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Topic
1.การขุนโคนมเพศผู้
2.
3. ระเทศ
4.
5.การสํารวจประชากรโคนม
6. (ตเีบอร์)โครงการ ธคก.
7. โครงการเงินกูสหกรณโคนมฯ แหงละ 300 ลาน

8. รงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน



(5-80 ตวั)

สว่นใหญ่ใช้โคของเจ้าของเอง

อาหารใช้คล้ายกบัโครีดนม

เป็นรายได้เสริมจากการรีดนม ได้คา่ฟาง อาหาร เงินก้อน

( )

ราคาประมาณ 70 บาท (นน.มีชีวิต)

1. .1



รูปแบบการเลี้ยง อายุเริ่มเลี้ยง อายุขาย อาหารที่ใช ราคาขาย ลักษณะคอก แหลงขาย

ลูกโคเพศผูในฟารม แรกเกิด 1.5-2 ป นมโค นมผง
อาหารโปรตีน 20 %

18 % 16 % 14 %12%
เนเปยร TMR ขาวโพดสับ

ฟาง

กิโลกรัมละ
70 บาท

หรือถูกกวา

เลี้ยงรวม พอคาโค

ซื้อลูกโคเขามาเลีย้ง 5-7 เดือน
ราคา 6,000-
8,000 บาท

1.5-2 ป อาหารโปรตีน 16 %
กากเบียรขาวโพดสับ

ฟาง

กิโลกรัมละ
70 บาท

หรือถูกกวา

เลี้ยงรวม พอคาโค

2 แบบ

1. .1



รายการ รายละเอยีด จาํนวนเงนิ(บาท)
ค่าลูกโคแรกเกดิ 1 ตวั 600

1 เช้า 2 กโิล เยน็2 กโิล โลละ18 บาท วนัละ72 บาท เดอืนละ2,160บาท 2,160
2 เช้า1.5 กโิล เยน็1.5 กโิล โลละ18 บาท วนัละ54 บาท เดอืนละ1,620บาท 1,620
3 เช้า 1 กโิล เยน็1 กโิล โลละ18 บาท วนัละ36 บาท เดอืนละ1,080บาท 1,080

ค่าอาหารข้นสูตร 18 % 4-6 เช้า 1 กโิล เยน็1 กโิล โลละ12 บาท วนัละ24 บาท เดอืนละ720บาท 3 เดอืน 2,160
ค่าอาหารข้นสูตร 14 % 7-15 เช้า 1 กโิล เยน็1 กโิล โลละ 9 บาท วนัละ 18 บาท เดอืนละ540บาท 9 เดอืน 4,860
ค่าเปลอืกมันล้าง 7-15 เช้า 2 กโิล เยน็ 2 กโิล โลละ 1.20 บาท วนัละ 4.8 บาท เดอืนละ 144 บาท 9

เดอืน
1,270

ค่าฟาง 4-6 วนัละ 4 กโิล โลละ1.8 บาท วนัละ 7.2 บาท เดอืนละ216บาท 3 เดอืน 648
7-15 วนัละ 10 กโิล โลละ1.8 บาท วนัละ 180 บาท เดอืนละ540บาท 9 เดอืน 4,860

ค่าเวชภณัฑ์ 500 บาท 500

รวมต้นทุน ( ไม่รวมค่าแรงงาน ) 19,784 บาท
ราคาขายประมาณตวัละ 22,000-25,000 บาท

19,784

ต้นทุนการผลิตบางฟาร์ม



ตวัอย่างฟาร์ม ปศข.1
ฟาร์มขนาดเล็ก ประทบี

ธรรมบุตร 20 ตัว



ตวัอย่างฟาร์ม ปศข.1

ฟาร์มขนาดเล็ก ประทบี
ธรรมบุตร 20 ตัว

ประทปี   ธรรมบุตร จาํนวน 16 ตัว
นมผง วนัละ 1 ก.ก/ตวั/วนั
อาหาร 906เมด็ 20% วนัละ 1 กก/ตวั/วนั

อาหารโคขนุเพศผู้ อาหารโคผสม 14 6 กก/ตวั/วนั
ข้าวโพดหมกั 5 กก/ตวั/วนั

2 เวลา
2 ปี ระยะขนุ 1+1/2 ปี

ในระยะ 1 ปี ขนุ 2 รุ่น ลกัษณะโรงเรือน   ขงัรวม
แหลง่จําหน่าย  โรงชําแหละ ราคาจําหน่าย 40,000บาท/ตวั

การควบคมุโรค วคัซีน , ปนูขาว



ตวัอย่างฟาร์มขุนโคนมเพศผู้ ใน ข.1
ฟาร์มขนาดกลาง อุบลรัตน์ 80 ตัว



ตวัอย่างฟาร์ม ปศข.1
อุบลรัตน์ จาํนวน ๘๐

12 บาท/ก.ก วนัละ 10 ก.ก/ตวั/วนั
12บาท/กก วนัละ 4 กก/ตวั/วนั

อาหารโคขนุเพศผู้ อาหารไก่ 30 บาท/กก 3 กก/ตวั/วนั
เปลือกมนัล้าง 8 กก/ตวั/วนั

6 กก/ตวั/วนั
2 เวลา

1+1/2 ปี ระยะขนุ 1 ปี
ในระยะ 1 ปี ขนุ 3 รุ่น ลกัษณะโรงเรือน   ขงัรวม

แหลง่จําหน่าย  โรงชําแหละ ราคาจําหน่าย 30,000 บาท/ตวั

การควบคมุโรค วคัซีน , ปนูขาว



ตวัอย่างฟาร์มขุนโคนมเพศผู้ ใน ข.1
ฟาร์มขนาดใหญ่ ม 800 ตวั



2. โครงการ นมกบัโคทาจิมะ

.3
สหกรณ์คุ้มเจริญ

จังหวัดนครราชสีมา



• โคนมสาว
•การผสม

2. โครงการ



2. โครงการ

อายุ 0-2 เดือน
• นม+อาหารขน (starter,ขาวโพด+ถั่วเหลือง,ตอนอายุ 2 เดือน โดยใชยางรัดจนขาด)

อายุ 3-6 เดือน
• อาหารขน 2 กิโลกรัมตอตัวตอวัน (โปรตีน 20%) เสริมดวยฟางและอลัฟลฟา

อายุ 7-12 เดือน
• กิน TMR สูตรโครุน 10-12 กิโลกรัมตอตัวตอวนั

การ /การจัดการ : อายุ 0-13 350 kg



2. โครงการ
การ /การจัดการ : อายุ 14 ถงึ 30-34 เดือนแยกมาขุนโดยอาหารสูตรเฉพาะ

อาหารสําหรับขุน 10 กิโลกรัม/
ตัว/วัน

• 1.กากเบียร(เปยก) 3 กิโลกรัม
• 2.มันเสน 2 กิโลกรัม
• 3.กากทานตะวัน 1.5 กิโลกรัม
• 4.ขาวโพดอบ 1.3 กิโลกรัม
• 5.กากสาเหลามิริน 1.5 กิโลกรัม
• 6.รําขาวสาลี 0.7 กิโลกรัม
• 7.Sodium bicabonate 1 ขีด/วัน



2. โครงการ

ตั้งแตเขาขุนใหกินแตฟางอยางเดียวเปนอาหารหยาบ  ประมาณ 3 กิโลกรัม/ตัว/วัน
(หญาหมัก+ขาวโพดหมักตาง ๆ รวมถึงกากนํ้าตาลไมใหกินเลย หญาสดก็ไมให)

ใหอาหารตั้งแตเชา แลวคอยใหฟางประมาณ บาย 3-4 เพ่ือใหไขมันที่ตัวบาง

อาหารที่มี Oleic acid (ปลายขาว,กากทานตะวัน) ทําใหเน้ือนุม (Juicy) +รสชาติหวาน

เนนรสชาต+ิไขมันแทรก+สีไขมัน+สีเน้ือ

การ /การจัดการ : อายุ 14 ถงึ 30-34 เดือนแยกมาขุนโดยอาหารสูตรเฉพาะ (ต่อ)



2. โครงการ

กอนสงเชือดประมาณ 3 เดือน
ตัดวิตามินและเกลือแรทุกชนิด

สงเชือดที่สหกรณหนองสงู ผาครึ่ง
บมซาก 7-10 วัน แลวเจาของรานนําไปตัดแตงเอง

การ /การจัดการ : การส่งเชือด



2. โครงการ
ต้นทุน/กาํไร

อายุ 0-13 เดือน คาใชจายประมาณ 40 บาท/ตัว/วัน

อายุ 14-30(34) เดือน คาใชจายประมาณ 70บาท/ตัว/วัน

ราคาขาย แบงตามเกรด(ปกติ 3-3.5) 350 บาท/กิโลกรัม

กําไรประมาณ 30,000-40,000 บาท/ตัว



2. โครงการ
:

• สหกรณโคนมสวนมะเดื่อศผท.สระบรีุ
• สหกรณโคนมคุมเจริญ
• กลุมโคราชไทยแบล็คศผท.นครราชสีมา

• สหกรณโคนมขอนแกนศผท.ขอนแก่น

• สหกรณ์ด้านการปศุสัตว์ กองทุนพฒันาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เหมาะศผท.เชียงใหม่



2. โครงการ

ระบบฐานข้อมูล
บันทึกในระบบ AIDM

โคเนื้อ โคนม

รายงาน

จัดทําระบบตรวจสอบยอนกลบั



3. ประเทศ

จุดประสงค์
ต้องการทราบปริมาณ

ง
ประเทศ

ข้อมูลถูกต้อง

ปัจจุบนั



แนวทางการ ระเทศ

• สหกรณ์สง่ข้อมลู
•
• เกษตรบนัทกึข้อมลูเอง
• :

เดือนละ 1 ( )

1. ศผท. พจิารณาจัดหาข้อมูล โดย

2.บันทกึข้อมูลและรายงานผล



โครงการพัฒนาการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงของสหกรณโคนม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ประกอบดวย 3 สหกรณเร่ิมตน คือ ส.ผาต้ัง ส.พิมาย ส.พัทลุง

4. กจิกรรม ทดแทน



โครงการโคนมทดแทนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงผาตั้ง
โดย สหกรณโคนมผาตั้ง จํากัด
ที่ตั้ง : ต.ออนกลาง อ.แมออน จ.เชียงใหม

ธนาคารโคนมทดแทนฝูงลําพูน
โดย สหกรณโคนมลําพูน จํากัด
ที่ตั้ง : ต.หวยยาบ อ.บานธิ จ.ลําพูน

กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงไชยปราการ
โดย สหกรณโคนมไชยปราการ จํากัด
ที่ตั้ง : อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม



กิจกรรมการดําเนินงาน

- รับซื้อโคนมตัวเมียอายุ 6 เดือน
- โคมีน้ําหนัก 130 ก.ก.ข้ึนไป รับซื้อในกิโลกรัมละ 90 บาท
- รับซื้อโคนมตัวเมียอายุ 6 เดือน
- โคมีน้ําหนัก 130 ก.ก.ข้ึนไป รับซื้อในกิโลกรัมละ 90 บาท

ในระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป มีโคเขาเลี้ยงประมาณ 900 ตัว เฉลี่ย 240 ตัว/ป
จําหนายใหเกษตรกรที่เปนสมาชิกไปแลวประมาณ 600 ตัว

ในระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป มีโคเขาเลี้ยงประมาณ 900 ตัว เฉลี่ย 240 ตัว/ป
จําหนายใหเกษตรกรที่เปนสมาชิกไปแลวประมาณ 600 ตัว

เร่ิมตน พ.ศ. 2556 มีโคนมทดแทน จํานวน 178 ตัว

ปจจุบัน
มีโคนมทดแทน  จํานวน 306 ตัว  โดยแบงเปน
- โครุน  โคเล็ก
- โคสาว
- โคสาวที่รอรับการผสม
- โคสาวทอง



ระบบการดําเนินงาน

ในสวนของระบบปองกันโรคนั้น  ไดมีการกําหนดใหมีจุดพนยากอนเขาออกฟารม  และใหสหกรณ
เปนผูดําเนินการขนสงลูกโคเขามาในฟารมโดยใชรถของสหกรณเทานั้น

เม่ือนําโคเขาสูฟารม ลูกโคจะถูกนําไปชั่งน้ําหนัก
และทําวัคซีนเบื้องตน



โคนมทุกตัวจะไดรับการฝงไมโครชิพของกรมปศุสัตว  เพ่ือใหมีขอมูลอยูใน
ระบบฐานขอมูลโคนมบนเครือขายอินเตอรเน็ต (สทป.)

ระบบการดําเนินงาน (ตอ)



สวนประกอบอาหาร TMR
- หญาเนเปยรสด
- หญาเนเปยรหมัก
- ขาวโพดสด
- ขาวโพดหมัก
- เปลือกขาวโพดหมัก
- เปลือกขาวโพดแหง
- ฟางสับ
- มันเสนบด
- แรธาตุผง
- อาหารขน

การใหอาหาร TMR
สวนประกอบโดยรวมอาหาร TMR



ระบบการกักตุนอาหารอาหาร

ตนทุนอาหาร TMR

ราคา จะข้ึนอยูกับราคาวัตถุดิบขณะน้ัน
• 12% = 2.00+- 0.20 บาท/ก.ก

(บางชวง 2.8 บาท/ก.ก.*** ใหโคทดแทนสูตรนี้***)
• 16%  = 3.8 บาท

ใหกินไดเต็มที่ (ประมาณ 18-20 ก.ก./ตัว)

การกําจัดของเสียในฟารม



วงจรการจัดการโครุน – โคสาว - โคสาวทอง

- ฉีดวัคซีน FMD 4 เดือน ฉีด 1 คร้ัง
- ผสมเทียม อายุ น้ําหนัก ตามความเหมาะสม

จําหนายสาวทอง 4-5 เดือน

TMR สูตรโครุน

1. วัคซีน 4. ไมโครชิฟ
2. ถายพยาธิ 5. จ้ีเขา
3. วิตามิน

ชวงอายุ 20 เดือน เมื่อโคเปน
สัด จะทําการผสมเทียม 24 เดือน

18 เดือน

12 เดือน

ทําประวัติ + คัดโครุน
เขาโครงการฯ

TMR สูตรโคสาว - โคสาวทอง

TMR สูตรโคสาว - รุน

ชวงอายุ 18 เดือน
โคจะมีน้ําหนัก 280 กก.
ทําการถายพยาธิ
ตรวจภายใน - ภายนอก

20 เดือน1. ผสมเทียม
2. วิตามิน
3. ฮอรโมน 6 เดือน



ตนทุนการเลี้ยงโคนมทดแทนตอโคนม 1 ตัว ตลอดอายุการเลี้ยง 18 เดือน
คาน้ํามัน + คาไฟฟา
ตลอดอายุการเลี้ยง

111 X 18 = 111 บาท

คาแรงงาน
- วันละ 7 บาท
- เดือนละ 210 บาท

ตลอดอายุการเลี้ยง
= 3,780 บาท

คาอาหาร TMR
- 39 บาท/วัน
- 1 เดือนเฉลี่ยตัวละ 1,200 บาท
ตลอดอายุการเลี้ยง = 21,600 บาท

- โคนมเพศเมีย อายุ 6 เดือน
- น้ําหนักไมต่าํกวา 130 กก.
- รับซื้อที่ราคา 90 บาท/กก.
เฉลี่ยตัวละ = 11,700 บาท

คาเวชภัณฑ
(รักษา + ฮอรโมน)

100 X 18 = 111 บาท

***ไมไดคิดคาเสื่อม เชน คาเสื่อมโรงเรือน, เครื่องจักร และอื่นๆ



รวมตนทุนเฉลี่ยตอเดือน
รับซ้ือโคราคา
คาอาหาร
คาแรงงาน
คาน้ํามัน + ไฟฟา
คาเวชภัณฑ

11,700 บาท
21,600 บาท
3,780 บาท
2,000 บาท
1,800 บาท

รวม 40,880 บาท

เ ม่ื อครบ กําหนด   ได ทํ าการ
จําหนายคืน แกสมาชิก  ในราคา
ตัวละ 45,000 บาท

เฉลี่ยกําไรตัวละ 4,120 บาท (ไมคิดรวมคาเสื่อม)



กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงไชยปราการ

เริ่มตน
- โคนมเพศเมีย
- อายุ 6 – 9 เดือน
- จํานวน 100 ตัว
- รับซ้ือที่ราคา กก.ละ
100 บาท

ปจจุบัน
- คงเหลือ 98 ตัว
- ตายไป 2 ตัว
- โคทุกตัวมีขอมูลอยูใน
ระบบ

อนาคต
วางแผนนําโคออกจําหนาย
ในมูลคาตัวละ 45,000 –
50,000 บาท



โคนมทดแทนเริ่มซ้ือมา 100 ตัว
ปจจุบันคงเหลือ จํานวน 98
ตัว

ตนทุนการเลี้ยงโคนมทดแทนตอโคนม 1 ตัว ตลอดอายุการเลี้ยง 18 เดือน

คาอาหาร TMR
- ตนทุนอาหารสูตร 16% = 3.81 บาท/ตัว/วัน
- ตนทุนอาหารสูตร 12.5% = 3.04 บาท/ตัว/วัน
- ตนทุนหัวอาหารสูตร 16% = 12.80 บาท/ตัว/วัน
- ตนทุนหัวอาหารสูตร 12.5% = 9.36 บาท/ตัว/วัน
- รวมคาอาหารทั้งหมด 29 บาท/วัน
- 1 เดือนเฉลี่ยตัวละ 870 บาท

ตลอดอายุการเลี้ยง = 15,660 บาท

- รับซ้ือโคนมเพศเมียที่ราคา กก.ละ 100
บาท
- รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,752,800 บาท

เฉลี่ยตัวละประมาณ 17,528 บาท

แรงงาน จํานวน 11 คน
อัตราสวน แรงงาน 1 คน : โคนม 10 ตัว

ปจจุบันโคอยูในชวงอายุ 18 เดือน
โดยโคทั้ งหมดอยู ในขั้ นตอนของ
การรอผสม



ตนทุนคาอาหาร TMR

ราคาอาหาร จะขึ้นอยูกับราคาวัตถุดิบ
ขณะนั้น

ใหกินไดเต็มที่ (ประมาณ 19-20 กก./ตัว)

มีบอหมักTMR ที่ผลิตใชเองและใชรวมกันกับสมาชิกสหกรณโคนมไชยปราการ

มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล



ธนาคารโคนมทดแทนฝูงลําพูน

ดําเนินงานโดยสหกรณโคนมลําพูน จํากัด  โดยเพ่ิงเริ่มดําเนินการไดประมาณ 1 เดือน ปจจุบันมีโคนมทด
แทน  จํานวน 100 ตัว) โดยรับซ้ือจากสมาชิกในราคากิโลกรัมละ 90 บาท   และในอนาคตมีแผนจะจําหนายโคออก
ในราคากิโลกรัมละ 90 บาทเชนกัน
(ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2560)

ในสวนของการใหอาหาร  ใชอาหาร TMR สูตร 14% ราคา 3.5 บาท/กก.



4.

. ทดแทน สหกรณ์ฯ

ปศข. 1 สหกรณ์โคนมไทย-
สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จํากดั

ปศข. 2

ปศข. 3 สหกรณ์โคนมพิมาย จํากดั

ปศข. 4 สหกรณ์โคนมขอนแก่น

ปศข. 5
สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จํากดั

สหกรณ์โคนมลําพนู จํากดั

ปศข.8 สหกรณ์โคนมพทัลงุ จํากดั



ลําดับ ศผท.
จํานวนทั้งหมด สํารวจแลว %

หมายเหตุ
ฟารม โคนม ฟารม โคนม ฟารม โคนม

1 สระบุรี 4,180 138,319 1,226 40,856 29 29.5
2 ชลบุรี 868 39,125 322 13,687 37 35
3 นครราชสีมา 2,943 104,477 1,168 44,926 39.69 43.00
4 ขอนแกน 1,132 40,115 1,132 40,115 100
5 เชียงใหม 1,530 69,619 721 32,254 47.12 46.6
6 พิษณุโลก 210 5,962 210 5,962 100
7 ราชบุรี 5,124 132,053 3,068 73,673 59.88 55.79
8 สุราษฎรธานี 111 3,909 111 3,909 100
9 สงขลา 2 75 2 75 100
10 อุบลราชธานี 153 3,425 153 3,425 100

รวม 16,253 533,212 7,629 243,901 46.93 45.74

5. ความกาวหนาการสํารวจประชากรโคนม
(ขอมูล ณ วันที่ 10 ต.ค.2560)



ลําดับ จังหวัด จํานวนฟารม

จํานวนโค (ตัว)

รวม หมายเหตุมีเบอรหู
ในระบบ
สทป.

ไมมีเบอรหู
(ไมอยูใน
ระบบ)

1 เลย 42 322 1,654 1,976
2 หนองบัวลําภู 22 306 925 1,231
3 กาฬสินธุ 21 - 483 483
4 มหาสารคาม 120 829 3,606 4,435
5 อุดรธานี 180 2,836 2,103 4,939
6 ขอนแกน 570 21,707 844 22,551
7 หนองคาย - - - -
8 สกลนคร 177 4,500 - 4,500
9 บึงกาฬ - - - -

รวม 1.132 30,500 9,615 40,115

ความกาวหนาของการดําเนินงานสํารวจประชากรโคนม
ศผท.ขอนแกน (ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว)



ความกาวหนาของการดําเนินงานสํารวจประชากรโคนม
ศผท.พิษณุโลก(ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว)

ลําดับ จังหวัด จํานวน
ฟารม

จาํนวนโค (ตัว)

รวม หมายเหตุ
มีเบอรหู
ในระบบ
สทป.

ไมมีเบอรหู
(ไมอยูใน
ระบบ)

1 เพชรบูรณ 66 2,073 70 2,143
2 พิจิตร 17 322 20 342
3 อุตรดิตถ 1 17 - 17
4 นครสวรรค 42 1,092 120 1,212
5 ตาก 7 4 20 24
6 อุทัยธานี 4 58 15 73
7 พิษณุโลก 3 112 20 132
8 สุโขทัย 70 1,859 160 2,019
9 กําแพงเพชร - - - -

รวม 210 5,537 425 5,962



ความกาวหนาของการดําเนินงานสํารวจประชากรโคนม
ศผท.สุราษฎรธานี(ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว)

ลําดับ จังหวัด จํานวน
ฟารม

จํานวนโค (ตัว)

รวม หมายเหตุมีเบอรหู
ในระบบ
สทป.

ไมมีเบอรหู
(ไมอยูใน
ระบบ)

1 ชุมพร 20 752 30 782 สวนที่ยังไมไดสํารวจเนื่องจากอายุยังไมถึง 2 เดือน
2 พังงา - - - -
3 กระบ่ี 1 28 - 28 อยูในระหวางดําเนินการขึ้นทะเบียน
4 สุราษฎรธานี - - - -
5 ระนอง - - - -

6 นครศรีธรรมร
าช

2 62 - 62

7 ภูเก็ต - - - -
8 พัทลุง 88 2,905 132 3,037 สวนที่ยังไมไดสํารวจเนื่องจากอายุยังไมถึง 2 เดือน

รวม 111 3,747 162 3,909



ความกาวหนาของการดําเนินงานสํารวจประชากรโคนม
ศผท.สงขลา(ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว)

ลําดับ จังหวัด จํานวน
ฟารม

จํานวนโค (ตัว)
รวม หมายเหตุมีเบอรหู

ในระบบ สทป.
ไมมีเบอรหู

(ไมอยูในระบบ)

1 สงขลา - - - -
2 ยะลา - - - -
3 สตูล - - - -

4 นราธิวาส 1 - 66 66

โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและ
ฟารมตัวอยางบานไฮรบือแต
อ.จะแนะ จ.นราธิวาส อันเนื่องจาก
พระราชดําริ

5 ปตตานี 1 - 9 9
โครงการฟารมตัวอยางบานโคกกออัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อ.หนองจิก  จ.
ปตตานี

รวม 2 - 75 75



ความกาวหนาของการดําเนินงานสํารวจประชากรโคนม
ศผท.อุบลราชธานี (ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว)

ลําดับ จังหวัด จํานวน
ฟารม

จํานวนโค (ตัว)
รวม หมายเหตุมีเบอรหู

ในระบบ สทป.
ไมมีเบอรหู

(ไมอยูในระบบ)

1 อุบลราชธานี 1 85 - 85
2 อํานาจเจริญ - - - -
3 นครพนม - - - -
4 รอยเอ็ด - - - -
5 ยโสธร - - - -
6 ศรีสะเกศ 152 634 2,714 3,340
7 มุกดาหาร - - - -

รวม 153 719 2,714 3,425



6 . การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว(ตีเบอร)โครงการ ธคก.



เขต
จํานวนสัตวในโครงการ

ตีเบอรไปแลว คิดเปน
(%)

หมายเหตุ
(Update 6 ต.ค. 2560)โค กระบือ รวม

ปศข. 1 3,852 571 4,423 156 3.52
ปศข. 2 1,608 954 2,562 414 16.15
ปศข. 3 22,351 14,609 36,960 2,687 7.27

ปศข. 4 36,260 16,273 52,533 1,425 2.71
ปศข. 5 6,122 1,574 7,696 479 6.22

ปศข. 6 2,856 1,278 4,134 963 23.24
ปศข. 7 5,151 325 5,476 381 6.96
ปศข. 8 2,930 187 3,117 327 10.49
ปศข. 9 979 107 1,086 227 20.90
รวม 82,109 35,878 117,987 7,059 5.98

6 . การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว(ตีเบอร)โครงการ ธคก.



6. การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว(ตีเบอร)โครงการ ธคก.

ตีเบอร์ใน

7,059 ตัว

ฟาร์มสระบุรี

4,331 ตัว

ฟาร์มราชบุรี

5,747 ตัว

รวม

17,137
ตัว

คดิเป็น 14.52 %



6 . การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว(ตีเบอร)โครงการ ธคก.



6 . การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว(ตีเบอร)โครงการ ธคก.



7. โครงการเงินกูสหกรณโคนมฯ แหงละ 300 ลาน

สหกรณ์โคนมปากช่อง จาํกัด

สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จาํกัด



1.



อาหาร



กจิกรรมในโครงการ

ปรับโครงสร้างโรงเรือน & TMR

ระบบรีดนมไปป์ไลน์
& ด่างล้างถัง



ภายในฟาร์ม



ปฏิบัตงิาน

•
•
•
• หน่วย HHU 3 คน



2.สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากดั



ความก้าวหน้าของโครงการเงนิกู้สหกรณ์โคนมปากช่อ จํากดั
1.
• 47 2 ฟาร์ม และยงัไม่ได้เ 1 ฟาร์ม

2.
• ใช้งานเตม็ระบบอยู่ จํานวน 32 pipeline อย่าง

เดียว หรือใช้ cooling tank อย่างเดียว

3.รถขนส่งเป็นรถถังเยน็
• มีจํานวน 2 2

4.
• 300 กิโลตอ่วนั จํานวน 13 ฟาร์ม
• 300 - 500 กิโลตอ่วนั จํานวน 25 ฟาร์ม
• ฟาร์ม 500 กิโลตอ่วนัจํานวน 12 ฟาร์ม



ความก้าวหน้าของโครงการเงนิกู้สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากดั
5.ฐานข้อมูลโคนม

• เข้าระบบสารสนเทศสทป.

6.
• ติดไมโครชิพแบบฝังทกุตวั

7. Feed center
• คืบหน้า 85%
• าหาร

ฟาร์มโคนมทดแทน ยงัไมพ่ร้อมใช้งาน
• เหลือปรับแก้งานโครงสร้าง เซ็ตระบบการจดัการภายในฟาร์ม แบง่กําลงัคนและมอบหมาย





การ
3. สหกรณ์โคนมไทยมลิค์ จํากดั

1.

2. การบันทกึข้อมูลฟาร์มและข้อมูลโคเข้าระบบ

3.บนัทกึข้อมูลการผสมเทยีม ตรวจท้อง
ตดิตามลูกเกดิเข้าสู่ระบบ



ความก้าวหน้าของโครงการในสหกรณ์ไทยมิลค์
 สรุป Pipe Line

จาํนวน 50 ฟาร์ม
 สรุป Cooling Tank แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดั

1 47 ฟาร์ม
2 นวน 3



ปัญหาและอุปสรรค
1. กิน TMR
2. แยกโค
3. TMR ค้างคืน-โคกินน้อย
4. Pipe line
5. เกิดปัญหาเต้านมอกัเสบเยอะ
6. ต้องเสริมอาหารข้น
7. โรคระบาด FMD

ความก้าวหน้าของโครงการในสหกรณ์ไทยมลิค์ (ต่อ)



รายการ งบประมาณ ผลการ
ดาํเนินงาน เบกิจ่ายแล้ว คงเหลอื

2.1 ก่อสร้างโรงเรือน 30,000,000 3 หลงั 30,000,000 0.00
2.2 จดัหาลูกโคเพศเมีย 32,000,000 232 ตวั 32,000,000 0.00

รวม 62,000,000 62,000,000 0.00

กจิกรรม
(ฟาร์มกลาง) 62,000,000 บาท

กจิกรรม
(ฟาร์มกลาง) 62,000,000 บาท

ความก้าวหน้าของโครงการในสหกรณ์ไทยมลิค์ (ต่อ)



ความก้าวหน้าการก่อสร้างฟาร์มโคทดแทน



ความก้าวหน้าการก่อสร้างฟาร์มโคทดแทน (ต่อ)



 กจิกรรมดาํเนินการในฟาร์มโคสาวทดแทน
( )



จติร



ฟาร์ม นายเชิดชัย เศรษฐจนัทึก

(ต่อ)



ศผท.สระบุรี ร่วมกับ สนง. ปศจ. สระบุรีสคบ. ศ. ดร. นสพ. สุวิชชัย โรจนเสถียร
.เทยีน

ต. ลาํพญากลาง อ.มวกเหล็ก

8.
(นม)โรงเรียน



ศผท.
(นม)โรงเรียน

ณ อบต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี

8.
(นม)โรงเรียน



ศผท.สระบุรี ร่วมกับ สนง. ปศจ. สระบุรีและ สนง. ปศอ. มวกเหล็ก
บรรยายการใช้อาหาร TMR

ณ สหกรณ์ไทยเดนมาร์กมติรภาพ

8.
(นม)โรงเรียน



THANK YOU


