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การศึกษานวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอของกษตรกรตามนวชายดน 

฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต 7 พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
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บทคัดยอ 

การศึกษานีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาสภาพการลีๅยงละนวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยง
คนืๅอของกษตรกร฿นพืๅนทีไจังหวัดตามนวชายดน พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
เดຌก กาญจนบุรี ราชบุรี พชรบุรี ละประจวบคีรีขันธ์ จัดกใบขຌอมูลจากกษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ จ านวน 
ใ้6 ราย ดย฿ชຌบบสัมภาษณ์ น ามาวิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌสถิติชิงพรรณนา ประกอบดຌวย ความถีไ 
รຌอยละ คาฉลีไย คาตไ าสุด คาสูงสุด ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา กษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอสวน฿หญปຓนพศชาย คิดปຓนรຌอยละ 82.เ็ มีอายุ
ฉลีไย ไ่.93 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดปຓนรຌอยละ 56.เ6 มีพืๅนทีไท าการกษตรฉลีไย 
แ็.่เ เร ลีๅยงคนืๅอฉลีไย โใ ตัวตอราย มีประสบการณ์฿นการลีๅยงคนืๅอฉลีไย 1ไ.18 ปี มี
วัตถุประสงค์ลีๅยงพอมพันธุ์พืไอจ าหนายลูก คิดปຓนรຌอยละ ไ่.้้ พันธุ์คนืๅอทีไนิยมลีๅยงคลูกผสม 
บราห์มัน คิดปຓนรຌอยละ 5เ.โ5 การปรับปรุงพันธุ์สวน฿หญ฿ชຌวิธีการผสมทียม คิดปຓนรຌอยละ 55.ใเ  
ลีๅยงคนืๅอบบขังคอกละกีไยวหญຌาหรือสริมฟาง฿หຌกิน สวนพืชอาหารสัตว์ทีไกษตรกรปลูก พบวา
มากทีไสุดปลูกหญຌารูซีไ คิดปຓนรຌอยละ โ่.็6 รองลงมาเดຌก หญຌานปียร์ ละหญຌากินนี ตามล าดับ 
ละปัญหาทีไกษตรกรพบมากทีไสุด คือ ปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาพง ขาดคลนพืๅนทีไปลูกพืช
อาหารสัตว์ ละราคาพอมพันธุ์คนืๅอพง ตามล าดับ 

นวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอของกษตรกรพืไอรองรับการกຌาวสูประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน มีกษตรกรมากทีไสุดเมทราบรายละอียดละเมทราบวามีผลกระทบหรือเม มืไอ
กຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ฿นปี โ55่ คิดปຓนรຌอยละ ไแ.้โ ละกษตรกรทีไทราบละขຌา฿จ
รายละอียดปຓนอยางดี คิดปຓนรຌอยละ โแ.ไ่ ดยกษตรกรสวน฿หญหในวาตຌองมีการปรับตัว คิดปຓน
รຌอยละ 55.่แ ดยตຌองปรับตัว฿นดຌานการป้องกันรคละดูลสุขภาพคนืๅอ ดຌานพันธุ์คนืๅอ ละ 
ดຌานการจัดการลีๅยงดูคนืๅอ ตามล าดับ นอกจากนีๅกษตรกรสวน฿หญตຌองการรับความชวยหลือการ
ลีๅยงคนืๅอจากภาครัฐ คิดปຓนรຌอยละ 94.44 ดยตຌองการ฿หຌชวยหลือ฿นดຌานการปรับปรุงพันธุ์คนืๅอ 
การป้องกันรคระบาด ละตຌองการงินทุนหรือสินชืไอดอกบีๅยตไ า ตามล าดับ รวมทัๅงกษตรกรสวน฿หญ
ตຌองการ฿หຌภาครัฐสนับสนุนวงการคนืๅอ คิดปຓนรຌอยละ 9่.23 ดยตຌองการ฿หຌสนับสนุน฿นดຌานการ
ประกันราคาคนืๅอ การป้องกันรคปากละทຌาปืດอย ละการผลิตละจ าหนายคนืๅอพันธุ์ดี 
ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : คนืๅอ นวชายดน ประชาคมศรษฐกิจอาซียน 

ทะบียนวิชาการลขทีไ : 59(2)-0516(7)-052  
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Abstract 

The purpose of research was to study the beef cattle and guidelines for the 

development of beef cattle farmers along the border In Regional Livestock 7
th
 to support the 

move towards the ASEAN Economic Community are Kanchanaburi, Ratchaburi, Phetchaburi 

and Prachuapkhirikhan. Storage of beef cattle raisers along the border by interviewing 396 

farmers by using interviewed form were analyzed by using descriptive statistics include 

percentage, average, minimum, maximum values and standard deviation. 

The study indicated that 82.07 percent of farmers interviewed were male, average age 

48.93 years old, 56.06 percent of primary school graduated, average agricultural area 17.80 rai. 

Farmers feed beef cattle with an average of 23 per farmer, experienced about beef cattle 

averaged 14.18 years, 48.99 percent of farmers to produce young beef cattle for sale. Farmers 

nurture crossbred Brahman 50.25 percent, Most breeding using artificial insemination 55.30 

percent. The beefs were confined in pen and nature grass were fed or hay to feed 

supplement. The forage crop farmers found that 28.76 percent crop ruzi grass followed by 

napier grass and guinea grass respectively. The most common problems that the raw material 

were expensive, shortage of fodder crops and breeder cattle expensive respectively. 

The development potential of beef cattle farmers to support the move towards the 

ASEAN Economic Community, most farmers do not know the details and do not know that 

they are affected or not step into the ASEAN Economic Community in 2558, accounting for 

41.92 percent, and farmers who know and understand the details as well 21.48 percent, most 

farmers need to be adapted. 55.81 percent by the adjustment of health care and disease 

prevention cattle. the breeding beef cattle, beef cattle raising and management respectively, 

most farmers need help from government to beef cattle 94.44 per cent of breeding cattle. to 

prevent epidemics and financing needs or low-interest loans respectively, as well as most 

farmers need support from government to the beef industry 98.23 percent of beef cattle 

price insurance, foot and mouth disease prevention, and the manufacture and distribution of 

beef cattle respectively. 

Keywords : beef cattle, border, ASEAN Economic Community 
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บททีไ แ 

บทน า 

แ. ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

การลีๅยงคนืๅอป็นอาชีพทางการกษตรทีไส าคัญอาชีพหนึไง ละกีไยวขຌองกับกษตรกรเม   
นຌอยกวา ็.็ สนครอบครัวิกรมปศุสัตว์ุ โ55่ี ฿นอดีตทีไผานมาการลีๅยงคนืๅอของกษตรกรเทย มี
วัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌรงงานท าการกษตรป็นหลัก มืไอ฿ชຌงานหมดอายุจึงปลดจ าหนายป็นคนืๅอ 
ปัจจุบันรูปบบการลีๅยงคนืๅอเดຌปลีไยนมาป็นการลีๅยงพืไอจ าหนายป็น  คนืๅอพืไอผลิตนืๅอค ทัๅงนีๅ
พราะความตຌองการบริภคนืๅอสัตว์พิไมขึๅนทัๅงจากความตຌองการของประชากร฿นประทศละ
นักทองทีไยวจากตางประทศ ตลอดจนความตຌองการของตลาดตางประทศ ลักษณะการลีๅยงจะป็น
การลีๅยงครัๅงละหลายโ ตัว ละมีรูปบบป็นฟาร์มมากขึๅน ฿นขณะดียวกันรัฐบาลเดຌมีนยบาย
สงสริมการลีๅยงคนืๅอซึไงป็นครงการหนึไง฿นผนปรับครงสรຌางระบบการผลิตการกษตร ดยหวังวา
จะ฿หຌการลีๅยงคนืๅอป็นอาชีพทีไท ารายเดຌ฿หຌกษตรกรอยางสมไ าสมอ 

จากรายงานขຌอมูลสถิติจ านวนคนืๅอ฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ ป โ55ๆ-โ55่ การลีๅยงคนืๅอ฿น
พืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ ซึไงมีการลีๅยงป็นอันดับ ใ ของประทศ มีนวนຌมพิไมขึๅนทุกป สดง฿หຌหในวา
กษตรกร฿หຌความสน฿จประกอบอาชีพการลีๅยงคนืๅอมากขึๅน  ดย฿นป โ55ๆ มีจ านวนคนืๅอ 
5็โุ5โ้ ตัว กษตรกร ไโุ้แเ ราย ป โ55็ มีจ านวนคนืๅอ ๆ้เุ็้แ ตัว กษตรกร ไ็ุไใเ ราย 
ละ฿นป โ55่ มีจ านวนคนืๅอ ๆ้็ุไ่ใ ตัว กษตรกร ไๆุใโ็ ราย ป็นควัยจริญพันธุ์ทีไผลิตลูกค
จ านวน 5เๆุแใ5 ตัว สามารถผลิตลูกคเดຌจ านวน โ็ุ่ใ็ไ ตัว หรือ 55ั ของควัยจริญพันธุ์ ละมี
จ านวนคนืๅอ฿นจังหวัดตางโ ตามนวชายดน จ านวน 527,320 ตัว คิดป็น ็5.ๆเ% ของจ านวนค
ทัๅงหมด฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ ขต ็ การลีๅยงคนืๅอ฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ นับวามีศักยภาพละ
ความสามารถสูงดยฉพาะการลีๅยงคขุนละการผลิตนืๅอคคุณภาพสูง ิpremium gradeี มืไอ
ปรียบทียบกับพืๅนทีไอืไนโ มีความสามารถผลิตคพันธุ์ละคนืๅอสงออกเปจ าหนายตางประทศเดຌ  

ตามทีไประทศเทยขຌารวมป็นสมาชิกประชาคมอาซียน ละจากการประชุมสุดยอดอาซียน
฿นป 2546 หในชอบ฿หຌมีการรวมตัวเปสูการป็นประชาคมศรษฐกิจอาซียนหรือ AEC ภาย฿นป 2558 
ซึไง฿หຌความส าคัญ฿นการสริมสรຌางความขใงกรงทางศรษฐกิจรวมกันของประทศสมาชิก ละ฿หຌ
รงรัดการรวมกลุมพืไอปຂดสรีสินคຌาละบริการส าคัญ 11 สาขา (priority sectors) เดຌกการ
ทองทีไยว การบินยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เมຌ ผลิตภัณฑ์ยาง สิไงทอ อิลใกทรอนิกส์ สินคຌากษตร สินคຌา
ประมง ทคนลยีสารสนทศ ละสุขภาพอาซียน ดยมีนวคิดวาอาซียนจะกลายป็นขตการผลิต
ดียวตลาดดียว ิSingle market and production baseี นัไนหมายถึง จะตຌองมีการคลืไอนยຌาย
ปัจจัยการผลิตเดຌอยางสรีสามารถด านินกระบวนการผลิตทีไเหนกใเดຌ  ดยสามารถ฿ชຌทรัพยากรจาก  
ตละประทศ ทัๅงวัตถุดิบละรงงานมารวม฿นการผลิต มีมาตรฐานสินคຌา กฎกณฑ์ละกฎระบียบ
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ดียวกันิส านักศรษฐกิจการกษตรระหวางประทศุ โ55เี ซึไงอาจมีผลกระทบทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ 
ชน ป็นการขยายการสงออกละอกาสทางการคຌา การลงทุน พิไมขีดความสามารถ฿นการ฿ชຌ
ทรัพยากรรวมกัน พิไมอ านาจตอรอง฿นวทีการคຌาลก ยกระดับความป็นอยูของประชาชน ตกใป็น
การปຂดตลาดสรีการคຌาละบริการท า฿หຌมีการขงขันมากขึๅน ซึไงจะสงผลกระทบทัๅงทางตรงละ
ทางอຌอมตอการคຌา การสงออกละผูຌประกอบการ ท า฿หຌตຌองรงปรับตัวรองรับการสูประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน  

การลีๅยงคนืๅอตามนวชายดน฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ กใชนดียวกันยอมเดຌรับผลกระทบ
จากการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน การศึกษานวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร
ตามนวชายดน฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ถือเดຌวามี
ความจ าป็นนืไองจากจะท า฿หຌทราบขຌอมูลกีไยวกับผลกระทบ การปรับตัว ความตຌองการชวยหลือละ
สนับสนุนของกษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ สามารถน าผลทีไเดຌจากการศึกษาเป฿ชຌป็นนวทางขับคลืไอนการ
พัฒนาการลีๅยงคนืๅอของกษตรกรตามนวชายดน ฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ ทีไหมาะสมละ
สอดคลຌองกับวิถีชีวิตของกษตรกร฿นพืๅนทีไตอเป 

โ. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
โ.แ พืไอศึกษาขຌอมูลพืๅนฐานทัไวเปของกษตรกรตามนวชายดน ฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ 

โ.โ พืไอศึกษาดຌานการลีๅยงคนืๅอของกษตรกรตามนวชายดน ฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ 

โ.ใ พืไอศึกษานวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอของกษตรกรตามนวชายดน ฿น
พืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 

3. ขอบขตของการศึกษา 

ใ.แ ศึกษาขຌอมูลพืๅนฐานทัไวเปของกษตรกรตามนวชายดน ฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ 

3.2 ศึกษาดຌานการลีๅยงคนืๅอของกษตรกรทีไอยูตามนวชายดน ฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็  
3.3 วิคราะห์นวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตคนืๅอของกษตรกร  
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4. กรอบนวคิดของการศึกษา 

  

ตัวปรตຌน          ตัวปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. นิยามศัพท ์

การพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอ หมายถึง ความคิดหในของกษตรกรกีไยวกับนวทาง  
การพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอ พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ประกอบดຌวย   
5 ประดในหลัก เดຌก 1ี การรับรูຌของกษตรกรกีไยวกับการรวมตัวป็นประชาคมศรษฐกิจอาซียน      
โี ผลกระทบ฿นการลีๅยงคนืๅอจากการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 3) การปรับตัวของกษตรกร 
ผูຌลีๅยงคนืๅอ พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ไ) ความตຌองการชวยหลือการลีๅยง   
คนืๅอจากภาครัฐของกษตรกร 5) ความตຌองการ฿หຌสนับสนุนวงการลีๅยงคนืๅอจากภาครัฐของกษตรกร 

ปัจจัยพืๅนฐาน 

- พศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- ต าหนงทางสังคม 

- อาชีพ 

- พืๅนทีไท าการกษตร 

- จ านวนคทีไลีๅยง 
- ฯลฯ 

นวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตคนืๅอของกษตรกรตามนว
ชายดน ฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ 

- การรับรูຌกีไยวกับประชาคม
ศรษฐกิจอาซียนของกษตรกร 

- ผลกระทบ฿นการลีๅยงคนืๅอของ
กษตรกร 

- การปรับตัวของกษตรกรผูຌลีๅยง 
คนืๅอ  

- ความตຌองการชวยหลือจากภาครัฐ
ของกษตรกรผูຌลีๅยง คนืๅอ 

- ความตຌองการ฿หຌสนับสนุนวงการ
ลีๅยงคนืๅอจากภาครัฐของกษตรกร 

ปัจจัยทีไมีผลตอการลีๅยงคนืๅอ 

- สภาพของสัตว์ 
- สภาพการลีๅยงดู เดຌก การ

จัดการ การ฿หຌอาหาร การปรับปรุง
พันธุ์ การป้องกันรค 

- ผลตอบทนจากการลีๅยงคนืๅอ 
- การ฿หຌความรูຌละค านะน า

ของจຌาหนຌาทีไ  
 



4 
 

 

กษตรกรตามนวชายดน หมายถึง กษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอของจังหวัด฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ 
ทีไอยูติดกับประทศพมา จ านวน ไ จังหวัด ประกอบดຌวย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี พชรบุรี ละ
ประจวบคีรีขันธ์ 

ประชาคมศรษฐกิจอาซียน หมายถึง การรวมกันทางศรษฐกิจของประทศ฿นขตอาซียน 
พืไอผลประยชน์฿นอ านาจการตอรองทางศรษฐกิจ การสงออก ละการน าขຌาของสินคຌาทีไจะริไม฿ชຌ
฿นป โ55่ ดยมีประทศสมาชิก 10 ประทศ เดຌก ประทศเทย สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชน
ลาว กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมวียดนาม มียนมาร์ มาลซีย สิงคปร์ บรูเน ฟຂลิปปຂนส์ ละ
อินดนีซีย 

สภาพการลีๅยงคนืๅอ หมายถึง ลักษณะการลีๅยงคนืๅอของกษตรกรของจังหวัด฿นพืๅนทีไ   
ปศุสัตว์ขต ็ ทีไอยูติดกับประทศพมา จ านวน ไ จังหวัด ประกอบดຌวย ลักษณะการลีๅยง การ฿หຌ
อาหาร การปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันรค การจ าหนาย ละปัญหาการลีๅยงคนืๅอ 

6. ประยชน์ทีไคาดวาจะไดຌรับ 

ๆ.แ ผลผลิต (Output) 

- เดຌนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตคนืๅอของกษตรกรตามนวชายดน 

ๆ.โ ผลลัพธ์ ิOutcome) 

- ฿ชຌป็นนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตคนืๅอของกษตรกรตามนวชายดน ฿น
พืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ 

- ฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดท าผนงาน/ครงการพัฒนาการลีๅยงคนืๅอทีไหมาะสม
สอดคลຌองกับวิถีชีวิตละศักยภาพของกษตรกร 

- ฿ชຌป็นขຌอมูลพืๅนฐาน฿นการท างานวิจัย฿นอนาคต 

ๆ.ใ ผลกระทบ ิImpact) 

- กษตรกรตามนวชายดน฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ เดຌรับการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอ 

- ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการพิจารณาปรับปรุงบทบาทละภารกิจของหนวยงาน฿นการสงสริม
ละพัฒนาการลีๅยงคนืๅอของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน
฿นพืๅนทีไตอเป 

 



บททีไ 3 

วิธีด านินการศึกษา 

ด านินการศึกษานวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอของกษตรกรตามนวชายดน ฿น
พืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ดังนีๅ 

แ. ประชากรละกลุมตัวอยาง 
แ.แ ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา คือ กษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ฿นพืๅนทีไจังหวัดตามนวชายดน ฿น

พืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ จ านวน ไ จังหวัด กษตรกร 39,161 รายิกรมปศุสัตว์. โ55่ี 
แ.แ.แ จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวนกษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ  แแุเ้เ ราย 

1.แ.โ จังหวัดราชบรุี  จ านวนกษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ   ุ้แ55 ราย 

1.แ.ใ จังหวัดพชรบุรี จ านวนกษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ    ุ้6ใใ ราย 

1.แ.ไ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวนกษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ     ุ้โ่ใ ราย 

แ.โ กลุมตัวอยาง ขนาดตัวอยางทีไจะด านินการกใบขຌอมูลค านวณดย฿ชຌสูตรของ Taro 

Yamaneิอຌาง฿นบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ุ โ5ไ6ี ก าหนดความคลาดคลืไอนทีไ 0.05 ละระดับความ
ชืไอมัไนของการสุมตัวอยางรຌอยละ ้5 ดังนีๅ 

สูตร           
มืไอ    = ขนาดของกลุมตัวอยาง   = ขนาดของประชากร ิจ านวน 39,161 รายี   = ความคลาดคลืไอนของสุมตัวอยาง  

การทนคา฿นสูตร จ านวนตัวอยาง ิ ) ทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา ดังนีๅ                       

จ านวนกลุมตัวอยาง =  396 ราย 

แ.ใ การสุมตัวอยางประชากร 

แ.ใ.แ ฿ชຌวิธีการสุมบบงาย ิsimple random sample) คัดลือกกษตรกรทีไลีๅยงคนืๅอ
฿นพืๅนทีไจังหวัดตามนวชายดน พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไป็นตัวทนของทัๅงจังหวัดตามสัดสวนจ านวน
กษตรกรทีไลีๅยงคนืๅอของตละจังหวัด 

แ.ใ.โ จ านวนกลุมตัวอยางกษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ฿นพืๅนทีไจังหวัดตามนวชายดน ฿น
พืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ ทีไจะท าการศึกษา ดังนีๅ 
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แี จังหวัดกาญจนบุรี  กษตรกร แแุเ้เ ราย  จ านวนตัวอยาง แแโ ตัวอยาง 
โี จังหวัดราชบรุี  กษตรกร   ุ้แ55 ราย   จ านวนตัวอยาง   ้ใ ตัวอยาง 
ใี จังหวัดพชรบุรี  กษตรกร  ุ้6ใใ ราย    จ านวนตัวอยาง   ้็ ตัวอยาง 
4ี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กษตรกร ุ้โ่ใ ราย จ านวนตัวอยาง   ้ไ ตัวอยาง 

2. ครืไองมือทีไใชຌในการกใบรวบรวมขຌอมูล  
โ.แ ชนิดของครืไองมือ การศึกษาครัๅงนีๅ฿ชຌบบสัมภาษณ์ ิ interview schedule) ป็น

ครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล มีลักษณะค าถามปลายปิด ิclose ended question) ละค าถาม
ปลายปิด ิopen ended question) ดยบงนืๅอหาการสัมภาษณ์ออกป็น ใ ตอน มีประดในดังนีๅ 

โ.แ.แ ขຌอมูลพืๅนฐานทัไวเปของกษตรกร 

โ.แ.โ ขຌอมูลดຌานการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร 

2.แ.ใ ขຌอมูลความคิดหในกีไยวกับนวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอของ
กษตรกร พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 

โ.โ การจัดท า ทดสอบบบสัมภาษณ์ ละสัมภาษณ์กษตรกร  
จัดท าบบสัมภาษณ์กษตรกรผูຌ ลีๅยงคนืๅอตรวจสอบกຌเขนืๅอหาสาระของบบ

สัมภาษณ์  หลังจากนัๅนน าเปทดสอบกับกษตรกรทีไเม฿ชกลุมตัวอยาง จ านวน ใเ ราย พืไอตรวจสอบ
ความถูกตຌองละทีไยงตรงของบบสัมภาษณ์ น าผลทีไเดຌมาปรับปรุงกຌเข฿หຌถูกตຌองละหมาะสม ลຌว
จึงน าเปกใบขຌอมูลกับกลุมตัวอยางทีไจะ฿ชຌศึกษา 

3. การกใบรวบรวมขຌอมูล 

ใ.แ การศึกษาขຌอมูลทุติยภูมิ 
ด านินการศึกษาละสืบคຌนขຌอมูลจากหนังสือ สิไงตีพิมพ์ วใบเซต์ อกสารวิชาการ ละ

ผลงานศึกษาวิจัยทีไกีไยวขຌองกับการผลิตละตลาดคนืๅอของประทศเทย 

ใ.โ การศึกษาขຌอมูลปฐมภูมิ 
ศึกษาสภาพการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร฿นพืๅนทีไจังหวัดตามนวชายดน ฿นพืๅนทีไ     

ปศุสัตว์ขต ็ ดยการสัมภาษณ์กษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ จ านวน ใ้6 ตัวอยาง จาก ไ จังหวัด 
ประกอบดຌวย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี พชรบุรี ละประจวบคีรีขันธ์ ดยมีวิธีการ ดังนีๅ 

ใ.โ.แ ประสานงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัด฿นพืๅนทีไพืไอชีๅจงการจัดกใบขຌอมูล กอน
ด านินการสัมภาษณ์กษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ฿นพืๅนทีไ 

ใ.โ.โ ด านินการสัมภาษณ์กลุมกษตรกรตัวอยางดยจຌาหนຌาทีไของส านักงานปศุสัตว์
อ าภอ฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็  

ใ.โ.ใ รวบรวมขຌอมูลจากบบสัมภาษณ์ ละวิคราะห์ขຌอมูล พืไอน ามา฿ชຌ฿นการ
วิคราะห์นวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตคนืๅอของกษตรกร  
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4. การวิคราะห์ขຌอมูลทางสถิติ 
น าขຌอมูลทีไเดຌจากบบสัมภาษณ์มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ละวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิง

พรรณนา ิDescriptive Statisticี เดຌก การจกจงความถีไ ิFrequenciesี คารຌอยละ ิPercentageี 
คาตไ าสุด ิMinimumี คาสูงสุด ิMaximumี คาฉลีไย ิMeanี ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิStandard 

deviationี 

5. สรุปผล การขียนรายงาน ละน าสนอ 

ผลทีไเดຌจากการจัดกใบละวิคราะห์ขຌอมูล น าเปจัดท าป็นรายงานผลการศึกษา ตามรูปบบ
การขียนรายงานวิชาการ พืไอน าสนอนืๅอหาขຌอมูลอยางครบถຌวน ฿หຌกผูຌสน฿จเดຌศึกษาละลือกน า
ผลการศึกษาเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์฿นการสงสริมละพัฒนาการลีๅยงคนืๅอ฿นพืๅนทีไ ดยผยพร
รายงานผลการศึกษา฿นวใบเซต์ส านักงานปศุสัตว์ขต ็ http//www.dld.go.th/ 
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ผลการศึกษาละวิจารณ์ผล 

การศึกษานวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอของกษตรกรตามนวชายดน
ประทศ ฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน เดຌสัมภาษณ์ละ
ประมวลผลการสัมภาษณ์กษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ จ านวน ไ จังหวัด กษตรกรรวมทัๅงสิๅน ใ้ๆ ราย มี
กษตรกรทีไ฿หຌสัมภาษณ์ตละจังหวัด ดังนีๅ 
 1. จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนกษตรกร 112 ราย 

 2. จังหวัดราชบุร ี จ านวนกษตรกร   93 ราย 

 3. จังหวัดพชรบุรี จ านวนกษตรกร   97 ราย 

 ไ. จังหวัดปะจวบคีรีขันธ์ จ านวนกษตรกร   94 ราย 

ตอนทีไ แ ขຌอมูลพืๅนฐานทัไวไปของกษตรกร 

ผลการศึกษาตามตารางทีไ โ พบวา กษตรกรมีขຌอมูลพืๅนฐานทัไวเป ดังนีๅ 
แ. พศ พบวา กษตรกรมากทีไสุดปຓนพศชาย คิดปຓนรຌอยละ ่โ.เ็ ละปຓนพศหญิง คิดปຓน

รຌอยละ แ็.93  

โ. อายุ พบวา กษตรกรมากทีไสุดอายุ ไๆ-55 ป คิดปຓนรຌอยละ ใ่.ๆไ รองลงมาอายุ ใๆ-ไ5 ป 
คิดปຓนรຌอยละ โใ.เเ อายุ 5ๆ-ๆ5 ป คิดปຓนรຌอยละ 17.17 อายุ โๆ-ใ5 ป คิดปຓนรຌอยละ แเ.ใ5 อายุ
มากกวา 65 ป คิดปຓนรຌอยละ 9.09 ละอายุเมกิน โ5 ป คิดปຓนรຌอยละ เ.76 ตามล าดับ ดย
กษตรกรมีอายุตไ าสุด โ5 ป สูงสุด ่็ ป ละฉลีไย ไ่.้ใ ป ผลการศึกษาพบวา อายุกษตรกร
฿กลຌคียงกับการศึกษาของสมปอง สรวมศิริิโ5ไ้ี ทีไศึกษาระบบการผลิตละอกาสทางการตลาด
ของการผลิตนืๅอคพืๅนมือง฿นขตจังหวัดภาคหนือ ิจังหวัดล าพูนละล าปางี พบวา กษตรกรมีอายุ
ฉลีไย 5แ.ใเ ป ชนดียวกับการศึกษาของสมปอง  สรวมศิริ ละคณะิโ5ไ้ี ศึกษาระบบการผลิต
ละอกาสทางการตลาดของการผลิตนืๅอคพืๅนมือง฿นขตจังหวัดภาคหนือ ิชียง฿หมละพรี  
พบวา กษตรกรสวน฿หญมีอายุฉลีไยระหวาง ไแ-5เ ปชนกัน สอดคลຌองกับการศึกษาของกันยา ตันติ   
วิสุทธิกุล ละคณะิโ55เี ศึกษาระบบการผลิตละวิถีการตลาดคพืๅนมืองของกษตรกร ฿นพืๅนทีไ
หนือขืไอนภูมิพล ิจังหวัดตากี พบวา กษตรกรผูຌลีๅยงคพืๅนมืองสวน฿หญอายุระหวาง ไเ-5เ ป  

ใ. ระดับการศึกษา พบวา กษตรกรมากทีไสุดจบระดับประถมศึกษา คิดปຓนรຌอยละ 5ๆ.เๆ  
รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดปຓนรຌอยละ แ็.ๆ่ จบระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน คิด
ปຓนรຌอยละ แไ.แไ จบระดับปริญญาตรีละเมเดຌรับการศึกษา คิดปຓนรຌอยละ ไ.โ้ ละจบระดับ
อนุปริญญา/ปวส. คิดปຓนรຌอยละ ใ.5ไ สอดคลຌองกับการศึกษาของสุจตน์  ชืไนชม ละคณะิโ5ไ้ี 
ศึกษาระบบการผลิตนืๅอคพืๅนมือง฿นขตภาคตะวันตก ิจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ละราชบุรีี ของ
ประทศเทย พบวา กษตรกรสวน฿หญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาชนกัน 
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ไ. ต าหนงทางสังคม พบวา กษตรกรมากทีไสุดเมมีต าหนงทางสังคม คิดปຓนรຌอยละ ๆ้.ไไ  
รองลงมาปຓนอาสาสมัครของหนวยงานตางโ คิดปຓนรຌอยละ แ็.ๆ่ ปຓนผูຌ฿หญบຌาน/ผูຌชวยผูຌ฿หญบຌาน 
คิดปຓนรຌอยละ ๆ.5็ ปຓนกรรมการหรือสมาชิก อบต. คิดปຓนรຌอยละ ใ.5ไ ปຓนก านัน คิดปຓนรຌอยละ 
โ.เโ ละปຓนต าหนงอืไนโ ชน ขຌาราชการ คิดปຓนรຌอยละ เ.็ๆ ตามล าดับ 

5. จ านวนสมาชิก฿นครอบครัว พบวา กษตรกรมากทีไสุดประกอบอาชีพดຌานการกษตร คิดปຓน
รຌอยละ ไ5.้ๆ รองลงมาเมเดຌประกอบอาชีพ ิก าลังศึกษาุ พิการุ ชราี คิดปຓนรຌอยละ โ้.5ไ ละ
ประกอบอาชีพอืไน ินอกภาคการกษตรี คิดปຓนรຌอยละ โไ.5เ ตามล าดับ มีจ านวนสมาชิก฿น
ครอบครัวตไ าสุด แ คน สูงสุด แโ คน ละฉลีไย ไ คน 

ๆ. อาชีพหลัก พบวา กษตรกรมากทีไสุดมีอาชีพท าการกษตร เดຌก การปลูกพืช ลีๅยงสัตว์    
คิดปຓนรຌอยละ ่โ.ใโ รองลงมามีอาชีพรับจຌาง คิดปຓนรຌอยละ แเ.ใ5 มีอาชีพคຌาขาย คิดปຓนรຌอยละ 
ไ.29 ละประกอบอาชีพอืไนโ ชน รับราชการ คิดปຓนรຌอยละ ใ.เใ ตามล าดับ สอดคลຌองกับ
การศึกษาของสุจตน์  ชืไนชม ละคณะิโ5ไ้ี ทีไศึกษาระบบการผลิตนืๅอคพืๅนมือง฿นขตภาค
ตะวันตก ิจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ละราชบุรีี  ของประทศเทย พบวา กษตรกรสวน฿หญ
ประกอบอาชีพหลัก คือ ท านา ท าเร ชนดียวกับสมปอง สรวมศิริ ละคณะิโ5ไ้ี ศึกษาระบบการผลิต
ละอกาสทางการตลาดของการผลิตนืๅอคพืๅนมือง฿นขตจังหวัดภาคหนือ ิจังหวัดล าพูนละ
ล าปางี พบวา กษตรกรสวน฿หญมีอาชีพหลัก คือ การลีๅยงคละท านา  

็. อาชีพรอง พบวา กษตรกรมากทีไสุดเมเดຌประกอบอาชีพอืไน คิดปຓนในรຌอยละ ใ้.้เ 
รองลงมามีอาชีพรับจຌาง คิดปຓนรຌอยละ ใใ.5้ มีอาชีพท าการกษตร คิดปຓนรຌอยละ 15.แ5 มีอาชีพ
คຌาขาย คิดปຓนรຌอยละ 9.34 ละประกอบอาชีพอืไนโ ชน รับราชการ คิดปຓนรຌอยละ โ.เโ ตามล าดับ 

่. พืๅนทีไถือครองทัๅงหมด พบวา กษตรกรมากทีไสุดมีพืๅนทีไถือครอง แ- แเ เร คิดปຓนรຌอยละ 
ไ5.ไ5 รองลงมามีพืๅนทีไระหวาง แแ-โเ เร คิดปຓนรຌอยละ โ็.เโ มีพืๅนทีไระหวาง 2แ-3เ เร  คิดปຓน
รຌอยละ 12.แโ มีพืๅนทีไระหวาง 4แ-50 เร  คิดปຓนรຌอยละ 6.่โ มีพืๅนทีไระหวาง 3แ-ไเ เร  คิดปຓนรຌอยละ 
5.เ5 ละมีพืๅนทีไมากกวา 5เ เร คิดปຓนรຌอยละ ใ.5ไ ดยมีพืๅนทีไถือครองตไ าสุด แ เร สูงสุด 5แๆ เร 
ละฉลีไย แ่.่เ เร ตามล าดับ 

้. พืๅนทีไท าการกษตร พบวา กษตรกรมากทีไสุดมีพืๅนทีไท าการกษตร แ-แเ เร คิดปຓนรຌอยละ 
5แ.เแ รองลงมามีพืๅนทีไระหวาง แแ-โเ เร คิดปຓนรຌอยละ โโ.็ใ มีพืๅนทีไระหวาง 2แ-3เ เร คิดปຓน
รຌอยละ แโ.แโ มีพืๅนทีไระหวาง ไแ-5เ เร คิดปຓนรຌอยละ ๆ.่โ มีพืๅนทีไระหวาง ใแ-ไเ เร คิดปຓนรຌอยละ 
ไ.โ้ ละมีพืๅนทีไมากกวา 5เ เร คิดปຓนรຌอยละ ใ.เใ ดยมีพืๅนทีไท าการกษตรตไ าสุด แ เร สูงสุด 5แๆ 
เร ละฉลีไย แ็.่เ เร ฿ชຌพืๅนทีไท าการกษตรปຓนพืๅนทีไลีๅยงสัตว์มากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ โ้.เเ 
รองลงมาปຓนพืๅนทีไท านา พืๅนทีไท าเร พืๅนทีไท าสวน พืๅนทีไกใบนๅ า ละพืๅนทีไอืไนโ คิดปຓนรຌอยละ โไ.ใๆุ 
โโ.5แุ แแ.แไุ แแ.แใ ละ แ.่ๆ ตามล าดับ 

แเ. จ านวนสัตว์ทีไลีๅยง พบวา กษตรกรมากทีไสุดมีการลีๅยงคนืๅอระหวาง แ-แเ ตัว คิดปຓน 
รຌอยละ 5ใ.็้ รองลงมาลีๅยงคนืๅอระหวาง แแ-โเ ตัว คิดปຓนรຌอยละ โโ.็ใ ลีๅยงมากกวา ใเ ตัว 
คิดปຓนรຌอยละ แ5.ไเ ละลีๅยงระหวาง 21-30 ตัว คิดปຓนรຌอยละ ่.08 ตามล าดับ ดยมีการลีๅยงคนืๅอ 
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ตไ าสุด แ ตัว สูงสุด ็เเ ตัว ละฉลีไย โใ ตัว มีการลีๅยงสัตว์อืไน฿นฟาร์มดຌวย ดยมีการลีๅยงเกพืๅนมือง
มากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ 5็.แไ รองลงมาลีๅยง ปຓด พะ สุกร กระบือ ละอืไนโ คิดปຓนรຌอยละ แไ.โุ้ 
แใ.ๆแุ แเ.โเุ ใ.ไเ ละ แ.ใๆ ตามล าดับ 

ตารางทีไ โ สดงจ านวนละรຌอยละของกษตรกร จ านกตามขຌอมูลพืๅนฐานทัไวไปของกษตรกร 
n=3้6 

รายการ จ านวน รຌอยละ 

แ. พศ   

ชาย 325 82.07 

หญิง 71 17.93 

โ. อายุ   

เมกิน โ5 ป 3 0.76 

โๆ-ใ5 ป 41 10.35 

ใๆ-ไ5 ป 95 23.99 

ไๆ-55 ป 153 38.64 

5ๆ-ๆ5 ป 68 17.17 

มากกวา ๆ5 ป 36 9.09 

ิตไ าสุด โ5 ป สูงสุด ่7 ปฉลีไย ไ่.93 ป สวนบีไยงบนมาตรฐาน 11.79ี  

ใ. ระดับการศึกษา   

เมเดຌรับการศึกษา 17 4.29 

ประถมศึกษา 222 56.06 

มัธยมศึกษาตอนตຌน 56 14.14 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 70 17.68 

อนุปริญญา/ปวส. 14 3.54 

ปริญญาตรี 17 4.29 

ไ. ต าหนงทางสังคม   

เมมีต าหนงทางสังคม 275 69.44 

อาสาสมัครของหนวยงานตาง โ 70 17.68 

ผูຌ฿หญบຌาน/ผูຌชวยผูຌ฿หญบຌาน 26 6.57 

กรรมการหรือสมาชิก อบต. 14 3.54 

ก านัน 8 2.02 

อืไนโ ิระบุ คือ ขຌาราชการี 3 0.76 
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ตารางทีไ โ สดงจ านวนละรຌอยละของกษตรกร จ านกตามขຌอมูลพืๅนฐานทัไวไปของกษตรกร ิตอี 
n=3้6 

รายการ จ านวน รຌอยละ 

5. จ านวนสมาชิก฿นครอบครัว   

ประกอบอาชีพดຌานการกษตร 182 45.96 

ประกอบอาชีพอืไน ินอกภาคการกษตรี 97 โไ.5เ 

เมเดຌประกอบอาชีพ ิก าลังศึกษาุ พิการุ ชราี 117 โ้.5ไ 

ิตไ าสุด แ คน สูงสุด แโ คน ฉลีไย ไ คน สวนบีไยงบนมาตรฐาน 1.72ี 
ๆ. อาชีพหลัก   

ท าการกษตร 326 82.32 

รับจຌาง 41 10.35 

คຌาขาย 17 4.29 

อืไนโ ิระบุ คือ รับราชการี 12 3.03 

็. อาชีพรอง   

เมมี แ5่ ใ้.้0 

รับจຌาง แใใ 33.59 

ท าการกษตร ๆเ 15.15 

คຌาขาย ใ็ 9.34 

อืไนโ ิระบุ คือ รับราชการี ่ 2.02 

่. พืๅนทีไถือครองทัๅงหมด   

แ- แเ เร 180 45.45 

แแ-โเ เร 107 โ็.เโ 

โแ-ใเ เร 48 แโ.แโ 

ใแ-ไเ เร 20 5.เ5 

ไแ-5เ เร 27 ๆ.่โ 

มากกวา 5เ เร 14 ใ.5ไ 

ิตไ าสุด แ เร สูงสุด 5แๆ เร ฉลีไย แ่.่เ เร สวนบีไยงบนมาตรฐาน 36.21ี 
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ตารางทีไ โ สดงจ านวนละรຌอยละของกษตรกร จ านกตามขຌอมูลพืๅนฐานทัไวไปของกษตรกร ิตอี 
n=3้6 

รายการ จ านวน รຌอยละ 

้. พืๅนทีไท าการกษตร   

แ-แเ เร 202 51.01 

แแ-โเ เร 90 22.73 

โแ-ใเ เร 48 12.12 

ใแ-ไเ เร 17 4.29 

ไแ-5เ เร 27 6.82 

มากกวา 5เ เร 12 3.03 

ิตไ าสุด แ เร สูงสุด 5แๆ เร ฉลีไย แ็.่เ เร สวนบีไยงบนมาตรฐาน 36.05ี 
แเ. จ านวนคนืๅอทีไลีๅยง   

แ-แเ ตัว 213 53.79 

แแ-โเ ตัว 90 22.73 

โแ-ใเ ตัว 32 8.08 

มากกวา ใเ ตัว 61 15.40 

ิตไ าสุด แ ตัว สูงสุด 700 ตัว ฉลีไย โใ ตัว สวนบีไยงบนมาตรฐาน 54.28ี  

ตอนทีไ โ ขຌอมูลดຌานการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร 

ผลการศึกษาตามตารางทีไ ใ พบวา กษตรกรมีขຌอมูลดຌานการลีๅยงคนืๅอ ดังนีๅ 
1. ระยะวลา฿นการลีๅยงคนืๅอ พบวา กษตรกรมากทีไสุดมีระยะวลา฿นการลีๅยงคนืๅอเมกิน 

แเ ป คิดปຓนรຌอยละ 5เ.5แ รองลงมาระหวาง แแ-โเ ป คิดปຓนรຌอยละ โๆ.็็ ระหวาง โแ-ใเ ป   
คิดปຓนรຌอยละ แไ.้เ ละมากกวา ใเ ป คิดปຓนรຌอยละ ็.่ใ ดยมรีะยะวลา฿นการลีๅยงคนืๅอตไ าสุด 
แ ป สูงสุด 5ๆ ป ละฉลีไย แไ.แ่ ป ตามล าดับ ผลการศึกษาทีไเดຌพบวา กษตรกรมีประสบการณ์฿นการ
ลีๅยงคนืๅอมากกวากษตรกรลีๅยงคนืๅอพืๅนมือง฿นขตจังหวัดภาคหนือ ซึไงมีประสบการณ์ลีๅยงคนืๅอ
ฉลีไย แเ ปิสมปอง สรวมศิริ ละคณะุ โ5ไ้ี ชนดียวกับธ ารง มฆหรา ละณัฐนรากร จันทิมาน
ิโ55เี ทีไพบวา กษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอจังหวัดตากสวน฿หญมีประสบการณ์฿นการลีๅยงคพียง 5-แเ ป 

โ. รูปบบการลีๅยงคนืๅอ พบวา กษตรกรมากทีไสุดลีๅยงพอมพันธุ์พืไอจ าหนายลูกค   
พันธุ์นืๅอ คิดปຓนรຌอยละ ไ่.้้ รองลงมาลีๅยงมพันธุ์ผลิตลูกคพืไอขุน คิดปຓนรຌอยละ ใ้.้เ ลีๅยง
ขุนคมัน คิดปຓนรຌอยละ แ5.้แ ลีๅยงคขุนคุณภาพ คิดปຓนรຌอยละแไ.แไ ละลีๅยงรูปบบอืไนโ ชน 
คลาน คิดปຓนรຌอยละ เ.็ๆ ตามล าดับ   

3. ประภทคนืๅอทีไลีๅยง พบวา กษตรกรมากทีไสุดลีๅยงมพันธุ์ละคสาวทຌอง คิดปຓนรຌอยละ 
็่.เใ รองลงมาลีๅยงคสาว ิอายุ แ่ ดือนขึๅนเปเมทຌองี คิดปຓนรຌอยละ 5แ.เแ ลีๅยงลูกค ิรกกิด-เม   
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หยานมี คิดปຓนรຌอยละ ไ่.ไ่ ลีๅยงคหนุม ิอายุ แ่ ดือนขึๅนเปี ละลีๅยงครุน ิหยานม-อายุ แ่ 
ดือนี คิดปຓนรຌอยละ ไๆ.็โ ละลีๅยงพอพันธุ์ ิอายุ โ ปขึๅนเปี คิดปຓนรຌอยละ โ่.5ไ ตามล าดับ 

ไ. พันธุ์คนืๅอทีไลีๅยง ณ ปัจจุบัน พบวา กษตรกรมากทีไสุดลีๅยงคนืๅอพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน 
คิดปຓนรຌอยละ 5เ.โ5 รองลงมาพันธุ์ลูกผสมพืๅนมือง คิดปຓนรຌอยละ แ็.้ใ พันธุ์บราห์มัน คิดปຓน
รຌอยละ แๆ.ๆ็ ละพันธุ์ลูกผสมชาร์รลส์ คิดปຓนรຌอยละ แ5.แ5 ตามล าดับ สอดคลຌองกับการศึกษา
ของธ ารง มฆหรา ละณัฐนรากร จันทิมานิโ55เี ทีไศึกษาครงการระบบการผลิตละการตลาดคนืๅอ
จังหวัดตาก พบวา กษตรกรสวน฿หญลีๅยงมคละครุนพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน 

5. วิธีทีไ฿ชຌ฿นการผสมพันธุ์ พบวา กษตรกรมากทีไสุด฿ชຌวิธีผสมพันธุ์ดยการผสมทียม คิดปຓน
รຌอยละ 55.ใเ รองลงมา฿ชຌวิธีผสมพันธุ์ดย฿ชຌพอพันธุ์ คิดปຓนรຌอยละ ใ็.ใ็ ละกษตรกรลีๅยงคขุน
จึงเมเดຌผสมพันธุ์คนืๅอ คิดปຓนรຌอยละ แแ.แแ ตามล าดับ สอดคลຌองกับการศึกษาของธ ารง  มฆหรา 
ละณัฐนรากร จันทิมานิโ55เี ทีไศึกษาระบบการผลิตละการตลาดคนืๅอจังหวัดตาก พบวา 
กษตรกร฿ชຌวิธีการผสมทียมมากกวาการผสมองตามธรรมชาติ ทัๅงนีๅนืไองจากชวยลดปัญหา฿นการ
ลีๅยงดูพอพันธุ์ ชวยปງองกันรคติดตอทีไการกิดจากการผสมพันธุ์ สามารถปรับปรุงพันธุ์สัตว์฿หຌดีขึๅนเดຌ
อยางรวดรใว ละสามารถผสมพันธุ์สัตว์ทีไมีขนาดตางกันเดຌ 

ๆ. วิธีทีไ฿ชຌลีๅยงคนืๅอ พบวา กษตรกรมากทีไสุดมีวิธีการลีๅยงคนืๅอดย฿ชຌวิธีขังคอก สริม
หญຌาหรือฟาง฿หຌกิน คิดปຓนรຌอยละ 5โ.โ็ รองลงมา฿ชຌวิธีปลอย฿หຌทะลใมหญຌาสาธารณะ คิดปຓนรຌอยละ 
ไแ.้โ ฿ชຌวิธีผูกลาม สริมหญຌาหรือฟาง฿หຌกิน คิดปຓนรຌอยละ ใเ.่แ ฿ชຌวิธีปลอย฿หຌทะลใมปลงหญຌา
หมุนวียน คิดปຓนรຌอยละ แๆ.ๆ็ ละ฿ชຌวิธีอืไนโ ชน ปลอยทะลใม฿นสวนปาล์ม สวนผลเมຌ หรือนา
ขຌาวหลังการกใบกีไยว คิดปຓนรຌอยละ ใ.เใ ตามล าดับ จะหในเดຌวา฿นปัจจุบันกษตรกรหันมาลีๅยงค฿น
รูปบบการลีๅยงคขุนมากขึๅน ดยปลูกพืชอาหารสัตว์ ตัดหญຌามาลีๅยงสัตว์ ละสริมดຌวยอาหารขຌนทีไมี
คุณคาทางอาหารสูง พืไอ฿หຌคนืๅอมีการจริญติบตเดຌดี ตกใยังมีกษตรกรรຌอยละ ไแ.้โ ทีไปลอย
ทะลใมทุงหญຌาสาธารณะ ซึไงสอดคลຌองกับการศึกษาของสุจตต์  ชืไนชม ละคณะิโ5ไ้ี ทีไศึกษา
ระบบการผลิตนืๅอคพืๅนมือง฿นขตภาคตะวันตก ิจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ละราชบุรีี  ของ
ประทศเทย พบวา กษตรกรสวน฿หญลีๅยงคพืๅนมืองดย฿ชຌพืๅนทีไสาธารณะ ริมถนน ละสถานทีไ
อืไนโ ชนดียวกับการศึกษาของสมปอง สรวมศิริ ละคณะิโ5ไ้ี ศึกษาระบบการผลิตละอกาส
ทางการตลาดของการผลิตนืๅอคพืๅนมือง฿นขตจังหวัดภาคหนือ ิจังหวัดล าพูนละล าปางี พบวา 
การลีๅยงคของกษตรกรปຓนการลีๅยงบบปลอยคทะลใมตามพืๅนทีไสาธารณะ฿นตอนชຌา ละตຌอน
กลับขຌาคอก฿นตอนยใน ซึไงสวน฿หญ฿นคอกมีรงรือนซึไงมีหลังคา บางราย฿นฤดูฝนน าคเปลีๅยง฿นปຆา
หรือบนภูขา ดยพืชทีไคกินปຓนพืชทีไขึๅนตามธรรมชาติ  

็. พืๅนทีไปลูกพืชอาหารสัตว์ พบวา กษตรกรมากทีไสุดเมมีพืๅนทีไปลูกพืชอาหารสัตว์ คิดปຓน
รຌอยละ ๆแ.ใๆ ละมีพืๅนทีไปลูกพืชอาหารสัตว์ คิดปຓนรຌอยละ ใ่.ๆไ ดยมีพืๅนทีไปลูกพืชอาหารสัตว์ชนิด
อืไนโ ชน ขຌาวพด ขຌาวพดฝักออน ละถัไว มากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ ไ5.็5 รองลงมาปลูกหญຌารูซีไ 
หญຌานปยร์ ละหญຌากินนี คิดปຓนรຌอยละ โ่.76, 22.22 ละ ้.แ5 ตามล าดับ สอดคลຌองกับ
การศึกษาของสมปอง สรวมศิริ ละคณะิโ5ไ้ี ทีไพบวา กษตรกร฿นขตจังหวัดภาคหนือ ิจังหวัด
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ล าพูนละล าปางี สวน฿หญเมมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ตมีการสริมฟาง฿หຌคกิน ละการศึกษาของ
สมปอง สรวมศิริ ละคณะิโ5ไ้ี ศึกษาระบบการผลิตละอกาสทางการตลาดของการผลิตนืๅอค
พืๅนมือง฿นขตจังหวัดภาคหนือ ิจังหวัดชียง฿หมละพรี พบวา พืชอาหารสัตว์฿นปลงหญຌา
ธรรมชาติปຓนพืชตระกูลหญຌาละพืชตระกูลถัไวทีไปຓนกลุมพืชพืๅนมือง นอกจากนีๅยังมีวัชพืชชนิดตางโ 
รวมทัๅงผลเมຌสุกทีไรวงลงดิน พืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติมีอยางอุดมสมบูรณ์฿นชวงฤดูฝน ต฿นฤดู
ลຌงมีปัญหาดຌานอาหารหยาบลีๅยงค นืไองจากขาดนๅ าละกษตรกรเมมีการตรียมอาหาร฿หຌกค
฿นชวงฤดูลຌง  

่. การสริมอาหารละรธาตุ พบวา กษตรกรมากทีไสุดมีการสริมอาหารละรธาตุ฿นการ
ลีๅยง นอกหนือจากหญຌาละฟาง คิดปຓนรຌอยละ ่เ.ใเ ละเมมีการสริมอาหารละรธาตุ คิดปຓน
รຌอยละ แ้.็เ ดยมีการสริมดຌวยรธาตุมากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ 5ๆ.ๆเ รองลงมาสริมดຌวยอาหารขຌน 
มันสຌน ร า ละวัตถุดิบอืไนโ ชน ปลือกผลเมຌ ปลือกสับปะรด ขຌาวพดหมัก ทางปาล์ม ละ
กากนๅ าตาล คิดปຓนรຌอยละ ไ่.็ไุ ้.็ไุ ่.ไ้ ละ ่.แ่ ตามล าดับ  

้. การรับบริการฉีดวัคซีนปງองกันรค พบวา กษตรกรมากทีไสุดรับบริการฉีดวัคซีนปຓนประจ า   
ปละ โ ครัๅง คิดปຓนรຌอยละ ๆใ.แใ รองลงมารับบริการฉีดวัคซีนปຓนประจ าปละครัๅง คิดปຓนรຌอยละ โเ.โเ 
คยรับบริการฉีดวัคซีนปຓนครัๅงคราว คิดปຓนรຌอยละ ้.่5 ละเมคยรับบริการฉีดวัคซีนลย คิดปຓน   
รຌอยละ ๆ.่โ ตามล าดับ สอดคลຌองกับการศึกษาของสมปอง สรวมศิริ ละคณะิโ5ไ้ี ทีไพบวา 
กษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ฿นขตจังหวัดภาคหนือ ิจังหวัดล าพูนละล าปางี สวน฿หญมีการท าวัคซีน 
ิรคปากละทຌาปืດอย ละรคคอบวมี ชนดียวกับธ ารง มฆหรา ละณัฐนรากร จันทิมานิโ55เี ทีไ
พบวา กษตรกรผูຌผลิตคนืๅอจังหวัดตากเดຌรับบริการฉีดวัคซีนปງองกันรคปากละทຌาปืດอย ละวัคซีน
รคเขຌขาปຓนประจ า 

แเ. การถายพยาธิคนืๅอ พบวา กษตรกรมากทีไสุดถายพยาธิคนืๅอปຓนประจ าปละ โ ครัๅง 
คิดปຓนรຌอยละ ใ็.่่ รองลงมาถายพยาธิปຓนครัๅงคราว คิดปຓนรຌอยละ ใแ.่โ ถายพยาธิปຓนประจ า  
ปละครัๅง คิดปຓนรຌอยละ โโ.็ใ ละถายพยาธิปຓนประจ ามากกวาปละ โ ครัๅงละเมคยถายพยาธิลย 
คิดปຓนรຌอยละ ใ.็้ ตามล าดับ สอดคลຌองกับการศึกษาของธ ารง มฆหรา ละณัฐนรากร จันทิมาน
ิโ55เี ทีไพบวา กษตรกรผูຌผลิตคนืๅอจังหวัดตาก สวน฿หญมีการถายพยาธิ฿หຌกค ชนดียวกับ
สมปอง สรวมศิริ ละคณะิโ5ไ้ี พบวา กษตรกรผูຌผลิตคพืๅนมือง฿นขตจังหวัดภาคหนือ ิจังหวัด
ล าพูนละล าปางี สวน฿หญมีการถายพยาธิ฿หຌกค ทัๅงนีๅนืไองจากท า฿หຌสัตว์มีสุขภาพขใงรง ลด 
ความสีไยงตอการกิดรค มีการจริญติบตละ฿หຌผลผลิตเดຌตใมศักยภาพ  

แแ. การตรวจรควัณรค ละทຌงติดตอ฿นคนืๅอ พบวา กษตรกรมากทีไสุดเมคยตรวจรคลย 
คิดปຓนรຌอยละ ๆๆ.ไแ รองลงมามีการตรวจรคปຓนครัๅงคราว คิดปຓนรຌอยละ โเ.็แ ละมีการตรวจรค
ปຓนประจ าปละครัๅง คิดปຓนรຌอยละ แไ.ใใ ตามล าดับ 

แโ. การจ าหนายคนืๅอ฿นรอบป พ.ศ. โ55่ พบวา กษตรกรมากทีไสุดมีการจ าหนาย คนืๅอ 
คิดปຓนรຌอยละ 5่.่ไ ละเมเดຌจ าหนายคนืๅอลย คิดปຓนรຌอยละ ไแ.แๆ สวน฿หญปຓนรายทีไพิไงริไม
ลีๅยงละมีจ านวนคนืๅอเมมากนัก ดยมีการจ าหนายคนืๅอตไ าสุด แ ตัว สูงสุด แ5เ ตัว ละฉลีไย ็ ตัว 
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แใ. รายเดຌจากการจ าหนายคนืๅอ฿นรอบป พ.ศ.โ55่ พบวา กษตรกรมากทีไสุดมีรายเดຌจาก
การจ าหนายคนืๅอมากกวา ่เุเเเ บาท คิดปຓนรຌอยละ ไๆ.็่ รองลงมาระหวาง โเุเเแ-ไเุเเเ 
บาทุ ระหวาง ไเุเเแ-ๆเุเเเ บาทุ เมกิน โเุเเเ บาท ละระหวาง ๆเุเเแ-่เุเเเ บาท คิดปຓน
รຌอยละ โแ.เใุ แ็.ๆเุ ้.ไไ ละ 5.แ5 ตามล าดับ ดยมีรายเดຌจากการจ าหนาย  คนืๅอตไ าสุด แโุเเเ 
บาท สูงสุด ใุเเเุเเเบาท ละฉลีไย แ5ใุใเ้.็็ บาท  

การจ าหนายคพอพันธุ์ ิอายุ โ ป ขึๅนเปี ระหวาง แ-แ5 ตัว มีรายเดຌจากการจ าหนายค  
พอพันธุ์ตไ าสุด โเุเเเ บาท สูงสุด แเเุเเเ บาท ละฉลีไย ไุ่5เเ.เเ บาท  

การจ าหนายมพันธุ์ละคสาวทຌอง ระหวาง แ-5 ตัว มีรายเดຌจากการจ าหนายคมพันธุ์
ละคสาวทຌองตไ าสุด แ5ุเเเ บาท สูงสุด แโ5ุเเเ บาท ละฉลีไย ไใุ่เเ.เเ บาท 

การจ าหนายคขุน ระหวาง แ-แ5เ ตัว มีรายเดຌจากการจ าหนายคขุนตไ าสุด โเุเเเ บาท 
สูงสุด ใุเเเุเเเ บาท ละฉลีไย 5่ใุ้5ไ.ๆ่ บาท 

การจ าหนายคสาว ิอายุ แ่ ดือนขึๅนเปเมทຌองี ระหวาง แ-แเ ตัว มีรายเดຌจากการ
จ าหนายคสาวตไ าสุด โเุเเเ บาท สูงสุด แ5เุเเเ บาท ละฉลีไย 5เุเเเ.เเ บาท 

การจ าหนายคหนุม ิอายุ แ่ ดือนขึๅนเปี ระหวาง แ -้ ตัว มีรายเดຌจากการจ าหนาย   
คหนุมตไ าสุด แ5ุเเเ บาท สูงสุด โ็เุเเเ บาท ละฉลีไย 5ใุเใเ.ใเ บาท 

การจ าหนายครุนพศผูຌละมีย ิหยานม-อายุ แ่ ดือนี ระหวาง แ-ใเ ตัว มีรายเดຌจาก
การจ าหนายครุนตไ าสุด แโุเเเ บาท สูงสุด ๆเเุเเเ บาท ละฉลีไย ็เุโไไ.แ้ บาท 

การจ าหนายลูกคพศผูຌละมีย ิรกกิด-เมหยานมี ระหวาง แ-แเ ตัว มีรายเดຌจากการ
จ าหนายลูกคตไ าสุด 5ุเเเ บาท สูงสุด ใ5ุเเเ บาท ละฉลีไย โแุใใใ.ใใ บาท  

จากผลการศึกษาจะหในเดຌวา฿นปัจจุบันกษตรกรหันมาลีๅยงค฿นรูปบบการลีๅยงคขุน
มากขึๅน ละนิยมลีๅยงคนืๅอพันธุ์ลูกผสมบราห์มันละลูกผสมชารลส์พืไอ฿ชຌ฿นการขุน ซึไงลีๅยงงาย  
ทนทานตอสภาพอากาศรຌอนเดຌดีพอสมควร จริญติบตรใว ป็นทีไความตຌองการของตลาดนืๅอค
คุณภาพดี ท า฿หຌรายเดຌจากการจ าหนายคของกษตรกรมากกวาการศึกษาของสมปอง สรวมศิริ ละ
คณะิโ5ไ้ี ทีไพบวา กษตรกรผูຌลีๅยงคพืๅนมือง฿นขตจังหวัดภาคหนือ ิจังหวัดล าพูนละล าปางี 
สวน฿หญมีรายเดຌ 5ุเเแ-โเุเเเ บาท/ป ละมีก าเรจากการลีๅยงคพืๅนมืองฉลีไย แุ่5้แ ละ 
แ5ุใแ่.โ่ บาท/ป ตามล าดับ 

1ไ. รูปบบการจ าหนายละก าหนดราคา พบวา กษตรกรมากทีไสุดมีพอคຌามารับซืๅอคนืๅอทีไ
ฟาร์ม คิดปຓนรຌอยละ ้โ.แ็ รองลงมามีรูปบบการจ าหนายอืไนโ ชน จ าหนาย฿หຌกับญาติ ละ    
พืไอนบຌาน คิดปຓนรຌอยละ ็.ใโ ละขนสงเปจ าหนายอง คิดปຓนรຌอยละ ใ.เใ ตามล าดับ สอดคลຌอง
กับการศึกษาของสมปอง สรวมศิริ ละคณะิโ5ไ้ี ทีไพบวา กษตรกรผูຌลีๅยงคพืๅนมือง฿นขตจังหวัด
ภาคหนือ ิจังหวัดชียง฿หมละพรี ขายคออกจากฝูง฿นลักษณะคมีชีวิต฿หຌกพอคຌาประจ าทຌองถิไน
หรือพอคຌาประจ าหมูบຌาน ดยคัดจากลักษณะภายนอกของคตละตัว สวน฿หญจะขายคพศผูຌ     
ออกจากฝูงหลังจากหยานมลຌวละเมมีการซืๅอคทดทน ชนดียวกับธ ารง มฆหรา ละณัฐนรากร 
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จันทิมานิโ55เี ทีไท าการศึกษาระบบการผลิตละการตลาดคนืๅอจังหวัดตาก พบวา กษตรกร   
สวน฿หญจ าหนายคดยมีพอคຌามารับซืๅอถึงฟาร์ม พราะเมนิยมจัดการขนสงลูกคเปยังปลายทาง  

แ5. การ฿ชຌประยชน์จากมูลค พบวา กษตรกรมากทีไสุดมีการน ามูลคเป฿ชຌประยชน์ คิดปຓน
รຌอยละ ่่.ใแ ละเมเดຌ฿ชຌประยชน์จากมูลค คิดปຓนรຌอยละ แแ.ๆ้ ดยน าเป฿ส฿นพืๅนทีไท าการกษตร
อืไนโ ชน ฿ส฿นสวนผลเมຌ สวนปาล์ม นาขຌาว มากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ 5่.่ไ รองลงมาน าเป฿ส฿นพืๅนทีไ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ น าเปจ าหนาย ละน าเป฿ชຌประยชน์อืไนโ ชน ท ากຍสชีวภาพ คิดปຓนรຌอยละ 
ไแ.แๆุ แไ.ๆ5 ละ แ.โๆ ตามล าดับ ดยมีรายเดຌจากการจ าหนายมูลคตไ าสุด แุเเเ บาท สูงสุด ใเุเเเ 
บาท ละฉลีไย ไุ่โๆ.ไ็ บาท  

แๆ. การดูลรักษาสุขภาพคนืๅอกรณีจใบปຆวย พบวา กษตรกรมากทีไสุดจຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไ 
กรมปศุสัตว์มารักษา คิดปຓนรຌอยละ ๆแ.ใๆ รองลงมาจຌง฿หຌอาสาปศุสัตว์มารักษา คิดปຓนรຌอยละ 
ใไ.ใไ รักษาดຌวยตนองหรือคน฿นครอบครัว คิดปຓนรຌอยละ โ้.55 ละจຌง฿หຌบุคคลอืไนมารักษา฿หຌ
คิดปຓนรຌอยละ ใ.็้ ตามล าดับ 

17. การ฿ชຌสมุนเพร฿นการดูล รักษา สุขภาพคนืๅอ พบวา กษตรกรมากทีไสุดเมคยน า
สมุนเพรมา฿ชຌ฿นการดูลสุขภาพคนืๅอ คิดปຓนรຌอยละ ่โ.เ็ ละมีการน าสมุนเพรมา฿ชຌ คิดปຓน 
รຌอยละ แ็.้ใ ตามล าดับ สาหตุทีไกษตรกรเม฿ชຌสมุนเพร฿นการลีๅยงคพืๅนมือง อาจนืไองจากเมมี
ความรูຌรืไองสรรพคุณของสมุนเพร ละหในวาการน าสมุนเพรเป฿ชຌนัๅน มีความยุงยากละออกฤทธิ์ชຌา
กวาการ฿ชຌยาปฏิชีวนะละยาผนปัจจุบันิวิศิษย์, โ55เี 

แ่. การ฿ชຌอีอใม หรือนๅ าหมักชีวภาพ฿นการดูลสุขภาพคนืๅอ พบวา กษตรกรมากทีไสุดเมคย
฿ชຌอีอใมหรือนๅ าหมักชีวภาพ฿นฟาร์ม คิดปຓนรຌอยละ ่โ.เ็ ละคย฿ชຌอีอใมหรือนๅ าหมักชีวภาพ฿นฟาร์ม 

คิดปຓนรຌอยละ 17.9ใ ตามล าดับ 

แ้. การจดบันทึกขຌอมูลการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร พบวา กษตรกรมากทีไสุดเมคยจด
บันทึกขຌอมูลลย คิดปຓนรຌอยละ 5ๆ.่โ รองลงมามีการจดบันทึกบຌาง ตเมครบถຌวน คิดปຓนรຌอยละ 
ใ5.แเ ละมีการจดบันทึกปຓนประจ า คิดปຓนรຌอยละ ่.เ่ ตามล าดับ ผลจากการเมจดบันทึกขຌอมูล
การลีๅยงคนืๅอสงผล฿หຌกษตรกรมองเมหในจุดออนละปัญหาทีไมี฿นฟาร์ม รวมทัๅงเมทราบผลส ารใจ
฿นการลีๅยงค ท า฿หຌเมสามารถวางผนละตัดสิน฿จ฿นการปรับปรุงละพัฒนาการลีๅยงค฿นอนาคต
เดຌ สอดคลຌองกับการศึกษาของสุจตน์  ชืไนชมละคณะิโ5ไ้ี ทีไศึกษาระบบการผลิตนืๅอคพืๅนมือง
฿นขตภาคตะวันตก ิจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ละราชบุรีี  ของประทศเทย พบวา กษตรกรยัง
ขาดการจัดท าบัญชีรายรับรายจาย ท า฿หຌกษตรกรเมทราบตຌนทุนทีไทຌจริง฿นการลีๅยงคพืๅนมือง  

โเ. ปัญหาการลีๅยงคนืๅอ พบวา กษตรกรมากทีไสุดมีปัญหาราคาวัตถุดิบ/อาหารพง คิดปຓน
รຌอยละ ไโ.้ใ รองลงมามีปัญหาขาดคลนพืๅนทีไปลูกพืชอาหารสัตว์ ราคาพอมพันธุ์คนืๅอพง คนืๅอ
พันธุ์ดีหายาก การกิดรคระบาด เมมีหลงจ าหนายคนืๅอ เมเดຌรับบริการทีไดีจากจຌาหนຌาทีไ ละอืไนโ 
ชน ขาดคลนหลงนๅ า ละผสมติดยาก คิดปຓนรຌอยละ ใไ.่ไุ ใใ.่ไุ ใโ.5็ุ ้.่5ุ ็.่ใ ละ 
5.เ5 ตามล าดับ ทัๅงนีๅนืไองจาก฿นปัจจุบันกษตรกรหันมาลีๅยงค฿นรูปบบการลีๅยงคขุนมากขึๅน มี
การ฿ชຌอาหารขຌนลีๅยงคตลอดระยะขุนซึไงถือป็นตຌนทุนหลัก฿นการขุนคของกษตรกร จากปัญหา



33 
 

ภาวะภัยลຌง ผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง รวมทัๅงมีการน าวัตถุดิบอาหารสัตว์฿ชຌท าพลังงาน
ทดทน ปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง ละราคามีนวนຌมสูงขึๅน ท า฿หຌตຌนทุน฿นการขุนคสูงขึๅน
ดຌวย สอดคลຌองกับการศึกษาของธ ารง มฆหรา ละณัฐนรากร จันทิมานิโ55เี เดຌศึกษาครงการ
ระบบการผลิตละการตลาดคนืๅอจังหวัดตาก พบวา การขุนคนัๅนยังมีปัญหาขาดคลนวัตถุดิบ พืๅนทีไ
ส าหรับการขุนคมีจ ากัดฉพาะบริวณทีไราบลุมมนๅ าปຂง ละขาดคลนพันธุ์คทีไหมาะสม 

ตารางทีไ 3 สดงจ านวนละรຌอยละของกษตรกร จ านกตามขຌอมูลการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร 
n=3้6 

รายการ จ านวน รຌอยละ 

1. ระยะวลา฿นการลีๅยงคนืๅอ   

เมกิน แเ ป โเเ 5เ.5แ 

แแ-โเ ป แเๆ โๆ.็็ 

โแ-ใเ ป 5้ แไ.้เ 

มากกวา ใเ ป ใแ ็.่ใ 

ิตไ าสุด แ ป สูงสุด 56 ป ฉลีไย แ4.18 ป สวนบีไยงบนมาตรฐาน 10.63ี 
โ. รูปบบการลีๅยงคนืๅอ/แ

   

ลีๅยงพอมพันธุ์พืไอจ าหนายลูกคพันธุ์นืๅอ แ้ไ ไ่.้้ 

ลีๅยงมพันธุ์ผลิตลูกคนืๅอพืไอขุน แ5่ ใ้.้เ 

ลีๅยงขุนคมัน ๆใ แ5.้แ 

ลีๅยงคขุนคุณภาพ 5ๆ แไ.แไ 

อืไนโ ิระบุ คือ คลานี ใ เ.็ๆ 

3. ประภทคนืๅอทีไลีๅยง/แ
   

มพันธุ์ละคสาวทຌอง ใเ้ ็่.เใ 

คสาว ิอายุ แ่ ดือนขึๅนเปเมทຌองี โเโ 5แ.เแ 

ลูกค ิรกกิด-เมหยานมี แ้โ ไ่.ไ่ 

คหนุม ิอายุ แ่ ดือนขึๅนเปี แ่5 ไๆ.็โ 

ครุน ิหยานม-อายุ แ่ ดือนี แ่5 ไๆ.็โ 

พอพันธุ์ ิอายุ โ ปขึๅนเปี แแใ โ่.5ไ 

ไ. พันธุ์คนืๅอทีไลีๅยง ณ ปัจจุบัน   

พันธุ์ลูกผสมบราห์มัน แ้้ 5เ.โ5 

พันธุ์ลูกผสมพืๅนมือง ็แ แ็.้ใ 

พันธุ์บราห์มัน ๆๆ แๆ.ๆ็ 

พันธุ์ลูกผสมชาร์รลส์ ๆเ แ5.แ5 

หมายหตุ: 1/ ตอบเดຌมากกวา 1 ขຌอ 
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ตารางทีไ 3 สดงจ านวนละรຌอยละของกษตรกร จ านกตามขຌอมูลการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร ิตอี 
n=3้6 

รายการ จ านวน รຌอยละ 

5. วิธีทีไ฿ชຌ฿นการผสมพันธุ์/แ   

฿ชຌวิธีการผสมทียม โแ้ 55.ใเ 

฿ชຌพอพันธุ์ แไ่ ใ็.ใ็ 

ลีๅยงคขุนจึงเมเดຌผสมพันธุ์คนืๅอ ไไ แแ.แแ 

ๆ. วิธีทีไ฿ชຌลีๅยงคนืๅอ/แ
   

ขังคอก สริมหญຌาหรือฟาง฿หຌกิน โเ็ 52.27 

ปลอย฿หຌทะลใมหญຌาสาธารณะ 166 41.92 

ผูกลาม กีไยวหญຌาหรือสริมฟาง฿หຌกิน 122 30.81 

ปลอย฿หຌทะลใมปลงหญຌาหมุนวียน 66 16.67 

อืไนโ ิระบุ คือ ปลอยทะลใม฿นสวนปาล์มนๅ ามัน 
สวนผลเมຌ หรือนาขຌาวหลังการกใบกีไยวี 

12 3.03 

็. การปลูกพืชอาหารสัตว์   

เมมี โไใ ๆแ.ใๆ 

มี แ5ใ ใ่.ๆไ 

ชนิดพืชอาหารสัตว์ทีไกษตรกรปลูก/แ/2
  

อืไนโ ิระบุ คือ ขຌาวพด ขຌาวพดฝักออน ละถัไวี ็เ ไ5.็5 

หญຌารูซีไ ไไ โ่.็ๆ 

หญຌานปยร์ ใไ โโ.โโ 

หญຌากินนี แไ ้.แ5 

่. การสริมอาหารละรธาตุ   

เมมี 78 19.70 

มี 318 80.30 

หมายหตุ : 1/ ตอบเดຌมากกวา 1 ขຌอ 

2/ สัมภาษณ์จากกษตรกรทีไปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน แ5ใ คน 
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ตารางทีไ 3 สดงจ านวนละรຌอยละของกษตรกร จ านกตามขຌอมูลการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร ิตอี 
n=3้6 

รายการ จ านวน รຌอยละ 

ชนิดของอาหารทีไกษตรกรสริม฿หຌคนืๅอ/แ/2 
 

รธาตุ แ่เ 56.60 

อาหารขຌน แ55 48.74 

มันสຌน ใแ 9.74 

ร า โ็ 8.49 

อืไนโ ิระบุ คือ ปลือกผลเมຌ ปลือกสับปะรด ขຌาวพด
หมัก ทางปาล์ม ละกากนๅ าตาลี 

โๆ 8.18 

้. การรับบริการฉีดวัคซีนปງองกันรค   

รับบริการปຓนประจ าทุกปโ ละ โ ครัๅง 250 63.13 

รับบริการปຓนประจ าทุกปโ ละครัๅง 80 20.20 

คยรับบริการปຓนครัๅงคราว 39 9.85 

เมคยรับบริการลย 27 6.82 

แเ. การถายพยาธิคนืๅอ   

ท าปຓนประจ าทุกปโ ละ โ ครัๅง แ5เ ใ็.่่ 

ท าปຓนครัๅงคราว แโๆ ใแ.่โ 

ท าปຓนประจ าทุกปโ ละครัๅง ้เ โโ.็ใ 

ท าปຓนประจ าทุกปโ ละมากกวา โ ครัๅง แ5 ใ.็้ 

เมคยท าลย แ5 ใ.็้ 

แแ. การตรวจรควัณรค ละทຌงติดตอ฿นคนืๅอ   

เมคยท าลย โๆใ ๆๆ.ไแ 

ท าปຓนครัๅงคราว ่โ โเ.็แ 

ท าปຓนประจ าทุกปโ ละครัๅง 5แ แโ.่่ 

แโ. การจ าหนายคนืๅอ฿นรอบปทีไผานมา   

เมเดຌจ าหนาย แๆใ ไแ.แๆ 

จ าหนาย โใใ 5่.่ไ 

ิจ าหนายคนืๅอตไ าสุด แ ตัว สูงสุด แ5เ ตัว ฉลีไย ็ ตัว สวนบีไยงบนมาตรฐาน 15.76ี 
หมายหตุ : 1/ ตอบเดຌมากกวา 1 ขຌอ 

2/ สัมภาษณ์จากกษตรกรทีไสริมอาหารละรธาตุ฿หຌคนืๅอ จ านวน ใแ่ คน 
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ตารางทีไ 3 สดงจ านวนละรຌอยละของกษตรกร จ านกตามขຌอมูลการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร ิตอี 
n=3้6 

รายการ จ านวน รຌอยละ 

แใ. รายเดຌจากการจ าหนายคนืๅอ฿นรอบปทีไผานมา/1
   

เมกิน โเุเเเ บาท โโ ้.ไไ 

โเุเเแ-ไเุเเเ บาท ไ้ โแ.เใ 

ไเุเเแ-ๆเุเเเ บาท ไแ แ็.ๆเ 

ๆเุเเแ-่เุเเเ บาท แโ 5.แ5 

มากกวา ่เุเเเ บาท  แเ้ ไๆ.็่ 

ิตไ าสุด แโุเเเ บาท สูงสุด ใุเเเุเเเ บาท ฉลีไย แ5ใุใเ .้็  ็บาท สวนบีไยงบนมาตรฐาน 361,116.58  ี

1ไ. รูปบบการจ าหนายละก าหนดราคา  

มีพอคຌามารับซืๅอทีไฟาร์ม ใ55 ้โ.แ็ 

ขนสงเปจ าหนายอง ใโ ่.เ่ 

อืไนโ ิระบุ คือ จ าหนาย฿หຌญาติ ละพืไอนบຌานี  ้ โ.โ็ 

แ5. การ฿ชຌประยชน์จากมูลคนืๅอ/โ
  

น าเป฿ส฿นพืๅนทีไท าการกษตรอืไน โ  โใใ 5่.่ไ 

น าเป฿ส฿นพืๅนทีไปลูกพืชอาหารสัตว์ แๆใ ไแ.แๆ 

จ าหนาย 5่ แไ.ๆ5 

อืไนโ ิระบุ คือ กຍสชีวภาพี 5 แ.โๆ 

แๆ. การดูลรักษาสุขภาพคนืๅอกรณีจใบปຆวย/โ
  

จຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไกรมปศุสัตว์มารักษา โไใ ๆแ.ใๆ 

จຌง฿หຌอาสาปศุสัตว์มารักษา แใๆ ใไ.ใไ 

รักษาดຌวยตนองหรือคน฿นครอบครัว แแ็ โ้.55 

จຌง฿หຌบุคคลอืไนมารักษา แ5 ใ.็้ 

1็. การ฿ชຌสมุนเพร฿นการดูล รักษา สุขภาพคนืๅอ   

เมคย฿ชຌ 325 82.07 

คย฿ชຌ ็แ 17.93 

แ่. การ฿ชຌอีอใม หรือนๅ าหมักชีวภาพดูลสุขภาพคนืๅอ   

เมคย฿ชຌ 325 82.07 

คย฿ชຌ ็แ 17.93 

หมายหตุ : 1/ สัมภาษณ์จากกษตรกรทีไจ าหนายคนืๅอ฿นรอบปทีไผานมา จ านวน โใใ คน 

2/ ตอบเดຌมากกวา 1 ขຌอ 
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ตารางทีไ 3 สดงจ านวนละรຌอยละของกษตรกร จ านกตามขຌอมูลการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร ิตอี 
n=3้6 

รายการ จ านวน รຌอยละ 

แ้. การจดบันทึกขຌอมูลการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร   

เมคยจดบันทึก โโ5 5ๆ.่โ 

มีการจดบันทึกบຌาง ตเมครบถຌวน แใ้ ใ5.แเ 

จดบันทึกปຓนประจ า ใโ ่.เ่ 

โเ. ปัญหาการลีๅยงคนืๅอ/แ
   

ราคาวัตถุดิบ/อาหารพง แ็เ ไโ.้ใ 

ขาดคลนพืๅนทีไปลูกพืชอาหารสัตว์ แใ่ ใไ.่ไ 

ราคาพอมพันธุ์คนืๅอพง แใๆ ใใ.่ไ 

หาคนืๅอพันธุ์ดีเดຌยาก แโ้ ใโ.5็ 

การกิดรคระบาด ใ้ ้.่5 

เมมีหลงจ าหนายคนืๅอ ใแ ็.่ใ 

เมเดຌรับบริการทีไดีจากจຌาหนຌาทีไของรัฐ โเ 5.เ5 

อืไนโ ิระบุ คือ ขาดคลนหลงนๅ า ละผสมติดยากี  โเ 5.เ5 

หมายหตุ : 1/ ตอบเดຌมากกวา 1 ขຌอ 

ตอนทีไ 3 ขຌอมูลความคิดหในกีไยวกับนวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร
พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน  

ผลการศึกษาตามตารางทีไ ไ พบวา กษตรกรมีขຌอมูลความคิดหในกีไยวกับนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการลีๅยงคนืๅอ พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ดังนีๅ 

1. การรับรูຌของกษตรกรกีไยวกับการรวมตัวปຓนประชาคมศรษฐกิจอาซียน พบวา กษตรกรมาก
ทีไสุดเมทราบวามีการรวมตัวปຓนประชาคมศรษฐกิจอาซียน คิดปຓนรຌอยละ ไแ.้โ รองลงมารับทราบต
เมขຌา฿จรายละอียด คิดปຓนรຌอยละ โ่.็้ รับทราบละขຌา฿จรายละอียดปຓนอยางดี คิดปຓนรຌอยละ 
โแ.ไ่ ละรับทราบละขຌา฿จรายละอียดบຌาง คิดปຓนรຌอยละ ็.่ใ ตามล าดับ  

โ. ผลกระทบ฿นการลีๅยงคนืๅอจากการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน฿นป โ55่ พบวา 
กษตรกรมากทีไสุดเมทราบวามีผลกระทบ คิดปຓนรຌอยละ ไแ.้โ รองลงมาหในวาเมมีผลกระทบ คิดปຓน
รຌอยละ โ่.็้ มีผลกระทบ฿นภาพลบ คิดปຓนรຌอยละ โแ.ไ่  ละมีผลกระทบ฿นภาพบวก คิดปຓนรຌอยละ 
็.่ใ ตามล าดับ  

3. การปรับตัวของกษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 
฿นป โ55่ พบวา กษตรกรมากทีไสุดหในวาตຌองมีการปรับตัว คิดปຓนรຌอยละ 55.81 รองลงมาหในวา
เมตຌองปรับตัว คิดปຓนรຌอยละ โใ.้้ ละเมทราบวาตຌองปรับตัวอยางเร คิดปຓนรຌอยละ โเ.โเ 
ตามล าดับ ดยกษตรกรหในวาตຌองปรับตัวดຌานการปງองกันรคละดูลสุขภาพคนืๅอมากทีไสุด คิดปຓน
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รຌอยละ ใ้.้เ รองลงมาหในวาตຌองปรับตัวดຌานพันธุ์คนืๅอ ดຌานการจัดการลีๅยงดูคนืๅอ ดຌานอาหารคนืๅอ 
ละดຌานอืไนโ ชน ดຌานการตลาดคนืๅอ คิดปຓนรຌอยละ ใเ.5ๆุ โ่.โุ่ โ็.เโ ละ แ.โๆ ตามล าดับ  

ไ. ความตຌองการชวยหลือการลีๅยงคนืๅอจากภาครัฐของกษตรกร พบวา กษตรกรมากทีไสุด
ตຌองการ฿หຌภาครัฐชวยหลือ คิดปຓนรຌอยละ ้ไ.ไไ ละเมตຌองการ฿หຌภาครัฐชวยหลือ คิดปຓนรຌอยละ 
5.5ๆ ดยกษตรกรตຌองการ฿หຌชวยหลือดຌานการปรับปรุงพันธุ์คนืๅอ คิดปຓนรຌอยละ 5ใ.โ่ รองลงมา
ตຌองการ฿หຌชวยหลือดຌานการปງองกันรคระบาด ดຌานงินทุน/สินชืไอดอกบีๅยตไ า ดຌานพืชอาหารสัตว์/
อาหารขຌน ดຌานความรูຌ/ทคนลยีการลีๅยง ดຌานการดูลสุขภาพ/การรักษาพยาบาลคนืๅอ ดຌานการ-

ตรวจรคประจ าป ดຌานการจัดท าฟาร์มมาตรฐาน/ฟาร์มปลอดรค ละดຌานอืไนโ  คิดปຓนรຌอยละ 
5โ.เโุ 5แ.5โุ 50.76ุ ไใ.ไใุ ใ่.แใุ ใใ.5ุ้ โ็.เโ ละ โ.5ใ ตามล าดับ  

5. ความตຌองการ฿หຌสนับสนุนวงการลีๅยงคนืๅอจากภาครัฐของกษตรกร พบวา กษตรกร
มากทีไสุดตຌองการ฿หຌภาครัฐสนับสนุน คิดปຓนรຌอยละ ้่.โใ ละเมตຌองการ฿หຌภาครัฐสนับสนุน คิดปຓน
รຌอยละ แ.็็ ดยกษตรกรตຌองการ฿หຌสนับสนุนดຌานการประกันราคาคนืๅอมากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ 
ๆใ.่้ รองลงมาดຌานการปງองกันก าจัดรคปากละทຌาปืດอย การผลิตละจ าหนายคนืๅอพันธุ์ดี การ
จัดตัๅงละพัฒนากลุม/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนผูຌลีๅยงคนืๅอ การจัดตัๅง ครือขายผูຌลีๅยงคนืๅอ/
ผูຌประกอบการ การจัดท าขตปลอดรคปากละทຌาปืດอย การสงออกคนืๅอเปจ าหนายตางประทศ 
การศึกษาวิจัยพัฒนาการลีๅยงคนืๅอ การคลืไอนยຌายสัตว์ การจัดงานประกวดคนืๅอหงชาติประจ าป 
ละอืไน โ ชน การขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร จຌาหนຌาทีไสงสริมประจ าต าบล คิดปຓนรຌอยละ 5็.เ็ุ 5ใ.็ุ้ 
ไใ.ๆุ้ ใ็.ุ่่ ใ็.ใ็ุ ใใ.่ไุ ใโ.5ุ่ โ่.็ุ้ โ็.เโ ละ แ.็็ ตามล าดับ สอดคลຌองกับการศึกษาของ
สุวิช บุญปรง ละคณะิโ55่ี ศึกษานวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอของกษตรกรตาม
นวชายดนประทศลาวละประทศกัมพูชาของภาคตะวันออกฉียงหนือ พืไอรองรับการกຌาวสู
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC) ทีไพบวา กษตรกรสวน฿หญทราบตเมขຌา฿จรายละอียด ละเม
ทราบผลกระทบตอการลีๅยงคนืๅอ ละหในวาตຌองมีการปรับตัว฿นการลีๅยงคนืๅอมืไอรวมตัวปຓน
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ฿นดຌานการจัดการลีๅยงดู  ดຌานพันธุ์คนืๅอ ดຌานการปງองกันรคละดูล
สุขภาพค ละดຌานอาหารละการ฿หຌอาหาร กษตรกรสวน฿หญ  ตຌองการ฿หຌภาครัฐชวยหลือการ
ลีๅยงคนืๅอ ฿นดຌานการประกันราคา การจัดตัๅงกลุม/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน การปງองกันก าจัดรค
ปากละทຌาปืດอย การจัดตัๅงครือขาย/ผูຌประกอบการ ละการผลิตละจ าหนายคนืๅอพันธุ์ดี 
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ตารางทีไ 4 สดงจ านวนละรຌอยละของกษตรกร จ านกตามขຌอมูลความคิดหในกีไยวกับนวทาง    
การพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอ พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน  

n=3้6 

รายการ จ านวน  รຌอยละ 

1. การรับรูຌของกษตรกรกีไยวกับการรวมตัวปຓนประชาคมศรษฐกิจอาซียน   

เมทราบ 166 41.92 

ทราบตเมขຌา฿จรายละอียด 114 28.79 

ทราบละขຌา฿จรายละอียดบຌาง 31 7.83 

โ. ผลกระทบ฿นการลีๅยงคนืๅอจากการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน ฿นป โ55่ 

  

เมทราบ 166 41.92 

เมมีผลกระทบ 114 28.79 

มีผลกระทบ฿นภาพลบ 85 21.48 

มีผลกระทบ฿นภาพบวก 31 7.83 

ใ. การปรับตัวของกษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ พืไอรองรับการกຌาวสู
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ฿นป โ55่ 

  

ตຌองมีการปรับตัว โโแ 55.่แ 

เมตຌองปรับตัว ้5 โใ.้้ 

เมทราบ ่เ โเ.โเ 

กรณีทีไกษตรกรตຌองมีการปรับตัว ตຌองปรับตัวดຌาน฿ด/แ/2
 

ดຌานการปງองกันรคละดูลสุขภาพคนืๅอ แ5่ ใ้.้เ 

ดຌานพันธุ์คนืๅอ แโแ ใเ.5ๆ 

ดຌานการจัดการลีๅยงดูคนืๅอ แแโ โ่.โ่ 

ดຌานอาหารคนืๅอ แเ็ โ็.เโ 

ดຌานอืไน โ ิระบุ คือ ดຌานการตลาดคนืๅอี 5 แ.โๆ 

ไ. ความตຌองการความชวยหลอืการลีๅยงคนืๅอจากภาครัฐของกษตรกร  

เมตຌองการ โโ 5.5ๆ 

ตຌองการ ใ็ไ ้ไ.ไไ 

หมายหตุ : 1/ ตอบเดຌมากกวา แ ขຌอ 

2/ สัมภาษณ์จากกษตรกรทีไสดงความคิดหในวาตຌองมีการปรับตัว จ านวน โโแ คน 
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ตารางทีไ 4 สดงจ านวนละรຌอยละของกษตรกร จ านกตามขຌอมูลความคิดหในกีไยวกับนวทาง    
การพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอ พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิตอี  

n=3้6 

รายการ จ านวน  รຌอยละ 

กรณีทีไกษตรกรตຌองการความชวยหลือ ตຌองการ฿หຌชวยหลือดຌาน฿ด/แ/2
  

ดຌานการปรับปรุงพันธุ์คนืๅอ โแแ 5ใ.โ่ 

ดຌานปງองกันรคระบาด  โเๆ 5โ.เโ 

ดຌานงินทุน/สินชืไอดอกบีๅยตไ า โเไ 5แ.5โ 

ดຌานพืชอาหารสัตว์/อาหารขຌน โเแ 5เ.็ๆ 

ดຌานความรูຌ/ทคนลยีการลีๅยงคนืๅอ แ็โ ไใ.ไใ 

ดຌานการดูลสุขภาพ/การรักษาพยาบาลคนืๅอ  แ5แ ใ่.แใ 

ดຌานการตรวจรคประจ าป แใใ ใใ.5้ 

ดຌานการจัดท าฟาร์มมาตรฐาน/ฟาร์มปลอดรค แเ็ โ็.เโ 

ดຌานอืไนโ ิระบุ คือ ดຌานการตลาดคนืๅอี แเ โ.5ใ 

5. ความตຌองการ฿หຌสนับสนุนวงการลีๅยงคนืๅอจากภาครัฐ
ของกษตรกร 

  

ตຌองการ ใ่้ ้่.โใ 

เมตຌองการ ็ แ.็็ 

กรณีทีไกษตรกรตຌองการ฿หຌสนับสนุน ตຌองการ฿หຌสนับสนุนดຌาน฿ด/แ/3
  

 

ดຌานการประกันราคาคนืๅอ โ5ใ ๆใ.่้ 

ดຌานการปງองกันก าจัดรคปากละทຌาปืດอย โโๆ 5็.เ็ 

ดຌานการผลิตละจ าหนายคนืๅอพันธุ์ดี  โแใ 5ใ.็้ 

ดຌานการจัดตัๅงละพัฒนากลุม/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน แ็ใ ไใ.ๆ้ 

ดຌานการจัดตัๅงครือขายผูຌลีๅยงคนืๅอ/ผูຌประกอบการ แ5เ ใ็.่่ 

ดຌานการจัดท าขตปลอดรคปากละทຌาปืດอย แไ่ ใ็.ใ็ 

ดຌานการสงออกคนืๅอเปจ าหนายตางประทศ แใไ ใใ.่ไ 

ดຌานการศึกษาวิจัยพัฒนาการลีๅยงคนืๅอ แโ้ ใโ.5่ 

ดຌานการคลืไอนยຌายสัตว์  แแไ โ่.็้ 

ดຌานการจัดงานประกวดคนืๅอหงชาติประจ าป แเ็ โ็.เโ 

ดຌานอืไนโ ิระบุ คือ การขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร ละ
จຌาหนຌาทีไสงสริมระดับต าบลี 

็ แ.็็ 

หมายหตุ : 1/ ตอบเดຌมากกวา แ ขຌอ 

2/ สัมภาษณ์จากกษตรกรทีไสดงความคิดหในวาตຌองการความชวยหลือ จ านวน ใ็ไ คน 

3/ สัมภาษณ์จากกษตรกรทีไสดงความคิดหในวาตຌองการ฿หຌสนับสนุน จ านวน ใ่้ คน 



บททีไ 5 

สรุปผลการศึกษาละขຌอสนอนะ 

แ. สรุปผลการศึกษา 
แ.แ ขຌอมูลพืๅนฐานทัไวไปของกษตรกร 

ผลการศึกษาขຌอมูลพืๅนฐานทัไวเปของกษตรกร พบวา กษตรกรมากทีไสุดปຓนพศชาย 
คิดปຓนรຌอยละ 82.เ็ มีอายุระหวาง ไแ-5เ ปี คิดปຓนรຌอยละ ใ่.ๆไ ดยมีอายุฉลีไย ไ่.93 ปี จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดปຓนรຌอยละ 5ๆ.เๆ มีจ านวนสมาชิก฿นครอบครัวฉลีไย ไ คน อาชีพ
หลักประกอบอาชีพดຌานการกษตร คิดปຓนรຌอยละ ่โ.ใโ มีพืๅนทีไท าการกษตรฉลีไย แ็.่เ เร มีการ
ลีๅยงคนืๅอระหวาง แ-แเ ตัว คิดปຓนรຌอยละ 5ใ.็้ จ านวนคนืๅอทีไลีๅยงฉลีไย โใ ตัว  

1.2 ขຌอมูลดຌานการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร 

ผลการศึกษาขຌอมูลดຌานการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร พบวา กษตรกรมากทีไสุดมี
ระยะวลา฿นการลีๅยงคนืๅอฉลีไย 1ไ.18 ปี ลีๅยงพอมพันธุ์พืไอจ าหนายลูกคพันธุ์นืๅอ คิดปຓนรຌอยละ 
ไ่.้้ ลีๅยงคมพันธุ์ละคสาวทຌอง คิดปຓนรຌอยละ ็่.เใ นิยมลีๅยงคนืๅอพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน การ
ผสมพันธุ์฿ชຌวิธีการผสมทียม ดยลีๅยงคนืๅอบบขังคอก สริมหญຌาหรือฟาง฿หຌกิน คิดปຓนรຌอยละ 5โ.โ็ 
กษตรกรสวน฿หญเมปลูกพืชอาหารสัตว์ละเมคยตรวจรควัณรคละรคทຌงติดตอ ตมีการสริม
อาหารละรธาตุ รวมทัๅงฉีดวัคซีนป้องกันรคระบาดละถายพยาธิปຓนประจ าปีละ โ ครัๅง มีการ
จ าหนายคนืๅอ฿นรอบปีทีไผานมาฉลีไย ็ ตัว ละมีรายเดຌจากการจ าหนายคนืๅอฉลีไย แ5ใุใเ้.็็ 
บาท ดยจ าหนาย฿หຌกับพอคຌาทีไมารับซืๅอทีไฟาร์ม คิดปຓนรຌอยละ ้โ.แ็ มีการ฿ชຌประยชน์จากมูลค ดย
น าเป฿สพืๅนทีไท าการกษตร คิดปຓนรຌอยละ 5่.่ไ ละปัญหาทีไกษตรกรพบมากทีไสุด เดຌก ปัญหา
ราคาวัตถุดิบ/อาหารพง ขาดคลนพืๅนทีไปลูกพืชอาหารสัตว์ ละปัญหาราคาพอมพันธุ์คนืๅอพง 
ตามล าดับ 

1.3 ขຌอมูลความคิดหในกีไยวกับนวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอของกษตรกร
พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน  

ผลการศึกษาขຌอมูลความคิดหในกีไยวกับนวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอของ
กษตรกรพืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน พบวา กษตรกรเมทราบรายละอียดละ 
เมทราบวามีผลกระทบ฿นการลีๅยงคนืๅอหรือเม คิดปຓนรຌอยละ ไแ.้โ จากการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน ปี โ55่ ตหในวาตຌองมีการปรับตัวมากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ 55.่แ ฿นดຌานการป้องกันรคละ
ดูลสุขภาพคนืๅอ ดຌานพันธุ์คนืๅอ ละดຌานการจัดการลีๅยงดูคนืๅอ ตามล าดับ รวมทัๅงตຌองการ฿หຌ
ภาครัฐชวยหลือการลีๅยงคนืๅอมากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ ้ไ.ไไ ฿นดຌานการปรับปรุงพันธุ์คนืๅอ ดຌาน
การป้องกันรคระบาด ละดຌานงินทุน/สินชืไอดอกบีๅยตไ า ตามล าดับ ละตຌองการ฿หຌภาครัฐสนับสนุน
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วงการลีๅยงคนืๅอมากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ ้่.โใ ฿นดຌานการประกันราคาคนืๅอ ดຌานการป้องกันก าจัด
รคปากละทຌาปืດอย ละดຌานการผลิตละจ าหนายคนืๅอพันธุ์ดี ตามล าดับ 

2. ขຌอสนอนะ 

จากขຌอมูลสรุปผลการศึกษานวทางการพัฒนาศักยภาพการลีๅยงคนืๅอของกษตรกรตาม
นวชายดน ฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต ็ พืไอรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียนขຌางตຌน มี
ขຌอสนอนะ ดังนีๅ 

โ.แ ขຌอสนอนะส าหรับกษตรกร 

โ.แ.แ ควรพัฒนาการผลิตคนืๅอขຌาสูระบบมาตรฐาน เดຌรับการรับรองสถานภาพฟาร์ม
ปลอดรคละมาตรฐานฟาร์ม พืไอสนับสนุนละสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกผูຌบริภค 

โ.แ.โ ควรพัฒนาการผลิตคนืๅอทีไมีตຌนทุนตไ า นຌนการ฿ชຌอาหารหยาบทีไมีคุณภาพปຓน
หลัก ละ฿ชຌวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือผลพลอยเดຌทางการกษตร฿นพืๅนทีไ ชน หญຌานปียร์ปากชอง แ 
ปลือกละตຌนขຌาวพดฝักออน ทางปาล์ม ท า฿หຌสามารถขงขันเดຌทัๅง฿นประทศละตางประทศ 

โ.แ.ใ การรวมตัวปຓนประชาคมศรษฐกิจอาซียน฿นปี 2558 ยอมจะสงผลกระทบตอ
กษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอ฿นพืๅนทีไ เมวาจะปຓนทางบวกหรือทางลบ กษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอจึงจ าปຓนตຌองมี
การปรับตัวทุกดຌาน เมวาจะปຓนดຌานป้องกันรคระบาดละการดูลสุขภาพสัตว์฿หຌสมบูรณ์ขใงรง 
ดຌานการจัดการลีๅยงดูคนืๅอทีไ หมาะสมกับชวงอายุ ดຌานการพัฒนาพันธุ์คนืๅอทีไมีอัตรากา ร
จริญติบตดี ขใงรงทนทาน ละมีคุณภาพนืๅอปຓนทีไตຌองการของตลาด รวมทัๅงพัฒนาดຌานการจัดการ
อาหารคนืๅอทีไมีตຌนทุนตไ าละมีประสิทธิภาพสูง ซึไงจะท า฿หຌกษตรกรผูຌลีๅยงคนืๅอสามารถผลิตคนืๅอ
เดຌพียงพอกับการบริภคละขงขันกับตางประทศเดຌ 

โ.โ ขຌอสนอนะส าหรับจຌาหนຌาทีไ 
โ.โ.แ สรຌางความขຌา฿จถึงผลกระทบละนวทาง฿นการพัฒนาการลีๅยงคนืๅอ  พืไอ

ตรียมความพรຌอมละพัฒนาศักยภาพของกษตรกรรองรับการกຌาวสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน 

โ.โ.โ สงสริม฿หຌความรูຌดຌานการปรับปรุงละพัฒนาสายพันธุ์คนืๅอทีไถูกตຌองละตรงกับ
ความตຌองการของตลาด ดຌานการพัฒนาการผลิตคนืๅอขຌาสูระบบมาตรฐาน ดຌานการลดตຌนทุนการ
ผลิต ดຌานกฎ ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌางความยัไงยืน฿นอาชีพการลีๅยงคนืๅอของ
กษตรกร 

โ.โ.ใ สงสริม฿หຌกษตรกรรวมตัวปຓนกลุม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ พืไอ฿หຌสามารถวาง
ผนการผลิตละการตลาดเดຌอยางครบวงจรทัๅงระบบ ละสนับสนุน฿หຌกิดการชืไอมยงครือขายการ
ผลิตละการตลาดคนืๅอ ตัๅงตตຌนนๅ า กลางนๅ า ละปลายนๅ า สรຌางอ านาจ฿นการตอรอง 

2.3 ขຌอสนอนะส าหรับนยบาย 

2.3.1 ภาครัฐควรมีการศึกษาวิจัยความตຌองการละหลักกณฑ์ของตลาดทีไกีไยวขຌอง฿หຌ
ชัดจนทัๅงระบบ พืไอปຓนนวทาง฿นการสงสริมละพัฒนาคนืๅอทีไหมาะสม฿นตละดຌาน 
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โ.ใ.โ ภาครัฐควรสนับสนุน฿หຌมีการประกันราคาคนืๅอ พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿หຌก
กษตรกรทัๅงระบบหรืออาจด านินการ฿นรูปบบ Contract  farming  

โ.ใ.ใ ภาครัฐควร฿หຌการสนับสนุนการจัดตัๅงกลุม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ละครือขาย   
ผูຌลีๅยงคนืๅอ พืไอรวมมือละชวยหลือกัน฿นการลีๅยงคนืๅอ รวมกันซืๅอละรวมกันจ าหนาย สรຌาง
อ านาจการตอรองกับพอคຌา รวมทัๅงสามารถขอรับบริการจากภาครัฐ฿นดຌานตางโ ชน การผสมทียม 
การฉีดวัคซีนป้องกันรคระบาด รวมทัๅงทคนลยีการลีๅยงคนืๅอ ท าเดຌสะดวกรวดรใวยิไงขึๅน 

2.4 ขຌอสนอนะส าหรับงานวิจัย฿นอนาคต 

2.4.1 ภาครัฐควรมีการศึกษาวิจัยชองทางละอกาสของคนืๅอ-นืๅอค฿นประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน พืไอปຓนขຌอมูลน าเปสงสริมการลีๅยงคนืๅอทีไหมาะสมกับความตຌองการของตลาด 

2.4.2 ควรมีการศึกษาวิจัยละพัฒนาการผลิตคนืๅอตຌนทุนตไ า ส าหรับการลีๅยงคตຌนนๅ า 
กลางนๅ า ละปลายนๅ า ฿นทุกภูมิภาคทีไมีการลีๅยงคนืๅอ พืไอปຓนขຌอมูลส าหรับน าเปสงสริมการลีๅยง   
คนืๅอส าหรับจຌาหนຌาทีไละกษตรกร 

โ.ไ.ใ ควรมีการศึกษาวิจัยละพัฒนาการบริหารจัดการรงฆามาตรฐาน ละการปรรูป
ผลิตภัณฑ์คนืๅอ ส าหรับกลุม/วิสาหกิจ/สหกรณ์ พืไอปຓนขຌอมูลการบริหารจัดการบบครบวงจรละคุຌม
ทุนส าหรับน าเปสงสริมของจຌาหนຌาทีไละครือขายกษตรกร 
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