
สถานการณ์โคนมเขต 6 
1. ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ 

จังหวัด 

โคนม 

ผู้ 
(ตัว) 

เมีย (ตัว) โคนม 
ทั้งหมด 
(ตัว) 

เกษตรกร แรก
เกิด ถึง1ปี 

1ปีถึง ต้ัง
ท้องแรก 

โคก ำลงั 
รีดนม 

โคแท้งนม รวมโคนม 
เพศเมีย 

เขต 6 263 1,361 1,490 2,543 628 6,022 6,285 234 

อุตรดิตถ์ 1 8 7 10 4 29 30 6 
นครสวรรค ์ 76 267 236 644 119 1266 1342 44 
อุทัยธำนี 2 7 14 40 2 63 65 5 

ก ำแพงเพชร 9 7 - - - 7 16 5 
ตำก - - - - - - - - 

สุโขทัย 92 467 532 798 237 2034 2126 75 
พิษณุโลก 8 41 13 13 - 67 75 11 

พิจิตร 10 67 204 103 50 424 434 20 
เพชรบูรณ ์ 65 497 484 935 216 2132 2197 68 

 

1.2 จ านวนโคนมในปี 2561 
ในปี 2561 มีจ ำนวนโคนมในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 6 ท้ังหมด 6,285 ตัว เมื่อพิจำรณำกำรเล้ียง

โคนมรำยจังหวัด พบว่ำ ในพื้นที่เขต 6 หวัดที่เลี้ยงโคนมมากที่สุดได้แก่ เพชรบูรณ์ จ ำนวน 2,197 ตัว ร้อยละ 
34.96 รองลงมำคือ สุโขทัย จ ำนวน 2,162 ตัว ร้อยละ 33.83 และนครสวรรค์ จ ำนวน 1,266 ตัว  ร้อยละ 

21.35 ตำมล ำดับดังแผนภูมิท่ี 2 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ ำนวนโคนมรำยจังหวัดในปี 2561 

 

ที่มา : ศูนย์สำรสนเทศ กรมปศุสัตว์ http://survey-c.dld.go.th 
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1.3 จ านวนผู้เลี้ยงโคนมในปี 2561 
ในปี 2561 เขต 6 มีเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมท้ังหมดจ ำนวน 234 ครัวเรือน โดย จังหวัดท่ีมี

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมมำกท่ีสุดได้แก่ เพชรบูรณ์ จ ำนวน 68 ครัวเรือน ร้อยละ 29.06 รองลงมำคือ จังหวัด
สุโขทัย จ ำนวน 75 ครัวเรือน ร้อยละ 32.05 และนครสวรรค์ 44 ครัวเรือน ร้อยละ 18.80 ตำมล ำดับ ดัง
แผนภูมิท่ี 3 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจ ำนวนเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมรำยจังหวัดในปี 2561 

 

1.4 ปริมาณน้ านมดิบในปี 2562 
ในปี 2562 เขต 6 มีปริมำณน้ ำนมท้ังหมด จ ำนวน 31,180 ก.ก. โดย จังหวัดท่ีมีปริมำณ

น้ ำนมดิบมำกท่ีสุดได้แก่ เพชรบูรณ์ จ ำนวน 12,329 ก.ก.  ร้อยละ 39.45 รองลงมำคือ จังหวัดสุโขทัย จ ำนวน  
10,146 ก.ก. ร้อยละ 32.45 และนครสวรรค์ 6,222 ก.ก. ร้อยละ 19.96 ตำมล ำดับ ดังแผนภูมิท่ี 4 

แผนภูมิที่ 4 แสดงปริมำณน้ ำนมดิบรำยจังหวัดในปี 2557 

 

ที่มา : ศูนย์สำรสนเทศ กรมปศุสัตว์ http://survey-c.dld.go.th 
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1.5 สถานการณ์โคนม สหกรณ์ / กลุ่มผูเ้ลี้ยงโคนม ในพื้นที่ ปศข. 6  ปีงบประมาณ 2562 

 ในปี 2562 ในพื้นท่ีเขต 6 มีกำรจ ำหน่ำยน้ ำนมดิบให้กับสหกรณ์ในพื้นท่ี 3 จังหวัด นครสวรรค์ 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย และพิจิตร โดยมี สหกรณ์ / กลุ่มผู้เล้ียงโคนม รับซื้อน้ ำนมดิบจ ำนวน 6 สหกรณ์  4 ศูนย์
รวบรวมน้ ำนมดิบ และ1 กลุ่ม จ ำนวนสมำชิก  316 รำย มีปริมำณน้ ำนมดิบ 688.96 ตัน/เดือน เฉล่ีย 
22224.6 กิโลกรัม/วัน เฉล่ีย 109.0 กิโลกรัม/ตัว/วัน รำคำเฉล่ีย 18.84 บำท/กิโลกรัม 

จังหวัด สหกรณ์ / กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 

จ ำนวน
สมำขิก 

จ ำนวน
สมำชิก เฉลี่ยปริมำณน้ ำนมดิบ 

รำคำน้ ำนมดิบ 
ที่ศูนย์รวมนม

ได้รับ 
 (บำท/กก.) 

ทั้งหมด
(รำย) 

ที่ส่งนม 
(รำย) ตัน/เดือน ก.ก./วัน ส่งน้ ำนมดิบ ก.ก./ตัว/วัน 

  

นครสวรรค ์ 1.สหกรณ์โคนมตำกฟ้ำ  จ ำกัด 56 12 50.64 1,633.70 บ.ทีดีแดรี่ฟู้ด 10.27 19.50 

  2.สหกรณ์กำรเกษตรตำกฟ้ำ จ ำกัด 25 25 133.02 4,291.00 บ. ภัทรฟูดส์ จ ำกัด 12.58 19.50 

  รวม  81 37 183.67 5,924.70 1,085.91 11.85 19.50 

 เพชรบูรณ์ 1.สหกรณ์โคนมนครบำลเพชรบูรณ์ จ ำกัด 33 3 11.13 359.03 บ.ทีดีแดรี่ฟู้ด 11.22 19.50 

  2.สหกรณ์โคนมหล่มสัก จ ำกัด 40 16 81.04 2,614.19 บ. ภัทรฟูดส์ จ ำกัด 9.40 18.18 

  3.สหกรณ์โคนมศรีเทพ จ ำกัด 53 24 92.90 2,996.77 บ.ทีดีแดรี่ฟู้ด 10.86 19.05 

  4.กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมเขำค้อ 7 2 9.30 300.13 บ. ภัทรฟูดส์ จ ำกัด 15.80 19.00 

  รวม  133 45 194.37 6,270.12  10.36 18.93 

 สุโขทัย 1ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบกงไกรลำส  20 20 71.17 2,295.68 บ.ทีดีแดรี่ฟู้ด 10.93 19.10 

  2.ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบคีรีมำศ 11 11 46.64 1,504.65 บ. ภัทรฟูดส์ จ ำกัด 9.96 18.60 

  3.ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบศรีนคร 43 36 125.70 4,054.68 บ.ทีดีแดรี่ฟู้ด 10.53 18.11 

  4.ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบทุ่งเสลี่ยม 7 7 29.97 966.77 บ. ภัทรฟูดส์ จ ำกัด 12.39 19.00 

  รวม  81 74 273.48 8,821.78  10.71 18.70 

 พิจิตร 1.สหกรณ์โคนมกำรเกษตรพิจิตร จ ำกัด 21 19 37.45 1,208.00 บ.ทีดีแดรี่ฟู้ด 10.98 18.00 
  รวม  21 19 37.45 1,208.00 671.86 10.98 18.00 

รวม 6 สหกรณ์ /4 ศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ/1 กลุ่ม 316 175 688.96 22224.6 1757.76 10.90 18.845 

 
สถานการในการเลี้ยงโคนมของไทย 
      ๒.๑ การผลิต 

     ส ำหรับประเทศไทย จำกข้อมูลของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรคำดว่ำจ ำนวนโคนม
และผลผลิตน้ ำนมโคจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่จะเพิ่มโดยเกษตรกรรำยใหญ่ซึ่งมีจ ำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนเกษตรกร
รำยเล็กมีแนวโน้มจะลดลง 

ปริมำณกำรผลิตน้ ำนมโค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมจ ำนวนแม่โครีดนมท่ีคำดว่ำจะเพิ่มขึ้น
เนื่องจำกรำคำท่ีเกษตรกรขำยได้อยู่ในเกณฑ์ดีเกษตรกรผู้เล้ียงจึงให้ควำมส ำคัญในกำรคัดเลือกแม่โคนมจำก
สำยพันธุ์ดีมีสำยเลือดเข้มข้น ท ำให้อัตรำให้น้ ำนมเพิ่มสูงขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำรคัดแม่ โคท่ีให้น้ ำนมน้อย และ
สุขภำพไม่ดีออกจำกฟำร์ม เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต คำดว่ำจะส่งผลให้ปริมำณน้ ำนมโคเพิ่มขึ้น 

 
 



     ๒.๒ การตลาด 
   (๑) ความต้องการบริโภค 

                  ในปี ๒๕๕๔ คำดว่ำควำมต้องกำรบริโภคนมพร้อมด่ืมจะเพิ่มขึ้นมำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ
เล็กน้อย เนื่องจำกตลำดนมโรงเรียนซึ่งเป็นตลำดหลักมีปริมำณค่อนข้ำงคงท่ี และกำรบริโภคนมในตลำดนม
พำณิชย์ยังคงใกล้เคียงกับปีท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกมีคู่แข่งท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมหลำกหลำยชนิด ส ำหรับ
แนวโน้มของผู้บริโภคในอนำคตจะให้ควำมสนใจในเรื่องสุขภำพมำกขึ้น รวมท้ังลักษณะกำรบริโภคอำหำรของ
คนไทยท่ีมีกำรบริโภคอำหำรท่ีแปรรูปจำกนม หรือมีน้ ำนมเป็นส่วนประกอบเพิ่มข้ึน ท ำให้แนวโน้มกำรบริโภค
นมเพิ่มขึ้น 

  (๒) การส่งออก – การน าเข้า 
        ประเทศไทยคำดว่ำกำรส่งออก-น ำเข้ำจะมีปริมำณลดต่ ำลง ซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทำง 

เดียวกับแนวโน้มกำรส่งออก-น ำเข้ำ ของโลก 
     ๒.๓ ปัจจัยที่มีผลกระทบ 

   (๑) ผลกระทบต่อปริมาณการผลิต ได้แก่ 
         - พันธุ์โคนม หำกเป็นพันธุ์ดีและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมจะท ำให้ได้ผลผลิตน้ ำนม 

มำก  
         - จ านวนแม่โครีดนม ยิ่งมีจ ำนวนแม่โครีดนมมำกจะท ำให้ได้ ผลผลิตน้ ำนมมำก  
         - อาหาร กำรให้อำหำรท่ีมีคุณภำพดี เหมำะสม และพอเหมำะแก่โคนมจะท ำให้โคมี 

สุขภำพดีผสมติดง่ำยให้น้ ำนมท่ีมีคุณภำพและปริมำณสูง 
   (๒) ผลกระทบต่อต้นทุน ได้แก ่
        - ราคาอาหารสัตว์ อำหำรสัตว์เป็นส่ิงส ำคัญในกำรเล้ียงโคนม หำกรำคำอำหำรสัตว์ 

เพิ่มสูงขึ้นตน้ทุนก็จะสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน  
        - อัตราการให้น้ านม หำกอัตรำกำรให้น้ ำนมของแม่โคแต่ละตัวต่ ำ จะส่งผลให้ต้นทุน 

กำรผลิตน้ ำนมต่อกิโลกรัมสูงขึ้น  
- จ านวนคร้ังของการผสมติด ถ้ำมีจ ำนวนครั้งน้อยค่ำใช้จ่ำยก็จะน้อย แต่ถ้ำต้อง 

ผสมหลำยครั้งแม่โคจึงจะต้ังท้องจะท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตลูกโคและผลิตน้ ำนมสูงตำมไปด้วย 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อมของอุตสำหกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกำส และภัยคุกคำม วัตถุประสงค์เพื่อกำรวำงแผนในกำรก ำหนดกลยุทธ์ตำมยุทธศำสตร์พัฒนำโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม  
 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อมของอุตสำหกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยกำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม วัตถุประสงค์เพื่อกำรวำงแผนในกำรก ำหนดกลยุทธ์ตำมยุทธศำสตร์พัฒนำโค
นมและผลิตภัณฑ์นม 
๑. จุดแข็ง (Strengths) 
 ๑.๑ การผลิต  
  (๑) เป็นอำชีพท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได้และมีเสถียรภำพด้ำนรำคำโดยมีผลตอบแทนสูง เมื่อเทียบกับ
อำชีพทำงกำรเกษตรอื่นๆ 
  (๒) เกษตรกรมีพันธุ์โคนม และองค์ควำมรู้กำรเล้ียงโคนมในเขตร้อนช้ืน  



  (๓) มีระบบกำรผลิตในอุตสำหกรรมนมท่ีมีควำมเจริญทัดเทียมต่ำงประเทศ 
  (๔) เกษตรกรผู้เล้ียงโคนม รวมตัวเป็นองค์กรเกษตรกร 
 ๑.๒ การตลาด 
  (๑) แนวโน้มกำรบริโภคนม มีอัตรำท่ีเพิ่มขึ้น  
 ๑.๓ การควบคุม ก ากับดูแล 
       (๑) ภำครัฐให้กำรสนับสนุน มีเทคโนโลยี/กำรวิจัย กำรผลิตน้ ำเช้ือพ่อพันธุ์โคนม 
๒. จุดอ่อน  (Weaknesses) 
 สำเหตุจำกประสิทธิภำพกำรผลิตของเกษตรกรต่ ำท ำให้ต้นทุนกำรผลิตสูง และคุณภำพผลผลิตต่ ำ แยก
เป็นจุดอ่อนในแต่ละภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  
 ๒.๑ ด้านต้นทุนการผลิต 
  (๑) เกษตรกรรำยย่อยไม่มีพื้นท่ีจัดท ำแปลงหญ้ำ 
  (๒) อำหำรหยำบส่วนใหญ่ยังพึ่งพำฟำงข้ำว 
  (๓) ปัจจัยกำรผลิตพืชอำหำรสัตว์ถูกน ำไปใช้เป็นพืชพลังงำน เกิดกำรผันผวนในด้ำนรำคำและ
ปริมำณ 
  (๔) เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมส่วนใหญ่เป็นฟำร์มรำยย่อย มีต้นทุนกำรผลิตสูง 
 ๒.๒ ด้านการบริหารจัดการ 
  (๑) กำรบริหำรจัดกำรฟำร์มเล้ียงไม่ได้มำตรฐำน (ผลผลิตน้ ำนมต่อตัวต่อวันของแม่โคต่ ำ สัดส่วน
โครีดนมเฉล่ียร้อยละ ๔๐ อัตรำกำรผสมติดต่ ำ กำรเล้ียงโคนมประสบปัญหำเต้ำนมอักเสบสูง มีกำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะมำกและคุณภำพน้ ำนมลดลง) 
  (๒) ระบบฐำนข้อมูลโคนม ไม่เป็นระบบฐำนเดียว มีหลำกหลำยหน่วยงำนท่ีจัดท ำ 
 ๒.๓ องค์กรเกษตรกร 
  (๑) องค์กรเกษตรกรยังขำดประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม ขำดควำมรับผิดชอบในองค์กร 
และขำดกำรเช่ือมโยงเครือข่ำย 
  (๒) จ ำนวนเกษตรกรท่ีเล้ียงโคนม มีแนวโน้มลดลง (เกษตรกรรำยย่อย) (มีกำรโยกย้ำยกำรเล้ียง  
โคนม แต่ทะเบียนยังอยู่ท่ีฐำนผลิตเดิม) 
๓. โอกาส  (Opportunities) 
 (๑) ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์นมและพันธุ์โคนมของประเทศในกลุ่มอำเซียนมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง 
และมีโอกำสเพิ่มมูลค่ำกำรส่งออกได้ดีในอนำคต 
 (๒) มีนโยบำยของรัฐในกำรพัฒนำสินค้ำเกษตร 
 (๓) ภำครัฐให้กำรสนับสนุนในเรื่องกำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำด เช่น โครงอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน และ
โครงกำรรณรงค์กำรบริโภคนม 
 (๔) นมเป็นอำหำรเพื่อสุขภำพและผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญในเรื่องสุขภำพมำกขึ้น 
 (๕) มีพระรำชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์ ท ำให้เกิดควำมมั่นคงในอำชีพกำรเล้ียงโคนมและ
อุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๖) มีปัจจัยกำรผลิตท่ีสนับสนุนกำรเล้ียงโคนม เช่น มีควำมหลำกหลำยของวัตถุดิบอำหำรสัตว์ ด้ำน
แรงงำนท่ีมีคุณภำพ รวมทั้งมีสำยพันธุ์และเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในอำเซียน 
 (๗) ผู้บริโภคมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่อง คุณประโยชน์ของน้ ำนมโคมำกขึ้น 



๔. ภัยคกุคาม  (Threats) 
 (๑) ประเทศไทยต้องเปิดเสรีทำงกำรค้ำกับประเทศท่ีมีศักยภำพกำรเล้ียงโคนม ท ำให้เกิดกำรน ำเข้ำนม
และผลิตภัณฑ์นมจำกต่ำงประเทศเข้ำมำแข่งขัน 
 (๒) กำรบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมยังไม่ใช่วัฒนธรรมกำรบริโภคของคนไทย 
 (๓) ไม่มีส ำนักงำนคณะกรรมกำรโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
 (๔) ขำดกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนรับผิดชอบในอุตสำหกรรมนมและผู้เกี่ยวข้อง ในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำ 
 (๕) พระรำชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.๒๕๕๑ ยังไม่สมบูรณ์ขำดงบประมำณในกำรขับเคล่ือน 
มีกำรเสนอกำรแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 
 (๖) มีกำรเปล่ียนแปลงระบบกำรจ ำหน่ำยนมโรงเรียนบ่อยครั้ง ยังไม่เกิดเสถียรภำพและแนวทำงท่ียั่งยืน     
 (๗) ผลิตภัณฑ์ “นม” มีกำรแข่งขันจำกเครื่องด่ืมทดแทน “นม” เช่น นมถ่ัวเหลือง นมข้ำว นมข้ำวโพด 
 (๘) ขำดกำรน ำองค์ควำมรู้และผลงำนวิจัยไปใช้ในระดับเกษตรกร เพื่อน ำไปปฏิบัติได้และเห็นผลจริงยัง
มีน้อย 

สภาพปญัหาการเลี้ยงโคนมในพืน้ที่ เขต 6 
 สภำพกำรเล้ียงโคนมในพื้นท่ี เขต 6 ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย มีจ ำนวนโคนมต่อรำยไม่มำก ยัง
ต้องพึ่งควำมช่วยเหลือจำกสหกรณ์ และหน่วยงำนภำครัฐ โดยสำมำรถแยกปัญหำในด่ำนต่ำงๆดังนี้ 
  1. ปัญหำด้ำนเกษตรกร 
  1.1  ขำดควำมรู้ 
  1.2  อำยุมำก  ไม่มีทำยำทสืบทอดอำชีพ 
  1.3  แรงงำนไมพ่อ 
  1.4  ไม่มีเงินทุนเพียงพอ หรือเข้ำถึงแหล่งเงินทุนยำก 
 2. ปัญหำด้ำนโคนม 
  2.1  เต้ำนมอักเสบ 
  2.2  ผสมติดยำก 
  2.3  ให้นมน้อย 
  2.4  โรคแมลง 
 3. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรฟำร์ม 
  3.1  โคล้นคอก 
  3.2  คุณภำพน้ ำนม 
  3.3  ขำดอำหำรหยำบคุณภำพดี 
 4. ปัญหำด้ำนกำรตลำด 
  4.1  กำรขำยน้ ำนมดิบช่วงปิดเทอม 
  4.2  อำหำรข้นรำคำสูง 
  4.3  รำคำน้ ำนมต่ ำ 
 5. ปัญหำด้ำนองค์กรเกษตรกร/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  5.1  บุคลำกรขำดควำมรู้ 
  5.2  คณะกรรมกำรบริหำรยังขำดภำวะผู้น ำ 
 



ยุทธศาสตรด์้านโคนมในพืน้ทีป่ศุสัตวเ์ขต  ๖ 
 
วิสัยทัศน์  
 เรำจะมุ่งมั่นสร้ำงอำชีพกำรเล้ียงโคนมให้เป็นอำชีพท่ียั่งยืน  องค์กรเกษตรกรมีควำมมั่นคง  เกษตรกร
มีควำมเข้มแข็ง 
พันธกิจ 

๑.  พัฒนำคุณภำพชีวิตและอำชีพเกษตรกร รักษำไว้ซึ่งเกษตรกรรำยเดิม ส่งเสริมกำรเกิดเกษตรกร
รำยใหม่ 

๒.  พัฒนำศักยภำพกำรผลิตให้ได้ท้ังปริมำณ คุณภำพ และมำตรฐำน เน้นกำรเช่ือมโยงควำมรู้ท้ัง
กระบวนกำรผลิตไปจนถึงกำรตลำด 

๓.  บูรณำกำรควำมร่วมมือทุกภำคส่วนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร 

เป้าประสงค์ 
1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตในฟำร์มโคนมให้มีอัตรำกำรให้นมเฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำ ๑๔ กิโลกรัม/ตัว/วัน  
2. เกษตรกรมีรำยได้ไม่ต่ ำกว่ำ ๓๐,๐๐๐ บำทต่อเดือน  
3. องค์กรเกษตรกรมีก ำไรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ  ๑๐ %  ต่อปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศำสตร์ท่ี  ๑  สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร 

  กลยุทธ์    ๑.  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเกษตรกร 
     -โครงกำรเพิ่มศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์โคนมในกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำนมและฟำร์มโค 
      

    ๒.  เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตน้ ำนมท้ังปริมำณและคุณภำพ 
-โครงกำร หน่วยโคนมเคล่ือนท่ี  
-โครงกำรอบรมกำรใช้โปรแกรม DHI เพื่อกำรจัดกำรฟำร์มโคนม  
-โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดูแลเครื่องรีดนม 
-โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำท่ีผสมเทียมในกำรแก้ไขปัญหำ

ผสมเทียม 
- โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและใช้ประโยชน์อำหำรสัตว์

ด้วยหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง ๑  
- โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรด้ำนอำหำรสัตว์โดยกำร

ผสมอำหำรสัตว์ใช้เอง 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี  ๒  สร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพแก่เกษตรกร 
  กลยุทธ์  ๑.  พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตในฟำร์มโคนม  

-โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท ำมำตรฐำนฟำร์มโคนม 
-โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำเนเปียร์ (ปำกช่อง 1)  



๒.  จัดหำปัจจัยกำรผลิตท่ีมีท้ังปริมำณ คุณภำพ  รำคำเหมำะสม  
ให้บริกำรเกษตรกร  
-โครงกำรผลิตเสบียงสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำย 

    ๓.   รับซื้อน้ ำนมดิบรำคำตำมคุณภำพ 
-โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำท่ีกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำนม

และผลิตภัณฑ์นม 
ยุทธศำสตร์ท่ี  ๓  พัฒนำศักยภำพและสมรรถนะบุคลำกรภำครัฐ/เกษตรกร 

  กลยุทธ์     ๑.  ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็น Smart Farmer 
-โครงกำรสร้ำงเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมรุ่นใหม่   

     2. พัฒนำระบบสุขศำสตร์และ สุขอนำมัยโคนมในระดับฟำร์ม  
-โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรดูแลสุขภำพสัตว์ให้

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนม  
-โครงกำรสร้ำงสหกรณ์/กลุ่มผู้เล้ียงโคนมปลอดโรคบรูเซลโลสิส
และโรคทูเบอร์คูโลสิส  
-โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธิในเลือดของ

โคนม  
 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 


