
การประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  คร้ังที ่2 
 The 2

nd
 STOU Graduate Research Conference  

1 
 

การจัดการการผลติโคเนือ้แบบขังคอกและโคเนือ้แบบปล่อยฝูง 
ในอ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี 

The Production Management of Beef Cattle in Barns and Free Ranch 

at Muang District, Kanchanaburi Province 

กรรณิกา  เมฆแดง (Kannika  Mekdaeng)*  จิตติมา  กนัตนามลัลกลุ (Chittima  Kantanamalakul)** 
อจัฉรา  โพธ์ิดี (Ajchara  Pothidee)** 

 
บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) สภาพการผลิตและการจดัการโคเน้ือแบบขงัคอกและโคเน้ือแบบ
ปล่อยฝงู2) ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเน้ือแบบขงัคอกและโคเน้ือแบบปล่อยฝูง 3) ปัญหาและอุปสรรคการผลิตโค
เน้ือแบบขงัคอกและโคเน้ือแบบปล่อยฝงูของเกษตรกรในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี  
 ประชากร คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือแบบขงัคอกและเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือแบบปล่อยฝูง ท่ีเป็นฟาร์มขนาด
กลางในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง จากเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค 113 ราย เก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสมัภาษณ์ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา  
 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เล้ียงโคเน้ือแบบปล่อยฝงู ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นเพศชาย และจบการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา ท าไร่เป็นอาชีพหลกั เล้ียงโคเน้ือเป็นอาชีพเสริม การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิตโคเน้ือปล่อย
ฝงู อาย ุ1 ปี-1 ปีคร่ึง  1 ปีคร่ึง-2 ปี และ 2 ปี-ไม่เกิน 3 ปี มีตน้ทุนการผลิตตวัละ 4,289 4,383 และ 9,200 บาท มีก าไรตวัละ 3,711 
7,657 และ 5,881 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสดตวัละ 7,603 11,293 และ 12,398 บาท ตามล าดบั ในการผลิตโคเน้ือ
แบบขงัคอก เกษตรกรซ้ือโคพนัธ์ุลูกผสม อายรุะหว่าง 1 ปีคร่ึง – 2 ปี และ2 ปี - ไม่เกิน 3 ปี เล้ียงเสริมอาหารขน้ ระยะเวลา 4 
เดือนจึงขาย มีตน้ทุนการผลิตตวัละ 19,417 และ 20,347 บาท มีก าไรตวัละ 1,233 และ 1,136 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด
ตวัละ 2,517 และ 2,190 บาท ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตโคเน้ือแบบปล่อยฝูงคือแหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากดั เกษตรกร 
ขาดแคลนพ้ืนท่ีเล้ียงโค และขาดแคลนแหล่งน ้ าในฤดูแลง้ ในโคเน้ือแบบขงัคอกปัญหาและอุปสรรคคืออาหารขน้ราคาแพง 
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Abstract 

 

 The aims of this research were to study (1) the production of beef cattle in barns 

and free ranch; (2) the costs and return of rising beef cattle in barns or free ranch ; and (3) the 

problems and obstacles of cattle famers in the study area (Muang Distric,Kanchanaburi 

Province) the production of beef cattle in barns and free ranch 

 The population of this study consisted of famers raising beef cattle in barns and 

free ranch. The number of cattle farms was medium size at Muang District,Kanchanaburi 

Province. A sample of 113 farmers was selected through purposive sampling. A structured 

questionnaire and an interview were used to collect data. Data were analysed using 

descriptive statistics. 

 The results showed that the majority of farmers used the free ranch system, and 

most of the farmers were male. Most of them had primary level education. Most raised beef 

cattle as a secondary career and had field crop farming as their main occupation. The costs of 

production of the beef cattle aged 1-1.5 years, 1.5-2 years, and 2 to not more than 3 years to 

raise were 4,289, 4,383, and 9,200 baht per head, respectively; the profits were 3,711, 7,657 and 

5,881 baht per head, respectively, and returns above cash costs were 7,603, 11,293, and 12,398 

baht per head, respectively. For beef cattle raised in barns, traders also bought the cattle at the 

farms and paid immediately. Farmers bought crossbred cattle aged 1.5-2 years or 2 to not 

more than 3 years to raise. They fed them concentrated feed as a supplement for 4 months. The 

costs of production were 19,417 and 20,347 baht per head; the profits were 1,233 and 1,136 baht, 

and returns above cash cost were 2,517, and 2,190 baht per head, respectively.The problems of 

raising beef cattle in a free ranch system were: limited sources of natural grass and a lack of 

grazing areas and water in the dry season. The problem of raising beef cattle in barns was the 

expense of concentrated feed. 
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บทน า  
 โคเน้ือเป็นสตัวท่ี์มีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย ความนิยมและความตอ้งการบริโภค
เน้ือโคภายในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตามจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน รูปแบบการเล้ียงโคเน้ือในปัจจุบนัจึงปรับเปล่ียน
เป็นการเล้ียงเชิงธุรกิจมากข้ึน เกษตรกรมีรูปแบบการเล้ียงอยา่งจริงจงั เลือกใชพ้นัธ์ุท่ีเหมาะสมต่อรูปแบบการผลิต และมีการวาง
แผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ท าให้เน้ือโคท่ีได้มีคุณภาพดีกว่าเดิม และสามารถทดแทนเน้ือโคคุณภาพดีท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศได ้ การผลิตโคเน้ือในจงัหวดักาญจนบุรีคิดเป็นร้อยละ 4.08 ของจ านวนโคเน้ือทั้งหมดในประเทศไทย ระบบ
การตลาดโคเน้ือในจังหวดักาญจนบุรีอยู่ในตลาดระดับกลาง และตลาดระดับล่าง ซ่ึงรูปแบบการเล้ียงโคเน้ือในจังหวดั
กาญจนบุรี มีทั้งการเล้ียงแบบขงัคอกและการเล้ียงแบบปล่อยฝูง ในการเล้ียงโคเน้ือแบบขงัคอกเป็นการเล้ียงระยะสั้น 3-4 
เดือน คุณภาพของเน้ือโคจดัอยูใ่นตลาดระดบักลาง ส่วนการเล้ียงโคเน้ือแบบปล่อยฝูง อยู่ในตลาดระดบัล่าง เป็นรูปแบบการ
เล้ียงส่วนใหญ่ในจงัหวดักาญจนบุรี การเล้ียงโคเน้ือในแต่ละรูปแบบอาศยัปัจจยัการผลิตท่ีแตกต่างกนั ในโคเน้ือแบบขงัคอก
ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่อยู่ท่ี ค่าพนัธ์ุโค อาหารขน้ และอาหารหยาบ ซ่ึงเป็นตน้ทุนเงินสดแทบทั้งส้ิน ส่วนรูปแบบการ
เล้ียงโคปล่อยฝงูนั้นปัจจยัท่ีส าคญัคือ พ้ืนท่ีสาธารณะส าหรับไล่ตอ้นและปล่อยเล้ียง ในปัจจุบนัเกษตรกรขาดแคลนพ้ืนท่ีใน
การไล่ตอ้นและปล่อยเล้ียงเน่ืองจากมีการน าไปปลูกพืชเศรษฐกิจเช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั ท าให้เกษตรกรท่ีเล้ียงทั้งโคเน้ือ
แบบขงัคอก และโคเน้ือแบบปล่อยฝงู ตอ้งปรับเปล่ียนวถีิการเล้ียงในปัจจุบนัเพ่ือความอยูร่อดของฟาร์ม และเพ่ือใหป้ระสบ
ความส าเร็จในการเล้ียงโคเน้ือ เกษตรกรบางรายตอ้งลดจ านวนโคเน้ือลงและหันมาปลูกพืชอาหารสัตวไ์วร้องรับยามขาด
แคลน รวมทั้งกกัตุนฟางไวย้ามหนา้แลง้ 

 การจัดการการผลิตโคเน้ือแต่ละรูปแบบนั้นมีการจัดการท่ีแตกต่างกัน การศึกษาถึงสภาพการผลิต ต้นทุน 
ผลตอบแทน ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตโคเน้ือทั้ง 2 รูปแบบจะเป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบการผลิตโคเน้ือท่ี
เหมาะสมกบัทรัพยากร และระบบการจดัการการผลิต ลดปัญหาอุปสรรคในการจดัการฟาร์ม และเป็นแนวทางให้เกษตรกร
ผูท่ี้สนใจในการท าฟาร์มโคเน้ือไดน้ าการเปรียบเทียบรูปแบบการผลิต ใชใ้นการตดัสินใจของเกษตรกรต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 2.1  เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไป และการจดัการโคเน้ือของเกษตรกรผูผ้ลิตโคเน้ือแบบขงัคอกและโคเน้ือแบบปล่อยฝงู 
 2.2  เพ่ือศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิตโคเน้ือแบบขงัคอกและโคเน้ือแบบปล่อยฝงู 

 2.3  เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผูผ้ลิตโคเน้ือแบบขงัคอกและโคเน้ือแบบปล่อยฝงู 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสัมภาษณ์โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ฟาร์มโคเน้ือ

ขนาดกลางมีจ านวนโค 20 - 50 ตวั ในอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี จากเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค 113 ราย จาก 9 ต าบลไดแ้ก่ 

ต าบลวงัเยน็ต าบลลาดหญา้ ต าบลบา้นเก่า ต าบลเกาะส าโรง ต าบลปากแพรก ต าบลแก่งเส้ียน และต าบลท่ามะขาม ต าบลวงั

ด้ง และต าบลหนองหญา้ โดยแบ่งเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ตอน มีประเด็นค าถาม ดังน้ี 1) ข้อมูลทั่วไปของ

เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 2) การจดัการการผลิตโคเน้ือของเกษตรกร 3) ตน้ทุนและผลตอบแทนในการเล้ียงโคเน้ือในรอบปี 

2553  4) ปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงโคเน้ือ จากแบบสัมภาษณ์ ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

เป็นการวเิคราะห์โดยการบรรยาย ใชว้ธีิหาความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวจิยั 

 1.  สภาพทัว่ไปและการจดัการโคเน้ือของเกษตรกรผูผ้ลิตโคเน้ือแบบขงัคอกและโคเน้ือแบบปล่อยฝูง ผลการวิจยั
พบวา่ การเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกรในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ส่วนใหญ่ระบบการเล้ียงเป็นการเล้ียงโคเน้ือแบบปล่อยฝูงร้อย
ละ 82.3 เล้ียงโคเน้ือรูปแบบขงัคอกเพียง ร้อยละ 17.7 เท่านั้น เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 74.3 มี
อาย ุ51-60 ปี ร้อยละ 39.8 เกษตรกรจบการศึกษาระดบัประถมศึกษาร้อยละ 77.5 เหตุผลส่วนใหญ่ในการเล้ียงโคเน้ือเพราะ
เป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวร้อยละ 63.7 เกษตรกรประกอบอาชีพท าไร่เป็นอาชีพหลกั ร้อยละ 43.4 รองลงมาคือท านา 
ร้อยละ 22.1 และเล้ียงโคเน้ือเป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 85.4 ส่วนใหญ่แลว้เกษตรกรมีรายไดใ้นครัวเรือน 50,001-100,000 บาท
ต่อปี ร้อยละ 34.5 รองลงมาคือรายได ้100,001-150,000 บาทต่อปี ร้อยละ 33.6 ส่วนใหญ่เกษตรกรมีประสบการณ์การเล้ียง
โค 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.3 มีประสบการณ์เฉล่ีย 18.85 ปี และเกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเล้ียงโคจาก
ประสบการณ์ของตวัเองร้อยละ 64.6 

  1.1  การเลีย้งโคเนือ้แบบปล่อยฝูง มีลกัษณะการเล้ียงโดยเกษตรกรไล่ตอ้นโคไปเล้ียงตามพ้ืนท่ีสาธารณะ
ริมทาง หรือพ้ืนท่ีรกร้าง ทุ่งนา ไร่ สวน และพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือนบา้นอนุญาตใหน้ าโคไปปล่อยเล้ียงได ้เกษตรกรซ้ือโคจากเกษตรกร
ดว้ยกนั ร้อยละ 64.5 รองลงมาคือขยายพนัธ์ุจากฟาร์มตนเองร้อยละ 33.3 พนัธ์ุโคส่วนใหญ่เป็นโคพนัธ์ุพ้ืนเมืองร้อยละ 77.4 
รองลงมาคือพนัธ์ุลูกผสมอเมริกนับราห์มนั และลูกผสมฮินดูบราซิล ร้อยละ 67.8 และ 61.1 เกษตรกรซ้ือโคเขา้ฟาร์มอาย ุ1 
ปี - ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 40.8  โรงเรือนโคเน้ือแบบปล่อยฝงูส่วนใหญ่เป็นพ้ืนดินร้อยละ 97.8 และไม่มีหลงัคาร้อยละ 61.3 มี
การมุงกระเบ้ืองและมุงสงักะสีเพียงเลก็นอ้ย ร้ัวท าดว้ยไม ้ไมไ้ผร้่อยละ 74.2 และบางฟาร์มใชก้ารลอ้มลวดปล่อยกระแสไฟ 
โรงเรือนส่วนใหญ่ไม่มีรางอาหารร้อยละ 61.3 และไม่มีอ่างน ้ าร้อยละ 49.5 เกษตรกรมีการให้อาหารหยาบอยา่งเดียวร้อยละ 
94.6 โดยวิธีการตดัมาให้กินร่วมกบัการปล่อยให้แทะเล็มร้อยละ 55.9 เกษตรกรมีการถนอมอาหารหยาบเพียงร้อยละ 5.4 
เท่านั้น โดยมีการเสริมอาหารหยาบเพ่ิมเติมในช่วงขาดแคลน เช่น ฟาง ตน้ขา้วโพด และวสัดุเศษเหลือจากการเกษตรอ่ืนๆ
ร้อยละ 38.7 เกษตรกรส่วนใหญ่ใชแ้หล่งน ้ าธรรมชาติในการเล้ียงโคร้อยละ 51.6 วิธีการผสมพนัธ์ุเกษตรกรใชพ้่อพนัธ์ุคุมฝูง
ร้อยละ 96.8 และส่วนใหญ่เกษตรกรเปล่ียนพ่อพนัธ์ุคุมฝูง 3 ปีต่อคร้ัง ร้อยละ 40.8 และเปล่ียนพ่อพนัธ์ุ 4 ปีต่อคร้ัง ร้อยละ 
34.4 อตัราการใหลู้กเฉล่ียปีละ 1 ตวั ร้อยละ 52.2 รองลงมาคืออตัราการใหลู้กเฉล่ีย 3 ปี 2 ตวั ร้อยละ 45.7 เกษตรกรมีการคดั
โคสาวออกร้อยละ 43.0 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือยร้อยละ 84.9 แต่ก็ยงัพบโรคปากและ
เทา้เป่ือยระบาดในฟาร์มร้อยละ 87.5 เม่ือโคเป็นโรคเกษตรกรรักษาเองร้อยละ 41.9 รองลงมาคือตามสัตวแพทยร้์อยละ 32.3 และ
ผูท่ี้ใหค้วามรู้เร่ืองยาแก่เกษตรกรคือเจา้หนา้ท่ีปศุสัตวอ์  าเภอร้อยละ 80 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการท าทะเบียนบนัทึกร้อยละ 
93.5 การก าจดัมูลโคเกษตรกรตากแหง้แลว้ขายร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ ใส่แปลงหญา้และพืชไร่ร้อยละ 40.9 

 1.2  การเลีย้งโคเนือ้แบบขังคอก ลกัษณะการเล้ียงคือจ ากดัใหโ้คอยูใ่นคอกหรือโรงเรือน เกษตรกรเป็นผู ้
หาอาหารหยาบโดยตดัมาให้กินในทุกม้ือ และมีการเสริมอาหารขน้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหารเพ่ือให้โคเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วในระยะเวลาอนัสั้น เกษตรกรซ้ือพนัธ์ุโคมาจากตลาดนดัโค/กระบือเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 55.0 รองลงมาคือซ้ือจาก
ฟาร์มเกษตรกรร้อยละ 45.0 พนัธ์ุโคท่ีเกษตรกรเล้ียงคือ โคพนัธ์ุลูกผสมอเมริกนับราห์มนัร้อยละ 95.0 รองลงมาคือโคพนัธ์ุ
ลูกผสมฮินดูบราซิลร้อยละ 50.0 และ เล้ียงในระยะเวลา 3–6 เดือนแลว้ขาย เกษตรกรซ้ือโคเขา้ฟาร์มอาย ุ1 ปี-ไม่เกิน 2 ปี 
ร้อยละ 65.0 รองลงมาคืออาย ุ2 ปี- ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 25.0 ลกัษณะโรงเรือนของโคขงัคอกจะมีความทนทานแน่นหนากวา่
โคปล่อยฝงู โดยพ้ืนคอกเป็นพ้ืนปูนซีเมนตร้์อยละ 40.0 เป็นพ้ืนดินร้อยละ 55.0  โรงเรือนมุงดว้ยกระเบ้ืองร้อยละ 55.0 และ
สงักะสีร้อยละ 35.0 ร้ัวท าดว้ยไม ้ไมไ้ผ่ร้อยละ 74.2 รองลงมาคือไมแ้ละเหล็กแป๊บร้อยละ 30.0 รางอาหารเป็นรางฉาบดว้ย
ปูนซีเมนตร้์อยละ 95.0 และมีอ่างน ้ าทุกฟาร์ม เกษตรกรใหอ้าหารโคขงัคอกดว้ยอาหารหยาบผสมอาหารขน้ โดยการตดัมาให้



การประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  คร้ังที ่2 
 The 2

nd
 STOU Graduate Research Conference  

5 
 

กิน เกษตรกรมีการเก็บถนอมพืชอาหารหยาบถึงร้อยละ 40 และเกษตรกรทุกรายใชแ้หล่งน ้ าจากน ้ าบาดาล เกษตรท่ีเล้ียงโค
ขงัคอกแลว้มีการเล้ียงโคแม่พนัธ์ุร่วมดว้ย มีการเปล่ียนพ่อพนัธ์ุคุมฝูง ร้อยละ 80.0 มีการเปล่ียนพ่อพนัธ์ุ3ปี และ4ปี ต่อคร้ัง 
ร้อยละ 37.5 เท่ากนั อตัราการให้ลูกเฉล่ียของแม่โคปีละ 1 ตวั ร้อยละ 80.0 และมีการคดัโคสาวท่ีผิดปกติออกร้อยละ 30.0 
เกษตรกรทุกฟาร์มไม่มีการตรวจโรคโคก่อนน าโคเขา้คอก เกษตรกรทุกรายมีการป้องกนัโรค โดยการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
ปากและเทา้เป่ือย ยาถ่ายพยาธิและยาบ ารุง จากการศึกษาพบวา่โคเน้ือแบบขงัคอกส่วนใหญ่เป็นโรคปากและเทา้เป่ือยเกือบ
ทุกฟาร์ม แมจ้ะมีการฉีดวคัซีนแลว้ก็ตาม ในการรักษาโรคเกษตรกรจดัการโดยตามอาสาปศุสัตวป้์องกนัโรค ร้อยละ 55.0 และ
ตามสตัวแพทยม์ารักษาร้อยละ 25.0 หน่วยงานท่ีใหค้วามรู้เร่ืองยาแก่เกษตรกรทุกฟาร์มคือเจา้หนา้ท่ีปศุสตัวอ์  าเภอ เกษตรกร
ไม่มีการท าทะเบียนจดบนัทึกโค และเกษตรกรก าจดัมูลโคโดยการปล่อยใส่แปลงหญา้และพืชไร่ ร้อยละ 85.0 รองลงมาคือ
ตากแหง้แลว้ขายร้อยละ 20.0  
 2.  ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลติโคเนือ้แบบขังคอกและโคเนือ้แบบปล่อยฝูง สรุปผลการวจิยัดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเน้ือแบบขงัคอก และโคเน้ือแบบปล่อยฝงู ตามช่วงอายตุ่างๆ 

 ตน้ทุน และผลตอบแทน  (บาท/ตวั)  

รายการช่วงอาย ุ
รูปแบบโคเน้ือ 

1ปี – 1ปีคร่ึง 1 ปีคร่ึง-2ปี 2ปี-ไม่เกิน3ปี 

โคปล่อยฝงู โคปล่อยฝงู โคขงัคอก โคปล่อยฝงู     โคขงัคอก 

ตน้ทุนผนัแปร  (รวม) 
   ไม่เป็นเงินสด 
   เป็นเงินสด 

 2,549 
 2,152 
   397 

3,138 
 2,391 
  747 

 19,033 
  1,118 
 17,915 

        7,808              19,872  
        5,125                   798 
        2,683             19,074 

ตน้ทุนคงท่ี  (รวม) 
   ไม่เป็นเงินสด 
   เป็นเงินสด 

       1,740 
       1,670 
            70 

          1,245 
          1,233 
    12 

     166 
     161 
        5 

        1,392                  256 
        1,367                  221 
             25                   35 

รวมตน้ทุนการผลิตทั้งหมด 
   ตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด (รวม) 
   ตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด (รวม) 

       4,289 
       3,822 
          467 

 4,383 
 3,624  
  759 

 19,417 
 1,279 
18,138 

        9,200             20,347 
        6,492               1,019 
        2,708             19,328 

รายได ้ (รวม) 
    ราคาโคเน้ือท่ีขายได ้
    รายไดจ้ากการขายมูลโค 

8,000 
8,000 
- 

12,040 
12,000 
     40 

20,650 
20,500 
   150 

      15,081             21,483 
      15,000             21,333 
             81                 150 

ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด 7,603 11,293 2,517       12,398               2,190 

ก าไร  3,7111/  7,6572/  1,2334/         5,8813/             1,1364/ 

 

หมายเหตุ:  1/ : ระยะเวลาเกษตรกรเล้ียง 1 ปีคร่ึง                      2/ : ระยะเวลาเกษตรกรเล้ียง 2 ปี 

    3/  : ระยะเวลาเกษตรกรเล้ียง 3 ปี                              4/ : ระยะเวลาเกษตรกรเล้ียง 4 เดือน 

 2.1  ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตโคเนื้อแบบปล่อยฝูง  การคิดค านวณหาตน้ทุนการผลิตโคเน้ือ
รูปแบบปล่อยฝูงอายุ 1 ปี – 1 ปีคร่ึง ระยะเวลาการเล้ียง 1 ปี – 1 ปีคร่ึง พบว่าตน้ทุนส่วนใหญ่ของเกษตรกร ส่วนใหญ่แลว้เป็น
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ตน้ทุนผนัแปรท่ีไม่เป็นเงินสด เช่นค่าแรงงาน เพราะเกษตรกรใชแ้รงงานในครัวเรือน และค่าอาหารหยาบ รายไดข้องเกษตรกร
มาจากการจ าหน่ายโคเน้ือ เกษตรกรมีรายได้จากการขายโครวม 8,000 บาทต่อตวั มีตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด 397 บาทต่อตัว 
เกษตรกรมีก าไร ตวัละ 3,711 บาทต่อตวั มีผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด 7,603 บาทต่อตวั  
 การคิดค านวณหาตน้ทุนการผลิตโคเน้ือรูปแบบปล่อยฝงูอาย ุ1 ปีคร่ึง – ไม่เกิน 2 ปี ระยะเวลาการเล้ียง 1 ปี
คร่ึง – ไม่เกิน 2 ปี พบวา่ตน้ทุนส่วนใหญ่ของเกษตรกร ส่วนใหญ่แลว้เป็นตน้ทุนผนัแปรท่ีไม่เป็นเงินสด เช่น ค่าแรงงาน และ
ค่าอาหารหยาบ รายไดข้องเกษตรกรมาจากการจ าหน่ายมูลโค และโคเน้ือรวม 12,040 บาทต่อตวั มีตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด 747 บาท
ต่อตวั เกษตรกรมีก าไร 7,657 บาท มีผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด 11,293 บาทต่อตวั 

 การคิดค านวณหาตน้ทุนการผลิตโคเน้ือรูปแบบปล่อยฝูงอาย ุ2 ปี – ไม่เกิน 3 ปี ระยะเวลาการเล้ียง 2 ปี – 
ไม่เกิน 3 ปี พบวา่ตน้ทุนส่วนใหญ่ของเกษตรกรเป็นตน้ทุนผนัแปรท่ีไม่เป็นเงินสด เช่นค่าแรงงานเพราะเกษตรกรใชแ้รงงานใน
ครัวเรือน และค่าอาหารหยาบ รายไดข้องเกษตรกรมาจากการจ าหน่ายมูลโค และโคเน้ือรวม 15,081 บาทต่อตวั มีตน้ทุนท่ี
เป็นเงินสด 2,683 บาทต่อตวั เกษตรกรมีก าไร 5,881 บาทต่อตวั มีผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด 12,398 บาทต่อตวั 
 2.2  ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตโคเนือ้แบบขังคอก เกษตรกรขายโคเน้ือลูกผสม อายรุะหวา่ง 2 ปี 
– ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 65.0 และโคเน้ืออาย ุ1ปี-ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 35.0 ทุกฟาร์มมีพอ่คา้มารับซ้ือท่ีฟาร์ม มีการซ้ือโดยเหมาตวั
ร้อยละ 85.0 และซ้ือโดยการชัง่น ้ าหนกัเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น  
 การคิดค านวณหาตน้ทุนการผลิตโคเน้ือรูปแบบโคขงัคอก อาย ุ1 ปีคร่ึง – 2 ปี ระยะเวลาการเล้ียง 4 เดือน 
พบวา่ตน้ทุนส่วนใหญ่ของเกษตรกรเป็นตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสด ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุโค รองลงมาคือค่าอาหารขน้ ตน้ทุนผนั
แปรท่ีไม่เป็นเงินสดส่วนใหญ่เป็นค่าเสียโอกาสเงินลงทุน และตน้ทุนดา้นแรงงานเน่ืองจากเกษตรกรใชแ้รงงานในครัวเรือน 
รายไดข้องเกษตรกรมาจากการจ าหน่ายโคเน้ือและมูลโค เกษตรกรมีรายไดร้วม 20,650 บาทต่อตวั มีตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด 
18,133 บาทต่อตวั เกษตรกรมีก าไร 1,233 บาทต่อตวั ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสดตวัละ 2,517 บาท  
 การคิดค านวณหาตน้ทุนการผลิตโคเน้ือรูปแบบโคขงัคอก อาย ุ2 ปี – ไม่เกิน 3 ปี ระยะเวลาการเล้ียง 4 
เดือน พบวา่ตน้ทุนส่วนใหญ่ของเกษตรกรเป็นตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสด ไดแ้ก่ค่าพนัธ์ุโค รองลงมาคือ ค่าอาหารขน้ ตน้ทุนผนั
แปรท่ีไม่เป็นเงินสดส่วนใหญ่เป็นค่าเสียโอกาสเงินลงทุน และค่าแรงงาน เพราะเกษตรกรใชแ้รงงานในครัวเรือน รายไดข้อง
เกษตรกรมาจากการจ าหน่ายโคเน้ือและมูลโครวม 21,483 บาทต่อตวั มีตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด 19,293 บาทต่อตวั เกษตรกรมี
ก าไร 1,136 บาทต่อตวั และมีผลตอบแทนเหนือตน้ทุนเงินสด 2,190 บาทต่อตวั  
 3.  ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้ผลติโคเนือ้แบบขังคอกและโคเนือ้แบบปล่อยฝูง สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

 3.1 ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผู้ผลิตโคเนือ้แบบปล่อยฝูง คือแหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากดัร้อยละ 44.1 
รองลงมาคือไม่มีตลาดรองรับร้อยละ 19.4 ปัญหาดา้นเงินทุนร้อยละ 18.3 
 3.2 ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรผู้ผลิตโคเนือ้แบบขังคอก คืออาหารขน้ราคาแพงร้อยละ 45.0 รองลงมา
คือพนัธ์ุโคมีราคาแพงร้อยละ 20.0 ไม่มีตลาดรองรับร้อยละ 15.0 และเกษตรกรไม่สามารถหาซ้ือพนัธ์ุโคและขนาดโคท่ี
ตอ้งการซ้ือไดคิ้ดเป็นร้อยละ 10.0 ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 1  
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 ภาพท่ี 1  กราฟแสดงปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผูผ้ลิตโคเน้ือแบบขงัคอกและโคเน้ือแบบปล่อยฝงู  

อภิปรายผลการวจิยั 

 จากผลการวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ สามารถน ามาอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. สภาพทัว่ไป และการจดัการโคเน้ือของเกษตรกรผูผ้ลิตโคเน้ือแบบขงัคอกและโคเน้ือแบบปล่อยฝงู 
 พบว่าสภาพการผลิตโคเน้ือทั้งสองรูปแบบ เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุของ
เกษตรกรท่ีเล้ียงโคเน้ือมากท่ีสุด คือ ช่วงอาย ุ51-60 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาระดบัประถมศึกษาสอดคลอ้งกบั
ส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร (2549) ศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนในการเล้ียงโคเน้ือ พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดบัประถม จากการศึกษาเกษตรกรประกอบอาชีพหลกัคือ อาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ ท านา และเล้ียงโคเน้ือเป็นอาชีพเสริม 
รายไดใ้นครัวเรือนของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือแบบปล่อยฝูงนั้นพบวา่ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 50,001-100,000 บาทต่อปี แรงงานส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน เหตุผลในการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกรส่วนใหญ่เล้ียงโคเพราะเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว 
โดยเกษตรกรสืบทอดต่อจากครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบนั  
  การจัดการการผลิตโคเนื้อแบบปล่อยฝูง เกษตรกรเล้ียงโค 2 ลกัษณะคือลกัษณะการเล้ียงแบบไล่ตอ้น 
เกษตรกรไล่ตอ้นโคออกจากคอกในทุกๆเชา้ เพ่ือหากินตามแหล่งท่ีสาธารณะ หรือทุ่งนา ในเวลากลางวนัก็ตอ้นไปกินน ้ าใกล้
กบัแหล่งท่ีหากิน หากไม่มีแหล่งน ้ าเกษตรกรก็ตอ้งตอ้นกลบัมาหากินน ้ าท่ีคอก แลว้บ่ายจึงตอ้นไปหากินหญา้ จากนั้น
เกษตรกรตอ้นโคมากินน ้ าอีกคร้ังก่อนกลบัเขา้คอกในตอนเยน็ การเล้ียงลกัษณะน้ีเกษตรกรตอ้งพ่ึงพาพ้ืนท่ีสาธารณะและ
แหล่งน ้ าธรรมชาติเป็นหลกั ซ่ึงเม่ือถึงฤดูแลง้ของทุกปี เกษตรกรก็จะขาดแคลนพ้ืนท่ีเล้ียงสตัวแ์ละแหล่งน ้ า  ก า ร เ ล้ี ย ง อี ก
ลกัษณะหน่ึงก็คือการเล้ียงแบบปล่อยให้แทะเล็มในท่ีเกษตรกรเอง หรือตามสถานท่ีเจ้าของอนุญาตให้เขา้ไปแทะเล็มได ้
เกษตรกรท าการลอ้มร้ัวดว้ยลวดแลว้ปล่อยกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี เพ่ือไม่ให้โคออกมาจากสถานท่ีนั้นแลว้ลุกล ้าเขา้ในไร่
อ่ืนท่ียงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียวผลผลิต การเล้ียงลกัษณะน้ีเกษตรกรสามารถปล่อยโคไวแ้ลว้ตนเองสามารถไปท่ีอ่ืนไดโ้ดยไม่ตอ้งคอย
ดูแลตลอดเวลา การเล้ียงลกัษณะน้ีมีเพียงเลก็นอ้ยซ่ึงบางทีเกษตรกรก็เล้ียงทั้งสองรูปแบบ แลว้แต่ความสะดวกของเกษตรกร 
ส่วนใหญ่เกษตรกรเล้ียงโคในพ้ืนท่ีสาธารณะ รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีของตนเองและพ้ืนท่ีสาธารณะ สอดคลอ้งกบั สมปอง  สรวม
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ศิริ และไพโรจน์  ศีลมัน่ (2552) ศึกษาเร่ืองระบบการผลิตโคพ้ืนเมืองในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่รูปแบบการเล้ียงโคพ้ืนเมือง 
เกษตรกรใชว้ธีิปล่อยฝงูโคเดินแทะเลม็หญา้ตามพ้ืนท่ีสาธารณะและทุ่งนาท่ีไม่มีการเพาะปลูก สวนผลไม ้ตามริมถนน และ
ในเขตป่าหรือภูเขาโดยตอ้นโคออกจากคอกในตอนเชา้น ากลบัคอกในตอนเยน็ เช่นเดียวกบัไชยวรรณ  วฒันจนัทร์และคณะ 
(2551) ศึกษาเร่ืองสมรรถภาพการผลิตและลกัษณะซากโคพ้ืนเมืองภาคใตภ้ายใตร้ะบบการเล้ียงแบบปล่อยในจงัหวดัสงขลา
พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ ปล่อยใหโ้คเลม็กินหญา้เฉพาะในช่วงเชา้-บ่าย และตอ้นโคกลบัเขา้คอกในช่วงเยน็-กลางคืน จาก
การศึกษาส่วนใหญ่เกษตรกรซ้ือพนัธ์ุโคมาจากเกษตรกรดว้ยกนัเอง และจากการขยายพนัธ์ุภายในฟาร์มของตน ในโคปล่อยฝูง
การซ้ือเขา้จะเป็นการซ้ือพอ่พนัธ์ุ แม่พนัธ์ุ หรือการซ้ือโครุ่นท่ีมีลกัษณะดีเพ่ือรอทดแทนพ่อพนัธ์ุ แม่พนัธ์ุในอนาคต อีกกรณี
คือเกษตรกรซ้ือโครุ่นท่ีหย่านมมาปล่อยเล้ียงในฝูงตน เพ่ือขายให้กบัผูท่ี้จะมาซ้ือไปขุนต่อไป ปัจจุบนัพนัธ์ุโคส่วนใหญ่ท่ี
เกษตรกรเล้ียงเป็นโคพนัธ์ุพ้ืนเมือง รองลงมาคือโคลูกผสมอเมริกนับราห์มนั และโคลูกผสมฮินดูบราซิล เน่ืองจากโคลูกผสม
สายพนัธ์ุต่างๆนั้นเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากกวา่ อตัราการเจริญเติบโตดีกวา่ และราคาท่ีสูงกวา่โคพนัธ์ุพ้ืนเมือง เกษตรกร
จึงหันมาเล้ียงโคพนัธ์ุลูกผสมกันเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกับ รุ่งเรือง  สารวิจิตร (2552) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
สนบัสนุนการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการเล้ียงโคพ้ืนเมืองในต าบลนาแห้ว อ าเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย พบวา่เกษตรกรนิยม
เล้ียงโคพ้ืนเมือง รองลงมาคือลูกผสมพ้ืนเมืองกบัอเมริกนับราห์มนัและลูกผสมอ่ืนๆ จากการศึกษาวิจยัส่วนใหญ่เกษตรกรซ้ือ
เขา้โคอาย ุ1 ปี – ไม่เกิน 2 ปี เป็นการซ้ือเขา้เพ่ือรอทดแทนพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุในอนาคต หรือน ามาปล่อยไวใ้นฝูงเพ่ือจ าหน่ายเป็น
โคเน้ือให้แก่เกษตรกรท่ีตอ้งการน าไปเล้ียงขุนต่อ รองลงมาคือโคอายุ 2 ปี – ไม่เกิน 3 ปี เกษตรกรเล้ียงโคโดยการให้อาหาร
หยาบโดยปล่อยให้แทะเล็มในพ้ืนท่ีสาธารณะ และตดัมาให้กินเสริมบา้งเน่ืองจากพ้ืนท่ีสาธารณะไม่เพียงพอ ในการเล้ียงโค
ปล่อยฝงูมีการเสริมอาหารขน้เลก็นอ้ย ส าหรับแม่โคหลงัคลอด และโคท่ีตอ้งการเร่งขาย นอกจากน้ีมีเกษตรกรไม่ก่ีรายท่ีมีการ
ถนอมพืชอาหารหยาบ โดยใชข้า้วโพดหมกัใส่ถุงหรือถงั เม่ือถึงฤดูแลง้เกษตรกรจึงจ าเป็นตอ้งซ้ือฟาง และตน้หมกัมาเล้ียง
โคในราคาท่ีสูง ท าให้ตน้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน และการขาดแคลนพ้ืนสาธารณะส าหรับเล้ียงโค ยงัส่งผลท าให้เกษตรกรบาง
รายจ าเป็นตอ้งลดจ านวนโคท่ีเล้ียงโดยการคดัโคออกขาย และเกษตรกรบางรายจ าเป็นตอ้งขายโคเหมาฝูง เพราะไม่มี
ทรัพยากรดา้นอาหารเล้ียงโค เล้ียงนานไปก็ผอม และจะขาดทุนในท่ีสุด 
 การจัดการการผลิตโคเนื้อแบบขังคอก พบว่ามีลักษณะการเล้ียงจ ากัดให้โคอยู่ในคอกหรือโรงเรือน 
เกษตรกรเป็นผูน้ าอาหารหยาบมาให้ในทุกม้ือ และมีการเสริมอาหารขน้เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร เพ่ือให้โคเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอนัสั้น ส่วนมากเป็นการซ้ือโคเขา้มาเพ่ือเล้ียงในระยะเวลา 4 – 6 เดือน แลว้ขายออกไป หรือท่ี
เกษตรกรนิยมเรียกวา่โคขุน ส่วนใหญ่เกษตรกรซ้ือพนัธ์ุโคจากตลาดนัดโคกระบือ เน่ืองจากมีจ านวนโคให้เลือกมากมาย
และหลากหลายพนัธ์ุ เกษตรกรสามารถคดัเลือกพนัธ์ุ อาย ุขนาด และจ านวนโคเน้ือไดต้ามตอ้งการ สามารถต่อรองราคาจนกวา่
จะพอใจทั้งสองฝ่าย พนัธ์ุโคท่ีเกษตรกรเล้ียงส่วนใหญ่ ไดแ้ก่โคพนัธ์ุลูกผสมบราห์มนั โคพนัธ์ุพ้ืนเมือง โคพนัธ์ุลูกผสมฮินดู
บราซิลและโคพนัธ์ุลูกผสมชาโรเลส์ตามล าดบั พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ซ้ือโคอาย ุ1 ปี – ไม่เกิน 2 ปี รองลงมาซ้ือโคอาย ุ2 
ปี – ไม่เกิน 3 ปี เน่ืองจากพนัธ์ุโคปัจจุบนัราคาสูงข้ึน โคท่ีอายมุาก ราคาก็สูงข้ึนเกษตรกรส่วนใหญ่มีเงินทุนไม่มากพอ สามารถ
ค านวณอายโุคไดจ้ากการดูฟัน โคเน้ืออาย ุ2 ปีข้ึนไปจะมีฟันแทแ้ลว้ 1 คู่ และมีโครงร่างท่ีเหมาะกบัการน าไปขุน หรือเสริม
อาหาร มีอตัราการเจริญเติบโตสูง โคจะอว้นใหญ่ขยายร่างไดอี้ก หากน าโคท่ีอายนุอ้ยเกิน โครงร่างยงัไม่ได ้เม่ือเสริมอาหารเขา้
ไปโคก็จะอว้น เต้ีย ล ่า อตัราการเจริญเติบโตไม่ดีเท่าท่ีควร การใหอ้าหารโครูปแบบขงัคอกส่วนใหญ่ให้อาหารหยาบผสมอาหาร
ขน้ วธีิการใหอ้าหารหยาบ เกษตรกรจะเป็นผูน้ าตน้ขา้วโพด หญา้ หรือเศษเหลือจากการเกษตรมาให้โคกิน ไม่มีการปล่อย
ให้โคแทะเล็ม เน่ืองจากการเล้ียงโคแบบขงัคอกเป็นลกัษณะการเล้ียงแบบโคขุน ท่ีมีการเสริมอาหารโดยใชอ้าหารขน้
ส าเร็จรูป เน่ืองจากเกษตรกรตอ้งใชเ้ป็นจ านวนมาก การซ้ืออาหารส าเร็จรูปเป็นการประหยดัเวลาและแรงงาน รวมทั้งได้
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สารอาหารครบถว้นตามท่ีโคตอ้งการ เกษตรกรมีสถานท่ีจ ากดั มีโรงเรือนท่ีมัน่คงแข็งแรง เกษตรกรท่ีเล้ียงโคขงัคอกส่วน
ใหญ่ปลูกหญา้ไวป้้องกนัการขาดแคลน และมีการถนอมพืชโดยการหมกัใส่ถงัหรือถุง ส่วนใหญ่เป็นเศษเหลือจากการเกษตร
ไดแ้ก่ ตน้ขา้วโพดและ เปลือกขา้วโพด จึงมีหญา้สดหรืออาหารหยาบเพียงพอตลอดปี และไม่จ าเป็นตอ้งพาโคแทะเล็มตาม
พ้ืนท่ีสาธารณะ เกษตรกรใชเ้วลาเพียง 2-4 ชัว่โมงต่อวนัในการเล้ียงโค ซ่ึงเกษตรกรสามารถใชเ้วลาท่ีเหลือในการท างานอ่ืน
ร่วมกบัการเล้ียงโคดว้ย ส่วนใหญ่แลว้เกษตรกรท าไร่เป็นอาชีพหลกั และเล้ียงโคเน้ือเป็นอาชีพเสริม ซ่ึงสามารถพ่ึงพาและ
เก้ือกลูกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
 การสุขาภิบาลและการรักษาโรคโคเนื้อรูปแบบปล่อยฝูง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ท าทะเบียนบันทึก 
สอดคลอ้งกบัไชยวรรณ  วฒันจนัทร์และคณะ (2551) ศึกษาเร่ืองสมรรถภาพการผลิตและลกัษณะซากโคพ้ืนเมืองภาคใต้
ภายใต้ระบบการเล้ียงแบบปล่อยในจังหวดัสงขลา พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ท าทะเบียนตวัโค จากการศึกษาวิจัย
เกษตรกรใชพ้อ่พนัธ์ุคุมฝงู มีการเปล่ียนโคพอ่พนัธ์ุคุมฝูงทุกๆ 3 ปีรองลงมาเปล่ียนพ่อพนัธ์ุ 4 ปีต่อคร้ัง พบวา่อตัราการให้ลูก
โคเฉล่ีย ปีละ 1 ตวั รองลงมาอตัราการใหลู้กเฉล่ีย 3 ปี 2 ตวั และเกษตรกรท่ีเล้ียงโคปล่อยฝูงมีการคดัโคสาวออกจากฝูง ในกรณี
ผสมพนัธ์ุติดยาก หรือประสบอุบติัเหตุ เจ็บป่วยสอดคลอ้งกบั สมปอง  สรวมศิริ และไพโรจน์  ศีลมัน่ (2552) ศึกษาเร่ือง
ระบบการผลิตโคพ้ืนเมืองในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีการคดัโคเพศเมียออกขายเม่ืออายมุาก หรือไม่สามารถ
ให้ลูกได ้เกษตรกรท่ีเล้ียงโคปล่อยฝูงไม่ไดต้รวจโรคโคก่อนน าเขา้คอก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปาก
และเทา้เป่ือย สอดคลอ้งกบัสมปอง  สรวมศิริ และไพโรจน์  ศีลมัน่ (2552) ศึกษาเร่ืองระบบการผลิตโคพ้ืนเมืองในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย แต่มีเกษตรกรบางส่วนไม่มีการฉีดวคัซีนและ
ถ่ายพยาธิโค โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเล้ียงโคในพ้ืนท่ีสูง เช่นเดียวกบั รุ่งเรือง  สารวิจิตร (2552) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสนบัสนุนการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเล้ียงโคพ้ืนเมืองในต าบลนาแห้ว อ าเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย พบวา่
เกษตรกรมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคในช่วงฤดูแลง้ท่ีน าโคมาเล้ียงในทุ่งนา จากการศึกษาวิจยัพบวา่แมเ้กษตรกรส่วนใหญ่จะ
ท าการฉีดวคัซีนให้กบัโค แต่ก็ยงัพบโรคระบาดบา้ง อาทิเช่น โรคปากและเทา้เป่ือย โรคคอบวมและโรคไขข้าซ่ึงเกษตรกร
จดัการกบัโคเป็นโรคโดยการรักษาเองเป็นส่วนใหญ่รองลงมาคือตามสตัวแพทย ์ตามอาสาปศุสตัวป้์องกนัโรค 

 การสุขาภิบาลและการรักษาโรคในโคเนื้อรูปแบบขังคอก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ท าทะเบียนบันทึก 
เกษตรกรบางรายมีการเล้ียงแม่พนัธ์ุ พ่อพนัธ์ุร่วมกบัการเล้ียงโคขุนแต่เป็นการเล้ียงในรูปแบบขงัคอก ส่วนใหญ่เกษตรกรมีการ
เปล่ียนพ่อพนัธ์ุทุกๆ 3 ปี และรองลงมาเปล่ียนพ่อพนัธ์ุ 4 ปีต่อคร้ัง พบวา่อตัราการให้ลูกโคขงัคอกเฉล่ีย ปีละ 1 ตวัและ มีการคดั
โคสาวท่ีผิดปกติออกเช่นเดียวกนั เกษตรกรท่ีเล้ียงโคขงัคอก ไม่มีการตรวจโรคโคก่อนน าโคเขา้คอก เกษตรกรทุกรายฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย มีการท ายาถ่ายพยาธิ ยาบ ารุง แมจ้ะมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย จากการศึกษา
พบวา่ส่วนใหญ่ยงัพบการระบาดของโรคปากและเทา้เป่ือย เกษตรกรจดัการโดยตามอาสาปศุสตัวป้์องกนัโรค รองลงมาตามสัตว
แพทย ์และรักษาเอง 
 2.  ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลติโคเนือ้แบบปล่อยฝูงและโคเนือ้แบบขังคอก 

 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลีย้งโคเนือ้แบบปล่อยฝงู จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรท่ีเล้ียงโค
ปล่อยฝงู ส่วนใหญ่เกษตรกรขายโคช่วงอาย ุ1 ปี - ไม่เกิน 2 ปี รองลงมาเป็นโครุ่นเพศผูอ้าย ุ2 ปี–ไม่เกิน 3 ปี ซ่ึงโคท่ีขายนั้น
น ้ าหนกั 201–300 กิโลกรัม ช่องทางการจ าหน่ายโคเน้ือ ส่วนใหญ่มีพอ่คา้มารับซ้ือท่ีฟาร์ม มีเกษตรกรบางรายน าโคไปขายท่ี
ตลาดนดัวธีิการจ าหน่ายโคเน้ือพบวา่เกษตรกรขายแบบเหมาตวั การเล้ียงโคปล่อยฝูงมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าเพราะส่วนมากเป็น
ตน้ทุนการผลิตท่ีไม่เป็นเงินสด เช่นอาหารหยาบตามพ้ืนท่ีสาธารณะไร่ สวน และทุ่งนา ท่ีไม่มีการเสียค่าใชจ่้ายในค่าอาหาร 
แต่มีระยะเวลาการเล้ียงนาน 
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 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลีย้งโคเนือ้แบบขังคอก เกษตรกรซ้ือโคเน้ืออายรุะหวา่ง 1 ปีคร่ึง 
- 2 ปี และ อายรุะหวา่ง 2 ปี - ไม่เกิน 3 ปีมาเล้ียงเสริมอาหารขน้ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือนจึงขาย น ้ าหนกัโคท่ีขายส่วนใหญ่
เป็นโคน ้ าหนกั 300 – 400 กิโลกรัม และรองลงมา 400 - 500 กิโลกรัม ส่วนใหญ่มีพ่อคา้มารับซ้ือท่ีฟาร์มเกษตรกรส่วนใหญ่ขาย
แบบเหมาตวั มีเพียงบางรายใชว้ธีิการชัง่น ้ าหนกั ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นค่าพนัธ์ุโค และค่าอาหารขน้ มากกวา่ร้อยละ 
80 ของตน้ทุนทั้งหมด ซ่ึงค่าพนัธ์ุโคจะข้ึนอยูก่บั พนัธ์ุ อาย ุและขนาดของโคท่ีซ้ือ การเล้ียงโคขงัคอกนั้นมีตน้ทุนท่ีสูง แต่
ระยะเวลาการเล้ียงนอ้ยกวา่โครูปแบบปล่อยฝงู   
  การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการเลีย้งโคเนือ้ท้ังสองรูปแบบ เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนการ
ผลิตระหว่างโคเน้ือแบบปล่อยฝูงและโคเน้ือแบบขงัคอก พบว่าโคเน้ือแบบปล่อยฝูงซ่ึงเป็นการเล้ียงแม่โคเพ่ือผลิตลูก มี
ตน้ทุนการผลิตท่ีต ่ากวา่เพราะส่วนมากเป็นตน้ทุนการผลิตท่ีไม่เป็นเงินสด เช่น ค่าแรงงานของเกษตรกร และค่าอาหารหยาบ
ตามพ้ืนท่ีสาธารณะ ไร่ สวน และทุ่งนาท่ีไม่มีการเสียค่าใชจ่้ายในค่าอาหาร ท าให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่โคขงัคอก แต่
โคปล่อยฝูงมีระยะเวลาการเล้ียงต่อรุ่นนานกวา่โคขงัคอก การเล้ียงโคขงัคอกนั้นเหมาะส าหรับเกษตรกรท่ีมีเงินทุน เพราะ
ตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นค่าพนัธ์ุโค ค่าอาหารขน้ และค่าอาหารหยาบ ซ่ึงเป็นตน้ทุนเงินสด แต่ขอ้ดีของโคเน้ือแบบขงัคอก คือ
ระยะเวลาการเล้ียงต่อรุ่นสั้นกวา่การเล้ียงโคเน้ือรูปแบบปล่อยฝงู ในโคเน้ือแบบขงัคอกเกษตรกรสามารถเล้ียงโคเน้ือได ้3 รุ่น
ใน 1 ปี หากเปรียบเทียบผลตอบแทนการเล้ียงโคเน้ือทั้ง 2 รูปแบบต่อปี จะพบวา่โคเน้ือแบบขงัคอกให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า
กวา่โคเน้ือแบบปล่อยฝงู แต่การเล้ียงโคเน้ือแบบขงัคอกมีตน้ทุนสูง ตอ้งอาศยัการจดัการฟาร์มท่ีเป็นระบบ ท าให้เกษตรกร
นอ้ยรายสามารถเล้ียงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 3.  ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้ผลติโคเนือ้แบบขังคอกและโคเนือ้แบบปล่อยฝูง 

 ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัของเกษตรกรผูผ้ลิตโคเน้ือแบบปล่อยฝูง คือแหล่งหญา้ธรรมชาติมีจ ากัด 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีเคยปล่อยท้ิงใหร้กร้าง เกษตรกรก็หนัมาปลูกพืชเศรษฐกิจกนัมากข้ึน พ้ืนท่ีสาธารณะลดนอ้ยลง เน่ืองมาจาก

การบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ เกษตรกรจ าเป็นตอ้งน าโคออกไปหากินไกลข้ึน เช่นเดียวกับส านักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร 

(2549) ศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนในการเล้ียงโคเน้ือ พบการขาดแคลนหญา้และพ้ืนท่ีเล้ียงโค การเล้ียงโคฝงูบางช่วง เช่น

ช่วงท่ีมีการท านา ช่วงหน้าฝนท่ีมีน ้ าท่วม บางพ้ืนท่ีไม่สามารถน าโคออกไปเล้ียงได้ รวมทั้งหน้าแลง้ท่ีขาดแคลนหญา้ 

นอกจากน้ีพ้ืนท่ีและทุ่งหญา้สาธารณะท่ีสามารถน าโคไปเล้ียงไดล้ดลงดว้ย เน่ืองจากพ้ืนท่ีสาธารณะลดลง และพ้ืนท่ีรกร้าง

เกษตรกรท าการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั เช่นเดียวกบั วริษา  สินทวีวรกุล และคณะ (2551) ศึกษาระบบ

การผลิตโคพ้ืนเมืองของเกษตรกรตามบริเวณชายแดนแม่น ้ าโขงของจงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ปัญหาส าคญัในการเล้ียงโค

พ้ืนเมือง คือพ้ืนท่ีปล่อยเล้ียงมีนอ้ยลง เพราะมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จากการศึกษาวิจยัปัญหารองลงมาของผูเ้ล้ียงโค

เน้ือแบบปล่อยฝูงคือพนัธ์ุโคมีราคาแพง และขาดแคลนแรงงาน ขณะท่ีเกษตรกรผูผ้ลิตโคเน้ือแบบขงัคอกมีปัญหาและ

อุปสรรคท่ีส าคญัคืออาหารขน้ราคาแพงสอดคลอ้งกบั ภูธฤทธ์ิ  วิทยาพฒันานุรักษ์  รักษาศิริ และพิสิษฐ์  สุวรรณแพทย ์

(2552) ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ และการยอมรับเทคโนโลยีการจดัการฟาร์มของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคขุน: กรณีศึกษาพ้ืนท่ี

จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ปัญหาส่วนใหญ่ประสบปัญหาดา้นราคาอาหารขน้ท่ีมีราคาแพง ท าให้ไม่สามารถใชขุ้นโคไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี จากการศึกษาปัญหารองลงมาของโคขงัคอก คือพนัธ์ุโคราคาแพง ไม่ไดพ้นัธ์ุและขนาดท่ีตอ้งการซ้ือ และพบวา่เม่ือมี

ปัญหาเกษตรกรทั้งสองรูปแบบจะพดูคุยกนัเองในกลุ่มผูเ้ล้ียงโค รองลงมาเกษตรกรปรึกษาเจา้หนา้ท่ีปศุสตัว ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรท่ีเล้ียงโคปล่อยฝงู และโคขงัคอกยงัมีปัญหาและอุปสรรคท่ีรอคอยความ 

ช่วยเหลือ และตอ้งการการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่อไปน้ี  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้แบบขังคอกและโคเนือ้แบบปล่อยฝูง 
 

เกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้แบบปล่อยฝูง เกษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้แบบขังคอก 

1) ก่อนการขายเกษตรกรควรศึกษาราคาและ

รูปแบบการขาย (ชัง่หรือเหมาตวั) ท่ีเหมาะกับโค

เน้ือของตน เพ่ือป้องกนัการถูกเอาเปรียบ 

1) เกษตรกรควรศึกษาตลาดโคเน้ือเพ่ือวางแผนการเล้ียงโคตาม

ตลาด ช่วงใดท่ีโคเน้ือราคาสูง และช่วงใดท่ีราคาตกต ่า เช่น ช่วง

เทศกาลราคาโคสูงข้ึน แต่ช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิมราคาโคเน้ือจะ

ซบเซา เป็นตน้ 

2) เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมอ านาจการ

ต่อรองดา้นราคากบัพอ่คา้คนกลาง และคอยติดตาม

ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเล้ียง ดา้นการตลาด 

2) เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มท่ีเขม้แข็ง เช่นจดัตั้งเป็นสหกรณ์ผู ้

เล้ียงโค เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองดา้นราคา และเพ่ือการติดตาม

ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวดา้นการตลาดอยา่งสม ่าเสมอ 

3) เกษตรกรควรมีการท าบันทึกตัวโค และการ

จดัการฟาร์ม รายรับรายจ่ายเพ่ือควบคุมรายจ่ายท่ี

ฟุ่ มเฟือย 

3) เกษตรกรควรมีการจดบันทึกการจัดการฟาร์ม รายรับรายจ่าย

เพ่ือให้ทราบตน้ทุนผลตอบแทนท่ีแท้จริง และควบคุมรายจ่ายท่ี

ฟุ่ มเฟือย 

4) ควรมีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่าง

สม ่าเสมอ เพ่ือไม่ใหเ้กิดโรคระบาดในฟาร์ม 

4) ควรมีการป้องกนัและควบคุมโรคระบาดอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือไม่ให้

เกิดโรคระบาดในฟาร์ม และเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเน้ือโค 

5) เกษตรกรควรมีการปลูกหญ้าเล้ียงสัตว์ และ

ถนอมพืชอาหารสตัวไ์วย้ามหนา้แลง้  

5) เกษตรกรควรศึกษากรรมวิธีการถนอมพืชอาหารสัตว ์โดยการ

เพ่ิมคุณค่าทางอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับโค 

 

 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 2.1  ควรมีการศึกษาแต่ละช่วงการผลิตโคเน้ือของเกษตรกร วา่ช่วงการผลิตใดใหผ้ลตอบแทนดีท่ีสุด 

 2.2  ควรมีการศึกษาวจิยัห่วงโซ่ทางการตลาดโคเน้ืออยา่งเจาะลึกถึงระบบกลไกทางการตลาดโคเน้ือ เพ่ือ
เกษตรกรจะพฒันาระบบการผลิตโคเน้ือสู่ตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 2.3  จดัสมัมนากลุ่มเกษตรกรระดมความคิดหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของการเล้ียงโคเน้ือ
แต่ละรูปแบบ 
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