
การผลิตเนยแขง็จากนํ้านมโคของเกษตรกรในประเทศไทย

Thai Cheese from Thai Milk for Thais

โครงการชีสประชารัฐ



ขั้นตอนการผลติผลติภัณฑ์นม  “ชนิดครีมและหางนมผง”

หางนมสด

Skim milk 
เคร่ืองเป่านมผง

Spry dryer

หางนมผง
Skim milk  powder

ครีม (ไขมนั)

Cream 

เคร่ืองป่ันเนย

Butter churner
เนยสด

Butter

เคร่ืองแยกครีม
Cream separator

นํา้นมสด

Industry Home made



ขั้นตอนการผลติผลติภัณฑ์นม  “ชนิดชีสและเวย์ผง”

นํา้เวย์

Whey
เคร่ืองเป่านมผง

Spry dryer

เวย์ผง

Whey  Powder

ลิม่นม (เคร์ิด)

Curd 

บ่มชีส

Cheese ageing 
เนยแขง็

Cheese

ตกตะกอนนม

Curding

นํา้นมสด

Industry Home made



Process Cheese

โรงงาน Process cheese

Cheese 1

Cheese 2

Cheese 3

แป้ง

เกลือ

Sodium citrate

นํ้านมดิบ

ชีสผง

Natural cheese Process cheese

Thai cheese



* หากเนยแขง็นาํเขา้ราคาเฉล่ีย กก.ละ 300 บาท 

    การนาํเขา้จะมีมูลค่า 4,447,500,000 บาท

*

มูลค่าทางเศรษฐกจิของเนยแข็ง



กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สหกรณ์โคนม ผู้ประกอบการ
ผลิตชีสสด

รับซ้ือ ผลิต และจาํหน่าย

โครงการชีสประชารัฐ Thai Cheese for Thais



กระบวนการผลติโพรเซสชีส (Process Cheese)

Curd cheese : 3

Gouda : 1

Cheddar : 1

เคร่ืองทาํ Process cheese ครบวงจร ตั้งแต่บด ถึง บรรจุ

เคร่ืองทาํ Process cheese 

ขนาดทดลอง

ในหอ้งปฏิบติัการ

1. บดเพ่ือลดขนาดชีสธรรมชาติ สูตรน้ีใช ้Curd cheese : Gouda : Cheddar คือ 3:1:1

2. ผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัภายใตส้ภาพสูญญากาศและอุณหภูมิร้อน 
3. ข้ึนรูป แลว้สไลซ์ 4. บรรจุ



พาสเจอร์ไรซ์นํ้ านม

และลดอุณหภูมิ 

เติมนํ้ าสม้สายชู/

เอนไซมเ์รนเนท

ตดั CURD นาํใส่ลงในพิมพ์

เพ่ือใหน้ํ้ าเวยไ์หลออก

บรรจุถุง

กระบวนการผลติ “ชีสสด” CURD CHEESE

(การผลิตท่ีศูนยร์วมนํ้ านมดิบ ของสหกรณ์โคนม)

(การผลิตท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาผลิตภณัฑป์ศุสตัวเ์ชียงใหม่)



ตน้ทุนการผลิต     300 บาท/กก.*
(วตัถุดิบ+สาธารณูปโภค+ค่าแรง)

บวกกาํไร….%     ......บาท/กก.

ราคาจาํหน่าย       .......บาท/กก
* คาํนวณในฐานราคานํ้ านมดิบ กก.ละ 19 บาท

ชีสสด / CURD CHEESE
ผลผลิต

นํ้านมดิบ        100  กก. 

  - ชีสสด            9  กก.  

  - นํ้าเวย ์          91  กก.*
*สามารถนาํไปสร้างมูลค่าเพ่ิมไดอี้ก



ความก้าวหน้าโครงการชีสประชารัฐ

3 กรกฎาคม 2560

กองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ เข้าเยีย่ม

ชมศึกษาดูงาน บริษทั เคซีจี คอร์

ปอเรช่ัน จํากดั (KCG) 

8 กนัยายน 2560

KCG เข้าเยีย่มชม ศึกษาดูงาน 

ศูนย์วจิัยและพฒันาผลติภัณฑ์  

ปศุสัตว์เชียงใหม่ และหารือ

แนวทางความเป็นไปได้ในการ

ผลติชีสจากนํา้นมดบิภายในปท.



14 กุมภาพนัธ์ 2561
KCG เข้าร่วมการประชุม
คณะทาํงานการพฒันาการเกษตร
สมยัใหม่ คร้ังที่ 20-1/2561 KCG 
ได้เชิญคณะทาํงานฝ่ายโคนมโค
เนือ้ไปดูงาน และหารือการแปรรูป
นํา้นม

5 เมษายน 2561
คณะทาํงานเกษตรสมยัใหม่ และ
กองผลติภณัฑ์ปศุสัตว์ ดูงาน KCG 
และหารือแนวทางการผลติเนยแขง็
จากนํา้นมดบิของเกษตรกรไทย 
หรือ โครงการชีสประชารัฐ
“Thai Cheese for Thais”

ความก้าวหน้าโครงการชีสประชารัฐ



ความก้าวหน้าโครงการชีสประชารัฐ

18 เมษายน 2561

กองผลติภณัฑ์ ปศุสัตว์ ส่งเนยแขง็

(ชีส) ทีผ่ลติจากนมโคเกษตรกร

ไทย ให้ KCG เพือ่ทดลองทาํ

ผลติภัณฑ์ตัวอย่างและเตรียมการ

ขยายผลสู่เกษตรกรโคนมต่อไป

9 เมษายน 2561
มกีารรายงานโครงการชีสประชา
รัฐในทีป่ระชุมคณะทาํงานการ
พฒันาการเกษตรสมยัใหม่ คร้ังที ่
21-2/2561 ท่าน รมว. รับทราบ
และ ได้ส่ังการให้ กปศ. ร่วมกบั 
KCG ดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง



ความก้าวหน้าโครงการชีสประชารัฐ

NEXT STEP
- รอการพจิารณาของ KCG     
เร่ือง ราคาและปริมาณทีต้่องการ
- ประชุมช้ีแจงสหกรณ์ทีม่ี
ศักยภาพและสนใจ
- อบรม
- สหกรณ์ลงทุน เร่ิมผลติ
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