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นมคุณภาพสูงล้านนา  
(Lanna High Quality Milk)

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 / 
สนง.ปศอ. , สนง.ปศจ.เชียงใหม่ ,ล าพูน,ล าปาง/ 

หน่วย HHU เขต 5
ศผท.เชียงใหม่ / ศอส.ล าปาง/

ศูนย์วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ 
และหน่วยงานกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1



“ กระบวนการให้บริการแก่เกษตรกรเพ่ือให้
เกษตรกรสามารถผลตินมคุณภาพสูงได้อย่างคงเส้นคงวา 

ส าหรับจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือน าไปผลติเป็น นมคุณภาพสูงล้านนา 
จ าหน่ายให้ผู้บริโภคกลุ่มผู้รักสุขภาพ

ทีต้่องการสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภยั
โดยผู้ประกอบการแบ่งปันผลประโยชน์กลบัมาสู่เกษตรกร

ตามคุณภาพน า้นมทีเ่กษตรกรผลติได้ ”
2

ยุทธศาสตร์การพฒันาโคนมเขต 5
“เป็นแหล่งผลติน า้นมดิบทีมี่คุณภาพดีทีสุ่ดในประเทศ”



เกษตรกรมีความรู้ ทกัษะประสบการณ์ในการเลีย้งโคนม

พนัธ์ุโคทีเ่หมาะสม

ผลผลติมีคุณภาพ
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เหตุจูงใจในการพฒันางานบริการ
โอกาส



พืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนอยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเล 500 เมตร  
ภูมิอากาศแห้งและเยน็

มแีหล่งอาหารหยาบมาก
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เหตุจูงใจในการพฒันางานบริการ
ศักยภาพในพืน้ที่



ราคาของน า้นมตามคุณภาพ

รายได้เกษตรกรเพิม่
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เหตุจูงใจในการพฒันางานบริการ
โอกาสของเกษตรกรที่ควรจะได้รับ
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รูปแบบและแนวคดิ

จัดการทั้ง
ระบบตลอด 

supply chain

ใช้ระบบ
มาตรฐาน
เฉพาะใน
การจัดการ
แต่ละห่วงโซ่     
การผลติ

ความ
ร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน

(เกษตรกร 
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
ผู้บริโภค)

การจัดสรร
ผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม

ความยัง่ยืน



กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ สาธารณสุข -

GAP GMP GMP/HACCP -
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Supply Chain

ฟาร์ม ศูนย์รวมนม โรงงานแปรรูป การขนส่ง ร้านจ าหน่าย

เกษตรกร สหกรณ์โคนม ผู้ประกอบการ/โรงงานแปรรูป ผู้บริโภค

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์/สาธารณสุข

ภายใต้การรับรอง “นมคุณภาพสูงล้านนา”
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การรับรองนมคุณภาพสูงล้านนา

ฟาร์ม ศูนย์รวมนม โรงงานแปรรูป การขนส่ง ร้านจ าหน่าย

เกษตรกร (ไชยปราการ / อ.แม่ทา)
รับรอง 257 ราย

สหกรณ์โคนม  (ไชยปราการ/ แม่ทา)
รับรอง 2 ศูนย์

ผู้ประกอบการ/โรงงานแปรรูป
รับรอง 3 แห่ง

ร้านจ าหน่าย
รับรอง 2 แห่ง

ภายใต้การก ากบัดูแลของกรมปศุสัตว์และบูรณาการหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมและพฒันามาตรฐานการผลติ

น า้นมดบิและผลติภณัฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk)

ผู้ว่าราชการจังหวดั ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวดั สาธารณสุขจังหวดั

สหกรณ์จังหวดั พาณชิย์จังหวดั อตุสาหกรรมจังหวดั ส านักประชาสัมพนัธ์

เกษตรและสหกรณ์จังหวดั ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ศูนย์วจิัยและพฒันาการสัตวแพทย์ ศูนย์วจิัยและพฒันาผลติภัณฑ์ปศุสัตว์



9ส านักงานปศุสัตว์เขต 5

ฟาร์ม

การจัดการฟาร์มทีด่ ีGAP (WI)

• โรงเรือน 

• สุขาภิบาล

• สุขภาพสัตว์ 

• คุณภาพอาหารและน า้

• ส่ิงแวดล้อม
การจดัเกบ็ข้อมูล เพ่ือใช้ในการบริหารจดัการฟาร์ม

บูรณาการหน่วยงานร่วมด าเนินงาน
- สนง.ปศอ.ไชยปราการ , แม่ออน , สันก าแพง / กลุ่มงาน  สนง.ปศจ.เชียงใหม่
- สนง.ปศอ.แม่ทา , ห้างฉัตร  / กลุ่มงาน สนง.ปศจ.ล าพูน 
- สนง.ปศอ. ห้างฉัตร / กลุ่มงาน สนง.ปศจ.ล าปาง
- หน่วย HHU เขต 5
- ศผท.เชียงใหม่
- ศอส.ล าปาง
- ศวพ.ภาคเหนือตอนบน
- ศูนย์วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่
- ส่วน/ฝ่ายของ สนง.ปศุสัตว์เขต 5
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ศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ GMP

เปิดไลน์เฉพาะนม
ล้านนา

ประเมนิคุณภาพน า้นม
รายฟาร์ม

จ่ายค่าน า้นมตามเกณฑ์
นมคุณภาพสูงล้านนา
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โรงงานแปรรูป GMP /HACCP
โรงงานแปรรูปน า้นมดบิบริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั

เพิม่ไลน์ผลติส าหรับบรรจุ
นมคุณภาพสูงล้านนา

ขยายโรงงานส าหรับจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ
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New Products
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สถานทีจ่ าหน่าย (ได้รับการรับรอง)

ถูกสุขอนามยั
มีตราสัญลกัษณ์
นมคุณภาพสูง

ล้านนา

ควบคุมอุณหภูมิ
ผลติภัณฑ์ 

ให้อยู่ระหว่าง 
0-4 °C

ตรวจสอบ
ย้อนกลบัได้
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การส่ือสารถงึผู้บริโภค

1) เวบ็ไซต์ http://region5.dld.go.th

2) Social media https://www.facebook.com/นม
คุณภาพสูงล้านนา

3) QR Code นมคุณภาพสูงล้านนา

4) วิทยุ โทรทัศน์ ส่ือประชาสัมพันธ์ ส่ิงพิมพ์ งาน
Event ต่างๆ

http://region5.dld.go.th/
https://www.facebook.com/นมคุณภาพสูงล้านนา


ผลลพัธ์
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ผลลพัธ์
• คุณภาพน า้นมดบิสูงขึน้



องค์ประกอบของน า้นมโคทีใ่ช้เป็นเกณฑ์
ในการรับรองนมคุณภาพสูงล้านนา

การรับซ้ือน า้นมได้ราคาเพิ่มขึน้ 
ตามมาตรฐานการรับซ้ือน า้นมโค
ณ ศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ พ.ศ. 

2559

ผ่านการรับรองฟาร์มโคนมคุณภาพสูง
ล้านนา

เพิ่มข้ึน 0.2 บาท/กิโลกรัม

จ านวนจุลนิทรีย์ทั้งหมด  น้อยกว่า 
200,000 colony/ml

เพิ่มข้ึน 0.5 บาท/กิโลกรัม

จ านวนเซลล์เมด็เลือดขาว น้อยกว่า
200,000 cell/ml (Somatic Cell Count ; 
SCC)

เพิ่มข้ึน 0.5 บาท/กิโลกรัม

ไขมนั (Fat)   มากกว่า ร้อยละ 3.5 เพิ่มข้ึน 0.2 บาท/กิโลกรัม

เน้ือนมไม่รวมมนัเนย มากกว่า ร้อยละ 
8.7 (Solid Not Fat ; SNF)

เพิ่มข้ึน 0.6 บาท/กิโลกรัม

ผ่านมาตรฐานฟาร์ม (GAP) เพิ่มข้ึน 0.2 บาท/กิโลกรัม

เกษตรกรได้รายได้เพิม่ขึน้ เพิ่มข้ึน 2.2 บาท/กิโลกรัม17รายได้คืนกลบัสู่เกษตรกร

ผลลพัธ์

นมทัว่ไป
17.50 บาท/
กโิลกรัม

• รายได้เกษตรกรเพิม่ขึน้จากคุณภาพน า้นม

เกษตรกร
นมล้านนา
19.70++ 
บาท/

กโิลกรัม

นมล้านนา
แปรรูป

40++ บาท/
กโิลกรัม

ผู้บริโภค



• ได้ค่าตอบแทนจากการท ามาตรฐานฟาร์ม (GAP) 20 สต./กโิลกรัม
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ผลลพัธ์

• สร้างแรงจูงใจในการพฒันาฟาร์มมาตรฐาน
ในพืน้ทีเ่ขต 5 จากฟาร์มโคนมทั้งหมด 1,693 ฟาร์ม 
ได้รับการรับรอง GAP 1,110 ฟาร์ม  
คดิเป็นร้อยละ 65.56



ได้ผลติภัณฑ์ใหม่ Product family

Branding

สร้างรายได้เพิม่ขึน้

Goodwill
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ผลลพัธ์ : ผู้ประกอบการ



ได้สินค้าที่มี
คุณภาพในราคาที่
สมเหตุสมผล

ได้ช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เลีย้ง

โคนม
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ผลลพัธ์ : ผู้บริโภค



ผลกระทบ
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เศรษฐกจิ
มูลค่าทีเ่พิม่ขึน้ 

204,000 บาท/ฟาร์ม/ปี

สังคม          
ครอบครัวอบอุ่น 
อาหารปลอดภัย

ส่ิงแวดล้อม
By Product /มลภาวะ
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ผลกระทบ
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ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ

การบริหารจัดการ
ตลอดห่วงโซ่ ท าให้ได้
น า้นมคุณภาพสูง

การจัดสรร
ผลประโยชน์        
ที่ลงตัว

ความตั้งใจ และ
ทุ่มเท ทุกคนที่
เกีย่วข้อง

มูลค่า ยัง่ยืน

ร่วมมือ

เศรษฐกิจ

สงัคม

ส่ิงแวดลอ้ม
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ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ
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การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ ท าให้ได้น า้นมคุณภาพสูง
การจัดสรรผลประโยชน์ทีล่งตัว

ความตั้งใจ และทุ่มเท ทุกคนทีเ่กีย่วข้อง



กรวิทย์ฟาร์ม
กลุม่เกษตรกรเชียงใหม่
เฟรชมิลค์
อ.แมท่า จ.ล าพนู







วันที่ 11 กันยายน 2560

ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ. อภัย สุทธิสังข์

และท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา 

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ตัวแทนจากสหกรณ์
โคนมในภาคเหนือตอนบน และผู้ประกอบการ

เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ รางวัลการพัฒนาการ
บริการ 

ระดับดีเด่น ผลงาน "นมคุณภาพสูงล้านนา" 

จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี

ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม

โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน  า กรุงเทพฯ
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• “นมคุณภาพสูงล้านนา” เป็นผลติภณัฑ์นมคุณภาพสูง ผลติโดยเกษตรกร
ฟาร์มโคนมในพืน้ที่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน

• ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลีย้งโคนมซ่ึงเป็นอาชีพพระราชทาน
• สด สะอาด ปลอดภยั รสชาตอิร่อย มีคุณค่าอาหารด้วยโปรตนี 

ไขมันและวติามินจากธรรมชาติ
• มั่นคง  มั่งคัง่   ยัง่ยืน


