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การทบทวนแผนวิสาหกิจ  อ.ส.ค.  พ.ศ.  4560  –  4569    สําหรับปีบัญชี  พ.ศ.  4562    เป็นการจัดทําเพืE อ

ทบทวนและกําหนดแผนวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต    
โดยเฉพาะเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ   4U   ปี   เป็นไปตามทิศทางทางเดียวกับนโยบายของ
รัฐบาลมากยิE งขึZน   และทบทวนสถานการณ์ทีE เกีE ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรโดยยึดแนวทางตามมติ
ทีE ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   (คนร.)  ครัZงทีE    ]/456U   เมืE อวันทีE    _  มกราคม  456U   ได้เห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ   และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานทีE เกีE ยวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทําแผนทีE เกีE ยวข้องต่อไป  โดยเป็นการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และหลักการสําคัญของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  4U  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับทีE   ]4  เป้าหมายการพัฒนา
ทีE ยัE งยืน   (SDGs)   ไทยแลนด์   9.U   แผนดิจิทัลเพืE อเศรษฐกิจและสังคม   (Digital   Economy)   และนํา
สภาพแวดล้อมทีE เกีE ยวข้องกับการดําเนินงาน   มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ขึZน   โดยการ
ดําเนินการทบทวนในครัZงนีZได้ให้ความสําคัญอย่างยิE งต่อกระบวนการรับฟังความเห็น   และความคาดหวัง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีE สําคัญทุกกลุ่ม   เพืE อประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ    

ทัZงนีZ   จากการทบทวนแผนวิสาหกิจ   อ.ส.ค.   พ.ศ.   4560   –   4569      สําหรับปีบัญชี   พ.ศ.   4562      ได้
กําหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานให้สอดคล้องและเชืE อมโยงแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ตามแนวทางทีE   คนร.  กําหนดซึE งประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์หลักดังนีZ  

  ยุทธศาสตร์ทีE   ]  :  กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน  เพืE อเป็นเครืE องมือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ    
  ยุทธศาสตร์ทีE    4   :   เร่งการลงทุนทีE สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ   โดยการจัดให้มีแผนการ

ลงทุนของรัฐวิสาหกิจราย   5   ปี   ทีE สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   และ
ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจใช้ทรัพยากรร่วมกัน   เพืE อเพิE มประสิทธิภาพในการลงทุน   พร้อมทัZงสนับสนุนให้
รัฐวิสาหกิจจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนทีE เหมาะสมกับโครงการลงทุน   และศึกษาแนวทางในการระดมทุน
จากแหล่งเงินทุนทางเลือกอืE นๆ    

ยุทธศาสตร์ทีE   x  :  เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน  เพืE อให้สามารถรองรับการเปลีE ยนแปลงของ
เศรษฐกิจการเงินทีE จะเกิดขึZนในอนาคตได้อย่างยัE งยืน    

ยุทธศาสตร์ทีE   9  :  สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะการมุ่งสร้างนวัตกรรมและนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องคล้องกับไทยแลนด์   9.U   และแผนดิจิทัลเพืE อเศรษฐกิจและสังคม  
(Digital  Economy)  เพืE อเพิE มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและลดต้นทุนการดําเนินงาน  

  ยุทธศาสตร์ทีE   5  :  ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี  ความโปร่งใสและมีคุณธรรม  มีกลไกส่งเสริมและ
สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ   เพืE อเป็นองค์กรคุณธรรม   มีกลไกกํากับ   ติดตาม  
ตรวจสอบ   บริหารความเสีE ยงและประเมินผลทีE เพียงพอเหมาะสม   มีโครงสร้างองค์กรและกระบวนการ
ทํางานสมัยใหม่   พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการมีคุณธรรม   กําหนดระบบแรงจูงใจการดําเนินงานทีE
เหมาะสม  คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สังคม  และสิE งแวดล้อมเป็นสําคัญ  

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร    
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การทบทวนแผนวิสาหกิจ  อ.ส.ค.  พ.ศ.  4560  –  4569     สําหรับปีบัญชี  พ.ศ.  4562    โดยยึดทิศทาง
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ   4U   ปี   และการพัฒนาประเทศตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับทีE   ]4  (พ.ศ.  456U-4569)  นับว่าเป็นโอกาสและส่งเสริมต่อบริบทของ  อ.ส.ค.  มากยิE งขึZน
ในการมุ่งเน้นภารกิจต่างๆทีE ได้ดําเนินการมาตลอดได้แก่การแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร  การลด
ความเหลืE อมลํZาในสังคม   การเพิE มศักยภาพของเกษตรกร   สหกรณ์   ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง   ชุมชนพึE งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึZน  การเสริมสร้างและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร   ภาคการผลิตและบริการ   การสร้างความเชืE อมโยงของ
ห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการ  เพืE อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  
การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานเชืE อมโยงตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร   การ
สนับสนุนการเติบโตทีE เป็นมิตรกับสิE งแวดล้อมเพืE อการพัฒนาทีE ยัE งยืน   การให้ความสําคัญกับการเพิE มขีด
ความสามารถการบริหารจัดการภาครัฐ   การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม   ตลอดจนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพืE อการพัฒนาเกษตรกรผู้เลีZยงโคนมของไทย  

แผนวิสาหกิจฉบับปีพ.ศ.2560-2564      (สําหรับปีงบประมาณ   2562)   ได้กําหนดทิศทางของการ

ดําเนินงานประกอบด้วย   วิสัยทัศน์   พันธกิจ   ค่านิยม   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  และ  ประเด็นยุทธศาสตร์  

ไว้ดังนีZ  

วิสัยทัศน์  

“นมแห่งชาติภายในปี  2564”  (Being  National  Milk  by  DEDF)  

นมแห่งชาติ  ทีE ต้องการรวมพลังไทยเป็นหนึE ง  สร้างเกษตรกรรมโคนมยัE งยืน    

โดยมีองค์ประกอบของตัวชีZวัดวิสัยทัศน์ดังภาพต่อไปนีZ  
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วิเคราะห์วิสัยทัศน์ทีL มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

“สืบทอดองค์ความรู้และสร้างความสุขแก่เกษตรกรโคนมไทยให้ดํารงอาชีพอย่างมัE นคงและยัE งยืน
ด้วยการสรรค์สร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์คเป็นแบรนด์    
ทีE หนึE งในใจทีE คนไทย   เพืE อส่งมอบคุณค่าให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้   100%   ของ
เกษตรกรไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป”  
  

นิยามวิสัยทัศน์  

1.   Growth:  การเจริญเติบโตอย่างต่อเนืE องของอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรของอ.ส.ค.  
ตัวชีZวัด  Growth:  รายได้ทีE เพิE มขึZนเป็น  12,783  ล้านบาท  จากนํZานมดิบทีE ผลิตโดยเกษตรกรโคนมไทย    

100  %  

2.   Sustainability:   แบรนด์   ไทย   -   เดนมาร์ค   ก้าวสู่แบรนด์อันดับทีE    1   ในใจผู้บริโภคชาวไทย   Top   of  
Mind  Brand  ของผู้ส่งมอบสุขภาพทีE ดีแก่คนไทย  จากฟาร์มไทย   ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมโคนม

ไทยระดับสากล   แบรนด์เดียวทีE คนไทยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนม

ไทยส่งผลกระทบในการสร้างความยัE งยืนให้แก่อาชีพการเลีZยงโคนมของเกษตรกรไทย    

ตัวชีZวัด  Sustainability:     Top  of  Mind  Brand    ระดับ  brand  perceived  >  17.85  %  สํารวจโดย

บริษัท  Brandage  

3.   Learning:   ความสําเร็จในการส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้อุตสาหกรรมโคนมครบ

วงจร  เกษตรกรเกิดการพัฒนา  คนไทยเกิดความรัก  ความหวงแหน  ความมีส่วนร่วม  ในการดํารงไว้

ซึE งอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรด้วยเกษตรกรไทย  ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป  

ตัวชีZวัด   Learning:   เป็นแหล่งเรียนรู้และทีE พึE งทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรสําหรับ  

เกษตรกรโคนมไทยและคนไทยทัZงประเทศ    

4.   Performance:   มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรทีE มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล  

และก้าวสู่การเป็น  รัฐวิสาหกิจระดับ  B  

ตัวชีZวัด  Performance:  การผ่านเกณฑ์รัฐวิสาหกิจระดับ  B  ขึZนไป  

พันธกิจ  

1.  ส่งเสริมการเลีZยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมัE นคงและยัE งยืน  
2.  พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิE ม  
3.  สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม  
4.  มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรทีE มีขีดสมรรถนะสูง  (HPO)  ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
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ค่านิยม  

   องค์กรแห่งความสุขทีE ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ    

เพืE อสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม  4  ด้าน  ประกอบด้วย  

1.   รู้และรับผิดชอบ  
2.   ส่งมอบสิE งทีE มีคุณค่า  
3.   พัฒนาอย่างต่อเนืE อง  
4.   เน้นเรืE องธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

1)   สร้างความมัE นคงและยัE งยืนของอาชีพการเลีZยงโคนมแก่เกษตรกรไทยอย่างทัE วถึง   เกษตรกรโคนมมี
ความเข้มแข็งมากขึZนโดยส่งเสริมกิจการโคนมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสามารถยกระดับ

มาตรฐานฟาร์ม  ลดต้นทุน  เพิE มความสามารถในการแข่งขัน  

2)   มุ่งมัE นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตทีE ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานระดับสากลทีE เป็นมิตรกับ
สิE งแวดล้อม    มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าต่อยอดจากงานวิจัยเพืE อตอบสนองความ

ต้องการและสุขภาพทีE ดีของผู้บริโภค  เน้นการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมทีE เพิE มศักยภาพในการ

แข่งขัน  เพืE อมอบคุณภาพชีวิตทีE ดีสู่เกษตรกรโคนมไทยร่วมกัน  

3)   ตอกยํZาความเข้มแข็งให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค   ให้เป็น   Top   of     Mind  Brand   โดยมุ่งสร้างความมี
ส่วนร่วมของคนไทยในการสร้างความสุขในอาชีพของเกษตรกรโคนมไทยอย่างยัE งยืนด้วยการ

บริโภคนมโคสดแท้ทีE ผลิตจากเกษตรกรโคนมไทย  จากอุตสาหกรรมของคนไทย  เพืE อสุขภาพทีE ดีของ

คนไทย  

4)   มีความพร้อมด้านการตลาดในทุกมิติ  และเพิE มขีดความสามารถในการแข่งขันทัZงในประเทศและ
รองรับตลาดต่างประเทศครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีE มีความหมายต่อผู้บริโภค  การบริหาร

ตัวแทนจําหน่าย  การพัฒนาช่องทางจําหน่ายให้ง่ายต่อการเข้าถึง  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  

ประสิทธิภาพสูง  การสร้างนวัตกรรม  เพืE อการบริการทีE มีคุณค่าเหนือความคาดหมาย  

5)   พัฒนาสู่การจัดตัZงสถาบันเพืE อการวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมนมครบ
วงจรแห่งชาติ  เพืE อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนมไทยให้มีความเข้มแข็ง  อาชีพการเลีZยงโค

นมมีความมัE นคงและยัE งยืน  ต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์ทีE ทรงคุณค่าและมีมาตรฐานสูง  มีการสร้างองค์

ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประสบการณ์  ความเชีE ยวชาญอันยาวนานของอสค.  และ

พัฒนาเป็นคลังความรู้ด้านอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยเพืE อสืบทอดแก่คนไทยต่อไป  

6)   เป็น  องค์กรแห่งความเป็นเลิศและยัE งยืนด้วยธรรมาภิบาล  ความรับผิดชอบต่อสังคม  บนพืZนฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาศัยนวัตกรรม  เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ  และพัฒนา  

E-‐4	  



7)   ระบบสนับสนุนทีE เอืZอให้การปฏิบัติหน้าทีE ตามภารกิจขององค์กรทีE คล่องตัวสามารถรองรับงานเชิง
นโยบายและงานทีE ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ได้  

ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  5  ประเด็นยุทธศาสตร์    ดังนีZ  

   ยุทธศาสตร์ทีL   1  การสร้างความมัE นคงและยัE งยืนในอาชีพการเลีZยงโคนม  

   ยุทธศาสตร์ทีL   2  การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจร  ตามมาตรฐานสากล  เป็นมิตรแก่
สิE งแวดล้อม  

   ยุทธศาสตร์ทีL   3  การเพิE มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค  

   ยุทธศาสตร์ทีL   4  การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  และนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมโคนม
ของประเทศ  

   ยุทธศาสตร์ทีL   5  องค์กรแห่งความเป็นเลิศทีE ยัE งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยทุนมนุษย์  ธรรมาภิบาล  
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  บนพืZนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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เดือนกันยายน  พ.ศ../01  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติF พระบรมราชินีนาถ  เสด็จประพาสทวีปยุโรป  ในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่  ณ  ประเทศ
เดนมาร์ค  ทรงให้ความสนพระทัยเกีP ยวกับกิจการการเลีQยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก  และ
กลายเป็นจุดเริP มต้นความสัมพันธ์ว่าด้วยการร่วมมือด้านวิชาการการเลีQยงโคนมระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเดนมาร์ค  

ก่อนหน้านัQนหนึP งปี  นายนิลส์  กุนน่าส์  ซอนเดอร์กอร์ด  ชาวเดนมาร์ค  ผู้เชีP ยวชาญ  ด้านการผลิต
สุกร  ของ  FAO  (Food  and  Agricultural  Organization  United  Nation)  ผู้ซึP งปฏิบัติงานร่วมกับกรมปศุสัตว์
ระหว่างปี  พ.ศ..nop-./0.  (ค.ศ.ro//-ro/o)  

จากการสังเกตพบว่า  คนไทยไม่รู้จักโคนมและดืP มนมในปริมาณน้อย
มาก  หลังจากกลับไปประเทศเดนมาร์คในปี  พ.ศ.2502  นายซอนเดอร์
กอร์ด  ได้จัดทําโครงการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลีQยงโคนมใน
ประเทศไทย  เสนอต่อ  Danish  Agricultural  Marketing  board  และ
ต่อมาเดือนมกราคม  พ.ศ.2504  ได้มีคณะผู้เชีP ยวชาญชาวเดนมาร์ค
ได้มาศึกษาสํารวจพืQนทีP ในการจัดตัQงฟาร์มโคนมสาธิตและศูนย์
ฝึกอบรม  ณ  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  ซึP งเป็นสถานทีP เป็นหุบเขา
สวยงาม  มีแหล่งนํQาสะอาด  และไม่ไกลจากตลาดกรุงเทพฯ  

วันทีP   .0  ตุลาคม  พ.ศ../0n  ได้ลงนามสัญญาการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการการเลีQยงโคนม  ระหว่างรัฐบาลเดนมาร์ค

กับรัฐบาลไทย  โดย  Danish  Agricultural  Marketing  board  จัดสรรเงินช่วยเหลือจํานวน  n.11  ล้านโคร
เนอร์  (หรือประมาณ  .1./  ล้านบาท  ในสมัยนัQน)  สําหรับดําเนินโครงการเป็นระยะเวลา  p  ปี  รัฐบาลเดน
มาร์คได้ส่งผู้เชีP ยวชาญมาร่วมดําเนินการในปี  พ.ศ../0o  (ค.ศ.ro��)  พร้อมกับสนับสนุนเงินจํานวน  ..p�  
ล้านโครเนอร์  สําหรับดําเนินงานในช่วง  p  ปีอันเป็นการตอบสนองพระราชปณิธานและความสนพระทัยใน
อาชีพการเลีQยงโคนม  หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคทีP   9แห่ง
ประเทศเดนมาร์ค  ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลีQยงโคนมไทย-เดนมาร์ค  อย่าง
เป็นทางการ  เมืP อวันทีP   16  มกราคม  พ.ศ.2505  จึงนับได้ว่าเป็นวันทีP มีความสําคัญยิP งในประวัติศาสตร์ของ
การเลีQยงโคนมในประเทศไทย  ต่อมาในปี  พ.ศ.2514  รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์
ฝึกอบรมการเลีQยงโคนมไทย-เดนมาร์คจัดตัQงเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีชืP อว่า  
"องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ค.)”  หรือ  Dairy  Farming  Promotion  Organization  of  
Thailand  (D.P.O.)  มีสํานักงานตัQงอยู่เลขทีP   160  ถนนมิตรภาพ  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรีเพืP อดําเนิน
บทบาทในการส่งเสริมการเลีQยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมต่อไป  ซึP งรัฐบาลไทยได้กําหนดให้วันทีP 17  
มกราคมของทุกปีเป็น  “วันโคนมแห่งชาติ”  
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1.1  ประวัติความเป็นมา  
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                อ.ส.ค.  เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดตัQงขึQนตามจัดตัQงองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  2514  และทีP แก้ไขเพิP มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัQงองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (ฉบับทีP   2)  พ.ศ.  2525,  (ฉบับทีP   3)  พ.ศ.  2535,  (ฉบับทีP   4)  พ.ศ.  2537,  (ฉบับ
ทีP   5)  พ.ศ.  2538,  (ฉบับทีP   6)  พ.ศ.  2544  และ  (ฉบับทีP   7)  พ.ศ.  2552  มาตรา  7  อ.ส.ค.    
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนีQ    
  
  
  

  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

1.2  วัตถุประสงค์ในการจัดตั;ง  อ.ส.ค.  

ส่งเสริมการเลีQยงโคนมและ  
สัตว์อืP นทีP ให้นํQานมและเนืQอ  ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ความชํานาญ  

ในการเลีQยงโคนมและสัตว์อืP นทีP ให้นํQานม
และเนืQอ  การผลิตนํQานมและเนืQอ  และการ
ประกอบผลิตภัณฑ์จากนํQานมและเนืQอ  

ช่วยเหลือ  แนะนําและให้คําปรึกษาแก่เกษตรกร
ตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน
ทีP เกีP ยวข้องในด้านการกําจัดโรค  การเลีQยงดูสัตว์
การผสมเทียม  อาหารและอืP นๆ  สําหรับโคนม
และสัตว์อืP นทีP ให้นํQานมและเนืQอ  

พัฒนาและผลิตพันธ์ุโคนมและ
สัตว์อืP นทีP ให้นํQานมและเนืQอ  

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนม  
และผลิตภัณฑ์นมในประเทศ  

´ด�ŒÒา¹นÊส�‹§งàเÊสÃรÔิÁม¡กÔิ¨จ¡กÒาÃรâโ¤ค¹นÁม 

ดําเนินกิจกรรมอืP นๆ  ทีP
เกีP ยวข้องหรือต่อเนืP องกับ
การส่งเสริมกิจการโคนม  

´ด�ŒÒา¹น¸ธØุÃร¡กÔิ¨จÍอØุµตÊสÒาËห¡กÃรÃรÁมâโ¤ค¹นÁม 
ผลิต  ซืQอ  ขาย  แลกเปลีP ยน  และ  
ให้ซึP งนํQานมและเนืQอ  ผลิตภัณฑ์จาก
นํQานม  และเนืQอ  โคนมและ  สัตว์อืP นทีP ให้
นํQานมและเนืQอ  ตลอดจนอาหารสัตว์  
นํQาเชืQอเอ็มบริโอและ  อุปกรณ์ต่างๆ  ทีP
เกีP ยวกับการผลิตและการตลาด  
	  

ดําเนินธุรกิจบริการเกีP ยวกับการ
เลีQยงโคนม  และสัตว์อืP นทีP ให้นํQานม
และเนืQอ  และการผลิต  ผลิตภัณฑ์
จากนํQานมและเนืQอ   ดําเนินกิจกรรมอืP นๆ  ทีP เกีP ยวข้อง  

หรือต่อเนืP องกับธุรกิจอุตสาหกรรมโค
นม  และผลิตภัณฑ์นม  
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เพืP อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ให้  อ.ส.ค.  มีอํานาจรวมถึง  
(1)  ถือกรรมสิทธิF   ครอบครองทีP ดินและทรัพย์สินอืP น  มีทรัพยสิทธิต่างๆ  สร้าง  ซืQอ  ขาย  เช่า  ให้เช่า  เช่าซืQอ  
ให้เช่าซืQอ  ยืม  ให้ยืม  คํQาประกัน  จํานํา  รับจํานํา  จํานอง  รับจํานอง  จัดหา  จําหน่าย  แลกเปลีP ยน  โอน  
และรับโอนด้วยประการใดๆ  ซึP งทีP ดิน  ทรัพย์สินอืP น  หรือสิทธิต่างๆ  ทัQงในและนอกราชอาณาจักร  
และรับทรัพย์สินทีP มีผู้อุทิศให้  ในและนอกราชอาณาจักร  

(2)    จัดตัQงห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท  หรือร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอืP น  เพืP อประโยชน์แก่
กิจการของ  อ.ส.ค.  รวมทัQงการเข้าเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน  หรือถือหุ้นของบริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ  

(3)    ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ผู้เลีQยงโคนม  เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  และ  ผู้เลีQยง
โคนมในทางวิชาการ  การตลาด  และอืP นๆ  

(4)    สร้างและดําเนินกิจการเกีP ยวกับโรงงานผลิตภัณฑ์นม  ผลิตภัณฑ์จากนํQานมหรือเนืQอ  ห้องเย็น  รถ
ตู้เย็น  หรือร้านค้านํQานม  ผลิตภัณฑ์จากนํQานมและเนืQอ  

(5)    รับเป็นสาขา  ตัวแทน  ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าในกิจการต่างๆ  ของเอกชน  หรือนิติบุคคลใดทัQง
ในและนอกราชอาณาจักร  ทัQงนีQ  เพืP อประโยชน์แก่กิจการของ  อ.ส.ค.  

(6)    กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์  
  
  
  

                บทบาทหน้าทีP ของ  อ.ส.ค.  ทีP ต้องดําเนินงานในปัจจุบันนัQน  เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนืQอความในพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตัQงองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  พ.ศ../rn  ซึP งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า  
บทบาทหน้าทีP หลักของ  อ.ส.ค.นัQน  ประกอบไปด้วย  /  ข้อ  ดังนีQ  

(1)   ส่งเสริมการเลีQยงโคนมและสัตว์อืP นทีP ให้นํQานมและเนืQอ  
(2)  ผลิตนํQานมและเนืQอ  ประกอบผลิตภัณฑ์จากนํQานมและเนืQอ  
(3)   ทําการฝึกอบรมให้บุคคลมีความรู้ความชํานาญในการเลีQยงโคนมและสัตว์อืP นทีP ให้นํQานมและ
เนืQอการผลิตนํQานมและเนืQอ  และการประกอบผลิตภัณฑ์จากนํQานมและเนืQอ  

(4)   ซืQอ  ขาย  แลกเปลีP ยนและให้  ซึP งโคนม  สัตว์อืP นทีP ให้นํQานมและเนืQอ  นํQานมและเนืQอ  และผลิตภัณฑ์
จากนํQานมและเนืQอ  

(5)  ประกอบกิจการทีP เกีP ยวกับหรือต่อเนืP องกับกิจการโคนมของ  อ.ส.ค.  
รวมทัQงยังให้อํานาจ  อ.ส.ค.  ครอบคลุมถึงการถือกรรมสิทธิF   ครอบครองทีP ดิน  การร่วมสมทบกับ

บุคคลอืP นเพืP อประโยชน์แก่กิจการและด้านอืP นๆ  ซึP งเป็นวัตถุประสงค์ทีP เอืQอต่อการดําเนินกิจการของ  อ.ส.ค.  
ทัQงในด้านส่งเสริมกิจการโคนม  และด้านอุตสาหกรรมนม  ทีP เป็นการสนับสนุนทัQงการสร้างเสริมอาชีพ
เกษตรกรผู้เลีQยงโคนม  และการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมนม  
     

1.3  บทบาทและหน้าทีD   
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                          ด้านอํานวยการและบริหาร    
                          ประกอบด้วย  6  หน่วยงาน  คือ    

• ฝ่ายอํานวยการ    
• ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน    
• ฝ่ายนโยบายและแผนงาน    
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล     
• ฝ่ายบัญชีและการเงิน    
• ฝ่ายพัสดุและบริการ  

	  

              ด้านกิจการโคนม  ประกอบด้วย    
              3  หน่วยงาน  คือ    
  

• ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลีQยงโคนม  

•   ฝ่ายส่งเสริมการเลีQยงโคนม     

• ฝ่ายท่องเทีP ยวเชิงเกษตร  

	  

                            ด้านอุตสาหกรรมนม  ประกอบด้วย    
                            6  หน่วยงาน  คือ    

• ฝ่ายการตลาดและการขาย    

• สํานักงาน  อ.ส.ค.    
ภาคกลาง  (โรงงานนมมวกเหล็ก)    

• สํานักงาน  อ.ส.ค.  ภาคใต้    
(โรงงานนมปราณบุรี)    

• สํานักงาน  อ.ส.ค.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
(โรงงานนมขอนแก่น)    

• สํานักงาน  อ.ส.ค.  ภาคเหนือตอนล่าง    
(โรงงานนมสุโขทัย)    

• สํานักงาน  อ.ส.ค.  ภาคเหนือตอนบน    
(โรงงานนมเชียงใหม่)  

	  

ÀภÒาÃร¡กÔิ¨จËหÅลÑั¡กµตÒาÁมâโ¤คÃร§งÊสÃร�ŒÒา§ง¢ขÍอ§งÍอ§ง¤ค�¡กÃร ¡กÒาÃร´ดíํÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹น Íอ.Êส.¤ค. äไ´ด�Œ¨จÑั´ด·ท∙íํÒาàเ»ป�š¹น 3 ´ด�ŒÒา¹น ¤ค×ืÍอ 
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                กรอบการบริหารจัดการ  อ.ส.ค.  นอกจากจะต้องคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอกทีP ผันผวน  ซึP งจําเป็น
จะต้องปรับตัวตามแล้ว  ยังต้องดําเนินงานภายใต้กรอบของการปกครอง  กฎหมาย  สังคม  และจารีต
วัฒนธรรมของประเทศ  พร้อมทัQงจําเป็นต้องดําเนินการภายใต้กรอบของพระราชกฤษฎีกาจัดตัQง  
พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม  ตลอดจนทิศทางของการดําเนินงาน  จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์ประเทศไทย  วาระแห่งชาติ  รวมทัQงแนวทางการบริหารดําเนินงานของกระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  
และหน่วยงานภาครัฐทีP เกีP ยวข้องประกอบกันด้วย  เพืP อให้ทิศทางการดําเนินงานของ  อ.ส.ค.  มีความ
เหมาะสม  สอดรับกับสถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก  เป็นไปตามกรอบภาระหน้าทีP แห่งการจัดตัQง  และ
มีทิศทางสอดคล้องกับกระบวนการขับเคลืP อนของประเทศ  และหน่วยงานภาครัฐทีP เกีP ยวข้อง 

  
     

1.4  นโยบาย  กฎหมาย  และกลยุทธ์ของกระทรวงทีD เกีD ยวข้อง  
	  

พระราชบัญญัติโคนมและผลติภัณฑ์
นม พ.ศ.	  2551	  

ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและ
ผลติภัณฑ์นม	  
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จาก  SODs	  ข้างต้น  เพืP อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติทีP เป็นรูปธรรมมากยิP งขึQน  อ.ส.ค.  จึงได้กําหนดหลักการและ
แนวทางการดําเนินงานตาม  SODs	  ดังนีQ	  

  
    แผนระยะสัQน                                      
  
 

•  สร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการทรัพยากรทีP มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ            
      เพิP มศักยภาพในการแข่งขัน  
•  ศึกษาโอกาสและผลกระทบทีP เกิดจากการเปิดการค้าเสรีและการเป็น  AEC  ทีP มีต่อองค์กร  
•  พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจทัQงในปัจจุบันและอนาคต  
•  พัฒนากระบวนการวางแผนการดําเนินงานในภารกิจหลักให้สอดคล้องกับสภาวะของอุตสาหกรรม  
•  สร้างความชัดเจนในการกําหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการแยกบัญชีการดําเนินงานทางธุรกิจออกจากการ  
      ดําเนินงานเชิงสังคมหรืองานตามนโยบายของรัฐบาล  
•  สร้างเสถียรภาพด้านราคานํQานมดิบ  โดยใช้ข้อมูลและกลไกตลาดในการวางแผนการส่งเสริมและการผลิต  
•  พัฒนาสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล  
  
	  

  แผนระยะยาว  
	  
•  นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
•  พัฒนาผลิตภัณฑ์ทัQงจากนมโคสด  100%  และจากการใช้วัตถุดิบอืP นประกอบให้  
      มีความหลากหลายมากขึQนเพืP อรองรับปริมาณนํQานมดิบเกษตรกรทีP เพิP มขึQนในอนาคต  
•  ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  เพืP อเพิP มมูลค่าของสินค้าและพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายให้มากขึQน  
•  ปรับเปลีP ยนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให้สามารถเป็นการดําเนินงานทางธุรกิจได้  
•  สนับสนุนการดําเนินงานเชิงวิชาการ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพืP อพัฒนาขีดความสามารถด้าน          
      อุตสาหกรรมโคนม  ให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ให้สามารถดําเนินการทางธุรกิจและแข่งขันได้  
	  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

¢ข¨จÑั´ด¤คÇวÒาÁมÂยÒา¡ก¨จ¹น 
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•   ผลการดําเนินงานในด้านรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น”รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น  ด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศ”  .  ปีซ้อนในปี  .//p  ถึง  .//o  และ”ด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม”  
ประจําปี  ./�0ในภาพทีP   r-1  

   ในปีงบประมาณ  2558  และ  2559  อ.ส.ค.ได้รับรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศเ ป็น เวลา   2   ปี ซ้อนในงบประมาณ  2558  และ   2559   ซึP ง จัด โดย สํา นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  ภายใต้แนวคิด  “ประชารัฐวิสาหกิจ  ผนึกพลัง  สร้างไทยยัP งยืน”
เพืP อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  ซึP งการมอบรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าทีP มอบให้
รัฐวิสหกิจเพืP อเป็นแรงจูงใจในการเพิP มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจทีP จะขับเคลืP อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้
มีความเข้มแข็งอย่างยัP งยืนต่อไป  ทัQงนีQจะพอมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและ
การบัญชีเพืP อรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร  (Enterprise  Resource  Planning:  ERP)  มา
ใช้ในการปิดงบการเงินตัQงแต่การพัฒนาแผนแม่บทสารสนเทศเพืP อปรับเปลีP ยนแนวคิดของบุคลากรใน
องค์กรใช้สารสนเทศในการทํางานและนําสารสนเทศมาต่อยอดเพืP อเชืP อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น
เกษตรกรผู้เลีQยงโคนมด้วย  Application  บน  Mobile  Phone  ด้วยระบบฐานข้อมูลโคนมและนํQานมดิบ  (e-
Dairy)  ทีP สามารถอํานวยความสะดวกระหว่างเกษตรกรกับ  อ.ส.ค.รวมทัQงสามารถเพิP มผลผลิตนํQานมและมี
นํQานมดิบทีP มีประสิทธิภาพมากยิP งขึQน    
   ในปีงบประมาณ  2560  อ.ส.ค.ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม
จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนืP องจาก  อ.ส.ค.เป็นองค์กรขนาดเล็กมีความโดดเด่น
สามารถสร้างความเปลีP ยนแปลงให้กับองค์กรได้อย่างชัดเจน  
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•   ผลการดําเนินงานในไตรมาส2  ปี  2561  ของ  อ.ส.ค.  แสดงเกษตรกรโคนมและปริมาณรับซืQอนํQานม
อ.ส.ค.  (ณ  มิถุนายน  2561)  สามารถสรุปได้ดังภาพทีP   1-4  
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•   ผลดําเนินงานในด้านการเพิP มช่องทางจัดจําหน่ายทีP   อ.ส.ค.  ดูแลสามารถสรุปได้ดังภาพทีP   1-5  

  
•   ผลดําเนินงานในด้านผลิตภัณฑ์ทีP   อ.ส.ค.  ดูแลสามารถสรุปได้ดังภาพทีP   1-6  
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สรุปผลการติดตามกลยุทธ์ในปี  2560  10  ตัวชี;วัด  

สรุปผลการติดตามความสําเร็จของกลยุทธ์ปี  2560  
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โครงการเชิงยุทธ์(ภาพรวมองค์กร)  

สรุปผลการติดตามกลยุทธ์ในปี  2561  10  ตัวชี;วัด  
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สรุปผลการติดตามความสําเร็จของกลยุทธ์ปี  2561  (9  เดือน)  

โครงการเชิงยุทธ์(ภาพรวมองค์กร)  
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สรุปผลการทบททวนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์  ปี  hijs-hij}  (ปีบัญชี  hijk)  
  
หลักเกณฑ์/นโยบาย   สรุปผลการดําเนินงาน   ข้อเสนอแนะเพิD มเติม  
1.   การดําเนินงานตาม
นโยบาย  

คะแนนการดําเนินงานตามนโยบายจากเดิม  n.1p�0  เป็น  n.r�pp  คะแนน  

1.1  การนําระบบบริหาร
จัดการเพืP อสร้างมูลค่า  
เชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  
มาใช้  

ผลการดําเนินงานปีบัญชี  ./�0  คะแนน
เท่ากับ  1.1000  จากเดิมปีบัญชี  2559  
เท่ากับ  3.1250  โดย  อ.ส.ค.  มีการนําระบบ
บริหารจัดการเพืP อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์  (EVM)  มาใช้ในองค์กรระดับ
เริP มต้นซึP ง  อ.ส.ค  มีการเชืP อมโยง  EVM  เป็น
ส่วนหนึP งของการจัดทําแผนวิสาหกิจ
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณปีบัญชี  
./�0  เริP มมีการใช้แนวคิดระบบอีบีเอ็ม  เป็น
ส่วนหนึP งของการจัดทําแผนวิสาหกิจ
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณปีบัญชี  
./�0  เริP มมีการใช้แนวคิดระบบ  EVM  ในการ
วิเคราะห์โครงการลงทุนผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีP ของศูนย์เข้าใจระบบและหลักการ
ศูนย์  EVM  อย่างเหมาะสมมีการเชืP อมโยงค่า  
EP  กลับการกําหนดค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูงและระดับรองและมีการ
กําหนดแนวทางการวัดผลการดําเนินงาน
ระดับผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการตาม
ระบบ  EVM/BSC/KPIs  เพืP อเตรียมความ
พร้อมและความเข้าใจ  กับผู้บริหารในการนํา
ระบบ  EVM  มาใช้ในการวัดผลรวมถึงมีการ
รายงานค่า  EP/KPI  ตาม  BSC  ระดับองค์กร
ต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพืP อพิจารณา
เป็นรายไตรมาสอย่างไรก็ตาม  อ.ส.ค.  ยังไม่
สามารถประยุกต์ใช้ระบบ  EVM  ได้อย่างทัP ว
ทัQงองค์กรและศูนย์  EVM  เนืP องจากไม่ได้มี
การเชืP อมโยงค่า  EP  เป็นปัจจัยในการ
ตัดสินใจเพืP อจัดทําแผนปฎิบัติงานและแผน
งบประมาณนอกจากนีQควรมีการกําหนด
แนวทางในการวิเคราะห์โครงการลงทุนให้มี
ความชัดเจน  
  

1)  รส.  ควรมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานของค่า  EP  ใน
โครงการทีP เกิดขึQนจริงในปี  .//o  
ว่ามีความแตกต่างอย่างไรกลับ
ค่า  EP  ของโครงการทีP ได้เคย
ประมาณการไว้โดยต้องรายงาน
ถึงผลความแตกต่างสาเหตุหรือ
สมมุติฐานทีP มีความแตกต่าง
และแนวทางการจัดการหรือ  
การเพิP มค่า  EP  ของโครงการ
ดังกล่าว    

2)  รส.  ควรมีการจัดทํา  Driver  
Tree  เชิงลึกเพืP อใช้ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลืP อนทีP
ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของ
องค์กรทีP ครอบคลุมทุกด้านทัQง
ด้านการเงิน  (financial  driver)  
และด้านทีP ไม่ใช่การเงิน
(operational  driver)  และ
สามารถนําการวิเคราะห์
ดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพืP อให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กรต่อไป  

3)  แผนกลยุทธ์เพืP อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ(Strategic  
Improvement  plan)  ต้องมีการ
วิเคราะห์และเชืP อมโยงถึงค่า  EP  
ทีP คาดหวังว่าจะต้องเพิP มขึQนจาก
การดําเนินงานตาม  SIP  
ดังกล่าว  

4)  รส.  ควรมีการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินงาน
ดังกล่าวตามแผนกลยุทธ์เพืP อ
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อ.ส.ค.  ยังไม่สามารถประยุกต์ใช้ระบบ  EVM  
ได้อย่างทัP วทัQงองค์กรและศูนย์  EVM  
เนืP องจากไม่ได้มีการเชืP อมโยงค่า  EP  เป็น
ปัจจัยในการตัดสินใจเพืP อจัดทําแผน
ปฎิบัติงานและแผนงบประมาณนอกจากนีQ
ควรมีการกําหนดแนวทางในการวิเคราะห์
โครงการลงทุนให้มีความชัดเจน  
  

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
(Strategic  Improvement  Plan)
โดยละเอียด  พร้อมค่า  EP  ของ
องค์กรจากการดําเนินงานในแต่
ละแผนฯ  

5)  นอกเหนือจาก  รส.มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานของค่า  EP  
ระดับองค์กร  และ  /  หรือระดับ
ศูนย์แล้ว  ต้องมีการรายงานผล
การดําเนินงานทุกปัจจัย
ขับเคลืP อนด้วยว่าปัจจัย
ขับเคลืP อนใด  ส่งผลต่อ
ความสําเร็จ  /  ไม่สําเร็จของค่า  
EP  ระดับองค์กร  /  ศูนย์  

6)  รส.  ต้องมีการทบทวน
กระบวนการทัQงหมดของการ
ดําเนินการ  EVM  เพืP อทําการ
ปรับปรุงในปีถัดไปหรือต่อ
ยอดจากกระบวนการ  EVM  เข้า
สู่การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรทีP จะเห็นผลทีP เป็น
รูปประธรรมในปีถัดไป  

ตารางทีP   r-r  สรุปผลการทบทวนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์  ปี  ./�0-./�n  (ปีบัญชี  ./�r)  
  
หมายเหตุ  ส่วนอืP นๆยังไม่มีภาคพนวก  
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ตามที' มติที' ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (คนร.)  ครั>งที'   @/BCDE  เมื' อวันที'   I  มกราคม  

BCDE  ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที' เกี' ยวข้อง
นําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนที' เกี' ยวข้องต่อไป  โดยแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจจะต้องเป็นการน้อม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และหลักการสําคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  BE  ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที'   @B  เป้าหมายการพัฒนาที' ยั' งยืน  (SDGs)  ไทยแลนด์  a.E  แผนดิจิทัล
เพื' อเศรษฐกิจและสังคม  (Digital  Economy)  และนําสภาพแวดล้อมที' เกี' ยวข้องกับการดําเนินงานมาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์  ดังนั>น  กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนวิสาหกิจ  อ.ส.ค(พ.ศ.  BCDE-
BCDa)  สําหรับปี  BCDB  ซึ' งสามารถสรุปได้ดังภาพที'   B.@  

 
 

ภาพที'   B-@  แสดงกรอบแนวคิดแผนวิสาหกิจ  ปี  BCDE-BCDa  สําหรับปี  BCDB  
 

	  
	  
	  

ºบ·ท∙·ท∙Õีè่   

2 
¡กÃรÍอºบáแ¹นÇว¤คÔิ´ดáแÅลÐะ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร·ท∙ºบ·ท∙Çว¹นáแ¼ผ¹นÇวÔิÊสÒาËห¡กÔิ¨จ Íอ.Êส.¤ค. 
»ป�‚ 2560 – 2564 

2.1  กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนวิสาหกิจ  อ.ส.ค(พ.ศ.  9:;<-9:;>)  สําหรับปี  9:;9  
	  

  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ÂยÑัè่§งÂย×ื¹น (SDGs)

Thailand 4.0
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ÃรÑั°ฐÇวÔิÊสÒาËห¡กÔิ¨จ 2560-2564
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แผนวิสาหกิจ	  
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สําหรับปี  2562	  
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โดยแนวคิดนี>ได้เริ' มต้นจาก  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที'   I  ได้

พระราชทานแนวคิดที' สําคัญสําหรับประชาชนชาวไทย  ซึ' งเป็นพระราชดํารัสชี>แนะแนวทางในเรื' อง  การ
ดําเนินชีวิตอย่างผาสุก  เริ' มต้นจากในระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  จนไปถึง
ระดับประเทศ  โดยในแนวคิดดังกล่าวมุ่งให้เกิดการพัฒนาภายในประเทศอย่างสมดุลและยั' งยืน  เพื' อให้
พร้อมรับกับการเปลี' ยนแปลงที' รวดเร็วในกระแสโลกปัจจุบัน  ทั>งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ความรู้ในด้าน
เทคโนโลยี  และให้มีผลกระทบต่อสิ' งแวดล้อมน้อยที' สุด  โดยยึดหลักแนวทางของพุทธศาสนาใน  “หลักทาง
สายกลาง”  พร้อมด้วยการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท  มีเหตุมีผลกับการกระทําเพื' อไม่ให้เกิด
ผลกระทบกับผู้อื' น  หรือคนรอบข้าง  และเพื' อให้ตนเองและครอบครัวมีความมั' นคงในอนาคตต่อไป  โดยอยู่
ภายใต้  u  ห่วง  B  เงื' อนไข  ดังนี>  

ห่วงทีF   G  ความพอประมาณ  หมายถึง  การดําเนินชีวิตแบบพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป  เหมาะสมกับ
ฐานะของตน  และจะต้องไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  ผู้อื' น  รวมถึงสิ' งแวดล้อม  และวัฒนธรรม  ประเพณีของ
ท้องถิ' นนั>นๆ  ด้วย  

ห่วงทีF   9  ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจจะดําเนินการอะไร  จะต้องมีเหตุมีผลตามหลัก
กฎหมาย  หลักจริยธรรม  จารีตประเพณี  ประกอบกัน  มิใช่ตัดสินใจไปด้วยอารมณ์  หรือเพียงแค่ความคิดของตน  

ห่วงทีF   O  การมีภูมิคุ้มกัน  หมายถึง  การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ  ที' จะ
เปลี' ยนแปลงไป  หรือในอนาคตที' จะเกิดขึ>น  ทั>งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ภูมิอากาศ  สิ' งแวดล้อม  และ
วัฒนธรรม  เป็นต้น  

เงืF อนไขทีF   G  ความรู้    โดยเป็นการอาศัยความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ  มาประกอบกันเพื' อเป็น
แนวทางในการวางแผนเพื' อปฏิบัติ  หรือดําเนินการอย่างหนึ' งอย่างใด  และเพื' อให้เกิดความรอบครอบในการ
กระทํานั>นๆ  

เงืF อนไขทีF   9  คุณธรรม  ซึ' งเป็นการเสริมสร้างพื>นฐานทางจิตใจให้กับประชาชน  เพื' อให้ตระหนักถึง
ความซื' อสัตย์สุจริต  ความสามัคคีของคนในชาติ  การร่วมมือร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ  ไม่กอบโกย
ผลประโยชน์      แห่งตน  และใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต  

2.2  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ภาพที'   B-B  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  Sufficiency  Economy  
ที' มา:  โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

     
โดยแนวทางปฏิบัติที' สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น  10  ประการดังนี>  

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  ม.ป.ป.)      
1)   มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการและตัดสินใจในเชิงนโยบาย  ไม่มุ่งหวังกําไรในระยะสั>นแต่คิดถึง
ผลกระทบในระยะยาว  

2)   ให้คุณค่าแก่พนักงานอย่างจริงใจและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื' อง  (รวมถึงพัฒนาให้เป็น
ผู้บริหาร)  หลีกเลี' ยงการให้พนักงานออก  ในยามทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ  เพราะพนักงานคือ
สินทรัพย์  (ที' พัฒนาได้)  ขององค์กร  

3)   จริงใจและหวังดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจทั>งหมด  รวมถึงประชากรและสังคมในอนาคต  
4)   ให้ความสําคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทั' วทั>งองค์กรทั>งในส่วนของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ให้บริการหรือกระบวนการผลิต  

5)   ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6)   ใช้และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที' มีประสิทธิภาพแต่ราคาไม่สูงโดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบไทยๆ  หรือ
พื>นบ้าน  

7)   ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป  เมื' อพร้อมทุกด้านเท่านั>น  
8)   ลดความเสี' ยงโดยการมีผลิตภัณฑ์ที' หลากหลาย  ตลาดที' หลากหลาย  และการลงทุนที' หลากหลาย  
โดยอยู่บนพื>นฐานของ  ความรู้จริง  

9)   แบ่งปันรวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ที' มีกับคู่แข่งขัน  เพื' อพัฒนาตลาด  เพื' อประโยชน์จะตกแก่
ผู้บริโภคและสังคม  

10)    มีวัฒนธรรมองค์กรที' มีจริยธรรม  ความอดทน  ความขยันหมั' นเพียร  เป็นค่านิยมพื>นฐาน  
จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื>นฐานที' สําคัญในการพัฒนาองค์กรให้การเดินหน้ามี

ความสมดุลในทุกๆ  ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตที' เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของตลาด    
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การจัดสรรงบประมาณเพื' อพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริบทประเทศ  และคํานึงถึง
สภาวะการเปลี' ยนแปลงของสิ' งแวดล้อม  ภูมิอากาศ  และปัจจัยเศษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  รวมทั>งด้าน
การพัฒนาองค์กรและวิชาการในองค์กรควรจะบูรณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์หลายสาขาร่วมกัน  
เนื' องจากความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรจากการบูรณาการองค์ความรู้  อาจนําไปสู่นวัตกรรมขององค์กร
ซึ' งช่วยส่งเสริมปริมาณการผลิตและคุณภาพให้ดีมากยิ' งขึ>น  ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที' ใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  ลดระบบอุปถัมภ์เพิ' มให้เกิดการแข่งขัน  และการพัฒนาภายในองค์กรให้
มากขึ>น  พร้อมทั>งการดําเนินงานต่างๆ  จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม  และสิ' งแวดล้อมร่วมด้วย  
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ  อ.ส.ค.  
อ.ส.ค.เป็นองค์กรที' น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เป็นกรอบการดําเนินงานและยุทธศาสตร์องค์กร  ภายใต้หลักการ  u  ห่วง  B  เงื' อนไข  
มาใช้ในการปฏิบัติงานและเพื' อมุ่งยกระดับให้อาชีพการเลี>ยงโคนมเป็นอาชีพที' มีความมั' นคง  ยั' งยืน  ดังนี>  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

ภาพที'   B-3  แสดงการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ  อ.ส.ค. 
•   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื' อร่วมขับเคลื' อนการพัฒนาประเทศของ    อ.ส.ค.  

-‐   ส่งเสริมให้ชุมชนมีการร่วมมือและช่วยกันพัฒนา  ทั>งในชุมชนตนเองและชุมชนอื' นๆ  อย่าง
สมดุล  

-‐   ส่งเสริมการแลกเปลี' ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนจากหลากหลายภูมิสังคม  หลากหลายอาชีพ  
ฯลฯ  เพื' อสร้างความเข้าใจเรียนรู้ซึ' งกันและกัน  และเกิดความสามัคคี  

-‐   ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่อย่างพอกิน  และพึ' งตนเองได้  
-‐   ส่งเสริมความรู้และทักษะในการดํารงชีวิต  ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและดําเนินชีวิต  
-‐   มีคุณธรรม  ซื' อสัตย์สุจริต  ขยันหมั' นเพียร  เอื>อเฟื> อ  แบ่งปัน  
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•   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานของ    อ.ส.ค.  
-‐   มองการณ์ไกลในเรื' องการบริหารจัดการ  
-‐   ให้ความสําคัญแก่พนักงานอย่างจริงใจและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื' อง  
-‐   จริงใจและหวังดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจทั>งหมด  
-‐   ให้ความสําคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทั>งองค์กร  
-‐   ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
-‐   ใช้  และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที' มีประสิทธิภาพแต่ราคาไม่สูง  โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ' น  
-‐   ขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเมื' อมีความพร้อม  
-‐   บริหารความเสี' ยง  โดยมีผลิตภัณฑ์ที' หลากหลาย  ตลาดที' หลากหลายและการลงทุนในธุรกิจที'
มีความชํานาญ  

-‐   แบ่งปัน  รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ที' มีเพื' อพัฒนาตลาด  
-‐   ยึดถือจริยธรรม  มีความอดทนและขยันหมั' นเพียร  

  
  

นอกจากนี>อ.ส.ค.ยังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชที' ทรงพระราชทานอาชีพการเลี>ยงโคนมให้กับประชาชนชาวไทย  พร้อมๆ  กับการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที' ว่าด้วย  “u  ห่วง”  (ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  ภูมิคุ้มกัน)  “B  เงื' อนไข”
(ความรู้  –  คุณธรรม)  มาใช้ในการบริหารองค์กร  ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ  อ.ส.ค.  ตั>งแต่ต้นนํ>าถึงปลายนํ>าด้วยนโยบาย  C  ส.  กล่าวคือ  

•   ส.ที'   @  เสริมความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร  สหกรณ์กับ  อ.ส.ค.  ให้ยั' งยืน  
•   ส.ที'   B  สนับสนุนการทําธุรกิจแบบโปร่งใส  เป็นธรรมตามเป้าหมาย  
•   ส.ที'   u  สร้างอุตสาหกรรมที' เป็นเลิศทั>งในด้านคุณภาพ  ความปลอดภัยทางด้านอาชีวอ
นามัยแลสิ' งแวดล้อม  

•   ส.ที'   a  ส่งเสริมคุณภาพการทํางาน  (Quality  of  Working  Life)  และคุณภาพชีวิต
บุคลากรทุกระดับ  (Happy  Work  Place)  

•   ส.ที'   C  สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ  อ.ส.ค.  เพื' อสร้างความมั' นคง  มั' งคั' ง  ยั' งยืน
ให้กับสังคมและประเทศในที' สุด  
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ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนในการดําเนินชีวิตของประชากรโลกเพิ' มมากขึ>น  ส่งผลต่อ

พฤติกรรมความเป็นอยู่และยังรวมไปถึงเรื' องอื' นๆ  อีกหลายด้าน  ที' จะต้องพร้อมตอบสนองกับความรวดเร็ว  
ดังนั>นประเทศไทยจึงได้วางกรอบในการพัฒนาประเทศระยะยาวที' พร้อมรับกับการเปลี' ยนแปลงดังกล่าวทั>ง
ในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  สิ' งแวดล้อม  และเทคโนโลยี  ซึ' งได้เกินเป็น  “แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ  BE  
ปี”  ขึ>นมา  รวมไปถึงการรวมกลุ่มทางการค้าที' เพิ' มมากขึ>น  ซึ' งหลายๆ  ประเทศพยายามหาโอกาสในสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศตนเอง  และจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ  BE  ปี  มีวิสัยทัศน์  คือ  “ประเทศไทยมีความ
มั' นคง  มั' งคั' ง  ยั' งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ตลอดจน
ประเทศไทยกําลังผลักดันให้ประเทศมีบทบาทในเวทีการค้าโลกและในภูมิภาคเพิ' มมากขึ>น  และต้องการให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งของอาเซียน  ซึ' งมีกรอบการพัฒนา  D  ด้าน  ดังนี>  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

ภาพที'   B-4  แสดงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  BE  ปี  การพัฒนา  D  ด้าน	  
 
 

	  
	  

2.3  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  9<  ปี  

 
´ด�ŒÒา¹น¤คÇวÒาÁมÁมÑัè่¹น¤ค§ง 

	  

 
´ด�ŒÒา¹น¡กÒาÃรÊสÃร�ŒÒา§ง 
¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ 
ãใ¹น¡กÒาÃรáแ¢ข�‹§ง¢ขÑั¹น 

	  

´ด�ŒÒา¹น¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา 
áแÅลÐะàเÊสÃรÔิÁมÊสÃร�ŒÒา§ง 
ÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ 
	  

´ด�ŒÒา¹น¡กÒาÃรÊสÃร�ŒÒา§งâโÍอ¡กÒาÊส  
¤คÇวÒาÁมàเÊสÁมÍอÀภÒา¤ค  
áแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมàเ·ท∙�‹Òาàเ·ท∙ÕีÂยÁม 
¡กÑั¹นÀภÒาÂยãใ¹นÊสÑั§ง¤คÁม 
	  

´ด�ŒÒา¹น¡กÒาÃรÊสÃร�ŒÒา§ง
¤คØุ³ณÀภÒา¾พªชÕีÇวÔิµต·ท∙Õีè่´ดÕี
áแÅลÐะàเ»ป�š¹นÁมÔิµตÃร¡กÑัºบ
ÊสÔิè่§งáแÇว´ดÅล�ŒÍอÁม 

´ด�ŒÒา¹น¡กÒาÃร»ปÃรÑัºบÊสÁม´ดØุÅล 
áแÅลÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒาÃรÐะºบºบ 
¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร 

¢ขÍอ§งÀภÒา¤คÃรÑั°ฐ 
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กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  BE  ปี  (พ.ศ.  BCDE  -  BC�I)  ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทย  คือ  
“ประเทศมีความมั' นคง  มั' งคั' ง  ยั' งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  ประกอบด้วย  D  ยุทธศาสตร์    ดังกล่าวข้างต้น    นับว่าเป็นโอกาสกับ  อ.ส.ค.  ดังนี>  
•   ด้านความมั' นคง  สนับสนุนความมั' นคงด้านอาหาร  นํ>าและพลังงาน  
•   ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  การเพิ' มผลิตภาพการผลิต  (Productivity)    ไม่ตํ' ากว่า
ร้อยละ  u  ต่อปี  โดยใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรม  ยกระดับสู่การเป็น
เกษตรกรผู้เลี>ยงโคนมสมัยใหม่  เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและมีการเชื' อมต่อกับตลาดสินค้า
และบริการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ' นให้
สามารถพึ' งตนเอง  ช่วยเหลือ  เอื>อเฟื> อซึ' งกันและกัน    

•   ด้านการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  พัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
อุตสาหกรรมนม  

•   ด้านการสร้างโอกาส  และความเสมอภาคทางสังคม  ลดความเหลื' อมลํ>า    
•   ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที' เป็นมิตรต่อสิ' งแวดล้อม  สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที'
ยั' งยืน  (Sustainable  Development  Goals:  SDGs)  การลดก๊าซเรือนกระจก    ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที' ยั' งยืน    

•   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที' ของ
หน่วยงานให้มีความเหมาะสม  มีการบริหารงานแบบบูรณาการ    รวมทั>งต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  เป็นต้น  
  
จากกรอบการพัฒนา  และวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  ในข้างต้น  ที' มุ่งหวังให้  “ประเทศ

ไทยมีความมั' นคง  มั' งคั' ง  ยั' งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
รวมถึงการมุ่งเน้นให้ประเทศมีบทบาทในเวทีการค้าโลกและในภูมิภาคเพิ' มมากขึ>น  มีการรวมกลุ่มทาง
การค้าที' เพิ' มมากขึ>น  และประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งของอาเซียน  ด้วยการกําหนด
กรอบการพัฒนาไว้ทั>ง  6  ด้านดังกล่าวนั>น  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ค.)  ซึ' งเป็น
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที' ถูกจัดตั>งขึ>นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั>ง  อ.ส.ค.  พ.ศ.  
2514  ด้วยวัตถุประสงค์หลักขององค์การ  2  ด้าน  คือ  ด้านส่งเสริมกิจการโคนม  และด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
โคนม  นับได้ว่า  อ.ส.ค.  เป็นองค์การที' มีความสําคัญอย่างมากและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรผู้เลี>ยง
โคนมและสัตว์อื' นที' ให้นํ>านมและเนื>อ  องค์การหนึ' งของภาคเกษตรกรรมประเทศไทย    

ดังนั>น  การขับเคลื' อนและทิศทางการพัฒนาขององค์การ  จึงมีนัยสําคัญต่อการบรรลุกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปีที' กําหนดไว้  โดยเฉพาะตามกรอบการพัฒนาด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ด้านการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม
กันภายในสังคม  และด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที' ดีและเป็นมิตรกับสิ' งแวดล้อม  ซึ' งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั>ง  อ.ส.ค.  ทั>ง  2  ด้านอย่างชัดเจน  รวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจการส่งเสริมการ
เลี>ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั' นคงและยั' งยืน  การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบ
วงจรและมีมูลค่าเพิ' ม  และการสร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม  ซึ' ง  อ.ส.ค.  ควร
กําหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื' อนขององค์การให้เป็นไปในลักษณะของการสร้างอาชีพการเลี>ยงโคนมและ
สัตว์อื' นที' ให้นมและเนื>อทั>งกับเกษตรกรผู้เลี>ยง  กลุ่มธุรกิจ  และอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามห่วงโซ่
อุปทาน  ให้มีความมั' นคง  ยั' งยืน  ได้มาตรฐานสากล  และเป็นมิตรกับสิ' งแวดล้อม  รวมถึงควรสนับสนุนด้าน
การพัฒนา  วิจัย  เทคโนโลยี  ทั>งในเชิงของการสร้างสรรค์ผลงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้  เพื' อสนับสนุน
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  สร้างโอกาส  และร่วมเป็นส่วนหนึ' งในการสร้างคุณภาพชีวิตที'
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ดีให้กับประเทศ  นอกจากนี>  เพื' อการขับเคลื' อนองค์การอย่างต่อเนื' องและการบริหารจัดการองค์การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ทาง  อ.ส.ค.  ควรพัฒนาทุนมนุษย์ภายในและเสริมสร้างสมรรถนะขององค์การอย่าง
ครอบคลุมในทุกมิติ  ร่วมกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักธรรมาภิบาล  และความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุล  

  
£ฃ 
 
การพัฒนาประเทศตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที'   @B  (พ.ศ.  BCDE-

BCDa)  นั>น  ได้มุ่งเน้นการพัฒนาตามหลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาที' ยั' งยืน  และการพัฒนา
โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง  ซึ' งเป็นการพัฒนาที' ต่อเนื' องมาจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที'   I  เป็นต้นมา  โดยการวาง
แผนการพัฒนาประเทศในช่วงนี>  ประเทศไทยเกิดการปฏิรูปและเปลี' ยนแปลงในหลายด้าน  จึงทําให้เกิดเป็น
แผนพัฒนาและแผนปฏิรูปหลายแผนที' มีความสอดคล้องกันเพื' อเป็นการสร้างรากฐานให้กับประเทศไทย
อย่างแท้จริง  เช่น  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  BE  ปี  และนโยบายไทยแลนด์  a.E  เป็นต้น  และเพื' อมุ่งให้การพัฒนา
ประเทศมีแนวทางในการพัฒนาที' ชัดเจนและมั' นคง  โดยการพัฒนาดังกล่าวจะต้องคํานึงถึงผลกระทบที' จะ
เกิดขึ>นกับสิ' งแวดล้อม  พร้อมด้วยการก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้
สูงและเป็นประเทศที' พัฒนาแล้วในที' สุด  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
ภาพที'   B-5  แสดงหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที'   @B	  

2.4  หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับทีF   G9  

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�·ท∙Õีè่ 1 
 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  	  
	  

 
ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�·ท∙Õีè่ 2 

  
การสร้างความเป็นธรรม	  

และลดความเหลืAอมลํDาในสังคม	  

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�·ท∙Õีè่ 4 
  

การเติบโตทีAเป็นมิตรกับ	  
สิAงแวดล้อมเพืAอการพัฒนาอย่างยัAงยืน	  

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�·ท∙Õีè่ 3 
  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยัAงยืน	  

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�·ท∙Õีè่ 5  
	  
การเสริมสร้างความมัAนคงแห่งชาติเพืAอ
การพัฒนาประเทศสู่ความมัAงคัAงและยัAงยืน	  
	  

  
ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�·ท∙Õีè่ 6  

 
การบริหารจัดการในภาครัฐ    

การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ    
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

  

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�·ท∙Õีè่ 7 

การพัฒนาโครงสร้างพืDนฐาน	  
และระบบโลจิสติกส์   

	  
	  

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�·ท∙Õีè่ 8 
  

การพัฒนาวิทยาศาสตร์  	  
เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  	  

	   ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�·ท∙Õีè่ 9  

การพัฒนาภาค  เมือง  และพืDนทีAเศรษฐกิจ  	  
	  

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�·ท∙Õีè่ 10  

ความร่วมมือระหว่างประเทศ	  
เพืAอการพัฒนา  	  
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ยุทธศาสตร์ทีF   G  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์มีเป้าหมายเพื' อต้องการพัฒนา
ประชาชนที' เป็นฐานรากของสังคมให้มีความรู้  มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะ  และสามารถสร้าง
สถาบันต่างๆ  ภายในสังคมให้มีความเข้มแข็งเพิ' มมากขึ>น  ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว  สถาบันชุมชน  
สถาบันศาสนา  สถาบันการศึกษา  โดยมีทัศนคติและพฤติกรรมที' ดีและเป็นบรรทัดฐานเดียวกันภายใน
สังคม  ตลอดจนการพัฒนาในเรื' องของการศึกษาให้ประชาชนมีคุณภาพเพิ' มมากขึ>นตามมาตรฐานสากล
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ความคิดสร้างสรรค์  และ
ทักษะการทํางานทั>งจากวัยเด็กและวัยทํางาน  โดยจะเป็นการส่งเสริมให้มีทักษะในการประกอบอาชีพตาม
ความต้องการของตลาดงาน  ตลอดจนการพัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย  

ยุทธศาสตร์ทีF   9  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื' อมลํ>าในสังคมมีเป้าหมายเพื' อแก้ไข
ปัญหาความยากจน  และความเหลื' อมลํ>าทางรายได้ของกลุ่มคนในสังคมที' มีฐานะทางเศรษฐกิจที' แตกต่าง
กัน  รวมทั>งการเข้าถึงบริการพื>นฐานจากทางรัฐเพิ' มมากขึ>น  เช่น  การศึกษาขั>นพื>นฐานของเด็ก  การ
รักษาพยาบาล  และสวัสดิการต่างๆ  ตลอดจนการเพิ' มศักยภาพชุมชนและการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง  และสามารถพึ' งพาตนเองได้  โดยการเพิ' มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพื>นที' ทํากิน  ซึ' งจะ
เน้นการกระจายโอกาสให้กับผู้ที' มีรายได้น้อยเพื' อให้สามารถพึ' งพาตนเองได้  และการแบ่งปันผลประโยชน์
ภายในชุมชนจากธุรกิจหรือโครงการที' สร้างร่วมกัน  

ยุทธศาสตร์ทีF   O  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั' งยืนมีเป้าหมายเพื' อให้
การจัดการเศรษฐกิจโดยรวมของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ' มมากขึ>น  และเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและยั' งยืน  
โดยจะเป็นการขยายฐานการเก็บภาษีให้ครอบคลุมมากยิ' งขึ>น  รวมทั>งกระตุ้นเศรษฐกิจด้านปริมาณการ
ส่งออกให้เพิ' มสูงขึ>น  ประกอบกับการดึงเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ  ของภาครัฐ  และการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา  ทั>งภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการ  ให้มีการ
ขยายตัวที' สูงขึ>น  

ยุทธศาสตร์ทีF   >  การเติบโตที' เป็นมิตรกับสิ' งแวดล้อมเพื' อการพัฒนาอย่างยั' งยืนมีเป้าหมายเพื' อ
รักษาและฟื> นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงการจัดสรรพื>นที' ป่าอนุรักษ์  พื>นที' ป่าเศรษฐกิจ  และพื>นที' ป่า
ชายเลน  ให้มีความชัดเจนมากยิ' งขึ>นเพื' อแก้ไขปัญหาการบุกรุกและลดความสูญเสียทางธรรมชาติที' จะ
เพิ' มขึ>น  โดยจะครอบคลุมในเรื' องการจัดสรรทรัพยากรนํ>าให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงทั' วถึงทุกชุมชนทั' วประเทศ  
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาปัญหาและการจัดการด้านมลพิษทั>งทางดิน  นํ>า  และอากาศ  ซึ' งในปัจจุบันการ
ควบคุมมลพิษดังกล่าวยังมีความหละหลวมค่อนข้างมาก  ส่งผลให้สภาพแวดล้อมต่างๆ  มีมลพิษเพิ' มสูงขึ>น
เรื' อยๆ  ทั>งจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนํ>าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  รวมถึงการดํารงชีวิตของ
ประชาชนจากการใช้รถยนต์และการปล่อยนํ>าเสียของครัวเรือนโดยไม่คํานึงถึงสภาพแวดล้อม  ดังนั>นรัฐจึง
ออกมาตรการในการควบคุมมลพิษต่างๆ  ให้ครอบคลุมและเข้มงวดมากขึ>น  เพื' อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
สังคมและประเทศที' ควบคู่ไปกับการคํานึงถึงธรรมชาติอย่างจริงจังมากยิ' งขึ>น  

ยุทธศาสตร์ทีF   :  การเสริมสร้างความมั' นคงแห่งชาติเพื' อการพัฒนาประเทศสู่ความมั' งคั' งและยั' งยืน
มีเป้าหมายในภาพรวม  คือ  ผลประโยชน์ของประเทศว่าด้วยความมั' นคง  มั' งคั' ง  และยั' งยืน  โดยเป้าหมาย
แรกเป็นการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  รวมทั>งลดความ
ขัดแย้ง  และสร้างความสมานฉันท์ให้กับประชาชนภายในประเทศ  ตลอดจนการสร้างความปลอดภัยใน
พื>นที' จังหวัดชายแดนใต้และเตรียมความพร้อมจากภัยคุกคามต่างๆ  เช่น  การก่อการร้าย  หรือภัยคุกคามใน
รูปแบบอื' นๆ  

ยุทธศาสตร์ทีF   ;  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย  มีเป้าหมายเพื' อให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั>งการพัฒนา
ตั>งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัดให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั>งสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการต่างๆ  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ' นสร้างบริการ
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สาธารณะในพื>นที' ที' ตนเองรับผิดชอบให้ครอบคลุมทั>งหมด  ตลอดจนการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเพิ' มมากขึ>น  

ยุทธศาสตร์ทีF   a  การพัฒนาโครงสร้างพื>นฐานและระบบโลจิสติกส์  มีเป้าหมายเพื' อเชื' อมโยงเส้นทาง
การค้าและการท่องเที' ยวภายในประเทศให้ทั' วถึงกันอย่างสะดวกและรวดเร็ว  ทั>งจากตัวเมืองสู่ชนบทและ
จากจังหวัดสู่จังหวัด  ตลอดจนการมีโครงสร้างพื>นฐานเพื' อรองรับสินค้าและประชากรจากภายนอกประเทศ  
ซึ' งจะส่งผลให้ประเทศกลายเป็นศูนย์การทางการขนส่งสินค้า  และการเดินทางท่องเที' ยว  ทั>งด้านอากาศ  
ถนน  ระบบราง  และทางนํ>า  รวมถึงการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานเพื' อใช้กับระบบโลจิสติกส์ที' จะ
เกิดขึ>น  และการพัฒนาโครงสร้างพื>นฐานโทรคมนาคมทั>งระบบสายและไร้สาย  เคเบิลใต้นํ>าและภาคพื>นดิน  
เพื' อให้ประเทศมีความพร้อมกับเศรษฐกิจแบบดิจิทัล  และวางแนวทางพัฒนาระบบนํ>าประปาให้ครอบคลุม
ทั' วประเทศ  

ยุทธศาสตร์ทีF   b  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  มีเป้าหมายเพื' อส่งเสริม
การลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีในด้านต่างๆ  เพื' อเพิ' มศักยภาพให้เทคโนโลยีภายในประเทศมี
ความก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับภายนอกประเทศได้  และถ่ายทอดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ดังกล่าวไปสู่วิสาหกิจชุมชนทั>งขนาดกลางและขนาดย่อมเพื' อเพิ' มคุณภาพของการผลิตและคุณภาพสินค้า  
พร้อมทั>งเพื' อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการกระจายสินค้า  ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการ  โดยเฉพาะสาขา  STAM  รวมทั>งยกระดับ
โครงสร้างพื>นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานและคุณภาพเทียบเท่าสากล  

ยุทธศาสตร์ทีF   c  การพัฒนาภาค  เมือง  และพื>นที' เศรษฐกิจ  มีเป้าหมายเพื' อลดช่องว่างทางรายได้
ระหว่างภาค  ควบคู่ไปกับการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมมากยิ' งขึ>น  รวมทั>งส่งเสริมการลงทุนในพื>นที'
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน  และการเพิ' มเมืองที' เป็นแหล่งดึงดูดของแต่ละจังหวัดเพื' อพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่
ต่อไป  โดยคงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด  และการพัฒนาดังกล่าวจะต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อม
ด้วย  

ยุทธศาสตร์ทีF   G<  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื' อการพัฒนา  มีเป้าหมายเพื' อเพิ' มศักยภาพของ
ภูมิภาคให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื' น  ในเรื' องของระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์  ทั>งทางถนน  ระบบราง  
ทางนํ>า  และทางอากาศ  โดยเป็นการเชื' อมโยงและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื>นที' ชายแดน  ซึ' งเป็นการบูรณา
การแผนการพัฒนาที' เชื' อมโยงกับประเทศเพื' อนบ้าน  และจะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของ
ภูมิภาค  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที'   12  (พ.ศ.  2560  -  2564)  เป็นแผนที' มุ่งหวังให้เป็น
จุดเปลี' ยนที' สําคัญในการเชื' อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาว
สู่การปฏิบัติ  ด้วยการยึดหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  “การพัฒนาอย่างยั' งยืน”  และ  “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา”  และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที' ลดความเหลื' อมลํ>าและขับเคลื' อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ' มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  เป็นหลักการพัฒนา
ประเทศที' สําคัญในระยะของแผนฯ  นี>  ด้วย  10  ยุทธศาสตร์สําคัญที' ครอบคลุมในทุกมิติ  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ค.)  ซึ' งเป็นองค์การที' อยู่ภายใต้แผนการพัฒนา
ประเทศฉบับนี>  และมุ่งหวังผลของการพัฒนาและการขับเคลื' อนองค์การด้านการส่งเสริมกิจการโคนมและ
ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมภายใต้บทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยนั>น  จะเห็นได้ว่า  ทิศ
ทางการพัฒนาของแผนฯ  ฉบับที'   12  นี>  มีหลายยุทธศาสตร์ที' สอดคล้องกับบทบาทตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั>ง  และพันธกิจหลักของทาง  อ.ส.ค.  ที' ถูกกําหนดไว้  เช่น  ยุทธศาสตร์ที'   1  การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที'   2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื' อมลํ>าในสังคม  เพื' อแก้ไข
ปัญหาความยากจน  ยุทธศาสตร์ที'   4  การเติบโตที' เป็นมิตรกับสิ' งแวดล้อมเพื' อการพัฒนาอย่างยั' งยืน  
ยุทธศาสตร์ที'   6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที'   7  การพัฒนาโครงสร้างพื>นฐานและระบบโลจิสติกส์    และยุทธศาสตร์ที'   8  การพัฒนา
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ซึ' ง  อ.ส.ค.  สามารถตอบรับแนวทางการพัฒนาของแผนฯ  ฉบับ
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ที'   12  ตามยุทธศาสตร์เหล่านี>ได้  ในลักษณะของการเชื' อมโยงมาสู่การส่งเสริมกิจการเลี>ยงโคนมและสัตว์อื' น
ที' ให้นมและเนื>อ  และธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม  ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ทั>งภายในองค์การและภายนอกที'
เกี' ยวข้องกับกิจการโคนมและอุตสาหกรรมโคนมให้มีความพร้อมทั>งองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและในเชิง
ปฏิบัติการ  ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์  วิจัย  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื' อสนับสนุนและสร้างเสริม
ศักยภาพในภาคการผลิตโคนมได้อย่างครบวงจร  ตั>งแต่การเลี>ยง  ไปจนถึงการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรมให้
แข็งแรงและเป็นมิตรกับสิ' งแวดล้อม  ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั' งยืน  ซึ' งจะเป็นส่วนหนึ' งในการผลักดันการ
แก้ปัญหาความยากจน  การกระจายรายได้ในประเทศได้  ด้วยบทบาทส่งเสริมกิจการโคนมของ  อ.ส.ค.  ใน
ลักษณะของการเข้าไปสร้างอาชีพทางการเกษตรให้มีความมั' นคงและยั' งยืน  ลดความเหลื' อมลํ>าในสังคม  
การเพิ' มศักยภาพของเกษตรกร  สหกรณ์  ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  การเสริมสร้างและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร  ภาคการผลิตและบริการ  มุ่งเน้นการสร้างความ
เชื' อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการ  เพื' อยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานเชื' อมโยงตลอดห่วงโซ่สินค้า
เกษตร    สนับสนุนการเติบโตที' เป็นมิตรกับสิ' งแวดล้อมเพื' อการพัฒนาที' ยั' งยืน  เป็นต้น  
 
 
 

เป็นกําหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี  พ.ศ.  BCC�  (post-BE@C  development  agenda)  ตาม
กระบวนทัศน์  “การพัฒนาที' ยั' งยืน”  โดยอาศัยกรอบความคิดการพัฒนาที' สมดุลเชื' อมโยงร่วมกันใน  u  มิติ  
คือ  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ' งแวดล้อม  ซึ' งประชาคมโลกตกลงร่วมกันที' จะใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานด้าน
การพัฒนา  ด้วยเป้าหมาย  @�  ข้อ  (SCGs:  17  Goals)  เพื' อเป้าหมายการพัฒนาที' ยั' งยืน  ครอบคลุม
ระยะเวลา  @C  ปี  ตั>งแต่ปี  พ.ศ.  BCC�  -  BC�u  

 
ภาพที'   B-6  แสดงเป้าหมายการพัฒนาที' ยั' งยืน  (SDGs)  @�  ประการ  

ที' มา:  มูลนิธิมั' นพัฒนา  (ม.ป.ป.)  
 

 เป้าหมายทีF   G  ขจัดความยากจน  ทุกรูปแบบทุกสถานที'   โดยมีแนวทางในการระดมทรัพยากร
จากแหล่งที' หลากหลาย  ยกระดับความร่วมมือ  สร้างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที' สนับสนุนคนยากจน
และเร่งการลงทุน  

2.5  เป้าหมายการพัฒนาทีF ยัF งยืน  (SDGs)  
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   เป้าหมายทีF   9  ขจัดความหิวโหย  บรรลุความมั' นคงทางอาหาร  ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั' งยืน  
โดยมีแนวทางในการเพิ' มการลงทุน  ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศสร้างความเชื' อมั' นในการลงทุน
ในโครงสร้างพื>นฐานและเทคโนโลยีเพื' อเพิ' มผลผลิตทางการเกษตร  ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั' งยืน  การ
ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และกําลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก  แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการ
บิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก  อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูลสํารอง
อาหารได้อย่างทันการณ์  เพื' อจํากัดความผันผวนของราคาอาหารอย่างรุนแรง  
   เป้าหมายทีF   O  มีสุขภาพและความเป็นอยู่ทีF ดี  รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที' ดีของทุก
คนในทุกช่วงอายุ  โดยมีแนวทางในการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  การเข้าถึงยาและวัคซีนอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสําหรับทุกคน  การเข้าถึงยาในราคาที' เหมาะสม  การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีน  และการบริหารจัดการความเสี' ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก  
   เป้าหมายทีF   >  การศึกษาทีF เท่าเทียม  รับรองการศึกษาที' เท่าเทียมและทั' วถึง  ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน  โดยมีแนวทางให้เยาวชนทุกคนได้รับการสําเร็จการศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษา  และจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาที' เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน  ขจัดความไม่เสมอ
ภาคทางเพศและความเหลื' อมลํ>า  เพิ' มจํานวนทุนการศึกษาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที' สุด  เพิ' มจํานวน
ครูที' มีคุณภาพ  และยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครู  
   เป้าหมายทีF   :  ความเท่าเทียมทางเพศ  บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ  พัฒนาบทบาทสตรีและ
เด็กผู้หญิง  โดยมีแนวทางยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกที'   ปฏิรูปให้ผู้หญิงมีสิทธิที' เท่า
เทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการให้อํานาจแก่ผู้หญิง    
   เป้าหมายทีF   ;  การจัดการนํlาและสุขาภิบาล  รับรองการมีนํ>าใช้  การจัดการนํ>าและสุขาภิบาลที'
ยั' งยืน  โดยมีแนวทางที' ทําให้มีนํ>าดื' มที' ปลอดภัยและราคาเหมาะสม  จัดให้มีสิ' งอํานวยความสะดวกด้าน
สุขอนามัยและส่งเสริมสุขอนามัยในทุกระดับ  ปกป้องและฟื> นฟูระบบนิเวศน์ที' เกี' ยวข้องกับนํ>า  เช่น  ป่าไม้  
ภูเขาและแม่นํ>า  พื>นที' ชุ่มนํ>าเป็นสิ' งจําเป็นที' ต้องดูแล  ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื' อส่งเสริมให้มี
การใช้นํ>าอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเทคโนโลยีการบําบัดนํ>าในประเทศที' กําลังพัฒนา  
   เป้าหมายทีF   a  พลังงานสะอาดทีF ทุกคนเข้าถึงได้  รับรองการมีพลังงานที' ทุกคนเข้าถึงได้  เชื' อถือ
ได้  ยั' งยืนทันสมัย  โดยมีแนวทางการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด  เช่น  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม
และพลังงานความร้อน  การขยายโครงสร้างพื>นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื' อให้มีแหล่งที' มาของพลังงาน
สะอาดในประเทศที' กําลังพัฒนา  และยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอํานวยความสะดวกใน
การเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานที' สะอาด  
   เป้าหมายทีF   b  การจ้างงานทีF มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที' ต่อเนื' องครอบคลุมและยั' งยืน  การจ้างงานที' มีคุณค่า  โดยมีแนวทางส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที' ยั' งยืนโดยบรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที' สูงขึ>นและผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  
ส่งเสริมผู้ประกอบการและการสร้างงาน  ตลอดจนกําจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์    
   เป้าหมายทีF   c  อุตสาหกรรม  นวัตกรรม  โครงสร้างพืlนฐาน  พัฒนาโครงสร้างพื>นฐานที' พร้อมรับ
การเปลี' ยนแปลง  ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั' งยืนและทั' วถึง  และสนับสนุนนวัตกรรม  
โดยมีแนวทางส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน  การส่งเสริมอุตสาหกรรมที' ยั' งยืนและการลงทุนใน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  
   เป้าหมายทีF   G<  ลดความเหลืF อมลํlา  ลดความเหลื' อมลํ>าทั>งภายในและระหว่างประเทศ  โดยมี
แนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ  การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน  การ
ส่งเสริมการช่วยเหลือด้านการพัฒนา  และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที' มีความจําเป็นมาก
ที' สุด  การอํานวยความสะดวกในการอพยพย้ายถิ' นที' ปลอดภัยและการเคลื' อนย้ายของผู้คน  
   เป้าหมายทีF   GG  เมืองและถิF นฐานมนุษย์อย่างยัF งยืน  ทําให้เมืองและการตั>งถิ' นฐานของมนุษย์มี
ความปลอดภัย  ทั' วถึง  พร้อมรับการเปลี' ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั' งยืน  โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ
การกระจุกตัวของประชากรในเมือง  รองรับการเพิ' มขึ>นของจํานวนประชากร  การเข้าถึงที' อยู่อาศัยที'
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ปลอดภัยและเหมาะสม  พัฒนาการตั>งถิ' นฐานของชุมชนแออัด  การลงทุนเรื' องการให้บริการสาธารณะต่างๆ  
เช่น  การขนส่งสาธารณะ  การสร้างพื>นที' สาธารณะสีเขียว  การปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการใน
ลักษณะแบบมีส่วนร่วม  
   เป้าหมายทีF   G9  แผนการบริโภคและการผลิตทีF ยัF งยืน  รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที'
ยั' งยืน  โดยมีแนวทางในการเพิ' มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที' จะขับเคลื' อนไปสู่
รูปแบบการผลิตและการบริโภคที' ยั' งยืนยิ' งขึ>น  การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม  ธุรกิจและผู้บริโภค  เป็นต้น  
   เป้าหมายทีF   GO  การรับมือการเปลีF ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ดําเนินมาตรการเร่งด่วนเพื' อ
รับมือกับการเปลี' ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ  โดยมีแนวทางในการเพิ' มความสามารถในการ
ปรับตัวของภูมิภาคที' มีความเสี' ยง  สร้างความตระหนักรู้และบูรณาการมาตรการเข้าไปในนโยบายและกล
ยุทธ์ระดับชาติ  
   เป้าหมายทีF   G>  การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื' อการพัฒนาอย่างยั' งยืน  โดยมีแนวทางในการปกป้อง
ระบบนิเวศทางชายฝั' งและทางทะเลจากภาวะมลพิษทางบก  ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็น
กรดของมหาสมุทร  เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั' งยืนจากทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  รวมถึงเพิ' มความรู้ทางวิทยาศาสตร์  พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย  และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทะเล    
   เป้าหมายทีF   G:  การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบก  ปกป้อง  ฟื> นฟู  และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบกอย่างยั' งยืน  โดยมีแนวทางในการส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั' งยืนและ
แก้ไขการตัดไม้ทําลายป่า  การลดการสูญเสียถิ' นที' อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
   เป้าหมายทีF   G;  สังคมสงบสุข  ยุติธรรม  ไม่แบ่งแยก  ส่งเสริมสังคมสงบสุข  ยุติธรรม  ไม่แบ่งแยก  
เพื' อการพัฒนาอย่างยั' งยืน  โดยมีแนวทางในการลดความรุนแรงทุกรูปแบบ  หาแนวทางแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งและความไม่มั' นคงอย่างยั' งยืน  การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมาย  การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
การลดอาวุธผิดกฎหมาย  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศกําลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั' วโลก  
   เป้าหมายทีF   Ga  ความร่วมมือเพืF อการพัฒนาทีF ยัF งยืน  สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที' ยั' งยืน  โดยมีแนวทางในการเพิ' มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว
กับประเทศกําลังพัฒนา  (North-South)  และความร่วมมือระหว่างประเทศกําลังพัฒนา  (South-South)  โดย
การสนับสนุนแผนระดับชาติเพื' อการบรรลุเป้าหมาย  ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศ
กําลังพัฒนาเพิ' มอัตราการส่งออก  รวมทั>งส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที' เป็นสากล  มีกติกา  เปิดกว้าง  ไม่
เลือกปฏิบัติ  และเสมอภาค  ภายใต้องค์การการค้าโลก  
   ทั>งนี>  จะเห็นได้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที' ยั' งยืนทั>ง  @�  ข้อนั>น  เป็นการเชื' อมโยงร่วมกันในหลาย
ประเด็น  เช่น  เป้าหมายที'   @  –  C  เป้าหมายที'   @E  –  @B  และเป้าหมายที'   @D  จะมุ่งการพัฒนาในมิติทางสังคม
ร่วมกัน  ในขณะเดียวกันเป้าหมายที'   @  ก็มุ่งพัฒนามิติของเกียรติภูมิ  ความภาคภูมิ  (Dignity)  ร่วมกันกับ
เป้าหมายที'   B  เป็นต้น    

เป้าหมายหลักของการพัฒนาที' ยั' งยืน  คือ  การพัฒนาที' สมดุลเชื' อมโยงร่วมกันใน  u  มิติ  คือ  
เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ' งแวดล้อม  ด้วยเป้าหมาย  @�  ข้อ  (SCGs:  @�  Goals)  ที' ครอบคลุมตั>งแต่ปี  พ.ศ.  BCC�  
–  BC�u  ซึ' งเมื' อพิจารณาทิศทางของเป้าหมายที' ปรากฎกับบทบาทขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย  (อ.ส.ค.)  แล้ว  จะพบว่า  มีความสอดคล้องกันในหลายประเด็น  และ  อ.ส.ค.  สามารถร่วมเป็น
ส่วนหนึ' งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไปกับประชาคมโลกได้  ตั>งแต่เป้าหมายที'   @  ขจัดความยากจน  ใน
ลักษณะของบทบาทการส่งเสริมและสร้างความมั' นคงในอาชีพเกษตรกรผู้เลี>ยงโคนมและสัตว์อื' นที' ให้นํ>านม
และเนื>อ  เป้าหมายที'   B  ขจัดความหิวโหย  ในลักษณะของการกําหนดแนวทางพัฒนาเพื' อการส่งเสริม
เกษตรกรรมโคนมอย่างยั' งยืน  รวมถึงเพิ' มปริมาณนํ>านมดิบ  และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้
เลี>ยงโคนม  ด้วยการสร้างและส่งเสริมอาชีพการเลี>ยงโคนมและสัตว์อื' นที' ให้นํ>านมและเนื>อให้มีความมั' นคง
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ยั' งยืน  โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรมขนาดเล็ก  ส่วนเป้าหมายที'   a  การศึกษาที' เท่าเทียมนั>น  ทาง  อ.ส.ค.  
ควรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน  ในลักษณะของการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้แก่เกษตรกร  
หน่วยธุรกิจ  ผู้ที' เกี' ยวข้องกับกิจการโคนมและอุตสาหกรรมโคนม  ตลอดจนผู้ที' สนใจในกิจการโคนม  
นอกจากนี>  ยังมีเป้าหมายที'   I  อุตสาหกรรม  นวัตกรรม  โครงสร้างพื>นฐาน  พัฒนาโครงสร้างพื>นฐาน  ซึ' งเป็น
แนวทางหนึ' งที' ทาง  อ.ส.ค.  จะสามารถส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมในประเทศ  ให้สามารถการปรับตัว
เป็นอุตสาหกรรมที' ยั' งยืนได้  รวมไปถึงเป้าหมายที'   @B  แผนการบริโภคและการผลิตที' ยั' งยืน  ซึ' งเป็นการ
จัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูล
ฝอยในอุตสาหกรรม  ธุรกิจและผู้บริโภค  เป็นต้นนั>น  ทาง  อ.ส.ค.  ควรมุ่งขับเคลื' อนในลักษณะของการ
ตระหนักถึงการผลิตที' ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากลและเป็นมิตรกับสิ' งแวดล้อม  
  

เป้าหมายการพัฒนาที' ยั' งยืน    นับว่าเป็นโอกาสกับ  อ.ส.ค.  ในการแก้ไขปัญหาความยากจน  ลด
ความเหลื' อมลํ>าในสังคม  ขจัดความอดหยาก  สร้างความมั' นคงด้านอาหาร  ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้  การ
เพิ' มศักยภาพของเกษตรกร  สหกรณ์  ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  เพื' อให้เกษตรกร  
สหกรณ์  และชุมชนพึ' งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ>น  เสริมสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในการขจัดปัญหาความยากจน    ส่งเสริมการเติบโตของเกษตรกร  สหกรณ์  ชุมชน  
เพื' อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที' ดีขึ>น  ส่งเสริมใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าลดผลกระทบต่อ
สิ' งแวดล้อม    สนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว  มีการผลิตและบริโภคที' เป็นมิตรกับสิ' งแวดล้อมที' ยั' งยืน  

  
สําหรับการพัฒนาอย่างยั' งยืนขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ค.)  นั>น

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที' ยั' งยืน  (Sustainable  Development  Goals:  SDGs)  อย่างชัดเจน  ทั>งนี>
เนื' องจากเป็นความมุ่งมั' นและแนวทางปฏิบัติที'   อ.ส.ค.  ดําเนินมาอย่างต่อเนื' องนานนับทศวรรษนับแต่เริ' ม
ก่อตั>งในปีพ.ศ.  2505  และเพื' อสืบสานพระราชปณิธานของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชผู้พระราชทานอาชีพการเลี>ยงโคนมให้กับพสกนิกรชาวไทย  อ.ส.ค.จึงมุ่งยกระดับให้อาชีพการเลี>ยงโค
นมเป็นอาชีพที' มีความมั' นคง  ยั' งยืน  อ.ส.ค.ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้
ในการปฏิบัติงาน  ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ' งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้วยการ
ขับ เค ลื' อน ยุทธศาสต ร์    Triple  CG  :  From  Community  Grass  –To  Consumer  Glass-By  Corporate  
Governance(จากทุ่งหญ้าของชุมชน-ถึงแก้วนมของผู้บริโภค-ด้วยหลักธรรมาธิบาลที' ดีขององค์กร)  เพื' อ
ทะยานสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ' งแวดล้อม  ในยุค  4.0(Corporate  Social  Responsibility  4.0)  

ด้วยเป้าหมายที'   อ.ส.ค.ต้องมุ่งสู่ยุทธศาสตร์นมแห่งชาติ  ภายในปี  BCDa  อีกทั>งมุ่งเป็น  “องค์กรแห่ง
ความสุขที' ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ”  ดังนั>น  อ.ส.ค.จึงต้องสร้างความ
ตระหนักรู้ต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร  พร้อมๆ  กับการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  เพื' อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธ์ได้  ควบคู่กับการสร้าง  อ.ส.ค.ให้เป็นองค์กรที' มีการกํากับดูแลกิจการที' ดี  
(Corporate  Good  Governance  :  CG)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ' งแวดล้อม  (Corporate  Social  
Responsibility  :  CSR)  โดยเฉพาะเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั' งยืนด้วย  CSR  a.E  ด้วยรูปธรรมที' ชัดเจน
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  การพัฒนา  CSR  a.E  ต้องมุ่งเน้นความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์  
(Total  Value  Chain)  ตั>งแต่ต้นนํ>าถึงปลายนํ>า  จากทุ่งหญ้าของชุมชน  ถึงแก้วนมของผู้บริโภค  From  CG  TO  
CG  (Community  Glass  to  Consumer  Glass)  จะต้องมีมาตรฐานที' ดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
ธรรมาภิบาลตลอดกระบวนการกํากับดูแลกิจการที' ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล  (Corporate  Governance)  
และใน  CSR  a.E  นั>นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่  เพื' อสร้างประสิทธิภาพของการดําเนินการ  อาทิ  Smart  
Farmer  และมีความคิดสร้างสรรค์  พยายามสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  ตลอด
กระบวนการ       
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นอกจากการพัฒนา  CSR  ให้เป็นระดับ  a.E  แล้ว  ยังคงต้องพัฒนาการบริหารด้วยหลักธรรมาธิบาล
(Good  Governance)  ให้เกิดความโปร่งใส่  สุจริต  ยุติธรรม  อันเป็นหัวใจในการดําเนินธุรกิจของ  อ.ส.ค.    ที'
สําคัญ  คือ  ต้องเป็นคุณค่าของการดําเนินการทางด้าน  “CG/CSR  ที' ได้ผล”  มิใช่เป็นเพียง“CG/CSR  ที' ได้ทํา”  
  
ความยัF งยืนขององค์กร  (Sustainability)  

อ.ส.ค.  ยึดมั' นในการดําเนินงานที' สามารถสร้างความยั' งยืนให้แก่  อาชีพการเลี>ยงโคนม  องค์กร/
พนักงาน  และลูกค้า  อ.ส.ค.  ตั>งแต่ต้นนํ>าถึงปลายนํ>าด้วยนโยบาย  C  ส.  กล่าวคือ  ส.ที'   @  เสริมความสัมพันธ์
ระหว่างเกษตรกร  สหกรณ์กับ  อ.ส.ค.  ให้ยั' งยืน  ส.ที'   B  สนับสนุนการทําธุรกิจแบบโปร่งใส  เป็นธรรมตาม
เป้าหมาย  ส.ที'   u  สร้างอุตสาหกรรมที' เป็นเลิศทั>งในด้านคุณภาพ  ความปลอดภัยทางด้านอาชีวอนามัยและ
สิ' งแวดล้อม  ส.ที'   a  ส่งเสริมคุณภาพการทํางาน  (Quality  of  Working  Life)  และคุณภาพชีวิตบุคลากรทุก
ระดับ  (Happy  Work  Place)  ส.ที'   C  สู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ  อ.ส.ค.  เพื' อสร้างความมั' นคง  มั' ง
คั' ง  ยั' งยืนให้กับสังคมและประเทศในที' สุด    เพื' อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั' งยืน  โดยทั>งหมดเกิดขึ>นจาก
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการการพัฒนาและบริหารจัดการ  อีกทั>งยังได้
ตระหนักถึงการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  การบริหารความเสี' ยง  และเชื' อมโยงกับเป้าหมายการ
พัฒนาที' ยั' งยืน  (Sustainable  Development  Goals)  ซึ' งสามารถสรุปนิยามความยั' งยืนและแบบจําลอง
ความยั' งยืนของ  อ.ส.ค.  ได้ดังนิยามต่อไปนี>  

  
1.   การสร้างความยั' งยืนให้แก่อาชีพการเลี>ยงโคนมด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรที' มีอาชีพการเลี>ยงโคนมใด้ดีขึ>นอย่างต่อเนื' อง  สร้างเสถียรภาพให้กับตลาด
นํ>านมดิบ  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจรวมทั>งพัฒนาและ
ส่งเสริมการเลี>ยงโคนมอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  

2.   การสร้างความยั' งยืนให้แก่องค์กร/พนักงาน      องค์กรมีฐานะทางการเงินที' มั' นคง  ยั' งยืน  
ชื' อเสียงดี  พนักงานมีความรู้ความสามารถ  สร้างสรรค์คุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สังคม  และสิ' งแวดล้อม  พนักงานทุกระดับมีคุณภาพการทํางานและคุณภาพชีวิตที' ดี  

3.   การสร้างความยั' งยืนให้แก่ลูกค้า  การทําธุรกิจแบบโปร่งใส  เป็นธรรม  ตามเป้าหมาย  
อาชีพมั' นคง  
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นโยบายไทยแลนด์  a.E  
นโยบาย  Thailand  4.0  เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศที' มุ่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสสู่                      

“การขับเคลื' อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม”  (Value-Based  Economy)  ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในด้วยการนําความหลากหลายเชิงชีวภาพและเชิงวัฒนธรรมมาเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขัน  และ
ปรับเปลี' ยนวิธีการจากทํามากได้น้อยไปสู่การทําน้อยได้มากนั' นคือเปลี' ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพิ' มมูลค่า  (Value  Added)  ไปสู่การสร้างมูลค่า  (High  Value)  ด้วยวิทยาการความคิด
สร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  เพื' อพัฒนาประเทศสู่ความมั' นคง  มั' งคั' ง  
และยั' งยืน  ซึ' งจะช่วยยกระดับให้ประเทศมีรายได้สูงขึ>น  ด้วยอาศัยกลไกขับเคลื' อนผ่านการสร้างและ
ยกระดับผลิตภาพ  โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และปัญญาอย่างแท้จริง  ตลอดจนอาศัย
แนวทางให้ประเทศเติบโตในลักษณะกระจายตัว  รวมทั>งอาศัยกลไกขับเคลื' อนการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างเท่าเทียมและทั' วถึง  อันหมายถึงการจัดสรรทรัพยากรที' มีประสิทธิภาพเสมอภาคกัน  และอาศัยกลไก
การขับเคลื' อนที' เน้นความตระหนักและเป็นมิตรต่อสิ' งแวดล้อมอย่างยั' งยืน  

แนวทางการพัฒนา  Thailand  4.0  จะเป็นการนําเทคโนโลยีที' ทันสมัยเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนาประเทศ  ทั>งด้านอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การบริการ  และการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีความ
รวดเร็วและคล่องตัวมากยิ' งขึ>น  เพื' อผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางที' ประสบ
อยู่ในขณะนี>  และเป็นแนวทางลดความเหลื' อมลํ>าทางรายได้ในสังคมไทย  รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร
ของประชาชนที' ยังไม่ทั' วถึง  ตลอดจนยกระดับประเทศให้เป็นประเทศที' มีรายได้สูง  และเป็นประเทศที'
พัฒนาแล้วลําดับต่อไป  ทั>งนี>  ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ  “ทํามาก  ได้น้อย”  จึง
ต้องการปรับเปลี' ยนเป็น  “ทําน้อย  ได้มาก”  ก็จะต้องเปลี' ยนจากการผลิตสินค้า  “โภคภัณฑ์”  ไปสู่สินค้าเชิง  
“นวัตกรรม”  และเปลี' ยนจากการขับเคลื' อนประเทศด้วย  อาทิ  การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การ
ขับเคลื' อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรม  การเกษตรก็ต้องเปลี' ยนจากการเกษตรแบบ
ดั>งเดิม  ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  ที' เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ  Smart  Farming  โดย
เกษตรกรต้องรํ' ารวยขึ>น  และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ  เปลี' ยนจาก  SMEs  แบบเดิมไปสู่การเป็น  
Smart  Enterprises  และ  Startups  ที' มีศักยภาพสูง  เปลี' ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ' งมีการสร้างมูลค่า
ค่อนข้างตํ' า  ไปสู่บริการที' มีมูลค่าสูง  และเปลี' ยนจากแรงงานทักษะตํ' าไปสู่แรงงานที' มีความรู้และทักษะสูง  
เป็นต้น  โมเดล  Thailand  4.0  เป็นกรอบแห่งการพัฒนาเพื' อตอบวิสัยทัศน์  “มั' นคง  มั' งคั' ง  และยั' งยืน”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื' อเศรษฐกิจและสังคมทั>ง  D  ด้าน  มีเป้าหมายการพัฒนาที' สําคัญ  คือ  
@)  เพิ' มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ก้าวทันในเวทีโลก  B)  สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม  u)  
พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล  และ  a)  ปฏิรูปภาครัฐ  

  
  
  
  
  
  
  
  

2.6  นโยบายไทยแลนด์  >.<  และแผนดิจิทัลเพืF อเศรษฐกิจและสังคม  (Digital  Economy)  
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ภาพที'   B-7  แสดงยุทธศาสตร์ของไทยแลนด์  a.E  และแผนดิจิทัลเพื' อเศรษฐกิจและสังคม 
	  

 

 
 

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร� 

1 
	  
	  

พัฒนาโครงสร้างพื>นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพ
สูงได้ครอบคลุมทั' วประเทศ	  

	  

ขับเคลื' อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	  
	  

สร้างสังคมคุณภาพที' ทั' วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล	  

	  

ปรับเปลี' ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	  
	  

พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล	  

	  

สร้างความเชื' อมั'นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	  
	  

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร� 

2 
	  
	  

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร� 

3 
	  
	  

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร� 

4 
	  
	  

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร� 

5 
	  
	  

ÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร� 

6 
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพืF อเศรษฐกิจและสังคม  
แผนพัฒนาดิจิทัลเพืF อเศรษฐกิจและสังคม  นับเป็นโอกาสกับ  อ.ส.ค.  เนื' องจากประเทศไทยจะมี

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านทั' วประเทศ  การบริหารจัดการของรัฐจะถูก
ปรับเปลี' ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ  มีการบูรณาการข้อมูลและระบบงาน  และอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน    ส่งเสริมการใช้ข้อมูลในกระบวนการบริการ  การสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะ
เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง  ๆ  ของรัฐ  ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  ยกระดับความรู้และ
ทักษะบุคลากรในองค์การให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางานรวมทั>งการสร้างความ
เชื' อมั' นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื' อให้การทําธุรกรรมออนไลน์มีประสิทธิภาพและปลอดภัย  

เป็นแผนที' มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาหรืออาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื' อ
เป็นกลไกในการปรับเปลี' ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน  ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ  การผลิต  การค้า  และการ
บริการ  ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐ  ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ' งการ
พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ  รวมไปถึงการปรับเปลี' ยนในภาคราชการ  โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื' อเศรษฐกิจและสังคม  เพื' อเป็นหนึ' งในแผนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย  (Digital  Landscape)  ซึ' งประกอบไปด้วย  D  ยุทธศาสตร์    

ภายใต้การกําหนดแผนการพัฒนาไว้  a  ระยะ  ภายใน  BE  ปี  คือ  ระยะที'   @:  Digital  Foundation  
ระยะที'   B:  Digital  Thailand  I:  Inclusion  ระยะที'   u:  Digital  Thailand  II:  Full  Transformation  และระยะที'   
a:  Global  Digital  Leadership  แสดงได้ดังภาพที'   B-I  

  
ภาพที'   2-8  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื' อเศรษฐกิจและสังคม  ระยะ  BE  ปี  

ที' มา:  สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  (สรอ.)  (BCDE)  
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  พ.ศ.  9:;<  -  9:;>  
   สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  จัดทํา  (ร่าง)  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทศไทย  พ.ศ.  BCDE  -  BCDa  โดยมีวัตถุประสงค์เพื' อดําเนินการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ใน  BD  ขีดความสามารถ  และมุ่งหมายในการจัดทําขึ>นเพื' อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้มีความชัดเจน  สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงานรัฐ  และมี
องค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา  และแผนการดําเนินงาน  (Roadmap)  ของประเทศ  เพื' อ
ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั>งในระยะสั>น  ระยะกลาง  และระยะยาว  

สําหรับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐ  ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั>ง  BD  ด้านดังกล่าวนั>น  
ได้แก่  (@)  สวัสดิการประชาชน  (B)  การเพิ' มประสิทธิภาพแรงงาน  (u)  การศึกษา  (a)  การสาธารณสุข  (C)  การ
เพิ' มประสิทธิภาพภาคการเกษตร  (D)  การท่องเที' ยว  (�)  การลงทุน  (�)  การค้า  (นําเข้า  ส่งออก)  (I)  วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  (@E)  ภาษีและรายได้  (@@)  การคมนาคม  (@B)  สาธารณูปโภค  (@u)  ความ
ปลอดภัยสาธารณะ  (@a)  การบริหารจัดการชายแดน  (@C)  การป้องกันภัยธรรมชาติ  (@D)  การจัดการใน
ภาวะวิกฤต  (@�)  การเงินและการใช้จ่าย  (@�)  การจัดซื>อจัดจ้าง  (@I)  การบริหารสินทรัพย์  (BE)  ทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือน  (B@)  การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ  (BB)  การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ  
(Bu)  การให้ข้อมูล  (Ba)  การรับฟังความคิดเห็น  (BC)  โครงสร้างพื>นฐานรัฐบาลดิจิทัล  และ  (BD)  การยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ  

โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย  คือ  “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที' มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  มีการทํางานแบบอัจฉริยะ  ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  และ
ขับเคลื' อนให้เกิดการเปลี' ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”  ภายใต้การขับเคลื' อนที' อยู่บนพื>นฐานของการดําเนินการ  
a  ประการ  ได้แก่  การบูรณาการภาครัฐ  (Government  Integration)  การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ  (Smart  
Operation)  การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  (Citizen-centric  Services)  และการสนับสนุนให้
เกิดการขับเคลื' อนไปสู่การเปลี' ยนแปลง  (Driven  Transformation)  โดยมีเป้าหมายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย  a  เป้าหมายหลัก  ได้แก่  

@)  ยกระดับตัวชี>วัดสากลที' เกี' ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
B)  บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน  ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  

แม่นยํา  โดยไม่ต้องใช้สําเนาเอกสาร  
u)  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก  และเหมาะสม  เพื' อส่งเสริมความโปร่งใส  และการ

ส่วนร่วมของประชาชน  
a)  มีโครงสร้างพื>นฐานดิจิทัลภาครัฐ  การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที' บูรณาการไม่ซํ>าซ้อน  

สามารถรองรับการเชื' อมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน  และให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ภายใต้แผนการดําเนินงาน  C  ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี>  (สรุปได้ดังภาพ  u)  
ยุทธศาสตร์ทีF   G:  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ' งมีแนวทางในการให้บริการ

ความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก  การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร  การเพิ' มโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษา  และการยกระดับการบริการด้านการศึกษา  รวมถึงการเพิ' มโอกาสการเข้าถึงการบริการที' มี
คุณภาพ  และเพิ' มประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ให้บริการ  

ยุทธศาสตร์ทีF   9:  การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ  โดยมี
แนวทางในการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ  การบูรณาการด้านการ
ท่องเที' ยวแบบครบวงจร  การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน  การบูรณาการการนําเข้า
ส่งออกแบบครบวงจร  การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  แบบบูรณาการเชิงรุกเพื' อ
ส่งเสริมการเติบโต  การพัฒนาระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร  การพัฒนาศูนย์บูรณาการ
ข้อมูลคมนาคมขนส่งส่วนกลาง  โดยยกระดับไปสู่การให้บริการขนส่งต่อเนื' องหลายรูปแบบ  รวมถึงการเพิ' ม
ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคและการยกระดับการบริการด้านสาธารณูปโภค  
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ยุทธศาสตร์ทีF   O:  การยกระดับความมัF นคงและเพิF มความปลอดภัยของประชาชน  โดยมี
แนวทางในการพัฒนา  ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื' องมือวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก  การประเมินความเสี' ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ  การบูรณา
การข้อมูลเพื' อป้องกันภัยธรรมชาติ  และการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที' เกี' ยวข้องเพื' อบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤต  

ยุทธศาสตร์ทีF   >:  การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการบริหารการเงินและการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์  เพื' อ
ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุด  พัฒนาการจัดซื>อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั>นตอน  เพื' อ
ความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  สะดวกและทั' วถึงอย่างเท่าเทียม  เพิ' มขีดความสามารถด้านการบริหาร
สินทรัพย์กลางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื' อความมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที' เชื' อมโยงและได้มาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ทีF   ::  การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพืlนฐานรัฐบาลดิจิทัล  ซึ' งมีแนว
ทางการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเชื' อมโยงข้อมูลกลาง  การยืนยันตัวตนโดยใช้  Smart  
Card  หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง  การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง  การแก้ไขเรื' องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก  การเพิ' มประสิทธิภาพการทํางาน
ของหน่วยงานรัฐด้วยการสนับสนุนการทํางานบนโครงสร้างพื>นฐานกลาง  และการเพิ' มทักษะความ
เชี' ยวชาญเชิงดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ  

  
ภาพที'   2-9  สรุป  (ร่าง)  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  พ.ศ.  BCDE  –  BCDa  

ที' มา:  สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  (สรอ.)  (BCDE)  
  
  
นโยบายไทยแลนด์  a.E  เป็นการปรับเปลี' ยนวิธีการจากทํามากได้น้อย  ไปสู่การทําน้อยได้มาก  นั' น

คือเปลี' ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพิ' มมูลค่า  (Value  Added)  ไปสู่การสร้างมูลค่า  (High  
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Value)  ด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  โดยการ
นําเทคโนโลยีที' ทันสมัยเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ  ทั>งด้านอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การ
บริการ  และการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ' งขึ>น  เพื' อพัฒนาและช่วย
ยกระดับให้ประเทศมีรายได้สูงขึ>น  ด้วยการยกระดับผลิตภาพการผลิต  และการจัดสรรทรัพยากรที' มี
ประสิทธิภาพเสมอภาคกัน  ภายใต้ความตระหนักและเป็นมิตรต่อสิ' งแวดล้อมอย่างยั' งยืน  ในขณะที' แผน
ดิจิทัลเพื' อเศรษฐกิจและสังคมเป็นแผนที' เป็นกลไกในการปรับเปลี' ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน  ที' มุ่งหวังใน
การปฏิรูปและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐ  ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยการขับเคลื' อนด้วย  D  ยุทธศาสตร์สําคัญเพื' อการพัฒนาดิจิทัลเพื' อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และ
ในส่วนของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  พ.ศ.  BCDE  –  BCDa  นั>นมุ่งหมายกําหนดทิศทางการ
ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั>งในระยะสั>น  ระยะกลาง  และระยะยาว  เพื' อการพัฒนา
ประเทศให้มีความชัดเจน  ดังนั>น  เพื' อความสอดรับกับนโยบายและความมุ่งหมายของรัฐบาล  ในการพัฒนา
และยกระดับประเทศด้วยดิจิทัล  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อ.ส.ค.)  ควรมีทิศทางใน
การพัฒนา  สนับสนุน  และส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม  ทั>งในเชิงของ
การสร้างสรรค์  เผยแพร่  วิจัย  พัฒนาต่อยอด  และถ่ายทอดองค์ความรู้  นวัตกรรม  เทคโนโลยีด้าน
อุตสาหกรรมโคนม  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโต  และก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อผลิตภาพการผลิตใน
อุตสาหกรรมนม  ตลอดจน  อ.ส.ค.  ควรพัฒนา  ปรับปรุง  และยกระดับการปฏิบัติงานองค์การด้วยวิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  เพื' อยกระดับโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมโคนมไปสู่การสร้างมูลค่า  (High  Value)  ซึ' งสนับสนุนการยกระดับรายได้ของประเทศ
ให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง  และผลักดันการเป็นประเทศที' พัฒนาแล้วร่วมกับภาครัฐอีกทางหนึ' ง  
  

  
  
ตามที' สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สคช.)  ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจระยะ  5  ปี  เพื' อให้ใช้
เป็น  Roadmap  ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ภายใต้ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที'   12  และการประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมด้วย    

โดยทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ  20  ปี  ได้มุ่งเน้นบทบาทและทิศทางการดําเนินงานที'
เหมาะสมกับความต้องการที' เปลี' ยนแปลงไป  และมีรูปแบบองค์การที' เหมาะสมกับบทบาทอย่างมีธรรมาภิ
บาล  และทิศทางและแนวทางพัฒนาวิสาหกิจระยะ  5  ปีนั>น  ได้เชื' อมโยง  5  ด้าน  คือ  (1)  ด้านบทบาทและทิศ
ทางการดําเนินงาน  (2)  ด้านการลงทุน  (3)  ด้านการเงิน  (4)  ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา  
และ(5)  ด้านธรรมาภิบาลและบริหารจัดการ  ภายใต้กรอบแนวคิด  “รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื' อน
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยสามารถเร่งการลงทุนที' สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน  โดย
เน้นการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพิ' มประสิทธิภาพ  ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที'
โปร่งใสและมีคุณธรรม  และการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้”  แสดงได้ดังภาพที'   B-@@  

  
  
  

2.7  แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  9:;<-9:;>  
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ภาพที'   2-10  กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  

ที' มา:  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (2560)  
  

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  2560  –  2564  ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี>  
ยุทธศาสตร์ทีF   1  กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน  เพืF อเป็นพลังขับเคลืF อนยุทธศาสตร์

ชาติ  ซึ' งมีเป้าประสงค์เพื' อให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีบทบาท  และทิศทางการดําเนินงานชัดเจน  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  และเพื' อให้รัฐวิสาหกิจดําเนินงานตามบทบาท  และทิศทางที' กําหนดได้อย่างครบถ้วน  

ยุทธศาสตร์ทีF   2  บริหารแผนการลงทุนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ  ซึ' งมีเป้าประสงค์
เพื' อให้ภาครัฐมีแผนการลงทุนที' สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจระยะ  5  ปี  และเพื' อให้โครงการ
ลงทุนมีแหล่งเงินลงทุนที' เหมาะสมครบถ้วนทุกโครงการ  

ยุทธศาสตร์ทีF   3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพืF อความยัF งยืนในระยะยาว  ซึ' งมี
เป้าประสงค์เพื' อให้รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินที' แข็งแกร่งในระยะกลาง  และระยะยาว  และเพื' อให้
รัฐวิสาหกิจที' มีปัญหาทางการเงินได้รับการแก้ไขจนแล้วเสร็จ  รวมถึงเพื' อให้ภาครัฐมีกลไกในการสนับสนุน
ทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจ  ในการดําเนินการตามบทบาท  

ยุทธศาสตร์ทีF   4  สนับสนุนการใช้นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
Thailand  4.0  และแผน  DE  ซึ' งมีเป้าประสงค์เพื' อให้รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการพัฒนา
งานและการให้บริการ  แก่ประชาชน  และเพื' อให้รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพ  และเพื' อให้รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  ให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในด้าน
ที' เกี' ยวข้อง  

ยุทธศาสตร์ทีF   5  ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม   ซึ' งมี
เป้าประสงค์เพื' อให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการที' มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรคุณธรรม  และ
เพื' อให้ระบบกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบและบทบาทของรัฐวิสาหกิจ  และ
เพื' อให้รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที' มีศักยภาพ  
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ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี   2560-2569   จัดทําขึ>นภายใต้สภาพปัญหาและ

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโคนม   ในบริบทการเปลี' ยนแปลงของอุตสาหกรรมโคนมโลก   เปรียบเทียบกับบริบท
การเปลี' ยนแปลงของอุตสาหกรรมโคนมไทย   โดยใช้แนวคิดและหลักการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักเศรษฐกิจชุมชน   กรอบแนวคิด   Thailand   4.0และหลักประกันความเสี' ยง
เชื' อมโยงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับกรอบแนวคิดและนโยบายอื' น   ๆ  อาทิ   ยุทธศาสตร์ชาติ   BE  
ปี   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที'    @B   Thailand   4.0   นโยบายของรัฐบาลที' เกี' ยวข้องกับภาค
การเกษตรและปศุสัตว์  นโยบายยกระดับนมโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล  และความตกลงการค้าเสรี  

ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี  2560-2569  ประกอบด้วย  

   วิสัยทัศน์  :  อุตสาหกรรมโคนมไทยทั>งระบบ  ได้มาตรฐานสากลภายใน  @E  ปี  

พันธกิจ  :      1)  การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรโคนม  และองค์กรที' เกี' ยวข้องกับการบริหาร  
จัดการนมทั>งระบบ  

2)  การปรับปรุงและพัฒนาพันธ์ุโคนม  เพื' อเพิ' มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร  
ผู้เลี>ยงโคนม  

3)  การเพิ' มกําไร  (Net  Profit)  ในการเลี>ยงโคนม  
4)  พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่มาตรฐานสากล  
5)  การส่งเสริมการบริโภคนมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม  ให้สามารถแข่งขันได้ในเวที  
อาเซียนและภูมิภาคอื' น  

6)  การพัฒนาฐานข้อมูลโคนม  เป็นระบบฐานข้อมูลเดียว  
7)  การวิจัย  พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้การเลี>ยงโคนมให้กับเกษตรกร  

   วัตถุประสงค์  :    

1)  เพื' อสร้างความเข้มแข็งในองค์กรเกษตรกร  และบูรณาการการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมของประเทศ  

2)  เพื' อพัฒนาและเพิ' มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในการผลิตนํ>านมโค  
3)  เพื' อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมนมของประเทศให้ยั' งยืน  เกิดความเป็นธรรมแก่  
ผู้เกี' ยวข้องในอุตสาหกรรมนมของประเทศ  มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค  และ
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้  

   เป้าประสงค์:    
@)  องค์กรเกษตรกรโคนมมีความเข้มแข็ง  
B)  นํ>านมในประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
u)  ผลิตภัณฑ์นมให้มีความหลากหลาย  สามารถแข่งขันได้  

   ตัวชี>วัด  :       
      @)  องค์กรเกษตรกรบริหารงานมีกําไรและจํานวนสมาชิกใช้บริการองค์กรเกษตรกรไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ  �E    
B)  รายได้เกษตรกรเพิ' มขึ>นร้อยละ  C  ต่อปี    
u)  ค่าเฉลี' ยผลผลิตนํ>านมโคต่อตัวต่อวัน  เพิ' มขึ>นปีละร้อยละ  a  
a)  ฟาร์มโคนมทั>งหมดได้รับมาตรฐาน  GAP  
C)  คุณภาพนํ>านมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ' มขึ>นไม่ตํ' ากว่าร้อยละ  10  ต่อปี  
5.@  คุณภาพนํ>านมดิบระดับฟาร์มโคนมของจํานวนฟาร์มทั>งประเทศ  มีค่าโซมาติกเซลล์  
ไม่เกิน  400,000  เซลล์/มิลลิลิตร,  ของแข็งไม่รวมมันเนย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  8.75,    
ไขมัน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  3.7C  

2.8  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม  ระยะ  G<  ปี  (9:;<-9:;c)  
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5.B  คุณภาพนํ>านมดิบระดับศูนย์รวบรวมนํ>านมดิบ  มีจํานวนจุลินทรีย์ไม่เกิน  300,000    
CFU/มิลลิลิตร  

D)  อัตราการบริโภคนมพร้อมดื' มภายในประเทศจากเดิม  14  ลิตร/คน/ปี  เพิ' มขึ>นเฉลี' ยร้อย          
ละ  a  ต่อปี  เป็น  20  ลิตร/คน/ปี  

�)  มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นมทั>งหมด  เพิ' มขึ>นไม่ตํ' ากว่าร้อยละ  C  ต่อปี  
�)  มีศูนย์ข้อมูลในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย  ภายใน  พ.ศ.  256@    

   ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
ยุทธศาสตร์ที'   1  การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรโคนมและผลิตภัณฑ์นม  
ยุทธศาสตร์ที'   2  การพัฒนาการผลิตนํ>านมโคและอุตสาหกรรมโคนมให้ได้มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที'   3  การส่งเสริมการบริโภคนมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื' อการแข่งขันระดับ  

นานาชาติ  
ยุทธศาสตร์ที'   4  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์  
ยุทธศาสตร์ที'   5  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การเลี>ยงโคนมให้กับเกษตรกร  

  

  

 
  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน  ระยะ  BE  ปีนั>น  เป็นการ

กําหนดทิศทางของการพัฒนาองค์กรตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  BE  ปี  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที'   @B  (พ.ศ.  BCDE  -  BCDC)  เพื' อให้สอดคล้องจากทิศทางการพัฒนาเดิมที' เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที'   @@  (พ.ศ.  BCCC  -  BCCI)  ซึ' งในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี>จะ
มุ่งเน้นไปที' การพัฒนาเกษตรกรของประเทศ  โดยทิศทางการพัฒนาได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย  และได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “เกษตรกรมั' นคง  การเกษตรมั' งคั' ง  ทรัพยากร
การเกษตรยั' งยืน”  พร้อมทั>งมีเป้าหมายเพื' อให้เกษตรกรมีรายได้ต่อหัวมากกว่า  @u,EEE  เหรียญสหรัฐ  
(ประมาณ  uIE,EEE  บาท  ต่อคน  ภายในปี  พ.ศ.  BC�I)  ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีทั>งทักษะและ
ความสามารถในอาชีพของตนให้เพิ' มมากขึ>น  และให้การดําเนินงานของสถาบันการเกษตรมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  โดยที' ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรนั>น  ต้องการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาช่วยในส่วนของการผลิต  เพื' อพัฒนาคุณภาพของการผลิตประกอบกับต้องการให้คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรมีความกินดีอยู่ดีมากยิ' งขึ>นเพื' อลดความเหลื' อมลํ>าทางรายได้  ตลอดจนเพื' อให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและเชื' อมโยงเครือข่ายให้ใหญ่ขึ>นนําไปสู่ความเชื' อมโยงจากอําเภอไปสู่
ระดับจังหวัดและไปสู่ระดับภูมิภาคต่อไป  โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ทั>ง  C  ดังต่อไปนี>  
   ยุทธศาสตร์ทีF   G  มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตร  โดยเน้นให้เกษตรกร
มีทักษะที' เพิ' มขึ>น  และสามารถเลี>ยงตนเองได้  รวมทั>งสร้างคุณค่าให้เกษตรกรเชื' อมั' นกับการทําการเกษตร  
เป็นการสร้างรากฐานให้เกษตรกรไทยเข้มแข็งขึ>น  และวางรากฐานการเกษตรในระยะยาวพร้อมทั>งการ
นําเอาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทํางานเนื' องจากสังคมไทยมีเปลี' ยนโครงสร้างไปสู่สังคมผู้สูงอายุ  
   ยุทธศาสตร์ทีF   9  มุ่งเพิ' มประสิทธิภาพของการผลิตและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีที' ทันสมัยกับการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้มีมาตรฐานที' สูงขึ>นและเป็นที' ยอมรับในระดับโลก  รวมถึงการวิจัยเรื' องปริมาณความต้องการของ

2.9  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  9<  ปี  (พ.ศ.  9:;<  –  9:ac)  
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ตลาดให้สอดคล้องกับการผลิตไม่ให้เกิดสินค้าล้นตลาดเพราะจะทําให้เกิดภาวะราคาสินค้าเกษตรตกตํ' า  
และแนวทางการพัฒนาฟาร์มของไทยให้เป็นฟาร์มอัจฉริยะ  
   ยุทธศาสตร์ทีF   O  มุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตรให้สอดคล้องไปกับทิศทางของนโยบาย  Thailand  4.0  และนโยบายการเกษตร  a.E  ไม่ว่าจะ
เป็นทั>งทางด้านการศึกษาวิจัยเพื' อพัฒนาไปสู่เกษตรเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ  และการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั' วโลก  
   ยุทธศาสตร์ทีF   >  มุ่งจัดการและบริหารทรัพยากรการเกษตรและสิ' งแวดล้อมให้มีความสมดุลและ
ยั' งยืน  ด้วยการนําแนวคิดการพัฒนาที' ยั' งยืน  (Sustainable  development)  มาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการเพื' อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกับการคํานึงถึงสิ' งแวดล้อม  ซึ' งเรียกได้ว่าแนวทางการพัฒนาจะ
คํานึงถึงการมีอยู่ของทรัพยากรและสิ' งแวดล้อมในอนาคต  เพื' อไม่ได้ทรัพยากรหมดไป  และสิ' งแวดล้อมถูก
ทําลาย  รวมทั>งการฟื> นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดความสมดุลอย่างยั' งยืน  
   ยุทธศาสตร์ทีF   :  มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  โดยการพัฒนานักวิจัยและบุคลากรของทาง
การเกษตรให้มีองค์ความรู้เพิ' มมากขึ>น  เพื' อให้เป็น  Smart  officers  และ  Smart  researchers  ที' มีความ
พร้อมกับการเปลี' ยนแปลง  รวมถึงการบูรณาการความเชื' อมโยงให้ทุกภาคส่วนโดยใช้กลไกประชารัฐ  และ
การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องต่อการเปลี' ยนแปลง  และเป็นที' ยอมรับของต่างประเทศ  
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ภาพที'   2-11  ภาพรวมนโยบาย  “  u  ต.    ต่อ  -  เติม  -  แต่ง”    ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                          

•   “ต่อ”  คือ  การสานต่อนโยบายเดิมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที' ดีอยู่แล้ว  ให้มีการขยายผล
ต่อเนื' อง    

•   “เติม”  คือ  การเพิ' มรายละเอียดให้โครงการเดิมที' ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ' งขึ>น  เช่น  การเพิ' ม
จํานวนคน  และเพิ' มงบประมาณ  เป็นต้น  และ    

•   “แต่ง”  คือ  การปรับปรุง  เปลี' ยนแปลงในโครงการเดิมที' ไปต่อไม่ได้  หรือควรจะปรับเปลี' ยนเพื' อให้
เกิดความเหมาะสมมากขึ>น    
ทั>งนี>  ในการดําเนินงานจะผนึกกําลังในระดับจังหวัด  โดยส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการ

กระทรวงเกษตรฯ  ในระดับพื>นที'   ทั>งในระดับอําเภอ  และจังหวัด  โดยปรับโครงสร้างการทํางานให้
สามารถบูรณาการทํางานร่วมกันได้อย่างแท้จริง    นอกจากนี>   ได้มอบนโยบายการทํางานให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที' ของกระทรวงเกษตรฯ  โดยให้ลดขั>นตอนการปฏิบัติทางราชการลง  เพื' อให้การ
ทํางานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วยิ' งขึ>น  โดยเน้นเรื' องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที' ตั>ง  ทํางาน
ด้วยความซื' อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  สําหรับเป้าหมายการทํางานในช่วงระยะ  u  
เดือนแรก  จะดําเนินการใน  B  เรื' องสําคัญ  คือ  

2.10  นโยบายรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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1.   มาตรการใดที' กระทรวงเกษตรฯ  ดําเนินการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่มแล้วได้ผล  ก็
จะขยายผลต่อเนื' องให้เพิ' มมากขึ>น    

2.     พิจารณาดูว่ามาตรการใดที' ยังมีจุดอ่อนก็จะเร่งปรับปรุงแก้ไข  ทั>งนี>   ได้หารือร่วมกับ
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ  และอธิบดีของทุกกรม  เพื' อชี>แจงแนวทางการดําเนินงานในระยะ  u  
เดือนแรก  เกี' ยวกับมาตรการต่างๆ  ที' มีอยู่แล้วให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ' งขึ>น  

นอกจากนี>  จะส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  เนื' องจากสหกรณ์
ถือว่าเป็นองค์กรหลักของเกษตรกรและประชาชน  ซึ' งทําหน้าที' เป็นตัวกลางในการรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรมาขายได้  ทําให้เกษตรกรอยู่ได้  
                    “เป้าหมายหลักในการเข้ามาทํางานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คือ  การดูแลเกษตรกรให้มี
ความสุข  มีคุณภาพชีวิตที' ดีขึ>น  การทํางานจะคํานึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก  เมื' อราชการไป
แนะนําให้เกษตรกรปลูกหรือทําอะไรแล้ว  พืชที' ไปแนะนําให้เกษตรปลูกต้องขายได้  มีคนซื>อ  มีตลาดรองรับ  
เกษตรกรต้องมีต้นทุนการผลิตที' ตํ' ากว่าราคาที' ขายออกสู่ตลาด  ทําอย่างไรที' จะไม่ให้เกษตรกรขาดทุนและ
ไม่เดือดร้อน”    

  
  

 
  
  

  

  
ภาพที'   2-12  แสดงกระบวนการจัดทําแผนวิสาหกิจ  

  
  
•   กรอบการจัดทําแผนวิสาหกิจ    แบ่งออกเป็น  @B  ขั>นตอนย่อย  
•   โดยเริ' มจากขั>นตอนที'   @  การทบทวนกระบวนการจัดทําแผนวิสาหกิจ    
          จนถึงขั>นตอนที'   @B  การประเมินผลการดําเนินงานประจําปี  

  
  
  

2.11  กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  ปี  9:;<  –  9:;>  และจัดทําแผนธุรกิจปี  9:;9  

2. ¡กÒาÃรÃรÇวºบÃรÇวÁมáแÅลÐะ¡กÒาÃรÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห�¢ข�ŒÍอÁมÙูÅล  

    3. ¡กÒาÃรÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห�ÊสÀภÒา¾พáแÇว´ดÅล�ŒÍอÁม / 

        ¡กÒาÃร¡กíํÒาËห¹น´ด¤คÇวÒาÁม·ท∙�ŒÒา·ท∙ÒาÂยáแÅลÐะ

        ¤คÇวÒาÁมäไ´ด�Œàเ»ปÃรÕีÂยºบàเªชÔิ§งÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�

4. ¡กÒาÃร¡กíํÒาËห¹น´ด·ท∙ÔิÈศ·ท∙Òา§ง / ¡กÅลÂยØุ·ท∙¸ธ�

   ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹นÇวÔิÊสÑัÂย·ท∙ÑัÈศ¹น� /¾พÑั¹น¸ธ¡กÔิ¨จ /¤ค�‹Òา¹นÔิÂยÁม / 

   »ปÃรÐะàเ´ดç็¹นÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร� 

   àเ»ป�‡Òา»ปÃรÐะÊส§ง¤ค�àเªชÔิ§งÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�

5. ¡กÒาÃร¡กÅลÑัè่¹น¡กÃรÍอ§งáแÅลÐะÍอ¹นØุÁมÑัµตÔิ·ท∙ÔิÈศ·ท∙Òา§ง¡กÒาÃร

´ดíํÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹น

·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร 

(1)

8. ¡กÒาÃร¡กÅลÑัè่¹น¡กÃรÍอ§งáแÅลÐะÍอ¹นØุÁมÑัµตÔิáแ¼ผ¹น»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร

7. ¡กÒาÃรºบÙูÃร³ณÒา¡กÒาÃร§งºบ»ปÃรÐะÁมÒา³ณ

6. ¡กÒาÃร¨จÑั´ด·ท∙íํÒาáแ¼ผ¹น»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร 

(áแ¼ผ¹นÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�áแÅลÐะáแ¼ผ¹น´ดíํÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹น»ปÃรÐะ¨จíํÒา»ป�‚)

12. ¡กÒาÃร»ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅล¡กÒาÃร´ดíํÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา»ปÃรÐะ¨จíํÒา»ป�‚

11. ¡กÒาÃร·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¡กÒาÃร´ดíํÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹น àเ¾พ×ืè่Íอ

»ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งáแ¼ผ¹น»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร

10.¡กÒาÃรµตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅล¡กÒาÃร´ดíํÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹น

9.¡กÒาÃร¶ถ�‹ÒาÂย·ท∙Íอ´ด áแ¼ผ¹นÂยØุ·ท∙¸ธÈศÒาÊสµตÃร�áแÅลÐะ

áแ¼ผ¹น¸ธØุÃร¡กÔิ¨จ

DPO

Planning 

Framework
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อ.ส.ค.  ได้มีการทบทวนกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  เป็นประจําทุกปี  เพื' อให้การจัดทํา  
ยุทธศาสตร์และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    โดยยังคงประกอบด้วย    
องค์ประกอบ  12  ขั>นตอน    ซึงได้มีการแบ่งเป็นCกระบวนการหลักได้แก่  
1)   การทบทวนกระบวนการ  ฝ่ายนโยบายฯ.  และส่วนงานที' เกี' ยวข้อง  ได้ร่วมกันทบทวนกระบวนการ
จัดทําแผนโดยนําองค์ความรู้ข้อคิดเห็นจากแหล่งต่างๆ    รวมทั> งประเด็นความเห็นจาก
คณะกรรมการ  อ.ส.ค.  และการตรวจประเมินของ  สคร.  มาปรับปรุงให้การจัดทําแผนของอ.ส.ค.มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ' งขึ>น    โดยนําปัจจัยสภาพแวดล้อมการเปลี' ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี  (Disruptive  Technology)  เป้าหมายการพัฒนาที' ยั' งยืน  (Sustainable  Development  
Goals  :  SDGs)ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม  และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา  และ
ยุทธศาสตร์ที' เกี' ยวข้อง  มาทบทวนทิศทางการดําเนินงาน    รวมทั>งให้ความสําคัญในการทบทวน
เป้าหมายในเชิงผลลัพธ์  (Output  Outcome)  และความสัมพันธ์ของตัวชี>วัดปัจจัยขับเคลื' อนในเชิง  
Leading  /  Lagging  Indicator  เพื' อให้แผนงานโครงการมีความชัดเจนในการบรรลุผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์  

2)   การประเมินสถานการณ์  เป็นขั>นตอนตั>งแต่การรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมทั>งภายนอกและ
ภายใน  การวิเคราะห์  และประเมินการเปลี' ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
เพื' อทบทวนทิศทาง  จุดเน้นให้สอดคล้องกับการเปลี' ยนแปลงสภาพแวดล้อม  โดยเริ' มตั>งแต่การรับ
ฟังความต้องการ  ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ความต้องการทางสังคม  ทิศทาง
นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนงาน  โครงการ
ที' เกี' ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์รวมทั>งการเปลี' ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  สิ' งแวดล้อม  
สภาพภูมิอากาศ  เทคโนโลยีและการแข่งขัน    

3)   การกําหนดยุทธศาสตร์  เป็นขั>นตอนการนําผลการวิเคราะห์ทั>งหมดมาทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ค่านิยม  กรอบความยั' งยืน  เป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์    เป้าประสงค์  ซึ' งการทบทวนแผนวิสาหกิจระยะ  
5  ปี  และแผนปฏิบัติการปีบัญชี  2562    ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาอย่างยั' งยืน  และบูรณาการ
ทํางานร่วมกับเครือข่าย    การทบทวนยุทธศาสตร์  อ.ส.ค.ให้เชื' อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  
ปี  (พ.ศ.2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที'   12  เป้าหมายการพัฒนาที'
ยั' งยืน  (SDGs)  และยุทธศาสตร์ที' เกี' ยวข้อง    รวมทั>งปรับกลยุทธ์การดําเนินงานให้เป็นแบบ  
Customer  Centric  และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี' ยนแปลงด้านเทคโนโลยี    โดยได้นําเสนอร่าง
กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์  ระยะ  5  ปี  ต่อ  คณะผู้บริหาร  และคณะทํางานฯ  เพื' อพิจารณา
กลั' นกรองและเสนอคณะกรรมการ  อ.ส.ค.ให้ความเห็นชอบ  จากนั>นสื' อสารถ่ายทอดไปยังทุกส่วน
งานเพื' อจัดทําแผนปฏิบัติการระยะสั>นและระยะยาวต่อไป  

4)   การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  นับเป็นขั>นตอนที' สําคัญในการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานให้จัดทําแผน
รองรับกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ตามที' อ.ส.ค.ได้มีการทบทวน  ซึ' งการดําเนินงานจะเกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพได้นั>นจําเป็นอย่างยิ' งที' จะต้องวิเคราะห์และประเมินช่องว่าง  (GAP  Analysis)  
ระหว่างยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติงานตามโครงการในปีที' ผ่านมา  เพื' อค้นหาประเด็นปัญหาสําคัญ
ที' กระทบต่อการดําเนินงานนํามาพัฒนาปรับปรุงและผลักดันให้มีการปรับเปลี' ยนวิธีการและ
กระบวนการทํางานใหม่  ๆ  ให้ดียิ' งขึ>นและทันต่อสถานการณ์  รวมทั>งต้องให้ส่วนงานยอมรับเพื' อ
ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนั>นจึงจําเป็นต้องให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการให้แนวทาง  กําหนด
ผู้รับผิดชอบและเป้าหมาย  (KPI)  ผลลัพธ์ทั>งในเชิงปริมาณและคุณภาพที' ชัดเจนสําหรับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  รองรับยุทธศาสตร์  

5)   การติดตามและประเมินผล  เป็นขั>นตอนที' มีความสําคัญในการขับเคลื' อนแผนให้บรรลุสู่
ความสําเร็จ  ต้องให้ความสําคัญกับผู้บริหารระดับสูงในการติดตาม  กํากับ  ตรวจสอบคุณภาพการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดสมํ' าเสมอ  เพื' อให้การดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  รวมทั>งต้องมีการเร่งรัดส่วนงานที' เกี' ยวข้อง    หากมีโครงการที' ดําเนินการช้ากว่าที'
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กําหนดเพื' อการปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนาต่อเนื' อง  รวมทั>งให้มีกระบวนการทบทวนปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์  และการจัดทํามาตรการเพิ' มประสิทธิภาพ  เพื' อให้สอดคล้องทันกับสถานการณ์ที'
เปลี' ยนแปลงไป  

กระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจปี  9:;<-2564  สําหรับปี  9:;2  ของ  อ.ส.ค.  มีกระบวนการ
และกรอบระยะเลาดําเนินการแสดงตามหลักการของ  SIPOC  Model  ดังภาพต่อไปนีl  

 
ภาพที'   2-13  ภาพรวมกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจปี  BCDE-2564  สําหรับปี  BCD2  ของ  อ.ส.ค.  



! 3#1!
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3.1.1! ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบายของประเทศที= มีผลต่อการส่งเสริมกิจการโคนมของ
ประเทศ!(Political)!

!!!!!!!!!!!World!Economic!Forum!(2017:!286)!ได้ทําการประเมินขีดความสามารถทางการ
แข่งขันประเทศต่างๆ!ทัR วโลกพบว่า!ปัจจัยหลักทีR เป็นปัญหาสําหรับขีดความสามรถทางการ
แข่งขันในประเทศไทยมากทีR สุด!คือ!ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองหรือมีการรัฐประหาร!
ระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ!นโยบายไม่มีเสถียรภาพ!ความสามารถทีR ไม่มีประสิทธิภาพทีR
นําไปสู่นวัตกรรม!การคอร์รัปชัRน!เป็นต้น!โดยเฉพาะเรืR องของเสถียรภาพทางการเมือง!Country!
watch!(2018)!รายงานว่าจากการประเมินเสถียรภาพทางการเมืองซึR งมีการประเมินในเรืR องธรร
มาภิบาล!บทบัญญัติหรือคําสัR งของรัฐธรรมนูญ!สิทธิมนุษยชน!ภาพรวมของความเข้มแข็งทาง
ประชาธิปไตย!ซึR งมีการให้คะแนนระหว่าง!0-10!คะแนน!พบว่า!ประเทศไทยได้คะแนนอยู่ทีR !6!
คะแนน!โดยหากเปรียบเทียบกับปี!2015!เป็นต้นมาประเทศไทยมีคะแนนความมีเสถียรภาพทีR ดี
ขึrน!ขณะประเทศทีR ได้คะแนนเสถียรภาพทางการเมืองมากทีR สุดสูงถึง!9.5!คะแนน!ประกอบไป
ด้วย!เดนมาร์กออสเตรเลีย!ออสเตรีย!คอสตาริกา!เยอรมัน!เป็นต้น!สําหรับประเทศทีR ได้คะแนน
น้อยทีR สุดถึง!2!คะแนน!คือ!เกาหลีเหนือ!โซมาเรีย!ซีเรีย!เป็นต้น!สําหรับประเทศไทยนัrน
คาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตัrงในปี!ค.ศ.vwxy!ซึR งอาจทําให้การจัดอันดับในเรืR องของขีด
ความสามารถทางการแข่งขันอยู่ในลําดับทีR ดีขึrนเรืR อยๆ!!

ภาพทีR !!3.1!!ปัจจัยทีR เป็นปัญหาต่อการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย!
!!!!!!!!!!!ทีR มา!:!World!Economic!Forum!(2017:!286)!
!

!""#$ 
3 %&'(')*+,-./&0123456+14)74%')"! 

896%&'.9:*.',+%,;%&'<=-+>6:(')*"? 
 

3.1!การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก!(External!Analysis)!

 



! 3#2!

3.1.1.1!ยุทธศาสตร์ชาติ!20!!ปี!ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน!
เป็นการมุ่งพัฒนาบนพืrนฐานแนวคิด!3!ประการ!คือ!การต่อยอดอดีต!การปรับปัจจุบัน!และ

การสร้างคุณค่าใหม่!โดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีR พัฒนาแล้ว!เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพและยัR งยืน!มีขีดความสามารถในการแข่งขันทีR สูงขึrน!

!โดยยุทธศาสตร์นีrมีส่วนทีR ส่งผลสนับสนุนต่อการส่งเสริมกิจการโคนมในหลายประเด็น!ได้แก่!
ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า!โดยเน้นให้พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิR ม!เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลืR อนด้วนเทคโนโลยีและนวัตกรรม!โดยดําเนินการดังนีr!ก)!
เกษตรอัตลักษณ์พืrนถิR น!เป็นการส่งเสริมการนําอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิR นมาเป็นผลิตภัณฑ์
การเกษตรทีR มีมูลค่าสูงขึrน!ได้รับการรับรองมาตรฐานทัrงในระดับในประเทศและต่างประเทศ!ข)เกษตร
ปลอดภัย!การส่งเสริม!การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทําเกษตรปลอดสารและเปลีR ยนผ่าน
ไปสู่การทําเกษตรอินทรีย์!การพัฒนาการตรวจรับรองคุณภาพ!ค)!!เกษตรชีวภาพ!การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ!ในการสร้างมูลค่าเพิR มของภาคการผลิต!การ
ส่งเสริมการวิจัย!พัฒนา!และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิR น!เทคโนโลยีสะอาด!เทคโนโลยีวัสดุ!และ
นาโนเทคโนโลยีเพืR อการเกษตร!ง)!เกษตรแปรรูป!ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีR ทันสมัยในการแปร
รูป!สร้างความแตกต่าง!และเพิR มมูลค่าของผลิตภัณฑ์!ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรพรีเมีR ยมทีR มีคุณค่า
เฉพาะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วยการต่อยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์!จ)!เกษตรอัจฉริยะ!นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็น!ฟาร์ม
อัจฉริยะ!เพืR อเพิR มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพืrนทีR สูงสุด!และเตรียมพร้อม!รองรับ
ผลกระทบจากการเปลีR ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ!มีการคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยัR งยืนและ!เป็น
มิตรกับสิR งแวดล้อม!ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน!และด้านอุตสาหกรรมและ
บริการขนส่งและโลจิสติกส์!โดยใช้ตําแหน่งทีR ตัrงทางภูมิศาสตร์!ของประเทศไทยในการส่งเสริมการ
คมนาคม!ขนส่ง!และโลจิสติกส์!ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพืR อ!การส่งออกสู่ตลาดโลก!และ
ศูนย์กลางการท่องเทีR ยวในภูมิภาค!ลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์และเพิR ม!มูลค่าจากการเป็นศูนย์กลาง
ทางภูมิศาสตร์!ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทีR เกีR ยวข้อง!โดยการส่งเสริม!การสร้างศูนย์กลางด้านโล
จิสติกส์ระดับภูมิภาคและเชืR อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ของโลก!

!
!

!
!
!
!
!
!

1.ยุทธศาสตร์ชาติ!20!ปี!ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน!เป็นนโยบายภาครัฐทีR ส่งผลสนับสนุน
การส่งเสริมกิจการโคนมทัrงในระดับต้นนํrา!คือ!การผลิตนํrานมดิบทีR มีคุณภาพสูง!ระดับกลางนํrา!คือ!การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ!รวมถึงปลายนํrา!คือ!การกระจายและขนส่งสินค้า!
ซึR งส่งผลดีต่อการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศ!

 



! 3#3!

3.1.1.2!นโยบายส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่!
!!!!!!!!กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกําหนดนโยบายด้านส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่!โดยยึด
หลักการ!ประหยัดต่อขนาด!(!economy!of!scale)!ซึR งเป็นการปรับวิธีการส่งเสริมการเกษตรในพืrนทีR !เพืR อ
ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยลดต้นทุนการผลิตลง!สามารถใช้เครืR องมือ!เครืR องจักรกลมาช่วยในการผลิตให้!
เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึrน!มีความสามารถในการจัดการการผลิตผลผลิตอย่างมืออาชีพ!(farmer!
manager)!สามารถเข้าถึงการตลาดและมีอํานาจต่อรองทางการตลาดสูงขึrน!โดยทีR เจ้าของแปลงทุก
แปลงยังคงเป็นเจ้าของและผู้ผลิตในแปลงนัrนๆอยู่!มีการช่วยเหลือให้การจัดการในลักษณะแปลงใหญ่มี
ความเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพ!จึงจําเป็นต้องมีผู้มาช่วยทําหน้าทีR เป็นผู้จัดการพืrนทีR โครงการ!(Filed!
manager)!การดําเนินงานโครงการแปลงใหญ่ต้องบูรณาการหน่วยงานทีR เชีR ยวชาญแต่ละด้าน!(function!
/commodity!approach)!เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในพืrนทีR โครงการทีR เลือกไว้แล้ว!โดยให้หน่วยงานทีR
เกีR ยวข้อง!area!approach!เช่น!กรมส่งเสริมการเกษตร!กรมชลประทาน!สํานักงานการปฏิรูปทีR ดินเพืR อ
เกษตรกรรม!มอบหมายให้หน่วยงานเลือกพืrนทีR ทําหน้าทีR เป็นผู้จัดการพืrนทีR โครงการ!(field!manager)!
เนืR องจากเป็นผู้รู้จักพืrนทีR !คนและสินค้า!พืrนทีR ทีR ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณา!
โดยพืrนทีR ทีR เลือกต้องมีขนาดพืrนทีR ทําการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน!ติดกัน!หรือต่อเนืR องกัน!มีลักษณะทาง
สังคม!การปกครอง!ทีR จะบริหารจัดการร่วมกันได้!พืrนทีR ระหว่าง!300-5,000!ไร่!ขึrนกับชนิดพืช!โดยในส่วน
ของปศุสัตว์!ต้องมีพืrนทีR !300!ไร่ขึrนไปหรือ!300!หน่วยขึrนไป(โคหนึR งตัว=!0.65!หน่วย)!หรือเกษตรกร!50!
รายขึrนไป!ลักษณะพืrนทีR และความพร้อมของเกษตรกร!และการตลาด!จะต้องมีข้อมูลของพืrนทีR !เช่น!
ระดับ!Zoning!(S1,!S2,!S3!และ!N)!ควรเลือกพืrนทีR โครงการทีR เหมาะสม!S1-S3!เป็นพืrนทีR ดําเนินการ!ต้อง
มีข้อมูลของเกษตรกรทีR ทําการผลิตในโครงการ!ว่าเป็นเกษตรกร!Smart!farmers!ต้นแบบ!Smart!farmer!
หรือ!Developing!Smart!Farmers!จํานวนเท่าไร!ต้องมีข้อมูลของการผลิตสินค้าว่ามีการผลิตพันธ์ุอะไร!
ผลผลิตเป็นอย่างไร!ปัญหาการผลิตอยู่ตรงไหน!ตลาดอยู่ทีR ใด!ปัญหาและแนวทางการพัฒนาเป็นอย่างไร!
สุดท้ายต้องมีประเด็นในการส่งเสริม!(Impact!point)!เพืR อกําหนดให้หน่วยงานทีR เกีR ยวข้องเข้ามา
ดําเนินการส่งเสริม!สนับสนุน!ในฐานะผู้เชีR ยวชาญในเรืR องนัrนๆ!โดยมีตัวชีrวัดทีR สําคัญ!คือ!ต้นทุนต่อหน่วย
ลดลง!ผลผลิตต่อหน่วยเพิR มขึrน!

!

3.1.1.3!นโยบายส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มประเทศอาเซียน!และศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน!

ก)!นโยบายส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มประเทศอาเซียน!มีดังนีr!
บรูไน!รัฐบาลได้มีการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนมากขึrน!โดยอนุญาตให้มีการลงทุนจาก

ต่างประเทศเกือบทุกสาขา!และอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้!xww%!ทุกสาขา!ยกเว้น!อุตสาหกรรมทีR ใช้
ทรัพยากรภายในประเทศและทีR เกีR ยวข้องกับความมัR นคงทางอาหารแห่งชาติ!ทีR ยังต้องมีผู้ถือหุ้นใน
ประเทศอย่างน้อย!èw%!ในสาขาเกษตร!ประมง!และแปรรูปอาหาร!นอกจากนีr!รัฐบาลให้ความสําคัญ

2.!นโยบายส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่!เป็นนโยบายทีR ส่งผลในเชิงบวกเนืR องจากโดยหลักการของเกษตรแปลง
ใหญ่นัrน!จําเป็นต้องหาพืrนทีR ทีR มีกระบวนการกลุ่มอยู่แล้ว!เช่น!สหกรณ์!กลุ่มเกษตรกร!ซึR งเป็นพันธมิตรหลักใน
การดําเนินการด้านการส่งเสริมกิจการโคนม!ดังนัrนนโยบายนีrจึงเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต้นนํrา!(การผลิต
นํrานมดิบ)!ของการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศอีกทางหนึR ง!
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กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม!การลงทุนเกีR ยวกับการผลิตปิโตรเคมีขัrนปลายนํrา!และสนับสนุน
อุตสาหกรรมทีR ไม่ใช้พลังงานของบรูไน!

กัมพูชา!รัฐบาลให้ความสําคัญกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศควบคู่ไปกับ
การรับความช่วยเหลือ!จากนานาชาติ!เนืR องจากกัมพูชาไม่สามารถผลิตสินค้าเพืR อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ!จึงมีนโยบายการค้าเสรีไม่มีข้อกีดกันทางการค้า!มีเพียงห้าม
การนําเข้าสินค้าบางประเภททีR กระทบกับความมัR นคง!สุขอนามัย!สิR งแวดล้อม!และการควบคุมสินค้า
ส่งออก!ทีR ต้องได้รับอนุญาตก่อนส่งออกจากประเทศ!คือ!ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้!และข้าว!

อินโดนีเซีย!ต้นปี!vêêê!รัฐบาลได้ออกมาตรการใหม่เพืR อกระตุ้นการลงทุนในอินโดนีเซีย!โดยให้
สิทธิพิเศษทางภาษีแก่นักลงทุนใน!xvy!สาขาเพืR อพัฒนาอุตสาหกรรมปลายนํrาให้มีการใช้ทรัพยากรใน
ประเทศเป็นวัตถุดิบและลดการนําเข้าสินค้าบริโภคขัrนสุดท้าย!เช่น!การเพาะปลูก!พืช!การทําเหมืองแร่!
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์!อิเล็กทรอนิกส์!ยา!และอาหาร!

ลาว!แม้ว่ารัฐบาลต้องการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ!แต่นักลงทุนต่างชาติยังประสบ
ปัญหาสําหรับการลงทุนในลาว!เนืR องจากระบบสาธารณูปโภคพืrนฐานยังไม่เพียงพอ!เส้นทางคมนาคม
ขนส่งภายในประเทศยังไม่ดี!นโยบายของรัฐบาลกลางกับนโยบายของแต่ละแขวงอาจยังไม่สอดคล้อง
กันในทางปฏิบัติ!แรงงานทีR มีทักษะและมาตรฐานสําหรับบางอุตสาหกรรมยังมีจํานวนน้อย!ขาดแคลน
แรงงาน!ฯลฯ!ส่วนมาตรการทางการค้าทีR สําคัญ!ประกอบด้วย!สินค้าห้ามนําเข้า!í!รายการ!ได้แก่!ปืน
และอาวุธสงคราม!เมล็ดฝิR น!กัญชา!โคเคนและส่วนประกอบ!เครืR องมือ!หาปลาแบบดับศูนย์!เครืR องจักร
ดีเซลใช้แล้ว!ตู้เย็น!ตู้แช่!สินค้าใช้แล้ว!ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์!สารเคมีอันตราย!สินค้าทีR ห้ามส่งออกมี
ทัrงหมด!î!รายการ!ฝิR นและกัญชา!ปืนและอาวุธ!ไม้ซุงและวัตถุโบราณ!นอกจากนีrยังมีสินค้าทีR ต้องขอ
อนุญาตนําเข้า!xí!รายการและอนุญาต!ส่งออกอีก!y!รายการ!

มาเลเซีย!ภายใต้แผนพัฒนามาเลเซีย!ปี!vêêx-vêïè!อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้!
xww%!ในสาขาบริการย่อย!vñ!สาขา!ครอบคลุมบริการด้านการท่องเทีR ยว!สุขภาพ!เทคโนโลยี
สารสนเทศ!และขนส่ง!รวมถึงการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค!ศูนย์จัดซืrอสินค้าระหว่าง
ประเทศ!และการทําธุรกิจเหมืองแร่!ขณะเดียวกันยังมีการคลายข้อกําหนดการถือหุ้นของต่างชาติและ
เงืR อนไขด้านการส่งออกในการลงทุนด้านการผลิตอีกด้วย!

พม่า!มีคณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาโครงการลงทุนในเบืrองต้น!ซึR ง
รูปแบบการลงทุนทีR ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล!มี!v!รูปแบบ!คือ!x.การลงทุนทีR ชาวต่างชาติถือหุ้น!xww%!
v.การร่วมทุน!แบ่งเป็นการร่วมทุนกับรัฐบาลพม่า!โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถเจรจาขอร่วมลงทุนได้
มากกว่า!èê%!ของ!มูลค่าเงินลงทุนรวม!และการร่วมทุนกับเอกชนพม่า!ซึR งนักลงทุนต่างชาติสามารถ
ลงทุน!ในสัดส่วนน้อยกว่า!èê%!นอก!จากนีrยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในลักษณะทีR
เป็น!BOT!(Build!Operate!and!Transfer)!ในธุรกิจโรงแรม!อสังหาริมทรัพย์!ส่วนการลงทุนทีR เป็น!PSC!
(Product!Sharing!Contract)!อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนเฉพาะ!ด้านการสํารวจและขุด
เจาะทรัพยากร!ธรรมชาติออกมาใช้ประโยชน์เท่านัrน!

ฟิลิปปินส์!รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนโดยการอํานวยความสะดวกและ
ลดขัrนตอนการดําเนินธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วขึrนทัrงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค!ส่งเสริมให้
ต่างชาติเข้ามาลงทุนสาธารณูปโภคขัrนพืrนฐาน!เช่น!การก่อสร้าง!รถไฟฟ้า!ท่าอากาศยาน!และพลังงาน!!!!!!!!

สิงคโปร์!มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมายกับนักลงทุนต่างชาติและส่งเสริมให้ไปลงทุน
ในต่างประเทศ!เช่น!ไม่เรียกเก็บ!Capital!Gain!Tax!อัตราภาษี!เงินได้นิติบุคคลเพียงร้อยละ!xñ!และใช้
ระบบ!Single!Tier!System!คือจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถือเป็นภาษีสุดท้าย!ฯลฯ!อย่างไรก็ดีกิจการทีR
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รัฐบาลไม่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุน!ได้แก่!ธุรกิจด้านกฎหมาย!การประกอบอาชีพทนายความ!กิจการทีR
เกีR ยวกับรัฐวิสาหกิจ!

เวียดนาม!ในช่วง!xw!ปีทีR ผ่านมาเวียดนามประสบความสําเร็จในการดึงดูด!การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ!รัฐบาล!มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนให้เกิดความคล่องตัว!
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล!โดยกําหนดทิศทาง!การพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมทีR ใช้เทคโนโลยี
ขัrนสูงขึrน!และปรับเปลีR ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ!จากกิจการร่วมทุนมาเป็นกิจการ
ทีR ลงทุนจากต่างประเทศทัrงหมดมากขึrน!โดยภาคธุรกิจทีR รัฐบาลเวียดนามให้การสนับสนุน!ได้แก่!การ
ท่องเทีR ยว!การขนส่งโลจิสติกส์และการบริการท่าเรือ!และภาคการเกษตร!รวมถึงการลงทุนในโครงสร้าง
พืrนฐานทีR จําเป็นต่อการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ!นอกจากนีrเวียดนาม!ยังเตรียมปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บภาษีอย่างจริงจังเพืR อเตรียมพร้อมเข้าสู่!AEC!

ไทย!รัฐบาลไทยดําเนินนโยบายโดยมุ่งเน้นการเปิดเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี!ส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศทีR นําไปสู่การพัฒนาทักษะ!เทคโนโลยี!และนวัตกรรมอย่างจริงจัง!โดยได้รับการ
จัดอันดับจากผลสํารวจนานาชาติให้เป็นแหล่ง!รองรับการลงทุนทีR น่าดึงดูดทีR สุดแห่งหนึR งอย่างต่อเนืR อง!
โดยรัฐบาลได้ให้ความสําคัญ!ในการส่งเสริมและชักจูงอุตสาหกรรม!ï!สาขาหลัก!ได้แก่!เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร!พลังงานทดแทน!ยานยนต์!อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืR อสาร!แฟชัR น!และบริการทีR มีมูลค่าเพิR มสูงซึR งรวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิง!บริการเพืR อสุขภาพและการ
ท่องเทีR ยว!ทัrงนีr!รัฐบาลได้ออกนโยบายเร่งส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ!ด้วยการปรับปรุงกฎ!
ระเบียบ!และปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพืR อขจัดอุปสรรคทางการค้า!

ข)!ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน!จากการวิเคราะห์ถึง
ศักยภาพของประเทศไทยในภาพรวม!พบว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนทีR สําคัญได้แก่!
จุดแข็ง!
1.! ประเทศไทยมีแรงงานทีR มีทักษะฝีมือเมืR อเทียบกับประเทศอืR นๆ!
2.! มีวัตถุดิบทางการเกษตรทีR มีศักยภาพ!ทัrงในด้านปริมาณและคุณภาพ!และมีผลผลิตทีR หลากหลาย!
เช่น!ข้าว!ยางพารา!อ้อย!ผักและผลไม้สด!เป็นต้น!

3.! มีทีR ตัrงเหมาะสมในด้าน!การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค!ทําให้มีข้อได้เปรียบหลายด้าน!โดยเฉพาะการ
ขนส่ง!และการคมนาคมขนส่งทัr งทางบกและทางอากาศครอบคลุมและรองรับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ!
!

จุดอ่อน!
1.! ภาคการผลิตของไทยยังมีประสิทธิภาพตํR า!เห็นได้จากข้อมูลการสํารวจปัจจัยในการแข่งขันทัrง!
î!ด้านทีR สถาบัน!IMD!ได้ดําเนินการ!สํารวจไว้!

2.! การขาดแคลนแรงงานจากค่านิยมเกีR ยวกับการทํางาน!และการเรียนทีR !ให้ความสําคัญกับ
ภาพลักษณ์มากกว่าการนําไปใช้จริง!

3.! การกระจุกตัวของพืrนทีR อุตสาหกรรมทําให้เกิดปัญหาความเหลืR อมลํrาทางรายได้!และการ
อพยพแรงงานเข้ามาหางานทําในกทม.!และปริมณฑล!รวมทัrง!ในพืrนทีR ภาคตะวันออก!

4.! อุตสาหกรรมหลักของประเทศยังต้องพึR งพาเงินทุนจากต่างประเทศ!
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สินค้าอุตสาหกรรมยังมีการเชืR อมโยงวัตถุดิบจากภาคการเกษตรไม่มากนัก!แม้ว่าภาค
การเกษตรจะมีความสําคัญกับประเทศมาอย่างช้านาน!
!

3.1.2! ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ!(!Economic!)!
3.1.2.1!แนวโน้มเศรษฐกิจโลก!

! จากรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี!ค.ศ.2050!ของ!PricewaterhouseCoopers!!

(PWC,!2017)!!พบว่า!!ขัrวอํานาจทางเศรษฐกิจจะย้ายจากกลุ่มประเทศทีR พัฒนาแล้ว!(G7)!มาสู่กลุ่ม

ประเทศตลาดเกิดใหม่!(E7)!ซึR งจะเป็นแรงขับเคลืR อนทีR สําคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก!!ดังภาพทีR !

3.2!!กลุ่มประเทศ!G7!มีอันดับทีR ลดลงในปี!ค.ศ.2050!!ผลมาจากโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่ทีR กําลัง

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์!(Aging!Society)!ทําให้!G7!จะมีสัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ!

20!ของเศรษฐกิจโลก!!ขณะทีR กลุ่มประเทศ!E7!จะมีขนาดเศรษฐกิจเพิR มสูงถึงร้อยละ!50!!โดยประเทศ

จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับทีR !1!ของโลก!!โดยมีสัดส่วนเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ!20!เมืR อวัด

จาก!GDP!at!PPPs!ขณะทีR สหรัฐอเมริกาและยุโรปมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ!12!และร้อยละ!9!

ตามลําดับ!(ดังภาพทีR !3.2)!!

3.!นโยบายของประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการเปิดกว้างมากขึrนในการดําเนินธุรกิจและมีสิR งทีR เอืrออํานวยมาก

ขึrนในการทําธุรกิจระหว่างประเทศ!เช่น!การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนให้เกิดความ

คล่องตัว!ระบบโลจิสติกส์!ฯลฯ!จึงเป็นแรงผลักดันทีR ดีในการขยายธุรกิจด้านอุตสาหกรรมนม!เช่น!การขยาย

จุดกระจายสินค้า!รวมไปถึงการขยายงานด้านการส่งเสริมกิจการโคนมทีR ประเทศไทยมีความชํานาญไปสู่

ประเทศต่างๆ!เพืR อสร้างความยอมรับให้มากขึrนต่อไป!
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!
ภาพทีR !!3.2!!กลุ่มประเทศ!E7!ติดอันดับ!10!ประเทศในปี!2050!!!

ทีR มา:!!PWC!(2017:!4)!

!

สําหรับในกลุ่มประเทศ!ASEAN!!ฟิลิปปินส์!!เวียดนาม!และมาเลเซีย!!จะมีขนาดเศรษฐกิจ

มากกว่าประเทศไทย!!ในปี!ค.ศ.2050!คาดว่าจะประเทศไทยตกอันดับไปอยู่อันดับทีR !25!จากอันดับทีR !

20!จากการเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้านทําให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง!ดังภาพทีR !3.3!
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!

ภาพทีR !!3.3!!การเปลีR ยนแปลงอันดับขนาดทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ!ในระหว่างปี!ค.ศ.!2016!!

!!!!!2030!และ!2050!!

ทีR มา:!!PWC!(2017:!7)!

4.!ด้านเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว!ควรเป็นปัจจัยในการพิจารณาในการลงทุน!
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!
3.1.2.2!แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย!
!

ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสทีR !1!ปี!2561!!เศรษฐกิจไทยปรับดีขึrนอย่างต่อเนืR องแต่ยัง

เป็นลักษณะทีR กระจุกตัว!!ธุรกิจผลิตเพืR อส่งออกขยายตัวดีในเกือบทุกอุตสาหกรรมและกระจายในทุก

ภูมิภาค!ส่งผลให้มีการลงทุนในหมวดเครืR องจักรและอุปกรณ์เพืR อเพิR มประสิทธิภาพการผลิตมากขึrน!!

ขณะทีR การผลิตเพืR อตอบสนองอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึrนบ้างโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าทีR รองรับตลาด

ระดับกลาง-บน!!สําหรับภาคการค้าขยายตัวจากกลุ่มสินค้าคงทนเป็นหลัก!ขณะทีR ธุรกิจการค้าใน

หมวดสินค้ากึR งคงทนขยายตัวได้ในเขตกรุงเทพฯ!และปริมณฑลและหัวเมืองใหญ่!แต่ชะลอลงในพืrนทีR

ต่างจังหวัด!และธุรกิจการค้าในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคทีR ยังค่อนข้างทรงตัว!!ทัrงนีr!กิจกรรมเศรษฐกิจ

โดยรวมทีR ดีขึrนส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเชืR อมัR นต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี!2561!

สะท้อนจากผลสํารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่าง!ๆ!ทัR วประเทศในไตรมาสทีR !1!ปี!

2561!ทีR ดัชนีความเชืR อมัR นอยู่ในระดับสูงกว่า!50!!ต่อเนืR อง!!ดังภาพทีR !!3.4!

!

!
ภาพทีR !3.4!!ความเชืR อมัR นภาคธุรกิจในอีก!12!เดือนข้างหน้า!

ทีR มา:!!ธนาคารแห่งประเทศไทย!(2561:!3)!

! !

! โดยข้อจํากัดสําคัญอันดับ!1!!ในการดําเนินธุรกิจของไทย!!5!!อันดับแรกคือ!!ความต้องการ

จากตลาดในประเทศตํR า!!ต้นทุนการผลิตสูง!!การแข่งขันทีR รุนแรงจากตลาดในประเทศ!!การปรับราคา

สินค้าทําได้ยาก!!และความต้องการจากตลาดต่างประเทศตํR า!!ดังภาพทีR !!3.5!
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!
ภาพทีR !3.5!!ข้อจํากัดสําคัญอันดับ!1!ในการดําเนินธุรกิจ!5!อันดับแรก!

ทีR มา:!!ธนาคารแห่งประเทศไทย!(2561)!

!

! ในส่วนของดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์!ในช่วงเดือนมกราคม!–!มีนาคม!2561!เฉลีR ยอยู่ทีR ระดับ!

156.4!เพิR มขึrนร้อยละ!2.7!!จากช่วงเดียวกันของปี!2560!ซึR งอยู่ทีR ระดับ!152.4!ขณะทีR ดัชนีราคาหมวด

ปศุสัตว์ทีR เกษตรกรขายได้!เฉลีR ยอยู่ทีR ระดับ!107.5!ลดลง!!จากช่วงเดียวกันของปีทีR ผ่านมา!ซึR งอยู่ทีR ระดับ!

120.0!หรือลดลงร้อยละ!10.4!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ภาพทีR !3.6!!ดัชนีผลผลิตหมวดปศุสัตว์!(ปีฐาน!2548)!

ทีR มา:!!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(2561:!3)!
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!

!

ภาพทีR !3.7!!ดัชนีราคาหมวดปศุสัตว์!

ทีR มา:!!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(2561:!3)!

!

!!!!!!!ในไตรมาส!1!ปี!2561!ขยายตัวร้อยละ!1.4!เมืR อเทียบช่วงเดียวกันของปี!2560!เป็นผลจากการเพิR ม

ปริมาณการผลิตตามความต้องการบริโภคของตลาดทัrงในและต่างประเทศ!ประกอบกับการเฝ้าระวัง!

ควบคุมโรคระบาด!และการจัดการฟาร์มทีR ได้มาตรฐาน!ทําให้สินค้าปศุสัตว์หลัก!ได้แก่!ไก่เนืrอ!สุกร!ไข่

ไก่!และนํrานมดิบ!มีผลผลิตเพิR มขึrน!!สําหรับการผลิตนํrานมดิบมีปริมาณเพิR มขึrน!เนืR องจากจํานวนแม่โค

นม!และอัตราการให้นํrานมเพิR มขึrน!ประกอบกับเกษตรกรมีการจัดการความสะอาดของอุปกรณ์เครืR อง

รีดนม!ดูแลสุขภาพและเต้านมแม่โครีดนมถูกสุขลักษณะ!แม้ว่าการเปลีR ยนแปลงสภาพอากาศจะส่งผล

ต่อสุขภาพโคและเกิดโรคระบาดปากและเท้าเปืR อย!แต่เกษตรกรมีการจัดการฟาร์มทีR ดี!จึงไม่ส่งผลต่อ

ปริมาณการผลิตนํrานมดิบโดยรวม!!ในส่วนของราคานํrานมดิบมีการทรงตัว!!สําหรับปริมาณและมูลค่า

การส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ขยายตัวเพิR มขึrนร้อยละ!xv.y!และ!y.ï!ตามลําดับ!เนืR องจากประเทศเพืR อน

บ้าน!เช่น!กัมพูชา!สิงคโปร์!ฟิลิปปินส์!ลาว!เมียนมา!มีความเชืR อมัR นในคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์ของ

ไทย!ทําให้มีการนําเข้าจากไทยเพิR มขึrน!(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,!2561:!7)!
!

3.1.2.3!สภาพการณ์และแนวโน้มด้านอุตสาหกรรมนม!

! ก)!สภาพการณ์ด้านอุตสาหกรรมนม!ระหว่างปี!2556!-!2560!

!! ด้านการผลิตสําหรับประเทศผู้ผลิตทีR สําคัญของโลก!ปี!vêêï!-!vêïw!จํานวนโคนมในประเทศ

5.ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการชะลอตัว!แต่มีปัจจัยการกระตุ้นเชิงบวกจากโครงการโครงสร้าง

พืrนฐานขนาดใหญ่!ของภาครัฐทีR ส่งผลดีต่อภาคการเกษตร!อาหาร!การค้าปลีก!
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ผู้ผลิตทีR สําคัญของโลก!มีอัตราเพิR มร้อยละ!x.èè!ต่อปี!โดยในปี!vêïw!มีจํานวนโคนมรวม!xîv.êê!ล้าน
ตัว!เพิR มขึrนจาก!xîw.yñ!ล้านตัว!ของปี!vêêy!ร้อยละ!x.xv!ประเทศทีR มีการเลีrยงโคนมมากทีR สุด!คือ!
ประเทศอินเดีย!มีจํานวนโคนม!รวม!êï.êw!ล้านตัว!รองลงมาได้แก่!สหภาพยุโรป!vè.êê!ล้านตัว!และ
บราซิล!xñ.íê!ล้านตัว!
ตารางทีR !3.1!จํานวนโคนมในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!2556!-!2560!

!
!
ปี!vêêï!-!vêïw!ผลผลิตนํrานมดิบในประเทศผู้ผลิตทีR สําคัญ!มีอัตราเพิR มร้อยละ!x.ïí!ต่อปี!โดยผลผลิต
นํrานมดิบในปี!vêïw!มีปริมาณรวม!êwv.vw!ล้านตัน!เพิR มขึrนจาก!îyè.íî!ล้านตัน!ของปี!vêêy!ร้อยละ!
x.ïy!ประเทศทีR มีผลผลิตนํrานมดิบมากทีR สุด!คือ!สหภาพยุโรป!มีผลผลิตนํrานมดิบรวม!xêx.èw!ล้าน
ตัน!รองลงมาได้แก่!สหรัฐอเมริกา!yí.xx!ล้านตัน!และอินเดีย!ñv.ww!ล้านตัน!
!
ตารางทีR !3.2!ปริมาณผลผลิตนํrานมดิบในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!2556!–!2560!!
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ปี!vêêï!-!vêïw!ปริมาณการผลิตนมผงขาดมันเนยในประเทศผู้ผลิตทีR สําคัญ!มีอัตราเพิR มร้อยละ!î.xv!
ต่อปี!โดยในปี!vêïw!มีปริมาณรวม!î.ñy!ล้านตัน!ลดลงจาก!î.íè!ล้านตัน!ของปี!vêêy!ร้อยละ!
w.íè!เนืR องจากสหภาพยุโรปซึR งเป็นผู้ผลิตหลักผลิตนมผงขาดมันเนยลดลงร้อยละ!ï.xï!เป็นผลจาก
ปริมาณนํrานมดิบ!ในช่วงต้นปีมีน้อย!และถูกนําไปใช้ในการผลิตชีส!เนืR องจากตลาดชีสเติบโตมากกว่า!
โดยประเทศทีR ผลิตนมผงขาดมันเนย!มากทีR สุด!คือ!สหภาพยุโรป!มีปริมาณรวม!x.ïí!ล้านตัน!รองลงมา
ได้แก่!สหรัฐอเมริกา!x.wy!ล้านตัน!และอินเดีย!w.êñ!ล้านตัน!
!
!ตารางทีR !3.3!ปริมาณผลผลิตนมผงขาดมันเนยในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!2556!–!2560!

!

ด้านการผลิตสําหรับประเทศไทย!!ปี!vêêï!-!vêïw!จํานวนโคนมทัrงหมดมีอัตราเพิR มร้อยละ!
v.èê!ต่อปี!โดยในปี!vêïw!(ณ!วันทีR !x!มกราคม)!มีจํานวน!ïîê,îyê!ตัว!เพิR มขึrนจากปี!vêêy!ซึR งมี
จํานวน!ïvv,íyv!ตัว!ร้อยละ!è.ïè!และจํานวนแม่โครีดนมมีอัตราเพิR มร้อยละ!v.ññ!ต่อปี!โดยในปี!
vêïw!มีแม่โครีดนม!vïy,èyñ!ตัว!เพิR มขึrนจาก!vïê,vxí!ตัว!ของปี!vêêy!ร้อยละ!x.êí!ส่วนผลผลิต
นํrานมดิบในช่วงปี!vêêï-vêïw!มีอัตราเพิR มร้อยละ!v.xè!ต่อปี!โดยปี!vêïw!มีผลผลิต!x,xyñ,ïêí!ตัน!
เพิR มขึrนจาก!x,xïx,xwv!ตัน!ของปี!vêêy!ร้อยละ!è.xê!เนืR องจากลูกโคนมเกิดใหม่ในรอบปี!และจํานวน
แม่โครีดนมเฉลีR ยในรอบปีมีจํานวนเพิR มขึrนจากแม่โคสาวทีR เข้ามาทดแทน!รวมทัrงราคานํrานมดิบอยู่ใน
เกณฑ์ดี!จึงจูงใจให้เกษตรกรมีการพัฒนาการเลีrยงโคนมโดยการบริหารจัดการฟาร์มทีR เป็นระบบตาม
มาตรฐานฟาร์มทีR ดีและมีประสิทธิภาพในการเลีrยง!อีกทัrงปัญหาโรคระบาดคลีR คลายในทิศทางทีR ดีขึrน!
ทําให้มีอัตราการให้นํrานมสูงขึrนและนํrานมดิบมีคุณภาพดีขึrน!

!
ด้านการตลาดสําหรับประเทศที= สําคัญของโลก!

!!!!!!!!! (1)!ความต้องการบริโภค!ปี!2556!-!2560!ความต้องการบริโภคนํrานมของประเทศต่าง!ๆ!
โดยรวมมีอัตราเพิR มร้อยละ!1.36!ต่อปี!ในปี!2560!มีความต้องการบริโภค!183.85!ล้านตัน!เพิR มขึrนจาก!
181.05!ล้านตันของปี!2559!ร้อยละ!1.55!อินเดียเป็นประเทศทีR บริโภคนํrานมสูงทีR สุด!คือ!65.20!ล้าน
ตัน!รองลงมาได้แก่!สหภาพยุโรป!33.55!ล้านตัน!และสหรัฐอเมริกา!26.50!ล้านตัน!
!
!
!
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ตารางทีR !3.4!ปริมาณการบริโภคนํrานมในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!2556!–!2560!
!

! ความต้องการบริโภคนมผงขาดมันเนยในช่วงปี!vêêï!-!vêïw!มีอัตราเพิR มร้อยละ!è.ví!ต่อปี!
ในปี!vêïw!มีการบริโภครวม!î.wè!ล้านตัน!เพิR มขึrนจาก!è.ñv!ล้านตัน!ของปี!vêêy!ร้อยละ!í.èè!
ประเทศทีR มีการบริโภคสูงสุด!คือ!สหภาพยุโรป!มีปริมาณการบริโภค!x.wx!ล้านตัน!รองลงมาได้แก่!
อินเดีย!w.êí!ล้านตัน!และสหรัฐอเมริกา!w.îî!ล้านตัน!
!
ตารางทีR !3.5!ปริมาณการบริโภคนมผงขาดมันเนยในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!2556!–!2560!

(2)!การส่งออก!นมผงขาดมันเนยเป็นผลิตภัณฑ์นมส่งออกทีR สําคัญ!ในช่วงปี!2556!-!2560!การส่งออก
นมผงขาดมันเนยของประเทศทีR สําคัญมีอัตราเพิR มร้อยละ!3.89!ต่อปี!ในปี!2560!มีการส่งออกรวม!2.11!
ล้านตัน!เพิR มขึrนจาก!2.00!ล้านตัน!ของปี!2559!ร้อยละ!5.50!ประเทศทีR ส่งออกนมผงขาดมันเนยมาก
ทีR สุด!คือ!สหภาพยุโรป!ส่งออกปริมาณ!0.68!ล้านตัน!!รองลงมาได้แก่!สหรัฐอเมริกา!0.64!ล้านตัน!และ
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นิวซีแลนด์!0.41!ล้านตัน!โดยสหรัฐอเมริกาได้เปรียบการแข่งขันมากกว่าสหภาพยุโรป!เนืR องจากค่าเงิน
ของสหภาพยุโรปแข็งตัวมากกว่า!
!
ตารางทีR !3.6!ปริมาณการส่งออกนมผงขาดมันเนยในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!2556!–!2560!

!
(3)!การนําเข้า!ในช่วงปี!2556!-!2560!การนําเข้านมผงขาดมันเนยของประเทศทีR สําคัญ!มีอัตราเพิR ม!
ร้อยละ!3.47!ต่อปี!โดยในปี!2560!มีปริมาณนําเข้ารวม!1.32!ล้านตัน!เพิR มขึrนจาก!1.25!ล้านตัน!ของปี!
2559!ร้อยละ!5.60!ประเทศทีR นําเข้ามากทีR สุด!คือ!ประเทศเม็กซิโก!นําเข้าปริมาณ!0.30!ล้านตัน!
รองลงมาได้แก่!จีน!0.23!ล้านตัน!และอินโดนีเซีย!0.21!ล้านตัน!
!
!
ตารางทีR !3.7!ปริมาณการนําเข้านมผงขาดมันเนยในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!2556!–!2560!

!
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ด้านการตลาดสําหรับประเทศไทย!

! !(1)!ความต้องการบริโภค!ผลผลิตนํrานมดิบของไทยใช้สําหรับบริโภคภายในประเทศทัrงหมดปี!
2556!–!2560!ความต้องการบริโภคนมมีอัตราเพิR มร้อยละ!2.13!ต่อปี!โดยในปี!2560!มีปริมาณการ
บริโภคนม!1,197,658!ตัน!เพิR มขึrนจาก!1,161,102!ตัน!ของปี!2559!ร้อยละ!3.15!
!
ตารางทีR !3.8!จํานวนโคนมและผลผลิตนํrานมดิบของไทย!ปี!2556!–!2560!

!
! (2)!การส่งออกผลิตภัณฑ์นม!ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์นมหลายชนิด!แต่ส่วนใหญ่ได้จาก
การนําเข้าผลิตภัณฑ์นมเพืR อมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์นมประเภทอืR น!ๆ!แล้วส่งออก!สินค้าส่งออกส่วนมาก
มีสภาพเป็นครีมหรือนมผงในรูปของเหลวหรือข้นเติมนํrาตาล!เนยทีR ได้จากนม!นมผงขาดมันเนย!นมข้น
หวาน!นมเปรีrยว!โยเกิร์ต!เป็นต้น!และเป็นการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง!เช่น!กัมพูชา!สิงคโปร์!
ฟิลิปปินส์!สปป.ลาว!และเมียนมาร์!โดยในปี!2560!มีการส่งออกผลิตภัณฑ์นมทัrงหมด!171,990!ตัน!
มูลค่า!7,282!ล้านบาท!เพิR มขึrนจากปี!2559!ทีR ส่งออก!166,488!ตัน!มูลค่า!7,099!ล้านบาท!ร้อยละ!
3.30!และร้อยละ!2.58!ตามลําดับ!
! (3)!การนําเข้าผลิตภัณฑ์นม!ไทยนําเข้านมและผลิตภัณฑ์นมต่าง!ๆ!ในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก
นมผงขาดมันเนยเป็นผลิตภัณฑ์นมนําเข้าทีR สําคัญ!และยังคงมีสัดส่วนการนําเข้า!สูงกว่าผลิตภัณฑ์นม
นําเข้าอืR นๆ!เพราะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง!เช่น!ผลิตนมพร้อมดืR ม!นมข้น!ขนมปัง!
ไอศกรีม!โยเกิร์ต!นมข้นหวาน!ลูกกวาด!และช็อกโกแลต!เป็นต้น!ในปี!2560!มีการนําเข้าผลิตภัณฑ์นม
ทัrงหมด!235,745!ตัน!มูลค่า!20,694!ล้านบาท!เป็นนมผงขาดมันเนย!56,594!ตัน!มูลค่า!4,741!ล้าน
บาท!โดยนําเข้าผลิตภัณฑ์นมทัrงหมดเพิR มขึrนจากปี!2559!ทีR นําเข้า!228,736!ตัน!มูลค่า!16,415!ล้าน
บาท!ร้อยละ!3.06!และร้อยละ!26.07!ตามลําดับ!
! (4)!ราคา!ในปี!2560!ราคานํrานมดิบทีR เกษตรกรขายได้เฉลีR ยกิโลกรัมละ!18.09!บาท!สูงขึrน
เล็กน้อยจาก!18.02!บาท!ของปี!2559!ร้อยละ!0.39!เนืR องจากมีการประกาศใช้มาตรฐานการรับซืrอ
นํrานมโค!ณ!ศูนย์รวบรวมนํrานมดิบ!ควบคู่กับประกาศราคากลางรับซืrอนํrานมโค!ณ!ศูนย์รวบรวมนํrานม
ดิบ!โดยมีผลบังคับใช้ตัrงแต่วันทีR !1!ตุลาคม!2559!เป็นต้นมา!ซึR งเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรมีการปรับปรุง
คุณภาพนํrานมดิบให้ดีขึrน!
!
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ตารางทีR !3.9!!ต้นทุนการผลิตนํrานมดิบและราคา!!ปี!2556!–!2560!

ตารางทีR !3.10!!ปริมาณและมูลค่านมและผลิตภัณฑ์นมส่งออกของไทย!ปี!2556!–!2560!

ตารางทีR !3.11!ปริมาณและมูลค่านมและผลิตภัณฑ์นมนําเข้าของไทย!ปี!2556!–!2560!

!
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ข)!แนวโน้มด้านอุตสาหกรรมนมปี!2561!

ด้านการผลิตของประเทศต่างๆ!ทั= วโลก!ปี!vêïx!คาดว่าจํานวนโคนมและผลผลิตนํrานม
ดิบของโลกมีแนวโน้มเพิR มขึrนเล็กน้อย!เนืR องจากการผลิตนมของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึR งเป็น
ประเทศผู้ผลิตทีR สําคัญขยายตัวเพิR มขึrนไม่มากนัก!จากราคานํrานมดิบและผลิตภัณฑ์นมทีR สูงขึrน!รวมทัrง
การผลิตนมของนิวซีแลนด์ทีR เพิR มขึrนจากจํานวนโคนมทีR เพิR มขึrนและสภาพอากาศทีR เอืrออํานวย!ประกอบ
กับราคาอยู่ในเกณฑ์ดี!แม้ว่าการผลิตนมในประเทศออสเตรเลียจะมีแนวโน้มลดลง!เนืR องจากสภาพ
อากาศไม่เอืrออํานวย!และราคานํrานมดิบทีR เกษตรกรขายได้ลดลง!แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ
โลกมากนัก!

!
ด้านการผลิตของประเทศไทย!!ปี!vêïx!คาดว่าจํานวนโคนมและผลผลิตนํrานมดิบมี

แนวโน้มเพิR มขึrน!จากการขยายตัวตามธรรมชาติของฝูงโค!อีกทัrงการเลีrยงโคนมในปัจจุบันมีการบริหาร
จัดการฟาร์มทีR เป็นระบบตามมาตรฐานฟาร์มทีR ดีและมีประสิทธิภาพในการเลีrยงมากขึrน!ประกอบกับ
กรมปศุสัตว์มีนโยบายพัฒนาคุณภาพนํrานมโค!เน้นการเพิR มประสิทธิภาพการผลิต!โดยนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนํrานมดิบ!และลดต้นทุนการผลิต!โดยเน้นไปทีR อาหารในการเลีrยงโคนม!ซึR ง
จะส่งผลให้นํrานมดิบมีปริมาณเพิR มขึrนและมีคุณภาพดีขึrน!โดยในปี!vêïx!คาดว่ามีจํานวนโคนม
ทัrงหมด!(ณ!วันทีR !x!มกราคม)!ïïw,xêê!ตัว!เพิR มขึrนจาก!ïîê,îyê!ตัว!ของปี!vêïw!ร้อยละ!v.vñ!และมี
จํานวนแม่โครีดนม!vñï,èvx!ตัว!เพิR มขึrนจาก!vïy,èyñ!ตัว!ของปี!vêïw!ร้อยละ!v.êñ!ส่วนผลผลิต
นํrานมดิบในปี!vêïx!คาดว่ามีปริมาณ!x,vèè,îíè!ตัน!เพิR มขึrนจาก!x,xyñ,ïêí!ตัน!ของปี!vêïw!ร้อยละ!
v.yy!
สําหรับปัจจัยที= มีผลกระทบต่อการผลิตในอุตสาหกรรมนมในประเทศไทย!ได้แก่!

! 1)!นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการพัฒนาคุณภาพ
นํrานมดิบให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค!เกษตรกรจึงต้องมีการบริหารจัดการฟาร์ม
เพิR มขึrน!ทัrงปรับรูปแบบการเลีrยง!การจัดการโรงเรือน!และการให้อาหารทีR ดี!เพืR อเพิR มปริมาณการผลิต
และพัฒนาคุณภาพนํrานมดิบให้สูงขึrน!ซึR งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตนํrานมโคของเกษตรกรเพิR มขึrน!แต่
ในทางกลับกันเกษตรกรก็จะได้รับรายได้เพิR มขึrนเพราะราคาขึrนอยู่กับคุณภาพนํrานมดิบ!อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรรายย่อยบางรายอาจตัดสินใจเลิกอาชีพการเลีrยงโคนม!เพราะไม่สามารถบริหารจัดการฟาร์ม
ให้ได้มาตรฐานฟาร์มทีR ดีได้!เนืR องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง!
! 2)!!ปัญหาด้านโรคต่าง!ๆ!เช่น!ปัญหาเต้านมอักเสบ!ทําให้คุณภาพนํrานมดิบตํR ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน!ซึR งจะส่งผลต่อราคานํrานมดิบทีR เกษตรกรได้รับ!และโรคปากและเท้าเปืR อยซึR งยังพบการ
ระบาดอยู่เป็นระยะๆ!แม้จะมีมาตรการเพืR อควบคุมและป้องกัน!แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดโรค
ในฟาร์มเกษตรกรได้ทัrงหมด!ซึR งเมืR อเกิดโรคเกษตรกรก็ไม่สามารถส่งนมขายได้!ทําให้สูญเสียรายได้!
! 3)!การเปลีR ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ!ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโคนม!ทําให้ผลผลิตนํrานม
ดิบของเกษตรกรมีความผันผวน!ซึR งจะส่งผลให้รายได้ทีR เกษตรกรได้รับไม่แน่นอน!
!!!!!!!!!!!!!4)!การขาดทายาทสืบทอด!เนืR องจากคนรุ่นใหม่เห็นว่าอาชีพการเลีrยงโคนมเป็นอาชีพทีR เหนืR อย
เพราะต้องทํางานทุกวันโดยไม่มีวันหยุด!แม้จะมีรายได้สูงกว่าการทําอาชีพเกษตรกรรมอืR นหรือการ
ทํางานบริษัทก็ตาม!ดังนัrนหน่วยงานทีR เกีR ยวข้องจะต้องเร่งพัฒนาอาชีพการเลีrยงโคนมให้มีความ
น่าสนใจและมีคุณค่า!เพืR อจูงใจให้คนรุ่นใหม่อยากทีR จะสานต่ออาชีพนีr!

จากการทีR รัฐบาลเดินหน้ากําหนดมาตรฐานนํrานมดิบทีR ส่งให้กับโครงการอาหารเสริมนม
โรงเรียน!รวมถึงการประกาศมาตรฐานการรับซืrอนํrานมดิบ!ณ!ศูนย์รวบรวมนํrานมดิบ!ควบคู่กับ
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ประกาศราคากลางรับซืrอนํrานม!ณ!ศูนย์รวบรวมนํrานมดิบ!ทีR มีผลบังคับใช้ตัrงแต่วันทีR !x!ตุลาคม!vêêy!
เกษตรกรผู้เลีrยงจึงพัฒนาคุณภาพนํrานมดิบให้ดี!ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตดีตามไปด้วย!
เนืR องจากคุณภาพและมาตรฐานนํrานมดิบเป็นปัจจัยหลักในการกําหนดราคานํrานมดิบและรายได้ของ
เกษตรกร!

!

ด้านการตลาดของโลก!
! (1)!ความต้องการบริโภค!ปี!2561!คาดว่าการบริโภคนํrานมและผลิตภัณฑ์นมของโลกจะ
เพิR มขึrนเล็กน้อย!เนืR องจากปริมาณผลผลิตนํrานมดิบของประเทศผู้ผลิตทีR สําคัญเพิR มขึrนเพียงเล็กน้อย!และ
ความต้องการนําเข้าของประเทศจีนซึR งเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่มีแนวโน้มลดลง!ซึR งเป็นผลจากความต้องการ
ภายในประเทศถึงจุดอิR มตัว!
! (2)!การส่งออก!ปี!2561!คาดว่าการส่งออกนมผงขาดมันเนยของโลกจะเพิR มขึrน!เนืR องจากสหภาพ
ยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึR งเป็นผู้ส่งออกหลักมีการส่งออกเพิR มขึrนอย่างต่อเนืR อง!แม้จะต้องเผชิญกับการ
แข่งขันทีR รุนแรงขึrน!
! (3)!การนําเข้า!ปี!2561!คาดว่าการนําเข้านมผงขาดมันเนยของโลกจะเพิR มขึrน!เนืR องจาก
ประเทศผู้นําเข้าหลักยังคงมีการนําเข้าเพิR มขึrนแม้ว่าจะมีอัตราทีR ลดลง!ได้แก่!ประเทศเม็กซิโก!จีน!
อินโดนีเซีย!และฟิลิปปินส์!

ด้านการตลาดของประเทศไทย!
! (1)!ความต้องการบริโภค!ปี!2561!คาดว่าความต้องการบริโภคนมจะเพิR มขึrน!จากการบริโภค
นมในตลาดนมพาณิชย์มีแนวโน้มเพิR มขึrน!แม้ว่าตลาดนมโรงเรียนซึR งเป็นตลาดหลักจะมีปริมาณลดลง!
โดยในปี!2561!คาดว่ามีปริมาณการบริโภค!1,233,483!ตัน!เพิR มขึrนจาก!1,197,658!ตัน!ของปี!2560!
ร้อยละ!2.99!
! (2)!การส่งออก-การนําเข้า!ปี!2561!คาดว่าการส่งออก!-!การนําเข้าผลิตภัณฑ์นมจะมีปริมาณ
เพิR มขึrน!เนืR องจากผู้ประกอบการในตลาดนมพาณิชย์มีการผลิตเพิR มขึrน!เพืR อมุ่งขยายตลาดส่งออก!
! (3)!ราคา!ปี!2561!คาดว่าราคานํrานมดิบทีR เกษตรกรขายได้จะสูงขึrนจากปี!2560!เนืR องจาก
เกษตรกรมีการปรับปรุงคุณภาพนํrานมดิบให้ดีขึrนตามนโยบายของรัฐบาล!
!
ค)!แนวโน้มการผลิตนม!และการคาดการณ์อัตราการบริโภคนํrานมดิบต่อคนต่อปีของโลกในปี!2020!
(พ.ศ.!2563)!

หลังจากภาวะซบเซาในปี!vwwy!(พ.ศ.!vêêv)!ปริมาณการผลิตนํrานมดิบของโลกเริR มกระเตืrอง
ขึrน!v%!ทุกๆ!è!ปี!และมีแนวโน้มว่าในปี!vwvw!(พ.ศ.!vêïè)!ปริมาณการผลิตจะเพิR มขึrนถึง!xêè!ล้านตัน!
ซึR งปริมาณการผลิตทีR เพิR มขึrนนัrนส่วนใหญ่จะมาจากประเทศอินเดีย!จีน!สหรัฐอเมริกา!และปากีสถาน!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

ภาพทีR !3.8!คาดการณ์ความต้องการนํrานมดิบในปี!2020!(พ.ศ.!vêïè)!
!
ปริมาณการผลิตทีR เพิR มขึrนดังกล่าวมีปัจจัยทีR ต้องคํานึงถึงหลายด้านคือ!ค่าอาหารสัตว์!การใช้

พืrนทีR !สภาวะแวดล้อม!สภาพภูมิอากาศทีR เปลีR ยนแปลงไป!และความสามารถในการแปรรูปวัตถุดิบจาก
นํrานมดิบ!ซึR งแต่ละประเทศมีความสามารถแตกต่างกันเช่น!

นิวซีแลนด์!:!การผลิตนมคาดว่าจะเพิR มขึrนอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กีR ปีข้างหน้า!เนืR องจาก
หลังจากปี!2013มีการขยายตัวจากการแปลงฟาร์มแกะและเนืrอวัวไปเป็นฟาร์มโคนมทําให้มีอัตราการ
เจริญเติบโตโดยเฉลีR ย!2.3%!แต่การเจริญเติบโตดังกล่าวขึrนอยู่กับสภาพอากาศและการเจริญเติบโต
ของทุ่งหญ้าด้วย!

ออสเตรเลีย!:!การผลิตนมทีR คาดว่าจะเพิR มขึrนตามความพร้อมของนํrาชลประทานทําให้มีอัตรา
การเจริญเติบโตโดยเฉลีR ย!1.2%!

สหภาพยุโรป!:!มีการเพิR มขึrนของราคาผู้ผลิต,!ผลตอบแทนฟาร์มทีR ดีขึrนและความตึงเครียด"
วิกฤตนม"!สถานการณ์ในตลาดภายในประเทศได้สงบ!อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายทีR เพิR มขึrนจะเป็นอุปสรรค
ต่อการตอบสนองอุปทาน!และการยกเลิกโควต้าการผลิตนมในปี!2015!mให้คาดว่าจะเติบโตเพียง!
w.è%!ต่อปี!

จีน!:!หลังจากทีR ปี!vwwí!ทีR ต้องเผชิญกับปัญหาการปลอมปนเมลามีนในผลิตภัณฑ์นม!รัฐบาลจีน
พยายามสร้างความเชืR อมัR นของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ทีR ผลิตในประเทศ!การผลิตนมทีR คาดว่าจะขยายตัวทีR !
è.è%!ต่อปี!
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!
ภาพทีR !3.9!คาดการณ์อัตราการบริโภคนํrานมดิบต่อคนต่อปี!ในปี!2020!
! จากการเพิR มขึrนของประชากร!รายได้!และความนิยมในการบริโภค!รวมทัrงเครือข่ายค้าปลีกทีR
เพิR มขึrนทําให้เกิดความสะดวกในการบริโภคทีR ดีขึrนกับผลิตภัณฑ์นม!นอกจากนีrรัฐบาลในหลายประเทศ
ยังมีโครงการส่งเสริมการบริโภคนม!เช่น!โครงการนมโรงเรียน!เป็นต้น!

ความต้องการสําหรับนมและผลิตภัณฑ์นมทีR คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิR งใน
แอฟริกาเหนือ!ตะวันออกกลาง!และเอเชียตะวันออก!ยังคงมีความต้องการมาก!เนืR องจากมีอัตราการ
บริโภคน้อยกว่า!êw!กิโลกรัมต่อคนต่อปี!ในขณะทีR ภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป!มีอัตราการบริโภคเกิน
กว่า!vww!กิโลกรัมต่อคนต่อปี!

ส่วนการบริโภคผลิตภัณฑ์นมในประเทศทีR พัฒนาแล้วอาจจะค่อยๆ!เพิR มขึrน!ยกเว้นชีสซึR ง
อาจจะมีการเติบโต!16%!ในปี!2020!เมืR อเทียบกับปี!2008-2010!และในภูมิภาคกําลังพัฒนามีอัตรา
การเติบโของผลิตภัณฑ์นมทุกประเภทรวมกันประมาณ !30% !เมืR อเทียบกับปี !vwwv!เพราะ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ใหม่ทําให้การบริโภคของ!WMP!มีส่วนแบ่ง!80%!ของ
ปริมาณการใช้!WMP!ทัR วโลก!

สําหรับราคาผลิตภัณฑ์นมนัrน!ตัrงแต่ปี!vwxx!ราคาผลิตภัณฑ์นมทัR วโลกจะปรับเปลีR ยนไปตาม
ปริมาณการผลิตและความต้องการ!ซึR งในระยะสัrนต้นทุนการผลิตจะสูงขึrนทัrงๆ!ทีR ราคาอาหารสัตว์มี
แนวโน้มลดลง!หลังจากนัrนจะปรับราคาเพิR มขึrนประมาณ!2%!เนืR องมากจากประชากรโลกเพิR มขึrน!และ
ประเทศผู้ผลิตทีR เป็นประเทศกําลังพัฒนาทีR ต้องการราคาขายสูงขึrน!
!

ง)!การบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นม!

! ผลิตภัณฑ์นมมีหลากหลายชนิดทีR ผลิตและจําหน่ายในท้องตลาดทัR วโลก!ผลิตภัณฑ์นมทัrงหมด
ทีR มีอยู่สามารถจําแนกเป็น!1)!White!Milk!เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นมทีR มิได้ปรุงแต่งหรือผสมสารอาหาร
อืR นๆลงไป!เป็นผลิตภัณฑ์นมตามธรรมชาติ!เช่น!นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด!นมยูเอชทีรสจืด!นมผงทีR ไม่ได้
ปรุงแต่งกลิR นรส!เป็นต้น!และ!2)!Other!Liquid!Dairy!Products!(OLDP)!กลุ่มผลิตภัณฑ์นมทีR ใช้นมดิบ
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เป็นวัตถุดิบหลัก!และมีการเติมแต่งกลิR นรสด้วยสารปรุงแต่งต่างๆ!หรือผลิตภัณฑ์นมทีR มีการปรับแต่ง
ความเข้มข้น!หรือมีการใช้เชืrอจุลินทรีย์เปลีR ยนสภาพเนืrอนม!เช่น!นมพาสเจอร์ไรส์!และนมยูเอชทีปรุง
แต่งรสนมเปรีrยวพร้อมดืR ม!นมข้นหวาน!นมผงปรุงแต่งรส!เป็นต้น!!

สําหรับสถิติการบริโภคผลิตภัณฑ์นมของประเทศในอาเซียนจากข้อมูลของ!Compass!
Products!and!Package!vwxî!ให้สถิติการบริโภคผลิตภัณฑ์นมของประเทศในอาเซียนตาม!การ
แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์นมทัrง!v!ชนิดดังกล่าวข้างต้น!ดังนีr!ปริมาณการบริโภคนมชนิด!white!milk!ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน!ดังแสดงในรูปทีR !3.5!สิงคโปร์มีการบริโภคนมมากทีR สุดคือ!19!ลิตรต่อคนต่อปี!!

ในขณะทีR ไทยมีปริมาณการบริโภคอยู่ทีR !10!ลิตรต่อคนต่อปี!โดยค่าเฉลีR ยทีR ประชากรโลกควรดืR ม
นมชนิด!white!milk!อยู่ทีR !21.9!ลิตรต่อคนต่อปี!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ภาพทีR !3.10!ปริมาณการบริโภคนมปรุงแต่ง!และผลิตภัณฑ์นมชนิดอืR นๆ!(OLDP)ของประเทศต่างๆ!
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!

ภาพทีR !3.11!ปริมาณการบริโภคนมปรุงแต่ง!และผลิตภัณฑ์นมชนิดอืR นๆ!(OLDP)!ในกลุ่มประเทศอาเซียน!
!

กลุ่มผลิตภัณฑ์นมทีR เรียกว่า!OLDP!นีrประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดืR ม
ปรุงแต่ง!นมผงชงละลาย!นมเปรีrยวพร้อมดืR ม!จะเห็นได้ว่าคนในกลุ่มประเทศอาเซียนนิยมดืR ม
ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งกันมาก!กล่าวคือนิยมเครืR องดืR ม!หรืออาหารทีR มีรสหวานจัดกว่าคนยุโรป!และ
สหรัฐอเมริกา!ซึR งคนในกลุ่มประเทศอาเซียนบริโภคผลิตภัณฑ์กลุ่มนีrสูงกว่าค่าเฉลีR ยการบริโภคนมชนิด
นีrของประชากรโลกทีR มีตัวเลขอยู่เพียง!xw.í!ลิตรต่อคนต่อปีแต่ในทางกลับกันคนอาเซียนบริโภคนม
ชนิดทีR เรียกว่านมธรรมชาติ!(White!Milk)!เฉลีR ยแล้วตํR ากว่าค่าเฉลีR ยการบริโภคนมชนิดนีrของประชากร
โลกเฉลีR ยทีR !vx.y!ลิตรต่อคนต่อปี!
!

โดยหลักโภชนาการด้านอาหารนมกลุ่มทีR !x!จะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่ากลุ่มทีR !v!มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากกว่าด้วย!เป็นทีR น่ายินดีว่าสําหรับประเทศไทยการตืR นตัวกับการดืR มนม
ธรรมชาติรสจืด!ทีR ไม่ได้ปรุงแต่งกลิR น!สี!รส!ซึR งมีความนิยมมากขึrนทุกปี!โครงการนมโรงเรียนของรัฐบาล
ไทย!เป็นปัจจัยสําคัญอันหนึR งทีR ทําให้การบริโภคผลิตภัณฑ์นมไทยเปลีR ยนไปในแนวทางตะวันตกมาก
ขึrนตามลําดับ!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
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ภาพทีR !3.12!ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์นมของประเทศต่างๆ!
!
!! ในปี!ค.ศ.vwxè!จากข้อมูลของ!Compass!Productions!and!Packages!แสดงถึงการบริโภค
ผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ!ของประชากรโลก!โดยมีค่าเฉลีR ยทัrงโลกอยู่ทีR !èv.ê!ลิตร!ต่อคนต่อปี!ประเทศ
ไทยติดอันดับทีR !ïí!ของโลกทีR บริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมโดยเฉลีR ยอยู่ทีR !èè!ลิตรต่อคนต่อปี!(เป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นม!White!Milk!หรือนมธรรมชาติ!xw!ลิตรต่อคนต่อปี!ผลิตภัณฑ์จากนมและนมปรุงแต่งอืR นๆ!
อีก!vè!ลิตรต่อคนต่อปี)!จะเห็นว่าการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมของไทยอยู่!ใกล้ค่าเฉลีR ยการดืR มนม
และผลิตภัณฑ์นมของโลก!แต่หากมองในกลุ่มประเทศอาเซียน!การบริโภคผลิตภัณฑ์นมไทยอยู่อันดับ!
è!รองจากมาเลเซีย!และสิงคโปร์!ส่วนประเทศจีนค่าเฉลีR ยการดืR มนมและผลิตภัณฑ์นมอยู่ทีR vï!ลิตรต่อ
คนต่อปี!ซึR งยังน้อยกว่าไทย!เนืR องจากจีนมีขนาดประชากรสูงว่า!x,www!ล้านคนเช่นเดียวกับประเทศ
อินเดีย!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ภาพทีR !3.13!ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์นมผง!นมแช่เย็น!นมไม่แช่เย็นของประเทศต่างๆ!(ปี!2013)!
!
ตัวเลขการบริโภคนม!และผลิตภัณฑ์นมจะพบว่า!ประเทศจีน!รวมทัrงอินเดีย!และอีก!y!

ประเทศในอาเซียน!(ยกเว้นบรูไน)!จะเห็นว่ามีการบริโภคสูงถึง!ïï.è!ล้านลิตร!และหากพิจารณาดูว่าใน
ประเทศทัrงหมดนีrมีการบริโภคผลิตภัณฑ์นมชนิดใดบ้างในจํานวน!è!ประเภทของผลิตภัณฑ์นม!คือ
ประเภท!นมผง!(!Powder!Milk)!ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดืR มทีR ต้องแช่เย็น!(Chilled!Dairy!Product)!และ
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดืR มทีR ไม่ต้องแช่เย็น!(Ambient!Dairy!Product)!!
!
!!!!!!!!!!!!ประเทศอินเดียเป็นประเทศทีR มีการบริโภคนมพร้อมดืR มทีR ต้องเก็บรักษาในทีR เย็นมากทีR สุดถึง!
íñ.ê%!อันดับ!v!คือประเทศสิงคโปร์!vï.è%!และไทยเป็นอันดับ!è!อยู่ทีR !vî.ê%!ประเทศฟิลิปปินส์!เป็น
ประเทศทีR บริโภคผลิตภัณฑ์นมทีR เป็นนมผงมากทีR สุดถึง!ñï.î%!(เนืR องจากประเทศฟิลิปปินส์เป็น
ประเทศทีR มีการเลีrยงโคนมน้อยจึงต้องนําเข้านมผงจากต่างประเทศมาก)!อันดับ!v!คือ!มาเลเซีย!ïy.è%!
และอันดับ!è!อินโดนีเซีย!êí.ñ%!ประเทศไทยเป็นประเทศทีR บริโภคนมผง!vy.í%!ใกล้เคียงกับประเทศ
เวียดนามทีR !èw.ï%!จะสังเกตได้ว่าประเทศทีR มีการเลีrยงโคนมมากๆ!จะมีอัตราการบริโภคนมผงน้อยลง
เป็นสัดส่วนกัน!ส่วนผลิตภัณฑ์นมพร้อมดืR มทีR ไม่ต้องแช่เย็น!ประเทศเวียดนามบริโภคมากทีR สุดในแถบนีr
คือ!บริโภคอยู่ทีR !ïí.x%!อันดับ!v!คือประเทศจีน!êï.í%!อันดับ!è!ประเทศไทย!îê.ñ%!(ไม่นับรวมเมียน
มา!ลาว!และกัมพูชา)!
!
!!!!!!!!!!!!สําหรับประเทศไทยมีแนวโน้มว่าในอนาคตผู้บริโภคในไทย!จะให้ความสนใจในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดืR มทีR ต้องแช่เย็นมากขึrน!โดยเฉพาะนมสดรสจืด!เนืR องจากมีการรณรงค์ให้ความรู้!
และประชาชนเริR มมีความเข้าใจในเรืR องโภชนาการมากขึrน!ซึR งในประเทศไทยมีโครงการนมโรงเรียนทีR
เด็กนักเรียนชัrนอนุบาลจนถึงชัrนประถมศึกษาได้ดืR มนมสดทีR เป็นนมพร้อมดืR มชนิดจืดทีR ต้องผลิตจากนม
โคแท้!xww%!ในประเทศไทยเท่านัrน!
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!
ภาพทีR !3.14!การผลิตนมดิบในประเทศทีR พัฒนาแล้วเทียบกับประเทศทีR กําลังพัฒนา!
!
! เมืR อพิจารณา!การผลิตนมดิบในประเทศทีR พัฒนาแล้วเทียบกับประเทศทีR กําลังพัฒนา!จะเห็น
ว่าการผลิตนมดิบในประเทศทีR พัฒนาแล้วมีการเติบโตตัrงแต่ปี!xyïx!จนถึงปี!xyyw!และลดลงอย่าง
มากจนถึงปี!1993!หลังจากนัrนการผลิตนมดิบก็ค่อนข้างคงทีR !ส่วนกลุ่มประเทศทีR กําลังพัฒนามีการ
เติบโตในการผลิตนมดิบเพิR มขึrนทุกปี!โดยประเทศอินเดียมีการผลิตนมดิบทีR เติบโตมากทีR สุดในโลก!
(xï%!ของปริมาณการผลิตนมดิบโลก)!รองลงมาคือประเทศจีน!และอันดับ!è!คือ!กลุ่มประเทศอาเซียน!
เช่น!ประเทศไทย!
! นมทีR ผลิตได้ทัrงหมดในโลกนีr!íè!%!มาจากโค!xè%!มาจากกระบือ!v.î%!มาจากแพะ!x.î%!
มาจากแกะ!และ!0.2%!มาจากอูฐ!ข้อสังเกตประเทศอินเดีย!แม้จะเป็นแหล่งผลิตนมทีR ใหญ่ทีR สุดในโลก!
แต่การบริโภคนมต่อหัวยังตํR าและพบว่ายังมีเด็กอายุตํR ากว่า!5!ปี!ทีR มีปัญหาร่างกายแคะแกรน!นํrาหนัก
ตํR ากว่าเกณฑ์!โดยเฉพาะเด็กทีR อาศัยอยู่ในเขตชนบท!นมทีR ผลิตในประเทศอินเดียมาจากกระบือ!53%!
และมาจากโค!47%!ประชาชนในเขตชนบททีR เลีrยงกระบือจะรีดนมเพืR อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก
ส่วนทีR เหลือจะส่งไปยังสหกรณ์ของเมือง!
! นอกจากนีrได้มีการรายงานเกีR ยวกับการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมของทวีปเอเชียใน!
รายงานนมและผลิตภัณฑ์นม!ในโภชนาการมนุษย์!(Milk!and!Dairy!Products!in!Human!Nutrition)!
จั ด ทํ า โดย !อ ง ค์ ก ารอาห ารและ เกษต รแ ห่ งสหป ระชาชา ติ !(FOOD!AND!AGRICULTURE!
ORGANIZATION!OF!THE!UNITED!NATIONS!:FAO!)!ระบุว่าแต่เดิมการบริโภคนม!และผลิตภัณฑ์
นมต่อหัวของคนเอเชีย!จะมีปริมาณค่อนข้างตํR า!แต่ปริมาณการบริโภคโดยรวม!ทัrงหมดได้ปรับตัวขึrน
อย่างรวดเร็ว!ไปพร้อมกับเรืR องของความเชืR อเรืR องทีR คนเอเชียส่วนใหญ่เป็นโรคทีR ไม่สามารถย่อยนมได้!
(Lactose!intolerance)!ซึR งในขณะเดียวกันทีR บางประเทศในแถบเอเชียมีการรณรงค์ให้ดืR มนมตัrงแต่วัย
เรียน!
! ความต้องการผลิตภัณฑ์นมในทวีปเอเชียนัrน!เพิR มขึrนถึง!v!เท่าตัว!ตัrงแต่ปี!xyíw!เป็นต้นมา!
จากการนําเข้าผลิตภัณฑ์นมจากทวีปอืR น!และการนําเข้าจากประเทศใกล้เคียงในปี!vwwñ!นัrนมีมูลค่า
ถึง!xîww!ล้านดอลลาร์สหรัฐ!กว่า!íw%!ของผลิตภัณฑ์นมในเอเชีย!ล้วนถูกผลิตโดยกลุ่มธุรกิจรายย่อย!
เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม!กว่า!xw!ล้านคน!และกลุ่มแรงงานต่างๆ!ทัrงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทีR ไม่ได้ทํา
ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมนมโดยตรง!ซึR งประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ทางรัฐบาลจะเป็นผู้ทีR คอยผลักดัน!
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และช่วยเหลือในด้านการลงทุนและประกอบกิจการให้แก่กลุ่มธุรกิจรายย่อยเหล่านีrให้สามารถเติบโต!
และสามารถผลิตนมตามความต้องการได้!เช่นประเทศจีน!และประเทศไทย!อย่างไรก็ตามในกรณี
ประเทศจีนนัrน!การส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐช่วยส่งเสริมการเติบโต!แต่วิธีนีrก็ไม่ค่อยช่วยเพิR มความ
ได้เปรียบให้กับธุรกิจรายย่อยมากนักทางรัฐบาลจีนจึงได้ระบุถึงมาตรการทีR จะช่วยแก้ไขปัญหานีrใน
งาน !International!Dairy!Federation!/!World!Dairy!Summit!ทีR เมื อ ง เซี ย งไฮ้ !ใน ปี !vwwï !ไว้ ว่ า!
“ประเทศจีน!มีแผนรณรงค์ให้เด็กในประเทศจีนทุกคนควรจะได้ดืR มนมทีR ผลิตขึrนในเอเชียอย่างน้อยวัน
ละแก้ว”!
!

!
3.1.2.4!รูปแบบและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมนมในประเทศที= น่าสนใจ!

ก)!!ประเทศนิวซีแลนด์!(Fonterra)!!

! Fonterra!เกิดขึrนในปี!ค.ศ.!2001เป็นการควบรวมกิจการของสหกรณ์!NZ!Diary!Group!กับ!
สหกรณ์ !Kiwi!co!operative!Dairies!ภายใต้การบริหารของ!NZ!Diary!Board!แรกเริR มทําหน้าทีR
การตลาดและส่งออกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ทุกราย!ต่อมา!Fonterra!ทําหน้าทีR ด้านกฎหมาย!บัญชี!การ
ขนส่งนมดิบ!โรงงานการผลิต!การวิจัยพัฒนา!การตลาด!logistics!และส่งออกทัR วโลกให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ทุกราย!โดยมี!แนวคิดเรืR อง!การสร้างคุณค่าเพิR มของ!Fonterra!ในช่วงก่อตัrง!ดังนีr!ปี!1989:!!กล
ยุทธ์ของเราคือ!การเพิR มผลิตภัณฑ์ทีR มีมูลค่าสูงจาก30-40%!เป็น!100%!เร็วทีR สุดเท่าทีR เราจะทําได้!ปี!
1997:!ความท้าทายของเรา!มิใช่การนําผลิตภัณฑ์ง่ายๆ!ทัR วไป!ไปนําเสนอให้ครัวเรือนใช้!แต่คือ!การนํา
ผลิตภัณฑ์ทีR มีคุณค่าสูง!สร้างความต้องการให้ครัวเรือนเพืR อเป็นผู้นําตลาดในผลิตภัณฑ์นัrน!ปี!2003:!
เรามีความจําเป็นอย่างยิR งยวดในการนําความรู้ทีR เป็นทีR สุดของเราในการพัฒนานวัตกรรมสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ทีR มีความพิเศษ!ด้วยส่วนผสมทีR มีความซับซ้อนและทรงคุณค่าแก่ผู้บริโภคของเรา!สําหรับ
ยุทธศาสตร์ของ!Fonterra!ได้แก่!1)!ให้นิยามใหม่กับรูปแบบการจัดหา/การบริการผลิตภัณฑ์นม!!Milk!
supply!model!โดยเน้นเรืR องความรับผิดชอบต่อสิR งแวดล้อม!สวัสดิการทีR ดีของเกษตรกรและสุขภาพทีR ดี
ของโคนม!2)!ลงทุนในทางเลือกหลากหลายทีR ได้ผลตอบแทนทีR มีความผันผวนน้อยกว่า!3)!มุ่งมัR นต่อ
ยุทธศาสตร์และการเป็นผู้นําการตลาด!4)มุ่งมัR นในการสร้างแบรนด์ระดับโลก!5!brand!names!5)
ลงทุนในศูนย์กลางทีR หลากหลายกระจายทัR วโลก!6)ปรับเปลีR ยนองค์กรเพืR อสนับสนุนยุทธศาสตร์!7)
อาหารปลอดภัยและคุณภาพดี!!ด้านการสร้างความมัR นคงและความยัR งยืนแก่เกษตรกรโคนม!
ดําเนินการโดย!1)!จ่ายเงินปันผลให้มากทีR สุดด้วยการมุ่งมัR นต่อผลกําไรสูงสุดทีR จะเป็นได้!โดยสร้าง
ความเข้มแข็งด้วยการสร้างนวัตกรรม!จากยุทธศาสตร์ของ!Fonterra!ทําให้!Fonterra!มีผลิตภัณฑ์ทีR
ตรงกับความต้องการ!มีการเจริญเติบโตไปยังแหล่งทีR ดีทีR สุดของอุปทานและส่งออกไปทัR วโลก!ช่วยให้

6.!เมืR อเปรียบเทียบการเพิR มขึrนของอัตราการผลิตและอัตราการบริโภคทัrงในภาพรวมและในประเทศไทย!

พบว่าการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมยังมีน้อยกว่าความต้องการบริโภค!โดยทีR ปัจจุบันการรณรงค์ให้

ประชากรโลกดืR มนมยังไม่ถึงปริมาณทีR เหมาะสม!แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศ!

ยังคงสามารถขยายตัวด้านอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมเพืR อรองรับกําลังบริโภคทีR สูงขึrนได้!โดยควร

ดําเนินการควบคู่กับการรณรงค์ให้คนไทยดืR มนมสดแท้ให้มากขึrน!ซึR งจะส่งผลให้ลดการนําเข้านมผงจาก

ต่างประเทศลงอีกทางหนึR งด้วย 
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เกิดการพัฒนาแบรนด์ต่อผู้บริโภคและโอกาสทางธุรกิจด้านอาหารทีR มีอัตรากําไรสูงขึrน!ซึR งเป็น
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเกษตรกรนิวซีแลนด์ผ่านการจ่ายเงินปันผล!2)!Fonterra!ให้ราคานมสูงทีR สุด
เท่าทีR จะสูงได้แก่เกษตรกร!จากยุทธศาสตร์ของ!Fonterra!ทําให้!Fonterra!ทีR มีนวัตกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทีR มี!high!value!ทําให้เกษตรกรผู้ถือหุ้นได้รับราคานมดิบทีR มีราคาสูงขึrน!3)!ปรับโครงสร้างให้
เกษตรกรเป็นนักลงทุนโดยการให้เกษตรกรมาเป็นผู้ถือหุ้น!
ข)!ประเทศอินเดีย!(Amul!model)!!

! แนวคิด!Amul!model!คือ!การจัดตัrงการเชืR อมโยงโดยตรงระหว่างผู้ผลิตนมกับผู้บริโภคด้วย
การกําจัดพ่อค้าคนกลาง!!
! แบบจําลอง!Amul!ช่วยให้อินเดียเป็นผู้ผลิตนมทีR ใหญ่ทีR สุดในโลก!ผู้ผลิตนมมากกว่า!xê!ล้าน
คนเทนมลงในสมาคมสหกรณ์โคนม!x,îî,êww!แห่งทัR วประเทศ!นมของพวกเขาได้รับการประมวลผลใน!
xíî!สหกรณ์สหกรณ์ตําบลและวางจําหน่ายโดย!vv!สหภาพการค้าของรัฐเพืR อให้มัR นใจว่าชีวิตจะดีขึrน
เป็นเวลานับล้าน!ๆ!ปี!ด้วยรูปแบบดังแสดงในรูปทีR !3.10!และ!3.11!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ภาพทีR !3.15!แสดงภาพของผู้ผลิตนํrานมดิบรายย่อยตามครัวเรือนต่างๆส่งนํrานมดิบทีR เหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนเข้าสู่กระบวนการจนถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง!
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!

ภาพทีR !3.16!เป็นภาพแสดงกระบวนการของ!Gujarat!Cooperative!Milk!Marketing!Federation!Ltd.!
!
โดย!Gujarat!Cooperative!Milk!Marketing!Federation!Ltd.!(GCMMF)!ได้นําแนวคิดนีrมาใช้ในการ
ดําเนินการ!โดยมีสมาชิกเป็น!18!District!Cooperative!Milk!Producers'!Unions!มีผู้ผลิตนํrานมดิบ
รายย่อยมากถึง!3.6!ล้านราย!
!

ค)!ประเทศเนเธอร์แลนด์!(Friesland!Campina)!

! Royal!Friesland!Campina!N.V.!เป็นสหกรณ์โคนมของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึR งตัrงอยู่ในเมือง
Amersfoort!ประเทศเนเธอร์แลนด์!เป็นผลมาจากการรวมกิจการระหว่าง!Friesland!Foods!(ซึR งมี
รากฐานมาจากการควบรวมสหกรณ์จํานวน!4!แห่ง)!และ!Campina!(ซึR งมีรากฐานมาจากการควบรวม
สหกรณ์จํานวน!2!แห่ง)!ในวันทีR !èx!ธันวาคม!vêêx!!
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ!Friesland!Campina!2020!คือ!การเติบโตอย่างยัR งยืนและการ
สร้างสรรค์คุณค่า!โดยมียุทธศาสตร์ด้านการสร้างสรรค์อาหารทีR ดี!เพืR อคืนคุณภาพชีวิตทีR ดีแก่เกษตรกร!
ยกระดับ!milk!chain!สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และการธํารงเกษตรกรดัrงเดิมให้เกิดความยัR งยืนด้วยการ
สร้างความมัR นคงทางการเงิน!Friesland!Campina!มุ่งสร้างผลกําไรเพืR อสะท้อนกลับเป็นราคานํrานม
ดิบทีR สูงขึrน!เร่งสร้างคุณภาพแก่การผลิตนํrานมดิบของเกษตรกรด้วย!Farmer2Farmer!programme!
ปัจจุบัน!Friesland!Campina!เป็น!บริษัท!โคนมทีR ใหญ่ทีR สุดในโลกและเป็นหนึR งใน!ê!บริษัท!นมราย
ใหญ่ทีR สุดของโลกโดยมีรายได้ประจําปีอยู่ทีR !xx!พันล้านยูโร!!FrieslandCampina!มีสํานักงานสาขาใน!
èè!ประเทศและมีพนักงานทัrงสิrน!vx,yvñ!คน!แบรนด์หลักของ!บริษัท!ได้แก่!Friesche!Vlag!(หรือ!
Frisian!Flag!ใน อิ น โด นี เซี ย ),!Chocomel,!Fristi,!Dutch!Lady,!Appelsientje,!Milner,!Campina,!
Landliebe,!Optimel,!Mona!และ"Mix'it"!ผลิตภัณฑ์ของ!FrieslandCampina!หาทางไปยังประเทศ
ต่างๆมากกว่า!xww!ประเทศ!ครอบคลุมผลิตภัณฑ์นม!ต่อผู้บริโภครายย่อย!ผลิตภัณฑ์ทีR มุ่งเน้นความ
เฉพาะกลุ่ม!เช่น!ทารก!ผู้สูงวัย!ส่วนผสมสําหรับการจําหน่ายผู้บริโภค!และผลิตภัณฑ์ทีR รองรับ
ภาคอุตสาหกรรมและการค้าปลีก!
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!
ง)!!ประเทศจีน!

มีรูปแบบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบรวม!ทีR ผลักดันให้เกิดการขยายการลงทุนฟาร์มโคนม!
ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศทีR มีประชากรเป็น!x!ใน!ê!ของโลก!แต่มีการผลิตนมเพียง!î.î%!ของ
ปริมาณนมโลกทัrงหมด!ในช่วงระหว่างปี!vwww!-!vwwï!กําลังการผลิตนม!และผลิตภัณฑ์จากนมแปรรูป
ของจีน!เพิR มขึrนถึง!î!เท่าตัว!เป็น!èè.ï!ล้านตัน!และในช่วงระเวลา!vw!ปีทีR ผ่านมา!การบริโภคนมต่อคน
เติบโตเพิR มขึrน!จาก!v!กิโลกรัม!เป็น!vw!กิโลกรัมต่อคนต่อปี!โดยปริมาณการบริโภคของกลุ่มคนเมืองสูง
กว่ากลุ่มคนชนบท!ê-í!เท่าตัว!ซึR งแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างรายได้ของคนเมืองและคนชนบททีR
ค่อนข้างกว้างมากขึrน!ในขณะทีR การผลิตนมโลกมีการเติบโตเพิR มขึrน!เพียงแค่!x.v%!ต่อปีในช่วงปี!
xyyx-!vwwî!ตลาดผลิตภัณฑ์นมแปรรูปของจีนก็มีการเติบโตอย่างมาก!คือเติบโตขึrนสูงถึง!xï%!ต่อ
ปี!อย่างไรก็ตาม!ช่องว่างระหว่างปริมาณการผลิต!กับปริมาณการบริโภคถือว่ามีสูงนัrน!ถูกแทนทีR ด้วย
การนําเข้าจากต่างประเทศซึR งมีปริมาณทัrงหมด!v.î!ล้านตันในปี!vwwñ!(คิดเป็น!ñ%!ของการบริโภคนม
ทัrงหมด)!
! พืrนทีR ทีR มีการเติบโตในการผลิตนมสูงนัrนอยู่ทางมณฑลทางเหนือของประเทศจีน!คือเมืองเหอ
เป่ย!เห่อหลงเจียง!และพืrนทีR มองโกเลีย!ซึR งในปี!vwwï!พืrนทีR บริเวณนีrมีกําลังการผลิตนมคิดเป็น!êv%!
ของการผลิตนมทัrงประเทศ!จากเดิมทีR มีกําลังการผลิตนมเพียง!xí%!ในปี!xyíê!จากรายงานจะพบว่า
เกษตรกรในพืrนทีR แถบนีr!จะมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นมแปรรูป!มากกว่าการปลูกพืชผักขาย!ซึR ง
อัตราส่วนรายได้ของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมรายย่อย!อาจจะสูงกว่า!v!ถึง!è!เท่า!มากกว่าเกษตรกรทีR
ปลูกมะเขือเทศ!
!!!!!!!!บริษัทผลิตนม!v!บริษัท!ทีR ตัrงอยู่พืrนทีR ชัrนในทีR เป็นเขตปกครองตนเอง!ของมองโกเลีย!คือ!Yili!และ!
Mengnui!เป็น!v!บริษัทผลิตนมทีR ใหญ่ทีR สุดในประเทศจีน!ทัrงสองบริษัทนีr!มีรายได้ในธุรกิจ!เริR มต้นจาก
เพียงไม่กีR ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี!ในช่วงปี!xyyw!เพิR มมาเป็น!x!พันล้านดอลลาร์สหรัฐ!ในปี!vwwñ!
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนสูงในประเทศจีนหลังปี!xyyx!เป็นต้นมา!โดยมีการคาดการณ์ว่า!ในปี!vwwè!
ผลผลิตนมจะมีมากเกินความต้องการประมาณ!èw%!แนวโน้มนีrส่งผลให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูง!ทํา
ให้ราคานมหน้าฟาร์มนัrน!ถูกกดให้อยู่ในระดับตํR า!กําลังการผลิตทีR เหลือนีr!จึงถูกปรับไปใช้สําหรับการ
เพิR มปริมาณการผลิตให้เหมาะกับระดับการบริโภคทีR เพิR มขึrนในประเทศแทน!แต่ราคานมหน้าฟาร์มก็ยัง
ไม่มีการเปลีR ยนแปลง!ทางการของจีนจึงได้มีการจัดตัrงองค์กรทีR เป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกร!ทีR
เรียกว่า!“Dairy!Park”!หรือ!ฟาร์มโคนมรวมขึrนมา!ซึR งจะเป็นฟาร์มเปิด!สําหรับให้ผู้ประกอบการฟาร์ม
โคนมรายย่อยต่างๆ!เข้ามาใช้พืrนทีR ส่วนกลางเลีrยงวัวและเก็บรักษานมทีR ตัวเองผลิตไว้!โดยทางการจีน!
หน่วยงานท้องถิR น!สนับสนุนค่าใช้จ่าย!หรือกลุ่มของผู้ประกอบการฟาร์มโคนมรายย่อยรวมตัวกันเป็น
กลุ่มช่วยกันเฉลีR ยค่าใช้จ่ายๆ!ต่างทีR เกิดขึrนในฟาร์มรวมนีr!ซึR งโดยเฉลีR ยแล้วฟาร์มโคนม!รวมนีrจะมีวัวทีR
เลีrยงไว้โดยเฉลีR ย!èww!-!xwww!ตัว!
!
!
!
!
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!
3.1.3! ปัจจัยด้านสังคม!วัฒนธรรม!วิถีชีวิตความเป็นอยู่!!(Social!)!

3.1.3.1!!ปัจจัยด้านสังคม!(Social)!

จากการพยากรณ์ จํานวนประชากรของโลก!ปี!ค.ศ.2025!-!2050!(Population!Pyramid,!

ม.ป.ป)!พบว่า!!ในปี!ค.ศ.2025!น่าจะมีจํานวนประชากรเพิR มขึrน!!จํานวน!!8,141,661,007!!คน!!และใน

ปี!ค.ศ.2050!!จํานวนประชากรโลกจะเพิR มขึrนเป็น!9,725,147,993!คน!!

ภาพทีR !!3.17!!!ประมาณการประชากรโลกระหว่าง!ค.ศ.2025!และ!2050!

ทีR มา:!PopulationPyramid!(ม.ป.ป.)!
!

7.รูปแบบทางธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมของประเทศต่างๆนัrน!มักมีจุดกําเนิดมาจากการร่วมกลุ่มกันของ

เกษตรกรหรือในรูปของสหกรณ์!และพัฒนาการในส่วนหน่วยธุรกิจขึrนมาเพืR อรองรับงานด้านการตลาด!ด้าน

กฎหมาย!ด้านการขนส่งกระจายสินค้า!มีการควบรวมกิจการเพืR อเสริมพลัง!โดยภายหลังจากการตัrงหน่วย

ธุรกิจแล้วมีเป้าหมายทีR ตรงกันคือ!การสร้างความยัR งยืนให้แก่เกษตรกรโคนม!โดยการบริหารจัดการในส่วน

การผลิตเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ทีR มีคุณค่าแก่ผู้บริโภค!ด้านการสร้างความมัR นคงด้านการเงินแก่เกษตรกร!

มักเป็นในรูปแบบของการกําหนดราคานํrานมดิบทีR สูง!และการให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการเลีrยงโคนม!

อย่างมีประสิทธิภาพ!!
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ภาพทีR !!3.18!!!ประมาณการประชากรของประเทศไทยระหว่าง!ค.ศ.2025!!

ทีR มา:!PopulationPyramid!(ม.ป.ป.)!
!

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า!!ในปี!ค.ศ.2025!!ประชากรไทยมีจํานวนทัrงสิrน!ïí,636,617!คน!

โดยอยู่ในวัยแรงงานซึR งมีอายุระหว่าง!xê-ê9!ปี!คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ!!61.9!!โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่

ในช่วงระหว่าง!îw-îy!!ปี!!คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ!x5.4!!ของจํานวนประชากรทัrงหมด!!โดยสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ!(2561)!รายงานว่าในช่วงไตรมาสทีR !x!ของปี!พ.ศ.

vêïx!มีกําลังแรงงานทัrงสิrน!èí.x!ล้านคน!ในส่วนของข้อมูลจากแผนภาพข้างต้นมีผู้สูงอายุ!(อายุ!ïw!ปี

ขึrนไป)!คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ!20.5!!โดยมีวัยเด็กทีR ยังไม่ได้เข้าถึงวัยแรงงานมีสัดส่วนจํานวนทีR ไม่มาก

นักหากเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุ!หากพิจารณาจากตัวเลขดังกล่าวจึงเป็นโอกาสทีR องค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทยจะสามารถทีR จะคิดค้นผลิตภัณฑ์เพืR อให้เข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมาย

โดยเฉพาะผู้สูงอายุทีR มีแนวโน้มเพิR มขึrนเรืR อยๆ!!ซึR งเรืR องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นแนวโน้มโลกทีR ไม่

สามารถหลีกเลีR ยงได้!(Mega!trends)!ซึR งจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยผ่านช่องทางการผลิตของธุรกิจ!การ

ทํางานแรงงาน!การซืrอของของผู้บริโภค!รวมถึงบทบาทภาครัฐ!(จิรัฐ!เจนพึR งพรม!พัชรพร!ลีพิพัฒน์

ไพบูลย์!และรุจา!อดิศรกาญจน์,!vêïw)!นอกจากนีrอีก!xw!ปีข้างหน้าคน!Generation!Y!จะมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภค!มีความใส่ใจในสุขภาพมากขึrน!ทําให้มีความต้องการซืrอสินค้าและบริการทีR เน้น

ในเรืR องของสุขภาพ!การไม่นิยมทีR จะมีบุตรทําให้สินค้าทีR เกีR ยวกับเด็กอาจมีความต้องการทีR ลดลง!สินค้า

ทีR ซืrอทัR วไปจะเน้นไปทีR ความมีเอกลักษณ์เฉพาะ!(Limited!edition)!มีผลต่อธุรกิจสร้างสรรค์และสินค้าทีR

มีมูลค่าสูง!(High!Value-added!Product)!มีแนวโน้มทีR มีความต้องการมากขึrน!จิรัฐ!เจนพึR งพรม,!พัชร

พร!ลีพิพัฒน์ไพบูลย์!!และรุจา!อดิศรกาญจน์,!vêïw)!
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!

3.1.3.2!พฤติกรรมการซืyอสินค้าและบริการทางออนไลน์!

ด้วยกระแสการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ!(E-commerce)!ส่งผลให้ในปีนีrการซืrอสินค้า/

บริการทางออนไลน์ติด!1!ใน!5!ของกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต!ขยับขึrนมาจากอันดับทีR !8!เมืR อปีทีR แล้ว!

ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของภาครัฐทีR จะเร่งส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซทัrงระบบ

นิเวศ!(Ecosystem)!ด้วยการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักของแผนชาติ!อันจะส่งผลให้เกิดการขยายตัว

ของระบบเศรษฐกิจไทย!!

ในปี!พ.ศ.2560!!มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยเข้าเยีR ยมชมเว็บไซต์/แอปพลิเคชันทีR ขายสินค้า/บริการ

ทางออนไลน์!ในรอบ!3!เดือนทีR ผ่านมา!คิดเป็นร้อยละ!82.3!และไม่ได้เข้าเว็บไซต์/แอปพลิเคชันทีR ขาย

สินค้า/บริการทางออนไลน์!คิดเป็นร้อยละ!17.7!!(สํานักยุทธศาสตร์!!สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์!(องค์การมหาชน),!2560:!80)!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ภาพทีR !!3.19!!ร้อยละของผู้ทีR เคยเข้าเยีR ยมชมเว็บไซต์/แอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ในรอบ!3!เดือนทีR

ผ่านมา!เปรียบเทียบตามปัจจัยทีR มีอิทธิพลต่อการเข้าเยีR ยมชม!

ทีR มา:!!สํานักยุทธศาสตร์!!สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์!(องค์การมหาชน)!!(2560:!80)!

!

จากผลการสํารวจ!ดังรูปทีR !!3.15!!พบว่า!!ผู้ทีR เคยเข้าเยีR ยมชมเว็บไซต์/แอปพลิเคชันขายสินค้า

ทางออนไลน์!ในรอบ!3!เดือนทีR ผ่านมา!โดยส่วนใหญ่!ร้อยละ!55.9!ตอบว่า!ปัจจัยทีR ทําให้เข้าไปดู

เว็บไซต์/แอปพลิเคชันขายสินค้า!จะมาจากการเห็นโฆษณาจากเว็บไซต์/สืR อสังคมออนไลน์ต่าง!ๆ!แล้ว

เกิดความสนใจในตัวสินค้า!จนตามไปดูในเว็บไซต์ของร้านค้าทีR ขายสินค้านัrน!!รองลงมาเป็น!การเข้าไป

อ่านรีวิว/ความคิดเห็นจากผู้ทีR เคยใช้สินค้านัrน!เพืR อให้เกิดความมัR นใจก่อนทีR จะเข้าไปเยีR ยมชมเว็บไซต์/

แอปพลิเคชันของสินค้านัrนด้วยตนเอง!โดยมีผู้ตอบข้อนีr!ร้อยละ!54.9!ทัrงนีr ผู้ทีR เข้าไปอ่านรีวิว/ความ

คิดเห็นจากผู้ทีR เคยใช้สินค้า!อาจจะได้รับความเสีR ยงจากการถูกหลอก/ได้รับข้อมูลเท็จจากการอ่านรีวิว
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ดังกล่าวก็เป็นได้ดังนัrนผู้ทีR อ่านรีวิวทัrงหลาย!ควรมีการตรวจสอบ/หาข้อมูลเพิR มเติมก่อนทีR จะเชืR อข้อมูลทีR

ได้รับมานัrน!!ส่วนปัจจัยในอันดับถัดไป!มาจากการรับแจกโค้ดส่วนลด!หรือมีของแถม!เป็นการดึงดูดให้

มีลูกค้ารายใหม่แวะเข้าไปเยีR ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้าทีR ขายสินค้านัrน!โดยมีผู้เลือกตอบข้อนีr!ร้อยละ!

47.5!(สํานักยุทธศาสตร์!!สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์!(องค์การมหาชน),!2560:!81)!

!
ภาพทีR !!3.20!!ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต!จําแนกตามความถีR ในการซืrอสินค้า/บริการทางออนไลน์!!

!!!!!!!ในรอบ!è!เดือนทีR ผ่านมา!

ทีR มา:!!สํานักยุทธศาสตร์!!สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์!(องค์การมหาชน)!!(2560:!81)!

!

จากผลการสํารวจพบว่า!มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทีR ไม่ซืrอสินค้า/บริการทางออนไลน์ในรอบ!3!เดือนทีR

ผ่านมา!(ร้อยละ!40.7)!และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทีR ซืrอสินค้า/บริการทางออนไลน์!ในรอบ!3!เดือนทีR ผ่านมา!

(ร้อยละ!59.3)!!โดยแบ่งได้เป็นผู้ทีR ซืrอเดือนละครัrง!(ร้อยละ!38.4)!ผู้ทีR ซืrอ!2!-!5!ครัrงต่อเดือน!(ร้อยละ

17.7)!และผู้ทีR ซืrอมากกว่า!5!ครัrงต่อเดือน!(ร้อยละ!3.2)!!

3.1.4!ปัจจัยเกี= ยวกับเทคโนโลยีของประเทศ!(Technology)!!
!

9.!สังคมผู้สูงอายุ!เป็นกลุ่มคนทีR มีความต้องการด้านการดูแลรักษาสุขภาพมากขึrน!ดังนัrนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ทีR มีคุณค่าเฉพาะกลุ่ม!อาทิเช่น!นม!Lactose!free!นม!high!calcium!และผลิตภัณฑ์ด้าน!

pharmaceutical!nutrition!น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ๆ!สําหรับกลุ่มผู้สูงวัยซึR งนับวันยิR งจะมีสัดส่วนสูงมากขึrน!
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การเปลีR ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม!เป็น!1!ใน!Mega!Trends!ทีR มีความสําคัญต่อ

เศรษฐกิจไทยซึR งเป็นผลมาจากการเปลีR ยนแปลงภายนอกประเทศ!!โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่!ๆ!

เกิ ด ขึr น จํ านวนมาก !เช่น !!Internet!of!Things,!Robots!Artificial!Intelligence!(AI),!Blockchain,!

Virtual!reality,!3D!Printing!และ!Electric!vehicle!ซึR งเข้ามามีบทบาทในโลกมากขึrน!!ในด้านผู้ใช้งาน

ด้านเทคโนโลยีขัrนพืrนฐานอย่างอินเตอร์เนตพบว่า!!ในปี!พ.ศ.2560!คนไทยมีอัตราการใช้อินเตอร์เน็ต

เฉลีR ยอยู่ทีR !6!ชัR วโมงต่อวัน!!ดังภาพทีR !!3.12!

!
ภาพทีR !!3.21!!จํานวนชัR วโมงการใช้อินเตอร์เน็ตโดยเฉลีR ยต่อวัน!!รายเจนเนอเรชัRน!!จําแนกตามวัน

ทํางาน/วันเรียนหนังสือ!และวันหยุด!

ทีR มา:!!สํานักยุทธศาสตร์!!สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์!(องค์การมหาชน)!!(2560)!

!

กิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตมีการเปลีR ยนแปลงอันดับ!โดยการใช้โซเชียลมีเดีย!ไม่ว่าจะ

เป็น!Line,!Facebook,!Instagram,!YouTube!เป็นต้น!!เพืR อทํากิจกรรมต่าง!ๆ!เช่น!พูดคุย!!ดูหนัง

ออนไลน์!!ดูถ่ายทอดสด!และคุยโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน!ยังคงเป็นกิจกรรมยอดฺฮิตของผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตในปีนีr!มีร้อยละ!íï.y!!ซึR งใกล้เคียงกับการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต!(ร้อยละ!íï.ê)!

รองลงมา!เป็นการรับ-ส่งอีเมลล์!(ร้อยละ!ñw.ê)!!การดูทีวี/ฟังเพลงทางออนไลน์!(ร้อยละ!ïw.ñ)!และการ

ซืrอสินค้า/บริการทางออนไลน์!(ร้อยละ!êw.í)!ตามลําดับ!!!
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!
ภาพทีR !!3.22!!ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบตามกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต!

ทีR มา:!!สํานักยุทธศาสตร์!!สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์!(องค์การมหาชน)!!(2560)!
!
!
!
!
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! ก)!เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมการผลิตนํrานมดิบ!
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบการผลิต!!การดําเนินธุรกิจ!และการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนเปลีR ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว!!ด้วยรูปแบบการสืR อสารทีR เชืR อมโยงการติดต่ออย่างไร้
พรมแดน!ทําให้เกิดการทําธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ!บนโครงข่ายดิจิทัลเพิR มขึrน!!มีการพัฒนารูปแบบ
อุตสาหกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ!ทีR ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้กระบวนการ
ผลิตสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิR งขึrน!!ในภาคการเกษตรของไทยเองเริR มมีการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสู่ชุมชนเกษตรกรเพืR อช่วยในการจัดทําทะเบียนเกษตรกรรายแปลง!การทํา
ระบบจัดการและแลกเปลีR ยนความรู้ทางการเกษตร!การบริหารจัดการพืrนทีR เพาะปลูกและฟาร์ม!การ
วางแผนการผลิต!การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีR ได้มาตรฐาน!การทําการตลาด!และการตรวจสอบย้อนกลับ
ของผลิตภัณฑ์เกษตร!(Food!Traceability)!ช่วยเกษตรกรในการพัฒนาสู่!Smart!Farm!!อีกทัrงมีการนํา
เทคโนโลยีชีวภาพการมาช่วยสร้างมูลค่าเพิR มให้แก่ผลผลิต!อาทิ!การคัดเลือกพันธุกรรม!ของโคนมทีR
ผลิตนํrานมดิบทีR มีคุณภาพสูง!การเลือกเพศของลูกโค!การพัฒนาด้านอาหารเพืR อการกระตุ้นการผลิต
นํrานม!การพัฒนาด้านการจัดการฟาร์ม!สุขอนามัยของสัตว์!ทีR ทําให้โคมีศักยภาพในการผลิตนํrานม
คุณภาพสูง!การดูแลด้านวัคซีน!เป็นต้น!
!
! ข)!การสร้างสรรค์นวัตกรรม!และเทคโนโลยีด้านการผลิตในการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม!!
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมนมระดับโลก!เช่น!Fonterra!จะให้ความสําคัญอย่างยิR งยวดต่อการ
คิดค้นพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตเพืR อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทีR มีมูลค่าสูงและการคงความเป็นผู้นํา
ด้านการตลาดได้อย่างต่อเนืR อง!อาทิเช่น!การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในชีสทีR มีการผสมช๊อกโก
แลต!ทีR สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มประเทศทีR ไม่นิยมรับประทานชีส!เช่น!จีน!เป็นต้น!
รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมเพืR อการส่งเสริมการกระจายสินค้า!รองรับการนําส่งสินค้าผลิตภัณฑ์นม
แบบต่างๆ!ไปยังจุดกระจายสินค้าทัR วโลกด้วย!อาทิ!การออกแบบถุงขนาดใหญ่เพืR อการขนส่งนมได้
อย่างมีคุณภาพสามารถกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆได้ทัR วถึง!เป็นต้น!และเทคโนโลยีด้าน
อุตสาหกรรมทีR รองรับการผลิตระดับใหญ่!เป็นต้น!
!
! ค)!เทคโนโลยีด้านดิจิทัล!
คาดกันว่าอย่างน้อยหกสิR งทีR ทําให้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาเปลีR ยนแปลงรูปโฉมของอุตสาหกรรมใน
อนาคตอันใกล้!ได้แก่!!x)!Internet!of!Thing!(IoT)!ซึR งหมายถึงระบบทีR ประสานระหว่างอุปกรณ์
เครือข่าย!คอมพิวเตอร์!เครืR องจักร!สิR งของ!สัตว์!หรือคน!ทีR ได้รับการกําหนดอัตลักษณ์ตัวตน!!(unique!
identifiers)!และคุณสมบัติในการถ่ายโอนข้อมูล!ผ่านเครือข่ายโดยไม่ต้องการ!ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
ต่อคน!คนต่อคอมพิวเตอร์!v)!การพิมพ์แบบ!è!มิติ!หลักการทํางาน!èD!Printer!นัrนจะใช้ในหลักการ
เดียวกันคือพิมพ์!vมิติแต่ชัrนในแนวระนาบกับพืrนโลก!XY!ก่อน!ส่วนทีR พิมพ์ก็คือภาพตัดขวาง-Cross!
Section!ของวัตถุนัrนๆเอง!พอพิมพ์เสร็จในสองมิติแล้วเครืR องจะเลืR อนฐานพิมพ์ไปพิมพ์ชัrนถัดไป!พิมพ์
ไปเรืR อยๆหลายร้อย!หลายพันชัrน!จนออกมาเป็นรูปร่าง!è!มิติ!การเลืR อนขึrนหรือลง(เลืR อนในแนวแกน!Z)
ของฐานพิมพ์!นีR เองทําให้เกิดมิติทีR !è!è)!Augmented!Reality/Virtual!Reality!โดย!Virtual!reality!หรือ!
VR!คือการจําลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง!โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น!เสียง!
สัมผัส!แม้กระทัrงกลิR น!โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพืR อเข้าไปสู่ภาพทีR จําลอง
ขึrนมาตัวอย่างเช่น!การจําลองสถานทีR !Google!street!view!Augmented!reality!หรือ!AR!คือ!การรวม!
สภาพแวดล้อมจริง!กับ!วัตถุเสมือน!เข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน!โดยวัตถุเสมือนทีR ว่านัrน!อาจจะเป็น!
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ภาพ,!วิดิโอ,!เสียง,!ข้อมูลต่างๆทีR ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์,!มือถือ,!เทปเล็ต,!หรืออุปกรณ์สวมใส่
ขนาดเล็กต่างๆ!และทําให้เราสามารถตอบสนองกับสิR งทีR จําลองนัrนได้!
! ตัวอย่างของการใช้งาน!AR!ก็คือ!เกม!Pokemon!Go!ถือเป็นปรากฏการณ์ครัrงสําคัญของ
นักเล่นเกมทัR วโลก!î)!หุ่นยนต์อุตสาหกรรม!เป็นเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ!(Automation!Technology)!
เข้ามาใช้งานแทนกําลังคนเพืR อให้!คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทีR ได้มีความสมํR าเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน!
ลดความอันตรายอันอาจเกิดขึrนกับแรงงาน!และมีความยืดหยุ่นในการทํางานด้วยการเปลีR ยนแปลง
โปรแกรมสําหรับการกําหนดให้มีการทํางานทีR ต่างจากเดิมได้!ê)!เทคโนโลยี!Block!Chain!คือ
เทคโนโลยีซอฟต์เป็นเทคโนโลยีซอฟแวร์แบบเพียร์ทูเพียร์!(!เชืR อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรง!ระหว่าง
เครืR องคอมพิวเตอร์!ไม่มีคนกลาง!)!ทีR ปกป้องข้อมูลโดยทีR ไม่อนุญาตให้ใครปลอมหรือเปลีR ยนได้!Block!
Chainใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหลายพันเครืR องบนอินเตอร์เน็ต!โดยทุกๆรายการจะถูกคัดลอกและ
ตรวจสอบเทียบกัน!ระหว่างคอมพิวเตอร์ทุกเครืR อง!ในระบบสมุดบัญชีทีR เรียกว่า!เลดเจอร์!ซึR งทําให้มี
ความปลอดภัย!Block!Chain!เปลีR ยนวิถีในการทําธุรกิจ!เปลีR ยนวิถีการใช้ชีวิตในการแลกเปลีR ยนค่า!
Value!Exchange!เช่นโฉนดทีR ดิน!บัตรประชาชน!ก็สามารถใช้เทคโนโลยี!Block!Chain!ได้!และช่วยลด
กระดาษ!มีความปลอดภัยและและน่าเชืR อถือสูงเพราะบันทึกตลอดตัrงแต่ต้นทุกครัrงทีR โอนย้ายเปลีR ยน
เจ้าของ!ï)!องค์ความรู้/ปัญญาประดิษฐ์!(Artificial!Intelligence)!หรือ!เอไอ!(AI)!หมายถึงความฉลาด
เทียมทีR สร้างขึrนให้กับสิR งทีR ไม่มีชีวิต!ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึR งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์!และ
วิศวกรรมเป็นหลัก!AI!เข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมากในหลายๆ!ธุรกิจและอุตสาหกรรม!และมี
แนวโน้มว่าปัญญาประดิษฐ์จะก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญในการทํางานและการใช้ชีวิตในโลกยุค
ดิจิทัลอย่างมาก!อันทีR จริงแล้วเทคโนโลยี!AI!นัrนเป็นแนวคิดทีR มีมานานมาก!และมีการพัฒนาต่อเนืR อง
มาหลายสิบปี!โดยเป็นส่วนหนึR งของการพัฒนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์!เป็นความชาญฉลาดทีR สร้าง
ขึrนให้กับสิR งทีR ไม่มีชีวิต!และมีคุณลักษณะทางด้านสติปัญญาและความฉลาดคล้ายคลึงกับมนุษย์!
จุดเด่นทีR มีคือ!ความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง!คิด!วิเคราะห์!และแยกแยะข้อมูลทีR ซับซ้อนได้!
รวมไปถึงการวางแผนกลยุทธ์!เช่นเดียวกับปัจจุบัน!หลายๆ!อุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยี!AI!เข้ามา
ช่วยทํางาน!อาทิ!โลจิสติกส์!การแพทย์!การบริการ!ธนาคาร!อีคอมเมิร์ซ!ได้!
!
!

!

10.!เทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นส่วนต้นนํrา!คือการผลิตนํrานมดิบจากฟาร์มของเกษตรกร!

กลางนํrา!ด้านอุตสาหกรรมการผลิต!ปลายนํrา!ได้แก่!การตลาด!การขนส่ง!การดูแลลูกค้า!ผู้บริโภค!รวมไปถึง

การบริหารจัดการองค์กรให้สามารถก้าวรุดหน้าและมีความพร้อมต่อการเปลีR ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆทีR

ท้าทาย!เป็นสิR งทีR องค์กรจะต้องคํานึงถึงและนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพืR อเพิR มขีดความสามารถในการ

แข่งขันและการยังคงความสามารถในการเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศสืบไปให้ได้

อย่างมัR นคงและยัRงยืน!
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3.1.5!ปัจจัยด้านสิ= งแวดล้อม!(Environment)!

การเปลีR ยนแปลงภูมิอากาศระดับโลกและระดับภูมิภาคจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางพืชผล!

ปศุสัตว์!และการประมงเป็นอย่างมาก!!โดยในปี!ค.ศ.2050!!อุณหภูมิของโลกจะเพิR มสูงขึrนจาก!2!เป็น!

4.5!๐C!ดังภาพทีR !3.23!–!3.25!!ซึR งเป็นการคาดการณ์การเปลีR ยนแปลงทางกายภาพทีR จะเกิดขึrนกับ

อุณหภูมิเฉลีR ยของโลก!ปริมาณนํrาฝนเฉลีR ย!และระดับนํrาทะเลเฉลีR ย!ผลกระทบจะเกิดขึrนทัR วทุกภูมิภาค

ของโลก!แต่ระดับและความรุนแรงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค!ระดับความเสีR ยงและความ

เปราะบางก็จะแตกต่างกันไปด้วย!(เครือข่ายจับตาโลกร้อน!(Climate!Watch!Thailand).!2560:!4)!

!
ภาพทีR !!3.23!!การเปลีR ยนแปลงต่ออุณหภูมิเฉลีR ยของโลกตามแต่ละภูมิภาค!ในระดับอุณหภูมิสูงขึrน!

2°C!และ!î.ê°C!(เปรียบเทียบระหว่างช่วงพ.ศ.!vêví-vêîí!และ!vïvî-vïèî)!

!
ภาพทีR !!3.24!!การเปลีR ยนแปลงต่อระดับปริมาณฝนเฉลีR ยของโลกตามแต่ละภูมิภาค!ในระดับอุณหภูมิ!

สูงขึrน!2°C!และ!î.ê°C!(เปรียบเทียบระหว่างช่วงพ.ศ.!vêví-vêîí!และ!vïvî-vïèî)!
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!
ภาพทีR !!3.25!!การเปลีR ยนแปลงต่อระดับนํrาทะเลเฉลีR ยของโลกตามแต่ละภูมิภาค!ในระดับอุณหภูมิ

สูงขึrน!2°C!และ!î.ê°C!(เปรียบเทียบระหว่างช่วงพ.ศ.!vêví-vêîí!และ!vïvî-vïèî)!

ทีR มา:!IPCC!(2015!อ้างใน!Climate!Watch!Thailand.!2560:!4)!

!

ขณะนีrอุณหภูมิทีR เพิR มขึrนเพียง!1°C!!ก็ทําให้ประเทศต่างๆ!ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทีR มี

ความรุนแรงและมีความถีR มากขึrนแล้วชุมชนต่างๆได้รับความเสีR ยง!และความเสียหายทัrงต่อชีวิต!ทีR อยู่

อาศัย!และเศรษฐกิจ!ผลกระทบและความเสีR ยงจะยิR งมากขึrน!รุนแรงขึrน!ขยายวงกว้างขึrน!ทัrงนีr!IPCC!

(2014)!ได้คาดการณ์แนวโน้มของระดับผลกระทบตามอุณหภูมิทีR เพิR มสูงขึrน!ดังภาพทีR !3.26!ทัrงนีr!หาก

ประเทศต่างๆทัR วโลก!มีการดําเนินการภายใต้สถานการณ์ปกติ!(Business!as!Usual)!อุณหภูมิก็จะ

สูงขึrนถึง!4.5°C!ภายในสิrนศตวรรษนีr!เมืR อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม!ในขณะทีR หาก

ทุกประเทศให้ความร่วมมือและมีความพยายามในการลดการปล่อยอย่างเข้มข้นก็อาจจะรักษา

อุณหภูมิไม่ให้สูงเกินกว่า!2°C!ได้!และจะต้องรับมือและปรับตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้โลกทีR มีอุณหภูมิ

สูงขึrน!(เครือข่ายจับตาโลกร้อน!(Climate!Watch!Thailand).!2560:!5)!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ภาพทีR !!3.26!!ระดับความเสีR ยงจากการเปลีR ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลีR ยโลก!
ทีR มา:!IPCC!ARê!(vwxê)!และ!adjusted!by!Climate!Watch!Thailand!(vwxï)!(อ้างใน!Climate!
Watch!Thailand.!2560:!5)!
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! จากวาระการพัฒนาทีR ยัR งยืน!ค.ศ.vwèw!(The!vwèw!Agenda!for!Sustainable!Development!
Goals)!ซึR งเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาของโลกหลัง!ค.ศ.!vwxê!ขององค์การสหประชาชาตินัrน!!มี
เป้าหมายการพัฒนาทีR ยัR งยืน!xñ!!เป้าหมายและ!xïí!เป้าประสงค์!!เพืR อช่วยขจัดความยากจน!ความหิว
โหย!ลดความเหลืR อลํrา!และพัฒนาการเกษตรให้ยัR งยืน!!ประชาขนมีสุขภาพและมีความเป็นอยู่ทีR ดี!!มี
การจัดการนํrาและสุขาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ!!มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคทีR ยัR งยืน!!ร่วมกัน
ต่อสู้การเปลีR ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ!!เพืR อการเติบโตทางเศรษฐกิจทีR ยัR งยืน!!สังคมเป็นสุข!!และลด
ผลกระทบทางลบต่อสิR งแวดล้อม!!ซึR งประเทศไทยต้องกําหนดเป้าหมายและทิศทางของนโยบายในทุก
ระดับและทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับวาระการพัฒนาทีR ยัR งยืน!ค.ศ.vwèw!!เพืR อให้เกิดการบูรณาการใน
การดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน!เพืR อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีR ยัR งยืนของโลกและนําพาประเทศ
ไปสู่ความยัR งยืนในอนาคต!
!!!!!!!!!การเปลีR ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการขาดแคลนนํrา!อุทกภัย!และภัยธรรมชาติทีR มี
ความรุนแรงสร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูก!ทําให้ปริมาณการผลิตในภาคการเกษตรลดลง!!ซึR ง
ส่งผลกระทบต่อความมัR นคงด้านอาหารโลก!รวมทัrงการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ
ไทยซึR งเป็นแหล่งรายได้ทีR สําคัญของประเทศ!
! จากปัญหาการเปลีR ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทีR ทวีความรุนแรงมากขึrน!!ประเทศต่างๆ!ทัR วโลก!
รวมทัrงประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีการทําข้อตกลงในการดําเนินมาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจกในทุกภาคส่วน!!ทัrงภาคอุตสาหกรรม!การบริการ!และภาคครัวเรือน!!รูปแบบการผลิตและ
การบริโภคต้องเป็นมิตรกับสิR งแวดล้อม!!รวมทัrงมีการสนับสนุนให้ใช้พลังงานหมุนเวียน!!พลังงาน
ทดแทน!!และพลังงานชีวภาพเพิR มมากขึrน!
!! กระบวนการของอุตสาหกรรมโคนมทีR ครบวงจร!ตัrงต้นนํrา!กลางนํrา!ปลายนํrา!ล้วนแล้วแต่เป็น
กระบวนการทีR สามารถสร้างปัญหาให้แก่สิR งแวดล้อมทัrงสิrน!การบริหารจัดการสิR งแวดล้อมทีR ดี!
จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในด้านเงินทุนขององค์กร!ความร่วมมือของพนักงาน!การสนับสนุนของ
ผู้บริหาร!รวมถึงการสนับสนุนของหน่วยงานทีR เกีR ยวข้อง!อย่างไรก็ดี!องค์กรส่วนใหญ่มักเผชิญต่อ
อุปสรรคในการจัดการสิR งแวดล้อม!ได้แก่!การขาดความร่วมมือของพนักงาน!การบริหารงานทีR ล่าช้าไม่
ทันต่อการดําเนินการ!การขาดพนักงานทีR มีความเชีR ยวชาญเฉพาะด้านสิR งแวดล้อม!พืrนทีR โรงงานทีR จํากัด!
ขาดเงินทุน!เป็นต้น!ดังนัrน!การดําเนินการอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรทีR เป็นมิตรกับสิR งแวดล้อมตลอด
กระบวนการจึงเป็นสิR งทีR องค์กรให้ความสําคัญ!เพืR อให้เกิดการจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ทีR ดีแก่
องค์กร!ในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม!ทัrงยังส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทีR ดีทีR ผู้บริโภคได้รับอีก
ด้วย!

!

11.!ปัจจุบันแนวความคิดเพืR อสังคม!ในด้านความปลอดภัยของสิR งแวดล้อมเป็นสิR งทีR ผู้บริโภคให้ความสําคัญ!

การบริหารจัดการสิR งแวดล้อม!ทีR เป็นระบบอย่างครบวงจรตัrงแต่ต้นนํrา!คือ!เกษตรปลอดภัย!หรือ!เกษตร!!!!!!

ออแกนิค!กลางนํrา!คือ!อุตสาหกรรมการผลิตทีR เป็นมิตรต่อสิR งแวดล้อม!ปลายนํrา!การเลือกสรรบรรจุภัณฑ์ทีR

เป็นมิตรต่อสิR งแวดล้อม!ย่อมทําให้ผู้บริโภคเกิดความมัR นใจ!ไว้วางใจในองค์กร!เป็นการแสดงออกถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคม!ส่งผลทีR ดีต่อภาพลักษณ์องค์กรและกระแสการตอบรับสินค้าได้อย่างยัRงยืน!
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3.1.6! ปัจจัยเกี= ยวกับกฎหมายต่างๆที= ส่งผลต่อการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศ!!
(Legal)!

ประเทศไทยได้ทําความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย!หรือ!Thailand-Australia!!

Free!Trade!Agreement!(TAFTA)!มีผลบังคับใช้เมืR อวันทีR !x!มกราคม!พ.ศ.vêîí!โดยกําหนดให้ไทย

และออสเตรเลียเริR มเปิดเสรีการค้าทัrงในด้านสินค้า!การบริการและการลงทุนระหว่างกัน!รวมทัrงร่วมมือ

กันแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าทีR มิใช่ภาษี!เช่น!มาตรการด้านสุขอนามัยทีR เข้มงวดของออสเตรเลีย!

และมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด!และในสาขาต่างๆ!เพืR ออํานวยความสะดวกทางการค้า!อาทิ!

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์!ทรัพย์สินทางปัญญา!การจัดซืrอจัดจ้างโดยรัฐ!และนโยบายการแข่งขัน!เป็นต้น!

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย!และไทย-นิวซีแลนด์!ถือเป็นความตกลงการค้า!

เสรีลําดับต้นๆ!ของไทยทีR มีผลใช้บังคับมาตัrงแต่ปี!พ.ศ.vêîí!โดยปัจจุบันออสเตรเลีย!และนิวซีแลนด์ได้

ลดภาษีสินค้าทุกรายการให้กับไทยเหลือศูนย์แล้วตัrงแต่วันทีR !x!มกราคม!พ.ศ.vêêí!ส่วนไทยได้ลดภาษี

สินค้าเกือบทัrงหมดให้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เหลือศูนย์แล้วเช่นกัน!แต่ยังคงเหลือสินค้าเกษตรบาง

รายการ!ซึR งรวมถึงสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมทีR ไทยยังใช้มาตรการโควตาภาษีและมาตรการปกป้อง

พิเศษ!เพืR อให้ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมโคนมของไทยมีเวลาในการปรับตัว!โดยปัจจุบันกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์นมไทยทีR เปิดตลาดลดภาษีเหลือศูนย์แล้ว!ตัrงแต่วันทีR !x!มกราคม!พ.ศ.vêêy!คือ!นมและครีม

ข้นไม่หวาน!และบัตเตอร์มิลล์!แต่ยังคงเหลือสินค้าทีR ไทยจะต้องทยอยเปิดตลาดให้กับออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์!ได้แก่!สินค้านมผงทีR มีไขมันเกิน!x.ê%!(ไม่ใช้เลีrยงทารก)!ผลิตภัณฑ์ทีR มีส่วนผสมของนม!

หางนม!(เวย์)!เนย!ไขมันเนย!(AMF)และกลุ่มสินค้าเนยแข็ง!ต้องไม่มีการจํากัดโควตาและลดภาษีเป็น

ศูนย์!ในปี!พ.ศ.vêïî!และสินค้านมและครีม!เครืR องดืR มประเภทนมปรุงแต่ง!นมผงขาดมันเนย!ทีR จะต้อง

ไม่มีโควตาและลดภาษีเป็นศูนย์ในปี!พ.ศ.vêïí!(กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,!2560)!

เมืR อเปิดเสรีในปี!พ.ศ.2568!!มาตรการจัดสรรโควตานมผงขาดมันเนยทีR ผู้รับโควตานําเข้าต้องช่วยรับซืrอ

นํrานมดิบจากผู้เลีrยงโคนมในประเทศต้องยกเลิกไป!!ถือเป็นปัญหาท้าทายอุตสาหกรรมโคนมไทยคือ!!

แผนรองรับปริมาณนํrานมดิบทีR เคยได้รับการช่วยเหลือ!จะไม่สามารถกําหนดได้นัR นคือ!!ปัญหาหลักทีR

เกษตรกรค่อนข้างกังวล!(หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ.!2561:!7!อ้างใน!กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ.!2561)!

!
Ä.Å.Ç.Å!ความตกลงการค้าเสรี!ไทย-ออสเตรเลีย!และไทย-นิวซีแลนด์!(FTA)!

! ทีR ผ่านมาไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรีกับออสเตรเลีย(Thailand-Australia!Free!Trade!
Agreement! :TAFTA)! แ ล ะ นิ ว ซี แ ล น ด์ ! ( Thailand-New! Zealand! Closer! Economic!
Partnership:TNZCEP)!ภายใต้!AANZFTA!
! โดยความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย!(Thailand-Australia!Free!Trade!Agreement!
:TAFTA)!มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมสินค้าทุกรายการทีR ค้าขายระหว่างกัน!รวมทัrงการเปิดตลาด
ด้านการบริการและการลงทุน!รวมถึงความร่วมมือทีR เกีR ยวข้องกับการค้าซึR งมีผลใช้แล้วเมืR อวันทีR !x!
มกราคม!พ.ศ.!vêîí!ผลของความตกลงนีrทําให้มีสินค้าทีR ออสเตรเลียจะลดภาษีให้ไทยเหลือร้อยละ!w!
ทันที!จํานวนกว่า!ê,www!รายการ!หรือคิดเป็นร้อยละกว่า!íè!ของรายการสินค้า!ส่วนทีR เหลือจะทยอย
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ลดภาษีเหลือร้อยละ!w!ภายในปี!vwxw!และ!vwxê!ส่วนไทยเสนอลดภาษีเหลือร้อยละ!w!ทันทีในวันทีR
ความตกลงฯมีผลใช้บังคับประมาณร้อยละ!îy!ของรายการสินค้า!ส่วนทีR เหลือจะทยอยลดภาษีลง
เหลือร้อยละ!w!ภายในปี!vwxw!สําหรับสินค้าเกษตรและอุสาหกรรมบางรายการทีR มีความอ่อนไหว!เช่น!
สิR งทอและเสืrอผ้า!(ออสเตรเลีย)!เนืrอวัว!เนืrอหมู!นม!เนย!ชา!และกาแฟ(ไทย)!ภาษีจะเหลือร้อยละ!w!
ภายใน!xw!ปี!xê!ปี!และvw!ปี!โดยมีมาตรการปกป้องพิเศษ(Special!Safeguards!Measures)!สําหรับ
สินค้าบางรายการ!ซึR งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการค้าไทยในยุคโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง!
!
ตารางทีR !3.12!แสดงข้อผูกพันทางภาษีภายใต้!AANFTA!
!

! ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี!(FTA)!ไทย-ออสเตรเลีย!และไทย-นิวซีแลนด์!ได้เริR มต้นขึrน!แม้
ช่วงนีrอัตราภาษีโควตานําเข้าจะค่อย!ๆ!ทยอยลดลงทุกปีจนถึงปี!vêïñ!เหลือร้อยละ!x!และเหลือร้อย
ละ!w!ในปี!vêïí!แต่เกษตรกรผู้เลีrยงโคนมของไทย!และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมยังไม่พร้อม
ปรับตัว!รับมือกับการเปิดเสรีอย่างเป็นทางการ!เมืR อเปิดเสรีในปี!vêïí!มาตรการจัดสรรโควตานมผง
ขาดมันเนย!ทีR ผู้รับโควตานําเข้าต้องช่วยรับซืrอนํrานมดิบจากผู้เลีrยงโคนมในประเทศ!ต้องยกเลิกไป!ถือ
เป็นปัญหาท้าทายอุตสาหกรรมโคนมไทย!คือแผนรองรับปริมาณนํrานมดิบทีR เคยได้รับการช่วยเหลือ
และถูกรับซืrอโดยผู้รับโควต้า!ภาครัฐยังคงต้องช่วยผู้ประกอบการหาตลาดในประเทศ!และต่างประเทศ!
เพืR อรองรับผลกระทบ!โดยสานต่อโครงการจับมือผู้ประกอบการโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศโดยใช้
ประโยชน์จาก!FTA!ซึR งจะคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์โคนมทีR พร้อม!ê-xw!ราย!มาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์!สร้างแบรนด์ส่งออก!รวมไปถึงการสานต่อให้เกษตรกรทัR วประเทศรวมแบรนด์นมพาณิชย์!
“Smile!Milk”!แปรรูปจากโคนมสดแท้!xww%!ซึR งมีโครงการนําร่องไปเมืR อ!î-ê!ปีทีR ผ่านมา!นํามาปรับโฉม
จัดตัrงธุรกิจ!“แฟรนไชส์”!จะสอดคล้องมาตรการเพิR มการใช้นํrานมดิบในประเทศช่วยแก้ปัญหานํrานมดิบ
ล้น!และจะหามาตรการดูแลราคาต้นทุนอาหารสัตว์ให้เกษตรกรด้วย!ซึR งหลายกลุ่มสหกรณ์เห็นด้วยกับ
การรวมแบรนด์!แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จทางการตลาด!ด้วยตลาดยังไม่รับรู้ความแตกต่างระหว่าง
นมโคสดแท้!xww%กับนมผง!ต้องเร่งสร้างการรับ รู้และประชาสัมพันธ์ข้อดีของนํr านมสดให้
คุณประโยชน์แตกต่างกับนมผงให้มากขึrนก่อนรับมือผลกระทบ!FTA!!ทัrงนีrในระยะยาว!ไทยจะต้อง
รักษาคุณภาพ!มาตรฐาน!และรสชาติของนมพร้อมดืR มให้มีความสมํR าเสมอ!รวมถึงควรมีการทํา
การตลาดนมพร้อมดืR มของไทยให้มากขึrน!โดยเน้นในเรืR องของการใช้นํrานมโคดิบแท้มาทําการผลิต!ซึR ง
ถึงแม้ว่านมพร้อมดืR มทีR ผลิตจากนมโค!xww!%!จะมีต้นทุนทีR สูงกว่า!แต่ก็สามารถสร้างความเชืR อมัR น
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ให้กับผู้บริโภคในเรืR องของคุณภาพ!มาตรฐาน!และรสชาติของนมพร้อมดืR มได้!และแม้ว่าประเทศไทยจะ
มีศักยภาพในการแข่งขันผลิตภัณฑ์นมพร้อมดืR มจากการปรับลดภาษีภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน!แต่ยังคงมีปัจจัยพึงระวังบางประการทีR อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมนม!และ
ผลิตภัณฑ์นมของไทย!ซึR งสรุปได้!ดังนีr!
! การลักลอบนําเข้านมผงเถืR อนจากประเทศเพืR อนบ้าน!จากการปรับลดอัตราภาษีลงเหลือร้อย
ละ!w!ตามกรอบข้อตกลงอาฟตา!อาจทําให้มีการลักลอบนําเข้านมผงเถืR อนจากประเทศเพืR อนบ้านทีR มี
ราคาถูกเข้ามา!อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลีrยงโคนมของไทย!จนทําให้เกิดปัญหานํrานมดิบใน
ประเทศล้นตลาดเนืR องจากมีราคาทีR สูงกว่าได้!ดังนัrน!ทุกหน่วยงานทีR เกีR ยวข้องควรมีการออกมาตรการ
เพืR อรองรับกับปัญหาทีR อาจจะเกิดขึrน!
! การสวมสิทธิπ จากประเทศอืR น!ๆ!นอกอาเซียน!นมผงจากประเทศเพืR อนบ้านอาจจะสามารถส่ง
เข้ามาทําการแข่งขันกับไทยได้โดยการสวมสิทธิπ จากประเทศอืR น!ๆ!นอกอาเซียน!เช่น!กรณีออสเตรเลีย!
อาจจะไปใช้ฐานการผลิตในประเทศสมาชิกในอาเซียนบางประเทศ!โดยนําเข้านมผงต้นทุนตํR าจาก
ออสเตรเลียไปละลายนํrาแล้วบรรจุกล่องเป็นนมพร้อมดืR มและทําการส่งมาขายในไทย!เป็นต้น!ดังนัrน!
เพืR อเป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาดังกล่าวทีR อาจเกิดขึrน!กระทรวงเกษตรฯ!จึงวางแนวทางการรองรับ!
โดยในส่วนของนํrานมดิบและนมพร้อมดืR มมีมาตรการรองรับไว้!è!มาตรการคือ!
! x.!การบริหารการนําเข้า!โดยกําหนดให้เป็นสินค้าทีR ต้องขออนุญาตนําเข้า!รวมถึงต้องรายงาน
การนําเข้า!การใช้!การจําหน่าย!และสต็อกคงเหลือภายใน!x!เดือน!อีกทัrงมีบทลงโทษหากไม่ดําเนินการ!
! v.!การวางระบบติดตามการนําเข้า!โดยมีมาตรการรองรับโดยวางระบบติดตามสถิติการนําเข้า!
โดยประสานความร่วมมือจากกรมศุลกากร!รวมถึงติดตามข้อมูลการออกใบอนุญาตนําเข้าสินค้าทีR
ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ!ตลอดจนนําข้อมูลต่างๆ!มาวิเคราะห์!เพืR อเฝ้าระวังการนําเข้า!และวาง
มาตรการรองรับ!เช่น!มาตรการปกป้องและมาตรการปกป้องพิเศษ!
! è.!การติดตามตรวจสอบ!ประเมินผล!เพืR อประเมินสถานการณ์และหาทางแก้ไข!เป็นต้น!!
นอกจากนีr!เพืR อให้อุตสาหกรรมนม!และผลิตภัณฑ์นมของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน!ทุก
ฝ่ายทีR เกีR ยวข้องทัrงภาครัฐ!ผู้ผลิต!และเกษตรกรทีR เลีrยงโคนมควรมีการวางแผนเพืR อเตรียมความพร้อมไว้
รองรับกับการแข่งขันทีR จะเกิด!ดังนีr!
! กําหนด!และบังคับใช้มาตรการการนําเข้านม!และผลิตภัณฑ์นม!โดยรัฐบาลจะต้องมีมาตรการ
ปกป้องสินค้านม!และผลิตภัณฑ์นมในประเทศ!เพืR อช่วยเหลือเกษตรกร!และผู้ประกอบการ!ไม่ว่าจะ
เป็นการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทีR นําเข้าจากต่างประเทศ!การเฝ้าระวังการลักลอบนําเข้า!รวมถึงการ
ดูแลทางด้านแหล่งกําเนิดสินค้า!เป็นต้น!
!

การพัฒนาภาคการผลิตด้วยการเพิ= มประสิทธิภาพการผลิต!และลดต้นทุน!ใน!Ä!ประเด็นหลัก!

ดังนีy!

! -!การวิจัย!และพัฒนาพันธ์ุโคนมทีR เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย!เนืR องจากมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเลีrยงไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโต!การผสมติด!ความสมบรูณ์และปริมาณการให้
นํrานม!ทัrงนีr!เพืR อเป็นการเพิR มประสิทธิภาพในการผลิตนํrานมของโคนมให้มากขึrน!
! -!การวิจัย!และพัฒนาด้านอาหารสัตว์!ปัจจุบันอาหารทีR ใช้เลีrยงโคนมของไทยส่วนใหญ่จะเป็น
อาหารข้น!ซึR งต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศ!ส่งผลให้ต้นทุนในการเลีrยงสูงมาก!ประกอบกับอาหาร
ประเภทหญ้ามีไม่เพียงพอกับความต้องการของโคนม!ดังนัrน!จึงควรมีการจัดสรรปริมาณสารอาหารทีR
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ใช้เลีrยงโคนม!ประกอบกับการพัฒนาหญ้าทีR ใช้เลีrยงโคนมให้มีปริมาณสารอาหารเพียงพอ!และ
เหมาะสม!จะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการเลีrยงโคนมของไทยได้!
! -!เพิR มพูนความรู้ให้แก่เกษตรกรมากขึrน!ทัrงนีr!เพืR อให้เกษตรกรไทยนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนา!
และดําเนินการผลิตตามหลักทีR ถูกต้องเหมาะสม!เพืR อให้นมของไทยมีคุณภาพสูง!และสามารถส่งออก
ไปแข่งขันในต่างประเทศได้!
! สร้างระบบตลาดทีR เข้มแข็งภายในประเทศ!โดยการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงคุณค่าทาง
โภชนาการ!และดําเนินการด้านการสร้างคุณภาพและมาตรฐานในด้านต่างๆ!นอกจากนีr!ควรเน้น
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคในประเทศมีการบริโภคนมสดภายในประเทศ!และเน้นการใช้วัตถุดิบทีR มาจากโคนม
ในประเทศเป็นสําคัญ!
!!!!!!!!!!!!!กล่าวโดยสรุป!จากการปรับลดอัตราภาษีนําเข้านม!และผลิตภัณฑ์นมลงเหลือร้อยละ!w!ใน
วันทีR !x!มกราคม!vêêè!ภายใต้กรอบอาฟตานัrน!คาดว่า!ไทยจะมีโอกาสขยายการส่งออกไปยังประเทศ
อาเซียนเพิR มขึrนโดยเฉพาะอย่างยิR งนมพร้อมดืR มทีR ใช้นํrานมดิบในประเทศเป็นวัตถุดิบ!ขณะทีR ในระยะ
ยาว!ผู้ประกอบการไทยจะต้องพยายามรักษาคุณภาพ!มาตรฐาน!และรสชาติของนมพร้อมดืR มให้มี
ความสมํR าเสมอ!รวมถึงควรมีการทําการตลาดนมพร้อมดืR มของไทยให้มากขึrน!โดยเน้นในเรืR องของการ
ใช้นํrานมโคดิบแท้มาทําการผลิต!ซึR งถึงแม้ว่านมพร้อมดืR มทีR ผลิตจากนํrานมโคดิบ!xww!%!จะมีราคาทีR สูง
กว่า!แต่ก็สามารถสร้างความเชืR อมัR นให้กับผู้บริโภคในเรืR องของคุณภาพ!มาตรฐาน!และรสชาติของนม
พร้อมดืR มได้!
! นอกจากนีr!อุตสาหกรรมนม!และผลิตภัณฑ์นมของไทยก็ควรมีการวิจัย!และพัฒนาทีR มีความ
เข้มข้นมากยิR งขึrนกว่าทีR เป็นอยู่ในปัจจุบัน!ทัrงนีrก็เพืR อเพิR มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนืR องไม่ว่าจะ
เป็นการวิจัย!และพัฒนาพันธ์ุโคนมทีR เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย!การวิจัย!และพัฒนา
ด้านอาหารสัตว์!ทัrงนีr!เพืR อเป็นการเพิR มประสิทธิภาพในการผลิต!รวมถึงลดต้นทุนซึR งถือเป็นปัญหา
สําคัญของธุรกิจนีr!อีกทัrงควรเพิR มพูนความรู้ทัrงเชิงวิชาการ!และเชิงปฏิบัติให้แก่เกษตรกรมากขึrน!
รวมถึงสร้างระบบตลาดภายในประเทศให้มีการขยายตัวมากขึrน!หากไทยมีการพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตอย่างต่อเนืR อง!และจริงจัง!ก็จะมีผลต่อการสร้างศักยภาพการผลิตทีR เข้มแข็งซึR งก็จะช่วยให้
อุตสาหกรรมนม!และผลิตภัณฑ์นมของไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอืR นๆได้อย่างเต็มทีR !
!

Ä.Å.Ç.É!การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน!(เออีซี)!

! ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมไทยยังมีความเป็นห่วงต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน!(เออีซี)!อย่างมากเพราะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยรุนแรง!เห็นได้จากขณะนีrต้นทุนการ
ผลิตนํrานมดิบของไทยอยู่ในระดับสูงสุดประเทศหนึR งในอาเซียน!หรืออยู่ทีR !xí!บาทต่อกิโลกรัมแต่
ประเทศเพืR อนบ้านมีราคาถูกกว่าไทยถึง!îw%!เช่นประเทศเวียดนาม!จึงมีโอกาสทีR นมราคาถูกจาก
ต่างประเทศจะเข้ามาแข่งขันทําตลาดในไทย!กระทบต่อเกษตรกรผู้เลีrยงโคนมไทย!ทําให้แบรนด์นม
ของไทยจํานวน!í-y!รายแข่งขันได้ยากลําบากมากขึrน!
! ปัจจัยต้นทุนการผลิตของไทยทีR สูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างมาก!ส่วนหนึR งมาจากการทีR กฎหมาย
กําหนดให้รับซืrอนํrานมดิบจากเกษตรกรผู้เลีrยงโคนมเป็นส่วนใหญ่!ให้นําเข้านมผงจากต่างประเทศใน
สัดส่วนทีR น้อยกว่า!จึงเป็นเหตุผลหนึR งทีR ต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าเทียบกับประเทศอืR นเช่น!
เวียดนาม!หรือจีนทีR เปิดให้นําเข้านมผงจากต่างประเทศได้อย่างเสรีและไม่จํากัดโควตา!จึงมีต้นทุนทีR ถูก
กว่าไทย!
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! นอกจากนีrยังต้องคํานึงถึงช่วงหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี!vêêí!มีโอกาส
อย่างสูงทีR ตลาดจะต้องเตรียมรับมือกับแบรนด์นมราคาถูกและมีคุณภาพสูงจากประเทศเพืR อนบ้านของ
ไทยจํานวนมากเข้ามาทําตลาดในไทยไม่เพียงเท่านัrนข้อตกลงของเขตการค้าเสรีอาเซียน!หรือเออีซี!ยัง
เปิดช่องให้ผู้ประกอบการจากประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลีย!และประเทศอืR นๆ!ในยุโรปเข้ามาลงทุนตัrง
โรงงานในประเทศใดประเทศหนึR งในภูมิภาคอาเซียนและใช้เป็นฐานการในทําตลาดทัR วภูมิภาคอาเซียน
ได้!ทัrงยังมีข้อได้เปรียบจากต้นทุนการผลิตนํrานมโคดิบทีR ตํR ากว่าประเทศไทยและยังได้เปรียบในด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดทีR แข็งแกร่งระดับโลก!
! ภาครัฐจําเป็นต้องหามาตรการในการเพิR มประสิทธิภาพการผลิตทัrงในระยะสัrนและระยะยาว!
เพืR อหาแนวทางในการเพิR มผลผลิตนํrานมดิบประเทศอย่างเร่งด่วน!โดยการเพิR มจํานวนแม่โคและการ
เพิR มประสิทธิภาพการผลิตนํrานมของแม่โค!รวมทัrงพัฒนาวิธีการเลีrยงโคนมเพืR อลดต้นทุนการผลิต
นํrานมดิบ!เพืR อรองรับความต้องการบริโภคทัrงในประเทศและการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปตลาดอาเซียน!ซึR ง
ปัจจุบันประเทศไทยมีแม่โครีดนมได้ประมาณ!vww,www!ตัว!และคาดว่าต้องเพิR มเป็น!vïw,www!ในปี!
vêêí!และ!vñï,www!ตัวในปี!vêêy!ตามลําดับ!เพืR อให้สอดคล้องกับความต้องการทีR ขยายตัวเพิR มขึrน
อย่างต่อเนืR อง!และสร้างความมัR นใจในเรืR องความมัR นคงทางอาหาร!พร้อมทัrงการวางแผนการผลิต
นํrานมดิบอย่างชัดเจน!ตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนีrผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมจําเป็นต้องมีการปรับตัวเพืR อรับมือกับความเปลีR ยนแปลงและการแข่งขันทีR จะเกิดขึrน
ในช่วง!v-è!ปีทีR ผ่านมาจึงพบว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ของอุตสาหกรรมนมไทยได้ใช้ทัrงกลยุทธ์เชิงรุก
และเชิงรับ!ทัrงการรุกเข้าไปแย่งตลาดในส่วนต่างๆ!ของอาเซียน!ขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจนขึrน!ขณะเดียวกันก็พยายามกระตุ้นการบริโภค
ภายในประเทศไปพร้อมๆกันด้วย!เนืR องจากการบริโภคนมของไทยอยู่ทีR !xí!กิโลกรัมต่อคนต่อปี!(ข้อมูล
จาก!World!Milk!Day)!น้อยทีR สุดประเทศหนึR งในเอเชีย!ทีR มีค่าเฉลีR ยการบริโภคอยู่ทีR !ïw!ลิตรต่อคนต่อปี!
จึงเป็นเหตุผลหนึR งทีR ทัrงภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนต่างต้องการส่งเสริมให้คนไทยบริโภคนมมาก
ขึrน!
อุตสาหกรรมนมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน!มีการพัฒนาทีR ดีทีR สุดในประชาคมอาเซียน!ประเทศไทยผลิต
นํrานมดิบได้สูงกว่าทุกประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนในแง่ของพันธุกรรมของประชากรโคนมไทย!
พบว่าได้ผ่านการพัฒนามาอย่างยาวนาน!และต่อเนืR อง!นับได้ว่าเรามีประชากรโคนมทีR มากและดีกว่า
ทุกประเทศในอาเซียน!ในช่วงสิบปีทีR ผ่านมาไทยเราได้ส่งออกโคนมไปประเทศเวียดนาม!และมาเลเซีย
จํานวนหนึR งแต่ไม่ต่อเนืR องด้วยขาดการประชาสัมพันธ์และการทําการตลาดเชิงรุก!ในส่วนของนํrาเชืrอแช่
แข็งจากพ่อพันธ์ุทีR ผ่านการทดสอบพันธุกรรมทีR ผลิตโดยกรมปศุสัตว์และ!อ.ส.ค.!ถือได้ว่ามีศักยภาพการ
ทําตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนสูงมาก!เพียงแต่ทีR ผ่านมาเรายังขาดกลไกทางการตลาดมาดําเนินการ!
ในการพัฒนาของอุตสาหกรรมนมไทย!นัrนได้สัR งสมประสบการณ์และองค์ความรู้!ในทุกภาคส่วนของ
ห่วงโซ่อุปทาน!ตัrงแต่การเลีrยงและจัดการฟาร์ม!การรวบรวมและแปรรูปนํrานม!มีโรงงานแปรรูปทัrง
ขนาดใหญ่!กลาง!และเล็กทีR ได้การรับรองมาตรฐาน!มีศักยภาพการผลิตทีR สามารถส่งออกได้สูงมาก!
เพียงแต่ทีR ผ่านมายังไม่ได้มีการเตรียมการและรวมตัวกันทําการตลาดในเชิงรุก!ตลอดจนมีภาคเอกชนทีR
ทําธุรกิจเกีR ยวกับปัจจัยการผลิตทีR เกีR ยวข้องกับการเลีrยงโคนม!อย่างครบวงจร!และมีบริษัททีR ขายและ
ติดตัrงระบบรวบรวมนํrานมดิบ!ขนส่งนํrานมดิบ!อุปกรณ์แปรรูปและบรรจุนมทีR มีประสบการณ์และมี
ชืR อเสียง!แต่เช่นกัน!ในภาคธุรกิจเอกชนเหล่านีr!ยังไม่มีการรวมตัวกัน!หรือยังขาดกําลังในการไปเปิด
ตลาดในกลุ่มประเทศเพืR อนบ้าน!



! 3#47!

!

3.1.7!!ภาวะอุตสาหกรรมและตลาดนมของตลาดโลกและประเทศไทย!

3.1.7.1!!ภาวะอุตสาหกรรมและตลาดนมของตลาดโลก!

การผลิต!

โคนม:!จํานวนโคนมในประเทศผู้ผลิตทีR สําคัญของโลก!ปี!2556!-!2560!มีอัตราเพิR มขึrน!

ร้อยละ!1.3è!ต่อปี!!!โดยในปี!2560!มีจํานวนโคนม!142.55!ล้านตัว!เพิR มขึrนจาก!140.97!ล้านตัว!ของปี!

2559!คิดเป็นร้อยละ!1.12!ประเทศทีR มีการเลีrยงโคนมมากทีR สุด!คือ!ประเทศอินเดีย!มีจํานวนโคนม!

56.50!ล้านตัว!รองลงมาได้แก่!สหภาพยุโรป!23.55!ล้านตัว!บราซิล!17.85!ล้านตัว!สหรัฐอเมริกา!9.40!

ล้านตัว!จีน!ñ.êw!ล้านตัว!และรัสเชีย!ñ.èv!ล้านตัว!ตามลําดับ!

!

xv.!นมและนมผงจัดเป็นสินค้า!ทีR ได้รับสิทธิพิเศษตามความตกลงการค้าเสรี!AANZFTA!!การเพืR อเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการรับมือ!ตามความตกลงการค้าเสรี!AANZFTA!!และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน!(เออีซี)!มาตรการการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการไทย!ผู้ผลิต!และผู้ค้าอย่างเป็นระบบเพืR อสร้าง

ความแข็งแกร่งในเครือข่ายให้สามารถแข่งขันได้เป็นสิR งทีR จําเป็นยิR ง!ทัrงด้านการเปิดตลาดในต่างประเทศ!

ด้านการรณรงค์เพิR มการบริโภคนมภายในประเทศ!และด้านการวิจัยพัฒนา!รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย

เพืR อควบคุมไม่ให้นําช่องโหว่ในการปฏิบัติงานภายใต้!ความตกลงการค้าเสรีมาก่อให้เกิดการเสียเปรียบ

ของอุตสาหกรรมนมภายในประเทศ!
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!
ภาพทีR !!3.27!!จํานวนโคนมในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!2556-2560!(ล้านตัว)!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!

!

นํyานมดิบ:!ปริมาณนํrานมดิบตัrงแต่ปี!2556!-!2560!ผลผลิตนํrานมดิบในประเทศ

ผู้ผลิตทีR สําคัญ!มีอัตราเพิR มขึrนร้อยละ!x.èè!ต่อปี!โดยผลผลิตนํrานมดิบในปี!2560!มีปริมาณ

รวม!502.20!ล้านตัน!เพิR มขึrนจาก!493.84!ล้านตัน!ของปี!2559!คิดเป็นร้อยละ!1.69!ประเทศทีR

มีผลผลิตนํrานมดิบมากทีR สุด!คือ!สหภาพยุโรป!มีผลผลิตนํrานมดิบรวม!151.30!ล้านตัน!

รองลงมาได้แก่!สหรัฐอเมริกา!98.11!ล้านตัน!อินเดีย!72.00!ล้านตัน!จีน!èê.ê!ล้านตัน!รัสเชีย!

èw.ñ!ล้านต้น!และบราชิล!vî.vx!ล้านตัน!ตามลําดับ!

2556 2557 2558 2559 2560
อินเดีย 48.25 50.50 52.50 54.50 56.50
สหภาพยโุรป 23.19 23.47 23.56 23.60 23.55
บราซิล 16.6 16.83 17.43 17.43 17.85
สหรัฐอเมริกา 9.22 9.26 9.31 9.33 9.40
จีน 8.35 8.40 8.40 8.00 7.50
รัสเซีย 8.25 8.05 7.75 7.55 7.32
อื:นๆ 21.18 21.09 20.77 20.56 20.43
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!
ภาพทีR !!3.28!!ปริมาณผลผลิตนํrานมดิบในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!vêêï-vêïw!(ล้านตัน)!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!

!

นมผงขาดมันเนย:!ปี!2556!-!2560!ปริมาณการผลิตนมผงขาดมันเนยในประเทศ

ผู้ผลิตทีR สําคัญ!มีอัตราเพิR มร้อยละ!4.xv!ต่อปี!โดยในปี!2560!มีปริมาณรวม!4.79!ล้านตัน!

ลดลงจาก!4.83!ล้านตัน!ของปี!2559!คิดเป็นร้อยละ!0.íè!เนืR องจากสหภาพยุโรปซึR งเป็นผู้ผลิต

หลักผลิตนมผงขาดมันเนยลดลงร้อยละ!6.16!เป็นผลจากปริมาณนํrานมดิบในช่วงต้นปีมีน้อย!

และถูกนําไปใช้ในการผลิตชีส!เนืR องจากตลาดชีสเติบโตมากกว่า!ประเทศทีR ผลิตนมผงขาดมัน

เนยมากทีR สุด!คือ!สหภาพยุโรป!มีปริมาณรวม!1.68!ล้านตัน!รองลงมาได้แก่!สหรัฐอเมริกา!

2556 2557 2558 2559 2560
สหภาพยโุรป 140.10 146.50 150.20 151.00 151.30
สหรัฐอเมริกา 91.28 93.49 94.62 96.34 98.11
อินเดีย 57.50 60.50 64.00 68.00 72.00
จีน 34.30 37.25 37.55 36.02 35.50
รัสเซีย 30.53 30.50 30.55 30.47 30.70
บราซิล 24.26 25.49 24.77 22.73 24.21
อื:นๆ 88.66 90.60 91.01 89.28 90.38
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1.09!ล้านตัน!อินเดีย!0.57!ล้านตัน!นิวชีแลนด์!w.îv!ล้านตัน!ออสเตรเลีย!w.vî!ล้านตัน!และบ

ราชิล!w.xï!ล้านตัน!ตามลําดับ!

!
!
ภาพทีR !!3.29!!ปริมาณการผลิตนมผงขาดมันเนยในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!2556-2560!(ล้านตัน)!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!
!
!
!

!

!

2556 2557 2558 2559 2560
สหภาพยโุรป 1.25 1.55 1.72 1.79 1.68
สหรัฐอเมริกา 0.96 1.05 1.03 1.05 1.09
อินเดีย 0.49 0.52 0.54 0.54 0.57
นิวซีแลนด์ 0.40 0.42 0.41 0.41 0.42
ออสเตรเลีย 0.22 0.21 0.27 0.24 0.24
บราซิล 0.15 0.15 0.16 0.15 0.16
อื:นๆ 0.59 0.62 0.66 0.65 0.65

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00



! 3#51!

การตลาด!

นํyานม:!!ความต้องการบริโภคนํrานม!ปี!2556!-!2560!มีอัตราเพิR มร้อยละ!x.èï!ต่อปี!

ในปี!2560!มีความต้องการบริโภค!183.85!ล้านตัน!เพิR มขึrนจาก!181.05!ล้านตัน!ของปี!2559!

ร้อยละ!1.55!ประเทศทีR บริโภคนํrานม!มากทีR สุด!คือ!อินเดีย!65.20!ล้านตัน!รองลงมาได้แก่!

สหภาพยุโรป!33.55!ล้านตัน!และสหรัฐอเมริกา!26.50!ล้านตัน!ตามลําดับ!

!
ภาพทีR !!3.30!!ปริมาณการบริโภคนํrานมในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!vêêï-vêïw!(ล้านตัน)!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!
!
!

2556 2557 2558 2559 2560
อินเดีย 54.40 57.00 59.75 62.75 65.20
สหภาพยโุรป 33.80 34.07 33.80 33.60 33.55
สหรัฐอเมริกา 27.33 27.06 26.79 26.52 26.50
จีน 14.35 15.15 15.36 14.60 14.70
บราซิล 9.04 9.66 10.93 10.14 10.95
รัสเซีย 10.15 9.86 9.50 9.15 8.90
อื:นๆ 24.45 24.73 24.72 24.29 24.05
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นมผงขาดมันเนย:!ความต้องการบริโภคนมผงขาดมันเนยในช่วงปี!2556!-!2560!มี

อัตราเฉลีR ยเพิR มคิดเป็นร้อยละ!3.ví!ต่อปี!ในปี!2560!มีการบริโภครวม!4.0è!ล้านตัน!เพิR มขึrน

จาก!è.ñv!ล้านตัน!ของปี!2559!คิดร้อยละ!8.èè!ประเทศทีR มีการบริโภคนมผงขาดมันเนยสูงสุด!

คือ!สหภาพยุโรป!1.01!ล้านตัน!รองลงมาได้แก่!อินเดีย!0.58!ล้านตัน!สหรัฐอเมริกา!0.44!ล้าน

ตัน!เม็กชิโก!w.èê!ล้านต้น!จีน!w.vñ!ล้านตัน!และอินโดนีเซีย!w.vx!ล้านต้น!ตามลําดับ!

!
ภาพทีR !!3.31!ปริมาณการบริโภคนมผงขาดมันเนยในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!2556-2560!(ล้านตัน)!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!

!

!

!

2556 2557 2558 2559 2560
สหภาพยโุรป 0.85 0.89 0.98 0.87 1.01
อินเดีย 0.40 0.45 0.49 0.53 0.58
สหรัฐอเมริกา 0.42 0.46 0.49 0.45 0.44
เมก็ซิโก 0.25 0.26 0.31 0.34 0.35
จีน 0.29 0.30 0.24 0.22 0.27
อินโดนีเซีย 0.22 0.22 0.20 0.20 0.21
อื:นๆ 1.05 1.03 1.06 1.11 1.18

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40



! 3#53!

การส่งออก!!

นมผงขาดมันเนย:!เป็นผลิตภัณฑ์นมส่งออกทีR สําคัญ!ในช่วงปี!2556!-!2560!มีอัตรา

เพิR มร้อยละ!3.89!ต่อปี!ในปี!2560!มีการส่งออกรวม!2.11!ล้านตัน!เพิR มขึrนจาก!2.00!ล้านตัน!ของปี!

2559!ร้อยละ!5.50ประเทศทีR ส่งออกนมผงขาดมันเนยมากทีR สุด!คือ!สหภาพยุโรป!0.68!ล้าน

ตัน!!รองลงมาได้แก่!สหรัฐอเมริกา!0.64!ล้านตัน!นิวซีแลนด์!0.41!ล้านตัน!ออสเตรเลีย!w.xñ!ล้านตัน!

เบลารุส!w.xxล้านตัน!และแคนดา!w.wê!ล้านตัน!ตามลําดับ!

!
ภาพทีR !!3.32!!ปริมาณการส่งออกนมผงขาดมันเนยในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!vêêï-vêïw!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!

!

!

2556 2557 2558 2559 2560
สหภาพยโุรป 0.41 0.65 0.69 0.57 0.68
สหรัฐอเมริกา 0.56 0.54 0.56 0.59 0.64
นิวซีแลนด์ 0.39 0.38 0.41 0.44 0.41
ออสเตรเลีย 0.12 0.16 0.20 0.16 0.17
เบลารุส 0.10 0.09 0.12 0.11 0.11
แคนาดา 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05
อื:นๆ 0.18 0.12 0.08 0.09 0.08
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การนําเข้า!!

นมผงขาดมันเนย:!การนําเข้านมผงขาดมันเนยของประเทศทีR สําคัญ!ในช่วงปี!2556!-!

2560!มีอัตราเพิR มขึrนร้อยละ!3.îñ!ต่อปี!โดยในปี!2560!มีปริมาณนําเข้ารวม!1.32!ล้านตัน!

เพิR มขึrนจาก!1.25!ล้านตัน!ของปี!2559!ร้อยละ!5.èê!ประเทศทีR นําเข้านมผงขาดมันเนยมาก

ทีR สุด!คือ!ประเทศเม็กซิโก!0.30!ล้านตัน!รองลงมาได้แก่!จีน!0.23!ล้านตัน!อินโดนีเซีย!0.21!

ล้านตัน!ฟิลิปปินส์!w.xñ!ล้านตัน!อัลจีเรีย!w.xè!ล้านตัน!รัสเซีย!w.xè!ล้านตัน!ตามลําดับ!

!
ภาพทีR !!3.33!!ปริมาณการนําเข้านมผงขาดมันเนยในประเทศทีR สําคัญของโลก!ปี!vêêï-vêïw!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!

!

!

2556 2557 2558 2559 2560
เมก็ซิโก 0.20 0.20 0.26 0.29 0.30
จีน 0.24 0.25 0.20 0.18 0.23
อินโดนีเซีย 0.23 0.22 0.21 0.21 0.21
ฟิลิปปินส์ 0.11 0.09 0.10 0.19 0.17
อลัจีเรีย 0.12 0.17 0.14 0.12 0.13
รัสเซีย 0.13 0.10 0.12 0.13 0.13
อื:นๆ 0.13 0.14 0.17 0.15 0.16
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2556 2557 2558 2559 2560/1 2561
โคนมทัDงหมด 589,779 591,642 600,563 622,892 645,495 660,115
แม่โครีดนม  243,991 245,974 259,793 265,218 269,397 276,321
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ภาวะอุตสาหกรรมและตลาดนมของไทย!

การผลิต!

ปี!2556!-!256x!จํานวนโคนมทัrงหมดมีอัตราเพิR มร้อยละ!2.35!ต่อปี!โดยในปี!2560!(ณ!

วันทีR !1!มกราคม)!มีจํานวน!645,495!ตัว!เพิR มขึrนจากปี!2559!ซึR งมีจํานวน!622,892!ตัว!ร้อยละ!3.63!

และจํานวนแม่โครีดนมมีอัตราเพิR มร้อยละ!2.77!ต่อปี!โดยในปี!2560!มีแม่โครีดนม!269,397!ตัว!

เพิR มขึrนจาก!265,218!ตัว!ของปี!2559!ร้อยละ!1.58!!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
หมายเหตุ!:!ปี!,-./!เป็นการคาดคะเน!
ภาพทีR !!3.34!!จํานวนโคนมทัrงหมด!ณ!x!มค.!(ตัว)!ปี!vêêï-vêïx!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!

!

การผลิตนํyานมดิบ!ในช่วงปี!2556-2560!มีอัตราเพิR มร้อยละ!2.13!ต่อปี!โดยปี!2560!มี

ผลผลิต!1,197,658!ตัน!เพิR มขึrนจาก!1,161,102!ตัน!ของปี!2559!ร้อยละ!3.15!และอัตราการให้นมของ

แม่โคในช่วงปี!vêêï-vêïw!มีอัตราทีR ลดลงร้อยละ!w.êx!การผลิตเนืR องจากลูกโคนมเกิดใหม่ในรอบปี!

และจํานวนแม่โครีดนมเฉลีR ยในรอบปีมีจํานวนเพิR มขึrนจากแม่โคสาวทีR เข้ามาทดแทน!รวมทัrงราคา

นํrานมดิบอยู่ในเกณฑ์ดี!จึงจูงใจให้เกษตรกรมีการพัฒนาการเลีrยงโคนมโดยการบริหารจัดการฟาร์มทีR

เป็นระบบตามมาตรฐานฟาร์มทีR ดีและมีประสิทธิภาพในการเลีrยง!อีกทัrงปัญหาโรคระบาดคลีR คลายใน

ทิศทางทีR ดีขึrน!ทําให้มีอัตราการให้นํrานมสูงขึrนและนํrานมดิบมีคุณภาพดีขึrน!



! 3#56!

!

หมายเหตุ!:!ปี!,-./!เป็นการคาดคะเน!
ภาพทีR !!3.35!!ผลผลิตนํrานมดิบ!(ตัน)!ปี!2556-2561!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!

!

!
หมายเหตุ!:!ปี!,-./!เป็นการคาดคะเน!
ภาพทีR !!3.36!!อัตราการให้นมของแม่โค!(กก./ตัว./วัน)!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!

การตลาด!

ความต้องการบริโภค:!ผลผลิตนํrานมดิบของไทยใช้สําหรับบริโภคภายในประเทศ

ทัrงหมดปี!2556!-!2560!ความต้องการบริโภคนมมีอัตราเพิR มร้อยละ!2.13!ต่อปี!โดยในปี!2560!มี

ปริมาณการบริโภคนม!1,197,658!ตัน!เพิR มขึrนจาก!1,161,102!ตัน!ของปี!2559!ร้อยละ!3.15!
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1,197,658
1,233,483

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

2556 2557 2558 2559 2560/1 2561



! 3#57!

หมายเหตุ!:!ปี!,-./!เป็นการคาดคะเน!
ภาพทีR !!3.37!!การบริโภคนม!(ตัน)!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!

!

การส่งออกผลิตภัณฑ์นม!!

ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์นมหลายชนิด!แต่ส่วนใหญ่ได้จากการนําเข้าผลิตภัณฑ์นม

เพืR อมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์นมประเภทอืR น!ๆ!แล้วส่งออก!สินค้าส่งออกส่วนมากมีสภาพเป็นครีมหรือนม

ผงในรูปของเหลวหรือข้นเติมนํrาตาล!เนยทีR ได้จากนม!นมผงขาดมันเนย!นมข้นหวาน!นมเปรีrยว!โยเกิร์ต!

เป็นต้น!และเป็นการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง!เช่น!กัมพูชา!สิงคโปร์!ฟิลิปปินส์!สปป.ลาว!และ

เมียนมาร์!โดยในปี!2560!มีการส่งออกผลิตภัณฑ์นมทัrงหมด!171,990!ตัน!มูลค่า!7,282!ล้านบาท!

เพิR มขึrนจากปี!2559!ทีR ส่งออก!166,488!ตัน!มูลค่า!7,099!ล้านบาท!ร้อยละ!3.30!และร้อยละ!2.58!

ตามลําดับ!

!

1,097,058
1,111,481

1,157,493
1,161,102

1,197,658

1,233,483

1,000,000

1,050,000

1,100,000
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! 3#58!

!
ภาพทีR !!3.38!!ปริมาณและมูลค่านมและผลิตภัณฑ์นมส่งออกของไทย!ปี!vêêï!–!vêïw!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!
!

การนําเข้าผลิตภัณฑ์นม!!

ไทยนําเข้านมและผลิตภัณฑ์นมต่าง!ๆ!ในแต่ละปีเป็นจํานวนมากนมผงขาดมันเนยเป็น!

ผลิตภัณฑ์นมนําเข้าทีR สําคัญ!และยังคงมีสัดส่วนการนําเข้า!สูงกว่าผลิตภัณฑ์นมนําเข้าอืR นๆ!เพราะ

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง!เช่น!ผลิตนมพร้อมดืR ม!นมข้น!ขนมปัง!ไอศกรีม!โยเกิร์ต!นม

ข้นหวาน!ลูกกวาด!และช็อกโกแลต!เป็นต้น!ในปี!2560!มีการนําเข้าผลิตภัณฑ์นมทัrงหมด!235,745!ตัน!

มูลค่า!20,694!ล้านบาท!เป็นนมผงขาดมันเนย!56,594!ตัน!มูลค่า!4,741!ล้านบาท!โดยนําเข้า

ผลิตภัณฑ์นมทัrงหมดเพิR มขึrนจากปี!2559!ทีR นําเข้า!228,736!ตัน!มูลค่า!16,415!ล้านบาท!ร้อยละ!3.06!

และร้อยละ!26.07!ตามลําดับ!

!
ภาพทีR !!3.39!!ปริมาณและมูลค่านมและผลิตภัณฑ์นมนําเข้าของไทย!ปี!vêêï!–!vêïw!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!

!

!

!

2556 2557 2558 2559 2560
ตนั 117,588 131,480 149,753 166,488 171,990 
พันบาท 5,542,597 5,857,032 6,590,809 7,099,407 7,281,935

-
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2556 2557 2558 2559 2560
ตนั 188,434 213,371 243,344 228,736 235,745 
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20,000,000 
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! 3#59!

ราคา!!
ในปี!vêïw!ราคานํrานมดิบทีR เกษตรกรขายได้เฉลีR ยกิโลกรัมละ!xí.wy!บาท!สูงขึrนเล็กน้อย

จาก!xí.wv!บาท!ของปี!vêêy!ร้อยละ!w.èy!เนืR องจากมีการประกาศใช้มาตรฐานการรับซืrอนํrานมโค!ณ!

ศูนย์รวบรวมนํrานมดิบ!ควบคู่กับประกาศราคากลางรับซืrอนํrานมโค!ณ!ศูนย์รวบรวมนํrานมดิบ!โดยมีผล

บังคับใช้ตัrงแต่วันทีR !x!ตุลาคม!vêêy!เป็นต้นมา!ซึR งเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรมีการปรับปรุงคุณภาพ

นํrานมดิบให้ดีขึrน!

หมายเหตุ!:!ปี!,-./!เป็นการคาดคะเน!
ภาพทีR !!3.40!!ต้นทุนการผลิตนํrานมดิบและราคา!(บาท/กก.)!

ทีR มา:!สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร!(vêïx)!

!

แนวโน้มอุตสาหกรรมและตลาดนมของตลาดโลกและประเทศไทย!

!

แนวโน้มอุตสาหกรรมและตลาดนมของโลก!

การผลิต!

คาดว่าจํานวนโคนมและผลผลิตนํrานมดิบของโลกมีแนวโน้มเพิR มขึrนเล็กน้อย!เนืR องจาก

การผลิตนมของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึR งเป็นประเทศผู้ผลิตทีR สําคัญขยายตัวเพิR มขึrนไม่มาก

นัก!จากราคานํrานมดิบและผลิตภัณฑ์นมทีR สูงขึrน!รวมทัrงการผลิตนมของนิวซีแลนด์ทีR เพิR มขึrนจาก

จํานวนโคนมทีR เพิR มขึrนและสภาพอากาศทีR เอืrออํานวย!ประกอบกับราคาอยู่ในเกณฑ์ดี!แม้ว่าการผลิต

นมในประเทศออสเตรเลียจะมีแนวโน้มลดลง!เนืR องจากสภาพอากาศไม่เอืrออํานวย!และราคานํrานมดิบ

ทีR เกษตรกรขายได้ลดลง!แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของโลกมากนัก!

!

!

การตลาด!

15.34 15.62
14.17 14.74 14.86

16.92 16.91 17.74 18.02 18.0918 18 19 19 19

10 10.36
11.42 11.92 11.92

2556 2557 2558 2559 2560

ตน้ทนุการผลติน ้าํนมดบิ ราคาเกษตรกรขายได ้ ราคาหนา้โรงงาน ราคาอาหารขน้



! 3#60!

การบริโภคนํrานมและผลิตภัณฑ์นมของโลกจะเพิR มขึrนเล็กน้อย!เนืR องจากปริมาณผลผลิต

นํrานมดิบของประเทศผู้ผลิตทีR สําคัญเพิR มขึrนเพียงเล็กน้อย!และความต้องการนําเข้าของประเทศจีนซึR ง

เป็นผู้นําเข้ารายใหญ่มีแนวโน้มลดลง!ซึR งเป็นผลจากความต้องการภายในประเทศถึงจุดอิR มตัว!

การส่งออก!คาดว่าการส่งออกนมผงขาดมันเนยของโลกจะเพิR มขึrน!เนืR องจากสหภาพ

ยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึR งเป็นผู้ส่งออกหลักมีการส่งออกเพิR มขึrนอย่างต่อเนืR อง!แม้จะต้องเผชิญกับการ

แข่งขันทีR รุนแรงขึrน!

การนําเข้า!คาดว่าการนําเข้านมผงขาดมันเนยของโลกจะเพิR มขึrน!เนืR องจากประเทศผู้

นําเข้าหลักยังคงมีการนําเข้าเพิR มขึrนแม้ว่าจะมีอัตราทีR ลดลง!ได้แก่!ประเทศเม็กซิโก!จีน!อินโดนีเซีย!และ

ฟิลิปปินส์!

!



! 3#61!

3.13$แนวโน้มอุตสาหกรรมและตลาดนม$6789-6769$
Time$ 2016% 2017% 2018% 2019% 2020% 2021% 2022% 2023% 2024% 2025% 2026%

Commodity$ Variable$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Milk% Production% i$ 352,206.30% 355,111.27% 359,295.73% 363,290.69% 367,058.55% 370,253.43% 373,678.05% 376,795.16% 380,528.02% 383,690.06% 387,112.24%

Cow%inventory% $ 72,415.42% 72,118.12% 72,097.11% 71,957.43% 71,902.98% 71,877.24% 71,793.99% 71,630.81% 71,489.36% 71,436.63% 71,415.64%

Feed% i$ 1.60% 1.62% 1.63% 1.65% 1.67% 1.69% 1.72% 1.74% 1.76% 1.78% 1.79%

Yield% i$ 4.86% 4.92% 4.98% 5.05% 5.10% 5.15% 5.20% 5.26% 5.32% 5.37% 5.42%

Fresh%dairy%

products%

Production% i$ 102,284.51% 102,393.45% 102,747.92% 102,741.37% 102,753.07% 102,629.77% 102,654.91% 102,659.99% 102,758.19% 102,710.42% 102,759.56%

Consumption% i$ 101,120.05% 101,039.39% 100,996.66% 101,094.37% 101,136.54% 101,087.65% 101,058.95% 101,038.69% 101,078.38% 101,009.64% 100,976.36%

Trade%balance% i$ 1,164.47% 1,354.05% 1,751.26% 1,647.01% 1,616.53% 1,542.12% 1,595.96% 1,621.30% 1,679.81% 1,700.78% 1,783.20%

Food% i$ 101,120.05% 101,039.39% 100,996.66% 101,094.37% 101,136.54% 101,087.65% 101,058.95% 101,038.69% 101,078.38% 101,009.64% 100,976.36%

Human%

consumption%

per%capita%

i$ 77.40% 76.97% 76.59% 76.32% 76.03% 75.68% 75.36% 75.05% 74.81% 74.49% 74.21%

Butter%(pw)% Production% i$ 4,639.58% 4,690.67% 4,779.64% 4,880.63% 4,968.46% 5,033.74% 5,106.86% 5,158.55% 5,210.50% 5,270.37% 5,329.76%

Imports% i$ 168.66% 159.49% 153.47% 153.45% 154.08% 150.15% 149.35% 148.59% 149.24% 149.27% 148.79%

Consumption% i$ 4,062.02% 4,155.99% 4,193.36% 4,268.30% 4,332.49% 4,378.15% 4,425.46% 4,455.71% 4,480.30% 4,521.97% 4,563.68%

Endingstocks% i$ 113.54% 110.80% 113.38% 114.06% 111.42% 111.06% 110.31% 107.94% 106.46% 104.88% 103.43%

Exports% i$ 717.98% 721.90% 737.17% 765.10% 792.70% 806.10% 831.50% 853.80% 880.92% 899.25% 916.33%

Trade%balance% i$ 549.32% 562.42% 583.70% 611.64% 638.62% 655.95% 682.15% 705.22% 731.68% 749.98% 767.53%

Food% i$ 4,003.10% 4,095.96% 4,133.14% 4,207.88% 4,271.89% 4,317.36% 4,364.48% 4,394.53% 4,418.94% 4,460.42% 4,501.94%

Human%

consumption%

per%capita%

i$ 3.06% 3.12% 3.13% 3.18% 3.21% 3.23% 3.25% 3.26% 3.27% 3.29% 3.31%

ทีR มา%:%Dataset:%OECD-FAO%Agricultural%Outlook%Z[\]-Z[Z^%

https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=HIGH_AGLINK_2017%

3.13$(ต่อ)$
Time$ 2016% 2017% 2018% 2019% 2020% 2021% 2022% 2023% 2024% 2025% 2026%

Commodity$ Variable$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Cheese%(pw)% Production% i$ 17,660.59% 17,895.57% 18,174.33% 18,435.16% 18,690.78% 18,872.52% 19,108.03% 19,354.33% 19,585.64% 19,831.34% 20,091.74%



! 3#62!

Imports% i$ 1,020.90% 1,031.46% 1,043.79% 1,055.10% 1,067.91% 1,079.87% 1,088.58% 1,097.69% 1,105.42% 1,114.05% 1,123.48%

Consumption% i$ 17,044.52% 17,280.40% 17,471.33% 17,714.41% 17,942.34% 18,107.28% 18,324.25% 18,547.35% 18,752.91% 18,970.46% 19,191.59%

Ending%stocks% i$ 1,128.12% 1,077.13% 1,076.83% 1,079.01% 1,092.87% 1,106.94% 1,124.08% 1,141.22% 1,159.62% 1,172.79% 1,191.75%

Exports% i$ 1,670.48% 1,697.63% 1,747.09% 1,773.68% 1,802.48% 1,831.04% 1,855.22% 1,887.54% 1,919.76% 1,961.77% 2,004.67%

Trade%balance% i$ 649.57% 666.17% 703.30% 718.58% 734.58% 751.18% 766.64% 789.85% 814.34% 847.71% 881.19%

Food% i$ 16,800.88% 17,034.15% 17,222.75% 17,463.59% 17,689.05% 17,851.37% 18,065.79% 18,286.43% 18,489.96% 18,705.47% 18,924.53%

Human%

consumption%

per%capita%

i$ 12.86% 12.98% 13.06% 13.18% 13.30% 13.36% 13.47% 13.58% 13.68% 13.79% 13.91%

Skim%milk%

powder%(pw)%

Production% i$ 3,693.90% 3,620.92% 3,574.87% 3,744.72% 3,937.21% 4,042.54% 4,125.31% 4,226.62% 4,320.07% 4,408.11% 4,500.05%

Imports% i$ 438.57% 433.46% 444.94% 439.79% 439.41% 437.89% 437.83% 437.09% 437.72% 437.28% 441.38%

Consumption% i$ 2,117.52% 2,126.69% 2,222.11% 2,290.36% 2,330.48% 2,380.87% 2,424.66% 2,482.19% 2,531.06% 2,577.85% 2,631.83%

Ending%stocks% i$ 370.28% 371.97% 371.58% 373.74% 375.44% 372.32% 370.95% 367.96% 364.89% 360.86% 355.08%

Exports% i$ 1,788.08% 1,914.47% 1,998.23% 2,019.38% 2,053.44% 2,093.29% 2,132.07% 2,178.32% 2,225.21% 2,268.60% 2,313.48%

Trade%balance% i$ 1,349.51% 1,481.00% 1,553.29% 1,579.60% 1,614.04% 1,655.40% 1,694.23% 1,741.24% 1,787.49% 1,831.32% 1,872.10%

Feed% i$ 187.79% 185.84% 187.73% 185.33% 185.73% 192.72% 189.72% 192.40% 191.27% 193.35% 197.07%

Food% i$ 1,877.51% 1,892.89% 1,986.01% 2,056.24% 2,095.53% 2,138.51% 2,184.88% 2,239.31% 2,288.89% 2,333.18% 2,383.03%

Human%

consumption%

per%capita%

i$ 1.44% 1.44% 1.51% 1.55% 1.58% 1.60% 1.63% 1.66% 1.69% 1.72% 1.75%

%

3.13$(ต่อ)$
Time$ 2016% 2017% 2018% 2019% 2020% 2021% 2022% 2023% 2024% 2025% 2026%

Commodity$ Variable$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Whole%milk%

powder%(pw)%

Production% i$ 2,446.05% 2,553.62% 2,585.16% 2,619.96% 2,659.95% 2,714.03% 2,762.46% 2,811.02% 2,863.47% 2,917.78% 2,963.80%

Imports% i$ 66.93% 60.35% 61.28% 61.00% 60.83% 60.25% 60.22% 60.20% 60.19% 59.98% 59.72%

Consumption% i$ 788.88% 782.97% 771.44% 789.38% 808.45% 827.33% 846.61% 865.76% 885.14% 904.36% 918.71%

Ending%stocks% i$ 6.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50%

Exports% i$ 1,730.15% 1,821.38% 1,873.70% 1,890.60% 1,911.65% 1,946.59% 1,976.02% 2,005.73% 2,039.11% 2,074.31% 2,105.84%
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Trade%

balance%

i$ 1,663.22% 1,761.03% 1,812.42% 1,829.60% 1,850.82% 1,886.34% 1,915.81% 1,945.53% 1,978.92% 2,014.33% 2,046.12%

Food% i$ 769.43% 764.29% 752.89% 770.91% 790.08% 809.03% 828.40% 847.64% 867.10% 886.40% 900.84%

Human%

consumption%

per%capita%

i$ 0.59% 0.58% 0.57% 0.58% 0.59% 0.61% 0.62% 0.63% 0.64% 0.65% 0.66%

Whey%powder%

(pw)%

Production% i$ 4,176.79% 4,329.05% 4,377.98% 4,454.21% 4,529.88% 4,620.67% 4,702.94% 4,769.96% 4,837.40% 4,916.21% 5,001.28%

Imports% i$ 162.26% 151.46% 146.65% 147.79% 144.53% 140.58% 138.92% 137.19% 134.01% 131.77% 129.76%

Consumption% i$ 3,115.08% 3,112.20% 3,123.69% 3,155.78% 3,184.15% 3,218.10% 3,253.77% 3,290.45% 3,329.33% 3,363.74% 3,406.52%

Ending%stocks% i$ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Exports% i$ 1,188.81% 1,334.10% 1,369.58% 1,410.69% 1,454.42% 1,508.24% 1,551.79% 1,579.12% 1,604.64% 1,646.02% 1,685.14%

Trade%

balance%

i$ 1,113.57% 1,266.60% 1,306.80% 1,345.65% 1,391.82% 1,449.22% 1,493.13% 1,522.48% 1,551.41% 1,595.16% 1,636.14%

Feed% i$ 2,517.05% 2,519.68% 2,534.12% 2,555.36% 2,578.66% 2,602.79% 2,623.85% 2,645.17% 2,667.03% 2,689.02% 2,701.59%

Food% i$ 31.06% 31.27% 31.54% 31.76% 31.96% 32.16% 32.40% 32.61% 32.83% 33.04% 33.23%

Human%

consumption%

per%capita%

i$ 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%

3.13$(ต่อ)$
Time$ 2016% 2017% 2018% 2019% 2020% 2021% 2022% 2023% 2024% 2025% 2026%

Commodity$ Variable$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
%%Casein%(pw)% %%Production% i$ 359.27%% 331.51%% 346.66%% 361.28%% 371.06%% 386.57%% 396.21%% 410.60%% 422.60%% 434.14%% 446.15%%

%%Imports% i$ 173.69%% 176.46%% 181.07%% 184.50%% 187.58%% 189.69%% 192.41%% 195.14%% 195.05%% 197.91%% 199.53%%

%%

Consumption% i$ 290.75%% 265.47%% 276.47%% 284.58%% 291.20%% 299.43%% 305.17%% 314.63%% 318.67%% 325.69%% 332.08%%

%%Ending%

stocks% i$ 0.00%% 0.00%% 0.00%% 0.00%% 0.00%% 0.00%% 0.00%% 0.00%% 0.00%% 0.00%% 0.00%%

%%Exports% i$ 237.09%% 237.47%% 246.34%% 256.38%% 262.71%% 272.20%% 278.93%% 286.69%% 294.67%% 302.15%% 308.48%%

%%Trade%

balance% i$ 77.08%% 74.69%% 78.94%% 85.54%% 88.78%% 96.16%% 100.16%% 105.17%% 113.23%% 117.85%% 122.55%%
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%%Food% i$ 145.92%% 118.05%% 124.96%% 129.54%% 133.41%% 139.03%% 142.24%% 149.10%% 153.09%% 157.41%% 162.11%%

%%Human%

consumption%

per%capita% i$ 0.11%% 0.09%% 0.09%% 0.10%% 0.10%% 0.10%% 0.11%% 0.11%% 0.11%% 0.12%% 0.12%%

%

%
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แนวโน้มอุตสาหกรรมและตลาดนมของไทย!

การผลิต!

จํานวนโคนมและผลผลิตนํ0านมดิบมีแนวโน้มเพิ7 มขึ0น!จากการขยายตัวตามธรรมชาติของฝูงโค!อีก

ทั0งการเลี0ยงโคนมในปัจจุบันมีการบริหารจัดการฟาร์มที7 เป็นระบบตามมาตรฐานฟาร์มที7 ดีและมีประสิทธิภาพ

ในการเลี0ยงมากขึ0น!ประกอบกับกรมปศุสัตว์มีนโยบายพัฒนาคุณภาพนํ0านมโค!เน้นการเพิ7 มประสิทธิภาพการ

ผลิต!โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพนํ0านมดิบ!และลดต้นทุนการผลิต!โดยเน้นไปที7 อาหารในการ

เลี0ยงโคนม!ซึ7 งจะส่งผลให้นํ0านมดิบมีปริมาณเพิ7 มขึ0นและมีคุณภาพดีขึ0น!!

!

การตลาด!

ความต้องการบริโภค!คาดว่าความต้องการบริโภคนมจะเพิ7 มขึ0น!จากการบริโภคนมในตลาดนม

พาณิชย์มีแนวโน้มเพิ7 มขึ0น!แม้ว่าตลาดนมโรงเรียนซึ7 งเป็นตลาดหลักจะมีปริมาณลดลง!!

การส่งออก-การนําเข้า!คาดว่าการส่งออก!-!การนําเข้าผลิตภัณฑ์นมจะมีปริมาณเพิ7 มขึ0น!!

เนื7 องจากผู้ประกอบการในตลาดนมพาณิชย์มีการผลิตเพิ7 มขึ0น!เพื7 อมุ่งขยายตลาดส่งออก!

ราคา!คาดว่าราคานํ0านมดิบที7 เกษตรกรขายได้จะสูงขึ0น!!เนื7 องจากเกษตรกรมีการปรับปรุง

คุณภาพนํ0านมดิบให้ดีขึ0นตามนโยบายของรัฐบาล!

!

ปัจจัยทีB มีผลกระทบต่อการผลิต!

1.!นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการพัฒนาคุณภาพ

นํ0านมดิบให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค!เกษตรกรจึงต้องมีการบริหารจัดการฟาร์มเพิ7 มขึ0น!ทั0ง

ปรับรูปแบบการเลี0ยง!การจัดการโรงเรือน!และการให้อาหารที7 ดี!เพื7 อเพิ7 มปริมาณการผลิตและพัฒนาคุณภาพ

นํ0านมดิบให้สูงขึ0น!ซึ7 งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตนํ0านมโคของเกษตรกรเพิ7 มขึ0น!แต่ในทางกลับกันเกษตรกรก็จะ

ได้รับรายได้เพิ7 มขึ0นเพราะราคาขึ0นอยู่กับคุณภาพนํ0านมดิบ!อย่างไรก็ตามเกษตรกรรายย่อยบางรายอาจ

ตัดสินใจเลิกอาชีพการเลี0ยงโคนม!เพราะไม่สามารถบริหารจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐานฟาร์มที7 ดีได้!เนื7 องจาก

ต้องใช้เงินลงทุนสูง!

2.!ปัญหาด้านโรคต่างๆ!เช่น!ปัญหาเต้านมอักเสบ!ทําให้คุณภาพนํ0านมดิบตํ7 ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน!ซึ7 งจะส่งผลต่อราคานํ0านมดิบที7 เกษตรกรได้รับ!และโรคปากและเท้าเปื7 อยซึ7 งยังพบการระบาดอยู่เป็น

ระยะๆ!แม้จะมีมาตรการเพื7 อควบคุมและป้องกัน!แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดโรคในฟาร์มเกษตรกรได้

ทั0งหมด!ซึ7 งเมื7 อเกิดโรคเกษตรกรก็ไม่สามารถส่งนมขายได้!ทําให้สูญเสียรายได้!

3.!การเปลี7 ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ!ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโคนม!ทําให้ผลผลิตนํ0านมดิบ

ของเกษตรกรมีความผันผวน!ซึ7 งจะส่งผลให้รายได้ที7 เกษตรกรได้รับไม่แน่นอน!

4.!การขาดทายาทสืบทอด!เนื7 องจากคนรุ่นใหม่เห็นว่าอาชีพการเลี0ยงโคนมเป็นอาชีพที7 เหนื7 อย

เพราะต้องทํางานทุกวันโดยไม่มีวันหยุด!แม้จะมีรายได้สูงกว่าการทําอาชีพเกษตรกรรมอื7 นหรือการทํางาน

บริษัทก็ตาม!ดังนั0นหน่วยงานที7 เกี7 ยวข้องจะต้องเร่งพัฒนาอาชีพการเลี0ยงโคนมให้มีความน่าสนใจและมีคุณค่า!

เพื7 อจูงใจให้คนรุ่นใหม่อยากที7 จะสานต่ออาชีพนี0!

!
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3.2Dการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียD

 

กลุ่มเกษตรกร / สหกรณ์ 
 

กฎหมายเปิดช่องให้!อ.ส.ค.!ดําเนินการได้มากกว่าส่งเสริมเรื7 องการเลี0ยงโคนมอย่างเดียว!เช่น!แปร!
รูปกิจการโคเนื0อลดการนําเข้า!ไม่ได้เน้นแค่ขายนม!ควรเพิ7 มผลิตภัณฑ์อื7 นๆ!เพราะอีกไม่นาน!FTA!
เข้ามาจะกระทบต่อเรื7 องนมในประเทศอย่างมาก!

!การที7 !อ.ส.ค.!ส่งเสริมกิจการโคนมให้แก่เกษตรกรอยากให้เรื7 องของการส่งเสริมนั0น!ฟรีหมด!เต็ม!
รูปแบบ!เพราะลดภาระเรื7 องต้นทุน!และยังสามารถช่วยรักษาอาชีพเกษตรกรให้คงอยู่ต่อไป!

 แผนการผลิตนมผงอยากให้บรรจุในแผนทําให้สามารถนํานมที7 เกินไปแปรรูปได้!เนื7 องจากนมผงใน
ประเทศยังต้องนําเข้าจากต่างประเทศ!หรือนมอัดเม็ดก็เป็นที7 ต้องการของประเทศจีนอย่างมาก!!

!ไม่อยากให้ทอดทิ0งเกษตรกรหรือสหกรณ์รายย่อย!อยากให้มาช่วยส่งเสริม!สนับสนุนเรื7 องงบประมาณมาใช้ใน
การวิจัยหรือการพัฒนาการเลี0ยงโคนมเกษตรกร!

ไม่อยากให้มุ่งการผสมเทียมเป็นธุรกิจ!แต่อยากให้เน้นช่วยเหลือเรื7 องสัตว์แพทย์และผสมเทียมของเกษตรกร!

 
เรื7 องธรรมาภิบาล!อ.ส.ค.!ถือว่าดีขึ0นมาก!อยากให้เป็นแบบนี0ตลอดไปและปัจจุบันเกษตรกรได้เข้า
มาร่วมเป็นกรรมการจัดซื0อจัดจ้าง!
 
อยากให้!อ.ส.ค.!เน้นเรื7 องการส่งเสริมเกษตรกรเต็มรูปแบบ/ครบวงจร!เพื7 อให้ได้นมที7 มีคุณภาพ!

อยากให้!อ.ส.ค.!เป็นผู้นําในการขายนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมที7 ใหญ่ที7 สุดในอาเซียนหรือเอเซียหรือขายสู่

ตลาดโลกได้!

!อยากให้!อ.ส.ค.!พัฒนาพื0นที7 ให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที7 ยวที7 เหนือกว่าฟาร์มโชคชัย!

อยากให้!อ.ส.ค.!มีสินค้าที7 หลากหลายมากขึ0น!

 
อยากให้การช่วยเรื7 องการผสมเทียม!และตรวจผลิตภัณฑ์!ของเกษตรกรห่างไกลจาก!
อ.ส.ค.!ในพื0นที7 อย่างมาก!
 
อยากให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะอนุกรรมการกับอ.ส.ค.!มากขึ0น!เพื7 อให้
ได้มีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันจะได้ไม่มีปัญหาในการทํางานต่างๆ!(อยากให้ชุมนุมหรือ
สหกรณ์รายย่อยได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการบอร์ด!เหมือนในอดีตที7 เคยมี!เพื7 อให้สามารถ
ขับเคลื7 อนงานเกษตรกรได้)!

ควรดูแลเกษตรกรที7 ไม่ใช่สหกรณ์รายใหญ่อย่างเดียว!!

ควรนําแนวคิดทางธุรกิจมาใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ของ!อ.ส.ค.!

ควรมีการทําความร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานที7 เกี7 ยวข้อง!

ควรให้ตัวแทนเกษตรกรได้เข้าร่วมทําการส่งเสริมกับ!อ.ส.ค.!และกระจายไปทุกภาคมากขึ0น!
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กลุ่มเกษตรกร!/!สหกรณ์!

 
อยากให้เข้าไปส่งเสริมความรู้บางเรื7 องที7 เป็นจุดอ่อน!

อยากให้เข้ามาควบคุมเรื7 องการซื0อนมแบบเหมาจ่าย!เพราะกระทบต่อคุณภาพอย่างมาก!

อยากให้ต่อจากนี0เมื7 อคิดถึงนม!ให้ทุกคนในประเทศคิดถึง!อ.ส.ค.!หรือเกษตรกร!คิดถึง!อ.ส.ค.!

อยากให้ทบทวนบทบาทของ!อ.ส.ค.ว่าดําเนินการครบทุกด้านตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั0งแล้วหรือยัง!

อยากให้ทบทวนว่าเจ้าหน้าที7 ส่งเสริมของอ.ส.ค.ทําได้ทั7 วถึงแล้วหรือยัง!

อยากให้นมที7 ผลิตเป็นนมที7 ทําให้เกษตรกรรู้สึกเป็นเจ้าของจริงๆ!!

อยากให้นําผลกําไรที7 !อ.ส.ค.!ได้ตอบแทนกลับไปยังเกษตรกร!เช่น!แบ่งปันกําไร!อ.ส.ค.!ให้เกษตรกรหรือ!สหกรณ์!

อยากให้เน้นเรื7 องการโฆษณาผ่านสื7 อต่างๆ!

อยากให้เน้นเรื7 องการส่งเสริมการให้คนไทยดื7 มนม!เป็นองค์กรหลักในการทําเรื7 องนี0!

อยากให้เป็นผู้นําด้านส่งเสริมกิจการโคนม!!

อยากให้ผู้บริหารมีแนวคิดที7 ทันสมัยต่อการเปลี7 ยนแปลงเน้นการทํางานเชิงรุก!มากกว่าการตั0งรับแบบเดิม!

อยากให้เพิ7 มสัตวแพทย์ในแต่ละภาคมากขึ0น!เพราะมีความสําคัญและมีผลต่อการตรวจโรคต่าง!ๆ!ของวัวด้วย!!

อยากให้มองเกษตรกรเป็นผู้ร่วมค้านมร่วมกับ!อ.ส.ค.!ตั0งเป็นชุมนุมระดับภาค!5!ภาค!และมีชุมนุมย่อย!ในการ
ประสานการทํางานร่วมกันระดับภาคที7 มีปัญหานมที7 บางภาคล้นตลาด!

อยากให้มีการวางแผนในการรองรับกับการปัญหาที7 จะเกิดขึ0นในอนาคต!

อยากให้มีโมเดลสหกรณ์!15!โดยตั0งต้นจากสหกรณ์ที7 ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ!อ.ส.ค.!ที7 ได้ร่วมดําเนินการเป็นเบื0องต้น
ก่อน!แล้วค่อยนําไปเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มคนอื7 นที7 อยากเข้ามาเป็นสหกรณ์!!

อยากให้ศูนย์เลี0ยงโคทดแทนได้กระจายไปให้เกษตรกรมากขึ0น!

อยากให้ส่งเสริมเรื7 องการฝึกอบรม!โดยกระตุ้นให้เกษตรกรเข้าร่วมการอบรมที7 !อ.ส.ค.!และควรจัดฝึกอบรมให้

บ่อยครั0งมากขึ0น!

อยากให้!อ.ส.ค.!ร่วมกับเกษตรกรในการผสานพลังการทํางานไปด้วยกันในอนาคตมากขึ0น!

อยากให้!อ.ส.ค.!สามารถรับนํ0านมดิบของเกษตรกรได้ทั0งหมด!ปัจจุบันรับได้เพียงบางส่วน!เพราะ!อ.ส.ค.!มีคําว่า!
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย!!

อัตราภาษีที7 จะเก็บใหม่ในเรื7 องของนมนั0นได้รับผลกระทบอย่างมาก!
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กลุ่มภาครัฐ!

 
ควรยกเลิกผลิตภัณฑ์ที7 ไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์!

ควรทําธุรกิจอื7 นๆแหล่งท่องเที7 ยวใน!อ.ส.ค.!

ควรเน้นเรื7 องการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน!

ควรมีการบริหารนมดิบให้มีประสิทธิภาพยิ7 งขึ0น!

ขยาย/สร้างตลาดผลิดภัณฑ์นมแช่เย็น!

ดําเนินการตลาดอื7 นๆ!เพื7 อเตรียมรองรับการเปลี7 ยนแปลง!

ส่งเสริมภาพลักษณ์และความสําคัญเรื7 องอาชีพการเลี0ยงโคนม!

สร้างความใกล้ชิดระหว่าง!อ.ส.ค.กับผู้บริโภคให้มากขึ0น!

สร้างแนวทางการโฆษณาและภาพที7 สามารถจับต้องได้!อย่างต่อเนื7 อง!

หามาตรการรองรับหากนมโรงเรียนต้องยกเลิกภายใน!5-10!ปี!

ให้ผู้บริโภคได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนของ!อ.ส.ค.!

อยากให้ขายผลิตภัณฑ์ที7 มีผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง!

อยากให้ภาคประชาชน!เกษตรกร!มีส่วนร่วมกับ!อ.ส.ค.!

ด้าน!Agent!

 
จัดทําศูนย์ข้อมูลกลางดูแลด้านข้อมูลต่างๆให้แก่ลูกค้า!เพื7 อprovide!ข้อมูลจําเป็นต่างๆเช่น!มาตรฐาน
อุตสาหกรรม,!มาตรฐานสินค้า,!Product!Knowledge,!Sales!Kit,!สื7 อประชาสัมพันธ์!

ต้องการให้สื7 อสาร!ประชาสัมพันธ์ถึงผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้ครอบคลุม!รวดเร็ว!และต่อเนื7 อง!เพื7 อ
สร้างโอกาสในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด!

ปรับปรุงระบบ!Logistic!เพื7 อเพิ7 มศักยภาพในการกระจายสินค้า!ลดระยะเวลาและขั0นตอนในการเข้ารับ
สินค้าของ!Agent!ป้องกันการข้ามเขตของ!Agent!แต่ละรายส่งเสริมการส่งออกอย่างรัดกุมลดปัญหา
สินค้าหมดอายุ!

ปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย!ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุกๆส่วน!เป็นผู้นําใน
ตลาดผลิตภัณฑ์นม!

ต้องการให้ลูกค้ามีความภักดีต่อองค์กรและตราสินค้า!

ต้องการความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมนมให้ก้าวหน้า!

ต้องการความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลตลาด!

คาดหวังอัตราการเติบโตของยอดจําหน่าย!และการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั7 วทุกพื0นที7 !
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ด้าน!Supplier!!

เป็นผู้ผลักดันนโยบายภาครัฐเพื7 อส่งเสริมอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทย!ป้องกันการคุกคามจาก
อุตสาหกรรมนมของต่างชาติ!

เพิ7 มศักยภาพด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม!โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี!รวมถึงระบบสารสนเทศ!

สนับสนุนงบประมาณ!ข้อมูล!เทคโนโลยี!นวัตกรรม!รวมถึงการพัฒนาบุคลาการ!เพื7 อเพิ7 มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน!

คาดหวังมาตรฐานเครื7 องจักรที7 มีคุณภาพ!สมกับราคาที7 ได้ลงทุน!เพื7 อเพิ7 มประสิทธิภาพ!และลดอัตราการสูญเสีย!

ต้องการAgency!โฆษณา/!Organizer!ที7 มีความสามารถ!มีความคิดสร้างสรรค์!สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
ตรงตามความต้องการ!

 
ด้านบุคลากร!

ให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรรายได้เพิ7 มขึ0น/มั7 นคง!

การสร้างความเข้มแข็งและความมั7 นคงในอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี0ยงโคนม!

เพิ7 มประสิทธิภาพการผลิตนํ0านมโคให้ได้ทั0งปริมาณและคุณภาพ!

เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาการเลี0ยงโคนม!

ยกระดับการบริหารจัดการที7 เป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล!

มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที7 มีความหลากหลายและมีมูลค่าสูง!ผลิตจากนํ0านมดิบที7 มีคุณภาพของ
เกษตรกรไทย!

พัฒนาบุคลากรสายกิจการโคนมเพื7 อรองรับภารกิจด้านส่งเสริมฯ!

บริหารจัดการที7 เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล!

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที7 มีคุณภาพสูงและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล!!

บริหารต้นทุนเหมาะสมแข่งขันทางการตลาดได้!

พัฒนาและยกระดับในระบบบริหารจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์!(การพยากรณ์,การวางแผน,การผลิต,
การสํารองวัสดุ,ขนส่ง,เก็บรักษา,คน,ระบบ)!

ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค!

เป็นผู้นําตลาดในอุตสาหกรรมนมของประเทศ!

มีช่องทางการจัดจําหน่ายแบบบูรณาการทั0งภายในและต่างประเทศ!เพื7 อ!ตอบสนอง!
ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย!
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!
3.3.1!การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที7 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของอสค.!
จากการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที7 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของอสค.ด้วย!PESTLE!!
ได้แก่!ด้านการเมือง!(Politics!:!P)!ด้านเศรษฐกิจ!(Economics!:!E)!ด้านสังคม!(Social!:!S)!ด้านเทคโนโลยี!
(Technology:T)!ด้านกฏหมาย!(Legal!:!L)!และ!ด้านสิ7 งแวดล้อม!(Environment!:!En)!ได้ผลดังตาราง!3.15!
!

ตารางที7 !3.14!การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที7 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ!อ.ส.ค.!

โอกาส!

(Opportunity!:!O)!

ผลกระทบ!

(Threat!:!T)!

ด้านสังคม!(Social!:!S)!

•" อ.ส.ค.มีภาพลักษณ์ที7 ดีในใจเกษตรกรและ
ผู้บริโภค!

•" สังคมผู้รักในสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ
สามารถทําให้ขยายกลุ่มผู้บริโภค!

•" การได้รับความยอมรับและความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ!เช่น!กรมส่งเสริมสหกรณ์!!

•" สังคมโซเชียลมีผลต่อผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว!
หากมีภาพลักษณ์ในเชิงลบ!!

•" ผู้บริโภคเมื7 อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นกลุ่มผู้บริโภคมีการ
เปลี7 ยนแปลงด้านความจงรักภักดี!(Loyalty)!ที7

มีต่อผลิตภัณฑ์!!

•" เกษตรกรบางส่วนเลิกอาชีพเลี0ยงโคนม!
•" การขาดแคลนแรงงานที7 เป็นลูกจ้าง!ในฟาร์ม
โคนม!

ด้านการเมือง!(Politics!:!P)!

•" นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร!!

•" แผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของภาครัฐ
ช่วยสนับสนุนภารกิจหลักของ!อ.ส.ค.!!

•" !รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ!มาใช้ในภาคธุรกิจ

การเกษตรและการพัฒนาองค์กร!

•" รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบการขนส่ง
ภายในประเทศให้ทันสมัยสามารถเชื7 อมโยง

กับประเทศอื7 นๆในภูมิภาค!

•" นโยบายด้านการเก็บภาษีของภาครัฐที7 ส่งผล
ต่อกลุ่มเกษตรกร!

!

ด้านเศรษฐกิจ!(Economics!:!E)!

•" แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์นม!ใน
ตลาดต่างประเทศเพิ7 มขึ0น!ส่งผลให้สามารถ

เพิ7 มช่องทางจําหน่ายไปยังต่างประเทศ!!

•" มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือและการมี

•" เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยมีการชะลอตัว
ส่งผลต่อการลงทุน!!

•" ผู้ผลิตรายอื7 น!มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นกัน!!
•" ผู้บริโภคมีสินค้าที7 ทดแทนกันได้!

3.3Dสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมD(SWOTDAnalysis)D



! 3#71!

โอกาส!

(Opportunity!:!O)!

ผลกระทบ!

(Threat!:!T)!

ส่วนร่วมกับสหกรณ์ต่างๆเพื7 อการขยายธุรกิจ!

!

•" ผู้บริโภคมีสินค้าและทางเลือกที7 หลากหลาย!
•" ต้นทุนในการเลี0ยงโคนมสูง!
•" การเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรมีข้อจํากัด!

ด้านกฎหมาย!(Legal!:!L)!

•" การเปิดการค้าเสรีทําให้ตลาดการค้า
ผลิตภัณฑ์ขยายตัวมากขึ0น!

•" มีกลไกด้านกฎหมายที7 สามารถใช้กําหนด!
กฎ!ข้อบังคับที7 เกี7 ยวข้อง!เพื7 อสนับสนุนการ

ทํางานได้!!

!

•" มาตรการทางการค้าและภาษีส่งผลให้คู่แข่ง
จากต่างประเทศสามารถเข้ามามีส่วนแบ่งทาง

การตลาดง่ายขึ0น!

•" กฎหมาย!ระเบียบ!ข้อบังคับ!ที7 มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน!เช่น!พรบ.จัดซื0อจัดจ้าง,!และมี

ข้อจํากัดในการปฏิบัติด้านการค้าระหว่าง

ประเทศ!!

ด้านเทคโนโลยี!(Technology:T)!

•" เทคโนโลยีการสื7 อสารทําให้มีช่องทางการจัด
จําหน่ายที7 เพิ7 มมากขึ0น!

•" เทคโนโลยีและการสื7 อสารในปัจจุบัน!เอื0อให้
บุคลากรสามารถเพิ7 มสมรรถนะเพื7 อรองรับ

การปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว!

•" เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีข้อจํากัดในการนํา
เทคโนโลยีเพื7 อการพัฒนาภาคการเกษตรไปใช้!

•" การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื7 อการพัฒนาด้าน
การเกษตรไปสู่เกษตรกรของประเทศไทยยังไม่

มีประสิทธิภาพเพียงพอ!

ด้านสิ7 งแวดล้อม!(Environment!:!En)!

•" กระแสโลกที7 ตระหนักถึงการอนุรักษ์
สิ7 งแวดล้อม!การลดการใช้สารเคมี!การผลิตที7

เป็นมิตรต่อสิ7 งแวดล้อม!!

•" ในทุกขั0นตอนของอุตสาหกรรมโคนมสามารถ
ก่อปัญหาด้านสิ7 งแวดล้อมได้!หากไม่มีการ

บริหารจัดการที7 ดีและเป็นมิตรต่อสิ7 งแวดล้อม!

D

D

Y.Y.ZDการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายในทีB ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของDอ.ส.ค.D

! จากการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายในที7 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ!อ.ส.ค.ด้วย!äS!!

ได้แก่!กลยุทธ์ขององค์กร!(Strategy)!ด้านค่านิยม!วัฒนธรรมองค์กร!(Shared!Value)!ด้านโครงสร้าง!

(Structure)!ทักษะ!(Skill)!บุคลากร!(Staff)!ระบบงาน!(System)!ลักษณะการทํางาน!(Style)!

!

!

!

!
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ตารางที7 !3.15!การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มภายในที7 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ!อ.ส.ค.!

จุดแข็ง!

(Strength!:!S)!

จุดอ่อน!

(Weakness!:!W)!

กลยุทธ์ขององค์กร!(Strategy)!

!

•" เป็นรัฐวิสาหกิจที7 มีจุดกําเนิดในการส่งเสริม
อาชีพการเลี0ยงโคนมพระราชทาน!!

•" เป็นผลิตภัณฑ์ที7 ผลิตจากนมโคสดแท้!èêê!%!
ไม่ผสมนมผง!

•" มีตราสินค้าที7 ได้การยอมรับและความเชื7 อถือ
จากผู้บริโภค!

•" มีการกําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที7
ชัดเจน!

•" มีการกําหนดตัวชี0วัดในระดับหน่วยงานที7
ชัดเจน!

•" มีการจัดเก็บข้อมูล!และนําข้อมูลมาใช้
ประโยชน์เชิงกลยุทธ์!

•" มีการทําความร่วมมือ!
กับหน่วยงานภายนอกเพื7 อเพิ7 มศักยภาพใน

การดําเนินงาน!

•" การวิจัย!พัฒนาและการถ่ายทอด!เทคโนโลยี
และนวัตกรรม!ยังไม่เพียงพอต่อการ

ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร!

•" ต้องการกระบวนการขับเคลื7 อนยุทธศาสตร์ได้
เต็มประสิทธิภาพเพื7 อการบรรลุวิสัยทัศน์!

•" ยังมีข้อจํากัดในการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการ!อาทิเช่น!ความไม่

เพียงพอของ!Big!data!ความไม่เชื7 อมโยงของ

ระบบข้อมูล!การขาดโปรแกรมสําหรับ

วิเคราะห์!ประมวลผลแบบ!real!time!เป็นต้น!

ด้านค่านิยม!วัฒนธรรมองค์กร!(Shared!Value)!

•" มีการกําหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที7
ชัดเจน!

•" ต้องการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที7 สื7 อสาร
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียผ่านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ!

ด้านโครงสร้าง!(Structure)!

•" อ.ส.ค.เป็นหน่วยงานภาครัฐ!จึงได้รับการ
ยอมรับ!จากหน่วยงานภายนอก!ในการทํา

ความร่วมมือ!เพื7 อการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ

ที7 เกี7 ยวข้องได้!!

•" การเป็นองค์กรที7 อยู่ภายใต้ระบบราชการ!อาจ
ส่งผลต่อความสามารถในการตอบสนองต่อ

ตลาดและต่อการบริหารจัดการ!ที7 ต้องการ

ความรวดเร็วและความคล่องตัวสูง!!

•" โครงสร้างบางส่วนยังไม่ตอบสนองต่อภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร!!

ทักษะ!(Skill)!

•" อ.ส.ค.!มีความสามารถในการผลิตนํ0าเชื0อพ่อ •" บุคลากรบางส่วนขาดทักษะในการสื7 อสาร
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จุดแข็ง!

(Strength!:!S)!

จุดอ่อน!

(Weakness!:!W)!

พันธ์ุโคนมที7 รับมาตรฐาน! ด้านภาษาต่างประเทศ!และข้อมูลที7 เกี7 ยวข้อง

กับการค้าต่างประเทศ!!

•" บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและความเข้าใจ
ในด้านยุทธศาสตร์ที7 เพียงพอต่อการ

ขับเคลื7 อน!

•" บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและความเข้าใจ
ในด้านCSR!

!

บุคลากร!(Staff)!

•" บุคลากรเฉพาะสายงานส่วนใหญ่เป็นผู้มี
ประสบการณ์และความเชี7 ยวชาญ!!

•" บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร!!
!

•" จํานวนบุคลากรที7 รองรับเฉพาะสายงานและ/
หรืองานเชิงยุทธศาสตร์มีไม่เพียงพอ!อาทิ!

ด้านวิจัยและพัฒนา!ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ!เป็นต้น!!

•" มีความจําเป็นในการถ่ายโอนความรู้จาก
บุคลากรที7 มีประสบการณ์สูงที7 ใกล้

เกษียณอายุ!!

ระบบงาน!(System)!

•" เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของการเลี0ยงโค
นมทีมีเกษตรกรผู้เลี0ยงโคนมเป็นสมาชิก!

•" เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมที7 ครบวงจร!
(ต้นนํ0า/กลางนํ0า/ปลายนํ0า)!

•" มีโรงงานผลิตครบทั0ง!ñ!ภาคทําให้ใกล้แหล่ง
วัตถุดิบ!

•" มีโรงงานผลิตนมที7 ได้รับมาตรฐานและได้รับ
รางวัลเทคโนโลยี!

•" มีตัวแทนจําหน่ายในประเทศทุกภูมิภาค!
!äó!จังหวัด!

•" ระบบโลจิสติกส์!ควรได้รับการพัฒนาเพื7 อเพิ7 ม
ประสิทธิภาพการบริการ!

•" ต้องวางระบบการสื7 อสารภายในที7 ชัดเจนและ
ทั7 วถึง!

•" ระบบตัวแทนจําหน่ายและการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภคของ

ตัวแทนจําหน่าย!

•" มีตัวแทนจําหน่ายต่างประเทศแต่ยังไม่
ครอบคลุม!

ลักษณะการทํางาน(Style)!

•" เป็นพี7 เลี0ยงของเกษตรกรตั0งแต่เริ7 มเข้าสู่อาชีพ
การเลี0ยงโคนม!

•" มีความสัมพันธ์ที7 ดีกับเกษตรกรมาอย่าง
ยาวนาน!

•" เป็นการเข้าสู่ยุคเปลี7 ยนผ่าน!เกษตรกรรุ่นใหม่
ยังไม่มีความผูกพันกับองค์กร!

•" งานด้านประชาสัมพันธ์จําเป็นต้องดําเนินการ
ในเชิงรุกมากขึ0น!
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D

D

D

D

อ.ส.ค.ตระหนักถึงการประเมินความเสี7 ยง!ตามภารกิจ!เป้าหมายและนโยบายที7 สําคัญ!เพื7 อให้ทราบถึง
โอกาส!ผลกระทบ!ในทุกด้าน!ตามหลัก!COSO!–!ERM!เพื7 อจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี7 ยงที7 อาจจะเกิดขึ0น!
ที7 มีโอกาสจะทําให้องค์กรไม่บรรลุทั0งในระยะสั0น!และระยะยาว!ที7 เปลี7 ยนไปอย่างเหมาะสม!ซึ7 งเมื7 อนํา
ยุทธศาสตร์!5!ปี!และระยะ!20!ปี!ของ!อ.ส.ค.!มาพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า!ในทุกยุทธศาสตร์ของ!อ.ส.ค.!ทั7 งใน
ระยะกลางและระยะยาวจะพบว่าเกี7 ยวข้องกับภารกิจสองด้านคือ!ภารกิจด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์นม!และภารกิจ
ด้านการส่งเสริมการเลี0ยงโคนม!ตลอดระยะเวลา!5!ปี!ของแผนฉบับนี0 !ความเสี7 ยงที7 !อ.ส.ค.!จะต้องให้
ความสําคัญตลอดระยะเวลาของแผน!คือ!!

1." ความเสี7 ยงในการทํากําไรไม่ได้ตามที7 ตั0งเป้าหมายไว้ในแต่ละปี!หรือตลอดระยะเวลา!5!ปีของ
แผน!ความเสี7 ยงในข้อนี0จะเกี7 ยวข้องทั0งด้านการผลิต!และด้านการตลาดด้านการผลิต!จะเกี7 ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพการผลิต!ทั0งทางด้านวัตถุดิบ!คือนํ0านม!การส่งเสริมเกษตรกรในการเลี0ยงโคนม!ตลอดจนผลผลิต!
ตามความต้องการของตลาดทั0งในด้านปริมาณและคุณภาพ!

ส่วนทางด้านการตลาด!จะครอบคลุมถึงทางด้านความเป็นผู้นําในประเทศและอาเซียนอันจะนําไปสู่ยอดขาย
ตามเป้าหมายที7 ตั0งไว้!

2." ความเสี7 ยงทางด้านการตลาดไม่ได้ดําเนินการได้ตามแผนที7 กําหนดไว้ทั0งในระยะกลางและ
ระยะยาว!ความเสี7 ยงในข้อนี0จะส่งผลต่อธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์นมโดยตรง!ซึ7 งจะส่งผลให้ยอดขายความเป็นผู้นํา
ทางการตลาด!และรายได้ของอ.ส.ค.อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมาย!

3." ความเสี7 ยงในการส่งเสริมการเลี0ยงโคนมกับเกษตรกรทําให้ได้นํ0านมดิบไม่ได้คุณภาพและ
ปริมาณตามความต้องการของการผลิต!ความเสี7 ยงข้อนี0จะเกี7 ยวข้องโดยตรงกับภารกิจด้านการส่งเสริมการ
เลี0ยงโคนมของ!อ.ส.ค.!

ส่วนความเสี7 ยงอื7 นๆทั0งในเรื7 องของการผลิต!ประสิทธิภาพการผลิต!การบริหารจัดการองค์กร!ด้านขีด
ความสามารถของบุคลากรล้วนมีความสําคัญ!และอาจจะเกิดความเสี7 ยงได้!จากการประเมินความเสี7 ยงในแต่
ละปีพบว่าจะเป็นความเสี7 ยงด้านการปฏิบัติการมากกว่าความเสี7 ยงด้านกลยุทธ์!ซึ7 ง!อ.ส.ค.!ได้มีแผนที7 จะ
ดําเนินการอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว!ยกเว้นความเสี7 ยงทั0งสามด้านดังกล่าวที7 อาจจะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ของ!อ.ส.ค.!
ทําให้อ.ส.ค.อาจไม่บรรลุตามเป้าหมายที7 ตั0งไว้ทั0งในระยะกลางและระยะยาว!

ดังนั0นในการบริหารความเสี7 ยงของ!อ.ส.ค.!ในทุกๆ!ปี!ตลอดจนสิ0นสุดแผน!คือปี!2564!อ.ส.ค.!จึงมีการ
กําหนดให้มีการนําความเสี7 ยงทางด้านยุทธศาสตร์ทั0งสามข้อนี0มากําหนดเป็นความเสี7 ยงที7 จะต้องจัดการลด
ความรุนแรงของความเสี7 ยงที7 เกิดขึ0นให้อยู่ในระดับที7 ยอมรับได้!ทั0งนี0 !เพื7 อที7 จะทําให้!อ.ส.ค.!สามารถบรรลุ
ผลลัพธ์ในการดําเนินงานตามเป้าหมายที7 ได้กําหนดไว้ในแผน!5!ปี!ทั0งในเรื7 อง!กําไร!ประสิทธิภาพการผลิต!และ
การตลาดของ!อ.ส.ค.!รวมถึงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั7 งยืน!มีความมั7 งคั7 งและมั7 นคง!ในระยะยาว
ต่อไป!
!
!

3.4DปัจจัยเสีB ยงทีB สําคัญD(RiskDAnalysis)D
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!
!

รายละเอียด!มีดังนี0!

! !
!
!!!!!!!!!!!è.การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ!(RF_Sè_úè)!!!อ.ส.ค.!เป็นหน่วยงานที7 มีภารกิจ
หลักในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นม!ภารกิจหลักที7 สําคัญ!คือ!การผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นม
และส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ!ดังนั0น!การบริหารสินค้าคงคลังจึงมีความสําคัญต่อผลการดําเนินงานของ!
อ.ส.ค.!และถือว่ามีส่วนสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร!เพราะกรณีการบริหารสินค้าคงคลังไม่มี
ประสิทธิภาพ!ส่งผลให้เกิดต้นทุนขององค์กรสูงขึ0น!ทั0งต้นทุนวัตถุดิบ!ต้นทุนการดูแล!ต้นทุนการจัดส่ง!รวมทั0ง
การสูญเสียจากผลิตภัณฑ์ที7 หมดอายุในปี!óùúê!อ.ส.ค.!ได้เล็งเห็นถึงประเด็นนี0ว่ามีความสําคัญ!จําเป็นต้องมี
การบริหารความเสี7 ยง!จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ!(Workshop)!จึงได้เห็นพ้องว่าการบริหารสินค้าคงคลังใน
กรณีที7 ไม่มีประสิทธิภาพพอ!ถือเป็นความเสี7 ยงในเชิงกลยุทธ์ขององค์กร!และควรนํามาบริหารจัดการความเสี7 ยง!
! ó.!ความเสี7 ยงจากปริมาณนํ0านมดิบที7 มีคุณภาพจากการส่งเสริมการเลี0ยงโคนมเกษตรกรไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณความต้องการผลิตของ!อ.ส.ค.!(RF_Só_úè)!!เพื7 อให้เกิดความชัดเจนในการระบุปัจจัยเสี7 ยง!และให้
ครอบคลุมภารกิจ!ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการเลี0ยงโคนมให้มีความชัดเจน!เพื7 อเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
ของ!อ.ส.ค.!ที7 นาไปสู่!“นมแห่งชาติ”!ความเสี7 ยงประเด็นนี0ครอบคลุมถึงภารกิจการยกระดับฟาร์มที7 เป็นตัวชี0วัด
ของ!สคร.!ประเด็นความเสี7 ยงนี0จะครอบคลุม!ทั0งความเพียงพอต่อการผลิตตลอดปี!และคุณภาพ!ของนํ0านมดิบ
ที7 นําเข้าในการผลิต!รวมถึงระบบโลจิสติกส์ของนํ0านมดิบสู่สายการผลิต!

ความเสีB ยงD

ด้านกลยุทธ์D

(StrategicDRiskDD

:DS)D

� RF_Sè_úè!การบริหาร
สินค้าคงคลังมี
ประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ!

!
� •RF_Só_úè!ความเสี7 ยง
จากปริมาณนํ0านมดิบที7
มีคุณภาพจากการ
ส่งเสริมการเลี0ยงโคนม!
เกษตรกรไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณความต้องการ
ผลิตของ!อ.ส.ค.!

 
 

• RF_Oè_úè!ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

ทันการณ์!

!

• !RF_Oó_úè!ไม่สามารถนํา!
MIS!มาใช้ในการตัดสินใจ

การบริหารจัดการในองค์กร

ได้อย่างปัจจุบัน!

ความเสีB ยงD

ด้านการดําเนินงานD

(OperationalD

RiskD:DO)D

• RF_Fè_úè!
ความสามารถในการ
เบิกจ่ายตามแผนงบ
ลงทุนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย!

!
• RF_Fó_úè!กําไร!
(EBITDA)!ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย!

 

 
ความเสีB ยงD

ด้านการเงินD

(FinancialDRiskD:DD

F)D

• RF_Cè_úè!ความเสี7 ยงจาก
การดําเนินการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศไม่

ปฏิบัติตามระเบียบที7

กําหนดไว้!

ความเสีB ยงD

ด้านกฎระเบียบD

(ComplianceD

RiskD:DC)D

ประเด็นความเสี7 ยง!อ .ส.ค. !!มีดังนี0!
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! £.ไม่สามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันการณ์!(RF_Oè_úè)!!!เนื7 องจาก
เป็นความเสี7 ยงที7 เกี7 ยวกับชื7 อเสียงขององค์กรในทางลบ!องค์กรมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที7 สําคัญหลายส่วน!คือ!
ผู้บริโภค!ตัวแทนจําหน่าย!เกษตรกรผู้เลี0ยงโคนม!และสหกรณ์ผู้เลี0ยงโคนม!!!การร้องเรียนในปัจจุบันมีความ
อ่อนไหวในโซเชียลมีเดียสูง!ในปีที7 ผ่านมามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ0น!จึงเลือกปัจจัยเสี7 ยงที7 ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนสีด้านผลิตภัณฑ์และบริการของ!อ.ส.ค.!
! ñ.ไม่สามารถนํา!MIS!มาใช้ในการตัดสินใจการบริหารจัดการในองค์กรได้อย่างปัจจุบัน!(RF_Oó_úè)!!!!!!!!!!!!!!!
อ.ส.ค.!เป็นรัฐวิสาหกิจที7 ทําธุรกิจด้านผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมของประเทศที7 มีการแข่งขันในเชิงธุรกิจสูง!
จะต้องมีการตัดสินใจที7 รวดเร็ว!ถูกต้องและแม่นยํา!เพื7 อที7 จะสามารถแข่งขันในธุรกิจนี0ได้!ในการดําเนินการ
เช่นนี0 จําเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลพื0นฐานเบื0องต้นเพียงพอที7 จะนํามาตัดสินใจอย่างทันการณ์ได้!ในกรณีที7
จําเป็นต้องตัดสินใจ!แล้วผู้บริหารไม่มีฐานข้อมูลที7 จําเป็น!นอกจากจะเสียโอกาสทางธุรกิจแล้วอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายได้อีกด้วย!ประกอบกับ!อ.ส.ค.!ได้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน!ในการประชุม
ประจําเดือนจึงควรมีการนําฐานข้อมูลเข้าไปติดตามผล!พิจารณาสั7 งการในการดําเนินการ!เพื7 อให้เกิดการสั7 ง
การที7 ถูกต้องแม่นยํา!!การบริหารความเสี7 ยง!อ.ส.ค.!ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า!การไม่สามารถนําฐานข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจได้อย่างเป็นปัจจุบัน!จึงเป็นความเสี7 ยงที7 สําคัญที7 จะส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจของ!อ.ส.ค.!ได้!
จึงได้กําหนดให้มีการบริหารความเสี7 ยงเรื7 อง!ไม่สามารถนํา!MIS!มาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการใน
องค์กรได้อย่างเป็นปัจจุบัน!
! ù.!ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย*!(RF_Fè_úè)!อ.ส.ค.!ได้ทํา
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน!กับ!สคร.!เรื7 องความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจําปี!
óùúê!เป็นการดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของ!อ.ส.ค.!ในส่วนของงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง!ๆ!
ที7 ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี!(ครม.)!ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนและการเบิกจ่ายตามแผนลงทุน
นั0นจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมของ!อ.ส.ค.!จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ!(Workshop)!ได้
พิจารณาถึงประเด็นนี0ว่า!มีความสําคัญ!จําเป็นต้องมีการบริหารความเสี7 ยง!เนื7 องจากปัจจัยเสี7 ยงดังกล่าว!
อ.ส.ค.!มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาโดยตลอด!!ดังนั0น!ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย*!จึงถือเป็นความเสี7 ยงในด้านการดําเนินงานขององค์กร!ควรนํามาบริหาร
จัดการเพื7 อลดความเสี7 ยง!
! ú.!กําไร!EBITDA!ไม่ได้ตามเป้าหมาย!(RF_Fó_úè)!!ปี!óùúê!อ.ส.ค.ได้นํา!EVM!มาเป็นความเสี7 ยง!โดย
นําประเด็นของค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์(EP)!ซึ7 งค่า!EP!มีที7 มาที7 ไปจากค่ากําไร!(EBIDA)!การดําเนินการ
จัดการความเสี7 ยง!EVM!ได้ผลดี!มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม!และมีการสร้างความเชื7 อมโยงการทํา!SIP!
และได้ทําการเชื7 อมโยงระหว่าง!EVM!กับการบริหารความเสี7 ยงในทุกขั0นตอน!เพื7 อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด!จึงนําผลการดําเนินงานที7 อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายมาเป็นปัจจัยเสี7 ยง!
! ä.!ความเสี7 ยงจากการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ปฏิบัติตามระเบียบที7 กําหนดไว้!
(RF_Cè_úè)!!!ความเสี7 ยงทางการละเมิดลิขสิทธิ• ด้าน!IT!เป็นการระบุประเด็นที7 พบจากผู้ตรวจสอบภายใน!
อาจจะเป็นการเชื7 อมโยงมาจากการระบุในเชิงแผนโดยตรง!แต่ปัจจัยด้าน!IT!มีความสําคัญต่อการทํางานของ
เจ้าหน้าที7 ทุกคนในองค์กร!เพื7 อสร้างความตระหนักในเรื7 องนี0!จึงเห็นว่าการนําเรื7 องนี0มาเป็นความเสี7 ยง!จะช่วยใน
ด้านการตื7 นตัว!และเป็นการสร้างความตระหนักที7 สําคัญในองค์กร!มีความเชื7 อมโยงกับเรื7 องการร้องเรียน!
ชื7 อเสียงและระบบ!MIS!อย่างใกล้ชิด!
โดยปัจจัยเสี7 ยงระดับองค์กรทั0ง!ä!ปัจจัย!กําหนดเป็น!Risk!Map!และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี7 ยง!ดังนี0!
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!
!
!
D

จุดแข็ง! โอกาส!

1)" เป็นรัฐวิสาหกิจทีมีจุดกําเนิดในการส่งเสริม
อาชีพการเลี0ยงโคนมพระราชทาน!!

2)" เป็นผลิตภัณฑ์ที7 ผลิตจากนมโคสดแท้!èêê!%!ไม่
ผสมนมผง!

3)" มีตราสินค้าที7 ได้การยอมรับและความเชื7 อถือจาก
ผู้บริโภค!

4)" มีการกําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที7 ชัดเจน!
5)" มีการกําหนดตัวชี0วัดในระดับหน่วยงานที7 ชัดเจน!
6)" มีการจัดเก็บข้อมูล!และนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์
เชิงกลยุทธ์!

7)" มีการทําความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื7 อ
เพิ7 มศักยภาพในการดําเนินงาน!

8)" มีการกําหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที7
ชัดเจน!

9)" อ.ส.ค.เป็นหน่วยงานภาครัฐ!จึงได้รับความ
ยอมรับ!จากหน่วยงานภายนอก!ในการทําความ

1)" อ.ส.ค.มีภาพลักษณ์ที7 ดีในใจเกษตรกรและ
ผู้บริโภค!

2)" สังคมผู้รักในสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุสามารถ
ทําให้ขยายกลุ่มผู้บริโภค!

3)" การได้รับความยอมรับและความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ!เช่น!กรมส่งเสริมสหกรณ์!!

4)" นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร!!

5)" แผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของภาครัฐช่วย
สนับสนุนภารกิจหลักของ!อ.ส.ค.!!

6)" !รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ!มาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและ

การพัฒนาองค์กร!

7)" รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบการขนส่ง
ภายในประเทศให้ทันสมัยสามารถเชื7 อมโยงกับ

ประเทศอื7 นๆในภูมิภาค!

3.5Dความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์D



! 3#79!

ร่วมมือ!เพื7 อการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที7

เกี7 ยวข้องได้!

10)"อ.ส.ค.!มีความสามารถในการผลิตนํ0าเชื0อพ่อ
พันธ์ุโคนมที7 ได้รับมาตรฐาน!

11)"บุคลากรเฉพาะสายงานส่วนใหญ่เป็นผู้มี
ประสบการณ์และความเชี7 ยวชาญ!!

12)"บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร!!
13)"เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของการเลี0ยงโคนมที7
มีเกษตรกรผู้เลี0ยงโคนมเป็นสมาชิก!

14)"เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมที7 ครบวงจร!(ต้น
นํ0า/กลางนํ0า/ปลายนํ0า)!

15)"มีโรงงานผลิตครบทั0ง!ñ!ภาคทําให้ใกล้แหล่ง
วัตถุดิบ!

16)"มีโรงงานผลิตนมที7 ได้รับมาตรฐานและได้รับ
รางวัลเทคโนโลยี!

17)"มีตัวแทนจําหน่ายในประเทศทุกภูมิภาค!äó!
จังหวัด!

18)"เป็นพี7 เลี0ยงของเกษตรกรตั0งแต่เริ7 มเข้าสู่อาชีพการ
เลี0ยงโคนม!

19)"มีความสัมพันธ์ที7 ดีกับเกษตรกรมาอย่างยาวนาน!

8)" แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์นม!ในตลาด
ต่างประเทศเพิ7 มขึ0น!ส่งผลให้สามารถเพิ7 ม

ช่องทางจําหน่ายไปยังต่างประเทศ!!

9)" มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆเพื7 อการขยายธุรกิจ!

10)"การเปิดการค้าเสรีทําให้ตลาดการค้าผลิตภัณฑ์
ขยายตัวมากขึ0น!

11)"มีกลไกด้านกฏหมายที7 สามารถใช้กําหนด!กฎ!
ข้อบังคับที7 เกี7 ยวข้อง!เพื7 อสนับสนุนการทํางานได้!!

12)"เทคโนโลยีการสื7 อสารทําให้มีช่องทางการจัด
จําหน่ายที7 เพิ7 มมากขึ0น!

13)"เทคโนโลยีและการสื7 อสารในปัจจุบัน!เอื0อให้
บุคลากรสามารถเพิ7 มสมรรถนะเพื7 อรองรับการ

ปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว!

14)"กระแสโลกที7 ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ7 งแวดล้อม!
การลดการใช้สารเคมี!การผลิตที7 เป็นมิตรต่อ

สิ7 งแวดล้อม!

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์!

1)" มีระบบและกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมครอบคลุมต้นนํ0า!กลางนํ0า!ปลายนํ0า!กระจายอยู่ทั7 ว
ประเทศ!(จุดแข็ง!14!–!19)!

2)" มีพันธมิตรที7 พร้อมและมีศักยภาพในการร่วมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน!ในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ!ครอบคลุมอุตสาหกรรมทั0งต้นนํ0า!กลางนํ0า!ปลายนํ0า!(จุดแข็ง!1!,!7,!9,17,19!!โอกาส!!9,!11,!3)!

3)" มีภาพลักษณ์ที7 ดีของตราสินค้าต่อผู้บริโภค!ผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้!èêê!%!ไม่ผสมนมผง!!และการ
ส่งเสริมการเลี0ยงโคนมพระราชทาน!(จุดแข็ง!1!,!2,!3!!โอกาส!!!1,!2)!

4)" มีงบประมาณและนโยบายที7 สนับสนุนจากภาครัฐเพื7 อธํารงและส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศ!(จุดแข็ง!
1!!!โอกาส!!!1,!4,!5,!6,!7)!

5)" มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศ!ที7 ได้รับการสั7 งสมจากประสบการณ์อันยาวนาน!
(จุดแข็ง!10,!11,!13!โอกาส!4,!5)!

D

D

D
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3.6Dความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์DD

จุดอ่อน! อุปสรรค!

1)" การวิจัย!พัฒนาและการถ่ายทอด!เทคโนโลยี
และนวัตกรรม!ยังไม่เพียงพอต่อการตอบสนอง

เป้าหมายขององค์กร!

2)" ต้องการกระบวนการขับเคลื7 อนยุทธศาสตร์ได้
เต็มประสิทธิภาพเพื7 อการบรรลุวิสัยทัศน์!

3)" ยังมีข้อจํากัดในการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการ!อาทิเช่น!ความไม่เพียงพอ

ของ!Big!data!ความไม่เชื7 อมโยงของระบบ

ข้อมูล!การขาดโปรแกรมสําหรับวิเคราะห์!

ประมวลผลแบบ!real!time!เป็นต้น!

4)" ต้องการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที7 สื7 อสาร
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียผ่านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ!

5)" การเป็นองค์กรที7 อยู่ภายใต้ระบบราชการ!อาจ
ส่งผลต่อความสามารถในการตอบสนองต่อ

ตลาดและต่อการบริหารจัดการ!ที7 ต้องการความ

รวดเร็วและความคล่องตัวสูง!!

6)" โครงสร้างบางส่วนยังไม่ตอบสนองต่อภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร!

7)" บุคลากรบางส่วนขาดทักษะในการสื7 อสารด้าน
ภาษาต่างประเทศ!และข้อมูลที7 เกี7 ยวข้องกับ

การค้าต่างประเทศ!!

8)" บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและความเข้าใจใน
ด้านยุทธศาสตร์ที7 เพียงพอต่อการขับเคลื7 อน!

9)" บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและความเข้าใจใน
ด้านCSR!

10)" จํานวนบุคลากรที7 รองรับเฉพาะสายงานและ/
หรืองานเชิงยุทธศาสตร์มีไม่เพียงพอ!อาทิ!ด้าน

วิจัยและพัฒนา!ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ!เป็น

ต้น!!

11)" มีความจําเป็นในการถ่ายโอนความรู้จาก
บุคลากรที7 มีประสบการณ์สูงที7 ใกล้เกษียณอายุ!

1)" สังคมโซเชียลมีผลต่อผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว!
หากมีภาพลักษณ์ในเชิงลบ!!

2)" ผู้บริโภคเมื7 อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นกลุ่มผู้บริโภคมีการ
เปลี7 ยนแปลงด้านความจงรักภักดี!(Loyalty)!ที7 มี

ต่อผลิตภัณฑ์!!

3)" เกษตรกรบางส่วนเลิกอาชีพเลี0ยงโคนม!
4)" การขาดแคลนแรงงานที7 เป็นลูกจ้าง!ในฟาร์มโค
นม!

5)" นโยบายด้านการเก็บภาษีของภาครัฐที7 ส่งผลต่อ
กลุ่มเกษตรกร!

6)" เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยมีการชะลอตัว
ส่งผลต่อการลงทุน!!

7)" ผู้ผลิตรายอื7 น!มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นกัน!!
8)" ผู้บริโภคมีสินค้าที7 ทดแทนกันได้!
9)" ผู้บริโภคมีสินค้ามีทางเลือกที7 หลากหลาย!
10)"ต้นทุนในการเลี0ยงโคนมสูง!
11)"การเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรมีข้อจํากัด!
12)"มาตรการทางการค้าและภาษีส่งผลให้คู่แข่งจาก
ต่างประเทศสามารถเข้ามามีส่วนแบ่งทาง

การตลาดง่ายขึ0น!

13)"กฎหมาย!ระเบียบ!ข้อบังคับ!ที7 มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน!เช่น!พรบ.!จัดซื0อจัดจ้าง,!และมี

ข้อจํากัดในการปฏิบัติด้านการค้าระหว่าง

ประเทศ!!

14)"เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีข้อจํากัดในการนํา
เทคโนโลยีเพื7 อการพัฒนาภาคการเกษตรไปใช้!

15)"การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื7 อการพัฒนาด้าน
การเกษตรไปสู่เกษตรกรของประเทศไทยยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ!

16)"ในทุกขั0นตอนของอุตสาหกรรมโคนมสามารถก่อ
ปัญหาด้านสิ7 งแวดล้อมได้!หกไม่มีการบริหาร

จัดการที7 ดีและเป็นมิตรต่อสิ7 งแวดล้อม!



! 3#81!

12)" ระบบโลจิสติกส์ควรได้รับการพัฒนาเพื7 อเพิ7 ม
ประสิทธิภาพการบริการ!

13)" ต้องวางระบบการสื7 อสารภายในที7 ชัดเจนและ
ทั7 วถึง!

14)" ระบบตัวแทนจําหน่ายและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภคของตัวแทน

จําหน่าย!

15)" มีตัวแทนจําหน่ายต่างประเทศแต่ยังไม่
ครอบคลุม!

16)" เป็นการเข้าสู่ยุคเปลี7 ยนผ่าน!เกษตรกรรุ่นใหม่ยัง
ไม่มีความผูกพันกับองค์กร!

17)" งานด้านประชาสัมพันธ์จําเป็นต้องดําเนินการ
ในเชิงรุกมากขึ0น!

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์!

ด้านการส่งเสริม!

1)" การสร้างความมั7 นคงและยั7 งยืนให้เกิดขึ0นกับอาชีพการเลี0ยงโคนม!(จุดอ่อน!16,!!!อุปสรรค!3,!4,!
5,10,11)!

2)" การขยายงานด้านมาตรฐานฟาร์มด้วยเครือข่ายเกษตรกรเอง!(จุดอ่อน!10,!11!!อุปสรรค14,!15,!16)!
3)" การพัฒนาและการถ่ายทอดนวัตกรรม!เทคโนโลยีเพื7 อยกระดับมาตรฐานฟาร์ม!(จุดอ่อน!1!!อุปสรรค
14,!15,!16)!

!

ด้านการวิจัยและพัฒนา!

1)" การเป็นศูนย์กลางของการค้นคว้า!วิจัยเพื7 อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี!เพื7 อรองรับการเป็นที7 พึ7 งด้าน
องค์ความรู้สําหรับการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศอย่างครบวงจรทั0งต้นนํ0า!กลางนํ0า!ปลายนํ0า!

ของชาติ!(จุดอ่อน!1,!10!,!11!!อุปสรรค!10,15,!16)!

2)" การมีระบบและกลไกในการดําเนินการวิจัยและพัฒนา!ที7 มีการต่อยอดในเชิงพาณิชย์!(จุดอ่อน!1,10!
อุปสรรค!7,10,!14,15)!

!

ด้านอุตสาหกรรม!

1)" ความสามารถทางอุตสาหกรรมที7 สามารถรองรับปริมาณนํ0านมดิบที7 มากขึ0นเพื7 อร่วมสร้างความมั7 นคง
ทางอาชีพแก่เกษตรกรโคนม!(!อุปสรรค!6!)!

2)" การได้รับการยอมรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตที7 เป็นมิตรต่อสิ7 งแวดล้อมในระดับสากล!(!
อุปสรรค!8,!9,!16)!
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3)" การบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมเพื7 อเพิ7 มศักยภาพในการแข่งขัน!(อุปสรรค!8,!9)!
4)" การเพิ7 มความพึงพอใจของผู้บริโภคที7 มีต่อผลิตภัณฑ์ที7 ผลิต!(อุปสรรค!7,8,!9)!
5)" การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ!โลจิสติกส์!(จุดอ่อน!1,!12!!อุปสรรค!7)!

!

ด้านการตลาด!

1)" การเป็นผู้นําตลาดและผู้ท้าชิงตลาด!(จุดอ่อน!1!!!อุปสรรค!6,!7,!8,!9)!
2)" การมีผลิตภัณฑ์ที7 ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค!(จุดอ่อน!1,!9,!17!!อุปสรรค!7,!8,!9)!
3)" การมีช่องทางการให้บริการและการจัดจําหน่ายที7 หลากหลายรองรับความต้องการที7 เปลี7 ยนแปลงของ
ผู้บริโภค/คู่ค้า!(จุดอ่อน!3,14,!15!!อุปสรรค!12)!

4)" การมีระบบการบริหารจัดการพันธมิตรทางการค้าที7 เหมาะสมมีประสิทธิภาพ!(จุดอ่อน!14,!15!)!
5)" การมีระบบโลจิสติกส์ที7 มีประสิทธิภาพสูงรองรับการกระจายสินค้าที7 ครอบคลุมทั0งในประเทศและ
รองรับการขยายงานไปยังต่างประเทศรวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าที7 ตอบสนองความต้องการของ

คู่ค้า/ลูกค้า!(จุดอ่อน!3,!12!)!

6)" การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการทําCSR!(จุดอ่อน!9,!17)!
!

ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ!

1)" การพัฒนาองค์กรด้วยธรรมาภิบาลและมุ่งสู่องค์กรแห่งความน่าเชื7 อถือ!(!responsibility!center)!
(จุดอ่อน!2,5,!6,!7,!8,10,11,!13!)!

2)" การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กรเพื7 อตอกยํ0าความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง!(จุดอ่อน!2,!
6,13)!

3)" การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื7 อการบริหารจัดการภายในองค์กรที7 มีประสิทธิภาพสูง!(จุดอ่อน!!2,!
3,!13!!อุปสรรค)!

4)" การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื7 อการบริหารจัดการเพื7 อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที7 หลักขององค์กรที7
มีประสิทธิภาพสูง!(จุดอ่อน!3!!!อุปสรรค!7,!14,!15)!
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อ.ส.ค.มีการนําระบบบริหารจัดการเพื: อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (Economic  Value  

Management:  EVM)  มาใช้ในองค์กรระดับเริ: มต้น  ซึ: ง  อ.ส.ค.มีการเชื: อมโยง  การบริหารจัดการเพื: อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  เป็นส่วนหนึ: งของการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ  ปี  2559  
เริ: มมีการใช้แนวคิดระบบ  การบริหารจัดการเพื: อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  ในการวิเคราะห์
โครงการลงทุน  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที: หลักของศูนย์เข้าใจระบบและหลักการศูนย์  การบริหารจัดการเพื: อ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  อย่างเหมาะสม  มีการเชื: อมโยงค่า  กําไรเชิงเศรษฐศาสตร์  (EP)  กับการ
กําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร  และมีการกําหนดแนวทางการวัดผลการดําเนินงานระดับผู้อํานวยการ
และรองผู้อํานวยการตามระบบ  การบริหารจัดการเพื: อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)/BSC/KPIs  เพื: อ
เตรียมความพร้อมและความเข้าใจกับผู้บริหารในการนําระบบ  การบริหารจัดการเพื: อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์  (EVM)  มาใช้ในการวัดผล  รวมถึงมีการรายงานค่า  กําไรเชิงเศรษฐศาสตร์  (EP)/KPI  ตาม  
BSC  ระดับองค์กรต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื: อพิจารณาเป็นรายไตรมาส  

  
การนําระบบการบริหารจัดการเพื: อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  มาใช้ในการบริหารจัดการ

องค์กรเป็นการเพิ: มผลิตภาพขององค์กรอย่างต่อเนื: องและยั: งยืน  รวมทัtงเป็นการเพิ: มประสิทธิภาพของระบบ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ  ที: สํานักงานคณะกรรมการ  นโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  ประเมินองค์กรทุกปี  
โดยในปี  2560  อ.ส.ค.  ได้กําหนดให้การบริหารจัดการเพื: อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  เป็นหนึ: งใน
ความเสี: ยงขององค์กรด้านการเพิ: มประสิทธิภาพการดําเนินงาน    ดังนัtน  เพื: อให้การนําระบบบริหารจัดการ
เพื: อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  มาบริหารจัดการองค์กรและลดความเสี: ยงที: อาจจะเกิดความ
รุนแรงขึtนจากการนําระบบบริหารจัดการเพื: อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  มาใช้  อ.ส.ค.  จึง
กําหนดให้มีแผนแม่บทการบริหารจัดการเพื: อส ร้างมูลค่าเ ชิง เศรษฐศาสตร์    (Economic  Value  
Management:  EVM)  พ.ศ.  2560  –  2562  ขึtน  โดยมีเป้าหมาย  ดังนีt  

1)     ปี  2560  มีการนําระบบ  การบริหารจัดการเพื: อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  
(EVM)  มาใช้กับระบบบริหารจัดการและมีการนําระบบ  การบริหารจัดการเพื: อ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบืtองต้น    

2)     ปี   2561   มีการเ ชื: อมโยงระบบ  การบริหารจัดการเพื: อส ร้างมูลค่าเ ชิง
เศรษฐศาสตร์  (EVM)  กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน  

3)     ปี   2562   มีการประยุกต์ระบบ  การบริหาร จัดการเ พื: อส ร้างมูลค่า เ ชิง
เศรษฐศาสตร์  (EVM)  ได้ทั: วทัtงองค์กรและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการเพื: อ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  อย่างต่อเนื: อง  

การนําระบบการบริหารจัดการเพื: อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรของ  อ.ส.ค.  มีภาพรวม  ดังนีt  
 
 
 
 
 
 

ºบ·ท∙·ท∙Õีè่   
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4.1  ภาพรวมการบริหารองค์กรด้วยระบบบริหารจัดการเพื; อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์    
  

¡กÒาÃรºบÃรÔิËหÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรàเ¾พ×ืè่ÍอÊสÃร�ŒÒา§งÁมÙูÅล¤ค�‹ÒาàเªชÔิ§งàเÈศÃรÉษ°ฐÈศÒาÊสµตÃร�  
(Economic Value Management: EVM)   
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ภาพที:   {-|  แสดงภาพรวม  EVM  
 
จากแผนภาพที:   4-1  แสดงให้เห็นว่า  การบริหารจัดการเพื: อสร้างมูลค่าเพิ: มทางเศรษฐศาสตร์  

(EVM)  จะประกอบด้วย  การบริการสิ: งแวดล้อมภายในองค์กรและการบริหารมูลค่าเพิ: มทางเศรษฐศาสตร์  
ซึ: งมีความเชื: อมโยงเกืtอหนุนกันและบูรณาการกันอย่างใกล้ชิด  

•   สิ: งแวดล้อมการบริหารจัดการภายในองค์กร    
1)   ด้านยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  นโยบาย(policy)  วิสัยทัศน์(vision)  แผน(plan)  
การวิเคราะห์สิ: งแวดล้อมการบริหารจัดการองค์กร(SWOT)  และ  balance  
score  card(BSC)  ของ  อ.ส.ค.  

2)   ระบบบริหารจัดการเพื: อเพิ: มประสิทธิภาพองค์กร  ซึ: งจะประกอบด้วย  การ
ควบคุมภายใน  (IC)  การบริหารจัดการการกํากับดูแลกิจการที: ดี  (ITG)  และการ
บริหารความเสี: ยง(Risk  management)  

3)   การบริหารระบบฐานข้อมูล  และการจัดการสารสนเทศ(ICT)  เพื: อนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการจัดการองค์กร  ทัtงทางด้านฐานข้อมูล  
ระบบรายงานผล  และการตัดสินใจในการบริหาร  

4)   ระบบการบริหารจัดการภายใน  ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรตามหน้าที:   
(Organization)  ระบบบริหารจัดการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ(System  
and  Regulation)  และการบริหารบุคคล(Personal  Management)  

  
  
  
  

•   การบริหารจัดการเพื: อสร้างมูลค่าเพิ: มทางเศรษฐศาสตร์(EVM)  เพื: อให้เกิดความ
ยั: งยืนในระยะยาวของหน่วยงาน  ประกอบด้วย    
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1)   การใช้การบริหารจัดการมูลค่าเพิ: มทางเศรษฐศาสตร์  (EVM)  ในการวางแผน
และติดตามผลการดําเนินงานขององค์กร  โดยคํานึงถึงการเพิ: มมูลค่ากําไรทาง
เศรษฐศาสตร์(EP)  ขององค์กร  และการจัดทําแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานขององค์กร(Strategic  Improvement  Plan  :  SIP)  จากการทําปัจจัย
ขับเคลื: อนทางเศรษฐศาสตร์(Diver  Tree)  ขององค์กร  

2)   การวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร(Impact)  โดยประเมินว่า
องค์กรสร้างผลกระทบทางสังคมจากภารกิจที: ได้รับมอบหมายในการจัดตัtง
องค์กรด้วยการหามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  จากการดําเนินงานขององค์กร  
(Economic  Value  Analysis  :  EVA)  

3)   การประเมินผลโครงการลงทุนในอนาคตเพื: อวัดความคุ้มค่าของโครงการลงทุน
ต่างๆทางเศรษฐศาสตร์ด้วยการหาจุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์นอกเหนือจาก
ทางการเงิน  เพื: อให้การตัดสินใจในการลงทุนขององค์การมีมิติทางเศรษฐศาสตร์
และสังคมเพิ: มมากขึtน  (EIRR,ENPV)  

4)   การประเมินขีดความสามารถของพนักงาน  (competency)  โดยใช้มูลค่ากําไร
ทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กร(EP)  มาขับเคลื: อนองค์กรด้วยการวัดผลการ
ดําเนินงานของบุคคลากรในองค์กร  
  

  
เป้าประสงค์ในการบริหารองค์กรด้วยระบบบริหารจัดการเพื; อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มีดังนีI  
  
เป้าประสงค์  |  เพื: อให้มีการนํา  EVM  มาสร้างมูลค่าเพิ: มและเพิ: มประสิทธิภาพการทํางานให้กับองค์กร  
เป้าประสงค์  �  เพื: อให้พนักงานเข้าใจและเกิดแรงบันดาลให้การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการนํา  EVM  

มาใช้ในการทํางาน  
เป้าประสงค์  �  เพื: อเพิ: มขีดความสามารถและเติมเต็มช่องว่างการทํางานด้าน  EVM  ขององค์กร  
เป้าประสงค์  4  เพื: อให้  EVM  ถูกนํามาใช้วัฒนธรรมองค์กรอย่างยั: งยืน  

  
  
  
  

เป้าประสงค์  5  เพื: อให้  EVM  ถูกนํามาใช้ใน  อ.ส.ค.อย่างครบถ้วนและทั: วทัtงองค์กร  
  
 

-    
  

  
  
  
  
  
  

4.2 ÃรÒาÂย§งÒา¹น¼ผÅล¤ค�‹Òา EP äไµตÃรÁมÒาÊส·ท∙Õีè่ 2 »ปÃรÐะ¨จíํÒา»ป�‚ 2561  

กลยุทธ์  (Strategy  Issues)  4    
กลยุทธ์พัฒนาระบบการวัดผลและแรงจูงใจในการนํา  การบริหารจัดการเพื> อสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  มาใช้  (WO)  
  

กลยุทธ์  (Strategy  Issues)  5    
กลยุทธ์เร่งจัดทําระบบแบ่งศูนย์การบริหารจัดการเพื>อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (EVM)  
และการวิเคราะห์มูลค่าเพิ> มทางเศรษฐศาสตร์  (EVA)  (ST)  
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ภาพที:   {-�  แผนกลยุทธ์เพื: อปรับปรุงประสิทธิภาพ  

  
Strategic  Improvement  Plan:  SIP  

4.4  แผนกลยุทธ์เพื; อปรับปรุงประสิทธิภาพ  

  

  
  

กลยุทธ์  1  โครงการ  Smart  Agent  

แผนเพิ5มยอดขายผลิตภัณฑ์นม  ย.ูเอช.ท.ี(พาณิชย์)  
  

กลยุทธ์  2  โครงการจัดทําต้นทุนมาตรฐานโครงการ  TPM  

แผนลดต้นทุนการผลิต  
  

กลยุทธ์  3  แผนติดตามลูกหนีLการค้า-ผลิตภัณฑ์นม  

แผนบริหารจัดการลูกหนีLการค้า  
  

กลยุทธ์  4  แผนติดตามลูกหนีLการค้า-ผลิตภัณฑ์นม  

แผนบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  
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นิยามวิสัยทัศน์  
  
นมแห่งชาติ  รวมพลังไทยเป็นหนึ; ง  สร้างเกษตรกรรมโคนมยั; งยืน  
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-./  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  และคุณค่าองค์กร  

·ท∙ÔิÈศ·ท∙Òา§งÍอ§ง¤ค�¡กÒาÃรãใ¹น¡กÒาÃรÊส�‹§งàเÊสÃรÔิÁม¡กÔิ¨จ¡กÒาÃรâโ¤ค¹นÁม¢ขÍอ§ง»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศ  

วิสัยทัศน์*

นมแห่งชาติ ภายในป ี2564 *

Dairy Thailand 2021 *

!พันธกิจ*

1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน  2.พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพ่ิม*

3. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม  4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภบิาล !

นโยบาย 5 ส. *

ส1 = เสริมความสัมพันธ์
กับเกษตรกร/สหกรณ์กับ 
อ.ส.ค. ให้ยั่งยืน!

ส2 = สนับสนุนการทำ
ธุรกิจแบบโปร่งใส เป็น
ธรรม ตามเป้าหมาย!

ส3 =  สร้างอุตสาหกรรม
ที่เป็นเลิศในด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัยอาชีว

อนามัยและส่ิงแวดล้อม!

ส4 =  ส่งเสริมคุณภาพ

การทำงานและคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรทุกระดับ!

ส5 =  สู่การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรของ อ.ส.ค. 
เพื่อสร้างความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ให้กับ
ประเทศและสังคม!

รู้และรับผิดชอบ* ส่งมอบส่ิงที่มีคุณค่า* พัฒนาอย่างต่อเนื่อง* เน้นเรื่องธรรมาภบิาล*

องค์กรแห่งความสุขท่ีส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพBค่า
นิย

ม 
วัฒ

นธ
รร

ม 

Being  ‘National  Milk  by  2021’  
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วิสัยทัศน์ทีR มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
“สืบทอดองค์ความรู้และสร้างความสุขแก่เกษตรกรโคนมไทยให้ดํารงอาชีพอย่างมั; นคงและยั; งยืน

ด้วยการสรรค์สร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์คเป็นแบรนด์    
ที; หนึ; งในใจที; คนไทย   เพื; อส่งมอบคุณค่าให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้   100%   ของ
เกษตรกรไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป”  
  
นิยามตัวชี[วัดของวิสัยทัศน์  
1.   Growth:  การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื; องของอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรของอ.ส.ค.  
ตัวชีcวัด  Growth:  รายได้ที; เพิ; มขึcนเป็น  12,783  ล้านบาท  จากนํcานมดิบที; ผลิตโดยเกษตรกรโคนม
ไทย    100  %  

2.   Sustainability:  แบรนด์  ไทย  -  เดนมาร์ค  ก้าวสู่แบรนด์อันดับที;   1  ในใจผู้บริโภคชาวไทย  Top  of  
Mind  Brand  ของผู้ส่งมอบสุขภาพที; ดีแก่คนไทย  จากฟาร์มไทย  ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมโคนม
ไทยระดับสากล  แบรนด์เดียวที; คนไทยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนม
ไทยส่งผลกระทบในการสร้างความยั; งยืนให้แก่อาชีพการเลีcยงโคนมของเกษตรกรไทย    
ตัวชีcวัด  Sustainability:    Top  of  Mind  Brand    ระดับ  brand  perceived  >  17.85  %  สํารวจโดย
บริษัท  Brandage  

3.   Learning:  ความสําเร็จในการส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้อุตสาหกรรมโคนมครบ
วงจร  เกษตรกรเกิดการพัฒนา  คนไทยเกิดความรัก  ความหวงแหน  ความมีส่วนร่วม  ในการดํารงไว้
ซึ; งอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรด้วยเกษตรกรไทย  ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป  
ตัวชีcวัด  Learning:  เป็นแหล่งเรียนรู้และที; พึ; งทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรสําหรับ  
เกษตรกรโคนมไทยและคนไทยทัcงประเทศ    

4.   Performance:  มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที; มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล  
และก้าวสู่การเป็น  รัฐวิสาหกิจระดับ  B  
ตัวชีcวัด  Performance:  การผ่านเกณฑ์รัฐวิสาหกิจระดับ  B  ขึcนไป  

ค่านิยม  
   “องค์กรแห่งความสุขที; ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ”  เพื; อสนับสนุนให้
เกิดวัฒนธรรม  4  ด้าน  ประกอบด้วย  

1.   รู้และรับผิดชอบ  
2.   ส่งมอบสิ; งที; มีคุณค่า  
3.   พัฒนาอย่างต่อเนื; อง  
4.   เน้นเรื; องธรรมาภิบาล  
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จากการทบทวนปัจจัยต่างๆที; ส่งผลต่อการดําเนินงานของ  อ.ส.ค.  ทัcงปัจจัยทางด้าน
นโยบายภาครัฐ  ปัจจัยแวดล้อมทัcงภายนอกและภายในองค์กร  ซึ; งนํามาสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์กรเพื; อให้สะท้อน  ทิศทางที; ชัดเจนยิ; งขึcนนัcน  อย่างไรก็ตาม  วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
ดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงให้เห็นความมุ่งมั; นถึงแนวทางของการก้าวสู่การเป็น  นมแห่งชาติ  รวม
พลังไทยเป็นหนึ; ง  สร้างเกษตรกรรมโคนมยั; งยืน  มีการจัดการที; ทันสมัย  การส่งมอบคุณค่าให้คน
ไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้  100%  ของเกษตรกรไทย  แบรนด์ที; หนึ; งในใจที; คน
ไทยร่วมสร้างความสุขแก่เกษตรกรโคนมไทย  ให้ดํารงอาชีพอย่างมั; นคงและยั; งยืน  และร่วมสืบทอด
องค์ความรู้สรรค์สร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้อยู่คู่ประเทศไทย
ตลอดไป  ซึ; งเมื; อได้ทบทวนความสามารถพิเศษขององค์กร  (Core  Competency)  จากความเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่า  ความสามารถพิเศษของ  อ.ส.ค.  ประกอบด้วย  5  ข้อดังต่อไปนีc  

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

  
                  จากความสามารถพิเศษขององค์กรข้างต้น  อ.ส.ค.  จะดําเนินการเสริมสร้างพัฒนาอย่างต่อเนื; องโดย
ให้สอดคล้องกับนโยบาย  5  ส  และแผนงานที; เกี; ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวต่อไป  

-.]  ความสามารถพิเศษขององค์กร  (Core  Competency)  

CC1	  :	  ความสัมพันธ์กับเกษตรกร/สหกรณ์และเครือข่าย      	  
              ความร่วมมือพึ; งพาอาศัยกันที; ครอบคลุมทั; วประเทศ	  

  

CC2	  :	  ความเชี; ยวชาญตลอดห่วงโซ่	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ของอุตสาหกรรมโคนม	  

  

CC3	  :การมีความเชื; อมั; นในความแตกต่างและ	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  การเปลี; ยนแปลงเพื; อไปสู่สิ; งที; ดีกว่า	  

  

CC4	  :  Trust  ต่อ  Brand  สินค้า  

  

CC5	  :การเรียนรู้สิ; งใหม่ตลอดเวลา	  

  

Core Competency  
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      อ.ส.ค.ได้ทําการทบทวนแผนวิสาหกิจ  5  ปี  (พ.ศ.  2560  –  2564)  สําหรับปี  2562    โดยยังคงนํา

นโยบายประเทศไทย  4.0  เกษตร  4.0  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที;   12    ยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ  20  ปี    ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ระยะ  20  ปี  ภารกิจองค์กรตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตัcง  อ.ส.ค.  เกณฑ์ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  มาเป็นกรอบแนวคิดในการ
ทบทวนแผนวิสาหกิจ  5  ปี  และแผนระยะ  20  ปี  เป็น  4  ช่วง  ช่วงละ  5  ปี  ของการดําเนินงานเพื; อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ดังนีc  
•   ระยะ  5  ปี  องค์กรจะต้องเป็นองค์กรที; มีความสุข  ส่งเสริมและยกระดับความรู้  ด้วยคุณภาพระดับ
มืออาชีพให้บรรลุวิสัยทัศน์นมแห่งชาติ    ภาคเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรผู้เลีcยงโคนมมีความ
เข้มแข็งมากขึcน    สามารถ      ลดต้นทุนและแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค  โดยมีการประยุกต์ใช้งานวิจัย  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

•   ระยะ  10  ปี  องค์กรสามารถเป็นผู้บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ  และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านอุตสาหกรรมโคนมให้กับภาคเกษตรกร  และองค์กรเกษตรกรมีเครือข่ายที; เข้มแข็ง  มีอํานาจใน
การต่อรอง  มีการประยุกต์ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที; เหมาะสมอย่างแพร่หลาย  อย่างมี
คุณภาพในระดับสากลรวมทัcงสามารถสร้างมูลค่าเพิ; มในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

•   ระยะ  15  ปี  ยกระดับองค์กร  เกษตรกร  ผู้จัดจําหน่าย  คู่ค้าในทุก  ๆ  ด้าน  ทัcงต้นนํcา  กลางนํcา  และ
ปลายนํcา  ที; เกี; ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมที;   อ.ส.ค.  ดูแลให้เป็นผู้ประกอบการที; มีศักยภาพและมี
ความภาคภูมิใจในอาชีพ  

•   ระยะ  20  ปี  องค์กร  เกษตรกร  ผู้จัดจําหน่าย  คู่ค้าในทุก  ๆ  ด้านที; เกี; ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมที;   
อ.ส.ค.  ดูแล  สามารถบริหารทรัพยากรร่วมกันได้อย่างสมดุล  และยั; งยืน  

  
  

-.g  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ในระยะ  ]j    ปี  

-.k  Roadmap  การพัฒนาในระยะ  5    ปี  
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กรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  

  

-.-  แผนทีR ความเชืR อมโยงของเป้าหมายยุทธศาสตร์  ตั[งแต่ยุทธศาสตร์ระดับชาติ  และ
กระทรวงทีR เกีR ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ภาพที;   �-  แสดงกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ  
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นโยบายด้านรัฐวิสาหกิจทีเชืR อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาพที;   �-  แสดงนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจทีเชื; อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  
รัฐวิสาหกิจ  
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นโยบายด้านรัฐวิสาหกิจทีR เชืR อมโยงกับ  Thailand  4.0  and  DE  
  
การเชืR อมโยงกรอบยุทธศาสตร์  รัฐวิสาหกิจ  

  
  
  
  
  

ภาพที;   �-  แสดงนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจที; เชื; อมโยงกับ  Thailand  4.0  and  DE  
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-.{  แผนทีR กลยุทธ์  (Strategy  Map)  

Being  ‘National  Milk  by  2021’  

ธรรมาภบิาลเทคโนโลยดีจิิทลัและนวตักรรม 
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!

แผนวิสาหกิจฉบับปี!2560-2564!!(สําหรับปีงบประมาณ!2562)!

!

วิสัยทัศน์!

นมแห่งชาติ ภายในปี 1 ) 21 0 ( 0 4  
!

!
!

วิเคราะห์วิสัยทัศน์ทีE มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย!

“สืบทอดองค์ความรู้และสร้างความสุขแก่เกษตรกรโคนมไทยให้ดํารงอาชีพอย่างมัG นคงและยัG งยืน

ด้วยการสรรค์สร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์คเป็นแบรนด์!!

ทีG หนึG งในใจทีG คนไทย! เพืG อส่งมอบคุณค่าให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้! 100%! ของ

เกษตรกรไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป”!

!

นิยามวิสัยทัศน์!

1.! Growth:!การเจริญเติบโตอย่างต่อเนืG องของอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรของอ.ส.ค.!
ตัวชีaวัด!Growth:!รายได้ทีG เพิG มขึaนเป็น!12,783!ล้านบาท!จากนํaานมดิบทีG ผลิตโดยเกษตรกรโคนม

ไทย!!100!%!

2.! Sustainability:!แบรนด์!ไทย!-!เดนมาร์ค!ก้าวสู่แบรนด์อันดับทีG !1!ในใจผู้บริโภคชาวไทย!Top!of!
Mind!Brand!ของผู้ส่งมอบสุขภาพทีG ดีแก่คนไทย!จากฟาร์มไทย!ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมโคนม

ไทยระดับสากล!แบรนด์เดียวทีG คนไทยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนม

ไทยส่งผลกระทบในการสร้างความยัG งยืนให้แก่อาชีพการเลีaยงโคนมของเกษตรกรไทย!!

!""#$ 
6 %&"'()*+,-.),*/01*,23.24.),5673890:,;1"( 
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ตัวชีaวัด!Sustainability:!!Top!of!Mind!Brand!!ระดับ!brand!perceived!>!17.85!%!สํารวจโดย

บริษัท!Brandage!

3.! Learning:!ความสําเร็จในการส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้อุตสาหกรรมโคนมครบ
วงจร!เกษตรกรเกิดการพัฒนา!คนไทยเกิดความรัก!ความหวงแหน!ความมีส่วนร่วม!ในการดํารงไว้

ซึG งอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรด้วยเกษตรกรไทย!ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป!

ตัวชีaวัด!Learning:!เป็นแหล่งเรียนรู้และทีG พึG งทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรสําหรับ!

เกษตรกรโคนมไทยและคนไทยทัaงประเทศ!!

4.! Performance:!มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรทีG มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล!
และก้าวสู่การเป็น!รัฐวิสาหกิจระดับ!B!

ตัวชีaวัด!Performance:!การผ่านเกณฑ์รัฐวิสาหกิจระดับ!B!ขึaนไป!

!

พันธกิจ!

1.!ส่งเสริมการเลีaยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมัG นคงและยัG งยืน!
2.!พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิG ม!
3.!สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม!
4.!มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรทีG มีขีดสมรรถนะสูง!(HPO)!ด้วยหลักธรรมาภิบาล!

!

ค่านิยม!

! องค์กรแห่งความสุขทีG ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ!!

!

เพืG อสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม!4!ด้าน!ประกอบด้วย!

1.! รู้และรับผิดชอบ!
2.! ส่งมอบสิG งทีG มีคุณค่า!
3.! พัฒนาอย่างต่อเนืG อง!
4.! เน้นเรืG องธรรมาภิบาล!

!

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์!

1)! สร้างความมัG นคงและยัG งยืนของอาชีพการเลีaยงโคนมแก่เกษตรกรไทยอย่างทัG วถึง!เกษตรกรโคนมมี
ความเข้มแข็งมากขึaนโดยส่งเสริมกิจการโคนมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสามารถยกระดับ

มาตรฐานฟาร์ม!ลดต้นทุน!เพิG มความสามารถในการแข่งขัน!

2)! มุ่งมัG นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตทีG ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานระดับสากลทีG เป็นมิตรกับ
สิG งแวดล้อม!!มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าต่อยอดจากงานวิจัยเพืG อตอบสนองความ

ต้องการและสุขภาพทีG ดีของผู้บริโภค!เน้นการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมทีG เพิG มศักยภาพในการ

แข่งขัน!เพืG อมอบคุณภาพชีวิตทีG ดีสู่เกษตรกรโคนมไทยร่วมกัน!
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3)! ตอกยํaาความเข้มแข็งให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค!ให้เป็น!Top!of!!Mind!Brand!โดยมุ่งสร้างความมี
ส่วนร่วมของคนไทยในการสร้างความสุขในอาชีพของเกษตรกรโคนมไทยอย่างยัG งยืนด้วยการ

บริโภคนมโคสดแท้ทีG ผลิตจากเกษตรกรโคนมไทย!จากอุตสาหกรรมของคนไทย!เพืG อสุขภาพทีG ดีของ

คนไทย!

4)! มีความพร้อมด้านการตลาดในทุกมิติ!และเพิG มขีดความสามารถในการแข่งขันทัaงในประเทศและ
รองรับตลาดต่างประเทศครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีG มีความหมายต่อผู้บริโภค!การบริหาร

ตัวแทนจําหน่าย!การพัฒนาช่องทางจําหน่ายให้ง่ายต่อการเข้าถึง!การพัฒนาระบบโลจิสติกส์!

ประสิทธิภาพสูง!การสร้างนวัตกรรม!เพืG อการบริการทีG มีคุณค่าเหนือความคาดหมาย!

5)! พัฒนาสู่การจัดตัaงสถาบันเพืG อการวิจัย!พัฒนา!นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมนมครบ
วงจรแห่งชาติ!เพืG อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนมไทยให้มีความเข้มแข็ง!อาชีพการเลีaยงโค

นมมีความมัG นคงและยัG งยืน!ต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์ทีG ทรงคุณค่าและมีมาตรฐานสูง!มีการสร้างองค์

ความรู้!นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประสบการณ์!ความเชีG ยวชาญอันยาวนานของอสค.!และ

พัฒนาเป็นคลังความรู้ด้านอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยเพืG อสืบทอดแก่คนไทยต่อไป!

6)! เป็น!องค์กรแห่งความเป็นเลิศและยัG งยืนด้วยธรรมาภิบาล!ความรับผิดชอบต่อสังคม!บนพืaนฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาศัยนวัตกรรม!เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ!และพัฒนา

ระบบสนับสนุนทีG เอืaอให้การปฏิบัติหน้าทีG ตามภารกิจขององค์กรทีG คล่องตัวสามารถรองรับงานเชิง

นโยบายและงานทีG ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ได้!

ประเด็นยุทธศาสตร์!ประกอบด้วย!5!ประเด็นยุทธศาสตร์!!ดังนีT!

! ยุทธศาสตร์ทีE !1!การสร้างความมัG นคงและยัG งยืนในอาชีพการเลีaยงโคนม!

! ยุทธศาสตร์ทีE !2!การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจร!ตามมาตรฐานสากล!เป็นมิตรแก่

สิG งแวดล้อม!

! ยุทธศาสตร์ทีE !3!การเพิG มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค!

! ยุทธศาสตร์ทีE !4!การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี!และนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมโคนม

ของประเทศ!

! ยุทธศาสตร์ทีE !5!องค์กรแห่งความเป็นเลิศทีG ยัG งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม!ด้วยทุนมนุษย์!ธรรมาภิ

บาล!เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม!บนพืaนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง!

!

! !
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ยุทธศาสตร์ที, -1-การสร้างความมั, นคงและยั, งยืนในอาชีพการเลี@ยงโคนม-

ตัวชี@วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที,
เกี, ยวข้อง-

วัตถุประสงค์
เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสงค์- ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ปี-2562- ปี-2563- ปี-2564- ปี-2565-
69-

ปี-2570-
74-

ปี-2575-
79- ! !

ตัวชี@วัด
Growth:!รายได้
ที* เพิ* มขึ1นเป็น!

12,783!ล้าน

บาท!จากนํ1านม

ดิบที* ผลิตโดย

เกษตรกรโคนม

ไทย!!100!%!

พันธกิจ:!1.
ส่งเสริมการ

เลี1ยงโคนมให้

เป็นอาชีพแก่

เกษตรกรไทย

เพื* อสร้าง

ความมั* นคง

และยั* งยืนของ

อาชีพการ

เลี1ยงโคนมแก่

เกษตรกรไทย

อย่างทั* วถึง!

เกษตรกรโค

นมมีความ

เข้มแข็งมาก

ขึ1นโดย!!

ส่งเสริม

กิจการโคนม

ด้วย

1.!1!

เกษตรกรมี

ความมั* นคง

และยั* งยืน!ใน

อาชีพการ

เลี1ยงโคนม!

1.1.1!ร้อยละ

ของฟาร์ม

เกษตรกรที* ผ่าน

เกณฑ์ด้าน

ความมั* นคงใน

อาชีพเกษตรกร

โคนม!(DIP)!*!

20%! 30%! 40%! 50-

100%!

100%! 100%! โปรแกรมการ

ส่งเสริมฟาร์ม

ตามความ

ต้องการ

เฉพาะ!

•! โครงการเพิ* ม
ประสิทธิภาพ

การผลิต

ฟาร์ม

เกษตรกร

โดยใช้

ฐานข้อมูลโค

นม!อ.ส.ค.!!

(DIP)!(อยู่ใน

Project!

Theme:!

CSR!4.0)!
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ตัวชี@วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที,
เกี, ยวข้อง-

วัตถุประสงค์
เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสงค์- ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ปี-2562- ปี-2563- ปี-2564- ปี-2565-
69-

ปี-2570-
74-

ปี-2575-
79- ! !

อย่างมั* นคงและ

ยั* งยืน!

!

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

สามารถ

ยกระดับ

มาตรฐาน

ฟาร์ม!ลด

ต้นทุน!เพิ* ม

ความสามาร

ถในการ

แข่งขัน!

•! โครงการ
พัฒนา

คุณภาพ

นํ1านมดิบ

ของ

เกษตรกรราย

ฟาร์ม!SCC!

≤!400,000!
เซลล์ต่อ

มิลลิลิตร)!

1.1.2!!

ร้อยละฟาร์ม

เกษตรกรที* ผ่าน

เกณฑ์ด้าน

ความยั* งยืนใน

อาชีพ!

เกษตรกรโคนม!!

!

15%! 20%! 30%! 40-60%! 60-80%! 80-90%! เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื* อ

การบริหาร

จัดการฟาร์ม!

•! โครงการ!
DPO-Smart!

Farmer!(อยู่

ในProject!

Theme:!

CSR!4.0)!
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ตัวชี@วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที,
เกี, ยวข้อง-

วัตถุประสงค์
เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสงค์- ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ปี-2562- ปี-2563- ปี-2564- ปี-2565-
69-

ปี-2570-
74-

ปี-2575-
79- ! !

!(DPO-Smart!!

Farmer)!**!

1.2!เครือข่าย

เกษตรกรผู้

เลี1ยงโคนมมี

ความเข้มแข็ง!!

1.3.1!

ความสําเร็จใน

การพัฒนา

สหกรณ์

ต้นแบบระดับ

รางวัลซอน

เดอร์กอร์ด!

!

!

สหกรณ์

ต้นแบบ!

1!

สหกรณ์!

สหกรณ์

ต้นแบบ

ภาคละ!

1!

สหกรณ์!

สหกรณ์

ต้นแบบ

ภาคละ!

1!

สหกรณ์!

สหกรณ์

ต้นแบบ

ภาคละ!

1!

สหกรณ์!

สหกรณ์

ต้นแบบ

ภาคละ!

1!

สหกรณ์!

สหกรณ์

ต้นแบบ

ภาคละ!

1!

สหกรณ์!

การเสริมพลัง

เครือข่ายคน

เลี1ยงโคนม!!

!

•! โครงการ
ผลักดันให้

เกิดสหกรณ์

โคนม

ต้นแบบที* มี

ศักยภาพ

ระดับรางวัล
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ตัวชี@วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที,
เกี, ยวข้อง-

วัตถุประสงค์
เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสงค์- ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ปี-2562- ปี-2563- ปี-2564- ปี-2565-
69-

ปี-2570-
74-

ปี-2575-
79- ! !

ซอนเดอร์

กอร์ด!

! ! ! ! ! ! ! ! •! โครงการ
พัฒนาและ

ยกระดับงาน

ด้านส่งเสริม

การเลี1ยงโค

นม!

•! โครงการ
สร้าง

ความ
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ตัวชี@วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที,
เกี, ยวข้อง-

วัตถุประสงค์
เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสงค์- ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ปี-2562- ปี-2563- ปี-2564- ปี-2565-
69-

ปี-2570-
74-

ปี-2575-
79- ! !

ยั* งยืนใน

ระบบ

บริการ

สัตว

แพทย์

และผสม

เทียม

ให้กับ

สหกรณ์!

! ! •! โครงการ
ประเมิน

ความพึง

พอใจด้าน

การส่งเสริม

การเลี1ยงโค

นม!

-
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-

*-เกณฑ์ชี@วัดด้านความมั, นคง-ผ่านเกณฑ์-3-ข้อ-ดังนี@- - - - - - - - - -

1.!ผ่านผ่านหลักเกณฑ์ฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูงโดยใช้ฐานข้อมูลโคนม!อ.ส.ค.!(DIP)! ! ! ! ! ! ! ! ! !

2.!ผ่านเกณฑ์คุณภาพนํ1านมดิบของเกษตรกรรายฟาร์ม!(TS!≥!12.25!และ!SCC!≤!400,000!เซลล์ต่อมิลลิลิตร)!

3.!รายได้เฉลี* ยต่อปีไม่น้อยกว่า!500,000!บาท!โดยร้อยละรายได้เฉลี* ยต่อฟาร์มเกษตรกรโคนมต่อปีเพิ* มขึ1นจากปีก่อนหน้า!ไม่น้อยกว่า!}%! ! !

! ! ! ! ! ! !

-

-

**-เกณฑ์ชี@วัดด้านความยั, งยืน-ผ่านเกณฑ์-2-ข้อ-ดังนี@-

1.!ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี1วัดในโครงการ!Smart!Farmer!!3!ข้อ!!ได้แก่! !

!!!!!!!1)!ฟาร์มเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยในการจัดการฟาร์ม!!เช่น!ใช้งาน!Application,!DIP,!ไบไอเทคโนโลยี,!Sexig!และอื* นๆ!!!!!!!!

!!!!!!!2)!ฟาร์มเกษตรกรมีรายได้ผ่านเกณฑ์ตามกําหนด!!จํานวนเงิน!500,000!บาท!ขึ1นไป/ราย!

!!!!!!!3)!ฟาร์มผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม!(GAP)!!!

!

2.!มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรโคนม!อย่างน้อยมี1!ข้อจาก!3!ข้อ!ต่อไปนี1!

1)! มีความมุ่งมั* นในการประกอบอาชีพการเกษตร!!
2)! รักและหวงแหนพื1นที* และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป!!
3)! มีความสุขและความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร!
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ยุทธศาสตร์ที, -2-การพัฒนาอุตสาหกรรมนมแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล-เป็นมิตรแก่สิ, งแวดล้อม-

ตัวชี@วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที,
เกี, ยวข้อง-

วัตถุประสง
ค์เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสงค์- ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ปี-2562- ปี-2563- ปี-2564- ปี-2565-
69-

ปี-2570-
74-

ปี-2575-
79- ! !

ตัวชี@วัด-
Sustainability
:--Top!of!
Mind!Brand!!

ระดับ!brand!

perceived!>!

17.85!%!

สํารวจโดย

บริษัท!

Brandage!

พันธกิจ:!2.!
พัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรม

นมให้ครบ

วงจรและมี

มูลค่าเพิ* ม!

!

2.!มุ่งมั* น

พัฒนา

อุตสาหกรรม

การผลิตที*

ได้รับการ

รับรองด้วย

มาตรฐาน

ระดับสากลที*

เป็นมิตรกับ

สิ* งแวดล้อม!!

มุ่งสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์

อัน

ทรงคุณค่า

ต่อยอดจาก

งานวิจัยเพื* อ

ตอบสนอง

2.1!ขีด

ความสามารถ

ในการรองรับ

ปริมาณนํ1านม

ดิบเพิ* มมากขึ1น!!

2.1.1!ปริมาณ

นํ1านมดิบตาม!

MOU!(ตัน/วัน)!

! ! ! ! ! ! พัฒนา

เทคโนโลยี

เพื* อ

อุตสาหกรร

มการผลิต!

เพื* อเพิ* มขีด

ความสามา

รถในการ

แข่งขัน!

ได้รับการ

ยอมรับตาม

มาตรฐาน!

สากล!

•! โครงการ
ขยายกําลัง

การผลิตเพื* อ

รองรับ

ปริมาณ

นํ1านมดิบใน

อนาคต!

•! โครงการ
ปรับเปลี* ยน

เครื* องจักร

และ!

Technology!!

!

!
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ตัวชี@วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที,
เกี, ยวข้อง-

วัตถุประสง
ค์เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสงค์- ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ปี-2562- ปี-2563- ปี-2564- ปี-2565-
69-

ปี-2570-
74-

ปี-2575-
79- ! !

ความ

ต้องการและ

สุขภาพที* ดี

ของผู้บริโภค!

เน้นการ

บริหาร

จัดการด้าน

อุตสาหกรรม

ที* เพิ* ม

ศักยภาพใน

การแข่งขัน!

เพื* อมอบ

คุณภาพชีวิต

ที* ดีสู่

เกษตรกรโค

นมไทย

ร่วมกัน!

!

!

2.2ได้รับการ

รับรอง

มาตรฐาน

อุตสาหกรรม

การผลิตที* เป็น

มิตรต่อ

สิ* งแวดล้อมที*

ได้รับการ

ยอมรับในระดับ

สากล!!

!

2.2.1!ได้การ

รับรองตาม

มาตรฐานสากล!!

-!HACCP,GMP!

CODEX!

-!

ISO9001,1400

1,18001!!!

-!HALAL!!!

-!

ISO/IEC17025!!!

-!TPM"!

-!มาตราฐาน

ส่งออก!

-!มาตราฐานนม

พรีเมียม

(เชียงใหม่)!

-!มาตราฐานนม

ออแกนิค!

ได้รับการ

รับรอง

ครบทุก

มาตรฐาน!

ได้รับการ

รับรอง

ครบทุก

มาตรฐาน!

ได้รับการ

รับรอง

ครบทุก

มาตรฐาน!

ได้รับการ

รับรอง

ครบทุก

มาตรฐาน!

ได้รับการ

รับรอง

ครบทุก

มาตรฐาน!

ได้รับการ

รับรอง

ครบทุก

มาตรฐาน!

พัฒนา

เทคโนโลยี

อุตสาหกรร

มการผลิต!

เพื* อเพิ* มขีด

ความสามา

รถในการ

แข่งขัน!

ได้รับการ

ยอมรับตาม

มาตรฐาน!

สากล!

•! โครงการ
อบรม

พนักงาน

ตามระบบ

มาตราฐานที*

ขอการ

รับรอง!

!
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ตัวชี@วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที,
เกี, ยวข้อง-

วัตถุประสง
ค์เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสงค์- ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ปี-2562- ปี-2563- ปี-2564- ปี-2565-
69-

ปี-2570-
74-

ปี-2575-
79- ! !

2.3!มี

ผลิตภัณฑ์ที* มี

ความ

หลากหลาย

และมีคุณค่าสูง!

เพิ* มขึ1น!!

2.3.1!ร้อยละ

ความพึงพอใจ

ของagentและ

supplier!ต่อ

ผลิตภัณฑ์และ

มาตรฐานการ

ผลิตในระดับ

มาก-มากที* สุด!

>80! >80! >80! >80! >80! >80!

2.3.2!ระดับ

ความสําเร็จร้อย

ละการรับรู้

ผลิตภัณฑ์!

Product!

perceived!ของ

ผู้บริโภค!

(ตัวชี1วัดร่วมกับ

ยุทธศาสตร์ที* !ò)!!

18.75! ผลงานปี*

ที* ผ่านมา!

+1%!

ผลงานปี*

ที* ผ่านมา!

+1%!

ผลงานปี*

ที* ผ่านมา!

+1%!

ผลงานปี*

ที* ผ่านมา!

+1%!

ผลงานปี*

ที* ผ่านมา!

+1%!

! !
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ตัวชี@วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที,
เกี, ยวข้อง-

วัตถุประสง
ค์เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสงค์- ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ปี-2562- ปี-2563- ปี-2564- ปี-2565-
69-

ปี-2570-
74-

ปี-2575-
79- ! !

2.4!การบริหาร
จัดการด้าน

อุตสาหกรร

มและโลจิ

สติกส์ได้

อย่างมีประ

สิทธิ!

ภาพ!!

2.4.1!ร้อยละ

ของจํานวน

โรงงานที* นํา

ระบบ!Total!

productive!

maintenance!

(TPM)!มาใช้ใน

การบริหาร

จัดการโรงงาน

และเป็น

ผลสําเร็จตาม

เป้าหมายที*

กําหนด*!

100! 100! 100! 100! 100! 100! Total!

productive!

maintenan

ce!(TPM)!

•! โครงการ!
TPM!(อยู่ใน!

Project!

Theme:!!

Operational!

Excellence)!

!
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ตัวชี@วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจที,
เกี, ยวข้อง-

วัตถุประสง
ค์เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสงค์- ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ปี-2562- ปี-2563- ปี-2564- ปี-2565-
69-

ปี-2570-
74-

ปี-2575-
79- ! !

! ! 2.4.2!ร้อยละ

ของจํานวน

โรงงานที* นํา

ระบบ

Manufacturing!

Execution!

Systems!

(MES)!มาใช้!

จัดการระบบการ

ผลิตและ/หรือโล

จิสติกส์ได้ผล

ตามเป้าหมายที*

กําหนด**!

50%! 75%! 100%! 100%! 100%! 100%!

การพัฒนา

ระบบโลจิ

สติกส์

อัจฉริยะ!

•! โครงการ
จัดการระบบ

การผลิต

และโลจิ

สติกส์!

(MES)!!!

(อยู่ใน!

Project!

Theme:!!IT!

Excellence)!

!

!

*!เป้าหมายที* กําหนดสําหรับตัวชี1วัด!2.4.1!ร้อยละของจํานวนโรงงานที* นําระบบ!Total!productive!maintenance!(TPM)!มาใช้ในการบริหารจัดการโรงงานเป็น

ผลสําเร็จตามเป้าหมายที* กําหนด!ได้แก่!

1)! อัตราส่วนข้อร้องเรียนต่อยอดจําหน่ายลดลง!ร้อยละ!10!ต่อปี!
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2)! ร้อยละของการสูญเสียนํ1านมเป็นไม่เกิน!ร้อยละ!1.2,!1.15,!1.1,!1,0.9,!0.8!ของปีหรือช่วงปีตามลําดับ!
3)! ค่า!Overall!Equipment!Effectiveness!(OEE)!ไม่ตํ* ากว่า!ร้อยละ!72,!76,!80,!85,!85,!85!ของปีหรือช่วงปี!ตามลําดับ!
4)! ร้อยละของต้นทุนด้านพลังงานต่อหน่วยที* ลดลง!ร้อยละ!0.5!ต่อปี!

**!เป้าหมายที* กําหนดสําหรับตัวชี1วัด!2.4.2!ร้อยละของจํานวนโรงงานที* นําระบบManufacturing!Execution!Systems!(MES)!มาใช้!และ /หรือมีการ จัดการระบบการ

ผลิตและโลจิสติกส์ได้ผลตามเป้าหมายที* กําหนด!

1)! ร้อยละของการส่งมอบสินค้าตามการสั* งซื1อไม่น้อยกว่า!ร้อยละ!90!
2)! จํานวนวันของการสะสมสินค้าคงคลังไม่เกิน!21!วัน!
3)! จํานวนวันของการสะสมวัสดุและปัจจัยการผลิต!ไม่เกิน!21!วัน!

!

! !
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ยุทธศาสตร์ที, -3-การเพิ, มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างเข้าถึงใจผู้บริโภค-

- วัตถุประสง
ค์เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสง
ค์-

ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ตัวชี@วัดวิสัยทัศน์/
พันธกิจ-

ปี-
2562-

ปี-
2563-

ปี-
2564-

ปี-
2565-
69-

ปี-
2570-
74-

ปี-
2575-
79-

! !

ตัวชี@วัด-
Sustainability:!!Top!
of!Mind!Brand!!

ระดับ!brand!

perceived!>!17.85!

%!สํารวจโดยบริษัท!

Brandage!

พันธกิจ:!2.!พัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรม

นมให้ครบวงจรและมี

มูลค่าเพิ* ม!

!

!

!

3)!ตอกยํ1า

ความ

เข้มแข็งให้

แบรนด์ไทย-

เดนมาร์ค!ให้

เป็น!Top!of!!

Mind!Brand!

โดยมุ่งสร้าง

ความมีส่วน

ร่วมของคน

ไทยในการ

สร้าง

ความสุขใน

อาชีพของ

เกษตรกรโค

นมไทยอย่าง

ยั* งยืนด้วย

ò.ú!เป็นผู้ท้า

ชิงตลาด!

3.1.1!ส่วนแบ่ง

การตลาดนม!UHT!

Market!Share!

ผลปี61!

+0.75

%!

ผลปีที*

ผ่านมา!

+0.75

%!

ผลปีที*

ผ่านมา!

+0.75

%!

ผลปีที*

ผ่าน

มา!

+0.75

%!

ผลปีที*

ผ่าน

มา!

+0.75

%!

ผลปีที*

ผ่านมา!

+0.75

%!

การพัฒนา

แบบองค์รวม

สู่ผู้ท้าชิง

ตลาด!

•! โครงการ!CSR!shared!
value!(Project!

Theme:!CSR!4.0)!

•! โครงการยกระดับ
ผู้แทนจําหน่ายให้เป็น!

Smart!Agent!

(Project!Theme:!

Operational!

Excellence)!

3.2!เป็นผู้นํา

การตลาด!

3.2.1!ระดับ

ความสําเร็จการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

นมที* มีมูลค่าสูง!

(High!Value!

Added!Product)*!

อย่าง

น้อย

ระดับ!

4!

อย่าง

น้อย

ระดับ!

4!

อย่าง

น้อย

ระดับ!

4!

อย่าง

น้อย

ระดับ!

4!

อย่าง

น้อย

ระดับ!

4!

อย่าง

น้อย

ระดับ!4!

ผลิตภัณฑ์

มูลค่าสูง!
•! โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นมที* มูลค่า

สูง!(Project!Theme:!

Operational!

Excellence)!
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- วัตถุประสง
ค์เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสง
ค์-

ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ตัวชี@วัดวิสัยทัศน์/
พันธกิจ-

ปี-
2562-

ปี-
2563-

ปี-
2564-

ปี-
2565-
69-

ปี-
2570-
74-

ปี-
2575-
79-

! !

การบริโภค

นมโคสดแท้ที*

ผลิตจาก

เกษตรกรโค

นมไทย!จาก

อุตสาหกรรม

ของคนไทย!

เพื* อสุขภาพที*

ดีของคนไทย!

4)มีความ

พร้อมด้าน

การตลาดใน

ทุกมิติ!และ

เพิ* มขีด

ความสามาร

ถในการ

แข่งขันทั1งใน

ประเทศและ

3.3!มี

ช่องทางการ

ให้บริการ

และการจัด

จําหน่ายที*

หลากหลาย!

และมีระบบ

การบริหาร

จัดการ

พันธมิตร

ทางการค้า!

การบริหาร

ตัวแทน

จําหน่าย!ที* มี

ประสิทธิภา

พ!

!

!

3.3.1!ร้อยละ

รายได้จาการ

จําหน่าย

ผลิตภัณฑ์เพิ* มขึ1น

ต่อปี!

!

!

!

!

+7%! +7%! +7%! +7%! +7%! +7%! การพัฒนา

แบบองค์รวม

สู่ผู้ท้าชิง

ตลาด!

•! โครงการยกระดับ
ผู้แทนจําหน่ายให้เป็น!

Smart!Agent!

(Project!Theme:!

Operational!

Excellence)!

!

3.3.2!ร้อยละของ

ยอดการจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์นมใน

ต่างประเทศที*

เพิ* มขึ1นต่อปี!

+6%! +6%! +6%! +6%! +6%! +6%! ! •! โครงการยกระดับ
ผู้แทนจําหน่ายให้เป็น!

Smart!Agent!

(Project!Theme:!

Operational!

Excellence)!
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- วัตถุประสง
ค์เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสง
ค์-

ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ตัวชี@วัดวิสัยทัศน์/
พันธกิจ-

ปี-
2562-

ปี-
2563-

ปี-
2564-

ปี-
2565-
69-

ปี-
2570-
74-

ปี-
2575-
79-

! !

รองรับตลาด

ต่างประเทศ

ครอบคลุม

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที*

มี

ความหมาย

ต่อผู้บริโภค!

การบริหาร

ตัวแทน

จําหน่าย!การ

พัฒนา

ช่องทาง

จําหน่ายให้

ง่ายต่อการ

เข้าถึง!การ

พัฒนา

ระบบโลจิ

สติกส์!

ประสิทธิภาพ

ò.ü!

ความสําเร็จ

ในการเป็น!

top!of!mind!

brand!!

3.4.1!ร้อยละการ

รับรู้ผลิตภัณฑ์!

Product!

perceived!ของ

ผู้บริโภค!(ตัวชี1วัด

ร่วมยุทธศาสตร์ที* !

2,3,5)!

18.75! ผลงาน

ปี* ที*

ผ่านมา!

+1%!

ผลงาน

ปี* ที*

ผ่านมา!

+1%!

ผลงาน

ปี* ที*

ผ่าน

มา!

+1%!

ผลงาน

ปี* ที*

ผ่าน

มา!

+1%!

ผลงาน

ปี* ที* ผ่าน

มา!

+1%!

การสร้าง

ความ

เข้มแข็งและ

คุณค่าของ

ตราสินค้า!

•! โครงการ!Top!of!Mind!
Brand!(Project!

Theme:!DPO!milk!

valley)!
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- วัตถุประสง
ค์เชิง

ยุทธศาสตร์-

เป้าประสง
ค์-

ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

ตัวชี@วัดวิสัยทัศน์/
พันธกิจ-

ปี-
2562-

ปี-
2563-

ปี-
2564-

ปี-
2565-
69-

ปี-
2570-
74-

ปี-
2575-
79-

! !

สูง!การสร้าง

นวัตกรรม!

เพื* อการ

บริการที* มี

คุณค่าเหนือ

ความ

คาดหมาย!

!

!

-
*3.1.2-ระดับความสําเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที, มีมูลค่าสูง-(High-Value-Added-Product)-พิจารณาดังนี@--
1)-ผลิตภัณฑ์นมที, มีมูลค่าสูงชนิดใหม่-(New-High-Value-Added-Product)--
ระดับ!1!จัดทําแผนงานที* ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการนําผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนา*!หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นม!นํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นมที* มีมูลค่าสูง!

(High!Value!Added!Product)!และมีการกําหนดเป้าหมายยอดขาย!(ล้านบาท)!รวมถึงราคาขาย!และกําไรสุทธิ!!(Net!Profit!Margin)!ให้สูงกว่าผลิตภัณฑ์นมทั* วไป

ของ!อ.ส.ค.!อย่างมีนัยสําคัญ!และสามารถนําเสนอให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจนได้รับความเห็นชอบ!ภายในเดือนกุมภาพันธ์!ของทุกปี!

ระดับ!2!ผ่านระดับ!1!และนําผลผลิตที* ได้จากการวิจัยและพัฒนา!หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นม!นํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นมที* มีมูลค่าสูง!(High!Value!Added!

Product)!ได้ในระดับ!Pilot!scale!

ระดับ!3!ผ่านระดับ!2!และนําผลที* ได้จากการศึกษาและทํา!Pilot!scale!มาทําการสํารวจความพึงพอใจหรือ!Test!Product!ในด้านผลิตภัณฑ์!เช่น!รสชาติ!บรรจุภัณฑ์!

เป็นต้น!และความเป็นไปได้ในการจําหน่ายสินค้า!เช่น!การกําหนดราคาขาย!เป็นต้น!และนําผลสํารวจความพึงพอใจหรือ!Test!Product!ทั1งในด้านผลิตภัณฑ์และ
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ความเป็นไปได้ในการจําหน่ายสินค้ามาทําการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และขยายผล!โดยจัดทําแผนการตลาดที* มีความชัดเจน!เช่น!การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย!กล

ยุทธ์ทางการตลาด!(4Ps)!เป็นต้น!เพื* อนําไปสู่การออกจําหน่าย!(Full!scale)!และสามารถนําเสนอให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจนได้รับความ

เห็นชอบภายในเดือนเมษายน!2562!

ระดับ!4!ผ่านระดับ!3!และนําผลผลิตในระดับ!Full!scale!มาจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมที* มีมูลค่าสูง!(High!Value!Added!Product)!ในเชิงพาณิชย์!จํานวน!1!ผลิตภัณฑ์

ได้ตามเป้าหมายที* กําหนด!

ระดับ!5!ผ่านระดับ!3!และนําผลผลิตในระดับ!Full!scale!มาออกจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมที* มีมูลค่าสูง!(High!Value!Added!Product)!ในเชิงพาณิชย์!จํานวน!!!!2!

ผลิตภัณฑ์ได้ตามเป้าหมายที* กําหนด!

!

2)-ผลิตภัณฑ์นมที, มีมูลค่าสูงเดิม-(New-High-Value-Added-Product)-
!

ระดับ!1!!ทบทวนแผนทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์!โดยพิจารณาจากสถานการณ์การจําหน่ายนม!High!Value!Added!Product!โอกาสทางการตลาด!เป้าหมาย

ในอนาคต!และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที* ได้จากการสํารวจความพึงพอใจ/Test!Product!/จําหน่ายผลิตภัณฑ์!เป็นต้น!เพื* อนํามาจัดทําแผนทางการตลาดสําหรับ

ผลิตภัณฑ์!ประจําปีถัดไป!

ระดับ!2!ผ่านระดับ!1!และจัดทําแผนทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค!คิดดี!ประจําปีบัญชี!ให้แล้วเสร็จ!และนําเสนอให้ผู้อํานวยการและ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจนได้รับความเห็นชอบ!ภายในเดือนกุมภาพันธ์!

ระดับ!3!!ผ่านระดับ!2!และสามารถดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์!ได้จํานวน!1!ล้านบาท!!!

ระดับ!4!!ผ่านระดับ!2!และสามารถดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์!ได้จํานวน!2!ล้านบาท!!!

ระดับ!5!ผ่านระดับ!2!และสามารถดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์!ได้จํานวน!3!ล้านบาท!!(หรือมากกว่า!ให้กําหนดในระดับท้าทาย)!

-

-

-
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ยุทธศาสตร์ที, -4-การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ-

ตัวชี@วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ-

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์-

เป้าประสงค์- ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

! -ปี-2562- -ปี-
2563-

-ปี-
2564-

ปี-
2565-
69-

ปี-
2570-
74-

ปี-
2575-
79-

ตัวชี@วัด-
Learning:!เป็น
แหล่งเรียนรู้

และที* พึ* งทาง

วิชาการด้าน

อุตสาหกรรมโค

นมครบวงจร

สําหรับคนไทย!

เกษตรกรโคนม

ไทยทั1งประเทศ!!

พันธกิจ!3.
สร้างแหล่ง

ความรู้ด้าน

กิจการโคนม

และ

พัฒนาสู่การจัดตั1ง

สถาบันเพื* อการวิจัย!

พัฒนา!นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีด้าน

อุตสาหกรรมนมครบ

วงจรแห่งชาติ!เพื* อ

ยกระดับคุณภาพชีวิต

เกษตรกรโคนมไทยให้มี

ความเข้มแข็ง!อาชีพ

การเลี1ยงโคนมมีความ

มั* นคงและยั* งยืน!ต่อ

ยอดด้านผลิตภัณฑ์ที*

ทรงคุณค่าและมี

มาตรฐานสูง!มีการสร้าง

องค์ความรู้!นวัตกรรม

และเทคโนโลยีจาก

4.1จัดตั1งสถาบัน

การวิจัย!พัฒนา!

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีด้าน

อุตสาหกรรมโคนม

แห่งชาติ!หรือ!

Dairy!Academy!!

4.1.1!ความสําเร็จของ

การดําเนินงานโครงการ!

Dairy!Academy!

มีการ

ดําเนินการ

ข้อ!1-3!

มีการ

ดําเนิน

การข้อ!

4!

มีการ

ดําเนิน

การข้อ!

4!

มีการ

ดําเนิน

การข้อ!

4!

มีการ

ดําเนิน

การข้อ!

4!

มีการ

ดําเนิน

การข้อ!

4!

Dairy!

Academy!
•! โครงการ
จัดตั1ง!

Dairy!

Academ

y!(อยู่ใน!

Project!

Theme:!

DPO!

Milk!

Valley)!

•! โครงการ
ศึกษา

ผลกระท

4.2สร้างสรรค์และ

เผยแพร่องค์

ความรู้นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

ด้านอุตสาหกรรม

โคนม!!

4.2.1!จํานวน

ผลงานวิจัยและ

สร้างสรรค์ที* ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและ

นานาชาติต่อปี!

ND! ND! 1! 1! 1! 1! องค์กรมุ่ง

วิจัย!

4.3.1!ระดับความสําเร็จ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

2! 2! 2! 3! 4! 5! !
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ตัวชี@วัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ-

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์-

เป้าประสงค์- ตัวชี@วัด- ค่าเป้าหมาย- กลยุทธ์- โครงการ-

! -ปี-2562- -ปี-
2563-

-ปี-
2564-

ปี-
2565-
69-

ปี-
2570-
74-

ปี-
2575-
79-

อุตสาหกรรม

นม!

!

!

ประสบการณ์!ความ

เชี* ยวชาญอันยาวนาน

ของอสค !.และพัฒนา

เป็นคลังความรู้ด้าน

อุตสาหกรรมโคนมของ

ประเทศไทยเพื* อสืบทอด

แก่คนไทยต่อไป!

4.3มีการต่อยอด!

ใช้ประโยชน์ผลการ

ค้นคว้าวิจัยพัฒนา!

นมที* มีมูลค่าสูง!(High!

Value!Added!

Product)* )ตัวชี1วัดร่วม

ยุทธศาสตร์ที*! 3,4)!

Dairy!

Academy!

+

ผลิตภัณฑ์

ที* มีคุณค่า

สูง!

บจาก!

FTA!!

•! โครงการ
ศึกษา

ความ

เป็นไปได้

ในการกัน

เงิน

สํารองอื* น

เพื* อการ

ลงทุนใน

อนาคต

ตาม

มาตรา10!

4.3.2!จํานวนงานวิจัยที*

นําไปใช้ประโยชน์!

6! 6! 6! 7-10! 10! 10!

!

Dairy!

Academy!

-
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*-4.1.1-มีเกณฑ์รายระดับ-ดังนี@!

1.!ทบทวนแผนระยะยาวและแผนฯปี!2561!ของโครงการ!Dairy!Academy!รวมถึงวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดาเนินแผนงาน!/!โครงการและประเด็น

ความพร้อมของการตั1งสถาบันกสนวิจัยฯอย่างชัดเจนเพื* อนาข้อมูลไปจัดท่าทบทวนแผนฯระยะยาวและแผนฯปี!2552!และน่าแผนฯระยะยาวและแผนฯปี2562เสนอ

ต่อคณะกรรมการอ.!ส.!ค.จนได้รับความเห็นชอบภายในเดือนธันวาคม!2561!!

2.!มีการดําเนินงานตามแผนฯปี!2562!!

3.!มีการทบทวนการต่าเนินงานในปี!2562!และนําเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของโครงการ!Dairy!Academy!และมีการทบทวนแผนฯระยะยาวและแผนฯ!ปี!2553!

เพื* อเช็ครายละเอียดของแผนว่าต้องมีประเด็นในการปรับปรุงหรือไม่และนําแผนฯระยะยาวและแผนฯ!ปี2563!เสนอต่อคณะกรรมการ!อ.!ส.!ค.จนได้รับความเห็นชอบ!

4.!มีการดําเนินการตามแผนระยะยาว!

!

**!5.7.1!ร้อยละของจํานวนบุคลากรที* มีระดับความสุขเป็น!มีความสุข-มีความสุขอย่างยิ* ง!เมื* อวัดด้วย!happinometer**!ครอบคลุมเป็นการวัดระดับความสุขโดย

ประเมิน!จากองค์ประกอบ!คุณภาพชีวิตและความสุข!9!มิติ!56!ตัวชี1วัด!

1.-Happy-Body-(สุขภาพดี)!หมายถึง!การที* บุคคลมีสุขภาพ!ร่างกายแข็งแรง!สมส่วน!มีพฤติกรรมการบริโภคที* ดี/เหมาะสม!มีความ!พึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของ
ตนเอง!มิตินี1มี6ตัวชี1วัดคือค่า!BMI!ภาวะอ้วนลงพุง!ออกกําลังกาย!สูบบุหรี* !ดื* มเครื* องดื* มแอลกอฮอล์!และความพึงพอใจต่อสุขภาพกาย!

2.-Happy-Relax-(ผ่อนคลายดี)!หมายถึง!การที* บุคคลสามารถ!บริหารเวลาในแต่ละวันเพื* อการพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ!พอใจกับการ!บริหารจัดการปัญหาของ
ตนเอง!และทําชีวิตให้ง่าย!สบายๆ!

มิตินี1!มี!5!ตัวชี1วัด!คือ!ความพอเพียงในการพักผ่อน!กิจกรรมหย่อนใจ!ความเครียด!ชีวิตเป็นไปตามที* คาดหวัง!และการจัดการกับปัญหาในชีวิต!

3.-Happy-Heart-(นํ@าใจดี)!หมายถึง!การที* บุคคลมีจิตสาธารณะ!มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม!และมีเมตตากับคน!รอบข้าง!
มิตินี1!มี!9!ตัวชี1วัด!คือ!ความรู้สึกเอื1ออาทร!การให้ความ!ช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง!การทํางานเป็นทีม!ความสัมพันธ์!เหมือนพี* เหมือนน้อง!การสื* อสารกับเพื* อนร่วมงานใน

องค์กร!การถ่ายทอดแลกเปลี* ยนการทํางาน!การทําประโยชน์เพื* อ!ส่วนรวม!และการเข้าร่วมกิจกรรมที* เป็นประโยชน์ต่อสังคม!

4.-Happy-Soul-(จิตวิญญาณดี)!หมายถึง!การที* บุคคลมีความ!ตระหนักถึงคุณธรรม!และศีลธรรม!รู้แพ้รู้ชนะ!รู้จักให้!และมีความ!กตัญ§ูรู้คุณ!
มิตินี1!มี!5!ตัวชี1วัด!คือ!การทํานุบํารุง!ศิลปวัฒนธรรม!ศาสนา!การให้ทาน!และการปฏิบัติกิจตามศาสนา!การให้!อภัย!การยอมรับและการขอโทษ!รวมถึง!การตอบแทน

ผู้มี!พระคุณ!

5.-Happy-Family-(ครอบครัวดี)!หมายถึง!การที* บุคคลมีความ!รู้สึกผูกพัน!เชื* อใจ!มั* นใจ!และอุ่นใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง!
มิตินี1!มี!3!ตัวชี1วัด!คือ!เวลาอยู่กับครอบครัว!การทํากิจกรรม!กับครอบครัว!และมีความสุขกับครอบครัว!
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6.-Happy-Society-(สังคมดี)!หมายถึง!การที* บุคคลมีความ!สัมพันธ์ที* ดีต่อเพื* อนบ้าน!ไม่ทําให้ผู้อื* นเดือดร้อน!ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง!ไม่ทําให้สังคมเสื* อมถอย!
มิตินี1มี!6!ตัวชี1วัดคือความสัมพันธ์กับเพื* อนบ้านการปฏิบัติ!ตามกฎระเบียบของสังคม!ความปลอดภัยในชีวิต!และทรัพย์สิน!การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน!

สังคมสงบสุข!และ!การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข!

7.-Happy-Brain-(ใฝ่รู้ดี)!หมายถึง!การที* บุคคลมีความตื* นตัว!กระตือรือล้นในการเรียนรู้สิ* งใหม่ๆ!เพื* อปรับตัวให้เท่าทันและตั1งรับการ!เปลี* ยนแปลงได้ตลอดเวลา!และ
พอใจที* จะแสดงความทันสมัยอยู่เสมอมิตินี1!มี!3!ตัวชี1วัด!คือ!การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ!การพัฒนา!ตนเอง!และโอกาสในการพัฒนาตนเอง!

8.-Happy-Money-(สุขภาพเงินดี)!หมายถึง!การที* บุคคลมีวินัย!ในการใช้จ่ายเงิน!มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการ!ระบบการรับ!จ่าย!และออมเงิน
ในแต่ละเดือน!

มิตินี1มี!4!ตัวชี1วัดคือการผ่อนชําระหนี1สินต่างๆการชําระหนี1!เงินออม!และความเพียงพอของค่าตอบแทนที* ได้รับ!

9.-Happy-work-life-(การงานดี)!หมายถึง!การที* บุคคลมีความ!สบายใจในที* ทํางาน!มีความรัก!ความผูกพัน!และความภาคภูมิใจ!ในองค์กร!มีความมั* นใจในอาชีพ
รายได้!และมีความพึงพอใจกับความ!ก้าวหน้าของตนเองในองค์กรมิตินี1!มี!15!ตัวชี1วัด!คือ!ความสุขต่อสภาพแวดล้อมในองค์กร!การได้รับการดูแลด้านสุขภาพ!ความ

พึงพอใจต่อสวัสดิการ!การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน!ความ!เหมาะสมของการเลื* อนขั1น!เลื* อนตําแหน่ง!ความมั* นคง!ในอาชีพ!ความเสี* ยงจาก

การทํางาน!การลาออกจากงาน!การเปลี* ยนสถานที* ทํางาน!การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น!ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง!ความตรงเวลาของการจ่าย!ค่าจ้าง!และ

การทํางานอย่างมีความสุข!

!
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ยุทธศาสตร์ที,   5  องค์กรแห่งความเป็นเลิศที, ยั, งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยทุนมนุษย์  ธรรมาภิบาล  เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  บนพืKนฐานของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

   วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์   ตัวชีKวัด   ค่าเป้าหมาย   กลยุทธ์   โครงการ  

ตัวชีKวัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ  

ปี  
  2562  

ปี  2563   ปี  2564   ปี  2565-
69  

ปี  2570-
74  

ปี  2575-
79  

ตัวชี&วัด  
Performance:  
การผ่านเกณฑ์
รัฐวิสาหกิจ
ระดับ  B  ขึ&นไป  
พันธกิจ  4.  มุ่ง
บริหารจัดการ
องค์กรให้เป็น
องค์กรทีV มีขีด
สมรรถนะสูง  
(HPO)  ด้วย
หลักธรรมาภิ
บาล  
  
  

เป็นองค์กรแห่งความ
เป็นเลิศและยัV งยืนด้วย
ธรรมาภิบาล  ความ
รับผิดชอบต่อสังคม  บน
พื&นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอาศัย
นวัตกรรม  เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริหาร
จัดการ  และพัฒนา
ระบบสนับสนุนทีV เอื&อให้
การปฏิบัติหน้าทีV ตาม
ภารกิจขององค์กรทีV
คล่องตัวสามารถรองรับ
งานเชิงนโยบายและ
งานทีV ท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ได้  

5.1  บุคลากร
สามารถใช้และมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
นวัตกรรมเพืV อใช้
ในการปฎิบัติงาน
ในด้านต่างๆและ
การให้บริการแก่
ผู้เกีV ยวข้อง    
  

5.1.1  จํานวน
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพืV อ
การบริหาร
หรือเพืV อ
ภาระกิจหลัก
ต่อปี  

1   1   1   1   1   1   การพัฒนา
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
ดิจิทัล  Big  
Data  เพืV อ
การบริหาร
และงานใน
ภาระกิจหลัก  

โครงการ  IT  มี
ความพร้อมใช้  
(อยู่ใน  Project  
Theme:  IT  
Excellence)  
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   วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์   ตัวชีKวัด   ค่าเป้าหมาย   กลยุทธ์   โครงการ  

ตัวชีKวัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ  

ปี  
  2562  

ปี  2563   ปี  2564   ปี  2565-
69  

ปี  2570-
74  

ปี  2575-
79  

   5.2  เป็นองค์กร
คุณธรรมทีV บริหาร
องค์กรด้วยธรร
มาภิบาล  และ
รับผิดชอบต่อ
สังคม  

5.2.1  ระดับ
เกณฑ์องค์กร
คุณธรรม*  

ระดับ
องค์กร
ส่งเสริม
คุณธรรม  

ระดับ
องค์กร
คุณธรรม  

ระดับ
องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ  

ระดับ
องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ  

ระดับ
องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ  

ระดับ
องค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ  

CG-CSR  
เน้นธรรมภิ
บาล  

โครงการ
พัฒนา
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ  (อยู่ใน  
Project  
Theme:  CSR  
4.0)  

   5.2.2  
Product  
Perceived  
Brand  
(ตัวชี&วัดร่วม
ยุทธศาสตร์  
2,  3,  5)  

                  CG-CSR  
คุณค่าโภช
นาและสร้าง
เสริมสุขภาพ  
CG-CSR  
จากฟาร์มสู่
โต๊ะอาหาร    
CG-CSR  
พัฒนาคน
อย่าง
ต่อเนืV อง    
CG-CSR  
รับผิดชอบ

โครงการ  CSR  
Shared  Value  
(อยู่ใน  Project  
Theme:  CSR  
4.0)  
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   วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์   ตัวชีKวัด   ค่าเป้าหมาย   กลยุทธ์   โครงการ  

ตัวชีKวัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ  

ปี  
  2562  

ปี  2563   ปี  2564   ปี  2565-
69  

ปี  2570-
74  

ปี  2575-
79  

ต่อชุมชนและ
สิV งแวดล้อม  

   5.3    องค์กร
สมรรถนะสูง  มุ่ง
สู่การเป็น
รัฐวิสาหกิจระดับ  
บี  

    5.3.1  การ
เป็น
รัฐวิสาหกิจ
ระดับ  B  

เตรียม
ความ
พร้อมสู่
ระดับ  B  

เตรียม
ความ
พร้อมสู่
ระดับ  B  

ระดับ  B   ระดับ  A   ระดับ  A   ระดับ  A   ยกระดับการ
บริหาร
จัดการด้วย
นวัตกรรม  

โครงการ 
เสริมสร้าง

วฒันธรรมและ

ภาพลกัษณ์

องคก์ร  

“รู้และรับผิดชอบ  

ส่งมอบสิV งทีV มี
คุณค่า  
พัฒนาอย่าง
ต่อเนืV อง  เน้น
เรืV องธรรมาภิ
บาล”(อยู่ใน  
Project  
Theme:  
DPO  Milk  
Valley)  
  

โครงการ 
Talent  
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   วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์   ตัวชีKวัด   ค่าเป้าหมาย   กลยุทธ์   โครงการ  

ตัวชีKวัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ  

ปี  
  2562  

ปี  2563   ปี  2564   ปี  2565-
69  

ปี  2570-
74  

ปี  2575-
79  

Management  
for    
Successor 
)ขบัเคลื=อน 
Project  Team  

ผา่น

กระบวนการพั

ฒนาบุคลากร

ภายใน(  อยูใ่น 
Project  
Theme:  HR  
Transformatio
n)  
  

โครงการ

พฒันาผูสื้บ

ทอดตาํแหน่ง

ทางการบริหาร

(Successors  
Development)  

อยูใ่น Project  
Theme:  HR  
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   วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์   ตัวชีKวัด   ค่าเป้าหมาย   กลยุทธ์   โครงการ  

ตัวชีKวัด
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ  

ปี  
  2562  

ปี  2563   ปี  2564   ปี  2565-
69  

ปี  2570-
74  

ปี  2575-
79  

Transformatio
n)  

5.4    บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตทีV ดี
มีความสุขในการ
ทํางาน  และมี
ความผูกพันต่อ  
อ.ส.ค.  

5.4.1  ร้อยละ
ของจํานวน  
บุคลากรทีV มี
ระดับ
ความสุขเป็น  
มีความสูข-มี
ความสุข
อย่างยิV ง  เมืV อ
วัดด้วย  
happinomet
er**  

>80   >85   >90   >95   >98   >99   สร้างเสริมทุน
มนุษย์ด้วย
คุณภาพชีวิต
และความสุข  

โครงการ
เสริมสร้าง
ความผูกพัน
องค์กร  (อยู่ใน  
Project  
Theme:  HR  
Transformatio
n)  
  
  

  
*5.4.1  ระดับเกณฑ์องค์กรคุณธรรม*  มีดังนี&    (http://www.moe.go.th/moe/upload/news18/FileUpload/51000-6542.pdf)  

ตัวชี&วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม    
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องค์ประกอบตัวชี&วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม  แบ่งเป็น  9  ตัวชี&วัด  ๓  ระดับ  คือ  ระดับทีV   ๑  องค์กรส่งเสริมคุณธรรม  ระดับทีV   ๒  องค์กรคุณธรรม  ระดับทีV   ๓  องค์กรคุณธรรม

ต้นแบบ    

การประเมินองค์กรคุณธรรม  

  

เกณฑ์การให้คะแนน  
รวม  

2  

  

1   0  

  

การประเมินระดับที,   1  องค์กรส่งเสริมคุณธรรม                

๑)  องค์กรมีการประกาศข้อตกลง  (เจตนารมณ์/

ธรรมนูญ/ปฏิญญา)  ร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิก  ใน

องค์กรทีV จะพัฒนาให้เป็น  องค์กรคุณธรรม    

จํานวนสมาชิกองค์กรทั&ง  ฝ่ายบริหารและ

สมาชิก  ในองค์กรทุกระดับมีการ  

ประกาศข้อตกลงร่วมกัน  เป็นทางการ

หรือเป็น  ลายลักษณ์อักษร  ไม่น้อยกว่า  

๕๐  %  ของ  จํานวนสมาชิกในองค์กร    

จํานวนสมาชิกองค์กรทั&ง  ฝ่ายบริหารและ

สมาชิก  ในองค์กรทุกระดับมีการ  

ประกาศข้อตกลงร่วมกัน  เป็นทางการ

หรือเป็น  ลายลักษณ์อักษร  ๒o-๕๐  %  

ของจํานวน  สมาชิกในองค์กร    

น้อยกว่า  ๒o%  

หรือไม่มีการ

ปฏิบัติ    

  

๒)  องค์กรมีการกําหนดคุณธรรม  เป้าหมาย  “ปัญหาทีV

อยากแก้”  และ“ความดีทีV อยากทํา”  ทีV สอดคล้องกับ

ปัญหาคุณธรรม  ขององค์กร  หรือคุณธรรม  ๔  ประการ  

พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา  เช่น  การใช้วัสดุ  สํานักงาน

อย่างประหยัด  มาปฏิบัติงาน  ตรงเวลา  การบริการด้วย

ความโปร่งใส  จัดจิตอาสาช่วยเหลือสังคม  ฯลฯ    

จํานวนสมาชิกองค์กร  ไม่น้อยกว่า  ๕๐%  

มีการ  กําหนดคุณธรรมเป้าหมาย  

“ปัญหาทีV อยากแก้”  และ  “ความดีทีV อยาก

ทํา”  เพืV อ  แก้ไขปัญหาขององค์กร  

ครอบคลุมทั&ง  ๔  คุณธรรม  อย่างน้อย  ๓-

๕  เรืV อง    

จํานวนสมาชิกองค์กร  ๒๐-๔๙%  ร่วม

กําหนด  คุณธรรมเป้าหมาย  “ปัญหาทีV

อยากแก้”  และ  “ความดีทีV อยากทํา”เพืV อ  

แก้ไขปัญหาขององค์กร  ครอบคลุมทั&ง  ๔  

คุณธรรม  อย่างน้อย  ๑-๒  เรืV อง    

น้อยกว่า  ๒๐%  

หรือไม่มี  การ

ปฏิบัติ    
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การประเมินองค์กรคุณธรรม  

  

เกณฑ์การให้คะแนน  
รวม  

2  

  

1   0  

  

๓)  องค์กรมีการจัดทําแผนการ  ดําเนินงานด้านส่งเสริม

คุณธรรม  และจัดบุคลากร/ทีมงาน/  ผู้รับผิดชอบการ

ดําเนินงาน  ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตาม  ประเด็น

คุณธรรมเป้าหมาย  องค์กร    

-  มีแผนการขับเคลืV อน  คุณธรรมของ

องค์กร  แบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  ใน

องค์กร    

-  มีการมอบหมาย  แต่งตั&ง  บุคคลหรือ

หน่วยงาน  รับผิดชอบการดําเนินงาน  ทีV

ชัดเจนเป็นลายลักษณ์  อักษร    

-  มีแผนการขับเคลืV อน  คุณธรรมของ

องค์กร  แบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  ใน

องค์กรและมีการ  มอบหมายบุคคลหรือ  

หน่วยงานรับผิดชอบการ  ดําเนินงาน  แต่

ไม่เป็น  ลายลักษณ์อักษร    

ไม่มีการ  ปฏิบัติ       

การประเมินระดับที,   2  องค์กรคุณธรรม                

๔)  องค์กรมีผลสําเร็จ  การดาเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม  

คุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรม  เป้าหมาย  และ

แผนงานทีV   กําหนดเป็นระบบและต่อเนืV อง  มากขึ&น    

มีผลสาเร็จจากการ  ดําเนินงาน/กิจกรรม  

ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร  ตามตัวชี&วัดทีV

กําหนดไว้ใน  แผนส่งเสริมคุณธรรมของ  

องค์กร  ไม่น้อยกว่า  ๕๐%    

      

มีผลสําเร็จจากการ  ดําเนินงาน/กิจกรรม  

ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร  ตามตัวชี&วัดทีV

กําหนดไว้ใน  แผนส่งเสริมคุณธรรมของ  

องค์กร  ระหว่าง  ๒o-๔๙  %    

น้อยกว่า  ๒o%  

หรือไม่มี  การ

ปฏิบัติ    

  

๕)  องค์กรมีการจัดระบบติดตาม  รายงานประเมินผล

และจัด  กิจกรรมรณรงค์  แลกเปลีV ยน  เรียนรู้เพืV อพัฒนา  

ปรับปรุง  แก้ไข  การดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม  ใน

-  มีการจัดระบบติดตาม  ประเมิน  และ

รายงานผล  กิจกรรม  

-  มีการจัดระบบติดตาม  ประเมิน  และ

รายงานผล  กิจกรรม    
ไม่มีการปฏิบัติ       
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การประเมินองค์กรคุณธรรม  

  

เกณฑ์การให้คะแนน  
รวม  

2  

  

1   0  

  

องค์กรอย่างต่อเนืV อง     -  จัดกิจกรรมรณรงค์ให้  เกิดการ

แลกเปลีV ยนเรียนรู้  ร่วมกัน  ในของสมาชิก  

ทุกระดับในองค์กรอย่าง  ต่อเนืV อง    

-  จัดสภาพแวดล้อมให้  เหมาะกับการ

ส่งเสริม  คุณธรรมในองค์กร    

จัดกิจกรรมรณรงค์  แลกเปลีV ยนเรียนรู้

ของ  สมาชิกองค์กรในบาง  โอกาส    

๖)  องค์กรมีกระบวนการยกย่อง  เชิดชูการทาความดีหรือ

บุคคลผู้มี  คุณธรรมในรูปแบบต่างๆ  เช่น  บุคคลคุณธรรม  

โครงการดีเด่น  ด้านส่งเสริมคุณธรรม  ส่วนงาน  ดีเด่น

ด้านคุณธรรม  ฯลฯ    

  

มีการจัดกิจกรรมประกาศ  ยกย่องเชิดชู

บุคคล  คุณธรรม  ตามคุณธรรม  เป้าหมาย

ทั&งภายในองค์กร  และมีกระบวนการยก

ย่อง  เชิดชูภายนอกองค์กรด้วย    

มีการจัดกิจกรรม  ประกาศ  ยกย่องเชิดชู

บุคคล  คุณธรรม  เฉพาะภายใน  องค์กร    

  

ไม่มีการ  ปฏิบัติ       

การประเมินระดับที,   3  องค์กรคุณธรรมต้นแบบ                

๗)  องค์กรมีผลสาเร็จการดาเนินงาน  ขององค์กรตาม  

“ปัญหาทีV อยาก  แก้”  และ  “ความดีทีV อยากทา”  ตาม

คุณธรรม  พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา  เพิV มมากขึ&น    

มีผลสาเร็จจากการดําเนิน  กิจกรรมการส่งเสริม  

คุณธรรมแบบมีส่วนร่วม  จากทุกส่วนงานใน

องค์กร  ตามตัวชี&วัดในแผนส่งเสริม  คุณธรรมทีV

องค์กรกําหนด  ไม่น้อยกว่า  ๘๐  %    

มีผลสําเร็จจากการดําเนิน  กิจกรรมการส่งเสริม  

คุณธรรมแบบมีส่วนร่วม  จากทุกส่วนงานใน

องค์กร  ตามตัวชี&วัดในแผนส่งเสริม  คุณธรรมทีV

องค์กรกําหนด  ไม่น้อยกว่า  ๖๐  %    

มีผลสาเร็จ  จาก

การ  ดาเนิน  งาน

ตาม  ตัวชี&วัด  น้อย

กว่า  ๖๐%    
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การประเมินองค์กรคุณธรรม  

  

เกณฑ์การให้คะแนน  
รวม  

2  

  

1   0  

  

การประเมินระดับที,   3  องค์กรคุณธรรมต้นแบบ                

๘)  องค์กรมีการเพิV มประเด็น  คุณธรรม  เป้าหมาย  ในมิติ

การนา  หลักศาสนา  และหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง

มากาหนดเป็น  ปัญหาทีV อยากแก้  ความดีทีV อยากทา  

เพิV มเติมจากคุณธรรมอืV น  ๆ  อย่างชัดเจน    

นอกเหนือจากผลสําเร็จ  ในการ

ดําเนินงานตาม  ตัวชี&วัดคุณธรรม

เป้าหมาย  ทีV กําหนด  องค์กรได้มีการ  

กําหนดประเด็นคุณธรรม  เพืV อดําเนินการ

เพิV มเติม  ครบทั&ง  ๒  มิติ  คือ  การนําหลัก

ศาสนา  และหลัก  ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง    

นอกเหนือจากผลสําเร็จ  ในการ

ดําเนินงานตาม  ตัวชี&วัดคุณธรรม

เป้าหมาย  ทีV กําหนด  องค์กรได้มีการ  

กําหนดประเด็นคุณธรรม  เพิV มเติม  เพียง

มิติใด  มิติหนึV ง  คือการนําหลักศาสนาหรือ  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียง    

ไม่มีการปฏิบัติ       

๙)  องค์กรมีองค์ความรู้จากการ  ดําเนินงานองค์กร

คุณธรรม  สามารถ  เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยาย  

ผลไปสู่องค์กรอืV นได้    

  

-  มีองค์ความรู้จากการ  ดําเนินงาน

องค์กร  คุณธรรม  ทั&งในภาพรวม  และองค์

ความรู้  ครบทุก  กิจกรรมทีV ดําเนินการ    

-  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้  และถ่ายทอด

ขยายผลไปสู่  องค์กรอืV นได้    

-  มีองค์ความรู้จากการ  ดําเนินงาน

องค์กร  คุณธรรมเฉพาะบาง  กิจกรรม    

-  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้  และถ่ายทอด

ขยายผลไปสู่  องค์กรอืV นได้    

  

-  มีการ  ดําเนินงาน  

แต่ไม่มีการ  ถอด

องค์  ความรู้เพืV อ  

เผยแพร่    

  

  



                                                                                                                                                                                                                                                 6- 36 
 

เกณฑ์การประเมินผลคะแนนและระดับ  

เกณฑ์การประเมินผลคะแนนและระดับ  ดังนี&    
  
ระดับทีV   ๑  องค์กรส่งเสริมคุณธรรม  เกณฑ์การประเมิน  ต้องมีการดําเนินงานทุกข้อ  (ระดับทีV   ๑)  คะแนนรวม  ไม่น้อยกว่า  ๓  คะแนน  (ผ่านระดับทีV   ๑)    
ระดับทีV   ๒  องค์กรคุณธรรม  เกณฑ์การประเมิน  ต้องมีการดําเนินงานทุกข้อในระดับทีV   ๑  และระดับทีV   ๒  คะแนนรวมไม่น้อยกว่า  ๖  คะแนน  (ผ่านระดับทีV   ๒)  
ระดับทีV   ๓  องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  เกณฑ์การประเมิน  ต้องมีการดําเนินงานทุกข้อในระดับทีV   ๑  ระดับทีV   ๒    และระดับทีV   ๓  คะแนนรวมไม่น้อยกว่า  ๙  คะแนน    
(ผ่านระดับทีV   ๓)    
ทั&งนี&  แต่ละองค์กรสามารถปรับเพิV มหัวข้อหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพืV อการประเมินองค์กร  ทีV สอดคล้องกับ  บทบาท  ภารกิจขององค์กรตามความเหมาะสม  เพืV อใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน  และการประเมินผล  การดําเนินงานทีV มีธรรมาภิบาล    
  



7-1 
 

 

 
แผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ส าหรับปี 2562 ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย  
 

 

 
ตารางท่ี 7-1 แสดงมิติด้านการเงิน 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

เตบิโตอยา่งมัน่คง • รายได้รวม  
 

9,143  
 

9,759  
  

10,347 
  

12,061  
  

12,783 
  

ใช้สินทรัพย์ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

• อตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ 
(ROA) 

• อตัราก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์ 
(EP) 

6.84 
 
 
27 

9.88 
 
 

147 

9.63 
 
 

154 

13.09 
 
 

263 

13.32 
 
 

304 

บทที ่  

7 

7.1 มิตด้ิานการเงนิ 

การประเมนิผลความสาํรจ็ดว้ย 
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วตัถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวดั 

 

เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

สร้างความมัน่คงใน
อาชีพ 
(เกษตรกรมีความ
มัน่คงและยัง่ยืน ใน
อาชีพการเลีย้งโค
นม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของฟาร์ม
เกษตรกรท่ีผา่น
เกณฑ์ด้านความ
มัน่คงในอาชีพ
เกษตรกรโคนม 
(DIP) * 
ร้อยละของ

ฟาร์มเกษตรกร

ท่ีผา่นเกณฑ์

ด้านความยัง่ยืน

ในอาชีพ 

เกษตรกรโคนม 

(DPO-Smart 

Farmer) ** 

 

 

+10% +10% +20% 
 
 
 
 
 

15% 

+30% 
 
 
 
 
 

20% 

+40% 
 
 
 
 
 

30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 มิตด้ิานด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
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วตัถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

ได้รับการรับรอง
มาตรฐานอตุสาหกรรม
การผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม  
 

ได้การรับรองตาม
มาตรฐานสากล  
 

ได้รับการ
รับรองครบ

ทกุ
มาตรฐาน  

 

ได้รับการ
รับรองครบ

ทกุ
มาตรฐาน  

 

ได้รับการ
รับรองครบ

ทกุ
มาตรฐาน  

 

ได้รับการ
รับรองครบ

ทกุ
มาตรฐาน  

 

ได้รับการ
รับรองครบ

ทกุ
มาตรฐาน  

 

การบริหารจดัการด้าน
อตุสาหกรรมและโลจิ
สตกิส์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

ร้อยละของจ านวน
โรงงานท่ีน าระบบ 
Total productive 
maintenance (TPM) 
มาใช้ในการบริหาร
จดัการโรงงานและ
เป็นผลส าเร็จตาม
เปา้หมายที่ก าหนด*  

  100 100 100 

มีชอ่งทางการให้บริการ
และการจดัจ าหนา่ยท่ี
หลากหลาย และมี
ระบบการบริหาร  
 

ร้อยละรายได้จาก
การจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เพิ่มขึน้
ตอ่ปี  
 

+7%  
 

+7%  
 

+7%  
 

+7%  
 

+7%  
 

สร้างสรรค์และเผยแพร่
องค์ความรู้นวตักรรม
และเทคโนโลยีด้าน
อตุสาหกรรมโคนม  
 

จ านวนผลงานวิจยั
และสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดบัชาตแิละ
นานาชาตติอ่ปี  
 

  ND  
 

ND  
 

1 

7.3 มิตกิระบวนการภายใน 
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วตัถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

สร้างความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑ์/บริการ  
 
 
 

ระดบัความส าเร็จ
การพฒันา
ผลิตภณัฑ์นมท่ีมี
มลูคา่สงู (High 
Value Added 
Product)  
 

อยา่งน้อย
ระดบั 4 
 

อยา่งน้อย
ระดบั 4 
 

อยา่งน้อย
ระดบั 4 
 

อยา่งน้อย
ระดบั 4 
 

อยา่งน้อย
ระดบั 4 
 

ยกระดบัการบริหาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศ  
 
 
 
 

ระดบัความส าเร็จ
ด้านการบริหาร
จดัการ  
 

ยกระดบัการ
บริหาร
จดัการ  
สูค่วามเป็น
เลศิ( KPI 
หมวด 3) 
คะแนนตา่
กวา่ 3 (Risk 

ยกระดบัการ
บริหาร
จดัการ  
สูค่วามเป็น
เลศิ( KPI 
หมวด 3) 
คะแนนตา่
กวา่ 3 (Risk 
 

เตรียม
ความ
พร้อมสู่
ระดบั B 
 

เตรียม
ความ
พร้อมสู่
ระดบั B 
 

ระดบั B 

บริหารจดัการให้เกิด
ประสิทธิภาพ  
 

ระดบัเกณฑ์องค์กร
คณุธรรม*  
 

ระดบัองค์กร
สง่เสริม
คณุธรรม  
 

ระดบัองค์กร
สง่เสริม
คณุธรรม  
 

ระดบัองค์กร
สง่เสริม
คณุธรรม  
 

ระดบัองค์กร
สง่เสริม
คณุธรรม  
 

ระดบัองค์กร
สง่เสริม
คณุธรรม  
 

 
ตารางท่ี 7-3 แสดงมิติด้านกระบวนการ 
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วตัถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

บคุลากรสามารถใช้
และมีสว่นร่วมในการ
พฒันาเทคโนโลยี
ดจิิทลัและนวตักรรม 
เพ่ือใช้ในการ
ปฎิบตังิานในด้าน
ตา่งๆและการ
ให้บริการแก่
ผู้ เก่ียวข้อง  

จ านวนนวตักรรม
เทคโนโลยีดจิิทลั
เพ่ือการบริหารหรือ
เพ่ือภาระกิจหลกั
ตอ่ปี 
 

  1 1 1 

เป็นองค์กรคณุธรรม
ท่ีบริหารองค์กรด้วย
ธรรมาภิบาล และ
รับผิดชอบตอ่สงัคม  

ระดบัเกณฑ์องค์กร
คณุธรรม  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ระดบัองค์กร
สง่เสริม
คณุธรรม  

 

ระดบั
องค์กร
สง่เสริม
คณุธรรม 

ระดบัองค์กร
คณุธรรม
ต้นแบบ  

 

องค์กรสมรรถนะสงู 
มุง่สูก่ารเป็น
รัฐวิสาหกิจระดบั B 
 

การเป็นรัฐวิสาหกิจ
ระดบั B  
 

 
 
 

 
 
 

เตรียมความ
พร้อมสู่
ระดบั B  

 

เตรียม
ความ
พร้อมสู่
ระดบั B 

ระดบั B  

บคุลากรมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีมีความสขุใน
การทางาน และมี
ความผกูพนัตอ่ 
อ.ส.ค.  
 

ร้อยละของจ านวน 
บคุลากรท่ีมีระดบั
ความสขุเป็น มี
ความสขุ-มี
ความสขุอยา่งยิ่ง 
เม่ือวดัด้วย 
happinometer**  

 
 
 

 
 
 

>80  
 

>85 
 

>90  
 

7.4 มิตด้ิานคนและความรู้ (การเรียนรู้และพัฒนา)  
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ตารางท่ี 7-4 แสดง 4 มิติด้านคนและความรู้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชีวั้ด 

เป้าหมาย 

60 61 62 63 64 

เพิ่มขีด
ความสามารถ
บคุลากร  
 
 

ร้อยละของ
บคุลากรท่ีผา่นการ
ประเมิน 
Competency ตาม
ต าแหนง่งาน  
 

20 40 60 800 100 

จดัตัง้สถาบนัการ
วิจยั พฒันา 
นวตักรรมและ
เทคโนโลยีด้าน
อตุสาหกรรมโคนม
แหง่ชาต ิหรือ Dairy  
Academy 
 

ระดบัความส าเร็จ
ของ ระบบและ
กลไกการขบัเคล่ือน
งาน สถาบนัการ
วิจยั พฒันา 
นวตักรรมและ
เทคโนโลยีด้าน
อตุสาหกรรมโคนม
แหง่ชาต*ิ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

มีการ
ด าเนินการ
ข้อ 1และ2  

 

มีการ
ด าเนิน 
การข้อ 
1-3  

 

มีการ
ด าเนินการ
ข้อ 1-4  
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8.1 โครงสร้างทางการเงิน 
 

โครงสร้างทางการเงินของ อ.ส.ค.ประกอบด้วยสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
หนีส้ินหมนุเวียน หนีส้ินไมห่มนุเวียน และสว่นของทนุ ตามงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ ยอ้นหลงั (2557-2561)

 2557  2558  2559  2560 2561(8เดอืน) 2561F

 (สตงรบัรอง)  (สตงรบัรอง)  (สตงรบัรอง) (สตง.ตรวจสอบ) ขอ้มลูเบือ้งตน้ (เป้าหมาย)

สนิทรพัย์

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 59.4% 61.3% 64.9% 62.7% 68.1% 66.4%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 40.6% 38.7% 35.1% 37.3% 31.9% 33.6%

รวมสนิทรพัย์ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

หนีส้นิและสว่นของทนุ

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 41.7% 42.4% 43.7% 41.9% 41.3% 43.2%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 40.1% 34.6% 30.2% 29.1% 24.9% 25.3%

     รวมหนีส้นิ 81.9% 77.0% 73.9% 71.0% 66.2% 68.5%

สว่นของทนุ

รวมสว่นของทนุ 18.1% 23.0% 26.1% 29.0% 33.8% 31.5%

รวมหนีส้นิและสว่นของทนุ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

รายการ

 
 

ตารางท่ี 8-1 แสดงโครงสร้างทางการเงินของ อ.ส.ค. 
 

จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของสินทรัพย์มีการเปล่ียนแปลงในปี 2557 จาก สินทรัพย์หมุนเวียน: สินทรัพย์ไม่
หมนุเวียน จ านวน 59.4% : 40.6% และมีแนวโน้มเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน: สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน จ านวน 66.4% : 
33.6% ในปี 2561F 

การวิเคราะห์และประมาณการงบการเงิน 
 

บทที ่
8 
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แผนภูมิที่ 8-1 แสดงโครงสร้างของสินทรัพย์มีการเปล่ียนแปลงในปี 2557 

 
 
โครงสร้างของหนีส้ินมีการเปล่ียนแปลงในปี 2557 จาก หนีส้ิน : ส่วนของทุน จ านวน 81.9% : 18.1% 

และมีแนวโน้มเป็นหนีส้ิน : สว่นของทนุ จ านวน 68.5% : 31.5% ในปี 2561F 

 
แผนภูมิท่ี 8-2 แสดงโครงสร้างของหนีส้ินมีการเปล่ียนแปลงในปี 2557 

 
เน่ืองมาจากในปี 2557 มีการเปล่ียนแปลงวิธีการรับรู้สินทรัพย์ถาวรใหม่โดยให้สินทรัพย์ท่ีเกิดจากการเช่า

ซือ้ถือเป็นสินทรัพย์ของ อ.ส.ค. ตัง้แตว่นัแรกท่ีได้รับสินทรัพย์นัน้มา ท าให้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีเป็นระบบ ERP ต้อง
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บนัทึกรับเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญาเช่าทางการเงิน  จะลดลงตามสญัญาท่ี
เหลือ ส่วนมลูคา่สินค้าคงเหลือ ลกูหนีก้ารค้า และ เจ้าหนีก้ารค้า จะเร่ิมลดลงในปี 2560 เน่ืองจากมีผลตอ่คา่ EP , 
EBITDA  จงึมีการบริหารจดัการเพ่ือให้คา่ดงักลา่วบรรลเุปา้หมาย 

ในขณะท่ีโครงสร้างต้นทุนก็มีการปรับเปล่ียนเช่นกันจากต้นทุนขาย 83% มีก าไรขัน้ต้น 17% ในปี 2557 
ลดลงมาเป็นต้นทุนขาย 81.1% มีก าไรขัน้ต้น 18.9% ในปี 2560 ซึ่งผลการด าเนินในปี 2561 (งวด 8 เดือน) เร่ิมมี
แนวโน้มการท าก าไรเพิ่มขึน้โดยมีก าไรขัน้ต้นเป็น 21.0% 
 

 
แผนภูมิท่ี 8-3 แสดงโครงสร้างต้นทุนที่มีการปรับเปล่ียน 

 
ที่ผ่านมา อ.ส.ค. มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์นม ดังนี ้
         ล้านบาท ร้อยละ 
ปีงบประมาณ 2557 (สตง.รับรอง)     7,165    5.8 
ปีงบประมาณ 2558 (สตง.รับรอง)     7,805    8.9 
ปีงบประมาณ 2559 (สตง.รับรอง)      8,220     5.3 
ปีงบประมาณ 2560 (สตง.ตรวจสอบ)     8,908    8.4 
ปีงบประมาณ 2561 (8 เดือน)      5,900    -33.8 
ปีงบประมาณ 2561 (เปา้หมาย)      9,560    7.4 
 
ในขณะท่ีต้นทุนขายมีอัตราการเติบโตในปี 2557 ประมาณ 7.7% ปี 2558 ประมาณ 8.0% ปี 2559 

ประมาณ 4.1% และในปี 2561F ประมาณการ 5.8% 
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 2557 2558 2559 2560 2561(8เดอืน) 2561F

 (สตงรบัรอง)  (สตงรบัรอง)  (สตงรบัรอง)
(สตง.

ตรวจสอบ) ขอ้มูลเบือ้งตน้ (เป้าหมาย)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5.8% 8.9% 5.3% 8.4% -33.8% 7.3%

รายไดเ้งนิอุดหนุนรับจากรัฐบาล -100.0% 0.0% -7.0% 47.8% -16.8% 11.5%

รายไดอ้ืน่ 27.4% -26.3% 15.9% 5.8% -5.6% 31.9%

     รวมรายได้ 5.8% 10.7% 5.1% 9.0% -33.3% 6.7%

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทนุขาย 7.7% 8.0% 4.1% 8.7% -34.2% 5.8%

คา่ใชจ้า่ยสว่นสง่เสรมิ -32.3% 68.6% 8.4% 6.9% -30.4% -4.9%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 13.8% 1.4% 12.8% 14.5% -37.1% 10.8%

คา่ใชจ้า่ยเงนิอุดหนุนรับจากรัฐบาล 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -8.6%

ตน้ทนุทางการเงนิ 4479.2% 37.1% 7.5% -25.2% -31.1% 6.1%

    รวมคา่ใชจ้า่ย 7.5% 8.6% 5.4% 9.2% -34.5% 33.8%

ก าไร(ขาดทนุ) -58.5% 209.0% -3.4% 0.5% 14.0% 54.2%

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่

 ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 ตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน-37.2% -1235.0% -123.5% -39.9% -100.0% 34.5%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ -58.6% 224.1% -7.8% 0.9% 14.6% 14.4%

งบก าไรขาดทนุ ยอ้นหลัง (/2557-2561)

รายการ

 
ตารางท่ี 8-2 แสดงความสัมพันธ์ของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้กับต้นทุนขายท่ีเพิ่มขึน้ 

ตัง้แต่ปี 2557 –2561 
 

ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ของรายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้กับต้นทุนขายท่ี เพิ่มขึน้ ตัง้แต่ปี 2557 – 
2559 แล้วพบวา่ ไมส่อดคล้องกนั กลา่วคือ ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ในแตล่ะปี เพิ่มขึน้น้อยกว่า ต้นทนุขายท่ีเพิ่มขึน้ แสดง
ถึงความสามารถในการควบคมุต้นทนุยงัไมมี่ประสิทธิภาพ รวมไปถึงประสิทธิภาพในการผลิต และการบริหารสินค้า
คงเหลือ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อต้นทุนแทบทัง้สิน้ นอกจากนีค้่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก็เพิ่มขึน้ทุกรายการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการโคนมและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทัง้นีใ้นปี 
2560 - 2561F ได้พยายามควบคมุต้นทนุขายและคา่ใช้จา่ยทัง้ 2 ให้สอดคล้องกบัรายได้ท่ีเพิ่มขึน้   
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 2557 2558 2559 2560 2561(8 เดอืน) 2561F

 (สตงรบัรอง)  (สตงรบัรอง)  (สตงรบัรอง)
 (อยูร่ะหวา่ง สตง.

ตรวจสอบ)
 (ขอ้มลูเบือ้งตน้)  (เป้าหมาย)

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน

     เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 426,817,999.71     274,993,493.02     469,612,954.65     466,116,501.97     455,348,117.81     432,888,000.00     

     เงนิลงทนุชัว่คราว -                            -                            -                            -                            -                            -                            

     ลกูหนีก้ารคา้สทุธิ 658,586,106.20     703,920,477.11     652,513,691.79     780,499,595.69     672,222,039.47     650,000,000.00     

     ลกูหนีอ้ ืน่สทุธิ 11,924,985.79       18,514,770.34       21,348,280.59       5,150,976.08          15,413,494.64-       25,000,000.00       

     สนิคา้คงเหลอื-ผลติภัณฑน์ม 323,638,351.60     458,889,430.33     518,841,233.13     296,898,274.19     908,158,160.60     410,000,000.00     

     สนิคา้คงเหลอื-วสัดุ 224,910,821.40     250,181,817.52     257,772,717.14     328,421,122.31     333,799,505.82     370,000,000.00     

     ปศสุัตวค์งเหลอื 17,081,855.00       15,987,590.00       -                            -                            -                            -                            

     วสัดคุงเหลอื 62,938,602.96       70,146,898.50       76,088,069.67       76,226,507.66       73,807,900.57       80,000,000.00       

     สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 36,710,679.83       33,506,330.14       44,292,677.28       76,514,400.51       112,272,219.53     37,000,000.00       

     รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,762,609,402.49  1,826,140,806.96  2,040,469,624.25  2,029,827,378.41  2,540,194,449.16  2,004,888,000.00  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน -                            -                            -                            -                            -                            -                            

     เงนิลงทนุ -                            -                            -                            -                            -                            -                            

     สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 161,647,585.89     139,170,248.71     967,589,594.53     1,096,826,743.86  76,539,425.73       76,000,000.00       

                         ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 1,040,638,421.85  1,012,315,894.06  116,827,878.09     93,090,235.67       1,088,120,088.08  914,841,000.00     

     งานระหวา่งก่อสรา้ง -                            -                            -                            -                            11,031,317.47       -                            

     ปศสุัตวค์งเหลอื -                            -                            14,903,180.00       14,821,115.00       15,930,865.00       20,000,000.00       

     สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่สทุธิ 1,561,538.55          1,868,805.82          2,159,491.15          1,684,464.70          942,646.07             2,000,000.00          

     รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,203,847,546.29  1,153,354,948.59  1,101,480,143.77  1,206,422,559.23  1,192,564,342.35  1,012,841,000.00  

รวมสนิทรพัย์ 2,966,456,948.78  2,979,495,755.55  3,141,949,768.02  3,236,249,937.64  3,732,758,791.51  3,017,729,000.00  

หนีส้นิและสว่นของทนุ -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หนีส้นิหมุนเวยีน -                            -                            -                            -                            -                            -                            

     เงนิเบกิเกนิบญัชี -                            -                            -                            -                            -                            -                            

     เจา้หนีก้ารคา้ 788,463,185.56     896,774,779.08     929,293,025.63     919,349,359.68     1,261,163,105.26  890,000,000.00     

     เจา้หนีอ้ ืน่ 67,629,843.13       52,425,499.71       70,483,767.93       37,360,589.90       16,239,339.12       25,000,000.00       

     คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 27,893,614.89       35,475,320.25       57,735,603.12       55,935,985.06       29,899,151.97       40,000,000.00       

     เงนิกูย้ ืมระยะยาวถงึก าหนดช าระใน 1 ปี 57,770,468.32       -                            -                            -                            -                            -                            

     ดอกเบีย้ผดินัดช าระหนีค้า้งช าระทีค่รบก าหนดช าระใน 1 ปี-                            -                            -                            -                            -                            -                            

     เจา้หนีส้ัญญาเชา่การเงนิทีค่รบก าหนดช าระใน 1 ปี130,259,752.90     157,341,279.14     178,513,301.65     190,303,640.91     140,264,021.77     180,000,000.00     

    หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 165,794,100.81     122,386,351.78     137,435,862.28     152,034,334.40     94,347,291.25       170,000,000.00     

     รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 1,237,810,965.61  1,264,403,229.96  1,373,461,560.61  1,354,983,909.95  1,541,912,909.37  1,305,000,000.00  

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน -                            -                            -                            -                            -                            -                            

     เงนิกูย้ ืมระยะยาว -                            -                            -                            -                            -                            -                            

     เจา้หนีส้ัญญาเชา่การเงนิระยะยาวสทุธิ 650,475,461.07     548,709,562.64     442,255,405.55     461,497,346.24     508,087,547.20     237,000,000.00     

     รายไดแ้ผน่ดนิคา้งน าสง่ 248,120,000.00     190,300,000.00     209,430,000.00     176,000,000.00     125,400,000.00     230,000,000.00     

     รายไดจ้ากการบรจิาครอการรับรู ้ 16,551,901.73       12,671,793.00       9,474,613.93          8,030,978.07          4,591,623.77          9,500,000.00          

     ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน275,441,863.00     278,119,112.00     287,313,438.00     296,547,665.99     292,450,005.21     285,500,000.00     

     รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน 1,190,589,225.80  1,029,800,467.64  948,473,457.48     942,075,990.30     930,529,176.18     762,000,000.00     

รวมหนีส้นิ 2,428,400,191.41  2,294,203,697.60  2,321,935,018.09  2,297,059,900.25  2,472,442,085.55  2,067,000,000.00  

สว่นของทนุ -                            -                            -                            -                            -                            -                            

     ทนุ 651,366,787.68     651,366,787.68     651,366,787.68     651,366,787.68     651,366,787.68     651,366,787.68     

     ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 113,310,030.31-     33,925,270.27       168,647,962.25     287,823,249.71     608,949,918.28     299,362,212.32     

รวมสว่นของทนุ 538,056,757.37     685,292,057.95     820,014,749.93     939,190,037.39     1,260,316,705.96  950,729,000.00     

รวมหนีส้นิและสว่นของทนุ 2,966,456,948.78  2,979,495,755.55  3,141,949,768.02  3,236,249,937.64  3,732,758,791.51  3,017,729,000.00  

รายการ

งบแสดงฐานะการเงนิยอ้นหลัง  ( 2557-2561)

 
 

ตารางท่ี 8-3 แสดงฐานะทางการเงนิในปี 2557 – 2560 และประมาณการปี 2561F 
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ส่วนงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2557-2560 และประมาณการปี 2561F นัน้ อ.ส.ค.มีรายการท่ีมี
สาระส าคญัได้แก่ สินค้าคงเหลือ ลกูหนีก้ารค้า และ เจ้าหนีก้ารค้า ท่ีมีมลูคา่สงู 

 
สินค้าคงเหลือ ลูกหนีก้ารค้า และ เจ้าหนีก้ารค้าย้อนหลัง (2557-2561) 

 
 

ตารางท่ี 8-4 แสดงสินค้าคงเหลือ ลูกหนีก้ารค้า และ เจ้าหนีก้ารค้า ท่ีมีมูลค่าสูงขึน้ 
สภาพคล่องทางการเงนิ 

แสดงถึงความสามารถในการแปลงสภาพสินทรัพย์หมุนเวียนให้กลายเป็นเงินสดเพ่ือน าไปช าระหนีส้ิน
หมนุเวียนท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี โดยสามารถค านวณได้ 2 อตัราคือ  

1.อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (Current Ratio)  
2.อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียนอยา่งเร็ว (Quick or Acid Test Ratio) 

อ.ส.ค. มีอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน (Current Ratio) เพิ่มจาก 1.42 เท่า ในปี 2557 เป็น 1.44 เท่า ในปี 
2558 และยงัคงเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองไปถึงปี 2561F ประมาณ 1.54 เทา่ ซึง่ถือวา่ยงัมีสภาพคลอ่งทางการเงินท่ีดี 

 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งทางการเงินย้อนหลงั ( 2557-2561) 

 
 

ตารางท่ี 8-5 แสดงอัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวียนอย่างเร็ว (Quick or Acid Test Ratio) 
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ส่วนอตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียนอย่างเร็ว (Quick or Acid Test Ratio) เม่ือไม่น าสินค้าคงเหลือมาค านวณ 
ผลปรากฏว่าลดลงจาก 0.98 เท่าในปี 2557 เหลือ 0.88 เท่าในปี 2558  0.92 เท่าในปี 2559 และ 1.04 ในปี 2560 
จะเห็นได้ว่าสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มมากขึน้เม่ือเทียบกับอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน แสดงถึงสินค้าคงเหลือมี
สดัส่วนท่ีลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสินค้าคงเหลือ -
ผลิตภณัฑ์นม  ในสว่นสินค้าคงเหลือ-วสัด ุ มีแนวโน้มสงูขึน้จงึเห็นควรให้มีการบริหารจดัการให้เหมาะสม   

 
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 

แสดงถึงความสามารถของ อ.ส.ค.ในการบริหารสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เกิดประโยชน์ต่อ อ.ส.ค. โดย
สามารถค านวณได้ 3 อตัราคือ  

1.อตัราการหมนุของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio)  
2.อตัราการหมนุของลกูหนีก้ารค้า (Days Sales Outstanding)  
3.อตัราการหมนุของเจ้าหนีก้ารค้า (Liquidity of Payables) 

อ.ส.ค. มีอตัราสว่นการหมนุเวียนของลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จาก 10.76 รอบ ในปี 2557 เป็น 11.46 รอบ ในปี 
2558 และปี 2560 เพิ่มเป็น 12.43 รอบ ส่งผลให้ อ.ส.ค. มีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ฉล่ียประมาณการจาก 
33.44 วนั ปี 2557 เป็น 28.95 วนั ในปี 2560 

 อตัราการหมนุเวียนของสินค้าก็เพิ่มขึน้จาก 10.42 รอบ ในปี 2557 เป็น 10.44 รอบ ในปี 2560   ส่งผลให้ 
อ.ส.ค.มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉล่ียประมาณการ 34.56 วนัในปี 2557 เหลือเพียง 34.48 วนั ในปี 2560 และในปี 
2561F เหลือเพียง 25.04 วนั ซึง่แสดงถึงองค์กรมีความพยายามท่ีจะบริหารจดัการสินค้าคงเหลือและการขาย 
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อตัราสว่นสภาพคลอ่งของสินค้าย้อนหลงั ( 2557-2561) 

 
 

ตารางท่ี 8-6 แสดงถงึความสามารถที่ อ.ส.ค. ได้บริหารจัดการสินทรัพย์ 
 
ความสามารถในการท าก าไร 

แสดงถึงความสามารถท่ี อ.ส.ค. ได้บริหารจดัการตามท่ีได้วางแผนไว้ โดยสามารถค านวณได้ 3 อตัราคือ  
1.อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น (Profit Margin) 
2.อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Total Assets : ROA)  
3.อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) 
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      อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรย้อนหลงั ( 2557-2561) 

 
 

ตารางท่ี 8-7 แสดงอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
 

อ.ส.ค. มีอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2557-2559 เพิ่มขึน้ท่ีประมาณ 16.50 – 18.11% และลดลงในปี 2560 เป็น 
17.84% ส่วนอตัราก าไรขัน้ต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เป็น 19.03% ในปี2561F รวมทัง้อตัราผลตอบแทนในส่วนของทุน 
และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในสินทรัพย์ ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งเห็นได้ชดั เม่ือพิจารณาถึงรายการท่ีส่งผล
ให้อตัราก าไรสทุธิลดลงนีเ้กิดจากประสิทธิผลในการใช้งบประมาณยงัไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้จากการขายมาก
เพียงพอท่ีจะชดเชยค่าใช้จ่ายท่ีใช้ไป เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ท่ีมี
งบประมาณสงู แตย่งัไมส่ง่ผลท่ีจะชว่ยเพิ่มรายได้มากนกั 
ความสามารถในการช าระหนี ้

แสดงถึงความสามารถของ อ.ส.ค.ในการบริหารหนีส้ินท่ีได้รับมาจากเงินกู้  โดยมีการประเมินความสามารถ
ในการช าระดอกเบีย้ และความสามารถในการน าเงินทุนท่ีมีอยู่ทัง้ของผู้ลงทุนเองและของเงินกู้ มาสร้างมูลค่าให้
องค์กร โดยสามารถค านวณได้ 2 อตัราคือ  

1.อตัราหนีส้ินรวมตอ่สินทรัพย์รวม (Debt Ratio)  
2.ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (Times-Interest-Earned)  
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อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนีย้้อนหลงั ( 2557-2561) 

 
ตารางท่ี 8-8 แสดงอัตราส่วนหนีส้ิน 

 

อ.ส.ค. มีอัตราหนีส้ินรวมต่อสินทรัพย์รวมในปี 2557-2560 ค่อนข้างคงท่ีประมาณ 0.82 – 0.71 และ
ประมาณการในปี 2561F อยู่ท่ีระดบั 0.68 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติ และ 
อ.ส.ค. มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้ในระดบัสงู ท าให้ อ.ส.ค. ยงัมีความสามารถในการหาแหล่งกู้ ยืมเงินใน
ระยะยาวมาเพ่ือขยายการเตบิโตได้อีกมาก 

 

ประมาณการงบการเงนิ 5 ปี 
จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างต้นทุนข้างต้น อ.ส.ค. จึงได้จดัท าประมาณการงบ

การเงิน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินการตามแผนวิสาหกิจ 5 ปี ให้สามารถปฏิบตัิ งานได้
อย่างสอดคล้องและมีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน 
ภายใต้ตวัชีว้ดัตามมิตด้ิานการเงิน ดงันี ้

 

ตัวชีวั้ด 
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
รายได้ (ล้านบาท) 9,143 9,760 10,347 12,061 12,783 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 221 298 322 454 487 
EBITDA (ล้านบาท) 425 458 477 639 692 
สดัสว่นรายได้ MT : TT 58 : 42 56 : 44 54 : 46 52 : 48 50 : 50 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 6.8 9.8 9.6 13.1 13.3 
อตัราก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) 27.7 147 154 263 304 

 

ตารางท่ี 8-9 แสดงประมาณการงบการเงนิ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
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โดยประมาณการโครงสร้างต้นทุนไว้ท่ีระดับต้นทุนขาย 81.0% ก าไรขัน้ต้น 19.0% รวมทัง้ก าหนด
งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารไว้ไมเ่กิน 1,600 ล้านบาท/ปี 

รวมทัง้การบริหารสินค้าคงเหลือให้มีมูลค่าเป็น 27% ของมูลค่าสินทรัพย์ทัง้หมดและการติดตามลูกหนี ้
การค้าอย่างใกล้ชิด ตลอดจนปรับปรุงระบบการบริหารการผลิตให้สามารถลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ 
เพราะมีผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลิตโดยตรง 
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8.2 ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน  
ประมาณการงบแสดงฐานะการเงนิ ตามแผนวิสาหกจิ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ขององค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

 
ตารางท่ี 8-10 แสดงประมาณการงบแสดงฐานะการเงนิ ตามแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 



 8-13 

 
8.3 ประมาณการงบก าไรขาดทนุ  
ประมาณการงบก าไรขาดทนุ ตามแผนวิสาหกจิ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ขององค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 
 

 
 

ตารางท่ี 8-11 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทุน ตามแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
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8.4 ประมาณการก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์   
ประมาณการก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ ตามแผนวิสาหกจิ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ขององค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

 
ตารางท่ี 8-12 แสดงประมาณการงบก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ ตามแผนวิสาหกิจ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
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จากประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน 5 ปี ข้างต้น ส่งผลให้อตัราส่วน
ทางการเงินของ อ.ส.ค. ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เป็นดงันี ้

 

8.5 ประมาณการสภาพคล่องทางการเงิน 
อ.ส.ค. มีสภาพคล่องในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ลดลง ทัง้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

(Current Ratio) เป็น 1.50, 1.54, 1.28, 1.32, และ 1.24 ตามล าดบัและอตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียนอย่าง
เร็ว (Quick or Acid Test Ratio) เป็น 1.04, 0.94, 0.76, 0.78, และ 0.75 ตามล าดบั 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 8-4 แสดงสภาพคล่องในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ทัง้อัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวียน 



 8-16 

 
แผนภูมิท่ี 8-5 แสดงสภาพคล่องในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ทัง้อัตราส่วนเงนิทุนหมุนเวียน

อย่างรวดเร็ว 
 

8.6 ประมาณการประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์  
อ.ส.ค. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์โดยการรักษาระดบัจ านวนวนัเฉล่ียในการขายสินค้า

ไว้ท่ี 25 - 36 วนั รักษาระดบัจ านวนวนัในการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีก้ารค้าไว้ท่ี 21 - 29 วนั 
 

 
แผนภูมิท่ี 8-6 แสดงการบริหารสินทรัพย์โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 
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แผนภูมิท่ี 8-7 แสดงการบริหารสินทรัพย์โดยระยะเวลาในการเรียกเก็บเงนิจากลูกหนี ้
 
8.7 ประมาณการความสามารถในการท าก าไร 
 

อ.ส.ค. ได้บริหารโครงสร้างต้นทนุไว้ท่ี 81:19 แตใ่นช่วงระยะ 5 ปี ข้างหน้า อาจต้องปรับโครงสร้าง
ต้นทุนลงเพ่ือให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบคือน า้นมดิบท่ีอาจปรับราคาขึน้ ท าให้ประมาณการงบก าไร
ขาดทุนจึงต้องค านึงถึงเร่ืองนีแ้ละสะท้อนออกมาในตวัเลขประมาณการงบก าไรขาดทุน โดยมีอตัราก าไร
สทุธิให้เพิ่มขึน้อยูใ่นระดบัประมาณ 3.88% 

 
 

แผนภูมิท่ี 8-8 แสดงตัวเลขประมาณการงบก าไรขาดทุน โดยมีอัตราก าไรสุทธิการค้า (%) 
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8.8ประมาณการความสามารถในการช าระหนี ้
 

อ.ส.ค. มีอตัราหนีส้ินรวมต่อสินทรัพย์รวมในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ลดลงอย่างมีนยัส าคญั 
จาก 0.71 ในปี 2560E มาเป็น 0.68, 0.71, 0.69 และ 0.70 ตามล าดบั เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์
หมนุเวียนสามารถลดภาระด้านหนีส้ินโดยเฉพาะเจ้าหนีก้ารค้าลงได้มาก 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 8-9 แสดงอัตราหนีส้ินรวมต่อสินทรัพย์รวมในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
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การขบัเคล่ือนแผนสูก่ารปฏิบตัเิป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะท าให้แผนยทุธศาสตร์เกิดผลส าเร็จและ 

บรรลเุปา้หมายตามท่ีมุง่หวงั ขึน้อยู่กบัปัจจยัส าคญัหลายประการ ประกอบด้วย ความชดัเจนของสาระของ
แผนยทุธศาสตร์ การรับรู้ เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความตระหนกัถึงภารกิจและความรับผิดชอบ
ร่วมกนัของทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องตอ่การสง่เสริมกิจการโคนมของประเทศภายใต้ทิศทางท่ีได้ร่วมกนัก าหนดขึน้  
ดงันัน้กระบวนการสร้างความเข้าใจ ประสาน และร่วมมือของผู้ เก่ียวข้องให้สามารถน าแนวคดิและเนือ้หาสาระ
ของแผนยทุธศาสตร์ไปปฏิบตัใิห้เกิดผล เป็นก้าวแรกท่ีส าคญั ท่ีจะไปสูผ่ลส าเร็จได้  โดยจะท าให้ผู้ เก่ียวข้องใน
ทกุระดบัได้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ขัน้ตอน/กระบวนการ และกลไกการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย
ร่วมกนั โดยมีแนวทางในการขบัเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนวิสาหกิจ ดงันี ้
 
แนวทางการขับเคล่ือนแผนฯ สู่การปฏิบัติ 

1. สร้างความเข้าใจแก่บคุลากร ให้เข้าใจเนือ้หาสาระ เจตนารมณ์ และจดุมุง่เน้นของแผนวิสาหกิจ 
อ.ส.ค. รวมทัง้ตระหนกัถึงความส าคญั และร่วมผลกัดนัการด าเนินงานตามกรอบของแผนวิสาหกิจ 
อ.ส.ค. ฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารทกุระดบัต้องให้ความส าคญั มีการก ากบั ติดตาม
ความก้าวหน้าและให้การสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง 

2. หนว่ยงานทกุหนว่ยงานทัง้ในสว่นกลางและภมูิภาคท่ีเป็นเจ้าภาพในแตล่ะประเดน็ในแผนวิสาหกิจ 
อ.ส.ค. ฉบบันี ้จะต้องก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบั ตวัชีว้ดั คา่เปา้หมายและแนวทางปฏิบตัท่ีิชดัเจน
เพิ่มเตมิ แล้วน าไปเป็นกรอบในการจดัท าแผนงาน/โครงการ  หรือยทุธศาสตร์ในการปฏิบตังิาน รวมทัง้ 
ควบคมุก ากบัการด าเนินงานให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

3. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. กบัแผนตา่งๆ ท่ีแตล่ะหน่วยงานรับผิดชอบหรือเข้าไป
ร่วมด าเนินการ 

4. เผยแพร่แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. แก่หนว่ยงานภาคีและเครือขา่ยการท างานในพืน้ท่ี เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และเช่ือมโยงการท างานในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่จะน าไปสูก่ารระดมทรัพยากรและบรูณา
การการท างานโดยทกุฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกนั 

5. ใช้แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. เป็นกรอบในการจดัท านโยบายและแผนงานโครงการประจ าปี เพ่ือให้มีแนว
ทางการปฏิบตัแิละเปา้หมายการด าเนินงานท่ีชดัเจนในแตล่ะปี รวมทัง้มีการก ากบั ติดตาม และ
รายงานตามระบบการท างานปกตปิระจ า 
 

การตดิตามประเมินผล 
1. ตดิตามประเมินผลท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเข้ามามีสว่นร่วมเพื่อสง่เสริมสิทธิของประชาชน

การรับทราบข้อมลูขา่วสารจากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ผ่านกระบวนการรับฟังความคดิเห็นด้วยการจดั
ให้มีเวทีประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ทกุภาคสว่น ได้แก่ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เกษตรกร องค์กร
เกษตรกร วิสาหกิจชมุ นกัวิชาการ ชมุชนและประชาชนทัว่ไป ได้ตรวจสอบอยา่งเปิดเผยและรับทราบ
อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. เสริมสร้างระบบประเมินผลเชิงบรูณาการท่ีมุง่เสนอผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบ เพ่ือใช้วดั
ความส าเร็จและความล้มเหลวของแผนยทุธศาสตร์การส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศระยะ 20 ปี
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับตัง้แตก่่อนจดัท านโยบาย แผนงานโครงการ เพ่ือ
ศกึษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม ระหวา่งการขบัเคล่ือนสู่การปฏิบตังิาน และการด าเนินการ
สิน้สดุแล้ว 

บทที ่  

9 
การขบัเคลือ่นและตดิตามประเมนิผล 
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3. อ.ส.ค. ประเมินด้วยตนเอง และการประเมินจาก สคร. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และตดิตามผล
อยา่งใกล้ชิด ควบคูก่บัการให้หนว่ยงานท่ีเป็นกลาง เชน่ ทริส ท าหน้าท่ีประเมินผล เพ่ือความถกูต้อง
ตามหลกัวิชาการและเป็นกลาง ปราศจากอคต ิหรือเลือกปฏิบตัิ 
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