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การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในเขต
จังหวัดนครสวรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพบริบทรูปแบบการเลี้ยงและต้นทุนผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจที่เหมาะสมของผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ การศึกษาบริบทรูปแบบการ
เลี้ยงและต้นทุนการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศษฐกิจของผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Servey research) สามารถแบ่งออกเป็น 2 การ
ทดลอง ได้แก่ การทดลองที่ 1 ศึกษารูปแบบการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงโคเนื้อ
รายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยออกแบบสอบถามเกษตรกรแบบเจาะจง (Purposive 
Method) จ านวน 30 ฟาร์ม ข้อมูลจัดเก็บเป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยวิธีการใช้แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแต่ละราย ท าการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลรูปแบบการเลี้ยง การทดลองที่ 2 การศึกษาต้นทุนการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของผู้
เลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ผลลการศึกษาปรากฏว่า การทดลองที่ 1 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นเพศชายสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 75% ช่วงอายุ 51-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 50% 
สถานะภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 100% ระดับการศึกษามัธยมต้น-มัธยมปลายคิดเป็นร้อยละ 50% 
ประกอบอาชีพเกษตรกร 100% เริ่มเลี้ยง 1-10 ตัวคิดเป็นร้อยละ 75% พบรูปแบบการเลี้ยง 4 
รูปแบบได้แก่ การซื้อแม่ติดลูก(มีลูกอยู่ในท้อง) การซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เพื่อมาผสมเอง การขุ่น
แบบปล่อยทุ่ง การขุนแบบยืนโรง รวมต้นทุนทั้งหมดของแต่ละรูปแบบได้แก่ ต้นทุนทั้งหมดของการซื้อ
แม่ติดลูก(มีลูกอยู่ในท้อง) 90,982 บ/ต ต้นทุนทั้งหมดของการซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เพื่อมาผสมเอง 



150,787 บ/ต ต้นทุนทั้งหมดของการขุนแบบปล่อยทุ่ง 80,954 บ/ต ต้นทุนทั้งหมดของการขุนแบบ
ยืนโรง 132,986 บ/ต การทดลองที่ 2 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ต้นทุนต่อน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (FCG) ของการซื้อ
แม่ลูกคาท้อง เท่ากับ 3.95 ต้นทุนค่าอาหาร (FC) เท่ากับ 158 ดัชนีผลิตผล (PI) เท่ากับ 2,572 การ
สูญเสียค่าทางเศรษฐกิจ (ELI) เท่ากับ -2,472 ราคาขายต่อตัว (SHR) เท่ากับ 20,000 ผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) เท่ากับ 20,154 ผลก าไรสุทธิต่อตัว (NPR1) เท่ากับ -30,982 ผลก าไรสุทธิต่อ
กิโลกรัม (NPR2) เท่ากับ -63 การซื้อแม่อย่างเดียวเพื่อมาผสม ต้นทุนต่อน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (FCG) 
เท่ากับ 3.55 ต้นทุนค่าอาหาร (FC) เท่ากับ 142 ดัชนีผลิตผล (PI) เท่ากับ1,095 การสูญเสียค่าทาง
เศรษฐกิจ (ELI) เท่ากับ -995 ราคาขายต่อตัว (SHR) เท่ากับ 20,000 ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(ROI) เท่ากับ 301 ผลก าไรสุทธิต่อตัว (NPR1) เท่ากับ -8,0787 ผลก าไรสุทธิต่อกิโลกรัม  (NPR2) 
เท่ากับ -179 การขุนโค ต้นทุนต่อน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (FCG) เท่ากับ 0.65 ต้นทุนค่าอาหาร (FC) เท่ากับ 
26 ดัชนีผลิตผล (PI) เท่ากับ 1,012 การสูญเสียค่าทางเศรษฐกิจ (ELI) เท่ากับ -912 ราคาขายต่อตัว 
(SHR) เท่ากับ 50,850 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับ 419 ผลก าไรสุทธิต่อตัว (NPR1) 
เท่ากับ 17,864 ผลก าไรสุทธิต่อกิโลกรัม (NPR2) เท่ากับ 66 จากการเปรียบเทียบพบว่า การซื้อแม่ที่มี
ลูกติดอยู่ในท้องเป็นการลงทุนที่ต่ าแต่ใช้ระยะเวลานานในการเลี้ยงถึงจะได้ก าไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
การขุนยืนโรงต้องใช้การลงทุนที่สูงแต่ใช้ระยะเวลในการเลี้ยงสั้นกว่าและได้ก าไรมากกว่า  และการ
เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจระยะเวลา 15 ปี ของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ค่าลงทุนของการซื้อแม่ติดลูก เท่ากับ 90,000 บาท ค่าวัตถุดิบและค่าขนส่ง
ของการซื้อแม่ติดลูก เท่ากับ 14,730 บาท ต้นทุนรวมของการซื้อแม่ติดลูก เท่ากับ104,730 บาท 
ผลประโยชน์ของการซื้อแม่ติดลูก เท่ากับ 125,000 บาท ผลประโยชน์สุทธิของการซื้อแม่ติดลูก 
เท่ากับ 20,270 บาท ค่าลงทุนของการซื้อแม่อย่างเดียว เท่ากับ 90,000 บาท ค่าวัตถุดิบและค่าขนส่ง
ของการซื้อแม่อย่างเดียว เท่ากับ 11,805 บาท ต้นทุนรวมของการซื้อแม่อย่างเดียว เท่ากับ 101,805 
บาท ผลประโยชน์ของการซื้อแม่อย่างเดียว เท่ากับ 120,000 บาท ผลประโยชน์สุทธิของการซื้อแม่
อย่างเดียว เท่ากับ 18,195 บาท ค่าลงทุนของการขุนแบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 450,000 บาท ค่าวัตถุดิบ
และค่าขนส่งของการขุนแบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 14,310 บาท ต้นทุนรวมของการขุ่นแบบปล่อยทุ่ง 
เท่ากับ 464,310 บาท ผลประโยชน์ของการขุ่นแบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 600,000 บาท ผลประโยชน์
สุทธิของการขุนแบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 135,690 บาท ค่าลงทุนของการขุนแบบยืนโรง เท่ากับ 
945,000 บาท ค่าวัตถุดิบและค่าขนส่งของการขุ่นแบบยื่นโรง เท่ากับ 179,160 บาท ต้นทุนรวมของ
การขุนแบบยืนโรง เท่ากับ 1,124,160 บาท ผลประโยชน์การขุนแบบยืนโรง เท่ากับ 1,525,500 บาท 
ผลประโยชน์สุทธิของการขุนแบบยืนโรง เท่ากับ 401,340 บาท 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหนึ่งของเกษตรกร เดิมเป็นการเลี้ยงเพื่อใช้งานในไร่นา เมื่อหมด

ความจ าเป็นในการใช้งานหรือโคมีอายุมากขึ้น เกษตรกรก็น าไปขายเป็นเนื้อเพื่อใช้ในการบริโภคใน

ปัจจุบันเกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรงทดแทนแรงงานจากสัตว์ ท าให้โคมี

ความส าคัญน้อยลง เกษตรกรจึงเลี้ยงโคน้อยลงประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในโลกมีจ านวน

มากขึ้น ท าให้มีความต้องการประกอบอาหารประเภทเนื้อโคเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตเนื้อโคมี

ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชากรในประเทศไทย จึงต้องมีการน าเข้าโคเนื้อ

จากต่างประเทศโดยเป็นการน าเข้าโคที่มีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้ เคียง เช่น จากประเทศพม่า

(กรมปศุสัตว์, 2550ก.) ซึ่งผลของการน าเข้าโคเนื้อที่มีชีวิตเข้ามาอาจจะมีโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์

ที่ติดต่อถึงคนแอบแฝงเข้ามากับสัตว์น าเข้าก็ได้ หากปราศจากการควบคุม และความเข้มงวดจากผู้ที่

เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด่านกักกันสัตว์ต่างประเทศ จากที่ผ่านมาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในประเทศ

ไทยส่วนใหญ่เลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อย การเลี้ยงมีการพัฒนาที่ช้า อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรมี

ความรู้และความเข้าใจในหลักวิชาการด้านการจัดการ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการด้านอาหาร

และการดูแลด้านสุขภาพของสัตว์ที่ต่ า ท าให้เกษตรกรเมื่อมีการเริ่มต้นเลี้ยงโคก็ประสบปัญหาต่าง ๆ 

หรือขาดการส่งเสริมให้ความรู้ ขาดการติดตามงาน ขาดการประชาสัมพันธ์การแนะน าให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกับการเลี้ยง การจัดการ การป้องกันและการรักษาสัตว์เบื้องต้นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จากภาครัฐ ฯ ในการดูแลส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ การเลี้ยงจะมีรูปแบบการเลี้ยงแบบ

ปล่อยฝูงโคไปแทะเล็มหญ้าที่ขึ้นตามท้องทุ่งสาธารณะที่รกร้างว่างเปล่าหรือการเลี้ยงแบบขังคอกเกี่ยว

หญ้าให้ช่วงอาหารขาดแคลน จากสภาพการเลี้ยงและการจัดการการผลิตของเกษตรกรดังกล่าว พบว่า

ยังขาดมาตราฐานและการจัดการฟาร์มเบื้องต้นที่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อคุณภาพเนื้อและความ

ปลอดภัยของผู้บริโภค(ปรารถนา, 2548) ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน

ด้านการจัดการฟาร์ม มีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 

การเลี้ยงโคเนื้อในปัจจุบันยังเป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นการเลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อย

ที่มีต้นทุนต่ า(สุพร และเฉลิมศักดิ์, 2550) ซึ่งในส่วนของหน่วยงานราชการจากภาครัฐ ฯ นั้นต้องเข้า

มาให้ความรู้ในส่วนของการจัดการฟาร์ม การดูแลรักษาโคเนื้อส่งผลให้เกษตรกรต้องมีการปรับเปลี่ยน



2 
 

 

การผลิตเพื่อความอยู่รอดของฟาร์ม และเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการเลี้ยงโคเนื้อเกษตรกรจึงต้อง

หันมาปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้รับองในยามขาดแคลน หรือแม้กระทั้งการผลิตอาหารข้นเองเพื่อลด

ค่าใช้จ่ายภายในฟาร์ม(ปรารถนา, 2548) 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นเพื่อการศึกษารูปแบบการเลี้ยงและผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจของเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นข้อมูล

ส าหรับการเลือกรูปแบบการผลิตโคเนื้อที่เหมาะสมกับทรัพยากร และการจัดการการผลิตเพื่อลด

ต้นทุนและปัญหาอุปสรรคในการจัดการฟาร์มให้เกษตรกรผู้ที่สนใจในการท าฟาร์มโคเนื้อได้น าการ

เปรียบเทียบรูปแบบการผลิตใช้ในการตัดสินใจของเกษตรกรต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค ์

1.เพื่อศึกษาสภาพบริบทรูปแบบการเลี้ยงและต้นทุนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม
ของผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค ์

 
3.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.เพื่อทราบถึงเงินทุนตั้งต้นและต้นทุนไม่คงที่ของเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในเขต
จังหวัดนครสวรรค ์

2.เพื่อทราบว่าเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในเขจังหวัดนครสวรรค์ที่นิยมเลี้ยงโคเนื้อใน
รูปแบบใด 

3.เพื่อทราบถึงแนวทางการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค ์
4.เพื่อทราบถึงสถานการณ์การผลิตโคเนื้อของเกษตรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค ์
5.เพื่อทราบถึงความนิยมเลี้ยงของแต่ละสายพันธุ์ของโคเนื้อที่เกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัด

นครสวรรค์นิยมเลี้ยง 
6.เพื่อทราบถึงลักษณะเด่นของโคเนื้อแต่ละสายพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง 
7.เพื่อทราบถึงต้นทุนของโคเนื้อแต่ละสายพันธุ์ที่เกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์

นิยมเลี้ยง 
8.เพื่อทราบถึงผลตอบแทนในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค ์
9.เพื่อทราบถึงความแตกต่างของการเลี้ยงโคของแต่ละสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในเขตจังหวัด

นครสวรรค ์
10.เพื่อทราบถึงแนวความคิดของเกษตรกรที่มีต่อการเลี้ยงโคเนื้อแต่ละรูปแบบว่ามีความ

คิดเห็นเป็นเช่นไร 
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4.ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในเขต
จังหวัดนครสวรรค์นั้นได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรที่เดินทางมาที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ย่านมัทรีเพื่อมาให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการท าแบบสอบถามจนส าเร็จจากนั้นท า
การส่งแบบสอบถามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าเป็นค าถามที่ชี้น าเกษตรกรหรือไม่ เมื่อได้รับ
การตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นค าถามที่ชี้น าเกษตรกรแล้วจึงท าการซุ่มเกษตรกรจากทั้งหมดในจังหัด
นครสวรรค์เหลือเพียง 30 ฟาร์มโดยใช้สูตร n = จ านวนฟาร์ม(1+(จ านวนฟาร์ม*0.052))ในการ
ค านวณจากจ านวนฟาร์มทั้งหมด โดยจะแยกออกเป็น 4 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบแรกเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อแบบซื้อแม่ลูกติด รูปแบบที่สองเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแบบซื้อแม่และพ่อพันธุ์มาผสมเอง 
รูปแบบที่สามเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแบบซื้อมาเลี้ยงขุนแบบปล่อยทุ่ง รูปแบบที่สี่เป็นเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อแบบซื้อมาเลี้ยงขุนแบบยืนโรง เมื่อลงพื้นที่ให้เกษตรกรตอบแบบสอบถามครบตามจ านวน
ที่ก าหนดแล้วนั้น จึงน าข้อมูลที่ได้จากเกษตรกรกลับมาค านวนต้นทุนและเปรียบเทียบผลตอบแทน
ทางฌศรษฐกิจที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัทรี 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสำร 

 
สถำนกำรณ์กำรเลี้ยงโคเนื้อในประเทศ 
 โคและกระบือเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านของชาวไร่ชาวนามาต้ังแต่โบราณในยุคแรก ๆ มีจุดประสงค์
ของการเลี้ยงเพื่อใช้งาน การใช้ไถพรวน เตรียมดินเพื่อปลูกพืช และการลากจูงเพื่อการขนส่ง 
นอกจากนี้ยังเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีก้าวไกลได้มีการ
ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรเครื่องมือทุ่นแรงมาใช้แทนแรงงานโคและกระบือ ความส าคัญของโคและ
กระบือในแง่การใช้แรงงานจงลดน้อยลงไป ในแง่การใช้ประโยชน์เป็นอาหารยังคงความส าคัญอยู่ใน
ทุก ๆ ประเทศทั่วโลก ยิ่งอัตราการเพิ่มประชากรของโลกยิ่งสูงขึ้น การเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุระกิจใน
ประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ คือ การเลี้ยงเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ความต้องการเนื้อเพื่อ
บริโภคภายในประเทศ เป็นการก าหนดการเลี้ยงโค จากจ านวนโคที่ถูกฆ่าเพื่อบริโภคเฉลี่ย ปีละ 
444,152 ตัว ถ้าน้ าหนักส่งฆ่าเฉลี่ยตัวละ 400 กิโลกรัม และราคาเนื้อโคที่เกษตรกรขายได้ตกกิโลกรัม
ละน้ าหนักมีชีวิตละ 42 - 44 บาท ตลาดโคเนื้อมีชีวิตในประเทศคิดเป็นมูลค่า 7,461 ล้านบาท/ปี 
(กรมปศุสัตว์, 2550 ก.) เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนี้อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงไว้ในบริเวรบ้าน 
ครอบครัวละไม่กี่ตัว มีที่ เลี้ยงเป็นฝูงขนาดกลาง การเลี้ยงโคเพื่อสนองความต้องการบริโภค
ภายในประเทศ ยังเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง ขาดการดูแลเอาใจใส่ การให้อาหารเสริมมีน้อย พันธุ์โคเนื้อที่
เกษตรกรใช้เลี้ยงส่วนใหญ่ยังเป็นพันธุ์พื้นเมืองและลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์โคเนื้ออินเดีย เช่น 
พันธุ์บราห์มัน เนื้อที่ได้มีคุณภาพค่อนข้างต่ า แต่เป็นที่นิยมในตลาดระดับล่างทั่ว ๆ ไป มีเป็นส่วนน้อย
ที่คัดเลือกเพื่อช าเหละเอาเนื้อส่วนที่ดีส่งตลาดระดับกลาง เนื้อโคที่ไม่ดีก็น าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก ปัจจุบันมีเกษตรกรบางกลุ่มได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมพันธุ์
ยุโรป เพื่อขุนและจ าหน่ายให้ตลาดระดับสูง เช่น ตามซุปเปอร์มาร์เกตและตามโรงแรม การเลี้ยงแบบ
นี้มีการดูแลเอาใจใส่ต่อโคมากขึ้น มีการเสริมอาหารข้น – อาหารหยาบที่มีคุณภาพดี มีแร่ธาตุ มี
โรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะ และการเอาวิชาการใหม่ ๆ มาเสริมการเลี้ยงดูท าให้โคมีการเจริญเติบโตเร็ว 
อายุเมื่อส่งขายต่ า เนื่องจากการผลิตเนื้อโคภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้มีการ
น าเข้าเนื้อโคในปริมาณที่สูง ในขณะที่ในประเทศก็สามารถขยายปริมาณการเลี้ยงเพื่อให้เพียงพอต่อ
การบริโภคและทดแทนการน าเข้าได้ โดยการสนับสนุนของภาครัฐด้านการลงทุน การจักการผลิตและ
การตลาดที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร การเพิ่มปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อในพื้ นที่ชนบทเพื่อเป็นอาชีพ
เสริมให้กับประชากรผู้ยากจน รัฐบาลจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อแก่ปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกรในชนบท และผลิตโคเนื้อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ แต่
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การผลิตโคเนื้อภายในประเทศมีปัญหาการผลิตหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัญหาด้านการปรับปรุงพันธุ์โค 
ปัญหาด้านความรู้ของตัวเกษตรกรเอง และปัญหาโคเนื้อที่เลี้ยงขาดความสมบูรณ์พันธุ์ ท าให้มีอัตรา
การผสมติดต่ า อัตราการให้ลูกต่ า และมีอัตราการตายของลูกโคสูง สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาการขาด
แคลนน้ าในหลาย ๆ พื้นทีท่ าให้ขาดแคลนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีความอุดมสมบูรณืหรือการจัดการแปลง
หญ้าแบบประณีต ถูกต้องเหมาะสมกับการเลี้ยงโค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่สภาพอากาศไม่
เอื้ออ านวยต่อการเจริญเติบโตของหญ้าธรรมชาติ จึงเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ดังนั้น
การส่งเสริมการผลิตโคเนื้อให้กับเกษตรกรที่ยากจนในชนบทเพื่อขจัดปัญหาความยากจน จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องวิเคราะห์ และประเมินศักยภาพพื้นที่ที่จะส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพราะอาจจะท าให้เกิด
ปัญหาด้านการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกหลายด้าน อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อรัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนอย่าง
จริงจังให้มีการเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เปลี่ยนจากการปลูกพืชมาประกอบอาชีพเลี้ยงโคทดแทน
และให้เป็นอาชีพหลักของเกษตรกร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมมาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นพื้นที่ที่มีประชากรโคเนื้อหนาแน่นมากที่สุดในประเทศไทย(กรมปศุสัตว์, 2550 ก.)
ด้วนวัตถุประสงค์นี้ท าให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณการบริโภคเนื้อให้เพียงพอต่อการบริโภคเนื้อภายในประเทศ การสง
เสริมการเลี้ยงโคเนื้อมีทั้งรูปแบบของการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ และแบบเกษตรกรราย่อยอิสระ การ
อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์การป้องกันโรคติดต่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
สืบพันธุ์อย่างมีจ ากัดเมื่อเทียบกับเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมมีการส่งเสริมการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ท า
ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมยังมีไม่เพียงพอท าให้เกษตรกรประสบปัญหาต่าง ๆ อันเป็นปัญหาส าคัญที่น าความสูญเสียมาสู่
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ดั้งนั้นการให้ความรู้ด่านการจัดการฟาร์มโคเนื้อแบบครบวงจรที่สามารถน าไปปฏิบัติใน
ฟาร์มให้กับเกษตรกรอย่างเหมาะสมเพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลผลิตโคเนื้อในฟาร์ม จึง
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากและจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
รายย่อยให้สูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลผลิตและรายได้จาการเลี้ยงโคเน้ือเพ่ิมมากขึ้น  

การเลี้ยงเพื่อการส่งออก ความต้องการเนื้อเพื่อการส่งออก ยังมีปริมาณจ ากัดและค่อนข้างไม่
แน่นอน แต่รัฐบาลก็พยายามส่งเสริมในส่วนนี้โดยก าหนดกลุ่มเกษตรกรที่จะเลี้ยงโคแบบนี้ไว้ ดังกลุ่ม
เกษตรกรราย่อย สนับสนุนให้เลี้ยงโคขุนเชิงธุรกิจก าหนดให้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมเท่านั้น กลุ่มเกษตรกร
ก้าวหน้าสนับสนุนให้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมและโคเนื้อพันธุ์แท้ด าเนินเชิงธุระกิจพาณิชย์ ที่เหมาะสมให้
เกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มปริมาณการเลี้ยงในพื้นที่ชนบท ด้วยวัตถุประสงค์ให้เกษตรกร
สามารถประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระบบการผลิตโคเนื้อในปัจจุบัน 
ได้แก่ ระบบการผลิตลูกโค (Cow – Calf Programme) ระบบการผลิตผสมผสานทั้งลูกโคและโคขุน 
การผลิตโคเนื้อเพื่อใช้เป็นวัตถุประสงค์อื่นด้วย (Dual – or Triple – Purpose Cattle) การผลิตโค
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เนื้อแบบเร่งการเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นลูกโค (Baby Beef Production) การผลิตโคเนื้อไว้อ่อน (Veal 
Production) การผลิตโคขุน (Fattening Cattle) และการผลิตโคเนื้อจากโคแม่พันธุ์ (Stocker 
System) ซึ่งการที่จะผลิตโคเนื้อในระบบใดนั้น ให้ค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภค ตลาดที่จะ
รองรับ รวมทั้งต้องจักการวางแผนการผลิต(ยอดชาย และไพโรจน์, 2550) พบว่าในเขต 6 จังหวัดตาก
มีปริมาณการเลี้ยงโคพื้นเมืองมากที่สุดจ านวน 161,372 ตัว ประกอบด้วย เพศผู้จ านวน 60,151 ตัว
เพศเมียแรกเกิดถึงโคสาว จ านวน 60 ,206 ตัว เพศเมียตั้งท้องแรกขึ้นไป จ านวน 41,015 ตัว เมื่อ
เปรียบเทียบกับจังหวัดพิจิตรซึ่งมีการเลี้ยงโคพื้นเมืองน้อยที่สุด13,959  ประกอบด้วย เพศผู้ จ านวน 
3,764 ตัว ตัวเพศเมียแรกเกิดถึงโคสาว จ านวน 6,303 ตัว เพศเมียตั้งท้องแรกขึ้นไป จ านวน 3,892 
ตัว และจังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณการเลี้ยงโคพันธุ์–โคลูกผสมมากที่สุดจ านวน 132,555 ตัว 
ประกอบด้วย เพศผู้ จ านวน 37,842 ตัว เพศเมียแรกเกิดถึงโคสาว จ านวน 42,114 ตัวเพศเมียต้ังท้อง
แรกขึ้นไป จ านวน 52,599 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดพิจิตรซึ่งมีการเลี้ยงโคพันธุ์ – โคลูกผสม
น้อยที่สุด 18,208 ตัวประกอบด้วย เพศผู้ จ านวน 4,381 ตัว ตัวเพศเมียแรกเกิดถึงโคสาว จ านวน 
8,548 ตัว เพศเมียตั้งท้องแรกขึ้นไป จ านวน 5,279 ตัว ดังตารางที่ 2.1 และ 2.2 
 
ตำรำงที ่2.1 แสดงปริมาณโคพื้นเมืองเขต 6 ปี 2551 

จังหวัด 
โคพื้นเมือง 

ผู้ เมีย รวม 
 แรกเกิดถึงโคสาว ตั้งท้องแรกขึ้นไป  

     
อุตรดิตถ ์ 12,113 17,284 14,369 43,766 
นครสวรรค ์ 15,654 20,558 18,807 55,019 
อุทัยธาน ี 3,979 7,077 3,532 14,588 
ก าแพงเพชร 11,990 18,253 5,261 35,504 
ตาก 60,151 60,206 41,015 161,372 
พิษณุโลก 21,167 47,322 12,270 80,759 
พิจิตร 3,764 6,303 3,892 13,959 
เพชรบูรณ ์ 15,469 25,549 25,223 66,241 
สุโขทัย 42,203 33,015 10,009 85,227 

ที่มา : กรมปศุสัตว์ (2550ก.) 
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ตำรำงที ่2.2 แสดงปริมาณโคพันธ์ุ - โคลูกผสมเขต 6 ปี 2551 

จังหวัด 
โคพันธ์ุ - โคลกูผสม 

ผู้ เมีย รวม 
 แรกเกิดถึงโคสาว ตั้งท้องแรกขึ้นไป  

     
อุตรดิตถ ์ 7,361 9,288 14,227 30,876 
นครสวรรค ์ 24,867 23,109 38,404 86,380 
อุทัยธาน ี 5,667 7,643 6,996 20,306 
ก าแพงเพชร 7,245 10,483 9,355 27,092 
ตาก 9,916 10,768 8,311 28,995 
พิษณุโลก 8,117 12,308 7,210 27,635 
พิจิตร 4,381 8,548 5,279 18,208 
เพชรบูรณ ์ 37,842 42,114 52,599 132,555 
สุโขทัย 7,944 8,714 4,756 21,414 

ที่มำ : กรมปศุสัตว์ (2550ก.) 
 

ในจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรีมีปริมาณการเลี้ยงพื้นเมืองมากที่สุด จ านวน 14 ,897 
ตัว ประกอบด้วย เพศผู้ จ านวน 3,638 ตัว เพศเมียแรกเกิดถึงโคสาว จ านวน 5,968 ตัว เพศเมียตั้ง
ท้องแรกขึ้นไป จ านวน 5,291 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับอ าเภอไพศาลีมีปริมาณการเลี้ยงพื้นเมืองน้อย
ที่สุด จ านวน 0 ตัว ประกอบด้วย เพศผู้ จ านวน 0 ตัว เพศเมียแรกเกิดถึงโคสาว จ านวน 0 ตัว เพศ
เมียตั้งท้องแรกขึ้นไป จ านวน 0 ตัว และอ าเภอไพศาลีมีปริมาณการเลี้ยงโคพันธุ์ – โคลูกผสมมากที่สดุ 
จ านวน 34,835 ตัว เพศผู้ จ านวน 6,911 ตัว เพศเมียแรกเกิดถึงโคสาว จ านวน 8 ,633 เพศเมียตั้ง
ท้องแรกขึ้นไป จ านวน 19,291 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับอ าเภอโกรกพระมีปริมาณโคเนื้อโคพันธุ์ - โค
ลูกผสมน้อยที่สุด จ านวน 0 ตัว ประกอบด้วย เพศผู้ จ านวน 0 ตัว เพศเมียแรกเกิดถึงโคสาว จ านวน 
0 ตัว เพศเมียต้ังท้องแรกขึ้นไป จ านวน 0 ตัว ดังตารางที่ 2.3 และ 2.4 
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ตำรำงที ่2.3 แสดงปริมาณโคเนื้อพันธ์ุพื้นเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2551 

อ าเภอ 
โคพื้นเมือง 

ผู้ เมีย รวม 
 แรกเกิดถึงโคสาว ตั้งท้องแรกขึ้นไป  

     
เมืองนครสวรรค ์ 1,112 1,672 3,875 6,659 
โกรกพระ 338 889 156 1,383 
ชุมแสง 25 2 2 29 
หนองบัว 274 53 30 357 
บรรพตพิสัย 2 8 34 44 
เก้าเลี้ยว 65 48 52 165 
ตาคล ี 3,141 3,670 4,403 11,214 
ท่าตะโก 760 633 468 1,861 
ไพศาล ี 0 0 0 0 
พยุหะคีรี 3,638 5,968 5,291 14,897 
ลาดยาว 2,214 2,066 897 5,177 
ตากฟ้า 1,347 830 1,012 3,189 
แม่วงก ์ 1,692 2,675 1,107 5,474 
แม่เปิน 724 1,528 851 3,103 
ชุมตาบง 322 516 629 1,467 

ที่มำ : ส านักงานกรมปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ (2551) 
 
ตำรำงที ่2.4 แสดงปริมาณโคเนื้อโคพันธ์ุ - โคลูกผสมในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2551 

อ าเภอ 
โคเนื้อโคพันธ์ุ - โคลูกผสม 

ผู้ เมีย รวม 
 แรกเกิดถึงโคสาว ตั้งท้องแรกขึ้นไป  

     
เมืองนครสวรรค ์ 653 884 1,607 3,144 
โกรกพระ 0 0 0 0 
ชุมแสง 1,009 1,201 1,489 3,699 
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ตำรำงที ่2.4 แสดงปริมาณโคเนื้อโคพันธ์ุ - โคลูกผสมในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2551(ตอ่) 

อ าเภอ 
โคเนื้อโคพันธ์ุ - โคลูกผสม 

ผู้ เมีย รวม 
 แรกเกิดถึงโคสาว ตั้งท้องแรกขึ้นไป  

หนองบัว 10,838 4,502 5,398 20,738 
บรรพตพิสัย 178 240 404 822 
เก้าเลี้ยว 30 33 21 84 
ตาคล ี 753 1,270 1,112 3,135 
ท่าตะโก 1,900 3,648 4,742 10,290 
ไพศาล ี 6,911 8,633 19291 34,835 
พยุหะคีรี 582 544 488 1,614 
ลาดยาว 230 311 268 809 
ตากฟ้า 1,438 1,228 2,841 5,507 
แม่วงก ์ 0 26 0 26 
แม่เปิน 128 179 347 654 
ชุมตาบง 217 410 396 1,023 

ที่มำ : ส านักงานกรมปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ (2551) 
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รูปแบบกำรเลี้ยงโคเนื้อในประเทศ 

 การเลี้ยงโคในประเทศไทยยังคงเป็นการเลี้ยงแบบทั่ว ๆ ไป ตามครัวเรือนที่ทางการเกษตร  

แม้มิได้เลี้ยงเพื่อใช้แรงงานอีกต่อไป แต่ก็ไม่ใช้เป็นการเลี้ยงเพื่อการค้าโดยเฉพาะ มีสัดส่วนสูงถึง ร้อย

ละ 81.2 ของปริมาณโคทั้งหมดในประเทศ เกษตรกรมองว่าการเลี้ยงโคเหมือนการออมเงินใน รูปแบบ

ที่มีชีวิตมากกว่า ดังนั้น เกษตรกรจึงเลี้ยงกันอย่างง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดมากนัก เช่น  ใช้

แรงงานของลูกหลาน คนเฒ่าคนแก่ ค่าผสมพันธุ์ ค่าหญ้า เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วจะมี การประเมินไว้

ในค่าใช้จ่าย เนื่องจากปล่อยให้โคผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ หรือหากินเองตาม ทุ่งหญ้าสาธารณะ ใน

บางส่วนก็มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคหันมาเลี้ยงโคเพื่อการค้ามากขึ้น  มีการปรับปรุงการเลี้ยงโดยใช้อาหาร

ข้นเพิ่มเติมรวมกับอาหารหยาบ ท าให้โคเจริญเติบโตเร็ว ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนใหญ่ คือ ค่าพันธ์ุโค 

และค่าอาหารข้นอาหารหยาบจึงคาดว่าจะมีส่วนแบ่งร้อยละ 18.8 ของปริมาณโค(กรรณิกา,2555) 

เลี้ยงโคเนื้อแบบขังคอก ลักษณะการเลี้ยงเกษตรกรจะจ ากัดให้โคอยู่ในคอกหรือโรงเรือนการให้อาหาร

เกษตรกรจะให้อาหารหยาบได้แก่หญ้าและฟางแห้งในทุกมื้อและเสริมอาหารข้นเพื่อเพิ่ม คณุค่าทาง

อาหารเพื่อให้โคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นรวมทั้งเสริมด้วยก้อนแร่ธาตุพันธุ์โคที่

เกษตรกรนิยมเลี้ยงแบบขังคอกส่วนใหญ่ร้อยละ 90.0 คือ โคพันธุ์ลูกผสมอเมริกันบราห์มัน รองลงมา

คือโคพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเล่ส์อายุโคที่เกษตรกรซื้อเข้าฟาร์มเฉลยี่อยู่ระหว่าง 1 - 2 ปี ใช้ระยะเวลาใน

การเลี้ยง 4 - 8 เดือน แล้วขายลักษณะโรงเรือนของโคแบบขังคอกจะมีความทนทานโดยพื้นคอกเป็น

พื้นซีเมนต์ร้อยละ 40.0 เป็นพื้น ดิน 60.0 โรงเรือนมุงด้วยสังกะสี และกระเบื้องคิดเป็น ร้อยละ 76.0

และ24.0 ล้อมคอกและรั้วด้วยไม้ไผ่ ราง อาหารเป็นรางฉาบด้วยปูนซีเมนต์และมีอ่างน้ าทุกฟาร์ม 

เกษตรกรให้อาหารโคแบบขังคอกด้วยอาหารหยาบผสมอาหารข้น โดยเกษตรกรจะเก็บฟางแห้งอัด

แท่งไว้ในโรงเรือนและมีการถนอมพืชโดย การหมักใส่ถังหรือถุงส่วนใหญ่เป็นเศษเหลือจากการเกษตร 

ได้แก่ ต้นข้าวโพดและเปลือกข้าวโพด จึงมีหญ้าสดหรืออาหารหยาบเพียงพอตลอดปีและส่วนใหญ่ร้อย

ละ 72.04 เกษตรกรใช้แหล่งน้ าจากน้ าบาดาลในการเลี้ยงโครองลงมาใช้น้ าประปาในการเลี้ยง 

เกษตรกรไม่มีการตรวจโรคโคก่อนน าเข้าคอก แต่จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยยา

ถ่าย พยาธิ และยาบ ารุง ในการรักษาโรคร้อยละ 65.0 เกษตรกรจะขอค าปรึกษาจากอาสาปศุสัตว์

ประจ าต าบลและสัตว์แพทย์มารักษา การก าจัดมูลโคส่วนใหญ่ร้อยละ 84.20 เกษตรกรจะน าเข้าแปลง

นาและแปลงปลูกหญ้า และร้อยละ 15.80 จะน้ ามูลโคมาตาก แห้งเพื่อจ าหน่าย(สมปองและคณะ, 

2552)เลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยฝูง ลักษณะการเลี้ยงเกษตรกรจะไล่ต้อนโคไปเลี้ยงตามพื้นที่สาธารณะ

และริมทางหรือพื้นที่รกร้าง ทุ่งนา ไร่ สวน และพื้นที่ของเพื่อนบ้านบางรายเลี้ยงแบบผูกล่ามในแปลง
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หญ้าแหล่งที่มาของพันธุ์โค เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 72.04 ซื้อโคจากเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่

ใกล้เคียงรองลงมาร้อยละ 27.96 ซื้อจากตลาดนัดโคกระบือในท้องถิ่นพันธุ์โคที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง

แบบปล่อยฝูงส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.0 คือโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง รองลงมาคือโคพันธุ์ลูกผสมอเมริกันบ

ราห์มันและโคพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเล่ส์ ร้อยละ 10.0 และ 6.0 อายุโคที่เกษตรกรซื้อเข้าฟาร์มเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 1-2 ปี ลักษณะโรงเรือนของโคแบบปล่อยฝูงส่วนใหญ่ร้อยละ 82.0 เป็นพื้นดิน และ ร้อยละ 

62.03 ไม่มีหลังคาและมีหลังคาเพียงเล็กน้อยรั้วท าด้วยไม้ไผ่หรือบางฟาร์มใช้การล้อมลวดปล่อย

กระแสไฟโรงเรือนส่วนใหญ่ไม่มีรางอาหารและอ่างน้ าเกษตรกรให้อาหารโคแบบปล่อยฝูงด้วยอาหาร

หยาบอย่างเดียวให้โดยวิธีตัดหญ้าให้กินร่วมกับปล่อยแทะเล็มการเสรมิอาหารหยาบเพิ่มเติมในฤดูแล้ง 

เช่น ฟาง วัสดุเหลือจากการเกษตรอื่น ๆ (ไชยวรรณและคณะ, 2551) เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 

54.03 ใช้แหล่งน้ าธรรมชาติในการเลี้ยงโครองลงมาร้อยละ 45.97 ใช้น้ าประปาในการเลี้ยงเกษตรกร

ไม่มีการตรวจโรคโคก่อนน าเข้าฝูง แต่จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในการรักษาโรค

ร้อยละ 85.0 เกษตรกรจะขอค าปรึกษาจากอาสาปศุสัตว์ประจ าต าบลการก าจัดมูลโคร้อยละ 86.20 

เกษตรกรจะน าเข้าแปลงนาและร้อยละ 13.80 จะน ามูลโคมา ตากแห้งเพื่อจ าหน่าย การเลี้ยงลักษณะ

นี้เกษตรกรสามารถปล่อยโคไว้แล้วตนเองสามารถไปที่อื่นได้โดยไม่ต้องคอยดูแลตลอดเวลาการเลี้ยง

ลักษณะนี้มีเพียงเล็กน้อยซึ่งบางทีเกษตรกรก็เลี้ยงทั้งสองรูปแบบแล้วแต่ความสะดวกของเกษตรกร

ส่วนใหญ่เกษตรกรเลี้ยงโคในพื้นที่สาธารณะรองลงมาเป็นพื้นที่ของตนเองสอดคล้องกับ(สมปองและ

คณะ,2552)เกษตรกรใช้วิธีปล่อยฝูงโคเดินแทะเล็มหญ้าตามพื้นที่สาธารณะและทุ่งนาที่ไม่มีการ

เพาะปลูกในสวนผลไม้ตามริมถนนและในเขตป่าหรือภูเขาโดยต้อนโคออกจากคอกในตอนเช้าน ากลับ

คอกในตอนเย็น(ไชยวรรณและคณะ,2551) พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปล่อยให้โคเล็มกินหญ้าเฉพาะ

ในช่วงเช้า-บ่าย และต้อนโคกลับเข้าคอกในช่วงเย็น-กลางคืนจากการศึกษาส่วนใหญ่เกษตรกรซื้อพันธ์ุ

โคมาจากเกษตรกรด้วยกันเอง และจากการขยายพันธุ์ภายในฟาร์มของตนในโคปล่อยฝูงการซื้อเข้าจะ

เป็นการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือการซื้อโครุ่นที่มี ลักษณะดีเพ่ือรอทดแทนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตอีก

กรณี คือ เกษตรกรซื้อโครุ่นที่หย่านมมาปล่อยเลี้ยงในฝูงตนเพื่อขายให้กับผู้ที่จะมาซื้อไปขุนต่อไป 

อาหารและอ่างน้ าเกษตรกรให้อาหารโคแบบปล่อยฝูงด้วยอาหารหยาบอย่างเดียว ให้โดยวิธีตัดหญ้า

ให้กินร่วมกับปล่อยแทะเล็ม การเสริมอาหารหยาบเพิ่มเติมในฤดูแล้ง เช่น ฟาง วัสดุเหลือจาก

การเกษตรอื่น ๆ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 54.03 ใช้แหล่งน้ าธรรมชาติในการเลี้ยงโครองลงมาร้อย

ละ 45.97 ใช้น้ าประปาในการเลี้ยง เกษตรกรไม่มีการตรวจโรคโคก่อนน าเข้าฝูง แต่จะมีการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในการรักษาโรคร้อยละ 85.0 เกษตรกรจะขอค าปรึกษาจากอาสาปศุ



12 
 

 

สัตว์ประจ าต าบล การก าจัดมูลโคร้อยละ 86.20  เกษตรกรจะน าเข้าแปลงนาและร้อยละ 13.80 จะ

น ามูลโคมาตากแห้งเพื่อจ าหน่าย การเลี้ยงลักษณะนี้เกษตรกรสามารถปล่อยโคไว้แล้วตนเองสามารถ

ไปที่อื่นได้โดยไม่ต้องคอยดูแลตลอดเวลา การเลี้ยงลักษณะนี้มีเพียงเล็กน้อยซึ่งบางทีเกษตรกรก็เลี้ยง

ทั้งสองรูปแบบแล้วแต่ความสะดวกของเกษตรกรส่วนใหญ่ เกษตรกรเลี้ยงโคในพื้นที่สาธารณะ

รองลงมาเป็นพื้นที่ของตนเอง (สมปองและคณะ,2552) พบว่า รูปแบบการเลี้ยงโคพื้นเมืองเกษตรกร

ใช้วิธีปล่อยฝูงโคเดินแทะเล็ม หญ้าตามพื้นที่สาธารณะและทุ่งนาที่ไม่มีการเพาะปลูกในสวนผลไม้ตาม

ริมถนนและในเขตป่าหรือภูเขาโดยต้อนโคออกจากคอกในตอนเช้าน ากลับคอกในตอนเย็น (ไชยวรรณ

และคณะ,2551) พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปล่อยให้โคเล็มกินหญ้าเฉพาะในช่วงเช้า-บ่าย และต้อนโค

กลับเข้าคอกในช่วงเย็น-กลางคืน จากการศึกษาส่วนใหญ่เกษตรกรซื้อพันธุ์โคมาจากเกษตรกรด้วย

กันเอง และจากการขยายพันธุ์ภายในฟาร์มของตนในโคปล่อยฝูงการซื้อเข้าจะเป็นการซื้อพ่อพันธุ์แม่

พันธุ์ หรือการซื้อโครุ่นที่มีลักษณะดีเพื่อรอทดแทนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคต การเลี้ยงโคแบบฝูงแบ่ง

ออกเป็นการเลี้ยงโคพ่อพันธุ-์แม่พันธุ์ คือ การเลี้ยงต้องใช้ระยะเวลา 2-5 ปี (เงินเย็น) ถึงจะคืนทุน โดย

จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ(กรรณิกา, 2555)  

1) ผู้เลี้ยงโคพันธุ์แท้คุณภาพดีส่วนใหญ่จะเลี้ยงพันธุ์แท้หรือสายประกวดเป็นหลัก โดย

เน้นหนักไปที่ฝูงแม่พันธุ์อาจจะมี 10 - 20 ตัว น้อยหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วใช้น้ าเชื้อจากพ่อพันธุ์ชั้นดี

มาผสมเทียม เพื่อผลิตลูกโคพันธุ์แท้ออกสู่ตลาด บางทีอาจจะเลี้ยงพ่อพันธุ์ไว้ส าหรับขึ้นผสมจริงหรือ

ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งเพื่อจ าหน่ายด้วยก็ได้ ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีเงินทุนพอสมควรเพราะว่าโคในกลุ่มนี้

มีราคาค่อนข้างแพง เพื่อความสบายใจและป้องกันการถูกย้อมวัวขายในการซื้อ–ขายทุกครั้งควรขอใบ

ผสมเทียมหรือใบพันธ์ุประวัติที่มีหน่วยงานรัฐหรือสมาคมของโคพันธุ์นั้น ๆ รับรองมาด้วยเสมอ 

2) ผู้เลี้ยงโคพันธุ์ลูกผสมทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นแม่พันธุ์ลูกผสมบราห์มัน, ลูกผสมฮินดูบราซิล 

หรือลูกผสมยุโรป โดยจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งหญ้าธรรมชาติผูกไว้ตามหัวไร่ปลายนา หรือขังคอกแล้วตัด

หญ้ามาให้กินก็ได้ บ้างก็เลี้ยงเป็นอาชีพหลัก บ้างก็เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม มักจะใช้วิธีผสมเทียมโดยใช้

น้ าเชื้อตามกระแสความนิยมของตลาด ณ ขณะนั้น บางฟาร์มก็ใช้พ่อคุมฝูงเพื่อลดปัญหาการจับสัดที่

ไม่แน่นอน ลูกโคที่ผลิตได้จะขายตีเป็นราคาเนื้อตามกลไกตลาด หรือปรับปรุงพันธุ์ยกระดับสายเลือด

ให้สูงขึ้นแล้วขายในราคาโคพันธุ์ ลูกค้าส่วนใหญ่คือ ผู้ที่น าไปต่อยอดขยายพันธุ์และผู้เลี้ยงโคขุน

(กรรณิกา, 2555) การเลี้ยงแบบขังคอกหรือเลี้ยงแบบขุนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1) ผู้เลี้ยงโคขุนคุณภาพ ผู้เลี้ยงจะต้องคัดเลือกโคเข้าขุนโดยให้มีสายเลือดของโคยุโรปไม่ต่ า

กว่า 50% ฟันแท้ยังไม่ขึ้นหรือขึ้นไม่เกิน 1 คู่ ใช้ระยะเวลาในการขุนประมาณ 8 - 12 เดือน น้ าหนัก



13 
 

 

สุดท้ายไม่ต่ ากว่า 500-550 กิโลกรัม การขุนวัวที่มีอายุน้อยจะได้เนื้อที่มีความนุ่มมากกว่าการขุนวัวที่มี

อายุมาก และระยะเวลาการขุนที่นานก็จะช่วยเพิ่มไขมันแทรกในกล้ามเนื้อให้มีมากขึ้น เพราะว่าไขมัน

แทรกยิ่งมากราคาก็จะดีตามไปด้วย แต่ในกลุ่มผู้บริโภคเนื้อเพื่อสุขภาพจะไม่ค่อยให้ความส าคัญกับ

เรื่องไขมันแทรกมากนัก เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงโคเลสเตอรอลในไขมันซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่าง 

ๆ โคกลุ่มนี้จะถูกเลี้ยงด้วยอาหารข้นคุณภาพดี ปลอดสารเคมี ช าแหละแปรรูปตามมาตรฐานสากล มี

ตลาดรองรับและรับประกันราคาที่แน่นอน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ก่อนจะท าการขุนผู้เลี้ยง

จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคเนื้อดังกล่าว เพื่อขอคิวลงทะเบียนขุนซึ่งหน่วยงานที่รองรับ 

ได้แก่ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด จ.สกลนคร (Thai - French), สหกรณ์

โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม (KU Beef), สหกรณ์การเกษตร

หนองสูง จ.มุกดาหาร เป็นต้น เนื้อที่ได้จะจ าหน่ายเฉพาะตลาดบนเท่านั้น คือ ห้างสรรพสินค้า 

ภัตตาคาร โรงแรม ฯลฯ(ไชยวรรณและคณะ, 2551) 

2) ผู้เลี้ยงโคขุนทั่วไป โคที่เข้าขุนจะไม่จ ากัดอายุและสายพันธุ์ มีทั้งลูกผสมบราห์มันลูกผสม

ฮินดูบราซิล ลูกผสมยุโรปและพื้นเมืองบ้างเล็กน้อยมีอายุตั้งแต่หย่านมขึ้นไปจนถึงโคอายุมากหรือโค

งานที่ปลดระวาง(โคมัน)ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามตลาดนัดโค-กระบือทั่วไปใช้ระยะเวลาในการขุน 3 - 4 

เดือน น้ าหนักสุดท้ายจะอยู่ที่ 350 – 450 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับสภาพและชนิดของโคที่น ามาขุนเลี้ยง

ด้วยอาหารข้นและอาหารหยาบที่หาได้ในพื้นที่ ถ้าโคที่น ามาขุนมีเนื้อเต็มโครงร่างเมื่อไหร่ก็ส่งเข้าโรง

เชือดทันทีโดยไม่จ ากัดขนาดส่วนใหญ่จะถูกช าและในรูปของเนื้อเซาะ(เลาะเอาแต่เนื้อแดง)หรือเนื้อผ่า

ซีกให้ครบตามปริมาณค าสั่งซื้อในแต่ละวัน เนื้อที่ได้จะจ าหน่ายตลาดกลางและตลาดล่าง คือ ตลาด

เทศบาล ตลาดสด และตลาดนัดทั่วไป(กรรณิกา, 2555) 
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กำรจัดกำรฟำร์มโคเนื้อ 

 โคเนื้อ จัดเป็นสัตว์ประเภทสัตว์ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักปล่อยให้โคลงไปแทะเล็มหญ้าใน

แปลงหญ้าหรือทุ่งหญ้าสาธารณะ ผู้เลี้ยงจะสร้างโรงเรือนไว้ส าหรับให้สัตว์พักอาศัยในช่วงเวลา

กลางคืน ผู้เลี้ยงที่เป็นชาวบ้านมักสร้างโรงเรือนไว้ตามใต้ถุนบ้านเพื่อความสะดวกในการดูแลสัตว์   

โรงเรือนโคเนื้อลักษณะของพื้นที่ต้องเป็นที่ดอนน้ าไม่ท่วม ถ้าเป็นพื้นคอนกรีตต้องมีความลาดเท

ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ส่วนของคอกพักโค ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่มีหลังคาและส่วนที่เป็น

ลานโล่ง ถ้าพื้นคอกเป็นพื้นคอนกรีตทั้งหมด พื้นที่ภายใต้หลังคาเท่ากับ 1/2 ของพื้นที่คอกทั้งหมดแต่

ถ้ากรณีที่พื้นคอกภายใต้หลังคาเป็นพื้นคอนกรีตและพื้นลานโล่งเป็นพื้นดิน พื้นที่ลานโล่งเท่ากับ 10 

เท่าของพื้นที่ภายใต้หลังคาส่วนรางอาหารจะอยู่ด้านหน้าสุดของคอกพักและยาวตลอดความยาวของ

คอกพักมีก้นรางโค้งและลาดเท 2 เปอร์เซ็นต์ไปทางด้านใดด้านหนึ่งของคอก มีความกว้าง 85 ถึง 90 

เซนติเมตรส่วนก้นลึก 35 เซนติเมตรอ่างน้ าจะอยู่ทางด้านท้ายสุดของคอก และมีความสูงไม่เกิน 60 

เซนติเมตรมีรั้วล้อมรอบคอกพักซึ่งติดตั้งเป็นแนวขวาง 4 แนวโดยให้แนวบนสุดสูงจากพื้นดินประมาณ 

140 ถึง 150 เซนติเมตรอาจใช้ไม้เนื้อแข็งหรือท่อเหล็กก็ได้(ฐิตาภรณ์, 2557) อุปกรณ์โคเนื้อที่ส าคัญ

ได้แก่ รางน้ า ถังรองน้ า รางอาหาร และที่ใส่แร่ธาตุหรือเกลือไว้ให้กินตลอดเวลาอุปกรณ์เหล่านี้ควร

วางไว้ตรงกลางคอกชุดหนึ่ง และวางไว้บริเวณลานรอบๆ คอกอีกชุดหนึ่งภายใต้หลังคากันแดดกันฝน

นอกจากนี้ควรมีเครื่องมือตอนส าหรับตัวผู้ (Burdizzo) เหล็กจี้เขา เครื่องจี้เขาไฟฟ้าคีมแต่งกีบ เหล็กตี

เบอร์หรือคีมหนีบเบอร์หู (Tattooing  machine) ขวดป้อนนม ถังให้น้ านมชนิดรวม  อุปกรณ์ผสม

เทียม เครื่องมือแพทย์ เช่นเครื่องมือถ่ายพยาธิ ท าแผล เข็มฉีดยา กระบอกกรอกยาถ่ายพยาธิ เครื่อง

พ่นเห็บ การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์มีคอกเลี้ยง ตามขนาด อายุและเพศ, มีคอกคัดส าหรับคัดแยก

, สถานที่เก็บอาหารเลี้ยงสัตว์ ต้องแยกเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทได้ดี, และสามารถป้องกันสัตว์พาหะ

น าโรคได้, สถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน สะดวกในการปฏิบัติงาน, อุปกรณ์ให้น้ าและ

ที่ให้อาหารต้องแห้ง สะอาดและมีจ านวนเพียงพอ , โรงเรือนและบริเวณโดยรอบให้สะอาด ไม่เป็น

แหล่งสะสม หรือเพาะเชื้อโรค แมลงและสัตว์พาหะน าโรค(จรัส, 2539) 

มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 
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1. องค์ประกอบฟาร์ม 

1.1 สถานที่ตั้ง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทางเคมี และ

ชีวภาพ มีแหล่งน้าที่สะอาดเหมาะแก่การเลี้ยงโค และมีปริมาณเพียงพอตลอดปี ตั้งอยู่ในพื้นที่เหมาะ

สาหรับการเลี้ยงโคเน้ือห่างไกลแหล่งชุมชน และไม่มีน้ าท่วมขัง 

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม มีการวางผังฟาร์มที่ดี และจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนตาม

ความเหมาะสมหรือวัตถุประสงค์ของการเลี้ยง เช่น พื้นที่เลี้ยงโค พื้นที่เก็บอาหารสัตว์ หรือเก็บ

อุปกรณ์มีพื้นที่เพียงพอให้โคทุกตัวได้พักผ่อนและมีร่มเงากันความร้อนมีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยง

อย่างเหมาะสมพื้นที่การเลี้ยงแยกเป็นสัดส่วนจากที่พักอาศัย 

1.3 โรงเรือน สร้างให้เหมาะกับการเลี้ยงโคแต่ละประเภท โดยมีการแบ่งพ้ืนที่หรือบริเวณเพื่อ

สะดวกในการจัดการของโคแต่ละช่วงอายุ หรือขนาดตามความเหมาะสมหรือวัตถุประสงค์ของการ

เลี้ยง สร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวรง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษามีการระบายอากาศที่ดี 

และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์พื้นโรงเรือนเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น สามารถท าความสะอาดและ

จัดการได้โดยสะดวก มีระบบระบายน้าที่ดี ไม่เป็นที่สะสมของสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นภายในโรงเรือน มี

หลังคาหรือที่ให้ร่มเงารางอาหารสาหรับฟาร์มโคเนื้อท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย ไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อตัวสัตว์ มีปริมาณเพียงพอกับขนาดและจ านวนโคเนื้อ รางให้น้ าหรืออ่างน้ า ต้องท าด้วย

วัสดุที่ทาความสะอาดง่ายวางอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้โคเนื้อกินน้าได้สะดวก มีช่องทาง

ส าหรับต้อนสัตว์ และมีทางขึ้นลงในการเคลื่อนย้ายมีซองบังคับสัตว์ เพื่อสะดวกในการฉีดวัคซีนถ่าย

พยาธิ และผสมเทียม ฯลฯโรงเรือนส าหรับฟาร์มโคพันธุ์เนื้อ(ยอดชาย และคณะ, 2547) 

 

2. อาหารส าหรับโคเน้ือ  

2.1 จัดให้มีอาหารหยาบและอาหารข้นที่มีคุณภาพดีเพียงพอกับความต้องการของโคเนื้อแต่

ละประเภท โดยเฉพาะอาหารข้นที่นามาใช้ ต้องมีคุณภาพและมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

2.2 กรณีใช้อาหารสัตว์ผสมเอง ให้ค านึงถึงคุณภาพอาหารสัตว์ตามช่วงวัยของโคเนื้อไม่ใช้สาร

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์

2.3 ป้องกันการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ระหว่างการขนส่งจากผู้ขาย ผู้ผลิต เข้าสู่ฟาร์ม 

2.4 มีสถานที่เก็บอาหารโคเนื้อแยกเป็นสัดส่วนและเก็บอาหารในสภาพที่ป้องกันการ

ปนเป้ือนและการเสื่อมสภาพ 
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2.5 ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบ้ืองต้นอย่างสม่ าเสมอ 

2.6 ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จากการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที ่(สมิต, 2545) 

 

3. น้ า 

3.1 แหล่งน้ าใช้ในฟาร์มอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตรายน้ าที่ใช้

เลี้ยงโคเนื้อ และใช้ในฟาร์ม เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการใช้โคเนื้อทุกตัวต้องได้รับน้ าอย่าง

เพียงพอ  

 

4. การจัดการฟาร์ม 

4.1 คู่มือการจัดการฟาร์ม มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญ

ภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเลี้ยง อาหารและน้าสาหรับโคเน้ือ การจัดการฟาร์มรวมถึงการจัดการฝูง

โคตามวัตถุประสงค์ การจัดการด้านสุขภาพโคเนื้อและการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์สิ่งแวดล้อม 

(วิษณุ และคณะ, 2548) 

4.2 บุคลากร มีจานวนบุคลากรพอเหมาะกับจานวนโคเนื้อที่เลี้ยงมีการจัดแบ่งหน้าที่และ

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนผู้ปฏิบัติงานที่ทาหน้าที่เลี้ยงโคเนื้อต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรม

ในการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อให้จัดการฟาร์มได้มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโค

เนื้อ ก ากับดูแลด้านสุขภาพโคเนื้อผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปี 

อย่างน้อยปีละครั้งและได้รับใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่นวัณโรค 

4.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษาโรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบในฟาร์ม 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีมีความ

ปลอดภัยต่อโคเนื้อและผู้ปฏิบัติงาน เก็บกวาด รวบรวมและกาจัดมูลสัตว์โดยวิธีที่เหมาะสม ไม่ให้

หมักหมมภายในและบริเวณรอบๆ โรงเรือน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะน า

โรค 

 

5. สขุภาพสัตว ์

5.1 การป้องกันและควบคุมโรคอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ระบุแหล่งที่มาของโคเนื้อ โคเนื้อที่ซื้อเข้าฟาร์มผ่านการ

กักโรค และตรวจรับรองสุขภาพจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มมีคอกพัก
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สัตว์สาหรับโคเนื้อที่นาเข้าใหม่ ข้อก าหนดรองมีการป้องกันและท าลายเชื้อโรคส าหรับยานพาหนะและ

บุคคลก่อนเข้าและออกจากฟาร์มมีบันทึกการผ่านเข้าและออกจากฟาร์มที่สามารถตรวจสอบได้ มี

โปรแกรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์ได้แก่ วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยหรือวัคซีนอื่นๆ ตามความ

เหมาะสม มีโปรแกรมกาจัดพยาธิภายในและภายนอก รวมทั้งสุขอนามัยสัตว์ทั่วไปตรวจสอบโรคที่

ส าคัญ โดยเฉพาะโรคแท้งติดต่อและวัณโรค อย่างน้อยปีละครั้ง กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิด

โรคระบาด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคระบาดสัตว(์จรัส, 2539) 

5.2 การบ าบัดโรคสัตว์ อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโดยปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อก าหนดใน มกษ. 

9032 มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว ์(สมิต, 2545) 

 

6. สวัสดิภาพสัตว์ ดูแลโคเนื้อ ให้มีความเป็นอยู่สบายและได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม หากโคเนื้อ

บาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ เพื่อไม่ให้ทุกข์ทรมาน 

 

7. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

7.1 การจัดการซากโคให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม กรณีท าลายให้น าซาก

ไปฝังไว้บริเวณที่น้ าท่วมไม่ถึง ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 cm ราดด้วยยาฆ่าเชื้อโรค หรือใช้ปูนขาว

โรยจนทั่วแล้วกลบดินปิดปากหลุมและพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 cm 

7.2 กรณีปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะให้บาบัดน้าเสียจากฟาร์มก่อน 

7.3 การจัดการขยะมูลฝอย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะซึ่งมีฝาปิดมิดชิด และนาไปก าจัดอย่าง

เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

7.4 ในกรณีเป็นขยะติดเชื้อ ให้แยกท าลายตามข้อก าหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้า

เกษตรเรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 

7.5 กาจัดมูลโค โดยวิธีที่เหมาะสม เช่น น าไปท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งของ

กลิ่นและเชื้อโรค (เอกชัย, 2554) 

 

8. การบันทึกข้อมูล  

จัดท าบันทึกผลปฏิบัติงานในขั้นตอนส าคัญในการจัดการฟาร์ม เก็บรักษาบันทึกไว้ให้

ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี (จรัส, 2539) 
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สภำพเศรษฐกิจและบริบทผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชพีที่มคีวามส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก จาก

เดิมการเลี้ยงโคของไทยเป็นการเลี้ยงเพื่อใช้งานในการท าการเกษตรเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้มีการ

ปรับเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยง เพื่อการค้ามากขึ้นอันเป็นผลจากความต้องการบริโภคเนื้อโคที่เพิ่มสูงขึ้น 

ทั้งจากความต้องการของประชากรในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมี

จ านวนโคเนื้อทั้งสิ้น 6 ล้านตัว โดยการผลิตหลักมาจากโคเนื้อพื้นเมืองถึง 4.4 ล้านตัว หรือ ร้อยละ 69 

จึงนับได้ว่าโคเนื้อพื้นเมืองมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเกษตรกรส่วนใหญ่ใน

ประเทศที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยรูปแบบการเลี้ยง โคเนื้อในปัจจุบันจึง

ปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงเชิงธุรกิจ มากขึ้นสืบเนื่องจากประเทศไทยจ านวนโคเนื้อลดลงอย่างต่อในช่วง

ระยะเวลา 4 ปี(2554-2558) ที่ผ่านมา ลดลงถึง ร้อยละ 30 จากจ านวนประชากรโคเนื้อทั้งหมดใน

ประเทศ(กรมปศุสัตว์, 2555) อีกทั้งยังมี การน าเข้าเนื้อโค แช่แข็งจากกลุ่มสหภาพยุโรปสูงถึง 1,570 

ตันในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ.

(2540 - 2544) เรื่องการปรับโครงสร้างด้านการเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ

และเหลือส่งออกไปต่างประเทศ จึงได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อขึ้นเกษตรกรจึงมีการเปลี่ยน

รูปแบบการเลี้ยงโคจากรูปแบบดั้งเดิม มาสู่การเลี้ยงในแบบการผลิตเพื่อการค้าอันเป็นผลจากลักษณะ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าประเภทเนื้อโคเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนา

ข้างต้นยังไมเ่ป็นผลให้เกิดการขยายตัวของการผลติเชงิพาณชิยใ์นโคเนือ้พื้นเมอืงเท่่าที่ควรดังจะเห็นได้

จากประเทศไทยมีการผลิตโคเนื้อลดลงถึงร้อยละ 4.52 ต่อปี แต่ในทางกลับกันปริมาณการน าเข้ากลับ

เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 78.93 ต่อปี โดยส่วนใหญ่น าข้าโคมีชีวิตจากประเทศเมียนม่าร์  เนื้อโคและ

ผลิตภัณฑ์จากโคน าเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดียเป็นหลัก โดยปี 2556 มีการน าเข้าเนื้อ

โคและผลิตภัณฑ์จากโค ถึง 22,886.06 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,508.35 ล้านบาท(ส านักงานเศรษฐกิจ

,2556) การผลิตป2552-2556การผลิตโคเนื้อของไทยลดลงในอัตรารอยละ4.52ตอปส าหรับปี2556 มี

ปริมาณการผลิตโคเนื้อ0.99ลานตัว หรือคิดเปนเนื้อโค143.29พันตันลดลงจากป2555ซึ่งมีปริมาณการ

ผลิต 1.03ลานตัวหรือคิดเปนเนื้อโค147.81พันตันรอยละ3.02เนื่องจากเกษตรกรยังคงหันไปปลูกพืช

เศรษฐกิจ ที่มีผลตอบแทนสูงกวาแทน และมีขอจ ากัดดานปจจัยตางๆ ในการผลิต เชน พื้นที่การเลี้ยง

โคเนื้อ จึงท าใหเกษตรกรกลับมาเลี้ยงโคเนื้อไมมากนัก ปริมาณการผลิตยังคงลดลง ถึงแมวาราคาโค

เนื้อจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างตอเนื่องแตยังไมจูงใจใหเกษตรกรกลับมาเลี้ยงโคเนื้อเพราะเกษตรกรมี

เงินทุนไมเพียงพอในการหาซื้อแมพันธุ 
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การตลาดความตองการบริโภคป 2552 - 2556 ความตองการบริโภคเนื้อโคของไทยเพิ่มขึ้นในอัตรา

เพียงรอยละ 0.07ตอปส าหรับป2556คาดวาจะมีปริมาณการบริโภคโคเนื้อ1.257ลานตัวหรือคิดเป

นเนื้อโค181.01พันตันเพิ่มขึ้นจากป 2555 ซึ่งมีการบริโภคโคเนื้อ1.254 ลานตัว หรือคิดเปนเนื้อโค 

180.58 พันตัน รอยละ 0.24 ถึงแมวาราคาโคเนื้อและเนื้อโคยังคงปรับตัวสูงขึ้นแตปริมาณการบริโภค

เนื้อโคเพิม่ขึ้นตามจ านวนประชากรและความนิยมในการบริโภคเนื้อโคแบบปงยางที่เพิ่มขึ้น 

การสงออกป 2552 - 2556 การสงออกโคมีชีวิตของไทยลดลงในอัตรารอยละ 7.34 ตอป โดยสวน

ใหญ่สงออกไปยังประเทศเพื่อนบานไดแก มาเลเซีย และสปป.ลาว ป 2556 การสงออกโคมีชีวิต มี

ปริมาณ215,131 ตัว มูลคา1,502.45ลานบาทเทียบกับป 2555ซึ่งสงออกปริมาณ143,001 ตัว มูลคา 

1,153.07ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ50.44และรอยละ30.30 ตามล าดับการสงออกโคมีชีวิตก็ยังคง

เพิ่มขึ้น ตามความตองการโคเนื้อจากประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย ลาว จีน กัมพูชา เวียดนาม 

เป็นตน ป 2552 - 2556 ปริมาณการสงออกเนื้อโคและผลิตภัณฑของไทยเพิ่มขึ้น ใน 1.50 เทาตอป 

เนื่องจากยังคงมีความตองการเนื้อโคจากประเทศเพื่อนบานมากขึ้นป2556การสงออก เนื้อโคและผลิต

ภัณฑมีปริมาณ15,339.62ตัน มูลค า 1,234.74 ล านบาทเทียบกับป  2555 ซึ่งส งออกปริมาณ 

7,658.65 ตัน มูลคา 778.33 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.00 เทา และรอยละ 58.64 ตามล าดับ เนื่องจากมี

การสงออกเนื้อโคสวนใหญ่ไปยัง สปป.ลาว เพิ่มขึ้น(ส าานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)การน าเขา 

ป 2552 - 2556 การน าเขาโคมีชีวิตของไทยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 78.93ตอป โดยสวนใหญน าเขา

จากประเทศเมียนมาร ป 2556 การน าเขาโคมีชีวิตมีปริมาณ 105,833 ตัว มูลคา 445.25 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากป 2555 ซึ่งน าเขาปริมาณ 74,601 ตัว มูลคา 317.18 ลานบาท รอยละ 41.86 และรอย

ละ48.76 ตามล าดับ ป 2552 - 2556 ปริมาณการน าเขาเนื้อโคและผลิตภัณฑของไทยเพิ่มขึ้นใน

อัตรารอยละ 84.93 ตอป โดยสวนใหญเปนการน าเขาเนื้อโคจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ

อินเดีย สวนผลิตภัณฑน าเขาจากประเทศอินเดีย นิวซีแลนด และออสเตรเลีย ป 2556 การน าเขาเนื้อ

โคและ ผลิตภัณฑมีปริมาณ22,886.06ตัน มูลคา2,508.35ลานบาท เทียบกับป2555ซึ่งน าเขาปริมาณ

10,818.95ตัน มูลคา 1,611.05 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.11 เทา และรอยละ 55.70 ตามล าดับ เนื่องจาก

การน าเขาเนื้อโคคุณภาพจากออสเตรเลียและนิวซีแลนดเพิ่มขึ้น(ส าานกังานเศรษฐกิจการเกษตร , 

2557) ราคาที่เกษตรกรขายไดจากขอมูลส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2552 - 2556 ราคาโคมี

ชีวิต ที่เกษตรกรขายไดเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 12.55 ตอป ส าหรับป 2556 โคมีชีวิตที่เกษตรกรขาย

ไดราคา กิโลกรัมละ 68.00 บาท สูงขึ้นจากป 2555 ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 57.81 บาท รอยละ 17.63 

เนื่องจาก ปริมาณการผลิตลดลง ท าใหราคาปรับตัวสูงขึ้นส่งผลใหมีการปรับราคาเนื้อโคช าแหละตาม



20 
 

 

ไปดวย โดยปจจุบันราคาเนื้อโคช าแหละกิโลกรัมละ 200 - 250 บาท ราคาสงออก ป2552-2556รา

คาสงออกโคมีชีวิตสูงขึ้นในอัตรารอยละ5.89ตอปในปี 2556 ราคาสงออกโคมีชีวิตลดลงจากป 2555 ร

อยละ 13.39 สวนราคาสงออกเนื้อโคและผลิตภัณฑสูงขึ้นในอัตรารอยละ2.74 ตอป ในป 2556 รา

คาสงออกเนื้อโคและผลิตภัณฑลดลงจากป 2555 รอยละ20.80 ราคาน าเขา ป2552-2556ราคาน าเข

าโคมีชีวิตลดลงในอัตรารอยละ6.47ตอปในปี 2556 ราคาน าเขาโคมีชีวิตลดลงจากป2555รอยละ1.05

สวนราคาน าเขาเนื้อโคและผลิตภัณฑลดลงในอัตรารอยละ 13.12 ตอป โดยเนื้อโคที่น าเขาจะเปนเนื้อ

โคคุณภาพ ซึ่งผลิตในประเทศไดไมเพียงพอกับความตองการ เพื่อรองรับผูบริโภคในตลาดบนในปี 

2556ราคาน าเขาเนื้อโคและผลิตภัณฑลดลงจากป2555รอยละ26.40(ส าานกังานเศรษฐกิจการเกษตร

, 2557) 

 

ตำรำงที่ 2.5 ปริมาณการผลิต การสงออก การน าเขา และการบริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑของไทย 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 
อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ) 

2557 

การผลิต (ล้านตัว) 
        (พันตันน้ าหนักซาก) 

1.173 
168.960 

1.160 
167.080 

1.087 
161.410 

1.026 
147.81 

0.995 
143.29 

-4.52 
-4.42 

0.97 
139.18 

ส่งออก (พันตัน) 0.613 0.497 4.463 7.658 15.34 150.29  
น าเข้า (พันตัน) 2.016 2.978 7.626 10.818 22.89 84.95  
การบริโภค (ล้านตัว) 
(พันตันน้ าหนักซาก) 

1.252 
180.290 

1.255 
180.720 

1.254 
180.580 

1.254 
180.008 

1.257 
181.008 

0.07 
0.07 

 

ที่มำ: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2557 

 

ตำรำงที่ 2.6 การสงออก- น าเขาโคมีชีวิต เนื้อโคและผลิตภัณฑของไทย 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 
อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ) 

การส่งออก 
โคมีชีวิต 
  ปริมาณ(ตัว) 
  มูลค่า(ล้านตัว) 

 
236,036.00 
1,474.36 

 
254,601.00 
1,448.61 

 
121,778.00 
998.04 

 
143,001.00 
1,153.07 

 
215,131.00 
1,502.45 

 
-7.34 
-1.89 
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ตำรำงที่ 2.6 การสงออก- น าเขาโคมีชีวิต เนื้อโคและผลิตภัณฑของไทย(ต่อ) 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ) 

เนื้อโคและผลิตภัณฑ ์
  ปริมาณ(ตัว) 
  มูลค่า(ล้านตัว) 

 
613.59 
46.70 

 
497.14 
43.13 

 
4,463.89 
 381.40 

 
7,658.65 
778.33 

 
15,339.62 
1,234.74 

 
150.24 
157.10 

การน าเข้า 
โคมีชีวิต 
  ปริมาณ(ตัว) 
  มูลค่า(ล้านตัว) 

 
9,687.00 
57.42 

 
26,479.00 
110.76 

 
46,107.00 
205.03 

 
74,601.00 
317.18 

 
105,833.00 
445.25 

 
78.93 
67.34 

เนื้อโคและผลิตภัณฑ ์
  ปริมาณ(ตัว) 
  มูลค่า(ล้านตัว) 

 
2,016.65 
391.18 

 
2,978.94 
578.18 

 
7,626.37 
1,078.68 

 
10,818.95 
1,611.05 

 
22,886.06 
2,508.35 

 
84.93 
60.66 

ที่มำ : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2557 

 

ตำรำงที่ 2.7 ราคาโคเนื้อที่เกษตรกรขายไดและราคาสงออก-น าเขาโคมีชีวิต เนื้อโคและผลิตภัณฑ

ของไทย 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 
อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ) 

 ราคาที่เกษตรกรได้(บาท/กก.) 43.51 43.29 49.76 57.81 68.00 12.55 
ราคาส่งออก 
  โคมีชีวิต(บาท/กก.) 
  โคเนื้อและผลิตภัณฑ์(บาท/กก.) 

 
6,246.38 
76.11 

 
5,689.73 
86.76 

 
8,195.57 
85.44 

 
8,063.37 
101.63 

 
6,983.85 
80.49 

 
5.89 
2.74 

ราคาน าเข้า 
  โคมีชีวิต(บาท/กก.) 
  โคเนื้อและผลิตภัณฑ์(บาท/กก.) 

 
5,927.53 
193.98 

 
4,182.94 
194.09 

 
4,446.83 
141.44 

 
4,251.69 
148.91 

 
4,207.15 
109.60 

 
-6.48 
-13.12 

ที่มำ : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2557 
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กำรศึกษำต้นทุนกำรผลิตโคเนื้อในประเทศ 

 ผลผลิตโคเนื้อในประเทศลดลงในชวง 4 - 5 ปที่ผานมา เนื่องจากราคาโคเนื้อที่ตกต่ า 

เกษตรกรหลายรายตัดสินใจเลิกเลี้ยงโคเนื้อแลวหันไปประกอบอาชีพอื่นเชนน าพื้นที่ไปปลูกขาว   

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว มันส าปะหลัง ปาลมน้ ามัน ยางพารา ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่ใหผลตอบแทนที่ดีและมี

รายไดสูงกวาการเลี้ยงโคเนื้อ พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อจึงลดลง พืชอาหารสัตวและอาหารขนมีราคาสูงขึ้น 

ถึงแมราคาโคเนื้อจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งนาจะจูงใจใหเกษตรกรกลับมาเลี้ยงโคเนื้อมากขึ้น แตเกษตรกร

ไมมีเงินทุนในการซื้อแมพันธุ เนื่องจาก มีราคาสูงจึงไมสามารถกลับมาเลี้ยงใหมได การเพิ่มผลผลิตจึง

ท าไดยาก และไมเพียงพอกับความตองการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งไทยมีศักยภาพในการส

งออกโคเนื้อและเนื้อโคจึงควรเนนสงเสริมดานการผลิต โดยสงเสริมดานการผลิตพันธุโคเนื้อ และจูง

ใจใหเกษตรกรกลับมาเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้น เชน หาแหลงเงินทุน ใหเกษตรกรเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ น าพื้นที่ที่

รกรางวางเปลามาปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ซึ่งมีผลผลิตสูงและสามารถชวยลด ตนทุนใหแกเกษตร

กรผูเลี้ยงโคเนื้อได ด้านการผลิตโคเน้ือ 1) เกษตรกรเลี้ยงโคเน้ือจ านวน 1,035,072 ราย จ านวนโคเนื้อ 

6,583,106 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 1,373,219 ราย จ านวนโคเนื้อ 

8,848,329 ตัว เฉลี่ยมีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อและจ านวนโคเนื้อลดลง ร้อยละ 6.8 และ 9.5 ต่อปี(กรม

ปศุสัตว์,2554) พื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,307,783 ตัว 

รองลงมา คือ ภาคกลาง 1,330,375 ตัว ภาคเหนือ 1,210,243 ตัว ภาคใต้ 734,705 ตัว จังหวัดที่มี

การเลี้ยงโคเนื้อมากที่สดุ ได้แก่ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อบุลราชธานี สุรินทร์ กาญจนบุรี ตามล าดับ 

จ านวนโคเนื้อทั้งหมด 6.58 ล้านตัว เป็นโคเพศผู้ 1.96 ล้านตัว เป็นโคขุน 103,332 ตัว เกษตรกรผู้

เลี้ยง 9,092 ราย เพศเมีย 4.62 ล้านตัว เป็นแม่โคท้องแรกขึ้นไป จ านวน 1.59 ล้าน ตัว คาดว่าผลิต

ลูกโคได้ประมาณ 0.87 ล้านตัว (กรมปศุสัตว์,2554) พันธ์่โคเนื้อ พันธ์่โคเนื้อที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้

เกษตรกรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พันธ์่โคเนื้อตระกลูเมืองร้อน ได้แก่ 1)พันธุ์พื้นเมืองและลูกผสม

พื้นเมืองขณะนี้มีประมาณ 4.65 ล้านตัว หรือประมาณ 70.6% ของจ านวนโคทั้งหมด 2) พันธุ์บราห์

มันและลูกผสมบราห์มัน มีประมาณ 1.78 ล้านตัว หรือประมาณ 27.1% ของจ านวนโคทั้งหมด (ฐิตา

ภรณ์,2557) 2.1) โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมตระกลูเมืองหนาว ได้แก่ โคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเลส์ โคพันธุ์ตาก 

พันธุ์ก าแพงแสน พันธุ์กบินทร์บุรี พันธ์่แบงกัส และพันธ์่อื่น ๆ มีประมาณ 0.15 ล้านตัว หรือประมาณ 

2.3 % ของจ านวนโคทั้งหมด 3) พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จากสถิติศูนย์สารสนเทศ (กรมปศุ

สัตว์,2554) ประเทศไทยมีพื้นที่ ปลูกพืชอาหารสัตว์อยู่เพียง 1.87 ล้านไร่ และพื้นที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ

อีก 3.15 ล้านไร่ รวม 5.02  ล้านไร่ 4)ระบบการเลี้ยงโคเนื้อ แบง่เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 4.1) ระบบการ
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เลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ(โคขุน)เป็นการเลี้ยงโคเนื้อตามหลักวิชาการมีการลงทุนสูงจ าเป็นต้องวางแผนการ

ผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงคุ้มค่ากับการลงทุนตั้งแต่การสร้างโรงเรือน คอกคัด 

แปลงหญ้า โรงผสม อาหารสัตว์ รวมทั้งมีการจัดการด้านอาหารและสุขภาพ(กรมปศุสัตว์ ,2554) มี

เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อประเภทนี้มีอยู่จ านวน 9,092 ราย จ านวนโค 103,332 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.0 

และ1.5 ของการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศ 4.2) ระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกระบบการเลี้ยงโคเนื้อ

แบบปลูกหญ้าเลี้ยงโคและเลี้ยงปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ เป็นระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบพื้นบ้านที่

ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้าในความครอบครองของเกษตรกรมีน้อย 

ดังนนั้นเกษตรกรมักจะต้อนโคออกไปหาหญ้าหรือที่มีพืชเป็นอาหารโคทั่วไป เช่น ตามริมถนน พื้นที่ทุ่ง

หญ้าสาธารณะ ป่าสาธารณะทั่วไปรอบ ๆ หมู่บ้านตลอดจนพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยว

พืชผลแล้ว เช่น ในทุ่งนา เป็นต้น ระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติเป็นระบบการ

เลี้ยงส่วนใหญ่ของประเทศมีเกษตรกรเลี้ยงโคระบบนี้ประมาณ 1.26 ล้าน ราย จ านวนโคประมาณ 

6.48 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 99.0 และ 98.5 ของการเลี้ยงโคเนื้อทั้งประเทศ(ปศุสัตว์,2555) ด้านการ

แปรรูป 1) มีโรงฆ่าโค–กระบือ ทั้งหมดที่เปิดท าการฆ่าโค-กระบือ จ านวน 846 แห่ง แยกเป็นโรงฆ่า 

เฉพาะโคและกระบือ 544 แหง่ เป็นโรงฆ่าโค-กระบือและสุกร รวม 302 แห่ง ซึ่งเป็นโรงฆ่าขนาดใหญ่

ที่ได้มาตรฐานการส่งออกจ านวน 2 แห่ง เป็นโรงฆ่าที่ขึ้นทะเบียน ฆจส. 2 จ านวน 526 แห่ง คิดเป็น 

62% 2) มีโรงงานแปรรูป จ านวน 81 แห่งได้แก่โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค 9 แห่ง โรงงานท า 

ลูกชิ้น 72 แห่งโรงงานฟอกหนัง 103 แห่ง โรงงานกระดูกป่น 8 แห่ง(ศิริมา , 2546) ด้านการตลาดโค

เนื้อ 1. ตลาดในประเทศ ตลาดโคเนื้อภายในประเทศแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1.1) ตลาดโคมีชีวิต

(ปศุสัตว์ปี,2554) มีตลาดนัดโค-กระบือ 178 แห่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104 แห่ง

ภาคเหนือ 54 แห่งภาคกลาง 18 แห่ง และภาคใต้ 2 แห่งราคาโคมีชีวิต ซึ้งจะมีความแตกต่างกันไป

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อซึ้งแบ่งเป็น 2.ซื้อเพื่อใช้ท าเป็นพ่อแม่พันธ์่ราคาก็จะแตกต่างขึ้นอยู่กับ 

1) ลักษณะตรงตามแนวสายพันธ์่โคที่มีลกัษณะตรงตามแนวสายพันธ์่จะมีราคาสูงกว่าโคที่มีลักษณะไม่

ตรงตามแนวพันธ์่ เช่น โคพันธุ์บราห์มันจะต้องมีสีขาว สีเทา หรือสีแดง ถ้าเป็น โคพันธุ์ บราห์มันพันธ์่

แท้ จะต้องมีหนัง จมูก พูห่าง ขนตา และหนังต้องเป็นสีด า เป็นต้น 2) อายุของโค โคที่มีอายุน้อยจะมี

ราคาเมื่อเปรียบเทียบเป็นน้ าหนัก/กิโลกรัมจะสูงกว่าโคที่มีอายุมาก 3) พันธุ์ประวัติโคที่มีพันธุ์ประวัติ

จะมีราคาสูงกว่าโคที่ไม่มีพันธ์่ประวัติ 3. ซื้อเพื่อส่งเข้าโรงฆ่า ราคาก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ 1) 

ปริมาณโคที่ส่งเข้าจ าหน่ายในท้องตลาดถ้ามีโคส่งสู่ตลาดมากราคาจะถูก 2) ขนาดของโค โคที่มีขนาด

ใหญ่จะมีราคาเมื่อเปรียบเทียบน้ าหนัก/กิโลกรัมจะสูงกว่าโคที่มีขนาดเล็ก 3) ความสมบูรณ์ของโคโคที่
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มีความสมบูรณ์จะราคาสูงกว่าโคผอมเพราะมีปริมาณเนื้อมากกว่าโคผอม 4.ตลาดเนื้อโคจาก

การศึกษาตลาดการบริโภคเนื้อโคแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตลาดระดับล่างผู้บริโภค คือ ผู้ที่ซื้อเนื้อจาก

เขียงเนื้อในตลาดสดทั่วไปและโรงงานท าลูกชิ้น 2) ตลาดระดับกลางผู้บริโภค คือ ผู้ที่ซื้อเนื้อจากตลาด

สดขนาดใหญ่ เช่น ตลาดองค์กร เพื่อเกษตรกร จนถึงห้างสรรพสินค้า 3) ตลาดระดับสูงผู้บริโภค คือ ผู้

ที่ซื้อเนื้อซึ่งเน้นความนุ่มของเนื้อเป็นส าคัญ เพื่อน าไป ท าอาหารประเภทสเต๊ก ผู้บริโภคมีตั้งแต่คนไทย

ที่รู้จักวิธีประกอบอาหารจากเนื้อแบบตะวันตก คนต่างชาติที่อยู่ในประเทศ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านส

เต็ก(ศิริมา,2546) ปริมาณการบริโภคเนื้อโค ข้อมูลจ านวนโคที่เข้าโรงฆ่าน้ าหนักซากโค ซึ่งมีประมาณ 

50-58% ของน้ าหนักโคมีชีวิต ปริมาณเนื้อแดง ที่ได้จากการช าแหละตัดแต่งจะเท่ากับ 80 – 85% 

ของน้ าหนักซาก 40-46% ของน้ าหนักโคมีชีวิต ทั้งนี้เปอร์เซ็นต์ซากและเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงที่ได้จาก

การตัดแต่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของโคที่เข้าฆ่า ดังนั้นเมื่อทราบปริมาณเนื้อแดง ที่ผลิต

ได้ทั้งปีก็ย่อมค านวณหาปริมาณการบริโภคเนื้อโคได้แต่เนื่องจากประเทศไทยมีโรงฆ่าที่ไม่ถูกต้องตาม

กฎหมายอยู่มาก ประกอบกับจ านวนโคที่แจ้งขออนุญาตฆ่าหรือมีใบอาชญาบัตรการฆ่าน้อยกว่าที่ถูก

ฆ่าจริง ทั้งนี้มีรายงานว่าจ านวนโคที่ถูกฆ่าจริงสูงกว่าการขออนุญาตฆ่าจากรายงานของกรมปศุสัตว์ใน

ปี 2554 มี จ านวนโคเนื้อที่ขออนุญาตฆ่า 620,245 ตัว คาดว่ามีการฆ่าจริงประมาณ 992,723 ตัว 

ประมาณการว่าจะผลิตเนื้อโคได้ทั้งหมด 142,952 ตัน(ผลิตเนื้อได้ 144 กก./ตัว)มีการน าเข้าเนื้อโค

จากต่างประเทศจ านวน 12,104 ตัน ส่งออกไปต่างประเทศจ านวน 9,069 ตัน เหลืออยู่ในประเทศ 

3,035 ตัน รวมเนื้อที่ใช้บริโภคในประเทศ 145,987 ตัน โดยประมาณการแยกเป็นตลาดระดับล่าง

ประมาณ 53.5%  ตลาดระดับกลางประมาณ 44.2% และตลาดระดับสูงประมาณ 2.3% เฉลี่ยคน

ไทยบริโภคเนื้อโค 2.28 กิโลกรัม/คน/ปี ซึ่งถือว่ามีปริมาณการบริโภคน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศ

ดังกล่าว สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากประเทศไทยมีเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ เช่น ปลา ไก่ สุกร ให้

เลือกบริโภคได้ และราคาไม่แพง หรืออาจเป็นเพราะความเช่ือเรื่องศาสนา(ปศุสัตว์,2555) ราคาเนื้อโค 

ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของเนื้อโค กล่าวคือ เนื้อโคที่มีคุณภาพสูงจะมีราคาสูง

กว่าเนื้อโคคุณภาพทั่วไป เนื้อโคคุณภาพสูงหมายถึงเนื้อโคที่เน้นความนุ่ม ความชุ่มฉ่ า และมีไขมัน

แทรกในกล้ามเนื้อเป็นส าคัญเนื้อโคที่มีคุณภาพสูงจะได้มาจากโคที่มีระบบการเลี้ยงดูและมีปัจจัยที่

เกี่ยวข้องท าให้เนื้อโคมีคณุภาพสูงดังนี้1.สายพันธ์่โคโคเนื้อสายพันธ่์ตระกลูเมืองหนาว เช่น พันธ์ุชาร์โร

เร่ส์ พันธ์ุลิมูซิน พันธ์ุซิมเมนทอล จะให้เนื้อที่มีคุณภาพสูงกว่าโคเนื้อสายพันธ์่ตระกลูเมืองร้อน เช่น โค

พันธ์่พื้นเมือง พันธ์่บราห์มัน เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่ามีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ

มากกว่าเนื้อมีความนุ่ม มากกว่า ท าให้เป็นที่ต้องการของตลาดระดับสูงจึงมีราคาแพงกว่าเนื้อโคทั่วไป 
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2.อายุ โคที่มีอายุน้อยกว่าจะให้เนื้อโคที่มีความนุ่มมากกว่าโคที่มีอายุมาก ราคาเนื้อโค ที่มาจากโคอายุ

น้อยจะสูงกว่าเนื้อโคที่มาจากโคที่มีอายุมาก 3.อาหารที่ใช้เลี้ยงโค โคที่เลี้ ยงขุนด้วยอาหารข้นจะมี

อัตราการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าท าให้เนื้อมีความนุ่มมากกว่าโคที่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบเพียงอย่าง

เดียว 4.ชิ้นส่วนของเนื้อ เนื้อโคแต่ละชิ้นส่วนจะมีความนุ่ม ความเหนี่ยวแตกต่างกันชิ้นส่วนของเนื้อโค

ที่มีความนุ่มมากได้แก่ เนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อ ชิ้นส่วนของเนื้อโคที่มีความนุ่มปานกลางได้แก่ เนื้อ

สะโพก เนื้อสนัไหล่ ชิ้นส่วนของเนื้อโคที่มีความนุ่มน้อยได้แก่ เนื้อน่อง เนื้อพื้นท้อง เนื้อเสือร้องไห้ 

เป็นต้น (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2554) ตลาดผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ 1. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค 

เนื้อโคใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ลูกชิ้น ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดอื่นๆ เช่น ไส้กรอก

ชนิดต่างๆ เนื้อกระป๋องยังมีน้อยมาก 2.หนังโคการผลิตหนังโคภายในประเทศผลิตได้ปีละ 45,000 ตัน 

หรือ 30% ของปริมาณ ความต้องการใช้หนังของประเทศยังไม่เพียงพอเพื่อน ามาใช้ในอุตสาหกรรม

โรงฟอกหนังและอุตสาหกรรมเครื่องหนัง จึงได้มีการขออนุญาตน าเข้าหนังโค-กระบือจากต่างประเทศ

จากสถิติกรมศุลกากรปี 2553 มีการขออนุญาตน าเข้าหนังโคและกระบือสด หนังหมักเกลือ และหนัง

ฟอกจ านวน 136,775 ตัน มูลค่า 15,462.62 ล้านบาท(ปศุสัตว์,2555) หนังโคเนื้อที่ผลิตได้ในประเทศ

ไทยยังมีคุณภาพด้อยกว่าหนังโคที่น าเข้าจากต่างประเทศเพราะหนังโคไทยมีขนาดเล็กเนื่องจากโคไทย

ยังมีรูปร่างขนาดเล็ก ระบบการฆ่ายังไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ช าแหละโดยการใช้มีดท าให้หนังเกิด

บาดแผลการเลี้ยงโคยังประสบปัญหาเรื่องเห็บ เหา กัด ท าให้หนังเกิดรอยแผลเป็นต าหนิ การเก็บ

รักษาหนังดิบและหนังหมักเกลือยังไม่คุณภาพและได้มาตฐาน 3. กระดูกและเขากระดูกเป็นผลพลอย

ได้จากการฆ่าโคพบว่ากระดูกมีน้ าหนักเฉลี่ยประมาณร้อยละ 9.5 ของน้ าหนักโคมีชีวิตที่ส่งเข้าโรงฆ่า 

กระดูกจะใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระดูกบดแตก เจลลาติน อาหารสัตว์ ปุ๋ย 

เป็นต้น (ปศุสัตว์,2555) ตลาดการค้าระหว่างประเทศการน าเข้ามีการน าเข้าโคเนื้อมีชีวิตจากประเทศ

เพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า เพิ่มขึ้นเนื่องจากโคเนื้อในประเทศมีราคาสูงขึ้น มีการขออนุญาตน าเข้าโคเนื้อมี

ชีวิตจ านวน 26,481 ตัว น าเข้าเนื้อโคแช่เย็น แช่แข็ง 3,965 ตัน เครื่องใน 2,886.8 ตัน โดยส่วนใหญ่

น าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และอาร์เจนติน่า น าเข้าหนัง 136,775 ตัน 

ปี 2554 มีการขออนุญาตน าเข้าโคเนื้อมีชีวิตจ านวน 53,596 ตัว น าเข้าเนื้อโคแช่เย็น แ ช่แข็ง 

12,104.1 ตัน เครื่องใน 3,261.3 ตัน(ปศุสัตว์,2555) 
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บทที่ 3  
อุปกรณ์และวิธีกำร 

 

การศึกษาสภาพบริบท รูปแบบการเลี้ยง ต้นทุนการเลี้ยง และผลตอบแทนทางเศษฐกิจของผู้

เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในเขตนครสวรรค ์

 

อุปกรณ ์

1.สมุดจดบันทกึข้อมูล      จ านวน 1 เล่ม 

2.ปากกา/ดินสอ       จ านวน 2แท่ง/ด้าม 

3.แบบสอบถาม       จ านวน 30 ชุด 

4.เกษตรกรผู้รว่มตอบแบบสอบถาม    จ านวน 30 ฟาร์ม 

5.โทรศัพท์/กลอ้งส าหรับถ่ายภาพ     จ านวน 1 เครือ่ง 

6.โน๊ตบุ๊ค       จ านวน 1 เครือ่ง 

7.เครื่องคิดเลขส าหรับการค านวน     จ านวน 1 เครือ่ง 

 

วิธีกำรทดลอง 

 การศึกษาบริบทรูปแบบการเลี้ยงและต้นทุนการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศษฐกิจของผู้เลี้ยง
โคเนื้อรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส าตรวจ (Servey research) 
สามารถแบ่งเป็น 2 วิธีการศึกษา ได้แก่ 
 วิธีการทดลองที่ 1 ออกแบบสอบถามโดยมีเกษตรกรเป็นผู้ตอบสัมภาษณ์แบบเจาะจง 
(Purposive Method) ลงพื้นที่ท าการสุ่มเกษตรกรรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 25% จ านวน 30 ฟาร์ม 
จากจ านวน 125 ฟาร์ม (ธีรวุฒิ,2543) ในเขตจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นผู้ตอบแบบสอบถามในการ
ทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา                                         
                                                         

วิธีการทดลองที่ 2 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของเกษตรกรรายย่อย(Interview Farm)

น ามาค านวณหาต้นทุนและผลตอบแทนระยะสั้นของแต่ละฟาร์มว่าการลงทุนซื้อ -การจ าหน่ายโดย

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยร้อยละ(Percentaye) และค่าเฉลี่ย(Mean) เพื่อน า

ข้อมูลปริมาณของแต่ละรูปแบบการเลี้ยงมาเปรียบเทียบประเมินความแตกต่าง 
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ขั้นตอนกำรทดลอง 

การทดลองที่ 1 ออกแบบสอบถามโดยส่งแบบถามสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบค าถาม (IOC) แล้วน าแบบสอบถามมาสุ่มเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัด

นครสวรรค ์10% ของ 30 ฟาร์ม เพื่อสังเคราะห์ตรวจสอบจากข้อมูลและการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร

รายย่อยท าแบบสอบถามก่อนการส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลจริง  

 การทดลองที่ 2 น าข้อมูลต้นทุนการเลี้ยงและผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับน ามาค านวนเพื่อ

เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและค่าตอบแทนทางเศรษฐกิจของแต่ละรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ

เพื่อให้ทราบถึงก าไรในการเลี้ยงและความเสี่ยงในการลงทุนเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อย 

 

กำรเก็บข้อมูล 

การทดลองที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรตอบแบบที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจ านวน 30 ราย 

เพื่อเก็บข้อมูลในการเลี้ยงและบันทึกภาพขณะเก็บข้อมูลสังเคราะห์รูปแบบการเลี้ยง 

การทดลองที่ 2 เก็บข้อมูลที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหา

ผลต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 

กำรวิเครำะห์ผลกำรทดลอง 

 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 

 1.การทดลองที่ 1 น าข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร และการเลี้ยงโคเนื้อในเขตจังหวัด

นครสวรรค์ จ านวน 30 ฟาร์มโดยสัมภาษณ์แบบสุ่มอย่างง่ายพร้อมตรวจสอบแบบสอบถามจาก

ผู้เชี่ยวชาญ โดยข้อมูลจัดเป็นข้อมูลเบื้องต้นวิธีการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยง

โคเนื้อแต่ละรายแบบเจาะจง (Purposive Method) ท าการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร 

ข้อมูลทั่วไปข้อมูลรูปแบบการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศษฐกิจ น าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตของรูปแบบการเลี้ยงพร้อมสรุปผลการวิจัย 

 2.การทดลองที่ 2 การศึกษาข้อมูลที่ได้รับจากเกษตรกรรวบรวมการสัมภาษณ์ (Interview 

fram) น าข้อมูลมาค านวณหาค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

ในรูปแบบของการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาการเลี้ยงโคเนื้อ รายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ต้นทุน

และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงโคเนื้อและการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครสวรรค์ 
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กำรค ำนวณสูตร 

 

ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (FCR) =   FI    

                                            BWG   

ต้นทุนค่าอาหาร (FC)                             = ต้นทุนอาหาร*FCR 

การสูญเสียค่าทางเศรษฐกิจ (ELI)               = 100 – PI 

ราคาขายต่อตัว (SHR)                            = ราคาขาย*น้ าหนักขาย 

ดัชนีผลิตผล (PI)                                   = (อัตราการอยู่รอด*น้ าหนัก)*100  

                                            วัน*ปริมาณอาหารที่กิน 
ก าไรที่เพ่ิมขึ้นจากต้นทุนอาหาร (FCG)         = ต้นทุนอาหาร*100 

                                               อัตราการรอดตาย 

ผลการตอบแทนจากการลงทุน (ROI)           = รายได้ + ค่าใช้จ่าย 

                               ค่าใชจ้่ายที่ขาย 

ผลก าไรสุทธิตอ่ตัว (NPR1)                        = ราคาขาย – ต้นทุน 

ผลก าไรสุทธิตอ่กิโลกรัม (NPR2)                  = NPR1 

                                      BWG   

ผลประโยชน์ (BF)        = รายได้รวม (TI) 

ผลประโยชน์สทุธิ (NBF)         = ผลประโยชน์ (BF) - ต้นทุนรวม (TC) 

 

สถำนทีท่ ำกำรทดลอง  

การศึกษาบริบทรูปแบบต้นทุนการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศษฐกิจของผู้เลี้ยงโคเนื้อราย

ย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์นั้นโดยมีการออกแบบสอบถามจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคอยเป็นผู้ให้

ค าแนะ น า ณ ห้องประขุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัทรี และการลงพื้นที่นั้น เป็นการลง

พื้นที่โดยการสุ่มจากเกษตรกรค านวน 30 ราย จากจ านวนฟาร์มที่ค านวนของฟาร์มทั้งหมด เมื่อลง

พื้นที่ครบตามที่ก าหนดแล้วจึงน าข้อมูลมาค านวนวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา ณ ห้องประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัทรี 
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ระยะเวลำท ำกำรทดลอง 

 เริ่มการท าการทดลองต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน2561 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2561 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

ม.ีค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

จัดเตรียมอุปกรณ ์           

ออกแบบสอบถาม           

ส ารวจข้อมูล           

วิเคราะห์ข้อมูล           

จัดท ารูปเล่ม           
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บทที่ 4  

ผลกำรทดลอง 
การศึกษาสภาพบริบทและรูปแบบการเลี้ยงทางเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในจังหวัด

นครสวรรค์ครั้งนี้ ได้เข้าส ารวจฟาร์มโคเนื้อที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 30 ฟาร์ม ภายในจังหวัด

นครสวรรค์ ผลการส ารวจฟาร์มโคเนื้อเกษตรกร การเก็บข้อมูลเกษตรกร ศึกษารูปแบบการเลี้ยงโค

เนื้อในจังหวัดนครสวรรค์มีผลการทดลองดังนี ้

 

กำรทดลองที่ 1 : กำรศึกษำบริบทและรูปแบบกำรเลี้ยงของเกษตรกรรำยย่อยในเขตจังหวัด

นครสวรรค์ 

 ท าการศึกษารูปแบบการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในเขต

จังหวัดนครสวรรค์ โดยออกแบบสอบถามเกษตรกร จ านวน 30 ฟาร์ม ข้อมูลจัดเก็บเป็นข้อมูลเบื้องต้น

โดยวิธีการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแต่ละราย ท าการบันทึกข้อมูล

ส่วนบุคคลของเกษตรกร ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลรูปแบบการเลี้ยง โดยมีผลการทดลองดังต่อไปน้ี 

 

ตำรำงที่ 4.1 แสดงสภาพบริบทของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค ์

สิ่งที่ศึกษำ ผลกำรศึกษำ 

1)เจ้ำของฟำรม์  

        ชาย 75% 

        หญิง 25% 

2)อำย ุ  
        21-30 ปี - 
        31-40ปี - 
        41-50ปี 25% 
        51-60ปี 50% 
       60 ปีขึ้นไป 25% 
3)ระดับกำรศกึษำ  

       ต่ ากว่ามัธยม 50% 

       มัธยมต้น-มัธยมปลาย 25% 
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ตำรำงที ่4.1 แสดงสภาพบริบทของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์(ต่อ) 
สิ่งที่ศึกษำ ผลกำรศึกษำ 
      ปวช, ปวส - 

      ป.ตร ี 25% 

      สูงกว่า ป.ตร ี - 

4)สถำนะภำพ  

      โสด - 

      สมรส 100% 

5)อำชีพ  

     นักเรียน/นักศึกษา - 

     เกษตรกร 100% 

     รับราชการ - 

6)เริ่มเลี้ยงโคเนื้อมำเป็นเวลำกี่ปี  

     น้อยกว่า 10 ปี 100% 

     11 – 30 ปี - 

     31 – 50 ปี - 

     51 ปีขี้นไป - 

7)จ ำนวนโคทีเ่ริ่มเลี้ยง  
      1-10 ตัว  75%   
      11-20 ตวั 25% 
      21-30 ตวั - 
      31-40 ตวั - 
      40 ตัวขึ้นไป - 
8)จ ำนวนโคทีเ่ลี้ยงในปัจจุบนั  
      11-20 ตวั - 
      21-30 ตวั - 
      31-40 ตวั - 
      41-50 ตวั 25% 
      50 ตัวขึ้นไป 75% 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดลองจากข้อมูลที่จ าแนกตามเพศของกลุ่มเกษตรกรายย่อย

ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เพศชายคิดเป็นร้อยละ 75% เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 25% จ าแนก

ตามช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ช่วงอายุ 41-50 ปีคิดเป็นร้อย

ละ 25% ช่วงอายุ 51-60 ปีคิดเป็นร้อยละ50% ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 25% จ าแนกตาม

สถานะภาพของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า สถานะภาพสมรสคิดเป็นร้อย

ละ 100% จ าแนกตามระดับการศึกษาของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าต่ า

กว่ามัธยมคิดเป็นร้อยละ 25% มัธยมต้น-มัธยมปลายคิดเป็นร้อยละ 50% ป.ตรีคิดเป็นร้อยละ 25%

จ าแนกตามอาชีพของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เป็นเกษตรกรคิดเป็นร้อย

ละ 100% จ าแนกตามของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าน้อยกว่า 10 ปีคิด

เป็นร้อยละ 100% จ าแนกตามจ านวนโคที่เริ่มเลี้ยงของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

พบว่าเริ่มเลี้ยง 1-10 ตัวคิดเป็นร้อยละ 75% เริ่มเลี้ยง 11-20 ตัวคิดเป็นร้อยละ 25% จ าแนกตาม

จ านวนโคที่เลี้ยงในปัจจุบันของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าจ านวน 41-50 

ตัวคิดเป็นร้อยละ 25% จ านวน 50 ตัวขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 75% 
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รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์สามารถเพิ่มรูปแบบ

การเลี้ยงโคเนื้อดังนี้ 

 

รูปแบบที่ 1 การเลี้ยงแม่ขายลูก การศึกษาสภาพบริบท รูปแบบการเลี้ยง ต้นทุนการเลี้ยงและผลตอบ 
     แทนทางเศษฐกิจของผู้เลี้ยงโคเน้ือรายย่อยในเขตนครสวรรค์ การซื้อแม่ติดลูก ดังภาพ 
 

- ซื้อแม่โคตั้งท้องจากตลาด 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.1  แสดงรูปแบบการเลี้ยงแม่ขายลกู 

 

จากภาพที่ 4.1 พบว่าการซื้อแม่ติดลูก คือ การไปเลือกซื้อแม่โคจากตลาดโดยที่มีลูกอยู่ใน

ท้องหรือการซื้อแม่ที่มีลูกอ่อนติดมาด้วย และน าลูกโคมาเลี้ยงจนถึงช่วงอายุที่สามารถขายได้ จึงน า

กลับมาขายที่ตลาด 

 

 

 

 

ราคาประมาณ 40,000 บาท 

เลี้ยงปล่อย

จนลูกโค

คลอด 

เลี้ยงลูกถ้าเป็นเพศผู้ 6 เดือน ถ้าเป็น

เพศเมีย 10 เดือน แล้วน ำกลบัไปขำยท่ี

ตลำดรำคำ 17,000-20,000 บำท 

แร้วน ำกลบัไปขำยท่ีตลำด 

รำคำ 17,000-20,000 บำท 
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- การซื้อแม่และพ่อพันธุม์าผสมเอง 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.2 แสดงการซื้อแม่และพ่อพันธ์มาผสมเอง 

  

จากภาพที่ 4.2 การซื้อแม่มาผสมเอง คือ การซื้อแม่มาเลี้ยงและหาพ่อพันธุ์มาผสมเอง เลี้ยง

จนกว่าจะได้ลูก เมื่อลูกคลอดแล้วเลี้ยงจนกว่าจะถึงช่วงอายุที่สามารถขายได้ จึงน ากลับมาขายที่ตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

ซื้อแม่โคราคา 50,000 บาท 

พ่อพันธุ์เลือดร้อย 50,000 บำท 

ให้แม่พนัธุ์และพอ่พนัธุ์

ผสมกนัจนตัง้ท้อง 

น ากลับไปส่งขายที่ตลาดได้ราคา

ประมาณ 17,000-20,000 
   
  

ได้รำคำประมำณ 17,000-20,000 

เลี้ยงจนแม่วัวออกลูกเลี้ยงต่อ

อีก 18 เดือน 
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รูปแบบที่ 2 การซื้อโคมาขุนมาเพื่อรูปแบบปล่อยทุ่งและขุ่นแบบยืนโรงเรือนโดยมีรายระเอียดดังนี้ 

 

- การขุนโคเนื้อแบบปล่อยทุ่ง 

 
 
 

      
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4.3 แสดงการขุนแบบปล่อยทุ่ง 
 

จากภาพที่ 4.3 การขุนโคเนื้อแบบปล่อยทุ่ง คือ การซื้อโคที่มีอายุ 18 เดือน ที่มีน้ าหนัก 225 
กิโลกรัมขึ้นไปมาขุ่นแบบปล่อยทุ่งจนมีน้ าหนัก 550 กิโลกรัมขึ้นไป น ากลับมาขายที่ตลาดหรือจะมี
พ่อค้ามาติดต่อขอซื้อเพื่อไปเข้าโรงเช่ือด 

 

 

ซื้อแม่โคราคา 30,000 บาท 

พ่อพันธุ์เลือดร้อย 50,000 บาท 

น ากลับไปส่งขายที่ตลาดหรือโรง

เลี้ยงโคขุนแบบยืนโรง 
ขุ่นแบบปล่อย

ทุ่งจนลูกโค

คลอด 

เลี้ยงลูกโคจนอายุ 7-8 เดือน 

จนได้น้ าหนักประมาณ 230 กิโลกรัม 
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- การขุ่นยืนโรง 

 

      

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.4 แสดงการขุ่นยืนโรง 

 

จากภาพที่ 4.4 การขุ่นยืนโรง คือ การซื้อลูกโคเนื้อที่มีอายุ 18 เดือน น้ าหนัก 225 กิโลกรัม

ขึ้นไปมาข ุ่นด้วยอาหารข้นและอาหารหยาบจนถึงน้ าหนัก 550 กิโลกรัมขึ้นไปน ามาขายที่ตลาดหรือมี

พ่อค้ามาซื้อเพื่อส่งเข้าโรงเช่ือด 

 

 

 

 

 

ซื้อโคโดยการคัดเลือกเองน้ าหนักประมาณ 230 

กิโลกรัม ราคาประมาณ 31,500 บาท 

น าส่งขายที่ตลาดหรือส่งขายต่างประเทศ

ราคาประมาณ 50,850บาท/ตัว 

น าเข้าโรงขุนแบบไม่ปล่อยทุ่ง4 เดือนครึ่ง

ถึง 5 เดือน จนได้น้ าหนัก 550 กิโลกรัม 
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กำรทดลองที่ 2 : กำรศึกษำต้นทุนกำรเลี้ยงและผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงโคเนื้อของ

เกษตรกรรำยย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค ์

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการเลี้ยงโคเนื้อจ าแนกตามค่าเช่าที่ดินของ

กลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์พบรูปแบบการเลี้ยง 4 รูปแบบได้แก่ การซื้อแม่ติดลูก

(มีลูกอยู่ในท้อง) การซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เพื่อมาผสมเอง การขุ่นแบบปล่อยทุ่ง การขุนแบบยืนโรง

พบว่า ค่าเช่าที่ดินแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 6.25 บ/ต/ป ค่าเช่าที่ดินแบบซื้อแม่และพ่อมาผสมเองคิด

เป็น 83 บ/ต/ป ค่าเช่าที่ดินขุนแบบปล่อยทุ่งคิดเป็นที่ของตัวเองค่าเช่าที่ดินขุนแบบยืนโรงคิดเป็นที่

ของตัวเองจ าแนกตามค่าสร้างโรงเรือนของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าค่า

สร้างโรงเรือนแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 40,000 บ ค่าสร้างโรงเรือนแบบซื้อแม่และพ่อมาผสมเองคิด

เป็น 50,000 บ ค่าสร้างโรงเรือนแบบขุนปล่อยทุ่งคิดเป็น 50,000 บ ค่าสร้างโรงเรือนแบบขุนยืนโรง

คิดเป็น 100,000 บ จ าแนกตามค่าพันธุ์โคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

พบว่าค่าพันธุ์โคเนื้อแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 50,000 ค่าพันธุ์โคเนื้อแบบซื้อแม่และพ่อมาผสมเองคิด

เป็น พ่อพันธุ์ 50,000 บ แม่พันธุ์ 50,000 บ ค่าพันธุ์โคเนื้อแบบขุนปล่อยทุ่งคิดเป็น 30,000 บ/ต ค่า

พันธุ์โคเนื้อแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 32,000 บ/ต จ าแนกตามค่าอาหารข้น/หยาบของกลุ่มเกษตรกราย

ย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าค่าอาหารข้น/หยาบแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น  65 บ/ต/ป 

ค่าอาหารข้น/หยาบแบบซื้อแม่และพ่อมาผสมเองคิดเป็น 38 บ/ต/ป ค่าอาหารข้น/หยาบแบบขุนยืน

โรงคิดเป็น 18 บ/ต/ป จ าแนกตามทุนเกี่ยวกับแปลงหญ้าของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัด

นครสวรรค์ พบว่าแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็นหญ้าขึ้นเองแบบขุนปล่อยทุ่งคิดเป็นหญ้าขึ้นเองค่าน้ ามันตัด

หญ้าแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 0.39 บ/ต/ป ค่าจ้างคนตัดหญ้าแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 4 บ/ต/ว จ าแนก

ตามยาอื่น ๆ และอาหารเสริมของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ายาอื่น ๆ และ

อาหารเสริมแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 213 บ/ต/ป ยาอ่ืน ๆ และอาหารเสริมแบบซื้อแม่และพ่อมาผสม

เองคิดเป็น 62.5 บ/ต/ป ยาอื่น ๆ และอาหารเสริมแบบขุนปล่อยทุ่งคิดเป็น 50 บ/ป/ต ยาอื่น ๆ และ

อาหารเสริมแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 190 บ/ต/ป จ าแนกตามฟางของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขต

จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ค่าจ้างอัดฟางแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น318 บ/ต/ป ค่าฟางก้อนแบบซื้อแม่

และพ่อมาผสมเองคิดเป็น 104 บ/ต/ป ค่าฟางก้อนแบบขุนปล่อยทุ่งคิดเป็น 400 บ/ต/ป จ าแนกตาม

ค่าแรงงานของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าค่าแรงงานแบบซื้อลูกติดแม่คิด

เป็น 37 บ/ต/ด ค่าแรงงานแบบซื้อแม่และพ่อมาผสมเองคิดเป็นเลี้ยงเองค่าแรงงานแบบขุนปล่อยทุ่ง

คิดเป็น 4.66 บ/ด/ต ค่าแรงงานแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 66 บ/ด/ต จ าแนกตามค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าของกลุ่ม
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เกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 250 บ/ป ค่า

ไฟฟ้า/ค่าน้ าแบบซื้อแม่และพ่อมาผสมเองคิดเป็น 500 บ/ด ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าแบบขุนปล่อยทุ่งคิดเป็น 

500 บ/ด ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 500 บ/ด จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการขนส่งของกลุ่ม

เกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 200 บ/

ต จ าแนกตามค่าละอองข้าวโพดของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าค่าละออง

ข้าวโพดแบบซื้อลูกติดแม่คิดเป็น 93 บ/ต/ป ค่าละอองข้าวโพดแบบขุนยืนโรงคิดเป็น 8 บ/ต/ด รวม

ต้นทุนทั้งหมดของแต่ละรูปแบบได้แก่ ต้นทุนทั้งหมดของการซื้อแม่ติดลูก(มีลูกอยู่ในท้อง) 90,982 บ/

ต ต้นทุนทั้งหมดของการซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เพื่อมาผสมเอง 150,787 บ/ต ต้นทุนทั้งหมดของการ

ขุ่นแบบปล่อยทุ่ง 80,954 บ/ต ต้นทุนทั้งหมดของการขุนแบบยืนโรง 132,986 บ/ต ดังตารางที่ 4.2 

 

ตำรำงที่ 4.2 แสดงข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการเลี้ยงโคเนื้อ บาท:ตัว 

ประเภทต้นทุน 

รูปแบบการเลี้ยง 
 

แบบเลี้ยงขายลูก 
 

แบบขุนขาย 
 

แบบซื้อลูกติด
แม ่

แบบซื้อแมแ่ละพ่อ
พันธ์ุมาผสมเอง 

ขุนแบบปล่อย
ทุ่ง 

ขุนแบบยืนโรง 

ต้นทุนคงที ่     

    1.ค่าเช่าที่ดิน 6.25 บ/ต/ป 83 บ/ต/ป ที่ของตัวเอง ที่ของตัวเอง 

    2.ค่าสร้างโรงเรือน 40,000 50,000 50,000 100,000 

ต้นทุนแปรผนั     

1.ค่าพันธ์ุโคเนื้อ 50,000 
พ่อพันธุ์ 50,000 
แม่พันธุ์ 50,000 

30,000 บ/ต 32,000 บ/ต.ผ 

2.ค่าอาหารส าเร็จ 65 บ/ต/ป 38 บ/ต/ป - 18 บ/ต/ป 

 3.ทุนเกี่ยวกับแปลงหญ้า     

   -ปุ๋ย หญ้าขึ้นเอง - หญ้ำขึน้เอง - 

   -ค่าเมล็ดพันธุ ์ - พันธ์ุตัวเอง - พันธ์ุตัวเอง 
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ตำรำงที่ 4.2 ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการเลี้ยงโคเน้ือ บาท:ตัว(ต่อ) 

ประเภทต้นทุน 

รูปแบบการเลี้ยง 
 

แบบเลี้ยงขายลูก 
 

แบบขุนขาย 
 

แบบซื้อลูกติด
แม ่

แบบซื้อแม่และพ่อ
พันธ์ุมาผสมเอง 

ขุนแบบปล่อย
ทุ่ง 

ขุนแบบยืนโรง 

  

    -คำ่น ำ้มนัตดัหญ้ำ - ปลอ่ยแทะเลม็ - 0.39 บ/ต/ป 

   -ค่าจ้างคนตัดหญ้า - - - 4 บ/ต/ว 

4.ยาอ่ืน ๆ และอาหารเสริม 213 บ/ต/ป 62.5 บ/ต/ป 50 บ/ป/ต 190 บ/ต/ป 

    -ค่าฟางก้อน - 104 บ/ต/ป 400 บ/ต/ป - 

    -ค่าจ้างอัดฟาง 318 บ/ต/ป - - - 

6.ค่าแรงงานคนเลี้ยง 37 บ/ต/ด เลี้ยงเอง 4.66 บ/ด/ต 66 บ/ด/ต 

7.ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ า 250 บ/ป 500 บ/ด 500 บ/ด 500 บ/ด 

8.ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง - - - 200บ/ต 

9.ค่าละอองข้าวโพด 93 บ/ต/ป - - 8 บ/ต/5 ด 

รวมต้นทุนทั้งหมดต่อตัว 90,982 150,787 80,954 132,986 

  

การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในเขต

จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ต้นทุนต่อน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (FCG) ของการซื้อแม่ลูกคาท้อง เท่ากับ 3.95 

ต้นทุนค่าอาหาร (FC) เท่ากับ 158 ดัชนีผลิตผล (PI) เท่ากับ 2,572 การสูญเสียค่าทางเศรษฐกิจ (ELI) 

เท่ากับ -2,472 ราคาขายต่อตัว (SHR) เท่ากับ 20,000 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับ 

20,154 ผลก าไรสุทธิต่อตัว (NPR1) เท่ากับ -30,982 ผลก าไรสุทธิต่อกิโลกรัม (NPR2) เท่ากับ -63 การ

ซื้อแม่อย่างเดียวเพื่อมาผสม ต้นทุนต่อน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (FCG) เท่ากับ 3.55 ต้นทุนค่าอาหาร (FC) 

เท่ากับ 142 ดัชนีผลิตผล (PI) เท่ากับ1,095 การสูญเสียค่าทางเศรษฐกิจ (ELI) เท่ากับ -995 ราคาขาย

ต่อตัว (SHR) เท่ากับ 20,000 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับ 301 ผลก าไรสุทธิต่อตัว 
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(NPR1) เท่ากับ -8,0787 ผลก าไรสุทธิต่อกิโลกรัม (NPR2) เท่ากับ -179 การขุนโค ต้นทุนต่อน้ าหนักที่

เพิ่มขึ้น (FCG) เท่ากับ 0.65 ต้นทุนค่าอาหาร (FC) เท่ากับ 26 ดัชนีผลิตผล (PI) เท่ากับ 1,012 การ

สูญเสียค่าทางเศรษฐกิจ (ELI) เท่ากับ -912 ราคาขายต่อตัว (SHR) เท่ากับ 50,850 ผลตอบแทนจาก

การลงทุน (ROI) เท่ากับ 419 ผลก าไรสุทธิต่อตัว (NPR1) เท่ากับ 17,864 ผลก าไรสุทธิต่อกิโลกรัม 

(NPR2) เท่ากับ 66 ดังตารางที่ 4.3 

 

ตำรำงที่ 4.3 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศฐษกิจ(ต่อรอบการผลิต)ของรูปแบบการ 

      เลี้ยงโคเน้ือในเขตจังหวัดนครสวรรค ์

สิ่งที่ศึกษำ 
พ่อ - แม่พันธุ ์

กำรขุนโค 
ซื้อแม่ติดลูก ซื้อแม่อย่ำงเดียว 

ต้นทุนค่าอาหาร(FC) 158 142 26 
ต้นทุนอาหารต่อน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น(FCG) 3.95 3.55 0.65 
ดัชนีผลิตผล(PI) 2,572 1,095 1,012 
การสูญเสียค่าทางเศรษฐกิจ(ELI) -2,472 -995 -912 
ราคาขายต่อตัว(SHR) 20,000 20,000 50,850 
ผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) 20,154 301 419 
ผลก าไรสุทธิตอ่ตัว(NPR1) -30,982 -80,787 17,864 
ผลก าไรสุทธิตอ่กิโลกรัม(NPR2) -63 -179 66                               

  

การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจระยะเวลา 15 ปี ของรูปแบบการเลี้ยง

โคเนื้อในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ค่าลงทุนของการซื้อแม่ติดลูก เท่ากับ 90,000 บาท ค่าวัตถุดิบ

และค่าขนส่งของการซื้อแม่ติดลูก เท่ากับ 14,730 บาท ต้นทุนรวมของการซื้อแม่ติดลูก เท่ากับ

104,730 บาท ผลประโยชน์ของการซื้อแม่ติดลูก เท่ากับ 125,000 บาท ผลประโยชน์สุทธิของการซื้อ

แม่ติดลูก เท่ากับ 20,270 บาท ค่าลงทุนของการซื้อแม่อย่างเดียว เท่ากับ 90,000 บาท ค่าวัตถุดิบ

และค่าขนส่งของการซื้อแม่อย่างเดียว เท่ากับ 11,805 บาท ต้นทุนรวมของการซื้อแม่อย่างเดียว 

เท่ากับ 101,805 บาท ผลประโยชน์ของการซื้อแม่อย่างเดียว เท่ากับ 120,000 บาท ผลประโยชน์

สุทธิของการซื้อแม่อย่างเดียว เท่ากับ 18,195 บาท ค่าลงทุนของการขุนแบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 

450,000 บาท ค่าวัตถุดิบและค่าขนส่งของการขุนแบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 14,310 บาท ต้นทุนรวมของ

การขุนแบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 464,310 บาท ผลประโยชน์ของการขุนแบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 600,000 
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บาท ผลประโยชน์สุทธิของการขุนแบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 135,690 บาท ค่าลงทุนของการขุนแบบยืน

โรง เท่ากับ 945,000 บาท ค่าวัตถุดิบและค่าขนส่งของการขุนแบบยืนโรง เท่ากับ 179,160 บาท 

ต้นทุนรวมของการขุนแบบยืนโรง เท่ากับ 1,124,160 บาท ผลประโยชน์การขุนแบบยืนโรง เท่ากับ 

1,525,500 บาท ผลประโยชน์สุทธิของการขุนแบบยืนโรง เท่ากับ 401,340 บาท ดังตารางที่ 4.4 

 

ตำรำงที่ 4.4 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศฐษกิจระยะเวลา 15 ป ีของรูปแบบการ 

      เลี้ยงโคเน้ือในเขตจังหวัดนครสวรรค ์

สิ่งที่ศึกษำ 
พ่อ - แม่พันธุ ์ รูปแบบกำรขนุโค 

ซื้อแม่ติดลูก ซื้อแม่อย่ำงเดียว ขุนแบบปล่อยทุ่ง ขุนแบบยนืโรง 
ค่าลงทุน 90,000 90,000 450,000 945,000 
ค่าวัตถุดิบและค่าขนส่ง 14,730 11,805 14,310 179,160 
ต้นทุนรวม 104,730 101,805 464,310 1,124,160 
ผลประโยชน ์ 125,000 120,000 600,000 1,525,500 
ผลประโยชน์สทุธ ิ 20,270 18,195 135,690 401,340 
*หมายเหตุ  ราคาโคเนื้อปี 2561 

      ราคาโคซื้อเข้า 31,500 บาท/ตัว ราคขายโคเนื้อหน้าฟาร์ม 92 บาท/กิโลกรัม 

 

วิจำรณ์ผลกำรทดลอง 

 

การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยในเขต

นครสวรรค์  พบว่า การศึกษาครั้งนี้ พบว่า เกษตรกรสวนใหญ่เป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 51-60 ปีขึ้นไป 

เลี้ยงโคเนื้อต่อมาจากรุ่นพ่อแม่รูปแบบการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งและขังคอก และเกษตรกร

จะเริ่มขายโคเมื่ออายุ 1 ปีครึ่ง – 2 ปี หรือขายที่น้ าหนัก 230 – 250 กิโลกรัม สอดคล้องกับ อัจฉรา 

(2538) พบว่า เกษตรกรที่เลี้ยงโคปล่อยฝูง ส่วนใหญ่เกษตรกรขายโคช่วงอายุ 1 ปี - ไม่เกิน 2 ปี 

รองลงมาเป็นโครุ่นเพศผู้อายุ 2 ป–ีไม่เกิน 3 ปี ซึ่งโคที่ขายน้ัน น้ าหนัก 201–300 กิโลกรัม มีเกษตรกร

บางรายน าโคไปขายที่ตลาดนัดวิธีการจ าหน่ายโคเนื้อพบว่าเกษตรกรขายแบบเหมาตัว ส าหรับต้นทุน

การเลี้ยงโคเนื้อแบบขังคอก พบว่าเกษตรกรซื้อโคมาช่วงอายุ1 ปี - 2 ปี น้ าหนักประมาณ 230 – 250 

จะใช้ระยะเวลาในการขุนประมาณ 4 -5 เดือน จนได้น้ าหนัก 500 กิโลกรัม จนมีเกษตรกรมารับซื้อ

จากฟาร์มและรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งนั้น เกษตรกรจะเลี้ยงจนกว่าจะได้ลูกโค และจะเลี้ยงลูก
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โคอีก1 ปีครึ่งจนถึง 2 ปี และจะน าไปขายที่ตลาดนัด สอดคล้องกับ นภาพร, ธีระรัตน์ และวันทนีย์

(2560) การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรแบบขังคอก จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรซื้อโคเนื้ออายุ 

ระหว่าง 1 - 2 ปี มาเลี้ยงเสริมอาหารข้นระยะเวลา ประมาณ 4 - 5 เดือนจึงขายน้ าหนักโคที่ขายส่วน

ใหญ่ เป็นโคน้ าหนัก 300 - 400 กิโลกรัม และรองลงมา 400 - 500 กิโลกรัม ส่วนใหญ่มีพ่อค้ามารับ

ซื้อที่ฟาร์ม เกษตรกร ขายแบบเหมาตัวมีเพียงบางรายใช้วิธีการชั่งน้ าหนัก ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่จึง

เป็นค่าพันธุ์โคและ ค่าอาหารข้นมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งค่าพันธุ์โคจะขึ้นอยู่กับพันธุ์

อายุและขนาดของโคที่ซื้อ การเลี้ยงโคขังคอกนั้นมีต้นทุนที่สูง แต่ระยะเวลาการ เลี้ยงน้อยกว่าโค

รูปแบบปล่อยฝูง ต้นทุนในการเลี้ยงโคเน้ือแบบปล่อยฝูง จากการ ศึกษาพบว่า เกษตรกรซื้อโคเนื้ออายุ

ระหว่าง 1.5 - 2 ปี มาเลี้ยงระยะเวลาประมาณ 8 -12 เดือนจึงขาย จะขาย โคช่วงอายุ 1 ปี - ไม่เกิน 

2 ปี น้ าหนักโคที่ขายส่วนใหญ่ เป็นโคน้ าหนัก 201-300 กิโลกรัม ช่องทางการจ าหน่าย โคเนื้อส่วน

ใหญ่มีพ่อค้ามารับซื้อที่ฟาร์ม มีเกษตรกร บางรายน้ าโคไปขายที่ตลาดนัดโคกระบือในท้องถิ่น พบวา่ 

เกษตรกรขายแบบเหมาตัว การเลี้ยงโคปล่อยฝูง มีต้นทุนการผลิตที่ต่ าเพราะส่วนมากเป็นต้นทุนการ 

ผลิตที่ไม่เป็นเงินสด เช่นอาหารหยาบตามพื้นที่ สาธารณะนา ไร่ และสวน ที่ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใน 

ค่าอาหาร แต่มีระยะเวลาการเลี้ยงนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

บทที่ 5 

สรุปผลกำรทดลอง 
 

การศึกษาสภาพบริบทและรูปแบบการเลี้ยงทางเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายย่อยใน

จังหวัดนครสวรรค์โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อต้นทุนและผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจและศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อใน

เขตจังหวัดนครสวรรค์ ปรากฏผลดังนี ้

1.ผลการศึกษาจากข้อมูลที่จ าแนกตามเพศของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัด

นครสวรรค์ พบว่า เพศชายคิดเป็นร้อยละ 75% เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 25% จ าแนกตามช่วงอายุ

ของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ช่วงอายุ 41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 25% ช่วง

อายุ 51-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 50% ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 25% จ าแนกตามสถานะภาพ

ของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า สถานะภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 100% 

จ าแนกตามระดับการศึกษาของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ต่ ากว่ามัธยมคิด

เป็นร้อยละ 25% มัธยมต้น-มัธยมปลายคิดเป็นร้อยละ 50% ป.ตรีคิดเป็นร้อยละ 25% จ าแนกตาม

อาชีพของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เป็นเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 100% 

จ าแนกตามของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า น้อยกว่า 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 

100% จ าแนกตามจ านวนโคที่เริ่มเลี้ยงของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เริ่ม

เลี้ยง 1-10 ตัวคิดเป็นร้อยละ 75% เริ่มเลี้ยง 11-20 ตัวคิดเป็นร้อยละ 25% จ าแนกตามจ านวนโคที่

เลี้ยงในปัจจุบันของกลุ่มเกษตรกรายย่อยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า จ านวน 41-50 ตัวคิดเป็น

ร้อยละ 25% จ านวน 50 ตัวขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 75% รูปแบบที่พบ พบทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบการซื้อแม่ที่มีลูกติดอยู่ในท้อง รูปแบบการซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาเลี้ยง รูปแบบการขุนแบบ

ปล่อยทุ่ง และรูปแบบการขุนแบบยืนโรง รวมต้นทุนทั้งหมดของแต่ละรูปแบบได้แก่ ต้นทุนทั้งหมด

ของการซื้อแม่ติดลูก(มีลูกอยู่ในท้อง) 90,982 บ/ต ต้นทุนทั้งหมดของการซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เพื่อ

มาผสมเอง 150,787 บ/ต ต้นทุนทั้งหมดของการขุ่นแบบปล่อยทุ่ง 80,954 บ/ต ต้นทุนทั้งหมดของ

การขุนแบบยืนโรง 132,986 บ/ต 

2.ผลกาศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการเลี้ยงโคเนื้อแต่ละรูปแบบ รวมต้นทุน

ทั้งหมดต่อตัว ได้แก่ การซื้อแม่ค้าท้อง รวมเป็นทุน 90,982 บาทการซื้อแม่พันธ์และพ่อพันธ์มาผสม

เองรวมเป็นทุน 150,787 บาทการขุนแบบปล่อยทุ่งรวมเป็นทุน 80,954 บาทการขุนแบบยืนโรงรวม
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เป็นทุน 132,986 บาท และการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของรูปแบบการ

เลี้ยงโคเนื้อในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ต้นทุนต่อน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (FCG) ของการซื้อแม่ลูกคา

ท้อง เท่ากับ 3.95 ต้นทุนค่าอาหาร (FC) เท่ากับ 158 ดัชนีผลิตผล (PI) เท่ากับ 2,572 การสูญเสียค่า

ทางเศรษฐกิจ (ELI) เท่ากับ -2,472 ราคาขายต่อตัว (SHR) เท่ากับ 20,000 ผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(ROI) เท่ากับ 20,154 ผลก าไรสุทธิต่อตัว (NPR1) เท่ากับ -30,982 ผลก าไรสุทธิต่อกิโลกรัม (NPR2) 

เท่ากับ -63 การซื้อแม่อย่างเดียวเพื่อมาผสม ต้นทุนต่อน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (FCG) เท่ากับ 3.55 ต้นทุน

ค่าอาหาร (FC) เท่ากับ 142 ดัชนีผลิตผล (PI) เท่ากับ1,095 การสูญเสียค่าทางเศรษฐกิจ (ELI) เท่ากับ 

-995 ราคาขายต่อตัว (SHR) เท่ากับ 20,000 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับ 301 ผลก าไร

สุทธิต่อตัว (NPR1) เท่ากับ -8,0787 ผลก าไรสุทธิต่อกิโลกรัม (NPR2) เท่ากับ -179 การขุนโค ต้นทุน

ต่อน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (FCG) เท่ากับ 0.65 ต้นทุนค่าอาหาร (FC) เท่ากับ 26 ดัชนีผลิตผล (PI) เท่ากับ 

1,012 การสูญเสียค่าทางเศรษฐกิจ (ELI) เท่ากับ -912 ราคาขายต่อตัว (SHR) เท่ากับ 50,850 

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับ 419 ผลก าไรสุทธิต่อตัว (NPR1) เท่ากับ 17,864 ผลก าไร

สุทธิต่อกิโลกรัม (NPR2) เท่ากับ 66 และการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ระยะเวลา 15 ปี ของรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ค่าลงทุนของการซื้อแม่

ติดลูก เท่ากับ 90,000 บาท ค่าวัตถุดิบและค่าขนส่งของการซื้อแม่ติดลูก เท่ากับ 14,730 บาท ต้นทุน

รวมของการซื้อแม่ติดลูก เท่ากับ 104,730 บาท ผลประโยชน์ของการซื้อแม่ติดลูก เท่ากับ 125 ,000 

บาท ผลประโยชน์สุทธิของการซื้อแม่ติดลูก เท่ากับ 20 ,270 บาท ค่าลงทุนของการซื้อแม่อย่างเดียว 

เท่ากับ 90,000 บาท ค่าวัตถุดิบและค่าขนส่งของการซื้อแม่อย่างเดียว เท่ากับ 11,805 บาท ต้นทุน

รวมของการซื้อแม่อย่างเดียว เท่ากับ 101,805 บาท ผลประโยชน์ของการซื้อแม่อย่างเดียว เท่ากับ 

120,000 บาท ผลประโยชน์สุทธิของการซื้อแม่อย่างเดียว เท่ากับ 18,195 บาท ค่าลงทุนของการขุน

แบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 450 ,000 บาท ค่าวัตถุดิบและค่าขนส่งของการขุนแบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 

14,310 บาท ต้นทุนรวมของการขุนแบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 464 ,310 บาท ผลประโยชน์ของการขุน

แบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 600,000 บาท ผลประโยชน์สุทธิของการขุนแบบปล่อยทุ่ง เท่ากับ 135 ,690 

บาท ค่าลงทุนของการขุนแบบยืนโรง เท่ากับ 945,000 บาท ค่าวัตถุดิบและค่าขนส่งของการขุนแบบ

ยืนโรง เท่ากับ 179 ,160 บาท ต้นทุนรวมของการขุนแบบยืนโรง เท่ากับ 1 ,124 ,160 บาท 

ผลประโยชน์การขุนแบบยืนโรง เท่ากับ 1,525,500 บาท ผลประโยชน์สุทธิของการขุนแบบยืนโรง 

เท่ากับ 401,340 บาท 
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ข้อเสนอแนะ 

 

1. การเลี้ยงโคเนื้อแบบซื้อแม่ที่มีลูกติดอยู่ในท้อง เป็นการเลี้ยงที่ใช้ต้นทุนต่ า แต่มีผลผลิตที่

ได้มาจากการลงทุน ใช้ระยะเวลาในการได้ผลผลิตเพียงไม่ถึงปี แต่ต้องใช้เวลาในการเลี้ยง 3-4 ช่วงรุ่น 

ถึงจะเห็นผลก าไรที่หักจากต้นทุนเมื่อตอนเริ่มเลี้ยง 

2. การเลี้ยงโคเนื้อแบบซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาผสมเอง เป็นการเลี้ยงโคเนื้อที่ใช้ต้นทุนต่ า

และใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิตหลังจากการลงทุน 

3. การเลี้ยงโคเนื้อแบบขุนปล่อยทุ่ง เป็นการเลี้ยงโคเนื้อที่ใช้ต้นทุนต่ าและต้องใช้ระยะเวลาใน

การขุนกว่าจะถึงน้ าหนักที่ต้องการ 

4. การขุนแบบยืนโรงใช้ต้นทุนในการลงทุนสูง แต่ก็ได้ก าไรสูงเช่นกัน และใช้ระยะเวลาในการ

ขุนสั้นแล้วสามารถขุนอาหารทิ้งไว้และไปท างานหรือธุระส่วนตัวได ้

 5. ส าหรับปลายปี 2561 ราคาโคเน้ือมีแนวโน้มลดลงท าใหเ้กษตรกรรายย่อยในเขตจังหวัด

นครสวรรค์บางกลุ่มหันมาเลีย้งโคเนื้อรูปแบบการผลิตโคเนื้อเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ้น เนื่องจากลูก

โคเนื้อเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์มีราคาสูงกว่ารูปแบบอ่ืน 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก  ก 

(ภำพกิจกรรมกำรท ำกำรวิจยั) 
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ภำพภำคผนวกที่ 1 แสดงการปรึกษาเกษตรกรและทีมอาจารย์วิศวะเพื่อหาแนวทางการท า 

    แบบสอบถาม 

 

 

ภำพภำคผนวกที่ 2 แสดงการลงพื้นที่เพ่ือขอข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกร อ.ลานสัก จ.อุทัยธาน ี
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ภำพภำคผนวกที่ 3 แสดงการลงพื้นที่เกษตรกรรายแรกการเลี้ยงแบบฝากเลี้ยงเพื่อแบ่งลูก 

    อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์

 

 

ภำพภำคผนวกที่ 4 แสดงการลงพื้นที่เกษตรกรรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยขายลูก(ซื้อแม่มาผสมเอง) 
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ภำพภำคผนวกที่ 5 แสดงการลงพื้นที่เกษตรกรการเลี้ยงรูปแบบขุนขายลูก(ซื้อแม่+ลูก) 

 

 

ภำพภำคผนวกที่ 6 แสดงการลงพื้นที่เกษตรกรการเลี้ยงรูปแบบขุน(ยืนโรง) 
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ภำคผนวก  ข 

(ตัวอย่ำงฟำร์มเกษตรกร) 
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ชื่อ-นามสกุล นายสาคร พลูเอี่ยมอายุ 52 ป ีเบอร์โทร 0612977639 

ต. พระนอน อ. เมือง จ. นครสวรรค์สถานะภาพ สมรถ ศาสนา พุทธ 

 ระดับการศึกษา ป.6 อาชีพ เกษตรกร 

เริ่มต้นการเลี้ยงจ านวน 1 ตัว 

ปัจจุบันมีโคจ านวน 50 ตัว 

รูปแบบการเลี้ยง ขุนแบบปลอ่ยทุ่ง 

ราคาการซื้อแม่โค+ลูกโค 30,000 บาท/ตัว 

ราคาพ่อพันธุ์โค 70,000 บาท/ตัว(พันธุ์แท้ 100%) 15 เดอืน 

ราคาขายลูกโคเพศผู้ 20,000 บาท อายุ 1-7 เดือน 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล นางอ าพร ใยโฉมอาย ุ46เบอร์โทร 0821603538 

ต.เขากะลา อ.พยุหะ จ.นครวรรค์สถานะภาพ สมรถ นับถอืศาสนา พุทธ 

ระดับการศึกษา ป.4 อาชีพ เกษตรกร 

เริ่มต้นการเลี้ยงจ านวน 10 ตวั 

ปัจจุบันมีโคจ านวน 76 ตัว 

รูปแบบการเลี้ยง ขุนยืนโรง 

ราคาการซื้อลูกโคส าหรับขุน 32,000 บาท/ตัว 

ราคาขายโคขุ่น 50,850 บาท อายุ 4-5 เดอืน 
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ชื่อ-นามสกุล นายพิชัย ลัพสิน อายุ 52 ปี เบอร์โทร 0612977639 

ต. หาดสูง  อ.โกรกพระ  จ. นครสวรรค์   สถานะภาพ สมรถ ศาสนา พุทธ 

ระดับการศึกษา ป.4 อาชีพ เกษตรกร 

เริ่มต้นการเลี้ยงจ านวน 3 ตัว 

ปัจจุบันมีโคจ านวน 90 ตัว 

รูปแบบการเลี้ยง ซื้อแม่+ลูก 

ราคาการซื้อโค 50,000-60,000 บาท/ตัว 

ราคาขายลูกโคเพศผู้ 17,000-20,000 บาท อายุ 6 เดือน เพศเมีย 10 เดอืน 
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 ชื่อ-นามสกุล นายสวย สุขุม อายุ 57 ป ีเบอร์โทร 0612977639 

ต. ยางตาล  อ.โกรกพระ  จ. นครสวรรค์   สถานะภาพ สมรถ ศาสนา พุทธ 

ระดับการศึกษา ป.4 อาชีพ เกษตรกร 

เริ่มต้นการเลี้ยงจ านวน 2 ตัว 

ปัจจุบันมีโคจ านวน 20 ตัว 

รูปแบบการเลี้ยง ซื้อแม่และพ่อพันธุ์มาผสมเอง 

ราคาการซื้อโค พ่อพันธุ์ 50,000บาท/ตัวแม่พันธุ์ 50,000 

ราคาขายลูกโคเพศผู ้30,000-50,000 บาท อายุ 18 เดือน  
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ภำคผนวก  ค 

(แบบสอบถำมเกษตรกร) 
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แบบสอบถำม 

เรื่อง กำรศึกษำสภำพบรบิท รูปแบบกำรเลี้ยง ต้นทุนกำรเลี้ยง และผลตอบแทนทำงเศษฐกิจของผู้

เลี้ยงโคเนื้อรำยย่อยในเขตนครสวรรค ์

 

แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบคุคลของเกษตรกร 

 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโคเนื้อ 

 ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลการดูแลการจัดการของโคเนื้อ 

 ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลการเลีย้ง 

 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบคุคลของเกษตรกร 

 โปรดเครื่องหมาย    ลงในชอ่ง        ให้ตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด 

แบบสอบถำม 

1.อำย ุ

1.       20 – 30  2.       31 – 40    3.       41 - 50 

4.   51 – 60  5.   60 ปีขึ้นไป 

 

2. สถำนะภำพ 

1. โสด  2. สมรส   3.   อื่น ๆ(ระบ)ุ……… 

 

3. อำชีพ 

1. นักเรียน/นักศกึษา 2.   รับราชการ 3. ท าการเกษตร 

 

4. เริ่มเลี้ยงโคเนื้อมำเป็นเวลำกี่ป ี

1. น้อยกว่า 10 ปี  2.   11 – 20 ปี 3.   21 – 30 ปี 

4.   31 – 50 ปี  5.   51 ปี ขึ้นไป 

 

ส ำหรบัผู้วิจัย 
หมำยเลข 

 
 

ข้อ 1.  

ข้อ 2.  

ข้อ 3.  

ข้อ 4.  
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5.จ ำนวนโคเนือ้ที่เริ่มเลี้ยง 

1. 1-10 ปี  2.  11-20 ปี  3.  21-30 ปี 

4.  31-40 ปี  5.  41-50 ปี  6.  50 ปีขึ้นไป 

 

6.จ ำนวนโคทีเ่ลี้ยงในปัจจุบัน 

1.   1-10 ปี  2.   11-20 ปี  3.   21-30 ปี 

4.   31-40 ปี  5.   41-50 ปี  6.   50 ปีขึ้นไป 

 

 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อในเขตจังหวัดนครสวรรค ์

 โปรดเขียนเครื่องหมาย     ลงในช่อง  ให้ตรงกับระดับความรู้ของท่านมากที่สุดแบบให้

เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

1. รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ 

1. การเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง       2. การเลี้ยงแบบยืนโรง 

3. อื่น ๆ………………………. 

     2.   ผลิตภณัฑ์ที่ได ้

1. ลูกโคเพื่อขาย                  2. น้ าหนักโคที่เพิ่มขึ้นเพื่อขาย 

3. อื่น ๆ………………………. 

     3.   แหล่งที่มาของโค 

1. เพาะเลี้ยงภายในฟาร์ม       2. ซื้อมาจากแหล่งอื่น 

3. อื่น ๆ………………………. 

     4.   อาหารที่ใช้ในการเลีย้ง 

1. ปลูกเองภายในฟาร์ม         2. อาหารส าเร็จ 

3. ซื้อจากที่อื่น4. อื่น ๆ………………………….. 

5.   ระยะเวลาในการเลี้ยง 

1. 4-6 เดือน                      2.  6-8 เดือน 

3.  8-10 เดือน                    4.  10 เดอืนขึ้นไป 

 

ข้อ 5.  

ข้อ 6.  

ส ำหรบัผู้วิจัย 

ข้อ 1.  

ข้อ 2.  

ข้อ 3.  

ข้อ 4.  

ข้อ 5.  
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ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโคเนื้อในปัจจุบันของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค ์

 โปรดเขียนเครื่องหมาย     ลงในช่อง  ให้ตรงกับระดับความรู้ของท่านมากที่สุด 

 

ค าถามทั่วไปโคเน้ือ 
1.มีความรู้

มาก 
2.มีความรู้
ปานกลาง 

3.มีความรู้
น้อย 

4.ไม่มี
ความรู้เลย 

ส าหรับผู้วิจัย 

1. รู้จักสายพันธ์ุโคเนื้อในปัจจุบัน     ข้อ 1.  

2. มีความรู้เรื่องสายพันธุโ์คเนื้อที่
เหมาะสม 

    ข้อ 2.  

3. มีความรู้ด้านการจัดการโคเนื้อ     ข้อ 3.  

4. ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ยา
รักษาในโรคโคเนื้อ 

    ข้อ 4.  

5. มีความรู้ในเรื่องการใช้ยารักษาใน
โคเนื้อ 

    ข้อ 5.  

6. มีความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเพื่อ
ป้องกันโรคระบาดในโคเนื้อ 

    ข้อ 6.  

7. มีความรู้ด้านอาหารหยาบ/อาหาร
ข้น 

    ข้อ 7.  

8. รู้วิธีการให้อาหารอาหารหยาบ/
อาหารข้น 

    ข้อ 8.  

9. มีความรู้เรื่องระบบสืบพันธ์ุทั้งตัวผู้
และตัวเมีย รวมถึงการดูการเป็นสัด
และเรื่องฮอร์โมนที่จ าเป็นในระบบ
สืบพันธ์ุ 

    ข้อ 9.  

10. มีความรู้ถึงปัญหาที่เกิดในฟาร์ม     ข้อ 10.  

11. รู้ถึงปัญหาที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน     ข้อ 11.  

12. มีความสามารถในการแก้ไขป้ัญหา
เฉพาะหน้า 

    ข้อ 12.  
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ตอนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลการดูแลการจัดการของโคเนื้อ 

 โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงในช่อง   ให้ตรงกับระดับความรู้ของท่านมากที่สุด 

ค าถามด้านการจัดการสุขภาพ ใช่ / เคย ไม่ใช่ / ไม่เคย ส าหรับผู้วิจัย 

1. ท่านเคยผ่านการอบรมหรือ สัมมนา
เกี่ยวกับโคเน้ือ 

  ข้อ 1.  

2. การฉีดวัคซีนปอ้งกันโรค 
- โรคปากและเท้าเปื่อย 

  ข้อ 2.1.  

    - ปลีะครั้ง   ข้อ 2.1.1.  

    - ปลีะ 2 ครั้ง   ข้อ 2.1.2.  

- โรคคอบวม   ข้อ 2.2.  

    - ปลีะครั้ง   ข้อ 2.2.1.  

- ปีละ 2 ครั้ง   ข้อ 2.2.2.  

-โรคแท้งติดต่อ   ข้อ 2.3.  

 - ปีละครั้ง   ข้อ 2.3.1.  

               - ปีละ 2 ครั้ง   ข้อ 2.3.2.  

3. การก าจัดพยาธิภายนอก 
-ท าโดยการฉีดยาถ่ายพยาธิ 

  ข้อ 3.1.  

          -ท าโดยการพ่นยาที่ตัวโค   ข้อ 3.1.1.  

          -ท าโดยการกรอกยาให้โค   ข้อ 3.1.2.  

4. การก าจัดพยาธิภายใน   ข้อ 4.1.  

          -ท าโดยการฉีดยาถ่ายพยาธิ   ข้อ 4.1.1.  

-ท าโดยวิธีการกรอกยาถ่ายพยาธิ   ข้อ 4.1.2.  
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5. ได้มีการน าสมุนไพรเข้าใช้ถ่ายพยาธิ   ข้อ 5.1.  

6. ท าการถ่ายพยาธิโดย 
- สัตว์แพทย์จังหวัด 

  ข้อ 6.1.  

          -เพื่อนบ้าน   ข้อ 6.2.  

-ท าด้วยตนเอง   ข้อ 6.3.  

7. ระยะเวลาการก าจัดพยาธิภายใน 
- ปีละครั้ง 

  ข้อ 7.1.  

           - ปลีะ 2 ครั้ง   ข้อ 7.2.  

8. ระยะเวลาการก าจัดพยาธิภายนอก 
- ปีละครั้ง 

  ข้อ 8.1.  

          - ปีละ 2 ครั้ง   ข้อ 8.2.  
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ภำคผนวก  จ 

(ประวัติผู้ท ำวจิัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

ประวัติผู้ท ำวจิัย 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวฉวี เล็กสอน 

ที่อยู ่ 144/1  หมู ่2  ต าบลห้วยคต  อ าเภอห้วยคต  จังหวัดอุทัยธานี    

รหัสไปรษณีย์61170 

เกิดเมื่อ   23 สิงหาคม พ.ศ. 2539 

ประวัติกำรศึกษำ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 : โรงเรียนบ้านหินโหง่น 

มัธยมศึกษาปีที ่  1-6 : โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 


