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ถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กรณ ี: แปลงใหญ่ต้นแบบ (นํ้านมโค)  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
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คาํนํา 

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เป็นนโยบายสาํคญัของรัฐบาล  และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  มีวตัถุประสงคเ์พือ่สนบัสนุนให้เกษตรกรรายยอ่ยมีการรวมกนัผลิตสินคา้เกษตรร่วมกนั  มีการบริหาร

จดัการร่วมกนัตั้งแต่การรวมกนัผลิต  การร่วมจดัหาปัจจยัการผลิต  รวมถึงการจาํหน่ายร่วมกนั  ซ่ึงจะทาํให้

เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลิต  เพิม่ผลผลิต  และสามารถแข่งขนัในตลาดได ้ ภายใตก้ารสนบัสนุนและ

บูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ  และหน่วยงานภาคีที่เก่ียวขอ้ง  จึงสนบัสนุนใหเ้กษตรกรสามารถผลิตสินคา้

เกษตรที่มีปริมาณ  และคุณภาพไดม้าตรฐานตามความตอ้งการของตลาด 

เพือ่เป็นตวัอยา่งแก่เกษตรกรนาํไปปฏิบติั  สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสระบุรีจึงร่วมกบัสาํนกังานสหกรณ์

จงัหวดัสระบุรี  ไดถ้อดบทเรียนการดาํเนินงานแปลงใหญ่ (นํ้ านมโค)  อาํเภอมวกเหล็ก  จงัหวดัสระบุรี  ไว ้

สาํหรับศึกษาการดาํเนินการบริหารจดัการแปลงใหญ่  รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือช่วยใหผู้รั้บผดิชอบงานเขา้ใจ

กระบวนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้ และขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลและ

ใหค้วามอนุเคราะห์ในการดาํเนินงานทุกอยา่งเป็นอยา่งดี 
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การถอดบทเรียนแปลงใหญ่นํ้านมโค  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

ความเป็นมา 

 เดือนกันยายน ปพุทธศักราช 2503พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป ในการเสด็จทรงประทับแรมอยู ณ ประเทศ
เดนมารค ทรงใหความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเล้ียงโคนมของชาวเดนมารคเปนอยางมาก   และกลายเปน
จุดเริ่มตนความสัมพันธวาดวยการรวมมือดานวิชาการ  การเล้ียงโคนมระหวางประเทศไทยและประเทศเดนมารค  

กอนหนานั้นหนึ่งป  ชาวเดนมารค ผูเช่ียวชาญดานการผลิตสุกร ของ FAO (Food and Agricultural 
Organization United Nation) ผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับกรมปศุสัตวระหวางป พ.ศ.2498-2502 (ค.ศ.1955-
1959)  ไดสังเกตุวาคนไทยไมรูจักโคนมและด่ืมนมในปริมาณนอยมาก  หลังจากกลับไปประเทศเดนมารคใน
ป พ.ศ. 2502 นายซอนเดอรกอรด ไดจัดทําโครงการฟารมโคนมและศูนยฝกอบรมการเล้ียงโคนมในประเทศไทย 
เสนอตอDanish Agricultural Marketing board และตอมาเดือนมกราคม 2504 ไดมีคณะผูเช่ียวชาญชาวเดน
มารคไดมาศึกษาสํารวจพื้นท่ีในการจัดต้ังฟารมโคนมสาธิต และศูนยฝกอบรม ณ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ซึ่งเปน สถานท่ีเปนหุบเขาสวยงามมีแหลงน้ําสะอาดและ ไมไกลจากตลาดกรุงเทพฯ  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจาเฟรดเดอริคท่ี 9 แหง
ประเทศเดนมารค ไดทรงประกอบพิธีเปดฟารมโคนมและศูนยฝกอบรมการเล้ียงโคนมไทย-เดนมารค อยางเปน
ทางการ เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2505 จึงนับไดวาเปนวันท่ีมีความสําคัญยิ่งในประวัติศาสตรของการเล้ียงโคนมใน
ประเทศไทย ตอมาในป พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยไดรับโอนกิจการฟารมโคนมและศูนยฝกอบรมการเล้ียงโคนมไทย-
เดนมารค จัดต้ังเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีช่ือวา "องคการสงเสริมกิจการโคนมแหง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.)” มีสํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 160 ถนนมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อดําเนิน
บทบาทในการสงเสริมการเล้ียงโคนมและพัฒนาอตุสาหกรรมนมตอไป รัฐบาลไทยไดกําหนดใหวันท่ี 17 มกราคม 
ของทุกปเปนวันโคนมแหงชาติ 

จดทะเบียนเปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ตามเลขหมายทะเบียนสหกรณท่ี สทส (ก) ๙๓/๒๕๓๐ ในช่ือเดิม " สหกรณ
โคนมลําพญากลาง จํากัด " แตเนื่องจากสหกรณต้ังอยูในเขตปฏิรูปท่ีดิน จึงไดจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเปน " สหกรณ
โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดินลําพญากลาง จํากัด " เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หลังจากจดทะเบียนเปน
ระยะเวลา ๙ ป ๑๐ เดือน สหกรณไมสามารถเปดดําเนินการในธุรกิจโคนมได เนื่องจากไมมีความพรอมดานทุน
และผูนําในการดําเนินการ จึงทําไดเพียงธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายซึ่งมีมูลคาปละไมกี่พันบาท จนกระท่ังปลายป 
พ.ศ. ๒๕๔๐ นายเชวงศักด์ิ สงวนวงศวิจิตร ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงกํานันตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี และเปนเกษตรกรผูเล้ียงโคนมรุนแรกๆ ในเขตพื้นท่ีตําบลลําพญากลาง ตําบลลําสมพุง ซึ่งเปนผูท่ีมี
ความศรัทธาในอุดมการณและหลักการสหกรณ และมีความเช่ือวา " ระบบสหกรณเทานั้นท่ีจะแกไขปญหาของ
เกษตรกรได "  ไดชักชวนเกษตรกรท่ีมีอาชีพเล้ียงโคนมและมีความศรัทธาในระบบสหกรณ มารวมชวยกันเปด
ดําเนินกิจการของสหกรณ และจากการชักชวนทําใหรวบรวมเกษตรกรไดจํานวน ๘๐ ราย รวบรวมเงินโดยการลง
หุนได ๖๐,๐๐๐ บาท เชาอาคารหองแถวจํานวน ๒ คูหา เปดดําเนินการกิจการเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปลายป ๒๕๔๑      ไดขอรับความชวยเหลือจาก ฯพณฯ ปองพล อดิเรกสาร อดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในการ       กูเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) กรม
สงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน ๕ ลานบาทจัดหาท่ีดินและกอสรางศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ
และดําเนินกิจการมาจนถึงปจจุบัน  โดยมีสํานักงานต้ังอยูเลขท่ี ๕๙ หมู ๑๘ ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี ดําเนินธุรกิจประกอบดวย ธุรกิจรวบรวมและจําหนายน้ํานมดิบ ธุรกิจแปรรูปน้ํานมดิบ ธุรกิจ
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โรงงานผลิตอาหารสัตว ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงิน ดําเนินงานดานสงเสริมอาชีพ
และการบริการดานตางๆ รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม โดยยึดหลักการและอุดมการณสหกรณเพื่อประโยชน
ตอมวลสมาชิก ชุมชนและสังคม 
 
สถานการณปจจุบัน 
 พื้นท่ีการเล้ียงโคนมสวนใหญของจังหวัดสระบุรี  อยูในพื้นท่ีอําเภอมวกเหล็ก  โดยมีพื้นท่ีปศุสัตว ท้ังส้ิน 
82,793  ไร  มีเกษตรกรเล้ียงโคนม  2,362  ครัวเรือน  มีโคนมท้ังหมด  74,982  ตัว  สามารถผลิตน้ํานมดิบ
ไดเฉล่ีย    406,277  ตัน/วัน  จากโครีดนม  35,903  ตัว  ซึ่งพื้นท่ีไดรับการกําหนดใหเปนเขตเหมาะสม
สําหรับเล้ียงโคนมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เรื่อง การกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับเล้ียงโคนม 

เปาหมาย 
 เปาหมายในการรวมกันผลิตน้ํานมดิบแปลงใหญ  เพื่อลดตนทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิต  การหาตลาด  และ
การบริหารจัดการ 

กระบวนการทํางานแปลงใหญ 
 การบูรณาการการทํางานของหนวยงานในระดับพืน้ท่ี  ในสวนภาครัฐ  สํานักงานสหกรณจังหวัดสระบุรี  
ไดขับเคล่ือนการดําเนินงานในบทบาทผูจัดการแปลง 

ผลลัพธตามเปาหมาย 
 ตามเปาหมายของการผลิตน้ํานมดิบ  เมื่อดําเนินการตามกิจกรรมตาง  ทําใหบรรลุตามเปาหมาย  ดังนี ้

1. การลดตนทุนการผลิต 
 ไดกําหนดแนวทางการลดตนทุนการผลิตไวดังนี้ 
    1.1. การเล้ียงเฉพาะโคท่ีใหผลผลิต 
    1.2. เปล่ียนเทคโนโลยีการรีดนมเปนแบบ Pine Line และ Cooling Tank 
    1.3. ปรับปรุงกระบวนการขนสงน้ํานมดิบจากฟารมสมาชิกโดยรถ Tanker 
    1.4. จัดทําระบบบัญชีฟารม 

2. การเพิ่มผลผลิต   
มีเปาหมายเพิ่มผลผลิตน้ํานมดิบใหไดจากเดิม  11  กิโลกรัม / ตัว /วัน  เปน  11.79   กิโลกรัม / ตัว / 

วัน  โดยมีแนวทางการเพิ่มผลผลิต ดังนี้ 
   2.1. พัฒนาระบบฟารมโคสาวทดแทน 
   2.2. การเล้ียงโคดวยอาหารท่ีสารอาหารสมดุล 
   2.3. จัดต้ังศูนยผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ 
3. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  โดยพัฒนาฟารมโคนมใหผานมาตรฐาน GAP  

(ตามเอกสารแนบ) 
 
 

จบการถอดองคความรู
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  2.การเตรียม 
     พื้นที่ 

7.การขนสง 
    นํ้านมดิบเขา 

    ศูนยรวบรวมฯ 

   6.การรีดนม    
     (การเก็บเก่ียว) 

   5.การเลี้ยงดู    
      การปองกัน    
      รักษา 

  4.การเตรียม 
     โคนม(พันธุ) 

  3.การเตรียม   
      โรงเรือนและ    
      อุปกรณ 

   1.การศึกษา   
      ขอมูลการ   
     เลี้ยงโคนม 

1.1การใช
เงินทุน 
1.2วิธีการ
เลี้ยงจากผูมี
ประสบการณ 
1.3การ
ฝกอบรม/
ฝกงาน 
1.4ขอมูล
ดานที่ต้ัง
ฟารม 

2.1เตรียม
แหลงนํ้า 
2.2เตรียม
แปลงหญา 
2.3การ
คมนาคม
ขนสง 
 

3.1กอสราง
โรงเรือนและ
คอกพักโคนม 
3.2การหา
แหลงนํ้า 
3.3การจัดหา
อุปกรณรีดนม 
3.4แรงงาน/
บานพัก
คนงาน 

5.1วิธีการให
อาหาร 
5.2การ
ควบคุม
ปองกันโรค
และการ
รักษา 
พยาบาลสัตว 
5.3การผสม
เทียม 

7.1การรักษา
คุณภาพ
ระหวางขนสง 
7.2ความ
รวดเร็วในการ
ขนสง
(ระยะเวลา) 

6.1ขั้นตอน
การรีดนม 
6.2การเก็บ
รักษานํ้านม
ดิบ 

4.1จัดหาแม
พันธุโค 
4.2อายุของ
พันธุแมโค 
 

8.1 การ
ตรวจสอบ
คุณภาพนํ้านม
ดิบของ
เกษตรกร 
8.2การจัด
เกรดนํ้านมดิบ
เพื่อใหราคา 
3.การเก็บ
รักษานํ้านมดิบ
เพื่อรอการ
จําหนาย 

8.การรวบรวม 
  นํ้านมดิบโดย

สหกรณ 

9.การแปรรูป
ผลิตภัณฑนม 
โดยสหกรณ 

9.1 
ผลิตภัณฑที่
สอดคลองกับ
ลูกคา 
9.2เคร่ือง 
จักรและ
เทคโนโลยี 
9.3มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ 
9.4กําลังการ
ผลิต 

10.การตลาดใน
และนอก 
ประเทศ 

10.1 จํานวน
ลูกคา 
10.2คูแขง 
10.3ราคา
สินคา 
10.3
ชองทาง
จําหนาย 
10.4การ
ขนสงที่
รวดเร็ว 

เกษตรกรสมาชิกผูเลี้ยงโคนม จํานวนสมาชิก 874  คน พื้นที่เลี้ยงโคนม 11,568 ไร  
(พื้นที่รวมฟารมและแปลงหญาของเกษตรกร) จํานวนโคนมทั้งสิ้น 21,296 ตัว  

เปนพื้นที่เหมาะสมตามประกาศกระทรวง เร่ือง การกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับเลี้ยงโคนม ลงวันที่ 7 มี.ค.56 

รวมรวมนํ้านมดิบเฉลี่ย  3,793 ตัน/เดือน 
มูลคาประมาณ 68.537 ลานบาท/เดือน 

โรงงานแปรรูปนมพาสเจอรไรส
และยูเอชที กําลังการผลิตรวม 
50 ตัน/วัน  

 
 
  
       
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มาตรฐานฟารมโคนม (ปศุสัตว) การดําเนินงานของสหกรณ (สหกรณ) 

พัฒนาการใช
ประโยชน
พื้นที่โดยปรับ
เปนการปลูก
พืชอาหาร
สัตว เพื่อลด
ความเสี่ยง
การขาด
แคลนอาหาร 
โดยสหกรณ
ดําเนินการ
เปนแปลง
ใหญ 

การปรับปรุง
ฟารม
เกษตรกรให
ผานเกณฑ
มาตรฐาน
ฟารมโคนม
เพื่อให
เกษตรกร
สามารถผลิต
นํ้านมดิบได
อยางมี
คุณภาพ 

แนวทางการ
ดําเนินการ
เพ่ือ เพ่ิม
ประสิทธิภา
พการผลิต / 
ลดตนทุน / 
เพ่ิมรายได
ใหแก
เกษตรกร 

การฝกอบรม
เพื่อเพิ่มพูน
ความรูแก
เกษตรกร
สมาชิก
สหกรณผู
เลี้ยงโคนม 

พัฒนาระบบ
ฟารมเลี้ยงโค
สาวทดแทน
โดยสหกรณ
รับซ้ือลูกโค
จากเกษตรกร
สมาชิกมา
เลี้ยงจนถึงต้ัง
ทองได 5 
เดือนเพื่อลด
ภาระการ
เลี้ยงลูกโค
แทน
เกษตรกร 

-การสราง
โรงพยาบาล
รักษาสัตวโดย
สหกรณบริจาค
ที่ดินใหกรมปศุ
สัตว 

 

ปรับเปลี่ยน
รูปแบบฟารม
โคนมใหเปน
ระบบ Farm 
Cooling 
Tank เพื่อ
รักษา
คุณภาพ
นํ้านมดิบลด
การปนเปอน 

สหกรณพัฒนา
ระบบขนสง
นํ้านมดิบ โดย
จัดซ้ือรถ
Tanker เพื่อ
รับนํ้านมดิบ
จากฟารม
เกษตรกร
สมาชิก ซ่ึง
สอดคลองกับ
ระบบ Farm 
Cooling Tank
ของเกษตรกร
สมาชิก 

สหกรณพัฒนา
ศูนยรวบรวม
นํ้านมดิบให
ผานมาตรฐาน 
ตางๆ เชน 
GMP ISO 
เพื่อใหสามารถ
จําหนายนํ้านม
ดิบของ
เกษตรกรใหแก
บริษัทผูรับซ้ือ
นํ้านมดิบได 

การจัดหา
เคร่ืองจักรตาม
ขนาดบรรจุ
ผลิตภัณฑแปร
รูปที่สอดคลอง
กับตลาด AEC 

การกาวสู
ตลาดนม
พาณิชย ใน 
ประเทศ และ
กลุมประเทศ
ACE  ไดแก 
ลาว เขมร 

-การสราง 
Feed Center 
เพื่อให
เกษตรกรมี
อาหารที่มี
คุณคาเพียงพอ
ตลอดป 

 การขอการ
รับรอง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ 


