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บทคัดยอ 
บทความฉบับนี้จะกลาวถึง สถานการณการเล้ียง การผลิต และการตลาด ตลอดจนกลาวถึง นโยบาย

การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม โดยสงเสริมการใหความรู ดานการใชนวัตกรรมการผลิต และแปร
รูปผลิตภัณฑ เพื่อลดตนทุน และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม พบไดวา สถานการณตางๆในการเล้ียงโค
นม และนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม มีความเหมาะสมตอการเล้ียงโคนม
ในประเทศไทย และคิดวาแนวโนมการใชนวัตกรรมในการพัฒนาการผลิตและแปรรูปของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมี
ความเปนไปไดที่จะเพิ่มสูงขึ้น  

 
คําสําคัญ : นวัตกรรม, การผลิต, การแปรรูป, โคนม 

Abstract 
This article was discuss situation of managements, production and marketing as 

well as mention policy on the potential development of dairy agriculturist. The use of 
production innovation and process to decrease costs and excess for dairy agriculturist. The 
various situations on dairy farming and government policies to develop the potential of 
agriculturist in Thailand. Therefore, the trend of development innovation of production and 
processing are possibly to grow up 
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บทนํา 
การเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ผลผลิตน้ํานมถือวาเปนปจจัยหลัก การที่แมโคมีผลผลิตตอตัวสูง ทําให

เกษตรกรมีรายไดที่สูง และตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมลดต่ําลง รายไดหลักของฟารมโคนมเกิดจากการขายนํ้านม 
ซึ้งขึ้นอยูกับ 3 อยางที่สําคัญ คือ จํานวนแมโค ประสิทธิภาพการผลิตของแมโค และราคาน้ํานมดิบตอกิโลกรัม 
โดยปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ํานม มี 2 กลุม คือ ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับพยาธิสภาพ ไดแก สายพันธุ  การ
จัดการฟารม และ ปจจัยที่เก่ียวของกับพยาธิสภาพ ไดแก โรคทั่วไป และโรคเกี่ยวกับเตานม โดยเฉพาะโรคเตา
นมอักเสบ ซึ้งทําใหปริมาณน้ํานมลดลงและยังสงผลตอคุณภาพน้ํานมอีกดวย เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมไทยจึง
จําเปนตองปรับตัวในการใชนวัตกรรมใหมๆเพื่อเตรียมพรอมในการรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น โดยรัฐบาล ไดมี
นโยบายพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม โดยสงเสริมการใหความรู ดานการใชนวัตกรรมการผลิต และ 
แปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อลดตนทุน และเพ่ิมรายได 
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การศึกษาสถานการการเลี้ยง การผลิต การตลาด และนวัตกรรมตางๆ ตลอดจนปญหาและแนว
ทางการปรับตัวตอการใชนวัตกรรมการผลิตโคนมของเกษตรกรในปจจุบัน นํามาวิเคราะห ประเมิน เพื่อใหทราบ
ถึงแนวโนมการใชนวัตกรรมในการพัฒนาการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม เพื่อเตรียม
ความพรอมในการรับมือกับสถานการณและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

 

สถานการณการเล้ียงโคนม 
 ในป 2560 มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมทั้งหมด จํานวน 17,348 ราย ซึ่งสวนใหญอยูในพื้นที่เขต 1 จํานวน 
4,340 ราย(รอยละ 25.02) รองลงมาคือเขต 7 จํานวน 4,334 ราย (รอยละ24.98) และเขต 3 จํานวน 4,120 
ราย (รอยละ23.75) ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่1 
 

ตารางที่ 1 จํานวนเกษตรกร รายเขตปศุสัตว 

 
 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว 2560 
 

โดยสวนใหญเกษตรกรเลี้ยงโคนม 21-50 ตัว จํานวน 8,197 ราย(รอยละ 47.25) รองลงมาเล้ียงโคนม 
1-20 ตัว จํานวน 6,059 ราย (รอยละ 34.93) เล้ียงโคนม 51-100 ตัว จํานวน 2,743 ราย (รอยละ 15.81) เล้ียง
โคนม 101-200 ตัว จํานวน 313 ราย (รอยละ 1.80) ขณะท่ีมีเกษตรกรเลี้ยงโคนมมากกวา 200 ตัว เพียง 36 
ราย (รอยละ 0.21) รายละเอียดตามแผนภูมิที่1 
แผนภูมิที่1 จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 

 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว 2560 
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เปรียบเทียบจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ป 2559–2560 เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้น จํานวน 831 
ราย โดยในพ้ืนที่เขต 3 เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด จํานวน 270 ราย รองลงมาคือ เขต 7 จํานวน 214 ราย และเขต 4 
จํานวน 109 ราย ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ป 2559–2560 

 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว 2560 

 
สถานการณการผลิตและการตลาดโคนม 

ป 2557 - 2561 จํานวนโคนมทั้งหมดของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.82 ตอป โดยในป 2561 (ณ 
วันที่ 1 มกราคม) มีจํานวน 660,155 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 645,261 ตัว ของป 2560 รอยละ 2.31 และจํานวนแมโค
รีดนมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.52 ตอป โดยในป 2561 มีแมโครีดนม 276,321 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 267,932 ตัว 
ของป 2560 รอยละ 3.13 สวนผลผลิตน้ํานมดิบในชวงป 2557 - 2561 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.62 ตอป 
โดยป 2561 มีผลผลิต 1,233,483 ตัน เพิ่มข้ึนจาก 1,191,143 ตัน ของป 2560 รอยละ 3.55  

เนื่องจากลูกโคนมเกิดใหมในรอบป และจํานวนแมโครีดนมเฉลี่ยในรอบปมีจํานวนเพิ่มขึ้น จากแมโค
สาวที่เขามาทดแทน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายพัฒนาคุณภาพน้ํานมโค เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
โดยเนนไปที่อาหารในการเลี้ยงโคนมซึ่งสงผลใหน้ํานมดิบมีปริมาณเพิ่มข้ึนและมีคุณภาพดีขึ้น รวมท้ังราคาน้ํานม
ดิบอยูในเกณฑดี จึงจูงใจใหเกษตรกรมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนมโดยการบริหารจัดการฟารมท่ีเปนระบบตาม
มาตรฐานฟารมที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดยการปลดแมโครีดนมที่ใหผลผลิตนอยและสุขภาพไมดีออก
จากฟารม 

ความตองการบริโภค ผลผลิตน้ํานมดิบของไทยใชสําหรับบริโภคภายในประเทศทั้งหมด ป 2557 - 
2561 ความตองการบริโภคนมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.62 ตอป โดยในป 2561 มีปริมาณการบริโภคนม 
1,233,483 ตัน เพิ่มข้ึนจาก 1,191,143 ตัน ของป 2560 รอยละ 3.55 รายละเอียดตามตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 จํานวนโคนมและผลผลิตนํ้านมดิบของไทย 

 
หมายเหตุ : *ขอมูลเบื้องตน **ประมาณการ 
ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2562 
 

การสงออกผลิตภัณฑนม ไทยมีการสงออกผลิตภัณฑนมหลายชนิด แตสวนใหญมาจากการนําเขา
ผลิตภัณฑนมเพื่อใชผลิตเปนผลิตภัณฑนมประเภทอ่ืนๆ แลวสงออก สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก นมพรอมด่ืม 
นมเปรี้ยว โยเกิรต เนยท่ีไดจากนม และนมขนหวาน เปนตน และเปนการสงออกไปยังประเทศใกลเคียง เชน 
กัมพูชา เมียนมาร สปป.ลาว มาเลเซีย สิงคโปร และฟลิปปนส โดยในป 2561 มีการสงออกผลิตภัณฑนมปริมาณ 
305,647 ตัน มูลคา 10,710 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่สงออก 276,963 ตัน มูลคา 10,313 ลานบาท 
รอยละ 10.36 และรอยละ 3.85 ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ปริมาณและมูลคานมและผลิตภัณฑนมสงออกของไทย 

 
หมายเหตุ : *ประมาณการ 
ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2562 

 

การนําเขาผลิตภัณฑนม ในแตละปไทยนําเขานมและผลิตภัณฑนมเปนจํานวนมาก โดยในป 2561            
มีการนําเขาผลิตภัณฑนมปริมาณ 245,800 ตัน มูลคา 19,930 ลานบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 237,437 ตัน          
ของป 2560 รอยละ 3.52 แตมูลคาลดลงจาก 20,581 ลานบาท ของป 2560 รอยละ 3.16 เนื่องจากราคานม
และผลิตภัณฑนมในตลาดโลกปรับตัวลดลง ซึ่งนมผงขาดมันเนยเปนผลิตภัณฑนมนําเขาที่สําคัญ และมีสัดสวน
การนําเขาสูงกวาผลิตภัณฑนมนําเขาอื่น ๆ เพราะสามารถนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง เชน ผลิตนมพรอมดื่ม 
นมขน ขนมปง ไอศกรีม โยเกิรต นมขนหวาน ลูกกวาด และช็อกโกแลต เปนตน โดยในป 2561 มีการนําเขานม
ผงขาดมันเนย 65,675 ตัน มูลคา 4,218 ลานบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 64,345 ตัน ของป 2560 รอยละ 2.07 
แตมูลคาลดลงจาก 5,204 ลานบาท ของป 2560 รอยละ 18.95 รายละเอียดตามตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ปริมาณและมูลคานมและผลิตภัณฑนมนําเขาของไทย 

 
 หมายเหตุ : *ประมาณการ 
ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2562 

ราคา ในป 2561 ราคาน้ํานมดิบที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.20 บาท สูงขึ้นเล็กนอยจาก 
18.08 บาท ของป 2560 รอยละ 0.66 โดยเกษตรกรจะไดรับราคาตามคุณภาพน้ํานมดิบ จึงจูงใจใหเกษตรกรมี
การปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบใหดีขึ้น ซึ่งราคากลางรับซื้อน้ํานมดิบหนาโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมอยูที่ 19 
บาทตอกิโลกรัม แตราคาอาหารขนเฉล่ียกิโลกรัมละ 11.95 บาท สูงขึ้นเล็กนอยจาก 11.89 บาท รายละเอียด
ตามตารางที่ 6  
 

ตารางที่ 6 ตนทุนการผลิตน้ํานมดิบและราคาของไทย 

 
หมายเหตุ : 1/มีการปรับราคากลางรับซื้อน้ํานมหนาโรงงานระหวางป 2/ประมาณการ 
ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2562 
 

แนวโนมการผลิตและการตลาดโคนม 
 ป 2562 จํานวนโคนมและผลผลิตน้ํานมดิบมีแนวโนมเพิ่มข้ึน คาดวามีจํานวนโคนมทั้งหมด (ณ วันท่ี 1 
มกราคม) 670,950 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 660,155 ตัว ของป 2561 รอยละ 1.64 และมีจํานวนแมโครีดนม 281,621 
ตัว เพ่ิมขึ้นจาก 276,321 ตัว ของป 2561 รอยละ 1.92  
 ผลผลิตน้ํานมดิบมีแนวโนมเพิ่มข้ึน คาดวามีปริมาณ 1,332,180 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,233,483 ตัน ของป 
2561 รอยละ 8.00 
 ความตองการบริโภคนมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น คาดวามีปริมาณการบริโภค 1,332,180 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 
1,233,483 ตัน ของป 2561 รอยละ 8.00 
 การสงออก-การนําเขา คาดวาการสงออก – การนําเขาผลิตภัณฑนมจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นราคา คาดวา
ราคาน้ํานมดิบที่เกษตรกรขายไดจะสูงข้ึนจากป 2561 เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํานมดิบใหดี
ขึ้นตามผลตอบแทนท่ีเกษตรกรตองการจะไดรับ 
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นวัตกรรมในการพัฒนาการผลิต และ การแปรรูป ผลิตภัณฑโคนม ของประเทศไทย 
นวัตกรรมในการพัฒนาการผลิตของประเทศไทย 

กรมปศุสัตว มีการขับเคล่ือนโครงการ เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีและสรางความมั่นคงใหแกเกษตรกร  
โดยมีโครงการปรับโครงสรางการผลิตใหสูฟารมมาตรฐาน (GAP) ไดแก  

- การสงเสริมปรับเปลี่ยนรูปแบบโรงเรือน เชน โรงเรือนรีดน้ํานม การติดตั้งระบบ Pipe Line และ
Cooling Tank (ขนาด 1.5 ตัน) ในฟารมโคนม การใชระบบจัดการฟารมเลี้ยงโคนมดวย “RFID” เปนตน 

การใชระบบจัดการฟารมเล้ียงโคนมดวย “RFID” เปนระบบสามารถที่บันทึกขอมูลของโคแตละตัว 
เชน บันทึกประวัติสัตว บันทึกปริมาณการใหนมแตละตัวรายวัน บันทึกการผสมเทียม บันทึกการรักษาโรค และ
สามารถแสดงงบประมาณคาใชจายตางๆ ในการทําฟารมเลี้ยงโคนม รวมถึง สามารถแจงเตือนใหทราบวาขณะนี้
มีโคตัวใดบางที่ถึงเวลาในการทํากิจกรรมทางดานสุขภาพตางๆ เชน การเตือนโคที่ใกลคลอด การเตือนโคที่ตอง
ผสมเทียมและอ่ืนๆ สงผลทําใหเกษตรกรทํากิจกรรมทันเวลา โคมีสุขภาพดี ใหนมที่มีคุณภาพและปริมาณมาก 
เกิดผลกําไรมากยิ่งข้ึน และยังชวยลดปริมาณแรงงานอีกดวย 

- สงเสริมการปรับปรุงพันธุ เชน การทําฟารมโคนมทดแทน การถายทอดความรูการใชเทคโนโลยีดาน
การสืบพันธุ เปนตน 

- สงเสริมการปรับปรุงดานอาหาร เพ่ือลดตนทุนและการเพ่ิมมูลคาการผลิต เชน การจัดตั้งศูนยผลิต
อาหารสัตว (Feed Center) สงเสริมการใชอาหาร TMR (Total Mixed Ration)เปนตน 

ซึ้งสามารถแบงเปนนวัตกรรมในดานตางๆ รายละเอียดตามรูปท่ี 1-3 
 
รูปที่ 1 นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการดานโรงเรือน 
ไดแก การปรับเปล่ียนรูปแบบฟารม โรงเรือนรีดน้ํานม และการติดตั้ง Pipe Line และ Cooling Tank 

     
 

     
 

ที่มา : กองสงเสริมและพฒันาการปศุสัตว 2559 
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รูปที่ 2 นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการดานพันธุสัตวและการปรับปรุงพันธุ 
ไดแก การทําฟารมโคนมทดแทน การใชเทคโนโลยีการผสมเทียม การยายฝากตัวออน และ การแยกเพศ 
 

       
 

      
 

ที่มา : กองสงเสริมและพฒันาการปศุสัตว 2559 
 
รูปที่3 นวัตกรรมในการพัฒนาดานอาหารสัตว 
ไดแก การใหความรูดานอาหารเพื่อลดตนทุนการผลิต การจัดตั้งศูนยผลิตอาหารสัตว (Feed Center) และ
สงเสริมการใชอาหาร TMR (Total Mixed Ration) 
 

       
 

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2558 
 
นวัตกรรมในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑโคนมของประเทศไทย  

การแปรรูปในประเทศไทยสวนใหญเปนนมพรอมดื่ม ครีมหรือนมผงในรูปของเหลวหรือขนเติมน้ําตาล 
เนยที่ไดจากนม นมผงขาดมันเนย นมขนหวาน นมเปร้ียว โยเกิรต เปนตน และมีการสงออกไปยังประเทศ
ใกลเคียง เชน กัมพูชา สิงคโปร ฟลิปปนส สปป.ลาว และเมียนมาร ซึ้งสวนใหญ แลวการแปรูปผลิตภัณฑนมจะ
ทําเปนระบบอุตสาหกรรม หรือ จัดทําในฟารมที่มีขนาดใหญแบบครบวงจร รายละเอียดตามรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 การแปรรูปผลิตภัณฑโคนมระบบอุตสาหกรรม หรือ ระบบฟารมที่มีขนาดใหญแบบครบวงจร 

 
ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2559 

 
จึงทําใหภาครัฐเล็งเห็นความสําคัญโดยใหกรมปศุสัตวดําเนินการการสงเสริมอบรมถายทอดนวัตกรรม

การแปรรูปใหแกเกษตรกร เชน การอบรมถายทอดนวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผูประกอบการ, โครงการ
ยกระดับการพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานและมูลคาเพิ่มรวมกับสานักงานปศุสัตวเขต 5 งบกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1, การถายทอดความรูผานการจัดนิทรรศการดานการแปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิมในงาน
มหกรรมเทศกาลโคนมแหงชาติ, การอบรมการแปรรูปสินคาปศุสัตวนานาชาติ โดยมีประเทศที่เขารวม ไดแก 
ภูฏาน เมียนมาร บังคลาเทศ อัฟฟานิสถาน และญี่ปุน และการใชนวัตกรรมการสเปรยดราย Spry drier สําหรับ
ทํานมผง รายละเอียดตามรูปที่ 5-9 
 

รูปที่ 5 อบรมถายทอดนวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผูประกอบการ 

        
ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2559 

 
รูปที่ 6 โครงการยกระดับการพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานและมูลคาเพ่ิมรวมกับสํานักงานปศุสัตวเขต 
5 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 

      
ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2559 
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รูปที่ 7 การถายทอดความรูผานการจัดนิทรรศการดานการแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่มในงานมหกรรม
เทศกาลโคนมแหงชาติ  
 

 
ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2559 

 
รูปที่ 8 การอบรมการแปรรูปสินคาปศุสัตวนานาชาติ  

      
ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2559 

 
รูปที่ 9 นวัตกรรมการสเปรยดราย Spry drier สําหรับทํานมผง  

      

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑนม 2559 
 

ปญหาและผลกระทบการเล้ียงโคนม 
 เกษตรกรยังขาดความรู ความเขาใจในการเลี้ยงโคนม เชน การคัดเลือกและการผสมพันธุ อาหาร และ 
การใหอาหาร การจัดการสุขาภิบาลและการปองกันโรค จึงทําใหมีผลกระทบตอการใหผลผลิตน้ํานมดิบของโคนม 
 ตนทุนการผลิต เนื่องจากนโยบายของภาครัฐเนนการยกระดับมาตรฐานฟารมและการพัฒนาคุณภาพ
น้ํานมดิบ เกษตรกรจึงตองมีการบริหารจัดการฟารมเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและพัฒนาคุณภาพน้ํานมดิบ
ใหสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตน้ํานมโคของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 
 ดานโรคตาง ๆ เชน ปญหาเตานมอักเสบ ทําใหคุณภาพน้ํานมดิบต่ํากวาเกณฑมาตรฐานซึ่งจะสงผลตอ
ราคาน้ํานมดิบที่เกษตรกรไดรับ และโรคปากและเทาเปอยซึ่งยังพบการระบาดอยูเปนระยะ ๆ แมจะมีมาตรการ
เพื่อควบคุมและปองกัน แตก็ยังไมสามารถควบคุมไมใหเกิดโรคในฟารมเกษตรกรไดทั้งหมดซ่ึงเม่ือเกิดโรค
เกษตรกรก็ไมสามารถสงนมขายทําใหสูญเสียรายได 
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 การขาดทายาทสืบทอด เนื่องจากคนรุนใหมเห็นวาอาชีพการเลี้ยงโคนมเปนอาชีพที่เหนื่อยเพราะตอง
ทํางานทุกวันโดยไมมีวันหยุด แมจะมีรายไดสูงกวาการทําอาชีพเกษตรกรรมอ่ืน ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตอง
เรงพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมใหมีความนาสนใจและมีคุณคา เพ่ือจูงใจใหคนรุนใหมอยากที่จะสานตออาชีพนี้ 
 จากขอมูลขางตน การเลี้ยงโคนมในปจจุบัน ผลผลิตน้ํานมถือวาเปนปจจัยหลักของการดําเนินกิจการ 
โดยผลผลิตน้ํานมจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน ทั้ง ปจจัยที่ไมเก่ียวของกับพยาธิสภาพ ไดแก สาย
พันธุ การจัดการฟารม และ ปจจัยที่เก่ียวของกับพยาธิสภาพ ไดแก โรคทั่วไป และโรคเก่ียวกับเตานม เปนตน 
จากสถานการณการเล้ียง การผลิต และการตลาด ของโคนมในป 2557-2561 พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 
จํานวนโคนม ผลผลิตน้ํานมดิบ ความตองการบริโภค การสงออกผลิตภัณฑ การนําเขาผลิตภัณฑ และ ราคาน้ํานม
ดิบ มีอัตราเพิ่มข้ึน เนื่องจากลูกโคนมเกิดใหมในรอบป และจํานวนแมโครีดนมเฉลี่ยในรอบปมีจํานวนเพิ่มขึ้น จาก
แมโคสาวที่เขามาทดแทน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายพัฒนาคุณภาพน้ํานมโค เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยเนนไปที่อาหารในการเลี้ยงโคนมซึ่งสงผลใหน้ํานมดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น รวมทั้งราคา
น้ํานมดิบอยูในเกณฑดี จึงจูงใจใหเกษตรกรมีการพัฒนาการเล้ียงโคนมโดยการบริหารจัดการฟารมที่เปนระบบ
ตามมาตรฐานฟารมที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง แตอยางไรก็ตามยังพบปญหาดานขาดความรู ความเขาใจ
ในการเลี้ยง ดานตนทุนการผลิต ปญหาเตานมอักเสบ และการขาดทายาทสืบทอด ทําใหภาครัฐมีนโยบายพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม โดยสงเสริมการใหความรู ดานการใชนวัตกรรมการผลิต และ แปรรูป
ผลิตภัณฑ ไดแก สงเสริมปรับเปลี่ยนรูปแบบโรงเรือน สงเสริมการปรับปรุงพันธุ สงเสริมการปรับปรุงดานอาหาร 
เพื่อลดตนทุนและการเพิ่มมูลคาการผลิต และสงเสริมอบรมการแปรรูปใหแกเกษตรกร เชน การแปรรูปผลิตภัณฑ 
และการใชนวัตกรรม Spry drier สําหรับทํานมผง จึงสามารถคาดคะเนไดวา สถานการณการเลี้ยง การผลิต และ
การตลาด ของโคนม ในป 2562 จะมีอัตราเพิ่มสูงข้ึนตามลําดับ  

 
ดังนั้น นโยบายการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม โดยสงเสริมการใหความรู ดานการใช

นวัตกรรมการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑมีความเหมาะสม เพื่อลดตนทุน และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรผูเล้ียง
โคนม จึงทําใหแนวโนมการใชนวัตกรรมในการพัฒนาการผลิตและแปรรูปของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีความ
เปนไปไดเพิ่มสูงขึ้น 
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เมษายน 2562 จาก
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2562/agri_situation2562.pdf 

หาญชัย อัมภาผล(2560) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนม จังหวัดสกลนคร วารสาร
ออนไลน คนคืนวันที่ 1 เมษายน 2562 จาก file:///C:/Users/Win7/Downloads/95817-
Article%20Text-238724-1-10-20170809.pdf 
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