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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การก้าวเข้าสู่ ASEAN Economic Community (AEC) ตั้งแต่ ปี 2558 ของประเทศ
ไทย ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเพ่ิมการผลิตและขยายตลาดโคเนื้อไปยังประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตโคเนื้อสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน มี
เทคโนโลยีการผลิต และการปรับปรุงพันธุ์ที่มีศักยภาพเหนือประเทศผู้ผลิตอ่ืนๆ ในอาเซียน ตลอดจน
มีกระบวนการผลิตเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของตลาดอาเซียน  
ขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่มีปริมาณการผลิตเนื้อโคไม่เพียงพอกับการบริโภค
ภายในประเทศ อาทิประเทศมาเลเซีย มีปริมาณการบริโภคเนื้อโคสูงกว่าปริมาณการผลิต เนื่องจาก
ประชากรของส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีความต้องการใช้เนื้อโคเพ่ือการบริโภคเป็นจ านวน
มาก มาเลเซียผลิตโคได้น้อยด้วยข้อจ ากัดด้านลักษณะภูมิประเทศท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต ดังนั้นจึง
ต้องน าเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศในปริมาณสูง โดยมาเลเซียมีการน าเข้าโคมีชีวิตเป็นจ านวนมากจาก
ไทย ขณะเดียวกันประเทศลาว และกัมพูชา ก็มีการน าเข้าโคเนื้อมีชีวิตจากประเทศไทยเช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลาว มีการเลี้ยงโคเนื้อลดลง แต่ยังคงมีความต้องการใช้เนื้อโค เพ่ือบริโภคใน
ประเทศ และเพ่ือส่งไปขายต่อยังประเทศจีนซึ่งมีความต้องการบริโภคสูงมาก (ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร, 2559) 

จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2555-2560 พบว่าทิศทางของจ านวนโคเนื้อ และ
จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีแนวโน้มลดลง จากจ านวนโคเนื้อ 6.33 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
1.035 ล้านครอบครัว ลดลงเหลือจ านวนโคเนื้อ 4.407 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 757,089 ราย 
ในปี 2559 แต่ในปี 2560 พบว่าจ านวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนโคเนื้อ 
4.876 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมขึ้นเป็น 792,148 ราย (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์, 2561) ส าหรับการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี 2560 พบว่ามีการเลี้ยงโคเนื้อ
จ านวน 16,309 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 2,055 ราย และเพ่ิมสูงขึ้ นใน ปี 2561 มีจ านวนโคเนื้อ 
18,406 ตัว (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์, 2561) เช่นกัน ซึ่งเป็นผลจากความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์
ที่เพ่ิมสูงขึ้น แต่พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลดลงเหลือจ านวน 2,042 ราย ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการ
แข่งขันด้านการลดต้นทุนการเลี้ยง การปรับตัวของสภาพสังคม พ้ืนที่การเลี้ยงสัตว์ลดลง การลดหย่อน
ภาษีน าเข้าโคและเนื้อโคจากข้อตกลงการค้าเสรี เกษตรกรจึงต้องมีความรู้ สะสมประสบการณ์ เช่น 
ความรู้ด้านพันธุ์โคเนื้อ การจัดการระบบโคเนื้อในฟาร์ม การจัดท าแปลงหญ้า ต้องรู้จักโรคและการ
ป้องกันโรคที่อาจเกิดกับโคเนื้อ มีความรู้ด้านการตลาดที่จะสามารถขายโคได้ในราคาที่เหมาะสม 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้กับโคมีชีวิตและเนื้อโคจากต่างประเทศ และประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อได้
ส าเร็จและยั่งยืน 

การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ที่เกษตรกรมีการเลี้ยงโคเนื้อมาอย่างยาวนาน และมีจ านวนโคเนื้อค่อนข้างหนาแน่นอย่างต่อเนื่องใน
เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ท าให้เชื่อว่าเกษตรกรที่ เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่จะมีระบบการ



2 
 

วางแผนการผลิต การจัดการโรงเรือน และคอกพัก แปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ ระบบการ
จัดการโรค และการจัดการสุขภาพของโค สามารถเป็นตัวอย่างในการส ารวจเพ่ือใช้ประกอบข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาอาชีพโคเนื้อของเกษตรกร จะท าให้ได้ข้อมูลในสภาพการผลิตจริงในพ้ืนที่อันเป็น
ประโยชน์ในการสนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขหรือป้องกันปัญหา เพ่ือให้เกิดความส าเร็จต่อการประกอบ
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. เพ่ือศึกษาระบบการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

1. ด้านผลผลิต (Output) ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ลักษณะการเลี้ยง
โคเนื้อ ระบบการวางแผนการผลิต, การจัดการโรงเรือน และคอกพัก, แปลงหญ้า และแหล่งอาหาร
หยาบ, ระบบการจัดการโรค และการจัดการสุขภาพของโคเนื้อ ของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. ด้านผลลัพธ์ (Outcome) น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปส่งเสริมเกษตรกร จะท าให้
เกิดการพัฒนาปรับปรุงการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น 

3. ด้านผลกระทบ (Impact) เกิดความเข้าใจในการเลี้ยงโคเนื้อระหว่างเกษตรกร 
และเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ 
 

กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย  

การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีทั้งการเลี้ยงเพ่ือเป็นอาชีพหลัก 
เป็นอาชีพเสริมรายได้ เกษตรกรผู้เลี้ยงจึงให้ความส าคัญในกระบวนการขั้นตอนและวิธีการเลี้ยง
แตกต่างกัน เป็นต้นว่า การวางแผนการผลิต การจัดการโรงเรือน และคอกพัก แปลงหญ้า และแหล่ง
อาหารหยาบ ระบบการป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพของโค ดังนั้น หากมีการศึกษาสภาพข้อมูล
พ้ืนฐานของเกษตรกรและการเลี้ยงโคเนื้อ จะท าให้ทราบข้อมูลและข้อเท็จจริง น ามาปรับใช้ในการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนเพ่ิมเติมสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความ
กระตือรือร้นในการผลิตโคเนื้อของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองผลลัพธ์สุดท้าย 
คือการเพ่ิมจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  เพ่ิมรายได้ และเพ่ิมจ านวนประชากรกรโคเนื้อในพ้ืนที่
จังหวัดฉะเชิงเทราให้มากขึ้นต่อไป 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ศึกษาวิจัย  ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย 

  เป็นการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยศึกษาสภาพข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อ ลักษณะฟาร์มโคเนื้อ และระบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 2,042 ราย เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเลี้ยงโค
เนื้อของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกษตรกร 

 

สภำพกำรเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

- การวางแผนการตลาด 
- การจัดการโรงเรือนและคอกพัก 
- แปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ 
- ระบบการป้องกันโรค และการการ
จัดการสุขภาพของโค 

ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ
ของเกษตรกร 

 
เกษตรกร 

สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา สนง.ปศข. 2 และกรมปศุสัตว์ สามารถ
น าผลการศึกษามาก าหนดรูปแบบหรือวางแนวทางการส่งเสริมโคเนื้อให้
เหมาะสม อีกทั้งเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ในพ้ืนที่สามารถปรับแนวทางการ
พัฒนาส่งเสริม ได้ตรงกับสิ่งที่เกษตรกรยังไม่มีการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ 
ตลอดจนใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ระดับประเทศต่อไป 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. การวางแผนการตลาด : มีแผนการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือการผลิตทดแทน  

 ขุน จ าหน่าย 
2. การจัดการโรงเรือน และคอกพัก : มีคอกแข็งแรง มีที่ให้อาหารและน้ า แบ่งเป็น
คอกพัก คอกโคป่วย  
3. แปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ : มีแปลงหญ้า แปลงตัดหญ้าสด และแปลง
ปล่อยแทะเล็ม 
4. ระบบการป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพของโค   : มีการพ่นยาฆ่าเชื้อ ฉีดวัคซีน และถ่าย
พยาธิ 
5. สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร : ประกอบด้วย 1) การวางแผนการตลาด  
 2) การจัดการโรงเรือนและคอกพัก  
 3) แปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ  

4) ระบบการป้องกันโรค และการการ
จัดการสุขภาพของโค  
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญของนักวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยสาระที่
น าเสนอครอบคลุมประเด็นส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ คือ สภาพทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา การเลี้ยงโค
เนื้อ การส่งเสริมเกษตรกร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
สภำพทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ประมาณเส้นรุ้งที่ 13 องศา
เหนือและเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
3,344,375 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทาง
ทิศตะวันออกประมาณ 75 กิโลเมตร ตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข 304 และประมาณ 100 
กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา-ตราด)  หรือประมาณ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวง
รถยนต์หมายเลข 34 แยกเข้าหมายเลข 314 และประมาณ 61 กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก 
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้   ทิศเหนือ ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก และจังหวัด
ปราจีนบุรี   ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี  และอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี 
และกรุงเทพมหานคร (ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561) 

จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 11 อ าเภอ 93 ต าบล และ
ต าบล ในเขตเทศบาล 2 ต าบล 892 หมู่บ้าน 34 เทศบาล (2 เทศบาลเมือง 32 เทศบาลต าบล) 1 
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 74 องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่ 1 : แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่มำ : ที่ท าการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 อ้างจาก ส านักงาน 
        จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561) 
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ข้อมูลเศรษฐกิจ จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนฐานด้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหาร
เพ่ือเลี้ยงประชากรในภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประชาชนร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ในจังหวัด ผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดในด้านพืช 
ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน มะพร้าว มะม่วง และหมาก เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไข่ไก่ 
และสุกร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมากที่สุดของประเทศ ไก่เนื้อ เป็ด และโคเนื้อ ด้านประมง มีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า อาทิเช่น กุ้งกุลาด า ปลาน้ าจืด ปลาน้ ากร่อย และกิจการ ประมงทะเล ส า หรับในด้าน
อุตสาหกรรมนับว่าศักยภาพค่อนข้างสูง มีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนมาก มีการเคลื่อนย้ายฐานการ
ผลิตจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 1,600 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม 
เกี่ยวเนื่องทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์และประกอบรถยนต์ 
พลาสติก และผลิตภัณฑ์จากไม้ ฯลฯ โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบางปะกง อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และอ าเภอแปลงยาว 
ตามล าดับ มีนิคมอุตสาหกรรม ๓ แห่ง ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 
2559 เท่ากับ 340,913 ล้านบาท มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนเท่ากับ 433,400 บาทต่อปี 
เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ และเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกโดยรายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขา
อุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลค่ารวม 231,100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.79 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561) 

รายได้ประชากร เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้าน
อุตสาหกรรม โครงสร้างรายได้ ประกอบด้วยการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งรถพ่วงการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม การผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ยกเว้นเครื่องจักร การผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก จากข้อมูล ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ปี 2559 ประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
เท่ากับ 433,400 บาท และจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 26,062 บาท และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 
21,437 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน  

ด้านการปศุสัตว์ จังหวัดฉะเชิงเทรามีเกษตรกรท าการปศุสัตว์เป็นจ านวนมาก  ได้แก่  
ไก่ไข่  ไก่เนื้อ  เป็ดเนื้อ สุกร  เป็นต้น  ซึ่งจังหวัดที่มีการเลี้ยงไก่ไข่มากที่สุดในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รองลงมาได้แก่ นครนายก และชลบุรี ส าหรับโคเนื้อของฉะเชิงเทรามีมูลค่าเป็นอับดับที่ 7 
ในปี 2561 เมื่อเทียบกับปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ มีมูลค่า 33,406 ล้านบาท 
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ตำรำงท่ี 1 มูลค่าชนิดสินค้าปศุสัตว์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี 2558-2561 
 
ล ำดับ ชนิดสัตว์ มูลค่ำตำมปีพุทธศักรำช (ล้ำนบำท) 

ที ่ 2558 2559 2560 2561 
1 ไก่ไข่ 7,134,791 5,864,185 7,248,477 7,091,908 
2 ไก่เนื้อ 6,556,990 3,194,276 3,592,878 3,907,833 
3 เป็ดเนื้อ 1,406,094 951,603 1,022,759 1,014,874 
4 ไก่พ้ืนเมือง 520,682 1,061,881 692,980 342,889 
5 สุกร 285,520 216,075 245,976 254,696 
6 เป็ดไข่ 160,697 94,093 95,992 108,077 
7 โคเนื้อ 20,228 13,960 16,309 33,406 
8 กระบือ 2,880 2,672 1,753 3,100 

 
ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) ดัดแปลงจากส านักงาน 
        จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561) 
 
สถำนกำรณ์โคเนื้อ และกำรเลี้ยงโคเนื้อ 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร (2559) กล่าวว่าในช่วงหลายปีที่
ผ่านมาจ านวนโคเนื้อในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงโดยตลอด เป็นผลมาจากความต้องการผลิต และ
ความต้องการซื้อโคมีชีวิตจากประเทศเพ่ือนบ้านมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี ในขณะที่การก้าวเข้าสู่  AEC 
ตั้งแต่ ปี 2558 ของไทย ควรจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการเพ่ิมการผลิตและขยายตลาดโค
เนื้อไปยังประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากไทยมีศักยภาพในการผลิตโคเนื้อสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ 
ในอาเซียน มีเทคโนโลยีการผลิต และการปรับปรุงพันธุ์ที่มีศักยภาพเหนือประเทศผู้ผลิตอ่ืนๆ ใน
อาเซียน ตลอดจนมีกระบวนการผลิตเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของ
ตลาดอาเซียน  ขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่มีปริมาณการผลิตเนื้อโคไม่เพียงพอกับการ
บริโภคภายในประเทศ อาทิประเทศมาเลเซีย มีปริมาณการบริโภคเนื้อโคสูงกว่าปริมาณการผลิต 
เนื่องจากประชากรของส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีความต้องการใช้เนื้อโคเพ่ือการบริโภคเป็น
จ านวนมาก มาเลเซียผลิตโคได้น้อยด้วยข้อจ ากัดด้านลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต 
ดังนั้นจึงต้องน าเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศในปริมาณสูง โดยมาเลเซียมีการน าเข้าโคมีชีวิตเป็นปริมาณ
จากไทย ประเทศลาว และกัมพูชา มีการน าเข้าโคเนื้อมีชีวิตจากประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลาว มีการเลี้ยงโคเนื้อลดลง แต่ยังคงมีความต้องการใช้เนื้อโค เพ่ือบริโภคในประเทศ และเพ่ือ
ส่งไปขายต่อยังประเทศจีนซึ่งมีความต้องการบริโภคสูงมาก 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ ปี 2552 เป็นต้นมา จ านวนโคเนื้อในประเทศไทยมีแนวโน้ม
ลดลงโดยตลอด ปี 2552 ไทยมีจ านวนโคเนื้อทั่วประเทศ 8,595,428 ตัว มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 
1,369,718 ราย เมื่อเทียบกับ ปี 2556 มีจ านวนโคเนื้อทั่วประเทศ 4,530,915 ตัว มีเกษตรกรเลี้ยงโค
เนื้อ 768,834 ราย มีจ านวนโคเนื้อ และจ านวนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 18.77 และ 
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17.07 ตามล าดับ (กรมปศุสัตว์, 2555) คาดว่าเป็นผลมาจากความต้องการบริโภคเนื้อโคสูงกว่า
ความสามารถในการผลิต ประกอบกับความต้องการซื้อโคมีชีวิตจากประเทศเพ่ือนบ้านมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นทุกปี ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร (2559) กล่าวว่า สถานการณ์เช่นนี้ไม่
ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อของประเทศในระยะยาว อีกทั้งผลกระทบด้านความมั่นคงทาง
อาหาร และขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของประเทศ หากประเทศไทยยังขาดกลวิธี หรือ
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เสริมสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของไทย หันกลับมาเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการใน
ประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศอ่ืนใน AEC 

จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่าทิศทางของจ านวนโคเนื้อ และ
จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีแนวโน้มลดลง จากโคเนื้อจ านวน 6.33 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
1.035 ล้านครอบครัว ลดลงเหลือโคเนื้อจ านวน 4.407 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 757,089 ราย 
แต่ในปี 2560 พบว่าจ านวนโคเนื้อเพ่ิมขึ้นเป็น 4.876 ล้านตัว และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมขึ้นเป็น 
792,148 ราย (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2561) ส าหรับข้อมูลจ านวนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 2552-2556 พบว่า มีจ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ลดลงเหลือจ านวน 4,222 , 3,167 , 3,472 , 3,494 และ 2,814 ครัวเรือน ตามล าดับ และลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปี 2560-2561 พบว่ามเีกษตรกรเลี้ยงผู้เลี้ยงโคเนื้อ 2,055 , 2,042 ครัวเรือน ตามล าดับ 
แต่พบว่าปริมาณโคเนื้อเริ่มเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2560  จากจ านวนโคเนื้อ 16,309 ตัว เป็นจ านวนโคเนื้อ 
18,406 ตัว ในปี 2561 (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ , 2561) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางโคเนื้อทั้ง
ประเทศ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อของประเทศ พ.ศ. 2555 – 2559 กรมปศุสัตว์ 
ระบุว่าการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพทางการเกษตรที่ส าคัญอาชีพหนึ่ง มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 6.5 หมื่นล้าน
บาท และเกี่ยวข้องกับเกษตรกรไม่น้อยกว่า 1.03 ล้านครอบครัว ในอดีตที่ผ่านมาการเลี้ยงโคเนื้อของ 
เกษตรกรไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้แรงงานท าการเกษตรเป็นหลัก เมื่อใช้งานหมดอายุจึงปลด
จ าหน่ายเป็นโคเนื้อ ต่อมารูปแบบการเลี้ยงเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายเพราะความต้องการ
บริโภคเนื้อสัตว์เพ่ิมขึ้น มีทั้งลักษณะการเลี้ยงแบบครั้งละหลายๆตัว และรูปแบบเป็นฟาร์ม ระบบการ
เลี้ยงแบ่งเป็น 2 ระบบได้แก่ระบบการเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ เป็นการเลี้ยงตามหลักวิชาการ มีการลงทุน
สูง มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูงคุ้มค่ากับการลงทุน  ตั้งแต่การ
สร้างโรงเรือน  คอกคัด  แปลงหญ้า โรงผสมอาหารสัตว์ รวมทั้งมีการจัดการด้านอาหารและสุขภาพ 
อาทิการเลี้ยงโคเนื้อขุน ส่วนอีกระบบหนึ่งเป็นระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก  มีทั้งการปลูกหญ้า
เลี้ยงโคและเลี้ยงปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติเป็นระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบพ้ืนบ้านที่ถือปฏิบัติกันมา
อย่างต่อเนื่อง ต้อนโคออกไปหาหญ้าหรือที่มีพืชเป็นอาหารทั่วไป เช่นตามริมถนน พ้ืนที่ทุ่งหญ้า
สาธารณะ ป่าสาธารณะทั่วไปรอบๆ หมู่บ้าน ตลอดจนพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวพืชผล
แล้วฯ ระบบการเลี้ยงแบบนี้เป็นระบบการเลี้ยงส่วนใหญ่ของประเทศ (กรมปศุสัตว์,2555) ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานของ สว่าง (2551) ทีก่ล่าวว่าระบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทย แบ่งเป็น 2 
ระบบ ได้แก่ระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยทุ่งหญ้าธรรมชาติ และระบบการเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ  
การเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยทุ่งหญ้าธรรมชาติ เช่นตามริมถนน พ้ืนที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ ป่าสาธารณะ
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ทั่วไปรอบๆหมู่บ้าน ตลอดจนพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวพืชผลแล้ว ส่วนการเลี้ยงโคเนื้อ
เชิงธุรกิจเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีวัตถุประสงค์การเลี้ยงเพ่ือผลิตพ่อแม่พันธุ์จ าหน่าย ผลิตลูกโคเพ่ือน าไป
เลี้ยงขุน  เลี้ยงเป็นโคขุนเพ่ือจ าหน่ายเนื้อ โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและเป็น
โครงการในแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร โดยหวังว่าจะให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่
ท ารายได้ให้เกษตรกรอย่างสม ่าเสมอ 

การเลี้ยงโคเนื้อที่ดีจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์โคเนื้อที่จะเลี้ยงให้เหมาะสมกับ
ระบบการเลี้ยงและวัตถุประสงค์ที่จะเลี้ยง การให้อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของโคระยะต่าง ๆ 
อีกทั้งต้องมีการจัดการเลี้ยงดูที่เหมาะสม จึงจะท าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนจากการเลี้ยงที่ดี ยอดชาย 
(2547) กล่าวว่า การให้อาหารและแร่ธาตุ การสุขาภิบาล การปรับปรุงพันธุ์ และการเลี้ยงดูอย่าง
ถูกต้องนั้น มีผลท าให้โคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรงมีการสืบพันธุ์ปกติ ส่งผลให้แม่โคมีอัตรา
การผสมติดและให้ลูกมีชีวิตจนถึงหย่านมมากท่ีสุด ท าให้เกษตรกรมีจ านวนโคเนื้อเพ่ิมข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงโคเนื้อ สามารถจ าแนกเป็น 1) การเลี้ยงเพ่ือผลิตโคพันธุ์ 
เพ่ือผลิตลูกโคจ าหน่ายให้ฟาร์มอ่ืนใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์โคจึงต้องมีลักษณะตรงตามพันธุ์ 2) การเลี้ยงเพ่ือ
ผลิตลูกโคขุนเพ่ือน าลูกโคที่ผลิตได้ไปเลี้ยงขุนส่งโรงฆ่า อาจเลี้ยงขุนเองหรือขายให้ฟาร์มอ่ืนไปขุน 3) 
การเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ได้แก่ เพ่ือใช้แรงงาน เพ่ือความสวยงาม (ยอดชาย และคณะ, 2549) 
 
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
แบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

1. สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
สุพร และเฉลิมศักดิ์ (2550) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร

อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีอาชีพหลักการท าเกษตร 
พ้ืนที่ท าเกษตรเฉลี่ย 11.03 ไร่ มีความรู้การผลิตโคเนื้อค่อนข้างต่ า มีปัญหาเรื่องโรคและการป้องกัน
มากที่สุด 

เทียนทิพย์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาการส ารวจสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ในจังหวัดปัตตานี พบว่า เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-60 ปี นับถือ
ศาสนาอิสลาม มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงประถมศึกษา และมีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อเป็น
ระยะเวลา 5-10 ปี มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อระหว่าง 501-1,000 บาทต่อตัวต่อปี และมี
รายได้จากการขายโคเนื้ออยู่ในช่วงระหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อตัวต่อปี พันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยงส่วน
ใหญ่คือ พันธุ์พ้ืนเมือง จ านวนที่เลี้ยงน้อยกว่า 3 ตัวต่อครัวเรือน โดยเกษตรกรขายโคเนื้อแก่พ่อค้า
ที่มารับซื้อถึงบ้านและเป็นบุคคลทั่วไป รูปแบบการเลี้ยงเป็นแบบผูกล่าม มีพ้ืนที่ถือครองในการเลี้ยง
โคเนื้อเฉลี่ยไม่เกิน 5 ไร่ อาหารที่ใช้เลี้ยงโค ใช้หญ้าที่ขึ้นตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว และไม่มีการ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ มีวิธีการใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้า 3 วิธี คือ ตัดให้กินสด ตัดและเสริมอาหารข้น 
และปล่อยแปลง มีการน าผลพลอยได้ทางการเกษตรมาใช้เป็นอาหาร รวมถึงใช้พืชที่มีสรรพคุณทางยา
มาใช้รักษาโรค ได้แก่ ข่อย ขม้ิน และสาบเสือ 
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พยุงศักดิ์ และคณะ (2559) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงแม่พันธุ์โคเนื้อและความพึงพอใจ
ของเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ใจ อ าเภอดอกค าใต้ และอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพ
เสริม มีรายได้เฉลี่ย 46,234±33,074.64 บาท/ปี  มีประสบการณการเลี้ยงเฉลี่ย 14 ปี ส่วนใหญ่ได้รับ
ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อที่สืบทอดต่อจากครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน พันธุ์โคเนื้อที่เกษตรกร
ใช้เลี้ยงได้มาจากเครือญาติและซื้อจากตลาดโค-กระบือในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา โดยโคท่ีซื้อส่วนใหญ่เป็น
โคพ้ืนเมือง และโคลูกผสมพ้ืนเมืองบราห์มัน เกษตรกรนิยมเลี้ยงโคแบบปล่อยหากินตามทุ่งหญ้าที่ข้ึน
เองตามพ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่ไร่นาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยต้อนโคออกจากคอกตอนเช้า
และน ากลับคอกตอนเย็น เมื่อถึงฤดูเพาะปลูกข้าวหรือฤดูแล้งของทุกปีมักขาดแหล่งอาหารและแหล่ง
น้ าส าหรับการเลี้ยงโค เกษตรกรร้อยละ 77.22 ผสมพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติ ที่เหลือส่วนน้อยท าการผสม
เทียมด้วยน้ าเชื้อคุณภาพดี ส่วนการจ าหน่ายโคเนื้อของเกษตรกรส่วนใหญ่มักจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคน
กลาง 

ญาณิน (2551) กล่าวว่าการเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ เป็นการเลี้ยงโคเนื้อตามหลัก
วิชาการ มีการลงทุนสูง จ าเป็นต้องวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูงคุ้มค่ากับ
การลงทุน ตั้งแต่การสร้างโรงเรือน คอกคัด แปลงหญ้า โรงผสมอาหารสัตว์ รวมทั้งมีการจัดการด้าน
อาหารและสุขภาพ การเลี้ยงโคเนื้อประเภทนี้มีอยู่ประมาณร้อยละ 10 ของการเลี้ยงในประเทศ 

มงคล (2557) รายงานว่าทายาททางธุรกิจการเลี้ยงโคเนื้อมีน้อย เนื่องจาก
ผู้ประกอบการเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชืพที่ล าบาก ใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิต,ต้องอาศัย
การลงทุน ทั้งเวลา และเงินทุนสูง,ราคาผันผวน ราคาตกต่ ายาวนาน อีกทั้งเห็นว่ายังมีอาชืพอ่ืนให้
เลือกที่มั่นคงกว่า นอกจากนี้แนวคิดของคนรุ่นใหม่นิยมคิดเร็ว ท าเร็ว รายได้ดี มีความม่ันคง 

อดุลย์ (2549) ได้ศึกษาความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ใน
จังหวัดหนองบัวล าภู ในด้านความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรมีความต้องการความรู้
เรื่อง การเลี้ยงดูแม่โคตั้งท้อง การคลอดและการจัดการในการคลอด การเลี้ยงดูลูกโค โรคพยาธิ
ภายนอก และวิธีการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค อยู่ในระดับมาก ด้านเทคนิคและวิธีการการส่งเสริม 
เกษตรกรมีความต้องการให้มีการบรรยาย สาธิต และปฏิบัติงานเท่า ๆ กัน และต้องการศึกษาดูงาน
จากฟาร์มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในต่างจังหวัด ด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ มีความ
ต้องการซื้อโคพ่อแม่พันธุ์อเมริกันบราห์มัน จากหน่วยงานราชการ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ 
หญ้าแห้งอัดก้อน การจัดท าแปลงหญ้าสาธารณะในหมู่บ้าน การปลูกหญ้าเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์เอง 
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม ปีละ 2 ครั้ง สนับสนุนยาก าจัดพยาธิ
ภายนอกภายใน การสาธิตการท าแร่ธาตุก้อน และด้านการสนับสนุนอ่ืน ๆ เกษตรกรต้องการให้มีการ
จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในระดับหมู่บ้าน 

บุญชู และสุรศักดิ์ (2551) ได้ศึกษาความต้องการส่งเสริมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
ในโครงการเพ่ิมศักยภาพปาล์มน้ ามัน ในเขตปฏิรูปที่ดินของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าเกษตรกรมี
ความคาดหวังให้ฟาร์มของตนเป็นคลังส ารองเสบียงสัตว์ เป็นอันดับแรก ส าหรับความต้องการส่งเสริม
จากภาครัฐโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าเกษตรกรต้องการให้รัฐส่งเสริมด้านบริการ ด้านปัจจัย
การผลิตและการถ่ายทอด และด้านข้อมูลและความรู้ ตามล าดับ 
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รัตนา และจิรสิน (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพ้ืนเมือง 
พบว่า ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรเฉลี่ย มีความพึงพอใจมากในด้านสภาพการเลี้ยงโคพ้ืนเมือง
ในปัจจุบัน การจ าหน่ายและผลตอบแทนจากการเลี้ยง และการบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามล าดับ ในด้านปัญหาพบว่า เกษตรกรมีปัญหาด้านพ้ืนที่การเลี้ยงโคไม่เพียงพอ อาหารหยาบไม่
เพียงพอ และขาดแหล่งทุนในการกู้ยืม ตามล าดับ 

บัวทอง และวรทัศน์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยการยอมรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ของเกษตรกร อ าเภอหนองแฮด จังหวัดเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า 
เกษตรกรยอมรับมาตรฐานการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในระดับปานกลาง และปัจจัยพ้ืนฐานบาง
ประการของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับระดับการยอมรับตามมาตรฐานการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
ปัญหาการเลี้ยงที่ส าคัญของเกษตรกรคือ พันธุ์โคท่ีดี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค และความยุ่งยากในการ
จัดการทุ่งหญ้า ส าหรับข้อเสนอแนะของเกษตรกร คือ ให้ความส าคัญในการฝึกอบรมเกษตรกร ได้แก่ 
การถนอมอาหารสัตว์ด้วยการหมัก การท าอาหารเสริมและแร่ธาตุ การให้บริการผสมเทียม การ
ป้องกันดูแลสุขภาพโค และการอบรมอาสาปศุสัตว์ภายในหมู่บ้าน 

ธเนศ และคณะ (2556) ได้ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ในอ าเภอแปลงยาว อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีการ
ใช้แรงงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการเลี้ยงโคเฉลี่ย 1.58 คน โดยร้อยละ 66 จะเลี้ยงโคด้วยตนเอง มี
พ้ืนที่ใช้เลี้ยงโคเฉลี่ย 4.56 ไร่ ส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนที่ปลูกหญ้า ส่วนผู้ที่ปลูกหญ้ามีพ้ืนที่ปลูกตั้งแต่ 70-1 ไร่ 
มีการเช่าที่ดินเพ่ือใช้เลี้ยงโคเฉลี่ย 1.31 ไร่ จ านวนโคที่เลี้ยง 64-3 ตัวต่อราย เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยง
โคพันธุ์ลูกผสมบราห์มันมากที่สุด รองลงมาคือพันธุ์พ้ืนเมือง มีวัตถุประสงค์เลี้ยงเพ่ือการจ าหน่ายมาก
ที่สุด รองลงมาคือเพ่ือการใช้มูลโคเป็นปุ๋ย เลี้ยงเพ่ือการออม และเลี้ยงเพราะเป็นมรดกตกทอด 
ตามล าดับ เกษตรกรมีประสบการณ์เลี้ยงโค 5-10 ปี เฉลี่ย 8.5 ปี แหล่งอาหารหยาบในฤดูร้อนส่วน
ใหญ่มาจากพ้ืนที่ของตนเอง รองลงมาคือ ที่สาธารณะประโยชน์ ส่วนในฤดูแล้ง ได้จากที่พ้ืนของตนเอง
เช่นกัน รองลงมาคือจากที่สาธารณะประโยชน์ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการผสมเทียม ไม่มีปัญหาด้าน
สุขภาพโค และมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ให้การรักษาหากโคเจ็บป่วย 
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 

 
รูปแบบกำรวิจัย 

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม
ซึ่งทดสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้แล้ว  
 
ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาในเกษตรกรเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินศึกษาวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรใช้ศึกษาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 2,042 
ราย (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์, 2561) 

 
ตำรำงที่ 2 แสดงจ านวนประชากรตัวอย่าง 
 

อ ำเภอ จ ำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

(ครัวเรือน) 

จ ำนวนประชำกรตัวอย่ำง 

(ครัวเรือน) 

เมืองฉะเชิงเทรา 153 26 

คลองเขื่อน 6 1 

บางคล้า 183 31 

บางน้ าเปรี้ยว 734 122 

บางปะกง 15 2 

บ้านโพธิ์ 168 28 

แปลงยาว 266 44 

พนมสารคาม 256 43 

ราชสาส์น 61 10 

สนามชัยเขต 122 20 

ท่าตะเกียบ 78 13 

รวม 2,042 340 
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 2. กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 334.48 ราย ได้จากการ
ค านวณสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ที่มีความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 
ดังนี้ 

    n =   

  N = จ านวนครัวเรือนผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ 2,042 
ครัวเรือน 

  e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 (หรือ 0.05) 
 แทนค่าในสูตร  จะได้  

    n =   
2,042

1+2,042(0.05)2
 =  334.48 ตัวอย่าง (ราย) 

 

 3. การสุ่มตัวอย่างประชากร เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรอย่างง่าย (simple 
randomsampling) จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใน 11 อ าเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรากระจายไปในทุก
อ าเภอตามสัดส่วนการเลี้ยงโคเนื้อ รวมทั้งสิ้น 340 ราย เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือของผลการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ( interview 
schedule) มีลักษณะค าถามปลายปิด (closed – ended question) และปลายเปิด (open – 
ended question) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร  
ส่วนที่ 2 ลักษณะฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกร 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสอบถามเพ่ือจ าแนกสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ  

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ลงพ้ืนที่จัดประชุม วางแผนชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ระดับ
อ าเภอในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ  ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 30 – 45 วัน จากนั้นรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้
ครบถ้วน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปและแสดงค่าทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (percentage) และค่าเฉลี่ย 
(mean)  
 

 

2)(1 eN

N
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บทที่ 4 
ผลและวิจำรณ์ผล 

 
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา” 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย น ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยผู้วิจัย
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการ
วิจัย โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกร โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกร โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสอบถามเพ่ือจ าแนกสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกร  
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ จ าแนก

ตาม เพศ สถานภาพคครอบครัว ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกครอบครัวที่ช่วยท าฟาร์มโคเนื้อ และ
ลักษณะการประกอบอาชีพโคเนื้อ ผลปรากฏตามตารางที่ 3 
 
ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรผู้โคเนื้อจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ข้อมูลพื้นฐำนเกษตรกร จ ำนวน ร้อยละ 
1. อายุ    
   - 20-29 ปี 4 1.18 
   - 30-39 ปี 35 10.29 
   - 40-49 ปี 115 33.82 
   - 50-59 ปี 117 34.41 
   - อายุ 60 ปีขึ้นไป 69 20.30 
(เฉลี่ย 50.62 ปี มีอายุต่ าสุด 20 ปี อายุสูงสุด 80 ปี) 
2. เพศ   
   - ชาย 255 75.00 
   - หญิง 85 25.00 
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ตำรำงท่ี 3  (ต่อ) 
 

ข้อมูลพื้นฐำนเกษตรกร จ ำนวน ร้อยละ 
3. สถานภาพครอบครัว   
   - แต่งงาน 301 88.53 
   - โสด 29 8.53 
   - หย่าร้าง 6 1.76 
   - หม้าย 4 1.18 
4. ระดับการศึกษาที่ได้รับสูงสุด   
   - ประถมศึกษา 109 32.06 
   - มัธยมศึกษาตอนต้น 53 15.59 
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 147 43.24 
   - อนุปริญญา/ปวส. 28 8.24 
   - ปริญญาตรี 3 0.87 
5. จ านวนสมาชิกครอบครัวที่ช่วยท าฟาร์มโคเนื้อ   
   - 1-5 คน 324 95.29 
   - 5-10 คน 16 4.71 
6. ลักษณะการประกอบอาชีพโคเนื้อ   
   - เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม 137 40.29 
   - เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพเสริม 129 37.94 
   - เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักอย่างเดียว 74 21.77 

 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าส่วน

ใหญ่มีอายุ 50-59 ปี (เฉลี่ย 50.62 ปี) เป็นเพศชาย ร้อยละ 75.00 เป็นเพศหญิงร้อยละ 25.00 
สถานภาพครอบครัวส่วนใหญ่ แต่งงานมีครอบครัวแล้วร้อยละ 88.53 ข้อมูลระดับการศึกษาสูงสุดที่
ได้รับส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช ร้อยละ 43.24 รองลงมาคือระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 32.06 โดยไม่พบว่ามีผู้จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวนสมาชิก
ครอบครัวที่ช่วยท าฟาร์มโคเนื้อส่วนใหญ่มีจ านวน 1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 95.29  ส าหรับลักษณะการ
ประกอบอาชีพโคเนื้อ พบว่าส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 40.29 รองลงมาคือเลี้ยงโค
เนื้อเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพเสริม และเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักอย่างเดียว ร้อยละ 37.94 และ 
21.77 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ 
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ จ าแนกตาม 

การขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ การตรวจมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ สายพันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยง การถือครองที่ดิน
ฟาร์มโคเนื้อ การจัดท าพันธุ์ประวัติโคเนื้อทุกตัว รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อของฟาร์ม ลักษณะการแบ่ง
พ้ืนที่โรงเรือนโคเนื้อในฟาร์ม และรายได้จากฟาร์มโคเนื้อต่อปี ผลปรากฏตามตารางที่ 4 
 
ตำรำงที ่4 ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ข้อมูลฟำร์มโคเนื้อ จ ำนวน ร้อยละ 
1. จ านวนโคเนื้อ   
   - 1-5 ตัว 108 31.76 
   - 6-10 ตัว 102 30.00 
   - 11-15 ตัว 51 15.00 
   - 16 ตัวขึ้นไป 79 23.24 
จ านวนโคเนื้อเฉลี่ย 10.97 ตัว มีโคต่ าสุด 1 ตัว โคสูงสุด 100 ตัว 
2. การขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์   
   - ขึ้นทะเบียน 340 100.00 
   - ไม่ข้ึนทะเบียน - - 
3. การตรวจมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ   
   - ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม - - 
   - ยังไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 340 100.00 
   - อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม - - 
4. สายพันธุ์โคเนื้อส่วนใหญ่ในฟาร์ม   
   - ลูกผสมบราห์มัน 248 72.94 
   - พ้ืนเมือง 54 15.88 
   - บราห์มัน 28 8.24 
   - ลูกผสมชาร์โรเล่ส ์ 9 2.65 
   - อ่ืนๆ (ฮินดูบราซิล) 1 0.29 
5. การถือครองที่ดินฟาร์มโคเนื้อ   
   - ที่ดินของตนเอง 316 92.94 
   - เช่าที่ดินท าฟาร์ม 24 7.06 
6. มีการจัดท าพันธุ์ประวัติโคเนื้อทุกตัว   
   - มี 56 16.47 
   - ไม่มี 284 83.53 
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ตำรำงที ่4   (ต่อ) 
 

ข้อมูลฟำร์มโคเนื้อ จ ำนวน ร้อยละ 
7. รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อของฟาร์ม   
   - ปล่อยแปลหญ้าที่สาธารณะ และกลับคอก 275 80.88 
   - ขังคอกตลอดเวลา 30 8.82 
   - ปล่อยแปลงหญ้าของฟาร์ม และขังคอก 25 7.36 
   - ปล่อยแปลงหญ้าของฟาร์มตลอดเวลา 8 2.35 
   - อื่นๆ (กลางวันขังคอก เย็นปล่อยแทะเล็ม) 2 0.59 
8. การแบ่งพื้นท่ีโรงเรือนโคเนือ้ในฟาร์ม   
   - เลี้ยงในพื้นท่ีเดียวกันเป็นคอกขนาดใหญ่ 226 66.47 
   - เลี้ยงในบริเวณบ้านท่ีมีการกั้นเป็นคอก 96 28.24 
   - แยกคอกอนุบาล อุ้มท้อง คลอดชัดเจน 18 5.29 
9. ลักษณะโรงเรอืนโคเนื้อ   
  - กั้นคอกด้วยไม้ และหรือลวด 240 70.59 
  - ไม่มีโรงเรือน , ไม่กั้นคอก 72 21.18 
  - โรงเรือนพื้นและเสาคอนกรตี  28 8.24 
10. การให้อาหารโคเนื้อ   
  - หญ้าสดจากทุ่งหญ้าสาธารณะ 300 88.24 
  - หญ้าสดจากทุ่งหญ้าสาธารณะ ฟางอัดฟ่อน 
และอาหารข้น 

13 3.82 

  - หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์ม และฟางอัดฟ่อน 11 3.24 
  - หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์ม ฟางอัดฟ่อน 
และอาหารข้น 

10 2.93 

  - หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์ม 2 0.59 
  - ฟางอัดฟ่อน 2 0.59 
  - หญ้าสดจากแปลงหญ้าของฟาร์ม และอาหารข้น 2 0.59 
11. รายได้จากฟาร์มโคเนื้อต่อปี   
   - ต่ ากว่า 60,000 บาท 99 29.12 
   - 60,001-100,000 บาท 232 68.24 
   - 100,001-300,000 บาท 7 2.06 
   - 300,001-500,000 บาท 1 0.29 
   - 500,001-900,000 บาท 1 0.29 

 
 
 



18 
 

จากการส ารวจพบว่า ผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อ 1-5 ตัว 
ร้อยละ 31.76 รองลงมาคือ 6-10 ตัว ร้อยละ 30.00 (เฉลี่ย 10.97 ตัวต่อฟาร์ม) ได้รับการขึ้นทะเบียน
ทุกราย และทุกรายยังไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม สายพันธุ์เลี้ยงโคเนื้อที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็น
สายพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน ร้อยละ 72.94 รองลงมาคือพันธุ์พ้ืนเมือง ร้อยละ 15.88 มีการถือครองที่ดิน
ฟาร์มโคเนื้อของตนเอง ร้อยละ 92.94 ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าพันธุ์ประวัติโคเนื้อทุกตัวในฟาร์ม ร้อยละ 
83.53 รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อของฟาร์มส่วนใหญ่เลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้าที่สาธารณะ และกลับ
คอก รอ้ยละ 80.88 ส าหรับการแบ่งพ้ืนที่โรงเรือนโคเนื้อในฟาร์มส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นพ้ืนที่คอกเดียวกัน
เป็นคอกขนาดใหญ่ ร้อยละ 66.47 ลักษณะโรงเรือนโคเนื้อส่วนใหญ่กั้นคอกด้วยไม้ และหรือลวด ร้อยละ 
70.59 การให้อาหารโคเนื้อส่วนใหญ่ให้หญ้าสดจากทุ่งหญ้าสาธารณะ ร้อยละ 88.24 และส่วนใหญ่มี
รายได้จากฟาร์มโคเนื้อต่อปี 60,001-100,00 บาท ร้อยละ 68.24 รองลงมาคือ ต่ ากว่า 60,000 บาท 
ร้อยละ 29.12 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 

วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ จ าแนกตาม ด้านการ
วางแผนการผลิต ด้านการจัดการโรงเรือนและคอกพัก ด้านแปลงหญ้าและแหล่งอาหารหยาบ  และ
ด้านระบบการป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพของโค ผลปรากฏตามตารางที่ 5-8 
 
ตำรำงท่ี 5 การจ าแนกสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ด้านการวางแผนการผลิต (n = 340) 
 

กำรวำงแผนกำรผลิต จ ำนวน ร้อยละ 
   1. มีการซื้อลูกโค หรือโครุ่นเข้ามาเลี้ยงส าหรับเป็นโคขุน
เพ่ือจ าหน่าย 

155 45.59 

   2. มีการเลี้ยงโคเนื้อเพศเมียส าหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทน
ภายในฟาร์ม 

124 34.47 

   3. มีการเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกส าหรับเลี้ยงเป็นโคพ่อพันธุ์ 
หรือแม่พันธุ์จ าหน่าย 

89 26.18 

   4. มีการเลี้ยงโคเนื้อเพศผู้ส าหรับใช้เป็นพ่อพันธุ์ทดแทน
ภายในฟาร์ม 

75 22.06 

   5. มีการเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกส าหรับเลี้ยงเป็นโคขุน
จ าหน่าย 

70 20.59 

   6. มีการเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกส าหรับจ าหน่ายให้ผู้อื่น
น าไปเลี้ยงต่อ 

68 20.00 

   7. มีแผนการผลิตโคในฟาร์มที่แน่นอน กล่าวคือ มีการท า
แผนจ าหน่ายโคในฟาร์มทุกปี 

25 7.35 
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จากการส ารวจการวางแผนการผลิตของเกษตรกร เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า 
เกษตรกรมีการซื้อลูกโค หรือโครุ่นเข้ามาเลี้ยงส าหรับเป็นโคขุนเพ่ือจ าหน่าย ร้อยละ 45.59 มีการ
เลี้ยงโคเนื้อเพศเมียส าหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม ร้อยละ 34.47 มีการเลี้ยงแม่โคเพ่ือ
ผลิตลูกส าหรับเลี้ยงเป็นโคพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์จ าหน่าย ร้อยละ 26.18 มีการเลี้ยงโคเนื้อเพศผู้ส าหรับ
ใช้เป็นพ่อพันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม ร้อยละ 22.06 มีการเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกส าหรับเลี้ยงเป็นโคขุน
จ าหน่าย ร้อยละ 20.59 มีการเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกส าหรับจ าหน่ายให้ผู้อ่ืนน าไปเลี้ยงต่อ ร้อยละ 
20.00 และเกษตรกรมแีผนการผลิตในฟาร์มทีแ่น่นอน กล่าวคือ มีการท าแผนจ าหน่ายโคในฟาร์มทุกปี
เพียง ร้อยละ 7.35 
 
ตำรำงท่ี 6 การจ าแนกสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ด้านการจัดการโรงเรือน และคอกพัก (n = 340) 
 

กำรจัดกำรโรงเรือน และคอกพัก จ ำนวน ร้อยละ 
   1. โรงเรือนเลี้ยงสัตว์สามารถป้องกันแสงแดด และฝนได้ 319 93.82 
   2. โรงเรือนสร้างด้วยวัสดุทีค่งทนถาวร 281 82.65 
   3. ภายในโรงเรือนมีรางอาหาร และภาชนะบรรจุน้ าส าหรับ
ให้โคกิน 

277 81.47 

   4. โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงโคถูกสุขลักษณะ และโคอยู่สบาย 251 73.82 
   5. พ้ืนที่คอกพักโคเนื้อ และบริเวณท่ีพักอาศัยแยกเป็น
สัดส่วน 

180 52.94 

   6. มีคอก หรือบริเวณส าหรับกักโคป่วยในระหว่างการเลี้ยง 177 52.06 
   7. ขนาดพ้ืนที่โรงเรือนมีความเหมาะสมกับจ านวนโคท่ีเลี้ยง 91 26.76 
   8. มีการแยกสัดส่วนคอกพักลูกโค โคสาว โคพ่อพันธุ์ และโค
แม่พันธุ์ 

21 6.18 

 

 จากการส ารวจการจัดการโรงเรือน และคอกพักของเกษตรกร เรียงล าดับจากมากไปน้อย
พบว่า โรงเรือนเลี้ยงสัตว์สามารถป้องกันแสงแดด และฝนได้ ร้อยละ 93.82 โรงเรือนสร้างด้วยวัสดุที่
คงทนถาวร ร้อยละ 82.65 ภายในโรงเรือนมีรางอาหาร และภาชนะบรรจุน้ าส าหรับให้โคกิน ร้อยละ 
81.47 โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงโคถูกสุขลักษณะ และโคอยู่สบาย ร้อยละ 73.82 เกษตรกรมีพ้ืนที่คอกพักโค
เนื้อ และบริเวณที่พักอาศัยแยกเป็นสัดส่วน ร้อยละ 52.94 มีคอก หรือบริเวณส าหรับกักโคป่วยใน
ระหว่างการเลี้ยง ร้อยละ 52.06 ขนาดพ้ืนที่โรงเรือนมีความเหมาะสมกับจ านวนโคที่เลี้ยง ร้อยละ 
26.76 และมีการแยกสัดส่วนคอกพักลูกโค โคสาว โคพ่อพันธุ์ และโคแม่พันธุ์ ร้อยละ 6.18 
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ตำรำงท่ี 7 การจ าแนกสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ด้านแปลงหญ้าและแหล่งอาหารหยาบ (n = 340) 
 

แปลงหญ้ำ และแหล่งอำหำรหยำบ จ ำนวน ร้อยละ 
   1. สามารถจัดหาพืชอาหารหยาบได้เพียงพอต่อปริมาณ
ความต้องการของโคเนื้อในฟาร์ม 

255 75.00 

   2. ปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าที่เกิดจากการเตรียมไว้และใส่
ปุ๋ยพรวนดิน 

98 28.82 

   3. มีแปลงหญ้าส าหรับตัดให้กิน และแปลงหญ้าส าหรับ
ปล่อยโคลงแทะเล็ม 

54 15.88 

   4. มีพ้ืนที่แปลงหญ้าในฟาร์มมากกว่า 2 ไร่ 50 14.71 
   5. ปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าที่เกิดตามธรรมชาติโดยมีการ
ใส่ปุ๋ยพรวนดิน 

43 12.65 

 
จากการส ารวจแปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ เรียงล าดับจากมาไปน้อย พบว่า เกษตรกร

สามารถจัดหาพืชอาหารหยาบได้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของโคเนื้อในฟาร์ม ร้อยละ 75.00
น าสัตว์ปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าที่เกิดจากการเตรียมไว้และใส่ปุ๋ยพรวนดิน ร้อยละ 28.82 มีแปลง
หญ้าส าหรับตัดให้กิน และแปลงหญ้าส าหรับปล่อยโคลงแทะเล็ม ร้อยละ 15.88 มีพ้ืนที่แปลงหญ้าใน
ฟาร์มมากกว่า 2 ไร่ ร้อยละ 14.71 และปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าที่เกิดตามธรรมชาติโดยมีการใส่ปุ๋ย
พรวนดิน ร้อยละ 12.65 
 
ตำรำงที่ 8 การจ าแนกสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ด้านระบบป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพของโค (n = 340) 
 

ระบบกำรป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพของโค จ ำนวน ร้อยละ 
   1. มีโปรแกรมการให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดที่ส าคัญของ
โค เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย, โรคคอบวม 

302 88.82 

   2. มีโปรแกรมก าจัดพยาธิภายใน และภายนอกของโค 256 75.29 
   3. มีระบบสเปรย์ฆ่าเชื้อก่อนเข้า-ออกฟาร์ม 7 2.06 

 

จากการส ารวจระบบการป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพของโค เรียงล าดับจากมากไป
น้อย พบว่า เกษตรกรมีโปรแกรมการให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดที่ส าคัญของโค เช่น โรคปากและเท้า
เปื่อย, โรคคอบวม ร้อยละ 88.82 มีโปรแกรมก าจัดพยาธิภายใน และภายนอกของโค ร้อยละ 75.29
และฟาร์มเกษตรกรมีระบบสเปรย์ฆ่าเชื้อก่อนเข้า-ออกฟาร์ม ร้อยละ 2.06 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยมีข้อสรุป 

และข้อเสนอแนะส าหรับนักส่งเสริม เกษตรกร และผู้สนใจ ที่จะน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
  
สรุปผลกำรวิจัย 

1. ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรผู้โคเนื้อจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อมีอายุเฉลี่ย 50.62 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพครอบครัวส่วนใหญ่

แต่งงานมีครอบครัว ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช. 
จ านวนสมาชิกครอบครัวที่ช่วยท าฟาร์มโคเนื้อส่วนใหญ่มีจ านวน 1-5 คน ลักษณะการประกอบอาชีพ
โคเนื้อ พบว่าส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก 

2. ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดฉะเชิงเทรามีโคเนื้อเฉลี่ย 10.97 ตัวต่อฟาร์ม ทุกรายได้รับการขึ้น

ทะเบียน แต่ยังไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม สายพันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์
ลูกผสมบราห์มัน รองลงมาคือพันธุ์พ้ืนเมือง ส่วนใหญ่มีการถือครองที่ดินฟาร์มโคเนื้อเป็นของตนเอง 
ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าพันธุ์ประวัติโคเนื้อทุกตัวในฟาร์ม รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อของฟาร์มส่วนใหญ่
เลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า และกลับคอก การแบ่งพ้ืนที่โรงเรือนโคเนื้อในฟาร์มส่วนใหญ่เลี้ยงในคอก
เดียวกันโดยเป็นคอกขนาดใหญ่ ลักษณะโรงเรือนโคเนื้อส่วนใหญ่กั้นคอกด้วยไม้ และหรือลวด การให้
อาหารโคเนื้อส่วนใหญ่ให้หญ้าสดจากทุ่งหญ้าธรรมชาติ และส่วนใหญ่มีรายได้จากฟาร์มโคเนื้อ 
60,001-100,000 บาทต่อปี  

3. สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 
3.1 การวางแผนการผลิต พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการผลิต ได้แก่ การ

เลี้ยงโคเนื้อเพศเมียส าหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม การเลี้ยงโคเนื้อเพศผู้ส าหรับใช้เป็นพ่อ
พันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม การเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกส าหรับจ าหน่ายให้ผู้อ่ืนน าไปเลี้ยงต่อ การเลี้ยง
แม่โคเพ่ือผลิตลูกส าหรับเลี้ยงเป็นโคพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์จ าหน่าย การเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกส าหรับ
เลี้ยงเป็นโคขุนจ าหน่าย การซื้อลูกโค หรือโครุ่นเข้ามาเลี้ยงส าหรับเป็นโคขุนเพ่ือจ าหน่าย และไม่มี
แผนการผลิตในฟาร์มท่ีแน่นอน กล่าวคือ ไมม่ีการท าแผนจ าหน่ายโคในฟาร์มทุกปี  

3.2 การจัดการโรงเรือน และคอกพัก พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดการโรงเรือนและคอกพักที่
เหมาะสม ได้แก่ เกษตรกรมีพ้ืนที่คอกพักโคเนื้อ และบริเวณท่ีพักอาศัยแยกเป็นสัดส่วน โรงเรือนเลี้ยง
สัตว์สามารถป้องกันแสงแดด และฝนได้ โรงเรือนสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร ภายในโรงเรือนมีราง
อาหาร และภาชนะบรรจุน้ าส าหรับให้โคกิน มีคอก หรือบริเวณส าหรับกักโคป่วยในระหว่างการเลี้ยง 
และโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงโคถูกสุขลักษณะ และโคอยู่สบาย ยกเว้นในส่วนของการแยกสัดส่วนคอกพักลูกโค 
โคสาว โคพ่อพันธุ์ และโคแม่พันธุ์ และขนาดพ้ืนที่โรงเรือนมีความเหมาะสมกับจ านวนโคท่ีเลี้ยง ที่ส่วน
ใหญ่ไม่มีการจัดการทีเ่หมาะสม 
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3.3 แปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนที่แปลงหญ้าในฟาร์ม
มากกว่า 2 ไร่ ไมม่ีแปลงหญ้าส าหรับตัดให้กิน และไม่มีแปลงหญ้าส าหรับปล่อยโคลงแทะเล็ม ส าหรับ
การปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าที่เกิดตามธรรมชาติ และการปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าที่เกิดจากการ
เตรียมไว้ พบว่า ไม่มีการใส่ปุ๋ยพรวนดิน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถจัดหาพืชอาหารหยาบได้
เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของโคเนื้อในฟาร์ม 

3.4 ระบบการป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพของโค พบว่า ส่วนใหญ่มีโปรแกรมการ
ท าวัคซีนป้องกันโรคระบาดที่ส าคัญของโค เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย , โรคคอบวม และมีโปรแกรม
ก าจัดพยาธิภายใน และภายนอกของโค ยกเว้นฟาร์มเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีระบบสเปรย์ฆ่าเชื้อก่อน
เข้า-ออกฟาร์ม 
 
อภิปรำยผล 

จากผลการศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปได้ 
ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
ข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกรโคเนื้อในจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก

ร่วมกับการท านา ท าไร่ หรือรับจ้างทั่วไป ส าหรับการท านาเป็นการท านาปี ซึ่งจะมีการพักนาในช่วง
ฤดูแล้ง จึงปล่อยโคเข้าเล็มเศษต้นข้าวในนา โคเนื้อที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นมรดกรับต่อจากรุ่นพ่อแม่ แต่
ในปัจจุบันพื้นที่ชลประทานมีการขยายเพ่ิมขึ้น มีแหล่งน้ าคูคลองส่งน้ าทั่วถึง ท าให้สามารถท านาได้ทั้ง
ปี ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาประกอบกิจการในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรบางรายจึงลด
หรือเลิกการเลี้ยงโคเนื้อลง เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ให้โคกินหญ้า และคนรุ่นใหม่สนใจเข้าท างานประจ าใน
โรงงานมากขึ้น อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางรายมีหนี้สินท าให้ต้องขายโคที่เลี้ยงเพ่ือชดใช้หนี้ และไม่
สามารถซื้อกลับมาเลี้ยงใหม่ได้ เนื่องจากโคมีราคาสูงขึ้น อีกประการหนึ่งคือโคเนื้อเป็นสัตว์ที่ให้
ผลตอบแทนช้าใช้เวลาเลี้ยงไม่น้อยกว่า 2-3 ปี จึงเริ่มให้ผลผลิต และหากเลี้ยงจ านวนน้อยเกินไปจะไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สอดคล้องกับ มงคล (2557) รายงานว่า ผู้ประกอบการเห็นอาชีพโค
เนื้อเป็นอาชีพที่ล าบาก ใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิต ต้องอาศัยการลงทุนทั้งเวลา และเงินทุนสูง จาก
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการเลี้ยงโค ผู้เลี้ยงโคเนื้อโดยทั่วไปให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่าอาชีพการเลี้ยงโค เป็นอาชีพที่เสมือนเป็นเงินเก็บหรือเป็นเงินที่ใช้เลี้ยงดูครอบครัวได้ 
มีต้นทุนการผลิตไม่สูงโดยเฉพาะการเลี้ยงโคควบคู่การท านา เนื่องจากโคเป็นสัตว์กินหญ้า มีค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ไม่มาก เกษตรกรเพียงแค่ลงแรง แต่มีต้นทุนที่ส าคัญคือโครงสร้างโรงเรือน และพันธุ์สัตว์ ที่หาก
ไม่มีมรดกจากรุ่นพ่อแม่ หรือมีทุนเดิมอยู่แล้ว จะไม่สามารถเริ่มประกอบอาชีพโคเนื้อได้ง่ายนัก 
สอดคล้องกับ ญาณิน (2551) กล่าวว่าการเลี้ยงโคเนื้อตามหลักวิชาการ มีการลงทุนสูง จ าเป็นต้อง
วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ซึ่งการเลี้ยงโคเนื้อประเภทนี้จะมีอยู่เพียงร้อยละ 10 ของการเลี้ยงใน
ประเทศ จากปัจจัยข้างต้นท าให้ปัจจุบันจึงมีผู้เลี้ยงโคเนื้อรายใหม่ ส่วนหนึ่งที่มีงานประจ าเริ่มหันมา
เลี้ยงโคเนื้อควบคู่ไปด้วย หรือบางส่วนหันมาเลี้ยงโคเนื้อจากโครงการที่รัฐบาลและกรมปศุสัตว์ส่งเสริม 
เพราะการเลี้ยงโคเป็นอาชีพที่แม้จะไม่ได้เลี้ยงง่ายๆ แต่ก็ไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรมากมายเหมือน
การเลี้ยงสัตว์อ่ืนๆ สามารถเลี้ยงโคพร้อมๆ กับการท าการท างานประจ าอย่างอ่ืนได้  
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2. ข้อมลูฟาร์มโคเนื้อ 
ข้อมูลฟาร์มของเกษตรกรโคเนื้อในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า เกษตรกรไม่มีความรู้เรื่อง

มาตรฐานฟาร์ม เนื่องจากไม่ได้เป็นข้อบังคับในการเลี้ยง และเห็นว่าราคาโคเนื้อที่ขายได้ไม่คุ้มค่ากับ
การปรับปรุงฟาร์ม สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงคือ ลูกผสมบราห์มัน สอดคล้องกับ ธเนศ และคณะ (2556) 
รายงานว่าเกษตรกรในอ าเภอแปลงยาว อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่เลี้ยงโคพันธุ์ลูกผสมบราห์มันมากที่สุด รองลงมาคือพันธุ์พ้ืนเมือง 
เพราะทนกับสภาพอากาศ และโรคได้ดี สามารถให้ลูกได้ปีละ 1 ตัว หากเป็นสายพันธุ์บราห์มันเลือด
สูง หรือสายพันธุ์ยุโรป เช่น สายพันธุ์ชาร์โลเล่ส์ จะให้ลูกน้อยกว่า 1 ตัวต่อปี และเนื่องจากเลี้ยงใน
คอกรวม ไม่มีการกั้นคอกระหว่างโคตั้งท้อง โคเลี้ยงลูก โครุ่น บางรายไม่มีมุ้งกันแมลง ยุง เห็บ และ
อาหารหยาบไม่เพียงพอ ท าให้สัตว์ไม่สมบูรณ์ ซึ่งหากจะปรับปรุงโรงเรือนให้ดีได้มาตรฐาน จะต้องใช้
เงินทุนจ านวนมาก เกษตรกรบางรายไม่มีทุนหรือมีหนี้สินอยู่จึงไม่สามารถท าได้  สอดคล้องกับ รัตนา 
และจิรสิน (2555) ได้รายงานว่าเกษตรกรเลี้ยงโคพ้ืนเมืองมีปัญหาด้านพ้ืนที่เลี้ยงโคไม่เพียงพอ และ
ขาดแหล่งทุนในการกู้ยืม 

3. สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า เกษตรกรยังไม่มีการวาง

แผนการผลิต และการขายโคเนื้อ เพราะมีพ่อค้ามาขอรับซื้อตลอดเนื่องจากปริมาณโคไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภค สอดคล้องกับรายงานของ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร 
(2559) รายงานว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่มีปริมาณโคเนื้อไม่เพียงพอกับความต้องการ
บริโภคในประเทศ และสอดคล้องกับรายงานของ สุพร และเฉลิมศักดิ์ (2557) รายงานว่าเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้ออ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความรู้ในการผลิตโคเนื้อค่อนข้างต่ า ในส่วน
การจัดการโรงเรือน และคอกพัก ส่วนใหญ่โคเนื้อของเกษตรกรเลี้ยงในโรงเรือนในลักษณะคอกรวม มี
เพียงส่วนน้อยที่มีการแบ่งคอกเป็นสัดส่วน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตกรขาดความรู้ในการจัดการ
โรงเรือนให้เหมาะสม ส าหรับแปลงหญ้า และแหล่งอาหารหยาบ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงแบบ
ปล่อยทุ่งให้โคแทะเล็มหรือตัดหญ้าในพ้ืนที่สาธารณะให้โคกิน สอดคล้องกับ ธเนศ และคณะ (2556) 
รายงานว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนที่ปลูกหญ้า บางส่วนที่ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงมาเป็นแบบประณีต 
คือ เลี้ยงในโรงเรือนหรือปล่อยออกลงในแปลงของฟาร์มประมาณ 2 ชั่วโมง และใช้วิธีการตัดหญ้าให้
โคกินเป็นหลัก นอกจากนี้การจัดการอาหาร พบว่า ยังไม่มีการจัดการด้านอาหารหยาบให้เหมาะสม
เท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่มีแปลงหญ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของโค รวมถึงไม่มีการให้น้ า ใส่ปุ๋ย 
หรือก าจัดวัชพืชในแปลงหญ้า สอดคล้องกับ บัวทอง และวรทัศน์ (2556) รายงานปัญหาการเลี้ยงของ
เกษตรกรใน อ าเภอหนองแฮด จังหวัดเชียงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า มี
ปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการจัดการแปลงหญ้า ส าหรับอาหารหยาบเสริมนิยมใช้ฟางข้าว ซึ่งมาจาก
การซื้อจากพ่อค้า มีบางส่วนใช้ฟางอัดฟ่อนจากนาของตนเอง โดยเกษตรกรบางส่วนที่ปล่อยโคหากิน
ตามทุ่งหญ้าสาธารณะมักประสบปัญหาขาดแหล่งอาหารในช่วงฤดูแล้ง สอดคล้องกับ พยุงศักดิ์  และ
คณะ (2559) ได้รายงานสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ใจ อ าเภอ
ดอกค าใต้ และอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาว่า เกษตรกรมักขาดแหล่งอาหารและแหล่งน้ าส าหรับ
โคในช่วงฤดูเพาะปลูกข้าวและฤดูแล้ง สุดท้ายในส่วนของระบบการป้องกันโรค และการจัดการ
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สุขภาพของโค ส่วนใหญ่ไม่มีการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม แต่ใช้การเฝ้าระวังช่วงเปลี่ยนฤดูหรือ
ช่วงที่มีข่าวการระบาดของโรคแทน การท าวัคซีนป้องกันโรค ส่วนใหญ่เกษตรกรมักรอให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ในพ้ืนที่เข้ามาให้บริการ มากกว่าท าวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์เอง ซึ่งได้รับการท าวัคซีนเป็นประจ าปีละ 2 
ครั้ง ในโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคคอบวมปีละ 1 ครั้ง แต่เกษตรกรมักไม่ท าวัคซีนป้องกันโรคคอบวม 
เนื่องจากไม่ระบาดร้ายแรงในโคเนื้อ ซ่ึงแตกต่างกับ สุพร และเฉลิมศักดิ์ (2550) รายงานว่าโคเนื้อของ
เกษตรกร อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีปัญหาเรื่องโรคและการป้องกันโรคมากที่สุด 
ส าหรับการให้ยาถ่ายพยาธิ เกษตรกรจะท าเป็นบางครั้งควบคู่กับการท าวัคซีน มีส่วนน้อยที่ถ่ายพยาธิ
ภายในและภายนอกเป็นประจ าทุก 4 เดือน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะต่อโครงการของภาครัฐที่จะส่งเสริมให้กับเกษตรกร 
 1.1 น าผลจากการวิเคราะห์สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไปใช้ประกอบการ

เขียนโครงการเสนอของบประมาณส าหรับพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 1.2 ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรโดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้โดย

การศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรกรที่เป็นตัวอย่าง การท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีโอ การ
เปรียบเทียบรายได้และเวลาในการเลี้ยงโคเนื้อแบบทั่วไปกับแบบประณีต เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติต่ออาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ  

 1.3 จัดท าโครงการสนับสนุนพันธุ์สัตว์เพ่ือเพ่ิมปริมาณโคเนื้อ ให้เกษตรกรตาม
ศักยภาพ จ านวน 2-5 ตัว โดยพิจารณาจาก ความพร้อมของเกษตรกร ประสบการณ์ในการเลี้ยง 
สภาพโรงเรือน และแหล่งอาหารที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ   

 1.4 คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรที่สนับสนุนพันธุ์สัตว์เพ่ือจัดตั้งเป็นฟาร์มสาธิตตัวอย่าง
ส าหรับให้เกษตรกรได้ศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

 1.5 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่แต่ละอ าเภอ เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการท าวัคซีนป้องกันโรค 

 1.6 จัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ปี ให้เกษตรกรเพ่ือ
ใช้ส าหรับขยายและปรับปรุงการเลี้ยงโคเนื้อ โดยท าสัญญากับธนาคาร 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในแต่ละพ้ืนที่มีสภาพสังคมและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันท าให้มีสภาพการเลี้ยง

โคเนื้อแตกต่างกัน ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์จึงมีความแตกต่างกัน ในการน าข้อมูลไปใช้ 
จึงควรศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในแต่ละจังหวัดเพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกันเพ่ือเป็น
แนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรต่อไป 
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แบบสอบถำมกำรวิจัย   
 

เรื่อง  การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐำนเกษตรกร 

กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด หรือเติมข้อความลงใน
ช่องว่างตามความเป็นจริง 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชื่อ……………………………………….นามสกุล………………………………….อายุ……………….ป ี
2. เพศ   1) ชาย  2) หญิง  
3. สถานภาพครอบครัว  1) โสด   2) แต่งงาน   3) หย่าร้าง   4) หม้าย 
4. ระดับการศึกษาที่ได้รับสูงสุด     
 1) ประถมศึกษา   2) มัธยมศึกษาตอนต้น  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
 4) อนุปริญญา/ปวส.  5) ปริญญาตรี   6) สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุ)………… 

5. จ านวนสมาชิกครอบครัวที่ช่วยท าฟาร์มโคเนื้อ 

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

6. ลักษณะการประกอบอาชีพโคเนื้อ 

 1) เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักอย่างเดียว    2) เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพเสริม 

 3) เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม   
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ส่วนที ่2 ลักษณะฟำร์มโคเนื้อของเกษตรกร 

ลักษณะฟำร์มโคเนื้อ 

8. ฟาร์มโคเนื้อของท่านมีการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์หรือไม่   1) ขึ้นทะเบียน   2) ไม่ขึ้นทะเบียน 

9. ฟาร์มโคเนื้อของท่านผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือไม่ 

 1) ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม   2) ยังไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

 3) อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 

10. จ านวนโคเนื้อที่เลี้ยงในฟาร์ม…………ตัว 

11. สายพันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยงเป็นโคพันธุ์ 
  1) บราห์มัน   2) พ้ืนเมือง   3) ลูกผสมบราห์มัน 
  4) ลูกผสมชาร์โรเล่ส์  5) ก าแพงแสน  6) อ่ืนๆ (ระบุ)……………………… 
12. การถือครองที่ดินฟาร์มโคเนื้อ 
 1) ที่ดินของตนเอง  2) เช่าที่ดินท าฟาร์ม            3) อ่ืนๆ (ระบุ)………………. 

13. ฟาร์มของท่านมีการจัดท าพันธุ์ประวัติโคเนื้อทุกตัว ทั้งที่ซื้อมาจากภายนอก และที่คลอดในฟาร์ม 
 1) ม ี             2) ไม่มี 

14. รปูแบบการเลี้ยงโคเนื้อของฟาร์ม 
 1) ขังคอกตลอดเวลา      2) ปล่อยแปลงหญ้าของฟาร์มตลอดเวลา 
 3) ปล่อยแปลงหญ้าที่สาธารณะ และกลับคอก  4) ปล่อยแปลงหญ้าของฟาร์ม และขังคอก 

15. ลักษณะการแบ่งพ้ืนที่โรงเรือนโคเนื้อในฟาร์มของท่าน 
 1) แยกคอกอนุบาล อุ้มท้อง คลอดชัดเจน   2) เลี้ยงในพ้ืนที่เดียวกันเป็นคอกขนาดใหญ่ 
 3) เลี้ยงในบริเวณบ้านที่มีการก้ันเป็นคอก  4) อ่ืนๆ (ระบุ)………………. 

16. ลักษณะโรงเรือนโคเนื้อในฟาร์ม 
  1) ปล่อยธรรมชาติ   2) กั้นคอกด้วยไม้ และหรือลวด   3) โรงเรือนพ้ืนและเสาคอนกรีต 

17. รายได้จากฟาร์มโคเนื้อของท่านต่อปี 
  1) ต่ ากว่า 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 
18. 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 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลสอบถำมเพื่อจ ำแนกสภำพกำรเลี้ยงโคเนื้อ 
กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านได้มำกกว่ำ 1 ข้อ และเติม
ข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
1. กำรวำงแผนกำรผลิต 
  1.1 มีการเลี้ยงโคเนื้อเพศเมียส าหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม 

 1.2 มีการเลี้ยงโคเนื้อเพศผู้ส าหรับใช้เป็นพ่อพันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม 
 1.3 มีการเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกส าหรับจ าหน่ายให้ผู้อ่ืนน าไปเลี้ยงต่อ 
 1.4 มีการเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกส าหรับเลี้ยงเป็นโคพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์จ าหน่าย 
 1.5 มีการเลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูกส าหรับเลี้ยงเป็นโคขุนจ าหน่าย 
 1.6 มีการซื้อลูกโค หรือโครุ่นเข้ามาเลี้ยงส าหรับเป็นโคขุนเพ่ือจ าหน่าย 
 1.7 มีแผนการผลิตโคในฟาร์มที่แน่นอน กล่าวคือ มีการท าแผนจ าหน่ายโคในฟาร์มทุกปี 

2. กำรจัดกำรโรงเรือน และคอกพัก 
 2.1 พ้ืนที่คอกพักโคเนื้อ และบริเวณท่ีพักอาศัยเป็นพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน 
 2.2 มีการเลี้ยงโคเนื้อเพศเมียส าหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม 
 2.3 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์สามารถป้องกันแสงแดด และฝนได้ 
 2.4 โรงเรือนสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร 
 2.5 ภายในโรงเรือนมีรางอาหาร และภาชนะบรรจุน้ าส าหรับให้โคกิน 
 2.6 มีคอก หรือบริเวณส าหรับกักโคป่วยในระหว่างการเลี้ยง 
 2.7 ขนาดพ้ืนที่โรงเรือนมีความเหมาะสมกับจ านวนโคท่ีเลี้ยง  
 2.8 โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงโคถูกสุขลักษณะ และโคอยู่สบาย 

3. แปลงหญ้ำ และแหล่งอำหำรหยำบ 
 3.1 มีพ้ืนที่แปลงหญ้าในฟาร์มมากกว่า 2 ไร่ 
 3.2 มีแปลงหญ้าส าหรับตัดให้กิน และแปลงหญ้าส าหรับปล่อยโคลงแทะเล็ม 
 3.3 ปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าที่เกิดตามธรรมชาติโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยพรวนดิน 
 3.4 ปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้าที่เกิดจากการเตรียมไว้และใส่ปุ๋ยพรวนดิน 
 3.5 สามารถจัดหาพืชอาหารหยาบได้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของโคเนื้อในฟาร์ม 

4. ระบบกำรป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพของโค 
 4.1 มีระบบสเปรย์ฆ่าเชื้อก่อนเข้า-ออกฟาร์ม 
 4.2 มีโปรแกรมการให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดที่ส าคัญของโค เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย, 

โรคคอบวม  
 4.3 มีโปรแกรมก าจัดพยาธิภายใน และภายนอกของโค 

 

*****ผู้วิจัยขอขอบคุณในกำรสละเวลำของท่ำนเป็นอย่ำงย่ิง***** 
 


