุณภาพ

นํ้านมลดลง  

4. ระบบฐานขอมลูโคนม ไมเปนระบบฐานเดียว ขอมูลไมชัดเจน  

5. องคกรเกษตรกรยังขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟารม   

โอกาส 

1. ความตองการผลิตภัณฑนมและพันธุโคนมของประเทศในกลุมอาเซียนมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง และ

มีโอกาสเพิม่มลูคาการสงออกไดดีในอนาคต  

2. มีนโยบายของรัฐในการพัฒนาสินคาเกษตร  

3. ภาครัฐใหการสนับสนุนในเรื่องการสงเสริมดานการตลาด เชน โครงอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน และ

โครงการรณรงคการบริโภคนม  

4. นมเปนอาหารเพื่อสุขภาพและผูบริโภคใหความสําคัญในเรือ่งสุขภาพมากข้ึน  

5. มีปจจัยการผลิตทีส่นับสนุนการเลี้ยงโคนม เชน สภาพภูมิอากาศ มีความหลากหลายของวัตถุดิบอาหาร

สัตว ดานแรงงานทีม่ีคุณภาพ รวมทั้งมสีายพันธุและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม  

6. ผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ ในเรือ่ง คุณประโยชนของนํ้านมโคมากข้ึน 

  ภัยคุกคาม 

1. ประเทศไทยตองเปดเสรีทางการคากบัประเทศที่มีศักยภาพการเลี้ยงโคนม ทําใหเกิดการนําเขานมและ

ผลิตภัณฑนมจากตางประเทศเขามาแขงขัน   

2. การบริโภคนมและผลิตภัณฑนมยังไมใชวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทย   

3. ขาดการบูรณาการของหนวยงานรบัผิดชอบในอุตสาหกรรมนมและผูเกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนา  

4. ผลิตภัณฑ “นม” มีการแขงขันจากเครื่องด่ืมทดแทน “นม” เชน นมถ่ัวเหลือง นมขาว นมขาวโพด 
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วิสัยทัศน     “ เปนแหลงผลิตนํ้านมคุณภาพดีท่ีสุดในประเทศไทย ”  
 

พันธกิจ 

1. การพัฒนาองคความรูการเลี้ยงโคนมใหกบัเกษตรกร 

2. การปรับปรงุและพัฒนาพันธุโคนม เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตใหกบัเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม  

3. พัฒนาฟารมโคนมและศูนยรวบรวมนํ้านมดิบเขาสูมาตรฐาน  

4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟารมและสุขภาพโคนม  

5. การสงเสรมิการบรโิภคนมและการพฒันาผลิตภัณฑนม     

6. การสรางความเขมแข็งใหกบัองคกรเกษตรกรโคนมและองคกรทีเ่กี่ยวของ 

7. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาฐานขอมูลโคนม  
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาองคความรูการเลี้ยงโคนมใหเกษตรกร 

2. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตนํ้านมโค 

3. สงเสริมการบริโภคนมและการพฒันาผลิตภัณฑนมเพื่อการแขงขัน 

4. สรางความเขมแข็งใหแกองคกรโคนมและผลิตภัณฑนม 

 

เปาหมาย 

1. เกษตรกรสามารถผลิตนํ้านมโคได 14 กก./ตัว/วัน 

2. คุณภาพนํ้านมผานเกณฑมาตรฐานช้ันดี ไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นตตอป 

3. ลดตนทุนตอฟารม การผลิตสรางกําไรใหเกษตรกรไมนอยกวา 10 เปอรเซ็นตตอป 

4. อัตราการบรโิภคนมภายในพื้นที่เพิ่มข้ึนปละ 10 เปอรเซ็นต 

5. เสริมสรางความเขมแข็งในองคกรเกษตรกรโคนมและองคกรที่เกี่ยวของกบัการบริหารจัดการนมทั้งระบบ 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตรโคนมในภาคเหนือตอนบน 

ป 2555 - 2559 

 

1. ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาองคความรูการเลีย้งโคนมใหเกษตรกร 

1.1 กลยุทธ สรางความรูความเขาใจในการจัดการอาหารท่ีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนํ้านมโค 

1) โครงการอบรมถายทอดความรูการบริหารจัดการอาหารโคนมที่มีคุณภาพเหมาะสมตอการเลี้ยงโคนม 

2) โครงการพัฒนาศูนยฝกอบรมโคนมภาคเหนือ (ตอนบน)     
 

2. ประเด็นยุทธศาสตร :  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตนํ้านมโค 

2.1 กลยุทธ พัฒนาสุขศาสตรและสขุอนามัยโคนมในระดับฟารม 

1) โครงการพัฒนาและจัดต้ังหนวยบริการดานสุขภาพโคนมและระบบสืบพันธุโคนม 

2) โครงการถายทอดความรูและ สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่ดีเหมาะสมปลอดภัย GAP     

3) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวบรวมนํ้านมโคเขาสูมาตรฐาน GMP   

5) โครงการบริการดานมาตรฐานฟารม GAP 
 

2.2 กลยุทธ การรวมกลุมผูผลิตอาหารหยาบคุณภาพเพ่ือจําหนายใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

1) โครงการสงเสริมการสรางเครือขายเช่ือมโยงผูผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีกับฟารมโคนม   
 

2.3 กลยุทธ การพัฒนาการผลิตดวยรูปแบบ ระบบ ท่ีปรึกษาฟารมโคนม/สหกรณ 

1) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดระบบทีป่รกึษาฟารมโคนมในดานการบริหารจัดการฟารม 

2) โครงการพัฒนาระบบขอมลูการจัดการฟารมโคนมและสหกรณโคนม   
 

2.4 กลยุทธ สงเสรมิการสงออกโคนมและผลิตภัณฑ 

 1) โครงการจัดต้ังศูนยเลี้ยงโคสาวคุณภาพดีเพื่อกระจายพันธุและเพื่อการสงออก   

2.5 กลยุทธ การใหบริการดานสุขภาพโคนม 

1) โครงการสงเสริมใหสหกรณจัดต้ังหนวยบริการดานสุขภาพและระบบสบืพันธุโคนม   

2) โครงการสรางฟารมโคนมปลอดโรคแทงติดตอและวัณโรค    
 

2.6 กลยุทธการบริหารจัดการพืชอาหารสัตวใหเหมาะสมและเพียงพอ 

1)  โครงการสงเสริมการปลูกพืช การสํารองอาหารสัตวที่เหมาะสมตามฤดูกาลและพื้นที่ และการใช

ประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

2) โครงการจัดต้ังศูนยแปรรูปอาหารหยาบและอาหารแบบผสมรวม (TMR)    
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3. ประเด็นยุทธศาสตรสงเสริมการบริโภคนมและการพัฒนาผลิตภัณฑนมเพ่ือการแขงขัน 

3.1 กลยุทธการเพ่ิมการบริโภคนมสดและผลิตภัณฑนมสดในพ้ืนท่ี 

1) โครงการรณรงคบริโภคนํ้านมและผลิตภัณฑนมนํ้านมในทองถ่ิน (ลานนา) 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งใหแกองคกรโคนมและผลิตภัณฑนม 

4.1 กลยุทธ สรางความเขมแข็งใหกับองคกรเกษตรกรโคนม 

1)  โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรเกิดการรวมตัวเปนองคกรที่มเีอกภาพในการจัดการเพื่อใหมี

อํานาจในการตอรอง มีการบรหิารจัดการแบบมืออาชีพ สามารถดูแลเกษตรกรและสมาชิก   และทําธุรกิจได          

(จัดต้ังเครือขายความรวมมือสหกรณโคนม สวนราชการ สถาบันการศึกษาในภาคเหนือตอนบน) 

2) โครงการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการโคนมและนํ้านมดิบภาคเหนือตอนบน   
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  การขับเคล่ือนยุทธศาสตรโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนไปสูการปฏิบัติจริง 
  

กําหนดกรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตรโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนไปสูการปฏิบัติจริง ปงบประมาณ 

2556 – 2559  ในแนวทางการปฏิบัติงาน เปาหมายและตัวช้ีวัด  หนวยงานที่รับผิดชอบหลักและหนวยงาน

สนับสนุน  ภายใตแนวทางการขับเคลื่อน 9 ดาน  ดังน้ี 
 

1. ดานการพัฒนาฟารมโคนมเขาสูมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมโคนม (Good 

Agricultural Practices for Dairy Cattle Farm) 

เปาหมาย        กําหนดการพัฒนาฟารมโคนมไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ครบทุกฟารมในป 2559 โดยกําหนด

ความกาวหนาจําแนกตามขนาดฟารมเปนรายป ๆ ละ 10 เปอรเซ็นต (ตามตาราง)   และรักษา

มาตรฐานฟารมที่ผานการประเมินแลวในทุก ๆ ป   (ความกาวหนาคิดจากฐานขอมูลป 2555 ที่

ฟารมโคนมผานการรับรองมาตรฐาน GAP แลวที่ 60 %) 
 

 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก     

สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว  สํานักงานปศุสัตวเขต 5 

หนวยงานสนับสนุน 

1. สวนศึกษาและพฒันาการปศุสัตว 

2. ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง 

3. ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม  

4. สํานักงานปศุสัตวจงัหวัดพื้นที่  

5. ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเชียงราย (ปรับหลักสูตรการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี) 

6. สหกรณจงัหวัด (บรูณาการแผนปฏิบัติงานและสนับสนุนเงินกูจากกองทุน ใหแกเกษตรกร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปงบประมาณ 
ขนาดฟารม / เปาหมาย 

เล็ก กลาง ใหญ 

2556 70 % 80 % 90 % 

2557 80 % 90 % 100 % 

2558 90 % 100 %  

2559 100 %   
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2. ดานการพัฒนาศูนยรวบรวมนํ้านมดิบเขาสูมาตรฐานตามหลักเกณฑการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดี

สําหรับศูนยรวบรวบนํ้านมดิบ (Good Manufacturing Practice: GMP) 

เปาหมาย         พัฒนาศูนยรับนํ้านมดิบเขาสูมาตรฐานตามหลกัเกณฑการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสําหรับศูนยรวบ

รวบนํ้านมดิบและไดรบัการรับรองมาตรฐานทุกศูนย ภายในเดือนมีนาคม 2556    

หนวยงานรับผิดชอบหลัก    

สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว  สํานักงานปศุสัตวเขต 5 

หนวยงานสนับสนุน   

1. สวนศึกษาและพฒันาการปศุสัตว  สํานักงานปศุสัตวเขต 5 

2. สํานักงานปศุสัตวจงัหวัดพื้นที ่/ สํานักงานสหกรณจังหวัดพืน้ที่ 
 

3. ดานคุณภาพนํ้านมดิบ 

เปาหมาย      1.   พัฒนามาตรฐานคุณภาพนํ้านมดิบจําแนกรายสหกรณ  โดยใชเกณฑการพิจารณาจากคุณภาพ

นํ้านมดิบจากถังนมรวมของศูนยรวบรวมดิบเปนรายสหกรณ  พัฒนาใหถึงช้ันดีมาก (Premium)  

ภายในป 2559   และ  มีความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพนํ้านมดิบรายสหกรณ จําแนกตาม

รายละเอียดแตละคุณลักษณะของนํ้านมดิบ มีคุณภาพดีข้ึนไมตํ่ากวารอยละ 10 จากฐานขอมูล

คุณภาพนํ้านมดิบป 2555 ของสํานักงานปศุสัตวเขต 5  โดยใชหลักเกณฑตัดสินการแบงช้ัน

คุณภาพนํ้านมดิบตามคุณลักษณะ ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มก

อช.6003-2548)   ดังน้ี 
 

คุณลักษณะ/ชั้นคุณภาพ ชั้นดีมาก (Premium) ชั้นดี (Good) ชั้นมาตรฐาน (Standard) 

 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด นอยกวา 200,000   

colony/ml 

นอยกวา 200,000 ถึง 400,000 

colony/ml 

นอยกวา 400,000 ถึง 600,000 

colony/ml 

 เซลโซมาติก นอยกวา 200,000 

 cell/ml 

นอยกวา 200,000 ถึง 350,000 

cell/ml 

นอยกวา 350,000 ถึง 500,000  

cell/ml 

โปรตีน มากกวา   3.4 % มากกวา   3.2  ถึง  3.4 % มากกวา   3.0   ถึง   3.2 % 

ไขมัน มากกวา    4 % มากกวา   3.6  ถึง   4 % มากกวา   3.2   ถึง   3.6  % 

เน้ือนมทั้งหมด มากกวา   12.7 % มากกวา   12.5  ถึง  12.7 % มากกวา  12.3   ถึง 12.5 % 

 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก   

สวนศึกษาและพฒันาการปศุสัตว  สํานักงานปศุสัตวเขต 5 

หนวยงานสนับสนุน 

1. หนวยบริการคลินิกโคนม 

2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนบน)  

3. สํานักงานปศุสัตวจงัหวัดพื้นที่  

4. สหกรณจงัหวัดพื้นที่   ( มีการจัดประชุมสหกรณโคนมทกุเดือนใหปศุสัตวเขารวมประชุมดวย) 
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4 ดานการจัดการอาหารสัตวและคุณภาพอาหารสัตว 

เปาหมาย         ขยายพื้นที่ปลูกแปลงพืชอาหารสัตว  “หญาเนเปยรปากชอง 1”  ในป 2556 – 2559   เพิ่มข้ึนป

ละ   1,000 ไร  รวม  4,000   ไร  โดยขยายพื้นที่เพาะปลูกจากสมาชิกที่รวมโครงการ FAO ของ

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง ไปยังสมาชิกของสหกรณโคนมอื่น ๆ นอกเปาหมาย   โดย

พิจารณาความเหมาะสมและสภาพปญหาเปนรายจังหวัด   

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สวนศึกษาและพฒันาการปศุสัตว  สํานักงานปศุสัตวเขต 5   

หนวยงานสนับสนุน 

1. ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง   สถานีพัฒนาอาหารสัตวแพร และศูนยวิจัยและ

ถายทอดเทคโนโลยีเชียงราย ( เปนแหลงสนับสนุนทอนพันธุ ) 

2. สวนศึกษาและพฒันาการปศุสัตว (ประสานงานและบูรณาการกับสํานักงานสหกรณจังหวัด

เชียงใหม ทีม่ีโครงการและงบประมาณสนับสนุนการจัดต้ังเครือขายอาหารสัตวในสหกรณโคนม  

โดยเปนเจาภาพในการจัดการกับสมาชิก) 

3. สํานักงานปศุสัตวจงัหวัดพื้นที ่

  

5 ดานตนทุนการผลิตและการลดตนทุนการผลิต 

เปาหมาย    

1. ลดตนทนุการผลิตนํ้านมดิบตอกิโลกรมัลงรอยละ 10 ตอปของตนทุนทีเ่ปนปจจุบัน 

2. ศึกษาเรื่องตนทุนการผลิตนํ้านมดิบของฟารมโคนม 

    ( โดยศึกษาขอมูลจากฟารมนํารอง  ขนาดใหญ ขนาดกลาง   ขนาดเล็ก  จําแนกเปนราย

สหกรณ ๆ ละ  3  ฟารม  ไดขอมูลตนทุนนํ้านมดิบที่เปนปจจุบัน ใชเปนขอมลูเพื่อประเมินผล

การปฏิบัติงาน)   

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สวนศึกษาและพฒันาการปศุสัตว  

 (เรื่องตนทุนการผลิตนํ้านมดิบในฟารมโคนมของเกษตรกรและแนวทางการลดตนการผลิต) 

หนวยงานสนับสนุน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง 

(เรือ่งลดตนทุนการผลิตโดยสงเสรมิการใชอาหารหยาบคุณภาพดี ลดการใชอาหารขน) 
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6 ดานสุขภาพสัตวและการปองกันโรค     

เปาหมาย      1. ปองกัน กําจัดและควบคุมโรคติดเช้ือทีส่ําคัญในโคนม   ไดแก 

1) โรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมรายิคเซฟติซีเมีย   รูและรายงานโรคภายใน 1 วัน   

ควบคุมโรคไมใหกระจายไปจุดอืน่ ภายใน  2  สัปดาห    

2) โรคแทงติดตอ   จะเปนพื้นทีป่ลอดโรคแทงติดตอภายในป 2557     

3) โรควัณโรค   จะเปนพื้นที่ปลอดโรควัณโรคภายในป 2557 

                       2. การควบคุมยาสัตวตกคางในนํ้านม  

                         -   ใหมีปรมิาณลดลงเปนรายป และไมมียาสัตวตกคาในนํ้านมในป 2559 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สวนปองกันและบําบัดโรคสัตว  สํานักงานปศุสัตวเขต 5 

หนวยงานสนับสนุน 

สํานักงานปศุสัตวจงัหวัดพื้นที ่

 

7 ดานการผสมเทียม  

เปาหมาย     ลดคาเฉลี่ยอายุโคสาวเมื่อคลอดครั้งแรก และ ระยะหางการคลอดลกู (Calving Interval) ของฟารมโค

นมในทุกๆ สหกรณ ใหลดลงปละ 10 วัน 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

   ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม  

หนวยสนับสนุน 

สํานักงานปศุสัตวจงัหวัดพื้นที ่

 

8 ดานหนวยบริการคลินิกโคนม   

เปาหมาย         จัดต้ังหนวยบรกิารคลินิกโคนมใหสามารถปฏิบัติงานไดภายในปงบประมาณ 2557 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก           

สวนปองกัน และบําบัดโรคสัตว  สํานักงานปศุสัตวเขต 5 

หนวยงานสนับสนุน 

1. สวนการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 

2. สวนศึกษาและพฒันาการปศุสัตว 

3. สํานักงานปศุสัตวจงัหวัด 

 

 

 

 

 



16 
 

9 ดานการพัฒนาศูนยขอมูลโคนมภาคเหนือตอนบน 

เปาหมาย    พัฒนาการของศูนยขอมลูโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

1. จัดทําระบบศูนยขอมูลโคนม ที่สมบูรณภายในป 56. 

2. สงเสริมใหสหกรณจัดทําฐานขอมลูในป 57 

3. ประสานงานสวนกลาง พัฒนาใหมีระบบศูนยขอมลูโคนมระดับประเทศ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สวนศึกษาและพฒันาการปศุสัตว  สํานักงานปศุสัตวเขต 5   

หนวยงานสนับสนุน 

ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม  

สํานักงานปศุสัตวจงัหวัด  

สหกรณโคนมในพื้นที ่

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


