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การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอางทอง1/ 
ฉัตรวิไล วิลาลัย2/  ศิริวัฒน  อินทรบุญ3/ 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรใน

จังหวัดอางทอง  2) เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาศักยภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอางทอง  เก็บขอมูล

โดยการใชแบบสัมภาษณเกษตรกรท่ีเล้ียงโคเนื้อในพื้นท่ีจังหวัดอางทอง  จำนวน 372 ราย ดำเนินการระหวาง

เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  

ผลการศึกษา พบวา เกษตรผูเลี้ยงโคเนื้อ รอยละ 47.58 เปนเพศชาย อายุระหวาง 50-59 ป 

สถานภาพครอบครัวแตงงานแลว  สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จำนวนสมาชิกครอบครัวท่ีชวยทำฟารมโคเนื้อ อยูในชวง 1-5 คน  สวนใหญมีที ่ดินเปนของตนเอง  

เกษตรกรรอยละ 50.81 เล้ียงโคเนื้อเปนอาชีพหลักและมีอาชีพเสริม  รอยละ 34.41 เล้ียงโคเนื้อเปนอาชีพหลัก

อยางเดียว ลักษณะฟารมโคเนื้อ รอยละ 99.19 ไดรับการข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตวแลว  ยังไมมีเกษตรกรรายใด

ที่ผานการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเลย  จำนวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงเฉลี่ย 9 ตัว/ราย  รอยละ 81.72 

เล้ียงโคสายพันธุลูกผสมบราหมัน  รอยละ 79.57 ไมมีการทำพันธุประวัติโคเนื้อในฟารม รูปแบบการเล้ียงโคเนื้อรอย

ละ 53.49 เปนแบบปลอยแปลงหญาสาธารณะและกลับคอก รายไดจากฟารมโคเนื้อตอปสวนใหญอยูในระดับ 

ต่ำกวา 60,000 บาท การใหอาหารโคเนื้อ รอยละ 42.20 ใชหญาสดจากแปลงหญาของฟารมและฟางอัดฟอน 

สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ  รอยละ 37.62 มีการเล้ียงแมโคเพื่อผลิตลูกสำหรับจำหนายใหผูอื่นนำไปเล้ียงตอ  และ

รอยละ 34.41 มีการเล้ียงโคเนื้อเพศเมียสำหรับใชเปนแมพันธุทดแทนภายในฟารม  การจัดการโรงเรือนและคอก

พัก สวนใหญนิยมเล้ียงในพื้นท่ีเดียวกันเปนคอกขนาดใหญ มีการแยกสัดสวนคอกพักลูกโค โคสาว โคพอพันธุ และ

โคแมพันธุ รอยละ 5.39  มีคอกหรือบริเวณสำหรับกักโคปวยในระหวางการเล้ียงเพียง รอยละ 4.52  มีแปลงหญา

สำหรับตัดใหกิน รอยละ 32.46 และแปลงหญาสำหรับปลอยโคลงแทะเล็ม  เกษตรกรรอยละ 16.70 สามารถ

จัดหาพืชอาหารหยาบไดเพียงพอตอปริมาณความตองการของโคเนื้อในฟารม  การจัดการสุขภาพของโค เกษตรกร

รอยละ 55.52  มีโปรแกรมการใหวัคซีนปองกันโรคท่ีสำคัญ เชน โรคปากเทาเปอย โรคคอบวม มีเกษตรกรเพียง

รอยละ 5.87 เทานั้นท่ีมีระบบสเปรยฆาเช้ือกอนเขา-ออกฟารม     

ดังนั้นในการพัฒนาศักยภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอางทอง  ควรสงเสริมใหมี

การปรับรูปแบบการเล้ียงโคเนื้อสูการเล้ียงสัตวแบบประณีต  เพิ่มจำนวนแมพันธุโคเนื้อพรอมท้ังปรับปรุงสายพันธุ

โคเนื้อ เพิ่มแหลงพืชอาหารสัตว จัดทำพันธุประวัติ สรางบุคลากรรุนใหมท่ีจะเขามาดำเนินงานฟารมตอจากรุนสูรุน 

สรางความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรในกระบวนการปองกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพโคเนื้อ 
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A Study on Condition of Beef Cattle Raising of Farmers in Angthong  Province1/ 
Chatvilai Vilalai2/ Siriwat Inboon3/ 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study 1 ) To study the condition of raising 
beef cattle of farmers in Angthong  Province ; 2) To use the results of the study to develop the 
potential of raising beef cattle of farmers in Angthong  Province.  The data using descriptive 
research methods were collected through interview form with 372 beef cattle farmers in 
Angthong Province in the period of October 2020 –March 2021. 

The results of this study revealed It was found the beef cattle 47.58 percent were 
male. Most are between 50-59 years old. Family status married. Most of them graduated from 
primary school followed by junior high school. Number of family members who help with beef 
cattle farming in the range of 1 -5  people. Most have their own land. 50.81% of farmers raise 
beef cattle as their main occupation and supplementary occupation. 34.41% raised beef cattle 
as their main occupation. Beef cattle farm characteristics 99.19% have been registered with the 
Department of Livestock Development. No farmer has passed the farm standard certification 
yet. The average number of cattle raised by farmers is 9/case. 81.72% raised Brahman cattle 
breeds. 7 9 .5 7 %  had no history of beef cattle breeding on the farm. The model for raising 
53.49% of beef cattle is the public grass land release and the penal pad. Most of the annual 
income from beef cattle farms is below 60,000 baht. Beef cattle feeding 42.20 percent used 
fresh grass from farm plots and baled straw. Beef cattle raising conditions 37.62 percent have 
raised cows to produce offspring for sale to others for further rearing and 34.41% raised female 
beef cattle for use as a substitute mother in the farm. House and pen management most of 
them are raised in the same area as a large pen. 5.39 percent there is no separation of the litter 
box for calf heifer bull and dam. Only 4.52 percent There is a pen or quarantine area for sick 
cattle during the raising.  32.46 percent had plots of grass for cutting to eat and plots of grass for 
grazing. 16.70 percent of farmers are able to provide sufficient roughage to meet the demand of 
beef cattle on the farm. Cattle health management. 55.52% farmers there is an important 
preventive vaccination program such as foot and mouth disease haemorrhagic septicemia. Only 
5.87% of farmers have a disinfectant spray system before entering and leaving the farm.  

Therefore, development of beef cattle raising career adjust to Intensive farming, 
should extension of increase female breeders population, cattle improvement, beef calves 
producing into the beef cattle production, provide the pedigree information, development of 
new generation and knowledge creation as for disease prevention programs and beef cattle 
health management. 
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 บทที่ 1 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
การเล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพทางการเกษตรที่สำคัญอาชีพหนึ่ง ในอดีตที่ผ่านมาการเล้ียงโคเนื้อ 

ของเกษตรกรไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แรงงานทำการเกษตรเป็นหลัก เมื่อใช้งานหมดอายุจึงปลดจำหน่ายเป็น
โคเนื้อ  ปัจจุบันรูปแบบการเล้ียงโคเนื้อได้เปลี่ยนมาเป็นการเล้ียงเพื่อจำหน่ายเป็นโคเนื้อ เพื่อผลิตเนื้อโคท้ังนี้
เพราะความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ ่มขึ้น อีกท้ั งจากความต้องการของประชากรในประเทศเองและ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตลอดจนความต้องการของตลาดต่างประเทศ ลักษณะการเล้ียงโคเนื้อได้มีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นการเล้ียงแบบฟาร์มโคเนื้อมากขึน้และเพิ่มจำนวนมากขึ้น  ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้มี
นโยบายส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อและได้บรรจุให้เป็นโครงการหนึ ่งในแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิต
การเกษตร โดยหวังว่าจะให้การเล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพท่ีทำ รายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ 

จากข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2561–2654 พบว่าทิศทางของจำนวน
เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ และจำนวนโคเนื้อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 828,477 ราย 
เป็น 871,508  909,324 และ 1,096,616 ราย ตามลำดับ จำนวนโคเนื้อ 5.45 ล้านตัว เป็น 5.87  6.23  7.36 
ล้านตัว ตามลำดับ  สำหรับการเล้ียงโคเนื้อในจังหวัดอ่างทอง พบว่า มีแนวโน้มลดลง จากเกษตรกรเล้ียงโคเนื้อ 
จำนวน 1,677 เป็น 1,616 1,562 และ 1,533 ราย ตามลำดับ  จำนวนโคเนื้อจาก 15,163 เป็น 15,244  
13,748  และ 13,459 ตัว ตามลำดับ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ , 2564)  
ด้านสภาพการเล้ียงโดยท่ัวไปเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อส่วนใหญ่ยังประสบปัญหา ขาดโคพันธุ์ดี ขาดพื้นท่ีเล้ียงสัตว์
สาธารณะ และขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (ประดิษฐ์ และ สุชาติ, 2561)  ซึ ่งมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาการเล้ียงโคเนื้อในพื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง ท่ีไม่สามารถปรับตัวและพัฒนาได้ทันกับสถานการณความตองการ
การบริโภคเนื้อโคท่ีสูงขี ้นในปัจจุบัน  จึงจำเป็นต้องเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางการเลี้ยงโคเนื้อและเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการผลิต สรางมูลคาเพิ่มของสินคาเนื้อโคและกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการผลิต
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และของประเทศไทย 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรใน
จังหวัดอ่างทองเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรและข้อเท็จจริงการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ 
การจัดการโรงเรือนและคอกพัก การจัดการแปลงหญ้าและแหล่งอาหารหยาบ ระบบการป้องกันโรคและการ
จัดการสุขภาพของโค รวมถึงการวางแผนการตลาดเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านโอกาสด้านการผลิต การตลาด
ของการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำมาปรับใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของ
เกษตรกรในจังหวัดอ่างทองต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. เพื่อศึกษาสภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง 
2. เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาศักยภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ด้านผลผลิต (Output) ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ลักษณะการเลี้ยงโคเนื้อ 

ระบบการวางแผนการผลิต, การจัดการโรงเรือน และคอกพัก, แปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ, ระบบการ
จัดการโรค และการจัดการสุขภาพของโคเนื้อ ของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง 

 2. ด้านผลลัพธ์ (Outcome) ได้ข้อมูลสรุปแนวทางการพัฒนาระบบการเล้ียงโคเนื้อในจังหวัด
อ่างทอง นำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาอาชีพการเล้ียงโคเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้มีส่วนได้เสียจาก
ทุกภาคส่วนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อได้   

3. ด้านผลกระทบ (Impact) อาชีพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคมของจังหวัดอ่างทอง เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ
อย่างมั่นใจ มีความมั่นคงและยั่งยืน 

กรอบแนวความคิดของโครงการศึกษา  
 การศึกษาสภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการโดยการรวบรวม

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคเนื้อในจังหวัดอ่างทอง เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ได้แก่  
ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ลักษณะการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ  สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร การ
จัดการโรงเรือนและคอกพัก แปลงหญ้าและแหล่งอาหารหยาบ ระบบการป้องกันโรค การจัดการสุขภาพของโค
เนื้อ วางแผนการตลาด  หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ข้อมูล
พื้นฐานของเกษตรกรและสภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกร  จะทำให้ทราบข้อมูลและข้อเท็จจริง เพื่อนำมา
ปรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  :  แสดงกรอบแนวคิดของโครงการศึกษา 

ข้อมูลและข้อเท็จจริงด้านโอกาส
ด้านการผลิต การตลาดของการเลี้ยง
โคเนื้อในจังหวัดอ่างทอง นำมาปรับใช้
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เลี ้ยงโคเนื ้อของเกษตรกรในจังหวัด
อ่างทอง  

ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร 
- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพทางครอบครัว 

- ระดับการศึกษา 

- จำนวนสมาชิกครอบครัวที่ช่วยทำฟาร์ม
โคเนื้อ 

- ลักษณะการประกอบอาชีพเล้ียงโคเนื้อ 

สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
- การจัดการโรงเรือนและคอกพัก 

- แปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ 

- ระบบการป้องกันโรค  
- การจัดการสุขภาพของโค 

- การวางแผนการผลิตและการตลาด 
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ขอบเขตของการศึกษา 
1. ด้านเนื้อหา  

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา
จำนวนสมาชิกครอบครัวที่ช่วยทำฟาร์มโคเนื้อและลักษณะการประกอบอาชีพโคเนื้อ 

1.2 สภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกร  ได้แก่  การวางแผนการผลิต การจัดการโรงเรือน และ
คอกพัก แปลงหญ้าและแหล่งอาหารหยาบ ระบบการป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ของโคเนื้อ 

2. ด้านพื้นท่ี   เกษตรกรในพื้นท่ี  7  อำเภอ ของจังหวัดอ่างทอง 
3. ด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในจังหวัดอ่างทอง  จำนวน  372  ราย   
4. ด้านระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 

 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การวางแผนการผลิต/ การตลาด :  มีแผนการเลี ้ยงโคเนื ้อเพื ่อการผลิตทดแทนขุน 

จำหน่าย 
2. การจัดการโรงเรือน และคอกพัก :  มีคอกแข็งแรง มีที ่ ให้อาหารและน้ำ แบ่งเป็น 

คอกพัก คอกโคป่วย 
3. แปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ :  มีแปลงหญ้า แปลงตัดหญ้าสด และแปลงปล่อย

แทะเล็ม 
4. ระบบการป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพของโค :  มีการพ่นยาฆ่าเช้ือ ฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิ 
5. สภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกร :  ประกอบด้วย  

1) การวางแผนการผลิต  
2) การจัดการโรงเรือนและคอกพัก  
3) แปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ  
4) ระบบการป้องกันโรค และการการจัดการ

สุขภาพของโค 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื ่องการศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง  มี

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที ่สำคัญของนักวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องโดยมีสาระสำคัญที่นำเสนอ
ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ คือ แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561- 2565) ภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรปี 2563  จังหวัดอ่างทอง  ศักยภาพและโอกาสโคเนื้อไทยและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

  จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขา 
ไม่มีป่าไม้ ดินเป็นดินเหนียว ปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำนาข้าว ทำไร่ และทำสวน มีแม่น้ำสาย
สำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำ เจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย มีคลองธรรมชาติและคลองที่ได้ทำการขุดขึ้น 
อีกหลายสายเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมถึงเพื่อ
การระบายน้ำ จังหวัดอ่างทองมีพื้นท่ีประมาณ 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 605,232.50 ไร่  ต้ังอยู่
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง  มีประชากร 281,187 คน เป็นชาย 134,830 คน 
เป็นหญิง 146,357 คน และ มีจำนวนครัวเรือน 96,526 ครัวเรือน โดยมีขนาดของครัวเรือนประมาณ 2.91 คน
ต่อครัวเรือน และโครงสร้างของ ครัวเรือนมีลักษณะครัวเรือนเด่ี ยว การใช้ประโยชน์จากที่ดินของจังหวัด
อ่างทอง พบว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่ ร้อยละ75.64 ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และทำไร่นาสวนผสม พื้นท่ีท่ีทำการ
ปลูกข้าว รองลงมาใช้เพื่อการอยู่อาศัยร้อยละ 23.66 และเป็นแหล่งน้ำ ร้อยละ 0.68 การเกษตรด้านปศุสัตว์
เป็นส่วนหนึ่งของภาคเกษตรที่สำคัญรองจากการปลูกพืช มีการเลี้ยงเพื่อการบริโภค เพื่อการใช้งาน และท่ี
สำคัญคือในเชิงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ไก่เนื ้อ เป็ดไข่ นกกระทา สุกร และโคเนื้อ จากการ
วิเคราะห์ BCG Matrix เพื่อวางแผนการขายสินค้าปศุสัตว์วางกลยุทธ์ทางการตลาด สรุปได้ดังนี้   Star : ตลาด
เติบโตสูง และมี Market Share สูงควรขยายตลาดลงทุนเพิ ่ม เช่น ไข่เป ็ด สุกร   Question marks : 
ความสามารถในการแข่งขันต่ำแต่มี Market growth สูง แสดงว่ามีโอกาสดีแต่ Market Share ยังต่ำ เช่น แพะ 
ไข่นกกระทา  Cash cows : ธุรกิจที่ Market growth ต่ำ แต่ Market Share ยังสูงอยู่ เช่น ไก่เนื้อ   Dogs : 
ธุรกิจที่ไม่โตและมีจุดอ่อนเยอะ มี Market Share ต่ำ Market growth ต่ำ เช่น โคเนื้อ ไข่ไก่   ทั้งนี้ในการ
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้พิจารณาถึงความต้องการของประชาชนเพื่อการพัฒนา  ศักยภาพ
หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบกับข้อมูลพื้นฐานแล้วจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา “ด้านศักยภาพเกษตรกรท่ี 
ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ และ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงนกกระทา” เนื่องจากความสามารถในการ
แข่งขันต่ำ แต่มี Market growth สูง และเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการเพิ่มผลผลิตให้ได้มาตรฐาน แปรรูปผลผลิต
การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร (สำนักงานจังหวัดอ่างทอง, 2561)  
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จังหวัดอ่างทองมีเกษตรกรเล้ียงโคเนื้อรวมท้ังส้ิน 1,562 ราย มีจำนวนโคเนื้อรวม 13,748 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 2.18 ของประเทศ จำแนกเป็นโคสายพันธุ์พื้นเมือง 153 ราย 1,042 ตัว โคสายพันธุ์แท้ 21 ราย 130 ตัว 
โคสายพันธุ์ลูกผสม 1,305 ราย 10,963 ตัว และมีเกษตรกรเลี้ยงโคขุน 97 ราย จำนวนโคขุน 1,613 ตัว  
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว์, 2564)  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 มีปริมาณ
การผลิตโคเนื้อ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 4.30  ผลผลิตภาคปศุสัตว์เพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยดัชนีผลผลิต
เฉล่ียปี 2563 อยู่ท่ีระดับ 113.2  เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ท่ีระดับ 110.8  ขณะท่ีดัชนีราคาสินค้า
ปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 134.3  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากปี 2562  ซึ่งอยู่ที่ระดับ 134.1  
ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรสาขาปศุสัตว์อยู่ที่ระดับ 152.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3  จากปี 2562  ซึ่งอยู่ที่ระดับ 
148.6  การผลิตสาขาปศุสัตว์ปี 2563  ขยายตัวร้อยละ 1.7  เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในปีท่ีผ่านมามีการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียงโคเนื้อส่งผลให้เกษตรกรเล้ียงโคเนื้อเพิ่มขึ้น และเป็นผลจากการเพิ่มปริมาณการผลิต
เพื่อรองรับความต้องการบริโภคท้ังภายในประเทศและต่างประเทศท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น  ประกอบกับเกษตรกร
มีการปรับระบบการเลี้ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดสัตว์ เป็นอย่างดี  และ
หน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำทำให้ระบบการผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส่งผลให้
ภาพรวมการผลิตปศุสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง, 2563.) 

ศักยภาพและโอกาสโคเนื้อไทยจากยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป พ.ศ.2561-2565  ได้วิเคราะห์ศักยภาพและ
โอกาสโคเนื้อไทย  ดังนี้ 

1. จุดแข็ง (Strength) 
- วิถีชีวิตเกษตรกรสอดคลองกับระบบการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ ่งฐานเกษตรกรผู เลี ้ยงโคเนื้อมี

จํานวนมากเกือบ 8 แสนกวาครัวเรือน และสวนใหญมากกวารอยละ 90 เปนเกษตรกรรายยอย ท่ีใชแรงงานใน
ครัวเรือนเล้ียงโคเนื้อ ทําใหตนทุนการผลิตต่ำ 

- แหลงวัตถุดิบอาหารสัตวในประเทศมีปริมาณมาก รวมทั้งผลพลอยไดจากการเกษตร และ
เศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก มันสําปะหลัง รํา ปลายขาว ฟางขาว ตนและเปลือกขาวโพด
เปลือกสับปะรด ตนถั่วตาง ๆ หลังการเก็บเกี่ยว และเศษเหลือจากโรงงานผลไม ซึ่งมีราคาถูก 

- ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนดานพันธุสัตว อาหารสัตว การปองกันและกําจัดโรคระบาดสัตว
การแปรรูปผลิตภัณฑสัตวกระจายอยูท่ัวประเทศ รวมถึงมีสถาบันการศึกษาท่ีสนับสนุนทางวิชาการอยางรอบด้าน 

- ความตองการบริโภคเนื้อโคในประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

- มีเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม ทั้งการพัฒนาปรับปรุงพันธุ  (ผสมเทียม 
การยายฝากตัวออน) เพื่อการผลิตโคเนื้อที่สอดคลองกับศักยภาพของเกษตรกร และตรงกับความตองการ
ของตลาด มีเทคโนโลยีดานการจัดการขุนโค มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานอาหารสัตวในการผลิตโคเนื้อ ท่ีอยู
ในระดับแนวหนาของอาเซียน 
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2. จุดออน (Weakness) 
- โรงงานฆาสัตวมาตรฐานสากลมียังไมเพียงพอ การตัดแตงและการแปรรูปผลิตภัณฑยังมีนอย 

ผูประกอบการขาดความรูในดานการจัดการหลังการฆา เชน การเก็บรักษา การตัดแตงแยกช้ินสวนตามการ
ใชประโยชน การบมเนื้อ การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑยังมีนอย สวนใหญยังทําลูกช้ิน หรือนิยมบริโภคในรูปเนื้อสด 

- ปญหาโรคระบาดสัตว (โรคปากและเทาเปอย) ยังมีอยู และมีการลักลอบใชสารเรงเนื้อแดง
ผสมในอาหาร เปนขอจํากัดการสงโคมีชีวิตและเนื้อโคไปขายตางประเทศ (ตลาดโคเนื้อเปนตลาดเสรีหาก
อุตสาหกรรมโคเนื้อมีมาตรการท่ีชัดเจนจะสามารถสรางเขตปลอดโรคได) 

- การเลี ้ยงโคเน ื ้อตองลงทุนสูงในระยะเริ ่มตน ใชระยะเวลาการเลี ้ยงนาน และให
ผลตอบแทนคอนขางต่ำ 

- ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน และเงินกูดอกเบ้ียต่ำยังมีนอย 
- เกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย อายุมาก การศึกษาไมมาก การยอมรับ

ความรูหรือเทคโนโลยีการพัฒนาอาชีพการเล้ียงโคเนื้อไมรวดเร็วนัก ประสิทธิภาพการผลิตจึงยังไมเต็มความสามารถ 
ทําใหปริมาณการผลิตคอนขางต่ำ และการควบคุมคุณภาพยังไมดีเทาท่ีควร 

- การสรางเครือขายเพื่อใหเกิดเช่ือมโยงระหวางการผลิต และการตลาดมีคอนขางนอย 
- การประชาสัมพันธสรางคานิยมในการบริโภคเนื้อโคท่ีผลิตในประเทศยังมีนอย 
- เทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงขอมูลพื้นฐานโค เชน ขอมูลดาน

การตลาด ดานราคา ขอมูลเรื่องโรค ขอมูลดานโรงฆา รวมถึงการเช่ือมโยงขอมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของยังไมสมบูรณ
ชัดเจน จึงไมสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. โอกาส (Opportunity) 
- โคมีชีวิต เนื้อโค และผลิตภัณฑเปนท่ีตองการของตลาดเอเชีย ช่ือเสียงดานอาหารไทยเป็น

ท่ีรูจักของนักทองเท่ียวทั่วโลก ทําใหมีโอกาสพัฒนาเนื้อโคเพื่อการสงออกประเภทพรอมบริโภค สามารถสร้าง
เอกลักษณอาหารไทยโดยใชเนื้อโคไทย (Thai premium beef brand) และความตองการบริโภคเนื้อคุณภาพดี
เพิ่มขึ้นทั้งจากผูบริโภคภายในประเทศและ นักทองเท่ียว 

- ความตองการโคเนื้อ และเนื้อโคเพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และนักทองเท่ียว
เพิ่มขึ้น ประกอบกับท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของไทยสามารถเปนศูนยกลางการคาโคเนื้อของเอเชีย  อีกท้ังประเทศไทย
ไมมีขอขัดแยงทางการเมืองกับกลุมประเทศมุสลิม ทําใหมีโอกาสสงออกเนื้อโคไดท่ัวโลก รวมถึงผลจากการ
ทําขอตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ทําใหประเทศไทยมีโอกาสสงโคเนื้อไปจําหนายประเทศเพื่อนบาน
และประเทศในเขต ASAEN เพิ่มมากขึ้น 

- ตลาดฮาลาลขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประเทศไทยจึงมีโอกาสในการสงออกเนื้อโค
ไปยังประเทศในกลุมมุสลิมคอนขางสูง และโอกาสในการพัฒนาโรงฆา เพื่อรองรับโคเนื้อเขาเชือด 

- โอกาสการรวมลงทุนในประเทศคูค้า โดยใชฐานการผลิตในประเทศ หรือลงทุนในตางประเทศ
แตใชทรัพยากรของประเทศไทยเปนหลัก ในลักษณะของความรวมมือซึ่งกันและกัน เนื่องจากประเทศเพื่อนบา้น
ต้องการเทคโนโลยีการผลิตของประเทศไทย 
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4. อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 
- การลักลอบนําเขาเนื้อโคเถื่อน และหนังโคเถื่อนยังมีอยู แมจะมีมาตรการควบคุมแตการ

ปราบปรามยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ 
- การนําเขาเนื้อโค เครื่องในโค และผลิตภัณฑราคาถูกจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 
- การเปดการคาเสรี (FTA และ NAFTA) ทําใหประเทศไมสามารถกําหนดภาษีศุลกากร

เพื่อปองกันการนําเขาเนื้อโคจากตางประเทศ โดยเฉพาะออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย มีตนทุนการผลิต
ต่ำกวารวมถึงมาตรการกีดกันทางการคา กระบวนการนําเขาที่มีตนทุนสูง ระเบียบปฏิบัติของประเทศคูคา  
คู่แข่ง (จีนพมา) (เชน buffer zone ของจีนในการควบคุมโรคโคเนื้อ) 

- การปรับเปล่ียนนโยบายของประเทศคูค้า เชน ในอดีตจีนนําเขาโคมีชีวิตแตปจจุบันนําเข้า
เนื้อโค และมีมาตรการตรวจสอบท่ีเขมงวด 

- การนําเขาโคขุน และเนื้อโคจากประเทศท่ียังไมปลอดโรค (โรคติดตอจากโคเนื้อ และ เนื้อโค
ท่ีผิดกฎหมายจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน และประเทศอินเดีย) 
    กรมปศุสัตว์ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป พ.ศ.2561-2565   วิสัยทัศน“เป็นผู้นํา
การผลิตโคเนื้อที่เพียงพอตอการ บริโภค และสงออกในภูมิภาค” ได้กำหนดพันธกิจการดำเนินงานไว้ 8 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) สร้างและพัฒนาระบบฐานขอมมูลด้านโคเนื้อท่ีเป็นปัจจุบัน มีความถูกตองแมน่ยํา สามารถใช 
ประโยชนได้จริง 2) เสริมสร้างความสามารถในการเขาถึงแหล่งเนื้อโคที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและ 
เพียงพอ จากระบบการจำหน่ายท่ีได้มาตรฐาน 3) สงเสริมด้านการพัฒนาการตลาดในประเทศและการสงออก
โคเนื้อ เนื้อโค ผลิตภัณฑเนื้อโคและหนังโคจากโคไปตลาดภูมิภาคและตลาดโลก 4) สร้างความเขมแข็งและ
ความสามารถของระบบการผลิตพันธุโคตนนำ้ด้านพันธุกรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสมรรถนะการผลิต ให
มีปริมาณเพียงตอการสนับสนุนผลิตโคเนื้ออุตสาหกรรมในทุกระดับ 5) สร้างความเขมแข็ง และการยกระดับ
การผลิตของเกษตรกรรายย่อย เอกชน ใหสามารถเลี้ยง โคเนื้อเชิงอุตสาหกรรมตอบสนองตอการบริโภค 
สามารถสร้างรายได้เพิ่มและสงผลตอการลดความยากจนของ เกษตรกรผูเลี ้ยงโคเนื้อ 2.6 รับรองระบบ
โครงสร้างพื้นฐานในกระบวนการแปรรูปโคเนื้อและเนื้อโคที่ได้มาตรฐานและ เพียงพอ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการในกระบวนการฆาชําแหละ ตัดแต่งซาก แปรรูปผลิตภัณฑเนื้อโค เครื่องใน การแปรรูปหนังและ
ผลิตภัณฑหนังในระดับอุตสาหกรรม การสงออกในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก 2.7 สร้างความเขมแข็งขององค
กรภาครัฐ เกษตรกร เอกชน ในการรวมกลุมเป็นเครือข่าย สมาคมท่ีเป็นทางการ ใหสามารถมีการบริหารจัดการ
เพื่อขับเคลื่อนองคกรใหมีความก้าวหน้าและพัฒนา ระบบการผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม 2.8 สร้างความเข
มแข็งในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม และมีระบบ  การติดตาม การ
ประเมินผลการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อท้ังระบบ (กองแผนงาน กรมปศุ
สัตว์, 2561)  
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
เทียนทิพย์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาการสำรวจสภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัด

ปัตตานี พบว่า เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-60 ปี นับถือศาสนาอิสลาม มี
ระดับการศึกษาอยู่ในช่วงประถมศึกษา และมีประสบการณ์การเล้ียงโคเนื้อเป็นระยะเวลา 5-10 ปี มีค่าใช้จ่าย
ท่ีใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อระหว่าง 501-1,000 บาทต่อตัวต่อปี และมีรายได้จากการขายโคเนื้ออยู่ในช่วงระหว่าง 
5,001-10,000 บาทต่อตัวต่อปี พันธุ์โคเนื้อท่ีเล้ียงส่วนใหญ่คือ พันธุ์พื้นเมือง จำนวนท่ีเล้ียงน้อยกว่า 3 ตัวต่อ
ครัวเรือน โดยเกษตรกรขายโคเนื้อแก่พ่อค้าท่ีมารับซื้อถึงบ้านและเป็นบุคคลท่ัวไป รูปแบบการเล้ียงเป็นแบบ
ผูกล่าม มีพื้นท่ีถือครองในการเล้ียงโคเนื้อเฉล่ียไม่เกิน 5 ไร่ อาหารท่ีใช้เล้ียงโค ใช้หญ้าท่ีขึ้นตามธรรมชาติเพียง
อย่างเดียว และไม่มีการปลูกพืชอาหารสัตว์ มีวิธีการใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้า 3 วิธี คือ ตัดให้กินสด ตัดและ
เสริมอาหารข้น และปล่อยแปลง มีการนำผลพลอยได้ทางการเกษตรมาใช้เป็นอาหาร รวมถึงใช้พืชท่ีมีสรรพคุณ
ทางยามาใช้รักษาโรค ได้แก่ ข่อย ขม้ิน และสาบเสือ 

พยุงศักดิ์ และคณะ (2559) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงแม่พันธุ์โคเนื้อและความพึงพอใจของ
เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พบว่า 
เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี เล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม มีรายได้เฉล่ีย 
46,234±33,074.64 บาท/ปี  มีประสบการณการเล้ียงเฉล่ีย 14 ปี ส่วนใหญ่ได้รับความรู้การเล้ียงโคเนื้อท่ี
สืบทอดต่อจากครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน พันธุ์โคเนื้อท่ีเกษตรกรใช้เล้ียงได้มาจากเครือญาติและซื้อ
จากตลาดโค-กระบือในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยโคที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นโคพื้นเมือง และโคลูกผสมพื้นเมืองบราหม์ัน 
เกษตรกรนิยมเลี้ยงโคแบบปล่อยหากินตามทุ่งหญ้าที่ขึ้นเองตามพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ไร่นาหลังจาก
เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยต้อนโคออกจากคอกตอนเช้าและนำกลับคอกตอนเย็น เมื่อถึงฤดูเพาะปลูกข้าวหรือ
ฤดูแล้งของทุกปีมักขาดแหล่งอาหารและแหล่งน้ำสำหรับการเล้ียงโค เกษตรกรร้อยละ 77.22 ผสมพันธุ์ด้วยวิธี
ธรรมชาติ ท่ีเหลือส่วนน้อยทำการผสมเทียมด้วยน้ำเช้ือคุณภาพดี ส่วนการจำหน่ายโคเนื้อของเกษตรกรส่วนใหญ่
มักจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง 

ภูษณิศา และนิสาชล (2559) ได้ศึกษา การประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อของ
เกษตรกรจังหวัดนครปฐม พบว่าแนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกร คือหน่วยงานของรัฐและท่ีเกี่ยวข้อง 
ควรจัดโครงการฝึกอบรมและจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นคู่มือสำหรับเกษตรกร โดยเฉพาะในด้านที่เกษตรกร
ยังขาดความรู้ ท้ังด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

ธานี  (2562) ได้ศึกษาการเลี้ยงและการจัดการฝูงแม่โคเนื้อของเกษตรกร  พบว่า  พื้นที่ปศุ
สัตว์เขต 1 มีปริมาณโคเพศเมียท่ีเป็นโคลูกผสม คิดเป็นร้อยละ 75.34 ของจำนวนโคเพศเมียท้ังหมดในพื้นท่ีปศุ
สัตว์เขต 1 แบ่งเป็น เล้ียงโคเนื้อเพศเมียระยะแรกเกิด-โคสาว ร้อยละ 49.02 และแม่โคต้ังท้องแรกขึ้นไปร้อยละ 
50.98 เล้ียงมากในจังหวัดลพบุรี ชัยนาทและสระบุรี ตามลำดับ  แนวทางรักษาแม่โคพื้นฐานและเพิ่มจำนวนแม่
โคเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ โดยใช้เครื่องมือและทรัพยากรพื้นฐานในการพัฒนา ได้แก่ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  การจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรและเครือข่าย การรักษาแม่พันธุ์ตามศูนย์/สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผสมเทียม การปรับปรุงระบบการเล้ียง อาหารและพืชอาหารสัตว์การปรับปรุงระบบการเล้ียง   อาหารและ
พืชอาหารสัตว์รวมทั้งการสร้างแบรนด์ตอบสนองตลาดระดับต่าง ๆ 
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ธเนศ และคณะ (2556) ได้ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอ
แปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีการใช้แรงงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนใน
การเล้ียงโคเฉล่ีย 1.58 คน โดยร้อยละ 66 จะเล้ียงโคด้วยตนเอง มีพื้นท่ีใช้เล้ียงโคเฉล่ีย 4.56 ไร่ ส่วนใหญ่ไม่มี
พื้นท่ีปลูกหญ้า ส่วนผู้ท่ีปลูกหญ้ามีพื้นท่ีปลูกต้ังแต่ 70-1 ไร่ มีการเช่าท่ีดินเพื่อใช้เล้ียงโคเฉล่ีย 1.31 ไร่ จำนวน
โคท่ีเล้ียง 64-3 ตัวต่อราย เกษตรกรส่วนใหญ่เล้ียงโคพันธุ์ลูกผสมบราห์มันมากท่ีสุด รองลงมาคือพันธุ์พื้นเมือง 
มีวัตถุประสงค์เล้ียงเพื่อการจำหน่ายมากท่ีสุด รองลงมาคือเพื่อการใช้มูลโคเป็นปุ๋ย เล้ียงเพื่อการออม และเล้ียง
เพราะเป็นมรดกตกทอด ตามลำดับ เกษตรกรมีประสบการณ์เล้ียงโค 5-10 ปี เฉล่ีย 8.5 ปี แหล่งอาหารหยาบ
ในฤดูร้อนส่วนใหญ่มาจากพื้นท่ีของตนเอง รองลงมาคือ ท่ีสาธารณะประโยชน์ ส่วนในฤดูแล้ง ได้จากท่ีพื้นของ
ตนเองเช่นกัน รองลงมาคือจากที่สาธารณะประโยชน์ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการผสมเทียม ไม่มีปัญหาด้าน
สุขภาพโค และมีเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ให้การรักษาหากโคเจ็บป่วย 

ประดิษฐ์ และ สุชาติ (2561) ได้ศึกษาความต้องการรับการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อของ
เกษตรกรรายย่อยในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 1 พบว่า ปัญหาการเล้ียงโคของเกษตรกร พบปัญหาในระดับมาก 3 ปัญหา 
คือ ขาดพ่อโคพันธุ์ดีขาดพื้นท่ีเล้ียงสัตว์สาธารณะ และขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์สําหรับความต้องการ
รับการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรที่พบในด้านต่างๆ ได้แก่ พันธุ์โคเนื้อ การสร้างคอกโรงเรือน 
การจัดการฟาร์ม วิธีการจัดการและเล้ียงดูโคเนื้อระยะต่างๆ การผสมเทียม การให้อาหารโคเนื้อ การป้องกัน
และรักษาโรค กองทุนยาสัตว์ประจํากลุ่ม การจัดต้ังกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ การจัดทํามาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 
การจําหน่ายโคท่ีตลาดนัดโค-กระบือ และโรงฆ่าสัตว์ที่มีการฆ่าสัตว์โดยวิธีมาตรฐานสากล อยู่ในระดับปานกลาง 

 บัวทอง และวรทัศน์ (2556)  รายงานศึกษาการยอมรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ของ
เกษตรกรในอำเภอหนองแฮด จังหวัดเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พบว่าพันธุ์โคเนื้อ
ที่นิยมเลี้ยง คือ ลูกผสมอเมริกันบราห์มัน 50 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรมีการเลี้ยงโคเฉลี่ยจำนวน 9 ตัว      
มีประสบการณ์ในการเล้ียงโคเนื้อเฉล่ีย 20 ปี ประเด็นปัญหาท่ีสำคัญ คือ พันธุ์โคท่ีดี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
และความยุ่งยากในการจัดการทุ่งหญ้าสำหรับเล้ียงโค (อาหารธรรมชาติ) ข้อเสนอแนะจากเกษตรกร คือ ควรให้
ความสำคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรมแก่เกษตรกร ได้แก่ ด้านการถนอมอาหารสัตว์ด้วยการหมัก (หญ้าสดหรือ
หญ้าแห้ง) การทำอาหารเสริมและแร่ธาตุ การให้บริการผสมพันธุ์เทียมสัตว์ และวิธีการป้องกันการดูแลรักษา
สุขภาพสัตว์ โดยการอบรมให้มีอาสาพัฒนาปศุสัตว์ภายในหมู่บ้าน 

พิสมัย และ นิรุจน์ (2562) ได้ศึกษา การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้เล้ียงโคเนื้อ
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ภายหลังเกษตรกรเข้า้ร่วมโครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเล้ียงโคเนื้อ พบว่า 
มีการพัฒนาท้ังในด้านพันธุ์โคเนื้อ อาหารโคเนื้อการจดัการสุขภาพโคเนื้อและการพัฒนาเครือข่ายผู้เล้ียงโคเนื้อ
ให้เขม้แข็ง ในระดับปานกลาง  

มงคล (2557) รายงานว่าทายาททางธุรกิจการเล้ียงโคเนื้อมีน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการเห็น
ว่าอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชืพที่ลำบาก ใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิต ,ต้องอาศัยการลงทุน ทั้งเวลา และ
เงินทุนสูง,ราคาผันผวน ราคาตกต่ำยาวนาน อีกท้ังเห็นว่ายังมีอาชืพอื่นให้เลือกท่ีมั่นคงกว่า นอกจากนี้แนวคิด
ของคนรุ่นใหม่นิยมคิดเร็ว ทำเร็ว รายได้ดี มีความมั่นคง 
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ณัฐพันธุ  (2561) ได้ศึกษาการศึกษาโซอุปทานเพื ่อพัฒนาการผลิตและจําหนายโคเนื้อ

คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของจังหวัดแพร ป 2558  พบว่า  การผลิตโคเนื้อในพื้นที่ยังอยูใน
ระดับต่ำกวามาตรฐาน เนื่องจากเกษตรกรผูเลี ้ยงขาดความรูความเขาใจในเรื ่องของระบบการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพสูง และเกษตรผูลี้ยงโคยังขาดแคลนเงินทุนและการรวมกลุมระหวางผูผลิต ผูขาย และผูที่มีสวน
เกี่ยวข้องตางๆ  ดังนั้นกลยุทธที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการผลิตและการตลาดโคเนื้อ คือ การพัฒนา
ความรู ความเขาใจเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมระหวางเกษตรกร ผูซื้อ และ 
ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการผลิต 
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย 

 
ในการศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง  ประกอบด้วย 

แบบแผนการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ตามรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แผนการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็นขั้นตอน

ดังนี้    
1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) หนังสือรายงายการวิจัยและ บทความต่างๆ 

รายงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ 
 2) ศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากการใช้แบบ

สัมภาษณ์ สถานภาพการเล้ียงโคเนื้อจากเกษตรกร  
3) พื้นท่ีศึกษา ได้แก่ พื้นท่ี 7 อำเภอ ของจังหวัดอ่างทอง 

3.2 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้จะศึกษาในเกษตรกรเกษตรผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อในจังหวัดอ่างทอง มี

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินศึกษาวิจัยดังนี้ 
1) ประชากรใช้ศึกษาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1,562 ราย 

(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว์, 2564) 
 2) กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 372 ราย  ได้จากการคำนวณสูตร 

Yamane (Yamane, 1973) ท่ีมีความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5  ดังนี้ 

    n =   

  N = จำนวนครัวเรือนผู้เล้ียงโคเนื้อทั้งหมดในจังหวัดอ่างทอง คือ 1,562 ครัวเรือน 
  e = ความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 (หรือ 0.05) 
 แทนค่าในสูตร  จะได้  

    n =   
1,562

1+1,562(0.05)2
=  318.45 ตัวอย่าง (ราย) 

เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของผลการศึกษา  จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 372 ตัวอย่าง  จากเกษตรกรผู้เล้ียง
โคเนื้อในจังหวัดอ่างทอง  ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 
 
 
 

2)(1 eN

N

+
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ตารางท่ี 1  แสดงจำนวนประชากรตัวอย่าง 

อำเภอ 
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

(ครัวเรือน) 

จำนวนประชากรตัวอย่าง 

(ครัวเรือน) 

เมืองอ่างทอง 131 31 

ไชโย 121 28 

ป่าโมก 99 23 

โพธิ์ทอง 175 42 

วิเศษชัยชาญ 233 56 

แสวงหา 261 62 

สามโก้ 542 130 

รวม 1,562 372 
 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( interview schedule) 

ม ีล ักษณะคำถามปลายปิด (closed – ended question) และปลายเปิด (open – ended question) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร  
ส่วนท่ี 2 ลักษณะฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกร 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลสอบถามเพื่อจำแนกสภาพการเล้ียงโคเนื้อ  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง 

เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคเนื้อในจังหวัดอ่างทอง โดยจัดประชุม วางแผนชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูลให้กับ
เจ้าหน้าท่ีระดับอำเภอในพื้นท่ีทุกอำเภอ ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 30 – 45 วัน จากนั้นรวบรวมข้อมูลท้ังหมดให้
ครบถ้วน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จาการค้นคว้า ตำรา วารสาร ข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการ เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ และเว็บไซต์ 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป 

นำเสนออธิบายเชิงบรรยายหรือสรุปในรูปของร้อยละ (percentage) โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร โดยแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ นำเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกร โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และนำเสนอใน
รูปตารางประกอบความเรียง 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลจำแนกสภาพการเล้ียงโคเนื้อ โดยการแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ และนำเสนอ
ในรูปตารางประกอบความเรียง 
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณ์ผล 

 
การศึกษาเรื ่องการศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือการวิจัย นำมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ตามลำดับ ดังต่อไปนี้  

 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร  
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ จำแนกตาม เพศ 

สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกครอบครัวที่ช่วยทำฟาร์มโคเนื้อ และลักษณะการประกอบ
อาชีพโคเนื้อผลปรากฏตามตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรผู้โคเนื้อจังหวัดอ่างทอง (n = 372) 
ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ   
- ชาย 291 78.23 
- หญิง 81 21.77 

2. อายุ   
- 20-29 ปี 5 1.34 
- 30-39 ปี 30 8.06 
- 40-49 ปี 54 14.52 
- 50-59 ปี 177 47.58 
- อายุ 60 ปีข้ึนไป 106 28.49 

(เฉล่ีย 54 ปี  มีอายุต่ำสุด 23 ปี อายุสูงสุด 84 ปี) 
3. สถานภาพครอบครัว   

- โสด 84 22.58 
- แต่งงาน 280 75.27 
- หย่าร้าง 0 0.00 
- หม้าย 8 2.15 

4. ระดับการศึกษาท่ีได้รับสูงสุด   
- ประถมศึกษา 186 50.00 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 125 33.60 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 40 10.75 
- อนุปริญญา/ปวส. 14 3.76 
- ปริญญาตร ี 7 1.88 
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- สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุ) ........................ 0 0.00 
   

ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรผู้โคเนื้อจังหวัดอ่างทอง  (ต่อ) (n = 372) 
ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร จำนวน ร้อยละ 

5. จำนวนสมาชิกครอบครัวที่ช่วยทำฟาร์มโคเนื้อ   
- 1-5 คน 308 82.80 
- 6-10 คน 63 16.94 
- มากกว่า 10 คน 1 0.27 

6. ลักษณะการประกอบอาชีพโคเนื้อ   
- เล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักอย่างเดียว 128 34.41 
- เล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพเสริม 189 50.81 
- เล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม 55 14.78 

 

จากผลการศึกษานี้ พบว่า ผู้เล้ียงโคเนื้อร้อยละ 78.23  เป็นเพศชาย มีอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 
47.58  ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 33.60 โดยไม่พบว่ามีผู้จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี  สอดคล้องกับ 
เทียนทิพย์ และคณะ (2557) ศึกษาการสำรวจสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี พบว่า
เกษตรกรท่ีเล้ียงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-60 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงประถมศึกษา 
และสอดคล้องกับ พยุงศักดิ์ และคณะ (2559) ศึกษาสภาพการเลี้ยงแม่พันธุ์โคเนื้อและความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี  

สถานภาพครอบครัวส่วนใหญ่มีสถานภาพครอบครัวแต่งงานร้อยละ 75.27 จำนวนสมาชิก
ครอบครัวที่ช่วยทำฟาร์มโคเนื้อส่วนใหญ่มีจำนวน 1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 82.80  

สำหรับลักษณะการประกอบอาชีพโคเนื้อ พบว่าส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักและมี
อาชีพเสริม ร้อยละ 50.81 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักร่วมกับการทำนา ทำไร่ หรือรับจ้าง
ท่ัวไป สำหรับการทำนาเป็นการทำนาปรัง ซึ่งจะไม่มีการพักนาในช่วงฤดูแล้ง จึงไม่สามารถปล่อยโคเข้าเล็มเศษ
ต้นข้าวและต้นหญ้าในนาได้ โคเนื้อท่ีเล้ียงส่วนใหญ่เป็นมรดกรับต่อจากรุ่นพ่อแม่ แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีชลประทานมี
การขยายเพิ่มขึ้น มีแหล่งน้ำคูคลองส่งน้ำทั่วถึง ทำให้สามารถทำนาได้ทั้งปี เกษตรกรบางรายจึงลดหรือเลิกการ
เล้ียงโคเนื้อลง เนื่องจากไม่มีพื้นท่ีให้โคกินหญ้า และคนรุ่นใหม่สนใจเข้าทำงานประจำในโรงงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรบางรายมีหนี้สินทำให้ต้องขายโคท่ีเล้ียงเพื่อชดใช้หนี้ และไม่สามารถซื้อกลับมาเล้ียงใหม่ได้ เนื่องจากโคมี
ราคาสูงขึ้น อีกประการหนึ่งคือโคเนื้อเป็นสัตว์ท่ีให้ผลตอบแทนช้าใช้เวลาเล้ียงไม่น้อยกว่า 2-3 ปี จึงเริ่มให้ผลผลิต 
และหากเลี้ยงจำนวนน้อยเกินไปจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สอดคล้องกับมงคล (2557) รายงานว่า
ทายาททางธุรกิจการเล้ียงโคเนื้อมีน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าอาชีพการเล้ียงโคเนื้อเป็นอาชืพท่ีลำบาก ใช้
เวลานานกว่าจะได้ผลผลิต ต้องอาศัยการลงทุน ทั้งเวลา และเงินทุนสูง ราคาผันผวน ราคาตกต่ำยาวนาน อีกท้ัง
เห็นว่ายังมีอาชืพอื่นให้เลือกท่ีมั่นคงกว่า นอกจากนี้แนวคิดของคนรุ่นใหม่นิยมคิดเร็ว ทำเร็ว รายได้ดี มีความมั่นคง 
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ส่วนที่ 2 ลักษณะฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกร 

วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ โดยการแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละจำแนกตาม 
การขึ้นทะเบียนผู้เล้ียงสัตว์  การตรวจมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ สายพันธุ์โคเนื้อท่ีเล้ียง การถือครองท่ีดินฟาร์มโคเนื้อ 
การจัดทำพันธุ์ประวัติโคเนื้อทุกตัว รูปแบบการเล้ียงโคเนื้อของฟาร์ม ลักษณะการแบ่งพื้นท่ีโรงเรือนโคเนื้อ
ในฟาร์ม และรายได้จากฟาร์มโคเนื้อต่อปี ผลปรากฏตามตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ลักษณะฟาร์มโคเนื้อเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง  (n = 372) 

ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ จำนวน ร้อยละ 
1. การขึ้นทะเบียนผู้เล้ียงสัตว์     

- ขึ้นทะเบียน 369 99.19 
- ไม่ข้ึนทะเบียน  3 0.81 

2. การตรวจมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ 
  

- ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 0 0.00 
- ยังไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 372 100.00 
- อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 0 0.00 

3. จำนวนโคเนื้อ 
  

- 1-5 ตัว 154 41.40 
- 6-10 ตัว 126 33.87 
- 11-15 ตัว 38 10.22 
- 16-20 ตัว 30 8.06 
- 21-25 ตัว 10 2.69 
- 26-30 ตัว 9 2.42 
- 31  ตัวขึ้นไป 5 1.34 

จำนวนโคเนื้อเฉล่ีย 9 ตัว มีโคต่ำสุด 1ตัว โคสูงสุด 35 ตัว 
  

4. สายพันธุ์โคเนื้อส่วนใหญ่ในฟาร์ม 
  

- พื้นเมือง 28 7.53 
- บราห์มัน 35 9.41 
- ลูกผสมบราห์มัน 304 81.72 
- ลูกผสมชาร์โรเลส์ 5 1.34 
- กำแพงแสน 0 0.00 
- อื่นๆ (ฮินดูบราซิล) 0 0.00 
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ตารางที่ 3 ลักษณะฟาร์มโคเนื้อเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง  (ต่อ)  (n = 372) 

ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ จำนวน ร้อยละ 
5. การถือครองท่ีดินฟาร์มโคเนื้อ 

  

- ท่ีดินของตนเอง 367 98.66 
- เช่าท่ีดินทำฟาร์ม 2 0.54 
- อื่นๆ (ท่ีสาธารณะ) 3 0.81 

6. มีการจัดทำพันธุ์ประวัติโคเนื้อ 
  

- มี 76 20.43 
- ไม่มี 296 79.57 

7. รูปแบบการเล้ียงโคเนื้อของฟาร์ม 
  

- ขังคอกตลอดเวลา 117 31.45 
- ปล่อยแปลงหญ้าของฟาร์มตลอดเวลา 30 8.06 
- ปล่อยแปลงหญ้าท่ีสาธารณะและกลับคอก 199 53.49 
- ปล่อยแปลงหญ้าของฟาร์มและขังคอก 26 6.99 

8. การแบ่งพื้นท่ีโรงเรือนโคเนื้อในฟาร์ม 
  

- แยกคอกอนุบาล อุ้มท้อง คลอดชัดเจน 11 2.96 
- เล้ียงในพื้นท่ีเดียวกันเป็นคอกขนาดใหญ่ 267 71.77 
- เล้ียงในบริเวณบ้านท่ีมีการกั้นเป็นคอก 93 25.00 
- อื่นๆ (ระบุ).................. 1 0.27 

9. ลักษณะโรงเรือนโคเนื้อ 
  

- ปล่อยธรรมชาติ 16 4.30 
- กั้นคอกด้วยไม้และหรือลวด 157 42.20 
- โรงเรือน พืน้ และเสาคอนกรีต 199 53.49 

10. รายได้จากฟาร์มโคเนื้อต่อปี 
  

- ต่ำกว่า 60,000 บาท 163 43.82 
- 60,001-100,000 บาท 158 42.47 
- 100,001-300,000 บาท 47 12.63 
- 300,001-500,000 บาท 4 1.08 
- 500,001-900,000 บาท 0 0.00 
- มากกว่า 1,000,000 0 0.00 
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ตารางที่ 3 ลักษณะฟาร์มโคเนื้อเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง  (ต่อ)  (n = 372) 
ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ จำนวน ร้อยละ 
11. การให้อาหารโคเนื้อ 

  

- หญ้าสดจากทุ่งหญ้าสาธารณะ 77 20.70 
- หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์ม 4 1.08 
- ฟางอัดฟ่อน 1 0.27 
- อาหารข้น 1 0.27 
- หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์ม และฟางอัดฟ่อน 157 42.20 
- หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์ม และอาหารข้น 1 0.27 
- ฟางอัดฟ่อนและอาหารข้น 0 0.00 
- หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์ม ฟางอัดฟ่อน และอาหารข้น 46 12.37 
- หญ้าสดจากทุ่งหญ้าสาธารณะ ฟางอัดฟ่อน และอาหารข้น 85 22.85 

 

จากผลการศึกษานี้ พบว่า การขึ้นทะเบียนผู้เล้ียงสัตว์ของเกษตรกรส่วนใหญ่ขึ้นทะเบียนแล้ว  
มีเพียงร้อยละ 0.81 เท่านั้นท่ียังไม่ข้ึนทะเบียน  การตรวจมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ยังไม่มีเกษตรกรรายใดท่ีผ่านการ
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลย จำนวนโคเนื้อท่ีเกษตรกรเล้ียง 1–5 ตัว/ราย  คิดเป็นร้อยละ 41.40  เล้ียงจำนวน 
6–10 ตัว/ราย คิดเป็นร้อยละ 33.87 (เฉล่ีย 9 ตัว/ราย)  ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนสมาชิกครอบครัวท่ีช่วยทำฟาร์ม
โคเนื้อ โคเนื้อที่เล้ียงส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน ร้อยละ 81.72  สอดคล้องกับ บัวทอง และวรทัศน์ 
(2556) ศึกษาการยอมรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอหนองแฮด จังหวัดเชียงขวาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า พันธุ์โคเนื้อท่ีนิยมเล้ียงคือ ลูกผสมอเมริกันบราห์มัน 50 เปอร์เซ็นต์ 
เกษตรกรมีการเล้ียงโคเฉล่ียจำนวน 9 ตัว เช่นเดียวกับ ธเนศ และคณะ (2556) รายงานว่าเกษตรกรในอำเภอ
แปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกรส่วน
ใหญ่เล้ียงโคพันธุ์ลูกผสมบราห์มันมากท่ีสุด รองลงมาคือพันธุ์พื้นเมือง มีวัตถุประสงค์เล้ียงเพื่อการจำหน่ายมาก
ที่สุด รองลงมาคือเพื่อการใช้มูลโคเป็นปุ๋ย เลี้ยงเพื่อการออม และเลี้ยงเพราะเป็นมรดกตกทอด ตามลำดับ 
แหล่งอาหารหยาบในฤดูร้อนส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ของตนเอง รองลงมาคือ ที่สาธารณะประโยชน์ ส่วนในฤดแูล้ง 
ได้จากท่ีพื้นของตนเองเช่นกัน รองลงมาคือจากท่ีสาธารณะประโยชน์ 
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เกษตรกรส่วนใหญ่มีท่ีดินของตนเอง  คิดเป็นร้อยละ 98.66  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำ
พันธุ์ประวัติโคเนื้อในฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 79.57  รูปแบบการเล้ียงโคเนื้อของฟาร์ม ส่วนใหญ่ปล่อยแปลงหญ้า
ที่สาธารณะและกลับคอก  คิดเป็นร้อยละ 53.49  รองลงมาเป็นแบบขังคอกตลอดเวลา ร้อยละ 31.45  การแบ่ง
พื้นที่โรงเรือนส่วนใหญ่เลี้ยงในพื้นที่เดียวกันเป็นคอกขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 71.77 ลักษณะโรงเรือนโคเนื้อ 
ส่วนใหญ่โรงเรือน พื้น และเสาเป็นคอนกรีต คิดเป็นร้อยละ 53.49  รองลงมาเป็นการกั้นคอกด้วยไม้และ
หรือลวด  คิดเป็นร้อยละ 42.20  รายได้จากฟาร์มโคเนื้อต่อปีอยู่ในระดับ ต่ำกว่า 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
43.82  และ 60,001-100,000 บาท/ปี  คิดเป็นร้อยละ  42.47 การให้อาหารโคเนื้อ พบว่า ใช้หญ้าสดจาก
แปลงหญ้าของฟาร์มและฟางอัดฟ่อน คิดเป็นร้อยละ 42.20  เล้ียงด้วยหญ้าสดจากทุ่งหญ้าสาธารณะ ฟางอัดฟ่อน 
และอาหารข้น ร้อยละ 22.85 และหญ้าสดจากทุ่งหญ้าสาธารณะ ร้อยละ 20.70 ตามลำดับ  

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการจำแนกสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 
วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการเล้ียงโคเนื้อ โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละจำแนกตาม ด้านการ

วางแผนการผลิต ด้านการจัดการโรงเรือนและคอกพัก ด้านแปลงหญ้าและแหล่งอาหารหยาบและด้านระบบ
การป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพของโค ผลปรากฏตามตารางท่ี 4   
 

ตารางที่ 4 การจำแนกสภาพการเล้ียงโคเนื้อ    
ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ จำนวน ร้อยละ 

1. การวางแผนการผลิต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
1.1 มีการเล้ียงโคเนื้อเพศเมียสำหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม 214 34.41 
1.2 มีการเล้ียงโคเนื้อเพศผู้สำหรับใช้เป็นพ่อพันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม 66 10.61 
1.3 มีการเล้ียงแม่โคเพื่อผลิตลูกสำหรับจำหน่ายให้ผู้อื่นนำไปเล้ียงต่อ 234 37.62 
1.4 มีการเล้ียงแม่โคเพื่อผลิตลูกสำหรับเล้ียงเป็นโคพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์

จำหน่าย 
31 4.98 

1.5 มีการเล้ียงแม่โคเพื่อผลิตลูกสำหรับเล้ียงเป็นโคขุนจำหน่าย 32 5.14 
1.6 มีการซื้อลูกโค หรือโครุ่นเข้ามาเล้ียงสำหรับเป็นโคขุนเพื่อจำหน่าย 21 3.38 
1.7 มีแผนการผลิตโคในฟาร์มท่ีแน่นอน มีแผนจำหน่ายโคในฟาร์มทุกปี 24 3.86 

2. การจัดการโรงเรือน และคอกพัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
2.1 พื้นท่ีคอกพักโคเนื้อ และบริเวณท่ีพักอาศัยเป็นพื้นท่ีบริเวณเดียวกัน 157 13.64 
2.2 มีการแยกสัดส่วนคอกพักลูกโค โคสาว โคพ่อพันธุ์ และโคแม่พันธุ์ 62 5.39 
2.3 โรงเรือนเล้ียงสัตว์สามารถป้องกันแสงแดด และฝนได้ 157 13.64 
2.4 โรงเรือนสร้างด้วยวัสดุท่ีคงทนถาวร 171 14.86 
2.5 ภายในโรงเรือนมีรางอาหาร และภาชนะบรรจุน้ำสำหรับให้โคกิน 180 15.64 
2.6 มีคอก หรือบริเวณสำหรับกักโคป่วยในระหว่างการเล้ียง 52 4.52 
2.7 ขนาดพื้นท่ีโรงเรือนมีความเหมาะสมกับจำนวนโคท่ีเล้ียง 255 22.15 
2.8 โรงเรือนท่ีใช้เล้ียงโคถูกสุขลักษณะ และโคอยู่สบาย 117 10.17 
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ตารางที่ 4 การจำแนกสภาพการเล้ียงโคเนื้อ (ต่อ)   
ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ จำนวน ร้อยละ 

3. แปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
3.1 มีพื้นท่ีแปลงหญ้าในฟาร์มมากกว่า 2 ไร่ 67 12.57 
3.2 มีแปลงหญ้าสำหรับตัดให้กิน และแปลงหญ้าสำหรับปล่อยโคลงแทะเล็ม 173 32.46 
3.3 ปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าท่ีเกิดตามธรรมชาติโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยพรวนดิน 82 15.38 
3.4 ปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าท่ีเกิดจากการเตรียมไว้และใส่ปุ๋ยพรวนดิน 122 22.89 
3.5 สามารถจัดหาพืชอาหารหยาบได้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของ

โคเนื้อในฟาร์ม 
89 16.70 

4. ระบบการป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพของโค (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
4.1 มีระบบสเปรย์ฆ่าเช้ือก่อนเข้า-ออกฟาร์ม 33 5.87 
4.2 มีโปรแกรมการให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดท่ีสำคัญของโค  เช่น          

โรคปากและเท้าเป่ือย  โรคคอบวม 
312 55.52 

4.4 มีโปรแกรมกำจัดพยาธิภายใน และภายนอกของโค 217 38.61 
 
การวางแผนการผลิตของเกษตรกร  พบว่า  เกษตรกรมีการเลี ้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูกสำหรับ

จำหน่ายให้ผู้อื่นนำไปเลี้ยงต่อ ร้อยละ 37.62  มีการเลี้ยงโคเนื้อเพศเมียสำหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทน
ภายในฟาร์ม ร้อยละ 34.41  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเล้ียงโคเนื้อในจังหวัดอ่างทองส่วนใหญ่จะเป็นการเล้ียงแบบ
ต้นน้ำ โดยเกษตรกรยังไม่มีการวางแผนการผลิต และการขายโคเนื้อเพราะมีพ่อค้ามาขอรับซื้อตลอดเนื่องจาก
ปริมาณโคไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค สอดคล้องกับรายงานของ สุพร และเฉลิมศักด์ิ (2550) รายงาน
ว่าเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้ออำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความรู้ในการผลิตโคเนื้อค่อนข้างต่ำ 

การจัดการโรงเรือน และคอกพักของเกษตรกร  พบว่า  มีการแยกสัดส่วนคอกพักลูกโค โคสาว 
โคพ่อพันธุ์ และโคแม่พันธุ์ ร้อยละ 5.39  มีคอกหรือบริเวณสำหรับกักโคป่วยในระหว่างการเล้ียงเพียง ร้อยละ 
4.52  ซึ่งแสดงถึงการขาดการจัดการโรงเรือนท่ีดีและเหมาะสม  สอดคล้องกับรายงานของ สุพร และเฉลิมศักด์ิ 
(2550) รายงานว่าเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้ออำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความรู้ในการผลิตโคเนื้อ
ค่อนข้างต่ำ ในส่วนการจัดการโรงเรือน และคอกพัก ส่วนใหญ่โคเนื้อของเกษตรกรเล้ียงในโรงเรือนในลักษณะ
คอกรวม มีเพียงส่วนน้อยที่มีการแบ่งคอกเป็นสัดส่วน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตกรขาดความรู้ในการจัดการ
โรงเรือนให้เหมาะสม  
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แปลงหญ้าและแหล่งอาหารหยาบ  พบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่มีแปลงหญ้าสำหรับตัดให้กิน 
และแปลงหญ้าสำหรับปล่อยโคลงแทะเล็มเพียงร้อยละ 32.46 เท่านั้น  และมีเกษตรกรท่ีสามารถจัดหาพืช
อาหารหยาบได้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของโคเนื้อในฟาร์มเพียงร้อยละ 16.70  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรมีการจัดการแปลงหญ้าและแหล่งอาหารหยาบไม่เพียงพอกับจำนวนสัตว์ในฟาร์ม  จึงยังพบเห็น
ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ในยามหน้าแล้งหรือช่วงเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆ สอดคล้องกับ ธเนศ และ
คณะ (2556) รายงานว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่ปลูกหญ้า บางส่วนที่ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงมาเป็นแบบ
ประณีต คือ เลี้ยงในโรงเรือนหรือปล่อยออกลงในแปลงของฟาร์มประมาณ 2 ชั่วโมง และใช้วิธีการตัดหญ้าให้
โคกินเป็นหลัก นอกจากนี้การจัดการอาหาร พบว่า ยังไม่มีการจัดการด้านอาหารหยาบให้เหมาะสมเท่าที่ควร 
เนื่องจากส่วนใหญ่มีแปลงหญ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของโค รวมถึงไม่มีการให้น้ำ ใส่ปุ๋ย หรือกำจัดวัชพืช
ในแปลงหญ้า สอดคล้องกับ บัวทอง และวรทัศน์ (2556) รายงานปัญหาการเลี้ยงของเกษตรกรใน 
อำเภอหนองแฮด จังหวัดเชียงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า มีปัญหาเรื่องความยุ่งยาก
ในการจัดการแปลงหญ้า สำหรับอาหารหยาบเสริมนิยมใช้ฟางข้าว ซึ่งมาจากการซื้อจากพ่อค้า มีบางส่วนใช้
ฟางอัดฟ่อนจากนาของตนเองโดยเกษตรกรบางส่วนที่ปล่อยโคหากินตามทุ่งหญ้าสาธารณะมักประสบปัญหา
ขาดแหล่งอาหารในช่วงฤดูแล้ง สอดคล้องกับ พยุงศักดิ์ และคณะ (2559) ได้รายงานสภาพการเล้ียงโคเนื้อของ
เกษตรกรในพื้นท่ีอำเภอเมือง อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาว่า เกษตรกร
มักขาดแหล่งอาหารและแหล่งน้ำสำหรับโคในช่วงฤดูเพาะปลูกข้าวและฤดูแล้ง 

ระบบการป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพของโค พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีโปรแกรมการ
ให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดที่สำคัญของโค เช่น โรคปากเท้าเปื่อย โรคคอบวม ร้อยละ 55.52 ซึ่งแสดงถึงการ
จัดการด้านสุขภาพโคที่ดี แต่มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 5.87 เท่านั้นที่มีระบบสเปรย์ฆ่าเชื้อก่อนเข้า-ออกฟาร์ม   
ซึ่งแสดงถึงการขาดการจัดการด้านระบบการป้องกันโรคท่ีดี   
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองผู้วิจัยมีข้อสรุป และ
ข้อเสนอแนะสำหรับนักส่งเสริม เกษตรกร และผู้สนใจ ที่จะนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่ง
ผู้วิจัยได้นำมาสรุปและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลการศึกษา 
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง 

ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรผู้โคเนื้อจังหวัดอ่างทอง  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 78.23 เป็นเพศชาย ร้อยละ 47.58 มีอายุระหว่าง 50-59 ปี สถานภาพ
ครอบครัวร้อยละ 75.27 แต่งงานแล้ว ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
50.00  รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 33.60 โดยไม่พบว่ามีผู ้จบการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี จำนวนสมาชิกครอบครัวที่ช่วยทำฟาร์มโคเนื้อ อยู่ในช่วง 1-5 คน ร้อยละ 82.80  เกษตรกรร้อยละ 
98.66 มีท่ีดินเป็นของตนเอง  เกษตรกรร้อยละ 50.81 เล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพเสริม  ร้อยละ 
34.41 เล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักอย่างเดียว  

ลักษณะฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในจังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 99.19 ได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์แล้ว และยังไม่มีเกษตรกรรายใดท่ีผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลย  จำนวน
โคเนื้อท่ีเกษตรกรเล้ียงเฉล่ีย 9 ตัว/ราย  ร้อยละ 81.72 เล้ียงโคสายพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน  ร้อยละ 79.57 ไม่มี
การทำพันธุ์ประวัติโคเนื้อในฟาร์ม รูปแบบการเล้ียงโคเนื้อร้อยละ 53.49 เป็นแบบปล่อยแปลงหญ้าสาธารณะและ
กลับคอก รายได้จากฟาร์มโคเนื้อต่อปีร้อยละ 43.82 อยู่ในระดับ ต่ำกว่า 60,000 บาท  การให้อาหารโคเนื้อ 
ร้อยละ 42.20 ใช้หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์มและฟางอัดฟ่อน  

สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ  การวางแผนการผลิตและการตลาด เกษตรกรร้อยละ 37.62 มีการ
เลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูกสำหรับจำหน่ายให้ผู้อื่นนำไปเลี้ยงต่อ  และร้อยละ 34.41 มีการเลี้ยงโคเนื้อเพศเมีย
สำหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม  การจัดการโรงเรือนและคอกพัก ลักษณะการแบ่งพื้นที่โรงเรือน
ส่วนใหญ่นิยมเล้ียงในพื้นท่ีเดียวกันเป็นคอกขนาดใหญ่ มีการแยกสัดส่วนคอกพักลูกโค โคสาว โคพ่อพันธุ์ และ
โคแม่พันธุ์ ร้อยละ 5.39  มีคอกหรือบริเวณสำหรับกักโคป่วยในระหว่างการเล้ียงเพียง ร้อยละ 4.52 แปลงหญ้า
และแหล่งอาหารหยาบ  เกษตรกรร้อยละ 32.46 มีแปลงหญ้าสำหรับตัดให้กิน และแปลงหญ้าสำหรับปล่อย
โคลงแทะเล็ม  และมีเกษตรกรร้อยละ 16.70 สามารถจัดหาพืชอาหารหยาบได้เพียงพอต่อปริมาณความ
ต้องการของโคเนื้อในฟาร์ม  การจัดการสุขภาพของโค เกษตรกรร้อยละ 55.52  มีการดูแลสุขภาพโคเป็นอย่าง
ดีคือมีโปรแกรมการให้วัคซีนป้องกันโรคท่ีสำคัญ เช่น โรคปากเท้าเปื่อย โรคคอบวม เกษตรกรร้อยละ 38.61 
มีโปรแกรมกำจัดพยาธิภายในและภายนอกของโค  มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 5.87 เท่านั้นที่มีระบบสเปรย์ฆ่าเช้ือ
ก่อนเข้า-ออกฟาร์ม   
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แนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดอ่างทอง 

จากการศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองสามารถนำมาใช้สำหรับ
การจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดอ่างทอง โดยปรับให้สอดคล้องตามกรอบ
ยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป  พ.ศ.2561-2565 ของกรมปศุสัตว์ จากข้อมูลพื ้นฐานของเกษตรกรเป้าหมายใน
การศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อในจังหวัดอ่างทองได้ดังนี้  

1. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเขมแข็งและการยกระดับการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าท่ีสูงอายุ และให้ความรู้ด้านการเล้ียงโคเนื้อ
ให้มากขึ้นเพื่อยกระดับความรู้จากระดับการศึกษาท่ีอาจจะมีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร เทคโนโลยีการเล้ียงโคเนื้อ 
ให้เกษตรกรสามารถเพิ่มจำนวนการเลี้ยงโคเนื้อและขยายผลการผลิตโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก และผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมได้ สามารถตอบสนองต่อกระแสการบริโภคที่เพิ่มขึ้น สร้างรายได้เพิ่มและสงผลตอการลดความ
ยากจนของเกษตรกร ช่วยยกระดับผลผลิตปศุสัตว์และดัชนีรายได้เกษตรกรสาขาปศุสัตว์ของจังหวัดอ่างทอง   

2. ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดระบบการเลี ้ยงโคเนื้อภายใต้ข้อกำหนดของการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ ให้ได้รับรองฟาร์มมาตรฐาน (GAP) จัดทำพันธุ์ประวัติโคเนื้อในฟาร์ม เพื่อ
ลดความเส่ียงในการเกิดโรคระบาด ลดการถูกกดราคาจากพ่อค้า สร้างความเขมแข็งและความสามารถในการ
ผลิตพันธุ โคตนน้ำ  ด้านพันธุกรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสมรรถนะการผลิต ใหมีปริมาณเพียงตอการ 
สนับสนุนการผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม  

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียงโคเนื้อมากขึ้น โดยเพิ่มจำนวนแม่โคและขยายผลจากแม่โคเนื้อท่ี
มีอยู่เดิมคือสายพันธุ์ลูกผสมบราห์มันผสมข้ามสายพันธุ์กับโคยุโรปเพื่อผลิตลูกสำหรับเล้ียงโคขุนผลิตเนื้อโคขุน
คุณภาพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและการสงออกโคเนื้อ เนื้อโค ผลิตภัณฑเนื้อโค
และหนังโคจากโคไปตลาดภูมิภาคและตลาดโลก 

4. ส่งเสริมด้านการจัดการอาหารหยาบท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและให้เพียงพอต่อการเล้ียง
โคเนื้อในปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต การสำรองอาหารหยาบเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์
ในช่วงหน้าแล้งและช่วงที่เกิดอุทกภัย ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านอาหารสัตว์ การพัฒนาสูตรอาหารท่ี
เหมาะสม อาหารโคขุนโดยใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีเพื่อรองรับการขยายตัวของการเล้ียงโคเนื้อในอนาคต 

5. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยแปลงหญ้าที่สาธารณะและกลับคอก เป็น
การเล้ียงแบบขังคอก (Intensive Farm) เพื่อสะดวกต่อการจัดการฟาร์มและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้าน
ระบบการจัดการป้องกันโรคระบาด การจัดการสุขภาพของโคเนื้อ ผลิตเนื้อโคท่ีมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
และได้มาตรฐาน 

6. ส่งเสริมความเขมแข็งขององคกรภาครัฐ เกษตรกร เอกชน ในการรวมกลุมเป็นเครือขา่ย 
สมาคมท่ีเป็นทางการ ใหสามารถมีการบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนองคกรใหมีความก้าวหน้าและพัฒนา ระบบ
การผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์โคเนื้อเนื้อ 5 ป พ.ศ.2561-2565 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบต้นทุนการเลี้ยงโคขุนระหว่างกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำและ 

ปลายน้ำ เพื่อให้ทราบผลกำไรท่ีชัดเจนและใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมและประกอบการตัดสินใจในการเล้ียงโคแต่ละ  
ประเภท 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สำหรับกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีนำไปขับเคล่ือน และส่งเสริมกลุ่มให้มีความเข้มแข็งซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตโคขุนอย่างยั่งยืนต่อไป  
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แบบสัมภาษณก์ารวิจัย 

 

เร่ือง  การศึกษาสภาพการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง 

 
 

ส่วนที1่ ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร 

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ❑ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง

ตามความเป็นจริง  

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  ❑ 1) ชาย ❑ 2) หญิง  
2. อายุ……………….ปี 
3. สถานภาพครอบครัว ❑ 1) โสด  ❑ 2) แต่งงาน  ❑ 3) หย่าร้าง  ❑ 4) หม้าย 
4. ระดับการศึกษาท่ีได้รับสูงสุด  
❑ 1) ประถมศึกษา  ❑ 2) มัธยมศึกษาตอนต้น ❑ 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 

❑ 4) อนุปริญญา/ปวส. ❑ 5) ปริญญาตรี  ❑ 6) สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุ)………… 

5. จำนวนสมาชิกครอบครัวที่ช่วยทำฟาร์มโคเนื้อ 

❑ 1) 1-5 คน  ❑ 2) 6-10 คน  ❑ 3) มากกว่า 10 คน   

6. ลักษณะการประกอบอาชีพโคเนื้อ 

❑ 1) เล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักอย่างเดียว   ❑ 2) เล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพเสริม 

❑ 3) เล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม   

ส่วนที2่ ลักษณะฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกร 
ลักษณะฟาร์มโคเนื้อ 
7. ฟาร์มโคเนื้อของท่านมีการขึ้นทะเบียนผู้เล้ียงสัตว์หรือไม่   ❑ 1) ขึ้นทะเบียน    ❑ 2) ไม่ข้ึนทะเบียน 
8. ฟาร์มโคเนื้อของท่านผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือไม่ 
❑ 1) ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ❑ 2) ยังไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
❑ 3) อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

9. จำนวนโคเนื้อที่เล้ียงในฟาร์ม……....……ตัว 
10. สายพันธุ์โคเนื้อท่ีเล้ียงเป็นโคพันธุ์ 
❑ 1) พื้นเมือง ❑ 2) บราห์มัน ❑ 3) ลูกผสมบราห์มัน 
❑ 4) ลูกผสมชาร์โรเล่ส์ ❑ 5) กำแพงแสน ❑ 6) อื่นๆ (ระบุ)……………………… 
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11. การถือครองท่ีดินฟาร์มโคเนื้อ 
❑ 1) ท่ีดินของตนเอง ❑ 2) เช่าท่ีดินทำฟาร์ม ❑ 3) อื่นๆ (ระบุ)………………. 

12. ฟาร์มของท่านมีการจัดทำพันธุ์ประวัติโคเนื้อทุกตัว ท้ังท่ีซื้อมาจากภายนอก และท่ีคลอดในฟาร์ม 
❑ 1) มี ❑ 2) ไม่มี 

13. รูปแบบการเล้ียงโคเนื้อของฟาร์ม 
❑ 1) ขังคอกตลอดเวลา ❑ 2) ปล่อยแปลงหญ้าของฟาร์มตลอดเวลา 
❑ 3) ปล่อยแปลงหญ้าท่ีสาธารณะ และกลับคอก ❑ 4) ปล่อยแปลงหญ้าของฟาร์ม และขังคอก 

14. ลักษณะการแบ่งพื้นท่ีโรงเรือนโคเนื้อในฟาร์มของท่าน 
❑ 1) แยกคอกอนุบาล อุ้มท้อง คลอดชัดเจน  ❑ 2) เล้ียงในพื้นท่ีเดียวกันเป็นคอกขนาดใหญ่ 
❑ 3) เล้ียงในบริเวณบ้านท่ีมีการกั้นเป็นคอก ❑ 4) อื่นๆ (ระบุ)………………. 

15. ลักษณะโรงเรือนโคเนื้อในฟาร์ม 
❑ 1) ปล่อยธรรมชาติ    ❑ 2) กั้นคอกด้วยไม้ และหรือลวด     ❑ 3) โรงเรือนพื้นและเสาคอนกรีต 

16. รายได้จากฟาร์มโคเนื้อของท่านต่อปี 
❑ 1) ต่ำกว่า 60,000 บาท ❑ 2) 60,001-100,000 บาท  ❑ 3) 100,001–300,000 บาท 
❑ 4) 300,001-500,000 บาท ❑ 5) 500,000-900,000 บาท ❑ 6) มากกว่า 1,000,000 บาท 

17. การให้อาหารโคเนื้อในฟาร์ม 
❑ 1) หญ้าสดจากทุ่งหญ้าสาธารณะ  ❑ 2) หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์ม 
❑ 3) ฟางอัดฟ่อน    ❑ 4) อาหารข้น  
❑ 5) หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์ม และฟางอัดฟ่อน  
❑ 6) หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์ม และอาหารข้น 
❑ 7) ฟางอัดฟ่อน และอาหารข้น     
❑ 8) หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์ม ฟางอัดฟ่อน และอาหารข้น 
❑ 9) หญ้าสดจากทุ่งหญ้าสาธารณะ ฟางอัดฟ่อน และอาหารข้น 

 
ส่วนที3่ ข้อมูลสอบถามเพื่อจำแนกสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 
กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ❑ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านได้มากกว่า 1 ข้อ และเติมข้อความลงใน
ช่องว่างตามความเป็นจริง 
1. การวางแผนการผลิต 
❑ 1.1 มีการเล้ียงโคเนื้อเพศเมียสำหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม 
❑ 1.2 มีการเล้ียงโคเนื้อเพศผู้สำหรับใช้เป็นพ่อพันธุท์ดแทนภายในฟาร์ม 
❑ 1.3 มีการเล้ียงแม่โคเพื่อผลิตลูกสำหรับจำหน่ายให้ผู้อื่นนำไปเล้ียงต่อ 
❑ 1.4 มีการเล้ียงแม่โคเพื่อผลิตลูกสำหรับเล้ียงเป็นโคพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์จำหน่าย 
❑ 1.5 มีการเล้ียงแม่โคเพื่อผลิตลูกสำหรับเล้ียงเป็นโคขุนจำหน่าย 
❑ 1.6 มีการซื้อลูกโค หรือโครุ่นเข้ามาเล้ียงสำหรับเป็นโคขุนเพื่อจำหน่าย 
❑ 1.7 มีแผนการผลิตโคในฟาร์มท่ีแน่นอน กล่าวคือ มีการทำแผนจำหน่ายโคในฟาร์มทุกปี 
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2. การจัดการโรงเรือน และคอกพัก 
❑ 2.1 พื้นท่ีคอกพักโคเนื้อ และบริเวณท่ีพักอาศัยเป็นพื้นท่ีบริเวณเดียวกัน 
❑ 2.2 มีการแยกสัดส่วนคอกพักลูกโค โคสาว โคพ่อพันธุ์ และโคแม่พันธุ์ 
❑ 2.3 โรงเรือนเล้ียงสัตว์สามารถป้องกันแสงแดด และฝนได้ 
❑ 2.4 โรงเรือนสร้างด้วยวัสดุท่ีคงทนถาวร 
❑ 2.5 ภายในโรงเรือนมีรางอาหาร และภาชนะบรรจุน้ำสำหรับให้โคกิน 
❑ 2.6 มีคอก หรือบริเวณสำหรับกักโคป่วยในระหว่างการเล้ียง 
❑ 2.7 ขนาดพื้นท่ีโรงเรือนมีความเหมาะสมกับจำนวนโคท่ีเล้ียง  
❑ 2.8 โรงเรือนท่ีใช้เล้ียงโคถูกสุขลักษณะ และโคอยู่สบาย 

3. แปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ 
❑ 3.1 มีพื้นท่ีแปลงหญ้าในฟาร์มมากกว่า2 ไร่ 
❑ 3.2 มีแปลงหญ้าสำหรับตัดให้กิน และแปลงหญ้าสำหรับปล่อยโคลงแทะเล็ม 
❑ 3.3 ปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าท่ีเกิดตามธรรมชาติโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยพรวนดิน 
❑ 3.4 ปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าท่ีเกิดจากการเตรียมไว้และใส่ปุ๋ยพรวนดิน 
❑ 3.5 สามารถจัดหาพืชอาหารหยาบได้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของโคเนื้อในฟาร์ม 

4. ระบบการป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพของโค 
❑ 4.1 มีระบบสเปรย์ฆ่าเช้ือก่อนเข้า-ออกฟาร์ม 
❑ 4.2 มีโปรแกรมการให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดท่ีสำคัญของโค เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย, โรคคอบวม 
❑ 4.3 มีโปรแกรมกำจัดพยาธิภายใน และภายนอกของโค 

 
*****ผู้วิจัยขอขอบคุณในการสละเวลาของท่านเป็นอย่างยิ่ง***** 

 
 
 


