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บทที 1 

บทนํา 

 

1. ความสําคญัและทีมาของปัญหาการวจิยั  

               สภาพการเลียงโคเนือในประเทศไทย ยงัคงมีการเลียงโคเนือพืนเมืองเป็นส่วนมากโดยรูปร่าง 

อตัราการเจริญเติบโต อตัราการแลกเนือ และคุณภาพไม่ดีเท่าทีควร รวมทงัลกูโคทีไดมี้ขนาดเลก็   กรม

ปศุสตัวจึ์งไดมี้การทดลองนาํโคเนือพนัธุต่์างประเทศเขา้มาทดลองเลียงเพือใชใ้นการปรับปรุงพนัธุใ์ห้

เป็นพนัธุโ์คเนือลกูผสม และในช่วงปี2535-2539 ไดมี้เป้าหมายเพือเพิมประสิทธิภาพการผลิตเป็นหลกั 

ส่วนหนึงของการขยายการผลิตนนัไดเ้นน้การปรับปรุงคุณภาพและเพิมปริมาณการผลิต  

              จากการเกิดสถานการณ์โคเนือชีวติราคาตกตาํตงัแต่ปี 2550 – 2552 เนืองจากกระแส การปันราคา 

โคเนือ เกษตรกรหนัไปประกอบอาชีพการเพาะปลกูพืชเศรษฐกิจทีรัฐบาลประกนัรายได ้ เช่น ขา้ว ออ้ย 

มนัสาํปะหลงั ยางพารา หรือปลกูพืชเศรษฐกิจทีผลผลิตมีราคาสูง ทาํใหข้าดพืนทีเลียงโคเนือ เกษตรกร

ขาดแรงจูงใจในการเลียงโคเนือ จึงเลิกเลียงโค และขายโคทิง ทาํให ้ แม่โคเนือถกูส่งเขา้โรงฆ่าสตัว ์

ปริมาณโคเนือเพศเมียลดลงอยา่งรวดเร็ว 

               ในระหว่างปี2553-ปัจจุบนั สถานการณ์การเลียงโคเนือ  จาํนวนโคลดลงเป็นอยา่งมาก ทาํให้

ราคาโคเนือและเนือโคมีราคาแพง เนืองจากจาํนวนแม่โคเนือทีผลิตลกูมีจาํนวนลดลง เกษตรกรบางส่วน

ทีขายโคและเลิกเลียงไดห้นักลบัมาเลียงโคเพิมมากขึน โดยเฉพาะการเลียงโคขนุ แต่ตน้ทุนการผลิตไดสู้ง

ตามไปดว้ยเนืองจาก ราคาโคทีซือเขา้ขุนและอาหารสตัวมี์ราคาแพงมากขึน   

              ในปี2555 จงัหวดัศรีสะเกษ มีเกษตรกรเลียงโคเนือ 68,974 ราย   รวมจาํนวนโคเนือ  298,712 ตวั   

เฉลียเลียงโคเนือ  4.3  ตวั/ครัวเรือน ลดลงจากปี2544 ทีมีโคเนือเฉลีย 4.4 ตวั/ครัวเรือน  ภาพรวมแลว้ มี

สถานการณ์การเลียงโคเนือทีไม่แตกต่างจากจงัหวดัอืน โดยเฉพาะในส่วนของสถานการณ์ดา้นราคาโค

เนือมีชีวิตและเนือโคมีราคาทีสูงมาก  

               ดงันนั ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาสภาพการเลียงและตน้ทุนการเลียงโคขุนของเกษตรกรจงัหวดัศรี

สะเกษ เมือการศึกษาแลว้เสร็จจะทราบถึง สภาพการเลียงโคขนุ  ตน้ทุนการเลียงโคขนุ  การตลาดโคขุน  

และปัญหาการเลียงโคขนุ  ซึงจะเป็นขอ้มลูในการนาํไปส่งเสริมการเลียงโคขุนแก่เกษตรกรรายอืนๆ 

ต่อไป โดยเฉพาะตน้ทุนหรือกาํไรทีไดจ้ากการเลียงโคขนุนนั เกษตรกรรายใหม่สามารถนาํขอ้มลูดงักล่าว

ไปวางแผนในการเลียง หรือ ตดัสินใจก่อนเริมเลียงได ้ และ เกษตรกรทีเลียงอยูแ่ลว้สามารถใชเ้ป็นขอ้มลู

ในการลดตน้ทุนในการเลียงโคขนุได ้
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2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

         2.1  เพือศึกษาสภาพการเลียงโคขุนของเกษตรกรจงัหวดัศรีสะเกษ  

         2.2  เพือศึกษาตน้ทุนการเลียงโคขุนของเกษตรกรจงัหวดัศรีสะเกษ  

 

3. ความรู้ทางวชิาการ หรือแนวคดิหรือหลกัทฤษฎีทีใช้ในการวจิยั 

            การเลียงโคขุนเป็นอาชีพทีกาํลงัเป็นทีสนใจของบุคคลทวัไป  ซึงสภาพการเลียงและตน้ทุนมีความ

แตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถิน โดยเฉพาะอยา่งยงิการคดัเลือกโคเขา้ขุน การจดัการดา้นอาหารสัตว ์และ

การตลาด ซึงปัจจยัดงักล่าวลว้นเป็นตน้ทุนดา้นการเลียงโคขุนของเกษตรกร  ผูเ้ลียงทีไม่ไดศึ้กษาขอ้มูลที

แทจ้ริงอาจประสบกบัปัญหาในการเลียงได ้ฉะนันเพือเป็นขอ้มูล ในการส่งเสริมการเลียงโคขุนให้กบั

เกษตรกรในการตดัสินใจในการเลียงโคขุน  จึงตอ้งมีการศึกษาในเรืองสภาพการเลียงโคขุน ตน้ทุนใน

การเลียงโคขุน การตลาดโคขุน และปัญหาการเลียงโคขุน  

            การทราบถึงขอ้มูลสภาพการเลียงและตน้ทุน จึงเป็นประโยชน์ให้เกษตรกรายใหม่ สามารถนํา

ขอ้มลูไปวางแผนในการเลียง หรือ ตดัสินใจก่อนเริมเลียงได ้และเกษตรกรทีเลียงอยู่แลว้สามารถใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการลดตน้ทุนในการเลียงโคขุนได ้

            โดยมีตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงันี 

                ตวัแปรอสิระ                                                                                          ตวัแปรตาม 

          

                   

                          

ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพการเลยีงโคขุน 

- พนัธุโ์ค 

- จาํนวนโคเขา้ขนุ 

- ลกัษณะการเลียง 

- การใหอ้าหาร 

- การป้องกนัโรค 

- การจาํหน่าย/ตลาด 

 

ตน้ทุนและรายไดจ้ากการ

เลียงโคขุน 

ข้อมูลพนืฐานเกษตรกร 

- เพศ,  อาย ุ, 

- การศึกษา 

- พืนทีการเกษตร 

- สถานะภาพทางสงัคม 

- จาํนวนแรงงานทาํการเกษตร 
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4. ขอบเขตของการวจิยั 

 การศึกษาครังนีใชว้ิธีการวิจยัเชิงพรรณนา เพือศึกษาสภาพการเลียงโคขุน และ ตน้ทุนในการ

เลียงโคขุน  เก็บขอ้มลูโดยวิธีการสมัภาษณ์จากเกษตรกรผูเ้ลียงโคขุนในพืนทีจงัหวดัศรีสะเกษ  

 

5. คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

 การเลียงโคขุน หมายถึง การเลียงโคใหเ้จริญเติบโตอยา่งรวดเร็วโดยโคไดรั้บอาหารหยาบอย่าง

เต็มที     และเสริมดว้ยอาหารขน้ 

 ตน้ทุน  หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการเลียงโคขุน รวมทงัค่าแรงและค่าเสียโอกาส 

 การตลาด หมายถึง สถานทีซือขาย และ กาํหนดราคา การแปรรูป การบรรจุภณัฑ ์

 ปัญหา  หมายถึง สิงทีเป็นอุปสรรคในการเลียงโคขุน ในเรืองพนัธุ์ อาหารสัตว ์โรงเรือน และ

อุปกรณ์    การป้องกนัและรักษาโรค  การตลาด 

 เกษตรกร  หมายถึง เกษตรกรทีเลียงโคขุนของกลุ่มผูเ้ลียงโคขุนของจงัหวดัศรีสะเกษ 

 

6. ประโยชน์ของการวจิยั 

          1 ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงาน ไปยงัเอกสารทางวิชาการของหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว ์   

สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  ตลอดจนเจา้หน้าทีส่งเสริมในพืนทีเพือไดรั้บทราบขอ้มูล

สาํหรับใหค้าํแนะนาํการเลียงโคขุน 

           2 นาํผลงานไปเผยแพร่ในการจดัฝึกอบรมเกษตรกร หรือถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเกษตรกร   และ

กลุ่มเกษตรกรเลียงโคเนือในพืนที  เพือใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการเลียงโคขุนและการลดตน้ทุนการเลียง

โคขุน เช่น 

              -  การวางแผนผลิตลกูโคขุนในฟาร์ม โดยการผสมเทียมใหก้บัแม่โคเนือของเกษตรกรในกลุ่ม 

เพือลดตน้ทุนจากการจดัซือโครุ่น และช่วยใหเ้กษตรกรมีโคเขา้ขนุไดอ้ยา่งเพียงพอและหมุนเวียนไดอ้ยา่ง

ต่อเนือง และจดัตงักลุ่มเลียงแม่โคเพือผลิตลกูโคขุน จาํหน่ายใหก้ลุ่มผูเ้ลียงโคขุนในจงัหวดัศรีสะเกษ 

             -   การถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือลดตน้ทุนการเลียงโคขุนโดยเฉพาะ ดา้นอาหารสตัวเ์ช่น การปลกู

หญา้เนเปียร์พนัธุป์ากช่อง 1 และปลกูมนัสาํปะหลงั เพือใชป้ระโยชน์จากใบและหวัมนัสาํปะหลงั เป็น

อาหารสตัว ์เพือลดตน้ทุนการผลิตและทดแทนอาหารขน้ทีมีราคาแพง 

             3  คดัเลือกฟาร์มสาธิตการเลียงโคขุน  เพือใหเ้ป็นเกษตรกรตวัอยา่ง และ ใชฟ้าร์ม เป็นแหล่ง

เรียนรู้ศึกษา  ใหแ้ก่เกษตรกรผูส้นใจทวัไป 

             4  เมือทราบสภาพการเลียงและตน้ทุนการเลียงโคขุน เกษตรกรผูเ้ลียงโคขุนอยูแ่ลว้ สามารถใช้

เป็นขอ้มลูในการพฒันาการเลียงโคขุนใหดี้ยงิขึน ตลอดจนใชก้ารวางแผนการผลิตเพือลดตน้ทุนซึงจะทาํ
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ใหเ้กษตรกรไดก้าํไรมากขึน  ในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูเพือประกอบการ

ตดัสินใจก่อนการเริมเลียง และวางแผนการเลียงเพือลดค่าใชจ่้ายใหม้ากทีสุดเช่นกนั 

           5 นาํขอ้มูลไปใชป้ระกอบในการปรับปรุง แกไ้ขยุทธศาสตร์โคเนือ ของจงัหวดัศรีสะเกษ ในปี 

2557 เป็นตน้ไป 
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บทที 2 

การทบทวนวรรณกรรม  และงานวจิยัทเีกยีวข้อง 

 

 สุรชยั (2535) การเลียงโคขุน หมายถึง การเลียงโคใหเ้จริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยไดรั้บอาหาร

ทีค่อนขา้งดีอยา่งเต็มทีในช่วงระยะเวลาหนึง คือ นอกจากจะใหโ้คกินอาหารหยาบแลว้ยงัมีการให้อาหาร

ขน้ดว้ย ทาํใหโ้คเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว โคจะถึงกาํหนดเขา้โรงฆ่าสัตวใ์นขณะทีอายุยงัน้อยทาํให้ได้

เนือทีมีคุณภาพดี และขายไดร้าคาดีกว่าโคทีเลียงโดยใหอ้าหารหยาบเพียงอยา่งเดียว 

 อาหารขน้ คือ วตัถุดิบทีนาํมาผสมกนัเป็นอาหารขน้ของโคขุนพอจะแบ่งออกเป็นส่วนประกอบ

หลกัๆ   ได ้3 พวก คือ 1.อาหารพลงังานหรือแป้ง 2.อาหารโปรตีน 3.อืนๆ เช่น เกลือแร่ ไวตามิน และสาร

เสริมต่างๆ 

 อาหารหยาบ หญา้คืออาหารหลกัของโค ถึงแมว้่าการเลียงโคขุนในประเทศไทย นอกจากใช้

หญา้ให ้    โคกินแลว้ ยงัมีวตัถุเหลือทิงทางการเกษตรอีกหลายอยา่ง ทีสามารถนาํมาใชเ้ลียงโคขุนได ้เช่น 

เปลือกสบัปะรด       ฟางขา้ว ตน้ขา้วโพด และยอดออ้ย เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตามหญา้สดนับว่าเหมาะสม

ทีสุดสาํหรับเกษตรกรรายยอ่ย และขนาดกลาง 

 ยอดชาย (2535) การเลียงโคเป็นอาชีพทียงัมีความสาํคญัต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ ควบคู่ไปกบั

การเกษตรอืนๆ แมว้่าในปัจจุบนัเครืองมือทุ่นแรงประเภทรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กจะเขา้มามีบทบาทใน

การเตรียมดิน และการ       ขนส่งผลิตผลการเกษตรจากไร่นาไปยงัหมู่บา้นมากขึน แต่การใชแ้รงงานโค

หรือกระบือยงัจาํเป็นสําหรับเกษตรกร   ยากจนในชนบททีห่างไกล ในขณะเดียวกนัได้มีการเนือโค

คุณภาพดีจากต่างประเทศเขา้มา เพือสนองความตอ้งการบริโภคของผูมี้รายไดสู้ง และนักท่องเทียวชาว

ต่างประเทศอีกมากกว่า 30 ลา้นบาทต่อปี จึงทาํใหเ้กิดอาชีพผูเ้ลียงโคขุนเพือผลิตเนือโคคุณภาพดีขึน 

 การเลียงโคขุน ไดแ้ก่ การเลียงโคโดยใหอ้าหารคุณภาพดี เพือใหโ้คเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และไดเ้นือทีมีคุณภาพ ตามทีตลาดตอ้งการ การผลิตโคขุนมี 2 ขนัตอน คือ 

 1. ผลิตลูกโคเนือเพือขุน โดยนาํลูกโคหย่านมอายุ 7 ถึง 8 เดือน มาเลียงเพือให้ไดลู้กโคอายุ

ประมาณ 1 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือนาํหนกัประมาณ 2,850 กิโลกรัม เพือใชขุ้น 

 2. ขุนโค นาํโคจากขนัตอนแรกมาเลียงโดยใหอ้าหารขน้อยา่งเต็มทีประมาณ 6 – 8 เดือน จะได ้    

นาํหนกัประมาณ 400 ถึง 450 กิโลกรัม แลว้จึงส่งตลาด 

 โคทีใชขุ้น  ไดแ้ก่  โคลกูผสมชาร์โรเล่ส์  ลกูผสมซิมเมนทลั  ลกูผสมบราห์มนั  และลูกผสมโค

นม 

 กรมปศุสตัว ์(2538) วตัถุดิบอาหารสตัว ์สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ อาหารหยาบ 

และอาหารขน้ ตามส่วนประกอบหลกัทางเคมี ลกัษณะของวตัถุดิบ และวตัถุประสงค์ของการนาํวตัถุดิบ

มาใช ้            
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 อาหารขน้ คือ เป็นอาหารทีมีโภชนะทีสตัวย์อ่ยไดอ้ยูม่ากมีเยอืใยตาํกว่าร้อยละ 18 ของนาํหนกั 

 อาหารหยาบ คือ เป็นอาหารทีมีโภชนะทีสัตว์ย่อยได้อยู่มากมีเยือใยสูงกว่าร้อยละ 18 ของ

นาํหนกั 

 สว่าง (2540) ไดแ้บ่งวิธีการขุนโคเนือ เป็น 2 วิธี คือ การขุนดว้ยอาหารหยาบเพียงอย่างเดียว 

และขุนดว้ยอาหารหยาบอย่างเต็มทีเสริมดว้ยอาหารขน้ โดยขุนโคทีมีนาํหนัก 200 – 250 กิโลกรัม ใช้

ระยะเวลาในการขุน           โดยประมาณ 6 เดือน จนไดน้าํหนกั 400 – 450 กิโลกรัม 

 วารุณีและวลยักานต์ (2541) การเลียงสัตว ์ปัจจยัทีมีผลต่อผลผลิตและตน้ทุนการผลิตมีหลาย

ประการ   เช่น พนัธุส์ตัว ์สุขภาพสตัว ์เป็นตน้ แต่ปัจจยัทีมีความสาํคญัมากประการหนึง คือ อาหารสัตว ์

การจดัหาอาหาร       เพือเลียงสตัวจ์ะคาํนึงถึงปริมาณทีมากพอสาํหรับสัตวอ์ย่างเดียวไม่ได ้ตอ้งคาํนึงถึง

คุณภาพของอาหารสตัวด์ว้ย  อาหารสตัวที์มีคุณภาพดี มีคุณค่าทางอาหารสูง คือ อาหารทีมีโภชนะต่างๆ 

อยูค่รบถว้น ในปริมาณทีพอเหมาะสาํหรับสตัวแ์ต่ละชนิด 

             หน่วยวิจยัธุรกิจเกษตร(2541) คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รายงานวิจยั

โครงการศึกษายทุธศาสตร์เกษตร:โคเนือ พบว่า ในช่วงปี 2521-2539 จาํนวนโคเนือในประเทศไทยมีการ

ขยายตวัเพิมขึน แต่การเลียงโคเนือขุนคุณภาพดียงัมีจาํนวนนอ้ย ตน้ทุนการเลียงโคขุนขึนอยูก่บัพนัธุโ์ค

และระยะเวลาขุน โดยมีตน้ทุนระหว่าง 31.70 – 35.00 บาทต่อกิโลกรัม และมีกาํไร 2,182.40– 6,378.80 

บาทต่อตวั ส่วนเหลือมการตลาดของโคมนัในปี 2539 เท่ากบั 45.10 บาทต่อกิโลกรัม หรือร้อยละ 57.97 

ของราคาขายปลีก ส่วนเหลือมการตลาดของโคขุนคุณภาพดีเท่ากบั 64.63 บาทต่อกิโลกรัมหรือร้อยละ 

59.55 ของราคาขายปลีก ส่วนการวิเคราะห์หาขนาดฟาร์มหรือจาํนวนโคขนุทีเหมาะสมสาํหรับเกษตรกร

รายยอ่ย พบว่า ปัจจยัการผลิตหรือขอ้จาํกดัทีมีผลต่อจาํนวนโคขนุ ไดแ้ก่ เงินทุน การเล◌ือกพนัธุโ์ค และ

ระยะเวลาข◌ุนซึงข◌ึ◌้นอยูก่◌ับอายุและนาํหน◌ักเร◌ิ◌่มต◌้นของโคท◌◌่ีน◌ํามาข◌ุน  

             ธีรชยั (2544) ไดท้าํการศึกษาการเลียงโคกบินทร์บุรี โดยใชพื้นทีจาํกดั พบว่า การเลียงโคเนือตอ้ง

ใชพื้นทีอยา่งเหมาะสมโดยกาํหนดอตัราส่วนระหว่างแปลงหญา้ต่อหน่วยปศุสตัวเ์ท่ากบั 24 ไร่ 

             สุรศกัดิ (2545) ไดท้าํการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูเ้ลียงโคเนือ จงัหวดัหนองคาย 

ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เลียงโคพนัธุพื์นเมือง รองลงมาเป็นลกูผสมพืนเมือง – บราห์มนัไม่มี

การใหอ้าหารขน้ ปัญหาทีพบคือ  เงินทุนไม่เพียงพอ มีพืนทีเลียงนอ้ย และโคพ่อ-แม่พนัธุมี์ราคาสูง 

              กระแส  (2549) ไดศึ้กษาตน้ทุนการเลียงโคขุน ของกลุ่มเกษตรกรเลียงสตัวห์นองแหน  อาํเภอกุด

ชุม  จงัหวดัยโสธร  พบว่า ตน้ทุนในการเลียงโคขุนของเกษตรกร ต่อตวัต่อรุ่น เฉลียตวัละ 19,730.67 บาท 

มีรายไดจ้ากการขายโคเฉลียตวัละ 21,880.67 บาท คิดเป็นกาํไรเฉลียตวัละ 2,150 บาท โดยราคาทีขายได้

นาํหนกัมีชีวิตเฉลีย 54.38 บาทต่อกิโลกรัม ราคาทีขายไดต้ามนาํหนักซาก เฉลีย108.96 บาทต่อกิโลกรัม 

ซึงเกษตรกรร้อยละ 49.6 มีความพอใจในราคาทีขายไดใ้นระดบัมาก   

            ญาณิน และจุฑารัตน ์(2548) รายงานโครงการวิจยัสถานภาพการผลิตและการตลาดเนือโค 

ของประเทศไทย พบว่าการผลิตโคเนือมีหลายรูปแบบการเลียง ขึนอยูก่บัทุนและศกัยภาพของผูเ้ลียง 



7 

 

โดยมีตลาดโคเนือซึงแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ตลาดระดบัสูง ตลาดระดบักลาง ตลาดระดบัล่าง เป็น 

ปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดรูปแบบการเลียง ตลาดระดบัสูง (1 เปอร์เซ็นต ์หรือโค 0.01 ลา้นตวั) 

ตอ้งการเนือจากโคขุนคุณภาพดี คือ โคลกูผสมพนัธุย์โุรป หรือโคลกูผสมพนัธุบ์ราห์มนัเลือดสูง 

ระยะเวลาขุน 5 - 12 เดือน ตลาดระดบักลาง (58.5 เปอร์เซ็นต ์หรือ โค 0.63 ลา้นตวั) ตอ้งการเนือโค 

ทีขุนระยะสนั 3 - 4 เดือน คือ โคลกูผสมพนัธุบ์ราห์มนั ส่วนตลาดระดบัล่าง (40 เปอร์เซ็นต ์หรือโค 

0.74 ลา้นตวั) เป็นตลาดสาํหรับเนือจากโคพืนเมือง โคอายมุากและโคคดัทิง โดยจาํหน่ายในตลาดสด 

หรือนาํไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์ซึงส่วนใหญ่เป็นลกูชิน และจากการวิเคราะห์การผลิต และการตลาด 

เนือโคในประเทศไทยมีจุดแข็งคือ มีแหล่งอาหารหยาบปลอดจากโรคววับา้ และมีระบบการเลียงที 

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของเกษตรกร จุดอ่อนคือ มีปัญหาโรคปากและเทา้เปือย โรงฆ่ามากกว่า 90 

เปอร์เซ็นต ์ไม่ไดม้าตรฐาน ขาดแคลนพืนทีปลกูพืชอาหารสตัว ์และขาดแคลนแม่พนัธุส์าํหรับผลิต 

ลกูโคเพือเขา้ขนุ เป็นตน้ 

              ธาํรงค ์และคณะ (2551) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรือง “ระบบโลจิสติกส์และการจดัการห่วงโซ่

อุปทานของโคเนือในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่าตลาดเนือโคในประเทศ สามารถจาํแนกออกได้

เป็น 3 ระดบั คือตลาดระดบัสูง เป็นตลาดทีตอ้งการเนือเฉพาะส่วน ทีมีการตดัแต่งเสร็จเรียบร้อยของกลุ่ม

นกัท่องเทียวต่างชาติทีมีรายไดสู้ง ภตัตาคาร หอ้งอาหาร โรงแรมต่างๆ ตลาดระดบักลาง ไดแ้ก่ตลาด

ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารทวัไป ตลาดสด หรือตลาดเนือเขียง เป็นตลาดทีมีช่องทางการจาหน่ายมาก

ทีสุด และตลาดระดบัล่าง ไดแ้ก่ตลาดลกูชิน โดยมีวตัถุดิบเป็นโคพืนเมือง โคปลดระวาง และโคชายแดน

นาํเขา้จากประเทศเพือนบา้น 

             สิทธิพร (2552) รายงานว่า “Beef supply chain” (ห่วงโซ่อุปทานโคเนือ) เป็นกระบวนการที 

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจโคเนือทุกขนัตอนเขา้ดว้ยกนัเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่าย (Cluster) ใหเ้กิดการ 

ประสานงานกนัอยา่งต่อเนือง เพือใหไ้ดก้ารดาํเนินงานมีตน้ทุนการผลิตทีตาํและมีประสิทธิภาพ ซึง 

กระบวนการเชือมโยงขนัตอนต่าง  ๆทีเกียวขอ้งกนันีไม่ไดค้รอบคลุมเฉพาะขนัตอนการผลิตเนือโคขุน 

ตงัแต่ขนัตอนตน้นาํ กลางนาํ จนถึงปลายนาํของการเลียงโคขุนในองคก์รเท่านนั แต่จะยงัเชือมต่อกบั 

องคก์รอืนๆ ภายนอกดว้ยไม่ว่าจะเป็นโรงฆ่า โรงฟอกหนงั คู่คา้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือร้านคา้ปลีก เป็นตน้ 

ดงันนัผูป้ระกอบการ และผูบ้ริหารองคก์รโคเนือควรใหค้วามสนใจในเรือง Beef supply chain ซึงเป็น 

กลยทุธที์ประเทศต่างๆ ทวัโลกกาํลงัใหค้วามสาํคญัอยา่งมาก และเป็นปัจจยัหนึงทีทาํใหบ้ริษทัต่าง  ๆ

ประสบความสาํเร็จในการแข่งขนัทางธุรกิจในการดาํเนินธุรกิจโคเนือจะมี 4 กระบวนการหลกัทีเกียวขอ้ง 

กนัคือ เครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิตโคเนือ โรงฆ่าสตัว ์การขนส่ง และการกระจายสินคา้ ทงั 4 กระบวนการ 

นีจะตอ้งเชือมต่อผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั และดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนือง ก่อใหเ้กิดตน้ทุนทีตาํส่งผล 

ใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดค้วามสาํคญัของ Beef supply chain เนือโคขุนทีผลิตออกสู่ตลาด

จะตอ้งผา่นการควบคุมตงัแต่การเลียงแม่โคทีผลิตลกูโค ซึงตอ้งมีรหสัประจาํตวัโคตงัแต่เกิด เพือใหเ้ป็น
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ขอ้มลูในการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) จนถึงปลายนาํ (ผูเ้ลียงโคขุน) ซึงตอ้งมีการบนัทึกและ

เปิดเผยขอ้มลู การผลิตในเรืองอาหาร การจดัการ และการควบคุมโรค ขนัตอนการขนส่งซึงเป็นไปตาม

กฎสวสัดิภาพสตัว(์Animal welfare) จนถึงการฆ่าสตัวใ์นโรงฆ่าทีไดรั้บมาตรฐาน และขนัตอนการ

กระจายสินคา้ ซึงตอ้งควบคุมในเรือง HACCP (การควบคุมกระบวนการผลิตโดยเนน้จุดทีไดรั้บการ

วิเคราะห์แลว้ว่าเป็นจุดวิกฤติในขนัตอนการผลิต) กิจกรรมต่างๆ ของ Beef supply chain ถือว่าเป็น

ค่าใชจ่้ายหากมีการบริหารและจดักิจกรรมเหล่านีดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพก็ยอ่มจะส่งผลให้

ค่าใชจ่้ายในการผลิตตาํลงดว้ย นนัหมายถึงตน้ทุนในการผลิตก็จะลดลงดว้ย ฉะนนัหากมีการบูรณาการ

หน่วยต่างๆ ในสายของห่วงโซ่อุปทานโคเนือเพือใหกิ้จกรรมดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ถือว่า

เป็นปัจจยัหนึงในการช่วยใหมุ่้งไปสู่ความสาํเร็จได ้

             มานพ  กุศลยงั ( 2555)  ไดศึ้กษาสภาพการเลียงโคขุนของเกษตรกรรายยอ่ยในจงัหวดัอุดรธานี 

พบว่า  เกษตรกรมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายทงัหมดประกอบดว้ยค่าพนัธุ ์ค่าอาหารสตัว ์ค่าเวชภณัฑ ์และ  ค่า

อุปกรณ์การเลียง โดยไม่รวมค่าแรงงานในครอบครัวและค่าเสือมของโรงเรือนหรือคอก ในการเลียง         

โคลกูผสมพนัธุช์าร์โรเล่ส์ โคลกูผสมพนัธุบ์ราห์มนัและโคพนัธุพื์นเมือง  เฉลียตวัละ 40,183.52,  

9,512.77 และ 3,604.44 บาท ตามลาํดบั มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายโคลกูผสมพนัธุช์าร์โรเล่ส์ โคลกูผสม

พนัธุบ์ราห์มนัและโคพนัธุพื์นเมืองเฉลียตวัละ 55,770.00, 21,506.00 และ 9,856.11 บาท ตามลาํดบั และ

ไดรั้บผลตอบแทนจากการขุนโคลกูผสมพนัธุช์าร์โรเล่ส์  โคลกูผสมพนัธุบ์ราห์มนัและโคพนัธุพื์นเมือง 

เฉลียตวัละ 17,586.48, 11,993.50 และ 6,251.66 บาท ตามลาํดบั เกษตรกรผูเ้ลียงโคขุนส่วนใหญ่ประสบ

ปัญหา 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1)ปัญหาดา้นพนัธุโ์คเกษตรกรส่วนมากร้อยละ 55.4 ขาดแคลนลกูโคทีจะนาํไปขุน 

2)ปัญหาตน้ทุนการผลิต เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 75.9  มีตน้ทุนการผลิตสูง 3)ปัญหาดา้นอาหารขน้ 

เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 69.9 ประสบปัญหาราคาอาหารขน้แพง  4) ปัญหาดา้นการส่งเสริมจาก

หน่วยงานของรัฐ เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 59.4 มีปัญหาการส่งเสริมไม่ตรงกบัความตอ้งการ โดย

เกษตรกรตอ้งการวตัถุดิบอาหารสตัวร์าคาถกู และการรวมกลุ่มผูผ้ลิตลกูโคขุน 
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บทที 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัครังนีใชว้ิธีการวิจยัเชิงบรรยาย เพือการศึกษาสภาพการเลียงโคขุน ตน้ทุนในการเลียง

โคขุน  การตลาดโคขุน และปัญหาเกียวกบัการเลียงโคขุนของกลุ่มผูเ้ลียงโคขุน จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในการวิจยันี เป็นเกษตรกรผูเ้ลียงโคขุนทุกรายในพืนทีจงัหวดัศรีสะเกษ ไดข้อ้มูล

จาํนวนและทีอยู่ของประชากร จากฐานข้อมูลผูเ้ลียงโคขุน ทีทาํการสํารวจและจัดเก็บไวใ้นระบบ

ฐานขอ้มลูผูเ้ลียงสตัว ์(ฐปศ.) ปี 2556 โดยมีผูเ้ลียงโคขุน จาํนวน 183 ราย ดงันี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

อาํเภอ ประชากร(ราย) กลุ่มตวัอยา่ง(ราย) 

เมือง 26 26 

กนัทรลกัษ ์ 41 41 

ปรางคก์ู ่ 69 69 

กนัทรารมย ์ 20 20 

ไพรบึง 27 27 

รวมตวัอยา่ง 183 183 

 

2. เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

               2.1 ชนิดของเครืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์ผลการศึกษาครังนี ใช้

แบบสอบถาม แบบมีโครงสร้างทีกาํหนดคาํถามและคาํตอบใหเ้ลือกเรียงเนือหาตามวตัถุประสงค ์

               2.2 องคป์ระกอบของเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม โดยมีลกัษณะคาํถามทงัแบบ

เปิด(Open questions) และปิด(Closed questions) ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1 ขอ้มลูทวัไป 

 ถามเกียวกบัสถานะภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ จาํนวนโคทีเลียง ประสบการณ์ ลกัษณะการ

เลียง  อาหารโคขุน มีลกัษณะคาํถามแบบเปิดและแบบเลือกตอบ 

 ส่วนที 2 ขอ้มลูสภาพการเลียงโคขุน 

 ถามเกียวกบัโรงเรือนและอุปกรณ์ การใหน้าํและอาหาร การป้องกนัและรักษาโรค พนัธุ์โคขุน 

การจดัการ มีลกัษณะคาํถามแบบเลือกตอบและแบบเปิด 

 



10 

 

 ส่วนที 3 ขอ้มลูตน้ทุนการเลียงโคขุน 

 ถามเกียวกบัค่าใชจ่้ายทงัหมดทีใชใ้นการเลียงโคขุน มีลกัษณะคาํถาม แบบเปิด 

 ส่วนที 4 ขอ้มลูการจาํหน่ายและ ตลาดโคขุน 

 สถานทีซือขาย การกาํหนดราคา วิธีการซือขาย  ลกัษณะคาํถามแบบเปิดและแบบเลือกตอบ 

              ส่วนที 5 ขอ้มลูปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ การเลียงโคขุน มีลกัษณะคาํถามแบบเปิดและ

แบบปิด 

              2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ โดย 

ก. ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (Content Validity) 

ข. ตรว จสอบ คว าม เชื อมั น  (Reliability) ข อง เค รือ งมื อ โด ยนํา

แบบสอบถามทีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งใน

พืนที จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์หาความเชือมนัตามวิธีของ 

ครอนบาซ (Cronbach) หาค่าสมัประสิทธิแอลฟ่า  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

               เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยตรงจากเกษตรกรผูเ้ลียงโคขุน ซึงผูว้ิจยัไดจ้ดัประชุมชีแจงเจา้หน้าทีให้

รับทราบถึงขอ้คาํถามต่างๆ ก่อนเก็บขอ้มูล  โดยมีเจา้พนักงานสัตวบาล (เจา้หน้าทีผสมเทียม)  ประจาํ

สาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอ เป็นผูช่้วยเก็บรวบรวมขอ้มลู ในระหว่างเดือน สิงหาคม  –  ตุลาคม  2557  

 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

           โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   ในการวเิคราะห์ขอ้มลู ใชค่้าสถิติพืนฐาน ความถี  ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลียเลขคณิต  ค่าสูงสุด   และ  ค่าตาํสุด  

 

5.  สรุปผล การเขียนรายงาน  และ  นําเสนอ 

              ผลทีไดจ้ากการจดัเก็บและวิเคราะห์ขอ้มลู นาํไปจดัทาํเป็นรายงานผลการศึกษา ตามรูปแบบการ

เขียนผลงานวิชาการ เพือนาํเสนอเนือหาขอ้มลูอยา่งครบถว้น ใหแ้ก่ผูส้นใจไดศึ้กษาและเลือกนาํผล

การศึกษาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการส่งเสริมและพฒันาการเลียงโคขุน  โดยเผยแพร่รายงานผล

การศึกษาใน  เวบไซดศ์นูยว์จิยัและพฒันาการปศุสตัวเ์ขต 3 จงัหวดัอาํนาจเจริญ (http://trub-

ubt.dld.go.th/home11.html)  และ เวบไซด ์สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัศรีสะเกษ (http://pvlo-sri.dld.go.th) 
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บทที 4 

ผลการวจัิย และ อภปิรายผล 

                   ผลการวิจยั และ อภิปรายผล  แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูพืนฐานของเกษตรกร และ

การเลียงโคขุน  2) ขอ้มลูสภาพการเลียงโคขุน 3) ขอ้มลูตน้ทุนการเลียงโคขุน  4) ขอ้มูลการจาํหน่ายและ 

ตลาดโคขุน   5) ขอ้มลูปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ โดยมีรายละเอียดผลการวิจยัดงันี 

                  ส่วนที1. ข้อมูลพนืฐานของเกษตรกรและการเลยีงโคขุน 

1.1  ขอ้มลูพืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

              พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 63.4 เป็นเพศชาย ร้อยละ 36.6 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

58.5  มีอายุระหว่าง 41 - 60 ปี  อายุเฉลีย 44.92 ปี การศึกษาส่วนมากร้อยละ 66.1 เรียนจบชัน

ประถมศึกษา และ ร้อยละ 86.9 มีอาชีพหลกัในการทาํการเกษตร มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลีย 4.91 

ราย ต่อ ครอบครัว  ร้อยละ 47.0 มีพืนทีถือครองไม่เกิน 10 ไร่  เฉลีย 16.7 ไร่ต่อราย โดยร้อยละ  60.1 

สภาพของพืนทีจะเป็นพืนทีดอน ร้อยละ 64.5 ใชน้าํฝนทาํการเกษตร  และร้อยละ 61.2  เกษตรกรจะอาศยั

อยูพื่นทีเดียวกนักบัพืนทีทาํฟาร์ม ดงัแสดงในตารางที 1 

 

1.2  ขอ้มลูพืนฐานการเลียงโคขุน 

 พบว่า เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 93.4 เลียงโคขุนเป็นอาชีพเสริม โดยร้อยละ 97.8 เลียงโคขุน

ร่วมกบัทาํการเกษตรอยา่งอืน ซึงร้อยละ 99.5  เกษตรกรมีพืนทีปลกูพืชอาหารสตัวไ์ม่เกิน 10 ไร่ แยกเป็น

พืนทีปลูกหญา้รูซี เฉลีย จาํนวน 1.56 ไร่ หญา้กินนีสีม่วง จาํนวน 1.53 ไร่ และ หญา้เนเปียร์ 1.53  ไร่  

ปัจจุบนัเกษตรกรเลียงโคขุนเฉลีย 6.34 ตวัต่อราย สูงสุด 30 ตวั และ ตาํสุด 2 ตวั โดยส่วนมากร้อยละ 36.7 

เลียงโคพนัธุล์กูผสมบราห์มนั + พืนเมือง + ชาร์โรเล่ย ์สาํหรับพืนทีทีทาํการเลียงโคขุนส่วนมากร้อยละ 

74.9 เป็นพืนทีดอนและร้อยละ 59.0 มีทีอยูอ่าศยั อยูใ่นพืนทีฟาร์มเลียงโคขุน แหล่งนาํในการเลียงโคขุน

ส่วนมากร้อยละ 42.6 ใชแ้หล่งนําตามธรรมชาติ   ก่อนเลียงโคขุน ส่วนมากร้อยละ 63.4 เกษตรกรมี

ประสบการณ์เลียงโคมาก่อน และมีระยะเวลาในการเลียงโคขุนจนถึงปัจจุบนั เฉลีย 5.98 ปี โดยส่วนมาก

ร้อยละ 99.5  จะใชแ้รงงานในครัวเรือนเลียงโคขุน เฉลีย 2.13 คนต่อครัวเรือน ดงัแสดงในตารางที 2 

              ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรเลียงโคจะมีอาชีพทาํการเกษตรเป็นหลกั เนืองจากการ

เลียงโค เป็นอาชีพทีเกือกลูกบัการเกษตรอยา่งอืนโดยเฉพาะการทาํนา  เกษตรกรจะใชมู้ลโคใส่ในแปลง

นา  หลงัเก็บเกียวขา้วก็ใชฟ้างขา้วนาํกลบัมาใชเ้ลียงโค  พืนทีทาํการเกษตรของจงัหวดัศรีสะเกษจะเป็นที

ดอน นาํไม่ท่วมขงั จึงเหมาะสาํหรับปลกูพืชและเลียงสตัว ์ จึงทาํใหค่้าเฉลียการเลียงโคขุนต่อราย ถือว่ามี

จาํนวนทีมาก  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กระแส  หล่อแท ้(2549)   ทีไดศึ้กษาสภาพการเลียงโคขุนของ

เกษตรกรในจงัหวดัยโสธร  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 86.3 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลีย 

44.24 ปี โดยร้อยละ 48.9 มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี การศึกษาส่วนมากร้อยละ 71.0 เรียนจบชัน
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ประถมศึกษา   และการประกอบอาชีพ ร้อยละ 95.4 มีอาชีพหลกัในการทาํการเกษตร สภาพของพืนทีถือ

ครองส่วนมากร้อยละ 59.5 เป็นพืนทีดอน โดยร้อยละ 53.4 มีสภาพของทีอยู่อาศยัอยู่พืนทีเดียวกนักับ

ฟาร์ม เกษตรกรมีพืนทีปลูกพืชอาหารสัตวเ์ฉลีย 11.28 ไร่ต่อราย สาํหรับแหล่งนําทีใช้ทาํการเกษตร

ส่วนมากร้อยละ 54.2 ใชน้าํฝน  โดยจะใชแ้รงงานในครัวเรือนเลียงโคขุน เฉลีย 2.50 รายต่อครัวเรือน และ 

การใชป้ระโยชน์จากมลูโค เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 85.5 จะนาํมลูโคไปใส่พืนทีปลกูพืชของตนเอง ใน

ส่วนของการใชแ้รงงาน และพืนทีปลูกหญา้ค่าเฉลียก็ลดลงจากอดีต สาเหตุจากคนรุ่นใหม่ไดไ้ปทาํงาน

ต่างจงัหวดัเพิมมากขึน และเกษตรกรไดข้ยายพืนทีปลกูพืชเศรษฐกิจเพิมมากขึน 

               

                   ส่วนที 2 ข้อมูลสภาพการเลยีงโคขนุ  

2.1 โรงเรือนและการจดัการโรงเรือน   

 พบว่า เกษตรกรทังหมดมีโรงเรือนในการเลียงโคขุน ส่วนมากร้อยละ 97.3 มีจาํนวน 1 - 2

โรงเรือน เฉลีย 1.2 โรงต่อราย ลกัษณะโรงเรือนส่วนมากร้อยละ 83.1 เป็นแบบหน้าจวัชนัเดียว  โดยมี

พืนทีโรงเรือนเฉลีย 5.8 ตารางเมตรต่อตวั  ส่วนประกอบของโรงเรือนต่างๆ ร้อยละ 95.6 หลงัคาโรงเรือน

ทาํดว้ยสงักะสี ร้อยละ 82.5 พืนโรงเรือนเป็นพืนดิน  รองลงมาเป็น คอนกรีตกึงพืนดิน และ พืนคอนกรีต 

ร้อยละ 9.3 และ8.2 ตามลาํดบั วสัดุกนัโรงเรือนส่วนมากร้อยละ 73.8 ทาํดว้ยไมย้คูา ร้อยละ 79.2 ราง

อาหารทาํดว้ยไม ้รูปแบบการเลียงส่วนมากร้อยละ 62.3 เลียงยืนโรงรวมกนั หลายตวัต่อคอก รองลงมา  

ร้อยละ 37.7 เลียงยนืโรงรายตวัต่อคอก ดงัแสดงในตารางที 3 

                

 2.2 พนัธุโ์คขุน 

 พบว่าเกษตรกรทงัหมด ใชพ้นัธุล์กูผสมชาร์โรเล่ย ์ รองลง ร้อยละ 81.4 ใชพ้นัธุล์กูผสม 

บราห์มนั โดยแหล่งพนัธุโ์คทีนาํเขา้มาขุนร้อยละ 45.4 ซือมาจากตลาดนดัคา้สตัว ์สาํหรับการจดัการเลียง

โคขุน เกษตรกรส่วนมากจะซือโคทีนาํเขา้มาขุนอายุเฉลีย 22.13 เดือน มีนาํหนักเฉลีย 267.03 กิโลกรัม 

จาํนวนโคทีนาํเขา้ขุนต่อรุ่นเฉลีย 7.91 ตวั และในปี 2556 ทีผา่นมา ส่วนมากร้อยละ 51.3 สามารถเลียงโค

ไดจ้าํนวน 1 รุ่น รองลงมา เลียงไดจ้าํนวน 2 รุ่น และ 3 รุ่น  ร้อยละ 25.7, 23.0  ตามลาํดบั   ซึงร้อยละ 33.9 

มีระยะเวลาทีใชเ้ลียงโคขุนต่อรุ่นระหว่าง 2 - 4 เดือน เฉลีย  7  เดือนต่อรุ่น และร้อยละ 39.3 จาํหน่าย โค

ขุนส่งตลาดทีนาํหนกั ระหว่าง 300 – 400 กิโลกรัม เฉลีย 501.96 กิโลกรัม สาํหรับโคทีนาํมาขุน ร้อยละ 

95.6 จะไม่ตอน กรณีมีการตอน จะใชว้ิธีการตอนโดยใชเ้บอร์ดิสโซ่ ดงัแสดงในตารางที 4 

 

2.3 อาหารและการใหอ้าหารโคขุน 

 พบว่า เกษตรกรใชอ้าหารหยาบมาเลียงโคขุนหลายชนิดดว้ยกนัเรียงจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ 

ฟางขา้ว  หญา้ธรรมชาติ  หญา้จากแปลงปลูกของตนเอง วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และวสัดุเหลือใช้
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จากโรงงานอุตสาหกรรม  ในส่วนอาหารขน้เกษตรกรร้อยละ 76.5 จะซืออาหารสาํเร็จรูปมาใชเ้ลียงโคขุน 

โดยร้อยละ 99.5 จะให้อาหารขน้วนัละ 2 ครัง ร้อยละ 49.2 จะให้อาหารขน้ในปริมาณ 1 – 3 กิโลกรัม

เฉลีย 3.89 กิโลกรัม  ต่อนาํหนกัโค 100 กิโลกรัม  และร้อยละ 57.9 จะเสริมแร่ธาตุให้ตลอดการเลียง  ดงั

แสดงในตารางที 5 

 

2.4 การจดัการสุขภาพสตัวแ์ละการป้องกนัโรค 

 พบว่า ในรอบปีทีผา่นมาเกษตรกรส่วนมากร้อยละ 97.8 มีการฉีดวคัซีนโคขุน และร้อยละ 85.8 

จะฉีดวคัซีนโคขุนครบทุกตวั เกษตรกรร้อยละ 98.9 มีการถ่ายพยาธิโคขุน ในรอบปีทีผ่านมาเกษตรกร

ร้อยละ 59.6 ไม่มีโคขุนป่วยตายในระหว่างการเลียง สาํหรับการรักษาสตัวป่์วยเกษตรกรส่วนมาก ร้อยละ 

28.4   แจง้เจา้หน้าทีกรมปศุสัตวม์าทาํการรักษา รองลงมารักษาดว้ยตนเอง และ อาสาปศุสัตว ์ ร้อยละ 

27.9 ,  23.7  ตามลาํดบั  ดงัแสดงในตารางที 6 

               ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าเกษตรกรทีเลียงโคขุนจะให้ความสาํคญัในการสร้างโรงเรือนเป็น

อนัดบัแรก  โดยใชว้สัดุ ทีมีในทอ้งถินหรือในฟาร์มของตนเองเป็นหลกัเพือประหยดัค่าใชจ่้าย และการ

สร้างโรงเรือนแบบหน้าจวันันจะสามารถใชป้ระโยชน์จากพืนทีได้อย่างเต็มที มีการระบายอากาศทีดี  

สาํหรับพนัธุโ์คทีซือมาเลียงขุน เกษตรกรในพืนทีจงัหวดัศรีสะเกษ จะไดรั้บการส่งเสริมการเลียงโคขุน

ในรูปกลุ่มจากสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัศรีสะเกษ  และใหก้ารบริการผสมเทียมดว้ยนาํเชือโคพนัธุ์ชาร์โร

เล่ย ์ซึงเป็นพนัธุ์ทีพ่อค้า  ตลาด และสหกรณ์ มีความตอ้งการมาก เนืองจากโตเร็ว  มีไขมนัแทรกใน

กลา้มเนือมาก  และกลุ่มเกษตรกรดงักล่าวส่วนมากจะเป็นกลุ่มตน้นาํและกลางนาํ ในการเลียงแม่โคเพือ

ผลิตลกูโคขุนคุณภาพ และซือโคมาเลียงขุนในระยะหนึงก็ขายไปให้เกษตรกรรายอืนทีมีศกัยภาพซือไป

เลียงขุนต่อ   การใหอ้าหารขน้ เกษตรกรจะซืออาหารสาํเร็จรูปมาใชเ้ลียงเสริม เนืองจากมีความสะดวก ใน

ส่วนของอาหารหยาบเกษตรกรจะมีการปลกูหญา้นอ้ยมากเมือเทียบกบัจาํนวนโคทีเลียงขุนต่อรุ่น ซึงอาจ

เป็นเพราะในช่วงทีผ่านมาเกษตรกรจะมีการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจเช่น ยางพารา  ออ้ย มนัสาํปะหลงั  

จาํนวนมาก ทาํใหพื้นทีปลกูหญา้ลดลง  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กระแส  หล่อแท ้(2549)   ทีไดศึ้กษา

สภาพการเลียงโคขุนของเกษตรกรในจงัหวดัยโสธร  พบว่าเกษตรกรทงัหมดมีโรงเรือนในการเลียงโคขุน 

ลกัษณะโรงเรือนส่วนมากร้อยละ 96.2 เป็นแบบหนา้จวัชนัเดียว        แหล่งพนัธุ์โคทีนาํเขา้มาขุนร้อยละ 

40.5 ซือมาจากตลาดนัดคา้สัตว ์ซึงตงัอยู่ในจงัหวดัยโสธร    ทงัหมด โดยสายพนัธุ์โคทีจะนาํเขา้มาขุน

ร้อยละ 47.3 เป็นโคพนัธุล์กูผสมชาร์โรเลย ์สาํหรับการจดัการเลียงโคขุน เกษตรกรส่วนมากจะซือโคที

นาํเขา้มาขุนอายเุฉลีย 22.87 เดือน มีนาํหนกัเฉลีย 288.89 กิโลกรัม จาํนวนโคทีนาํเขา้ขุนต่อรุ่นเฉลีย 5.84 

ตวั  
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                   ส่วนที 3 ข้อมูลต้นทุนการเลยีงโคขุน 

 พบว่า ตน้ทุนในการเลียงโคขุนของเกษตรกรต่อตวัต่อรุ่น  ส่วนใหญ่เป็นค่าพนัธุ์ โดยมีค่าเฉลีย 

44,212.2  บาท ค่าอาหารขน้  3,193.3 บาท ค่าอาหารหยาบ 915.6 บาท ค่าแร่ธาตุ  54.7 บาท ค่าจดัทาํ

โรงเรือน อุปกรณ์ 1,541.4 บาท ค่าจดัทาํแปลงหญา้ 491.2  บาท ค่าวคัซีน ค่ายาถ่ายพยาธิ รักษาโรค  412.6 

บาท ค่านาํค่าไฟฟ้า  99.7 บาท   ค่าจา้งแรงงาน   863.2 บาท   และ ค่าใชจ่้ายอืน  150.4 บาท ตน้ทุนรวมต่อ

การเลียงโคขุนต่อตวั  ตาํสุด 26,050 บาท  สูงสุด 59,572  บาท  เฉลีย 51,933.9  บาท มีรายไดจ้ากการขาย

โคต่อตวั  ตาํสุด 40,550 บาท  สูงสุด 79,072  บาท  เฉลียตวัละ  69,000 บาท  คิดเป็นกาํไรต่อตวั ตาํสุด 

14,500 บาท  สูงสุด 19,500  บาท  เฉลียตวัละ 17,066 บาท ดงัแสดงในตารางที 7 

               ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า สดัส่วนตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการเลียงโคขุนขึนกบัค่าพนัธุโ์คทีซือเขา้

ขุน  คิดเป็นร้อยละ  85   ส่วนทีเหลืออีกร้อยละ  15 เป็นค่าใชจ่้ายอยา่งอืน ถา้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร 

สามารถทีจะผลิตลกูโคขุนไดเ้องแลว้จะสามารถลดตน้ทุนไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ50  เกษตรกรจะมีกาํไร

มากขึน สอดคลอ้งกบัการศึกษา ของมานพ  กุศลยงั (2555) ทีไดศึ้กษา สภาพการเลียงโคขุนของเกษตรกร

รายยอ่ย ในจงัหวดัอุดรธานี พบว่า  เกษตรกรมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายทงัหมดประกอบดว้ยค่าพนัธุ์ ค่าอาหาร

สตัว ์ค่าเวชภณัฑแ์ละ  ค่าอุปกรณ์การเลียง โดยไม่รวมค่าแรงงานในครอบครัวและค่าเสือมของโรงเรือน

หรือคอก ในการเลียงโคลกูผสมพนัธุช์าร์โรเล่ย ์เฉลียตวัละ 40,183.52 มีรายไดจ้ากการจาํหน่าย เฉลียตวั

ละ 55,770.00   และไดรั้บผลตอบแทนจากการเลียง  ตวัละ 17,586.48    

 

                   ส่วนที 4 การตลาดโคขุน 

 พบว่า เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 93.4 จะมีพ่อค้ามารับซือโคถึงคอก รองลงมา นาํไปขายที

ตลาดนดัคา้สตัวเ์อง  ขายใหก้ลุ่มโคขุนของตนเอง ขายใหก้ลุ่มโคขุนอืน  และฆ่าจาํหน่ายเอง ร้อยละ 48.1 , 

31.6 , 19.1, 1.0  ตามลาํดบั  ซึงรูปแบบการจาํหน่ายร้อยละ 89.1 จะจาํหน่ายโคมีชีวิตตามนาํหนักตวั โดย

ร้อยละ 89.1 ประเมินราคาโคขุนดว้ยสายตาตามความพอใจของผูซื้อ - ขาย รองลงมาประเมินนาํหนักโดย

ใชต้าชงั ร้อยละ 10.9  โดยราคาทีขายไดน้าํหนกัมีชีวิตเฉลีย 86.55 บาทต่อกิโลกรัม ราคาทีขายไดน้าํหนัก

ซาก เฉลีย 208.18 บาทต่อกิโลกรัม ซึงเกษตรกรส่วนมากร้อยละ 69.4 มีความพอใจในราคาทีขายไดใ้น

ระดบัปานกลาง รองลงมาพอใจมาก  น้อย  มากทีสุด  และน้อยทีสุด ร้อยละ 16.4,  11.5,  2.2  และ 0.5        

ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที 8 

              ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าเกษตรกรจะสามารถซือขายโคไดง่้ายมีพ่อคา้มาติดต่อขอซือเอง ที

บา้น  โดยกาํหนดราคาประเมินด้วยสายตาของผูซื้อและผูข้าย เกษตรกรอาจเสียเปรียบได้ถา้ประเมิน

นาํหนักโคดว้ยสายตาผิดพลาดและไม่ทราบราคาโคทีเป็นปัจจุบนั  ซึงการซือขายวิธีดงักล่าวจะพบอยู่

ทวัไปในระบบการซือขายโคมีชีวิต ทวัทุกพืนทีของจงัหวดัศรีสะเกษ  ในขณะเดียวกนัเกษตรกรไม่ควร

ขายก่อนทีจะเลียงโคขุนใหไ้ดน้าํหนกัทีพร้อมจาํหน่ายส่งตลาด  ซึงจะทาํใหไ้ดก้าํไรทีมากกว่า  โดยราคา
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ทีขายไดใ้นปัจจุบนัจะสูงมากกว่าราคาโคในอดีต จากการศึกษา กระแส หล่อแท ้(2549) พบว่าราคาโคขาย

นาํหนักมีชีวิตเฉลีย 54.38 บาทต่อกิโลกรัม ราคาทีขายไดน้ําหนักซาก เฉลีย 108.96 บาทต่อกิโลกรัม 

แสดงใหเ้ห็นว่าปริมาณโคเนือมีไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จึงทาํใหโ้คมีชีวิตและเนือโคมีราคา

ทีสูงขึนมาก  

 

                   ส่วนที 5. ปัญหาในการเลยีงโคขุน 

 พบว่า เกษตรกรร้อยละ 85.8  ขาดแคลนแรงงานในการเลียงโคขุน   ร้อยละ 82.0  มีปัญหาใน

เรืองเงินทุนไม่เพียงพอ ร้อยละ 73.8  พนัธุโ์คทีเขา้ขุนไม่เพียงพอ  ร้อยละ 68.9  อาหารขน้ไม่เพียงพอ และ

เกษตรกรร้อยละ 85.2  มีความตอ้งการความรู้ทางวิชาการเลียงโคขุนเพิมเติม  ทงันีร้อยละ 82.5 มีความ

มนัใจต่อการเลียงโคขุนส่งตลาด ดงัแสดงในตารางที 9 

              ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าการเลียงโคขุนยงัตอ้งพึงการใชแ้รงงานจากครัวเรือนของตนเอง ซึง

คนรุ่นใหม่จะไปทาํงานต่างจงัหวดั ทาํใหข้าดแคลนแรงงานในการเลียงโค จึงจาํเป็นตอ้งจา้งแรงงานขา้ง

นอกมากขึน ประกอบกบัพนัธุโ์คทีจะซือเขา้ขุนมีจาํนวนจาํกดัและราคาทีสูงมาก  จากสาเหตุหลายอย่าง

อาทิการลดลงของแม่โคทีผลิตลูก  การส่งออกโคเนือมีชีวิตไปขายต่างประเทศแทนทีจะส่งเสริมให้

บริโภคในประเทศ   การขยายการปลกูพืชเศรษฐกิจทีผา่นมาทาํใหพื้นทีเลียงโคลดลงเกษตรกรขายแม่โค

ทิง  และความผนัผวนของราคาโคเนือในอดีต  ฯลฯ ทาํให้ลูกโคขุนขาดแคลนตอ้งใชเ้งินทุนสูงมากใน

การซือพนัธุโ์ค  จึงเป็นผลกระทบทีเป็นลกูโซ่ต่อธุรกิจเกียวเนืองจากอาชีพการเลียงโคทงัหมด สอดคลอ้ง

กบัการศึกษา ของมานพ  กุศลยงั (2555) ทีไดศึ้กษา สภาพการเลียงโคขุนของเกษตรกรรายย่อย  ใน

จงัหวดัอุดรธานี พบว่าเกษตรกรผูเ้ลียงโคขุนส่วนใหญ่ประสบปัญหา 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1)ปัญหาดา้นพนัธุ์โค

เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 55.4 ขาดแคลนลกูโคทีจะนาํไปขุน 2)ปัญหาตน้ทุนการผลิต เกษตรกรส่วนมาก

ร้อยละ 75.9  มีตน้ทุนการผลิตสูง 3)ปัญหาดา้นอาหารขน้ เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 69.9 ประสบปัญหา

ราคาอาหารขน้แพง  4) ปัญหาดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 59.4 มี

ปัญหาการส่งเสริมไม่ตรงกบัความตอ้งการ โดยเกษตรกรตอ้งการวตัถุดิบอาหารสัตวร์าคาถูก และการ

รวมกลุ่มผูผ้ลิตลกูโคขุน 
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ตารางที 1  จาํนวน  ร้อยละ ขอ้มลูพืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร       (n=183)                           

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

            ชาย 116 63.4 

            หญิง 67 36.6 

2. อาย ุ   

            ไม่เกิน 40 ปี 64 35 

            41-60 ปี 107 58.5 

            61 ปีขึนไป 12 6.6 

            (เฉลีย  44.92  ปี สูงสุด 68   ปี ตาํสุด 19 ปี)   

3. การศึกษา   

            ไม่ไดศึ้กษาต่อ   4 2.2 

            ประถมศึกษา 121 66.1 

            มธัยมศึกษาตอนตน้ 20 10.9 

            มธัยมศึกษาตอนปลาย 23 12.6 

            ปวช. 5 2.7 

            ปวส. 4 2.2 

            ปริญญาตรีขึนไป 6 3.3 

4. อาชีพหลกั       

            ทาํการเกษตร         159 86.9 

            นอกภาคเกษตร 24 13.1 

            กาํลงัศึกษาอยู ่ - - 

5. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว   

            ไม่เกิน 3 คน 24 13.1 

            4-6 คน 133 72.7 

            7 คนขึนไป 26 14.2 

            (เฉลีย 4.91 คน สูงสุด 9 คน ตาํสุด 2 คน) 
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ตารางที 1 จาํนวน  ร้อยละ ขอ้มลูพืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร(ต่อ)  (n=183)                         

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

6. พืนทีถือครองทงัสิน   

            ไม่เกิน 10 ไร่ 86 47.0 

            11-20 ไร่ 58 31.7 

            21-30 ไร่ 17 9.3 

            31 ไร่ขึนไป 22 12 

            (เฉลีย 16.7 ไร่ สูงสุด 59 ไร่ ตาํสุด 3 ไร่) 

 

  

7. ลกัษณะพืนที    

           พืนทีผนืเดียวกนั 75 42.4 

           พืนทีคนละผนื 102 57.6 

8. พืนทีเช่าทาํการเกษตร   

           ไม่เกิน 10 ไร่ 15 53.6 

           11-20 ไร่ 10 35.7 

           21-30 ไร่ 2 7.1 

           31 ไร่ขึนไป 1 3.6 

          (เฉลีย 12.39 ไร่ สูงสุด 50 ไร่ ตาํสุด 1 ไร่)   

9. สภาพของพืนที   

            ทีลุ่ม  68 37.2 

            ทีดอน 110 60.1 

            อืนๆ 5 2.7 

10. แหล่งนาํทาํการเกษตร      

          นาํฝน 118 64.5 

          ชลประทาน 8 4.4 

          แหล่งนาํส่วนตวั 57 31.1 

11. สภาพของทีอยูอ่าศยั   

           อยูพื่นทีเดียวกนักบัฟาร์ม 112 61.2 

           แยกอยูใ่นชุมชน 71 38.8 
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ตารางที 2  จาํนวน  ร้อยละ ขอ้มลูการเลียงโคขนุ                                                                            (n=183)                                                                                   

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

1. วตัถุประสงคที์เลียงโคขุน   

           เลียงเป็นอาชีพหลกั 12 6.6 

           เลียงเป็นอาชีพเสริม 171 93.4 

2. ลกัษณะการเลียงโคขุน       

           เลียงโคขุนอยา่งเดียว 4 2.2 

           เลียงโคขุนร่วมกบัทาํการเกษตรอยา่งอืน 179 97.8 

3. พืนทีปลกูพืชอาหารสตัว ์   

            ไม่เกิน 10 ไร่ 182 99.5 

            11-20 ไร่ 1 .05 

            21-30 ไร่ - - 

            31 ไร่ขึนไป   แยกเป็น - - 

         หญา้รูซี     เฉลีย  1.56 ไร่  สูงสุด  10  ไร่  ตาํสุด  0  ไร่ 51 19.5 

         หญา้กินนีสีม่วง  เฉลีย  1.53 ไร่  สูงสุด  5  ไร่  ตาํสุด  0.05  ไร่ 117 44.8 

         หญา้เนเปียร์  เฉลีย  1.53 ไร่  สูงสุด  10  ไร่  ตาํสุด  0  ไร่ 36 13.8 

          หญา้ขน  เฉลีย  1 ไร่  สูงสุด  4  ไร่  ตาํสุด  0  ไร่  9 3.4 

          หญา้อะตราตรัม  เฉลีย  0.9 ไร่  สูงสุด  1  ไร่  ตาํสุด  0  ไร่  10 3.8 

          หญา้อืนๆ    เฉลีย  1.63 ไร่  สูงสุด  8  ไร่  ตาํสุด  0  ไร่ 38 14.6 

4. จาํนวนการเลียงโคขุนในปัจจุบนั   

        1–5 ตวั  96 52.5 

        6-10 ตวั 67 36.6 

        11-15 ตวั 17 9.3 

        16-20 ตวั 

        ตงัแต่ 21 ตวั ขึนไป                                  

2 

1 

1.1 

0.5 

(เฉลีย  6.34  ตวั  ตาํสุด  2  ตวั  สูงสุด  30 ตวั)   

5. พนัธุโ์คขนุทีเลียง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)      

        โคลกูผสมบราห์มนั + พืนเมือง +ชาร์โรเล่ย ์                 102  36.7 

        โคลกูผสมบราห์มนั +ชาร์โรเล่ย ์                57  20.5 

        โคลกูผสมบราห์มนั + พืนเมือง                 102  36.7 

        อืนๆ              17  6.1 
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ตารางที 2 จาํนวน  ร้อยละ ขอ้มลูการเลียงโคขนุ (ต่อ)                                                                     (n=183)                                                                           

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

6. สภาพพืนทีเลียงโคขนุ   

         ทีลุ่ม 5 2.7 

         ทีดอน 137 74.9 

         ทีลุ่มทีดอน 41 22.4 

7. ทีอยูอ่าศยักบัฟาร์มเลียงโคขนุ       

        อยูใ่นพืนทีเดียวกนั 108 59.0 

        แยกกนัต่างหาก 75 41.0 

8. แหล่งนาํทีใชใ้นการเลียงโคขุน   

        ประปา 44 24.0 

        แหล่งนาํธรรมชาติ (หว้ยหนองคลองบึง) 78 42.6 

        บาดาล 61 33.3 

9. ก่อนการเลียงโคขนุมีประสบการณ์การเลียงหรือไม่   

        เคย 116 63.4 

        ไม่เคย 

10. ระยะเวลาในการเลียงโคขุน 

67 36.6 

        ไม่เกิน 1 ปี 15 8.2 

        2-3 ปี 70 38.3 

        4-5 ปี 37 20.2 

        6 ปี ขึนไป 61 33.3 

         (เฉลีย 5.98 ปี สูงสุด 40 ปี ตาํสุด 1 ปี)   

11.การใชป้ระโยชนจ์ากมลูโค   

        ไม่ใช ้ 0 0 

        ใชพื้นทีปลกูพืช 173 94.5 

        จาํหน่าย 10 5.5 

12. แรงงานในการเลียงโคขุน   

        แรงงานครอบครัว 182 99.5 

        จา้งแรงงาน 1 0.5 
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ตารางที 2 จาํนวน  ร้อยละ ขอ้มลูการเลียงโคขนุ (ต่อ)                                                                  (n=183)   

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

13. จาํนวนแรงงานในครอบครัว   

        1-2 คน 141 77 

        3-4 คน 40 21.9 

        5-6 คน 2 1.1 

        (เฉลีย 2.13 คน สูงสุด 6 คน ตาํสุด 1 คน)   

 

ตารางที 3 จาํนวน  ร้อยละขอ้มลูการจดัการโรงเรือนโคขุน                                                             (n=183)                                                                    

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

1. โรงเรือนโคขุน   

        ไม่มี 0 0 

        มี 183 100 

2. จาํนวนโรงเรือนทีเลียงโคขุน   

        1-2 โรง 178 97.3 

        3-7 โรง 5 2.7 

        (เฉลีย 1.2 โรง  สูงสุด 7 โรง   ตาํสุด 1 โรง)   

3. รูปแบบโรงเรือน   

        หนา้จวัชนัเดียว 152 83.1 

        หนา้จวั 2 ชนั 26 14.2 

        เพิงหมาแหงน 4 2.2 

        อืนๆ 1 0.5 

4. พืนทีโรงเรือนต่อการเลียงโคขนุ ตารางเมตรต่อตวั   

        2-4 ตารางเมตร 68 37.2 

        5-8 ตารางเมตร 88 48.0 

        9-12 ตารางเมตร 27 14.8 

        (เฉลีย 5.8 ตารางเมตร  สูงสุด 12 ตารางเมตร  ตาํสุด 2 ตารางเมตร)   
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ตารางที 3   จาํนวน  ร้อยละขอ้มลูการจดัการโรงเรือนโคขนุ  (ต่อ)                                                  (n=183)                                                                    

 

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

5. หลงัคาโรงเรือนทาํดว้ยวสัดุ   

        หญา้คา/แฝก 2 1.1 

        สงักะสี 175 95.6 

        กระเบือง 4 2.2 

        อืนๆ 2 1.1 

6. พืนโรงเรือน   

        พืนดิน 151 82.5 

        คอนกรีต 15 8.2 

        คอนกรีต+พืนดิน 17 9.3 

7. วสัดุกนัโรงเรือนส่วนมากใช ้   

        ไมย้คูา 135 73.8 

        ไมไ้ผ ่ 10 5.5 

        ไมเ้นือแข็ง 38 20.7 

        เหลก็ 0 0 

        อืนๆ 0 0 

8. รางอาหารทาํดว้ยวสัดุ   

        ไม ้ 145 79.2 

        คอนกรีต 10 6.6 

        ไม+้คอนกรีต 12 12.6 

        อืนๆ 23 1.6 

9. รูปแบบการเลียงขงัในคอก   

        ยนืโรงเรือนรายตวัต่อคอก 69 37.7 

        ยนืโรงรวมกนัหลายตวัต่อคอก 144 62.3 
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ตารางที 4   จาํนวน ร้อยละ ขอ้มลูการเลียงโค                                                                                 (n=183) 

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

1. สายพนัธุโ์คทีนาํเขา้มาขุน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   

        โคลกูผสมบราห์มนั 149 81.4 

        โคลกูผสมชาโรเล่ย ์ 183 100 

        โคลกูผสมซิมเมนทอล 8 4.4 

        พนัธุอื์นๆ 0 0 

2. แหล่งพนัธุโ์คทีนาํมาขุน   

        จากฟาร์มตนเอง 62 33.9 

        ตลาดนดัคา้สตัว ์ 83 45.4 

        จากฝงูทีเลียงทวัไป 37 20.2 

        อืนๆ 1 0.5 

3.อายโุคทีจะนาํเขา้มาขนุ - - 

เฉลีย  22.13  เดือน  สูงสุด 31.36    ตาํสุด   13.28 - - 

4. นาํหนกัโคทีจะนาํมาเขา้มาขนุ - - 

เฉลีย  267.03  ก.ก  สูงสุด 341.56 ก.ก    ตาํสุด   192.50 - - 

5. จาํนวนโคทีจะนาํเขา้ขุนต่อรุ่น   

        2-4 ตวั 52 28.4 

        5-6 ตวั 52 28.4 

        7-8 ตวั 18 9.8 

        9-10 ตวั 27 14.8 

        11 ตวั ขึนไป 34 18.6 

        (เฉลีย 7.91 ตวั สูงสุด 30 ตวั  ตาํสุด 2 ตวั)   

6. จาํนวนรุ่นทีเลียงโคขุนในรอบปี 1 ปี   

        จาํนวน 1 รุ่น 94 51.3 

        จาํนวน 2 รุ่น 47 25.7 

        จาํนวน 3 รุ่น  42 23.0 

        (เฉลีย 1.71 รุ่น สูงสุด 3 รุ่น  ตาํสุด 1  รุ่น)   
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ตารางที 4  จาํนวน  ร้อยละขอ้มลูการเลียงโค  (ต่อ)                                                                         (n=183)                                                                               

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

7. ระยะเวลาทีใชเ้ลียงโคขุนต่อรุ่น   

        2-4 เดือน 62 33.9 

        5-6 เดือน 41 22.4 

        7-8 เดือน 31 16.9 

        9 เดือน ขึนไป 49 26.8 

       (เฉลีย 7.0  เดือน  สูงสุด 24 เดือน ตาํสุด 2 เดือน)   

8. นาํหนกัโคขนุทีพร้อมส่งตลาด   

        300-400 กิโลกรัม 72 39.3 

        401-500 กิโลกรัม 49 26.8 

        501-600 กิโลกรัม  29 15.9 

        601 กิโลกรัม ขึนไป 33 18.0 

       (เฉลีย 501.96 กิโลกรัม สูงสุด 800กิโลกรัม ตาํสุด 300 กิโลกรัม)    

9. โคทีเขา้ขนุมีการตอนหรือไม่   

        ไม่มี 175 95.6 

        มี 8 4.4 

10. วิธีการตอนโค   

        ใชเ้บอร์ดีสโซ่ 7 70 

        วิธีผา่ 2 20 

        อืนๆ 1 10 
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ตารางที 5   จาํนวน  ร้อยละ ขอ้มลูอาหารและการใหอ้าหารโคขนุ                                                  (n=183)                                                                             

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

1. แหล่งอาหารหยาบทีใชเ้ลียงโคขุน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   

        หญา้ธรรมชาติ 143 78.1 

        หญา้พนัธุจ์ากแปลงปลกูตนเอง 102 55.7 

        ฟางขา้ว 144 78.7 

        วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 41 22.4 

        วสัดุเหลือใชจ้ากโรงงานอุตสาหกรรม 32 17.5 

2. แหล่งอาหารขน้ทีนาํมาเลียงโคขนุ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   

        ผสมเอง 97 53 

        ซืออาหารสาํเร็จรูป 140 76.5 

3. จาํนวนทีใหอ้าหารขน้ต่อวนั   

        1 ครัง 1 0.5 

        2 ครัง 182 99.5 

4. ปริมาณอาหารขน้ทีใหต่้อ นาํหนกัโค 100 กิโลกรัม   

        1-3 กิโลกรัม 90 49.2 

        4-6 กิโลกรัม 67 36.6 

        7-9 กิโลกรัม 14 7.6 

        10 กิโลกรัม ขึนไป 12 6.6 

        (เฉลีย 3.89 กิโลกรัม  สูงสุด 15 กิโลกรัม  ตาํสุด 1 กิโลกรัม)   

5. การใชแ้ร่ธาตุเสริมการเลียงโคขุน   

        ไม่ใช ้ 1 0.5 

        เสริมใหต้ลอดปี 106 57.9 

       เสริมเป็นบางครัง 76 41.6 
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ตารางท ี6   จาํนวน  ร้อยละ ขอ้มลูการจดัการสุขภาพสตัวแ์ละการป้องกนัโรค                               (n=183)                                             

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

1. ในรอบปีทีผา่นมามีการฉีดวคัซีนโคขุนหรือไม่   

        ไม่มี 4 2.2 

        มี 179 97.8 

2. โคขุนของท่านไดรั้บวคัซีนครบทุกตวัหรือไม่   

        ทุกตวั 157 85.8 

        บางตวั 26 14.2 

3. ในรอบปีทีผา่นมีการถ่ายพยาธิกบัโคขนุหรือไม่   

       ไม่ถ่าย 2 1.1 

       ถ่าย 181 98.9 

4. ในรอบปีทีผา่นมีโคขนุป่วยหรือไม่   

        ไม่มี 109 59.6 

        มี 74 40.4 

5. การรักษาสตัวป่์วย   

        โดยเจา้หนา้ทีกรมปศุสตัว ์ 52 28.4 

        รักษาดว้ยตนเอง 51 27.9 

        อาสาปศุสตัว ์ 80 23.7 

6. ในรอบปีทีผา่นมามีโคขนุตายหรือไม่   

        ไม่มี 173 94.5 

        มี  10 5.5 
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ตารางที 7   ค่าเฉลีย สูงสุด ตาํสุด ขอ้มลูรายจ่าย รายได ้และกาํไรขาดทุนการเลียงโคขุน 1 ตวั       (n=183) 

 

รายการ สูงสุด ตาํสุด ค่าเฉลยี 

1. ค่าใชจ่้ายเฉลีย การเลียงโคขนุ  1 ตวั    

        1) ค่าพนัธุโ์ค 46,590 24,500 44,212.2 

        2) ค่าอาหารขน้  3,445 565 3,193.3 

        3) ค่าอาหารหยาบ 2,110 120 915.6 

        4) ค่าแร่ธาตุเสริม 100 35 54.7 

        5) ค่าจดัทาํโรงเรือนและอุปกรณ์ 1,850 500 1,541.1 

        6) ค่าจดัทาํแปลงหญา้ 2,000 100 491.2 

        7) ค่าวคัซีน 320 0 204.9 

        8) ค่ายาถ่ายพยาธิ 250 50 120.2 

        9) ค่ารักษาโคป่วย 550 50 87.5 

        10) ค่านาํ 67 0 43.2 

        11) ค่าไฟ 95 30 56.5 

        12) ค่าจา้งแรงงาน 1,635 0 863.2 

        13) ค่าใชจ่้ายอืนๆ 560 100 150.4 

       14) รวมตน้ทุน 59,572 26,050 51,933.9 

2. รายไดเ้ฉลีย โคขุน 1 ตวั 79,072 40,550 69,000 

3. กาํไร เฉลีย โคขุน 1 ตวั 19,500 14,500  17,066 
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ตารางที 8    จาํนวน  ร้อยละขอ้มลูการตลาดโคขุน                                                                          (n=183)                                          

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

1. แหล่งจาํหน่ายโคขนุ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   

        มีพ่อคา้มารับซือถึงคอก 171 93.4 

        นาํไปขายทีตลาดนดัคา้สตัวเ์อง 88 48.1 

        ขายใหก้ลุ่มเกษตรกรตนเอง 58 31.6 

        ขายใหก้ลุ่ม/สหกรณ์การเกษตรกรอืนๆ 35 19.1 

        ฆ่า จาํหน่าย แปรรูปเอง 1 1.0 

2. รูปแบบการจาํหน่ายโคขุน   

        จาํหน่ายโคมีชีวิต 163 89.1 

        จาํหน่ายตามนาํหนกัซาก 20 10.9 

3. การประเมินราคาโคขุนมีชีวิตทีจาํหน่าย   

        ประเมินดว้ยสายตาความพอใจผูซื้อ – ขาย 163 89.1 

        ชงันาํหนกัโดยตาชงั 20 10.9 

4. ราคาทีขายได ้(นาํหนกัมีชีวิต)              

        49-70 บาท/กก. 27 14.7 

        71-90 บาท/กก. 124 67.7 

        91-120 บาท/กก. 32 17.5 

     (ค่าเฉลีย 86.55 บาท/กก. สูงสุด 120 บาท/กก. ตาํสุด 49 บาท/กก.)   

5. ราคาทีขายได ้(นาํหนกัซาก)            

        180-200 บาท/กก. 9 40.9 

        201-220 บาท/กก. 5 22.7 

        221-240 บาท/กก. 5 22.7 

        241-260 บาท/กก. 3 13.6 

 (ค่าเฉลีย 208.18บาท/กก.  สูงสุด 260 บาท/กก. ตาํสุด 180 บาท/กก.)   

6. ความพอใจราคาทีขายได ้   

        พอใจนอ้ยทีสุด 1 0.5 

        พอใจนอ้ย 21 11.5 

        พอใจปานกลาง 127 69.4 

        พอใจมาก 30 16.4 

        พอใจมากทีสุด 4 2.2 
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ตารางที 9   จาํนวน  ร้อยละ ขอ้มลูปัญหาการเลียงโคขนุ                                                                 (n=183)                                                                       

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

1. พืนทีการเลียงโคขุนเพียงพอหรือไม่   

        ไม่เพียงพอ 63 34.4 

        เพียงพอ 120 65.6 

2. ขาดแคลนแรงงานในการเลียงโคขุนหรือไม่   

        ไม่มี 157 85.8 

         มี 26 14.2 

3. เงินทุนการเลียงโคขุนเพียงพอหรือไม่   

        ไม่เพียงพอ 150 82.0 

        เพียงพอ 33 18.0 

4. ตอ้งการความรู้ดา้นวิชาการในการเลียงโคขนุเพิมเติมหรือไม่   

        ไม่ตอ้งการ 27 14.8 

        ตอ้งการ 156 85.2 

5. อาหารหยาบเพียงพอหรือไม่   

        ไม่เพียงพอ 82 44.8 

        เพียงพอ 101 52.2 

6. อาหารขน้เพียงพอหรือไม่   

        ไม่เพียงพอ 126 68.9 

        เพียงพอ 57 31.1 

7. พนัธุโ์คทีตอ้งการนาํเขา้มาขุนเพียงพอหรือไม่   

        ไม่เพียงพอ 135 73.8 

        เพียงพอ 48 26.2 

8. มีปัญหาโรคระบาดสตัวห์รือไม่   

        ไม่มี 145 79.2 

        มี 38 20.8 

9. ความมนัใจในการเลียงโคขุนส่งตลาด   

        มนัใจ 151 82.5 

        ไม่มนัใจ 23 12.6 

        ไม่แน่ใจ 9 4.9 
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บทที 5  

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

           การวิจยันีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาสภาพการเลียงและตน้ทุนการเลียงโคขุนของเกษตรกรจงัหวดั

ศรีสะเกษ ศึกษากลุ่มตวัอย่างจากประชากรทงัหมดทีเลียงโคขุนของจงัหวดัศรีสะเกษ จาํนวน 5  กลุ่ม  

รวมจาํนวน 183 ราย  เก็บรวบรวมขอ้มลู โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม  

2557  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป    อธิบายผลการศึกษา  ใชค่้าสถิติ  ความถี    ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลียเลขคณิต   ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  ค่าสูงสุด   ค่าตาํสุด   สามารถสรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ

ดงันี 

 

                  ส่วนที1. ข้อมูลพนืฐานของเกษตรกรและการเลยีงโคขุน 

1.1  ขอ้มลูพืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

              ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 63.4 เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 - 60 ปี  อายุเฉลีย 44.92 

ปี การศึกษาส่วนมากร้อยละ 66.1 เรียนจบชันประถมศึกษา และ ร้อยละ 86.9 มีอาชีพหลกัในการทาํ

การเกษตร มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลีย 4.91 ราย ต่อ ครอบครัว  มีพืนทีถือครองไม่เกิน 10 ไร่  

เฉลีย 16.7 ไร่ต่อราย สภาพของพืนทีทาํการเกษตรส่วนมากจะเป็นพืนทีดอน และ ใชน้าํฝนทาํการเกษตร   

 

1.2  ขอ้มลูพืนฐานการเลียงโคขุน 

 เกษตรกรส่วนมาก จะเลียงโคขุนเป็นอาชีพเสริม ร่วมกบัทาํการเกษตรอยา่งอืน โดยเลียงโคขุน

เฉลีย 6.34 ตวัต่อราย และส่วนมากร้อยละ 36.7 เลียงโคพนัธุ์ลูกผสมบราห์มนั + พืนเมือง + ชาร์โรเล่ย ์

เกษตรกรมีประสบการณ์เลียงโคมาก่อน และมีระยะเวลาในการเลียงโคขุนจนถึงปัจจุบนั เฉลีย 5.98 ปี 

โดยส่วนมาก จะใชแ้รงงานในครัวเรือนเลียงโคขุน เฉลีย 2.13 คนต่อครัวเรือน  

                             

                   ส่วนที 2 ข้อมูลสภาพการเลยีงโคขุน  

2.1 โรงเรือนและการจดัการโรงเรือน   

 เกษตรกรทงัหมดมีโรงเรือนในการเลียงโคขุน ส่วนมากร้อยละ 97.3 มีจาํนวน 1 - 2โรงเรือน 

เฉลีย 1.2 โรงต่อราย ลกัษณะโรงเรือนส่วนมากร้อยละ 83.1 เป็นแบบหน้าจั วชันเดียว  โดยมีพืนที

โรงเรือนเฉลีย 5.8 ตารางเมตรต่อตวั  ส่วนประกอบของโรงเรือนต่างๆ ร้อยละ 95.6 หลงัคาโรงเรือนทาํ

ดว้ยสงักะสี ร้อยละ 82.5 พืนโรงเรือนเป็นพืนดิน  รองลงมาเป็น คอนกรีตกึงพืนดิน และ พืนคอนกรีต 

วสัดุกนัโรงเรือนส่วนมากร้อยละ 73.8 ทาํดว้ยไมย้คูา ร้อยละ 79.2 รางอาหารทาํดว้ยไม ้รูปแบบการเลียง
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ส่วนมากร้อยละ 62.3 เลียงยนืโรงรวมกนั หลายตวัต่อคอก รองลงมา  ร้อยละ 37.7 เลียงยืนโรงรายตวัต่อ

คอก  

                

 2.2 พนัธุโ์คขุน 

 เกษตรกรทงัหมด ใชพ้นัธุล์กูผสมชาร์โรเล่ย ์ รองลง ร้อยละ 81.4 ใชพ้นัธุล์กูผสม 

บราห์มนั โดยแหล่งพนัธุโ์คทีนาํเขา้มาขุนร้อยละ 45.4 ซือมาจากตลาดนดัคา้สตัว ์สาํหรับการจดัการเลียง

โคขุน เกษตรกรส่วนมากจะซือโคทีนาํเขา้มาขุนอายุเฉลีย 22.13 เดือน มีนาํหนักเฉลีย 267.03 กิโลกรัม 

จาํนวนโคทีนาํเขา้ขุนต่อรุ่นเฉลีย 7.91 ตวั และในปี 2556 ทีผา่นมา ส่วนมากร้อยละ 51.3 สามารถเลียงโค

ไดจ้าํนวน 1 รุ่น รองลงมา เลียงไดจ้าํนวน 2 รุ่น และ 3 รุ่น  ร้อยละ 25.7, 23.0  ตามลาํดบั   ซึงร้อยละ 33.9 

มีระยะเวลาทีใชเ้ลียงโคขุนต่อรุ่นระหว่าง 2 - 4 เดือน เฉลีย  7 เดือนต่อรุ่น จาํหน่ายโคขุนส่งตลาดที

นาํหนกั เฉลีย 501.96 กิโลกรัม   

 

2.3 อาหารและการใหอ้าหารโคขุน 

 เกษตรกรใชอ้าหารหยาบมาเลียงโคขุนหลายชนิดดว้ยกนัเรียงจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ฟางขา้ว  

หญา้ธรรมชาติ  หญา้จากแปลงปลกูของตนเอง วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และวสัดุเหลือใชจ้ากโรงงาน

อุตสาหกรรม  ในส่วนอาหารขน้เกษตรกรร้อยละ 76.5 จะซืออาหารสาํเร็จรูปมาใชเ้ลียงโคขุน โดยร้อยละ 

99.5 จะให้อาหารขน้วนัละ 2 ครัง ร้อยละ 49.2 จะให้อาหารขน้เฉลีย 3.89 กิโลกรัมต่อนาํหนักโค 100 

กิโลกรัม  และร้อยละ 57.9 จะเสริมแร่ธาตุใหต้ลอดการเลียง   

 

2.4 การจดัการสุขภาพสตัวแ์ละการป้องกนัโรค 

 พบว่า ในรอบปีทีผา่นมาเกษตรกรส่วนมากร้อยละ 97.8 มีการฉีดวคัซีนโคขุน และร้อยละ 85.8 

จะฉีดวคัซีนโคขุนครบทุกตวั เกษตรกรร้อยละ 98.9 มีการถ่ายพยาธิโคขุน ในรอบปีทีผ่านมาเกษตรกร

ร้อยละ 59.6 ไม่มีโคขุนป่วยตายในระหว่างการเลียง สาํหรับการรักษาสตัวป่์วยเกษตรกรส่วนมาก ร้อยละ 

28.4   แจง้เจา้หนา้ทีกรมปศุสตัวม์าทาํการรักษา รองลงมารักษาดว้ยตนเอง และ อาสาปศุสตัว ์  

 

                   ส่วนที 3 ข้อมูลต้นทุนการเลยีงโคขุน 

 ต้นทุนในการเลียงโคขุนของเกษตรกรต่อตัวต่อรุ่น  ส่วนใหญ่เป็นค่าพนัธุ์ โดยมีค่าเฉลีย 

44,212.2  บาท ค่าอาหารขน้  3,193.3 บาท ค่าอาหารหยาบ 915.6 บาท ค่าแร่ธาตุ  54.7 บาท ค่าจดัทาํ

โรงเรือน อุปกรณ์ 1,541.4 บาท ค่าจดัทาํแปลงหญา้ 491.2  บาท ค่าวคัซีน ค่ายาถ่ายพยาธิ รักษาโรค  412.6 

บาท ค่านาํค่าไฟฟ้า  99.7 บาท   ค่าจา้งแรงงาน   863.2 บาท   และ ค่าใชจ่้ายอืน  150.4 บาท ตน้ทุนรวมต่อ
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การเลียงโคขุนต่อตวั  เฉลีย 51,933.9  บาท มีรายไดจ้ากการขายโคเฉลียตวัละ  69,000 บาท คิดเป็นกาํไร

เฉลียตวัละ 17,066 บาท  
 

                   ส่วนที 4 การตลาดโคขุน 

 เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 93.4 จะมีพ่อคา้มารับซือโคถึงคอก รองลงมา นาํไปขายทีตลาดนัดคา้

สัตว์เอง  ซึงรูปแบบการจําหน่ายร้อยละ 89.1 จะจาํหน่ายโคมีชีวิตตามนําหนักตัว โดยร้อยละ 89.1 

ประเมินราคาโคขุนดว้ยสายตาตามความพอใจของผูซื้อ - ขาย รองลงมาประเมินนาํหนกัโดยใชต้าชงั ร้อย

ละ 10.9  โดยราคาทีขายไดน้าํหนักมีชีวิตเฉลีย 86.55 บาทต่อกิโลกรัม ราคาทีขายไดน้าํหนักซาก เฉลีย 

208.18 บาทต่อกิโลกรัม ซึงเกษตรกรส่วนมากร้อยละ 69.4 มีความพอใจในราคาทีขายไดใ้นระดบัปาน

กลาง  
 

                   ส่วนที 5. สภาพปัญหาในการเลยีงโคขุน 

 เกษตรกรร้อยละ 85.8  ขาดแคลนแรงงานในการเลียงโคขุน   ร้อยละ 82.0  มีปัญหาในเรือง

เงินทุนไม่เพียงพอ ร้อยละ 73.8  พนัธุ์โคทีเขา้ขุนไม่เพียงพอ  ร้อยละ 68.9  อาหารขน้ไม่เพียงพอ และ

เกษตรกรร้อยละ 85.2  มีความตอ้งการความรู้ทางวิชาการเลียงโคขุนเพิมเติม  ทงันีร้อยละ 82.5 มีความ

มนัใจต่อการเลียงโคขุนส่งตลาด  
 

2. ข้อเสนอแนะ 

             2.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจัิย 

 ผลจากการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัขอเสนอแนะเกียวกบัการนาํผลการวิจยัไปใช ้ดงันี 

 1 จากการศึกษาสภาพการเลียง ตน้ทุนการเลียงและการตลาดโคขุน พบว่าเกษตรกรผูเ้ลียงโคขุน

จะมีกาํไรมากหรือนอ้ย ส่วนมากแลว้ขึนอยูก่บัตน้ทุนค่าพนัธุ์โค  ค่าอาหารขน้ และ การตลาด เป็นหลกั  

ดงันนัวิธีการทีจะทาํใหเ้กษตรกรผูเ้ลียงไดก้าํไรมากนนั จะตอ้งหาวิธีการลดตน้ทุนการเลียงใหน้อ้ยลง  

              1.1 ดา้นพนัธุโ์ค   โคทีเกษตรกรซือไปเลียงขุนมีราคาแพง   เนืองจากโคมีจาํนวนน้อย เกษตรกร

หาซือโคลาํบาก โดยเฉพาะโคลูกผสมพนัธุ์ชาร์โรเลย ์ แนวทางในการแกไ้ขไดแ้ก่ การรวมกลุ่มในการ

เลียงและผลิตลูกโคขุนคุณภาพ  พร้อมส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรผูเ้ลียงแม่โค ใชบ้ริการผสม

เทียมกบักรมปศุสตัวโ์ดยเลือกชนิดพนัธุที์จะผสม ตามความตอ้งการของผูซื้อและตลาด  เช่น พนัธุ์บราห์

มนั  หรือ พนัธุช์าร์โรเลย ์ในการนาํมาขุนควรเป็นโคลูกผสมทีมีสายเลือดโคยุโรปอยู่ในช่วง 50-62.5% 

ไม่ควรเกิน 75 เปอร์เซ็นต ์ เพราะพบว่าโคทีมีสายเลือดของโคยโุรปอยูสู่งกว่านี จะมีปัญหาในการเลียงใน

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  นอกจากนีเกษตรกรคนเลียงจะตอ้งเลียงแม่พนัธุ์โคเพิมมากขึน เพือ

ผลิตลูกโคขุนด้วยตนเองดว้ย  นอกเหนือจากการหาซือโคจากขา้งนอกมาเลียงขุนเพียงอย่างเดียว  ซึง

วิธีการดงักล่าวน่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน และลดตน้ทุนดา้นพนัธุโ์คได ้ 
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              1.2 ดา้นอาหารขน้  เกษตรกรจะตอ้งรวมกลุ่มในการผลิตอาหารขน้ดว้ยตนเอง และส่งเสริมให้

สมาชิกกลุ่ม หรือ เกษตรกรในพืนทีปลกูพืชทีเป็นวตัถุดิบของส่วนผสมอาหารสตัวไ์ด ้เช่น มนัสาํปะหลงั  

และ ขา้วโพด  เป็นตน้ ซึงจะทาํให้เกษตรกรสามารถหาซือวตัถุดิบไดง่้าย และเป็นการสร้างรายไดใ้ห้

เกษตรกรไดอี้กทางหนึง  นอกจากนีควรเพิมพืนทีปลกูแปลงหญา้ทีมีคุณภาพดีใหเ้หมาะสมกบัพืนที  การ

ปรับปรุงคุณภาพของวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น การทาํฟางหมกัยเูรีย   การใช้กากมนัสาํปะหลงั

หมกัยสีต ์ ก็เป็นวิธีการทีจะทาํใหโ้คโตเร็ว และลดตน้ทุนค่าอาหารขน้ลงได ้อีกทางหนึง 

             1.3 ดา้นการตลาด ในปัจจุบนัผูซื้อมีความตอ้งการโคในปริมาณทีสูงมาก ส่วนหนึงบริโภคใน

ประเทศ อีกส่วนหนึงส่งออกต่างประเทศ กลุ่มเกษตรกรเลียงโคขุน ควรวางหลกัเกณฑ์ วิธีการจาํหน่าย 

และ ราคาจาํหน่าย แบบเดียวกนัทงักลุ่มเพือป้องกนัการถกูเอาเปรียบจากพ่อคา้ ในขณะเดียวกนัเกษตรกร

ไม่ควรขายก่อนโคขุนไดน้าํหนกัพร้อมส่งตลาด จะทาํให้ไดก้าํไรทีมากกว่า  และควรจาํหน่ายโคเนือให้

เครือข่ายการผลิตหรือเครือข่ายการตลาดของตนเอง เพือเป็นการสนับสนุนอาชีพของธุรกิจโคเนือให้คง

อยูต่่อไปไดภ้ายใตส้ภาวะโคเนือทีขาดแคลน 

 2  เกษตรกรขาดแคลนแรงงานในการเลียงโคเนือ และไม่มีต้นทุนในการเลียง รัฐบาลควร

ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ในการส่งเสริมบูรณาหน่วยงานต่างๆทังระดับภูมิภาคและส่วนกลางให้

ขบัเคลือนแก้ไขวิกฤตโคเนือไปพร้อมกนั  รวมทังรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้หันกลบัมา

ประกอบอาชีพทาํการเกษตรเพิมมากขึน ซึงในปัจจุบนัพืชเศรษฐกิจ อาทิขา้ว ยางพารา ไดมี้ราคาทีลดลง

แลว้ จึงเป็นโอกาสอนัดีทีจะเร่งส่งเสริมการเลียงโคเนืออยา่งจริงจงั 

 3 การเลียงโคขุนเป็นทางเลือกอาชีพหนึงของเกษตรกร ทีให้ผลตอบแทนในการเลียงภายใน

ระยะเวลา 4 – 6 เดือน ดงันนัควรมีการส่งเสริมการเลียงโคขุนให้กบัเกษตรกรในพืนทีอืนๆ ทีมีศกัยภาพ

ในการเลียงโคขุน เช่น มีแหล่งพนัธุ์โคทีสามารถหาซือ / มีพนัธุ์โคทีเลียงอย่างเพียงพอ  มีอาหารหยาบ

คุณภาพดี / เพียงพอ มีอาหารขน้ส่วนเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น กากมนัสาํปะหลงัหมกัยสีต ์เป็น

ตน้ โดยอาจจะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเลียงโคขุนทีมีการจดัตงัอยู่แลว้  ซึง

จะเป็นการเพิมเครือข่ายช่วยเหลือกนัในการเลียงโคขุนและสร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

                  2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิยัครังต่อไป 

                1. ควรมีการศึกษาวิจยั  เรือง สภาพการเลียงและตน้ทุนการเลียงโคขุนของเกษตรกร ในพืนที

อืนๆ เพือใหไ้ดข้อ้มลูทีถกูตอ้งนาํไปใชใ้นการส่งเสริมใหเ้หมาะสมแต่ละพืนที 

                2. ควรมีการศึกษาวิจยั เรือง เปรียบเทียบตน้ทุนการเลียงโคขุนระหว่างกลุ่มตน้นาํ กลางนาํและ

ปลายนาํ เพือใหท้ราบผลกาํไรทีชดัเจนและใชเ้ป็นขอ้มลูส่งเสริมการเลียงสตัวต่์อไป 

                3. ควรมีการศึกษาวิจยั เรือง ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จการเลียงโคขุน เพือใชเ้ป็นขอ้มลูใหก้ลุ่ม

เกษตรกรและเจ้าหน้าทีนําไปขับเคลือนและส่งเสริมกลุ่มให้มีความเข้มแข็งซึงจะส่งผลต่อการเพิม

ประสิทธิภาพการผลิตโคขุนอยา่งยงัยนืต่อไป  
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