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ขอ้มลูทัว่ไป 

1.1 สถานะภาพปัจจุบันของสหกรณ์ 

  สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด จัดตั้งโดยการพัฒนาจากศูนย์รวมน้ านมดิบของกรมปศุสัตว์    

ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนกับ

รัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งได้จัดสรรเงินให้ศูนย์แห่งนี้ 35,000 เหรียญ หรือประมาณ 750,000 บาท และ

ได้รับบริจาคที่ดิน จ านวน 5 ไร่จากนายดรงค์   สิงโตทอง เพื่อใช้ เป็นสถานที่ตั้ งศูนย์แห่งนี้  

เริ่มด าเนินการรวบรวมน้ านมดิบ เมื่อวันที่  1 เมษายน 2527  ในรูปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  

ร่วมกันถือหุ้น  

  ต่อมาในปี 2531  ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบแห่งนี้ ได้ท าธุรกิจเจริญก้าวหน้าข้ึน 

คณะกรรมการน าโดย นายสุรชัย  ศิริมัย  ได้ด าเนินการขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่  12 ก.พ. 

2531 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ สทส.(ก) 20/2531   ชื่อ “ สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด ”ส านักงานตั้งอยู่

เลขที่ 24/15หมู่ 1 ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170โทร. 038-297319-20 

โทรสาร 038-485038 

  ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 127 ราย จ านวนสมาชิกที่ส่งนม 58 ราย  รับน้ านมดิบ

จากสมาชิก  6.25  ตัน/วัน ในราคาเฉลี่ย 18.00  และรับน้ านมดิบจากบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด  

5 ตัน/วัน และขายให้บริษัทเนสท์เล่(ไทย) จ ากัด 4 ตัน/วัน  ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์  7-8 ตัน/วัน เป็น 

นมผสมฟูลออไรส์ทั้งหมด   ผลิตนมพาณิชย์   1 ตัน/ครั้ง/สัปดาห์  ผลิตไอศกรีมนมสด  200 ก.ก./ครั้ง/

สัปดาห์ และที่เหลือจ าหน่ายปลีกหน้าฟาร์ม 
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สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด มีคณะกรรมการด าเนินการ 11 คน ประกอบด้วย 

ที ่ ชือ่ – สกลุ ต าแหนง่ 

1 นายจเร       นันทพิศาล ประธานกรรมการ 

2 นายเชวงศักดิ์ ศรันยโชติ รองประธานกรรมการ 

3 นายอนันต ์ อนุรักษ์ลาภวงศ์ เลขานุการ 

4 นายส ารวย ค าบุปผา เหรัญญิก 

5 นายอาคม เจริญยิ่ง กรรมการ 

6 นายปัญญา บุญภาคงาม กรรมการ 

7 นายวัลลภ เกษมสุข กรรมการ 

8 นายอาคม เจริญยิ่ง กรรมการ 

9 นายจรูญ ปรีดาพรพนัธุ์ กรรมการ 

10 นายพิขิต คุณจักร กรรมการ 

11 นางยุพิน เนื่องจ านงค ์ กรรมการ 

 

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด มีผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน ประกอบด้วย 

1 นายทรงพล ตันติศิริสมบูรณ์  

2 นางบุญธรรม ระบาย  

 

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด มีที่ปรึกษาสหกรณ์  3 คน ประกอบด้วย 

1 นายจิรวุฒิ      สิงห์โตทอง  

2 นายศักดา นพสิทธิ์  

3 นายธนา วโนทยาน  
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สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด มีเจ้าหน้าที่  28 คน ประกอบด้วย 

ที ่ ชือ่ – สกลุ ต าแหนง่ 

1 นายกฤชสฤษฎ์ ปิดตามาตา ผู้จัดการ 

2 นายประเสริฐ เหตุอาหลี รองผู้จัดการ 

3 นายชาตรี เจริญศิลป์ หัวหน้าแผนกพาสเจอร์ไรส์ 

4 นางค าบาง ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายแผนกนมดิบ 

5 นายปฐวีย์วัฒน์ นวลหอม พนักงานขาย 

6 นายพิทักษ์ โสภี ฝ่ายซ่อมบ ารุงโรงงานและ

อุปกรณ์(ขับรถ 10 ล้อ) 

7 นางราตร ี ศรีบุญ ขายนมดิบ/นมพลาสฯ 

8 นางสุมารินทร์ สุทธิกรม แผนกนมพลาสฯ 

9 นายอุดร ปูผ้า ขายอาหารสัตว์ 

10 นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกบรรจุ/ช่างไฟฟ้า 

11 นางคงศักดิ ์ สุรกุล แผนกส่งเสริมและผสมเทียม 

12 นายขวัญชัย ญาติเสมอ ขับรถส่งน้ านมดิบ 

13 น.ส.อภิญญา มงคลศิลป์ บัญชีหนองใหญ่ 

14 นายสุพจน์ โชติช่วง ช่างซ่อมบ ารุง 

15 นางสุปรียา ผาดี พนักงานบัญชี 

16 น.ส.แจ่มจันทร์ บุตรพุ่ม หัวหน้าฝ่ายโรงาน(GMP) 

17 -ว่าง-  สัตวบาลศูนย์หนองใหญ่ 

18 น.ส.พิมจันทร์ จูสวัสดิ์ ธุรการ 

19 นางปรานอม ปานเก่า แผนกบรรจุ(นม/ไอศกรีม) 

20 นางปราณี ลพประเสริฐ แม่บ้าน 

21 นางเกษร วิลัยวงษ์ แผนกบรรจุ(นม/ไอศกรีม) 

22 นางมาลี บ ารุงจิตต์ รับน้ านมดิบ 

23 นางสาวธนัชชา กลิ่นหอม รับน้ านมดิบ 

24 นางสาวน้ าอ้อย แซ่ตั้น แผนกบรรจุ(นม/ไอศกรีม) 

25 น.ส.สุวรรณา รินโยธา แผนกบรรจุ(นม/ไอศกรีม) 

26 นายโกวิทย์ โสภี แผนกบรรจุ(นม/ไอศกรีม) 

27 นายกวิน ศรันยโชติ แผนกขนส่ง 

28 นางลลิตา ทองสุข แม่บ้าน 
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อ านาจหนา้ทีข่องเจา้หนา้ที่สหกรณ์ 

1 ผูจ้ดัการ   

 1.1 มีอ านาจในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ทั้งหมด 

 1.2 พิจารณาจัดจ้างพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ทั้งหมด ตลอดจนเป็น

ผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

 1.3 ปฏิบัติการเกี่ยวกับหนังสือโต้ตอบในกิจการสหกรณ์ 

 1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบให้ หรือตามที่ควรกระท า เพื่อให้

กิจการในหน้าที่ของตนลุล่วงไปด้วยดี 

 

2 ผูช้่วยผูจ้ดัการ  

 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการมอบหมาย 

 2.2 กรณีผู้จัดการไม่อยู่ ให้รองผู้จัดการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 

3 ฝ่ายการเงนิ / บญัช ี/ ธรุการ 

 3.1 การเงนิ 

 3.1.1  ท าการเบิกและจ่ายเงินของสหกรณ์ให้แก่สมาชิก ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 3.1.2 ท าการรับเงินและรักษาเงินที่สหกรณ์ ฯ ได้ขายสินค้าให้กับลูกค้า ในแต่ละวัน ตลอดจนรับ

เช็ค และรักษาเช็คของสหกรณ์ ฯ และเช็คที่ลูกค้าน ามาช าระค่าสินค้าให้กับสหกรณ์ 

 3.1.3 รับผิดชอบในการน าเงินสดและเช็คที่ลูกค้าน ามาช าระค่าสินค้าไปฝาก ณ ธนาคารที่สหกรณ์ฯ 

ได้เปิดบัญชีไว้ 

 3.1.4 หักเงินฝากออมทรัพย์และด าเนินการเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ณ 

ที่จ่ายเพื่อน าส่งกรมสรรพากร 

 3.1.5 จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ 

 3.1.6 ด าเนินการจัดท าแผนเกี่ยวกับรายได้-ค่าใช้จ่าย งบก าไรขาดทุนประจ าเดือน งบดุล ต้นทุน

การผลิตสินค้า จุดคุ้มทุนของสินค้าในแต่ธุรกิจของสหกรณ์ ฯ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการฯ 

 3.1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย 
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3 ฝ่ายการเงนิ / บญัช ี/ ธรุการ 

 3.2 บญัชแีละธรุการ  

 3.2.1  จัดเตรียมและจัดท าเอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น การเบิก การจ่าย การรับเงิน การ

ออกใบช าระหนี้ รวมทั้งการท าเรื่องขออนุมัติต่าง ๆ เพื่อน ามาประกอบการลงบัญชี ให้

เรียบร้อยก่อนที่จะให้ผู้จัดการรับเงินและจ่ายเงิน 

 3.2.2 ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ก่อนที่จะให้ผู้จัดการรับ และจ่ายเงิน อาธิ ลงลายมือชื่อผู้อนุมัติ

ครบถ้วนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งค านวณตัวเลข ตรวจสอบดู

ระยะเวลาวันจ่ายเงิน 

 3.2.3 รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน การับเงิน การจ่ายเงินมาวิเคราะห์เพื่อจัดท างบหน้า

ใบส าคัญจ่ายเงินใบโอนบัญชีแยกตามประเภทของบัญชีที่ก าหนดไว้ 

 3.2.4 ลงบัญชีสมุดเงินสด สมุดซื้อสินค้า ซื้อผลผลิตหรือสินค้าอื่น ๆ สมุดขายสินค้า สมุดรายได้ 

และสมุดรายวันทั่วไปให้เป็นประจ าวัน ตลอดจนลงสมุดแยกประเภททั่วไปให้เรียบร้อยเป็น

ปัจจุบัน 

 3.2.5 มีหน้าที่ปิดบัญชีเป็นประจ าวัน ปิดบัญชีประจ าเดือน และประจ าปีเพื่อน าเสนอให้ผู้จัดการ

ตรวจสอบ 

 3.2.6 จัดท าและบันทึกลงรายละเอียดบัญชีย่อยต่าง ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ และเป็น

ปัจจุบัน 

 3.2.7 ควบคุมดูแลเก็บรักษาใบส าคัญเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ อาธิ  

ต้นข้ัวใบส าคัญรับ ใบส าคัญจ่าย สมุดบัญชีทุกประเภท ทุกกลุ่ม สมุดทะเบียน สมุดบัญชี

ย่อยต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ ปลอดภัย หาง่าย สะดวก 

 3.2.8 ตรวจสอบรายละเอียดใบบัญชีย่อยทุกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงกับยอดในบัญชี 

แยกประเภท 

 3.2.9 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ พร้อมทั้งจัดท าสถิติทางการเงิน ข้อมูล

ตัวเลขรายได้ ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ เสนอผู้จัดการเพือ่จัดท างบประมาณ 

 3.2.10 จัดท ารายงานกิจการประจ าเดือน แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ จัดท างบก าไร

ขาดทุน ต้นทุนการผลิต และจุดคุ้มทุน เสนอผู้จัดการเพือ่รายงานแจ้งที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าเดือน 

 3.2.11 จัดท ารายงานฐานะการเงนิของสหกรณ์ และงบการเงินประจ าปีเสนอให้ผู้จดัการ 

 3.2.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

 

4 ฝ่ายโรงงานผลตินม (GMP) 

 4.1  รับผิดชอบในกระบวนการผลิตและจ าหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

 4.2 รับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพสินค้าและโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ระบบ GMP  

ศูนย์นมทั้งหมด 

 4.3 รับผิดชอบจัดท าระบบ GMP สากล ทั้งหมดและสั่งการหัวหน้าแผนกแต่ละแผนก การจัด

ประชุมช้ีแจงศึกษา,อบรมทีมงาน 

 4.4 ติดต่อประสานงานในระบบประกันคุณภาพ การผลิตและการจ าหน่าย ตลอดจนลู่ทาง

การตลาดทั้งหมดในสินค้าของสหกรณ์ ฯ 

 4.5 สรุปปัญหาที่เกิดข้ึน และแนวทางลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่รับผิดชอบ เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าเดือนของทีม GMP สากล 

 4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท าเพื่อให้

กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

5 แผนกควบคุมคณุภาพ 

 5.1  หัวหน้าแผนก 

 5.1.1 ควบคุมการท างานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลัก  

GMP สากล 

 5.1.2 สรุปค่าใช้จ่ายและวิธีด าเนินงานประจ าเดือน 

 5.1.3 ตรวจสอบแบบฟอร์มการท างานของพนักงานควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามระบบ  

GMP สากล  

 5.2  เจ้าหน้าที่แผนก 

 5.2.1 ตรวจสอบคุณภาพน้ านมดิบที่รับซื้อทุกที่ก่อนเข้าโรงงาน ตามระบบ GMP สากล และ GMP 

ตามกฎหมาย 

 5.2.2 ควบคุมกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตาม

กฎหมาย และระบบ GMP สากล ตามคู่มือการปฏิบัติงานของโรงงานอย่างเคร่งครัด 

 5.2.3 น าผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน,พาณิชย์) ส่งตรวจตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขประจ าปีของทุกปี (นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดทุก 6 เดือน,นมพาสเจอร์ไรส์พาณิชย์ 

ปีละครั้ง) 

 5.2.4 บันทึกผลการปฏิบัติงานในแบบฟอร์มที่ก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 5.2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท าเพื่อให้

กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

 

6 แผนกรับน้ านมดิบ 

 6.1  หัวหน้าแผนก 

 6.1.1 ควบคุมการท างานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลัก 

GMP สากล 

 6.1.2 ควบคุมสต๊อกน้ านมดิบ วางแผนในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ขายสด และส่งให้กับบริษัท 

เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด และรับผิดชอบในการทวนสอบระบบ GMP ในแผนกทั้งหมด 

 6.1.3 จัดท ารายงานการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์,ไอศกรีม,น้ านมดิบ ตลอดจนการสูญเสียนมดิบ,นม

พาสเจอร์ไรส์ ในกระบวนการผลิต และควบคุมสต๊อกไอศกรีม 

 6.1.4 รายงานเอกสารให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนรายงาน MOU ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

 6.1.5 ประสานงานกับแผนกบัญชี/ธุรการ/แผนกนมพาสเจอร์ไรส์ และแผนกบรรจุ และแผนก

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดท าเอกสารหนังสือมอบอ านาจในการจ าหน่ายนมในโครงการ

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

 6.1.6 สรุปปัญหาที่เกิดข้ึน และแนวทางการลดค่าใช่จ่ายในส่วนของการรับน้ านมดิบ และแนวทาง

การผลิตไอศกรีม 

 6.1.7 ตรวจสอบแบบฟอร์มในส่วนของการรับน้ านมดิบให้เป็นไปตามระบบ GMP สากล 

 6.1.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท าเพื่อให้

กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 6.2  เจ้าหน้าที่แผนก 

 6.2.1 รับผิดชอบในการรวบรวมน้ านมดิบตามคุณภาพจากสมาชิก และบุคคลภายนอกเพื่อน ามา

ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และจ าหน่ายให้กับ บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด ตามระบบของการ

ประกันคุณภาพสินค้า (GMP สากล) 

 6.2.2 ควบคุมดูแลเครื่องท าความเย็น,บ่อน้ าเย็น,ระบบ CIP และถัง Cooling Tank ทุก ๆ ใบ 

และบริเวณที่รับน้ านมดิบทั้งหมด 

 6.2.3 รับผิดชอบในการบรรจุนมดิบในถุง 10 กก. เพื่อจ าหน่ายให้กับลูกค้าขายปลีก และตรวจเช็ค

ยอดจ านวนตามยอดสั่งซื้อทุกครั้ง 

 6.2.4 บันทึกผลการปฏิบัติงานในแบบฟอร์มที่ก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 6.2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท าเพื่อให้

กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

GMP สากล: Good Manufacturing Practice:: หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร       

ระบบ CIP : ระบบล้างท าความสะอาด โดยใช้น้ าร้อน กรด และด่างในการท าความสะอาด   

Cooling Tank : ถังเก็บน้ านมดิบ มีระบบปรับอุณหภูมิความเย็น  



ระบบการสง่เสริมสหกรณ์  (Cooperatives Promotion System: CPS)                          10 

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

 

7 แผนกพาสเจอรไ์รส ์

 7.1  หัวหน้าแผนก 

 7.1.1 ควบคุมการท างานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามหลัก  

GMP สากล 

 7.1.2 ผลิตไอศกรีมตามสูตร และยอดออเดอร์ในการสั่งซื้อและสั่งผลิตจากแผนกรับน้ านมดิบ 

 7.1.3 รับผิดชอบควบคุมหม้อต้มน้ า (Boiler) ดูแลความปลอดภัยทุก ๆ 1 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องความปลอดภัยของหม้อน้ า 

 7.1.4 รับผิดชอบบริหารจัดการส ารองเชื้อเพลิง (แก๊ส) ความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณ

บอยเลอร์ และถังเชื้อเพลิง 

 7.1.5 ดูแลและควบคุมคุณภาพน้ ากรองและน้ าดิบ ปรับสภาพน้ ากรองให้เป็นไปตามประกาศ ของ

กระทรวงสาธารณสุข ปรับค่าคลอรีน,ค่าพีเอช ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณถังพักน้ า และ

อุปกรณ์น้ ากรองทุกชนิด 

 7.1.6 รับผิดชอบดูแลสารเคมี และห้องเก็บสารเคมี สั่งซื้อ รับ-จ่าย และท าความสะอาด

ห้องสโตร์เก็บสารเคมีทั้งหมด 

 7.1.7 รับผิดชอบดูแลการปรับเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัดค่าอุณหภูมิทุกตัว ตรวจสอบภายในและ

ทวนสอบระบบในแผนกนมพาสเจอร์ไรส์ทั้งหมด 

 7.1.8 สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนและแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 

 7.1.9 ตรวจสอบแบบฟอร์มในส่วนของการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และสารเคมี,น้ าใช้ในโรงงาน 

ตามระบบ GMP สากล 

 7.1.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า

เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 7.2  เจ้าหน้าที่แผนก 

 7.2.1 รับผิดชอบในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ตามยอดผลิตและระบบการล้างท าความสะอาด และ

การฆ่าเชื้อตามหลักเกณฑ์ GMP สากล  

 7.2.2 ควบคุมกระบวนการผลิตและบรรจุไอศกรีมให้ได้มาตรฐานสินค้า 

 7.2.3 บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 7.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า

เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

 

8 แผนกบรรจนุมพาสเจอรไ์รสแ์ละไอศกรมี 

 8.1  หัวหน้าแผนก 

 8.1.1 มีอ านาจในการบริหารจัดการพนักงานในแผนกทั้งหมดตลอดจนทาวนสอบภายในตาม

ข้อบังคับของระบบประกันคุณภาพสินค้า (GMP สากล) ในแผนก 

 8.1.2 ควบคุมสั่งการพนักงานในการควบคุมเครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ 4 เครื่อง ให้มี

ประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณ การรั่วซึม และขนาดของถุงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 8.1.3 ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงงานทั้งหมด 

 8.1.4 รับผิดชอบในการบริหารจัดการห้องเย็นเก็บนมพาสเจอร์ไรส์ 2 ห้อง ตลอดจนบริหาร

จัดการถังรอบบรรจุ st1,st2 

 8.1.5 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องจักร/ศูนย์หนองใหญ่ และบ้านบึง ทุกชนิด 

 8.1.6 ควบคุมดูแลพนักงานในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 8.1.7 สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนและแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ 

 8.1.8 ตรวจสอบแบบฟอร์มในส่วนของการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ให้เป็นไปตามระบบ GMPสากล 

 8.1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า

เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 8.2  เจ้าหน้าที่แผนก 

 8.2.1 รับผิดชอบในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ตามยอดผลิตและระบบการล้างท าความสะอาด และ

การฆ่าเชื้อตามหลักเกณฑ์ GMP สากล  

 8.2.2 รับผิดชอบในการบริหารจัดการล้างกระบะ เก็บรักษา ตลอดจนเช็คยอดกระบะและการคืน

กระบะจากสายส่ง 

 8.2.3 ควบคุมกระบวนการผลิตและบรรจุไอศกรีมให้ได้มาตรฐานสินค้า 

 8.2.4 ขายและบรรจุนมดิบให้กับลูกค้ารายย่อยที่มาซื้อ ณ สหกรณ์ (ประสานงานร่วมกับแผนก

รับน้ านมดิบ) 

 8.2.5 ท าการออกนมให้ห้องเย็นให้กับลูกค้า และสายส่งนม เวลา 05.00-12.00 น. 

 8.2.6 ขายปลีกนมพาสเจอร์ไรส์ ณ หน้าสหกรณ์ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์บรรจุนมดิบให้เพียงพอ

และเรียบร้อย 

 8.2.7 จัดท าสต๊อกนมโรงเรียน ตลอดจนจัดเตรียมถุงบรรจุนมดิบไว้ให้กับลูกค้า 

 8.2.8 ขายปลีกไอศกรีม 

 8.2.9 บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 8.2.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า

เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

 

9 แผนกบรรจนุมพาสเจอรไ์รสแ์ละไอศกรมี 

 9.1  แผนกนมพาสเจอร์ไรส์ 

 9.1.1 ควบคุมการท างานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลัก GMP 

สากล 

 9.1.2 รับมอบอ านาจจากสหกรณ์ ฯ ไปติดต่อท าสัญญาซื้อขายเพื่อประมูลนมในโครงการ 

อาหารเสริม (นม) กับ อบต./เทศบาล ในพื้นที่รับผิดชอบ 

 9.1.3 ท าสัญญาซื้อขายกับนมโรงเรียนกับ อบต./เทศบาล เก็บเงินค่านมโรงเรียน และส่งนม 

พาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที ตามสัญญาที่ท าไว้กับ อบต./เทศบาล 

 9.1.4 สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนและแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์ 

 8.1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า

เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 9.2  แผนกน้ านมดิบ 

 9.2.1 ขนนมดิบจากหนองใหญ่มาผลิตที่บ้านบึง และขนส่งนมดิบมาขายให้กับบริษัท เนสท์เล่

(ไทย) จ ากัด 

 9.2.2 ไปขนส่งนมดิบจากแหล่งนมดิบข้างนอกมาเพื่อผลิตนมพาสเจอร์ไรส์หรือจ าหน่าย 

 9.2.3 บริการจ าหน่ายนมดิบ (ขายปลีก) ให้กับลูกค้านอกสถานที่ โดยบริการส่งถึงที่ในบริเวณ

จังหวัดชลบุรี และใกล้เคียง 

 9.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า

เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 

10 ฝ่ายสตอ๊ก/โกดงั 

 10.1 รับผิดชอบในการรับ – จ่าย และควบคุมโกดังอาหารสัตว์,อุปกรณ์รีดนม,กากน้ าตาล อื่นๆ 

 10..2 รับผิดชอบการควบคุมสต๊อกนมยูเอชที ทั้งหมด 

 10..3 รับเข้าและออกสินค้าทุกชนิดที่เก็บรักษาในโกดังเก็บสินค้าของสหกรณ์ 

 10..4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า

เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

 



ระบบการสง่เสริมสหกรณ์  (Cooperatives Promotion System: CPS)                          13 

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

 

11 ฝ่ายสง่เสรมิและผสมเทยีม 

 11.1 รับผิดชอบบริหารจัดการในการบริการผสมเทียมสมาชิกในเขตรับผิดชอบของศูนย์บ้านบึง

ทั้งหมด 

 11..2 ส่งเสริมการบริหารจัดการฟาร์มโคนมแก่สมาชิกทั้งหมดในเรื่องปัญหาสุขภาพวัวนม ปัญหา

การผสมติด การสุขาภิบาล ตลอดจนแนะน าในเรื่องการจัดการฟาร์มมาตรฐานให้แก่

สมาชิก 

 11..3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า

เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 

12 ฝ่ายศนูยห์นองใหญ ่

 12.1 มีอ านาจในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมศูนย์หนองใหญ่ การรับสมัคร การเลิกจ้างคนงาน

ในศูนย์หนองใหญ่ 

 12.2 บริหารจัดการเลี้ยงโคสาว โครีดนม วัวรุ่น วัวสาว ให้มีประสิทธิภาพ 

 12.3 บริหารจัดการอาหารข้น – อาหารหยาบ ให้แก่วัวในโครงการ ฯ 

 12.4 รับผิดชอบผสมเทียม รักษาวัวป่วย การควบคุมโรคระบาดในวัวโครงการ 

 12.5 บริหารจัดการข้อมูลสถานะวัวทุกตัวในโครงการ ฯ ส่งรายงานทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน 

และบริหารจัดการโรงรีดนมให้เต็มประสิทธิภาพ 

 12.6 รับผิดชอบรับนมดิบศูนย์หนองใหญ่ เช้า – เย็น 

 12.7 บริหารจัดการศูนย์รับน้ านมดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

 12.8 ส่งตัวอย่างนมของสมาชิกส่งตรวจที่ศูนย์ชันสูตรตลอดจนจัดท ารายงานปริมาณน้ านมดิบ 

รับ-จ่าย ของศูนย์หนองใหญ่ 

 12.9 จัดท าสต๊อกวัตถุดิบอาหารสัตว์ และสต๊อกนมดิบเพื่อรายงานให้ศูนย์บ้านบึงทุกเดือน 

 12.10 ควบคุมดูแลฉาง ไซโล ลานตาก และบริเวณโดยรอบ 

 12.11 ควบคุมดูแล ซ่อมบ ารุง และบริหารจัดการ รถตักล้อยาง,รถไถ,รถแทรกเตอร์ ตลอดจน

วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด 

 12.12 ซ่อมแซม บ ารุง ปรับปรุง คอกเล้าวัวในโครงการทั้งหมด 

 12.13 บริหารจัดการแปลงหญ้าของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

 12.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า

เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

 

12 ฝ่ายศนูยห์นองใหญ ่

 12.1 รับผิดชอบในการควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานทุกชนิดทั้งบ้านบึง และ 

หนองใหญ่ 

 12.2 ซ่อมบ ารุง ปรับปรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า และดูแลระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

 12.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการและผู้จัดการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า

เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

 

ระเบียบของสหกรณ์โคนมบา้นบึง จ ากดั ถอืใช ้พ.ศ. 2556 จ านวน 30 ระเบยีบ ประกอบดว้ย 

ท่ี ระเบียบวา่ด้วย 

1 เจ้าหนา้ที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 

2 ระเบียบวา่ด้วยอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของเจ้าหนา้ที่สหกรณ์ 

3 ระเบียบวา่ด้วยท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์ 

4 ระเบียบวา่ด้วยคณะอนุกรรมการ 

5 ระเบียบวา่ด้วยกลุ่มสมาชกิ 

6 ระเบียบวา่ด้วยกลุ่มอาชพีในสหกรณ์ 

7 ระเบียบวา่ด้วยกลุ่มสตรีสหกรณ์ 

8 ระเบียบวา่ด้วยเยาวชนสหกรณ์ 

9 ระเบียบวา่ด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

10 ระเบียบวา่ด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 

11 ระเบียบวา่ด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงนิฝากสัจจะออมทรัพย์ 

12 ระเบียบวา่ด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

13 ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้ 

14 ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 

15 ระเบียบวา่ด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยมืเงิน 

16 ระเบียบวา่ด้วยการให้เจ้าหนา้ที่สหกรณ์กู้ยืมเงิน 

17 ระเบียบวา่ด้วยเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อซือ้รถจักรยานยนตผ์่อนสง่แก่เจ้าหนา้ที่สหกรณ์ 

18 ระเบียบวา่ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ ์

19 ระเบียบวา่ด้วยการจัดหาสิ่งของท่ีสมาชกิต้องการมาจ าหนา่ย 

20 ระเบียบวา่ด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑข์องสมาชกิ 

21 ระเบียบวา่ด้วยการรับซื้อน้ านมดิบ 

22 ระเบียบวา่ด้วยการให้ราคาน้ านมดบิ 

23 ระเบียบวา่ด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ ์

24 ระเบียบวา่ด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหนา้ที่สหกรณ ์

25 ระเบียบวา่ด้วยเงินชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 

26 ระเบียบวา่ด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์ 

27 ระเบียบวา่ด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

28 ระเบียบวา่ด้วยการใช้ทนุสะสมเพื่อการพฒันากิจการของสหกรณ์ 

29 ระเบียบวา่ด้วยการใช้เงินทนุสะสมเพื่อการศกึษาอบรมของสหกรณ์ 

30 ระเบียบวา่ด้วยเงินกองทนุสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 



ระบบการสง่เสริมสหกรณ์  (Cooperatives Promotion System: CPS)                          16 

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของสหกรณโ์คนมบา้นบึง จ ากดั 

ท่ี สรุปผลการด าเนนิงาน หนว่ยนับ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 จ านวนสมาชิกท้ังหมด คน 127 132 158 

2 ข้อมูลฐานะการเงิน 

 2.1 สินทรัพย์ บาท 55,685,055.71 57,253,995.31 65,057,159.06 

 2.2 หนี้สนิ บาท 12,796,538.02 11,336,119.64 12,823,779.97 

 2.3 ทุน 

      1) ทุนด าเนินงาน บาท 55,685,055.71 57,253,995.31 65,057,159.06 

      2) ทุนของสหกรณ์ บาท 42,888,517.69 38,550,365.67 40,013,049.09 

      3) ทุนเรือนหุน้ บาท 5,861,600 5,691,200 6,449,000 

      4) ทุนส ารอง บาท 9,821,555.40 9,685,217.82 5,802,971.74 

3 ข้อมูลปริมาณธุรกิจ 

 3.1 ธุรกิจสินเชื่อ คน  23 47 

      (เงินให้กูแ้ก่สมาชกิ) บาท 2,045,000 2,818,462 6,283,686.20 

 3.2 ธุรกิจรับฝากเงนิ คน  177 200 

  บาท 1,844,757.96 2,371,225.97 2,856,962.23 

 3.3 ธุรกิจจัดหา ฯ บาท 53,202,615.88 54,462,701.49 50,479,116.56 

 3.4 ธุรกิจรวบรวม บาท 40,892,532 32,689,060 28,348,011 

 3.5 ธุรกิจแปรรูป บาท 48,101,004.12 46,451,225.56 44,740,945.40 

4 ข้อมูลผลการด าเนนิงาน 

 รายได้ บาท 147,781,124.36 139,870,317.04 129,769,111.25 

 ค่าใชจ้่าย บาท 142,626,053.68 138,634,314.46 123,947,932.17 

 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ บาท 5,155,070.68 1,236,002.58 5,821,179.08 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การจดัเตรยีมเนือ้หาเพือ่การสง่เสรมิสหกรณ์ 

2.1 การจดัท าฐานขอ้มลูสมาชกิ  

  กลุ่มเป้าหมายในการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วนจึงไม่สามารถกรอกข้อมูล

ในระบบได้ จึงได้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานบางส่วนจากการสัมภาษณ์และการสืบค้น จัดเก็บโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel ตัวอย่างข้อมูลพื้นฐาน เช่น 

 1. ชื่อ – สกุล 

 2. เลขประจ าตัวประชาชน 

 3. ที่อยู่  

 4. เพศ 

 5. การศึกษา 

 6. สมาชิกในครัวเรือน 

 7. รายได้ 

 6. รวบรวมผลผลิต(น้ านมดิบส่งสหกรณ์) 

 7. หนี้สิน 

 8. เบอร์โทรศัพท ์

 แต่ละข้อมูลสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ทันที และเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง แผนภูมิจะ

ปรับปรุงไปตามข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

2.2 การจดัท าหว่งโซอ่ปุทาน (Supply chain)
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ่ 1 การเตรยีมพรอ้ม   

 1.โรงเรือน (10 ตัว) 

 

ขนาด 5x10 วา (200 ตรม.) 

เลี้ยงแบบอิสระในคอก 

พื้นท่ีคอกไม่ควรน้อยกว่า  

8 ตารางเมตร/ตัว 

 2.อุปกรณ ์ -ถังนม 5 ถัง 

-ชุดรีด 2 ชุด (ไลเนอร์) 

 

 

 

-ผ้าเช็ดเต้านม ตัวละ 1 ผืน 

-ถังนม ควรมีสับเปลี่ยนกัน 2 ชุด  

- ควรรี ดนมให้ เส ร็ จ เ ร็ ว ท่ี สุ ดภาย ใน  

1 ชม.ต่อจ านวนชุดรีดนมต้องเพียงพอ 

ต่อจ านวนรีดนม โดยจุดท่ีเหมาะสมคือ  

โครีดนม 10 ตัว ต่อ 1 ชุดหัวรีด 

-ผ้าเช็ดเต้า 2 ผืน ต่อโค 1 ตัว 

ผืนแรก ส าหรับเข็ดเปียก โดยน าผ้าท้ังหมด

ปริมาณเท่าโคท่ีจะรีดนม แช่ลงในน้ าคลอรีน

ท่ีผสมแล้ว โดยต้องแช่ท้ิงไว้ล่วงหน้าอย่าง

น้อย 5 นาที น าผ้ามาเช็ดเต้านมให้ท่ัว 

โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นฐานนมและเต้านม 

หลังจากเช็ดเสร็จให้น าผ้าท่ีใช้แล้วแยกออก

ต่างหาก โดยโยนใส่ตะกร้าส าหรับเก็บผ้าใช้

แล้ว เพื่อรอซักท าความสะอาดต่อไป 

ผืนท่ีสอง เป็นผ้าแห้งส าหรับเช็ดแห้ง โดย

เช็ ด ทัน ทีหลั งจาก เช็ ด เปี ยกเสร็ จแล้ ว 

หลังจากน้ันน าผ้าท่ีใช้แล้วแยกออกต่างหาก 

โดยโยนใส่ตะกร้าส าหรับผ้าใช้แล้ว เพื่อรอ

ท าความสะอาดต่อไป 

-ควรมีถังพลาสติกใบเล็ก 3 ใบส าหรับใน

การใช้งาน 

ใบ 1 ใส่น้ าเปล่าท่ีสะอาดส าหรับล้างคราบ

นมท่ีติดมากับไลเนอร์ 

ใบ 2 ใส่น้ าคลอรีน ส าหรับฆ่าเชื้อ 

ใบ 3 ใส่น้ าเปล่าที่สะอาดส าหรับล้างคลอรีน 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ่ 1 3.เวชภัณฑ์  -คลอรีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-โซดาไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ผสมคลอรีนในอัตราส่วนการใช้งาน โดย

จะต้องผสมน้ ากับคลอรีน เพื่อท าหัวเชื้อ 

โ ด ย ใ ช้ ค ล อ รี น ผ ง ( 6 5 %)  จ า น ว น  

1 กก. ต่อน้ า 15 ลิตร (ในกรณีเป็นฟาร์ม

ขนาดกลาง หรือเล็ก ให้ปรับปริมาณการ

ผสมให้ลดลงตามสัดส่วน เช่น ใช้คลอรีน 

0.5 กก.ต่อน้ า 7.5 ลิตร หรือ 0.25 กก.ต่อ

น้ า 3.75 ลิตร) ท้ิงไว้ให้ตกตะกอน 1 คืน 

หลังจากน้ันให้ตักฝ้าท่ีลอยอยู่ท้ิงไป ก็จะได้

หัวเชื้อคลอรีนไว้ใช้งานต่อไป (หัวเชื้อคลอรีน

ใช้ได้แค่ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันท่ีผสม 

ดังน้ันจึงต้องเปลี่ยนใหม่ ทุก 7 วัน 

-ผสมคลอรีนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

1.เช็ดเต้านมโค  ใช้หัวเชื้อคลอรีน 100  

ซีซี ผสมน้ า 10 ลิตร 

2.แช่หัวไลเนอร์  ใช้หัวเชื้อคลอรีน 100  

ซีซี ผสมน้ า 10 ลิตร 

3.ล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์รีดนม และถังรีดนม  

ใช้หัวเชื้อคลอรีน 200 ซีซี ผสมน้ า 10 ลิตร 

4.ล้างพื้นคอก  ใช้หัวเชื้อคลอรีน 300  

ซีซี ผสมน้ า 10 ลิตร 

-หลังรีดนมเสร็จทุกตัว ให้ล้างท าความ

สะอาดชุดรีดนมโดยการแช่ล้างด้วยน้ าเปล่า

ก่อนเพื่อช าระคราบนม หลังจากน้ันน าไปแช่

ในน้ าโซดาไฟ (อัตราการผสม โซดาไฟ  

1 กก.ต่อน้ า 15 ลิตร) โดยแช่ไว้ตลอดเวลา 

และประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนรีดนมครั้งต่อไป 

ให้น ามาท าความสะอาดโดยน้ าเปล่า ท่ี

สะอาดอีกครั้ง ก่อนน าไปใช้งาน และควร

เปลี่ยนน้ าโซดาไฟทุก ๆ 15 วัน 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ่ 1 3.เวชภัณฑ์ (ต่อ) -โซดาไฟ (ต่อ) 

 

 

 

-ยาจุ่มเต้า 

 

 

-ยารักษาเต้า 

-ล้างท่อลมด้วยน้ าโซดาไฟ และน้ าเปล่าที่

สะอาด เป็นประจ าทุก ๆ 15 วัน หรือทุกครั้ง

ท่ีมีน้ านมถูกดูดกลับเข้าท่อ 

 

-หลังรีดนมเสรจ็ในแต่ละต้องใชย้าจุ่มเต้านม

ทุกครั้งเพื่อป้องกันเต้านมอักเสบ 

 

-เป็นน้ ายา CMT ส าหรับตรวจเซลเม็ดเลือด

ขาว ควรตรวจเป็นประจ าเพื่อวินิจฉัยสุขภาพ

โค ในกรณีตรวจพบว่าตัวไหนเปน็เต้านม

อักเสบแบบไม่แสดงอาการ ให้รดีเป็นตัว

สุดท้าย 

 4.พันธุ์โคนม พันธุ์โฮลส์ไตน์(ขาวด า)  -พันธ์ุโฮลส์ไตน์(ขาวด า)  โคพันธ์ุน้ี 

มีขนาดใหญ่  

เพศผู้ น้ าหนัก 800–1,000 กก.  

เพศเมียน้ าหนัก 500-800 กก. 

ผลิตน้ านมเฉลี่ย 6,000 – 7,000 กก. ต่อ

ระยะการให้นมมีนิสัยค่อนข้างเชือ่ง รีดนมง่าย

ไม่เตะ หรืออ้ันน้ านม 

หลักในการพิจารณาเลือกซื้อโคนม 

1.ต้องสอบถามประวัติ(สายพันธ์ุและความ

เป็นมาอย่างน้อยพอสังเขป) 

2.ถ้าเป็นโคนมควรจะเป็นแม่โคท่ีให้ลูกตัวท่ี 1 

ถึงตัวท่ี 4 

3.ถ้าเป็นแม่โคท่ีรีดนมมาหลายเดือนควรจะ

ต้ังท้องด้วย 

4.ถ้าเป็นโคสาวหรือไม่โคนมแห้งก็ควรจะเป็น

แม่โคท่ีต้ังท้องด้วยเพื่อเป็นการย่นระยะเวลา

จะได้รดีนมเร็วขึ้น 

5.ควรเป็นโคท่ีมีประวัติการให้นมดีพอใช้และ

ต้องปลอดจากโรคแท้งติดต่อและโรควัณโรค 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ ่2 1.อาหารหยาบ เปลือกสับปะรด  

25 กก./ตัว/วัน 

-อาหารหยาบคืออาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ของ

เยื่อไยสูงมีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนต่ า  

-เปลือกสับปะรดใหม่ ๆ โคไม่ชอบกิน ควร

กองทิ้งไว้ 3-5 วัน โคจะกินได้มากขึ้น โค

จะกินได้เต็มท่ี แต่ควรระวังเรื่อง 

อุจาระเหลวเพราะเปลือกสับปะรดมีน้ ามาก

ควรใช้เปลือกสับปะรดร่วมกับอาหารหยาบ

ชนิดอื่น 

-แม่โคกินอาหารหยาบคุณภาพดีและกินใน

ปริมาณท่ีมาก ก็จะได้รับสารอาหาร

มากกว่าแม่โคท่ีกินอาหารหยาบท่ีมีคุณภาพ

ต่ า และกินได้น้อย จงึต้องดูคุณภาพของ

อาหารหยาบเป็นหลักในการให้อาหารข้น

เสริมในปริมาณท่ีแตกต่างกัน คืออาหาร

ข้นจะต้องมีสารอาหารหรือความเข้มข้น

แตกต่างกัน มิใช่ให้ในปริมาณท่ีแตกต่าง

กัน มิฉะนั้นแล้วจะมีผลต่อการกนิอาหาร

หยาบตามมาเพราะกระเพาะโคมีขนาดคงท่ี 

ปริมาณอาหารหยาบกับระดับโปรตีนใน

อาหารข้นจงึต้องมีความสัมพันธ์กันดังน้ี 

ระดับอาหารหยาบ ระดับโปรตีนอาหารข้น% 

ดี 12-16 หรือประมาณ 14 

ปานกลาง 16-20 หรือประมาณ 18 

ต่ า 20-24 หรือประมาณ 22  

 2.หญ้าสด ให้วัวหากินเองในทุ่ง -เป็นอาหารหยาบท่ีให้โคควบคูก่ับเปลือก

สับปะรด หญ้าสดจะมีพลงังานมากกว่า

หญ้าแห้ง ถ้าให้หญ้าแห้งมากไปโคอาจกิน

หญ้าสดน้อยลง ท าให้ได้รับอาหารพลงังาน

ไม่เพียงพอ  

-การให้โคต้องเดินแทะเล็มในทุ่งหญา้

ธรรมชาติเป็นระยะทางไกล ๆ จะท าให้โค

ใช้พลงังานจากอาหารมากขึ้น น้ าหนักจะลด

หรือโตช้าลง ควรจะต้องเสริมอาหารที่ให้

พลังงาน  
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ ่2 2.หญ้าสด(ต่อ) ให้วัวหากินเองในทุ่ง -เป็นอาหารหยาบท่ีให้โคควบคูก่ับเปลือก

สับปะรด หญ้าสดจะมีพลงังานมากกว่า

หญ้าแห้ง ถ้าให้หญ้าแห้งมากไปโคอาจกิน

หญ้าสดน้อยลง ท าให้ได้รับอาหารพลงังาน

ไม่เพียงพอ  

-การให้โคต้องเดินแทะเล็มในทุ่งหญา้

ธรรมชาติเป็นระยะทางไกล ๆ จะท าให้โค

ใช้พลงังานจากอาหารมากขึ้น น้ าหนักจะลด

หรือโตช้าลง ควรจะต้องเสริมอาหารที่ให้

พลังงาน  

 3.ฟาง/หญ้า 30 ก้อน/เดือน -เป็นอาหารหยาบท่ีให้โคควบคูก่ับเปลือก

สับปะรด เพื่อให้ได้เยื่อใยเพียงพอ 

การใหห้ญ้าแห้งจะช่วยให้โคมีสุขภาพดีขึ้น 

โคจะกินหญา้แหง้ดีก็ต่อเม่ือขาดแคลน

หญ้าสดเท่านั้น ดังน้ันการให้หญา้แห้งซึง่มี

ต้นทุนสูงเสริมกับการเลี้ยงปล่อยแปลงท า

ให้โคกินหญ้าในแปลงน้อย ต้นทุนการ

เลี้ยงจึงสูงขึ้น 

 4.อาหารข้น 6 กก./ตัว/วัน เป็นอาหารที่มีโปรตีน เสริมจากการให้

อาหารหยาบเพื่อให้เพยีงพอต่อความ

ต้องการของแม่โคนม เน่ืองจากอาหารข้น

จะเข้ามามีบทบาทต่อการผลิตน้ านมมาก

ขึ้นการให้อาหารข้นจะเป็นตัว 

ก าหนดผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการ

เลี้ยงโคนม 

หว่งโซ ่3 1.วัคซีน 4 เดือน/ครั้ง -การให้วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ จะฉีด

ตามอายุของโค  

-วัคซีนเป็นการป้องกันโรคในโค เช่น โรค

ปากและเท้าเปื่อย,โรคเฮโมรายกิ(โรคคอ

บวม),แอนแทรกซ์(โรคติดต่อคนร้ายแรง

ชนิดหน่ึง), โรคแบลคเลค(โรคระบาดชนิด
หน่ึง),โรคบรูเซลโลซีส(โรคแท้งติดต่อ) 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ ่3 2.ถ่ายพยาธิ 2 ครั้ง พยาธิในโคมีท้ังภายในและภายนอก พยาธิ

ภายในเป็นตัวบ่ันทอนสุขภาพของโคอย่าง

ช้าๆ ถ้าไม่สังเกตจะไม่ทราบ ส่วนพยาธิ

ภายนอก เช่น เห็บ หากพบบนตัวโค

สามารถก าจัดได้ทันที พยาธิภายนอก เช่น  

-พยาธิในกระเพาะล าไส้ เช่น พยาธิ

ไส้เดือน,พยาธิตัวตืด,พยาธิแส้ม้า,พยาธิ

เม็ดตุ่ม เป็นต้น จะท าให้โคมีอาการ

กระเพาะอาหารและล าไส้อักเสบท้องร่วง 

โลหิตจาง 

-พยาธิในตับ เช่น พยาธิใบไม้ในตับท าให้

ตับอักเสบ ดีซ่าน (เยื่อเมือกชุ่มเป็นสี

เหลือง) ท้องร่วง เบื่ออาหาร 

-พยาธิในปอด เป็นเหตุให้โคไอ หายใจขดั 

เบ่ืออาหาร ปอดอักเสบและเกิดโรคแทรก

ซ้อนอ่ืนๆ 

-พยาธิในเลือด เป็นเหตุให้โคผอมซีด 

เลือดจาง อาจถา่ยปัสสาวะเป็นสแีดงคล้ า 

-การถ่ายพยาธิต้องถา่ยพยาธิโคทุกตัว 

อย่างสม่ าเสมอปีละ 2-3 ครั้ง โดยเริ่มถ่าย

พยาธิครัง้แรกในลูกโคอาย ุ3-4 สัปดาห ์

และถา่ยซ้ าทุก 6 เดือนโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งการถา่ยพยาธิโคนมเม่ือเป็น

ลูกโคและโคสาวก่อนผสมครั้งแรก จะท า

ให้ได้แม่โคท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ปราศจาก

พยาธิ 

 3.รักษาโรคพยาธิ 75 กก./1 CC -ต้องให้ยาถา่ยพยาธิให้ถูกกับชนิดของ

พยาธิ 

-ต้องใช้ยาถา่ยพยาธิตามขนาดยาที่ก าหนด

อย่าใช้ในขนาดต่ ากว่าก าหนดเพราะไม่

สามารถถ่ายพยาธิได ้
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ ่3 3.รักษาโรคพยาธิ(ต่อ) 75 กก./1 CC -อย่าใช้ยาถ่ายพยาธิท่ีมีประสิทธิภาพต่ า 

เช่น ยาหมดอายุควรปรึกษาสัตว์แพทย์ 

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากสัตว์แพทย ์ 

ต้องถ่ายพยาธิตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว้

เพื่อตัดวงจรชีวิตของพยาธ ิ  

-ต้องถ่ายพยาธิโคท้ังฝูงพร้อมกัน  

หลีกเลี่ยงการใช้ยาถ่ายพยาธิชนดิเดิม

นานๆ เพราะจะท าใหพ้ยาธิดื้อต่อยาถ่าย 

 

 

 4.ผสมพันธ์ุ ผสมเทียม(ฟรี) การผสมเทยีม (Artificial insemination) 

หมายถึง การท าให้เกิดการปฏิสนธิระหว่าง

ไข่กับอสุจิ ท่ีมนุษย์เป็นผู้ท าให้เกิดการ

ปฏิสนธิ โดยน าน้ าเชื้ออสุจิจากสตัว์ตัวผู้ท่ี

เป็นพ่อพันธ์ุไปผสมกับไข่ของสัตว์ตัว เมียที่

เป็นแม่พันธ์ุ โดยท่ีสัตว์ไม่ต้องมีการผสม

พันธ์ุกันเองตามธรรมชาติ การผสมเทียม

สามารถท าได้กับสัตว์ท้ังที่มีการปฏิสนธิ

ภายนอกร่างกายของสัตว ์และการปฏิสนธิ

ภายในร่างกายของสัตว์ เช่น โค 

ประโยชน์ของการผสมเทียม 

1.สามารถปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ให้ดขีึ้นได้อย่าง

รวดเร็ว 

2.ย่นระยะเวลาในการพิสูจนพ์่อพันธ์ุ 

3.สามารถท าให้สัตว์คลอดลูกไดต้าม

ฤดูกาล 

4.ตัดปัญหาในการเลี้ยงดูสัตว์พ่อพันธ์ุ 

5.ตัดปัญหาในการขนส่งสัตว์ไปผสมพันธ์ุ

กัน 

6.สามารถผสมพันธ์ุสัตว์ต่างขนาดกันได้ 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ ์

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ ่3 4.ผสมพันธ์ุ (ต่อ) ผสมเทียม(ฟรี) 7.ป้องกันโรคติดต่อท่ีเกิดจากการผสมพันธ์ุ

กัน 

8.ป้องกันโรคระบาดที่เกิดจากการ

เคลื่อนย้ายสัตว์ไปผสมพันธ์ุกัน 

ข้อเสียของการผสมเทียม 

1.ถ้าพ่อพันธ์ุท่ีใช้ผลิตน้ าเชื้อ มีลักษณะที่ไม่

ดี ลักษณะท่ีไม่ดีนี้ จะแพร่กระจายได้อย่าง

รวดเร็ว 

2.ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ท าการผสมเทียม ขาด

ความรู้และความช านาญ หรือท าการผสม

เทียมด้วยความสกปรก อวัยวะสบืพันธ์ุของ

แม่โคอาจเกิดการติดเชื้อหรือบาดเจ็บได้ 

หว่งโซ ่4 1.ให้อาหารลูกวัว. 

แรกเกิด 

-3-7 วัน ให้กินนมแม่วัว   

-8 วัน – 1 เดือน ให้กิน 

  นมผง8 ม้ือ (เช้า 4 เย็น 4) 

-3 เดือนหยุดนมให้อาหารข้น 

  1/2 กก./วัน/ตัว 

-ลูกโคนมแรกเกดิ ให้กินนมน้ าเหลือง  

-ลูกโคนมอายุ 3 วัน -1 สัปดาห ์

ให้กินนมแม่ 

-ลูกโคนมอายุ 1 สัปดาห-์4 เดือน 

ให้กินนมแม่,อาหารลูกโคและหญ้าแหง้

คุณภาพดีให้กินตลอดเวลา 

-ลูกโคนมอายุ 1 เดือน- 3-4 เดือน ให้

กินนมเทียม,อาหารลูกโค 1-2 กก.และ

หญ้าตั้งไว้ให้กินตลอดเวลา 

 

 2.ถ่ายพยาธิ -1 เดือนถ่ายพยาธิลูกวัว 

60.-/30 CC/ตัว 

ควรกรอกยา หรือฉีดยาถ่ายพยาธิในโค 

ควรท าตั้งแต่ลูกโคเริ่มกินหญ้าได้ เพราะจะ

มีไข่พยาธิติดอยู่ตามหญ้าเหล่าน้ี คือช่วง

อายุ 3-4 เดือน จากน้ันถ่ายซ้ าทุกๆ 6 

เดือน พยาธิในโคมีวงจรชีวิตอย่างง่ายคือ 

ตัวแก่ในล าไส้โคออกไข่ปนออกมากับมูลโค 

เม่ือโคถ่ายลงบนพื้นตัวอ่อนมักติดอยู่ตาม

หญ้า  
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ ่4 2.ถ่ายพยาธิ -1 เดือนถ่ายพยาธิลูกวัว 

60.-/30 CC/ตัว 

เม่ือโคตัวอ่ืนกินหญ้าเข้าไปจะท าให้ได้รับตัว

อ่อนน้ี แล้วตัวอ่อนก็จะไปเติบโตเป็นตัวแก่

แย่งอาหารในล าไส้โค แล้วออกลูกออกหลาน

ต่อไป มีพยาธิอีกชนิดหน่ึงท่ีอันตรายเช่นกัน

คือ พยาธิใบไม้ พยาธิชนิดน้ีตัวอ่อนอาศัยอยู่

ในหอย ฉะน้ันวิธีท่ีจะป้องกันไม่ให้โคเป็นโรค

พยาธิน้ีวิธีหน่ึง คือ อย่าปล่อยให้โคไปกินน้ า

ตามบ่อน้ า ควรจัดหาท่ีใส่ น้ าไว้ ให้โคกิน 

เพราะบ่อน้ าตามธรรมชาติจะมีหอยเยอะ 

หากโคกินน้ า หรือเล็มหญ้าริมบ่อน้ าก็ มี

โอกาสกินหอยนี้เข้าไปได้ง่าย 

 

 

 

หว่งโซ ่5 1.รีดนม รีดนมโค 10 เดือน รีดนมโดย

ใช้เครื่องรีดนม 

การรีดนมท าได้ 2 วิธี 

1.การรีดนมด้วยมือ 

2.การรีดนมด้วยเครื่องรดีนม 

-น้ านมท่ีรีดได้จะมีอุณหภูมิประมาณ 36c 

ควรท าให้เย็นลงโดยเร็ว เพื่อลดอัตราการ

เพิ่มจ านวนของจุลินทรีย์ที่อาจจะปนเป้ือน

ติดมา ส าหรับเกษตรกรรายย่อยอาจจะ

ยุ่งยากในการท าให้นมท่ีรีดได้เยน็ลง ดังน้ัน

ควรจะรีบส่งนมท่ีรีดได้ให้กับศูนย์รวมนมดิบ

โดยเร็ว ถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ควรใชเ้ครื่องท า

ความเย็นท านมท่ีรีดได้เย็นลงต่ ากว่า 10 c 

เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ านม ท าให้เก็บ

น้ านมได้นานขึ้นก่อนส่งถึงโรงงาน 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ ่5 1.รีดนม (ต่อ) รีดนมโค 10 เดือน รีดนมโดยใช้

เครื่องรีดนม 

การรีดนมเพื่อให้ได้น้ านมท่ีสะอาด 

1. การเตรียมน้ ายาฆ่าเชื้อโดยใชน้้ ายา

คลอรีนอย่างเจือจาง 

2.การเตรียมอุปกรณ์การรีด ซึ่งรวมถึง 

ผู้ท่ีท าการรีด และแม่โคให้เรียบร้อย 

การเตรียมการต่าง ๆ ควรจดัการให้

สะอาด หรือฆ่าเชื้อก่อนด้วยน้ าคลอรีน 

3.ท าความสะอาดตัวโคและบริเวณ

คลอรีนท่ีสกปรก 

4.ล้างเต้านมด้วยน้ าอุ่นหรือน้ ายา

คลอรีน พร้อมกับนวดเช็ดเบา ๆ 

5.ก่อนลงมือรีดควรตรวจสอบความ

ผิดปกติของน้ านมหรือท าการรีดน้ านม 

ท่ีค้างอยู่ในหัวนมท้ิงเสียก่อน 

6.ขณะลงมือรีดน้ านม ควรรีบรดีให้เร็ว

ท่ีสุด ไม่หยุดพักกะให้เสร็จภายใน 5-6 

นาทีและต้องรีดใหห้มดทุกเต้า 

วิธีรีดด้วยมือ 

กระท า ได้โดยการใช้น้ิวหัวแม่มือน้ิวชี้บีบ

หรือรีดหัวนมตอนบนเพื่อเป็นการปิด

ทางนม เป็นการกันไม่ให้น้ านมหนีขึ้นไป

อยู่ตอนบน ต่อมาก็ใช้น้ิวท่ีเหลือ (กลาง, 

นาง, ก้อย) ท าการบีบไล่น้ านมต้ังแต่

ตอนบนเรื่อยลงมาข้างล่างจะท าให้

ภายในหัวนมมีแรงอัดและน้ านมจะ 

ถูกดันผ่านรูนมออกมา และเม่ือขณะ 

ท่ีปล่อยช่องน้ิว (หัวแม่มือ, น้ิวชี้) ท่ีรีด

หัวนมตอนบนออก น้ านมซึ่งมีอยู่ใน 

ถุงพับนมข้างบนจะไหลลงมาส่วนล่าง

เป็นการเติมให้แก่หัวนมอีก เป็นเช่นน้ี

ตลอดระยะเวลาท่ีรีดจนกระท่ังน้ านม

หมด 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ ่5 1.รีดนม (ต่อ) รีดนมโค 10 เดือน รีดนมโดยใช้

เครื่องรีดนม 

วิธีการหยดุรีดนมแม่โค 

ในการหยุดรีดนมแม่โคโดยเฉพาะแม่โคท่ี

เคยให้นมมาก ๆ ควรจะต้อระมัดระวังใน

การหยุดรีด เพราะอาจจะท าให้เกิดโรคเต้า

นมอักเสบได้โดยง่าย วิธีการหยุดรีดควรท า

แบบค่อยเป็นค่อยไป กล่าวคือในขั้นต้น

อย่ารีดให้น้ านมหมดเต้าเลยทีเดียว ในช่วง

แรก ๆ ควรค่อย ๆ ลดอาหารข้นลงบ้าง

ตามส่วน แล้วต่อไป จึงเริ่มลดจ านวนครั้ง

ท่ีรีดนมในวันหน่ึงๆ ลงมา ลงเป็นวันละ

ครั้ง ต่อมาจึงรีดเว้นวัน และต่อมาก็เว้น

ช่วงให้นานขึ้นจนกระท่ังหยุดรีดนมในท่ีสุด 

ซึ่งปกติโดยท่ัว ๆ ไป จะใช้เวลาประมาณ 

15-30 วัน และในขณะท่ีหยุดพัก รีดนมน้ี

จะต้องหม่ันสังเกตเต้านมอยู่เสมอ ถ้า

ปรากฏว่าบวมแดงหรืออักเสบต้องรีบตาม

สัตว์แพทย์มาช่วยรักษา และต้องหวน

กลับมารีดนมตามเดิมไปก่อนถ้าไม่มีโรค

แทรกแล้ว เต้านมของแม่โคท่ีพักการให้นม

ใหม่ ๆ โดยท่ัวไปก็จะคัดเต้าอยู่สักระยะ

หน่ึงแล้วจึงค่อย ๆ ลีบเล็กลงไปในท่ีสุด 

ปัญหาท่ีพบบ่อยในการรีดนม 

-ถ้ารู้ว่าโคตัวใดเป็นโรคเต้านมอักเสบ 

ให้การรีดหลังโคตัวอ่ืน ๆ เพื่อป้องกันการ

กระจายของโรคและ ควรรีดเต้าท่ีอักเสบที

หลังสุด และให้ระวังการเช็ดล้างเต้านม ถ้า

โคตัวใดเป็นแผลหรือเป็นฝีท่ีหัวนม ขณะท่ี

ท าการรีดนมแม่โคอาจแสดงอาการ

เจ็บปวด อาจท าร้ายคนรีดได้ 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ ่5 1.รีดนม (ต่อ) รีดนมโค 10 เดือน รีดนมโดยใช้

เครื่องรีดนม 

-ในกรณีเวลารีดควรแตะต้องแผลให้น้อย

ท่ีสุด และควรรีบจัดการรักษาใสย่าหรือใช้

ขี้ผึ้งทา หลังรีดนม เสร็จแล้วควรล้างมือให้

สะอาดด้วย   

-ถ้ามีโคตัวใดนมรั่ว ซึ่งเกิดจากเต้านมคัด 

ซึ่งเป็นเพราะกล้ามเน้ือวงแหวนท่ีรัดรู

หัวนมไม่แข็งแรงพอ หรือค่อนข้างเสื่อม

สมรรถภาพ กรณีท่ีไม่มีแนวทางแก้ไขอาจ

ใช้จุกปิดหรืออุดรูหัวนมหรือใช้วิธีรีดนมให้ถี ่

ขึ้น ก็ได ้

-ถ้าพบว่าแม่โคบางตัว ให้น้ านมท่ีมีสี

ผิดปกติเกิดขึ้นกล่าวคือน้ านมอาจเป็น 

สีแดงหรือมีสีเลือดปนออกมา ซึ่งอาจเป็น

เพราะเส้นเลือดฝอยในเต้านมแตก ซึ่งไม่

เป็นอันตรายใด ๆ จะค่อย ๆ หายไปเอง

ในไม่ช้า น้ านมท่ีได้ควรน าไปให้ลกูโคกินไม่

ควรบริโภค 

-ถ้าพบว่าแม่โคตัวใดเตะเก่ง ขณะท าการ

รีดจะต้องใช้เชือกมัดขา ซึง่ควร 

ค่อย ๆ ท า  การฝึกหัดให้เคยชนิโดยไม่

ต้องใช้เชือกมัด เพราะวิธีการมัดขารีดนม

ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีจะท าใหว้ัวเคยตัว 

 

   การรีดนมด้วยเครื่องมีขั้นตอนดังน้ี 

1.เตรียมเครื่องรีดนม เปลี่ยนใสก่รองของ

ท่อเครื่องรีดนมให้เรียบร้อย 

2.ประกอบตัวถังเครื่องรีดนมแยกจาก

เครื่องใหญ่ให้เสร็จเรยีบร้อย พรอ้ม

ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้ห้องรีดใหค้รบ 

3.เปิดระบบเครื่องรดีนมให้ท างานพร้อม

เตรียมตัวรีดนมต่อไป 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ ่5 1.รีดนม (ต่อ) รีดนมโค 10 เดือน รีดนมโดยใช้

เครื่องรีดนม 

4.ปล่อยแม่โครีดนมเข้าห้องรีดนม 

5.ท าความสะอาดเ ต้าแม่ โครีดนมให้

เรียบร้อย โดยใช้น้ ายาท าความสะอาดเต้า

นมท่ีเตรียมไว้ พร้อมกระตุ้นเต้านมให้แม่

โคปล่อยน้ านม และตรวจทานแม่โคนม

จะต้องไม่เป็นเต้านมอักเสบ ในกรณีท่ีเป็น

ก็รีดใส่ถังแยกต่างหาก ไม่ใช้เครื่องใหญ่รีด

รวมปะปนกันเข้าไปในถังเก็บน้ าใหญ่ 

6.จากน้ันสวมหัวเครื่องรีดนมได้ ขั้นตอนน้ี

ก็ขึ้นอยู่กับระบบของเครื่องรีดนม อาทิบาง

รุ่นจะต้องกดปุ่มรีดนมก่อนถึงจะรีดได้ บาง

รุ่นสามารถดึงมาสวมใส่เต้านมได้เลย 

7.รอจนกว่าหัวรีดนมจะหยุดท างานเองโดย

อัตโนมัติ เราไม่จ าเป็นท่ีจะต้องไปยืนรอ 

สามารถไปรีดนมตัวอ่ืนได้เลย แล้วหัวรีด

นมจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ 

8.เม่ือหัวรีดนมหยุดท างานแล้ว ก็ไปตรวจ

เต้านมของแม่โค ดูว่าแม่โคตัว 

น้ัน ๆให้นมหมดเต้าหรือยัง ในกรณีให้ยัง

ไม่เหมดเต้า เราสามารถรีดนมซ้ าอีกรอบก็

ได้ เม่ือตรวจทานครบทุกตัวแล้ว ปล่อยโค

ชุดน้ัน ๆ ออกไปได้แล้ว เตรียมตัวรีดแม่

โคนมชุดต่อไป 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

การเปรยีบเทยีบหาประเดน็การสง่เสรมิสหกรณ์ 

รายการ กจิกรรม สมาชกิสหกรณ/์ปฏิบตัิ หลกัวชิาการ 

หว่งโซ ่5 2.การตรวจสอบ

คุณภาพนม 

1.ส่งนมให้สหกรณ์ ณ ศูนย์รับ

ซื้อน้ านมดิบ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

จะตรวจสอบคุณภาพน้ านมดิบ

ก่อนรับซื้อจากสมาชิก 

 

ก่อนรับซื้อน้ านมดิบจ าเป็นจะต้อง

ตรวจสอบคุณภาพน้ านมดิบ ดังน้ี 

- FP : การตรวจหาจุดเยือกแขง็ 

(freezing point) ค่ามาตรฐาน มกอช. 

ระหวา่ง (-0.520)-(-0.525) C 

-SPC : วิธีการตรวจนับจุลินทรยี์ 

(Standard plate count)  

ค่ามาตรฐาน มกอช. ไม่เกิน 500,000 

colony/ml 

-TS % : % ธาตุน้ านมท้ังหมด (total 

solid) ค่ามาตรฐาน มกอช.  ≥ 12 

-SCC : การตรวจนับจ านวนเซลล์เม็ด

เลือดขาว (Somatic Cell Count)  

ค่ามาตรฐาน มกอช. ไม่เกิน 500,000 

เซลล์ต่อมิลลิลิตร 

 

 

  2.ส่งให้พ่อคา้ จะไม่มีการ

ตรวจสอบคุณภาพของน้ านมดิบ 

 

 

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านม 

คุณภาพน้ านมดิบมีความส าคัญอย่างยิง่ต่อ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์นม ดังน้ันใน

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้ านมดิบจึง

ประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ต้ังแต่

ขั้นตอนการรับน้ านมดิบจากฟาร์ม และ

การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ  

ซึ่งมีคุณสมบัติด้านต่างๆท่ีเป็นตัวชี้วัด

คุณภาพของน้ านมหลากหลาย อาทิเช่น 

การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ปริมาณกรด ปริมาณไขมัน พีเอช อุณหภูมิ 

เป็นต้น 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

2.3 การวเิคราะห ์SWOT Analysis  ของสหกรณโ์คนมบ้านบงึ จ ากดั ปี 2556 

 

วสิยัทศัน์ 

 

 

 

 

ภารกจิ 

 

 

 

 

 

เปน็สถาบนัเกษตรกร ผลตินมโคมคีณุภาพ  

สรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ  

พัฒนาคณุภาพชวีิต เพือ่สมาชกิสหกรณ์ 

1.เพื่อพัฒนาองคก์ร 

  2.เพือ่พฒันาสมาชกิ 

    3.เพือ่พัฒนาธรุกจิ 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

กลยทุธ ์(เปน็กลยทุธเ์ดมิ) 

 ภารกจิ – วัตถปุระสงค ์ กลยทุธ ์

1. เพือ่พฒันาองคก์ร  

 -เ พื่ อ พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง ส ห ก ร ณ์  

คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ สมาชิกให้มี

ศักยภาพและความพร้อม เป็นไปในทิศทางท่ี

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ 

1.1.จัดท าแผนการให้การศึกษาอบรม 

1.2.จัดสรรงบประมาณเรื่องการฝึกอบรมอย่าง

เหมาะสม 

1.3.ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมกรรมการ เจ้าหน้าที่ 

และสมาชิก 

1.4.ด าเ นินการตามโครงการฝึกอบรมอย่าง

สม่ าเสมอ และต่อเน่ือง 

1.5.การจัดโครงการศึกษาดงูานแก่กรรมการ และ

เจ้าหน้าที ่

1.6.จัดสัมมนาระหว่างกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

2 เพือ่พฒันาสมาชกิ  

 -เพื่อพัฒนาอาชพีในการเลี้ยงโคนม โดยใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการลดต้นทุนการผลิต

และเพิ่มผลผลิต 

2.1.จัดให้มีแผนพัฒนาสมาชิกเรื่องการเลี้ยงโคนม

สมัยใหม่อย่างทั่วถึง 

2.2.จัดให้มีโครงการสนับสนุนใช้เทคโนโลยีการ

ผลิตแก่สมาชิก 

3 เพือ่พฒันาธรุกจิ  

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิก

เพื่อให้สมาชิกมีการผลิตท่ีเหมาะสมกับปัจจัย

สภาพแวดล้อมและยั่งยืน 

3.1.ให้การศึกษาอบรมสมาชิกเพื่อการจัดท า

แผนการผลิต 

3.2.จัดหาอาหารส าหรับโคนมท่ีมีคุณภาพมา

บริการแก่สมาชิก 

3.3.จั ด ให้ ส มา ชิ ก มี ก า ร เลี้ ย ง โ คนม โดย ใ ช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ

เพิ่มผลผลิตแก่สมาชิก 

3.4.ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ส าหรับ

แผนงาน/โครงการด้านธุรกิจ ท่ีมีความเป็นไปได้ 

และอ านวยประโยชน์แก่สมาชิก 

3.5.จัดรับเจ้ าหน้า ท่ี ท่ี มีศักยภาพอย่างเพียง

พอท่ีจะให้บริการท าแผนการส่งเสริมอาชีพการ

เลี้ยงโคนม 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

2.4  การจดัท าแผนการด าเนนิธรุกจิของสหกรณ์ 

  การจัดท าแผนธุรกิจ มีความส าคัญมาก เป็นหัวใจของการท าธุรกิจ จ าเป็นต้องมี

การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความพร้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เงินลงทุน ความถนัด และสภาพแวดล้อม

ต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภัยใน ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ  ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ข้อมูล

พื้นฐานของสมาชิกสหกรณ์  สหกรณ์ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจ และ

เป็นการบริการสมาชิกสหกรณ์ ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ 

  

         

  สมาชิกสหกรณ์ย้อนหลัง 3 ปี แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสหกรณ์มีจ านวนลดลงทุกปี 

เนื่องจากสมาชิกมีการเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพอื่นแทนการเลี้ยงโคนม   สหกรณ์ควรพิจารณา 

วางแผนการเพิ่มผลผลิตน้ านมดิบให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นจากจ านวนสมาชิกคงเหลือ  

   

     สมาชิกที่ท าธุรกิจรวบรวมผลผลิต (น้ านมดิบ)

กับสหกรณ์จ านวน 58 ราย อีก 69 ราย บางส่วน

เปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพอื่น และ

บางส่วนไม่ส่งน้ านมดิบให้กับสหกรณ์  และบางส่วน

ไม่ได้ร่วมด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์มากกว่า 2 ปี 

สหกรณ์ ฯ ควรวางแผนด าเนินการกับสมาชิกในส่วน

นี้ 
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มีสว่นร่วม ไมม่ีสว่นร่วม 

1. จ านวนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ 

2. จ านวนสมาชิกที่ร่วมท าธุรกิจรวบรวมน้ านมดิบ

กับสหกรณ์             

127 

132 

158 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

   

 

  สมาชิกจ านวน 127 ราย ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่ชั้นประถม ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม จึงเป็นเพียงประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  สหกรณ์ควร 

วางแผนการพัฒนาอาชีพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม

ผลผลิต เป็นการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม 

  

 

  สมาชิกในครัวเรือนของสมาชิก ในส่วนที่เป็นแรงงานนอกเกษตร 172 ราย สหกรณ์ ฯ 

ควรพิจารณาวางแผนส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับแรงงานของครอบครัวสมาชิกดังกล่าวเป็นการถ่ายทอด

องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม เพื่อให้ได้ผู้สืบทอดในอาชีพต่อไปในอนาคต 

74 
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4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์ 

3. ระดับการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์ 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

   

  

 

 จ านวนโคนมที่สามารถผลิตน้ านมดิบได้ประมาณ 684 ตัว ผลิตน้ านมดิบได้ปริมาณ 14 กก./

ตัว/วัน  ประมาณ 9.57 ตัน/วัน ประมาณ 3,445 ตันต่อปี แสดงให้เห็นว่าสมาชิกขายน้ านมดิบให้กับ

พ่อค้าในปริมาณประมาณ 742 ตันต่อปี สหกรณ์ ฯ ควรพิจารณาแผนการเพิ่มผลผลิตน้ านมดิบจาก

สมาชิกที่จ าหน่ายน้ านมดิบให้พ่อค้า หรือมีการวางแผนเพิ่มผลผลิตจากจ านวนโคนมของสมาชิก 
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5. จ านวนโคนม/ปริมาณรับซื้อน้ านมดิบจากสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

 

 

 รายได้ของสมาชิกสหกรณ์ หากประกอบ

อาชีพเลี้ยงโคนม สามารถมีรายได้เพียงพอ

ส าหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน สหกรณ์ ฯ 

ควรวางแผนการพัฒนาอาชีพในการเลี้ยงโคนม

โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการลดต้นทุนการ

ผลิตและเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับสหกรณ์

ต่อไป 

 

 

 

 สหกรณ์ด าเนินธุรกิจแปรรูปนม

พาสเจอร์ไรส์และไอศกรีม เพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้กับผลผลิต ซึ่งมีผลการ

ด าเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนทุกปี สหกรณ์

ควรมีการวางแผนการตลาดใน

ธุรกิจด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

6. รายได้ของสมาชิกสหกรณ์   
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8. ธุรกิจแปรรูป   
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

supply 
chain 

         

       
  ้   

      ้   
   
   ษ  

                 

   
      
       

                         �             �         

ฐ         
       

       
       
     

      
      �   

    � - 
           

        

            
SWOT 

  �       �                   

     �                    �                       �                   ๆ 

9. แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงแผนธุรกิจสหกรณ์ 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

 

  

 

  ธุรกิจของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด มีดังนี้ 

  1. ธุรกิจสินเชื่อ 

  2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

  3.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

  4.ธุรกิจแปรรูป 

  5.ธุรกิจเลี้ยงโคนมพันธุ์ดีและโคนมรีด 

  6.ธุรกิจรับฝากเงิน 

  พิจารณาจากโครงสร้างองค์กร สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด ขาดอัตราก าลังด้าน

การตลาด ซึ่งหากสหกรณ์วางแผนการด าเนินธุรกิจด้านการแปรรูป ต้องวางแผนการตลาดควบคู่ไปกับ

ธุรกิจรวบรวมผลผลิตด้วย 

 

 

10. เชื่อมโยงแผนธุรกิจสหกรณ์ กับโครงสร้างองค์กร 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

2.6  การจดัท าแผนปฏิบตักิารสง่เสรมิสหกรณ ์(Action Plan)
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

  จดัท าตารางปฏิบตังิาน   
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ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พฒันาสหกรณ์ (Creative thinking Proactive working develop cooperatives) 

 

 


