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วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน้้านมดิบของฟาร์มโคนมในพื้นที่อ้าเภอฝางและอ้าเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม ่
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บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน ้านมดิบฟาร์มโคนมในอ้าเภอฝางและไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 
207 ฟาร์ม ในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณน ้านมมากที่สุดของสหกรณ์ และเดือนกันยายน 2560 
เป็นช่วงที่ปริมาณน ้านมน้อยที่สุด พบว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 13.65±2.76 บาท/กิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุน
การผลิตด้านอาหาร ร้อยละ 49 (อาหารข้น ร้อยละ 39 อาหารหยาบ ร้อยละ 10) ต้นทุนค่าแรง ร้อยละ 19 ต้นทุน
อ่ืนๆ ร้อยละ 13 ต้นทุนค่าเสื่อม ร้อยละ 10 และต้นทุนค่าเสียโอกาส ร้อยละ 9 เกษตรกรขายน ้านมดิบได้ราคาโดย
เฉลี่ย 18.89±0.54 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนเฉลี่ย 5.24±2.82 บาท/กิโลกรัม นอกจากนี พบว่ากลุ่มฟาร์มที่มี
ปริมาณน ้านมเฉลี่ย/ตัว/วัน ที่สูงกว่ามีต้นทุนการผลิตที่ต่้ากว่าอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) กลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณ
น ้านมน้อยกว่า 300 กิโลกรัม/วัน มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่ากลุ่มที่มีปริมาณน ้านมน ้านมมากกว่า 300 กิโลกรัม/วัน 
อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) และกลุ่มฟาร์มที่มีแม่โคน้อยกว่า 20 ตัว มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่ากลุ่มฟาร์มที่แม่โค
ตั งแต่ 20 ตัวขึ นไปอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
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Cost analysis of the raw milk production in dairy farms, Fang and  

Chai Prakan districts, Chiang Mai province 

 Kanakorn Phinidsorn1* Chalinee Sriboonruang1    

 

Abstract 

In March 2017, dairy farms in Fang and Chai prakan districts had the most milk supply in 
cooperatives and September 2017 was the period when milk is the least. Cost of raw milk 
production in 207 dairy farms were analyzed. Average cost of production was 13.65±2.76 baht/kg, 
consist of feed cost 49% (concentrate 39%, roughage 10%), labor 19%, depreciation 10%, 
opportunity 9% and other 13%. Average milk pricewas 18.89±0.54 baht/kg. Return of an 
investment was 5.24±2.82 baht/kg. Moreover, dairy farms with higher average milk (kg/cow/day) 
had significantly lower production costs (p<0.05). Dairy farms with milk volume less than 300 
kg/day had significantly higher production costs than those with milk volume more than 300 
kg/day ( p<0.05) .Also, dairy farms with production cows less than 20 had significantly higher 
production costs than those with more than 20 production cows. (p<0.05) 
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บทน้า 

 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ลงนามกรอบความตกลงการค้าเสรีกับประเทศออสเตรเลียและประเทศ
นิวซีแลนด์ โดยมีผลบังคับใช้ตั งแต่ 1 มกราคม 2548 และท้าการค้าเสรีผลิตภัณฑ์นมในปี 2568 ซึ่งประเทศ
ทั งสองมีต้นทุนการผลิตที่ต่้ากว่าไทย โดยต้นทุนการผลิตน ้านมดิบของไทยปี 2560 เท่ากับ                 14.85 
บาท/กิโลกรัม. (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร [ส.ศ.ก.], 2561) โดยต้นทุนในแต่ละพื นที่มีความแตกต่างกัน 
เช่น จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา และพัทลุง มีต้นทุนการผลิตน ้านมดิบ 14.07, 13.17, 
14.71 และ 20.5 บาท/กิโลกรัม ตามล้าดับ (จุฬารัตน์และสาธิต, 2559; พัชรี, 2558; วินันท์และคณะ, 
2558) ขณะที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีต้นทุนการผลิตน ้านมดิบอยู่ระหว่าง 6.6-9.9 บาท/
กิโลกรัม .  (Katrin et al, 2018)  และนอกจากนี ราคาน ้ านมคืนรูปน้าเข้าที่ต่้ ากว่าราคาน ้ านมดิบ
ภายในประเทศ (สุรีย์พร, 2547) จากเหตุผลดังกล่าวโรงงานผู้ผลิตมีแนวโน้มเลือกใช้วัตถุดิบนมผงเข้าน้าเข้า
เพ่ือผลิตภัณฑ์นมในช่วงที่ต้นทุนการผลิตถูกกว่า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาน ้านมดิบล้นตลาด ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรผู้เลี ยงโคนม ดังนั นเพ่ือความยั่งยืนในอาชีพการเลี ยงโคนมของประเทศไทย เกษตรกร
จ้าเป็นต้องปรับตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม เพ่ือลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลง   

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนการผลิตน ้านมดิบมีด้วยกันหลายปัจจัย (วิทยา , 2549) ซึ่งปัจจัย
หลัก ได้แก่ ปริมาณน ้านมดิบและขนาดฟาร์ม ปรียพันธุ์ (2537) พบว่าอัตราการให้น ้านม/ตัว/วันเป็นตัวแปร
ที่ก้าหนดต้นทุนการผลิตที่ส้าคัญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรากฏการที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกว่า dilution of 
maintenance cost คือการที่ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน ้านมดีขึ นจะท้าให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมจะ
ถูกลง โดยแม่โคตัวหนึ่งจะมีต้นทุนจากค่าอาหารที่ใช้เพ่ือการด้ารงชีพต่อหนึ่งกิโลกรัมลดน้อยลง ตาม
ปริมาณน ้านมที่เพ่ิมมากขึ น และฟาร์มที่มีขนาดที่เหมาะสมจะท้าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีเต็ม
ประสิทธิภาพท้าให้ต้นทุนการผลิตลดลง โดยขนาดฟาร์มจะมีความสัมพันธ์กับต้นทุนคงที่ เช่น โรงเรือนและ
อุปกรณ์ แม่โค และต้นทุนผันแปร เช่น ค่าอาหาร ค่าแรง ค่าน ้าค่าไฟ เป็นต้น (ภรภัทร และคณะ, 2560; 
นวรัตน์ และธนกร, 2554; วิภาวี, 2560)   

เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญได้แก่ แรงงานในครัวเรือน อาหารข้น และอาหาร
หยาบ พัฒนาการของการเลี ยงจากมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป  และมักจะเป็นการเพ่ิมปัจจัยคงที่เพ่ือ
รองรับปริมาณโคนมที่เพ่ิมขึ นมากกว่าที่จะพัฒนาการเลี ยงและการจัดการฟาร์ม (กัณชลี , 2544) โดยปัจจัย
การผลิตที่มีผลต่อปริมาณน ้านมที่ผลิตได้คือ อาหารข้น อาหารหยาบ และแรงงาน ซึ่งปัจจัยการผลิตแต่ละ
ชนิดส่งผลต่อปริมาณน ้านมไม่เท่ากัน โดยความยืดหยุ่นของอาหารข้นมากที่สุด รองลงมาคืออาหารหยาบ
และแรงงานเป็นอันดับสุดท้าย  

สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการเป็นสหกรณ์โคนมที่ผลิตน ้านมต่อวันรายฟาร์มและปริมาณ
น ้านมเฉลี่ย/ตัว/วัน ในมากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีฟาร์มโคนมของสมาชิกจ้านวน 228 ฟาร์ม 
ปริ ม าณน ้ า นม  92 ตั นต่ อ วั น   จ้ านวน โคนมทั ง หมด  15,475 ตั ว  จ้ านวนฝู ง แม่ โ ค  7,788 ตั ว              
(ส้านักงานปศุสัตว์เขต 5, 2563) และมีปริมาณน ้านม 13.66 กิโลกรัม/ตัว/วัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
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(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร[ส.ศ.ก.], 2561) ดังนั นการศึกษาต้นทุนการผลิตของสหกรณ์โคนมการเกษตร
ไชยปราการ สิ่งที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตช่วงที่สหกรณ์มี
ปริมาณน ้านมสูงที่สุดและช่วงที่สหกรณ์มีปริมาณน ้านมน้อยที่สุด เป็นสิ่งที่จ้าเป็นเพ่ือข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลี ยงโคนมต่อไป  

 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

ขอบเขตการศึกษา 
ฟาร์มโคนมในพื นที่อ้าเภอไชยปราการ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มีนาคม 2560 – กันยายน     

2560  จ้านวน 207 ฟาร์ม โดยก้าหนดการศึกษาแต่ละปัจจัยได้แก่ 
ก. ขนาดฟาร์ม แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มฟาร์มที่มีแม่โคน้อยกว่า 20 ตัว กลุ่ม

ฟาร์มที่มีแม่โค 20-50 ตัว และกลุ่มฟาร์มแม่โคที่มีจ้านวนมากกว่า 50 ตัว 
ข. ปริมาณน ้านมที่ส่งต่อวัน แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มฟาร์มที่ปริมาณน ้านมน้อย

กว่า 300 กิโลกรัมต่อวัน กลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน ้านม 300-600 กิโลกรัมต่อวัน และกลุ่ม
ฟาร์มที่มีปริมาณน ้านมมากกว่า 600 กิโลกรัมต่อวัน 

ค. ปริมาณน ้านมเฉลี่ย/ตัว/วัน แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน ้านม
เฉลี่ย/ตัว/วัน น้อยกว่า 12 กิโลกรัม กลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน ้านมเฉลี่ย/ตัว/วัน 12-15 
กิโลกรัม และกลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน ้านมเฉลี่ย/ตัว/วัน มากกว่า 15 กิโลกรัม 

 
วิธีการศึกษา 

1. ประชุมชี แจงกับสหกรณ์และเกษตรกรในพื นที่เพ่ือให้เกษตรกรในพื นที่เข้าใจถึงจุดประสงค์และ
ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลในพื นท่ี 

2. อบรมเจ้าหน้าที่ในการเข้าเก็บข้อมูลในฟาร์มให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเกษตรกรผู้มีศักยภาพเพ่ือให้
เข้าใจวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง 

3. แบ่งพื นที่และจ้านวนฟาร์มเพ่ือให้คณะด้าเนินงานเข้าเก็บข้อมูลในพื นที่ อ้าเภอฝาง และอ้าเภอไชย
ปราการ โดยเก็บรวบรวมจากเกษตรกรผู้เลี ยงโคนมในพื นที่ จ้านวน 207 ฟาร์ม ปริมาณแม่โคเฉลี่ย 
 31.14 + 12.82 ตัว/ฟาร์ม 

4. จากนั นบันทึกข้อมูลโดยสอบถามจากเจ้าของฟาร์มโดยตรง (Questionnaire survey-face-to-face 
interview)  โดยข้อมูลที่ท้าการบันทึกแบ่งออกได้ เป็น 2 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามต้นทุนคงที่ เพ่ือ
ใช้ในการค้านวณค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้นทุนคงที่ เช่น โรงเรือนและ
อุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดิน   2) แบบสอบถามต้นทุนผันแปรรายเดือน จะสอบถามสิ่งทีเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในแต่ละเดือน  เพ่ือน้ามาค้านวณต้นทุนผันแปร เช่น อาหารข้น ค่ารักษา ฯลฯ  โดยใช้
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แบบสอบถามจากโครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และ
เห็นผลจริง จากนั นน้าข้อมูลที่ได้จากการสอบถามภายในฟาร์มมาบันทึกในโปรแกรมค้านวณต้นทุน
การผลิตใช้โปรแกรมค้านวณต้นทุนการผลิตที่พัฒนาโดยโครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเลี ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการค้านวณต้นทุนการผลิตของ 
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 
การวิเคราะห์ผล 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาใช้ โปรแกรม Epi Info version 7.2.2.2 (Epi infoTM Team, 2017) 
Microsoft Excel®  อธิบายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 
(mean) ค่ามัธยฐาน (median) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) ความถี่ (frequency) ร้อย
ละ (percentage) ในการอธิบาย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลต้นทุนการผลิต  และใช้ ANOVA ในการเปรียบเทียบ 
ต้นทุนการผลิตของฟาร์มที่มี ปริมาณน ้านม/ตัว/วัน ปริมาณน ้านมต่อวัน และจ้านวนฝูงโครีดแตกต่างกัน 

 

 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

จากการส้ ารวจต้นทุนการผลิตน ้ านมดิบของฟาร์มโคนมจ้ านวน 207 ฟาร์ม ในพื นที่                
อ้าเภอไชยปราการและอ้าเภอฝาง พบว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 13.65±2.46บาท/กิโลกรัม โดย
แบ่งเป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 10.75±1.95บาท/กิโลกรัม ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 2.90±0.66 บาท/กิโลกรัม 
เกษตรกรขายน ้านมดิบได้ราคาโดยเฉลี่ย 18.89±0.54 บาท/กก. ผลตอบแทนเฉลี่ย 5.23±2.82 บาท/
กิโลกรัม และมีปริมาณน ้านมดิบเฉลี่ย/ตัว/วันของแม่โครีดนมเท่ากับ 14.45±2.78 กิโลกรัม( ตารางที่1) จาก
ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการผลิตต่้ากว่าต้นทุนการผลิตของประเทศไทยปี 2560 ประมาณ 1.19 บาท 
(ต้นทุนการผลิตน ้านมดิบของประเทศไทยปี 2560 เท่ากับ 14.85 บาท/กิโลกรัม) (ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2561) ราคารับซื อที่สูงกว่า 0.81 บาท/กิโลกรัม (ราคารับซื อเฉลี่ยของประเทศเท่ากับ 18.08 
บาท/กิโลกรัม) และอัตราการให้นมของแม่โครีดนม (อัตราการให้นมของอ้าเภอไชยปราการและอ้าเภอฝาง
เท่ากับ 14.46 กิโลกรัม/ตัว/วัน ส่วนอัตราการให้นมของประเทศเท่ากับ 12.18 กิโลกรัม/ตัว/วัน) ซึ่งส่งผล
ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้เลี ยงโคนมพื นที่อ้าเภอไชยปราการและอ้าเภอฝางสูงกว่าผลตอบแทน
เฉลี่ยของประเทศ (ผลตอบแทนเฉลี่ยของพื นที่ อ้าเภอไชยปราการเท่ากับ 5.14 บาท/กิโลกรัม ส่วน
ผลตอบแทนเฉลี่ยของประเทศเท่ากับ 3.23 บาท/กิโลกรัม)   

 โครงสร้างต้นทุนการผลิตเฉลี่ยแบ่งได้เป็นต้นผันแปร ร้อยละ 78.77 และต้นทุนคงที ร้อยละ 
21.23 โดยต้นทุนการผลิตส่วนมากที่สุดได้แก่ต้นทุนด้านอาหาร ร้อยละ 49 (อาหารข้น ร้อยละ 39 และ
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อาหารหยาบ ร้อยละ 10) รองลงมาได้แก่ ต้นทุนด้านค่าแรง (ร้อยละ 19) ค่าเสื่อม(ร้อยละ 15) ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆในฟาร์มอาทิ เช่น ค่ายา/รักษา ค่าน ้ามัน ค่าซ่อมแซมฯ  (ร้อยละ 13) ค่าเสียโอกาส (ร้อยละ 6) (ตาราง
ที่ 1) เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ ภรภัทร และคณะ  (2561) พบว่า ต้นทุนส่วนใหญ่มาจาก
ค่าอาหาร ร้อยละ 50-60 ของต้นทุนทั งหมด รองลงมา คือ ค่าแรงงาน และค่าเสื่อมราคาแม่พันธุ์โคนม 
ตามล้าดับ แต่มีความแตกต่างจากการศึกษาของ  Phakapun et al (2000) ที่มีต้นทุนผันแปร ร้อยละ 
89.81 และต้นทุนคงที่ ร้อยละ 10.19 โดยหลักๆแบ่งเป็น ต้นทุนค่าอาหารข้น ร้อยละ 34 อาหารหยาบ ร้อย
ละ 24 ซึ่งสัดส่วนด้านอาหารหยาบมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก แสดงถึงความแตกต่างในค่าใช้จ่ายด้าน
อาหารหยาบของแต่ละพื นที่ ทั งนี พบว่าต้นทุนการผลิตในช่วงเดือน มีนาคมและกันยายนมีความแตกต่างกัน
เนื่องจากทั งสองเดือนปริมาณน ้านมของแต่ละฟาร์มมีความแตกต่างกันจึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมีความ
แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 1 โครงสร้างต้นทุนการผลิต ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของต้นทุนการผลิต 
ราคาน ้านมดิบ ผลตอบแทน และปริมาณน ้านมดิบ/ตัว/วัน ในพื นที่อ้าเภอไชยปราการและอ้าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ เดือนมีนาคมและกันยายน 2560  

 

รายการ 

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ร้อยละ (หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม) 

มีนาคม กันยายน  เฉลี่ย 
     

ต้นทุนผันแปร 9.94±1.95 11.57±2.45 10.75±1.95 78.77 
ค่าอาหารข้น 4.82±1.39 5.84±1.48 5.33±1.42 39.04 
ค่าแรงงาน 2.25±0.61 2.94±0.99 2.60±0.6 19.04 
ค่าอาหารหยาบ 1.44±0.79 1.38±0.77 1.41±0.79 10.32 
ค่าวัตถุดิบเสริมเพ่ิมเติม 0.40±0.63 0.15±0.38 0.27±0.63 1.97 
ค่าจ้างบรรทุกนม 0.23±0.09 0.24±0.17 0.23±0.09 1.68 
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ นเปลือง 0.18±0.11 0.23±0.09 0.21±0.09 1.53 
ค่ายา/ค่ารักษา 0.15±0.12 0.18±0.16 0.16±0.12 1.17 
ค่าซ่อมแซมฯ 0.12±0.41 0.15±0.38 0.14±0.29 1.04 
ค่าน ้า+ไฟฟ้า 0.08±0.06 0.14±0.07 0.11±0.04 0.86 
ค่าน ้ามันเชื อเพลิง 0.07±0.11 0.07±0.07 0.07±0.09 0.54 
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ค่าเบ็ดเตล็ด 0.06±0.35 0.09±0.48 0.08±0.38 0.59 
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 0.05±0.08 0.07±0.10 0.06±0.07 0.45 
ค่าผสมเทียม 0.08±0.14 0.08±0.06 0.08±0.09 0.54 

ต้นทุนคงท่ี 2.49±0.66 3.31±1.06 2.90±0.66 21.23 
      ค่าเสื่อมพันธุ์แม่โคนม 0.81±0.16 1.09±0.3 0.95±0.16 6.90 
      ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ 0.76±0.29 0.87±0.48 0.82±0.29 6.01 
      ค่าเสียโอกาสโรงเรือนฯ 0.32±0.14 0.51±0.23 0.42±0.14 3.06 
      ค่าเสียโอกาสแม่โคนม 0.27±0.06 0.45±0.12 0.36±0.08 2.63 
      ค่าเช่าที่ดิน 0.33±0.25 0.38±0.32 0.36±0.27 2.63 
รวมต้นทุนการผลิต 12.43±2.31 14.88±3.02 13.65±2.76  
ราคาน ้านมดิบเฉลี่ย 18.96±0.40 18.82±0.79 18.89±0.54  
ผลตอบแทน  6.52±2.32 3.94±3.05  5.24±2.82  
ปริมาณน ้านมดิบ 
  (กก./ตัว/วัน) 

 15.78±2.80 13.13±2.66 14.45±2.78  

 
จากข้อมูลของตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน ้านมต่้ากว่า 12 กิโลกรัม/ตัว/วัน กลุ่มฟาร์ม

ที่มีปริมาณน ้านมระหว่าง 12-15 กิโลกรัม/ตัว/วัน และกลุ่มฟาร์มที่ปริมาณน ้านมมากกว่า 15 กิโลกรัม/ตัว/
วัน มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 15.47 13.76 และ 12.62 บาท/กิโลกรัม โดยกลุ่มฟาร์มที่ปริมาณน ้านม
(กิโลกรัม)/ตัว/วันที่มากกว่าจะมีต้นทุนการผลิตที่ต่้ากว่าอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) มีทิศทางเดียวกับ 
การศึกษาของ นวรัตน์และคณะ (2013) และการศึกษาของวิทยาและคณะ (2006) เมื่อปริมาณน ้านมเฉลี่ย
(กิโลกรัม)/ตัว/วัน เพ่ิมมากขึ นมีแนวโน้มที่จะท้าให้ต้นทุนการผลิตลดลง 

กลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน ้านมน้อยกว่า 300 กิโลกรัม/วัน กลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน ้านมอยู่ระหว่าง 
300-600 กิโลกรัม/วัน และกลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน ้านมมากกว่า 600 กิโลกรัม/วัน มีต้นทุนการผลิต เท่ากับ 
15.07 13.07 และ 12.82 บาท/กิโลกรัม โดยกลุ่มฟาร์มที่มีปริมาณน ้านมน้อยกว่า 300 บาท/กิโลกรัม มี
ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าอีก 2 กลุ่มอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) แต่กลุ่มที่มีปริมาณน ้านมระหว่าง 300-600 
กิโลกรัม/วัน และกลุ่มที่มีปริมาณน ้านมากกว่า 600 กิโลกรัม/วัน มีต้นทุนการผลิตที่ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) 
สอดคล้องกับข้อมูลของ Hemme et al (2014) ที่พบว่าเมื่อผลผลิตน ้านมที่เพ่ิมมากขึ นมีแนวโน้มท้าให้
ต้นทุนการผลิตลดลง   

นอกจากนี พบว่ากลุ่มฟาร์มที่มีจ้านวนแม่โคน้อยกว่า 20 ตัว กลุ่มฟาร์มที่มีจ้านวนแม่โคอยู่ระหว่าง 
20-50 ตัว และกลุ่มฟาร์มที่มีจ้านวนแม่โคมากกว่า 50 ตัว มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 14.47 13.14 และ 
12.83 บาท/กิโลกรัม โดยกลุ่มฟาร์มที่มีจ้านวนแม่โคน้อยกว่า 20 ตัว มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าอีก 2 กลุ่ม
อย่างมีนัยส้าคัญ(P<0.05) แต่กลุ่มที่มีจ้านวนแม่โคระหว่าง 20-50 ตัว และกลุ่มที่มีจ้านวนแม่โคมากกว่า 50 
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ตัว มีต้นุทนการผลิตที่ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ (ภรภัทร และคณะ, 
2561) ที่พบว่าฟาร์มขนาดกลาง(ฝูงแม่โค 20-100 ตัว) มีโอกาสที่ต้นทุนการผลิตจะต่้ากว่าฟาร์มขนาดเล็ก
(ฝูงแม่โคน้อยกว่า 20 ตัว) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่ามัธยฐาน(พิสัย)ของต้นทุนการผลิตของฟาร์มที่มี ปริมาณน ้านมเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน ปริมาณ
น ้านมต่อวัน และจ้านวนแม่โคที่แตกต่างกัน 

ปัจจัยศึกษา จ้านวนตัวอย่าง มัธยฐาน (พิสัย) DUNN's TEST 
   P-value 

ปริมาณน้้านมเฉลี่ย     
(กิโลกรัม/ตัว/วัน)     

<12 27 15.47a(10.93-23.82)   
12.0-15 98 13.76b(10.45-20.07) <0.05*  

>15 82 12.62c(9.02-17.94)   
ปริมาณน้้านม
(กโิลกรัม/วัน)     

<300 45 15.07a(10.77-23.82)   
300-600 128 13.07b(10.18-18.68) <0.05*  

>600 34 12.82b(9.02-17.23)   
จ้านวนแม่โค(ตัว)     

<20 42 14.47a(10.77-23.82)   
20-50 151 13.14b(9.02-19.35) <0.05*  
>50 14 12.83b(10.02-16.02)   

* a, b, c แสดงถึง ต้นทุนการผลิตที่มีความแตกต่างของแต่ละปัจจัยศึกษาอย่างมีนัยส้าคัญ โดย ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงถึง
ต้นทุนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ แต่ตัวอักษรเดียวกันแสดงถึงต้นทุนการผลิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญ 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากข้อมูลการศึกษาเกษตรกรผู้เลี ยงโคนมควรมีการบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือเพ่ิมปริมาณน ้านมต่อ
วันให้มากกว่า 300 กก. และท้าให้ปริมาณน ้านมเฉลี่ยต่อตัวต่อวันเพ่ิมมากขึ นซึ่งจะท้าให้ต้นทุนการผลิต
ลดลงได้อย่างชัดเจน จ้านวนแม่โค(โครีดและโคแห้งนม)ที่แนะน้าให้การเลี ยงเพ่ือให้ต้นทุนลดลงอย่างมี
นัยส้าคัญคือไม่ควรต่้ากว่า 20 ตัว นอกจากนี จากโครงสร้างต้นทุนพบว่าต้นทุนการผลิตด้านอาหารเป็น
ต้นทุนการผลิตส่วนที่มากท่ีสุด การหาแนวทางให้ราคาต้นทุนอาหารข้นและอาหารหยาบลดลงโดยที่ปริมาณ
และคุณภาพอาหารที่แม่โคได้รับยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้ยั่งยืน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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ภาคผนวก 

วิธีการค้านวณต้นทุนการผลิตน้้านมดิบ 

ค่าแรง 

ค่าแรงงานทั งฟาร์ม – ค่าแรงรีดนม = ค่าแรงงานในการเลี ยงและอ่ืนๆซึ่งรวมทั งโครีดและโคทดแทน 

ค่าแรงงานในการเลี ยงส้าหรับฝูงโครีดนม = ค่าแรงงานในการเลี ยงและอ่ืนๆ x (Animal unit) ฝูงโครีดนม  

ค่าแรงงานส้าหรับฝูงโครีดนม = ค่าแรงงานรีดนม + ค่าแรงงานในการเลี ยงส้าหรับฝูงโครีดนม 

ค่าแรงงานส้าหรับฝูงโคทดแทน = ค่าแรงงานรีดนม + ค่าแรงงานในการเลี ยงส้าหรับฝูงโคทดแทน 

ค่าอาหารข้น 

อัตราการใช้อาหารข้นส้าหรับฝูงโครีดนม = จ้านวนอาหารข้นฝูงโครีดนม/จ้านวนฝูงโครีด/ด้วยจ้านวนวันใน
เดือนนั นๆ 

อัตราการใช้อาหารข้นส้าหรับฝูงโคทดแทน = จ้านวนอาหารข้นฝูงโคทดแทนหารด้วยจ้านวนฝูงโคทดแทน
และหารด้วยจ้านวนวันในเดือนนั นๆ 

ต้นทุนค่าอาหารข้นส้าหรับฝูงโครีดนม = ค่าอาหารข้นฝูงโครีดนมหารด้วยรวมปริมาณน ้านมดิบ 

ต้นทุนค่าอาหารข้นส้าหรับฝูงโคทดแทน = ค่าอาหารข้นฝูงโคทดแทนหารด้วยฝูงโคทดแทนทั งหมด 

ค่าวัตถุดิบเสริม 

ต้นทุนค่าวัตถุดิบเสริมส้าหรับฝูงโครีดนม = ค่าวัตถุเสริมฝูงรีดนมหารด้วยรวมปริมาณน ้านมดิบ 

ต้นทุนค่าวัตถุดิบเสริมส้าหรับฝูงโคทดแทน = ค่าวัตถุเสริมฝูงโคทดแทนหารด้วยฝูงโคทดแทนทั งหมด 

ค่าอาหารหยาบ 

ต้นทุนค่าอาหารหยาบส้าหรับฝูงโครีดนม = รวมค่าใช้จ่ายด้านอาหารหยาบ + ค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้า x 
(Animal unit) ฝูงโครีดนมแล้วหารด้วยรวมปริมาณน ้านมดิบ 

ต้นทุนค่าอาหารหยาบส้าหรับฝูงโคทดแทน = รวมค่าใช้จ่ายด้านอาหารหยาบ + ค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้า 
(Animal unit) ฝูงโคทดแทนแล้วหารด้วยฝูงโคทดแทนทั งหมด 
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ค่าน้้านมเลี้ยงลูกโค 

ต้นทุนค่าน ้านมเลี ยงลูกโคส้าหรับฝูงโคทดแทน = รวมค่าน ้านมเลี ยงลูกโคหารด้วยฝูงโคทดแทนทั งหมด 

ค่าผสมเทียม 

ต้นทุนค่าผสมเทียมส้าหรับฝูงโครีดนม = รวมค่าผสมเทียมฝูงโครีดนมหารด้วยปริมาณน ้านมดิบ 

ต้นทุนค่าผสมเทียมส้าหรับฝูงโคทดแทน = รวมค่าผสมเทียมฝูงโคทดแทนหารด้วยฝูงโคทดแทนทั งหมด 

ค่ายา ค่ารักษา 

ต้นทุนค่ายา ค่ารักษาส้าหรับฝูงโครีดนม = ค่ายา ค่ารักษา x (Animal unit) ฝูงโครีดนมแล้วหารด้วยรวม
ปริมาณน ้านมดิบ 

ต้นทุนค่ายา ค่ารักษาส้าหรับฝูงโคทดแทน = ค่ายา ค่ารักษา x (Animal unit) ฝูงโคทดแทนแล้วหารด้วยฝูง
โคทดแทนทั งหมด 

ค่าน้้า ค่าไฟ 

ต้นทุนค่าน ้า ค่าไฟส้าหรับฝูงโครีดนม = (ค่าน ้า + ค่าไฟ) x (Animal unit) ฝูงโครีดนมแล้วหารด้วยรวม
ปริมาณน ้านมดิบ 

ต้นทุนค่าน ้า ค่าไฟส้าหรับฝูงโคทดแทน = (ค่าน ้า + ค่าไฟ) x (Animal unit) ฝูงโคทดแทนแล้วหารด้วยฝูง
โคทดแทนทั งหมด 

ค่าจ้างบรรทุกนม 

ต้นทุนค่าจ้างบรรทุกน ้านมส้าหรับฝูงโครีดนม = ค่าจ้างบรรทุกน ้านมหารด้วยปริมาณน ้านมดิบ 

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 

ต้นทุนค่าน ้ามันเชื อเพลิงส้าหรับฝูงโครีดนม = ค่าน ้ามันเชื อเพลิง x (Animal unit) ฝูงโครีดนมแล้วหารด้วย
รวมปริมาณน ้านมดิบ 

ต้นทุนค่าน ้านมันเชื อเพลิงส้าหรับฝูงโคทดแทน = ค่าน ้ามันเชื อเพลิง x (Animal unit) ฝูงโคทดแทนแล้ว
หารด้วยฝูงโคทดแทนทั งหมด 
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ค่าซ่อมแซมโรงเรือน อุปกรณ์ 

ต้นทุนค่าซ่อมแซ่มโรงเรือน อุปกรณ์ส้าหรับฝูงโครีดนม = ค่าซ่อมแซมโรงเรือน อุปกรณ์ x (Animal unit) 
ฝูงโครีดนมแล้วหารด้วยรวมปริมาณน ้านมดิบ 

ต้นทุนค่าซ่อมแซมโรงเรือน อุปกรณ์ส้าหรับฝูงโคทดแทน = ค่าซ่อมแซมโรงเรือน อุปกรณ์ x (Animal unit) 
ฝูงโคทดแทนแล้วหารด้วยฝูงโคทดแทนทั งหมด 

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 

ต้นทุนค่าวัสดุสิ นเปลืองส้าหรับฝูงโครีดนม = ค่าวัสดุสิ นเปลือง x (Animal unit) ฝูงโคทดแทนแล้วหารด้วย
ฝูงโคทดแทนทั งหมด 

ค่าเบ็ดเตล็ด 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดส้าหรับฝูงโครีดนม = ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด x (Animal unit) ฝูงโครีดนมแล้วหาร
ด้วยรวมปริมาณน ้านมดิบ 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดส้าหรับฝูงโคทดแทน = ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด x (Animal unit) ฝูงโครีดนมแล้วหาร
ด้วยฝูงโคทดแทนทั งหมด 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุนส้าหรับฝูงโครีดนม = ผลรวมของต้นทุนต่างๆยกเว้นค่าน ้านมส้าหรับฝูงโคทดแทน
คูณด้วยอัตราดอกเบี ยเงินกู้ ธกส. แล้วหารด้วย 12 เดือน หารด้วย 100 (ร้อยละ) ค่าเสียโอกาสในการลงทุน
ส้าหรับฝูงโครีดนม 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุนส้าหรับฝูงโคทดแทน = ผลรวมของต้นทุนต่างๆยกเว้น ค่าบรรทุกน ้านมส้าหรับฝูง
โครีดคูณด้วยอัตราดอกเบี ยเงินกู้ ธกส. แล้วหารด้วย 12 เดือน หารด้วย 100 (ร้อยละ) ค่าเสียโอกาสในการ
ลงทุนส้าหรับฝูงโคทดแทน 

ค่าเช่าที่ดิน 

ค่าเช่าที่ดินส้าหรับฝูงโครีดนม = รวมค่าเช่าที่ดินส้าหรับฝูงโคนม (บาท/เดือน) คูณ (animal unit) ฝูงโครีด
นมแล้ว หารด้วยรวมปริมาณน ้านมดิบ 

ค่าเช่าที่ดินส้าหรับฝูงโครีดนม = รวมค่าเช่าที่ดินส้าหรับฝูงโคนม (บาท/เดือน) คูณ (Animal unit) ฝูงโค
ทดแทนแล้วหารด้วยฝูงโคทดแทนทั งหมด 
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ค่าเสื่อมพันธุ์ฝูงโครีดนม 

ค่าเสื่อมพันธุ์ฝูงโครีดนม(บาท/กก.) = (มูลค่าโคสาวท้องคลอด – มูลค่าแม่โคปลดระวาง) หาร (อายุการใช้
งานของโครีด (เดือน) x จ้านวนฝูงโครีดนม) แล้วหารด้วยรวมปริมาณน ้านมดิบ 

*เนื่องจากยังไม่ได้เก็บข้อมูล จึงใช้ค่าประมาณการส้าหรับมูลค่าโคสาวท้องคลอด = 45,000 บาท/ตัว และ
มูลค่าโคปลดระวาง = 20,000 บาท/ตัว (ตามมูลค่าที่ขายส่วนใหญ่ในพื นท่ี)  

ค่าเสียโอกาสฝูงโครีดนม 

ค่าเสียโอกาสฝูงโครีดนม (บาท/กก.) = (มูลค่าโคสาวท้องคลอด + มูลค่าแม่ปลดระวาง) หารด้วย (2 x 
จ้านวนฝูงโครีดนม x อัตราดอกเบี ยเงินกู้ ธ.ก.ส.) แล้วหารด้วย 100 (ร้อยละ) หารด้วยรวมปริมาณน ้านมดิบ 
ตัวเลขที่ใช้ค้านวณใช้หลักการเดียวกับค่าเสื่อมพันธุ์ฝูงโครีดนม 


