
โคนมอีสาน 
การจดัการฝงูและการผลิต 

เพื่อคณุภาพน ้านมและการสืบพนัธุ์ 

รศ.สพ.ญ.ดร.สณีุรตัน์  เอีย่มละมยั 
KVAC2017: 31 มีนาคม 2560 

คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



พระบิดาโคนมไทย 



 อาชีพการเลี้ยงโคนมน้ี เป็นอาชีพท่ีพ่อได้ พระราชทานไว้  
ดงันัน้ เราจะสู้ต่อ เพ่ือให้อาชีพน้ีอยู่คู่แผน่ดินไทย 



แปรรูป จดัจ  ำหน่ำย ศูนยร์วบรวม ฟำรม์ ผูบ้ริโภค 

ขนส่ง 

น ้ำนมดิบ 

ขนส่ง 

ผลิตภณัฑ ์

ขนส่ง 

น ้ำนมดิบ 

ขนส่ง 

น ้ำนมดิบ 



ศนูยร์วบรวมน า้นม 

GMP 185 ?? 

 

โรงงานแปรรูปนม 
GMP 121 (86) 

30 ?? %  GAP  
ฟารม์โคนม 16,000 ?? 

ผูบ้รโิภค 

ระบบประกนัคณุภาพ  
และการตรวจสอบย้อนกลบั  

GAP-GMP-HACCP/ ISO2200 ... 
ระบบประกนัคณุภาพ 

มาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่ ...นมโค 2560 



มาตรฐานการรบัซ้ือน ้านมโค พ.ศ.2558 
(หน้าโรงงานแปรรปู) 

มาตรฐานการรบัซ้ือน ้านมโค  
ณ ศนูยร์วบรวมน ้านมดิบ พ.ศ.2559 

(หน้าศนูยร์วมนม) 
 
 มาตรฐานผลิตภณัฑน์ม (อย.) กษ, 2556 

มีปริมาณสารพิษจากเช้ือราชนิดอฟลาทอกซิน เอม็ 1 ไม่เกิน 0.5 พีพีบี7  



2558- วันน้ี 

MILK BOARD 



ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2559 



นมดบิ 3,328 ตัน/วนั 
 

นมโรงเรียน 39.75% NE 
(1,323 ตัน) 

 
คณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์ม (Milk Board), 2560 



โคนมอีสาน:โคนม 20%   น ้านมดิบ 21% 

ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2559 

ผลติน ้านม 

•สระบุร ี

•นครราชสมีา 

•ลพบุร ี

•ราชบุร ี

•เชยีงใหม ่



ต้นทุนผลตินม = 14.28 บ./กก.นม  

(14.42 บ./กก. อสีาน) 
ราคานมดบิเพิม่ลดตามคุณภาพ 17.50±?? (18.00- - 20.00 บ.)  

ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร/กรมปศุสตัว์, 2559 

ประสิทธิภาพการผลิตโคนม... วนัน้ี 
นมเฉล่ีย 12.75 กก./ตวั/วนั (อีสาน 12.75 กก.) 
วนัท้องว่าง  180-200 วนั 
โคสาวคลอดลกูตวัแรก 31-35 ด. 



ศูนย์ รวบรวมน า้นม 185 ?? (212) แห่ง 
ภาคอสีาน   29 % 
เขต 3 – 41 แห่ง +  เขต 4 - 21 แห่ง  

โรงนมภายใต้ โครงการนม โรงเรียน 
74 แห่ง  
(โรงนมพาสเจอไรซ์ 54 แห่ง /ยูเอชท ี 2 แห่ง /นมพาส+ยูเอชท ี18 แห่ง) 

ภาคอีสาน 47% 

35 แห่ง (โรงนมพาส 26 แห่ง / ยูเอชท ี2 แห่ง / พาส+ยูเอชท ี7 แห่ง)  

อสีาน 
พึง่นม รร. มาก 



สายพนัธุ์ ผลผลิต  

โคนม อีสาน - การเลือกพอ่พนัธุ์ 



การเลีย้ง อาหาร การจัดการฟาร์ม 



คุณภาพน า้นม ระบบรีดนม ศูนย์รวมนม/โรงงานแปรรูป 



สุขภาพ การผสมพนัธ์ุ  โรค พยาธิ โรคจากอาหาร 



MOU นมโรงเรียน 2/2558 - ปัจจุบัน 

นมดิบจากแม่โค (ตรวจท่ีศนูยร์วมนม) 
 จ านวนเมด็เลือดขาว (SCC) ไม่เกิน 650,000 เซลล/มล. 

 ปริมาณของแขง็รวม (Total Solid: TS) ไม่น้อยกว่า 12.15%  



กรมปศุสตัว์- เนาวรตัน์และคณะ, 2560 

TS 

SCC 
อสีาน 

อสีาน 



SCC เซลลโ์ซมาตกิ 

รอ้ยละผ่าน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย (cell/ml)

กลาง 1,354 776 (57%) 498,000
เหนือ 520 445 (86%) 334,000

ตะวนัออก 201 103 (51%) 474,000
ตะวนัตก 471 274 (58%) 464,000

ใต้ 72 50 (69%) 412,000
อีสาน 984 582 (59%) 500,000

ทัง้ประเทศ 3,602 2,230 (62%) 464,000

ภมูิภาค
จ านวนตัวอยา่ง

ทัง้หมด

SCC

กรมปศุสตัว์- เนาวรตัน์และคณะ, 2560 

582 (59%)    500,000 



Bulk milk quality of dairy farms in Upper Northeastern Region 

Milk 

Quality 

2013-2016 2016 

n* Mean ±SD n* Mean ±SD 

SCC x103 31,584 332 203 10,570 342 209 

Fat 39,200 3.43 0.43 13,418 3.54 0.55 

Protein 39,718 3.03 0.22 13,506 3.10 0.24 

Lactose 39,831 4.79 0.17 13,507 4.90 0.19 

SNF 39,824 8.53 0.28 13,507 8.70 0.29 

TS 39,601 11.96 0.60 13,505 12.23 0.71 

FPR 39,057 1.13 0.13 13,418 1.15 0.17 

* n= number of farms 

Phongsupan et al., 2017 



ความสมบรูณ์พนัธุ ์ KK, 2017* NE, 2016 DLD, 2016 Target 

คลอด-ผสมครัง้แรก (days) 110.09±77.65 127.22 133.17 60 

คลอด-ผสมติด (days) 182.31±114.71 180.15 199.75 85 

จ านวนครัง้ท่ีผสมติด (times) 2.37±1.67 2.44 2.45 1.5 

วนัท้องว่าง (days) 174.45±113.67 - - 100 

ระยะห่างการตกลกู(days) 446.96±112.66 451.47 466.7 365 

วนัเฉล่ียรีดนม(days) 234.50±133.91 - - - 

อายโุคสาวผสมครัง้แรก 
(months) 

19.91±5.26 21.33 22.26 15 

อายโุคสาวผสมติด (months) 21.48±6.21 - - 15-18 

อายโุคคลอดลกูตวัแรก 
(months) 

30.20±6.02 31.43 33.01 27-30 

ความสมบูรณ์พนัธ์ุโคนม 2559 





คนไทย ดืม่นมน้อย ... ตลาดจ ากดั ...  
ส่งออก เพือ่นบ้านไหม ? – นม + โคนม  



ตลาดนม ไทย และ เพือ่นบ้าน 



สถานการณ์ การบรโิภคนม ไทย 

ในช่วงปี 1990s (ราว พ.ศ. 2535) 
ปริมาณการดื่มนมเฉลีย่ต่อประชากรลด
ต ่าลงอย่างต่อเน่ือง 

 

ในรอบ 20 ปีท่ีผา่นมาคือ 1975-1993 
อตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมของ
ประชากรขยายตวัเพ่ิมข้ึน 18%  

ยกเว้นนม ทีห่ดตัวลง 10% 



รองปลดัธนติย ์อเนกวทิย ์ประธาน ณ 17 มค 2560 

 เป้าหมายการรณรงคท์ีเ่ป็นรปูธรรมคอื เพิม่
การบรโิภคนมของคนไทยจากเฉลีย่ 14 
ลติรเป็น 20 ลติรภายใน 5 ปี 

 การดืม่นมเป็นเรือ่งสาธารณสขุ สขุภาพรา่งกาย สว่นสงู  
 ความเป็นไปไดใ้นการจัดสรรงบประมาณคอืจาก สสส. 
 ควรเสนอโครงการกจิกรรมรณรงค ์4 ชว่ง คอื สงกรานต ์(นมเป็นของดทีีค่วร
น าไปมอบใหผู้ท้ีเ่คารพ) เขา้พรรษา (งดเหลา้เขา้พรรษา หันหนา้มาดืม่นม)  
วันดืม่นมโลก และออกพรรษา (ดืม่นมฉลองงานบญุ) 

 ควรใหภ้าพทีช่ดัเจนวา่ผูเ้กีย่วขอ้งฝ่ายใดตอ้งรว่มท าเรือ่งใดบา้งเพือ่รว่มมอื
ขบัเคลือ่น 

 มุง่เนน้การสรา้ง “พันธมติร” และ “ความรว่มมอื” “ไมส่รา้งความขดัแยง้” (เชน่ 
กรณีนักวชิาการหรอืแพทยท์ีม่บีางความเห็นเรือ่งโทษของการดืม่นม) 

 กลุม่เป้าหมายทีม่คีวามน่าสนใจสงูคอืนักศกึษา 
 “นมคอืความมั่นคงทางอาหารของชาต”ิ 
 “อาชพีเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมเป็นอาชพีทีไ่ดรั้บพระราชทานแนวคดิ” 
 มุง่เนน้การรักษาและพัฒนาคณุภาพผลติภัณฑน์มอยา่งตอ่เนือ่ง 



อนาคตโคนมอสีาน - ต้องท าอะไร 

เป้าหมาย : 
โคผลตินม 15 กก/ตัว/วนั 

SCC < 500,000 เซลล์/มล. + TSเนือ้นมรวม > 12.25  

แม่โคท้องว่าง 150 วนั + โคสาวคลอดลูกตวัแรก < 30 ด. 

คนอสีาน ต้อง ดืม่นม 20 ลติร/คน/ปี 

ฟาร์ม ศูนย์รวมนม โรงงานแปรรูป 
ผูบ้รโิภค 

ตลาด 



นมคุณภาพตลอดห่วงโซ่  
จาก .... ต้นทาง - ผู้บริโภค 

 เพิม่ประสิทธิภาพการผลติโคนม อสีาน+ ลดต้นทุน 

 

  คน ................ ตลอดห่วงโซ่ - ความรู้ คน โคนม  

 

 



D HH&PM การจดัการฝูงโคนมเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลติ+ลดต้นทุน 

ขยาย ไป ศูนย์ / สหกรณ์ ทุกแห่ง 

 โครงการลดต้นทุน 6 ปี - 11/20 แห่ง 
 DHHU 30 หน่วย 138 คน 
เขต 3 – สหกรณ์โคนมพมิาย สุรินทร์ บุรีรัมย์ ปากช่อง   
เขต 4 – ขอนแก่น ศรีธาตุ (อดุร) วาริชภูมิ (สกลนคร) 

การจัดการฝูงโค ..... 

โครงการลดต้นทนุ /DHHU /… 



นายสัตวแพทย์ นักส่งเสริม ใช้ ข้อมูลเข้าฟาร์ม และ บันทกึข้อมูล .. 

 ม ีข้อมูล .... คุณภาพนม + ผท.1 / I-service ที ่เป็นปัจจุบัน  
 
 ต้องประเมนิ รายตัวโค – เต้านมโค + การผสมพนัธ์ุ  
   + คะแนนรูปร่าง + กบี + ขีโ้ค + การกนิได้ 
 ต้อง ประเมนิอาหารที ่โคได้รับ และ แนะปรับปรุง
ได้ จาก การตรวจโค ....  
 ต้องตรวจระบบรีดนมเบือ้งต้น  
 ต้องตรวจระบบสืบพนัธ์ 



แม่โค หลงัคลอด 2 เดือน น ้านม 30 กก./ตวั/วนั 



ตรวจระบบสืบพนัธุห์ลงัคลอด และ โคท่ีผสมติดยาก 



กบีเจบ็ อกัเสบ 



FMD 
ปากเท้าเป่ือย 



ผสมเทียมดว้ยน ้าเช้ือพอ่พนัธ์ุ ท่ี ผา่นการรับรอง โรคและพิสูจน์พนัธุกรรม  

นักผสมเทียม + สตัวแพทย ์



ใช้น ้าเช้ือท่ีผา่นการรบัรอง ..... ไม่ใช้พ่อโคผสมจริง 



นายสัตวแพทย์ และ นักส่งเสริม .... 

ต้อง เข้าฟาร์ม อย่างต่อ เน่ือง .... ติดตาม ส่ิงท่ีปรับปรงุ ร่วมกัน 

เกษตรกร / สหกรณ์ ต้อง ตระหนักว่า  
การจัดการฝูงโค  

เป็นการควบคุม ป้องกนั ลดความสูญเสีย 
ลด ปัญหา สุขภาพ คุณภาพนม การผสมพนัธ์ุ  

 

... ต้องจ่ายค่าบริการ ... 
 



การผลิตนมคณุภาพดีทัง้ระบบ 
เลีย้งโค ให้ สขุภาพดี ผลิตดี 
เลือกน ้าเช้ือพ่อโคท่ี ... ใช่ 

เลีย้งลกูโคทดแทนดี ลดวนัท้องว่าง 
 
 

เพ่ิมตลาดนม - พ่ึงตวัเอง 
โคนม อีสาน ย่ังยืน 





คนโคนม 4.0 
 เกษตรกร 

 นักส่งเสริม / นักผสมเทียม / .... อาสาปศุสัตว์ ..... ผช. 

 นายสัตวแพทย์ : ป้องกนัโรค + รักษา .... 

 คนตรวจคุณภาพน า้นม - หน้าศูนย์ หน้าโรงงาน – ผลติภัณฑ์ 

 

 ผู้จัดการสหกรณ์/ศูนย์รวมนม (+ ปัจจัยการผลติ / คนขนส่งนม) 

 ผู้จัดการโรงงานแปรรูป 

 ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์ 

 ภาคเอกชน รัฐ - ซ้ือขายน า้นม  

หน่วยงานสนับสนนุ + 

ตรวจรับรอง 



นม คือ อาหาร 
เป้าหมายผูผ้ลิต (เกษตรกร) : 
มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภยั 

ทั้ง เน้ือ และ นม 



โคนม 4.0 
คน ในระบบ ใช้ วชิาการทีถู่กต้อง ... ตลอด
ห่วงโซ่การผลตินม 

 
ระบบขอ้มูล - การเอาไปใช ้(ลงขอ้มูล สงัเคราะห์ เอาไปใช ้
เพื่อ ปรับปรุงการผลิต) 

ขอ้มูลฟาร์ม : คุณภาพน ้านม การสืบพนัธ์ุ การจดัการอาหาร 
การประเมินสุขภาพโค (คะแนนรูปร่าง กีบ อุจจาระ .... ) 
 
 



ระยะเวลา ส่ง นม  

หลงัรดีเสรจ็ 

ระบบตรวจคดักรอง นมคณุภาพไม่ดีออก 

ระบบส่งเสริม.. ท่ีเข้มแขง็ ... HH&PM 



ความร่วมมือ สถาบันการศึกษา  กบัองค์กร เกษตรกร และ
ภาครัฐ  

ช่วย เพิม่ ประสิทธิภาพการผลติ 



ขอบคณุ กรมส่งเสริมสหกรณ์  

อบรมความรู้ + ฝึกปฏิบติั ...  ทายาทเกษตรกรโคนม 

 ... อนาคตโคนมไทย ... 



  

อย่างไร .. ต้องพึง่ตัวเอง ... ให้ มาก 

 

 

คน ท านมต้อง ............... ดืม่นม 



โครงการกจิกรรมรณรงคบ์รโิภคนมสดแท ้4 ชว่ง 
 คอื สงกรานต ์(นมเป็นของดทีีค่วรน าไปมอบใหผู้ท้ีเ่คารพ)  
เขา้พรรษา (งดเหลา้เขา้พรรษา หนัหนา้มาดืม่นม) วันดืม่นมโลก  
และ  วันออกพรรษา (ดืม่นมฉลองงานบญุ) 






