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บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและสภาพ 
การจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม กลุ่มตั วอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 345 ราย         
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด 
(Minimum) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 จากผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 41–50 ปี ร้อยละ 
70.15 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 92.75 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ 16-20 ปี 
ร้อยละ 57.68 มีแรงงานในฟาร์ม 1-2 คน ร้อยละ 86.67 มีรายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อเฉลี่ยต่อเดือน 
25,000-50,000 บาท ร้อยละ 95.07 พันธ์ุโคเนื้อที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุลูกผสมพื้นเมืองกับสายพันธ์ุ
ต่างประเทศ 295 คน ร้อยละ 85.51 พืชอาหารสัตว์ที่ปลูกส่วนใหญ่คือหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ร้อยละ 
36.23  ไม่ใช้อาหารผสมเสร็จ TMR ส าหรับเลี้ยงโคเนื้อ 289 คน ร้อยละ 83.77 ส่วนใหญ่น้ าเช้ือหรือ    
พ่อพันธ์ุที่ใช้ในการผสมกับแม่พันธ์ุคือ พันธ์ุชาร์โรเลส์ 218 คน ร้อยละ 58.44 และมีการสืบทอดกิจการ   
ฟาร์มโคเนื้อให้ลูกหลานต่อไป 210 คน ร้อยละ 60.87  

 ส่วนสภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่มีด้านองค์ประกอบฟาร์ม น้ า 
สวัสดิภาพสัตว์ ระดับมากที่สุด ส่วนอาหารโคเนื้อ การจัดการฟาร์ม อยู่ในระดับปานกลาง การสุขาภิบาล
และการป้องกันโรค รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับน้อย แนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกร คือ
หน่วยงานของรัฐและที่เกี่ยวข้อง ควรจัดโครงการฝึกอบรมและจัดท าเอกสารเผยแพร่เป็นคู่มือส าหรับ
เกษตรกร โดยเฉพาะในด้านที่เกษตรกรยังขาดความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไป    
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The evaluation of beef cattle farming management among cattle raisers in Nakhonpathom province 

 Pusanisa  Kanchanakomon 1/   Nisarchol  srion 2/ 
 

Abstract 

 The purpose of this study was to examine general information of cattle raisers and 
the management of their beef cattle farming in Nakhonpathom Province. The subjects 
participating in this study were 345 cattle raisers. The interviewed form was used to collect 
the data. Also, the descriptive statistical tests, including frequency, maximum /minimum 
value, percentage, means, and standard deviation were administered.   

 The results of this study revealed that the majority of cattle raisers were male, aged 
between 41-50 (70.15%), finished primary school (92.75%). Most of them had experience in 
raising beef cattle about 16-20 years (57.68%) with 1-2 assisting laborers (86.67%), and they 
earned 25,000-50,000 baht per month from selling beef cattle ( 95.07%). There were 295 
cattle raisers who have raised mixed breeding cattle that were bred between local and 
foreign breeds (85.51%).The hybrid Napier grass Pakchong 1 was mostly used to feed these 
cattle (36.23%).  Among these cattle raisers, 289 of them (83.77%) did not use total mixed 
rations (TMR). There were 218 cattle raisers (58.44%) who used sperms or breeding bulls to 
mate with Charolais cows, and there were 210 cattle raisers (60.87%) who passed on their 
cattle farming business to their off springs. 

 Regarding the management of beef cattle farming, it was shown that the aspects 
relating to farms, water, and animal welfare were rated at the highest level. Also, with 
reference to food used to feed these cattle and farming management, they were rated 
at a moderate level. The aspects relating to animal hygiene and disease prevention      
as well as farming environment were rated at a low level. It was suggested that, in order 
to increase these cattle raisers’ potentialities, the involved governmental sectors should 
provide them with trainings and cattle raising manuals, especially for those who needed 
both theoretical and practical knowledge of appropriate beef cattle farming. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
        การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพทางการเกษตรที่ส าคัญอาชีพหนึ่งมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 7 หมื่นล้านบาท 

และเกี่ยวข้องกับเกษตรกรไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านครอบครัว (กรมปศุสัตว์, 2555) ในอดีตที่ผ่านมาการเลี้ยง
โคเนื้อของเกษตรกรไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แรงงานท าการเกษตรเป็นหลัก เมื่อใช้งานหมดอายุจึงปลด
จ าหน่ายเป็นโคเนื้อ ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อได้เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพื่อจ าหน่ายเป็นโคเนื้อ    
เพื่อการผลิตเนื้อโค ทั้งนี้เพราะความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มมากข้ึน ทั้งจากความต้องการของ
ประชากรในประเทศเองและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตลอดจนความต้องการของตลาดต่างประเทศ 
ลักษณะการเลี้ยงจะเปน็การเลี้ยงครั้งละหลายๆตัว และมีรูปแบบเป็นฟาร์มมากข้ึน ในขณะเดียวกันรัฐบาล
ได้มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและเป็นโครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร 
โดยหวังว่าจะให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่ท ารายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 

 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต (ด้านปศุสัตว์)        
ปี 2558 โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ขับเคลื่อนกลไกการท างานในจังหวัดพื้นที่เป้าหมายของการส่งเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อเชิงพื้นที่ (Area base) และแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย 4 ประการหลักคือ ลดต้นทุน          
เพิ่มประสทิธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายตลาด แต่เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์โคต้นน้ าของโคเนื้อที่จะ
ใช้เป็นโคพันธ์ุและน ามาขุนเพื่อส่งตลาดมีจ านวนลดลงและขาดแคลนเพราะมีการแย่งซื้อโคภายในประเทศ    
โดยพ่อค้าชาวต่างชาติ ทั้งจากจีน เวียดนาม และมาเลเซีย ส่งผลให้โคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคมีราคาแพงข้ึน 
ขณะเดียวกันแนวโน้มการบริโภคเนื้อโคของคนไทยก็เพิม่มากข้ึน อีกทั้ง ขาดการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง 
การผลิตและการตลาดโคเนื้อ ตั้งแต่โคต้นน้ าคือกลุ่มผู้เลี้ยงแม่โคผลิตลูกเช่ือมต่อกับโคกลางน้ าคือ        
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคขุน และปลายน้ าคือสหกรณ์โคเนื้อที่มีโรงงานแปรรูปโคจนออกมาเป็นเนื้อโค
พร้อมบริโภคได้ ซึ่งกลุ่มกลางน้ าและปลายน้ านี้ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างตลาดเนื้อโคคุณภาพ 
โดยเฉพาะตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ที่สามารถช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม พัฒนาการตลาดของ    
โคเนื้อและเนื้อโค ได้การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ควรมีการร่วมกัน
วางระบบบริหารจัดการด้านการผลติโคเนื้อใหส้อดคล้องกับตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ การวางแผนการเลี้ยง
โคขุนคุณภาพ การจัดท าข้อตกลงซื้อขาย รวมถึงระบบการบันทึกข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงแหล่งผลิตได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมพัฒนาศักยภาพและช่วยสร้างความ
เข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจด้วย (ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์, 2558) 

 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จึงต้องสร้างความพร้อม
และความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC โดยไทยมีศักยภาพในการผลิตเนื้อโคคุณภาพดีและเป็นที่
ต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน นักท่องเที่ยวและผู้มีรายได้สูง ตลาดอาเซียนมีความต้องการโคเนื้อและ
ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูง และไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูง แม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านจะยังคงมีความ
ต้องการโคเนื้อจากไทย แต่ผลผลิตโคเนื้อกลับลดลง จากการที่เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เลี้ยงโคไปปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดที่ได้ผลตอบแทนที่ดีและเร็วกว่า ราคาโคเนื้อจึงปรับตัวสูงข้ึน ส่งผลให้การส่งออกชะลอ
ตัวลง เกษตรกรหรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อจะต้องมีการวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อรองรับตลาด
อาเซียน เช่น สร้างฐานการผลิตร่วมกันและน าร่องการผลิตเนื้อโค ภายใต้สัญลักษณ์การค้า “เนื้อโค AEC”  
 



 

 

และควรมีมาตรฐานเดียวกันในกลุ่ม AEC รวมถึงการก าหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้การส่งออกง่ายข้ึนและ                                                                                     
สามารถเอื้ออ านวยด้านการขนส่งสินค้า (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

 จากรายงานข้อมูลสถิติจ านวนโคเนื้อของจังหวัดนครปฐมใน ปี 2556-2558 แสดงให้เห็นว่า       
การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดนครปฐมมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น คือ ในปี 2556 มีจ านวนโคเนื้อ 38,764 ตัว 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจ านวน 2,509 คน ในปี 2557 มีจ านวนโคเนื้อ 41,582 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
จ านวน 2,597 คน ในปี 2558 มีจ านวนโคเนื้อ 46,150 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจ านวน 2,498 คน 
(ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม, 2558) ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวนโคเนื้อมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แต่จ านวน
เกษตรกรยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการฟาร์มในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้พื้นที่ของเกษตรกรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Intensive Farm)  

       การศึกษาการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ถือได้ว่า
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ ผลการศึกษาจะท าให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ให้เป็นระบบ     
มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ยกระดับสินค้าด้านการปศุสัตว์ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสทิธิภาพ และเจ้าของฟาร์มโคเนื้อได้ทราบผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของตน เพื่อใช้ในบริหารการจัดการฟาร์มของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดนครปฐม 
 2.2 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม 

3. ขอบเขตการศึกษา 
 3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการประเมินสภาพการจดัการโคเนือ้

ของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม โดยมีองค์ประกอบ  
  3.1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดนครปฐม  
  3.1.2. ประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม มีองค์ประกอบ      

7 ด้าน ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบฟาร์ม 2) อาหารโคเนื้อ 3) น้ า 4) การจัดการฟาร์ม 5) การสุขาภิบาลและ  
การป้องกันโรค 6) สวัสดิภาพสัตว์ 7) ด้านสิ่งแวดล้อม  

   3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  
  การศึกษามุ่งศึกษาเฉพาะฟาร์มโคเนื้อที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
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4. กรอบแนวคิดการศึกษา   
 
 

 
 
 
 

ศึกษาการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคเน้ือ
ของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม 

1.ข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ 

-เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
-ประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ 
-จ านวนแรงงานในฟารม์ 

2.ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปในการจัดการฟาร์ม 
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ          

-จ านวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด 
-จ านวนโคเนื้อทั้งหมด 
-พันธ์ุโคเนื้อที่เลี้ยง 
-พืชที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
-พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ 
-พืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ 
-การส ารองพืชอาหารสัตว์ 
-การท าไบโอแกส๊ 
-ใช้อาหารผสมเสร็จ TMR ส าหรับ

เลี้ยงโคเนื้อ 
-ปรับปรุงพันธ์ุโดยการใช้ผสมเทียม

เป็นหลัก 
-ใช้น้ าเช้ือหรือพ่อพันธ์ุสายใดในการ

ผสมกับแม่พันธ์ุ 
-โคเนื้อมีเลขรหัสประจ าตัวสัตว์ 
-มีบันทึกประจ าตัวสัตว์ 
-มีการสืบทอดกิจการฟาร์มโคเนื้อให้

ลูกหลานต่อไป 

ตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรตาม 
 

สภาพการจัดการฟาร์ม   
โคเ น้ือของเกษตรกร
จังหวัดนครปฐม 7 ด้าน 
 

1. องค์ประกอบฟาร์ม 
2. อาหารโคเนือ้ 
3. น้ า 
4. การจัดการฟารม์ 
5. การสุขาภิบาล 
และการป้องกันโรค 
6. สวัสดิภาพสัตว์ 
7. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 

แบบสัมภาษณ์ 

การประเมิน 
การวิเคราะห์ 
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5. นิยามศัพท์  
 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนือ้ในจังหวัดนครปฐม  

  การประเมินสภาพ หมายถึง การประเมิน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบฟาร์ม 2) อาหารโคเนื้อ  
3) น้ า 4) การจัดการฟาร์ม 5) การสุขาภิบาลและการป้องกันโรค 6) สวัสดิภาพสัตว์ 7) ด้านสิ่งแวดล้อม 
  องค์ประกอบฟาร์ม หมายถึง สถานที่ตั้งฟาร์มโคเนื้อที่มีความเหมาะสม ผังและลักษณะฟาร์ม    
แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน และโรงเรือนที่มีความคงทนถาวรเหมาะสมกับการเลี้ยงโคเนื้อ   

 อาหารโคเน้ือ หมายถึง อาหารหยาบ อาหารข้น อาหารเสริมและแร่ธาตุ ที่มีวัตถุประสงค์ส าหรับ
ใช้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อการบริโภค 

 น้ า หมายถึง น้ าที่ใช้ในฟาร์มที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนและน้ าที่ใช้ส าหรับโคเนื้อได้กินอย่าง
เพียงพอ  

 การจัดการฟาร์ม หมายถึง การจัดการด้านต่างๆที่เกิดข้ึนจากปัจจัยสนับสนุนอื่นๆทุกอย่าง
ภายนอกตัวโคเนื้อที่สนับสนุนในการเลี้ยงโคเนื้อ 

 การสุขาภิบาลและการป้องกันโรค หมายถึง การดูแลรักษาความสะอาดโรงเรือนที่ผลิตโคเนื้อและ
การใช้วัคซีนป้องกันโรค ซึ่งท าให้โคเนื้อสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคข้ึนมาได้ตามชนิดของวัคซีน 

   สวัสดิภาพสัตว์ หมายถึง การเลี้ยงหรือการดูแลให้โคเนื้อมีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม                
มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่อาศัย อาหารและน้ าอย่างเพียงพอ 

 ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดการซากโคเนื้อ การปล่อยน้ าเสียสู่แหล่งน้ าสาธารณะ การจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ และการก าจัดมูลโคโดยวิธีที่เหมาะสม 
    

6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         6.1 ผลผลิต (output) 
   ไดบ้ทความวิชาการและองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกร
จังหวัดนครปฐม 
         6.2 ผลลัพธ์ (outcome)  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ทราบข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรและสภาพ       
การจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในส่งเสริมและวางแผนการ
พัฒนาฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรได้ตรงกับข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ 
         6.3 ผลกระทบ (impact)  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกร
จังหวัดนครปฐม ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออย่างถูกต้องเหมาะสม และเกษตรกร
สามารถพัฒนาฟาร์มของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีรายได้เพิ่มข้ึน 
และมีอาชีพที่ยั่งยืน  
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บทที่  4 
ผลการศึกษาและวิจารณผ์ล  

 การประเมินผลสภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม เก็บรวบรวมจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจ านวน 345 คน สามารถแบ่งข้อมูลในการวิเคราะห์เป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือจังหวัดนครปฐมแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

           ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ    
ผลการศึกษาของแต่ละส่วน ปรากฏผลดังน้ี 
  1. เพศ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 89.86 
และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 10.14 ผลการศึกษาพบว่า อายุเกษตรกรมีความสอดคล้องกับสิทธานนท์ ศรีวิทะ 
(2547) ได้ศึกษาสถานภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประดิษฐ์ 
ไชยหันขวาและสุวิช บุญโปร่ง(2552) ได้ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในจังหวัด
สระบุรี ซึ่งรายงานว่ามีเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
  2. อายุ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ 41–50 ปี ร้อยละ 70.15 รองลงมา 51–60 ปี ร้อยละ 
16.81 อายุ 31-40 ป ีและอายุมากกว่า 61 ปี ร้อยละ 5.51 และอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 5.51 มีความสอดคล้อง
กับรัตนา นึกเร็วและจิรสิน พันธ์ุโสดา (2555) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองและความพึงพอใจของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีอายุระหว่าง 41-50 ปี             
  3. ระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
92.75 รองลงมา คือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยม ร้อยละ 5.80 และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี          
ร้อยละ 1.45 สอดคล้องใกล้เคียงกับจีรณัทย์ บุญป้อ (2553) ได้ศึกษาสถานภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะ
สัญญาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 85.3  

 4. จ านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  
3-4 คน ร้อยละ 52.46 รองลงมาคือ จ านวนสมาชิกในครอบครัว 1–2 คน ร้อยละ 43.19 จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 5–6 คน ร้อยละ 3.77 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 7–8 คน และ 9 คนข้ึนไป ร้อยละ 0.29 
สอดคล้องกับกับประดิษฐ์ ไชยหันขวาและสุวิช บุญโปร่ง(2552) ได้ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโค
ของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี พบว่า ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน รองลงมา 1-3 คน 

 5. ประสบการณ์เลี้ยงโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ 
16–20 ปี ร้อยละ 57.68 รองลงมา มีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ 11–15 ปี ร้อยละ 19.42 ประสบการณ์      
การเลี้ยงโคเนื้อ 6–10 ปี ร้อยละ 16.81 ประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ 1–5 ปี ร้อยละ 3.19 และมีประสบการณ์
การเลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 20 ปีข้ึนไป ร้อยละ 2.90 ไม่สอดคล้องกับประดิษฐ์ ไชยหันขวาและสุวิช บุญโปร่ง
(2552) ได้ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี พบว่า ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การเลี้ยง 4-6 ปี  

 6. จ านวนแรงงานในฟาร์ม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานในฟาร์ม 1-2 คน 
ร้อยละ 90.43 รองลงมา คือจ านวนแรงงานในฟาร์ม 3-4 คน ร้อยละ 7.25 จ านวนแรงงานในฟาร์ม 5 คน
ข้ึนไป ร้อยละ 2.32 มีสอดคล้องกับประดิษฐ์ ไชยหันขวาและสุวิช บุญโปร่ง  (2552) ได้ศึกษาความ 
ต้องการส่งเสรมิการเลีย้งโคของเกษตรกรในจังหวัดสระบรุี พบว่า ส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานในฟาร์ม 1 คน 

 
 
 



 

 

ชฎารัตน ์บุญจันทร์ (2552) ได้ศึกษาระบบเกษตรและสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพันธ์ุ
พื้นเมือง  และลูกผสมพื้นเมอืง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า มีจ านวนแรงงานเฉลี่ย 2 คน สิทธานนท์ 
ศรีวิทะ (2547) ได้ศึกษาสถานภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่    
ส่วนใหญ่มีแรงงานในครัวเรือน 1-2 คน ร้อยละ 90.60 

 7. จ านวนโคเนื้อที่ขายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีจ านวนโคเนื้อที่ขาย
ได้เฉลี่ยต่อเดือน 6-10 ตัว ร้อยละ 77.10 รองลงมาคือ มีจ านวนโคเนื้อที่ขายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1-5 ตัว   
ร้อยละ 9.28 จ านวนโคเนื้อที่ขายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16-20 ตัว ร้อยละ 5.80 จ านวนโคเนื้อที่ขายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 11-15 ตัว ร้อยละ 5.51 และมีจ านวนโคเนื้อที่ขายได้เฉลี่ยต่อเดือน 21-25 ตัว ร้อยละ 2.32
 8. รายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อ     
ต่อเดือน 25,000–50,000 บาท ร้อยละ 95.07 รองลงมา คือมีรายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อต่อเดือน    
50,001–100,000 บาท ร้อยละ 2.61 รายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อต่อเดือน 100,001–150,000 บาท ร้อยละ 
1.45 รายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อต่อเดือน 150,001–200,000 บาท ร้อยละ 0.58 และมีรายได้จากการ
จ าหน่ายโคเนื้อต่อเดือน 200,001 ข้ึนไป ร้อยละ 0.29 มีความสอดคล้องกับสิทธานนท์ ศรีวิทะ (2547)         
ได้ศึกษาสถานภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีรายได้ 
26,000-52,000 บาท 

 9. การอบรมหรือดูงานด้านการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการอบรมหรือดูงาน
ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 57.68  รองลงมา คือได้รับการอบรมหรือดูงานด้านการเลี้ยงโคเนื้อ 
3-4 ครั้ง ร้อยละ 27.25 ไม่เคยได้รับการอบรมหรือดูงานด้านการเลี้ยงโคเนื้อ ร้อยละ 11.59 และได้รับการอบรม
หรือดูงานด้านการเลี้ยงโคเนื้อ 5-6 ครั้ง ร้อยละ 3.48 ไม่สอดคล้องกับรัตนา นึกเร็วและจิรสิน พันธ์ุโสดา 
(2555) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 56.36 และไม่สอดคล้องกับ
ประดิษฐ์ ไชยหันขวาและสุวิช บุญโปร่ง (2552) ได้ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรใน
จังหวัดสระบุรี พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยฝึกอบรม ร้อยละ 64.40   
 

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ 
n=345 

หัวข้อ รายละเอียด จ านวน  ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 310 89.86 

 หญิง 35 10.14 

2. อายุ 41 - 50 ป ี 242 70.15 

 51 - 60 ป ี 58 16.81 

 31 - 40 ป ี 19 5.51 

 มากกว่า 61 ป ี 19 5.51 

 20 - 30 ป ี 7 2.02 
ต่ าสุด = 24  สูงสุด = 65  เฉลี่ย = 47.92  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.26 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ 
(ต่อ)  
   n=345 

หัวข้อ รายละเอียด จ านวน  ร้อยละ 

3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 320 92.75 

 
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/
เทียบเท่า 20 5.8 

 ปริญญาตร ี 5 1.45 

4. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน 181 52.46 

 1 - 2 คน 149 43.19 

 5 - 6 คน 13 3.77 

 7 - 8 คน 1 0.29 

 9 คนข้ึนไป 1 0.29 
ต่ าสุด = 1  สูงสุด = 9  เฉลี่ย = 3.20  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 

5.ประสบการณ์เลี้ยงโคเนื้อ 16 - 20 ป ี 199 57.68 

 11 - 15 ป ี 67 19.42 

 6 - 10 ปี 58 16.81 

 1 - 5 ป ี 11 3.19 

 มากกว่า 20 ป ีข้ึนไป 10 2.9 

ต่ าสุด = 1  สูงสุด = 30  เฉลี่ย = 16.23  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.27 

6. จ านวนแรงงานในฟาร์ม 1-2 คน 312 90.43 

 3-4 คน 25 7.25 

 5-6 คน 8 2.32 

ต่ าสุด = 1  สูงสุด = 6  เฉลี่ย = 2.19  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

7. จ านวนโคเนื้อที่ขายได้เฉลี่ย/เดือน/ฟาร์ม 6 - 10 ตัว 266 77.10 

 1 - 5 ตัว 32 9.28 

 16 - 20 ตัว 20 5.80 

 11 - 15 ตัว 19 5.51 

 21 - 25 ตัว 8 2.32 
ต่ าสุด = 1  สูงสุด = 23  เฉลี่ย = 10.4  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.99 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ
(ต่อ) 

n=345 

หัวข้อ รายละเอียด จ านวน  ร้อยละ 
8. รายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อ 
เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 - 50,000 บาท 328 95.07 

 50,001 - 100,000 บาท 9 2.61 

 100,001 -150,000 บาท 5 1.45 

 150,001 -200,000 บาท 2 0.58 

 200,001 บาท ข้ึนไป 1 0.29 
ต่ าสุด = 25,000  สูงสุด = 210,000  เฉลี่ย = 38,260.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 24,049.16 

9.อบรมหรือดูงานด้านการเลี้ยงโคเนื้อ 1 -2 ครั้ง 199 57.68 

 3 - 4 ครั้ง 94 27.25 

 ไม่เคย 40 11.59 

 5 - 6 ครั้ง 12 3.48 
ต่ าสุด = 1  สูงสุด = 6  เฉลี่ย = 2.14  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 

 
 ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปในการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ   
ผลการศึกษาข้อมูลของแต่ละส่วน ปรากฏผลดังน้ี  
  1. จ านวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ถือครอง 1-20 ไร่ ร้อยละ 
86.09 รองลงมา พื้นที่ถือครอง 21-40 ไร่ ร้อยละ 6.38 พื้นที่ถือครอง 41-60 ไร่ ร้อยละ 3.48 พื้นที่ถือครอง 
61-80 ไร่ ร้อยละ 1.74 พื้นที่ถือครอง 81-100 ไร่ ร้อยละ 1.45 ส่วนที่เหลือพื้นที่ถือครอง 101 ไร่ ข้ึนไป  
ร้อยละ 0.87 สอดคล้องกับชฎารัตน์ บุญจันทร์ (2552) ได้ศึกษาระบบเกษตรและสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของ
เกษตรกรผู้เลีย้งโคเนื้อพันธ์ุพื้นเมอืงและลกูผสมพื้นเมือง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า มีพื้นที่ถือครอง
เฉลี่ย 14.70 ไร่ สิทธานนท์ ศรีวิทะ (2547) ได้ศึกษาสถานภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอ   
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มีพื้นที่ถือครองน้อยกว่า 8 ไร่ 

 2. จ านวนโคเนื้อทั้งหมด พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อ 7–50 ตัว ร้อยละ 95.65 
รองลงมาคือ เลี้ยงโคเนื้อ 51-100 ร้อยละ 2.61 เลี้ยงโคเนื้อ 101-150 ตัว ร้อยละ 0.87 เลี้ยงโคเนื้อ 151-200 
ตัว ร้อยละ 0.58 ส่วนที่เหลือเลี้ยงโคเนื้อ 201 ตัวข้ึนไป ร้อยละ 0.29 สอดคล้องกับประดิษฐ์ ไชยหันขวา
และสุวิช บุญโปร่ง(2552) ได้ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี พบว่า 
มีจ านวนโคเนื้อทั้งหมด 6-10 ตัว  

 3. พันธ์ุโคเนื้อที่เลี้ยง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงพันธ์ุลูกผสมพื้นเมืองกับสายพันธ์ุ
ต่างประเทศเกษตรกร 295 คน ร้อยละ 85.51 รองลงมาพันธ์ุแท้เกษตรกร 35 คน ร้อยละ 10.14 ส่วนที่เหลือ
พันธ์ุพื้นเมืองเกษตรกร 15 คน ร้อยละ 4.35 สอดคล้องกับประดิษฐ์ ไชยหันขวาและสุวิช บุญโปร่ง(2552)   
ได้ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี พบว่า พันธ์ุโคที่เลี้ยงมากที่สุด     
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คือลูกผสมพื้นเมืองกับพันธ์ุบราห์มัน-อินดูบราซิล โอภาส พิมพาและคณะ (2552) ได้กล่าวว่า แนวโน้มใน
ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มหันปรับปรุงโคพื้นเมืองให้เป็นโคลูกผสมพื้นเมืองกับสายพันธ์ุต่างประเทศมากข้ึน 

 4. พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ปลูกอาหารสัตว์ ร้อยละ 
57.39 ส่วนที่เหลือไม่มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ร้อยละ 42.61 ไม่สอดคล้องกับรัตนา นึกเร็วและจิรสิน 
พันธ์ุโสดา (2555) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองใน
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ไม่มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ร้อยละ 89.09  

 5. พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ที่ปลูก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการปลูกหญ้า ร้อยละ 42.61 
รองลงมา คือปลูกพันธ์ุเนเปียร์ปากช่อง 1 ร้อยละ 36.23 พันธ์ุแพงโกล่า ร้อยละ 11.1 ส่วนที่เหลือพันธ์ุหญ้าขน    
ร้อยละ 10.14 ตามล าดับ 

 6. พืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มพีืชอาหารสัตว์เพียงพอต่อการ
ใช้เลี้ยงโคเนื้อ ร้อยละ 55.07 ส่วนที่เหลือพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอต่อการใช้เลี้ยงโคเนื้อ คือร้อยละ 44.93  

 7. การส ารองพืชอาหารสัตว์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการส ารองพืชอาหารสัตว์ ร้อยละ 
98.26 ส่วนที่เหลือไม่มีการส ารองพืชอาหารสัตว์ ร้อยละ 1.74 สอดคล้องกับรัตนา นึกเร็วและจิรสิน พันธ์ุ
โสดา (2555) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า ส่วนใหญ่มีการส ารองถนอมพืชอาหารสัตว์ใช้ยามขาดแคลน ร้อยละ 92.73 และ
สอดคล้องกับประดิษฐ์ ไชยหันขวาและสุวิช บุญโปร่ง (2552) ได้ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโค
ของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี พบว่า ส่วนใหญ่มีการส ารองฟางข้าวไว้ใช้เลี้ยงโคในฤดูแล้ง ร้อยละ 53.30   

 8. ไบโอแก๊ส พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการท าไบโอแก๊ส ร้อยละ 92.75 ส่วนที่เหลือ 
มีการท าไบโอแก๊สร้อยละ 7.25  

 9. อาหารผสมเสร็จ TMR ส าหรับโค พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้อาหารผสมเสร็จ 
TMR ส าหรับโค ร้อยละ 83.77 ส่วนที่เหลือใช้อาหารผสมเสร็จ TMR ส าหรับโค ร้อยละ 16.23  
 10. การปรับปรุงพันธ์ุโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญใ่ช้การปรับปรุงพันธ์ุโดยการผสมเทยีม
เป็นหลัก ร้อยละ 86.09 ส่วนที่เหลือไม่ใช้การปรับปรุงพันธ์ุโดยการผสมเทียม ร้อยละ 13.91 ไม่สอดคล้องกับ
ประดิษฐ์ ไชยหันขวาและสุวิช บุญโปร่ง (2552) ได้ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรใน
จังหวัดสระบุรี พบว่า ส่วนใหญ่มีการปรับปรุงพันธ์ุโดยใช้พ่อพันธ์ุ รองลงมาใช้การผสมเทียม    
 11. น้ าเช้ือหรือพ่อพันธ์ุสายใดในการผสมกับแม่พันธ์ุ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น้ าเช้ือ
พ่อพันธ์ุชาโรเลส์ ร้อยละ 58.44 รองลงมา คือ ใช้น้ าเช้ือพ่อพันธ์อเมริกันบราห์มัน ร้อยละ 28.69 ส่วนที่เหลือ 
ใช้น้ าเช้ือพ่อพันธ์ุอื่นๆ คือร้อยละ 12.87  
 12. เลขรหัสประจ าตัวโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเลขรหัสประจ าตัวโคเนื้อ   
ร้อยละ 68.41 ส่วนที่เหลือมีเลขรหัสประจ าตัวโคเนื้อ ร้อยละ 31.59  

 13. บันทึกประจ าตัวสัตว์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีบันทึกประจ าตัวสัตว์ ร้อยละ 68.41 
ส่วนที่เหลือมีบันทึกประจ าตัวสัตว์ร้อยละ 31.59  

 14. สืบทอดกิจการฟาร์มโคเนื้อใหลู้กหลานต่อไป พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการสืบทอด
กิจการให้ลูกหลานต่อไป ร้อยละ 60.87 ส่วนที่เหลือไม่มีการสืบทอดกิจการให้ลูกหลานร้อยละ 39.13  
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปในการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ 
n=345 

หัวข้อ รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

1.จ านวนพื้นที่ถือครอง 1 - 20 ไร่ 297 86.09 

 21 - 40 ไร่ 22 6.38 

 41 - 60 ไร่ 12 3.48 

 61 - 80 ไร่ 6 1.74 

 81 - 100 ไร่  5 1.45 

 101 ไร่ ข้ึนไป 3 0.87 
ต่ าสุด = 1 สูงสุด = 132 เฉลี่ย = 8.82 ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 18.79 

2. จ านวนโคเนื้อทั้งหมด 7 - 50 ตัว 330 95.65 

 51 - 100 ตัว 9 2.61 

 101 -150 ตัว 3 0.87 

 151 - 200 ตัว 2 0.58 

 201 ตัว ข้ึนไป 1 0.29 
ต่ าสุด = 7 สูงสุด = 300 เฉลี่ย = 19.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 28.35 

3. พันธ์ุโคเนื้อที่เลี้ยง พันธ์ุลูกผสมพื้นเมอืงกบั 
สายพันธ์ุต่างประเทศ 295 85.51 

 พันธ์ุแท้ 35 10.14 

 พันธ์ุพื้นเมือง 15 4.35 

4. พื้นที่ปลกูพืชอาหารสัตว์ มี 198 57.39 
 ไม่มี 147 42.61 
ต่ าสุด = 1 สูงสุด = 50 เฉลี่ย = 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.59       

5. พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ทีป่ลูก ไม่มี 147 42.61 
 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 125 36.23 
 หญ้าแพงโกล่า 38 11.01 
 หญ้าขน 35 10.14 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปในการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือ (ต่อ) 
n=345 

หัวข้อ รายละเอียด จ านวน  ร้อยละ 

6. พืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ เพียงพอ 190 55.07 
 ไม่เพียงพอ 155 44.93 

7. การส ารองพืชอาหารสัตว์ มี 339 98.26 
 ไม่มี 6 1.74 
8. ผลิตไบโอแก๊ส ไม่มี 320 92.75 
 มี 25 7.25 
9. อาหารผสมเสรจ็ TMR ส าหรบัโคเนื้อ ไม่ใช้ 289 83.77 
 ใช้ 56 16.23 
10. การปรบัปรุงพันธ์ุโคเนื้อ ใช้วิธีการผสมเทียม 297 86.09 
 ไม่ใช่วิธีการผสมเทียม 48 13.91 
11. น้ าเช้ือหรือพอ่พันธ์ุสายใด 
ในการผสมกบัแม่พันธ์ุ 

พันธ์ุชาโรเลส ์ 
พันธ์ุอเมรกิันบราหม์ัน 

190 
107 

58.08 
31.01 

 พันธ์ุอื่นๆ 48 13.91 
12. เลขรหัสประจ าตัวโคเนื้อ ไม่มี 236 68.41 
 มี 109 31.59 
13. บันทึกประจ าตัวสัตว์ ไม่มี 236 68.41 
 มี 109 31.59 
14. สืบทอดกจิการฟารม์โคเนื้อ 
ให้ลูกหลานตอ่ไป 

มี 
ไม่มี 

210 
135 

60.87 
39.13 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลสภาพการจัดการฟาร์มโคเน้ือของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา 
ปรากฎรายละเอียดดังน้ี 

1. องค์ประกอบฟาร์ม 
 1.1 สถานที่ตั้ง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน

จากอันตรายทางเคมี และชีวภาพ ร้อยละ 100 มีพื้นที่ห่างไกลแหล่งชุมชน ไม่ต่ ากว่า 5 กิโลเมตร ร้อยละ  
96.81 และไม่ใช่ ร้อยละ 3.19 เป็นที่ดอน น้ าไม่ท่วมขังและการคมนาคมสะดวก ร้อยละ 100  

 1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการวางผังฟาร์มที่ดี และจัดพื้นที่
เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนตามความเหมาะสม ร้อยละ 94.78 และไม่ใช่ ร้อยละ 5.22 มีพื้นที่เพียงพอให้โค  
ทุกตัวได้พักผ่อนและมีร่มเงากันความร้อน ร้อยละ 100 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยงอย่างเหมาะสม   
ร้อยละ 87.54และไม่ใช่ ร้อยละ 12.46 และมีพื้นที่การเลี้ยงแยกเป็นสัดส่วนจากที่พักอาศัย ร้อยละ 100  

 1.3 โรงเรือน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สร้างโรงเรือนด้วยวัสดุที่คงทนถาวร ง่ายต่อการ
ท าความสะอาดและบ ารุงรักษา มีการระบายอากาศที่ดี ร้อยละ 93.04 และไม่ใช่ ร้อยละ 6.96 มีพื้นที่
โรงเรือนเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ท าความสะอาดและจัดการได้โดยสะดวก ระบายน้ าที่ดี  ไม่เป็นที่สะสมของ   
สิ่งปฏิกูล มีหลังคาหรือที่ให้ร่มเงา ร้อยละ 93.04 และไม่ใช่ ร้อยละ 6.96 มีรางอาหารท าด้วยวัสดุที่ท า
ความสะอาดง่ายไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวสัตว์ มีปริมาณเพียงพอกับขนาดและจ านวนโคเนื้อ ร้อยละ 100     
มีรางให้น้ า หรืออ่างน้ า ต้องท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่าย ร้อยละ 100 มีซองบังคับสัตว์ เพื่อสะดวก
ในการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ และผสมเทียม ฯลฯ ร้อยละ 28.12 และไม่ใช่ ร้อยละ 71.88 และโรงเรือนมีความ
เหมาะสมแยกเป็นสัดส่วนตามประเภทของโคร้อยละ 93.04 และไม่ใช่ ร้อยละ 6.96 

2. อาหารโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จัดให้มีอาหารหยาบเพียงพอต่อจ านวนสัตว์ ร้อยละ 
100 จัดอาหารข้นที่มีคุณภาพดีเพียงพอกับความต้องการของโคเนื้อ  ร้อยละ 50.72 และไม่ใช่ ร้อยละ 
49.28 มีอาหารข้นที่ใช้ต้องมีคุณภาพและมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ ร้อยละ 100  กรณีใช้อาหารสัตว์ผสมเองให้ค านึงถึงคุณภาพอาหารสัตว์ตามช่วงวัย
ของโคเนื้อ ร้อยละ 100 อาหารเสริมและแร่ธาตุส าหรับสัตว์ ร้อยละ 100 มี สถานที่เก็บอาหารแยกเป็น
สัดส่วนถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 และมีแปลงหญ้าเป็นของตนเอง ร้อยละ 53.33 และไม่ใช่ 
ร้อยละ 46.67   

3. น้ า พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีแหล่งน้ าใช้ในฟาร์มอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน 
จากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ร้อยละ 100 น้ าที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อและใช้ในฟาร์ม เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
ในการใช้ ร้อยละ 100 และโคเนื้อทุกตัวต้องได้รับน้ าอย่างเพียงพอ ร้อยละ 100  
 4. การจัดการฟาร์ม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีคู่มือการจัดการฟาร์ม เช่น การเลี้ยง อาหาร 
และ ในการจัดการฝูง สุขภาพสัตว์ เป็นต้น ร้อยละ 84.64 และไม่ใช่ ร้อยละ 15.36 จ านวนบุคลากร
พอเหมาะกับจ านวนโคที่เลี้ยง จัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน ร้อยละ 100 มี ผู้ปฏิบัติงานที่ท า
หน้าที่เลี้ยงโคเนื้อมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมในการเลี้ยงโคเนื้อ  ร้อยละ 86.96 และไม่ใช่ ร้อยละ 
13.04 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มมีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี ร้อยละ 100 โรงเรือนอุปกรณ์ และบริเวณ
โดยรอบในฟาร์มสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษา โรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี  
มีความปลอดภัยต่อโคเนื้อและผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 เก็บกวาด รวบรวมและก าจัดมูลสัตว์           
อย่างเหมาะสมไม่หมักหมมภายในและรอบโรงเรือนร้อยละ 100 และมีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็น    
สัตวแพทย์ ผู้ควบคุม ก ากับ ดูแลด้านสุขภาพโคเนื้อ ร้อยละ 26.67 และไม่ใช่ ร้อยละ 73.33  
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5. การสุขาภิบาล และการป้องกันโรค พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาของโคซื้อเข้าจาก
ฟาร์มผ่านการกักโรค และตรวจรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์ ร้อยละ 22.90 และไม่ใช่ ร้อยละ 77.10    
มีคอกพักสัตว์ส าหรับโคเนื้อที่เข้ามาใหม่ ร้อยละ 22.90 และไม่ใช่ ร้อยละ 77.10 มีการป้องกันและท าลาย
เช้ือโรคส าหรับยานพาหนะก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม ร้อยละ 22.90 และไม่ใช่ ร้อยละ 77.10             
มีโปรแกรมการท าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ร้อยละ 22.90 และไม่ใช่ ร้อยละ 77.10 มีโปรแกรมถ่ายพยาธิ
ภายนอกและภายใน ร้อยละ 22.90 และไม่ใช่ ร้อยละ 77.10 มีบันทึกการผ่านเข้า - ออก จากฟาร์มที่
สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 22.90 และไม่ใช่ร้อยละ 77.10 และกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคระบาดสัตว์ ร้อยละ 46.67 และไม่ใช่ ร้อยละ 53.33  

6. สวัสดิภาพสัตว์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการดูแลโคเนื้อ ให้มีความเป็นอยู่อย่างสบาย    
และได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม หากโคเนื้อบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ เพื่อไม่ให้ทุกข์ทรมาน ร้อยละ 100  
 7. ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัดการซากโค ฝังบริเวณที่น้ าไม่ท่วมใต้ระดับ
ผิวดินไม่น้อยกว่า 50 ซม.ราดด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือหรือใช้ปูนขาวโรยจนทั่ว พูนดินปิดปากหลุมเหนือระดับผิว
ดินไม่น้อยกว่า 50 ซม. ร้อยละ 22.90 และไม่ใช่ ร้อยละ 77.10 กรณีปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ   
ไม่มีการบ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มก่อน ร้อยละ 22.90 และไม่ใช่ ร้อยละ 77.10 มกีารจัดการขยะมูลฝอย ภาชนะ
ที่มีฝาปิดมิดชิด และน าไปก าจัดอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 100 กรณีเป็นขยะติดเช้ือ ให้แยก
ท าลายตามข้อก าหนดใน มกษ.9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์เรื่องข้อ
ปฏิบัติการควบคุมการ ใช้ยาสัตว์ ร้อยละ 22.90 และไม่ใช่ ร้อยละ 77.10 มีการก าจัด  มูลโคโดยวิธีที่เหมาะสม 
เช่น การท าก๊าชชีวภาพ ท าปุ๋ยหมัก ขายมูลโคให้เกษตรกรเพาะปลูก ร้อยละ 83.77 และไม่ใช่ ร้อยละ 16.23  
 

ตารางท่ี  5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการฟารม์โคเน้ือของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม 
          n = 345 

ล าดับท่ี หัวข้อ สิ่งท่ีควรตรวจสอบ 
ใช่ ไม่ใช ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 
1  องค์ประกอบฟารม์ 

     1.1 สถานที่ตั้ง 
1) อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไมเ่สี่ยงต่อ 
   การปนเปื้อนจากอันตรายทางเคม ี
   ชีวภาพ 

345 
(100) 

0 
(0) 

 
    

2) พื้นที่ตั้งห่างไกลแหล่งชุมชน 
   ไม่ต่ ากว่า 5 กิโลเมตร 

334 
 (96.81) 

11  
(3.19) 

 
 3) เป็นที่ดอนน้ าไมท่่วมขัง 

345  
(100) 

0  
(0) 

 
 4) การคมนาคมสะดวก 

345 
 (100) 

0  
(0) 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการฟาร์มโคเน้ือของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

n = 345 

ล าดับท่ี หัวข้อ สิ่งท่ีควรตรวจสอบ 
ใช่ ไม่ใช ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 

 

1.2 ผังและลักษณะฟาร์ม 1) มีการวางผังฟาร์มที่ดีและจัดพื้นที่
เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนตามความ
เหมาะสมเช่น พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อ พื้นที่
เก็บอาหารหรือเก็บอุปกรณ์ 

327 
(94.78) 

18 
(5.22) 

 
 

2) มีพื้นที่เพียงพอให้โคเนื้อทุกตัวได้
พักผ่อน และมีร่มเงากันความร้อน 

345  
(100) 

0 
 (0) 

 
 

3) มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี้ยงอย่าง
เหมาะสม 

302 
(87.54) 

43 
(12.46) 

 
 

4) พื้นที่การเลี้ยงแยกเป็นสัดส่วนจากที่
พักอาศัย 

345  
(100) 

0 
 (0) 

 

    1.3 โรงเรือน 1) สร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวรง่ายต่อ
การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา   
มีการระบายอากาศที่ดี 

321 
(93.04) 

24 
(6.96) 

 

 

2) พื้นที่โรงเรือนเป็นพื้นที่เรียบไม่ลื่น        
ท าความสะอาด ดูแลและจัดการได้
โดยสะดวกระบายน้ าที่ดีไม่เป็นที่สะสม
ของสิ่งปฏิกูล มีหลังคาหรือที่ให้ร่มเงา 

321 
(93.04) 

24 
(6.96) 

 

 

3) มีรางอาหารท าด้วยวัสดุที่ท าความ
สะอาดง่ายไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัว
สัตว์มีปริมาณเพียงพอกับขนาดและ
จ านวนโคเนื้อ 

345 
(100) 

0 
(0) 

 
 

4) รางให้น้ า หรืออ่างน้ า ต้องท าด้วย
วัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่าย 

345  
(100) 

0 
 (0) 

 
 

5) มีซองบังคับสัตว์ เพื่อสะดวกในการ 
ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิและ ผสมเทียม  

97 
(28.12) 

248 
(71.88) 

 
 

6) โรงเรือนมีความเหมาะสม และแยก
เป็นสดัส่วนตามประเภทของโคเนื้อ 

321  
(93.04) 

24  
(6.96) 

2  อาหารโคเนื้อ 1) จัดให้มีอาหารหยาบที่เพียงพอต่อ
จ านวนสัตว์ 

345 
 (100) 

0  
(0) 

 
 

2) จัดอาหารข้นที่มีคุณภาพดีเพียงพอ
กับความต้องการของโคเนื้อ 

175 
 (50.72) 

170 
(49.28) 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการฟาร์มโคเน้ือของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

n = 345 

ล าดับท่ี หัวข้อ สิ่งท่ีควรตรวจสอบ 
ใช่ ไม่ใช ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 

 

 

3) อาหารข้นที่ใช้ต้องมีคุณภาพและมา
จากแหล่งผลิตที่ ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ 

345 
(100) 

0 
(0) 

 
 

4) กรณีใ ช้อาหารสัต ว์ผสมเองให้
ค านึงถึงคุณภาพอาหารสัตว์ตามช่วงวัย
ของโคเนื้อ 

345 
(100) 

0 
(0) 

 
 

5) มีอาหารเสริม และแร่ธาตุส าหรับให้
โคเนื้อ 

345 
 (100) 

0 
 (0) 

 
 

6) มีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสดัส่วน 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

345  
(100) 

0 
 (0) 

 
 7) มีแปลงหญ้าเป็นของตนเอง 

184 
 (53.33) 

161  
(46.67) 

3 น้ า 1) แหล่งน้ าใช้ในฟาร์มอยู่ในบริเวณที่
ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็น
อันตรายต่อสัตว์ 

345 
(100) 

0 
(0) 

 
 

2) น้ าที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อและใช้ในฟาร์ม  
มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์   
ในการใช้ 

345 
(100) 

0 
(0) 

 
 

3) โคเนื้อทุกตัว ต้องได้รับน้ าดื่มอย่าง
เพียงพอ 

345  
(100) 

0 
 (0) 

4  การจัดการฟารม์ 1) มีคู่มือการจัดการฟาร์ม เช่น อาหาร
การเลี้ยง สุขภาพสัตว์ เป็นต้น 

292 
(84.64) 

53 
(15.36) 

 
 

2) มีจ านวนของบุคลากรพอเหมาะกับ
จ านวนโคเนื้อที่เลี้ยงจัดแบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบชัดเจน 

345 
(100) 

0 (0) 

 
 

3) ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่เลี้ยงโคเนื้อ   
มีความรู้และได้รับการฝึกอบรมในการ
เลี้ยงโคเนื้อ 

300 
(86.96) 

45 
(13.04) 

 
 

4) ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องมีการตรวจ
สุขภาพเป็นประจ าทุกปี 

345  
(100) 

0  
 (0) 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการฟาร์มโคเน้ือของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

n = 345 

ล าดับท่ี หัวข้อ สิ่งท่ีควรตรวจสอบ 
ใช่ ไม่ใช ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 

 

 

5) โรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณฟาร์ม
โดยรอบในฟาร์มสะอาดถูกสุขลักษณะ
มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษา โรงเรือน
และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี มีความ
ปลอดภัยต่อโคเนื้อและผู้ปฏิบัติงาน 

345 
(100) 

0 
(0) 

 
 

6) มีการเก็บกวาด รวบรวม และก าจัด
มูลสัตว์ อย่างเหมาะสม ไม่หมักหมม
ภายในและรอบโรงเรือน 

345 
(100) 

0 
(0) 

 
 

7) มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาต ซึ่งเป็น   
ผู้คอยควบคุม ก ากับ ดูแลด้านสุขภาพ
โคเนื้อ 

92 
(26.67) 

253 
(73.33) 

5  การสุขาภิบาล  
 และการปอ้งกันโรค 

1) แหล่งที่มาของโคเนื้อซื้อเข้ามาจาก
ฟาร์มผ่านการกักโรคและตรวจรับรอง
สุขภาพจากสัตวแพทย์ 

79 
22.90) 

266 
(77.10) 

 
 

2) มีคอกพักสัตว์ส าหรับโคเนื้อที่เข้ามา
ใหม่ 

79  
(22.90) 

266 
(77.10) 

 
 

3) มีการควบคุมป้องกัน และท าลาย   
เช้ือโรค ส าหรับยานพาหนะก่อนเข้า
และออกจากฟาร์ม 

79 
22.90) 

266 
(77.10) 

 
 

4) มีโปรแกรมการท าวัคซีนป้องกันโรค
สัตว์ 

79 
(22.90) 

266 
(77.10) 

 
 

5) โปรแกรมถ่ายพยาธิภายนอกและ
ภายใน 

79 
(22.90) 

266 
(77.10) 

 
 

6) มีบันทึกการผ่านเข้า-ออก จากฟาร์ม
ที่สามารถตรวจสอบได้ 

79 
(22.90) 

266 
(77.10) 

 
 

7) ในกรณีที่เกิดโรคระบาด หรือหาก
สงสัยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

161 
(46.67) 

184 
(53.33) 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการฟาร์มโคเน้ือของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

n = 345 

ล าดับท่ี หัวข้อ สิ่งท่ีควรตรวจสอบ 
ใช่ ไม่ใช ่

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 
6  สวัสดิภาพสัตว์ 1) การดูแลโคเนื้อ ให้ได้มีความเป็นอยู่

ที่อย่างสบาย 
345  
(100) 

0 
 (0) 

 
 

2) ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมหากพบ
โคเนื้อบาดเจ็บ ป่วย หรือพิการ เพื่อ
ไม่ให้ทุกข์ทรมาน 

345  
(100) 

0  
(0) 

7  ด้านสิ่งแวดล้อม 1) การจัดการซากโคเนื้อ ฝังบริเวณที่
น้ าไม่ท่วมใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 
50 ซม.ราดด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือหรือใช้ปูน
ขาวโรยจนทั่ว พูนดินปิดปากหลุม
เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 ซม. 

79 
(22.90) 

266 
(77.10) 

 
 

2) กรณีที่ปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ า
สาธารณะให้บ าบัดน้ าเสียก่อนออก
จากฟาร์ม 

79 
(22.90) 

266 
(77.10) 

 
 

3) การจัดการขยะมูลฝอย ภาชนะที่มี
ฝาปิดมิดชิดและการน าไปก าจัดอย่าง
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ 

345 
(100) 

0 
(0) 

 

 

4) ในกรณีที่เป็นขยะติดเช้ือ ให้น ามา
แยกท าลายตามข้อก าหนดใน มกษ.
9032 มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องข้อ
ปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์เรื่อง
ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 

79 
(22.90) 

266 
(77.10) 

 
 

5) ก าจัดมูลโคเนื้อ โดยวิธีที่เหมาะสม 
เช่นท าก๊าชชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ขายมูลโค
ให้เกษตรกรเพาะปลูก 

289 
(83.77) 

56 
(16.23) 

 
 
 
 
 
. 
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 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินสภาพการจัดการฟารม์โคเน้ือของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม 
 

  การจัดระดับข้อมูลการประเมินจากการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อของ
เกษตรกรจังหวัดนครปฐม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับการประเมินมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 37–45 
ร้อยละ 72.17 ระดับการประเมินมาก คะแนนเฉลี่ย 28–36 ร้อยละ 20.87 ระดับการประเมินปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 19-27 ร้อยละ 2.61 ระดับการประเมินน้อย คะแนนเฉลี่ย 10–18 ร้อยละ 4.35 มีระดับการ
ประเมินฟาร์มโคเนื้อเฉลี่ย 36.39 คะแนน 
 

ตารางท่ี  6  แสดงระดับการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคเน้ือของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม 
 

ระดับการประเมินข้อมูลสภาพการจัดการฟาร์มโคเน้ือของเกษตรกร จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ระดับมากทีสุ่ด  249 72.17 

ระดับมาก 72 20.87 

ระดับปานกลาง 9 2.61 

ระดับน้อย 15 4.35 

ระดับน้อยที่สุด 0 0.00 

รวม 345 100.00 
 
 1. หัวข้อสิ่งที่ตรวจสอบที่พบว่า ตอบใช่เกินร้อยละ 80  มีจ านวน 33 ข้อ ประกอบด้วย             
    1.1 องค์ประกอบฟาร์ม จ านวน 14 ข้อ  
  1.2 อาหารโคเนื้อ จ านวน 6 ข้อ 
  1.3 น้ า จ านวน 3 ข้อ              
  1.4 การจัดการฟาร์ม จ านวน 6 ข้อ  
  1.5 สวัสดิภาพสัตว์ จ านวน 2 ข้อ 
  1.6 สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ข้อ  
  ฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรมีด้านองค์ประกอบฟาร์ม ด้านแหล่งน้ า และด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
มากที่สุด รองลงมาด้านอาหารโคเนื้อ ด้านการจัดการฟาร์ม และด้านสิ่งแวดล้อม   
 2. หัวข้อสิ่งที่ตรวจสอบที่พบว่า ตอบใช่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีจ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วย  
 2.1 อาหารโคเนื้อ จ านวน 1 ข้อ  
 2.2 การจัดการฟาร์ม จ านวน 1 ข้อ                   
 2.3 การสุขาภิบาลและการป้องกันโรค จ านวน 7 ข้อ   
 2.4) ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ข้อ               
  ฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรมีด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรคต่ ามากที่สุด รองลงมา     
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาหารโคเนื้อ และด้านการจัดการฟาร์ม  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาการประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ได้มาจาก
การสัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 345 คน สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือจังหวัดนครปฐม 
  1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 89.86 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41–50 ปี จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 92.75 ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน ประสบการณ์เลี้ยงโคเนื้อ
เฉลี่ย 16 ปี เกษตรกรมีแรงงานในครอบครัวเฉลี่ย 2 คน มีจ านวนโคเนื้อที่ขายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 10 ตัว         
มีรายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อเฉลี่ยต่อเดือน 37,739 บาท ได้เข้ารับการอบรมหรือดูงานด้านการเลี้ยงโคเนื้อ
เฉลี่ย 2 ครั้ง อธิบายได้ว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่ไม่ได้ศึกษาต่อใน
ช้ันมัธยมศึกษา โดยเลี้ยงโคเนื้อจากประสบการณ์และความชอบท าให้ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ได้
นาน เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักและมีการท าอาชีพอื่นเสริมแบบผสมผสาน รายได้โดยรวม
สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ แรงงานในครอบครัวมีน้อย เนื่องจากลูกหลานไปเรียนหนังสือและค่าแรงงาน
แพงไม่คุ้มค่าในการจ้าง และท าให้ในบางครั้งไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือดูงานจากหน่วยงานต่างๆได้ 
ทั้งที่มีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้เพื่อมาพัฒนาฟาร์มให้ดีข้ึน         

  1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปในการจัดการฟาร์มโคเน้ือของเกษตรกร จากการศึกษาสรุปได้ว่า  
เกษตรกรส่วนใหญ่พื้นที่ถือครองเป็นของตนเองเฉลี่ย 5 ไร่ มีจ านวนโคเนื้อเฉลี่ยต่อคน 11 ตัว นิยมเลี้ยงพันธ์ุ
ลูกผสมพื้นเมืองกับสายพันธ์ุต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีพื้นที่ปลูกอาหารสัตว์ พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกร   
นิยมปลูก คือพันธ์ุหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ส่วนใหญ่มีการส ารองพืชอาหารสัตว์ มีการท าบ่อไบโอแก๊ส มีการใช้
อาหารผสมเสร็จ TMR น้อยมาก ส่วนใหญ่ปรับปรุงพันธ์ุโดยการใช้ผสมเทียมเป็นหลักและน้ าเช้ือที่นิยมใช้ใน
การผสมเทียม คือ น้ าเช้ือพ่อพันธ์ุชาโรเลส์ ส่วนใหญ่ไม่มีการเลขรหัสประจ าตัวโคเนื้อ มีการจดบันทึก
ประจ าตัวสัตว์น้อยและส่วนใหญ่มีลูกหลานสืบทอดกิจการเลี้ยงโคเนื้อต่อไป อธิบายได้ว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ของตนเอง มีเช่าที่คนอื่นบ้าง เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงโคพันธ์ุ
ลูกผสมพื้นเมืองอเมริกันบราห์มัน โดยการผสมเทียมด้วยน้ าเช้ือพ่อพันธ์ุชาโรเลส์ ซึ่งคิดว่าลูกที่เกิดมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่ดีและเป็นที่ต้องการของตลาด ส่วนเกษตรกรที่ไม่ใช่การผสมเทียมเพราะมีพ่อพันธ์ุของตนเอง 
พืชอาหารสัตว์ที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูง ปลูกง่าย และ
สามารถน ามาท าหญ้าหมักไว้ใช้ยามขาดแคลนได้ด้วย ส่วนเกษตรกรไม่ปลูกหญ้าเพราะมีการปลูกข้าวโพดฝัก
อ่อน ส่วนที่เหลือคือเปลือกข้าวโพดน ามาเลี้ยงโคเนื้อและมีการปลูกข้าวจึงมีฟางข้าวไว้ส ารอง พื้นที่จังหวัด
นครปฐมมีแหล่งน้ า ชลประทาน ที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้
เลี้ยงโคเนื้อเพียงพอต่อความต้องการและมีพืชอาหารสัตว์ไว้ส ารอง เช่น ฟางข้าว เปลือกข้าวโพด หญ้าหมัก 
เป็นต้น เกษตรกรที่มีการท าไบโอแก็ชเพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมปศุสัตว์และยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เกษตรกรส่วนใหญ่ซื้ออาหารข้น ส่วนที่มีการผสมอาหารเองส่วนใหญ่จะเป็น
ฟาร์มที่มีโคเนื้อ ตั้งแต่ 100 ตัวข้ึนไป ส่วนเกษตรกรที่ใช้อาหารผสม TMR จะเป็นเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์   
โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนในรุ่นลูกหลานคนที่สืบทอดกิจการต่อไป เพราะมีความชอบและเคย
เลี้ยงมาก่อน ในรายที่ไม่มีคนสืบทอดกิจการเพราะลูกหลานไม่สนใจ ไม่ชอบเลี้ยงสัตว์ และคิดว่าอาชีพอื่น   
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า    



 

 

 2. สภาพการจัดการฟาร์มเลี้ยงโคเน้ือของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม 
  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ระดับข้อมูลการประเมินปฏิบตัิเกี่ยวกับสภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อ

ของเกษตรกรส่วนใหญ่ มีระดับการประเมินมากที่สุดจ านวน 249 คน ระดับการประเมินมากจ านวน 72 คน 
ระดับการประเมินปานกลางจ านวน 9 คน ระดับการประเมินน้อยจ านวน 15 คน และระดับการประเมิน    
น้อยที่สุดไม่มี อธิบายได้ว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีผลระดับการประเมินฟาร์ม
มากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ของรัฐในพื้นที่ ท าให้มีความเข้าใจในการที่จะพัฒนาฟาร์มโคเนื้อของตนเอง เพื่อยกระดับ ให้ได้มาตรฐาน 
มีความพร้อมด้านเงินทุนที่ ใช้ในการพัฒนาฟาร์ม มีสัตวบาลหรือสัตวแพทย์ คอยแนะน า ให้ค าปรึกษา 
โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ ท าให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสาร ทันกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน ส่วนเกษตรกรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย เนื่องจากยังขาดด้านเงินทุนในการ
พัฒนาฟาร์ม ขาดความรู้ในด้านวิชาการ การที่เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดระบบการสุขาภิบาลการป้องกันโรค 
และด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ไม่มีการควบคุมการ เข้า-ออก การกักกันสัตว์เข้าใหม่ การท าวัคซีน         
การท าลายสัตว์เมื่อตาย การแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสัตว์เป็นโรคระบาด การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยออก     
สู่คลองสาธารณะ เป็นต้น เนื่องจากไม่เห็นถึงความส าคัญว่าควรจะท าเพราะอะไร และจะเกิดผลเสียอย่างไร
กับตนเอง  
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ ขอเสนอแนวข้อคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อ  
 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับเกษตรกร 
  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสามารถน าไปใช้ในการจัดการฟาร์ม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกษตรกรมีศักยภาพต่ าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อยกระดับมาตรฐานของ
ฟาร์มในการผลิตโคเนื้อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ และบริหารจัดการฟาร์มที่มีพื้นที่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมหรือหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์
ในการวางแผนการพัฒนาฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะในด้านที่เกษตรกรมี
ศักยภาพต่ า คือ ด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรคมากที่สุด รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร
โคเนื้อ และด้านการจัดการฟาร์ม โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ การศึกษาดูงานในฟาร์มที่มี
ความพร้อม และการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม    
 3. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

  3.1 ควรมีการวางแผนก าหนดนโยบายที่มีความต่อเนื่องในการพัฒนาฟาร์มโคเนื้อของ
เกษตร โดยแบ่งกลุ่มเกษตรกรที่จะพัฒนาและยกระดับฟาร์ม ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง    
โคเนื้อที่มีศักยภาพสูงกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มีศักยภาพต่ า โดยสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ า
ให้กับเกษตรกรที่ยื่นความประสงค์ของรับเงินทุนในการขยายฟาร์มต่อไป     
    3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานควรมีการเพิ่มอัตราก าลังตาม 
ความเหมาะสม และควรจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสามารถให้ค าแนะน ากับ
เกษตรกรได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
 

29 



 

 

  4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 
   4.1 ควรมีการศึกษาขยายผลออกเป็นวงกว้าง คือ ศึกษาการประเมินการจัดการฟาร์ม   
โคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลหลากหลาย และสามารถใช้เป็นแนวทาง  
ในการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้ตรงเป้าหมายย่ิงข้ึน 
  4.2 ควรมีการศึกษาแบบการมีสว่นร่วม ของหน่วยงานราชการ / สหกรณ์โคเนื้อ/ ธ.ก.ส. และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน 
  4.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัด
นครปฐม เช่น ด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค สิ่งแวดล้อม อาหารโคเนื้อ เป็นต้น เพื่อน ามาแก้ไข
ปัญหาให้เกษตรกรได้ตรงตามความต้องการ 
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