
รายงานประชากรโคนม ปริมาณน้้านมดิบ 
และผลวิเคราะห์คุณภาพน้้านมดิบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

ประจ้าเดือนสิงหาคม 2557 



ปริมาณน้้านมดิบ จ้านวนโคนมและเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม 
ในพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนบน ( จ้านวน 6 จังหวัด ) ประจ้าเดือน สิงหาคม 2557 

โคนมทั้งหมด 62,983 ตัว โครีดทั้งหมด 26,762 ตัว โคพักรีดนม 6,233 ตัว โคสาวท้องและโครุ่น 17,121 ตัว 
ลูกโค 10,696 ตัว เกษตรกรที่ส่งนม  1,585  ราย 

ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด,สหกรณ์และบริษัท ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน  

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

ล าปาง 

แพร ่

น่าน 

พะเยา 

ล าพูน 

จ.เชียงราย  
เกษตรกรที่ส่งนม   136   ราย 
โคนมทั้งหมด    4,750   ตัว 
         โครีด   1,867    ตัว 

จ.เชียงใหม ่
เกษตรกรท่ีส่งนม  927 ราย 
โคนมทั้งหมด  34,674   ตัว 

โครีด 15,058  ตัว 

จ.ล้าพูน 
เกษตรกรที่ส่งนม     452  ราย 
โคนมทั้งหมด 19,785    ตัว 

โครีด   8,287  ตัว 

จ.แพร่ 
เกษตรกรที่ส่งนม  8  ราย 
โคนมท้ังหมด    275  ตัว 

โครีด    119  ตัว จ.ล้าปาง 
เกษตรกรที่ส่งนม 43 ราย 

โคนมทั้งหมด   2,121    ตัว 
โครีด      905  ตัว 

จ.พะเยา  
เกษตรกรที่ส่งนม   19   ราย 
โคนมท้ังหมด    292  ตัว 

โครีด   114    ตัว 



ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโคนมและปริมาณน้้านมในพื้นที่  
ภาคเหนือตอนบน ปี 2557 

 1. เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมเป็นอาชีพมี 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง 
    เชียงราย แพร่ และ พะเยา 
 2. มีแหล่งรวบรวมน้้านมดิบ 22 แห่ง จ้านวนศูนย์รวบรวมดิบที่ขึ้นทะเบียน 32 แห่ง 
   - สหกรณ์โคนม  17  แห่ง  
   - องค์กรเอกชน     3  แห่ง 
   - รัฐวิสาหกิจ       1  แห่ง 
   - กลุ่มเกษตรกร     1  แห่ง 
 3. โรงงานแปรรูปน้้านม  จ้านวน 6 แห่ง 
 4. จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม 1,585  ราย  จ้านวนโครีดนม 26,762 ตัว  
ปริมาณน้้านมดิบทั้งหมด 9,126,979.41   กก./เดือน เฉลี่ย 294,418.69 กก./วัน                                             

      
(ข้อมูล เดือนสิงหาคม 2557)  



 สรุปข้อมูลการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
  จ้านวนเกษตรกรที่สง่นม     927       ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)        15,058  ตัว 
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)     3,579   ตัว  
  ปริมาณน้้านมดิบที่ผลิตได้      5,351 ตัน/เดือน 
  ปริมาณน้้านมดิบที่ผลิตได้  172,640.76 กก./วัน 
  จ้านวนสหกรณ์                   9   แห่ง  
  จ้านวนศูนย์รวมนม             18   แห่ง 
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม  4 แห่ง 

ข้อมูลส้ารวจ ณ เดือนสิงหาคม 2557 



 ศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

1. สหกรณ์โคนมฝาง 

2. สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ 

3. สหกรณ์โคนมแม่โจ้ 

7. สหกรณ์โคนมแม่ออน 

8. สหกรณ์โคนมผาตั้ง  

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  
(สันป่าตอง) 

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

 

14. ศูนย์รวมนม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (สันทราย) 

15. ศูนย์รวมนม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
 (สันก้าแพง) 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

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

11. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (โรงงานแปรรูปสารภี) 



 แหล่งรวบรวมน้้านมดิบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน 
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวนโค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั้งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน้้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 
สถานที่ส่งน้้านมดิบ 

ทั้งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมแม่ออน  139 136 1,730 480 4,271 21,037.05 
บ. ยูเอ็มโภคภัณฑ์ จก และ  
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

อสค. สุโขทัย 

สหกรณ์โคนมสันก้าแพง 
(ป่าตึง-ห้วยหม้อ)  
(เกษตรกรที่อยู่เขตเชียงใหม่) 

67 67 1,051 294 2,469 12,367.66 
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 
อสค.สุโขทัย/บุคคลภายนอก 

สหกรณ์โคนมฝาง  42 4 70 14 163 727.40 
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. /

บุคคลภายนอก 

สหกรณ์โคนมการเกษตร 
ไชยปราการ  

210 210 4,347 936 10,088 52,672.38 

อสค. สุโขทัย,สค.วังน้้าเย็น 

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 
และบ.แดรี่พลัส จก/บ.ดัช

มิลค์/บุคคลภายนอก 

สหกรณ์โคนมแม่โจ้  61 61 907 217 2,160 8,263.59 อสค. สุโขทัย/บุคคลภายนอก 

สหกรณ์โคนมแม่วาง 71 61 1,030 229 2,424 12,430.92 
อสค. เชียงใหม่,  
อสค. สุโขทัย 

และบ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

สหกรณ์โคนมผาตั้ง 63 60 1,021 236 1,835 8,888.09 
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. /

บุคคลภายนอก/บริจาค 
 

ข้อมูลส้ารวจ  ณ เดือนสิงหาคม 2557 



 แหล่งรวบรวมน้้านมดิบในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวน
โค 

ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั้งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน้้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 
สถานที่ส่งน้้านมดิบ 

ทั้งหมด ส่งนม 

เกษตรกร บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จก. 

ศ.สารภี(โรงงาน) 1 1 12 6 23 2,128.8 
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

หจก.แพนด้าแดรี่ฟู้ดส ์
บ.แดรี่พลัส จก. 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก้าแพงเพชร 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์ 

บ.ยูไนเต็ดแดรี่ฟู้ด จก. 
บ.ดัชมิลค์ จก. 

 

ศ.แม่โจ้ 12 12 145 36 363 1,461.40 

ศ. ออนหลวย 70 59 645 124 1,421 5,909.84 

ศ สันป่าตอง 25 20 452 79 1,270 4,166.31 
เกษตรกรในเขตเชียงใหม่ 
ส่งนมที่ ศูนย์แม่ทา 
 
 
เกษตรกรในเขตเชียงใหม่ 
ส่งนมที่ ศูนย์บ้านโฮ่ง 

35 

 

1 

33 

 

1 

365 

 

47 

107 

 

18 

931 

 

155 

3,490.23 

 

588.59 

เกษตรกร บ.ที เค แดรี่โกลค์ จก. 
เกษตรกรที่อยู่เขต จ.เชียงใหม่ 63 63 1,191 279 2,654 13,658.03 

บริษัทโกลด์มิลค์ จ้ากัด 
หจก.แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ 

บ.ภูมอร์มิลค์ จก. 
บ.แดรี่พลัส จก. 

 
ข้อมูลส้ารวจ  ณ เดือนสิงหาคม 2557 



 แหล่งรวบรวมน้้านมดิบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) จ้านวน

โครีด 
(ตัว) 

จ้านวนโค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโคทั้งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน้้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 
สถานที่ส่งน้้านมดิบ 

ทั้งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมศรีดงเย็น 7 7 479 185 1,431 7,171.84 
บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ้ากัด 

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

ศูนย์สารภี 4 4 76 25 165 660.16 

ซีพี.เมจิก  นครสวรรค์ 
และผลิตเป็นนม UHT  
ที่โรงงานของสหกรณ์/

บุคคลภายนอก 

ศูนย์สันป่าตอง 54 53 941 187 2,122 10,710.02 

ศูนย์สันก้าแพง 63 59 729 201 1,679 7,571.27 

ศูนย์สันทราย 8 8 95 38 259 1,040.34 

รวม 996 927 15,058 3,579 34,674 172,640.76 

ข้อมูลส้ารวจ ณ เดือนสิงหาคม 2557 



 สรุปข้อมูลการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดเชยีงราย 

 จังหวัดเชียงราย 
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม      136      ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)        1,867     ตัว 
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)       429    ตัว  
  ปริมาณน้้านมดิบที่ผลิตได้       539 ตันต่อเดือน 
  ปริมาณน้้านมดิบที่ผลิตได้   17,413.67 กก.ต่อวัน  
  จ้านวนสหกรณ์  3 แห่ง 
  จ้านวนศูนย์รวมนม 7 แห่ง(ขึ้นทะเบียน 3 แห่ง)   
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม 1 แห่ง 

ข้อมูลส้ารวจ ณ เดือนสิงหาคม  2557 



 ศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 
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) 



 แหล่งรวบรวมน้้านมดิบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวนโค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั้งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน้้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 
สถานที่ส่งน้้านมดิบ 

ทั้งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมเชียงราย 

ศูนย์โรงงาน 14 14 113 36 319 1,075.26 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 11 113 26 276 1,148.32 
ศูนย์พาน 10 9 69 30 177 601.88 
ศูนย์พญาเม็งราย 12 12 103 37 330 954.90 
สหกรณ์โคนมต้าสันทรายงาม 

ศูนยต์้า 26 24 261 56 682 2,361.58 บ.เชียงใหม่เฟรซมิลค์ จก. /
บุคคลภายนอก ศูนย์สันทรายงาม 28 25 336 56 869 2,565.60 

สหกรณ์โคนมแม่ลาว 46 41 872 188 2,097 8,706.13 อสค.สุโขทัย 

รวม 147 136 1,867 429 4,750 17,413.67 

ข้อมูลส้ารวจ ณ เดือนสิงหาคม 2557 



 สรุปข้อมูลการเลี้ยงโคนมในพืน้ที่จังหวัดล้าพูน 

จังหวัดล้าพูน 
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม       452      ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)         8,287       ตัว 
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)     1,894       ตัว  
  ปริมาณน้้านมดิบที่ผลิตได้     2,874 ตันต่อเดือน 
  ปริมาณน้้านมดิบที่ผลิตได้   92,734.49 กก.ต่อวัน 
  จ้านวนสหกรณ์        3 สหกรณ์ 
  จ้านวนศูนย์รวมนม  8 แห่ง   
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม    ไม่มี 

ข้อมูลส้ารวจ ณ  สิงหาคม 2557 



    ศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่จังหวัดล้าพูน 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 
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. ศูนย์รวมนม บ.ที.เค.แดรี่ โกลด์ จก. (บ้านธิ) 
6. ศูนย์รวมนมบ้านธิ (สค.เชียงใหม่) 

1. ศูนย์รวมนม บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ (บ้านธิ) 



 แหล่งรวบรวมน้า้นมดิบในพื้นที่จังหวัดลา้พูน 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน 
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวน
โค 

ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั้งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน้้านม
ดิบ 

เฉลี่ยต่อวัน 
(กก.) 

สถานที่ส่งน้้านมดิบ 

ทั้งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมหริภุณชัย 23 9 154 78 405 1,502.67 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

บ. ที เค แดรี่โกลค์ จก. 

ศูนย์รวมนมในเขตพื นที ่
จังหวัดล้าพูน 

116 116 1,870 441 4,362 20,854.79 

บริษัทโกลด์มิลค์ จ้ากัด 
หจก.แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ 

บ.ภูมอร์มิลค์ จก. 
บ.แดรี่พลัส จก. 

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จก. 

ศูนย์บ้านโฮ่ง 29 27 1,231 352 3,350 15,986.69 

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 
หจก.แพนด้าแดรี่ฟู้ดส์ 

บ.แดรี่พลัส จก. 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ก้าแพงเพชร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

บุรีรัมย์ 
บ.ดัชมิลค์ จก. 

ศูนย์แม่ทา 84 83 1,442 237 3,352 14,429.40 

ศูนย์บ้านธิ 36 35 388 108 1,036 4,600.09 

เกษตรกรเขตล้าพูนส่งนมที่ 
ศูนย์สันป่าตอง 

2 2 39 9 101 273.04 

ข้อมูลส้ารวจ  ณ  สิงหาคม 2557 



 แหล่งรวบรวมน้้านมดิบในพืน้ที่จังหวัดล้าพนู 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน 
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวน
โคดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั้งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน้้านม
ดิบ 

เฉลี่ยต่อวัน 
(กก.) 

สถานที่ส่งน้้านมดิบ 

ทั้งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง   38 38 692 69 1,487 7,188.19 
บ. ศรีสยามโกลค์มิลค์  

(จ.สุโขทัย) 

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 

ศูนย์ห้วยไซ 58 57 1,058 260 2,299 12,626.95 
ซีพี.เมจิก  (นครสวรรค์) 
และโรงงานสหกรณ์โคนม
เชียงใหม่/บุคคลภายนอก 

สหกรณ์โคนมสันก้าแพง(ป่าตึง- 
ห้วยหม้อ)  
(เกษตรกรที่อยู่เขตล้าพูน) 

7 7 90 24 203 886.31 
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก. 

อสค.สุโขทัย 

สหกรณ์โคนมล้าพูน 88 78 1,323 316 3,190 14,386.35 อสค.สุโขทัย/บ.แดรี่พลัส จก. 

รวม 481 452 8,287 1,894 19,785 92,734.49 

ข้อมูลส้ารวจ  ณ  สิงหาคม 2557 



 สรุปข้อมูลการเลี้ยงโคนมในพืน้ที่จังหวัดล้าปาง 

จังหวัดล้าปาง 
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม           43      ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)              905      ตัว  
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)          232     ตัว  
  ปริมาณน้้านมดิบที่ผลิตได้         309  ตัน  
  ปริมาณน้้านมดิบที่ผลิตได้    9,982.35 กก.ต่อวัน  

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

ข้อมูลส้ารวจ ณ สิงหาคม 2557 



 ศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่จังหวัดล้าปาง 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

1. สหกรณ์โคนมนคร
ล้าปาง(แม่ทะ) 

2. บริษัท ยเูอ็ม โภคภัณฑ์ จก. 



 แหล่งรวบรวมน้า้นมดิบในพื้นที่จังหวัดลา้ปาง 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) จ้านวน 

โครีด 
(ตัว) 

จ้านวนโค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั้งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน้้านม
ดิบ 

เฉลี่ยต่อวัน 
(กก.) 

 
สถานที่ส่งน้้านมดิบ 

ทั้งหมด 
ส่ง
นม 

สหกรณ์โคนม นครล้าปาง 90 42 730 192 1,785 7,110.79 
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก/

บุคคลภายนอก 

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

รวม 91 43 905 232 2,121 9,982.35 

ข้อมูลส้ารวจ ณ  สิงหาคม 2557 



 ศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่จังหวดัแพร่ 

จังหวัดแพร ่
  จ้านวนเกษตรกรที่ส่งนม            8          ราย 
  จ้านวนโคนม (รีดนม)              119        ตัว  
  จ้านวนโคนม (พักรีดนม)            30       ตัว  
  ปริมาณน้้านมดิบที่ผลิตได ้      16,120       กก.  
  ปริมาณน้้านมดิบที่ผลิตได้       520   กก.ต่อวัน  
  จ้านวนสหกรณ์                  1 แห่ง   
  จ้านวนโรงงานแปรรูปนม       ไม่มี 

ข้อมูลส้ารวจ ณ  สิงหาคม 2557 



 สรุปข้อมูลการเลีย้งโคนมในพืน้ที่จังหวัดแพร่ 

สัญลักษณ์ต่างๆ 
สหกรณ์โคนม/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 
ศูนย์รวมนมของเอกชน 
โรงงานแปรรูปนม 

สหกรณ์โคนมแพร ่



 แหล่งรวบรวมน้า้นมดิบในพื้นที่จังหวัดแพร่ 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) 

จ้านวน 
โครีด 
(ตัว) 

จ้านวน
โคดราย 
(ตัว) 

จ้านวนโค
ทั้งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน้้านมดิบ 
เฉลี่ยต่อวัน 

(กก.) 

 
สถานที่ส่งน้้านมดิบ 

ทั้งหมด ส่งนม 

สหกรณ์โคนมแพร่ จ้ากัด 25 8 119 30 275 520 บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก 

รวม 25 8 119 30 275 520 

ข้อมูลส้ารวจ ณ  สิงหาคม 2557 



 สรุปข้อมูลการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

สหกรณ์ / บริษัท 

จ้านวนสมาชิก 
(คน) จ้านวน 

โครีด 
(ตัว) 

โค 
ดราย 
(ตัว) 

จ้านวน
โค

ทั้งหมด 
(ตัว) 

จ้านวนน้้านม
ดิบ 

เฉลี่ยต่อวัน 
(กก.) 

 
สถานที่ส่งน้้านมดิบ 

ทั้งหมด ส่งนม 

กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพะเยา 22 19 114 33 292 1,127.42 สค.โคนมเชียงราย 

รวม 22 19 114 33 292 1,127.42 

ข้อมูลส้ารวจ ณ  สิงหาคม 2557 

กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพะเยา 



 

 

 

ข้อมูลและสถิติที่น่าสนใจ 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน 













ข้อมูลจาก 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) 

กรมปศุสัตว์ 

ข้อมูลผลวิเคราะห์ด้านคุณภาพน้้านมดิบ 














