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บทคดัย่อ 

        การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยใช้ข้อมูลจากด้าน
สถานการณ์การผลิต การตลาด การวิจยั และการพฒันาจาหหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกบัขอ้มูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้หข้อ้มูล 3 กลุ่มไดแ้ก่ 1) ผูแ้ทนหน่วยงานดา้นปศุสัตวท์ั้งในส่วนกลาง  2) ผูแ้ทน
ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ  และ3) ผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคนม  ในพื้นท่ี 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสระบุรี 
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ราชบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และสระแก้ว  เพื่อศึกษาสภาพการผลิต 
การตลาด  การพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย และวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ 
และแนวทางการเติบโตของอาชีพการเล้ียงโคนมของเกษตรกรไทย  
         จากการศึกษา พบว่า ผลผลิตน ้ านมดิบภายในประเทศของไทยทั้งหมดมีตลาดรองรับ  
โดยมีผูป้ระกอบการมากราย ทั้งรายเล็ก และรายใหญ่ มีการแข่งขนักนัอยา่งสมบูรณ์  เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม
รายย่อย มีสัดส่วนตน้ทุนดา้นอาหารสูงกว่ารายขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการ
ฟาร์มอยา่งเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณน ้ านมท่ีมีคุณภาพดียิ่งข้ึน จะสามารถลดตน้ทุน
การผลิต และเพิ่มรายไดข้องเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมข้ึน นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนไดส่้วยเสียตอ้งสนบัสนุนให้
ฟาร์มเกษตรกรเล้ียงโคนมท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) ขายน ้านมดิบไดใ้นราคาท่ีสูง
กวา่ฟาร์มท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานฟาร์มดว้ย  

       ส าหรับ  ตลาดนมพร้อมด่ืมถือเ ป็นตลาดใหญ่ท่ีรองรับผลผลิตน ้ านมดิบท่ีผลิต
ภายในประเทศทั้งหมด และมีแนวโน้มความตอ้งการเพิ่มข้ึน  จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะกระตุน้การผลิต
น ้ านมดิบภายในประเทศให้มีปริมาณมากข้ึนดว้ย ผูเ้ล้ียงโคนมของไทยรวมทั้งตลาดนมและผลิตภณัฑ์
นมอาจจะต้องเผชิญภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน หลังจากเปิดเสรีการค้า (FTA) กับประเทศ
นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ซ่ึงภาษีน าเขา้นมและผลิตภณัฑ์นมจะเป็นร้อยละ 0 (ศูนย)์ ในปี 2568 จะ
ส่งผลกระทบกบัธุรกิจการเล้ียงโคนมในอนาคตของประเทศไทยอยา่งมาก 
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Dairy Cattle Raising Project under Promotion of Mega Farm Project System 
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Abstract 

This study was a qualitative study. using data from the production situation  
marketing  research studies and development of relevant departments.  Combined 
with data from in-depth interviews  with 3 target groups : 1)  representatives of 
livestock agencies. 2)  representatives of raw milk collection centers and 3)  dairy 
farmers in 8 provinces to study the condition of production marketing  development 
related to Dairy industry of the country and analyze business opportunities and the 
growth guidelines of the dairy farming profession of Thai farmers.  From the study it 
was found that the domestic raw milk production. All have maพ ket support.   With 
many entrepreneurs. There  
is a complete market competition. Dairy farmer small farms food costs are higher.  
medium sized farm and large farms. This required proper farm  management to 
increase efficiency and the quantity of raw milk to be better. Good Agriculteral 
Pratice : GAP certified farms must be encouraged to sell milk at a higher price than 
non-certified farms for the ready to drink milk market. It is considered a big market 
that supports raw milk in the country and has a tendency to increase demand. 
Therefore it is a factor the stimulates domestic  production to increase in volume as 
well.  Dairy farmer including puzzling milk and dairy operators will have to face more 
intense competition. After the opening of the FTA : Free Trade Area trade 
liberalization with Australia and New Zealand As a result the import tax on milk and 
milk products will be 0% in 2025. 

 
            Keywords : A large-scale agricultural extention system  project , Grade qualityconverter, achievement 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

     การเล้ียงโคนมของเกษตรกรไทย เร่ิมตั้งแต่ปี 2505 แต่การพฒันาเป็นไปไดช้า้มาก และการด่ืมนม
ของคนไทยยงัอยู่ในวงจ ากดั จึงมีการรณรงคใ์ห้มีการด่ืมนมอยา่งจริงจงัในปี 2529 ส่งผลให้การด่ืมนม 
มีปริมาณสูงข้ึน มีการน าเขา้นมและผลิตภณัฑ์นมจากต่างประเทศมากข้ึน ต่อมาในปี 2530 รัฐบาลไดมี้
โครงการส่งเสริมเกษตรกรมีการเล้ียงโคนมมากข้ึน เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร เช่น  
มนัส าปะหลงั ขา้วลน้ตลาด และราคาตกต ่า ซ่ึงกรมปศุสัตวไ์ดรั้งบประมาณส าหรับการส่งเสริมอาชีพ
การเล้ียงโคนมใหแ้ก่เกษตรกร มีการขยายโครงการต่างๆไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ เพิ่มข้ึนอยา่งมาก ในปี 2530 
รัฐบาลมีโครงการ “โครงการนมโรงเรียน” เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กก่อนวยันกัเรียน 
และสนบัสนุนอุสาหกรรมโคนม โดยใชน้ ้ านมดิบจากเกษตรภายในประเทศ ในปี 2562 เปล่ียนช่ือเป็น 
“โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และมีการทบทวนกลไกการบริหารจดัการโครงการอาหารเสริม
(นม)โรงเรียน ทั้งระบบ และไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน โดยรณรงค์
การบริโภคนมไปยงัสถาบนัการศึกษาทุกระดบั เพื่อให้เด็กนักเรียนในประเทศไทยได้บริโภคนมท่ีมี
คุณภาพ 

     สถานการณ์การผลิตโคนมไทยในปัจจุบนั พบวา่ในปี พ.ศ. 2564 (ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 2564) 
ประเทศไทยมีเกษตรกรเล้ียงโคนม จ านวน 24,252 ครัวเรือน จ านวนโคนม 794,107 ตวั ปริมาณผลผลิต
น ้านม 1,294,880 ตนั เพิ่มข้ึน จากปี 2563 ท่ีมีโคนม 670,550 ตวั มีแม่โครีดนม 320,613 ตวั เน่ืองจากลูก
โคเกิดใหม่ในรอบปี และจ านวนแม่โครีดนมเฉล่ียในรอบปีมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากแม่โคสาวทดแทน
ประกอบกบัภาครัฐมีนโยบายพฒันาคุณภาพน ้านม เนน้การเพิ่อประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะอาหาร
ในการเล้ียงโคนม ซ่ึงส่งผลให้น ้ านมดิบมีปริมาณเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพดีข้ึน รวมทั้งราคาน ้ านมดิบอยู่
ในเกณฑ์ดี ปี 2563 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 18.16 บาท จูงใจให้เกษตรกรมีการพฒันาการเล้ียงโคนม  
มีการจดัการฟาร์มตามหลกัเกณฑ์การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม (Good Agriculture 
Practice : GAP) เป็นระบบมาตรฐานฟาร์มท่ีดี และมีประสิทธิภาพ  มีการปลดแม่โครีดนมท่ีให้ผลผลิต
นอ้ย และสุขภาพไม่ดีออกจากฟาร์ม  แม่โครีดนมมีอตัราการใหน้ ้ านมเฉล่ีย 12.54 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั 
มีศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบท่ีผ่าน Good Manufacturing Practice : GMP จ านวน 198 ศูนย ์ เป็นสหกรณ์ 
จ านวน 112 ศูนย ์และศูนยร์วบรวมน ้านมเอกชน จ านวน 88 ศูนย ์ผลผลิตน ้ านมดิบภายในประเทศ ส่วน
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หน่ึงใช้ตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และยงัมีตลาดนมพร้อมด่ืมรองรับ เกษตรกรสามารถ
จ าหน่ายได้ในหลายช่องทาง ส าหรับเกษตรกรฟาร์มขนาดเล็ก และขนาดกลาง จ าหน่ายให้กบัศูนย์
รวบรวมน ้ านมของสหกรณ์โคนมท่ีเป็นสมาชิก และหรือศูนยร์วบรวมน ้ านมของเอกชน หรือจ าหน่าย
ใหโ้รงงานแปรรูปนมและผลิตภณัฑโ์ดยตรง  

     ในปี 2568 ประเทศไทยมีความตกลงการคา้เสรี (Free Trade Aree : FTA) ไทย-นิวซีแลนด์ 
(TNZCEP)  และไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) มีก าหนดตอ้งเปิดตลาดส่งผลใหน้มและผลิตภณัฑ์ เปิดเสรี
อยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงภาษีน าเขา้เป็นศูนย ์การน าเขา้นมผงขาดมนัเนยท่ีเดิมใชร้ะบบการก าหนดโควตา้น าเขา้ 
ภายใตข้อ้ตกลงกบัองคก์ารการคา้โลก (WTO) ไม่มีก าหนดปริมาณตามโควตาน าเขา้ และไม่มีพิกดัภาษี
ศุลกากร  ประกอบกบัปัญหาการชะลอตวัของก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค เน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบโดยตรงกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม อีกทั้งปัญหา
ต่างๆ ได้แก่ ปัญหาโรคระบาดสัตว ์ปัญหาการจดัการฟาร์มโคนมท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้ านมดิบ ปัญหา
ตน้ทุนการผลิตเกษตรกรไทยมีตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบเฉล่ีย 17.50 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ค่าอาหารขน้และอาหารหยาบท่ีใชเ้ล้ียงแม่โค ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63.54 และค่าแรงงานร้อยละ 15.10 ของ
ตน้ทุนการผลิตน ้านมดิบ ในขณะท่ีของประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์อยูท่ี่ 11-13 บาทต่อกิโลกรัม  

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการผลิต การตลาด และการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโคนมของ
ประเทศไทย 

2. เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ และแนวทางการเติบโตของอาชีพการเล้ียงโคนมของ
เกษตรกรไทย 

 
1.3 กรอบแนวคิดการศึกษา 

     เพื่อศึกษา  สภาพปัจจุบนัของอุตสาหกรรมโคนมภายในประเทศ   และสถานการณ์โคนม
ของโลกท่ีผา่นมา  ทางดา้นการผลิตและการตลาด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบันโยบายและมีหน่วยงานท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องตามบทบาท หน้าท่ีท่ีมีส่วนสนับสนุนในการพฒันาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ  
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาวิ เคราะห์ (SWOT  Analysis) เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
เพื่อประเมินศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของเกษตรกรเล้ียงโคนมไทย  เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมโคนมของไทยขอ้ 
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                                                แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดศึกษา                 

                           
 
 
                                                                                                                                                                                                

สถานภาพปัจจุบัน 
อุตสาหกรรมโคนมของไทย 

นโยบายและหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง 

สถานภาพการผลติ  
และการตลาด 

ประเมินศักยภาพและโอกาสทางธุรกจิของ

เกษตรกรเลีย้งโคนม 

 วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรคของอุตสาหกรรมโคนมของไทย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทศิทาง 
การพฒันาอุตสาหกรรมโคนมของไทย 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
     การศึกษาคร้ังน้ีได้พิจารณาคดัเลือกจากเกณฑ์ 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) พื้นท่ีมีจ  านวนโคนม

สูงสุดของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564 (2) มีความกระจายเชิงพื้นท่ีของประเทศไทย และ (3) มีพื้นท่ี
ชายแดนติดกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน ดงันั้น พื้นท่ีเป้าหมายในการศีกษาจึงประกอบดว้ย 7 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ จงัหวดัสระบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ราชบุรี  เชียงใหม่ เชียงราย และสระแกว้ จ  านวน
โคนม  เกษตรกรโคนม และสหกรณ์โคนมในพื้นท่ีท าการศึกษา ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 จ  านวนโคนม  เกษตรกรโคนม และสหกรณ์โคนมในพื้นท่ีท่ีเลือกท าการศึกษา 
ล าดบัท่ี จงัหวดั จ านวน 

โคนม(ตวั) 
จ านวนเกษตรกร จ านวนสหกรณ์ 

โคนม (แห่ง) ครัวเรือน ร้อยละ 
1 สระบุรี 104,157 3,322 16.11 9 
2 นครราชสีมา 97,778 3,246 15.74             13 
3 ราชบุรี 58,489 2,629 12.75 4 
4 เชียงใหม่ 35,932 1,246 6.02 7 
5 นครศรีธรรมราช 38,573 962 4.71 2 

จงัหวดัท่ีมีชายแดนติดกบัประเทศในอาเซียน 
6 สระแกว้ 33,318 1,206 5.85 2 
7 เชียงราย 4,927 184 0.89 2 

             ท่ีมา : ศูนยส์ารสนเทศ  กรมปศุสัตว ์
 

1.5 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
    ใชเ้ป็นขอ้มูลน าเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา การก าหนดแนวทางการส่งเสริม และพฒันา 

การเล้ียงโคนมของเกษตรกรไทย ขบัเคล่ือนการพฒันาทั้งระบบใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั สร้างความ
ร่วม มือ และความเขม้แขง็ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยในการรองรับ
สภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ภายหลงัการเปิดเขตเสรีทางการคา้ (Free Trade Arer : FTA) ในปี 
๒๕๖๘  
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
     การจดัการฟาร์มท่ีดี จะท าให้โคนมมีสุขภาพดี แม่โคมีผลผลิตน ้ านมมาก น ้ านมมีคุณภาพ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดเกณฑ์การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ส าหรับฟาร์มโคนม  
(Good Agriculture pratices for Dairy Catte farm : GAP) โดยมีวตัถุประสงคฺเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
โคนมมีสุขภาพดี และไดน้ ้ านมดิบท่ีมีคุณภาพ ส าหรับน าไปใชผ้ลิตเป็นอาหารท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
องคป์ระกอบพื้นฐานของฟาร์มโคนมประกอบดว้ย 

1.องคป์ระกอบฟาร์มสถานท่ีตั้ง ผงัฟาร์ม และลกัษณะฟาร์ม สถานท่ีตั้งฟาร์มอยูใ่นพื้นท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกต่อการขนส่ง ไม่อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วม อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เส่ียงต่อ
การปนเป้ือนจากอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เว ้นแต่มีมาตรการป้องกันอันตรายท่ีมี
ประสิทธิภาพ พื้นท่ีฟาร์มมีขนาดพอเหมาะสมต่อการเล้ียงสัตว ์ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์
และส่ิงแวดลอ้ม จดัแบ่งการก่อสร้างอาคาร โรงเรือนอย่างเป็นระเบียบ สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน  
ไม่หนาแน่น จดัพื้นท่ีของแต่ละกิจกรรมแยกเป็นสัดส่วนอยา่งชดัเจน เหมาะสมตามวตัถุประสงค ์และ
ขนาดฟาร์ม รวมทั้งแยกพื้นท่ีเล้ียงจากท่ีพกัอาศยั เพื่อให้สามารถป้องกนัการปนเป้ือนได ้มีทางเขา้ออก
ฟาร์มโคนมทางเด่ียว มีการจ ากดัการเขา้ออกของบุคคลในบริเวณพื้นท่ีเล้ียงสัตว ์โรงเรือนสร้างดว้ยวสัดุคงทน 
แข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา มีหลงัคา มีแสงสวา่งเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก 
ภายในโรงเรือนไม่มีส่วนยืน่ท่ีแหลมคมท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานและโคนม มีพื้นท่ีเพียงพอกบั
จ านวนโคนม เพื่อให้โคนมแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ สามารถนอนลงหรือยืนข้ึนได้สะดวก 
ความกวา้งและความสูง ต้องเหมาะสมกบัขนาดของสัตว์ พื้นโรงเรือนท่ีใช้เล้ียงโคต้องเรียบไม่ล่ืน  
มีความลาดเอียงระบายน ้ าได้ดี ง่ายต่อการท าความสะอาดและป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของเสีย  
รางหรือภาชนะใส่อาหารและน ้ าท าดว้ยวสัดุท่ีมีความสะอาดง่าย และไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อตวัสัตว ์ 
มีรางหรือภาชนะใส่อาหารเพียงพอกบัขนาด อายุ และจ านวนโคนม วางอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม  
โคกินอาหารและน ้าไดส้ะดวก มีซองบงัคบัสัตว ์เพื่อความสะดวกปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน และไม่เป็น
อนัตรายกบัโค กรณีท่ีไม่มีซองบงัคบัสัตว ์ให้ใชซ้องรีดนมแทนได ้มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การรีดนม และปฏิบติังานในฟาร์ม มีสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วนเพื่อสะดวกในการ
ปฏิบติังานและป้องกนัการปนเป้ือน ติดตั้งหรือเลือกใชเ้คร่ืองรีดนมอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลเสียและไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บของเต้านมโค อุปกรณ์และ
ภาชนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรีดนม แฃละขนส่งน ้ านมดิบตอ้งไม่เป็นสนิม เอ้ือต่อการท าความสะอาดและ
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ฆ่าเช้ือ อุปกรณ์ท่ีสัมผสักบัน ้ านมดิบ เช่ย ยางไลเนอร์ ถว้ยรวมนม ระบบท่อ สายยาง ภาชนะรองรับ
น ้ านม ภาชนะขนส่งน ้ านมดิบ  วสัดุท่ีน ามาใช้ไม่ท าปฏิกิริยากับน ้ านมดิบไม่เป็นสนิม สามารถ
บ ารุงรักษาและท าความสะอาดไดง่้าย 

     2. การจดัการฟาร์ม การจดัการอาหาร น ้ าท่ีใช้ในฟาร์ม การรีดนม การท าความสะอาดและ
การบ ารุงรักษา  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานในฟาร์มเป็นไปไดด้ว้ยความถูกตอ้ง เรียนร้อย และมีประสิทธิภาพ 
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมควรจดัท าเอกสาร กระดานบนัทึก หรือหลกัฐานรูปแบบอ่ืนท่ีแสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบติังานในฟาร์มดา้นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการผสมพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ ดา้นการ
จดัการอาหารโคนม การจัดการอาหารข้นและอาหารหยาบในแต่ละช่วง ด้านการจัดการสุขภาพ  
แผนการใหว้คัซีน แนวทางปฏิบติัเม่ือโคป่วย ดา้นแนวทางปฏิบติัการรีดนม  ขั้นตอนการรีดนม ขั้นตอน
การตรวจสอบการท างานของเคร่ืองรีดนม วิธีการ ท าความสะอาดเคร่ืองรีดนมและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ดา้นการท าความสะอาดโรงเรือนและพื้นท่ีฟาร์มและแนวทางทางการจดัการส่ิงปฏิกูล มูลสัตวแ์ละน ้าทิ้ง 

     การจดัการอาหารส าหรับโคนม จดัให้มีอาหารเพียงพอและเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
โคนมในแต่ละช่วง การให้อาหารส าเร็จรูปตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย ควรตรวจสอบ
คุณภาพอาหารทางกายภาพเบ้ืองตน้อยา่งสม ่าเสมอ การผสมอาหารเองหา้มใหส้ารตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
และมีกระบวนการผสมอาหารสัตวอ์ยา่งถูกสุขลกัษณะ มีสถานท่ีเก็บอาหารโคนม ป้องกนัการปนป้ือน 
และการเส่ือมสภาพของอาหารได ้สามารถกนัฝน สะอาด แห้งและระบายอากาศไดดี้ สามารถป้องกนั
แมลงและสัตวพ์าหะ รวมทั้งไม่ควรจดัวางภาชนะบรรจุอาหารขน้สัมผสักบัพื้นโดยตรง น ้ าส าหรับโคกิน
ตอ้งมีปริมาณเพียงพอ สะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโค น ้ าใช้ในฟาร์มตอ้งสะอาด เพียงพอ และ
เหมาะสมตามวตัถุประสงค์ การใช้ น ้ าท่ีท  าความสะอาดเต้านมและล้างอุปกรณ์ท่ีสัมผสักับน ้ านม
โดยตรง  ตอ้งสะอาด และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้านมดิบ 

     การจัดการรีดนมโค มีการเตรียมแม่โคก่อนการรีด การรีด การขนส่งท่ีถูกต้องตาม
สุขลกัษณะท่ีดี ตอ้งมีการวิเคราะห์คุณภาพน ้ านมดิบของฟาร์ม น าขอ้มูลมาปรับปรุงการจดัการเล้ียงต่อไป 
ตรวจสอบเตา้นมอกัเสบดว้ยน ้ายาซีเอ็มทีเป็นประจ า  หรืออยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง อุปกรณ์เคร่ืองใช้
เก่ียวกบัการรีดนมตอ้งสะอาด คนรีดนมตอ้งมีสุขลกัษณะท่ีดี  รีดนมให้ถูกตอ้งตามหลกัวิธีทั้งแบบการ
รีดดว้ยมือ และแบบการรีดดว้ยเคร่ืองรีด กรณีท่ีท าน ้ านมใหเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียลท่ีฟาร์มไม่ได ้
ควรรวบรวมและส่งน ้ านมไปยงัศูนย?รวบรวมน ้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็ว กรณีให้ยากบัโคนม 
ตอ้งพน้ระยะหยุดยาก่อนรีดน ้านมเพื่อจ าหน่าย หลงัส่งน ้านมแลว้ตอ้งลา้งถงันมใหส้ะอาด และฆ่าเช้ือทนัที 
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การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา ท าความสะอาดภายในโรงเรือน อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
สม ่าเสมอ เก็บขอ้มูลทุกวนั กวาดลา้งพื้นโรงเรือนไม่ให้ป็นท่ีสะสมและหมดัหมมของมูลโคและเศษ
อาหาร ท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีสัมผสัน ้ านมดิบทุกคร้ังหลงัใช้งานเสร็จ อุปกรณ์และ
ภาชนะท่ีใชใ้นการรีดนมตอ้งสะอาด ไม่มีกล่ินอบัหรือกล่ินบูดตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
รีดนมอยา่งสม ่าเสมอให้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมและพร้อมใชง้าน บ ารุงรักษาโรงเรือน เคร่ืงมือ อุปกรณ์ 
ให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภยัต่อโคและผูป้ฏิบติังาน สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวตัถุอนัตรายท่ีใช้ใน
กระบวนการต่างๆ ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีข้ึนทะเบียบกบักรมปศุสัตว ์หรือส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา และเก็บเป็นสัดส่วนในสถานท่ีเก็บเฉพาะ 

3. บุคลากร ผูป้ฏิบติังานในฟาร์ม ตอ้งมีสุขลกัษณะส่วนบุคคท่ีดี และตอ้งไดรั้บการตรวจ
สุขภาพประจ าปี  มีจ  านวนบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนโคท่ีเล้ียง มีการจัดแบ่งหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบอยา่งชดัเจน บุคลากรท่ีเล้ียงโคนมตอ้งมีความรู้ ประสบการณ์ ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้การ
เล้ียงโคนมอยา่งถูกตอ้ง มีสัตวแพทยค์วบคุมฟาร์ม ก ากบัดูแลดา้นสุขภาพโค 

4.สุขภาพสัตว ์การป้องกนัและควบคุมโรค มีการท าเคร่ืองหมายประจ าตวัโคทุกตวั ตามระบบ
การท าเคร่ืองหมายและการข้ึนทะเบียนสัตวข์องกรมปศุสัตว ์ มีการจดัการสุขภาพสัตว ์และโปรแกรม
วคัซีนภายใตก้ารดูแลของสัตวแพทยค์วบคุมฟาร์ม มีการตรวจติดตามสุขภาพฝงูโคอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
ไดแ้ก่ โรคแทง้ติดต่อและวณัโรค มีโปรแกรมการให้วคัซีนป้องกนัโรคระบาดปากและเทา้หรือโรคอ่ืน ๆ 
รวมถึงมีโปรแกรมการก าจดัพยาธิภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม  มีการป้องกนัและฆ่าเช้ือโรค 
ยานพาหนะ อุปกรณ์และบุคคลก่อนเข้าฟาร์ม มีการจดบันทึกการผ่านฟาร์มเข้าออกฟาร์มของ
บุคคลภายนอก มีมาตรการป้องกนัการน าเช้ือโรคเขา้สู่ฟาร์ม เช่น การเปล่ียนรองเทา้ มีอ่างน ้ ายาฆ่าเช้ือ 
หรือใชถุ้งคลุมรองเทา้ ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือท่ีมือ มีบนัทึกเขา้ออกฟาร์มของยานพาหนะทุกชนิด 
ยานพาหนะท่ีเขา้ฟาร์มตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะล้อยานพาหนะ วสัดุ อุปกรณ์ก่อน
น าเขา้พื้นท่ีเล้ียงโค  มีการฆ่าเช้ืออุปกรณ์ มีอุปกรณ์ป้องกนัไม่ให้สัตวพ์าหะเขา้มาในโรงเรือนและโรง
รีดนม มีแผนการควบคุมและก าจัดสัตว์พาหะอย่างสม ่าเสมอ  กรณีน าโคใหม่เข้าฟาร์ม ให้ระบุ
แหล่งท่ีมาของโค ตอ้งไดรั้บการกกัโรคจากตน้ทาง ทราบประวติัพ่อและแม่ เพื่อประโยชน์ต่อการเล้ียง 
การจดัการต่อไป หากพบโคตายผิดปกติ หรือสงสัยการเกิดโรคระบาดให้แจง้สัตวแพทยค์วบคุมฟาร์ม
เข้าตรวจสอบโดยเร็ว การก าจัดซากโคท่ีใม่เหมาะสมอาจท าให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้  
การบ าบดัรักษาโรค ให้อยูภ่ายใตก้ารดูแลของสัตวแพทยค์วบคุมฟาร์ม  การเก็บรักษาวคัซีนและยาสัตว์
ใหเ้ก็บเป็นสัดส่วนตามค าแนะน า 
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5. สวสัดิภาพสัตว ์ฟาร์มโคต้องมีการจดัการดูแลโคให้อยู่สบาย มีการตรวจสุขภาพและ
สวสัดิภาพสม ่าเสมอ มีสุขอนามยัท่ีดีไดรั้บอาหารและน ้ าอยา่งเพียงพอ กรณีโคบาดเจ็บหรือป่วยใหแ้ยก
โคออกจากฝงู ดูแลรักษาอยา่งสม ่าเสมอ 

6. ส่ิงแวดลอ้ม ขยะขอเสียและมูลโคจากฟาร์ม ตอ้งจดัการให้เหมาะสมและถูกสุขลกัษณะ 
เพื่อไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือนสู่พื้นดิน  แหล่งน ้าหรือเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคต่าง ๆ ขยะติดเช้ือไดแ้ก่ ขวดยา 
ขวดวคัซีน เข็มฉีดยา ให้แยกท าลายและก าจดัดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง น ้ าเสียจากฟาร์ม ควรมีการจดัการอย่าง
เหมาะสม เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

7. การบันทึกข้อมูล ฟาร์มต้องมีการบันทึกข้อมูลการจัดการฟาร์มด้านการผสมพนัธ์ุ   
การจดัการอาหารโคนม การจดัการสุขภาพ  บนัทึกปริมาณและคุณภาพน ้ านมดิบ บนัทึกการท าความ
สะอาด การบ ารุงรักษาโรงเรือน และอุปกรณ์และอ่ืนๆ โดยการเก็บบนัทึกขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย 5 ปี 

     การพฒันาโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทย ยงัประสบปัญหาตั้งแต่ตน้น ้ าไปถึง
ปลายน ้า เร่ิมตน้จากเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมยงัคงพบกบัปัญหาตน้ทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าอาหารสัตวท่ี์
สูงข้ึน ขาดแคลนแรงงาน ผลผลิตและคุณภาพน ้ านมต ่ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด โรคเตา้นมอกัเสบและ
โรคปากและเทา้เป่ือยยงัเกิดปัญหาเป็นระยะ ส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมโคและ
สหกรณ์ ท่ีตอ้งรับภาระในการบริหารจดัการธุรกิจน ้านมโคของสมาชิก เพื่อจดัการน ้านมให้ไดคุ้ณภาพ
ดีตามเกณฑ์ก าหนดของผูป้ระกอบการแปรรูปน ้ านม รวมทั้งการแข่งขนัในการเลือกบริโภคสินคา้และ
ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค และการน าเขา้นมผงขาดมนัเนยและผลิตภณัฑ์นมท่ีจะปลอดภาษีในปี 2568 
เป็นตน้ไป (เสาวลกัษณ์  แย้มหม่ืนอาจ,2561) 

      การใหน้ ้านมต่อตวัต่อวนัของโคนมแตกต่างกนัไปข้ึนกบัปัจจยั ดงัต่อไปน้ี (วโิรจน์ ภทัรจินดา, 2546)  

      1. พนัธ์ุโคนม โคนมในแต่ละพนัธ์ุจะมีลกัษณะการใหป้ริมาณน ้านมแตกต่างกนัชดัเจน โดย

โคนมพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเช่ียนเป็นโคท่ีมีการใหน้ ้านมปริมาณมากกวา่โคนมพนัธ์ุอ่ืนๆ  

2. อาหาร ผูเ้ล้ียงจะต้องมีการปรับความต้องการอาหารโคให้สอดคล้องกับระยะของการ  

ให้ผลผลิต รวมถึงปรับปรุงแบบการจดัการจ่ายอาหาร ชนิดอาหาร อตัราส่วนของอาหารหยาบ กบัอาหารข้ึน 

และความถ่ีในการจ่ายอาหาร เพื่อให้โคนมได้รับปริมาณอาหารอย่างเพียงพอต่อ ความตอ้งการของ

ร่างกายในแต่ละวนั ซ่ึงมีผลต่อปริมาณผลผลิตน ้านมดิบและองคป์ระกอบของ น ้านมดิบโดยตรง  
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3. สุขภาพโคนม โคนมท่ีมีความสมบูรณ์ของร่างกายเหมาะสมตามมาตรฐานในแต่ละ  

ช่วงระยะของการใหน้ ้ านมจะเป็นโคนมท่ีมีความทนต่อการให้น ้านมไดดี้กวา่ และให้น ้านมได ้มากกวา่

โคนมท่ีมีความสมบูรณ์ของร่างกายมากกว่าหรือน้อยกว่ามาตรฐาน นอกจากน้ี ปัญหาสุขภาพโคนม

โดยเฉพาะอยา่งยิง่โคนมท่ีป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง เช่น โรคเตา้นมอกัเสบ และโรคปาก และเทา้เป่ือย เป็นตน้ 

จะท าใหโ้คนมใหผ้ลผลิตต ่าและองคป์ระกอบน ้านมผดิปกติดว้ย  

4. อายุโค เม่ือโคสาวเร่ิมให้น ้านมไดค้ร้ังแรกหรือเร่ิมรอบการให้น ้ านม (Lactation) รอบท่ี 1 

แม่โคจะให้ปริมาณน ้ านมไดป้ริมาณหน่ึง และจะให้ปริมาณน ้ านมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในรอบการให้ น ้ านม 

(Lactation) ถัดๆ ไป จนถึงรอบการให้น ้ านม (Lactation) รอบท่ี 4-5 ปริมาณน ้ านมจึงจะ คงท่ี และ

หลงัจากนั้นปริมาณน ้ านมก็จะลดลง ทั้งน้ีการท่ีโคนมให้น ้ านมในรอบการให้น ้ านม (Lactation) ท่ี 1 และ 2 

ไม่มากนกัเน่ืองจากโคสาวยงัมีการเจริญเติบโตทางดา้นร่างกายไม่เต็มท่ี หรือยงัสามารถเติบโตไดอี้ก  

จึงท าใหป้ริมาณน ้านมท่ีรีดไดไ้ม่เตม็ท่ี  

5. ความถ่ีในการรีดน ้ านม โดยทัว่ไปการท าฟาร์มโคนมผูเ้ล้ียงจะรีดน ้ านมโดวนัละ 2 คร้ัง 

เป็นส่วนใหญ่ โดยมีระยะห่างเท่ากันหรือทุกๆ 12 ชั่วโมงในแต่ละวนั อย่างไรก็ดี มีการศึกษา 

เปรียบเทียบผลการรีดนมวนัละ 2 คร้ัง เปรียบเทียบกบัรีดวนัละ 3 คร้ัง พบว่า การรีดนมวนัละ 3 คร้ัง  

จะไดผ้ลผลิตน ้ านมเพิ่มข้ึนร้อยละ 15-20 แต่ถา้รีดนมวนัละ 2 คร้ัง เปรียบเทียบกบัรีดวนัละ 4 คร้ัง พบวา่ 

น ้ านมท่ีรีดได้จะมีจ านวนลดลงร้อยละ 5-15 ในขณะท่ีความห่างของการรีดน ้ านมแต่ ละคร้ังนั้น เม่ือ

เปรียบเทียบระหว่างเวลาในการรีดท่ีเท่ากันกับไม่เท่ากันพบว่า เม่ือจดัให้โคนมมี ช่วงเวลารีดนม 

ท่ีเท่ากนัจะไดผ้ลผลิตสูงกวา่ร้อยละ 4-7 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลารีดท่ีไม่เท่ากนั และเม่ือเปรียบเทียบ

ในล าดบัการรีดน ้านม ปริมาณน ้ านมท่ีรีดไดใ้นคร้ังแรกๆ จะมีความ ใสและไขมนัต ่า และน ้ านมท่ีรีดได้

ช่วงทา้ยๆ จะมีความเขม้ขน้ของไขมนัมาก 

6. การพกัทอ้ง โคนมจะตอ้งมีระยะพกัทอ้งหรือพกัรีดน ้ านม (ช่วงโคดราย) ถา้โคนมไม่มี 

ระยะการพกัรีดเลยจะมีผลท าใหป้ริมาณน ้านมท่ีควรจะไดใ้นรอบการให้น ้านม (Lactation) ถดัไป ลดลง

มากกวา่ร้อยละ 40-52 ทั้งน้ี เพราะโคไม่มีระยะเวลาในการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ การพกัรีดน ้านมจึงมี

ความจ าเป็นและโดยทัว่ไปโคนมควรมีระยะพกัการรีดน ้านมอยา่งนอ้ย 60 วนั จึงจะพอเพียงและการพกั

รีดน ้านมยงัช่วยใหโ้คมีโอกาสสะสมอาหารไวใ้นร่างกายเพื่อเป็นแหล่ง อาหารส ารองช่วงการใหน้ ้านม  
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      7. สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ ระดบัของอุณหภูมิ และ  ความช้ืน

ในอากาศ โดยโคนมจะชอบสภาพสภาพแวดลอ้มท่ีมีอากาศเยน็และความช้ืนในอากาศ ต ่า โดยโคนม

พนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน ซ่ึงเป็นโดนมสายพนัธ์ุยุโรปนั้นจะให้น ้ านมลดลงเม่ืออุณหภูมิ อากาศเกินกว่า 

21-24 องศาเซลเซียส อีกทั้งโคนมพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเช่ียนท่ีอยูใ่นความช้ืนของ อากาศร้อยละ 100 จะท า

ใหน้ ้านมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัโคนมพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเช่ียนท่ีอยูใ่น ความช้ืนอากาศร้อยละ 40 

 
นโยบาย กฎระเบียบและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมโคนมไทย 
      1. แผนปฏิบติัการดา้นโคนมและผลิตภณัฑ์นม ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2564-2570 (กรมปศุสัตว.์2564) 

สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัแผน 3 ระดบั คือ 1) ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580) 2)  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ 3) นโยบายรัฐบาล  
แผนปฏิบติัการดา้นโคนมและผลิตภณัฑน์ม ระยะท่ี 1  (พ.ศ. 2564-2570) มีสาระส าคญั ดงัน้ี 

      วิสัยทศัน์  “  อุตสาหกรรมโคนมไทยทั้งระบบไดม้าตรฐานสากลและเป็นผูน้ าในภูมิภาค
อาเซียนภายในปี 2570 ” 
 

      พนัธกิจ   
1)  การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมและองคก์รโคนม 

  2)  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนใหก้บัเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมและองคก์รโคนม 
   3)  การเพิ่มก าไรสิทธิ (Net Profit) ในการเล้ียงโคนม 
    4)  พฒันาอุตสาหกรรมโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่มาตรฐานสากล 
   5)  การส่งเสริมการบริโภคนมพร้อมด่ืมของทั้งประเทศ 

6) การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ใชน้ ้านมดิบท่ีผลิตภายในประเทศฝหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น  
     เวทีอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน 

    7) การพฒันาฐานขอ้มูลโคนมหลกั เป็นระบบฐานขอ้มูลเดียว 
    8) การวจิยั พฒันาและเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นโคนม 
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     วตัถุประสงค ์: 
1) เพื่อสร้างความมัน่คงและความเขม้แข็งให้กบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมและองคก์รโคนม

ไทยโดยการบูรณาการ การบริหารจดัการอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ 
2) เพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในการผลิตน ้านมโค 
3) เพื่อพฒันาระบบอุตสาหกรรมนมของประเทศให้ย ัง่ยืน เกิดความเป็นธรรมแก่

ผูเ้ก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมนมของประเทศ มีมาตรฐานปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และ
สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้

 
      เป้าประสงค ์

1) เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมและองคก์รโคนมมีความเขม้แขง็ 
2) น ้านมโคดิบในประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี มกอช.ก าหนด 
3) ผลิตภัณฑ์นมมีคุณภาพตามาตรฐานสากล และมีความหลากหลายตอบสนองผู ้

บริโภตในแต่ละช่วงอาย ุ
 

     ตวัช้ีวดั  
1) องคก์รโคนมบริหารงานจดัการใหมี้ก าไร 
2) จ านวนสมาชิกเล้ียงโคนมใชบ้ริการองคก์รเกษตรกรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
3) เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมมีรายไดสุ้ทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
4) ค่าเฉล่ียผลผลิตน ้านมโคต่อตวัต่อวนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 ต่อปี 
5) จ านวนฟาร์มโคนมทั้งหมดไดม้าตรฐาน GAP โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100 เปอร์เซนต์  

ในปี 2568 
6) คุณภาพน ้านมดิบผา่นเกณฑม์าตรฐานเพิ่มข้ึนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ต่อปี 

  คุณภาพน ้านมดิบระดบัฟาร์มโคนมของจ านวนฟาร์มทั้งประเทศ 
  (1) คาสโซมาติกเซลล ์ไม่เกิน 400,000 เซลล/์มิลลิลิตร 
  (2) เน้ือนมไม่รวมไขมนั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 8.50 
  (3) ไขมนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3.75 

  คุณภาพน ้านมดิบระดบัศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ 
(1) มีจ  านวนจุลินทรียไ์ม่เกิน 300,000 CFU/มิลิลิตร 
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7)  ผลิตภณัฑน์ม ณ สถานท่ีผลิตและสถานท่ีจ าหน่าย มีคุณภาพมาตรฐานตามท่ี    
 กฎหมาย ก าหนดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 ของผลิตภณัฑท่ี์สุ่มเก็บตวัอยา่ง 

8) ส่งเสริมการใชน้ ้านมดิบภายในประเทศแปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่  
ร้อยละ 5 ต่อปี 

9) อตัราการบริโภคน ้ านมโคภายในประเทศจากเดิม 17.43 ลิตร/คน/ปี เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี 
10)  อตัราการบริโภคน ้านมโคและผลิตภณัฑน์มรวมทั้งหมดจาก 31.46 ลิตร/คน/ปี   

  เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี 
           11)   พฒันาผลิตภณัฑน์มใหม่ เพิ่มข้ึน 10 รายการต่อปี 
           12)   มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑน์มทั้งหมด เพิ่มข้ึนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ต่อปี 

         13)   มีศูนยข์อ้มูลในการบริหารจดัการอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย  
    ภายใน พ.ศ. 2564 
 

   แผนปฏิบติัการโคนม :  
   แผนปฏิบติัการท่ี 1 การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมและองคก์รโคนม 
   แผนปฏิบติัการท่ี 2 การพฒันาการผลิตน ้านมโคและอุตสาหกรรมโคนมใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

 แผนปฏิบติัการท่ี 3 การส่งเสริมการบริโภคนมและพฒันาผลิตภณัฑน์พื่อการแข่งขนัระดบันานาชาติ 
   แผนปฏิบติัการท่ี 4 การพฒันาระบบฐานขอ้มูลและการใชป้ระโยชน์ 
  แผนปฏิบติัการท่ี 5 การวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นโคนม 

 โดยมีกรอบแนวคิดในการขับเคล่ือน ก ากับ ติดตามและประเมินผล ภายใต้กลไกของ
คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นโคนมและผลิตภณัฑน์มทั้งระบบ ใหมี้บทบาท
หน้าท่ีในการก าหนดแนวทางการขบัเคล่ือน วิธีการติดตามและประเมินผล การรายงานผลและเสนอ
ขอ้คิดเห็นเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางการขบัเคล่ือนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยใช้
วธีิการประเมินผลเพื่อกาพ มนา (Developmental  Evaluation) 
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 2. กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมโคนมไทย  
     2.1. มาตรฐานการจดัการฟาร์มโคนม (กระทรวงเกษตรฯ.2555) 

      กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานการจัดการฟาร์มโคนมในประเทศไทยท่ีส าคัญ 
ประกอบดว้ย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง  มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน ้ านมดิบของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2542   และ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร: 
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม ตามพระราชบญัญติั มาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551)  

      มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน ้ านมดิบของประเทศไทย พ.ศ. 2542 ตามประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพ การอ านวยความสะดวกของการคา้
และการคุม้ครองผูบ้ริโภค ตลอดจนถึงการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีมาตรฐาน ฟาร์มโคนมและการ
ผลิตน ้ านมก าหนดเป็นมาตรฐานเพื่อให้ฟาร์มโคนมท่ีตอ้งการข้ึนทะเบียน รับรองว่าเป็นฟาร์มโคนมท่ี
ไดรั้บมาตรฐานเป็นท่ียอมรับได ้ถือเป็นแนวปฏิบติัดา้นการจดัการฟาร์ม โดยมาตรฐานฟาร์มโคนมและ
การผลิตน ้านมดิบของประเทศไทย พ.ศ. 2542 น้ี แบ่ง การพิจารณาออกเป็น 6 ดา้น คือ  

       1. ดา้นองคป์ระกอบของฟาร์ม ประกอบดว้ย ท าเลท่ีตั้งของฟาร์มโคนม ลกัษณะของฟาร์มโคนม 
และลกัษณะของโรงเรือน  

       2. ดา้นการจดัการฟาร์ม ประกอบดว้ย การจดัการโรงเรือน การจดัการดา้นบุคลากร คู่มือ
การจดัการฟาร์ม ระบบการบนัทึกขอ้มูล และระบบบนัทึกดา้นอาหารสัตว ์ 

       3. ดา้นการจดัการดา้นสุขภาพสัตว์ ประกอบดว้ย ฟาร์มโคนมจะตอ้งมีระบบเฝ้าระวงัโรค 
ควบคุมโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การบ าบดัโรค ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

       4. การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยการจดัการส่ิงปฏิกูลต่างๆ ขยะมูลฝอย ซากสัตว ์ 
มูลสัตว ์และน ้าเสียจะตอ้งผา่นการจดัการอยา่งเหมาะสม  

        5. การผลิตน ้ านม ประกอบด้วย ตวัแม่โคนมท่ีให้นมจะต้องท าความสะอาด ไม่เครียด  
ก่อนให้นม การรีดนมโคตอ้งมีการทดสอบความผิดปกติของน ้ านมก่อนรีดลงถงัรวม การรีดน ้ านมตอ้ง
ถูกตอ้งตามหลกัวธีิการ และมีการปฏิบติัต่อเตา้นมโคนมและน ้านมท่ีผดิปกติตามค าแนะน าของสัตวแพทย ์ 

       6. การเก็บรักษาและการขนส่งน ้ านมดิบ ประกอบดว้ย การเก็บรักษาและขนส่งน ้ านมดิบ 
ส าหรับเกษตรกรจะตอ้งรีบขนส่งนมท่ีรีดไดไ้ปยงัถงันมรวมของศูนยร์วบรวมนมดิบเร็วท่ีสุดส าหรับ
ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบควรรีบท าความเย็นน ้ านมดิบก่อนรวมในถงัของศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ และ
คุณภาพน ้ านมดิบโดยรวมของฟาร์มโคนมใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 26 พ.ศ. 2522 
และหรือมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมนมสด (มอก.738 2530)  
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      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2552) มีประกาศ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร : 
การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551 
มาตรฐานสินคา้เกษตรน้ี ก าหนดเกณฑ์การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ส าหรับฟาร์มโคนม ครอบคลุม
ตั้งแต่การเล้ียงท่ีฟาร์มจนถึงการขนส่งน ้ านมดิบไปยงัศูนย์รวบรวมน ้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูป 
วตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดโ้คนมท่ีมีสุขภาพดี ผลิตน ้านมโคท่ีปลอดภยั และเหมาะสมส าหรับผูบ้ริโภคหรือ
การน าไปแปรรูป พร้อมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีตรวจ
ประเมิน 9 หัวขอ้หลกั ได้แก่ (1) องค์ประกอบฟาร์ม (2) อาหารส าหรับโคนม (3) น ้ า (4) การจดัการ
ฟาร์ม (5) สุขภาพสัตว์ (6) สวสัดิภาพสัตว์ (7) ส่ิงแวดล้อม (8) การผลิตน ้ านมดิบ และ (9) การบนัทึก
ขอ้มูล ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูป้ระกอบการ ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัสามารถจดัการและปฏิบติัการ
ในฟาร์มโคนมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั  

       ทั้งน้ี ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการฟาร์มโคนมของ
ประเทศทั้ง “มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน ้ านมดิบของประเทศไทย พ.ศ. 2542” และ“การปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551” แสดงให้
เห็นถึงหน่วยงานภาครัฐของไทยได้มีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การตรวจประเมินต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้การผลิตน ้ านมดิบเป็นไปตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ไดน้ ้ านมท่ีมีคุณภาพดีปราศจาก
การปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียก่์อโรค สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะตกคา้ง เป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล 
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู ้บริโภค นอกจากน้ี จากการท่ีประเทศไทยมีการส่งออกนมและ
ผลิตภณัฑ์นมเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงผูน้ าเข้าสินค้าจากประเทศไทยมีข้อก าหนดต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าท่ีมี
คุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค รวมทั้ง การดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อเป็นการควบคุมระบบ
การผลิตนมและผลิตภณัฑน์มทุกขั้นตอน จนถึงขบวนการแปรรูป นโยบายของรัฐบาลไทยจึงมีการออก
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการมาตรฐานฟาร์มมาประกาศใชด้งักล่าวขา้งตน้  

 
      2.2 มาตรฐานศูนยร์วบรวมนม (กระทรวงสาธารณสุข.2549) 

      ผลิตภณัฑ์นมพาสเจอร์ไรส์เป็นอาหารท่ีมีความเส่ียงต่อผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
นกัเรียน ดงันั้นเพื่อให้มีความมัน่ใจว่าผูค้วบคุมการผลิตจะมีความรู้และความสามารถเพียงพอในการ
ควบคุมการผลิตใหมี้ความปลอดภยัได้ กระทรวงสาธารณสุข จึงไดอ้อกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี 298) พ.ศ. 2549 เร่ืองวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์นม
บริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนโดยวธีิการพาสเจอร์ไรส์ เพื่อใหโ้รงงานผูผ้ลิต
มีมาตรฐานในการผลิตผลิตภณัฑน์มพาสเจอร์ไรส์ โดยศูนยร์วบรวมนมท่ีมีการผลิตผลิตภณัฑ์นมพร้อม
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บริโภคชนิดเหลวท่ีผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์จะตอ้งมีการก าหนดวิธีการ
ผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่าน
กรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์  ซ่ึงการด าเนินการตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขฉบบัน้ี มีหลกัเกณฑใ์นการประเมิน 7 ดา้น คือ  

      หมวดท่ี 1 สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต ตอ้งอยู่ในท่ีเหมาะสม ไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือนกบั
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิต  

      หมวดท่ี 2 เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์การผลิต จะตอ้งพิจารณาตั้งแต่ การออกแบบ 
การติดตั้ง มีจ  านวนเพียงพอและเป็นชนิดท่ีเหมาะสมกบัการผลิต  

      หมวดท่ี 3 การควบคุมกระบวนการผลิต โดยการด าเนินการทุกขั้นตอนจะตอ้งมีการควบคุม
ตามสุขลกัษณะการผลิตท่ีดี ตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษาวตัถุดิบ ส่วนผสมในการผลิตและบรรจุภณัฑ์ 
การฆ่าเช้ือ การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ท่ีรอบรรจุ การบรรจุ การเก็บรักษา ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป การขนยา้ย
ระหวา่งการผลิตและการขนส่งผลิตภณัฑแ์ปรรูป  

      หมวดท่ี 4 การท าความสะอาด การฆ่าเช้ือ และการบ ารุงรักษา ตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการใช ้
ความเขม้ขน้ อุณหภูมิและตอ้งมีการทดสอบวา่ขอ้มูลดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ  

      หมวดท่ี 5 การสุขาภิบาล ท่ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสุขาภิบาลด้านน ้ า ขยะมูลฝอย ห้องส้วม 
และอ่างลา้งมือ  

      หมวดท่ี 6 สุขลกัษณะของผูป้ฏิบติังานและบุคลากร ท่ีระบุถึงคุณลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน
และบุคลากรในบริเวณหอ้งผลิต และคุณสมบติัของผูค้วบคุมการผลิต  

      หมวดท่ี 7 บนัทึกและรายงาน ท่ีผูผ้ลิตตอ้งมีบนัทึกรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 
โดยเก็บรักษาไว ้ณ สถานท่ีผลิตเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
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     2.3 มาตรฐานคุณภาพน ้านม ( ประวร์ี  วชิชุดา.2556) 
       มาตรฐานคุณภาพน ้ านมของประเทศไทยถูกก าหนดโดย 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ (1) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) กระทรวงสาธารณสุข  (พ.ศ. 2545) “ภายใต้ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 265) พ.ศ. 2545 เร่ือง นมโค” (ภาคผนวก ข) และ (2) ส านักมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช .) กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์  (พ.ศ. 2553) ภายใต้ 
“ประกาศกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์  เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน  สินค้าเกษตร: น ้ านมโคดิบ  
ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 2551”  

      ทั้ ง น้ี  มาตรฐานคุณภาพของ  อย . กระทรวงสาธารณสุข  (พ .ศ . 2545) มีประกาศ
พระราชบญัญติัอาหารรองรับ จึงถือเป็นมาตรฐานบงัคบัท่ีผูป้ระกอบการตอ้งปฏิบติัตาม ดงันั้น เกณฑ์ท่ี
ก าหนดจึงเป็นมาตรฐานต ่ าสุดท่ียอมรับได้ โดยมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต ่ าคุณภาพน ้ านมดิบ  
(ก่อนผ่านการแปรรูป) จะตอ้งมีปริมาณโปรตีน ไขมนั และเน้ือนม มากกว่าร้อยละ 2.8 3.2 และ 8.25 
ตามล าดบั แต่ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานจุลินทรียแ์ละจ านวนโซมาติกเซลล์ส าหรับน ้ านมดิบ (ก าหนด
มาตรฐานจุลินทรียแ์ละจ านวนโซมาติกเซลล์  เฉพาะส าหรับน ้ านมท่ีผ่านการแปรรูปแล้ว ในขณะท่ี
มาตรฐานของ มกอช. กระทรวงเกษตรฯ (พ.ศ. 2553) ถือเป็นเกณฑ์คุณภาพท่ีเกษตรกรควรท าได้  
กล่าวคือ มาตรฐานของ มกอช. แม้ไม่มีผลบงัคบัทางกฎหมาย แต่ถูกน าไปใช้เป็นเกณฑ์คุณภาพท่ี
เกษตรกรควรท าไดต้ามมาตรฐานการเกษตรท่ีดี (Good Agriculture Practices หรือ GAP) และมีบทบาท
ส าคญัในเชิงการประเมินราคาตามคุณภาพน ้ านมดิบ โดยก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าคุณภาพน ้ านมดิบท่ี
เขม้ขน้กวา่มาตรฐานคุณภาพของ อย. โดยก าหนดน ้ านมดิบตามเกณฑ์มาตรฐานการเกษตรท่ีดี (GAP) 
จะตอ้งมีปริมาณโปรตีน ไขมนั และเน้ือนม มากกว่าร้อยละ 3.0 3.35 และ 8.25 ตามล าดับ อีกทั้งได้
ก าหนดมาตรฐานจุลินทรีย ์และจ านวนโซมาติกเซลล์จะตอ้งนอ้ยกวา่ 500,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร และ 
500,000 เซลล์ ต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั นอกจากน้ี คณะกรรมการนโยบายพฒันาโคนมและผลิตภณัฑ์ 
(Milk Board) ได้น ามาตรฐานของ  มกอช. ดังกล่าวมาใช้เป็นฐานประกอบเกณฑ์การก าหนดราคา 
คุณภาพของน ้ านมดิบท่ีน าส่งโรงงานผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์นมตามระดบัคุณภาพต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2554 
ได้ก าหนดให้คุณภาพของน ้ านมดิบเกรดสูงสุดจะต้องมีปริมาณเน้ือนมมากกว่าร้อยละ 12.59 และ
ก าหนดมาตรฐานจุลินทรียแ์ละจ านวนโซมาติกเซลล์จะตอ้งนอ้ยกวา่ 150,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร และ 
200,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั โดยสามารถแสดงเปรียบเทียบ มาตรฐานคุณภาพน ้ านมโคของ
หน่วยงานในประเทศ ดงัตารางท่ี 2   
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             ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพน ้านมโคของหน่วยงานในประเทศ  

รายการ 

มาตรฐานคุณภาพน ้านม 
อย. 

กระทรวงสาธารณสุข 
(2545) 

มกอช. 
กระทรวงเกษตรฯ 

(2553) 

Milk Board 
(เกรดสูงสุด 
ปี 2554) 

โปรตีน (ร้อยละ) >2.8 >3.00 - 
ไขมนั (ร้อยละ) >3.20 >3.35 - 
เน้ือนม (ร้อยละ) >8.25 >8.25 >12.59 
จุดเยอืกแขง็ (°C) - <-0.520 <-0.520 
TPC (โคโลนีต่อมิลลิลิตร) - <500,000 <150,000 
SCC (เซลลต่์อมิลลิลิตร) - <500,000 <200,000 

             ท่ีมา: ประวร์ี วชิชุลตา (มิถุนายน 2556)  
 

    2.4 หน่วยงานท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมโคนมไทย  
      หน่วยงานท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยประกอบด้วย 

หน่วยงานภาครัฐ สถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั/สนับสนุนทุนการวิจยั และองค์กรเกษตรกรโคนม  
โดยพนัธกิจของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมโคนมไทยโดยสรุปมี ดงัน้ี  

     หน่วยงานภาครัฐและภายใต้การก ากบัของรัฐ (ด ารง  ลีนานุรักษแ์ละคณะ,2551) 
1. กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   มีภารกิจหลกัสองดา้นดว้ยกนั 

คือ การส่งเสริมสุขภาพสัตว ์และการส่งเสริม การผลิตดา้นปศุสัตว ์กรมปศุสัตวมี์นโยบายการส่งเสริม
ผลิตผลดา้นปศุสัตวท์ั้งในดา้นปริมาณ และคุณภาพ จึงไดมี้ความพยายามสร้างสายพนัธ์ุและผลิตอาหาร
สัตว ์ปรับปรุงการบริหารจดัการ และดูแลเร่ืองการผสมเทียมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดตน้ทุนการ
ผลิต พนัธกิจท่ีส าคญัของกรมปศุสัตวท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโคนมคือ การก าหนดทิศทางและ
นโยบาย ควบคุม ก ากบั ส่งเสริม วิจยั ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพฒันาเทคโนโลยีเก่ียวกบัการปศุสัตว ์
เพื่อใหมี้ปริมาณสัตวเ์พียงพอและมีมาตรฐานถูกสุขอนามยั ปราศจากโรค สารตกคา้ง และสารปนเป้ือน 
มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล  
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     อ านาจหนา้ท่ีของกรมปศุสัตว ์มีดงัต่อไปน้ี  
1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว  ์กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพนัธ์ุสัตว์ 

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลสัตว ์กฎหมายวา่ดว้ยโรค
พิษสุนขับา้ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสัตว ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

      2.  ศึกษา วจิยั และพฒันาเทคโนโลยดีา้นการปศุสัตว ์ 
      3.  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ พนัธ์ุสัตว ์พนัธ์ุพืชอาหารสัตว ์อาหารสัตว ์

ชีวภณัฑ์และชีววตัถุส าหรับสัตว์ ยาสัตวแ์ละวตัถุอนัตรายดา้นการปศุสัตว ์ระบบการผลิต ปศุสัตวแ์ละ
สินคา้ปศุสัตว ์และกระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นปศุสัตว ์เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานและ มีความปลอดภยั  

     4.  ผลิตและขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้ าเช้ือ เช้ือพนัธ์ุ พืชอาหารสัตว  ์เสบียงสัตว ์เพื่อการพฒันาดา้น
การปศุสัตว ์ผลิตและจดัหาชีวภณัฑ์ เวชภณัฑ ์และชีววตัถุส าหรับสัตวเ์พื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว ์  

      5.  ควบคุม ป้องกนั ก าจดั บ าบดั วนิิจฉยัและชนัสูตรโรคสัตว ์ก ากบัดูแลสถานพยาบาลสัตว ์
และพฒันาระบบการจดัการดา้นสุขภาพสัตว ์ 

     6.  ส่งเสริม พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการปศุสัตว ์และบริหารจดัการ การประสาน
ความร่วมมือดา้นการปศุสัตวท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ  

     7.  ด าเนินการดา้นอนุรักษพ์นัธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดา้นการปศุสัตวแ์ละ
ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการปศุสัตว ์ 

     8.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

      กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาและปรับปรุงพนัธ์ุโคนมใน
ประเทศไทย โดยมีรูปแบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาศกัยภาพทางพนัธุกรรมและท าหน้าท่ีในการ
ผลิตน ้ าเช้ือพนัธ์ุ และพิสูจน์ความสามารถทางพนัธุกรรมส าหรับลกัษณะท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจของพ่อ
พนัธ์ุโคนมเพื่อการผสมเทียม โดยรูปแบบการปรับปรุงพนัธ์ุโคนมของกรมปศุสัตว์ ดงัแผนภาพท่ี 2  
โดยมีรายละเอียดการปฏิบติังาน ดงัน้ี (จุรีรัตน์  แสนโภชน์,2555) 

      1. ส านกัพฒันาพนัธ์ุสัตว ์(สพพ.) ท าหน้าท่ีผลิตฝูงแม่โคนมชั้นยอดเยี่ยมของกรมปศุสัตว ์
ส าหรับกระจายพนัธุกรรมท่ีดีผา่นทางเพศเมียดว้ยเทคโนโลยีการยา้ยฝากตวัอ่อน โดยบูรณาการร่วมกบั
ส านกัเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ์(สทป.)และผลิตลูกโคเพศผูท่ี้เกิดจากแม่พนัธ์ุชั้นยอด เยีย่มเขา้
สู่กระบวนการสร้างและทดสอบพอ่พนัธ์ุต่อไป ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตโคนม  

      2. ส านกัเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ์(สทป.) ท าหน้าท่ีสร้างและทดสอบพ่อพนัธ์ุ
ตามโครงการพฒันาและผลิตน ้ าเช้ือพ่อโคนมพนัธ์ุดี (Master bull project) โดยการคดัเลือกโคพ่อของ
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พอ่พนัธ์ุ การคดัเลือกโคแม่ของพ่อพนัธ์ุ วางแผนการผสมพนัธ์ุพอ่ของพอ่พนัธ์ุและแม่ของพ่อพนัธ์ุท่ีได้
คดัเลือก ทดสอบสมรรถภาพ (Performance test) ทดสอบคุณภาพน ้ าเช้ือ (Semen quality test) วางแผนการ
ทดสอบลูกหลาน (Progeny test) บริหารฐานข้อมูลโคนมกรมปศุสัตว์ และด าเนินการประเมิน
ความสามารถในการถ่ายทอดพนัธุกรรมของพ่อ-แม่พนัธ์ุส าหรับใชเ้ป็นพ่อพนัธ์ุรีดน ้ าเช้ือขยายพนัธ์ุดีสู่
เกษตรกรทัว่ไปและใชเ้ป็นแม่ผลิตน ้านมและเป็นแม่พนัธ์ุส าหรับสร้างพอ่พนัธ์ุในรุ่นต่อไป 

       3. กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์(กสส.) ท าหนา้ท่ีประสานงานกบัสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนม
ในการให้เกษตรกรสมาชิกเก็บข้อมูลปรับปรุงฝูงโคนม (Dairy Herd Improvement: DHI) ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และปัญหาการเล้ียงโคนมของเกษตรกรทุกราย รวมทั้ ง
ประสานกบั สพพ. และ สทป. ในการวิเคราะห์ปัญหาจากขอ้มูล DHI เพื่อใช้แก้ปัญหาและน าไปใช้
ประโยชน์ในการจดัการฟาร์ม ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารจดัการฟาร์มโคนมแก่ฟาร์มเครือข่าย 

       4. สหกรณ์โคนม รวบรวมน ้ านมดิบจากเกษตรกรมาน าส่งหรือแปรรูปจ าหน่าย สนบัสนุน
ให้ เกษตรกรเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลโคนม หรือ DHI (Dairy Herd 
Improvement) และประสานกบัส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อใชใ้นการส่งเสริม
และแกไ้ขปัญหาการเล้ียงโคนมของเกษตรกรสมาชิก 

       5. ฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในการ
คดัเลือกปรับปรุงพนัธ์ุร่วมกัน โดยฟาร์มจะต้องสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นย  า เพื่อให้
สามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการประเมินหาค่าการผสมพนัธ์ุ (Estimated Breeding Value: EBV) 

         6. ฟาร์มเกษตรกรทัว่ไป เป็นผูเ้ล้ียงโคนมท่ีอยูใ่นเขตใหบ้ริการของกรมปศุสัตว ์
        7. กรรมการประเมินพนัธุกรรมโคนมกรมปศุสัตว ์ท าหนา้ท่ีใหค้วามเห็นในเชิงวิชาการใน
การประเมินพนัธุกรรมโคนม เช่น โมเดลในการวิเคราะห์ วธีิการวเิคราะห์ และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
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แผนภาพท่ี 2 โครงสร้างการพฒันาโคนมของกรมปศุสัตว ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : กรมปศุสตัว ์
 

2. องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
       องค์การส่งเสริมกิจกรโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ี

จดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2514 และจดัวา่เป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นอยา่งมากภารกิจแรก
ขององค์การฯ คือ การควบกิจการฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และศูนยฝึ์กอบรม ต าบลหมวกเหล็ก 
จงัหวดัสระบุรี ปัจจุบนัองคก์ารส่งเสริมกิจกรโคนมแห่งประเทศไทยผลิตนม และผลิตภณัฑ์จากโคนม
อ่ืนๆ ออกสู่ตลาดภายใตช่ื้อขององคก์ารฯ เอง ในขณะเดียวกนัองค์การฯ ไดใ้ห้การส่งเสริมการเล้ียงโคนม 
และการฝึกอบรมดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุโคนม นอกจากน้ีองคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประทศไทย
ไดใ้หก้ารสนบัสนุนสหกรณ์โคนมกลุ่มการเกษตร และเกษตรกรโคนม โดยการใหค้วามช่วยเหลือ 

 

ฟาร์มเกษตรกร 
เครือข่ายกรมปศุสตัว ์

กองส่งเสริมและ
พฒันาการ 
ปศุสตัว ์

สหกรณ์โคนม 

ฟาร์ม 
เกษตรกรทัว่ไป 

ส านกัพฒันาพนัธ์ุ
สตัว ์

ส านกัเทคโนโลย ี
ชีวภาพการผลิตปศุสตัว ์

กรรมการประเมิน 
พนัธุกรรมโคนม 
กรมปศุสตัว ์

ประเมินพนัธุกรรมโคนมของประเทศ 

 ประสานกบัสหกรณ์ในการใชโ้ปรแกรม DHI 

 วิ เ คราะ ห์ ปัญหาจากข้อมูล  DHI เ พ่ือใช้
แก้ปัญหาและน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จดัการฟาร์มให้แก่ฟาร์มเครือข่าย 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจดัการฟาร์มโคนม
และผลิตภณัฑน์ม 

 

 ปรับปรุงพนัธุ์ในแม่โคนมฝงูยอดเยีย่ม 

 ผลิตลูกโคนมเพศผูจ้ากฝงูยอดเยีย่ม 

 กระจายแม่โคพนัธุ์ดีสู่เกษตรกรฟาร์ม
เครือข่าย 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตโคนม 
 

 รวบรวมน ้านมดิบจากเกษตรกร 

 จ าหน่าย/แปรรูปน ้านมดิบ 

 ส่งเสริมและรวบรวมการเก็บขอ้มูล
โปรแกรมปรับปรุงฝงูโคนม DHI  

 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเล้ียง
ของเกษตรกรสมาชิก 

 

 รวบรวมน ้านมดิบจากเกษตรกร 

 จ าหน่าย/แปรรูปน ้านมดิบ 

 ส่งเสริมและรวบรวมการเก็บขอ้มูล
โปรแกรมปรับปรุงฝงูโคนม DHI 

 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเล้ียง
ของเกษตรกรสมาชิก 

- ส่งมอบลูกโคผูท้ดสอบลูก 
- สนบัสนุนตวัอ่อนจากแม่โคผลผลิต 

สนบัสนุนน ้าเช้ือแช่แขง็และตวัอ่อน
แช่แขง็ให้กบัศูนยส์ถานี กบส. 
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ดา้นการเผยแพร่เทคโนโลย ีการตลาดและอ่ืนๆ โดยภารกิจท่ีส าคญัของ อ.ส.ค มีดงัน้ี 
       1. สร้างความแข็งแกร่งให้กบัโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารการจดัการภายในดว้ย

รูปแบบการจดัการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
       2. มุ่งส่งเสริมการเล้ียงโคนมดว้ยองคค์วามรู้ดา้นการวิจยั และการบริหารจดัการฟาร์มอยา่ง

เป็นระบบพร้อมยกระดบัการถ่ายทอดเทคโนโลยทีั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
       3. ยกระดบัประสิทธิภาพการผลิตดว้ยระบบประกนัคุณภาพพร้อมกบัมุ่งลดความสูญเสียท่ี

เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 
       4. เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดเชิงพาณิชยด์ว้ยองค์ความรู้การวิจยัตลาดบูรณาการ

ร่วมกบัศกัยภาพของทีมขายเพื่อสนองตอบความตอ้งการของตลาดกลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจน 
       5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

ผลิตภณัฑน์มในต่างประเทศ และมุ่งแช่งขนัในตลาดอาเซียน 
         6. ขบัเคล่ือนการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบภายใตก้รอบความรับผดิชอบต่อสังคม 

        ส าหรับภารกิจในการพฒันาศกัยภาพทางพนัธุกรรมของโคนมไทยนั้น องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฟลอริดา 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา) ในการพฒันาศกัยภาพทางพนัธุกรรมส าหรับลกัษณะท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจของ
โคนมท่ีถูกเล้ียงดูโดยเกษตรกรในประเทศไทยมานบัตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 ในแต่ละปีเจา้หนา้ท่ีของ อ.ส.ค. 
จะประสานงานและด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลพนัธ์ุประวติัและการให้ผลผลิตน ้ านม ตลอดจนลกัษณะ
อ่ืนๆ ของโคนมสาวทอ้งแรกท่ีเป็นลูกของพ่อพนัธ์ุโคนมของ อ.ส.ค. และพ่อพนัธ์ุโคนมอ่ืนๆ ตามท่ี
ปรากฏในฟาร์มของเกษตรกร จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีจดัเก็บไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนน าขอ้มูล
ปฐมภูมิเหล่านั้นส่งไปยงัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

        เม่ือ อ.ส.ค. ไดรั้บรายละเอียดของการพิสูจน์ความสามารถทางพนัธุกรรมของพ่อพนัธ์ุโค
นมและตน้ฉบบัหนงัสือค่าการผสมพนัธุโคนมแลว้ อ.ส.ค. จะน าขอ้มูลเหล่านั้นไปใชใ้นการคดัเลือก-คดัทิ้ง
พ่อพนัธ์ุเพื่อการผสมเทียม (ผลิตน ้ าเช้ือพนัธ์ุแช่แข็ง) วางแผนการผลิตน ้ าเช้ือพนัธ์ุแช่แข็งเพื่อกระจาย
พนัธุกรรมดีให้เกษตรกรได้มีโอกาสน าไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุงแผนการด าเนินงานและก าหนด
โปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อช้ีแจงสถานการณ์และให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการปรับปรุงการจดัการฟาร์ม
และการปรับปรุงพนัธ์ุ 
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       ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า กรมปศุสัตวแ์ละองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยถือ
เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาและปรับปรุงพนัธ์ุโคนมในประเทศไทยโดยมี
รูปแบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาศกัยภาพทางพนัธุกรรมคล้ายคลึงกนั และท าหน้าท่ีในการผลิต
น ้าเช้ือพนัธ์ุ และพิสูจน์ความสามารถทางพนัธุกรรมส าหรับ ลกัษณะท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจของพอ่พนัธ์ุ
โคนมเพื่อการผสมเทียม 

 
3.  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริมสหกรณ์ 

และเผยแพร่แนวความคิดนโยบายและการด าเนินงานเร่ืองการสหกรณ์ไปสู่ชุมชน โดยหน้าท่ีหลกัคือ 
การท าการศึกษาและวิจยัเร่ืองการสหกรณ์ รวมทั้งให้ความรู้ ฝึกอบรม และส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ ให้
การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านอ่ืนๆ นอกจากน้ี กรมส่งเสริม
สหกรณ์ยงัไดจ้ดัท าฐานขอ้มูลสมาชิกสหกรณ์ข้ึน เพื่อช่วยเหลือในการส่งเสริมพฒันาผลิตภณัฑ์และ
พฒันาการตลาดให้ แก่กิจการสหกรณ์ทั้งหลาย และยงัไดจ้ดัตั้งตลาดสหกรณ์และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในกลุ่มสหกรณ์ดว้ยกนั 

 
4.  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในการศึกษา

และวิเคราะห์ดา้นเศรษฐกิจการเกษตร การผลิตภาคเกษตรกรรม การตลาด ภาคเกษตรกรรม และดา้น
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการเกษตร ส านกังานฯ ท าหน้าท่ีดูแลการวิเคราะห์นโยบายการเกษตร และ
แผนพฒันาการเกษตร นอกจากน้ียงัท าการศึกษาวิเคราะห์ การวางแผนดา้นการผลิตภาคเกษตรกรรม 
ดา้นแหล่งเพาะปลูก และดา้นผลผลิตปศุสัตว ์โดยเป็นหน่วยงานหลกัท่ีท าหน้าท่ีวิเคราะห์และเผยแพร่
เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตโคนมของประเทศไทย 
 

5.  ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและพฒันามาตรฐานสินคา้เกษตรของประเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล โดยร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จในการน าเขา้และส่งออกสินคา้เกษตร รวมทั้งควบคุม ก ากบั ดูแล ตรวจสอบ ให้มีการ
ปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยมาตรฐานสินคา้เกษตร 
 

6.  กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ท าหนา้ท่ีในการอนุมติัใหน้ าเขา้นมผงเขา้มา 
ในประเทศได ้ภายใตโ้ควตา้ตามจ านวนและประมาณท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั  
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7.  กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์มีพนัธกิจหลกัในการดูแลราคาสินคา้เกษตรใหมี้ 
เสถียรภาพและสร้างความมัน่คงดา้นรายไดใ้หเ้กษตรกร และท าหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลราคาสินคา้นม    
โดยจะมีการควบคุมราคาและผูผ้ลิตน ้านมดิบจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาใหข้ึ้นราคาทุกคร้ัง 

 
8.  สถาบนัอาหาร ท าหน้าท่ีในการส ารวจ รวบรวม และติดตามขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบั

อุตสาหกรรมอาหาร และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าว รวมตลอดทั้งพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร
อุตสาหกรรมอาหาร ศึกษา วิจยัธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมอาหาร และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาต่อรัฐบาล 

 
9.  ส านกังานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์นม 

ทั้งการบงัคบัใช้ฉลากบนผลิตภณัฑ์นม การก าหนดมาตรฐานน ้ านมดิบและผลิตภณัฑ์นมชนิดต่างๆ 
รวมทั้งการออกขอ้ก าหนดใหศู้นยร์วบรวมนมท าตามหลกัเกณฑ ์GMP (Good Manufacturing Practice) 

   
              หน่วยงานสนับสนุนทุนวจัิย 

        หน่วยงานท่ีสนบัสนุนการวิจยั และพฒันาเก่ียวกบัอุตสาหกรรมโคนมไทย ประกอบดว้ย  
4 หน่วยงานท่ีส าคญั ดงัน้ี 

      1. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) มีภารกิจในการสนับสนุนงานวิจยัการ
พฒันานกัวิจยั และพฒันาระบบวิจยั การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ท่ีสอด คลอ้งเช่ือมประสานและ
ผนึกก าลงั (Synergy) กนัทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ไปพร้อมกนั เพื่อให้งานวิจยัได้ประโยชน์สูงสุด และเป็น
งานวจิยัท่ีมีดุลยภาพในการเติบโตดา้นต่างๆ ไปดว้ยกนั เพื่อสร้างการเติบโตท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Growth) 

       2. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลการวิจยัโดยมีระบบ
สารสนเทศท่ีมีเครือข่ายทัว่ประเทศเพื่อใชป้ระโยชน์ในการเสนอแนะต่อรัฐบาลและการบริการผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
รวมทั้ งส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและเก้ือกูลการวิจัย 
การประดิษฐคิ์ดคน้ การถ่ายทอดนวตักรรมและเทคโนโลยไีปสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 

 
      3. ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) มีภารกิจในการส่งเสริม

และสนบัสนุนการวิจยัการเกษตร ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร ดา้นการวิจยัการเกษตร 
และส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยั พฒันา และเผยแพร่ขอ้มูลและสารสนเทศดา้นการวจิยัการเกษตร 
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      4. ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีภารกิจในการผลกัดนั 
ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพฒันา ตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยผา่นกลไกการเช่ือมโยงและส่งต่องานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 
สวทช. ไปยงัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ ทั้งน้ี สวทช. นอกจากจะเป็น
หน่วยงานท่ีสนบัสนุนทุนวิจยัและพฒันาแลว้ ยงัมีศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
หรือ BIOTEC ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. มีการด าเนินงานวิจัยและพฒันาท่ีมุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรมโคนมอีกดว้ย โดยขอบเขตงานวิจยัมีทั้งการปรับปรุงสายพนัธ์ุ การศึกษาการเจริญเติบโต 
ระบบสืบพนัธ์ุ งานวจิยัดา้นอาหารและสุขภาพสัตว ์เป็นตน้ 

                 องค์กรเกษตรกรโคนม 
        องค์กรเกษตรกรโคนม มีบทบาทส าคญัในการดูแลส่งเสริมการบริหารจดัการฟาร์มของ
สมาชิก และควบคุมมาตรการท่ีดีในการรวบรวมและรักษาคุณภาพน ้ านมดิบของสมาชิก รวมทั้งการ
เผยแพร่องคว์ามรู้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโคนมให้แก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม โดยองคก์ร
เกษตรกรท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

       1. ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จ ากดั มีภารกิจในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
เกษตรกรด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาสหกรณ์ให้เขม้แข็งและมัน่คงอยา่ง
ย ัง่ยนืสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้การพฒันาระบบบริหารเนน้ความคล่องตวัและหลกั
ความเป็นธรรม พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย และส่งเสริมการขายเพิ่มรายไดแ้ละผลก าไร 

       2. สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร มีภารกิจในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกบัประกอบการแปรรูปอาหารนม สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไข อุปสรรค
ขอ้ขดัขอ้งต่างๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกบับุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบ
วิสาหกิจประเภทท่ีอยู่ในวตัถุท่ีประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคล่ือนไหวของตลาดการคา้ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศเก่ียวกบัสินคา้ท่ีสมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การคา้ 
การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมัน่คงของประเทศ ท าการวิจยัเก่ียวกบัการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ีอยู่
ในวตัถุท่ีประสงค์ แลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการคา้อนัเก่ียวกบั
การวสิาหกิจนั้นๆ 
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      3. ชมรมนมสร้างชาติ มีภารกิจในการสนองพระราชปณิธาน “อาชีพพระราชทาน” ส่งเสริม
และเผยแพร่การเล้ียงโคนม และเพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคนมสดให้กวา้งขวางข้ึน รณรงค์สร้าง
จิตส านึกแห่งความภาคภูมิใจ และการรวมพลงัเพื่อการพฒันากิจการโคนมไทย สนบัสนุนให้คนไทย
สามารถบริโภคนมในราคาท่ีมีคุณภาพเป็นธรรม รวบรวมขอ้มูลระดมสมอง เผยแพร่ข่าวสารเพื่อการ
พฒันากิจการนมไทย และผลกัดนัขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพฒันากิจการโคนมไทย 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการศึกษา 

          3.1 พืน้ทีท่ าการศึกษา 
       ระเบียบวิธีวิจยัในการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีพื้นท่ี
ท าการศึกษา วธีิเก็บขอ้มูล และวธีิวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

พื้นท่ีท าการศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีได้พิจารณาคดัเลือกจากเกณฑ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) 
จ านวนโคนมสูงสุดของประเทศในปี 2564 (2) มีความกระจายเชิงพื้นท่ีของประเทศไทย และ (3) มีพื้นท่ี
ชายแดนติดกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน   ดงันั้น พื้นท่ีในการศึกษาจึงประกอบด้วย 7 จงัหวดั ได้แก่ 
สระบุรี  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  ราชบุรี  เชียงใหม่  เชียงราย และสระแกว้  โดยจงัหวดัสระบุรี  
นครราชสีมา และราชบุรี เป็นจงัหวดัท่ีมีโคนมมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรกของประเทศ  จงัหวดัเชียงใหม่  
เป็นตวัแทนพื้นท่ีศึกษาท่ีมีการกระจายเชิงพื้นท่ีในเขตภาคเหนือ นครศรีธรรมราช เป็นตวัแทนพื้นท่ี
ศึกษาท่ีมีการกระจายเชิงพื้นท่ีในเขตภาคใต ้ จงัหวดัสระแกว้  และจงัหวดัเชียงราย เป็นตวัแทนพื้นท่ี
จงัหวดัท่ีมีชายแดนติดกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน   

             ส าหรับกลุ่มท่ีท าการศึกษาเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้หข้อ้มูล 3 กลุ่มไดแ้ก่  
  1. ผูแ้ทนหน่วยงานดา้นนโยบาย/วจิยัและพฒันาทั้งในส่วนกลาง และในพื้นท่ีท่ีศึกษา 

                 2. ผูแ้ทนศูนยร์วบรวมน ้านมดิบจากเกษตรกร ในพื้นท่ีท่ีเลือกศึกษา 
                 3. ผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกรโคนม ในพื้นท่ีท่ีเลือกศึกษา ดงัแสดงในตาราง 
 

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนตวัอยา่ง 
1.ผูแ้ทนหน่วยงานดา้นนโยบาย/วจิยัและพฒันา 8 
 ตวัแทนภาครัฐ (กรมปศุสัตว)์  5 

 นกัวจิยั/นกัวชิาการจากสถาบนัการศึกษา 3 
2. ผูแ้ทนศูนยร์วบรวมน ้านมดิบจากเกษตรกร 8 
 สหกรณ์โคนม 8 

3. ผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกรโคนม 15 
 ฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ (แม่รีดมากกวา่ 25 ตวั) 3 

 ฟาร์มโคนมขนาดกลาง (แม่รีด 10 – 25 ตวั) 5 

 ฟาร์มโคนมขนาดเล็ก (แม่รีดไม่เกิน 10 ตวั) 7 
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                3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลท่ีส าคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่  การสัมภาษณ์
เชิงลึก ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโคนมไทย เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์การผลิต 
การตลาด และการวจิยัพฒันาอุตสาหกรรมโคนม โดยคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั จาก 

 1) ผูแ้ทนเกษตรกรโคนมในพื้นท่ี ท่ีเลือกท าการศึกษา โดยครอบคลุม 3 ภูมิภาค (ภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) และจากเกษตรกร 3 ขนาดฟาร์ม (ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่) 

                             2) ผูแ้ทนสหกรณ์โคนม หรือ สมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้านมและผลิภณัฑน์มโค 
                3) นกัวจิยั นกัวชิาการจากสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโคนม  
                            4) ผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโคนม     

       2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นสถานการณ์การผลิต การตลาด การวิจยั 
และการพฒันาของอุสาหกรรมโคนมไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีส าคญั  โดยรวบรวมขอ้มูลจาก
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
ฐานข้อมูล FAOSTAS องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น รวมทั้งทบทวน
บทความ รายงานการศึกษา เอกสารวชิาการทั้งในและต่างประเทศ              

                 3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
                   1.การวิเคราะห์ใชข้อ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อทราบถึงบริบทของประเด็นท่ีจะศึกษา 
และก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ  และวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
จดัระเบียบขอ้มุล ตีความ และสรุปผลการศึกษา เพื่อสนบัสนุนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา วิจยั และการ
สัมภาษณ์ 

        2. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมโคนมไทย โดยอาศยั
เทคนิคการวเิคราะห์ 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

          1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกกิจการ โดยอาศยัเทคนิค SWOT 
Analysis ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะภายในของอุตสาหกรรม
โคนม กบัการวเิคราะห์โอกาส และอุปสรรค ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อศกัยภาพของเกษตรกรเล้ียงโคนม  
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          2) การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมโคนม  โดยอาศยัเทคนิค 
Diamon Analysis ของ Porter ( 1990) ในการประเมินโอกาสธุรกิจ โดยประเมิน 4 ด้าน ท่ีส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมโคนมไทย ไดแ้ก่ 

            ก. ด้านปัจจยัการผลิต โดยระบุถึงปัจจยัการผลิตระดบัฟาร์ม (ตามขนาดฟาร์ม) ของ
ประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบการพฒันา 

                ข. ดา้นอุตสาหกรรมเช่ือมโยงการสนบัสนุน คือ   การใหค้วามส าคญักบัอุตสาหกรรมท่ี 
เช่ือมโยง มีความตอ้งการสินคา้ และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโคนมทั้งระดบักลางน ้ า  และ
ปลายน ้า เพื่อสนบัสนุนอุสาหกรรมโคนมไทย  

              ค.  ด้านอุปสงค์ คือการวิ เคราะห์ตลาดของสินค้า  และบริการท่ี เ ก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมโคนมเพื่อระบุถึงการขยายตวัของอุปสงค ์

                 ง. บริบทของการแข่งขนั และกลยุทธทางธุรกิจ คือ การเปรียบเทียบความสามารถใน
การแข่งขนัในอุตสาหกรรม  การส่งเสริมของรัฐบาล เพื่อสรุปบริบทของการแข่งขนัและกลยทุธ 

        นโยบายภาครัฐมีส่วนส าคญัในการส่งเสริม   และสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมโคนม
ในประเทศ ทั้งน้ีความเช่ือมโยงของการวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัดว้ย Diamond Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
                                      แผนภาพท่ี  3 แสดงความเช่ือมโยงของการวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนั 

 

เงือ่นไขดา้นปัจจัยการผลิต 

เงือ่นไขดา้นอุปสงค ์

อุตสาหกรรมเชือ่มโยง 
และสนับสนุน 

บริบทการแข่งขันและ 

กลยุทธทางธุรกิจ 

นโยบายภาครัฐ 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
        การเสนอผลการศึกษาน้ี ไดข้อ้มูลจากตวัแทนเกษตรกร ผูแ้ทนสหกรณ์โคนมในพื้นท่ี

จงัหวดัเชียงใหม่  เชียงราย  สระบุรี นครราชสีมา สระแกว้ นครศรีธรรมราช  ผูแ้ทนสถาบนัการศึกษา  
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโคนมภายใตส้ังกดักรมปศุสัตว ์โดยมีประเด็นค าถามหลกัท่ีส าคญั เช่น 
สถานภาพการเล้ียงโคนม การรีดนมและน ้ านมดิบท่ีได ้ การจ าหน่ายน ้ านมดิบ การบริหารจดัการฟาร์ม 
ปัญหาอุปสรรคการเล้ียงโคนม   การสนบัสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการ
พฒันาอุตสาหกรรมโคนมไทย ซ่ึงผลการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปรวมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสืบคน้ ไดด้งัน้ี 

 
4.1.สถานภาพการเลีย้งโคนมของไทย 

      1.1 พนัธ์ุโคนมท่ีเกษตรกรเ ล้ียงส่วนใหญ่เป็นโคนมลูกผสมพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน  
การตดัสินใจเลือกใชโ้คนมพนัธ์ุแทห้รือลูกผสมท่ีมีสัดส่วนทางพนัธุกรรมของโคนมพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรี
เช่ียนมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัทศันคติและค่านิยมของเกษตรกรโคนมแต่ละรายเป็นส าคญั โดยรายท่ี
ตดัสินใจเลือกใช้โคท่ีมีสัดส่วนพนัธุกรรมโคนมพนัธ์ุแทน้้อยนั้น มกัจะยอมรับในปริมาณและรายได้
จากการจ าหน่ายน ้านมดิบท่ีอาจจะนอ้ยลงเพราะโคลูกผสมท่ีมีสัดส่วนพนัธุกรรมโคนมพนัธ์ุแทน้อ้ยจะ
ให้ปริมาณน ้ านมดิบนอ้ย แต่มีขอ้ดีท่ีโคนมจะแข็งแรง อดทน ไม่ค่อยเป็นโรค ท าให้ประหยดัเงินทุนท่ี
ตอ้งบ ารุงโคนม ในขณะท่ีเกษตรกรโคนมบางรายท่ีเลือกใชโ้คนมสายเลือดพนัธ์ุแทสู้งจะมีโอกาสได้
ปริมาณน ้านมมากกวา่ แต่โคนมอาจมีความแข็งแรงนอ้ยกวา่ และเป็นโรคง่ายกวา่ ท าใหเ้กษตรกรโคนม
มีค่าใชจ่้ายเพื่อบ ารุงรักษาและดูแลโคนมมากข้ึน แต่เม่ือพิจารณาผลตอบแทนโดยรวมแลว้อาจเป็นท่ีน่า
พึงพอใจ  

       1.2 อาหารส าหรับโคนม พบว่า ในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพื้นท่ีเล้ียงโคนมนอก
พื้นท่ีเขตเมืองในจงัหวดัเชียงใหม่มีความไดเ้ปรียบกว่าพื้นท่ีศึกษาอ่ืนๆ ในแง่ของการมีพื้นท่ีเฉล่ียต่อ
ฟาร์มมากกวา่ ท าใหมี้พื้นท่ีเพียงพอท่ีจะจดัสรรเป็นพื้นท่ีแปลงปลูกหญา้เพื่อใชเ้ป็นอาหารหยาบส าหรับ
โคนม สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจดัหาอาหารหยาบได้มากกว่าในพื้นท่ีในภูมิภาคอ่ืนๆ อย่างไรก็ดี  
ในพื้นท่ีศึกษาในเขตภาคกลางจะมีความไดเ้ปรียบกว่าพื้นท่ีศึกษาอ่ืนๆ คือเป็นแหล่งท่ีตั้งของโรงงาน
แปรรูปอาหารจ านวนมากทั้งดา้นปริมาณและความหลากหลาย ท าให้เกษตรกรโคนมมีโอกาสในการ
จดัหาอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการใหแ้ก่โคนมในฟาร์มของตนมากกวา่พื้นท่ีอ่ืน 
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      ส าหรับอาหารขน้ หมายถึง อาหารท่ีประกอบดว้ยโปรตีน คาร์โบไฮเดรท วิตามิน และแร่ธาตุ 
อยู่ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เป็นอาหารท่ีมีคุณค่าสูง มีกากใยน้อย  
โดยเกษตรกรโคนมส่วนใหญ่จะซ้ืออาหารขน้ส าหรับโคนมจากบริษทัตวัแทนจ าหน่ายหรือจากสหกรณ์ 
โดยเกษตรกรโคนมต้องจดัการอาหารทั้ งสองชนิดให้โคนมกิน ตามปริมาณการให้ผลผลิตน ้ านม  
และฤดูกาล ทั้งน้ี สัดส่วนการกินอาหารหยาบและอาหารขน้มีผลโดยตรงต่อสุขภาพ ปริมาณ และ
องคป์ระกอบของน ้านมดิบท่ีผลิตไดใ้นแต่ละวนั อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัอาหารหยาบมีราคาสูงข้ึน ส่งผล
ใหต้น้ทุนการผลิตของเกษตรกรโคนมเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย 
      
           1.3 สุขภาพโค เป็นประเด็นท่ีเกษตรกรจะตอ้งให้ความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคนมท่ี
ป่วยเป็นโรคเตา้นมอกัเสบ โรคปากและเทา้เป่ือย หรือโรคลมัปี สกิน จะท าให้โคนมให้ผลผลิตต ่า และ
องค์ประกอบน ้ านมผิดปกติ ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์เกษตรกรโคนมในจงัหวดัสระบุรี พบว่า ประสบ
ปัญหาการดูแลรักษาสุขภาพโคนมมากกว่าพื้นท่ีศึกษาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปากและเทา้เป่ือย  
เน่ืองจากฟาร์มโคนมในจงัหวดัสระบุรี มีพื้นท่ีฟาร์มโดยเฉล่ียต่อจ านวนโคนมนอ้ยกวา่พื้นท่ีศึกษาอ่ืนๆ 
ดงันั้น โคนมในจงัหวดัสระบุรี จึงถูกเล้ียงแบบยืนโรงอยา่งแออดัในพื้นท่ีจ  ากดั โดยเป็นลกัษณะคอกขงั
รวมไม่มีการแบ่งพื้นท่ีคอกรีด และคอกพกัโค ซ่ึงการเล้ียงลกัษณะดงักล่าวเป็นผลให้การแพร่ระบาด
ของโรคปากและเทา้เป่ือย ระบาดและติดต่อกนัไดง่้ายจนกลายเป็นปัญหาส าคญัเร้ือรังของการเล้ียงโค
นมในพื้นท่ี ส่วนการเล้ียงโคนมในพื้นท่ีภาคเหนือ เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ และเชียงราย จะเล้ียงแบบคอก
ปล่อย ซ่ึงท าให้โคนมเป็นโรคปากและเทา้เป่ือยน้อยมาก อยา่งไรก็ดี ในแต่ละพื้นท่ีจะมีเจา้หน้าท่ีของ
กรมปศุสัตวค์อยดูแลบริการ และให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัโรคระบาดในโคนม พร้อมฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
ระบาดใหก้บัเกษตรกรโคนมอยา่งต่อเน่ือง 

      1.4 การพกัทอ้ง โคนมจะตอ้งมีระยะพกัทอ้งหรือพกัรีดน ้ านม (ช่วงโคดราย) โดยทัว่ไปโคนม
ควรจะมีระยะพกัทอ้งหรือพกัรีดน ้านม 60 วนั หากโคนมไม่มีระยะการพกัทอ้งหรือพกัรีดนมเลยจะมีผล
ท าใหป้ริมาณน ้านมท่ีควรจะไดใ้นรอบการให้น ้านม (Lactation) ถดัไปลดลงมากกวา่ร้อยละ 40-52 ทั้งน้ี 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรโคนม พบวา่ ทุกพื้นท่ีศึกษา มีระยะพกัทอ้งหรือพกัรีดน ้ านม (ช่วงโคดราย) 
มากกว่า 60 วนั ด้วยสาเหตุ การผสมไม่ติดมากกว่า 2 คร้ัง ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการให้อาหาร
ในช่วงการรีดนมไม่เพียงพอตามความตอ้งการ 
          1.5 สภาพแวดล้อม พบว่า สภาพแวดล้อมในการเล้ียงโคนมของพื้นท่ีศึกษาในเขต
ภาคเหนือมีความไดเ้ปรียบกวา่พื้นท่ีศึกษาอ่ืนๆ เน่ืองจากภาคเหนือมีสภาพอากาศเหมาะสมในการเล้ียง
โคนมมากท่ีสุดในประเทศ จากการท่ีเป็นเขตท่ีมีอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศเฉล่ียต ่ากว่าพื้นท่ีเล้ียง
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โคนมอ่ืนๆ รองลงมาเป็นพื้นท่ีศึกษาในเขตจงัหวดัสระบุรี และจงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากมีภูมิ
ประเทศเป็นพื้นท่ีเขตท่ีราบสูงจึงมีอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศเฉล่ียต ่ากว่าจงัหวดัอ่ืนๆ ในเขตภาคกลาง
ในขณะท่ีพื้นท่ีจงัหวดัสระแกว้ แมจ้ะมีความช้ืนในอากาศสูงเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีฝนตกชุก แต่ในทาง
กลบักนัฝนท่ีตก เกือบทั้งปีท าใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียในพื้นท่ีไม่สูงนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีภาคกลาง 

         ทั้งน้ี ระดบัของอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศถือเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส าคญัต่อโคนม
เช่นเดียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยโคนมส่วนใหญ่ชอบสภาพแวดลอ้มท่ีมีอากาศเยน็และ
ความช้ืนในอากาศต ่า เน่ืองจากโคนมพนัธ์ุโฮลสไตน์พรีเช่ียนเป็นโคนมสายพนัธ์ุยุโรปซ่ึงจะให้น ้ านม
ลดลงเม่ืออุณหภูมิในอากาศเกินกวา่ 21-24 องศาเซลเซียส  
          1.6 การรีดนมโค พบวา่ เกษตรกรโคนมจะมีวิธีรีดนมโดยใช้เคร่ืองรีดนมแบบถงัรีดหรือ
ถงัเด่ียว (Bucket type) ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้กบัฟาร์มขนาดเล็กจนถึงฟาร์มขนาดกลาง ส่วนฟาร์มขนาด
ใหญ่หรือฟาร์มท่ีมีการเล้ียงโคนมจ านวนมากๆ เร่ิมมีการใชอุ้ปกรณ์รีดนมแบบอตัโนมติั ซ่ึงจะท าให้ลด
การปนเป้ือนนอ้ย สะอาด ใชเ้วลาในการรีดนอ้ย และมีความสะดวกมากกวา่  เกษตรกรในทุกพื้นท่ีศึกษา
จะรีดนมวนัละ 2 คร้ัง คือช่วงเชา้เวลาประมาณ 05.00-07.00 น. และในช่วงเยน็เวลาประมาณ 15.00-17.00 น.
เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพน ้านมดิบให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาในการรับซ้ือน ้ านมดิบของสหกรณ์โคนม
ท่ีรับซ้ือวนัละ 2 คร้ัง คือ ในช่วงเชา้และช่วงเยน็เช่นกนั  
         1.7 ช่องทางการจ าหน่ายน ้ านมดิบ เกษตรกรโคนมส่วนใหญ่จ าหน่ายน ้ านมดิบให้กับ
สหกรณ์โคนมท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมอยูแ่ลว้ ซ่ึงในแต่ละวนัจะส่งน ้ านมดิบใหก้บัสหกรณ์โคนม
ท่ีตนเป็นสมาชิกวนัละ 2 คร้ัง คือ ช่วงเช้า เวลาประมาณ 06.00-08.30 น. และช่วงเยน็ เวลาประมาณ 
16.00-18.30 น. หรือจ าหน่ายให้กับศูนย์รวบรวมน ้ านมดิบของเอกชน ซ่ึงจะรับซ้ือน ้ านมดิบจาก
เกษตรกรโคนมโดยตรง และซ้ือจากสหกรณ์โคนมเพื่อป้อนให้กบัโรงงานผลิตนมและผลิตภณัฑ์นม
ของเอกชน เช่นเดียวกบัสหกรณ์โคนมบางแห่งซ่ึงจะรับซ้ือน ้านมดิบเพื่อป้อนใหก้บัโรงงานผลิตนมและ
ผลิตภณัฑ์ของสหกรณ์โคนมเช่นกนั ส าหรับน ้ านมดิบในส่วนท่ีเหลือจึงจ าหน่ายให้กบัศูนยฯ์ ของเอกชน 
โดยทัว่ไปแลว้เกษตรกรโคนมจะขนส่งน ้ านมดิบไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบของสหกรณ์โคนมหรือ
ศูนยเ์อกชนต่างๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียงหรือตั้งอยู่ห่างออกไป แต่ไม่ไกลนกัจากศูนยรั์บซ้ือน ้ านมดิบ 
เน่ืองจากระยะเวลาในการขนส่งน ้ านมดิบจะมีผลต่อคุณภาพของน ้ านมดิบจึงตอ้งขนส่งน ้ านมดิบไปยงั
ศูนยร์วบรวมน ้านมใหเ้ร็วท่ีสุดเพื่อรักษาคุณภาพน ้านมและมีผลต่อราคาท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
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      1.8 การก าหนดราคาและการรับซ้ือน ้ านมดิบของสหกรณ์โคนม เน่ืองจากคุณภาพน ้ านมดิบ
เป็นปัจจัยส าคญัในการสร้างอ านาจต่อรองของสหกรณ์โคนมต่อโรงงานแปรรูปนมและผลิตภณัฑ์นม 
ดงันั้น หากสหกรณ์โคนมสามารถดูแลให้เกษตรกรโคนมท่ีเป็นสมาชิกใหผ้ลิตน ้ านมดิบท่ีมีคุณภาพสูงไดก้็
จะมีอ านาจในการต่อรองราคาจ าหน่ายน ้ านมดิบกบัโรงงานแปรรูปไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันั้น การก าหนดราคา
น ้ านมดิบจึงมกัผนัแปรตามคุณภาพของน ้ านมดิบ ทั้งน้ี ราคาในการรับซ้ือน ้ านมดิบของแต่ละสหกรณ์โคนม
จะแตกต่างกนัเล็กนอ้ย โดยจะใชร้าคากลางเป็นท่ีสหกรณ์โคนมแต่ละแห่งก าหนด ในการเพิ่มหรือลดราคา
รับซ้ือตามคุณภาพน ้านมดิบของสมาชิกเกษตรกร 
            การรับซ้ือน ้านมดิบของศูนยร์วบรวมน ้านมดิบของสหกรณ์โคนมจะมีการก าหนดราคารับซ้ือ
และขั้นตอนการรับซ้ือน ้ านมดิบไวท่ี้หน้าศูนยรั์บซ้ือ (ราคากลางท่ีก าหนดไวจ้ะก าหนดโดยภาครัฐและ
คณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑ์นม หรือ Milk board คือ 18 บาทต่อกิโลกรัม) โดยเกษตรกรโคนมจะ
ทราบว่าไดร้าคาเท่าไหร่นั้นจะตอ้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพของน ้ านมดิบแลว้เท่านั้น (ศูนยรั์บซ้ือน ้ านม
ดิบส่วนใหญ่จะจ่ายเงินใหก้บัเกษตรกรโคนมเดือนละ 2 คร้ัง หรือทุก ๆ 10 วนั แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัศูนยรั์บซ้ือ
น ้านมดิบแต่ละแห่ง) จากการเก็บขอ้มูล พบว่า การรับซ้ือน ้ านมดิบของศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบของสหกรณ์
โคนมในพื้นท่ีศึกษาจงัหวดัราชบุรี สระบุรี นครราชสีมา สระแกว้ เชียงใหม่และจงัหวดัเชียงราย ราคารับ
ซ้ือน ้ านมดิบโดยเฉล่ียประมาณ 17.50 -18.00 บาทต่อกิโลกรัม การก าหนดราคารับซ้ือน ้ านมดิบนั้นยงั
ข้ึนกบัขอ้ก าหนด และการจดัการของศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบแต่ละแห่ง ซ่ึงจะเป็นผูก้  าหนดทั้งราคาตั้งตน้ 
และเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มหรือลดราคารับซ้ือน ้ านมดิบจากราคาตั้งตน้ดงักล่าว เช่น เกณฑ์คุณภาพน ้ านมดิบ 
สามารถก าหนดเกณฑแ์ตกต่างกนัได ้

 ในส่วนของศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบของเอกชนซ่ึงส่วนใหญ่จะรับซ้ือน ้ านมดิบจากสหกรณ์โคนม
โดยให้ราคาท่ีสูงกว่าราคากลางหรือเท่ากบัราคากลาง แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัคุณภาพของน ้ านมดิบเป็นส าคญั 
น ้านมดิบท่ีรับซ้ือจะน าไปผลิตเป็นนมและผลิตภณัฑน์มในรูปแบบต่างๆ    

        1.9 การจ าหน่ายโคนม โคนมท่ีเกษตรกรจ าหน่ายออกไปมี 3 ลกัษณะ คือ ลูกโคเพศผู ้ แม่โคคดัท้ิง 
และโคสาว ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่า ราคาการจ าหน่ายโคนมในทุกพื้นท่ีศึกษาจะมีราคาใกลเ้คียงกนัคือ 
ลูกโคตวัผูร้าคาตวัละประมาณ 1,000-1,500 บาท (อายปุระมาณ 1 สัปดาห์) แม่โคคดัท้ิง ซ่ึงเป็นแม่โคท่ีมี
อายมุาก ผ่านการให้น ้ านมมามากกว่า 5 รอบระยะการให้น ้ านม (Lactation) และมีปัญหาในการผสมเทียม 
มากกว่า 3-5 คร้ังติดต่อกนั หรือแม่โคท่ีประสบปัญหาสุขภาพ โดยราคารับซ้ือจะข้ึนอยูก่บัน ้ าหนกัตวัของ
โคนมในราคาประมาณ 70-90 บาทต่อกิโลกรัม ในส่วนของการจ าหน่ายโคสาวหรือโคสาวทอ้ง เกษตรกร
โคนมจะไม่นิยมจ าหน่ายโคนมสาวและโคสาวทอ้งออกจากฟาร์ม เน่ืองจากโคนมสาวและโคสาวทอ้งเป็น
แหล่งรายไดห้ลกั แต่หากจ าเป็นตอ้งจ าหน่ายออกไปจะจ าหน่ายให้กบัเกษตรกรโคนมดว้ยกนัหรือพ่อคา้คน
กลางราคาตวัละประมาณ 40,000-50,000 บาท 
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          1.10 การผสมพันธ์ุ การพัฒนา และคัดเลือกพันธ์ุโคนม มีส่วนส าคัญ เพราะโคนมท่ีมี
ความสามารถในการทนทานต่อการเป็นโรคและให้ผลผลิตน ้ านมปริมาณมากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มใน
อุตสาหกรรมโคนมไดเ้ป็นอยา่งดี ปัจจุบนัพนัธ์ุโคนมท่ีเกษตรกรนิยมเล้ียง คือ พนัธ์ุขาว-ด า หรือ โฮลสไตน์
ฟรีเช่ียน มีการพฒันาปรับปรุงพนัธ์ุใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศแบบประเทศไทยของแต่ละพื้นท่ี  

 
     กรมปศุสัตว ์มีหนา้ท่ีรับผดิชอบพฒันาพนัธ์ุโคตามนโยบายของรัฐบาล  ส่วน อ.ส.ค. ผลิต 

น ้าเช้ือพ่อพนัธ์ุโคนมพนัธ์ุดีใหเ้ป็นทางเลือกของเกษตรกรโคนม ในขณะท่ีสหกรณ์โคนมมีความรับผดิชอบ
ในฐานะเป็นตวัแทนท่ีตอ้งพยายามเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงน ้ าเช้ือให้กบัสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์บางแห่ง
พึ่งพาน ้ าเช้ือของกรมปศุสัตวท์ั้งหมด ในขณะเดียวกนัสหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัคงพึ่งพาน ้าเช้ือของกรมปศุสัตว์
เป็นทางเลือกหน่ึงให้แก่สมาชิก และพยายามหาน ้ าเช้ือจากแหล่งต่างๆ เพื่อมาบริการสมาชิกอีกทางหน่ึง 
นอกเหนือจากน ้าเช้ือของกรมปศุสัตวด์ว้ย 
 

                 4.2  สถานการณ์อุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย 
     2.1.การผลิต 
        จ  านวนโคนมทั้ งหมดของไทยมีแนวโน้วเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.97 ต่อปี โดยในปี 2563  

มีจ  านวนโคนม 670,550 ตวั เพิ่มข้ึนจาก 666,361 ตวั ของปี 2562 โดยในปี  2563 มีแม่โครีดนม 320,613 
ตวั เพิ่มข้ึนจาก 306,063 ตวั ของปี 2562 ร้อยละ 4.75 ซ่ึงในปี 2564 (ขอ้มูล ณ มกราคม 2564) มีจ านวน
โคนม 794,107 ตวั ส่วนผลผลิตน ้ าดิบในช่วงปี 2559 – 2563 มีแนวโน้วเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.67 และใน 
ปี 2563 มีผลผลิต 1,291,570 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,245,800 ตนั ของปี 2562 ร้อยละ 3.67 และในปี 2564  
มีปริมาณผลผลิตน ้านม 1,294,880 ตนั เน่ืองจากลูกโคเกิดใหม่ในรอบปีและจ านวนแม่โครีดนมเฉล่ียใน
รอบปีมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากแม่โคสาวทดแทนประกอบกบัภาครัฐมีนโยบายพฒันาคุณภาพน ้านมโค เนน้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเนน้ไปท่ีอาหารในการเล้ียงโคนมส่งผลให้น ้านมดิบมีปริมาณเพิ่มข้ึน 
และมีคุณภาพดีข้ึน รวมทั้งราคาน ้านมดิบอยูใ่นเกณฑ์ดี จึงจูงใจใหเ้กษตรกรมีการพฒันาการเล้ียงโคนม 
โดยการบริหารจดัการฟาร์มท่ีเป็นระบบ ตามมาตรฐานฟาร์มท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการเล้ียง  
โดยการปลดแม่โครีดนมท่ีใหผ้ลผลิตนอ้ยและสุขภาพไม่ดีออกจากฟาร์ม ดงัตารางท่ี 3 
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           ตารางท่ี 3 จ  านวนโคนมและผลผลิตน ้านมดิบของไทย ปี 2559 - 2564                                                                                                                                              

รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
โคนมทั้งหมด (ตวั) 561,911 584,327 623,427 666,361 707,236 810,605 
แม่โครีดนม (นม) 240,314 266,345 283,089 306,063 320,613 358,271 
ผลผลิตน ้านมดิบ
(พนัตนั) 

1,132.50 1,214.79 1,207.09 1,245.80 1,261.57 1,307.88 

อตัราการใหน้ม 
(กก./ตวั/วนั) 

11.67 12.18 12.78 12.78 11.71 11.00 

การบริโภคนม(พนัตนั) 1,088.05 1,111.73 1,138.62 1,159.93 1,123.35 1,145.81 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

   2.2 การตลาด 
      1) ความตอ้งการบริโภค ผลผลิตน ้ านมดิบของไทยใช้ส าหรับการแปรรูปภายในประเทศ

ทั้งหมดโดยใชใ้นอุตสาหกรรมนมพร้อมด่ืม และนมโรงเรียน ในปี 2559 – 2563 ความตอ้งการบริโภค
นมมีแนวโน้วเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.07 ต่อปี โดยในปี 2564 ปริมาณ 1,145,810 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 1,123,350 ตนั 
ของปี 2563 ร้อยละ 3.25 ส่วนในปี 2565 คาดวา่การบริโภค น ้ านมและผลิตภณัฑ์นม จะมีปริมาณการ
บริโภคนมลดลงเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   

      2) การส่งออกผลิตภณัฑน์ม ไทยมีการส่งออกผลิตภณัฑน์มหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่มาจาก 
การน าเขา้ผลิตภณัฑ์นมเพื่อใชผ้ลิตเป็นผลิตภณัฑ์นมประเภทอ่ืนๆ แลว้ส่งออก สินคา้ส่งออกท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ นมพร้อมด่ืม นมเปร้ียว โยเกิร์ต เนยท่ีไดจ้ากนม และนมขน้หวาน เป็นตน้ และเป็นการส่งออกไป
ยงัประเทศใกล้เคียง เช่น กมัพูชา เมียนมาร์ สปป.ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ในปี 2563   
มีการส่งออกผลิตภณัฑ์นมประมาณ 316,980 ตนั มูลค่า 13,018,995 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ท่ี
ส่งออก 317,793 ตัน มูลค่า 12,034,032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.18 ปี 2564 คาดว่าการส่งออก
ผลิตภณัฑน์มจะมีปริมาณลดลงเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
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 3) การน าเขา้ผลิตภณัฑ์นม ในแต่ละปีไทยน าเขา้นมและผลิตภณัฑ์นมในปริมาณมาก 
โดยในปี  2563 มีการน าเขา้ผลิตภณัฑน์ม จ านวน 252,331 ตนั มูลค่า 21,098,802 ลา้นบาท ปริมาณลดลง
จากปี 2562 ท่ีน าเขา้ 259,257 ตนั มูลค่า 20,530,423 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 2.67 เน่ืองจากราคานมและ
ผลิตภณัฑ์นมในตลาดโลกปรับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึงนมผงขาดมนัเนยเป็นผลิตภณัฑ์น าเข้าท่ีส าคญัและมี
สัดส่วนการน าเขา้สูงกว่าผลิตภณัฑ์นมน าเขา้อ่ืนๆ เพราะสามารถน าเขา้มาใช้ประโยชน์ไดห้ลายอย่าง 
เช่น ผลิตภณัฑน์มพร้อมด่ืม นมขน้ ขนมปัง ไอศครีม โยเกิร์ต นมขน้หวาน ลูกกวาด และช็อกโกแลต เป็นตน้ 

4) ราคาในปี 2564 ราคาน ้ านมดิบท่ีเกษตรกรขายไดเ้ฉล่ียกิโลกรัมละ 18.16 บาทลดลง
เล็กนอ้ย จาก 18.30 บาท ของปี 2563 ร้อยละ 0.76 ซ่ึงเกษตรกรไดรั้บราคาตามคุณภาพน ้านมดิบ จึงจูงใจ
ใหเ้กษตรกรมีการปรับปรุงคุณภาพน ้ านมดิบให้ดีข้ึน โดยราคากลางรับซ้ือน ้านมดิบหนา้โรงงานแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑ์นม อยูท่ี่ 19 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2564 
ราคาเฉล่ียรับซ้ือน ้านมดิบหนา้โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์นมอยูท่ี่ 19.23 บาทต่อกิโลกรัม ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ตน้ทุนการผลิตน ้านมดิบและราคา ปี 2560 – 2564 

ปี ตน้ทุนน ้านมดิบ 
(บาท/กก.) 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได ้
(บาท/กก.) 

ราคาเฉล่ียรับซ้ือหนา้
โรงงาน 
(บาท/กก.) 

2560 14.55 18.02 19.01 
2561 14.31 18.08 19.06 
2562 14.21 18.21 19.10 
2563 14.20 18.30 19.48 
2564 14.70 18.12 19.23 

ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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          4.3. ปัญหาและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโคนมไทย 
           3.1 ปัญหาดา้นการผลิต 
               1) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อนช้ืน มีผลท าให้โนม
ไดรั้บผลกระทบจากอุณหภูมิท่ีร้อนและความร้อนช้ืนท่ีสูงอยู่เกือบตลอดปี ท าให้โคนมมีความเครียด
จากความร้อนและความช้ืนของอากาศ ลูกผสมโคนมท่ีมีสายเลือดพนัธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเช่ียนกับโค
พื้นเมืองของประเทศไทย เป็นโคนมท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการเล้ียงโคนมของเกษตรกรไทยมากกวา่ท่ี
จะเล้ียงโคนมพนัธ์ุแท ้
                 2) ตน้ทุนการผลิต  ตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบในภาพรวมของประเทศไทย ปี 2563 เฉล่ีย
เท่ากบั 14.70 บาทต่อกิโลกรัม เป็นตน้ทุนคงท่ีประมาณ ร้อยละ 14.97 ตน้ทุนผนัแปรประมาณร้อยละ 
85.03 ค่าใชจ่้ายในการผลิตน ้านมดิบท่ีมีสัดส่วนสูงในตน้ทุนการผลิต ไดอ้ก่ ค่าอาหารหยาบและอาหาร
ขน้มีสัดส่วน ร้อยละ 65.89 และค่าแรงงานมีสัดส่วน ร้อยละ 13.47 นอกจากน้ีประสิทธิภาพการจดัการ
ฟาร์มโคนม ไดแ้ก่ ศกัยภาพการผลิตน ้ านมและการจดัการระบบสืบพนัธ์ุในฟาร์มโคนมก็มีผลต่อตน้ทุน
การผลิตดว้ย 

         3) ขาดแคลนอาหาร/อาหารหยาบท่ีมีคุณภาพ  อาหารโคนมทั้งอาหารขน้และอาหาร
หยาบคุณภาพ ถือเป็นตน้ทุนหลกัของการเล้ียงโคนม เม่ือมีการขาดแคลนและราคาสูงข้ึนตลอดเวลา 
หากโคนมไดกิ้นอาหารไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ผลผลิตน ้ านมดิบลดลงจากท่ีไดใ้นสภาวะปกติ ส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนการเล้ียงโคนม และท าให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมมีก าไรลดลง หากไม่มีการแกไ้ขท่ี
ถูกตอ้งอาจท าใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมขาดทุน ฟาร์มขนาดเล็กอาจถึงขั้นตอ้งเลิกเล้ียงโคนมในท่ีสุด 

       4) คุณภาพน ้ านม  ปัญหาคุณภาพน ้านมรายฟาร์ม และศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบต ่ากวา่เกณฑ์
มาตรฐาน เช่น ปริมาณ เซลล์โซมาติกในน ้ านมดิบของถงันมรวมของสหกรณ์หรือศูนยร์วบรวมน ้ านม
ดิบมีค่าสูง  ปริมาณไขมนัและของแข็งรวมในน ้ านมต ่า  ปริมาณแบคทีเรียทั้ งหมดในน ้ านมและ
แบคทีเรียทั้งหมดในน ้านมและแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Coliform  bacteria) ยงัมีค่าท่ีสูงกวา่มาตรฐาน
ท่ียอมรับได ้ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวมกัเร่ิมตน้มาจากปัญหาในระดบัฟาร์มของเกษตรกร เช่น ปัญหาเตา้นม
อกัเสบท่ีเกิดจากการรักษาความสะอาดในขั้นตอนต่าง ๆ ของการรีดนม อุปกรณ์การรีดนมไม่ได้
มาตรฐาน เช่น ความดนัไม่ไดม้าตรฐาน  ตวัท าจงัหวะเสียหาย  ตลอดจนท่อยางเส่ือมคุณภาพ  และการ
ละเลยไม่ใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือโรค ทั้งน้ี  ส านกัตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสัตว ์กรมปสัตว ์รายงานวา่ ผลการ
ตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้ านมรายฟาร์มในปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงเป็นผลการตรวจวเิคราะห์ตวัอยา่งจาก
สมาชิกสหกรณ์โคนมและศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบท่ีส่งตรวจวิเคราะห์เป็นประจ าทุกเดือน 212 แห่ง จาก 
38 จงัหวดั จ  านวนทั้งส้ิ 265,613 ตวัอย่าง มีตวัอยา่งร้อยละ 47 ของตวัอยา่งทั้งหมดท่ีส่งตรวจ มีค่าเน้ือ
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นมทั้งหมดมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 12.25 อยา่งไรก็ตาม องคป์ระกอบน ้ านมมีแนวโนว้ท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ 
ตามล าดบั ดงันั้น เพื่อยกระดบัองค์กรโคนมให้มีความเขม้แข็ง และสนบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
เพื่อพฒันาการผลิตน ้ านมโคโดยตั้งเป้าหมายให้ฟาร์มโคนมทั้งหมด ได้รับมาตรฐาน GAP 100 %  
ในปี 2565 และคุณภาพน ้ านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มข้ึนไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 10 ต่อปี โดยมี
องค์ประกอบเน้ือนมรวมไขมนัสูงถึงร้อยละ 12.25 โดยด าเนินการยกระดบัแบบขั้นบนัได และหาก
เกษตรกรยงัไม่สามารถเพิ่มถึงร้อยละ 12.25 ได้ ก็จะมีแนวทางในการช่วยเหลือ อาทิ การพฒันาการ
จดัการอาหารโคนม กรจดัการระบบสืบพนัธ์ุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน ้ านม การอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรเพื่อพฒันาฟาร์มโคนมให้ไดม้าตรฐานหรือการจดัการหาอาชีพอ่ืน ๆ ทดแทน เป็นตน้ เม่ือมี
ระบบสหกรณ์เข้ามาช่วยกลุ่มเกษตรกรก็จะมีการรวมกลุ่มท าเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกรมีความเขม้แข็ง และสามารถ
พฒันาไปสู่เป้าหมายได ้

        5) การรับรองระบบมาตรฐาน ปัจจุบนัมีฟาร์มโคนมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
จ  านวน 6,773 ฟาร์ม  คิดเป็น 31.56 %  ซ่ึงค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัปริมาณฟาร์มโคนมทั้งหมด จ านวน 
21,460 ฟาร์ม  ดงันั้น จะตอ้งยกระดบัฟาร์มโคนม ให้มีความเขม้แข็งและเขา้สู้ระบบมาตรฐาน ตาม
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติักกทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มโคนม (Good Agriculture Practice: GAP) ทั้งน้ี 
เป็นการรับรองรายฟาร์ม หรือการรับรองแบบกลุ่ม หรือฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกนัโรคและการเล้ียง
สัตวท่ี์เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) โดยจะตอ้งผลกัดนัและสนบัสนุนให้เกษตรกร
พฒันาและปรับปรุงฟาร์มให้เขา้สู่ระบบมาตรฐาน โดยภาครัฐควรจะหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า หรือ
ปลอดดอกเบ้ียเพื่อจูงใจ และช่วยเหลือเกษตรกรในระยะเบ้ืองตน้ ตามเป้าหมายของแผนจะตอ้งผ่าน
เกณฑม์าตรฐาน 100 %  ในปี 2565 

 
           3.2 ปัญหาโรคระบาด หรือโรคอุบติัใหม่ 
           ในปัจจุบนัโรคปากและเทา้เป่ือย (Food and Mount disease) ยงัพบการเกิดโรคกระจายใน
ทุกภูมิภาคเป็นประจ าทุกปีจนถึงปัจจุบนั ถึงแมว้า่จะมีการออกมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกนัมามาก
เพียงใด แต่ก็ยงัไม่สามารถก าจดัโรคให้หมดไปจากประเทศไทย รวมไปถึงโรคอุบติัใหม่ท่ีอาจแพร่
ระบาดและส่งผลกระทบกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในวงกวา้ง เน่ืองจากมีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เกิดโรค และการแพร่ระบาดของโรค เช่น สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ รูปแบบการเล้ียง การขนยา้ย
สัตว ์รวมถึงความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัโรค การควบคุมป้องกนัโรค และการบริหารจดัการ
เม่ือเกิดโรคระบาด 
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             3.3 ปัญหาดา้นการตลาด 
          1) ความตกลงการคา้เสรีประเทศไทยได้มีการเจรจา จดัท าความตกลงการคา้เสรีระดบั
ภูมิภาคท่ีจดัท าร่วมกบัอาเซียน และเร่ิมมีผลบงัคบัใช้อล้ว 6 ฉบบั ได้แก่ อาเซียน-ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ , อาเซียน-จีน , อาเซียน-ญ่ีปุ่น , อาเซียน-เกาหลี , อาเซียน-อินเดีย , อาเซียน-ฮ่องกง และอยู่
ระหว่าการเจรจา ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนทางเสรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RCEP) ส าหรับความตกลง
การคา้เสรีทวิภาคีของไทยท่ีเจรจา และมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ ไดแ้ก่ ไทย-ออสเตรเลีย , ไทย-นิวซีแลนด์ , 
ไทย-ญ่ีปุ่น , ไทย-ชิลี , ไทย-อินเดีย (early harvest 82 รายการ) และไทย-เปรู (72% ของรายการสินคา้) 
และอยูร่ะหวา่งการเจรจา ไดแ้ก่ ไทย-ตุรกี , ส่วนท่ียงัเตรียมการเจรจา ไดแ้ก่ ไทย-ฮ่องกง 

        2) การเปิดการคา้เสรี (FTA) กบัประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ส่งผลให้ประเทศ
ออสเตรเลีย ได้รับโควตาการน าเขา้นมผงเพิ่มข้ึน และภาษีน าเขา้นมผงและผลิตภณัฑ์นมลดลงตาม
ขอ้ตกลง มีผลกระทบต่อเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมโดยตรง เน่ืองจากประเทศคู่พนัธมิตรทั้งสองประเทศ  
ท่ีมีศกัยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์นม มีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการผลิตและเทคโนโลยี
การผลิต โดยเฉพาะนมผงซ่ึงมีราคาถูก จะน าไปสู่การทดแทนน ้ านมดิบในโรงงานแปรรูป จนเป็นเหตุ
ให้เกิดปัญหาการปฏิเสธรับซ้ือ และปัญหานมดิบลน้ตลาดเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมจ าเป็นตอ้งเลิกเล้ียงไป
ในท่ีสุด หากระบบบริหารจดัการน ้ านมดิบภายในประเทศอ่อนแอ ดงันั้นรัฐบาลตอ้งเร่งด าเนินการ
หาทางช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมอยา่งเร่งด่วน เพื่อพฒันขีดความสามารถในการเล้ียงโคนมและ
สร้างความเขม้แข็งขององค์กร การรณรงค์ให้ประชาชนผูบ้ริโภคไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการ
บริโภคนม โดยแสดงให้ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งน ้ านมโคแท ้100% และการน านมผง
มาละลายน ้ า     การน าเขา้นมผง/FTA ประเทศไทยน าเขา้นมผงและผลิตภณัฑ์นมต่าง ๆ ในแต่ละปีเป็น
จ านวนมาก นมผงขาดมนัเป็นผลิตภณัฑ์น าเขา้ท่ีส าคญั และยงัคงมสัดส่วนการน าเขา้สูงกวา่ผลิตภณัฑ์
นมน าเขา้อ่ืน ๆ โดยน าเขา้มากกวา่ประมาณ ร้อยละ 30 ของปริมาณนมและผลิตภณัฑน์มน าเขา้ทั้งหมด   
เพราะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดห้ลายอย่าง เช่น ผลิตภณัฑ์นมพร้อมด่ืม นมขน้ ขนมปัง โยเกิร์ต  
นมขน้หวานเป็นตน้ และตน้ทุนการน าเขา้ยงัต ่ากว่าการใช้น ้ านมดิบและบริหารจดัการง่ายกว่า ส่งผล
กระทบต่อปริมาณการรับซ้ือน ้านมดิบในประเทศ การคา้เสรีเตม็รูปแบบกบัประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนค ์
จะตอ้งถูกด าเนินการในปี 2568 

       3) การบริโภคน ้ านมภายในประเทศ  อตัราการบริโภคนมพร้อมด่ืมภายในประเทศไทย
ค่อนขา้งต ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก  โดยมีอตัราการบริโภคนมพร้อมด่ืม ในปี 2562 
เฉล่ียจ านวน 17.43 กิโลกรัม/คน/ปี  และในปี 2563 มีอตัราการบริโภคนมพร้อมด่ืมเฉล่ีย จ านวน 16.83 
กิโลกรัม/คน/ปี ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเร่งรณรงค์การบริโภคนมพร้อมด่ืมของประชาชนใน
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ประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ และเขา้ใจ ให้ทราบถึงคุณประโยชน์
ของการบริโภคน ้านมโค 100 % 

                3.4 ปัญหาการเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ
      ปี 2562 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66.55 ลา้นคน เป็นผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 

11.13 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.73 ของประชากรทั้งหมด โดยกรมกิจการผูสู้งอายุ ไดค้าดการณ์ว่า
ภายในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจะมี
ผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไป ประมาณ 15 ลา้นคน หรือเพิ่มข้ึนเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด กล่าวคือ  
จะมีผูสู้งอายุ 1 คน ในประชากรทุก ๆ 5 คน การเข้าสู่สังคมผสู้งอายุของประเทศไทย หน่วยงาน 
ECONOMIC  INTELLEGENCE  CENTER ธนาคารไทยพาณิชย ์ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูสู้งอายุ พบว่ามีความแตกต่างจากผูสู้งอายุในอดีตอย่างเห็นไดช้ดั ผลส ารวจกลบัพบวา่ ผูสู้งอายุไทย
ร้อยละ 60 มกัจะออกไปท ากิจกรรมนอกบา้นอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง และกิจกรรมหลกั 1 อนัดบั คือ 
การออกไปซ้ือของ ซ้ืออาหาร ซ้ือของใชใ้นชีวติประจ าวนั  รองลงมา คือ การออกไปพบปะสังสรรคก์บั
เพื่อนฝูง นอกจากน้ียงัมีพฤติกรรมใส่ใจ ดูแลสุขภาพเพิ่มมากข้ึน  ดังนั้ น จะเห็นได้ว่าในอนาคต
สังคมไทยสูงวยัมากข้ึน ความตอ้งการดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุจะเพิ่มสูงข้ึน  อนัเป็นผบมาจาก
วทิยาการทางการแพทยท่ี์มีความกา้วหนา้ทนัสมยั สามารถตรวจวินิจฉยั และบ าบดัรักษาโรคได ้สารพดั
โรค มีความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการปฏิบติัตนต่อโรคภยัไขเ้จ็บนานาชนิด รู้จกัการดูแลสุขภาพ ร่างกาย
ของตนเองดว้ยวิธีการบริโภคอาหารหรือการเลือกรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ต่อร่างกาน  ส่งผล
ให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย  การได้รับอาหารบริโภคท่ีถูกตอ้งเหมาะสม จึงเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง
ส าหรับผูสู้งอายุ เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีการ
เปล่ียนแปงดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้ชีถีชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของคนไทยเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย เช่น การไม่บริโภคอาหารเชา้ และการนิยมด่ืม
เคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึน  ซ่ึงผลกระทบโดยตรงต่อภาวะโภชนาการของประชาชน อาจก่อให้เกิดภาวุทุพ
โภชนาการในกลุ่มคนวยัต่าง ๆ ท่ีไม่เพียงแต่เป็นโรคขาดสารอาหารเท่านั้น แต่อาจมีภาวะโภชนาการ
เกินร่วมดว้ย  การเปล่ียนแปลงและผลกระทบดงักล่าวนั้น จ  าเป็นตอ้งมีขอ้มูลโภชนาการท่ีเป็นปัจจุบนั
มากท่ีสุด เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการ 
ตลอดจนใชใ้นการควบคุมและก ากบังานดา้นโภชนาการของประเทศไทย 
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             3.5 ปัญหาการเกิดโรคติดเช้ือไวรัฐโคโรนา 2019 (COVID -19) 
       ธนาคารแห่งประเทศไทยได้วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563  

หดตวัจากช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุปสงค์
ทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะภาคการทิองเท่ียวท่ีหดตวัสูง  ดา้นการส่งออกสินคา้ท่ีไม่รวม
ทองค าหดตวัต่อเน่ือง เคร่ืองช้ีการบริโภคภาคเอกชนแผว่งตามรายไดแ้ละความเช่ือมัน่ท่ีปรับลดลงมาก  
โดยมีเพียงการใชจ่้ายในหมวดสินคา้จ าเป็นท่ียงัขยายตวัได ้ รายไดเ้กษตรกรหดตวัจากระยะเดียวกนักบั
ปีก่อน  ตามปริมาณผลผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ ดา้นการผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตวัสูงสุด
นบัตั้งแต่ช่วงเกิดอุทกภยั ปี 2554 ตามอุปสงคท์ั้งในและต่างประเทศอ่อนแอ  ส าหรับภาคบริการหดตวั
แรงข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาคการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นผลจากมาตรการควบคุมโรคของหลาย
ประเทศรวมถึงประเทศไทย  ดงันั้น การจะแกไ้ขใหเ้ศรษฐกิจไทยกลบัมาขยายตวัท่ีระดบัศกัยภาพไดอี้ก
คร้ัง คงไม่สามารถพึ่งพาการกระตุน้ผ่านมาตรการการคลังระยะสั้ นหรือการใช้นโยบายการเงินท่ีมี
ประสิทธิผลจ ากดั ในการรักษาโรคท่ีมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างจ าเป็นตอ้งไดรั้บยาท่ีถูกโรคหรือการ
ผ่าตดัเศรษฐกิจไทย โดยตอ้งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพิอยกระดับความสามารถในการ
แข่งขนัใหพ้ร้อมออกวิง่ในสนามอยา่งแขง็แรง ยามเม่ือเศรษฐกิจโลกกลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ัง 

        ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) หดตัวร้อยละ 4.8 เม่ือเทียบกับไตรมาส 1  
ของปี 2562 โดยสาขาพืช สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร หดตวัลง ขณะท่ีสาขาปศุสัตว์
ขยายตวั ร้อยละ 3.8 เป็นผลจากปริมาณความตอ้งการบริโภคทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน ท าให้
เกษตรกรขยายการผลิต  ประกอบกับประเทศไทยมีการเฝ้าระวงั ควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด   
ตลาดต่างประเทศ มีความเช่ือมัน่ โดยปริมาณน ้ านมดิบเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการบริหารจดัการฟาร์มท่ีดี 
และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ด้านอุตสาหกรรมโคนม ทางสมาคม
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์อาหารนมไทย รายงานวา่ สาขาปศุสัตวข์ยายตวั ร้อยละ 3.8 เป็นผลจากปริมาณ
ความตอ้งการบริโภคทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน ท าให้เกษตรกรขยายการผลิต ประกอบกบั
ประเทศไทยมีการเฝ้าระวงั ควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด  ตลาดต่างประเทศ มีความเช่ือมั่น  
โดยปริมาณน ้านมดิบเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการบริหารจดัการฟาร์มท่ีดี และมีการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต   แต่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 อุตสาหกรรมนมได้รับผลกระทบ 
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในช่องทางการจ าหน่ายท่ีงในและส่งออก  รวมทั้งจ  านวนนกัท่องเท่ียวลดลง ท าให้มี
การปิดร้านคา้และโรงแรม คาดวา่ยอดการจ าหน่ายลดลงในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 และจะค่อยๆดีข้ึน
ในคร่ึงปีหลงั นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบอยา่งมากกบัภาคเกษตรกรและองคก์รโคนม เน่ืองจากผูบ้ริโภค
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ชะลอการใชจ่้ายในการด ารงชีวิตประจ าวนั  ท าให้มีการชะลอการรับซ้ือผลผลิตของผูป้ระกอบการนม  
ส่งผลใหป้ริมาณผลผลิตน ้านมโคออกมามากจนเกินความตอ้งการบริโภค ซ่ึงหน่วยงานเก่ียวขอ้ง จะตอ้ง
เร่งด าเนินการหามาตรการแกไ้ขทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 

             3.6  ปัญหาดา้นเกษตรกร/องคก์ารโคนม 
             1)  เกษตรกรเลิกเล้ียงโคนม 
                 การเล้ียงโคนมในปัจจุบนั  ก าลงัประสบปัญหาหลายดา้น ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน 
ขาดแคลนแรงาน และอาหารสัตวมี์ราคาสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน  
รวมทั้งปัญหาการขาดทายาทสืยทอดเล้ียงโคนม  เน่ืองจากคนรุ่นใหม่เห็นว่า อาชีพการเล้ียงโคนมเป็น
อาชีพท่ีเหน่ือย เกาตรกรจ านวนมากจึงเลิกเล้ียงโคนม 
             2) ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหก้ารเล้ียงโคนมไม่ประสบผลส าเร็จ 

    (1) การจดัการฝงูโคนม และขนาดของฝงูโคนมไม่เหมาะสม 
    (2) โรคและโรคระบาด 
    (3) ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ เช่น น ้าท่วมหรือภาวะภยัแลง้ มีผลกระทบท าใหผ้ลผลิต  
          พืชอาหารสัตวไ์ดรั้บความเสียหาย และขาดแคลน ส่งผลใหร้าคาอาหารส าเร็จรูป  
          ปรับตวัสูงข้ึน 
     (4) เกษตรกรขาดความอดทนในการเล้ียง และขาดความรู้ในการแกไ้ขปัญหา 
     (5) ปัจจยัการผลิตมีราคาสูงข้ึน ค่าใชจ่้ายดา้นอาหารโคนมราคาสูงข้ึน และขาดแคลน 

                  อาหารหยาบคุณภาพดี รวมทั้งประสิทธิภาพการจดัการฟาร์มโคนม ไดแ้ก่ ศกัยภาพ       
                  การผลิตน ้านมและการจดัการระบบสืบพนัธ์ุต ่ากวา่มาตรฐาน 

      (6) ปัญหาแรงงาน เน่ืองจากขาดแคลนแรงงาน และขาดแผนรองรับกรณีไม่มีแรงงาน 
      (7) ขาดแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการฟาร์ม 

       3) องค์กรโคนมขาดความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
สหกรณ์โคนมมีหน้าท่ีด าเนินธุรกิจท่ีช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพ เช่น  การส่งเสริมอาชีพ 
ดา้นการจดัหาอาหารหรืออุปกรณ์  บริการสมาชิกในราคายุติธรรม เพื่อลดตน้ทุนในการผลิต และดา้น
การรวบรวมผลผลิตของสมาชิก หรือเป็นผูด้  าเนินการในการจดัหาตลาดให้กบัสมาชิก โดยท าหน้าท่ี 
รวยรวมน ้านมดิบ จ าหน่ายให้โรงงานแปรรูป ยงัขาดควาเขม้แข็งในการประกอบธุรกิจโคนมตลอดห่วง
โซ่อุปทาน 
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     โดยสรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมโคนม โลกในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมโคนมหลายประการ คือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของนิเวศและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาอุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึน  
การขาดแคลนน ้ าเพื่อการเกษตร  การแข่งขนัระหว่างพืชพลงังานกบัพืชอาหาร รวมทั้งการลดลงของ
พื้นท่ีเพาะปลูก เน่ืองจากการพฒันาเขา้สู่ความเป็นสังคมเมืองอยา่งรวดเร็ว และการเขา้ถือครองท่ีดินของ
กลุ่มประเทศผูน้ าเขา้อาหาร ท่ีตอ้งการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงทางอาหารด้วยมุ่งไปใช้ท่ีดินใน
ประเทศอ่ืน ๆ เพื่อผลิตอาหารส่งกลบัประเทศตนหรือส่งออกไปยงัประเทศอ่ื ๆ ก่อใหเ้กิดปัจจยัดา้นการ
กีดกนัทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี เช่น ส่ิงแวดลอ้ม  มาตรการสุขอนามยัพืช (SPS) การทุ่มตลาดและการ
อุดหนุน  แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นโอกาส คือ ความตอ้งการอาหารสูงข้ึน เน่ืองจาก
การเพิ่มข้ึนประชากร  การเพิ่มข้ึนของสัดส่วนชนชั้นกลาง และอิทธิพลวฒันธรรมบริโภคนิยมจาก
ตะวนัตก ส่งผลใหค้วามตอ้งการบริโภคน ้านมของประเทศต่าง ๆ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ท าใหจ้  านวนโคนม
ผลผลิตน ้านมดิบ และการผลิตนมผงขาดมนัเนยในประเทศผูผ้ลิตท่ีส าคญัของโลกมีอตัราเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
        ส าหรับประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาจากสภาพภูมิอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพิ่ม
ศกัยภาพการผลิตน ้ านมให้ไดน้ ้ านมตามาตรฐานสายพนัธ์ุ  และปัญหาดา้นสุขภาพสัตว ์ทั้งในเร่ืองการ
ระบาดของโรคปากและเทา้เป่ือย รวมทั้งโรคเตา้นมอกัเสบ  และโรคอุบติัใหม่ ทั้งในสัตว ์และในคน  
นอกจากน้ี ยงัคงความทา้ทายท่ีกระทบต่ออุตสาหกรรมโคนม ไดแ้ก่ การขาดผูสื้บทอดอาชีพการเล้ียงโคนม 
ขาดมาตรการรองรับภาวะความเส่ียงจากการเล้ียงโคนม  สหกรณ์ขาดความเขม้แข็งในการประกอบ
ธุรกิจโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทาน  รวมทั้งขีดความสามารถในการแข่งขนัหลงัจากการเปิดการคา้เสรีเต็ม
รูปแบบแลว้ 

 
         4.4. สถานภาพการผลติโคนมและน า้นมดิบของโลก 

         จากสถิติข้อมูลจ านวนโคนมท่ีเล้ียงในประเทศต่างๆ ทัว่โลกโดยองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO; 2013) ระบุวา่ ในปี พ.ศ.2554 มีจ านวนโคนมท่ีเล้ียงในทุกประเทศ
ทัว่โลกจ านวนรวม 260.04 ลา้นตวั โดยทวปีเอเชียเป็นทวปีมีการเล้ียงโคนมมากท่ีสุดเป็นจ านวน 103.24 ลา้นตวั 
หรือคิดเป็นร้อยละ 39.7 ของจ านวนโคนมท่ีเล้ียงกนัทัว่โลก รองลงมาคือ ทวีปยุโรป แอฟริกา อเมริกา 
และโอเชียเนีย ตามล าดบั  
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แผนภาพท่ี 4 จ  านวนโคนมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ปี พ.ศ. 2563) 

 
ท่ีมา : ฐานขอ้มูล FAOSTAT, องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO; 2020) 

 
      จ  านวนโคนม ผลผลิตน ้ านมดิบ และอตัราการให้น ้ านมดิบของประเทศท่ีส าคญัของโลก

ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 พบวา่ จ  านวนโคนมของโลกเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.07 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2563 
จ านวนโคนมท่ีเล้ียงในทุกประเทศมีจ านวนรวม 260.04 ลา้นตวั ลดลงจากจ านวน  261.52 ลา้นตวั ในปี 
พ.ศ.2562 หรือลดลง ร้อยละ 0.56 โดยประเทศท่ีมีการเล้ียงโคนมมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศอินเดียมี
โคนมจ านวน 44.90 ลา้นตวั รองลงมา ไดแ้ก่ บราซิล สหภาพยุโรป และจีน มีโคนมจ านวน23.23 ลา้น
ตวั 23.17 ลา้นตวั และ 12.30 ลา้นตวั ตามล าดบั ในขณะท่ีไทยเล้ียงโคนมจ านวน0.29 ลา้นตวั หรือคิด
เป็นเพียงร้อยละ 0.11 ของจ านวนโคนมท่ีเล้ียงกนัทัว่โลก ขณะท่ีปริมาณผลผลิตน ้านมดิบทัว่โลกในช่วง
ปี พ.ศ. 2559-2563 เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.63 ต่อปี โดยในปี พ.ศ.2563 ผลผลิตน ้ านมดิบในทุกประเทศมี
จ านวนรวม 614.58 ล้านตนั เพิ่มข้ึนจาก 601.45 ล้านตนัในปี พ.ศ. 2562 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.18 
ประเทศท่ีมีผลผลิตน ้ านมดิบมากท่ีสุดในโลก คือ สหภาพยุโรปมีผลผลิตน ้ านมดิบถึง 149.70 ลา้นตนั 
หรือร้อยละ 24.36 ของผลผลิตน ้ านมดิบทัว่โลก รองลงมา ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และบราซิล 
โดยมีผลผลิตน ้ านมดิบจ านวน 89.02 ล้านตัน 57.40 ล้านตัน 36.93 ล้านตัน และ 32.01 ล้านตัน 
ตามล าดบั ส าหรับอตัราการให้น ้ านมดิบในประเทศต่างๆ ทัว่โลกนั้น พบว่าในปี พ.ศ. 2563 อิสราเอล
เป็นประเทศท่ีสามารถเล้ียงโคนมไดน้ ้านมในอตัราเฉล่ียต่อตวัสูงท่ีสุด คือ 11.39 ตนัต่อตวัต่อปี แต่ทวา่
เม่ือพิจารณาเฉพาะประเทศผูผ้ลิตส าคญัท่ีมีผลผลิตน ้านมดิบปริมาณสูงมากอีกทั้งสามารถเล้ียงโคนมได้
น ้านมในอตัราเฉล่ียต่อตวัสูงอีกดว้ย คือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยอตัราการใหน้ ้านมของแม่
โคเฉล่ีย 9.68 ตนัต่อตวัต่อปี และ 6.46 ตนัต่อตวัต่อปี ตามล าดบั 
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      เม่ือเปรียบเทียบสถานการณ์จ านวนโคนม ผลผลิตน ้ านมดิบ และอตัราการใหน้ ้ านมของแม่
โคของประเทศไทยกบัประเทศผูผ้ลิตน ้ านมดิบของโลก แผนภาพท่ี 6-2 ช้ีให้เห็นว่า ประเทศไทยมี
ผลผลิตน ้ านมดิบ 0.87 ล้านตนั หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.14 ของจ านวนผลผลิตน ้ านมดิบทัว่โลก 
ในขณะท่ีไทยมีอตัราการให้น ้ านมของแม่โค 3.04 ตนัต่อตวัต่อปี หรือประมาณ 9.97กิโลกรัมต่อตวัต่อ
วนั ซ่ึงเป็นอตัราการให้น ้ านมของแม่โคท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลกท่ีอยู่ท่ี 7.74 กิโลกรัมต่อตวัต่อปี  
โดยอตัราการให้น ้ านมดิบของแม่โคของประเทศไทยอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัประเทศจีน แต่ยงัต ่ากว่า
อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาค่อนขา้งมาก ซ่ึงจากสถิติของ FAO จะเห็นไดว้่าโคนมท่ีเล้ียงในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และอิสราเอลหน่ึงตวัมีประสิทธิภาพในการใหน้ ้ านมในอตัราเฉล่ียต่อตวัโดยเปรียบเทียบ
มากกวา่โคนมท่ีเล้ียงในประเทศไทยสูงถึง 4 เท่า 

 
              ตารางท่ี 5 จ านวนโคนม ผลผลิตน ้ านมดิบ และอตัราการใหน้ ้ านมดิบของประเทศท่ีส าคญัของโลก (ปี พ.ศ. 2559-2563) 

ประเทศ 
จ านวนโคนม (พันตัว) ผลผลิตน ้านมดิบ (พันตัน) อัตราการให้น ้านมของแม่โค (ตัน/ตัว/ปี) 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ทั่วโลก 249,218 251,825 259,786 261,519 260,043 576,0249 587,855 591,715 601,447 614,579 2.31 2.33 2.28 2.30 2.36 

สหภาพยโุรป 
สหรัฐอเมริกา 
อินเดีย 
จีน 
บราซิล 
รัสเซีย 
นิวซีแลนด ์
ปากีสถาน 
อาร์เจนตินา 
แมก็ซิโก 
ไทย 

24,491 
9,132 

39,729 
12,642 
21,122 
96,115 
4,167 
9,049 
2,200 
2,305 
243 

24,598 
9,205 

40,522 
12,388 
21,585 
8,928 
4,348 
9,390 
2,230 
2,341 
262 

24,056 
9,198 

41,461 
12,243 
22,435 
8,741 
4,607 
9,744 
2,300 
2,344 
280 

23,732 
9,124 

42,755 
12,410 
22,925 
8,351 
4,680 

10,112 
2,336 
2,375 
285 

23,167 
9,198 

44,900 
12,297 
23,229 
8,137 
4,816 

10,493 
2,336 
2,382 
285 

147,000 
84,189 
46,822 
35,574 
26,137 
31,915 
15,618 
11,130 
9,822 

10,346 
729 

148,450 
86,177 
49,810 
35,874 
28,440 
32,111 
15,217 
11,550 
10,320 
10,766 

786 

148,850 
85,680 
52,200 
35,510 
29,085 
32,326 
16,483 
11,985 
10,366 
10,549 
8941 

147,481 
87,474 
54,903 
36,036 
30,715 
31,585 
17,010 
12,437 
10,502 
10,677 

851 

149,701 
89,015 
57,400 
36,929 
32,096 
31,386 
17,894 
12,906 
11,208 
10,724 

865 

6.04 
9.22 
1.18 
2.81 
1.24 
3.50 
3.75 
1.23 
4.46 
4.49 
3.00 

6.04 
9.36 
1.23 
2.90 
1.32 
3.60 
3.50 
1.23 
4.63 
4.60 
3.00 

6.10 
9.34 
1.26 
2.90 
1.30 
3.70 
3.58 
1.23 
4.51 
4.50 
3.00 

6.21 
9.59 
1.28 
2.90 
1.34 
3.78 
3.63 
1.23 
4.50 
4.50 
2.99 

6.46 
9.698 
1.28 
3.00 
1.38 
3.86 
3.72 
1.23 
4.80 
4.50 
3.04 

ท่ีมา: ฐานขอ้มูล FAOSTAT, องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO; 2020) 

 
                       4.5. สถานภาพอุตสาหกรรมโคนมในอาเซียน  

    1. การผลิตโคนมในอาเซียน  
       จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO, 2020) พบว่า  

ปี พ.ศ. 2563   ผลผลิตน ้ านมดิบของอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 2 ของผลผลิตน ้ านมดิบของภูมิภาคเอเชีย
และหากพิจารณาจ านวนโคนม ผลผลิตน ้ านมดิบ และอตัราการให้น ้ านมดิบของประเทศ ประเทศ
สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ไม่นบัรวมสิงคโปร์ท่ีไม่มีการเล้ียงโคนม)  พบวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559-2563 
จ านวนโคนมของอาเซียนเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 5.51 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2563 จ านวนโคนมท่ีเล้ียงในทุก
ประเทศมีจ านวนรวม 3.93 ลา้นตวั เพิ่มข้ึนจาก 3.83 ลา้นตวั ในปี พ.ศ. 2562 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.57 
หากเปรียบเทียบจ านวนโคนมของประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า เมียนมาร์เป็นประเทศท่ีมีการเล้ียงโคนมมาก  
ท่ีสุดคือ มีโคนมมากถึง 2.60 ลา้นตวั คิดเป็นร้อยละ 66 ของจ านวนโคนมทั้งหมดในอาเซียนรองลงมา 
ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย 0.60 ลา้นตวั คิดเป็นร้อยละ 15.20 ของจ านวนโคนมทั้งหมดในอาเซียนและไทยเล้ียง



45 
 

โคนม 0.28 ล้านตวั คิดเป็นร้อยละ 7.26 ของจ านวนโคนมทั้งหมดในอาเซียน ขณะท่ีปริมาณผลผลิต
น ้านมดิบของอาเซียนในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 8 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2563 ผลผลิต
น ้านมดิบในทุกประเทศมีจ านวนรวม 3.55 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก 3.48 ลา้นตนัในปี พ.ศ. 2562 หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2 เมียนมาร์มีปริมาณน ้ านมดิบมากท่ีสุด ตามจ านวนโคนมท่ีมีการเล้ียงมากท่ีสุดในอาเซียน โดย
ผลผลิตน ้านมดิบของเมียนมาร์ คิดเป็นร้อยละ 36.65 ของปริมาณน ้ านมดิบทั้งหมดในอาเซียน รองลงมา
คือ ไทย และอินโดนีเซีย ตามล าดบั โดยปริมาณน ้ านมดิบในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 24.39 ของ
ปริมาณน ้านมดิบทั้งหมดในอาเซียน   

       ส าหรับอตัราการให้น ้ านมดิบในอาเซียน พบวา่ ประเทศไทยมีอตัราการให้น ้ านมดิบของ
โคนมสูงสุดคือ 3.04 ตนัต่อตวั ต่อปี รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ท่ีมีอตัราการให้
น ้านมดิบ 2.99 2.88 และ 1.55 ตนัต่อตวัต่อปี ตามล าดบั   อยา่งไรก็ดี จากการประชุมระดมความคิดเห็น
ร่วมกบัผูแ้ทนหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอ้คิดเห็นวา่ ขอ้มูลสถิติของ FAO ท่ีแสดงถึงจ านวนโคนม
และผลผิตน ้ านมดิบของเมียนมาร์น่าจะไม่สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง เน่ืองจากเมียนมาร์เป็น
ประเทศท่ีมีการเล้ียงโคนมนอ้ยมากในกลุ่มประเทศอาเซียน อยา่งไรก็ดี อตัราการให้น ้านมดิบของแม่โค
ของเมียนมาร์ยงัถือวา่อยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่ กิจการโคนมในเมียนมาร์ถือไดว้า่ยงัขาดการพฒันา
ทั้งในดา้นพนัธ์ุโคนมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุพื้นเมืองและระบบการเล้ียง 

 
                  4.6. ตลาดโคนม นม และผลติภัณฑ์นมในอาเซียน  

           การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community) ในปี 
พ.ศ. 2558 ท าให้อาเซียนมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อยา่งเสรี ส่งผลให้ภาค
ส่วนต่างๆ จะตอ้งพร้อมรับการเปิดเสรี โดยเกษตรกรโคนมและผูป้ระกอบการ ตอ้งมีความต่ืนตวัใน
เร่ืองการกา้วเขา้สู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  เพิ่มมากข้ึน และตอ้งพร้อมรับการแข่งขนัท่ีมีแนวโนม้ 
ทวีความรุนแรงสูงข้ึน เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขนัและเตรียมขยายโอกาสทางการตลาดในภูมิภาค
อาเซียน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อเกษตรกรโคนมของไทยและอุตสาหกรรมนมของไทยในระยะยาว ธุรกิจฟาร์ม
โคนมของไทยสามารถขยายตัวเพื่อรองรับ  AEC เน่ืองจากฟาร์มโคนมเป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรม
การเกษตรท่ีไทยมีความไดเ้ปรียบในดา้นการผลิต ดว้ยปริมาณน ้านมดิบท่ีมีคุณภาพและสามารถผลิตได้
สูงถึงกว่า 1 ลา้นตนัต่อปี อนัเป็นผลมาจากการพฒันาฟาร์มโคนม อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการพฒันา
สายพนัธ์ุโคนมท่ีให้น ้านมสูงและการจดัการฟาร์มท่ีไดม้าตรฐาน ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัไทยยงัคงเป็นผูน้ า
ในตลาดผลิตภณัฑ์นมดว้ยปริมาณการผลิตท่ีสูงกวา่ประเทศอ่ืนในอาเซียน ขณะเดียวกนัประเทศไทยไม่
ควรประมาทประเทศเวยีดนาม เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีการพฒันาดา้นการเกษตรท่ีเร็วมากและท่ีส าคญั
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คือมีตน้ทุนต ่า และเวยีดนามยงัมีการน าเขา้โคนมจ านวนมากจากประเทศไทยพร้อมทั้งน าเขา้เทคโนโลยี
การเล้ียงโคนมจากประเทศอิสราเอล ออสเตรเลีย และเยอรมนั และมีแผนน าเขา้โคนมจากต่างประเทศ
อีกจ านวนมาก ปัจจุบนัโคนมของเวียดนามให้ผลผลิตเฉล่ียต่อวนัต่อตวัเพิ่มข้ึน และอีกประเทศท่ีน่า  
จบัตามองคือ ประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงมีการเล้ียงโคนมมาเป็นเวลานาน แมว้า่ขณะน้ีเทคโนโลยีการเล้ียงโคนม
จะยงัไม่กา้วหนา้แต่มีสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการเล้ียงโคนม (เช่นเดียวกบัภาคเหนือของไทย) 
และนกัลงทุนจากต่างประเทศยงัไดใ้ห้ความสนใจท่ีจะเขา้ไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์มากข้ึนอีกดว้ย 
ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย การเล้ียงโคนมจะเล้ียงเพื่อบริโภคภายในประเทศ เน่ืองจากน ้ านม
ดิบท่ีได้ในแต่ละปีมีจ านวนไม่มากนัก และยงัไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ โดยทั้งสอง
ประเทศยงัมีการน าเขา้ผลิตภณัฑ์นมต่างๆ จากต่างประเทศ เพื่อบริโภคภายในประเทศอีกดว้ย อยา่งไรก็
ตาม ในอนาคตการแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ีจะรุนแรงมากข้ึน แมว้่าการรวมเป็น ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเ ซียนอาจจะท าให้ เกษตรกรฟาร์มโคนมของไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน   
แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่การส่งออกนมเพื่อการแปรรูป การจ าหน่ายน ้ าเช้ือ 
และพนัธ์ุววัคุณภาพสูงไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน  โดยอาศยัเทคโนโลยีและการจดัการฟาร์มอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพฒันาจดัการฟาร์มโคนมท่ีได้มาตรฐานอย่างแพร่หลาย แม้ใน
ภาพรวมธุรกิจฟาร์มโคนมไทยอาจมีโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจไดม้ากข้ึนภายใต ้AEC ภายใตข้อ้ตกลงเขต
การคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ท่ีก าหนดให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนตอ้ง
ปรับลดอตัราภาษีน าเขา้นมและผลิตภณัฑน์มลงเหลือร้อยละ 0 ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ยกเวน้ใน
ประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพูชา ลาว เวียดนาม และเมียนมาร์ ท่ีจะค่อยๆ ทยอยปรับลด
อตัราภาษีน าเขา้นม และผลิตภณัฑ์นม จากการปรับลดอตัราภาษีตามขอ้ตกลงดงักล่าว อาจน าไปสู่การ
ลกัลอบน าเขา้นมผงท่ีไม่ไดคุ้ณภาพจากประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่ากว่าย่อมจะส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนมและผลิตภณัฑ์นมของไทย ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวท าให้การผลิตนมของ
ประเทศมีการแข่งขนัในตลาดการคา้โลกสูง โดยเฉพาะนิวซีแลนด์และออสเตรเลียซ่ึงเป็นประเทศคู่คา้
ส าคญัของไทย  และเป็นผูส่้งออกนมผงขาดมันเนยสูงท่ีสุด และเม่ือไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 วตัถุดิบหรือน ้ านมดิบของประเทศในแถบอาเซียนจะไหลเขา้สู่ประเทศไทย 
หรือ ผลิตภัณฑ์นมต่างๆ ซ่ึงมีต้นทุนถูกกว่าของไทยจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทย
ได ้ตลาดส่งออกนมและผลิตภณัฑ์นมของไทยส่วนใหญ่เป็นประเทศในแถบอาเซียน ประเทศท่ีมีการ
น าเข้านมและผลิตภณัฑ์นมของไทยมากท่ีสุดคือ ประเทศฟิลิปปินส์  ลาว สิงคโปร์ เมียนมาร์ และ
ประเทศกมัพูชา ตามล าดับ (แผนภาพท่ี 6-6) ซ่ึงภาษีตามกรอบ AFTA ช่วยให้ผูป้ระกอบการไทยมี
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โอกาสในการขยายการส่งออกไปยงัอาเซียนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนมพร้อมด่ืมท่ีใช้น ้ านมดิบใน
ประเทศเป็นวตัถุดิบ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาภาวะน ้านมดิบในประเทศลน้ตลาดดว้ย ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโคนม ในประเทศเพื่อรองรับการเปิด AEC กล่าวคือ 
เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรผูป้ระกอบการตอ้งเขา้สู่มาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตนมและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐาน รวมถึงผูป้ระกอบการไทยเองควรมีการท าวิจยัและพฒันาท่ีมีความเขม้ขน้มาก
ยิ่งข้ึน นอกจากการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ กรมปศุสัตว ์ซ่ึง
เป็นหน่วยงานภาครัฐก็ไดใ้ห้ความส าคญักบัการเปิด AEC เช่นกนั โดยได้ด าเนินการจดัท ามาตรฐาน
ฟาร์ม มาตรฐานน ้ านมดิบ มาตรฐานการรับซ้ือน ้ านมดิบ รวมถึงมาตรฐานศูนยร์วมนม และการจดัท า
มาตรฐานฟาร์มปลอดโรค เพื่อให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ  และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าให้อุตสาหกรรมนมของไทยแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป  

 
                       4.7. สถานภาพการผลติและการตลาดของอุตสาหกรรมโคนมไทยในปัจจุบัน 

     สถานภาพการผลิตและการตลาดอุตสาหกรรมโคนมของไทยในปัจจุบนั เป็นขอ้มูลท่ีส าคญั
ในการน าไปใชใ้นการวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขนั และขอ้เสนอแนะทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรม
โคนมไทยภายใตส้ถานภาพในปัจจุบนั  โดยเนน้ภาพรวมของโครงสร้างอุตสาหกรรม โครงสร้างการ
ผลิต และโครงสร้างการตลาดอุตสาหกรรมโคนมของไทย ดงัน้ี 

                  1.โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย 
        1) อุตสาหกรรมต้นน ้ า ได้แก่ เกษตรกรโคนม ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัใน การผลิต

น ้านมดิบ ซ่ึงมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ กระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งน้ี
เกษตรกรโคนมเกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมในทอ้งถ่ิน โดยเกษตรกรโคนมจะน าน ้านมดิบท่ี
รีดไดไ้ปจ าหน่ายยงัสหกรณ์ทุกวนัในช่วงเชา้และช่วงเยน็ ในกรณีท่ีเป็นเกษตรกรรโคนมรายใหญ่หรือมี
การรวมกนัของเกษตรกรโคนมรายใหญ่ 5 - 6 ราย อาจรวมตวักนัซ้ือเคร่ืองมือเก็บน ้ านมท่ีสามารถคง
คุณภาพน ้ านมไวไ้ด ้และน าไปจ าหน่ายให้กบัศูนยร์วบรวมนมในปริมาณมาก ซ่ึงอาจเป็นการจ าหน่าย
ทุก 3 วนั 5 วนั หรือรายสัปดาห์ ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนการขนส่งน ้ านมดิบของเกษตรกรโคนมได้มาก
พอสมควร 
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     2) อุตสาหกรรมกลางน ้ า ประกอบดว้ย ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ (milk collecting center) ทั้ง
ในรูปแบบสหกรณ์โคนมและศูนยร์วบรวมนมเอกชน โดยสหกรณ์โคนมแต่ละแห่งจะเป็นแหล่งรับซ้ือ
น ้านมดิบจากเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก มีอุปกรณ์และภาชนะส าหรับเก็บรักษา คุณภาพของน ้านมดิบ และ
มีระบบควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพของน ้ านมดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนน าส่งโรงงานแปรรูป
ผลิตภณัฑ์นมต่อไป ในขณะท่ีศูนยร์วบรวมนมเอกชนมกัรับซ้ือน ้ านมดิบจากทั้งเกษตรกรโดยตรงและ
สหกรณ์โคนม ทั้งน้ีศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบทุกแห่งจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตกลุ่มสารสนเทศและขอ้มูล
สถิติ ศูนยส์ารสนเทศ กรมปศุสัตว ์(2556)ประกอบการศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบจากกรมปศุสัตว ์ศูนย์
รวบรวมน ้ านมดิบจะส่งน ้ านมดิบท่ีรวบรวมไดไ้ปยงัโรงานแปรรูปนมและผลิตภณัฑ์นมเพื่อน าไปผลิต
และแปรรูปเป็นนมพร้อมด่ืม หรือผลิตภณัฑ์นมในรูปแบบต่างๆ ต่อไป ปัจจุบนัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ
บางแห่งนอกจากจะรวบรวมน ้ านมดิบจากเกษตรกรหรือสหกรณ์ส่งไปยงัโรงงานแปรรูปแลว้ยงัผลิตนม
พร้อมด่ืมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชยโ์ดยตรงด้วยเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม ปริมาณน ้ านมดิบท่ีผลิตได้
ภายในประเทศมกัถูกจดัสรรไปใช้ส าหรับโครงการนมโรงเรียนก่อน เน่ืองจากตลาดนมโรงเรียน
จ าเป็นตอ้งใชน้ ้านมดิบท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศเท่านั้น ปริมาณน ้ านมดิบท่ีเหลือมกัถูกจดัสรรไปแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑ์นมต่างๆ ซ่ึงมกัมีปริมาณไม่เพียงพอ โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์นมจึงน านมผงมาใช้
ประโยชน์ทดแทนน ้านมดิบ เพื่อใหมี้วตัถุดิบเพียงพอต่อการแปรรูปผลิตภณัฑน์มในรูปแบบต่าง  ๆออกสู่ตลาด 

 

     3.อุตสาหกรรมปลายน ้ า เป็นการน านมและผลิตภณัฑ์นมท่ีแปรรูปแล้วออกสู่ตลาดเพื่อ
จ าหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคในตลาดนมพร้อมด่ืม ประกอบด้วยตลาดนมพาณิชยแ์ละตลาดนมโรงเรียน  
ซ่ึงทั้งสองตลาดถือเป็นแหล่งรองรับปริมาณน ้ านมดิบท่ีส าคญัของประเทศไทย นอกจากน้ี ยงัมีการ
จ าหน่ายนมและผลิตภณัฑน์มไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรงอีกดว้ย 
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แผนภาพท่ี 5   ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโคนมไทย 
ตน้น ้า  กลางน ้า  ปลายน ้า 

 

     
   ตลาดนม 

พาณิชย ์
 

ผูบ้ริโภค 

  

ศูนย์ 
รวบรวม 
น า้นม
ดบิ 

   ตลาดนม    
       ตลาดนมโรงเรียน  

เกษตรกร 
(ฟาร์มโคนม) 

  

แปรรูป 
โพงาน 

ผลิตภณัฑ ์
นม 

 

 

 

  

     ตลาดอ่ืนๆ    
          
    น าเขา้นมผง       

 
 
                    2. การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม 

       ในปี พ.ศ. 2542 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระกาศเร่ืองมาตรฐาน  ฟาร์มโคนมและ
การผลิตน ้ านมดิบของประเทศไทย ตามพนัธกรณีขององคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: 
WTO) เพื่อก าหนดมาตรฐานให้ฟาร์มโคนมท่ีไดรั้บการรับรองวา่เป็นฟาร์ม โคนมท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับดา้นฟาร์ม การจดัการฟาร์ม สุขภาพโคนม การเก็บรักษาน ้ านม ดิบ และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อให้ไดน้ ้ านมท่ีถูกสุขลกัษณะและเหมาะสมส าหรับผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2564 มีฟาร์มโคนมท่ี
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จ านวน 6,773 ฟาร์ม จากจ านวนฟาร์มโคนมทั้งส้ิน 24,252 ฟาร์ม คิด
เป็นเพียงร้อยละ 27.0   ของจ านวนฟาร์มโคนม ทัว่ประเทศ จึงอาจกล่าวไดว้า่ ฟาร์มโคนมทัว่ประเทศท่ี
ไดรั้บการรับรอง มาตรฐานฟาร์มฯ ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีจ านวนน้อยมาก 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่มีความพร้อมหรือประสงค์ท่ีจะยื่นขอรับการรับรอง 
มาตรฐานฟาร์ม ประกอบกบัเกษตรกรเหล่าน้ีอาจมีการก่อสร้างฟาร์มข้ึนมาก่อนท่ีจะมีประกาศ เร่ือง
มาตรฐานฟาร์มฯ มาบังคับใช้ จึงท าให้คุณสมบัติบางประการของฟาร์ม เช่น ท่ีตั้ งของฟาร์มท่ี   
ไม่สอดคลอ้งกบัประกาศมาตรฐานฟาร์ม เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 6 จ านวนโคนมและเกษตรกรโคนมในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จังหวดั จ านวนโคนม (ตวั) จ านวนเกษตรกร (ครัวเรือน/ฟาร์ม) 

โคนม ทั้งหมด 
โคนมสาว 

 (1ปี-ตั้งท้องแรก) 
เกษตรกรทั้งหมด 
(ครัวเรือน/ฟาร์ม) 

จ านวนฟาร์มมาตรฐาน 

รวมทั้งประเทศ 794,107 178,329 24,252 6,773 

รายภาค     
ภาคกลาง 494,764 103,097 14,903 3,499 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 196,560 51,504 4,84 1,643 

ภาคเหนือ 96,894 20,825 1,740 1,534 
ภาคใต ้ 5,889 2,903 133 94 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์ณ วนัท่ี26 กนัยายน 256 

 

           3. ผลผลิตน ้านมและผลิตภณัฑน์ม 
                        1) วงจรผลผลิตน ้านมดิบของเกษตรกรโคนมไทย 

         การเล้ียงโคนมจนถึงให้ผลผลิตน ้ านม  วงจรเร่ิมตน้จากลูกโดนม (เพศเมีย) ท่ีเติบโตเป็น
โคสาวและเร่ิมเข้ารอบการเป็นสัดจนกระทัง่อายุ 13-15 เดือน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีร่างกายมีความสมบูรณ์
แขง็แรงและสามารถผสมเทียมได ้เม่ือผสม เทียมติดแม่โคจะใชร้ะยะเวลาอุม้ทอ้งประมาณ 285 วนั หรือ 
9 เดือน ภายหลังจากคลอด แม่โค รีดนมให้น ้ านมได้รวมประมาณ 305 วนัต่อรอบการให้น ้ านม 
(Lactation) โดยทัว่ไป แม่โครีดนมจะ เร่ิมเป็นสัดหรือพร้อมผสมเทียมรอบใหม่ภายใน 45 - 90 วนัหลงั
คลอด ซ่ึงในช่วงเวลาของการตั้ง ทอ้งคร้ังใหม่น้ี แม่โตสามารถให้ผลผลิตน ้ านมไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดย
การให้น ้ านมจะเพิ่มข้ึนหลงั คลอดจนกระทัง่ให้ปริมาณน ้ านมได้สูงสุดในช่วงประมาณ 2 เดือนแรก
ภายหลงัคลอด จากนั้น ปริมาณน ้ านมจะค่อยๆ ลดลงจนกระทัง่เขา้สู่ช่วงระยะการพกัทอ้งหรือพกัรีด
น ้ านม (ช่วงโคดราย) เพื่อพกัเตา้นมให้ไดรั้บการฟ้ืนฟูในช่วง 2 เดือนก่อนการคลอดคร้ังใหม่ และเม่ือ
คลอดลูกโดคร้ัง ใหม่ก็จะยอ้นกลบัเขา้สู่วงรอบระยะการให้น ้ านมรอบถดัไป โดยปริมาณการให้น ้ านม
ของแม่โค แต่ละตวัจะข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์แข็งแรงของแม่โค ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้แม่โค 1 ตวั จะมีรอบ
ระยะ การให้น ้ านมต่อตวัไดป้ระมาณ 4-6 รอบ ก่อนจะถูกจ าหน่ายเป็นโคคดัทิ้ง และหากลูกโคท่ีเกิด 
ใหม่เป็นเพศผูส่้วนใหญ่เกษตรกรจะจ าหน่ายออกไป เน่ืองจากหากเล้ียงไวจ้ะเป็นการเพิ่มตน้ทุนของ
เกษตรกร 
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แผนภาพท่ี 6  วงจรผลผลิตน ้านมดิบของเกษตรกรโคนมไทย 

 

 

 

 

 

 

  
ท่ีมา: คณะผูศึ้กษา  ปรับปรุงจากสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2563) 

 

                  2) ผลผลิตน ้านมดิบ  
     ขอ้มูลจากศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรในปี พ.ศ. 2564 พบว่า 

มี ปริมาณการผลิตน ้ านมดิบ 1,064,270 ตนั เพิ่มข้ึนจาก 786,186 ตนั ในปี พ.ศ. 2563 ด้วยอตัราการ
ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 7.86 ต่อปี ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนตามจ านวนโคนมและอตัราการให้นมของแม่โคท่ี
สูงข้ึน กล่าวคือ จ านวนโคนมทั้งหมด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด 806,441 ตวั เพิ่มข้ึนจาก 
707,236 ตวั เม่ือปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย ร้อยละ 14.02 ต่อปี โดยจ าแนกเป็นลูกโค
จ านวน 103.740 ตวั โคสาว/โคทอ้งจ านวน 167,383 ตวั และแม่โคจ านวน 295,634 ตวั ขณะท่ีอตัราการ
ให้นมของแม่โคเพิ่มข้ึนจาก 11.20 กิโลกรัมต่อตวั ต่อวนั ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 12.54 กิโลกรัมต่อตวัต่อ
วนั ในปี พ.ศ. 2564 จะเห็นไดว้่า จ  านวน โคนมและอตัราการให้นมของแม่โคในประเทศไทยมีอตัรา
การเติบโตเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2564  
จะมีจ านวนโคนมเพศเมีย เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2563 ประมาณร้อยละ 14 

 
 
 
 
 
 
 

 

จ ำหน่ำยลกูโค 

ลกูโคเกิดใหม ่ ผสมเทียมตืด คลอลกู 

ผสมเทียมตดิ 

โคดรำย 

ระยะพกัทอ้ง 
(ไมใ่หน้ ำ้นม) 2 เดือน 

แมโ่ค 

ระยะใหน้ ำ้นม 45-90 วนั 

เริม่เป็นสดัและพรอ้มผสมพนัธุใ์หม ่

ตัง้ทอ้ง 9 ดือน 

ตวัเมียใชเ้วลำโต 

13-15 เดือน 

ลกูโค 

 

ตวัผู ้

ระยะให้นม 
7 เดือน 

โคนม 1 ตวั ตั้งทอ้ง

ได ้4 คร้ัง 
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ตารางท่ี 7 จ านวนโคนมเพศเมีย และผลผลิตน ้านมดิบของประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2559-2564 
จ านวนโคนมเพศเมีย
และผลผลติน ้านมดบิ 

ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนโคนมเพศเมีย ณ 
วนัที่ 1 มกราคม (ตัว) 

490,938 492,560 523,770 554,468 707236 806,441 

-  ลูกโค 95,795 95,298 117,993 124,620 127,498 130,857 
- โคสาว/โคทอ้ง 104,460 103,975 104,706 98,228 151,278 148,670 

- แม่โค 290,683 293,287 301,071 311,524 320,613 306,398 
ผลผลิตน ้านมดบั (ตนั) 786,186 840,691 911,391 984,960 1,064,270 1,125,200 
อตัราการให้น ้านมของ
แม่โค (กโิลกรัม/ตัว/วนั) 

11.20 12.32 12.14 12.22 12.54       12.84 

ท่ีมา: ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร / ขอ้มูลโคนมและน ้ านมดิบ รวบรวมจาก สหกรณ์โค    

          นม อ.ส.ค.   ศูนยเ์อกชน และสถาบนัการศึกษา  

 

             3) ตน้ทุนการผลิตน ้านมดิบ  
      จากการประมาณการต้นทุนการผลิตน ้ านมดิบเฉล่ียของประเทศไทย โดยส านักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร พบวา่ ในปี พ.ศ. 2564 ตน้ทุนการผลิตน ้านมดิบของไทยคิดเป็นประมาณ กิโลกรัม
ละ 14.46 บาท เพิ่มข้ึนจาก 14.35 บาท ในปี พ.ศ. 2563 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.46 ในขณะท่ีราคาน ้านมดิบ
ท่ีเกษตรกรขายไดก้็มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเช่นกนั โดยเพิ่มจากกิโลกรัมละ 16.92 บาทในปี พ.ศ. 2563 เป็น
กิโลกรัมละ 17.12 บาท หรือเพิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 2.60 (ตารางท่ี 12) และคาดวา่ตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบ
ในปี พ.ศ. 2564 จะเพิ่มสูงข้ึนจากปี พ.ศ. 2563 เน่ืองจาก ราคาอาหารสัตวเ์พิ่มข้ึน จากสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างมาก 
เน่ืองจากการเล้ียงโคนม เป็นค่าอาหารเป็นหลกั รวมทั้งราคาวตัถุดิบอาหารสัตวย์งัคงมีแนวโนม้สูงข้ึน 
ทั้งจาก ความตอ้งการใชใ้นการบริโภคและความตอ้งการใชเ้ป็นพลงังานทดแทนท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย  
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ตารางท่ี 8  ตน้ทุนการผลิตน ้านมดิบ และราคาเกษตรกรขายได ้ 

ปี 
ต้นทุนการผลติน า้นมดบิ ราคาเกษตรกรขายได้ 

(บาท/กโิลกรัม) ร้อยละ (เพิม่/ลด) (บาท/กโิลกรัม) ร้อยละ (เพิม่/ลด) 
2560 13.40  16.44  
2561 12.81 -4.61 16.54 0.64 
2562 13.59 5.74 16.43 -0.71 
2563 14.35 5.30 16.92 6.37 
2564 14.46 0.76 17.12 5.60 

ท่ีมา: ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  

 

               4) ตลาดนมและผลิตภณัฑน์ม  
        อุตสาหกรรมนมในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า ซ่ึง

ไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐมาโดยตลอดและต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหค้นไทย
มีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรงจากการบริโภคนม นอกจากจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียงเป็นอาชีพแลว้ 
ยงัมีสหกรณ์โคนมซ่ึงเป็นช่องทางการจ าหน่ายท่ีรองรับการรับซ้ือน ้ านมดิบจากเกษตรกรโคนมด้วย 
นอกจากน้ี ภาครัฐไดมี้มาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมดา้นการตลาดของอุตสาหกรรมโคนมไทย อาทิ 
นโยบายการบริหารจดัการน ้ านมดิบท่ีก าหนดใหโ้ครงการนมโรงเรียนตอ้งผลิตจากน ้านมดิบในประเทศ
เท่านั้น การก าหนดราคากลางรับซ้ือน ้ านมดิบมาใช้ในการผลิตนมพร้อมด่ืม การจดัตั้งโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ซ่ึงรัฐบาลไดจ้ดัสรรเงินงบประมาณในการจดัซ้ือนมพร้อมด่ืมให้กบันกัเรียนตั้งแต่
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดด่ื้มนมฟรีทุกวนัเป็นตน้ ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีลว้นกระตุน้ให้ตลาด
น ้ านมดิบภายในประเทศมีความต้องการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และจากการท่ีองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization (FAO) ไดก้ าหนดให้วนัท่ี 
1 มิถุนายนของทุกปี เป็นวนั “ด่ืมนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรให้
ความส าคัญและสนับสนุนการบริโภคนม  รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นถึง
ความส าคญัของการบริโภคนม และยงัไดก้ าหนดให้วนัพุธสุดทา้ยของเดือนกนัยายนของทุกปีเป็นวนั
ด่ืมนมโรงเรียนโลก (The Word School Milk Day 2012) เพื่อกระตุน้ให้เด็กและเยาวชนใน 40 ประเทศ
ทัว่โลกท่ีเขา้ร่วมโครงการหันมาให้ความส าคญักบัการด่ืมนมมากยิ่งข้ึน และส่งผลต่อการบริโภคนม
ของทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากการบริโภคนมพร้อมด่ืมของไทย
ในปี พ.ศ. 2563 มีการบริโภคนมพร้อมด่ืมจ านวน 940,000 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 
2.9 และ ในปี พ.ศ. 2564 การบริโภคนมพร้อมด่ืมจะเพิ่มข้ึนเป็น 942,820 ตน้ 
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          ช่องทางการตลาดนมและผลิตผลิตภณัฑ์นมในประเทศไทยโดยทัว่ไปเกษตรกรสามารถ

น าผลผลิตน ้ านมดิบไปจ าหน่ายในตลาดไดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่ จ  าหน่ายให้กบัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ

ของสหกรณ์โคนมท่ีเกษตรกรโคนมเป็นสมาชิก หรือศูนยร์วบรวมนมดิบของเอกชน หรือจ าหน่าย

ให้กบัโรงงานแปรรูปนมและผลิตภณัฑ์นมโดยตรง โดยส่วนใหญ่เกษตรกรโคนมขนาดเล็กและขนาด

กลางจะจ าหน่ายน ้ านมดิบให้แก่สหกรณ์โคนมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่เน่ืองจากเป็นช่องทางการจ าหน่ายท่ี

จดัตั้งข้ึนเพื่อรองรับผลผลิตน ้ านมดิบของเกษตรกรโคนมโดยตรง ในส่วนของการขนส่งน ้ านมดิบจาก

ฟาร์มไปยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบนั้นมีหลายรูปแบบกล่าวคือ เกษตรกรโคนมจะเป็นผูข้นส่งน ้ านมดิบ

ไปยงัศูนยฯ์ เอง หรือเกษตรกรจา้งผูอ่ื้นขนส่งน ้านมดิบแทน และศูนยร์วบรวมน ้านมดิบของเอกชนหรือ

โรงงานแปรรูปเป็นผูม้ารับน ้ านมดิบถึงฟาร์มของเกษตรกรโคนมโดยตรง ทั้งน้ีเพื่อขนส่งน ้ านมดิบส่ง

ต่อไปยงัโรงงานแปรรูปโดยท่ียงัคงรักษาคุณภาพของน ้ านมดิบไวไ้ด ้โดยในปี พ.ศ. 2564 ทัว่ประเทศ

ไทยมีศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบท่ีไดรั้บการรับรองจากกรมปศุสัตวจ์  านวนทั้งส้ิน 205 ศูนย ์ส าหรับศูนยฯ์ 

ท่ีได้รับการรับรองมากท่ีสุดคือ ศูนย์รวบรวมน ้ านมดิบในพื้นท่ีจังหวดัสระบุรี ลพบุรี ราชบุรี 

นครราชสีมา และเชียงใหม่ เป็นตน้ ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบท่ีไดรั้บการรับรอง จะมีการจดัการท่ีดีทั้งการ

รับน ้ านมดิบการเก็บรักษา จนถึงการขนส่ง ท าให้ลดความสูญเสียจากน ้ านมเน่าเสียเน่ืองจากการเก็บ

รักษา และการขนส่ง อนัเป็นผลดีต่อผูบ้ริโภคในการไดบ้ริโภคน ้านมท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภยั 

 

แผนภาพท่ี 7 ช่องทางการตลาดนมและผลิตภณัฑน์มในประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

กำรผลติผลติภณัฑ ์

ศูนยร์วมน ้ านมดิบ 

นมผง 
ขาดมนั 
เนย หางนม 

เนย/ 
เนยแขง็ 

ผลิตภณัฑน์มอ่ืนๆ 

 สหกรณ์โคนม 
 ผูป้ระกอบการ 

แปรรูปนม 

นมพร้อมคืน 
-นมพลาสเจอร์ไรส์ 
-นมสเตอร์ริไลซ์ 
-นมยเูอชที 
-นมเปร้ียว/โยเกิร์ต 
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              5) คุณภาพน ้านมดิบ 
      คุณภาพน ้ านมดิบ มีปัจจยัเก่ียวข้องหลายประการทั้งปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้และปัจจยัท่ี

ควบคุมได ้ปัจจยัท่ีควบคุมไม่ไดไ้ดแ้ก่ ฤดูกาลหรืออิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม เช่น ปัญหาภยัแลง้ หรือ
ฤดูกาลท่ีร้อนหรือ หนาวจนเกินไป ส่วนปัจจยัท่ีควบคุมได ้ไดแ้ก่ การจดัการอาหารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
โดยการจดั สัดส่วนของอาหารหยาบ ได้แก่ หญ้าหรือวสัดุเหลือใช้ในทางการเกษตรกบัอาหารข้น
จ าเป็นตอ้งมี สัดส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อใหโ้คไดรั้บโภชนะท่ีจ าเป็นครบถว้นตามความตอ้งการของร่างกาย 
จึงจะเพิ่มผลผลิตได ้นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพองคป์ระกอบน ้ านม ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุโค
นม อาหาร การจัดการฟาร์ม สุขภาพแม่โค อายุและระยะของการให้นม และประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีการรีดน  อย่างไรก็ดี การตรวจสอบคุณภาพน ้ านมดิบเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคา
รับซ้ือน ้ านมดิบนั้นจะตอ้งใช้เคร่ืองมือและเจา้หน้าท่ีท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้น ท าให้ศูนยร์วบรวม
น ้านมดิบแต่ละแห่งอาจรับซ้ือน ้ านมดิบในราคาท่ีไม่เท่ากนั โดยเกษตรกรรายยอ่ยท่ีขายน ้ านมดิบให้แก่
สหกรณ์โคนมท่ีเป็นสมาชิกนั้น สหกรณ์ฯ จะมีระเบียบว่าด้วยการรับซ้ือน ้ านมดิบและมีการ ก าหนด
ราคามาตรฐานซ่ึงอา้งอิงจากราคากลางในการรับซ้ือน ้านมดิบ และราคารับซ้ือจากเกษตรกรโคนมท่ีเป็น
สมาชิกของสหกรณ์โดยอาจเพิ่มหรือลดจากราคามาตรฐานข้ึนกบัเกรดและคุณภาพน ้ านมดิบเป็นส าคญั 
โดยสหกรณ์จะมีการสุ่มตรวจคุณภาพน ้ านมดิบอย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ัง เม่ือทราบคุณภาพน ้ านมดิบ
แลว้เกษตรกรโคนมก็จะไดรั้บราคาตามคุณภาพนั้น ขณะเดียวกนัศูนยร์วบรวมน ้านมดิบเอกชนและศูนย์
รวบรวมรวมน ้ านมดิบในรูปแบบสหกรณ์ขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อมด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของน ้ านมดิบจะท าการตรวจคุณภาพน ้ านมดิบและให้ราคารับซ้ือน ้ านมดิบท่ี
สอดคลอ้งกบัคุณภาพน ้านมดิบ 

                       6) ตลาดนมพร้อมด่ืม 
        ปัจจุบนัน ้านมดิบท่ีผลิตไดเ้กือบทั้งหมดภายในประเทศใชใ้นการผลิตนมและนมพร้อมด่ืม

โดยตลาดนมพร้อมด่ืมท่ีผลิตจากน ้านมดิบในประเทศไทยสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ตลาด คือ 
              (1) ตลาดนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

          คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 ให้ปฏิรูประบบบริหารจดัการโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  เพื่อการบริหารจดัการโครงการ เป็นไปอยา่งมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 
ลดความซ ้ าซอ้นในเร่ืองคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการท่ีมีอยูเ่ดิม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ซ่ึงองค์ประกอบจะไม่มีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการฯ ร่วมเป็น
คณะกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการ
อาหารเสริม (นม)โรงเรียน มีอ านาจหน้าท่ีหลกัในการน าเสนอ (ร่าง) หลกัเกณฑ์และวิธีด าเนินงาน   
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คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนโครงการโครงการอาหารเสริม(นม)เพื่อเด็กและเยาวชนระดบักลุ่มพื้นท่ี 5 กลุ่ม 
มีหน้าท่ีหลกัในการพิจารณาในระดบัพื้นท่ีผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการ และพิจารณาจดัสรรสิทธิ
และพื้นท่ีจ  าหน่ายนมโรงเรียน  และคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมในสถานศึกษาทุกระดบั  
ซ่ึงกลุ่มพื้นท่ี 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มพื้นท่ี 1 ประกอบดว้ย 9 จงัหวดั คือ กรุงเทพมหานคร  จงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี 
ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา สิงห์บุรี ชยันาท และกรุงเทพ 

กลุ่มพื้นท่ี 2 ประกอบด้วย 17 จงัหวดั คือ จงัหวดัชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี นครนายก  สระแกว้  สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย ์ ชยัภูมิ  ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ  ยโสธร 
และอุบลราชธานี 

กลุ่มพื้นท่ี 3 ประกอบดว้ย 12 จงัหวดั คือ จงัหวดัอุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร กาฬสินธ์ุ 
มหาสารคาม นครพนม ร้อยเอด็ มุกดาหาร บึงกาฬ หนองบวัล าภู  และขอนแก่น 

กลุ่มพื้นท่ี 4 ประกอบด้วย 17 จงัหวดั คือจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน น่าน พะเยา แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุทยัธานี นครสวรรค ์อุตรดิคถ ์ตาก สุโขทยั และพิจิตร 

กลุ่มพื้นท่ี 5 ประกอบดว้ย 17 จงัหวดั คือ จงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง ตรัง ระนอง พงังา 
ชุมพร ภูเก๊ต กระบ่ี สุราษฎร์ธานี  เพชรบุรี ราชบุรีกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม  ประจวบคีรีขนัธ์ 
สมุทรสาคร  สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม  

ทั้งน้ี ท าให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น สามารถจดัส่งนมใหแ้ก่นกัเรียนไดร้วดเร็ว ทนัเวลา ปลด
ปัญหานมเสีย/ขาดคุณภาพ  และเกษตรกรสามารถส่งนมได้ดี และสร้างแรงจูงใจในการผลิตน ้ านม
คุณภาพดียิง่ข้ึน 

     (2) ตลาดนมพาณิชย ์
    ตลาดนมพาณิชยข์องไทยมีผูป้ระกอบการรายใหญ่หลายรายในตลาด โดยผูป้ระกอบการใน

กลุ่มน้ีจะรับซ้ือน ้ านมดิบภายในประเทศจากส่วนท่ีเหลือจากโครงการนมโรงเรียนของภาครัฐ โดย
ผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ๆ คือ นมโคพร้อมด่ืม (นมปรุงแต่ง ยูเอชที และพลาส
เจอร์ไรส์) นมเปร้ียว และนมมอลต์สกดั ส าหรับผลิตภณัฑ์นมท่ีมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด คือ นมเปร้ียว  
คิดเป็นร้อยละ 49.2 ของมูลค่าตลาดนมพร้อมด่ืม รองลงมาคือ นมโคพร้อมด่ืมร้อยละ 41.6 ซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมสูงเช่นกนั และสัดส่วนท่ีเหลือร้อยละ 9.2 คือ นมมอลตส์กดั ส่วนปัจจยัท่ีนมเปร้ียวและนมโค
พร้อมด่ืมท่ีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดมีสัดส่วนท่ีสูงเน่ืองจากมีการปรุงแต่งกล่ิน สี และรสต่าง ๆ ตาม
ความนิยมของผูบ้ริโภค เช่น รสช็อคโกแล็ต รสกาแฟ และ รสสตรอเบอร่ี เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลให้ผูบ้ริโภค
หนัมาด่ืมนมมากข้ึน เม่ือพิจารณาส่วนแบ่งตลาดนมพร้อมด่ืมโดยจ าแนกตามกระบวนการผลิต พบว่า  
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มีการผลิตนมพร้อมด่ืมประเภทยูเอชทีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาคือ นมประเภทพลาเจอร์
ไรส์และสเตอริไลส์ คิดเป็นร้อยละ 25 และร้อยละ 6 ตามล าดบั เน่ืองจากสามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้าน 
และมีราคาถูกกวา่นมพร้อมด่ืมชนิดพาสเจอร์ไรส์ และในส่วนของส่วนแบ่งตลาด ผลิตภณัฑ์นมแต่ละ
ชนิดพบวา่ นมเปร้ียวมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงท่ีสุด รองลงมาคือ นมยูเอชที นมขน้ เนยและเนยแข็ง 
นมพาสเจอร์ไรส์ นมแคลเซียมสูง และนมสเตอร์ริไลท ์ตามล าดบั  
          

          4.8. การเปิดเสรีการค้านมและผลติภัณฑ์ 
             1) ความตกลงเขตการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และไทย-นิวซีแลนด ์(TNZCEP) 

       เน่ืองจากในอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยมีการผลิตน ้ านมดิบไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคภายในประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งมีการน าเขา้นมผงขาดมนัเนยจากประเทศออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ ดงันั้นการเปิดตลาดสินคา้นมและผลิตภณัฑ์นมกบัประเทศออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์ 
ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement : TAFTA) 
และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย นิวซีแลนด์ (Thailand - New Zealand Closer 
Economic Partnership : TNZCEP) ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548 และ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2548 ตามล าดับ ภายใต้ความตกลงดังกล่าวได้ ตกลงให้มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ  
(Special Agricultural Safeguards: SSGs) ส าหรับสินคา้ เกษตรท่ีเป็นสินค้าอ่อนไหว เพื่อให้ภาคการ
ผลิตภายในประเทศไทยมีเวลาปรับตวัเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการคา้ โดยก าหนดปริมาณการน าเขา้
และอตัราภาษีน าเขา้ท่ีต ่ากว่าภาษีน าเขา้ปกติ และหากมีการน าเขา้สินคา้ดงักล่าวเกินปริมาณท่ีก าหนด
แลว้ไทยสามารถกลบัไปใช้ภาษีน าเขา้ในอตัราปกติซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงกว่าได ้ภายใตก้รอบความตกลง
ของ FTA ประเทศไทยไดก้ าหนดให้สินคา้นมและผลิตภณัฑเ์ป็นสินคา้อ่อนไหวมากท่ีอยูใ่นโควตา้ภาษี 
(Tarif Quotas) ประกอบด้วย น ้ านมดิบ นมพร้อมด่ืม และ นมผงขาดมนัเนย โดยประเทศไทยได้เปิด
โควตา้นมผงขาดมนัเนยให้แก่ออสเตรเลียเป็นการเฉพาะ จ านวน 2,200 ตนั ในปี พ.ศ. 2548 ซ่ึงจ านวน
ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ 15,000 ตนัต่อปี ท่ีไทยต้องน าเข้าอยู่แล้วเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค
ภายในประเทศ แมจ้  านวนโควตา้จะเพิ่มข้ึนเป็น 3,500 ตนัในปี พ.ศ. 2563 และคงประมาณน้ีจนถึงปี 
พ.ศ. 2567 ก็ยงัอยูภ่ายใตค้วามตอ้งการท่ีไทยน าเขา้ โดยปกตินมผงขาดมนัเนยมีอตัราภาษีในโควตา้ไม่
เกินร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2548 โดยจะลดลงร้อยละ 1 เท่า ๆ กนัต่อปี จนเหลือร้อยละ 0 ในปีท่ี 20  
(ปี พ.ศ. 2568 ) และไม่มีการก าหนดโควตา้ต่อไป ภายใตข้อ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลก (WTO) ซ่ึงถือ
ปฏิบติัมา 10 ปีแล้วนั้น ประเทศไทยมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งเปิดโควตา้น าเขา้นมผงขาดมนัเนยอย่างต ่า 
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55,000 ตนัต่อปี โดยมีภาษีในโควตา้ไม่เกินร้อยละ 20 (แต่ในทางปฏิบติัมีการน าเขา้จริงประมาณ 70,000 ตนัต่อปี 
เป็นการน าเขา้เกินโควตา้อยูป่ระมาณ 15,000 ตนัต่อปี โดยเรียกเก็บภาษีในอตัราเพียงร้อยละ 5 
 

     2) ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) 
         จากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ส าหรับสินคา้ท่ี
ผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ท่ีก าหนดให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกตอ้งปรับลดอตัราภาษี
น าเขา้นมและผลิตภณัฑ์นมลงเหลือร้อยละ 0 ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ยกเวน้ใน ประเทศสมาชิก
ใหม่ 4 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และเมียนมาร์ ซ่ึงจะทยอยปรับลดอตัราภาษีน าเขา้ดงักล่าว 
โดยประเทศไทยจะตอ้งปรับลดอตัราภาษีตามขอ้ตกลงดงักล่าวนั้น อาจส่งผลต่อประเทศไทยในเร่ือง
ของการลกัลอบน าเขา้นมผงท่ีไม่ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีตน้ทุนการผลิตต ่า
กวา่ และอาจส่งผลกระทบไปถึงเกษตรกรโคนม อุตสาหกรรมนมและผลิตภณัฑ์นมของไทยได ้จนท า
ให้เกิดปัญหาน ้ านมดิบในประเทศลน้ตลาด เน่ืองจากมีราคาท่ีสูงกว่า ดงันั้นประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมี
มาตรการในการควบคุมและตรวจสอบในเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานของนมผงท่ีน าเขา้มาจาก
ประเทศเพื่อนบา้น อีกทั้งยงัตอ้งมีการ ตรวจสอบเร่ืองกฎของแหล่งก าเนิดสินคา้ท่ีมาจากประเทศเพื่อน
บา้นอีกดว้ย 

       โดยสรุป ผลผลิตน ้ านมดิบภายในประเทศของไทยทั้งหมดมีตลาดนมพร้อมด่ืมรองรับ  
โดยตลาดน ้ านมดิบของประเทศไทยมีผูป้ระกอบการมากรายทั้งรายเล็กและรายใหญ่จดัเป็นการแข่งขนั
กันสมบูรณ์ ส่ิงท่ีเกษตรกรรายย่อยอาจแข่งกับเกษตรกรขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ยาก คือ 
ความสามารถในการจดัการฟาร์มและเล้ียงดูโคนมใหส้ามารถผลิตน ้านมคุณภาพดีและจ าหน่าย 

 
        4.9. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
                   จุดแขง็ (Strengths) 
                            การผลิต 

1) เป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดแ้ละมีเสถียรภาพดา้นราคา เม่ือเทียบกบัอาชีพทางการเกษตรอ่ืน ๆ 
2) เกษตรกรมีพนัธ์ุโคนม และองคค์วามรู้การเล้ียงโคนมในเขตร้อนช้ืน 
3) มีระบบการผลิตในอุตสาหกรรมนมท่ีมีความเจริญทดัเทียมต่างประเทศ (อาเซียน) 
4) เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม รวมตวัเป็นองคก์รเกษตรกร 
5) มีวตัถุเหลือใชท้างการเกษตรหลากหลายและปริมาณมาก 
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                                 การตลาด 
                            1)  ราคาน ้านมโค (น ้านมดิบ) มีเสถียรภาพ 
                2)  มีโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน 
                3)  การควบคุม ก ากบัดูแลและการสนบัสนุน 

 4)  มีระบบบริหารจดัการอุตสาหกรรมนม ผา่นคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑน์ม 
 
             จุดอ่อน (Weaknesses) 
                       การผลิต 

1) เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมมีพื้นท่ีจดัท าแปลงหญา้ไม่เพียงพอ 
2) อาหารหยาบคุณภาพดีมีไม่เพียงพอต่อเน่ืองตลอดปี 
3) เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมส่วนใหญ่เป็นฟาร์มรายยอ่ย มีตน้ทุนการผลิตสูง 
4) ประสิทธิภาพการใชเ้คร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นฟาร์มเกษตรกรไมเหมาะสม 
5) มีความเสียหายจากการเกิดโรคระบาด เช่น โรคปากและเทา้เป่ือย 

 
                               ดา้นการบริหารจดัการ 

1) การบริหารจดัการฟาร์มส่วนใหญ่ไม่ไดม้าตรฐาน 
2) ระบบฐานขอ้มูลโคนม ไม่เป็นระบบฐานเดียว มีหลากหลายหน่วยท่ีจดัท าและขาดการ

เช่ือมโยง 
3) ขาดแคลนแรงงาน และผูสื้บทอดกิจการฟาร์ม 
4) ขาดการบูรณาการของหน่วยงานในก ากบัดูแลในการน าเขา้และส่งออกสินคา้ 
5) ขาดการบูรณาการของหน่วยงานรับผิดชอบในอุตสาหกรรมนมและผูเ้ก่ียวขอ้งในการ

ส่งเสริมและพฒันา 
6) พระราชบญัญติัโคนมและผลิตภณัฑ์นม พ.ศ. 2551 ยงัไม่สมบูรณ์และยงัขาดงบประมาณ

ในการขบัเคล่ือน ซ่ึงมีการเสนอแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 
7) ขาดการน าองคก์รความรู้และผลงานวิจยัไปใช้ในเกษตรกร เพื่อน าไปปฏิบติัไดแ้ละเห็น

ผลจริงซ่ึงยงัมีนอ้ย  
 
 
 



60 
 

                                ดา้นองคก์รเกษตรกรและเกษตรกร 
1) องคก์รเกษตรกรยงัขาดประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และขาดการเช่ือมโยงเครือข่าย 
2) จ านวนเกษตรกรท่ีเล้ียงโคนมมีแนวโนม้ลดลง 
3) ขาดองคค์วามรู้บริหารจดัการฟาร์ม  และระบบการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมราย

ใหม่ ดา้นการตลาด 
4) การบริโภคนมและผลิตภณัฑน์มยงัไม่ใช่วฒันธรรมการบริโภคของคนไทย 
5) สหกรณ์/โรงงานแปรรูปขนาดเล็กไม่สามารถแข่งขนัผูป้ระกอบการรายใหญ่ได ้

 
                         โอกาส (Opportunities) 

1) การเปิดเสรีการคา้อาเซียน ท าให้ความตอ้งการผลิตภณัฑ์นมและพนัธ์ุโคนมของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และมีโอกาสเพิ่มมูลค่าการส่งออกไดดี้ใน
อนาคต 

2) มีนโยบายของรัฐใหก้ารสนบัสนุนอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ 
3) ภาครัฐให้การสนับสนุนในเร่ืองการส่งเสริมด้านการตลาด เช่น โครงการอาหารเสริม 

(นม)โรงเรียนและโครงการรณรงคก์ารบริโภคนม 
4) นมเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน 
5) ผูบ้ริโภคมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองคุณประโยชน์ของน ้านมโคมากข้ึน 
6) แนวโนม้การบริโภคนม มีอตัราท่ีเพิ่มข้ึน 
7) มีระบบมาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 
                            อุปสรรค (Threats) 

1) ประเทศไทยตอ้งเปิดเสรีทางการคา้กบัประเทศท่ีมีศกัยภาพการเล้ียงโคนม ท าให้เกิดการ
น าเขา้นมและผลิตภณัฑน์มจากต่างประเทศเขา้มาแข่งขนั ในปี 2568 

2) ผลิตภณัฑ ์“นม” มีการแข่งขนัจากเคร่ืองด่ืมทดแทน “นม” เช่น นมถัว่เหลือง นมขา้ว นม
ขา้วโพด 

3) โรคระบาดในโคนม 
4) มาตรการกีดกนัทางการคา้ เช่น เง่ือนไขการเกิดโรคระบาด (ปากและเทเ้ป่ือย) เป็นตน้ 
5) การสวมสิทธ์ิจากประเทศนอก AEC 
6) โรคอุบติัใหม่ เช่น โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 
     การสรุปผลการศึกษา  เก่ียวกับสถานภาพการผลิต การตลาด การวิจัยและพฒันาของ

อุตสาหกรรมโคนมไทย รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ศกัยภาพ โอกาสและขอ้จ ากดัของอุตสาหกรรมโคนม
ไทย เพื่อน าไปสู่การจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางพฒันาเพื่อพฒันาศกัยภาพองคค์วามรู้
ท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

       5.1 สรุปผลการศึกษา  
                      1) โครงสร้างการผลิตโคนมและน ้านมดิบไทย  

      ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตน ้ านมดิบ 1,294,880  ตัน เพิ่มข้ึนจาก 
1,291,570 ตนั ในปี พ.ศ. 2563 ด้วยอตัราการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 7.86 ต่อปี ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนตาม
จ านวนโคนมและอตัราการให้นมของแม่โคท่ีสูงข้ึน กล่าวคือ จ านวนโคนมทั้งหมด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด 794,107  ตวั เพิ่มข้ึนจาก 670,550 ตวั เม่ือปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย
ร้อยละ 2.86 ต่อปี โดยจ าแนกเป็นลูกโคจ านวน 103,740 ตวั โคสาวและโคทอ้งจ านวน 167,383 ตวั และ
แม่โคจ านวน 295,634 ตวั ขณะท่ีอตัราการให้นมของแม่โค เพิ่มข้ึนจาก 11.20 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั  
ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 12.14 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั ในปี พ.ศ. 2564  

          กระบวนการผลิตนมพร้อมด่ืมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป  หรือห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทย เร่ิมตน้จากเกษตรกรโคนมผูเ้ล้ียงโคนม (ตน้น ้ า) รีดนม รวบรวม
น ้ านมดิบส่งไปจ าหน่ายยงัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ (กลางน ้ า) ของสหกรณ์โคนมหรือของภาคเอกชน 
และศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ ส่งต่อไปยงัโรงงานแปรรูปเพื่อ น าไปผลิตเป็นนมพร้อมด่ืมและผลิตภณัฑ์
นมแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น นมพลาสเจอร์ไรส์ นมสเตอริไลส์ นมยูเอชที นมเปร้ียว โยเกิรต ์หรือ
เนย เป็นตน้ ส าหรับจ าหน่ายในตลาดนมหรือจ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภค (ปลายน ้า) โดยตรง  

          ขนาดของฟาร์มโคนมของประเทศไทย พิจารณาตามจ านวนแม่โคในฟาร์ม จากสถิติของ
กรมปศุสัตวใ์นปี พ.ศ. 2563 พบวา่ ฟาร์มโคนมในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นฟาร์มท่ีมีแม่โคนมมากกวา่ 20 แม่ 
(ฟาร์มขนาดใหญ่) คิดเป็นร้อยละ  47.84 รองลงมา คือ ฟาร์มท่ีมีจ านวนแม่โคระหว่าง 11-20 แม่  
(ฟาร์มขนาดกลาง) คิดเป็นร้อยละ 27.61 และฟาร์มท่ีมีจ านวนแม่โคไม่เกิน 10 แม่ (ฟาร์มขนาดเล็ก)  
คิดเป็นร้อยละ 24.55 โครงสร้างตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบของประเทศไทย พบวา่ ตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบ
ส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัค่าอาหารขน้และอาหารหยาบท่ีใชเ้ล้ียงแม่โค คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 62 ของตน้ทุน
การผลิตน ้ านมดิบทั้งหมด โดยเป็นตน้ทุนจากอาหารขน้ประมาณร้อยละ  42 และตน้ทุนอาหารหยาบ
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ประมาณร้อยละ 20 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ดังนั้น เม่ือราคาอาหารข้นและอาหารหยาบมีการ
ปรับตวัสูงข้ึนจึงส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตน ้ านมดิบสูงข้ึนตามไปดว้ย ในการรับซ้ือน ้ านมดิบของศูนย์
รวบรวมน ้ านมดิบทั้งในลกัษณะน ้ านมดิบ (Bulk milk) จากสหกรณ์โคนมและน ้ านมดิบจากเกษตรกร
รายยอ่ยนั้น ราคารับซ้ือน ้ านมดิบจะอา้งอิงจากราคารับซ้ือน ้ านมดิบตามประกาศของคณะกรรมการโคนม
และผลิตภณัฑ์นม ซ่ึงเป็นราคาประกนัการรับซ้ือน ้ านมดิบขั้นต ่าโดยราคากลางในการรับซ้ือน ้ านมดิบ
หรือราคาหน้าโรงงานจะมีการปรับตามภาวะตน้ทุนการผลิตขณะท่ีราคารับซ้ือน ้ านมดิบท่ีเกษตรกร
ไดรั้บจะข้ึนอยูก่บัคุณภาพของน ้ านมดิบเป็นส าคญั ทั้งน้ี การตรวจคุณภาพของน ้ านมดิบจะพิจารณาค่า
คุณภาพดา้นการปนเป้ือนของจุลินทรียเ์ซลล์เม็ดเลือดขาว (Somatic Cell) โปรตีน ไขมนั และเน้ือนม
ทั้งหมด หากน ้านมดิบมีการปนเป้ือนจุลินทรียม์ากหรือมีจ านวนเซลล์โซมาติกสูงเกินกวา่ค่ามาตรฐานท่ี
ก าหนดราคารับซ้ือก็จะถูกปรับลดลงดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ี ศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบบางแห่งจะรับซ้ือ
น ้านมดิบจากฟาร์มท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตวใ์นราคาท่ีสูงกวา่น ้ านมดิบจากฟาร์มท่ี 
ไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานฟาร์มอีกดว้ย  

 
2) ตลาดนมและผลิตภณัฑน์มของไทย  
    ปัจจุบนัน ้ านมดิบท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศเกือบทั้งหมดใช้ในการผลิตนมและนมพร้อมด่ืม 

ตลาดนมพร้อมด่ืมท่ีผลิตจากน ้ านมดิบไทยสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ตลาด คือ ตลาดนมในโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน หรือนมโรงเรียน มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 47 และตลาดนมพาณิชย์มี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 53 โดยตลาดนมโรงเรียน หรือนมโรงเรียน สามารถรองรับน ้ านมดิบของ
เกษตรกรได้วนัละ 1,200 ตนั จากน ้ านมดิบท่ีผลิตได้ทัว่ประเทศถึง 3,500 ตนัต่อวนั ซ่ึงปัจจุบนันม
โรงเรียนได้กระจายไปยงัโรงเรียนต่างๆ กว่า 40,000 โรงเรียนทั่วประเทศ และเด็กนักเรียนกว่า 
7,600,000 คน โดยไดจ้ดัสรรสิทธิการจ าหน่ายนมใหก้บัผูป้ระกอบการจ านวน 79 ราย ภายใตร้ะบบการ
ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) น ้ านมดิบกับเกษตรกรโคนม  ส่วนตลาดนมพาณิชย์ของไทยมี
ผู ้ประกอบการรายใหญ่หลายรายในตลาด  โดยผู ้ประกอบการในกลุ่มน้ี  จะรับซ้ือน ้ านมดิบ
ภายในประเทศจากส่วนท่ีเหลือจากโครงการนมโรงเรียนของภาครัฐ โดยผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ีแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ คือ นมโคพร้อมด่ืม (นมปรุงแต่งยูเอชที และพลาสเจอร์ไรส์) นมเปร้ียว และนม
มอลต์สกัด ทั้งน้ี ตลาดนมพาณิชย์คาดว่าจะเติบโตได้ อย่างต่อเน่ืองอนัเป็นผลมาจากความตอ้งการ
บริโภคนมยงัมีแนวโน้มขยายตวัอีกมาก ซ่ึงการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์นมข้ึนอยู่กบัปัจจยั
สนบัสนุนต่างๆ ทั้งจากตลาดนมเติบโตตามกระแสรักสุขภาพของผูบ้ริโภค อีกทั้งอตัราการบริโภคนม
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ของคนไทยยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่า ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์นมของ
ตลาดภายในประเทศยงัมีโอกาสขยายตวัไดอี้กมาก  

3) การเปิดเสรีการคา้นมและผลิตภณัฑน์ม  
         การเปิดตลาดสินคา้นมและผลิตภณัฑ์นมกบัประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ภายใตค้วาม
ตกลงเขตการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ภายใตค้วามตกลง
ดงักล่าว ประเทศไทยไดก้ าหนดให้สินคา้นมและผลิตภณัฑ์เป็นสินคา้อ่อนไหวมากท่ีอยูใ่นโควตา้ภาษี 
(Tariff Quotas) ประกอบด้วยน ้ านมดิบ นมพร้อมด่ืม และนมผงขาดมนัเนย โดยประเทศไทยได้เปิด
โควตา้นมผงขาดมนัเนยให้แก่ออสเตรเลียเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ 
แมจ้  านวนโควตา้จะเพิ่มข้ึนเป็น 3,500 ตนั ในปี พ.ศ. 2563 และคงประมาณน้ีจนถึงปี พ.ศ. 2567 ก็ยงัอยู่
ภายใตค้วามตอ้งการท่ีไทยน าเขา้โดยปกตินมผงขาดมนัเนยมีอตัราภาษีในโควตา้ไม่เกินร้อยละ 20 ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2548 โดยจะลดลงร้อยละ 1 เท่าๆ กนัต่อปี จนเหลือร้อยละ 0 ในปีท่ี 20 (ปี พ.ศ. 2568 ) และไม่มี
การก าหนดโควตา้ ต่อไปภายใตข้อ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลก (WTO) ซ่ึงถือปฏิบติัเร่ือยมา ประเทศ
ไทยมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งเปิดโควตา้น าเขา้นมผงขาดมนัเนยอยา่งต ่า 55,000 ตนัต่อปี โดยมีภาษีในโควตา้
ไม่เกินร้อยละ 20 (แต่ในทางปฏิบติัมีการน าเขา้จริงประมาณ 70,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นการน าเข้าเกิน
โควตา้อยูป่ระมาณ 15,000 ตนัต่อปี โดยเรียกเก็บภาษีในอตัราเพียงร้อยละ 5)  

       นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัมีขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทาง
การคา้ส าหรับสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดท่ีก าหนดให้ประเทศในกลุ่มสมาชิก
ต้องปรับลดอตัราภาษีน าเข้านมและผลิตภัณฑ์นมลงเหลือร้อยละ 0 ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 
ยกเวน้ในประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพูชา ลาว เวียดนาม และเมียนมาร์ ซ่ึงจะทยอยปรับ
ลดอตัราภาษีน าเขา้ดงักล่าว โดยประเทศไทยจะตอ้งปรับลดอตัราภาษี ตามขอ้ตกลงดงักล่าวนั้น อาจส่งผล
ต่อประเทศไทยในเร่ืองของการลกัลอบน าเขา้นมผงท่ีไม่ได ้คุณภาพและมาตรฐานจากประเทศเพื่อน
บ้านท่ีมีต้นทุนการผลิตต ่ากว่า และอาจส่งผลกระทบไปถึงเกษตรกรโคนม อุตสาหกรรมนมและ
ผลิตภณัฑน์มของไทยได ้ 

        กล่าวโดยสรุป ผลผลิตน ้ านมดิบภายในประเทศของไทยทั้งหมดมีตลาดนมพร้อมด่ืม
รองรับ โดยตลาดน ้ านมดิบของไทยมีผูป้ระกอบการมากราย ทั้งรายเล็ก และรายใหญ่ ซ่ึงจะเป็นการ
แข่งขนักนัอย่างสมบูรณ์ แต่ส่ิงท่ีเกษตรกรรายย่อยอาจจะแข่งกบัเกษตรกรขนาดกลางและขนาดใหญ่
ไม่ได้ คือ ประสิทธิภาพในการจดัการฟาร์มและการเล้ียงโคนมให้ได้น ้ านมคุณภาพดีซ่ึงจะช่วยให้
สามารถขายน ้ านมดิบไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี ตน้ทุนอาหารยงัถือเป็นตน้ทุนการผลิตท่ีมีสัดส่วน
สูงท่ีสุด ซ่ึงเกษตรกรโคนมจ าเป็นตอ้งมีการจดัการอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีนอกจากจะสามารถช่วยให้แม่โคนม
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ให้ผลผลิตน ้ านมสูงข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยงัสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกรโคนมดว้ย นอกจากน้ีเกษตรกรโคนมท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว ์ควร
จะขายน ้ านมดิบไดใ้นราคาท่ีสูงกวา่ฟาร์มท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ส าหรับตลาดนมพร้อม
ด่ืมนั้นยงัมีการแข่งขนักนัรุนแรงระหวา่งผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดท่ีหลากหลาย 
นอกเหนือจากนมพร้อมด่ืมเพียงอยา่งเดียว อยา่งไรก็ดี ตลาดนมพร้อมด่ืมถือเป็นตลาดท่ีรองรับผลผลิต
น ้านมดิบท่ีผลิตภายในประเทศทั้งหมด และมีแนวโนม้ความตอ้งการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีจะกระตุน้การผลิตน ้ านมดิบภายในประเทศใหมี้ปริมาณมากข้ึนดว้ย นอกจากน้ี ผูเ้ล้ียงโคนมของ
ไทยรวมทั้งตลาดนมและผลิตภณัฑ์นมอาจจะตอ้งเผชิญภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ในปี 2568 
ประเทศไทยจะตอ้งเปิดเสรีการคา้ (FTA) กบัประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ซ่ึงภาษีน าเขา้นมและ
ผลิตภณัฑน์มจะเป็นร้อยละ 0 (ศูนย)์ อนัจะส่งผลกระทบกบัธุรกิจการเล้ียงโคนมในอนาคต  
 

  4) ศกัยภาพ โอกาส และขอ้จ ากดัของอุตสาหกรรมโคนมไทย  
     จากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ร่วมกับการวิเคราะห์

ศกัยภาพการแข่งขนัอุตสาหกรรมโคนมไทยเปรียบเทียบกบัประเทศในอาเซียน ตามกรอบแนวคิดว่า
ด้วยความได้เปรียบในการแข่งขนั (Competitive advantage) โดยใช้ Diamond Model ของ Michael E. Porter 
ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1)  เง่ือนไขดา้นปัจจยัการผลิต (Factor Conditions)   
2)  อุตสาหกรรมเช่ือมโยงและสนบัสนุน (Related and supporting industries) 
3) เง่ือนไขด้านอุปสงค์ (Demand conditions) บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

(Context for firm strategy and rivalry)  
4) นโยบายของภาครัฐท่ีมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันา อุตสาหกรรมโคนม

ในประเทศ ความเช่ือมโยงระหวา่ง SWOT กบัการวเิคราะห์ความสามารถใน การแข่งขนัดว้ย Diamond Model  
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5.2 ประเด็นทีไ่ด้จากการวเิคราะห์  SWOT 
         ศกัยภาพ 

1) ไทยเป็นผูน้ าในการเล้ียงโคนมในภูมิภาคอาเซียน 
2) ไทยสามารถพฒันาพนัธ์ุโคนมและผลิตน ้าเช้ือไดเ้อง ซ่ึงเหมาะสมกบัสภาพการเล้ียงโคนม

ในประเทศและอาเซียน 
3) เกษตรกรมีการรวมกนัในรูปสหกรณ์โคนม 
4) มีโครงสร้างอุตสาหกรรมท่ีเขม้แขง็ มีกฎหมาย  แผนปฏิบติัการรองรับ 
5) การรวบรวมน ้านมดิบของไทยมีประสิทธิภาพและกา้วหนา้มากท่ีสุดในอาเซียน โดย

สามารถรักษาคุณภาพ ดว้ยการลดอุณหภูมิน ้านม ใหเ้ยน็ลงท่ีศูนยร์วบรวม น ้านมดิบ และ

ขนส่งโดยรถ ขนส่งน ้านมเยน็ เพื่อน าส่ง โรงงานแปรรูป และมีระบบ การตรวจสอบ

คุณภาพน ้านม ดิบท่ีไดม้าตรฐาน  

6) ไทยเป็นผูน้ าในการพฒันาพนัธ์ุโคนมไทย ท่ีผา่นการ พฒันาพนัธ์ุโคนมมาอยา่ง ยาวนาน
และต่อเน่ืองท าให้มี การพฒันาสายพนัธ์ุโคนมท่ี เหมาะสมกบัสภาพอากาศ ร้อนช้ืนของ
ประเทศไทย 
 

        โอกาส 
1) ความตอ้งการน ้านมดิบในประเทศยงัมีมาก ตามจ านวนผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
2) ภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณต่อเน่ือง ภายใตโ้ครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
3) ก าหนดราคารับซ้ือน ้านมดิบของภาครัฐ ท าใหร้าคานมมีเสถียรภาพ 
4) การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC) เป็นโอกาสขยายตลาดนมและผลิตภณัฑน์ม 
5) รัฐใหค้วามส าคญัต่อส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมโคนมอยา่งต่อเน่ือง  

6) ไทยมีอุตสาหกรรมสนบัสนุนอุตสาหกรรมโคนมไทยท่ีเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีจ  านวนผูป้ระกอบการมากรายในตลาด ท าใหมี้การแข่งขนักนัสูง 
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         ขอ้จ ากดั 
1) ตน้ทุนการผลิตน ้านมดิบในประเทศค่อนขา้งสูง  ปริมาณน ้ านมดิบต่อตวัต่อวนัและคุณภาพ

ของน ้านมดิบบางส่วนค่อนขา้งต ่า 
2) เกษตรกรขาดการวางแผนและบริหารจดัการฟาร์มท่ีเหมาะสมในระยะยาว 
3) ขาดแคลนพื้นท่ีในการเล้ียงโคนม และพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว ์
4) ขาดแคลนแรงงานในฟาร์ม และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง  

5) เกษตรกรยงัยดึติดกบัการเล้ียงโคนมแบบดั้งเดิม ไม่ยอมรับวทิยาการ/ เทคโนโลยใีหม่  
6) เกษตรบางรายขาดแคลน เงินลงทุนในการบริหาร จดัการฟาร์มใหไ้ดต้ามมาตรฐาน  

7) หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ขาดการจดัเก็บขอ้มูลท่ี เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม โคนมอยา่ง

เป็นระบบและ มาตรฐานเดียวกนั และขาดการเช่ือมโยงขอ้มูล  

8) ขาดแคลนบุคลา กร ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านใน การให้บริการแก่เกษตรกร โคนมของ
หน่วยงานภาครัฐ 

9) ขาดแคลนงบประมาณในการศึกษาวจิยัและพฒันา ดา้นโคนม(ทั้งระบบ)  

10) ในปี 2568 ประเทศไทย จะต้องเปิดเสรีการค้า (FTA) กับประเทศนิวซีแลนด์และ 
ออสเตรเลีย ซ่ึงภาษีน าเขา้ นมและผลิตภณัฑ์นมจะเป็น ร้อยละ0 ซ่ึงจะส่งผลกระทบ กบั
ธุรกิจการเล้ียงโคนมใน อนาคต 
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   ประเด็นท่ีไดจ้ากวเิคราะห์ Diamond Model 
         ศกัยภาพ 

1) ไทยมีความไดเ้ปรียบในดา้นการพฒันาระบบฟาร์มโคนม การจดัการฟาร์ม ขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ และการพฒันาพนัธ์ุโคนม 

2) การรวบรวมน ้ านมดิบของไทยมีประสิทธิภาพและก้าวหน้ามากท่ีสุดในอาเซียน โดย
สามารถรักษาคุณภาพ ดว้ยการลดอุณหภูมิน ้ านม ให้เยน็ลงท่ีศูนยร์วบรวม น ้ านมดิบ และ
ขนส่งโดยรถ ขนส่งน ้ านมเยน็ เพื่อน าส่ง โรงงานแปรรูป และขนส่งโดยรถ ขนส่งน ้ านม
เยน็เพื่อน าส่ง โรงงานแปรรูป และมีระบบ การตรวจสอบคุณภาพน ้านม ดิบท่ีไดม้าตรฐาน 

3) ไทยเป็นผูน้ าในการพฒันาพนัธ์ุโคนมไทย ท่ีผา่นการ พฒันาพนัธ์ุโคนมมาอยา่ง ยาวนาน
และต่อเน่ืองท าให้มี การพฒันาสายพนัธ์ุโคนมท่ี เหมาะสมกบัสภาพอากาศ ร้อนช้ืนของ
ประเทศไทย 

 
                โอกาส 

1) รัฐใหค้วามส าคญัต่อส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมโคนมอยา่งต่อเน่ือง  

2) ไทยมีอุตสาหกรรมสนบัสนุนอุตสาหกรรมโคนมไทยท่ีเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีจ  านวนผูป้ระกอบการมากรายในตลาด ท าใหมี้การแข่งขนักนัสูง 

3) การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะท าใหข้ยายตลาดนมและผลิตภณัฑน์มเพิ่มมากข้ึน 

                       ขอ้จ ากดั 
1) อตัราการบริโภคนมต่อหัวของคนไทยยงัอยู่ในอตัราต ่า ขาดการกระตุน้ดา้นอุปสงค์ การ

บริโภคนม 
2) ค่าจา้งแรงงานไทยสูงกว่า ประเทศอ่ืนๆ ในแถบอาเซียนขาดแคลนท่ีดินในการท า ฟาร์ม 

และปลูกหญา้ส าหรับ เป็นอาหารหยาบของโคนม  
3) ตน้ทุนอาหารหยาบ และอาหารขน้สูง  
4) อตัราการใหน้ ้านมของแม่โค ต่อวนัอยูใ่นระดบัต ่า 
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                  5.2 ข้อเสนอแนะ 
    1) เชิงนโยบายต่อทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมโคนม   
          การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  การวิจัย  พัฒนา

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาประเทศในการปรับเปล่ียน
การผลิตจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานท่ีมีผลิตภาพต ่าไปสู่การใชค้วามรู้และความ
ช านาญดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดว้ยเหตุน้ี การจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายใน การวจิยัคร้ังน้ี 
จึงมุ่งเน้นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เน่ืองจากการวจิยัและพฒันาทางอุตสาหกรรมโคนมถือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความกา้วหนา้และ
ขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัอุตสาหกรรมโคนมของไทย โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวาง
กรอบและทิศทางการวิจยัและพฒันาของประเทศ  หน่วยงานสนับสนุนทุนการวิจยัและพฒันา และ
หน่วยงานวิจยัและพฒันา จะตอ้งก าหนดกรอบนโยบายการวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมโคนมไทยให้
สอดคลอ้งกบัสถานภาพการผลิต การตลาด ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดั ดงัท่ีกล่าวมาแลว้  

          การส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการด าเนินการวจิยั และพฒันาดา้นอุตสาหกรรมโคนมอ
ยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ
ให้สามารถแข่งขนัในตลาดทั้งภายในและตลาดต่างประเทศได ้โดยตอ้งด าเนินการไปพร้อมๆ กบัการ
ยกระดบัขีดความสามารถของอุตสาหกรรมโคนมโดยเฉพาะเกษตรกรโคนมรายยอ่ยซ่ึงมีหลายปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งตั้งแต่การสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจยัหลกัท่ี
ส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีจะสนบัสนุนให้อุตสาหกรรม โคนมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน ้ านมดิบ 
พฒันาผลิตภณัฑ์นมท่ีมีความปลอดภยัและมีคุณภาพ  รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ ขอ้เสนอแนะ เชิง
นโยบายในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 
    2) เชิงนโยบายในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ 
     การพฒันาระบบขอ้มูล  สารสนเทศทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาอุตสาหกรรม

โคนม โดยให้ความส าคัญต่อการจัดตั้ งเครือข่าย  สนับสนุนการพฒันาฐานข้อมูลโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากปัจจุบนัข้อมูลเก่ียวกับการผลิต การตลาด และกฎระเบียบต่างๆ ท่ี
เกษตรกรโคนมและผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมโคนมจ าเป็นตอ้งรู้ อาทิ มาตรฐานฟาร์มโคนม และ
การผลิตน ้ านมดิบ มาตรฐานการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีดีในการผลิต (GMP) ของศูนยร์วบรวมน ้ านม
ดิบ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ์นม ราคาน ้ านมดิบ เทคโนโลยีการจดัการฟาร์ม  การผสมพนัธ์ุ 
ตน้ทุนการผลิต ขอ้มูลการวิจยัและพฒันาในอุตสาหกรรมโคนม กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออก
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นมและผลิตภณัฑ์นม ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับการวางแผนการผลิต พฒันาผลิตภณัฑ์นม รวมทั้ง
การตลาด ยงักระจดักระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมปศุสัตว์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ   องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   
กรมส่งเสริมสหกรณ์   กระทรวงสาธารณสุข   สถาบนัอาหารและฐานขอ้มูลงานวจิยัและพฒันากระจาย
ไปตามหน่วยงานท่ีสนับสนุน และหรือด าเนินการวิจยัและพฒันา  รวมทั้งสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 
นอกจากน้ี หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งขาดการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโคนมอยา่งเป็น
ระบบและมาตรฐานเดียวกัน และขาดการเช่ือมโยงข้อมูล  เน่ืองจากหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
แตกต่างกนั โดยลกัษณะขอ้มูลท่ีส าคญัเพื่อการใชป้ระโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมโคนมจ าแนกได ้ดงัน้ี  

     (1) ขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรม (Industry Information) ประกอบดว้ย ขอ้มูลสถิติจากหน่วยงาน 
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ รายช่ือเกษตรกรโคนม สหกรณ์โคนม ศูนย์
รวบรวมน ้ านมดิบ ผูป้ระกอบการ ขอ้มูลเก่ียวกบัการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโคนม 
การวิเคราะห์ศกัยภาพและสถานการณ์การแข่งขนัของอุตสาหกรรมอาหารโคนมไทย การวิเคราะห์
ภาพรวมและแนวโนม้อุตสาหกรรมโคนมในประเทศและในตลาดโลก  

       (2) ขอ้มูลดา้นการเจรจาทางการคา้ (Negotiation) ประกอบดว้ย ขอ้มูลจ านวนผูน้ าเขา้ ผู ้
ส่งออกของอุตสาหกรรมนมและผลการเจรจาในเร่ืองต่างๆ เร่ืองอยู่ ระหว่างการเจรจา การด าเนิน
นโยบายของภาครัฐ และขอ้โตแ้ยง้ทางการคา้ในเวทีการคา้ระหวา่งประเทศ  

         (3) ขอ้มูลดา้นการตลาด (Marketing Information) ประกอบดว้ย ขอ้มูลโครงสร้างการตลา 
การเขา้สู่ตลาด ลกัษณะตลาด กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด กฎหมาย และมาตรการทางการคา้ต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโคนมของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศคู่คา้ และประเทศใหม่ท่ีมีโอกาส
ขยายตลาดการคา้และการลงทุน เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีแนวโนม้การบริโภคนมมากข้ึนเป็นล าดบั  

       (4) ขอ้มูลดา้นการวจิยัและการประยกุต ์(R&D Information) ประกอบดว้ย ขอ้มูลงานวจิยั 
และพฒันา ขอ้มูลความร่วมมือดา้นวิจยัและพฒันาทั้งในและต่างประเทศ งานวิจยั เอกสารทางวิชาการ 
บทรายงานท่ีเก่ียวข้องหรือมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโคนมไทยทั้ งระบบทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

       จากลกัษณะขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมโคนม ดงักล่าวขา้งตน้ อาจมีหน่วยงานท่ีมี
บทบาทในการจดัการกบัระบบข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบโดยเฉพาะ เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคและความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมมาตรฐานคุณภาพนม และ
ผลิตภณัฑ์นม กฎระเบียบการค้า ความเคล่ือนไหวด้านเทคโนโลยีในการผลิต  อนัจะส่งผลดีต่อทั้ง
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เกษตรกรโคนม ผูป้ระกอบการ รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อการใช้ประโยชน์ในการก าหนด
ยทุธศาสตร์และแผนการพฒันาอุตสาหกรรมโคนมต่อไป 

 
                            3)  แนวทางเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ FTA โคนม ปี 2568 

          (1) Big Data การเร่งรัดการตรวจสอบขอ้มูลโคนม และการข้ึนทะบยันเกษตรกรให้เป็น
ปัจจุบนั เน่ืองจากฐานขอ้มูลเป็นเร่ืองส าคญั ท่ีจะเช่ือมโยงจากหลายหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารจดัการขอ้มูลโคนมทั้งประเทศ ภายใตก้ารดูแลของ ศูนยสารสนเทศโคนมแห่งชาติ  ซ่ึงตอ้งอาศยั
การขบัเคล่ือนของทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ เกษตรกร และภาคเอกชน 

           (2) GAP ด าเนินการส ารวจ และจดัเกรดความพร้อมในการเขา้สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม
ทัว่ประเทศ และประชาสัมพนัธ์ สร้างการับรู้ โดยเน้นย  ้าให้เกษตรกรเห็นความส าคญัของการเตรียม
ความพร้อม เพื่อเขา้สู่มาตรฐาน GAP และสร้างแรงจูงใจ ในการลดตน้ทุนฟาร์ม เพื่อยกระดบัฟาร์มโค
นมเขา้สู่มาตรฐาน GAP  รวมทั้งสนบัสนุน และสร้างโอกาสให้กบัเกษตรกร และองค์กรโคนม เขา้ถึง
แหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า /ปลอดดอกเบ้ีย 

           (3) รณรงคก์ารบริโภคนม และส่งเสริมดา้นตลาดเชิงรุก  ปัจจุบนัคนไทยบริโภคนมเพียง 
17.43 ลิตร/คน/ปี ถือวา่อยูใ่นระดบันอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียการบริโภคนมทัว่โลก ซ่ึงอยูท่ี่ 113 ลิตร/คน/ปี 
และเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น 90 ลิตร/คน/ปี สิงคโปร์ 62 ลิตร/คน/ปี สาธารณรัฐประชาชน
จีน 38 ลิตร/คน/ปี  จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ เพื่อกระตุ้นการบริโภคนมคนไทย ให้ได้ 25 ลิตร/คน/ปี  
ในปี 2570 โดยองค์กรโคนม ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์นม องค์กรภาคี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
จดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น วรัด่ืมนมโลก กิจกรรมธงฟ้า และการจบัคู่ธุรกิจ (Business Mathcing) และ
ส่งเสริมการแปรนรูป เพื่อสร้างดลาดออนไลน์ และออฟไลน์ 

           (4) ลดการเกิดโรคระบาดและโรคอุบติัใหม่  การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้ 
และจัดตั้ งศูนย์ประชาสัมพนัธ์เตือนภัยโรคปากและเท้าเป่ือย  และโรคอุบติัใหม่อ่ืน ๆ ในองค์กร
เกษตรกรและฟาร์มโคนม ด าเนินการติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดวคัซีน และควบคุมโรค
ใหก้บัโคนม  สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัเกษตรกร โดยก าเนินการเชิงรุก ในองคก์รโคนมเนน้เชิงบูรณการ 
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กติติกรรมประกาศ 

 
ขอขอบคุณผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์อาหารนมไทย, สมาคมอุตสาหกรรม

นมและอาหาร สมาคมผูผ้ลิตนมพาสเจอไรส์สมาคมกลุ่มเกษตรกรผูร้วบรวมน ้ านมดิบ   องคก์ารส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย รองประธานชมรมนมสร้างชาติวนั คณาจารย์
และนกัวิชาการสถาบนัการศึกษา ประธานกรรมการสหกรณ์  ผูจ้ดัการสหกรณ์โคนม และเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม
ทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์สละเวลาให้ขอ้มูล  และได้แลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์  และแนวคิด
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมโคนมไทย เชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี เป็นอยา่งดี 
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