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การศึกษาความเป็ นไปได้ของการจัดตั้งโรงงานแปรรู ปเนยแข็งสําหรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
โคนมในประเทศไทย
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บทคัดย่ อ
การวิจยั โครงการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานเนยแข็ง
สําหรั บผูป้ ระกอบการรายย่อยในประเทศ โดยแบ่ งการศึ กษาออกเป็ น 4 ด้าน คื อ 1) การศึ กษา
สถานการณ์การผลิตนํ้านมดิ บ 2) การศึกษาโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์เนยแข็ง 3) การศึกษา
ปั จจัยการผลิตที่ส่งกระทบต่อคุณสมบัติของเนยแข็ง (เนยแข็งมอซซาเรลลา) และ 4) การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนของการจัดตั้งโรงงานผลิตเนยแข็ง
แหล่งการเลี้ยงโคนมมีการกระจายไปทัว่ ประเทศ ในปี 2556 มีปริ มาณผลผลิตนํ้านมดิบ
รวมทั้งประเทศ ประมาณ 1,095,314 ตัน โดยภาคกลางมีปริ มาณผลผลิตมากที่สุดประมาณร้อยละ
65-66 ของผลผลิตรวม ตามด้วยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ร้อยละ 21-22 จากข้อมูลปี 2553-2556
พบว่าปริ มาณผลผลิ ต ต่ อตัว มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น เล็ก น้อย จาก 10.96 เป็ น 12.62 กิ โ ลกรั ม /ตัว /วัน
โดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรจะขายนํ้านมดิ บได้ในราคาที่ต่าํ กว่าราคาประกันขั้นตํ่า ซึ่ งปั จจุบนั มีราคา
ประกันขั้นตํ่าที่ 19 บาท/กิโลกรัม โดยมีตน้ ทุนการผลิตจากการสํารวจอยูท่ ี่ 15.50 บาท/กิโลกรัม
ระดับของการประสบปั ญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคนมที่เกษตรกรเห็นว่ามีในระดับ
มาก คือ 1) ราคาอาหารสัตว์แพง และ 2) ราคายา เคมีภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ และค่าบริ การแพง มีคะแนน
เฉลี่ย 2.48 และ 2.46 ตามลําดับ ปั ญหาเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการให้น้ าํ นมของแม่โคตํ่าและคุณภาพ
นํ้า นมดิ บ ตํ่า อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ส่ ว นปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การและดู แ ลสุ ข ภาพสัต ว์
อยูใ่ นระดับน้อยถึงน้อยมาก
เกษตรกรต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลด้า นการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ แ ละการ
ผสมเทียม การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ มและป้ องกันโรค การสนับสนุ นวัสดุ การเกษตร
และเวชภัณฑ์ การจัดหาแหล่ งเงิ นกู้ดอกเบี้ ยตํ่า สนับสนุ นการอบรมให้ความรู ้ และศึ กษาดู งาน
รวมทั้งการส่ งเสริ มการบริ โภคนมของประชาชน และกําหนดให้เรื่ องการพัฒนาโคนมว่าเป็ นวาระ
แห่ งชาติอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยและสิ่ งแวดล้อมภายนอกที่เกษตรกรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 67.3)
คิดว่ามีผลต่อกระทบต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม คือ ผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ
65.4) มีแผนการขยายการเลี้ยงโคนมเพิ่มเติม
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จากการสํา รวจความสนใจของเกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ จ ะนํา นํ้า นมดิ บ ไปแปรรู ป
เพื่อเพิ่มมูลค่านอกเหนื อจากการขายนํ้านมดิบ จํานวน 52 ราย พบว่ามีผสู ้ นใจ คิดเป็ นร้อยละ 69.2
สนใจการแปรรู ปนมพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรี ม และโยเกิร์ต ในระดับที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 50.0-57.7)
เนยแข็งหรื อชี ส และเนยสด มีสัดส่ วนน้อยลงมาที่ร้อยละ 42.3 และ 38.5 ตามลําดับ มีความสนใจ
ในการลงทุนด้วยตนเองมากกว่าการลงทุนแบบกลุ่มหรื อสหกรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 61.1 โดยส่ วนใหญ่
มีความสามารถในการลงทุนในช่วง 10,001-50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 69.5 และมากกว่า 300,000
บาทขึ้นไป ร้อยละ 13.9 โดยร้อยละ 8.3 มีช่องทางการจัดจําหน่ายของตนเอง
มู ล ค่า การนํา เข้า เนยแข็งมี แ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้ น ทุ ก ปี ในปี 2557 พบว่ า มี มู ล ค่า การนํา เข้า
รวมประมาณ 1,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่งมีมูลค่า 1,079 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.2 ต่อปี โดยมีประเทศคู่คา้ รายใหญ่ คือ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีมูลค่ารวมกันคิดเป็ น
ร้อยละ 54-61 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด
ชนิ ดของเนยแข็งที่ผูบ้ ริ โภคต้องการขึ้นอยู่กบั กลุ่มตัวอย่าง สําหรับกลุ่มผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
นิ ยมชนิ ดไขมันตํ่า แต่ในกลุ่มร้ านค้าต้องการชนิ ดไขมันแบบปกติ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีทศั นคติ
ในการยอมรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศได้ แต่ ต ้อ งพิ จ ารณาจากคุ ณ ภาพและราคา
ประกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ โดยราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์เ นยแข็ง มอซซาเรลลาที่ ว างจํา หน่ า ยปลี ก
อยูใ่ นช่วง 700-1,640 บาท/กิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1033±297 บาท/กิโลกรัม (สํารวจ ระหว่าง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2558)
จากการสํารวจพฤติกรรมการบริ โภคเนยแข็งของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จํานวน
250 คน พบว่ า ประเภทของเนยแข็ง ที่ ผูบ้ ริ โ ภคอยากซื้ อ มากที่ สุ ด คื อ เนยแข็ง มอซซาเรลลา/
พิ ซ ซาชี ส คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.8 ตามด้ ว ยครี มชี ส ร้ อ ยละ 26.0 รี คอทต้ า ร้ อ ยละ 19.2 และ
โพรเซสชี สร้อยละ 14.0 โดยมีความถี่ในการซื้ อเนยแข็งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.75 ครั้ง/เดื อน มีปริ มาณ
การซื้อเฉลี่ยอยูท่ ี่ 213.3 กรัม/ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเนยแข็งครั้งละ 175.9 บาท
ปริ มาณการใช้เนยแข็งของผูป้ ระกอบการด้านอาหารรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล (n = 42) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.5±8.5 กิโลกรัม/เดือน ราคาที่ซ้ื ออยู่ในช่วง 200-619 บาท/
กิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 319.6±84.0 บาท/กิโลกรัม ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับ
ความสําคัญมากที่สุด คือ รสชาติ (4.24 จากสเกล 5 ระดับ) รองลงมา คือ คุณภาพของสิ นค้า และ
ความสะอาด/ปลอดภัย การมีสินค้าจําหน่ายตลอดทั้งปี /การประกันการจัดส่ งที่แน่นอน และประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางโภชนาการ (3.98-4.17)
จากการศึ ก ษาปั จ จัย การผลิ ตที่ ส่งผลกระทบต่ อคุ ณสมบัติข องเนยแข็งมอซซาเรลลา
โดยเปรี ยบเทียบปั จจัยการผลิต (ตัวแปรต้น) 3 ชนิด ได้แก่ 1) ระดับไขมันในนํ้านม (x1) 2) pH ที่ใช้
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ในการตกตะกอน (x2) และ 3) อุณหภูมิการยืดเคิร์ด (x3) โดยใช้แผนการทดลองแบบ circumscribed
central composite design (CCCD) โดยมีค่ากึ่งกลางของระดับไขมันเท่ากับร้อยละ 3 pH เท่ากับ 5.6
และอุณหภูมิในการยืดเท่ากับ 70 องศาเซลเซี ยส พบว่ามีปริ มาณผลผลิตคิดเป็ นร้ อยละเที ยบกับ
ปริ ม าณนํ้านมดิ บ เริ่ มต้นอยู่ในช่ ว งร้ อยละ 5.5-9.9 และมี ค่าปริ มาณผลผลิ ตคิ ด โดยนํ้า หนัก แห้ง
(% recovery) ในช่ วงร้อยละ 19.6-38.1 โดยที่ระดับไขมันตํ่ากว่าร้อยละ 2.5 และพีเอ็ชในช่วง 5.76.5 จะให้ค่า % recovery สู ง (> ร้อยละ 39.1)
ค่า hardness, gumminess และ chewiness มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามค่าพีเอ็ชที่เพิ่มขึ้น โดยที่
พีเอ็ชเดียวกัน hardness มีค่าเพิ่มขึ้นตามระดับของไขมันที่ลดลง ที่ไขมันในระดับน้อยกว่าร้อยละ
3.5 และพีเอ็ชระหว่าง 5.5-5.6 จะให้เนยแข็งที่มีค่า hardness ในระดับปานกลาง (891-1,109 กรัม)
ที่พีเอ็ชตํ่ากว่า 5.4 ถึงแม้จะให้ค่า hardness ตํ่าลง แต่มีคุณสมบัติการไหลที่ไม่ดี
การหลอมตัว ของเนยแข็ ง ที่ ไ ด้จ ากการทดลองส่ ว นใหญ่ มี ล ัก ษณะการหลอมตัว
เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน โดยมีระยะทางในการแผ่ตวั และการไหลในหลอดทดลอง ตั้งแต่ 8.2 มิลลิเมตร
และ 7.6 เซนติ เ มตร ขึ้ น ไปตามลํา ดับ ยกเว้น บางหน่ ว ยการทดลองที่ มี ล ัก ษณะการหลอมตัว
ที่ไม่สมบูรณ์ ยังคงมีสภาพของเนยแข็งที่เป็ นก้อนบางส่ วน เนยแข็งที่มีคุณสมบัติในการยืดตัวที่ดี
มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 27.1- 68.3 ซม. แต่ ต ัว อย่ า งเนยแข็ง บางตัว ที่ มี ค วามสามารถในการยื ด ตัว ได้
ในระยะทางที่มากบางตัวอย่าง อาจมีคุณสมบัติการไหลที่ไม่ดี เนื่ องจากเนยแข็งมีลกั ษณะที่เป็ น
ยางเหนียวมากเกินไป
สี ของเนยแข็งมอซซาเรลลาค่อนข้างไปทางเหลือง (b*, 16.9 ถึง 23.2) ออกเขียว (a*, -0.9
ถึง -2.8) โดยมีค่าความสว่าง L* ในช่วง 79-85 ซึ่ งเมื่อคํานวณเป็ นค่า hue และ chroma มีค่าในช่วง
92.3-99.5 และ 18.0-23.2 ตามลําดับ โดยพบว่าตัวอย่างที่มีไขมันสู ง มีสีค่อนไปทางขาวขุ่นมากกว่า
ในขณะที่ตวั อย่างที่มีไขมันตํ่าสี ค่อนไปทางเหลือง และมีความโปร่ งแสงมากกว่า
จากการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของเนยแข็งมอซซาเรลลาที่มีไขมันในนํ้านมดิบเริ่ มต้น
ร้อยละ 1.5 และ 3.0 พบว่า เนยแข็งที่ผลิตจากนํ้านมดิบไขมันร้อยละ 1.5 มีค่า hardness, gumminess
และ chewiness สู ง กว่า แต่ มีคุณ สมบัติใ นการแผ่ตวั และการไหลได้น้อ ยกว่าตัว อย่า งที่ มีไขมัน
ร้อยละ 3.0 มีไขมันโดยนํ้าหนักแห้งเท่ากับร้อยละ 23.3 และ 34.7 จัดอยู่ในกลุ่มของมอซซาเรลลา
ชนิ ดไขมันตํ่าหรื อไลท์มอซซาเรลลา (lite Mozzarella) และกลุ่มเนยแข็งมอซซาเรลลาที่ใช้นมที่มี
การลดไขมันบางส่ วน (part skim Mozzarella cheese) ตามลําดับ
ตัวอย่างเนยแข็งจากไขมันร้อยละ 3.0 มีค่า hardness อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ 822.2 กรัม
มีค่าสู งกว่าตัวอย่างเนยแข็งทางการค้าประเภทนําเข้า ตัวอย่างเนยแข็งจากไขมันร้อยละ 1.5 มีค่า
hardness สู ง ใกล้เ คี ย งกับ ตัว อย่ า งทางการค้า ของไทย ส่ ว นค่ า cohesiveness, gumminess และ
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chewiness ของตัวอย่างทดลอง มีค่าสู งกว่าตัวอย่างทางการค้า โดยเฉพาะตัวอย่างไขมันร้อยละ 1.5
มีค่า gumminess และ chewiness สู งกว่าตัวอย่างนําเข้าประมาณ 3 และ 4 เท่า ตามลําดับ
จากการเก็บข้อมูลความชอบของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตัวอย่างเนยแข็งแท่งทอดจาก 2 ตัวอย่าง
ข้างต้น โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปจํานวน 250 คน พบว่า คะแนนมีการกระจายตัวตลอด
ช่วง 1-9 คือตั้งแต่ไม่ชอบมากอย่างยิ่งไปจนถึง ชอบมากอย่างยิ่ง โดยข้อมูลส่ วนใหญ่จะอยู่ในช่วง
ชอบเล็กน้อยถึ งชอบมาก (6-8 คะแนน) แต่พบว่าไม่มีความแตกต่างของคะแนนความชอบด้าน
ลักษณะปรากฏ กลิ่นโดยรวม การยืดตัว ความง่ายในการเคี้ยว เนื้ อสัมผัสโดยรวม และความชอบ
โดยรวม (p > 0.05) โดยมีความชอบในระดับชอบเล็กน้อย (6.18-6.54 คะแนน) โดยในส่ วนของ
รสชาติโดยรวมได้รับคะแนนในระดับเฉยๆ โดยตัวอย่างที่ระดับไขมันร้อยละ 3.0 ได้รับคะแนน
ความชอบด้านรสชาติสูงกว่าที่ร้อยละ 1.5 (p < 0.05)
จากการประเมิ น เงิ น ลงทุ น และผลตอบแทนของการจัด ตั้ง โรงงานผลิ ต เนยแข็ ง
มอซซาเรลลา ใน 2 ระดับ คือ 1) ธุ รกิ จขนาดย่อม ที่มีกาํ ลังการผลิตคิดตามปริ มาณของนํ้านมดิ บ
2,000-4,000 กิโลกรัม/วัน โดยให้ผลผลิตเนยแข็ง 160-320 กิโลกรัม/วัน และ 2) ธุรกิจครัวเรื อน ที่มี
กําลังการผลิ ต (นํ้านมดิ บ) 400 กิ โลกรั ม/วัน โดยให้ผลผลิตเนยแข็ง 32 กิ โลกรั ม/วัน พบว่าต้อง
ใช้เงินลงทุนเริ่ มต้นประมาณ 8,338,000 และ 693,000 บาท ตามลําดับ
ธุรกิจครัวเรื อนมีตน้ ทุนการผลิตเท่ากับ 320.8 บาท/เนยแข็ง 1 กิโลกรัม มีจาํ นวนที่สูงกว่า
ธุ รกิ จขนาดย่อมซึ่ งมี ค่าในช่ ว ง 292.8-300.2 บาท/เนยแข็ง 1 กิ โลกรั ม (ราคานํ้านมดิ บ 20 บาท/
กิโลกรัม) โดยต้นทุนการผลิตจะลดลงตามปริ มาณการผลิตที่มากขึ้น การตั้งราคาเนยแข็งที่คุม้ ค่ากับ
การลงทุนขึ้นอยูก่ บั ขนาดของธุรกิจ สําหรับการผลิต 4,000 กิโลกรัม/วัน ควรมีราคาตั้งแต่ 340 บาท/
กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่ งจะมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 4 ปี โดยปริ มาณการผลิตตํ่าสุ ดสําหรับการ
ลงทุนในธุ รกิ จขนาดย่อมที่สามารถทําได้ ไม่ควรน้อยกว่า 2,000 กิ โลกรัม/วัน และมีราคาขายส่ ง
ไม่ต่ าํ กว่า 360 บาท/กิ โลกรั ม โดยจะมีระยะเวลาการคืนทุนเท่ากับ 5 ปี 11 เดื อน การผลิตระดับ
ครั วเรื อน เหมาะสําหรับผูป้ ระกอบการที่ไม่ตอ้ งการลงทุนด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ สูงมากนัก
ซึ่ ง อาจเป็ นการผลิ ต ในฟาร์ ม ที่ มี ก ารเลี้ ย งโคนมอยู่แ ล้ว โดยเน้น การใช้แ รงงานในครอบครั ว
ราคาขายที่คุม้ ค่ากับการลงทุนซึ่ งสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาสั้น ควรมีราคาตั้งแต่ 360 บาท/
กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งจะมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 4 ปี
คํา สํ า คัญ : โรงงานเนยแข็ง เนยแข็ง มอซซาเรลลา ตลาดเนยแข็ง การสํา รวจผูบ้ ริ โ ภค
การศึกษาความเป็ นไปได้

