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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มค่าที่เกษตรกรได้รับ
ระหว่างช่วงก่อนและหลังปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร ด าเนินการศึกษาใน 3 สหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโค รวมจ านวนฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการ 150 ฟาร์ม ฟาร์มที่เข้าร่วม
โครงการจะปรับปรุงโรงรีดนมโดยปรับเปลี่ยนระบบรีดนมเป็นแบบมีท่อล าเลียงนม และติดตั้งถังนมรวมท า
ความเย็น มีฟาร์มโคนมปรับปรุงโรงรีดนมเป็นหลุมรีดนม 100 ฟาร์ม หลังปรับโครงสร้างฟาร์ม สมาชิกสหกรณ์
โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีจ านวนแม่โคให้ผลผลิต(โครีด+โคดราย) ต่อฟาร์มเฉลี่ย 63.13 ตัว สมาชิกสหกรณ์โคนม
ปากช่อง จ ากัด มีจ านวนแม่โคให้ผลผลิต(โครีด+โคดราย) ต่อฟาร์มเฉลี่ย 46.60 ตัว และสมาชิกสหกรณ์โคนม
วังน้ าเย็น จ ากัด มีจ านวนแม่โคให้ผลผลิต(โครีด+โคดราย) ต่อฟาร์มเฉลี่ย 35.16 ตัวตามล าดับ  

ฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ มีผลผลิตน้ านมเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ 479.80 กิโลกรัม
ต่อฟาร์มต่อวัน หลังเข้าร่วมโครงการ 568.75 กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน คิดเป็นปริมาณน้ านมเพ่ิมจากการเข้า
ร่วมโครงการเฉลี่ย 88. 95 กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง มีผลผลิตน้ านมเฉลี่ย
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 360.76 กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน หลังเข้าร่วมโครงการ 482.18 กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน 
คิดเป็นปริมาณน้ านมเพ่ิมจากการเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 121.42 กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน ในส่วนสมาชิก
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นมีผลผลิตน้ านมเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ 308.19 กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน หลังเข้าร่วม
โครงการ 293.74 กิโลกรัมต่อฟาร์มต่อวัน คิดเป็นปริมาณน้ านมลดลงจากการเข้าร่วมโครงการ 14.45 กิโลกรัม
ต่อฟาร์มต่อวัน คุณภาพน้ านมดีขึ้นโดยเปอร์เซ็นต์ของแข็ง สมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด 12.52 เปอร์เซ็นต์รองลงมาเป็น สมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของแข็ง 12.38 
และสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของแข็ง 12.31 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการจ าหน่ายน้ านมดิบให้กับสหกรณ์ พบว่า สมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์มี
รายได้เฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ 270,808 บาทต่อเดือน หลังเข้าร่วมโครงการ 324,108 บาทต่อเดือน คิดเป็น
รายได้เพ่ิมจากการเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 53 ,300 บาทต่อเดือน ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่องมีรายได้
เฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ 193,263 บาทต่อเดือน หลังเข้าร่วมโครงการ 252,224 บาทต่อเดือน คิดเป็นรายได้
เพ่ิมจากการเข้าร่วมโครงการ 58,961 บาทต่อฟาร์มต่อเดือน ในส่วนสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นมีรายได้
เฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ 152,522 บาทต่อฟาร์มต่อเดือน หลังเข้าร่วมโครงการ 153,067 บาทต่อฟาร์มต่อ
เดือน คิดเป็นรายได้เพ่ิมจากการเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 545 บาทต่อเดือน 
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The effect of farm Structure Improvement on milk production and net income 
Jaruwat Nutdechanan, Sinchai Ruengpaibul, Pornpamol Pattamanont 

Abstract 
The objective of this study was to compare production efficiency and benefit before and after 
a farm structure improvement under the project of Enhancing Efficiency and Productivity of 
Milk Production. The selected participants were 150 dairy farms that were belonged to 3 
milking collecting centers; Thaimilk Dairy Cooperative Limited (TH), Pakchong Cooperative 
Limited (PC), and Wangnamyen Dairy Cooperative Limited(WNY). Emphasized on milking 
system improvement, all 150 dairy farms had a construction of pipeline milking and cooling 
tank. Of all 150 dairy farms, 100 of them had to elevate a milking parlor to support the pipeline 
milking. After the farm structure improvement, a number of total cows (milking and dry cows) 
was 63.13, 46.60, and 35.16 cows, for TH, PC, and WNY, respectively. 
Milk production (kg per farm per day) before and after participating the project were recorded.                                 
The before-milk production was 479.80, 360.76, 308.19. Meanwhile, the after-milk production 
was 568.75, 482.18, and 293.74. The difference of milk production before and after 
participating was +88.95, +121.42, and -14.45 for TM, PC, and WNY, respectively. Milk quality 
measured as Total Solids percent was 12.52, 12.38, and 12.31 for TM, PC, and WNY 
respectively. 
An average income (Baht per month) from milk sale before and after were also recorded. The 
before-income was 270 808, 193 263, and 152 522. The after-income was 324 108, 252 224, 
and 153 067. The difference of monthly average income then was +53 300, +58 961 and +545, 
for TM, PC, and WNY respectively.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Farm Structure Improvement, milk production, net income 

ข 



4 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง                 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย          ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ          ข 
สารบัญ            ค 
สารบัญตาราง           ง 
บทที่ 1 บทน า           1 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย        1 
 1.3 กรอบแนวคิดโครงการวิจัย        1 
 1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย        2 
 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        2 
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม         3 
 2.1 ระบบการจัดการฟาร์ม        4 
 2.2 การปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร       6 
 2.3 รายได้เกษตรกรและต้นทุนการผลิตน้ านมดิบ      7 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย         9 
 3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย        9 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ศึกษาวิจัย และการเก็บข้อมูล      9 
 3.3 การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล       9 
บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัยและข้อวิจารณ์        11 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์        11 
 4.2 การปรับโครงสร้างฟาร์มโคนม        11 
      4.2.1 การปรับปรุงระบบการรีดของฟาร์มสมาชิกสหกรณ์     11 
      4.2.2 การศึกษาการผลิตน้ านมและคุณภาพน้ านม     14 
 4.3 รายได้สุทธิของฟาร์มโคนม        21 
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ       25 
 5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย         25 
 5.2 ปัญหาและอุปสรรค         26 
 5.3 ข้อเสนอแนะ          26 
กิตติกรรมประกาศ          28 
บรรณานุกรม           28 
            
             

 
 

ค 



5 
 

สารบัญตาราง 
 

เรื่อง                 หน้า 
ตารางที่ 1 แสดงต้นทุนการผลิตน้ านมดิบเฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2559 – 2561    7 
ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนการผลิตน้ านมดิบเฉลี่ยตามขนาดฟาร์ม ปี 2559, ปี 2560 และปี 2561  8 
ตารางที่ 3 จ านวนประชากรของฟาร์มโคนมใน 3 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ    9 
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์โคนม       11 
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายการปรับปรุงระบบการรีดของฟาร์มสมาชิกสหกรณ์   12       
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการปรับปรุงระบบรีดนมก่อนและหลังปรับปรุง   13 

   โครงสร้างฟาร์มและฟาร์มโคนมท่ีผ่านการรับรอง GAP ฟาร์มโคนม     
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยจ านวนแม่โคให้ผลผลิตก่อนและ   15 

   หลังปรับปรุงโครงสร้างฟาร์ม 
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย จ านวนโครวม ก่อนและหลัง    15 

   การปรับปรุงโครงสร้างฟาร์ม  
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการรีดนม    16  

   ก่อนและหลังปรับปรุงโครงสร้างฟาร์ม   
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้แรงงาน ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างฟาร์มของเกษตรกร 17              
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยผลผลิตน้ านม ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างฟาร์ม 18 
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของค่าเซลล์โซมาติค (SCC)     19 
ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของแข็ง (Total Solid),    19 

    น้ านมก่อนและหลังการปรับโครงสร้างฟาร์ม         
ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ไขมันและเปอร์เซ็นต์ของแข็งไม่รวมมันเนย   20 

     ในผลผลิตในน้ านม ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างฟาร์ม 
ตารางที่ 15 ราคาจ าหน่ายน้ านมดิบที่เกษตรกรควรได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณภาพน้ านม   21 
ตารางที่ 16 แสดงราคาจ าหน่ายน้ านมดิบเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของเกษตรกรก่อนและหลังการปรับปรุงฟาร์ม 21 
ตารางที่ 17 แสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของเกษตรกรที่ได้รับจากการจ าหน่ายน้ านม    23 
               ก่อนและหลังการปรับปรุงฟาร์ม 
ตารางที่ 18 แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของฟาร์มเบื้องต้นเฉลี่ยต่อฟาร์มต่อเดือนของฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ 24 
                โคนมไทยมิลค ์ในปีสุดท้ายของโครงการปีที่ 5 
 
 
 
 

 
 
 
 

ง 



1 
 

 
บทที่ 1 
บทน้า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมของประเทศ ที่มีการเลี้ยงมานาน 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ ให้แก่ เกษตรกร และ                           
มีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมจ านวนมาก แต่การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรยังพบปัญหา                 
การผลิตน้ านมที่มีต้นทุนการผลิตสูงมีค่าใช้จ่ายจ านวนมากไม่เหมาะสมกับสถานการณ์แรงงานขาดแคลน             
ในปัจจุบัน 

 การเติบโตของธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมท าให้ความต้องการน้ านมดิบเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขัน
ของตลาดผลิตภัณฑ์นมที่มีมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศผลักดันให้เกษตรกรในปัจจุบันต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตน้ านมคุณภาพดี อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดของระบบการเลี้ยงโคนม
แบบเดิม โครงสร้างฟาร์มของเกษตรกรที่ไม่เอ้ือต่อการเพ่ิมจ านวนโคและผลผลิตน้ านม การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการฟาร์มโคนมและผลผลิตน้ านม โดยการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรให้มีจ านวนแม่โคที่ให้ผลผลิต
ในฟาร์มเพ่ิมขึ้น ลดภาระการเลี้ยงลูกโคและติดตั้งระบบรีดนมแบบ pipe line เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้เกษตรกร
มีเวลาใส่ใจต่อการเลี้ยงแม่โคให้ผลผลิตได้จ านวนเพิ่มขึ้นและคุณภาพน้ านมดีข้ึน 

การศึกษาผลของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรต่อผลผลิตน้ านมและรายได้สุทธิ เป็นแนวทาง              
ที่จะช่วยยืนยันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เห็นประโยชน์ความส าคัญของการปรับโครงสร้างฟาร์ม น ามาซึ่งการ
ผลิตน้ านมที่มีคุณภาพดีและมีผลตอบแทนสูง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรต่อการผลิตน้ านมและรายได้สุทธิของเกษตรกร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตที่เกษตรกรได้รับระหว่าง ช่วงก่อนและหลังปรับโครงสร้าง
ฟาร์มเกษตรกร 
 
1.3 กรอบแนวคิดโครงการวิจัย 
 ฟาร์มโคนมที่ได้รับการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร มีเป้าหมายให้ฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงแม่โค                  
ให้ผลผลิต แม่โครีดนมและแม่โคดราย (milking cow and dry cow) 50 แม่ การพัฒนาปรับปรุงฟาร์มผ่าน
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม(GAP) มีการติดตั้งระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม 
(pipeline milking) และลดภาระการเลี้ยงลูกโคหย่านมโดยฝากเลี้ยงไว้กับสหกรณ์โคนม ย่อมสามารถได้
ผลผลิตน้ านมโคในฟาร์มเพ่ิมข้ึนและมีรายได้สุทธิเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร 
- มีจ านวนแม่โคให้ผลผลิต (แม่โครีดนม+แม่โคดราย) 50 แม ่
- ฟาร์มได้รับการรับรอง GAP 
- ติดต้ังระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม  
- ลดภาระการเลี้ยงลูกโคหย่านม โดยฝากเลี้ยงไว้กับสหกรณ์โคนม 

ผลผลิตน ้านมในฟาร์มเพิ่มขึ น 
คุณภาพน ้านมดีขึ น  
รายได้สุทธิเพิ่มขึ น 
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1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ท าการศึกษาผลของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรต่อผลผลิตน้ านมและรายได้สุทธิ ในฟาร์ม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโคในพ้ืนที่ 3 สหกรณ์ จ านวน 150 ฟาร์ม 
ด าเนินการศึกษาระยะเวลา 2 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2561  

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เผยแพร่ต่อเกษตรกรถึงผลการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรต่อผลผลิตน้ านมและรายได้ของ
เกษตรกรและน าผลที่ได้จากการศึกษาการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ผลดี ผลเสีย 
มาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อปี 2505 และรัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคนมเพ่ิมข้ึน
ในปี 2537 ตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 5 -15 ไร่ 
รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ การเลี้ยงโคนมในสมัยนั้นเป็นไปเพ่ือให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดทุนจาก
การปลูกมันส าปะหลังมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ คปร. ประมาณร้อยละ 60 
ประสบความส าเร็จในการเลี้ยงโคนมและได้ขยายการด าเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน เกษตรกรเหล่านี้ยังคง               
มีพ้ืนที่ในการเลี้ยงโคนมเท่าเดิม ในขณะที่จ านวนโคนมท่ีเลี้ยงเพ่ิมข้ึน 
 ในปี 2562 ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 18,850 ราย จ านวนโคนมรวม 632,187 ตัว เป็นแม่โคให้
ผลผลิต 312,918 ตัว ประกอบด้วย แม่โครีดนม 306,063 ตัว แม่โคแห้งนม 68,544 ตัว (กรมปศุสัตว์ 2562)  
มีปริมาณน้ านมดิบตามข้อตกลงการซื้อขาย 3,547.093 ตันต่อวัน  

ในระยะ 3 ปี ประเทศไทยมีปริมาณน้ านมเพ่ิมจากปี 2560 -2563 คิดเป็นร้อยละ 6.58 ต่อปี                
(กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2562) จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าระบบการเลี้ยงโคนมของประเทศไทยที่ผ่านมามี
จุดอ่อนบางประการที่ท าให้การเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ านมเป็นไปได้ช้า หนึ่งในปัญหาของการผลิตน้ านมดิบ
ระดับฟาร์ม คือ การขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น แนวทางที่เหมาะสมเพ่ือการแก้ปัญหานี้ คือ ระบบการจัดการ
ฟาร์มที่มีประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงาน หากสามารถแก้ปัญหาหรือปรับโครงสร้างการผลิตในฟาร์ม
เกษตรกรได้อย่างถูกจุด 
 ปัญหาขาดแคลนแรงงานพบมากในธุรกิจการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย เนื่องจากเกษตรกรโคนม               
เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ใช้แรงงานในครอบครัว ประกอบกับต้นทุนการเลี้ยงโคนมที่สูงขึ้น ท าให้เกษตรกร              
รายย่อยมีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ธุรกิจการเลี้ยงโคนมเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและ
ความอดทน ท าให้การจ้างแรงงานที่ท างานได้อย่างละเอียด อดทน ค่อนข้างหายากจากการศึกษาวิจัยของ                 
สิรินทร์ทิพย์และสุภาภรณ์ (2555) ศึกษาการด าเนินธุรกิจการเลี้ยงโคนมแห่งหนึ่งในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม โดยการสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์ม พบว่า จุดอ่อนของการด าเนินธุรกิจในฟาร์ม คือ ขาดแรงงาน                 
ในฟาร์ม นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเป็นต้นทุนอันดับ 2 รองจากต้นทุนด้านอาหาร โดยคิดเป็นร้อยละ 
30 ของต้นทุนทั้งหมด หากแบ่งค่าใช้จ่ายด้านแรงงานออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการผลิตน้ านม 
และกิจกรรมการเลี้ยงโคนมทดแทน พบว่าค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในกิจกรรมแรกสูงกว่าเฉลี่ยร้อยละ 65                  
(เบญจมาพร, 2544) การลดต้นทุนการผลิตภาระการเลี้ยงลูกโค เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานลดต้นทุนที่เกิด
จากการเลี้ยงลูกโค ความสมบูรณ์ของลูกโคพร้อมส าหรับเป็นแม่โคทดแทน การปรับรูปแบบการจัดการฟาร์มโดย
การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสู งและการขาดแคลนแรงงาน
อย่างตรงจุดท าให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตโคนมได้มากขึ้น และมีเครื่องจักรกลช่วยทุ่นแรงในการผสมอาหาร                 
การให้อาหาร การรีดนม และการจัดการของเสีย รวมถึงการจัดการข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตน้ านมของเกษตรกร (Bor, 2014) 
 การศึกษาผลของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรต่อผลผลิตน้ านมและรายได้สุทธิ มีประเด็นต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องดังนี้  
 1) ระบบการจัดการฟาร์ม 
 2) การปรับปรุงโครงสร้างฟาร์ม 
 3) รายได้เกษตรกร 
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2.1 ระบบการจัดการฟาร์ม 
 การจัดการฟาร์มที่ดี จะท าให้โคมีสุขภาพดี แม่โคมีผลผลิตน้ านมมาก น้ านมมีคุณภาพ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ส าหรับฟาร์มโคนม (Good Agriculture 
practices for Dairy catte farm : GAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสิทธิภาพการผลิต โคนมมีสุขภาพดีและ
ได้น้ านมดิบที่มีคุณภาพ ในการน าไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค มีองค์ประกอบพ้ืนฐานของ
ฟาร์มโคนมประกอบด้วย 
 2.1.1 องค์ประกอบฟาร์ม สถานที่ตั้ง ผังฟาร์มและลักษณะฟาร์ม สถานที่ตั้งฟาร์มอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการ
คมนาคมสะดวกต่อการขนส่ง ไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนจากอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่มีประสิทธิภาพ พ้ืนที่ฟาร์ม
มีขนาดพอเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม จัดแบ่งการ
ก่อสร้างอาคาร โรงเรือนอย่างเป็นระเบียบ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ไม่หนาแน่น จัดพ้ืนที่ของแต่ละ
กิจกรรมแยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และขนาดฟาร์ม รวมทั้งแยกพ้ืนที่เลี้ยงจากที่
พักอาศัย เพ่ือให้สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ มีทางเข้าออกฟาร์มโคนมทางเดียว มีการจ ากัดการเข้าออก
ของบุคคลในบริเวณพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 
 โรงเรือนสร้างด้วยวัสดุที่คงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา มีหลังคามีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ภายในโรงเรือนไม่มีส่วนยื่นที่แหลมคมที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและโคนม 
โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงโคนมมีพ้ืนที่เพียงพอกับจ านวนโค เพ่ือให้โคนมสามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ  
สามารถนอนลงหรือยืนขึ้นได้สะดวก ความกว้างและความสูง ต้องเหมาะสมกับขนาดของสัตว์ พ้ืนโรงเรือนที่ใช้
เลี้ยงโคต้องเรียบไม่ลื่น มีความลาดเอียงระบายน้ าได้ดี ง่ายต่อการท าความสะอาดและป้องกันไม่ให้เกิดการ
สะสมของของเสีย รางหรือภาชนะใส่อาหารและน้ าท าด้วยวัสดุที่มีควารมสะอาดง่ายและไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อตัวสัตว์ มีรางหรือภาชนะใส่อาหารเพียงพอกับขนาด อายุ และจ านวนโคนม วางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
โคกินอาหารและน้ าได้สะดวก มีซองบังคับสัตว์ เพ่ือความสะดวกปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติงาน และไม่เป็น
อันตรายกับโค กรณีท่ีไม่มีซองบังคับสัตว์ให้ใช้ซองรีดนมแทนได้ 

มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อการรีดนมและการปฏิบัติงานในฟาร์ม มีสถานที่เก็บเครื่องมือและ
อุปกรณ์เป็นสัดส่วนเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานและป้องกันการปนเปื้อนติดตั้งหรือเลือกใช้เครื่องรีดนมอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลผลิตและไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บของเต้านมโค อุปกรณ์
และภาชนะที่เกี่ยวข้องกับการรีดและขนส่งน้ านมดิบต้องไม่เป็นสนิม เอ้ือต่อการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
อุปกรณ์และภาชนะที่สัมผัสกับน้ านมดิบ เช่น ยางไลเนอร์ ถ้วยรวมนม ระบบท่อ สายยาง ภาชนะรองรับน้ านม 
ภาชนะขนส่งน้ านมดิบ วัสดุที่น ามาใช้ไม่ท าปฏิกิริยากับน้ านมดิบไม่เป็นสนิม สามารถบ ารุงรักษาและท าความ
สะอาดได้ง่าย 
 2.1.2 การจัดการฟาร์ม การจัดการอาหารน้ าที่ใช้ในฟาร์ม การรีดนมโค การท าความสะอาดและการ
บ ารุงรักษา 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในฟาร์มเป็นไปได้ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกษตรกร    
ผู้เลี้ยงโคนมควรจัดท าเอกสาร กระดานบันทึก หรือหลักฐานรูปแบบอ่ืนที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในฟาร์มด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ด้านการจัดการอาหารโคนม การจัดการ
อาหารข้นและอาหารหยาบในแต่ละช่วง ด้านการจัดการสุขภาพ แผนการให้วัคซีน แนวทางปฏิบัติเมื่อโคป่วย 
ด้านแนวทางปฏิบัติการรีดนม ขั้นตอนการรีดนม ขั้นตอนการตรวจสอบการท างานของเครื่องรีดนม วิธี การ            
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ท าความสะอาดเครื่องรีดนมและอุปกรณ์ต่างๆ ด้านการท าความสะอาดโรงเรือนและพ้ืนที่ฟาร์มและ              
แนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลสัตว์และน้ าทิ้ง 
 การจัดการอาหารส าหรับโคนม จัดให้มีอาหารเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของโคนม              
ในแต่ละช่วง การให้อาหารส าเร็จรูปต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย ควรตรวจสอบคุณภาพอาหาร
ทางกายภาพเบื้องต้นอย่างสม่ าเสมอ การผสมอาหารเอง ห้ามให้สารต้องห้ามตามกฎหมายและมีกระบวนการ
ผสมอาหารสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะ มีสถานที่เก็บอาหารโคนม ป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพของ
อาหารได้ สามารถกันฝน สะอาด แห้งและระบายอากาศได้ดี สามารถป้องกันแมลงและสัตว์พาหะ รวมทั้ง              
ไม่ควรจัดวางภาชนะบรรจุอาหารข้นสัมผัสกับพ้ืนโดยตรง น้ าส าหรับโคกินต้องมีปริมาณเพียงพอ สะอาด       
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโค น้ าใช้ในฟาร์มต้องสะอาด เพียงพอ และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้ น้ าที่ใช้
ท าความสะอาดเต้านมและล้างอุปกรณ์ที่สัมผัสกับน้ านมโดยตรง ต้องสะอาด และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
น้ านมดิบ 
 การจัดการรีดนมโค มีการเตรียมแม่โคก่อนการรีด การรีด และการขนส่งที่ถูกต้องตามสุขลักษณะที่ดี 
ต้องมีผลวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบของฟาร์ม น าข้อมูลมาปรับปรุงการจัดการการเลี้ยงต่อไป ตรวจสอบเต้านม
อักเสบด้วยน้ ายาซีเอ็มทีเป็นประจ า หรืออย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง อุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับการรีดนม            
ต้องสะอาด คนรีดนมต้องมีสุขลักษณะที่ดี รีดนมให้ถูกต้องตามหลักวิธีทั้งแบบการรีดด้วยมือ และแบบการรีด
ด้วยเครื่องรีด กรณีที่ท าน้ านมให้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสที่ฟาร์มไม่ได้ ควรรวบรวมและส่งน้ านมไปยัง
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบหรือโรงงานแปรรูปโดยเร็ว กรณีให้ยากับโคนม ต้องพ้นระยะหยุดยาก่อนรีดน้ านม               
เพ่ือจ าหน่าย หลังส่งน้ านมแล้วต้องล้างถังนมให้สะอาด ฆ่าเชื้อทันที 
 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา ท าความสะอาดภายในโรงเรือน เครื่องมือและอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ เก็บข้อมูลทุกวัน กวาดล้างพ้ืนโรงเรือนไม่ให้เป็นที่สะสมและหมักหมมของมูลโคและเศษอาหาร              
ท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีสัมผัสน้ านมดิบทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ อุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในการ
รีดนมต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นอับหรือกลิ่นบูดตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรีดนมอย่างสม่ าเสมอให้อยู่     
ในสภาพที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน บ ารุงรักษาโรงเรือน เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัย
ต่อโคและผู้ปฏิบัติงาน สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่                   
ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หรือส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเก็บเป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บ
เฉพาะ 
 2.1.3 บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม ต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี และต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี มีจ านวนบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนโคที่เลี้ยง มีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
บุคลากรที่เลี้ยงโคนมต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคอย่างถูกต้อง     
มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม ก ากับดูแลด้านสุขภาพโค 
 2.1.4 สุขภาพสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค มีการท าเครื่องหมายประจ าโคทุกตัว ตามระบบการท า
เครื่องหมายและการขึ้นทะเบียนสัตว์ของกรมปสุสัตว์ มีการจัดการสุขภาพสัตว์ การใช้ยา และโปรแกรมวัคซีน 
ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม มีการตรวจติดตามสุขภาพฝูงโคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ โรคแท้งติดต่อ 
และวัณโรค มีโปรแกรมการให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยหรือโรคอ่ืนๆ รวมถึงมีโปรแกรม              
การก าจัดพยาธิภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม 
 มีการป้องกันและยาฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะ อุปกรณ์และบุคคลก่อนเข้าฟาร์ม มีการจดบันทึกการผ่าน
เข้าออกฟาร์มของบุคคลภายนอก มีมาตรการป้องกันป้องกันการน าเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม เช่น เปลี่ยนรองเท้า               
มีอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือใช้ถุงคลุมรองเท้า ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อที่มือ มีบันทึกการเข้าออกฟาร์ ม                       
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ของยานพาหนะทุกชนิด ยานพาหนะที่เข้าฟาร์มต้องผ่านการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมโดยเฉพาะล้อยานพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ์ก่อนน าเข้าพ้ืนที่เลี้ยงโค มีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะเข้ามาในโรงเรือนและ
โรงรีดนม มีแผนการควบคุมและก าจัดสัตว์พาหะอย่างสม่ าเสมอ 
 กรณีน าโคใหม่เข้าฟาร์มให้ ระบุแหล่งที่มาของโค ต้องได้รับการกักโรคจากต้นทาง ทราบประวัติพ่อ
และแม่ เพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยงการจัดการต่อไป หากพบโคตายผิดปกติ หรือสงสัยการเกิดโรคระบาด              
ให้แจ้งสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเข้าตรวจสอบโดยเร็ว การก าจัดซากโคที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้เกิดการ
แพร่กระจายของโรคได้ การบ าบัดรักษาโรค ให้อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม การเก็บรักษา
วัคซีนและยาสัตว์ให้เก็บเป็นสัดส่วนตามค าแนะน า 
 2.1.5 สวัสดิภาพสัตว์ ฟาร์มโคต้องมีการจัดการดูแลโคให้อยู่สบาย มีการตรวจสุขภาพและสวัสดิภาพ
สม่ าเสมอ มีสุขอนามัยที่ดี ได้รับอาหารและน้ าอย่างเพียงพอ กรณีโคบาดเจ็บหรือป่วย ให้แยกโคออกจากฝูง 
ดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
 2.1.6 สิ่งแวดล้อม ขยะของเสียและมูลโคจากฟาร์ม ต้องจัดการให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ                
เพ่ือไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่พ้ืนดิน แหล่งน้ า หรือเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ขยะติดเชื้อได้แก่ ขวดยา ขวด
วัคซีน เข็มฉีดยา ให้แยกท าลายและก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง น้ าเสียจากฟาร์ม ควรมีการจัดการอย่างเหมาะสม 
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 2.1.7 การบันทึกข้อมูล ฟาร์มต้องมีการบันทึกข้อมูลการจัดการฟาร์มด้านการผสมพันธุ์โค การจัดการ
อาหารโคนม การจัดการสุขภาพ บันทึกปริมารและคุณภาพน้ านมดิบ บันทึกการท าความสะอาด                            
การบ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์และอ่ืนๆ โดยการเก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี 
 

2.2 การปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร 

 การปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโค  มีวงเงินกู้              
ให้ฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฟาร์มละ 3 ล้านบาท เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบฟาร์มและระบบการจัดการ
ฟาร์ม เกษตรกรจะเลี้ยงเฉพาะแม่โคนม แม่โคหยุดรีดนม โคสาวท้องและลูกโคจนถึงหย่านม โดยสร้างโรงเรือน
ใหม่หรือปรับปรุงโรงเรือน ติดตั้งระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม (pipeline milking) และติดตั้งถังนมรวม           
ท าความเย็น (cooling tank) การขนส่งน้ านมจากฟาร์มไปยังศูนย์รวบรวมน้ านมดิบของสหกรณ์ สหกรณ์จะ
จัดหารถขนส่งน้ านมดิบวิ่งรับน้ านมดิบจาก cooling tank ของเกษตรกรเองช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งของ
เกษตรกรและสหกรณ์จะได้น้ านมดิบที่มีคุณภาพ 
 เครื่องรีดนม เป็นเครื่องมือที่พัฒนาเพ่ือใช้ในการรีดนมได้สะดวกเร็วกว่าการรีดนมโคด้วยมือ 
โครงสร้างการท างานให้เลียนแบบหลักการดูดนมของลูกโค เครื่องรีดนมที่มีใช้ในประเทศไทย มี 2 แบบ ได้แก่ 
เครื่องรีดนมแบบถังเดี่ยว (bucket type) โดยทั่วไปความจุถังรีดประมาณ 20-24 กิโลกรัม ใช้รีดหลายเครื่อง
ได้พร้อมกัน ขึ้นกับขนาดของปั๊มสุญญากาศ เครื่องรีดนมชนิดนี้จะรีดนมจากแม่ทีละตัว แล้วน ามาเทลงถังนมขนาด 
40 ลิตร แล้วน าไปส่งที่ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และแบบที่ 2 เครื่องรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม เครื่องรีดจะรีดนม
จากแม่โคส่งไปตามท่อนมไปยังถังนมรวม ระบบรีดแบบมีท่อล าเลียงนม จะท าให้น้ านมสัมผัสกับการปนเปื้อน
ได้น้อยกว่าแบบถังเดี่ยว ท าให้สะดวกสะอาดใช้เวลาน้อยกว่า (สุณีรัตน์ เอียมละมัย. ม.ป.ป.) 

 การจัดการด้านการรีดนมเป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตคุณภาพน้ านม 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในฟาร์มขนาดเล็กและกลาง ส่วนใหญ่ใช้เครื่องรีดนมแบบถังเดี่ยว หลังจากรีดนมแล้ว
ต้องเทนมรวมลงในถังรวมนมขนาด 40-50 ลิตร เกษตรกรจึงต้องเสียแรงและเสียเวลาการรีดนม การพัฒนา
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ระบบรีดนมจึงควรมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มได้ลดการใช้
แรงงาน ลดระยะเวลาการรีดนมที่นานเกินความจ าเป็น คุณภาพน้ านมดีขึ้น สุขภาพโคนมดีขึ้น การเพ่ิมอัตรา
การไหลของน้ านมโดยควบคุมสุญญากาศ และจังหวะเครื่องรีดนม ร่วมกับการลดระยะเวลาที่เครื่องรีดนม
สัมผัสกับเต้านมโค ด้วยระยะเวลาและระดับการท างานของเครื่องรีดนมที่เหมาะสมนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ านม
โคและท าให้               โคสุขภาพดี (อรัญ,ม.ป.ป.), (Bray and Shearer, 2015.) เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
เครื่องรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม เมื่อเกษตรกรรีดนมแล้วน้ านมดิบจะล าเลียงตามท่อไปยังถังนมรวมท าความ
เย็น  โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังลดการรั่วหก ล้นออก ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และน้ านมได้ราคาที่สูงกว่า
จากโรงงาน (Murray et al.,1957) 

 
2.3 รายได้เกษตรกรและต้นทุนการผลิตน ้านมดิบ 
 จากข้อมูลคณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอราคาน้ านมโคและผลิตภัณฑ์นม ภายใต้คณะกรรมการ             
โคนมและผลิตภัณฑ์นม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2561) ต้นทุนน้ านมดิบเฉลี่ยทั้งปี 2559 ทุกขนาด
ฟาร์ม 14.74 บาทต่อกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้ 17.73 บาทต่อกิโลกรัม , ต้นทุนน้ านมดิบเฉลี่ยปี 2560 
ทุกขนาดฟาร์ม 14.31 บาทต่อกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้ 18.01 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนน้ านมดิบ
เฉลี่ยปี 2561 ทุกขนาดฟาร์ม 14.36 บาทต่อกิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้ 18.05 บาทต่อกิโลกรัม ดังแสดง
ในตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 แสดงต้นทุนการผลิตน้ านมดิบเฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2559 - 2561 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. ต้นทุนผันแปร 1261.41 1217.67 1212.20 
   1.1 ค่าแรงงานเลี ยงและรีดนม 251.98 220.21 214.94 
   1.2 ค่าวัสดุ 
        ค่าอาหารข้น 
        ค่าอาหารหยาบ 
        ค่าขนส่งนม 
        ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

1003.87 
634.61 
287.45 
20.80 
61.01 

991.98 
623.53 
286.63 
21.07 
60.75 

991.77 
627.15 
280.99 
21.86 
61.77 

   1.3 ค่าเสียโอกาสการลงทุน 5.56 5.48 5.49 
2. ต้นทุนคงท่ี 212.03 213.58 223.51 
3. ต้นทุนรวมการผลิตทั งหมด 1473.44 1431.25 1435.71 
4. ต้นทุนทั งหมดต่อน ้าหนัก 1 กิโลกรัม 14.74 14.31 14.36 
5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาทต่อกิโลกรัม) 17.73 18.01 18.05 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 

 ในส่วนขนาดฟาร์มโคนม ในปี2559 พบว่าฟาร์มขนาดเล็กที่มีแม่โคน้อยกว่า 20 แม่ จะมีต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 15.29 บาทต่อกิโลกรัม ฟาร์มขนาดกลางที่มีแม่โค 21–50 แม่ จะมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 14.46 บาท
ต่อกิโลกรัมน้ านม และฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีแม่โค 51-200 แม่ จะมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 13.66 บาทต่อกิโลกรัม 
ในปี 2560 ฟาร์มขนาดเล็กมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 15.13 บาทต่อกิโลกรัม ฟาร์มขนาดกลางมีต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 13.97 บาทต่อกิโลกรัม และฟาร์มขนาดใหญ่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 13.01 กิโลกรัม และในปี 2561 
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ฟาร์มขนาดเล็กมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 15.07 บาทต่อกิโลกรัม ฟาร์มขนาดกลางมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 14.15 
บาทต่อกิโลกรัม และฟาร์มขนาดใหญ่ จะมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 12.97 บาทต่อกิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 แสดงต้นทุนการผลิตน้ านมดิบเฉลี่ยตามขนาดฟาร์ม ปี 2559, ปี 2560 และปี 2561 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ฟาร์ม
เล็ก 

ฟาร์ม
กลาง 

ฟาร์ม
ใหญ่ 

ฟาร์ม
เล็ก 

ฟาร์ม
กลาง 

ฟาร์ม
ใหญ่ 

ฟาร์ม
เล็ก 

ฟาร์ม
กลาง 

ฟาร์ม
ใหญ่ 

1. ต้นทุนนแปร 1314.55 1236.26 1154.99 1290.38 1189.17 1097.09 1227.35 1192.97 1086.47 
 

 1.1 ค่าแรงงาน
เลี ยงและรีดนม 

268.75 245.59 213.45 247.77 207.64 179.43 241.29 202.63 176.63 

 1.2 ค่าวัสดุ 
 ค่าอาหารข้น 
 ค่าอาหารหยาบ 
 ค่าขนส่งนม 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

1040.2
9 

651.37 
294.43 
24.08 
70.41 

985.12 
623.97 
286.24 
19.09 
55.82 

935.82 
609.71 
266.79 
14.75 
44.57 

1037.11 
638.74 
299.76 
25.04 
73.57 

976.10 
617.44 
284.71 
19.49 
54.46 

912.10 
598.66 
255.95 
14.56 
42.93 

1030.5
7 

642.39 
288.52 
25.52 
74.14 

984.86 
621.22 
286.62 
20.73 
56.29 

904.31 
601.71 
244.74 
14.91 
42.95 

 1.3 ค่าเสีย
โอกาสการ
ลงทุน 
 

5.51 
 

5.55 5.72 5.50 5.43 5.56 5.49 5.48 5.53 

2. ต้นทุนคงที ่
 

214.44 209.72 211.02 222.29 208.31 204.27 229.41 222.25 210.71 

3. ต้นทุนรวม
การผลิตทั งหมด 
 

1528.99 1445.98 1366.01 1512.67 1397.48 1301.36 1506.76 1415.22 1297.18 

4. ต้นทุน
ทั งหมดต่อ
น ้าหนัก 1 กก. 
 

15.29 14.46 13.66 15.13 13.97 13.01 15.07 14.15 12.97 

5. ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
(บาท/กก.) 
 

17.73 17.74 17.72 18.01 18.01 18.03 18.05 18.05 18.05 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2561 
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บทที่ 3 
วิธีด้าเนินการศึกษาวิจัย 

 
3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

ฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโค ใน 3 สหกรณ์ สหกรณ์ละ 50 ฟาร์ม
จ านวนทั้งสิ้น 150 ฟาร์ม มีการปรับโครงสร้างฟาร์มของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนม โดยการเพ่ิมจ านวนแม่โค
รีดนมในฟาร์ม ปรับระบบการรีดนมเป็นระบบปิด ใช้ระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม และรวบรวมน้ านมดิบใน
ถังรับนมท าความเย็น  

 
ตารางที่ 3 จ านวนประชากรของฟาร์มโคนม ใน 3 สหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ  
 

สหกรณ์โคนม จ านวนประชากร (ราย/ฟาร์ม) 
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด 50 
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 50 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 50 

รวม 150 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย และการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบเก็บข้อมูลการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร เปรียบเทียบ 
ประสิทธิภาพการผลิตการผลิตก่อนและหลังการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยมีการทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแบบส ารวจและแบบสอบถามกับเกษตรกร              
ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 ราย การเก็บข้อมูลท าโดยการเก็บข้อมูลฟาร์มของเกษตรกรต่อเนื่องทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ข้อมูลก่อนปรับโครงสร้างฟาร์มเก็บระยะเวลา 3 เดือน ข้อมูลหลังปรับโครงสร้างฟาร์ม
เก็บระยะเวลา 12 เดือน 

ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยพิจารณาข้อมูลจากการบันทึก ดังนี้  
3.2.1 จ านวนโคท่ีให้ผลผลิตและไม่ให้ผลผลิตในฟาร์ม 
3.2.2 ระยะเวลาการรีดนม 
3.2.3 ปริมาณน้ านมต่อวัน 
3.2.4 คุณภาพน้ านม TS (Total Solids) และ SCC (Somatic Cell Count) 
3.2.5 ราคาน้ านมดิบ ที่ฟาร์มได้รับ 
3.2.6 รายได้ที่ได้รับจากการขายน้ านมดิบต่อเดือน 

3.3 การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้จาก การปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร มาศึกษาวิเคราะห์ 
3.3.1 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ ผลผลิตน้ านม คุณภาพน้ านม ระยะเวลา
การรีดนม 
3.3.2 วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการปรับโครงสร้างฟาร์มเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับ จากการเพ่ิม
จ านวนแม่โคนม การปรับระบบการรีดนม  
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3.3.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต จากต้นทุน ก าไร ผลผลิตน้ านม คุณภาพน้ านม และ
ระยะเวลาการรีดนม 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิจัยและข้อวิจารณ์ 

 
 การศึกษาผลของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรต่อผลผลิตน้ านมและรายได้สุทธิ                  

โดยใช้ข้อมูลจากฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการในสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง 
จ ากัด และสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด เพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยาย
ประกอบตาราง แบ่งการศึกษา ดังนี้  

1) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์โคนม 
2) การปรับโครงสร้างฟาร์มโคนม 

2.1) ปรับปรุงระบบการรีดของฟาร์มสมาชิกสหกรณ์  
2.2)   การผลิตน้ านมและคุณภาพน้ านม 

3) รายได้สุทธิของฟาร์มโคนม 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ 
ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์โคนมที่ศึกษา ประกอบด้วย จ านวนฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ จ านวนแม่

โคให้ผลผลิต ปริมาณนมต่อวัน  
 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์โคนม 
 
 ชื่อสหกรณ์  จ านวนฟาร์มสมาชิก

โคนมสหกรณ์ (ฟาร์ม) 
จ านวนแม่โคให้
ผลผลิต (ตัว) 

ปริมาณนมต่อวัน 
(ตัน)  

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด 867 12,077 126.02 
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 422 8,377 80.02 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 667 14,750 116.51 

 
 จากตาราง พบว่า สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีจ านวนฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 867 
ฟาร์ม มีแม่โคให้ผลผลิต (โครีดและโคราย) จ านวน 12,077 ตัว  มีปริมาณน้ านมดิบที่รวบรวมจาก
สมาชิก วันละ 126.02 ตัน  

สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด มีจ านวนฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 422.ฟาร์ม มีแม่โคให้
ผลผลิต (โครีดและโคราย) จ านวน 8,377 ตัว  มีปริมาณน้ านมดิบที่รวบรวมจากสมาชิก วันละ 80.02 ตัน 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีจ านวนฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 667 ฟาร์ม มีแม่โคให้
ผลผลิต (โครีดและโคราย) จ านวน 14,750 ตัว  มีปริมาณน้ านมดิบที่รวบรวมจากสมาชิก วันละ 
116.51 ตัน  

4.2 การปรับโครงสร้างฟาร์มโคนม  

การปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มโคนม ประกอบด้วย 1) การศึกษาผลการปรับปรุงระบบการ             
รีดนม 2) การศึกษาข้อมูลการผลิตน้ านมและคุณภาพน้ านม  

4.2.1) การปรับปรุงระบบการรีดของฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ โดยท าการศึกษาข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุงระบบการรีด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงรีดนม คอกพักโค 
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ค่าปรับระบบรีดนมแบบpipeline milking ค่าถังเก็บความเย็น และข้อมูลการปรับปรุงระบบการรีด
นม มีรายละเอียด ดังตารางที่ 5 และ 6  

 
ตารางที ่5 แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการปรับปรุงระบบการรีดของฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ 
          หน่วย : บาท 

ชื่อสหกรณ์ ปรับปรุงโรง
รีดนม คอก

พักโค 

ปรับระบบรีดนม
แบบpipeline 

milking 

ถังเย็น 
Cooling 
Tank 

รวมค่าปรับ
โครงสร้าง

ฟาร์ม 
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด 1,182,000 350,000 329,000 1,861,000 
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 953,878 350,000 350,000 1,653,878 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 1,493,213 827,528 379,593 2,700,334 

 
 จากตารางพบว่า การปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ดังนี้ ฟาร์มเกษตรกรสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการปรับโครงสร้างฟาร์มมาก
ที่สุด จ านวน 2,700,334 บาทต่อฟาร์ม เป็นค่าปรับปรุงโรงรีดนมและคอกพักโค 1 ,493,213 บาท 
เป็นค่าวางระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม 827,528 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งถังนมรวมท า 
ความเย็น 379,593 บาท ในส่วนฟาร์มเกษตรกรสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ปรับปรุงโครงสร้างฟาร์ม 1,861,000 บาทต่อฟาร์ม  เป็นค่าปรับปรุงโรงรีดนมและคอกพักโค 
1,182,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายวางระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม 350,000 บาท และเป็นค่าใช้จ่าย
ติดตั้งถังนมรวมท าความเย็น 329,000 บาท และฟาร์มเกษตรกรสมาชิกโคนมปากช่อง มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการปรับโครงสร้างฟาร์มน้อยที่สุด เฉลี่ยฟาร์มละ 1,653,878 บาท  เป็นค่าใช้จ่ายในการปรุง
โรงรีดนมและคอกพักโค 953,878 บาท เป็นค่าใช้จ่ายวางระบบรีดนมและมีท่อล าเลียงนม 350 ,000 
บาท และเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งถังนมรวมท าความเย็น 350,000 บาท 
 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและการผลิตน้ านม ในส่วนของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร 
มีวงเงินกู้ส าหรับฟาร์มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มละ 3,000,000 บาท ส าหรับสหกรณ์โคนมไทย
มิลค์ และสหกรณ์โคนมปากช่อง ฟาร์มสมาชิกใช้เงินกู้ส าหรับปรับโรงรีด คอกพักโค ปรับระบบโคนม
แบบ Pipline milking (ท่อล าเลียงนม) และการคัดทิ้ง ถังรวบรวมเก็บความเย็น รวม 1,864,000 
บาท และ 1,653,000 บาท สมาชิกยังมีวงเงินกู้ เพ่ือซื้อโคสาวท้องเข้าฟาร์มได้อีก 1,139,000 บาท 
และ 1,347,000 บาท ตามล าดับ ส่วนฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมถังน าเย็นใช้วงเงินกู้ ส าหรับปรับปรุง
โรงรีดนม คอกพักโค ปรับระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม และการติดตั้งถังนมรวมเก็บความเย็น 
รวม 2,700,334 บาท จะมีวงเงินกู้เพ่ือซื้อโคสาวท้องเข้าฟาร์มได้เพียง 299,666 บาท สอดคล้องกับ
ตารางที่ 4 แสดงข้อมุลการเปลี่ยนแปลงจ านวนโคนมให้ผลผลิตของฟาร์มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 
โดยฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ไทยมิลค์ และสหกรณ์โคนมปากช่อง มีแม่โคให้ผลผลิตหลังเข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมข้ึน 16.08 ตัว และ 9.24 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 34.17 และร้อยละ 24.73 ตามล าดับในส่วนของ
ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย้น มีแม่โคให้ผลผลิตหลังเข้าร่วมโครงการเพียง 0.40 ตัว หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.15  
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 จากการปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ฟาร์มสมาชิกโคนม
วังน้ าเย็นใช้เงิน ปรับโครงสร้างโรงรีด คอกพักโค ระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม และถังนมรวมท า
ความเย็น ใช้วงเงินกู้สูงถึง 2,700,334 บาท เน้นสิ่งก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ ในระยะยาว โรงรีด
นมใช้การถมดินสูงสร้างโรงรีดใหม่ เกือบทั้งหมด มีทีมวิศวกรเข้าฟารม์ทุกฟารม์ เพ่ือช่วยวางผังฟาร์ม 
แบบแปลนโรงรีดนม วางระบบการรีดนม แบบมีท่อล าเลียง รวมถึงการดูแลเกษตรกรในทางปฏิบัติ              
ให้คุนชิน กับอุปกรณ์ใหม่ๆ มีส่วนท าให้ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มสูงกว่า   
 
ตารางที ่6 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการปรับปรุงระบบรีดนมก่อนและหลังการปรับปรุงโครงสร้าง    
             ฟาร์ม และฟาร์มโคนมท่ีผ่านการรับรอง GAP ฟาร์มโคนม 

 
ชื่อสหกรณ ์ ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

(ฟาร์ม) 
ผ่านการ

รับรอง GAP 
(ฟาร์ม) 

 พ้ืนเรียบ หลุม
ยืนรีด 

พ้ืนเรียบ หลุม
ยืนรีด 

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ 
จ ากัด 

49 1 - 50 49 50 

สหกรณ์โคนมปากช่อง 
จ ากัด 

50 - 35 15 15 35 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด 

45 5 15 35 30 50 

 
จากตาราง พบว่า เกษตรสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมการปรับโครงสร้างฟาร์มโคนม มีการ

ปรับปรุงการรีดนม ดังนี้   
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ก่อนปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มของเกษตรกรใช้วิธีรีดนมแบบโรงรีด             

พ้ืนเรียบ 49 ฟาร์ม โรงรีดแบบหลุมยืนโค 1 ฟาร์ม หลังปรับปรุงฟาร์มเกษตรกรสมาชิกได้เปลี่ยน             
โรงรีดเป็นยืนหลุม ทั้งหมดนับว่าเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ได้เปลี่ยนแปลงระบบการ             
รีดนมเป็นแบบหลุมยืนรีด ร้อยละ 100 ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ฟาร์มผ่านการรับรอง GAP 
ฟาร์มทั้ง 50 ฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 100 

สหกรณ์โคนมปากช่อง ก่อนปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มของเกษตรกรใช้วิธีรีดนมแบบโรงรีดพ้ืน
เรียบทั้งหมด หลังปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ยังคงใช้การรีดแบบพ้ืนเรียบ 
จ านวน 35 ฟาร์ม และปรับเปลี่ยนโรงรีดเป็นแบบหลุมยืนรีด จ านวน 15 ฟาร์ม นับว่าเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง ได้เปลี่ยนแปลงระบบการรีดนมเป็นแบบหลุมยืนรีด ร้อยละ 30 ของ
สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ ฟาร์มผ่านการรับรอง GAP ทั้ง 35 ฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 70 ในการปรับปรุง
โรงรีดนม ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง จะเน้นเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากระบบรีดลงถัง เป็น
การติดตั้งระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม ฟาร์มร้อยละ 70 ยังคงใช้โรงรีดนมเดิมเป็นแบบพ้ืนเรียบ
ปรับปรุงติตั้งระบบ pipeline มีส่วนท าให้ยังคงมีฟาร์มที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ร้อยละ 30 

สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น ก่อนปรับโครงสร้างฟาร์ม เกษตรกรสมาชิกทั้งหมดใช้โรงรีดนมแบบ
พ้ืนเรียบ จ านวน 45 ฟาร์ม ใช้โรงรีดแบบยืนหลุม 5 ฟาร์ม เมื่อหลังปรับโครงสร้างฟาร์มสมาชิก
สหกรณ์ใช้โรงรีดเป็นแบบหลุมยืนรีดเพ่ิมขึ้น จ านวน 30 ฟาร์ม รวมสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น             



14 
 

ใช้โรงรีดแบบหลุมยืนรีดจ านวน 35 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 70 ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ                 
ฟาร์มผ่านการรับรอง GAP ฟาร์มทั้ง 50 ฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 100 

ระบบรีดนมแบบหลุมยืนรีด ไหล่คนรีดนมอยู่สูงเสมอเต้านมโค การสวมเครื่องรีดกับเต้านม
แม่โคท าได้ถนัด  ไม่ต้องก้ม ๆ เงย ให้ปวดหลัง  ปวดคอ แถมมยังรีดได้เร็ว (เสถียร,2558) สอดคล้อง
กับระยะเวลาการรีดนม จากตารางที่ 9 พบว่า ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ มีการปรับระบบ
การรีดนมเป็นโรงรีดนมและหลุมยืนรีดทั้งหมดมีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ พบว่า ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์              
โคนมไทยมิลค์ มีการแปลี่ยนระบบรีดนมเป็นโรงรีดแบบหลุมยืนรีด ทั้งหมด มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้รีด
นม ช่วงเช้าลดลง 43.71 นาที ช่วงเย็นลดลง 18.88 นาที ในฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น              
มีการเปลี่ยนระบบการรีดเป็นแบบหลุมยืนรีดรีดร้อยละ 70 มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้รีดนมช่วงเช้าลดลง 
34.17 นาที และช่วงเย็นลดลง 30.05 นาที ในฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง มีการเปลียนระบบ
รดีนมเป็นโรงรีดแบบหลุมยืนรีดน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 ระยะเวลาที่ใช้รีดนมช่วงเช้าเพิ่มข้ึน 0.31 
นาที และช่วงเย็นเพิ่มขึ้น 4.27 นาที 

จากการปรับโครงสร้างฟาร์มโคนมของเกษตรกรโดยปรับเปลี่ยนโรงรีดนมเป็นระบบการรีด
แบบมีท่อล าเลียง จะท าให้เกษตกรโคนมท างานได้สะดวกสบายมากขึ้น และการปรับโรงเรือนรีดนม
เป็นแบบหลุ่มยืนโคจะช่วยลดระยะเวลารีดนม ท าให้เกษตรกรมีเวลาไปท าอย่างอ่ืนหรือพักผ่อนมากข้ึน  

4.2.2 การศึกษาการผลิตน ้านมและคุณภาพน ้านม   
 การศึกษาการผลิตน้ านมและคุณภาพน้ านม แบ่งการศึกษาเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ 

การศึกษาการผลิตน้ านม และการศึกษาข้อมูลคุณภาพน้ านม มีรายละเอียด ดังนี้  
  1) การศึกษาการผลิตน้ านม ประกอบด้วยการศึกษาการเปลี่ยนแปลง จ านวนแม่โค
ให้ผลผลิต จ านวนโคนมทั้งหมดภายในฟาร์ม ระยะเวลาการรีดนม จ านวนแรงงานภายในฟาร์ม และ
ปริมาณน้ านมที่ผลิตได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1.1) จ านวนแมโ่คให้ผลผลิต โดยท าการศึกษาการข้อมูลจ านวนแม่โครีดนม และ
แม่โคดรายเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการเลี้ยงที่เหมาะสม ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ฟาร์มโคนม
ที่เข้าร่วมการปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีจ านวนแม่โครีดนมก่อนเข้า
ร่วมโครงการ เฉลี่ย 35.72 ตัว โคดรายเฉลี่ย 11.33 ตัว หลังเข้าร่วมโครงการมีแม่โครีดเฉลี่ย 47.82 
ตัว โคดรายเฉลี่ย 15.31 ตัว คิดเป็นแม่โคที่ให้ผลผลิต (โครีด+โคดราย) ก่อนเข้าร่วมโครงการ 47.05 
ตัว หลังเข้าร่วมโครงการมีแม่โคท่ีให้ผลผลิต (โครีด+โคดราย) 63.13 ตัว สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 
มีจ านวนแม่โครีดนม ก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 29.29 ตัว โคดรายเฉลี่ย 8.07 ตัว หลังเข้าร่วม
โครงการมีแม่โครีดเฉลี่ย 36.69 ตัว โคดรายเฉลี่ย 9.91 ตัว คิดเป็นแม่โค ที่ให้ผลผลิต ก่อนเข้าร่วม
โครงการ 37.36 ตัว หลังเข้าร่วมโครงการมีแม่โคให้ผลผลิต 46.60 ตัว ในส่วนสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด มีจ านวนแม่โครีดนมก่อนเข้าโครงการเฉลี่ย 27.26 ตัว แม่โคดรายเฉลี่ย 7.50 ตัว หลังเข้าร่วม
โครงการมีแม่โครีดเฉลี่ย 27.48 ตัว แม่โคดรายเฉลี่ย 7.68 ตัว คิดเป็นแม่โคที่ให้ผลผลิต ก่อนเข้าร่วม
โครงการ 34.76 ตัว หลังเข้าร่วมโครงการ 35.16 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยจ านวนแม่โคให้ผลผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง  
             โครงสร้างฟาร์ม  
 

ชื่อสหกรณ์ สถานภาพการผลิต 
 

ก่อน หลัง เปลี่ยนแปลง/
ร้อยละ 

สหกรณ์โคนม จ านวนแม่โคให้ผลผลิต  47.05 63.13 16.08(34.17) 
ไทยมิลค์ จ ากัด แม่โครีดนม  35.72 47.82 12.10(33.87) 
 แม่โคดราย  11.33 15.31 3.98 (35.12) 
สหกรณ์โคนม จ านวนแม่โคให้ผลผลิต  37.36 46.60 9.24 (24.73) 
ปากช่อง จ ากัด แม่โครีดนม  29.29 36.69 7.40 (25.26) 
สหกรณ์โคนม แม่โคดราย  8.07 9.91 1.89 (23.42) 
วังน้ าเย็น จ ากัด จ านวนแม่โคให้ผลผลิต  34.76 35.16 0.4 (1.15) 
 แม่โครีดนม  27.26 27.48 0.22 (0.80) 
 แม่โคดราย  7.50 7.68 0.18 (2.40) 

 
  1.2) จ านวนโครวมภายในฟาร์ม โดยศึกษาข้อมูลจ านวนแม่โคให้ผลผลิตและจ านวน
โคทดแทน เพ่ือควบคุมจ านวนโคทดแทนให้มีจ านวนที่เหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการฟาร์ม            
ซึ่งจากการศึกษา พบว่า เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 สหกรณ์ ยังคงเลี้ยงลูกโค โครุ่นและ
โคสาว เก็บไว้ในฟาร์มเพ่ือเป็นโคทดแทน  โดยฟาร์มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด         
มีจ านวนแม่โคให้ผลผลิตเฉลี่ย 63.13 ตัว มีโครวมในฟาร์มเฉลี่ย 101.21 ตัว รองลงมาได้แก่ ฟาร์ม
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์  โคนมปากช่อง จ ากัด มีจ านวนแม่โคให้ผลผลิตเฉลี่ย 46.60 ตัว มีโครวมใน
ฟาร์มเฉลี่ย 75.41 ตัว ในส่วนฟาร์มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีจ านวนแม่โค            
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 35.16 ตัว มีโครวมในฟาร์มเฉลี่ย 64.85 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 8 
 
ตารางที ่8 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยจ านวนโครวม ก่อนและหลังการปรับปรุงโครงสร้างฟาร์ม  
 

ชื่อสหกรณ์ สถานภาพการผลิต(ตัว) ก่อน หลัง เปลี่ยนแปลง/ 
ร้อยละ 

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด จ านวนโครวม 84.32 101.21 16.89 (20.03) 
 จ านวนแม่โคให้ผลผลิต  47.05 63.13 16.08 (34.18) 
 จ านวนโคทดแทน  37.27 38.08 0.81 (2.17) 
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด จ านวนโครวม  58.82 75.41 16.59 (28.20) 
 จ านวนแม่โคให้ผลผลิต  37.36 46.60 9.24 (24.73) 
 จ านวนโคทดแทน  21.46 28.81 7.35 (34.25) 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด จ านวนโครวม  64.12 64.85 0.73 (1.14) 

จ านวนแม่โคให้ผลผลิต  34.76 35.16 0.42 (1.21) 
 จ านวนโคทดแทน  29.36 29.69 0.33 (1.12) 
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การปรับโครงสร้างฟาร์มที่สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงเฉพาะแม่โคท่ีให้ผลผลิต ได้แก่ แม่โครีด 
และแม่โคดราย เพ่ือให้ฟาร์มสามารถรองรับการเพ่ิมแม่โคในฟาร์มได้มากขึ้น โดยถ่ายภาระการเลี้ยง
ลูกโค โครุ่นโคสาวทดแทน ไปให้ฟาร์มกลางของสหกรณ์เป็นผู้เลี้ยงฝูงโคทดแทน โดยคาดหวังว่า
เกษตรกรจะมีเวลาและความช านาญในการดูแลแม่โคมากข้ึน รวมถึงมีการเลี้ยงประณีตมากขึ้นด้วย  

แต่จากข้อมูลตารางที่ 8 พบว่าหลังเข้าร่วมโครงการ ฟาร์มเกษตรกรเพ่ิมจ านวนแม่โคและ
ยังคงเลี้ยงลูกโค โครุ่น โคสาวทดแทนไว้ในฟาร์ม โดยฟาร์มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์            
มีจ านวนโครวมเพ่ิมหลังเข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด เฉลี่ยจาก 84.32 ตัวเป็น 101.21 ตัว รองลงมาเป็น
ฟาร์มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง มีจ านวนโครวมเฉลี่ยเพ่ิมจาก 58.82 ตัวเป็น 75.41 ตัว 
และสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นมีจ านวนโครวม เพ่ิมน้อยที่สุดจาก 64.12 ตัวเป็น 64.85 ตัว 

 1.3) ระยะเวลารีด การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม โดยฟาร์มเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการจะปรับเปลี่ยนระบบ รีดนมจากเดิมใช้เครื่องรีดนมแบบถังเดี่ยว เปลี่ยนเป็นระบบปิดใช้
เครื่องรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม จะใช้ระยะเวลาในการรีดนมช่วงเช้าและช่วงเย็น ดังแสดงในตารางที่ 9  
 
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยระยะเวลารีดนมก่อน และหลังการปรับปรุงโครงสร้างฟาร์ม 
 

ชื่อสหกรณ์ ช่วงเวลา
การรีด 

ระยะเวลารีดนมเฉลี่ยต่อฟาร์ม 
(นาที) 

เปลี่ยนแปลง 

 ก่อน หลัง  
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด เช้า 145.20 101.49 -43.71 

 เย็น 107.00 88.12 -18.88 
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด เช้า 121.15 121.46 0.31 

 เย็น 106.97 111.24 4.27 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด เช้า 120.00 85.83 -34.17 

 เย็น 97.27 67.22 -30.05 
 

จากตารางที่ 9 พบว่าการรีดนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจะใช้เวลาช่วงเช้ามากกว่าช่วงเย็น 
สอดคล้องกับAndree, 2009 การจัดการช่วงระยะเวลาระหว่างมื้อไม่เท่ากัน โดยมื้อเช้ามักจะมีช่วง
ระยะเวลาระหว่างมื้อนานสอดคล้องกับ ปิยวรรณ, 2556 ช่วงพักการรีดในมื้อเช้าจะนานกว่าในมื้อเย็น 
จึงท าให้ปริมาณน้ านมที่รีดในมื้อเช้ามากกว่าในมื้อเย็น เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่องปรับ
โครงสร้างฟาร์มใช้ระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม แต่ส่วนใหญ่ยังคงใช้พ้ืนคอกเดิมเป็นพ้ืนเรียบ 35 
ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 70 ของฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัย มีผลให้เกษตรกรใช้เวลาในช่วง
การรีดนมเฉลี่ยทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นนานที่สุด หลังปรับโครงสร้างฟาร์ม โดยก่อนปรับโครงสร้างฟาร์มใช้
เวลาช่วงเช้าเฉลี่ย 121.15 นาที และ ช่วงเย็น 106.97 นาที หลังปรับโครงสร้างฟาร์มใช้เวลาช่วงเช้ า
เฉลี่ย 121.46 นาที และช่วงเย็น 111.24 นาที 
 เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ปรับโครงสร้างฟาร์มใช้ระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม 
และปรับปรุงโรงรีดนมเป็นแบบหลุมทุกฟาร์มทั้ง 50 ฟาร์ม เกษตรกรใช้เวลาในช่วงการรีดนมรองลงมา 
ถึงแม้นจะมีการเพ่ิมจ านวนแม่โครีดหลังเข้าร่วมโครงการวิจัย จาก 35.72 ตัว เป็น 47.82 ตัว เวลาที่ใช้รีดนม 
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ก่อนปรับโครงสร้างฟาร์มใช้เวลาช่วงเช้าเฉลี่ย 145.20 นาที และช่วงเย็น 107.00 นาที หลังปรับ
โครงสร้างฟาร์มใช้เวลาช่วงเช้าเฉลี่ย 101.49 นาที และช่วงเย็น 88.12 นาท ี
 ส าหรับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นปรับโครงสร้างฟาร์มใช้ ระบบรีดนมแบบมี          
ท่อล าเลียงนม ปรับปรุงโรงรีดนมเป็นแบบหลุม 35 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 70 ของฟาร์มเกษตรกร  ที่
เข้าร่วมโครงการวิจัย เกษตรกรใช้เวลาในช่วงการรีดนมหลังปรับโครงสร้างฟาร์มสั้นที่สุด คือใช้เวลารีด
นมช่วงเช้าเฉลี่ย 86 นาที และช่วงเย็น 67 นาที ทั้งนี้ก่อนปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรใช้เวลารีดนม
ช่วงเช้าเฉลี่ย 120 นาที และช่วงเย็น 97 นาที มีผลจากการปรับโครงสร้างฟาร์มที่ใช้การติดตั้ง ระบบ
รีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม และการปรับปรุงโรงรีดนมเป็นแบบหลุมถึงร้อยละ 70 โดยหลังการปรับ
โครงสร้างฟาร์มของเกษตกรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น ยังไม่มีการเพ่ิมแม่โครีดนมเข้าฟาร์ม 
ยังคงมีแม่โครีดนม คงเดิม 27.56 ตัว 
  1.4) การใช้แรงงานในฟาร์ม แรงงานภายในฟาร์มโคนม ประกอบด้วยแรงงานภายใน
ครัวเรือนและแรงงานจ้าง จากการศึกษาพบว่า ฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์ไทยมิลค์ท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีการใช้แรงงานในครัวเรือนเพ่ิมมากที่สุดจาก 1.49 คน เป็น 2.21 คน ในฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์
ปากช่องการใช้แรงงาน ในครัวเรือน ลดลงจาก 2.20 คน เป็น 2.00 คน ส าหรับฟาร์มโคนมสมาชิก
สหกรณ์วังน้ าเย็นที่เข้าร่วมโครงการ การใช้แรงงานในครัวเรือนลดลงจาก 1.46 คน เป็น 1.36 คน                 
ในส่วนการจ้างแรงงานพบว่าฟาร์มโคนมสหกรณ์ไทยมิลค์มีการจ้างแรงงาน 2.38 คน หลังเข้าร่วม
โครงการมีการจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้นเป็น 2.40 คน ในฟาร์มโคนมสหกรณ์โคนมปากช่องมีการจ้าง
แรงงาน 1.95 คน หลังเข้าร่วมโครงการ มีการจ้างแรงงานเพ่ิมเป็น 2.06 คน ส าหรับฟาร์มโคนม
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นมีการจ้างแรงงาน 0.56 คน หลังเข้าร่วมโครงการ มีการจ้างแรงงานลดลงเป็น 
0.54 คน ส าหรับการจ้างแรงงานหลังเข้าร่วมโครงการฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการ มีจ านวนการจ้าง
แรงงานไม่เปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้แรงงานก่อนและหลังการปรับโครงสร้างฟาร์ม  
               ของเกษตรกร 
  

ชื่อสหกรณ์ ชนิดแรงงาน (คน) ก่อน หลัง 
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด ครัวเรือน  1.49 2.21 
 จ้างแรงงาน  2.38 2.40 
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด ครัวเรือน  2.20 2.00 
 จ้างแรงงาน  1.95 2.06 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด ครัวเรือน  1.46 1.36 
 จ้างแรงงาน  0.56 0.54 

 
 จากตารางที่ 10 การ ใช้แรงงานในครัวเรือนและการจ้างแรงงานของฟาร์มสมาชิกสหกรณ์              
โคนมวังน้ าเย็นลดลง เป็นผลโดยตรงจากการปรับโครงสร้างฟาร์มที่ใช้ระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม 
โดยฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นแทบไม่มีการเพ่ิมแม่โคเข้าฟาร์ม ในส่วนสหกรณ์โคนม               
ปากช่อง การใช้แรงงานในภาพรวมลดลงจาก 4.15 คน เป็น 4.06 คน แต่ในส่วนฟาร์มสมาชิกสหกรณ์
โคนมไทยมิลค์ จะใช้แรงงานเพ่ิมขึ้นทั้งแรงงานในครัวเรือนและการจ้างแรงงานถึงแม้นจะมีการปรับ
โครงสร้างฟาร์มใช้ระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม แต่เป็นเพราะฟาร์มสมาชิกมีการเพ่ิมแม่โค                 
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ในฟาร์มมากที่สุด เมื่อเทียบกับอีกสองหกรณ์ คือ มีจ านวนแม่โคให้ผลผลิต เพ่ิมจาก 47.05 ตัว เป็น 
63.13 ตัว มีแม่โคเพ่ิม 16.08 หรือคิดเป็นแม่โคเพ่ิมร้อยละ 34.18         
    

  1.5) ปริมาณนม จากการศึกษาการปรับโครงสร้างฟาร์มโคนมของเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์โคนม พบว่าฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด มีค่าเฉลี่ยปริมาณนมเพ่ิมขึ้น
สูงสุดเฉลี่ยต่อวัน จ านวน 121.42 กิโลกรัม โดยก่อนปรับโครงสร้างฟาร์มมีปริมาณนมเฉลี่ยต่อวัน 
เพียง 360.76 กิโลกรัมต่อวัน เพ่ือปรับโครงสร้างฟาร์ม พบว่ามีปริมาณเพ่ิมเป็น 428.18 กิโลกรัมต่อวัน 
รองลงมาเป็นฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์มีปริมาณผลผลิตน้ านมต่อฟาร์มก่อน                  
เข้าร่วมโครงการสูงสุดเฉลี่ย 479.80 กิโลกรัมต่อวัน และมีปริมาณผลผลิตน้ านมต่อฟาร์มหลังเข้าร่วม
โครงการเฉลี่ย 568.75 กิโลกรัม มีปริมาณนมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยต่อวัน 88.95 กิโลกรัมต่อ และฟาร์มโคนม
สมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น มีปริมาณผลผลิตน้ านมต่อฟาร์ม ก่อนเข้าร่วมโครงการน้อยที่สุด เฉลี่ย 
308.19 กิโลกรัมต่อวัน และมีปริมาณผลผลิตน้ านมต่อฟาร์มหลังเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 293.74 
กิโลกรัมต่อวัน เพ่ิมขึ้นเพียง 14.4 กิโลกรัมต่อวัน เนื่องจากในปีแรกเกษตรกรไม่มีการเพ่ิมจ านวนแม่โคนม 
รายละเอียดดังตารางที่ 11 
 
ตารางที ่11 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยผลผลิตน้ านม ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างฟาร์ม  
 

ชื่อสหกรณ์ ปริมาณน้ านมเฉลี่ยต่อฟาร์ม
ต่อวัน (กก.) 

เปลี่ยนแปลง 
(กก.) 

 ก่อน หลัง  
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด 479.80 568.75 88.95  
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 360.76 482.18 121.42 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 308.19 293.74 14.45 
 
  2) การศึกษาข้อมูลคุณภาพน้ านม ประกอบด้วย การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าเซลล์
โซมาติค (SCC) และองค์ประกอบในน้ านม ได้แก่ ของแข็ง (Total Solid) ไขมัน (Fat) และของแข็ง               
ที่ไม่รวมไขมัน (SNF) มีรายละเอียด ดังนี้  

2.1) เซลล์โซมาติค (SCC) จากการปรับเปลี่ยนระบบรีดนมแบบถังเดี่ยว แบบเดิม
ปรับเปลี่ยน เป็นระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม คุณภาพน้ านมควรจะดีขึ้น โดยเฉพาะค่าเซลล์โซมา
ติค พบว่า ฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นผลผลิตน้ านม มีค่าเซลล์โซมาติค(SCC) ลดลงจาก 
471,700 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เป็น 369,300 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย
มิลค์มีค่าเซลล์โซมาติค ลดลงจาก 602 ,860 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เป็น 539,480 เซลล์ต่อมิลลิลิตร                 
ในส่วนฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง มีค่าเซลล์โซมาติคเพ่ิมขึ้นจาก 456,340 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร เป็น 531,531 เซลล์ต่อมิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของค่าเซลล์โซมาติค (SCC)  
 
ชื่อสหกรณ์ ค่าเฉลี่ยเซลล์โซมาติค (เซลล์ต่อมิลลิลิตร) 
 ก่อน หลัง เปลี่ยนแปลง 
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด 602,860 539,480 -63,380 
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 456,340 531,531 +75,191 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 471,740 369,300 -103,440 

  
การปรับเปลี่ยนระบบการรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม คุณภาพน้ านมโดยเฉพาะค่าเซลโซ

มาติกควรลดลง  แต่จากตารางที่ 12 พบว่า เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ และสมาชิก
สหกรณ์             โคนมวังน้ าเย็น จะมีค่าเซลล์โซมาติกลดลง 63,380 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ 
103,440 ตามล าดับ                       ซึ่งสหกรณ์โคนมทั้ง 2 แห่ง ที่มีฟาร์มสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
จะผ่านการรับรอง GAP ฟาร์มทั้งหมด กระบวนการผลิตระบบการจัดการฟาร์มที่ดี มีผลท าให้ค่า SCC 
ต่ าลง 

ส าหรับสหกรณ์โคนมปากช่องที่เข้าร่วมโครงการผ่านการรับรอง GAP เพียง 35 ฟาร์ม                 
จาก 50 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 70 ค่าเซลโซมาติกฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 75,191 
เซลล์ต่อมิลลิลิตร  
  2.2) เปอร์เซ็นต์ของแข็งรวม (Total Solid ; TS) พบว่าฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์
โคนมไทยมิลค์ มีผลผลิตน้ านมหลังเข้าร่วมโครงการเปอร์เซนต์ของแข็งรวม มากที่สุดคือเพ่ิมจาก 
12.01 เป็น 12.52 รองลงมาเป็นฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง เปอร์เซ็นต์ของแข็งรวม
เพ่ิมจาก 12.08 เป็น 12.38 ส่วนฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น เปอร์เซ็นต์ของแข็งรวม
เพ่ิมจาก 11.92 เป็น 12.31 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของแข็ง (Total Solid) น้ านมก่อนและ    
               หลังการปรับโครงสร้างฟาร์ม 
 
  

ชื่อสหกรณ์ 
ค่าเฉลี่ยของแข็ง  

ก่อน หลัง การเปลี่ยนแปลง 
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด 12.01 12.52 0.51 
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 12.08 12.38 0.32 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 11.92 12.31 0.39 

  
 จากตารางที่ 13 จะพบว่า ค่าเฉลี่ยของแข็งรวมในน้ านมหลังปรับโครงสร้างฟาร์ม ค่าของแข็ง
รวมของฟาร์มสมาชิกเพ่ิมขึ้นทุกสหกรณ์ อาจเป็นเพราะการเข้าไปจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ที่ต้อง
เข้าไปทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จะเป็นส่วนกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาสนใจโคนมมากขึ้น 
รวมถึงผู้เข้าไปเก็บข้อมูลระดับฟาร์ม จะมีส่วนช่วยและน าองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม การบริหาร
จัดการด้านอาหารและวิธีการจัดการด้านอ่ืนๆที่ถูกต้องตามหลักวิธีการ ช่วยให้คุณภาพน้ านมดีขึ้นได้
อีกทางหนึ่ง 
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2.3) ไขมัน (Fat) และของแข็งที่ไม่รวมไขมัน (SNF) เปอร์เซ็นต์ของแข็งรวมที่เพ่ิมข้ึน 
เป็นการเพ่ิมคุณภาพน้ านมทั้งในส่วนไขมัน และในส่วนของแข็งที่ไม่รวมไขมัน โดยฟาร์มโคนมสมาชิก
สหกรณ์โคนมปากช่องผลผลิตน้ านมมีเปอร์เซนต์ไขมัน เพ่ิมจาก 3.63 เป็น 3.79 และมีเปอร์เซนต์
ของแข็งที่ไม่รวมไขมัน เพ่ิมจาก 8.45 เป็น 8.58 ส าหรับฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
ผลผลิตน้ านมมีเปอร์เซ็นต์ไขมัน เพิ่มจาก 3.54 เป็น 3.78 และมีเปอร์เซ็นต์ของแข็งที่ไม่รวมไขมัน เพ่ิม
จาก 8.38 เป็น 8.52 ดังแสดงในตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ไขมันและเปอร์เซ็นต์ของแข็งไม่รวมมันเนย                  
               ในผลผลิตน้ านม ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างฟาร์ม 
 

ชื่อสหกรณ์ องค์ประกอบน ้านม (%) ก่อน หลัง เปลี่ยนแปลง 
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด ไขมัน  3.41 3.66 0.25 
 ของแข็งไม่รวมไขมัน  8.60 8.86 0.26 
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด ไขมัน  3.63 3.79 0.16 
 ของแข็งไม่รวมไขมัน  8.45 8.58 0.13 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด ไขมัน  3.54 3.78 0.24 
 ของแข็งไม่รวมไขมัน  8.38 8.52 0.14 

 
 จากประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องมาตรฐานการรับซื้อน้ า นมโค  
ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ พ.ศ.2559 องค์ประกอบของน้ านมโคที่ใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาด้านราคา 
ก าหนดราคาตามปริมาณไขมัน โดยก าหนดต้องมีปริมาณไขมันระหว่าง 3.40 – 3.59 และราคาจะ
สูงขึ้นหรือลดลงตามปริมาณไขมันที่วิคราะห์ได้ ดังนี้ หากมีปริมาณไขมัน 3.60-3.79 ราคาจะเพ่ิมขึ้น 
0.20 บาท/กิโลกรัม ซึ่งฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ก่อนเข้าร่วมโครงการมีร้อยละของไขมัน 
3.41 หลังเข้ารวมโครงการ ปริมาณไขมันเพ่ิมขึ้นเป็น 3.6 อยู่ในระดับที่ต้องได้ราคาเพ่ิม 0.20 บาท/
กก.เช่นเดียวกับสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น ก่อนเข้าร่วมโครงการมีปริมาณไขมันนม 3.54 หลังปรับ
โครงสร้างฟาร์มปริมาณไขมันนมเพ่ิมขึ้น 3.78 บาท/กก. ซึ่งต้องได้ราคาเพ่ิม 0.20 บาท/กก. เช่นกัน 
ยกเว้นฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง ก่อนเข้าร่วมการปรับโครงสร้างฟาร์มมีรปริมาณไขมัน 
3.63 หลังปรับโครงสร้างฟาร์มปริมาณไขมันเพ่ิมเน 3.79 ซึ่งอยู่ในรดับเดิม ปริมาณไขมันไม่
เปลี่ยนแปลง จึงไม่ได้เพ่ิมราคาจ าหน่ายน้ านมดิบ  

การก าหนดราคาตามปริมาณเนื้อนมไม่รวมมัมนเนย ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามค่าวิเคราะห์                
ซึ่งราคากลางก าหนดให้ต้องมี % SNF 8.35-8.49 หากปริมาณ SNF 8.50-8.69 เกษตรกรจะได้ราคา
เพ่ิมขึ้น 0.30 บาท/กก. และหากมีปริมาณ SNF มากกว่า 8.70 ราคาจะเพ่ิมขึ้น 0.60 บาท/กก.               
ซึ่งฟาร์มสมชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ก่อนเข้าร่วมโครงการมีปริมษณ SNF 8.60 เป็นระดับราคา
น้ านมที่มีคุณภาพดี ได้ราคาเพ่ิม 0.30 บาท/กก. และเมื่อท าการปรับโครงสร้างฟาร์มพบว่ามีปริมาณ 
SNF เพ่ิมข้ึน 8.86 ซึ่งมากกว่า 8.70 คือต้องได้รับราคาเพ่ิมจากเดิม 0.60 บาท/กก. ในส่วนของฟาร์ม
สหกรณ์โคนมปากช่องและสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น ก่อนท าการปรับโครงสร้างฟาร์มมีร้อยละ SNF 
8..45 และ 8.38 หลังจากการปรับโครงสร้างฟาร์ม พบว่า มีปริมาณ SNF เพ่ิมเป็น 8.58 และ 8.52 
ตามล าดับ ซึ่งจะได้รับราคาเพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.30 บาท/กก. 
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ดังนั้นจากการปรับโครงสร้างฟาร์มมีผลต่อคุณภาพภาพน้ านมซึ่งมีผลต่อราคาจ าหน่ายน้ านม
ดิบที่เกษตรกรควรได้รับเพิ่มขึ้น ดังนี้  

 

ตารางที่ 15 ราคาจ าหน่ายน้ านมดิบที่เกษตรกรควรได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณภาพน้ านม 
 

ชื่อสหกรณ์ ราคาที่เพ่ิมข้ึนตามคุณภาพ
น้ านม (บาท/กก.) 

รวมราคาท่ีเกษตรกรได้รับ 
(บาท/กก.) 

 % fat % SNF  
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด 0.20 0.30 0.50 
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 0.20 0.30 0.50 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 0 0.30 0.30 

 

จากตารางที่ 15 พบว่าราคาจ าหน่ายน้ านมดิบที่เกษตรควรได้รับหลังจากปรับโครงสร้าง
ฟาร์ม ของสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์และสหกรณ์โคนมปากช่องจะได้ราคาเพ่ิมขึ้นจากเดิม 0.50 
บาท โดยเพ่ิมจากคุณภาพน้ านมจากการวิเคราะห์ปริมาณไขมันนมที่ดีขึ้น 0.20 บาท และจากปริมาณ
ของ SNF 0.30 บาท/กก.และฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นจะได้ราคาจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น 0.30 
บาท/กก.จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ านมซึ่งมีปริมาณ SNF ที่เพ่ิมข้ึน   
 
4.3 รายได้สุทธิของฟาร์มโคนม 

รายได้สุทธิของฟาร์มโคนม ท าการศึกษาข้อมูลประกอบด้วย ราคาจ าหน่ายน้ านมดิบเฉลี่ย
ของเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของเกษตกร    

4.3.1) ราคาจ้าหน่ายน ้านมดิบของเกษตรกร 
 ตามประกาศราคารับซื้อน้ านมดิบจากฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนม ก าหนดราคา

กลางสหกรณ์ต้องรับซื้อที่  17.50 บาทและจะบวกราคาเพ่ิมให้ตามคุณภาพน้ านมที่สูงขึ้น                        
จากการศึกษาพบว่า ฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง จ าหน่ายน้ านมดิบราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
สูงสุดจากราคารับซื้อ 17.70 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 18.20 บาทต่อกิโลกรัม ได้ราคาบวกเพ่ิมจาก
คุณภาพน้ านม 0.50 บาท รองลงมาเป็นฟาร์มโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ าหน่ายน้ านมดิบ
ราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 17.34 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 17.74 บาทต่อกิโลกรัม ได้ราคาเพ่ิม 0.40 บาท 
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 2559 เรื่อง มาตรฐานการรับซื้อน้ านมโค 
ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โดยให้ก าหนดราคาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามองค์ประกอบน้ านมโค ร้อยละของ
ปริมาณไขมัน และปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ยกเว้น สหกรณ์โคนมไทยมิลค์รับ
ซ้ือราคาผลผลิตน้ านมเฉลี่ย ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการไม่เปลี่ยนแปลง คือ จากราคารับซื้อ 17.98 
บาทต่อกิโลกรัม เป็น 17.95 บาท ต่อกิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 16 
 

ตารางที ่16 แสดงราคาจ าหน่ายน้ านมดิบเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของเกษตรกรก่อนและหลังการปรับปรุงฟาร์ม 
 

 
ชื่อสหกรณ์ 

ราคารับซื้อน้ านมดิบ (บาท/กิโลกรัม) 
ก่อน หลัง ความแตกต่าง  

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด 17.98 17.95 (-0.03) 
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 17.70 18.20 (+0.50) 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 17.34 17.74 (+0.40) 
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 ราคาจ าหน่ายน้ านมดิบที่ เกษตรควรได้ รับตามประกาศมาตรฐานรับซื้อน้ านมโค  
ณ ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เกษตรกรควรได้ราคาเพ่ิมจากองค์ประกอบน้ านมจากไขมันที่เพ่ิมขึ้น 
ปริมาณเนื้อนมไม่รวมไขมันเนยที่เพ่ิมขึ้น จ านวนเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count : SCC) รวมทั้ง  
ประกาศมาตรฐานการรับซื้อน้ านมโค  ยังก าหนดให้มีการเพ่ิมราคาไม่น้อยกว่า 0.20 บาท/กก.ส าหรับ
ฟาร์มโคนมท่ีผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP)  
 แต่ราคาน้ านมที่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ก่อนปรับโครงสร้างฟาร์ม จ าหน่าย 
17.98 บาท/กก. ภายหลังปรับโครงสร้างฟาร์ม ขายในราคา 17.95 บาท/กก. ราคาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง คือ ลดลง 0.03 บาท/กก จาก ตารางที่ 16 ข้อมูลร้อยละการเปลี่ยนแปลงของไขมันและ
ปริมาณของแข็งไม่รวมไขมันเนย  เกษตรกรควรได้รับราคาเพ่ิมจากองค์ประกอบน้ านม  0.50 บาท/
กก. และเพ่ิมจากการได้รับรอง GAP ฟาร์มโคนมอีกไม่ต่ ากว่า 0.20 บาท/กก. ดังนั้นสหกรณ์ไทยมิลค์ 
ควรเพ่ิมราคาให้เกษตรกรสมาชิกไม่ต่ ากว่า 0.70 บาท/กก. อีกทั้ง การรีดนมแบบมีระบบท่อล าเลียง
น้ านม น้ านมโคนที่รีดได้จากแม่โคจะมีค่า Standard Plate Count : SPC ต่ า เมื่อสหกรณ์น าน้ านม
ไปขายต่อใหโ้รงงานแปรรูปจะได้ราคาเพ่ิมขึ้น 
 ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่องและฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น ก่อนปรับ
โครงสร้างฟาร์มจ าหน่ายน้ านมที่ราคา 17.70 บาท/กก. และ 17.34 บาท/กก.หลังท าการปรับ
โครงสร้างฟาร์มเกษตรกรสมาชิกสามารถจ าหน่ายน้ านมดิบได้ราคา 18.20 บาท/กก. และ 17.74 
บาท/กก. ได้รับราคาจ าหน่ายสูงขึ้น 0.5 บาท/กก. และ 0.40 บาท/กก. ตามล าดับ จากตารางที่ 14 
การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ไขมันและของแข็งไม่รวมมันเนย เกษตรกรควรได้รับราคาเพ่ิม 0.30 บาท
แล 0.50 บาท ตามล าดับ ซึ่งขัดแย้งกับราคา ที่เกษตรกรได้รับคือ ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ดคนมวังน้ า
เย็นควรได้ราคาน้ านมที่สูงกกว่า ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง ทั้งนี้เป็นเพราะมีเพียงสหกรณ์โค
นมปากช่องทีใ่ห้ราคาน้ านมบวกเพ่ิมจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์ม 

.  
4.3.2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของเกษตรกร 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ฟาร์มโคนมได้รับจากการขายน้ านมดิบให้กับสหกรณ์ พบว่า 

ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ มีรายได้รับมากที่สุดทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ โดยมี
รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ 270,808 บาทต่อฟาร์มต่อเดือน หลังเข้าร่วมโครงการมีรายได้ 324,108 
บาทต่อฟาร์มต่อเดือน สอดคล้องกับจ านวนแม่โคที่ให้ผลผลิตของฟาร์มโคนมสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 47.05 ตัวต่อฟาร์ม และหลังเข้าร่วมโครงการมีจ านวนแม่โคเฉลี่ย 63.13 
ตัวต่อฟาร์ม รองลงมาเป็นฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนม ปากช่อง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนก่อนเข้าร่วม
โครงการ 193,263 บาทต่อฟาร์มต่อเดือน หลังเข้าร่วมโครงการมีรายได้ 252,224 บาทต่อฟาร์มต่อ
เดือน โดยมีจ านวนแม่โคที่ให้ผลผลิต ก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 34.36 ตัวต่อฟาร์ม หลังเข้าร่วม
โครงการมีจ านวนแม่โคที่ให้ผลผลิต 46.60 ตัวต่อฟาร์ม ในส่วนสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นมีจ านวนแม่โค
ให้ผลผลิตหลังเข้าร่วมโครงการน้อยที่สุด คือ ก่อนเข้าร่วมโครงการมีแม่โค 34.76 ตัวต่อฟาร์ม หลังเข้า
ร่วมโครงการมีแม่โคเฉลี่ย 35.16 ตัวต่อฟาร์ม จะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการขายน้ านมดิบให้กับ
สหกรณ์ก่อนเข้าร่วมโครงการ 152,522 บาทต่อฟาร์มต่อเดือน หลังเข้าร่วมโครงการ 153,067 บาท
ต่อฟาร์มต่อเดือน รายละเอียดดังตารางที่ 17 
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ตารางที ่17 แสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของเกษตรกรที่ได้รับจากการจ าหน่ายน้ านม ก่อนและหลังการ   
               ปรับปรุงฟาร์ม 
 

 
ชื่อสหกรณ์ 

รายได้เฉลี่ยต่อฟาร์มต่อเดือน (บาท) การเปลี่ยนแปลง 
ก่อน หลัง  

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด 270,808 324,108 53,300 
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด 193,263 252,224 58,961 
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 152,522 153,067 545 

 
 รายได้เฉลี่ยตอเดือนของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่องจะได้รับเพ่ิมจากเดิมมาก
ที่สุด คือเพ่ิมขึ้น 58,961 บาท จากราคาน้ านมดิบต่อกิโลกัรมที่ได้ราคาบวกเพ่ิม 0.50 บาท เป็นการ
บวกเพ่ิมจากคุณภาพนน้ านมและจากการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ในส่วนเกษตรสมาชิกสหกรณ์
โคนมไทยมิลค์ จะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพ่ิมจากปริมาณแม่โคนมที่เพ่ิมขึ้นหลังปรับโครงสร้างฟาร์ม 
โดยจะมีรายได้ต่อเดือนเพ่ิมขึ้น 53,300 บาท ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็นจะมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเพียง 545 บาท เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณโคนมในฟาร์ม  
 ดังนั้นหากสหกรณ์ให้ราคาคุณภาพน้ านม และฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP รวมถึง
การเพ่ิมปริมาณแม่โคนมในฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน                
ในด้านคุณภาพน้ านมดิบที่สหกรณ์ส่งต่อให้โรงงานแปรรูป การใช้ระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนมรวม
กับถังรวมนมเก็บความเย็น (Cooling Tank) ในฟาร์มจะมีค่าจุลินทรีย์  (Standard Plate Count : 
SPC) ต่ ามาก น้ านมมีโอกาสสัมผัสอากาศน้อยที่สุด และท าให้เย็นลงทันทีหลังรีดทันทีที่ล าเลียงนมถึง
ถังนมเก็บความเย็น แต่สหกรณ์ส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นส่วนที่สหกรณ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว                   
โดยสหกรณ์มีรถไปรับนมถึงหน้าฟาร์ม ช่วยลดภาระขนส่งนมของเกษตรกรและค่าไฟฟ้าที่เกษตรกร
ต้องจ่ายเพิ่ม จากระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนมและถังรวมนมเก็บความเย็น 
 การศึกษาผลของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรต่อผลผลิตน้ านมและรายได้สุทธิ เป็นการ
ศึกษาวิจัยจากการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโค ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต มีระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 มีสหกรณ์โคนม              
เข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด จังหวัดสระบุรี สหกรณ์โคนมปากช่อง 
จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด จังหวัดสระแก้ว เพ่ือเป็นสหกรณ์โคนม
ต้นแบบในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจร รวมทั้งปรับปรุงฟาร์มโคนม
ต้นแบบส าหรับเป็นตัวอย่าง ในการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในด้านขนาดฟาร์ม
จากข้อมูลส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกร พบว่าในปี 2559 ต้นทุนการผลิตน้ านมในฟาร์มขนาดเล็ก
แม่โคน้อยกว่า 20 แม่ มีต้นทุนเฉลี่ย 15.29 บาทต่อกิโลกรัมนม ฟาร์มขนาดกลางแม่โค 20 – 50 แม่ 
มีต้นทุนเฉลี่ย 14.46 บาทต่อกิโลกรัมนม และฟาร์มขนาดใหญ่แม่โค 51 – 200 แม่ จะมีต้นทุนเฉลี่ย 
13.66 บาทต่อกิโลกรัมนม การก าหนดขนาดฟาร์มโคนมต้นแบบจึงก าหนดให้มีแม่โค 50 แม่ จึงจะมี
ต้นทุนการผลิตต่ า เมื่อสิ้นสุดโครงการ ฟาร์มโคนมต้นแบบที่มีการเพ่ิมแม่โคให้ผลผลิตตามปกติ ก็จะ
จัดเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ มีแม่โค 51 – 200 แม่ จึงมีต้นทุนการผลิตต่ าสุดเฉลี่ย 13.66 บาทต่อกิโลกรัม
นม เกษตรกรสามารถขายผลผลิตน้ านมได้ในราคาเฉลี่ย 17.72 บาทต่อกิโลกรัมนม เกษตรกรจะมี
ก าไรเฉลี่ย 4.06 บาทต่อกิโลกรัมนม หรือมีก าไรร้อยละ 29.72 ของต้นทุนการผลิต 
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ตารางที่ 18 แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของฟาร์มเบื้องต้นเฉลี่ยต่อฟาร์มต่อเดือนของฟาร์มสมาชิก 
               สหกรณ์โคนมไทยมิลค ์ในปีสุดท้ายของโครงการปีที่ 5 
  

รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) หมายเหตุ 
(ร้อยละ) 

ผลผลิตน้ านมดิบต่อฟาร์มต่อเดือน (ตัน) 
21.22  

1. หักใช้ในส่วนสหกรณ์ 220,591.67 63.82 

รายได้จากการขายน้ านม (บาท)
398,465.72  

   1.1 ค่าสินค้า 176,105.83 50.95 

    1.2 ค่าเวชภัณฑ์ 6,174.70 1.79 
    1.3 ค่าภาษี 1,992.70 0.58 
    1.4 เงินต้น 28,097.58 8.13 
    1.5 ดอกเบี้ยเงินกู้ 

 

8,220.86 2.38 

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนฟาร์ม 125,040.45 36.18 
    2.1 ค่าอาหารหยาบ/

ฟาง 
61,042.00 17.66 

    2.2 ค่าน้ า - ไฟ 4,160.49 1.20 
    2.3 ค่าแรงงาน 19,239.71 5.57 
    2.4 ค่ารักษาและผสม

เทียม 
 

3,317.47 0.96 

    2.5 ช าระหนี้แหล่งอ่ืน 
 

37,280.78 10.79 

 3. ก าไร เบื้องต้น 52,833.60  
 

 
หมายเหตุ : รายได้และค่าใช้จ่ายในปีสุดท้ายของโครงการปีที่ 5 เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม     
               2561 - กันยายน 2562 
 

ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีความพร้อมในการปรับโครงสร้างฟาร์มมากที่สุด
ตรงตามเป้าหมายของโครงการ คือมีจ านวนแม่โคให้ผลผลิต (โครีด+โคดราย) เฉลี่ย 47.05 ตัว และ
หลังปรับโครงสร้างฟาร์มจะมีแม่โคเฉลี่ย 63.13 ตัว ตามเป้าหมาย จากตารางที่ 18 แสดงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของฟาร์มเบื้องต้นเฉลี่ยต่อฟาร์มต่อเดือนของฟาร์มสมาชิก ในปีสุดท้ายของโครงการปีที่ 5 
ฟาร์มสมาชิกจะมีโคให้ผลผลิตเฉลี่ย 62.87 ตัว มีปริมาณนม 21.22 ตันต่อฟาร์มต่อเดือน หรือมีรายได้
จากน้ านมดิบเฉลี่ย 398,465.72 บาท ต่อฟาร์มต่อเดือน ฟาร์มสมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่หักไว้ให้
สหกรณ์เฉลี่ย 220,591.67 บาทต่อฟาร์มต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในส่วนฟาร์มที่จ่ายเองเฉลี่ย 125,040.45 
บาทต่อฟาร์มต่อเดือน คิดเป็นก าไรหรือรายได้สุทธิเบื้องต้น 52,833.60 บาทต่อฟาร์มต่อเดือน  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาผลของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรต่อผลผลิตน้ านมและรายได้สุทธิ สามารถ
สรุปผลการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของฟาร์มโคนมท่ีเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย 
 ฟาร์มโคนมที่ เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยนี้  เป็นฟาร์มโคนมที่ เข้าร่วมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโค โดยเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนม 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย
มิลค์ จ ากัด  อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา และสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว รวมจ านวนฟาร์ม
โคนมที่เข้าร่วมโครงการ 150 ฟาร์ม เก็บข้อมูลทุกฟาร์ม ทุกฟาร์มจะปรับปรุงโรงรีดนมโดยปรับเปลี่ยน
ระบบรีดนมเป็นแบบมีท่อล าเลียงนม 6 หัวรีดและติดตั้งถังนมรวมท าความเย็น มีฟาร์มโคนมปรับปรุง
โรงรีดนมเป็นหลุมยืนรีดรวม 100 ฟาร์ม หลังปรับโครงสร้างฟาร์ม สมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ 
จ ากัด  มีจ านวนแม่โคให้ผลผลิต (โครีด+โคดราย) ต่อฟาร์มเฉลี่ย 63.13 ตัว สมาชิกสหกรณ์โคนมปาก
ช่อง จ ากัด  มีจ านวนแม่โคให้ผลผลิตต่อฟาร์มเฉลี่ย 46.60 ตัว และสามาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น 
จ ากัด มีจ านวนแม่โค   ให้ผลผลิตต่อฟาร์มเฉลี่ย 35.16 ตัว ตามล าดับ 
 2. ผลผลิตและคุณภาพน้ านม 
 หลังปรับโครงสร้างฟาร์ม สมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีผลผลิตน้ านมต่อฟาร์มเฉลี่ย 
568.75 กิโลกรัมต่อวัน  สมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด  มีผลผลิตน้ านมต่อฟาร์มเฉลี่ย 482.18 
กิโลกรัมต่อวัน และสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีผลผลิตน้ านมต่อฟาร์มเฉลี่ย 293.74 
กิโลกรัมต่อวัน ตามล าดับ คุณภาพน้ านมดีขึ้นโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของแข็ง ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์               
โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 12.52 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมปาก
ช่อง จ ากัด มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของแข็ง 12.38 และฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด                   
มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของแข็ง 12.31 ตามล าดับ ในส่วนราคาน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับต่อกิโลกรัมนม 
หลังปรับโครงสร้างฟาร์ม ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด ได้ราคาผลผลิตน้ านมเฉลี่ยสูงขึ้น
จากเดิม 0.50 บาทต่อกิโลกรัมนม เป็น 18.20 บาทต่อกิโลกรัมนมและฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนม              
วังน้ าเย็น จ ากัด ได้ราคาผลผลิตน้ านมเฉลี่ยสูงขึ้นตามล าดับ 0.40 บาทต่อกิโลกรัมนมเป็น 17.74 บาท
ต่อกิโลกรัมนม ในส่วนฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด ราคาน้ านมดิบที่เกษตรกรได้รับ               
ไม่เปลี่ยนแปลงได้ราคาน้ านมเฉลี่ย 17.95-17.98 บาท ต่อกิโลกรัมนม 
 3. รายได้ของฟาร์มโคนม 
 หลังปรับโครงสร้างฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีรายได้จากการขายน้ านมดิบ
ให้กับสหกรณ์เฉลี่ยต่อเดือน 324,108 บาท ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด มีรายได้จากการ
ขายน้ านมดิบให้กับสหกรณ์เฉลี่ยต่อเดือน 252,224 บาท และฟาร์มสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 
รายได้จากการขายน้ านมดิบให้กับสหกรณ์เฉลี่ยต่อเดือน 153,067 บาท ตามล าดับ 
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 การปรับโครงสร้างฟาร์มโคนมของเกษตรกร ค่าเฉลี่ยการจ้างแรงงานไม่มีผลต่อการจ้าง
แรงงานเพ่ิม โดยฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีการจ้างแรงงาน 2.40 คน ฟาร์มสมาชิก
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด มีการจ้างแรงงาน 2.06 คน และฟาร์มสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด                
มีการจ้างแรงงาน 0.54 คน ตามล าดับ 
 

ในส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ร้อยละ 50.95 เป็นค่าสินค้าที่หักให้กับสหกรณ์ รองลงมาเป็นค่าอาหาร
หยาบที่ใช้ในฟาร์ม ร้อยละ 17.66 ในส่วนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์หักไว้คิดเป็นร้อยละ 
10.51 และฟาร์มยังมีหนี้จากแหล่งเงินกู้อ่ืนที่ต้องจ่าย คิดเป็นร้อยละ 10.79 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 การพัฒนาระบบรีดนมจากเดิมใช้ระบบรีดนมแบบรีดถังเดี่ยว เปลี่ยนเป็นระบบปิดใช้ระบบรีด
นมแบบมีท่อล าเลียงนม มีส่วนท าให้คุณภาพน้ านมดีขึ้นและท าให้ระยะเวลารีดนมสั้นลง การปรับ
โครงสร้างฟาร์มเกษตรกร สามารถด าเนินการด้านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์ม
โคนม (Good Agricultural Practices; GAP) ไปพร้อมๆกัน เกษตรกรจะได้ราคาน้ านมดิบสูงขึ้นทั้งจาก
แรงจูงใจ ราคาบวกเพ่ิมจากการรับรอง GAP ฟาร์มและคุณภาพผลผลิตน้ านมดิบ โดยฟาร์มสมาชิก
สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด ได้ราคาบวกเพ่ิมเฉลี่ย 0.50 บาทต่อกิโลกรัมนม และฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โค
นมวังน้ าเย็น จ ากัด ได้ราคาบวกเพ่ิมเฉลี่ย 0.40 บาทต่อกิโลกรัมนม ในส่วนฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนม
ไทยมิลค์ จ ากัด ให้ราคารับซื้อน้ านมดิบสูงอยู่เดิม การปรับโครงสร้างฟาร์มเพ่ิมความสะดวกให้ฟาร์ม
สมาชิกสหกรณ์จะมีรถไปรับนมถึงหน้าฟาร์ม แต่ยังให้ราคารับซื้อเท่าเดิม จึงควรมีการปรับราคารับซื้อ
น้ านมดิบให้สูงขึ้น ตามคุณภาพน้ านมดิบที่ดีขึ้น รวมถึงการให้ราคาน้ านมดิบเพ่ิมจากฟาร์มที่ได้รับ GAP 
ด้วย เพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจให้สมาชิกที่เหลือหันมาปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มมากขึ้น 
 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. การปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร ที่จะใช้ระบบรีดนมแบบ Pipeline และมีถังรวมนมเก็บ
ความเย็น Cooling tank ต้องใช้ก าลังไฟฟ้ามากขึ้น จากเดิมเกษตรกรใช้ไฟฟ้ากระแสสลับไฟบ้าน               
ต้องเปลี่ยนมาใช้ไฟ 3 เฟส เกษตรกรต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมการติดตั้งไฟฟ้า 3 เฟส และต้องรอการติดตั้ง
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าให้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลต่างๆล่าช้าออกไป 
 2. ในช่วงปี 2560 - 2561 มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม โดยเฉพาะพ้ืนที่
ใกล้เคียงสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ฟาร์มสมาชิกบางฟาร์มได้รับ
ผลกระทบ ท าให้ผลผลิตน้ านมลดลง และการน าแม่โคสาวท้องเข้าฟาร์ม ต้องใช้ความระมัดระวังมาก
ขึ้นมีส่วนท าให้การเพ่ิมแม่โคให้ผลผลิตท าได้ไม่เต็มที่ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในส่วนโครงการวิจัยเพ่ิมเติม ควรมีการวิจัยการใช้ระบบรีดนมแบบ Pipeline  
ให้มากขึ้นพ้ืนที่ใช้กับแขนสวิง หรือชุดหัวรีดที่ยึดอยู่กับที่ การออกแบบระบบการล้างท าความสะอาด        
เพ่ือเพ่ิมความสะอาดและการล้างที่ได้มมาตรฐาน เพ่ือให้ได้นมที่มีคุณภาพไม่มีการปนเปื้อน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับเกษตรกร เกษตรกรที่มีฟาร์มขนาด 50 แม่ข้ึนไป ควรปรับโครงสร้างฟาร์ม 
ดังนี้ 

2.1 การใช้ระบบรีดนมแบบ Pipeline และถังนมรวมเก็บความเย็น Cooling tank                    
ท าให้น้ านมดิบที่ออกจากฟาร์มมีคุณภาพสูง เกษตรกรจะได้ราคาน้ านมบวกเพ่ิมอย่างน้อย 0.70 บาท
ต่อกิโลกรัมนม จากค่าคุณภาพน้ านมและค่าฟาร์มผ่านการรับรอง GAP ฟาร์ม 
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2.2 การปรับโครงสร้างฟาร์ม โดยเลี้ยงเฉพาะแม่โครีด แม่โคแห้งนม โคสาวท้อง              
ลูกโคก่อนหย่านม จะช่วยให้เกษตรกรมีเวลาดูแลโคที่ให้ผลผลิตโดยตรง เกษตรกรมีความช านาญ  
การเลี้ยงมากขึ้น โครุ่น-โคสาวหลังหย่านม ควรส่งให้สหกรณ์รวมเลี้ยงเพ่ือดูแลให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ด้านอัตราการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์ การดูแลด้านการผสมเทียมคัดเลือกน้ าเชื้อ            
พ่อพันธุ์ได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ฟาร์ม 

2.3 การปรับโครงสร้างฟาร์มแบบหลุมยืนรีด จะช่วยเพ่ิมความสะดวกและง่าย              
ต่อการท างาน โดยจะช่วยลดระยะเวลาการรีดนม ตลอดจนการล้างท าความสะอาดท าได้รวดเร็ว 
สะดวกยิ่งขึ้น 

2.4 การมีถังนมรวมเก็บความเย็น ในฟาร์มเกษตรกรเองจะเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ของฟาร์มเกษตรกรเองได้เป็นการเพ่ิมมูลค่าน้ านมเป็นการเปิดร้าน
นมหน้าฟาร์ม ท าไอศกรีม ร้านกาแฟ เบเกอรี่ต่างๆ การท าฟาร์มเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว เป็น
แนวทางหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าของฟาร์ม เพ่ิมรายได้และน าความรู้ ค าแนะน าใหม่ๆต่างๆ เข้า
มาพัฒนาฟาร์มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  3. ข้อเสนอแนะในส่วน ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบหรือสหกรณ์ 
  การปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรที่ใช้ระบบ Pipeline และ Cooling tank น้ านม  
ที่ได้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน สหกรณ์จึงควรบวกราคาน้ านมให้กับฟาร์มที่มีการปรับโครงสร้าง
ฟาร์มด้วย ฝ่ายส่งเสริมโคนมของสหกรณ์ควรให้ข้อมูลเปรียบเทียบคุณภาพน้ านมจากฟาร์มที่ปรับ
โครงสร้างฟาร์มกับฟาร์มที่ยังไม่ปรับโครงสร้างฟาร์ม เมื่อเทียบกับราคาที่ได้รับจากผลผลิตต่อกิโลกรัม
ที่เพ่ิมขึ้น ต่อวัน ต่อเดือน จะท าให้เกษตรกรสมาชิกเห็นประโยชน์จากการปรับโครงสร้างฟาร์มมากข้ึน 
ต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้ผ่านการรับรอง GAP ฟาร์ม เพ่ือท าให้ฟาร์มสมาชิกของ
สหกรณ์ผ่านการรับรองให้มากท่ีสุด ก่อนการเปิดเสรีทางการค้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์นม 
  จากฟาร์มที่ใช้ระบบ Pipeline และ Cooling tank ในฟาร์มเกษตรกรจะท าให้
น้ านมดิบสัมผัสอากาศน้อยที่สุดและท าให้เย็นลงทันทีในฟาร์ม จะท าให้น้ านมมีความสดใหม่                     
หากน าไปส่งให้โรงงานแปรรูปจะได้ราคาบวกจากค่า SPC : Standard Plate Count ที่ลดลง สหกรณ์
จะได้ราคาจ าหน่ายน้ านมดิบในราคาที่สูงขึ้นด้วย 
  4. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 
  ควรมีการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดฟาร์มใช้ระบบรีดนมแบบมีท่อล าเลียงนม และมีถังนม
รวมเก็บความเย็นให้มากขึ้น โดยเฉพาะฟาร์มโคนมที่มีแม่โคให้ผลผลิต 50 แม่ขึ้นไปก่อนเป็นล าดับ
แรก ควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้ผ่านการรับรอง GAP ไปพร้อมกัน รองรับการเปิดเสรี
ทางการค้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมใน 5 ปีข้างหน้า 
  กรมปศุสัตวควรถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบรีดนมให้มากขึ้นตั้งแต่เครื่องรีดนม ระบบ
การรีดนมแบบเดิม bucket type แบบ Pipeline ข้อดีการใช้ถังนมรวมเก็บความเย็นภายในฟาร์ม 
และ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมแนะน าตรวจระบบรีดนมในฟาร์มเกษตรกรให้มากข้ึน โดยตรวจประจ าปีใหญ่
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและตรวจประจ าปี 3 ครั้ง หรือทุก 3 – 4 เดือน 
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