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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน และศึกษาปัญหาของฟาร์มโคนมเกษตรกรในอ าเภอป่าพะยอม 

โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จ านวน 20 ฟาร์ม เป็นฟาร์มขนาดกลางจ านวน 4 ฟาร์ม  และฟาร์มขนาดเล็ก 16 ฟาร์ม  ท า
การสัมภาษณ์ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2558  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ฟาร์มโคนมของเกษตรกรใน อ.
ป่าพะยอม จ.พัทลุงเป็นฟาร์มขนาดกลางจ านวน 4 ฟาร์ม  และฟาร์มขนาดเล็ก 16 ฟาร์ม  ผลผลิตน้ านมเฉลี่ยของโคนมฟาร์มขนาด
กลาง 13.07กก/ตัว/วัน  ฟาร์มขนาดเล็ก  10.49 กก/ตัว/วัน  ฟาร์มขนาดกลางมีต้นทุนการผลิต 1,202,347.44 บาท/ปี คิดเป็น
สัดส่วนของต้นทุนผันแปรรวมร้อยละ87.20 และต้นทุนคงที่ ร้อยละ12.80  ฟาร์มขนาดเล็กมีต้นทุนการผลิต 885 ,574.50 บาท/ปี มี
สัดส่วนของต้นทุนผันแปรรวม 89.04 และต้นทุนคงที่ ร้อยละ10.96  ฟาร์มขนาดกลาง มีก าไรทางเศรษฐศาสตร์  312,417.06 บาท/ปี 
ก าไรทางบัญชี 455,871.30 บาท/ปี และก าไรจากน้ านมดิบ 598,292.50 บาท/ปี  ส่วนฟาร์มขนาดเล็ก มีก าไรทางเศรษฐศาสตร์ -
119,937.34 บาท/ปี มีก าไรทางบัญชี –27,907.17บาท/ปี และมีก าไรจากน้ านมดิบ 120,619.67 บาท/ปี   
ค าส าคัญ : ต้นทุนและผลตอบ,  ฟาร์มโคนม,  จังหวัดพัทลุง  

 

Abstract 
The objectives of this research were to analyze cost and return of dairy farms in Papayom and identify 

problems of raising dairy cattle in Papayom District.  Data were collected by interviewing 20 dairy farmers (16 
medium holders and 4 small holders) Data were collected during January-June 2015. Descriptive statistics were 
used to analyze data. Results showed that all farmers are members of the Co-operative and also have sold raw 
milk to the Co-operative. Milk production of medium farm was 13.07 kg/head/day greater than that from small 
farms (10.49 kg/head/day).  The  production cost for medium farms was 1,202,347.44 Baht/year in which 87.20 % 
and 12.80 % were variable cost and fixed cost, respectively whereas production cost for small farms was 
885,574.50 Baht/year in which 89.04 % and 10.96 % were variable cost and fixed cost, respectively. Economic 
profit, accounting profit and profit from selling raw milk for medium and small size farms were: 312,417.06, - 
119,937.34; 455,871.30,-27,907.17 and 598,292.50, 120,619.67 Baht/year, respectively.   
Keywords  :   cost and return, dairy farms,  Phatthalung Province 
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1. บทน า 
 การพัฒนาการเลี้ยงโคนมที่เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอาชีพหลักในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) เมื่อรัฐบาลส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างเต็มที่ประกอบกับปริมาณน้ านมดิบที่ผลิตได้ใน
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ประเทศยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ  ปัจจุบันการเลี้ยงโคนมกระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยโดยในภาคกลางมีการเลี้ยงมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณการเลี้ยงโคนมทั่วประเทศ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือและภาคใต้  จังหวัดที่เลี้ยงโคน
มมากในภาคใต้คือประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร สุราษฎรธานี  และพัทลุง  โดยจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคนมมากเป็นอันดับ
หนึ่งของภาคใต้ [1]  การเลี้ยงโคนมได้เข้ามามีบทบาทและเป็นอาชีพหนึ่งของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 -2520 
เป็นต้นมา  ปี พ.ศ. 2525 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบให้กรมปศุสัตว์ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดท าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค
นมจังหวัดพัทลุง  จากข้อมูลการส ารวจด้วยด้านสภาพแวดล้อมของจังหวัดพัทลุงท าให้กรมปศุสัตว์มีความแน่ในว่าจังหวัดพัทลุง
สามารถด าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมได้อย่างแน่นอน  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุง
ขึ้น[2] ปี พ.ศ. 2526 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงบประมาณให้กรมปศุสัตว์เพื่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม  รองรับ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุง  โรงงานด าเนินการก่อสร้างในปี พ. ศ. 2528  และมีการด าเนินการเปิดโรงงานเมื่อปี 
พ. ศ. 2529 [2]  การเลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุงจึงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนทุกวันนี้จากรูปแบบ
การเลี้ยงที่เป็นฟาร์มขนาดเล็กจ านวนมาก  ปรับเปลี่ยนเป็นฟาร์มขนาดกลาง  และขนาดใหญ่มากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามมีเกษตรกร
หลายรายได้ยุติการเลี้ยงและหันไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างอื่นแทน  ท าให้ภาพรวมของปริมาณน้ านมที่จะน าเข้าผลิตใน
โรงงานแปรรูปน้ านมดิบยังคงไม่เพียงพอ  ดังนั้นการศึกษาต้นทุนในการผลิตน้ านมดิบในฟาร์มเกษตรกรอ. ป่าพะยอม จ. พัทลุงในครั้ง
นี้  สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาถึงประสทิธิภาพในการผลติในฟาร์ม  ให้เกิดการพัฒนาการเลี้ยง  รูปแบบและวิธีการจัดการในฟารม์  
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาให้อาชีพการเลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุงเป็นอาชีพท่ียั่งยืน  สามารถพึ่งตนเองได้  ตลอดจนผู้ที่สนใจ
หรือเกษตรกรรายใหม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้ 

 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใน อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง รวมทั้งหมดจ านวน 20 ฟาร์ม แบ่ง
ขนาดฟาร์มโคนม 3 ขนาด ดังนี้ 1) “ฟาร์มขนาดเล็ก” หมายถึง ฟาร์มที่มีจ านวน แม่โคไม่เกิน 20 ตัว 2) “ฟาร์มขนาดกลาง” หมายถึง 
ฟาร์มที่มีจ านวนแม่โคอยู่ระหว่าง 21-100 ตัว และ 3) “ฟาร์มขนาดใหญ่” หมายถึง ฟาร์มที่มีจ านวนแม่โค เกินกว่า 100 ตัว [3]  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใน อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง ด้วยวิธีการส ามะโน(census) ระหว่าง 
เดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม 2558  ปัญหาอุปสรรค เป็นการถามความคิดเห็นแต่ละปัญหาและอุปสรรคแต่ละรายการมีผลกระทบ
ต่อฟาร์มของเกษตรกรระดับใดซึ่งปัญหาที่ได้ มาจากการพูดคุยสอบถามเกษตรกร  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic costs) ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (Cash costs) และค่าใช้จ่ายที่ไม่
เป็นเงินสด (Non-cash costs) หรือต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity costs) เช่น ต้นทุนแรงงานที่ไม่ใช่เงินสด ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ที่ดินของตนเอง (Opportunity cost of land) และต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุน (Opportunity cost of capital) ค่าฟางใช้ราคา
ขายในพ้ืนท่ี ก้อนละ 35 บาท นมผงซื้อจากสหกรณ์โคนมพัทลุง กิโลกรัมละ 72 บาท 

ต้นทุนคงที่ (Total fixed costs) ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน  ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  การศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยทรัพย์สินที่ใช้
ในการผลิตนม ได้แก่โรงเรือนพร้อมซองรีด ค่าเครื่องรีดนม ถังส่งนมทรัพย์สินที่ใช้ทั่วไปได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเข็น เครื่องตัด
หญ้า เครื่องช่ัง รั้วทุ่งหญ้า เครื่องสูบน้ า แหล่งน้ า โรงเก็บและผสมอาหาร คอก รถไถ โรงฟาง เครื่องย่อย เครื่องพ่นยา ต้นทุน ผันแปร 
(Total variable costs) ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าอาหารโคนมได้แก่ อาหารข้น แร่ธาตุ ฟาง หญ้าสด ค่ายา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าน้ า ค่า
ไฟฟ้า ค่าน้ ามัน 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์จากการผลิตน้ านมดิบ ประกอบไปด้วย ผลตอบแทนที่เป็นเงินสด ได้แก่ รายได้จากการขาย
น้ านมดิบและผลพลอยได้ ได้แก่ มูลโค โคเพศผู้ แม่โคคัดขาย ในการพิจารณาต้นทุนและ  ผลตอบแทนนั้นจะค านวณทั้งในรูปแบบ
ต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ย/ปี/ฟาร์ม และต้นทุนและ ผลตอบแทนเฉลี่ย/กิโลกรัมของนม  
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วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  
ต้นทุนคงที่รวม Total Fixed Costs (TFC) ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร ค่าภาษีที่ดิน และ

ค่าเสียโอกาสที่ดิน ในกรณีที่เป็นที่ดินของเกษตรกรเองประเมินตามอัตราค่าเช่าพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นตามระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต ค่า
สัจจะ  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน โดยต้นทุนคงที่รวมสามารถแสดงได้ในรูปของต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost (AFC) ดังสมการ
ที ่1 
 ต้นทุนคงที่เฉลี่ย(AFC) = ต้นทุนคงที่รวม (TFC)  
               ปริมาณการผลิต(Q)  

โดยที่ต้นทุนคงที่รวมคือมูลค่าเงินลงทุนมีหน่วยเป็นบาท ต่อปริมาณการผลิตคือน้ านมดิบมีหน่วยเป็นลิตร ในขณะที่ค่าเสื่อม
ราคาของเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร สามารถค านวณค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight Line Method) แสดงได้ดังสมการที่ 2 
 สมการที ่2  
    D = V - S  
              L  
 โดยที ่  D = ค่าเสื่อมราคา (บาทต่อป)ี  
  V = มูลค่าของปัจจัยทุนแรกซื้อ (บาท)  
  S = มูลค่าซาก (บาท)  

 L = อายุการใช้งาน (ปี) 
 ต้นทุนผันแปรรวม Total Variable Costs (TVC) ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าแรงงานท่ีใช้ในกิจกรรมตั้งแต่การดูแลทั่วไป
จนถึงรีดนมเสร็จ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร  โดยต้นทุนผัน
แปรรวมสามารถแสดงได้ในรูปของต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost (AVC) ดังสมการที่ 3 ต้นทุนผันแปรรวมคือมูลค่าเงิน
ลงทุนมีหน่วยเป็นบาท ต่อปริมาณการผลิตคือน้ านมดิบมีหน่วยเป็นลิตร 
 ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย(AVC) = ต้นทุนผันแปรรวม (TVC)  
         ปริมาณการผลิต(Q) 
 (3) ต้นทุนรวม Total Costs (TC) เป็นต้นทุนท้ังสิ้นท่ีเกิดจากการผลิต ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่รวมและต้นทุนผันแปรรวม 
ซึ่งค านวณได้ดังสมการที่ 4  
 ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรรวม  
    TC = TFC + TVC  
 โดยต้นทุนรวมสามารถแสดงได้ในรูปต้นทุนรวมเฉลี่ย Average Total Cost (ATC) คือต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วย        
ซึ่งค านวณได้โดยใช้ต้นทุนรวมหารด้วยปริมาณการผลิต หรือเท่ากับต้นทุนคงที่เฉลี่ยบวกต้นทุนผันแปรเฉลี่ย ดังสมการที่ 5 และสมการ
ที ่6  
 สมการที ่5 ต้นทุนรวมเฉลี่ย(ATC) = ต้นทุนรวม (TC)  

             ปริมาณการผลิต(Q) 
สมการที ่6 ต้นทุนรวม เฉลี่ย(ATC)= ต้นทุนคงที่เฉลี่ย(AFC) + ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย(AVC) 

 รายได้ทั้งหมด ค านวณจากผลบวกของ น้ านมดิบ มูลโค โคเพศผู้ แม่โคคัดขาย ที่เกษตรกรได้รับ  สามารถแสดงได้ดัง     
สมการที่ 7  
   TR = น้ านมดิบ+มูลโค+เพศผู้+แม่โคคัดขาย 
 โดยที ่ TR = รายได้ทั้งหมด (บาทต่อฟาร์ม)   
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 (5) ก าไรสุทธิ ค านวณจากรายได้ทั้งหมดที่เกษตรกรได้รับ ลบด้วยต้นทุนท้ังหมด สามารถแสดงได้ดังสมการที่ 9  
   NP = TR – TC  
 โดยที ่  NP = ก าไรสุทธิ (บาทต่อฟาร์ม)  
  TR = รายได้ทั้งหมด (บาทต่อฟารม์)  

 TC = ต้นทุนท้ังหมด (บาทต่อฟาร์ม) 
 
3. ผลการวิจัย 

การจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ. ป่าพะยอม  จ. พัทลุงพบว่าพันธุ์โคนมพบว่าส่วนใหญ่เป็นลูกผสมพันธุ์
โฮลสไตน์ฟรีเชียน ขนาดฟาร์มโคนมเป็นฟาร์มขนาดเล็กจ านวน 16 ฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 80  มีจ านวนแม่โคนม 6-19 ตัว  (เฉลี่ย 
14.06 ตัว) ปริมาณน้ านมเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน มีค่า 10.49 กก./ตัว/วัน  ฟาร์มขนาดกลางจ านวน 4 ฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 20  จ านวนแม่
โคนม 22-43 ตัว  (เฉลี่ย 29.75ตัว)  ปริมาณน้ านมเฉลี่ยต่อตัวต่อวันมีค่า 13.07 กก./ตัว/วัน 
ต้นทุนของฟาร์มโคนมเกษตรกรอ. ป่าพะยอม จ.พัทลุง   

ต้นทุนของฟาร์มโคนม 2 ชนิด ได้แก่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ในระยะเวลา 1 ปี (ตารางที่ 1) 
 ต้นทุนทางบัญชีของฟาร์มโคนมขนาดเล็กมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 793,517.33 บาท/ปี โดยมีต้นทุนเศรษฐศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 
885,547.50 บาท/ฟาร์ม/ปี ต้นทุนผันแปรรวม 788,470.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.04  และต้นทุนคงที่รวม 97,077.20 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.96 บาท  ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าอาหารได้แก่ นมผงเลี้ยงลูกโค  อาหารข้น แร่ธาตุ  ฟางและหญ้า คิดเป็นร้อย
ละ 47.39 ต้นทุนค่าแรงคิดเป็นร้อยละ26.80  ต้นทุนค่าซ่อมบ ารุงคิดเป็นร้อยละ 4.19 ต้นทุนค่าน้ า  ไฟฟ้า และน้ ามันเช้ือเพลิงคิดเป็น
ร้อยละ 4.76  ต้นทุนคงที่ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมร้อยละ 9.08   
 ต้นทุนทางบัญชีของฟาร์มโคนมขนาดกลางมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ1,058,893.20  บาท/ปี โดยมีต้นทุนเศรษฐศาสตร์ 
1,202,347.44 บาท/ฟาร์ม/ปี ต้นทุนผันแปรรวม 1,048,489.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.20  และต้นทุนคงที่รวม 153,857.82 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 12.80 บาท  ต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าอาหารได้แก่ นมผงเลี้ยงลูกโค  อาหารข้น แร่ธาตุ  ฟางและหญ้า คิด
เป็นร้อยละ48.95  ต้นทุนค่าแรงคิดเป็นร้อยละ26.80  ต้นทุนค่าซ่อมบ ารุงคิดเป็นร้อยละ 6.88 ต้นทุนค่าน้ า  ไฟฟ้า และน้ ามันเช้ือเพลิง
คิดเป็นร้อยละ 2.98  ต้นทุนคงที่ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมร้อยละ 10.96 ฟาร์มโคนมขนาดกลางพบว่าไม่มีการใช้ต้นทุนค่าเช่าที่ดิน 

ค่าสัจจะเป็นต้นทุนคงที่ฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดเล็กมีต้นทุน 540 บาท  ต้นทุนรวมทางเศรษฐศาสตร์ของฟาร์มโค
นมขนาดเล็กมีโครงสร้างต้นทุนคล้ายคลึงกับฟาร์มโคนมขนาดกลางแต่มีมูลค่าต่ ากว่า 
ผลตอบแทนทางการเงินของฟาร์มโคนมเกษตรกรอ.ป่าพะยอม จ. พัทลุง 

ผลตอบแทนในการท าฟาร์มโคนมมี 4 กลุ่มด้วยกันคือ  รายได้จาการขายน้ านมดิบ  มูลโค  ลูกโคเพศผู้  แม่โคคัดขาย  ดัง
แสดงในตารางที่ 2 

รายได้จากการขายน้ านมดิบเป็นรายได้ที่เกษตรกรได้รับทุกวันจาการรีดนมและจ าหน่ายน้ านมโคแก่สหกรณ์โคนมพัทลุง 
ราคาน้ านมดิบ ราคา 18 บาท/กก.  รายได้จากการขายน้ านมดิบเป็นรายได้หลักของฟาร์มโคนมขนาดกลางและขนาดเล็ก  ฟาร์มขนาด
กลางมีผลตอบแทนจากการขายน้ านมดิบคิดเป็นร้อยละ 89.60  ฟาร์มขนาดเล็กมีรายได้จากการขายน้ านมดิบคิดเป็นร้อยละ 87.89   

ผลตอบแทนรวมต่อปีของฟาร์มโคนมขนาดกลางพบว่ามีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ1,514,764.50  บาท/ปี โดยมีก าไร
เศรษฐศาสตร์ 312,417.06 บาท/ฟาร์ม/ปี ก าไรทางบัญชี 455,871.30 บาท/ปี  ก าไรจากการจ าหน่ายน้ านมดิบของฟาร์มขนาดกลาง
คิดเป็น 298,295.05 บาท  และในฟาร์มโคนมขนาดเล็กมีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 765,610.16  บาท/ปี โดยมีก าไรเศรษฐศาสตร์ –
119,937.39 บาท/ฟาร์ม/ปี ก าไรทางบัญชี -27,907.17 บาท/ปี  ก าไรจากการจ าหน่ายน้ านมดิบของฟาร์มขนาดกลางคิดเป็น 
120,619.67 บาท 
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รายได้เสริมในการท าฟาร์มโคนมของเกษตรกรได้แก่รายได้จากการขายมูลโค  แม่โคคัดขาย  และลูกโคเพศผู้  โดยรายได้
จากการขายมูลโคเป็นรายได้จาการที่เกษตรกรจ าหน่ายมูลโคในฟาร์มที่เกิดจากการกวาด  และตาก  จ าหน่ายราคากระสอบละ 35 
บาท  การจ าหน่ายมูลโคจ าเป็นต้องมีการตาก  และมีแรงงานในฟาร์มเพียงพอ  ฟาร์มขนาดเล็กบางฟาร์มไม่จ าหน่ายมูลโคแต่ให้มูลโค
แก่แรงงานท่ีจ้างในฟาร์มเป็นสวัสดิ์การในการท างาน  และการจ าหน่ายมูลโคมีข้อจ ากัดของฤดูกาล  ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถที่จะตาก
มูลโคได้ 

เมื่อพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ย/กิโลกรัมของน้ านมดิบพบว่าฟาร์มโคนมขนาดกลางมีต้นทุน
การผลิต 20 บาท/กิโลกรัม และฟาร์มโคนมขนาดเล็กมีต้นทุนการผลิตน้ านม 21 บาท/กิโลกรัม  แสดงว่าฟาร์มโคนมขนาดกลางมี
ประสิทธิภาพการผลิตน้ านมดิบดีกว่าฟาร์มขนาดเล็ก  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาราคาในการรับซื้อน้ านมดิบในปีที่ท าการศึกษาพบว่า
ยังพบว่ามีราคารับซื้อที่ 18 บาท/กิโลกรัม 
 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการด าเนินกิจการ ต้นทุนและผลตอบแทนต่อฟาร์มต่อปีจากการด าเนินงานโดยการสัมภาษณ์ 
พบว่า ต้นทุนรวมทางเศรษฐศาสตร์ของฟาร์มโคนมขนาดกลางเฉลี่ยเท่ากับ 1,202,347.44 บาท/ฟาร์ม/ปี ซึ่งร้อยละ 87.20 เป็นต้นทุน
ผันแปร และอีกร้อยละ 12.80 เป็นต้นทุนคงที่ โดยต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าอาหารได้แก่ อาหารข้น ฟางและหญ้า 
(47.67%) รองลงมา คือ ค่าแรงงาน (26.80%) ส าหรับต้นทุนคงที่ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อม (10.96%)  

ผลตอบแทนของฟาร์มโคนมขนาดกลางเฉลี่ยเท่ากับ 1,514,764.50 บาท/ฟาร์ม/ปี ซึ่งร้อยละ 89.60 เป็นรายได้จากการ
ขายน้ านมดิบ ต้นทุนรวมทางเศรษฐศาสตร์ของฟาร์มโคนมขนาดเล็กมีโครงสร้างต้นทุนคล้ายคลึงกับฟาร์มโคนมขนาดกลางแต่มีมูลค่า
ต่ ากว่า ต้นทุนรวมทางเศรษฐศาสตร์ของฟาร์มโคนมขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 885,547.50 บาท/ฟาร์ม/ปี ซึ่งร้อยละ 89.04 เป็น
ต้นทุนผันแปร และอีกร้อยละ 10.96 เป็นต้นทุนคงที่ ซึ่งมีจ านวนโคนมและทรัพย์สินฟาร์มน้อยกว่า ส าหรับต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็น
ต้นทุนค่าอาหารได้แก่ อาหารข้น ฟางและหญ้า (55.52%) รองลงมา คือ ค่าแรงงาน (20.68%) และ ส าหรับต้นทุนคงที่ส่วนใหญ่เป็นค่า
เสื่อม (9.08%) ส าหรับผลตอบแทนของฟาร์มโคนมขนาดเล็กเฉลี่ยเท่ากับ 885,547.50 บาท/ฟาร์ม/ปี ซึ่งร้อยละ 87.89 เป็นรายได้
จากการขายน้ านมดิบ   

[4] กัลยา  บุญญานุวัตร อุดมศรี  อินทรโชติ และนฤมล  อินตรา. (2539) ได้ศึกษาการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมฟาร์มโค
นม ในระบบจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุนฟาร์มโคนมสมาชิก
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่าระบบการจัดการด้านการผลิตมี โค 31-40 ตัวในแต่ละฟาร์ม ผู้ประกอบการมีโครีด
มากกว่าโคชนิดอื่นๆ ซึ่งต้องใช้เครื่องรีดนมท าการรีดนมมีวิธีการ เลี้ยงแบบผสมคือยืนโรงและปล่อยแปลงหญ้า และแต่ละฟาร์มมีสูตร
อาหารที่ไม่เหมือนกันเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินพบว่างวดระยะเวลาได้ทุนคืนในการท าธุรกิจเลี้ยง
โคนมสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 2 ปี10 เดือน 3 วัน ซึ่งนับว่าเร็วมากแต่ต้องขึ้นอยู่กับระบบการจัดการของผู้ประกอบการแต่ละ
ฟาร์ม  อัตราผลตอบแทนของโครงการมีค่าเท่ากับ 24.19% สามารถสรุปได้ว่าเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน 
 [5] กรรณิกา  ใจประเทือง (2553) ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการท าฟาร์มโคนมของสมาชิก
สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากัด อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
ได้ศึกษาฟาร์มขนาดเล็ก(โคนมไม่เกิน 20 ตัว) ฟาร์มโคนมขนาดกลาง(โคนมอยู่ระหว่าง 21-100 ตัว ) จากการใช้อัตราคิดลดที่ 6.53 % 
ในระยะเวลา 10 ปี ฟาร์มขนาดเล็กมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 637 ,834.76 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการ 20.4% และ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.09 ดัชนีช้ีวัดเหล่านี้แสดงว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าในการลงทุน ขณะที่ฟาร์มขนาดกลางมีค่า
ปัจจุบันสุทธิ 4,615,832.47 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการ 59.04 % และค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.50  

[6] สุวิชา  โกมลทัต  (2543 ) ศึกษาการวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิต ผลตอบแทนต่อขนาดและจุดคุ้มทุนการผลิตน้ านมดิบ : 
กรณีศึกษาอ าเภอเมืองขอนแก่น พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลัก ฟาร์มโคนมร้อยละ 45 เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ และ
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มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ลักษณะการเลี้ยงโคนมของทุกฟาร์ม เป็นแบบปล่อยแปลงโดยใช้พื้นที่ท าแปลง
หญ้าเฉลี่ย 11 14 และ 17 ไร่ หากไม่รวมค่าจ้างแรงงานของสมาชิกในครอบครัวที่ร่วมกันท าฟาร์ม พบว่า ฟาร์มโคนมขนาดเล็กจะต้อง
ผลิตน้ านมดิบ ให้ได้วันละ 20.90 กิโลกรัม ฟาร์มโคนมขนาดกลางและขนาดใหญ่จะต้องผลิตน้ านมดิบให้ได้วันละ 25.6 และ 42.29 
กิโลกรัมตามล าดับ จึงจะถึงจุดคุ้มทุน ส่วนด้านการวิเคราะห์ราคาคุ้มทุนนั้น พบว่า ถ้ารวมค่าแรงของสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยกันท า
ฟาร์มแล้ว ฟาร์มขนาดเล็ก จะมีราคาคุ้มทุนอยู่ที่ 11.46 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ราคารับซื้อน้ านมดิบเฉลี่ยกิโลกรัมละ 11.27 บาท 
ส่วนฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะมีราคาคุ้มทุนที่ 8.98 และ 7.64 บาท/กิโลกรัม ตามล าดับ แต่ถ้าไม่รวมค่าจ้างแรงงานของ
สมาชิกในครอบครัวที่รวมกันท างานในฟาร์ม พบว่าราคาคุ้มทุนของฟาร์มขนาดเล็กอยู่ที่ 7.00 บาท/กิโลกรัม ส่วนฟาร์มขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ จะมีราคาคุ้มทุนท่ีกิโลกรัมละ 5.86 และ 5.98 บาทต่อกิโลกรัมตามล าดับ 

ดังนั้นจะเห็นว่าแนวโน้มการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในฟาร์มขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหากมีการคิดผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
และทางบัญชีมีค่าเป็นลบ  หากเกษตรกรไม่สามารถเพิ่มจ านวนแม่โครีดนมให้เป็นฟาร์มขนาดกลางได้  รูปแบบการผลิตอาจต้องมีการ
ปรับปรุงในฟาร์มขนาดคือการสร้างมูลค่าผลตอบแทนรวม  ลดต้นทุนในการประกอบการรามถึงการพิจารณาหลักการด้านการบริหาร
จัดการเช่นก าหนดสัดส่วนแม่โคนมทดแทนและแม่โครีดนมในแต่ละฟาร์มอย่างเหมาะสม วิธีการให้อาหารและการลดต้นทุนอื่น ๆ 
เพื่อให้อาชีพการเลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุงเป็นอาชีพท่ียั่งยืนต่อไป 

 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณสหกรณ์โคนมพัทลุง  นายวิเชียร  หนูวาส  ประธานสหกรณ์โคนมพัทลุงนายประยูร  ทองวัตร    และแกนน า
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และสมาชิกสหกรณ์โคนมพัทลุง อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง  

 
ตารางที่ 1  ต้นทุนการท าฟาร์มโคนมของเกษตรกร อ. ป่าพะยอม  จ.พัทลุง ในระยะ 1 ป ีพ.ศ. 2558 

 ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 
 ขนาดเล็ก 

N=16 
ร้อยละ ขนาดกลาง 

N=4 
ร้อยละ 

ต้นทุนทางบัญช ี 793,517.33  1,058,893.20  
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์ 885,547.50 100 1,202,347.44 100 
ต้นทุนผันแปรรวม 788,470.30 89.04 1,048,489.63 87.20 
ต้นทุนคงที่รวม 97,077.20 10.96 153,857.82 12.80 
ต้นทุนผันแปรรวม     
  ค่าอาหารโค 506,882.25 57.24 588,605.88 48.95 
      นมผงเลี้ยงลูกโค  11,917.50 1.35 12,387.50 1.03 
      อาหารข้น  419,662.63 47.39 468,460.00 38.96 
      แร่ธาตุ  3,296.88 0.37 3,070.00 0.26 
      ฟาง  70,906.25 8.01 103,425.00 8.60 
      ค่าหญ้าสด  1,099.00 0.12 1,263.38 0.11 
  ค่าน้ า/ค่าไฟ/ค่าน้ ามัน 42,164.38 4.76 35,780.00 2.98 
  ค่าซ่อมบ ารุง 37,089.38 4.19 82,675.00 6.88 
  ค่ายา 13,271.25 1.50 10,365.00 0.86 
  ค่าวัสด ุ 5,975.63 0.67 8,860.00 0.74 



 

สาขาเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ I 103 
 

ต้นทุนคงที่รวม     
  ค่าเสื่อม 80,454.20 9.08 131,683.90 10.96 
  ค่าเสียโอกาสที่ดิน* 10,625.00 1.20 16,000.00 1.33 
  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน** 3,967.59 0.45 5294.47 0.44 
  ค่าภาษีที่ดิน 115.41 0.01 339.45 0.03 
  ค่าเช่าท่ีดิน 1,375.00 0.16 00.00 0 
  ค่าสัจจะ 540 0.06 540 0.04 

หมายเหตุ *ค่าเสียโอกาสที่ดิน = จ านวนที่ดินเลี้ยงโคxกับค่าเช่าที่ดินในพื้นที่  ***ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน = ต้นทุนใช้จ่ายที่เป็นเงินสด
ทั้งหมด x กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากท้องตลาด 
 
ตารางที่ 2  ผลตอบแทนการท าฟาร์มโคนมเกษตรกร อ. ป่าพะยอม จ.พัทลุง ปี พ. ศ.2558 

 ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 

 ขนาดเล็ก 
N=16 

ร้อยละ ขนาดกลาง 
N=4 

ร้อยละ 

ผลตอบแทนรวมต่อปี 765,610.16 100 1,514,764.50 100 
      น้ านมดิบ* 672,897.66 87.89 1,357,188.25 89.60 
      มูลโค 25,643.75 3.35 78,576.25 5.19 
      แม่โคคัดขาย 61,250.00 8.00 72,250.00 4.77 
      ลูกโคเพศผู ้ 5,818.75 0.76 6,750.00 0.44 

ก าไรทางเศรษฐศาสตร ์ -119,937.34 - 312,417.06 - 
ก าไรทางบัญช ี -27,907.17  - 455,871.30 - 
ก าไรจากน้ านมดิบ** 120,619.67 - 298,295.05 - 

หมายเหตุ *ราคาน้ านมดิบตามประกาศสหกรณโ์คนมพัทลุง พ.ศ. 2558 ราคา 18 บาท/กก. 
                 **ก าไรจากน้ านมดบิ เท่ากับ รายได้จากน้ านมดิบ-ต้นทุนทางบัญช ี
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