รายงานผลงานวิชาการ

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการ
ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สาํ นักงานปศุสัตวเขต 8

โดย
ฉัตรฐาพงค คงทุง

เลขทะเบียนวิชาการ
สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
การเผยแพร

64(2)-0216(8)-153
สํานักงานปศุสัตวเขต 8 จังหวัดสุราษฏรธานี
มกราคม - ธันวาคม 2563
เว็บไซต สํานักงานปศุสัตวเขต 8 (www.region8.dld.go.th)

ก

คํานํา
กรมปศุสัตว กําหนดใหมีการดําเนินงานโครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญดาน
ปศุสัตว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มุงเนนใหเกษตรกรรวมกลุมผลิต เพิ่มรายได
ลดตนทุน ประกอบกับกรมปศุสัตวไดกําหนดยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป พ.ศ.2561-2565 โดยเฉพาะใน
ยุทธศาสตรที่ 3 การลดตนทุนดวยการบริหารจัดการอาหารโคเนื้อ
สํานักงานปศุสัตวเขต 8 มีพันธกิจในการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยี
ทางดานปศุสัตว และพัฒนาทางดานวิชาการและใหบริการทางวิชาการ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
จัดการตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจแกเกษตรกรใน
การปรับเปลี่ยนการทําเกษตรชนิดอื่น เชน สวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน มาเปนการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อ
แกปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําและยกระดับคุณภาพการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่สํานัก งาน
ปศุสัตวเขต 8 ใหมีประสิทธิภาพ
ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารผลงานวิชาการฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานและ
ผูสนใจ ทั้งนี้ หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนนอมรับคําชี้แนะและดําเนินการปรับปรุงใหถูกตอง
สมบูรณในโอกาสตอไป
ฉัตรฐาพงค คงทุง
ตุลาคม 2564
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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูนําเกษตรกรและเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อภายใตโครงการระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 ทุกทานที่ใหโอกาสในการสัมภาษณจนได
ขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการทํางานวิจัย
ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการวิชาการปศุสัตวเขต 8 และผูเกี่ยวของ
ทุกทาน ทีใ่ หคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อปรับปรุงผลงานใหมีความถูกตอง สมบูรณของเนื้อหา
ในการทําผลงานวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการลงพื้นที่เพื่อเก็บ ขอมูลจนสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี

ค

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการ
ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สาํ นักงานปศุสัตวเขต 8
ฉัตรฐาพงค คงทุง1

บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาตน ทุ น และผลตอบแทนการเลี้ ย งโคเนื้ อ ของ
เกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 ของ
เกษตรกรกลุมตัวอยาง จํานวน 96 ราย จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยใชแบบสัมภาษณเพื่อ
เก็บขอมูลพื้นฐานและขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงโคเนื้อ วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติ
ผลการศึกษา (1) ดานขอมูลพื้นฐาน พบวา เกษตรกรสวนใหญเพศชาย อายุเฉลี่ย 48.94 ป
(S.D.=5.19) ประสบการณในการเลี้ยงเฉลี่ย 8.31 ป (S.D.=5.75) เปนรูปแบบการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อ
ผลิตลูก สวนใหญเลี้ยงสายพันธุอเมริกันบราหมันผสมชารโรเลส โดยเลี้ยงแบบยืนโรงรวมกับปลอย
แปลงและใชทุนของตนเองในการเลี้ยงโคเนื้อ ฟารมทั้งหมดยังไมไดรับการรับรองการปฏิบัติ ท าง
การเกษตรที่ดี (GAP) เกษตรกรมีพื้นที่เลี้ยงเฉลี่ยรายละ 2.14 ไร (S.D.=2.09) พื้นที่ปลูกหญาเฉลี่ย
รายละ 3.52 ไร (S.D.=2.30) ไมมีการจางแรงงานในการเลี้ยงโค (2) ตนทุนและผลตอบแทนในการ
เลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก พบวา มีตนทุนรวมในการเลี้ยงโคเนื้อทั้งหมด 25,863.51 บาทตอตัว เปน
ตนทุนผันแปร 20,352 บาทตอตัว (รอยละ 78.69) ตนทุนคงที่ 5,511.51 บาทตอตัว (รอยละ 21.31)
เกษตรกรจําหนายลูกโคเนื้อราคา 26,592.08 บาทตอตัว กําไรสุทธิ 728.57 บาทตอตัว เมื่อคํานวณ
เฉพาะตนทุนที่เปนเงินสด 6,833 บาทตอตัว เกษตรกรจะมีกําไรสวนที่เปนเงินสด 19,759.08 บาทตอ
ตัว เมื่อคํานวณอัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.03 แสดงวา รายไดที่ไดรับมากกวาตนทุนการ
ผลิตจึงเหมาะสมกับการลงทุน สวนปญหาการเลี้ยงโคเนื้อคือพอคากดราคารับซื้อและการรับซื้อผลผลิต
ไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการของตลาด เกษตรกรมีขอเสนอแนะให กรมปศุสัตวให ความรูเรื่อง
การผลิตอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโคเนื้อ และการบริหารจัดการดานการตลาด
คําสําคัญ : ตนทุน ผลตอบแทน โคเนื้อ ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เลขทะเบียนวิชาการ 64(2)-0216(8)-153
1 สํานักงานปศุสัตวเขต 8 อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
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Study of Cattle Farmer Cost and Return joined Big Farm Extension
System Project in Livestock Region 8 Office.
Chatthaphong Kongtung 1

Abstract
This study aims study cost and return raising cattle of farmer joined Big Farm
Extension project in the Livestock Region 8 of 96 farmers from a specific selection. The
interview form was used to collect basic data and information about cost and return
of cattle raising. Analyze the data using statistics.
The results showed that (1) basic information, most farmers were male, average
age 48.94 years (S.D.=5.19), average raising experience of 8.31 years (S.D.=5.75). By
raising the American Brahman breed mixed with Charroley. Livestock farming together
with the release of plots and use their own capital for raising cattle. All farms have not
been certified for Good Agricultural Practices (GAP). Farmers have an average farming
area of 2.14 rai (SD=2.09) and average grass planting area of 3.52 rai (SD=2.30). Cattle
raising (2) Cost and return of raising cows to produce cattle clave, it was found that
the total cost of raising cattle was 25,863.51 baht per head, which was a variable cost
of 20,352 baht per head (78.69 %), a fixed cost of 5,511.51 baht. Per head (21.31%)
Farmers sell cattle calves at a price of 26,592.08 baht per head, net profit of 728.57
baht per head. When calculating only the cash cost of 6,833 baht per head, farmers
will have a cash profit of 19,759.08 baht per head when calculating the yield. The
return on cost is 1.03, indicating that the income received is greater than the cost of
production, so it is suitable for investment. As for the problem of raising beef cattle,
traders press the purchase price and the purchase price is uncertain depending on the
market demand. Farmers have suggested to the Department of Livestock Development
to educate about Food production to optimize beef cattle and market management
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอดีตมีวัตถุประสงคเพื่อใชแรงงานทําไร ทํานา เทียมเกวียน
รู ป แบบการเลี้ ย งเป น แบบปล อ ยตามแหล ง หญ า ธรรมชาติ ป จ จุ บั น สภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ
เปลี่ยนแปลงไป มีการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรเขามาแทนการใชแรงงานสัตว รูปแบบการเลี้ยง
โคเนื้อปรับเปลี่ยนไป เปนการเลี้ยงเชิงธุรกิจในรูปแบบการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตโครุน การเลี้ยงขุน
เพื่อจําหนายเนื้อและชิ้นสวน และยังมีผลพลอยไดจากการเลี้ยงโคเนื้อ คือ ใชประโยชนจากมูลโคเพื่อ
ทําปุย เปนตน ซึ่งการเลี้ยงโคเนื้อสามารถผสมผสานกับการทําเกษตรอื่นได เชน สวนยางพารา สวน
ปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนอาชีพหลักของเกษตรกรภาคใต การเลี้ยงโคเนื้อจึงนับวาเปนโอกาสสําคัญในการ
สรางรายไดเสริมใหเกษตรกรโดยเฉพาะในชวงราคายางพาราและปาลมน้ํามันตกต่ํา จากขอมูลของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว (2563) รายงานขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยง
โคเนื้อในพื้นที่สํานักปศุสัตวเขต 8 รวม 101,694 ราย จํานวนโคเนื้อ 579,017 ตัว ซึ่งจํานวนเกษตรกร
ผูเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2562 เปนจํานวน 46,841 ราย และจํานวนโคเนื้อเพิ่มขึ้น 9,698 ตัว
ถึงแมวาแนวโนมการเลี้ยงโคเนื้อมีเพิ่มมากขึ้น แตจํานวนโคเนื้อกลับมีไมเพียงพอตอความตองการ
บริโ ภคทั้งภายในและตางประเทศ เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญเปนรายยอย ตางคนตางผลิต และ
ป ญ หาของเกษตรกรรายย อ ย คื อ ไม ท ราบต น ทุ น ที่ แ ท จ ริ ง ขาดความรู ใ นคํ า นวณต น ทุ น และ
ผลตอบแทนที่ไดจากการเลี้ยงโคเนื้อ รวมถึงความรูในการเลี้ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทําใหเกษตรกรที่
กําลังตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนจากการทําการเกษตรอื่นหรือสนใจรายใหมๆ ไมกลาตัดสินใจเลี้ยง
โคเนื้อ
จากสถานการณขางตน การแกไขปญหาตลาดและตนทุนการผลิต กรมปศุสัตว ไดดําเนิ น
โครงการระบบส ง เสริมการเลี้ ย งสั ต วแ บบแปลงใหญ ดา นปศุ สั ตว ภายใต โ ครงการระบบสง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมผลิต บริหาร
จั ด การกลุม สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม องคค วามรู ก ารผลิ ตสิน คา เกษตรใหมี คุณ ภาพได ม าตรฐาน เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขัน สรางรายไดใหเกษตรกรอยางยั่งยืน และการจัดการดานการตลาดเพื่อลด
ตนทุนการผลิต โดยมีหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก สอดคลอง
กับยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว (2561) ที่กําหนดยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป พ.ศ.2561-2565
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ในยุทธศาสตรที่ 2 การกระตุนการเพิ่มประชากรโคเนื้อ กลยุทธที่ 2 การสรางความมั่นคงในอาชี พ
ใหแกเกษตรกรและองคกร แผนงานดานการบริหารจัดการ ซึ่งในมาตรการที่ 1 การกําหนดพื้นที่การ
เลี้ยงโคเนื้อ โดยความรวมมื อกั บ หนว ยงานในพื้ นที่ รวบรวมเกษตรกรรายยอ ยรวมกลุม กั น เป น
วิสาหกิจชุมชนเพื่อลดตนทุน ในการซื้อปจจัยการผลิต รวมทั้งการจําหนายและแปรรูปเนื้อโครวมกัน
ในรูปแบบโครงการสง เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (Area Base Development) ในลั ก ษณะ
โครงการพัฒนาระดับจังหวัดภายใตเงื่อนไขสําคัญคือจังหวัดที่มีองคประกอบและศักยภาพในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ
อยางไรก็ตาม การสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการศึกษา
ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อ ดังนั้น การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อของ
เกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งที่สามารถใชเปนแนวทางการสงเสริมของภาครัฐและประกอบการตัดสินใจเลี้ยง
โคเนื้อของเกษตรกร
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาต น ทุ น และผลตอบแทนการลงทุ น เลี้ ย งโคเนื้ อ ภายใต โ ครงการระบบส ง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8
1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการ
ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8
การเก็บรวบรวมขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร
สวนที่ 2 ขอมูลคาใชจายและรายไดในการเลี้ยงโคเนื้อ
สวนที่ 3 ขอมูลผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อ
สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ
การวิเคราะหขอมูล
- ตนทุน
- ผลตอบแทน
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน
การตัดสินใจในการเลือกลงทุนหรือไมนาลงทุน
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตดานพื้นที่
ศึ ก ษาต น ทุ นและผลตอบแทนการเลี้ย งโคเนื้อ ของเกษตรกรที่เ ข า รว มโครงการสง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญ ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 ที่มีจํานวนแมโคเนื้อไมนอยกวา 5 ตัว และ
มีการจดบันทึกรายจายและรายไดไว ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบดวย สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
ระนอง พังงา พัทลุง และตรัง
1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและสืบคนขอมูลเชิงลึกรายบุคคล ประกอบดวย
1) การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายคนที่เปน
สมาชิกโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8
- คาใชจายในการเลี้ยง ไดแก คาพันธุ คาอาหาร คาแรธาตุ คาเวชภัณฑ คาน้ํา
คาไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาโรงเรือน และคาผสมเทียม
- ผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับ
2) การคํานวณอัตราผลตอบแทนตอตนทุน โดยประเมินผลอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนวามีความเหมาะสมหรือไมเหมาะสมในการลงทุน
1.4.3 ขอบเขตดานเวลา
เก็บขอมูลในชวงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2563
1.5 ขอตกลงเบื้องตน
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 เปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตรจากการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรที่เขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ เพื่อนําเสนอขอมูลตนทุน ซึ่งเปนคาใชจายที่เกี่ยวของของเกษตรกรที่ใชในการเลี้ยงโคเนื้อและ
ผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับเมื่อจําหนายลูกโคเนื้อ รวมไปถึงผลตอบแทนที่ไดจากผลพลอยไดจาก
การเลี้ยงโคเนื้อ เชน มูลโค เปนตน
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
ตนทุน หมายถึง ตนทุนการผลิตหรือตนทุนการเลี้ยงโคเนื้อตั้งแตผลิตจนจําหนายทั้งที่เปน
ตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร
ผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนที่เกิดจากการผลิตโคเนื้อที่ไดรับเปนตัวเงินหรือคิดมูลคาได
โคเนื้อ หมายถึง โคที่เกษตรกรเลี้ยงไวเพื่อบริโภคเนื้อ ใชงาน หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ไมรวมโคนม
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โคขุน หมายถึง โคเพศผูและเพศเมียที่แยกมาเลี้ยงในคอกขุนในชวงระยะเวลาหนึ่งดวยอาหาร
ขนเพื่อเพิ่มน้ําหนักสําหรับใชเนื้อในการบริโภค
โครุน หมายถึง โคเนื้อที่มีอายุ 8–12 เดือน
โคสาว หมายถึง โคเนื้อที่มีอายุ 18-24 เดือน
โคนาง หมายถึง โคเนื้อที่มีอายุตั้งแต 18 เดือนขึ้นไปและตั้งทองหรือเคยตั้งทองใหลูก
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว หมายถึง ผูที่ทําการเลี้ยงสัตวหรือเปนเจาของสัตวตามแบบสํารวจ ฐปศ.1
การเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก หมายถึง การเลี้ยงแมโคเนื้อตั้งแตผสมพันธุ อุมทอง ถึงลูก
หยานม มีระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมดประมาณ 24 เดือน
การรับ รองการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) หมายถึง
แนวทางในการทําการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด โดย
ขบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค ปราศจากการปนเปอนของสารเคมีไมทําใหเกิด
มลพิษตอสิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดผลผลิตคุมคาสูงสุด
ฟาร ม ที่ มี ร ะบบการป อ งกั น โรคและการเลี้ ย งสั ต ว ที่ เ หมาะสม (Good Farming
Management : GFM) หมายถึง ฟารมเลี้ยงสัตวที่ยกระดับการเลี้ยง การจัดการใหมีความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ระบบการบันทึกขอมูล การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อใหไดปศุสัตวและผลผลิตที่มีความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค
โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ หมายถึง โครงการที่กําหนดโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ สงเสริมใหเกษตรกรมีการบริหารจัดการรวมกันโดยมีเกษตรกรเปนศูนยกลางใน
การดําเนินงานสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมในการผลิต รวมกันจัดหาปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี
ราคาถูก และการใชเ ทคโนโลยีก ารเกษตรที่เ หมาะสมเพื่ อลดตน ทุน เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิ ต
ตลอดจนการจัดการดานการตลาด เปนการดําเนินงานรวมกันระหวาง หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
เกษตรกรในลักษณะประชารัฐ
พื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 หมายถึง พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตวเขต 8 ที่มีการ
เลี้ยงโคเนื้อภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบดวย
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา พัทลุง และตรัง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 ผูศึกษาทําการคนควาและทบทวนเอกสาร
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 โครงการระบบสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว
2.2 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
2.3 ความหมายของตนทุนการผลิต
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 โครงการระบบสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว
2.1.1 ที่มาของโครงการ
กลุมโครงการพิเศษและปอ งกัน ภัย พิบัติดานปศุสัตว (2562) รายงานวาการสง เสริมการ
เกษตรแบบแปลงใหญ เป นระบบการสงเสริม การเกษตรที่ยึดพื้นที่เปน หลักในการดําเนินงานใน
ลักษณะบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมๆ ไปกับการรวมมือรวมใจของเกษตรกรที่รวมตัว
กันเปนกลุมการผลิต มีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการพื้นที่ ในทุกกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทานโดย
คํานึงถึงหลักการตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจ ารณาในการจัดการสงเสริมตามระบบการ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ไดแก
1) มีการผลิตในพื้นที่เหมาะสม ตามขอมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map) หรือเปนพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได
2) มีขนาดการผลิตที่ คุมคาตอการลงทุ น (Economy of Scale) สามารถใชป จจัย
การผลิตรวมกันจากการรวมซื้อรวมขาย การใชหรือเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักรกล รวมกันไดอยาง
คุมคา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง
3) มีกระบวนการกลุมที่เขมแข็ง เชน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และงายตอการเขาถึงการสงเสริม สนับสนุน
จากภาครัฐทั้งดานองคความรู แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งตอไปในอนาคต
4) มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการผลิต
5) มี ช อ งทางการตลาดรองรั บ และสามารถเชื่ อ มโยงไปสู ก ารพั ฒ นาตลาดให
กวางขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น
6) มีปจจัยพื้นฐาน เชน แหลงน้ํา/ปริมาณน้ําเพียงพอตอการผลิต
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7) มีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เขามาใช
พัฒนาการผลิต

8) มีการกําหนดมาตรฐานการผลิต และเขาสูกระบวนการตรวจสอบ รับรองสินคาที่
สามารถทําไดหรือเปนที่ตองการของตลาด
9) มีการกําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดทําแผนธุรกิจของกลุมที่
ชัดเจน
10) ผูจัดการแปลงที่มีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการรวมกับคณะกรรมการใน
การบริหารจัดการแปลงใหญได
2.1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกัน
รวมกันผลิตเพื่อใหเกิดการรวมกันจําหนาย โดยมีตลาดรองรับที่แนนอน
2) เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนว ย
เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2.1.3 เปาหมาย
เปาหมายในการดําเนินงานแปลงใหญปศุสัตวทั้งหมด จํานวน 200 แปลง ดังนี้

100 แปลง

1) แปลงใหญปศุสัตวดําเนินการในปงบประมาณป 2562 (ปที่ 1) จํานวน 40 แปลง
2) แปลงใหญปศุสัตวที่ไดดําเนินการมาแลวในปงบประมาณป 2561 (ปที่ 2) จํานวน

3) แปลงใหญปศุสัตวที่ไดดําเนินการมาแลวในป 2559 – 2560 จํานวน 60 แปลง
(ปที่ 3) ประกอบดวย แปลงตนแบบ 2 แปลง และแปลงทั่วไป 58 แปลง
2.1.4 ระยะเวลาดําเนินการโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดานปศุสัตว
ปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
2.1.5 หนวยงานดําเนินการ
1) กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว มีหนาที่จัดทําโครงการเพื่อขอรับสนับสนุน
งบประมาณ จัดทําแผนการดําเนินงาน จัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
อํานวยการและประสานงานใหหนวยงานสามารถดําเนินการไดตามแผนงาน ติดตามและรายงานผล
ผลการดําเนินงาน
2) กองแผนงาน มีห น า ที่ ค วบคุม กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตาม
แผนงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองเปนไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
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3) สํานักงานปศุสัตวเขต มีหนาที่ติดตามใหคําแนะนํา ประเมินผลการดําเนินงาน
รวบรวมผลการดําเนินงานเสนอตอผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณตามแผนการตรวจ
ราชการ และรายงานผลการดํา เนินงานใหก รมปศุสั ตว และรายงานผลงานในระบบบริห ารการ
ปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกองแผนงาน
4) สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และมีหนาที่ประชาสัมพันธโครงการใหแกเกษตรกร/
กลุมเกษตรกร พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร/กลุมเกษตรกรเขารวมโครงการประสานงานและบูรณาการ
แผนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการ
ปฏิ บั ติ ง าน แผนการใช จ า ยงบประมาณและรายงานผลงานในระบบบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง าน
(e-Operation) ของกองแผนงาน และติ ด ตาม ให คํ า แนะนํ า แก ป ญ หาให กิ จ กรรมตามแผนการ
ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
5) สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว อํ า เภอ มี ห น า ที่ มี ห น า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ โ ครงการให แ ก
เกษตรกร/กลุมเกษตรกร รวมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร/กลุมเกษตรกรเขารวมโครงการประสานงาน
และบูรณาการแผนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ติดตามใหคําแนะนํา แกปญหาใหกิจกรรมตามแผนการ
ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1.6 หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกษตรกรสมัครใจรวมกลุมและเขารวมดําเนินการ ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และเปาหมาย
ของแปลงใหญ พร อ มที่ จ ะพั ฒ นาการผลิ ต และการตลาดร ว มกั น โดยการมี ส ว นร ว มตลอด
กระบวนการพัฒนาเปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน แปลงไมจําเปนตองอยูติดกันเปนผืน
เดีย วแตควรอยูภายในชุมชนที่ใกลเคีย งกัน สินคาควรเปนสินคาหลักของเกษตรกร พื้นที่มีความ
เหมาะสม มีศักยภาพที่จะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถบริหารจัดการได โดยกําหนดขนาดพื้นที่
และจํานวนเกษตรกร จําแนกเปน 3 ประเภทสินคา ดังนี้
1) ขาว พืชไร ปาลมน้ํามัน และยางพารามีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร และ
เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย
2) ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ สมุนไพร หรือพืชอื่นๆ มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 300
ไร หรือ เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย
3) ประมง ปศุสัตว ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไม
นอยกวา 30 ราย หรือมีจํานวนมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร หรือ จํานวนสัตวไมนอยกวา 300
หนวย โดยคิดจํานวนหนวยตามชนิดสินคา ดังนี้
- โค 1 ตัว
เทากับ 0.65 หนวย
- กระบือ 1 ตัว
เทากับ 0.70 หนวย
- แพะ แกะ 1 ตัว
เทากับ 0.10 หนวย
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- สัตวปก 1 ตัว
เทากับ 0.01 หนวย
- ผึ้งพันธุ/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 รัง เทากับ 0.6 หนวย
- จิ้งหรีด 1 บอ
เทากับ 0.6 หนวย
หมายเหตุ: การรวมกลุมเกษตรกรแปลงใหญ พื้นที่ทําการเกษตรควรอยูในอํา เภอ
เดียวกัน เพื่อใหงายตอการบริหารจัดการ หากมีความจําเปนตองรวมพื้นที่ขามอําเภอใหผูจัดการแปลง
เสนอแนวทางการบริห ารจัดการแปลงที่ชัดเจนใหคณะกรรมการขับ เคลื่อนนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ พิจารณาตามความเหมาะสม ตอไป
2.1.7 การดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตวใน
พื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 ดังนี้
ตารางที่ 1 รายชื่อแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8
จังหวัด
สุราษฎรธานี

ชื่อแปลง
แปลงใหญโคเนื้อพลายวาส
แปลงใหญโคเนื้อบานยางพัฒนา
นครศรีธรรมราช แปลงใหญโคเนื้อสิชล
แปลงใหญโคเนื้ออําเภอรอนพิบูลย
ระนอง
แปลงใหญโคเนื้อตําบล จ.ป.ร.
แปลงใหญโคเนื้อตําบลปากจั่น
แปลงใหญโคเนื้ออําเภอกะเปอร
พังงา
แปลงใหญโคเนื้อบานคลองบอแสน
แปลงใหญโคเนื้อตําบลมะรุย
แปลงใหญผูเลี้ยงโคเนื้อตําบลลําภี
พัทลุง
แปลงใหญเครือขายโคเนื้ออําเภอควนขนุน
ตรัง
แปลงใหญโคเนื้อตําบลกะลาเส

ตําบล
พลายวาส
บานยาง
ทุงปรัง
ควนพัง
จ.ป.ร.
ปากจั่น
เชี่ยวเหลียง
บอแสน
มะรุย
ลําภี
ชะมวง
กะลาเส

อําเภอ
กาญจนดิษฐ
คีรีรัฐนิคม
สิชล
รอนพิบูลย
กระบุรี
กระบุรี
กะเปอร
ทับปุด
ทับปุด
ทายเหมือง
ควนขนุน
สิเกา

2.2 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ของนราทิพย (2548)
คํานวณไดตามสมการ ดังนี้
2.2.1 การวิเคราะหตนทุน (Cost Analysis)
ตนทุนรวม (Total cost : TC) เปนตนทุนทั้งหมดที่เกิดจากการใชปจจัยการผลิตในการผลิต
สินคาประกอบดวยตนทุนคงที่รวมและตนทุนผันแปรรวม คํานวณไดจากสมการ
TC = TFC + TVC

9
ตนทุนคงที่รวม (Total Fix Cost : TFC) เปนตนทุนที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต
หรือเปนตนทุนที่จายสําหรับปจจัยคงที่ทุกชนิดของธุรกิจในชวงระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับการผลิตหนึ่ง
เชน ดอกเบี้ย คาเชาที่ดิน คาเครื่องมือ-อุปกรณ คาเชาโรงเรือน คาเสื่อมราคา เปนตน ซึ่งเปนตนทุนที่
กิจการไมสามารถหลีกเลี่ยงไดไมวากิจการจะทําการผลิตสินคาหรือไมก็ตาม
ตนทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost : TVC) เปนตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
การผลิตหรือเปนตนทุนที่จายสําหรับการใชปจจัยผันแปรจํานวนตางกัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปริมาณการผลิต เชน คาวัตถุดิบ คาไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวนแรงงานหรือชั่วโมงการทํางาน
คาอาหาร คาพาหนะ เปนตน
คาเสียโอกาส (Opportunities Cost) ในการใชปจจัยการผลิต เชน คาเสียโอกาสในการใช
แรงงาน คาเสียโอกาสที่ดิน คาเสียโอกาสสําหรับเงินทุนของผูผลิตเองที่ใชซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือ
คาเสียโอกาสในการใชเงินทุนหมุนเวียน
2.2.2 การวิเคราะหผลตอบแทนจากการผลิต (Benefit of Production)
ผลตอบแทนจากการผลิต หมายถึง รายได รายรับรวม (Total Revenue : TR) คือ จํานวน
เงินที่เกษตรกรไดจากการขายผลผลิตที่ผลิตไดจากฟารม ซึ่งเทากับ ราคาผลผลิต (P) คูณดวยจํานวน
ผลผลิต (Q)
TR = P X Q
รายรับเฉลี่ย (Average Revenue) คือ รายรับเฉลี่ยตอปริมาณสินคาทั้งหมดที่จําหนายได
ซึ่งหาไดจากรายรับทั้งหมดหารดวยจํานวนผลผลิตรวม
AR =

Cost)

TR
Q

กําไรทางธุรกิจ = รายรับทั้งหมด (TR) - ตนทุนทางบัญชี (Accounting Cost)
กํ า ไรทางเศรษฐศาสตร = รายรั บ ทั้ ง หมด (TR ) - ต น ทุน ทางเศรษฐศาสตร (Economic
กําไรทางธุรกิจ(รายไดเหนือตนทุนเงินสด) คือ รายไดลบดวยตนทุนที่เปนตัวเงิน
รายไดตนทุนเงินสด = รายได – ตนทุนที่เปนตัวเงิน

กําไรสุท ธิ คือ รายไดสวนที่มากกวา คาใชจาย ถาคาใชจายมากกวารายไดสว นที่มากกว า
ดังกลาว เรียกวา ขาดทุนสุทธิ
กําไรสุทธิ = รายได - ตนทุนทั้งหมด
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อัตราผลตอบแทนตอตนทุน คือ รายไดรวม หารดวย ตนทุนการผลิต
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน = รายได/ตนทุน
อัตราสว นผลตอบแทนตอตนทุนตองมากกวาหรืออยางนอยตองมีคา เทากับ 1 จึงสมควร
ลงทุ น ทั้ง นี้ ถ า อั ต ราสว นผลตอบแทนต อ ตน ทุ น มากกว า 1 หมายถึ ง ผลตอบแทนที่ ไ ดม ากกวา
คาใชจาย หรือ หากอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1 หมายความวาผลตอบแทนที่ไดรับมีคา
เทากับคาใชจายพอดี แตถาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนนอยกวา 1 หมายความวาผลตอบแทนที่
ไดรับมีคา นอยกวาคาใชจายจึงไมควรลงทุน
2.3 ความหมายและความสําคัญของตนทุนการผลิต
2.3.1 ความหมายของตนทุนการผลิต หมายถึง
1) การผลิต หมายถึง กระบวนการนําปจจัยการผลิต ผานกระบวนการ ขั้นตอนการ
ผลิตเพื่อผลิตสินคาและบริการ
2) ปจจัยการผลิต หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ผูผลิตนํามาผานกระบวนการผลิตขึ้นเป น
สินคาหรือบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ในทางเศรษฐศาสตร แบงปจจัยการผลิต
ออกเปน 4 อยาง ไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน ผูประกอบการ
2.3.2 ความสํา คัญของตนทุน การผลิต โดยเบญจมาส (2561) กลา วถึง ความสํา คัญ หรื อ
ประโยชนของการวิเคราะหตนทุนการผลิต ดังนี้
1) ใชเปนแนวทางในการเลือ กกิจการการผลิตและการปรับปรุง การผลิต โดยนํ า
ขอมูลตนทุนการผลิตมาเปรียบเทียบกับราคาที่เกษตรกรขายผลผลิตดังกลาว ซึ่งชี้ใหเห็นวาการผลิต
ใหผลกําไรมากนอยเพียงไร นอกจากขอมูลตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในฟารมของตนเองแลวเกษตรกร
ควรเปรียบเทียบขอมูลจากฟารมในแหลงอื่น
2) ใชกําหนดราคาซื้อขายผลผลิตในการซื้อขายผลผลิตระหวางเกษตรกรและพอคา
ในลักษณะสัญญาจาง ตนทุนการผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดราคารับซื้อ
3) ชี้ใหเห็นถึงแนวโนมของความสําเร็จในการผลิตของฟารม จะแสดงใหเห็นแนวโนม
การผลิตวาเปนอยางไร
4) เปนแนวทางใหผูประกอบการรายใหมตัดสินใจลงทุนทําการเกษตร ซึ่งขอ มูล
เหลานี้สามารถใชเปนแนวทางใหเกษตรกรรายอื่นหรือผูที่สนใจเขามาลงทุนทําการเกษตร
5) ประกอบการวางแผนหรือกําหนดนโยบายดานการผลิตและการตลาด เพื่อจะทํา
ใหทราบวาทองถิ่นใดมีความเหมาะสมหรือไดเปรียบในการผลิตสินคามากกวากัน การจัดสรรปจจัย
การผลิตก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหรือการพยุงรับซื้อราคาผลผลิตตางๆ จากเกษตรกร เพื่อให
เกษตรกรไดรับราคาขายผลผลิตที่เปนธรรมมากยิ่งขึ้น
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณรกมล (2550) ศึกษาปจ จัยที่มีผลตอการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพในจังหวัดเชียงใหมและ
ลําพูน โดยสํารวจฟารมโคขุนโดยใชแบบสอบถาม สํารวจในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน พบวา สวน
ใหญเปนเพศชาย รอยละ 98.5 ในการเริ่มเลี้ยงโคขุนรอยละ 60.3 ใชทุนสวนตัวและรอยละ 39.7 กูยืม
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เกษตรกรไมนิยมจางแรงงานในการเลี้ยงโคขุ น
สวนมากเกษตรกรไมปลูกหญาเลี้ยงสัตว อาหารขนสวนใหญมาจากการผสมทางการคาของบริษัท
อาหารสัตวไทยสระบุรี จํากัด พันธุโคที่เกษตรกรนํามาขุนคือลูกผสมพันธุชารโลเลส ลูกโคผสมพันธุ
อเมริการบราหมัน เกษตรกรมีตนทุนในการเลี้ยงโคทั้งหมด 22,351.68 บาท รายรับจากการขายโค
27,642.52 บาท กําไรสุทธิเฉลี่ยตอตัว 5,290.84 บาท
ชวลิต และคณะ(2555) ศึกษาเพื่อประมาณตนทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการเลี้ยงแม
โคเพื่อผลิตลูกโคสําหรับการขุนเชิงการคา ขอมูลการผลิตโคเนื้อลูกผสมสองสายพันธุ (บราหมัน X
พื้นเมือง : 709 ตัว) และสามสายพันธุ (ชารโลเลส X พื้นเมือง X บราหมัน : 3,279 ตัว) ที่รวบรวมได
จากเกษตรกรจํานวน 747 ราย ที่เปนสมาชิกสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด
ถูกนํา มาวิเคราะหคาทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา โคเนื้อ ในประชากรที่ศึกษามีการเจริญ เติบ โต
ชวงแรกเกิดถึงอายุเขาขุน (น้ําหนัก 300 กิโลกรัม) เฉลี่ย 560±101 กรัมตอวัน เกษตรกรใชตนทุนการ
ผลิต 33,488 บาทตอตัว หากจําหนายโคที่อายุเขาขุน (น้ําหนัก 300 กิโลกรัม) เกษตรกรจะขาดทุน
16,988 บาทตอตัว อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะตนทุนในรูปเงินสด (ไมรวมคาแรงงาน คาเสีย
โอกาสเงินลงทุน และคาเสื่อมตางๆ) เกษตรกรมีตนทุนการผลิต 6,757 บาทตอตัว และมีกําไรสุทธิ
9,743 บาทตอ ตัว ทั้ง นี้ ตนทุนการผลิตโคเนื้อในชว งที่ศึกษาไดรับอิทธิพลจากระดับ การศึกษาที่
แตกตางกันของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)
สุภาวดี (2556) ศึกษาสถานภาพในการผลิตโคเนื้อ ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต
โคเนื้อ และกําหนดแนวทางในการผลิตโคเนื้อ จากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจาก
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ ตําบลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 60 ราย โดยใชแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ คาสูงสุด คาต่ําสุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา เกษตรผูที่เลี้ยงโคเนื้อ มีอายุเฉลี่ย 48.90 ป (SD=8.02) สวนใหญเปนเพศชาย
และจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองที่ใชในการเลี้ยงโคเนื้อเปนของ
ตนเอง (100%) มีพื้นที่สําหรับเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 3.80 ไรตอครัวเรือน (S.D.=11.30) มีการใชแรงงาน
ในครัวเรือน (100%) และรายไดหลักการมาจากการเลี้ยงสัตว (86.60%) จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงโคเนื้อ
เฉลี่ยเทากับ 18.48 ตัว (SD=9.95) สวนใหญเปนพันธุลูกผสมชารโลเลส และเปนการเลี้ยงโคแมพันธุ
และลูกโค เกษตรสวนใหญไมนิยมใชการผสมเทียมแตจะเปนการปลอยผสมธรรมชาติมากกวา แต
อยางไรก็ตามเกษตรกรใชบริการผสมเทียมจะใชการบริการจากเจาหนาที่กรมปศุสัตว เกษตรกรมีการ
คัดทิ้งแมโค เนื่องจากโคอายุมาก ทัศนคติในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรสว นใหญคิดวาการเลี้ยง
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แมโคผลิตลูกสําหรับขายเพื่อขุนจะใหกําไรสูงสุด ปญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุด คือ ปญหาเรื่อง
โรคระบาด โดยเฉพาะโรคปากและเทาเปอย สําหรับตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตเนื้อ พบวา
ตนทุนที่มากที่สุด คือ คาแรงงานเทากับ 6,750.00 บาทตอตัว โดยเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อมีตนทุนการ
ผลิตทั้งหมด ตั้งแตแรกเกิดจนสงขาย โดยมีตนทุนในการผลิตที่ร วม 11,300.00 บาทตอ ตัว โดย
แบงเปนตนทุนผันแปร เทากับ 10,675.00 บาทตอตัว และตนทุนคงที่ เทากับ 625.00 บาทตอตัว
(เปนตนทุนเงินสด 3,925.00 บาท และไมเปนเงินสด 7,375.00 บาทตอตัว) ราคาโคเนื้อที่เกษตรกร
ขายไดรวมเทากับ 20,000 บาทตอตัว และสวนของผลตอบแทนในการผลิตโคเนื้อ เกษตรกรจะมีกําไร
จากการเลี้ยงโคเนื้อสวนที่เปนเงินสดเทากับ 16,075 บาทตอตัว จากขอมูลที่ไดดังกลาว สามารถนํามา
กําหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตโคเนื้อ โดยควรมีการสงเสริม และสนับสนุนในดานตางๆ เชน
สนับสนุนวัคซีนหรือมีการลงพื้นที่เพื่อทําวัคซีนใหกับเกษตรกร และการลดตนทุนการผลิต ไมวาจะ
เปนอาหารหรือคาใชจายในการผลิตโคเนื้อโดยการใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร เพื่อเปนการทดแทนแหลงอาหารหยาบและอาหารขนซึ่งในสวนนี้ทั้งหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ควรใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการชวยลดตนทุนในการผลิตโคเนื้อได
สุวิช และคณะ (2558) ศึกษาสภาพการผลิต ตนทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และความอยู
ดีมีสุขของเกษตรกรรายยอยที่เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย ศึกษาในกลุมตัวอยางจังหวัด
ละ 400 ราย เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2557 ผลการศึกษา พบวา
เกษตรกรในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย เลี้ยงโคเฉลี่ย 9.85 และ 8.67 ตัว ตามลําดับ มีประสบการณ
ในการเลี้ย งโคเฉลี่ย 16.58 และ 15.45 ป ตามลําดับ พันธุโ คที่เลี้ยงสว นใหญ ไดแ ก โคลูก ผสม
บราหมัน – พื้นเมือง และ โคพื้นเมือง การเลี้ยงดูโคเนื้อสวนใหญปลอยแทะเล็มในพื้นที่สาธารณะ มี
พื้นที่แปลงหญาเลี้ยงโค เทากับ 6.07 และ 5.63 ไร ตามลําดับ โดยจําแนกเปนแปลงปลูกหญา 1.62
และ 1.75 ไร ตามลําดับ และมีพื้นที่แปลงหญาสาธารณะ 4.45 และ 3.88 ไร ตามลําดับ การจําหนาย
โคเนื้อ เกษตรกรในพื้นที่ทั้งสองจังหวัดจําหนายโคชวงอายุระหวาง 2 ป – ไมเกิน 3 ป รองลงมา คือ
อายุระหวาง 1 ป – ไมเกิน 2 ป ดานตนทุนการผลิตโค พบวา เกษตรกรในจังหวัดสุรินทรมีตนทุนการ
ผลิตโคเฉลี่ยตอตัว ต่ํา กวาเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัม ย (P<0.05) โดยตนทุนการผลิตโคเฉลี่ย ตัว ละ
9,722.40 และ 10,035.94 บาท ตามลําดับ เกษตรกรในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย จําหนายโคในป
พ.ศ. 2557 เทากับ 4.25 และ 3.70 ตัว ตามลําดับ มีรายไดจากการจําหนายโคเฉลี่ยตัวละ 23,165.35
และ 22,854.50 บาท ตามลําดับ โดยมีกําไรเฉลี่ยตัวละ เทากับ 13,442.95 และ 12,818.56 บาท
ตามลําดับ จําหนายมูลโคเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.96 และ 1.00 บาท ตามลําดับ จํานวนมูลโคที่จําหนาย
ทั้งสิ้นเฉลี่ย 8,875.45 และ 8,976.53 กก. ตามลําดับ มูลคาจากการจําหนายมูลโคเฉลี่ย เทากับ
8,500.50 และ 8,985.45 บาท ตามลําดับ และเมื่อคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการจําหนายโค
และมูลโค พบวา เกษตรกรในจังหวัดสุรินทรมีกําไรสูงกวาเกษตรกรในบุรีรัมย (P<0.05) โดยมีกําไร
เฉลี่ยทั้งสิ้น 65,633.04 และ 56,414.12 บาทตอราย ตามลําดับ สําหรับปญหาและอุปสรรคในการ
เลี้ยงโคของเกษตรกร เรียงจากมากไปหานอย ไดแก พื้นที่เลี้ยงโคมีจํากัด ไมเพียงพอ พันธุโคเนื้อ
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มีราคาแพง ขาดแคลนแหลงเงินกูยืมราคาถูก ขาดแคลนพันธุหญาคุณภาพดี ไมมีการประกัน ราคา
โคเนื้อเมื่อราคาตกต่ํา พันธุและขนาดโคที่ตองการซื้อมีจํากัด ราคาอาหารขนราคาแพง การผสมเทียม
โคติดยาก และขาดความรูในการจัดการฟารมที่ดี สวนระดับความอยูดีมีสุขและความสุขของเกษตรกร
ตอการเลี้ยงโคในปจจุบัน พบวา ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยเกษตรกรในพื้นที่ทั้งสองจังหวัด มีความ
อยูดีมีสุขในดานเศรษฐกิจและดานสุขภาพอนามัย ในระดับมาก สวนดานสังคม ดานครอบครัว ดาน
วัฒนธรรม และความเชื่อ และความอยูดีมีสุขโดยรวมทุกดาน อยูในระดับมากที่สุด ระดับความสุข
พบวา เกษตรกรในพื้นที่ทั้งสองจังหวัดมีความสุข ในระดับมีความสุขมาก
นภาพร และคณะ (2560) ศึกษาการผลิต การจัดการการผลิต ตนทุน ผลตอบแทน ปญหา
และอุปสรรคการผลิตโคเนื้อแบบขังคอกและโคเนื้อแบบปลอยฝูงของเกษตรกรในอําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ สัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด
มหาสารคามที่เปนฟารมขนาดกลาง ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 154 ราย ในชวง
เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเพื่อหา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
คาสูงสุด คาต่ําสุด ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 78.3 เปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 53.5
ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ทํานาเปนอาชีพหลักและเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพรอง สวนใหญ
มีรูป แบบ การเลี้ยงโคเนื้อแบบปลอ ยฝูง เกษตรกรทั้ง สองกลุมเลี้ย งโคพันธุลูกผสม มีรายไดเฉลี่ ย
110,192.03 บาท/ครั ว เรื อ น ในป ที่ ผ า นมาเกษตรกรมี ต น ทุ น การผลิ ต โคเนื้ อ เป น เงิ น สดเฉลี่ ย
13,500.25 บาท/ครัวเรือน และมีรายไดจากการขายโคเนื้อเฉลี่ย 45,829.34 บาท/ครัวเรือน มีกําไร
เฉลี่ย 2,335 บาท/ตัว เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อทั้งสองกลุมมีปจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ที่ใ กลเ คียงกั น เมื่อพิจ ารณาตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยระหวา งการเลี้ยงโคเนื้อทั้ ง
2 รูปแบบ พบวา การเลี้ยงโคเนื้อแบบปลอยฝูงมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาเพราะสวนมากเปนตนทุนการ
ผลิตที่ไมเปนเงินสด เชน คาแรงงานของเกษตรกรในครัวเรือนและคาอาหารหยาบตามพื้นที่สาธารณะ
สวนการเลี้ยงโคขังคอกมีตนทุนสวนใหญเปนคาพันธุโค คาอาหารขน และคาอาหารหยาบซึ่งเป น
ตนทุนเงินสด ปญหาและอุปสรรคในการผลิตโคเนื้อแบบขังคอกคืออาหารขนราคาแพง และพืชอาหาร
สัตวไมเพียงพอ สวนในโคเนื้อแบบปลอยฝูงคือแหลงหญาธรรมชาติมีจํากัด เกษตรกรขาดแคลนพื้นที่
เลี้ยงโคและแหลงน้ําในฤดูแลง
นลินี และคณะ (2563) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อคุณภาพของสมาชิก
สหกรณโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร จํากัด ผลการศึกษาเกษตรกรจํานวน 28 ราย พบวา เกษตรกร
สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 75 อายุเฉลี่ย 53.71 ป สวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี เลี้ยงโคเนื้อ
เปนอาชีพหลัก ประสบการณเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 9.39 ป ขนาดการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 15.21 ตัวต อ
ครัวเรือน สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิกสหกรณ นิยมใชสายพันธุลูกผสมบราหมันเปนโคแมพันธุ
ใชวิธีการผสมเทียมที่ใชน้ําเชื้อสายพันธุดีจากตางประเทศ มีการจําหนายมูลโค การผลิตโคปลายน้ํา
(การซื้ อ โครุน ที่ มี น้ํา หนั ก ประมาณ 300-350 กิ โ ลกรั ม มาทํ า การตอนแลว ขุน ต อ เป นระยะเวลา
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ประมาณ 8-10 เดือน จนมีน้ําหนัก 500 กิโลกรัมขึ้นไป จึงจําหนาย) มีตนทุนการผลิตรวมสูงสุด คือ
57,823.75 บาท/ตัว/รอบการผลิต รองลงมาคือ การผลิตโคกลางน้ํา (การซื้อลูกโคหยานมที่มีน้ําหนัก
ประมาณ 200-250 กิโลกรัม มาทําการขุนเปนระยะเวลา 6-8 เดือน จนไดโครุนที่มีน้ําหนักประมาณ
300-350 กิโลกรัม จึงจําหนาย) และโคตนน้ํา (การเลี้ยงโคแมพันธุเพื่อผลิตลูกโคหยานม ปกติมีรอบ
การผลิต 17 เดือน แบงเปน โคแมพันธุตั้งทอง 9 เดือน และระยะเวลาการเลี้ยงลูกโคนาน 8 เดือน จน
ไดลูกโคหยานมที่มีน้ําหนักประมาณ 200-250 กิโลกรัมจึงจําหนาย ) มีตนทุนรวม 34,972.40 และ
23,197.46 บาท/ตัว/รอบการผลิต ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายไดเหนือตนทุนทั้งหมด การผลิตโคตน
น้ํามีกําไร 8,349.59 บาท/ตัว/รอบการผลิต ขณะที่การผลิตโคกลางน้ําและการผลิตโคตนน้ําประสบ
ภาวะขาดทุน แตหากพิจารณาเฉพาะรายไดเหนือตนทุนเงินสด การผลิตโคเนื้อทั้ง 3 รูปแบบมีกําไร
โดยรูปแบบที่มีศักยภาพมากที่สุด โดยพิจารณาจากอัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนที่คํานวณจาก
รายไดเหนือตนทุนเงินสด ไดแก การผลิตโคตนน้ํา รอยละ 55.14 รองลงมา ไดแก การผลิตโคปลายน้ํา
รอยละ 24.14 และโคกลางน้ํา รอยละ 13.75 ตามลําดับ

15

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 รูปแบบการวิจัย
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 ในครั้งนี้ เปนการศึกษาโดยใชการวิเคราะห
วิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการการศึ ก ษา คื อ เกษตรกรผู เ ลี้ ย งโคเนื้ อ ภายใต โ ครงการระบบสง เสริ ม
การเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 ที่เขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญดานปศุสัตว ป 2559–2563 มีประชากรทั้งหมด 754 ราย โดยกําหนดขนาดกลุ ม
ตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชการคํานวณตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,
1970 อางใน ธีรวุฒิ, 2543) กําหนดความคลาดเคลื่อนเทากับ 10% โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เฉพาะรายที่มีการเลี้ยงโคเนื้อตั้งแต 5 ตัวขึ้นไปและคํานวณได
กลุมตัวอยาง 89 ราย ผูวิจัยเก็บขอมูลเพิ่มเปน 96 ราย
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ใชแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร
สวนที่ 2 ขอมูลตนทุนและคาใชจายในการเลี้ยงโคเนื้อ
สวนที่ 3 ขอมูลผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อ
สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4.1 การรวบรวมขอมูล ใชแบบสัมภาษณและการสัมภาษณเชิงลึกเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่
เขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดานปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 2559 2563 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบดวย สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา พัทลุง และตรัง
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3.4.2 แหลงขอมูล
1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) อาทิ ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร ขอมูล
ตนทุนการผลิต (ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร) ผลตอบแทนที่ไดจากการขายโคเนื้อเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณเกษตรกรโดยใชแบบสัมภาษณ
2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน งานวิจัย รายงานการศึกษา บทความ นโยบาย วารสาร รายงานผลการดําเนินงาน เพื่อ
นํามาประกอบการวิเคราะหและสรุปผลการวิเคราะห
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณ วิเคราะหและพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุดและคาต่ําสุด
3.5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantities Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลตนทุน
ซึ่งประกอบดวยตนทุนคงที่ ไดแก คาเชาที่ดิน คาเสื่อมโรงเรือน คาเสื่อมแมพันธุ ตนทุนผันแปร ไดแก
คาแรงงาน คาพันธุ คาอาหาร คาแรธาตุ คาผสมพันธุ คาเวชภัณฑ คาน้ํา คาไฟฟา คาเสียโอกาสเงิน
ลงทุน โดยใชวิธีทางสถิติ ไดแก คาความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ และนําเสนอผลการวิเคราะหดวยวิธีการ
พรรณนาโดยใชตารางประกอบ ใชวิธีการคํานวณตนทุนและผลตอบแทนของชวลิตและคณะ (2555)
และสุภาวดี (2556) ดังนี้
ตารางที่ 2 การคํานวณคาใชจายในการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูกตอตัว
คาใชจาย
คาพันธุแ มโคเนื้อ

การคํานวณ
= คาแมโคเนื้อที่ซื้อเขามาเพื่อผลิตลูก

คาอาหาร
= คาอาหารตอเดือน
Xระยะเวลาในการเลี้ยง
(อาหารหยาบ/อาหารขน/อาหารเสริม)
จํานวนโคเนื้อ
คาแรงงาน

= คาแรงงานตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง
จํานวนโคเนื้อ
คาแรงงานตอเดือน = จํานวนแรงงานXคาแรงตอเดือน
คาแรงงานตอวัน = จํานวนแรงงาน X คาแรงงานตอเดือน
30
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ตารางที่ 2 (ตอ)
คาใชจาย
การคํานวณ
คาแรงงานตอชั่วโมง = จํานวนแรงงาน X คาแรงงานตอวัน
8
คาเวชภัณฑ

= คาเวชภัณฑตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง
จํานวนโคเนื้อ

คาแรธาตุ

= คาแรธาตุตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง
จํานวนโคเนื้อ

คาผสมเทียม

= จํานวนแมโคเนื้อ X คาผสมเทียม

คาน้ํา

= คาน้ําตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง
จํานวนโคเนื้อ

คาไฟฟา

= คาไฟฟาตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง
จํานวนโคเนื้อ

คาน้ํามันเชื้อเพลิง

= คาน้ํามันเชื้อเพลิงตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง
จํานวนโคเนื้อ

คาเสียโอกาสเงินลงทุนตอเดือน

= ตนทุนที่เปนเงินสด X อัตราดอกเบี้ยเงินกู(0.65%)*

คาเสียโอกาสเงินลงทุน

= คาเสียโอกาสเงินลงทุนตอเดือนXระยะเวลาในการเลี้ยง
จํานวนโคเนื้อ

คาเชาที่ดิน

= คาเชาที่ดินตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง
จํานวนโคเนื้อ

คาเสื่อมโรงเรือน

= มูลคาการกอสราง
อายุการใชงาน

*อางอิง อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยมื แกลูกคารายคนและสถาบัน รอยละ 6.50 ตอป ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
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ตารางที่ 2 (ตอ)
คาใชจาย
คาเสื่อมแมพันธุ
คาเสื่อมแมพันธุโคเนื้อตอเดือน

การคํานวณ
= มูลคาแมโคเนื้อซื้อเขา − มูลคาแมโคเนื้อขายออก
ชวงเวลาใหผลผลิตที่ 8 ป
= คาเสื่อมแมพันธุโ คเนื้อ
12

คาเสื่อมแมพันธุต อการผลิตลูกโค 1 ตัว = คาเสื่อมแมพันธุโคเนื้อตอเดือน X ระยะเวลาในการ
อุมทองถึงโครุน
ราคาจําหนายลูกโคเนื้อ

= ราคารับซื้อ X น้ําหนักโคเนื้อ

กําไรสุทธิ

= ผลตอบแทนทั้งหมด - ตนทุนการผลิตทั้งหมด

กําไรขั้นตนหรือกําไรที่เปนเงินสด

= ผลตอบแทนทั้งหมด – ตนทุนที่เปนเงินสด
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บทที่ 4
ผลและวิจารณผล
ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการระบบ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้น ที่สํา นักงานปศุสัตวเขต 8 แบงเปน 4 สวน ไดแก ขอมูล
พื้นฐานของเกษตรกร ขอมูลคาใชจายและรายไดในการเลี้ยงโคเนื้อ ขอมูลผลตอบแทนจากการเลี้ยงโค
เนื้อ ปญหาและขอเสนอแนะ ดังนี้
4.1 ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร
4.1.1 เพศ พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 89.58 และเปนเพศ
หญิง รอยละ 10.42 (ตารางที่ 3) สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณรกมล (2550) นภาพรและคณะ
(2560) และสุภาวดี (2556) ที่รายงานวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเพศชายเนื่องจากเพศ
ชายมีความรูความเขาใจ ความถนัดและชื่นชอบในการเลี้ยงโคเนื้อ มากกวาเพศหญิง
4.1.2 อายุ พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ มีอายุเฉลี่ย 48.94 ป (S.D.= 5.19) โดยมีเกษตรกร
ที่อายุมากที่สุดคือ 60 ป และอายุนอยที่สุดคือ 39 ป (ตารางที่ 3) ใกลเคียงกับการศึกษาของ สุภาวดี
(2556) และนภาพรและคณะ (2560) ที่รายงานวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อวามีอายุเฉลี่ยเทากับ 48.90
ป และ 53.5 ป ตามลําดับ
4.1.3 ประสบการณในการเลี้ยง พบวา เกษตรกรมีประสบการณในการเลี้ยงเฉลี่ย 8.3 ป
(S.D.=5.75) โดยมีประสบการณในการเลี้ยงมากที่สุด 30 ป และนอยที่สุด 2 ป (ตารางที่ 3) ใกลเคียง
กับผลการศึกษาของนลินี และคณะ (2563) ที่รายงานประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 9.39 ป
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา เกษตรกรสวนใหญใหความสนใจเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพเสริมจากการทํา
สวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน และสวนผลไม เพราะเห็นวาสามารถสรางรายไดใหครอบครัว ได
เพิ่มขึ้น และสามารถใชประโยชนจากพืชอาหารสัตวที่มีในแปลง นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรรายใหม
บางสวนไดเปลี่ยนอาชีพมาทําเกษตรกรเนื่องจากประสบปญหาทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา
4.1.4 รูปแบบการเลี้ยง พบวา เกษตรกรทั้งหมดที่ทําการศึกษาครั้งนี้มีรูปแบบการผลิตโคเนื้อ
แบบเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก รอยละ 100 (ตารางที่ 3) สอดคลองกับผลการศึกษาของสุภ าวดี
(2556) ที่รายงานวาเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก เนื่องจากเกษตรกรมีขอจํากัดใน
เรื่องของเงินทุน การเลี้ยงแมพันธุเพื่อผลิตลูก สามารถขายผลผลิตไดเร็วและไมตองรับภาระตนทุน
คาอาหารในการเลี้ยงขุน
4.1.5 วิธีเลี้ยง พบวา เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงโคเนื้อ แบบยืนโรงรวมกับปลอยแปลงมากที่สุด
รอยละ 56.25 รองลงมาคือ ปลอยแปลงอยางเดียว รอยละ 25 และยืนโรงอยางเดียว รอยละ 18.75

20
(ตารางที่ 3) สาเหตุ เ นื่ อ งจากเกษตรกรเห็ น ว า เลี้ ย งแบบยื น โรงร ว มกั บ ปล อ ยแปลง จะช ว ยลด
ความเครียดของโคจากการยืนโรงเปนเวลานานและชวยใหเกษตรกรทําความสะอาดโรงเรือนไดงาย
เมื่อปลอยฝูงโคลงแปลงหญา แตกตางจากผลการศึกษาของ สุวิช และคณะ (2558) ที่รายงานวา
เกษตรกรสวนใหญนิยมเลี้ยงโคเนื้อโดยปลอยใหแทะเล็มในพื้นที่สาธารณะ
4.1.6 สายพันธุโคเนื้อ พบวา เกษตรกรสวนใหญนิยมเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมระหวางสายพันธุ
อเมริกันบราหมันผสมชารโรเลส รอยละ 97.92 มีเกษตรกรเพียง รอยละ 2.08 ที่เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมที่
มีสายพันธุ มากกวา 2 สายพันธุ (ตารางที่ 3) สอดคลองกับ รายงานของ ณรกมล (2550) และ ชวลิต
และคณะ (2555) ที่ไดทําการศึกษาสายพันธุโคเนื้อที่นิยมเลี้ยงเปนจํานวนมากถึงรอยละ 77.9 และ
96 ตามลําดับ คือ โคเนื้อลูกผสมชารโลเลส ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพันธุนี้เมื่อจําหนายจะมีราคาคอนขาง
แพง โดยสุวิช (2558) กลาววาขอดีของโคเนื้อสายพันธุอเมริกันบราหมัน สามารถเจริญเติบโตไดดีใน
สภาพภูมิอากาศแบบเมืองรอนและมีความทนทานตอโรคและแมลงดี สวนโคเนื้อสายพันธุชารโรเลส
เปนพันธุที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ซากมีขนาดใหญ เนื้อนุม เนื้อสันมีไขมันแทรก เปนที่ตองการ
ของตลาดเนื้อโคคุณภาพสูง แตการเลี้ยงเปนพันธุแทจะไมทนตอสภาพอากาศเมืองรอนของประเทศ
ไทย การนําขอดีของทั้งสองสายพันธุนี้มารวมกันทําใหเปนสายพันธุที่มีการการเจริญเติบโตดี ทนทาน
ตอโรคและแมลง ซากใหญ เนื้อนุม จึงเปนที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่และความตองการของ
ตลาดโคเนื้อ
4.1.7 จํานวนแมโคเนื้อ พบวา เกษตรกรมีจํานวนแมโคเนื้อเฉลี่ยรายละ 8.54 ตัว (S.D.=4.78)
สูงสุด 25 ตัวตอราย ต่ําสุด 5 ตัวตอราย (ตารางที่ 3) ซึ่งเกษตรกรจะเลี้ยงแมโ คเนื้อจํานวนไม มาก
เนื่องจากเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพเสริมรวมกับการทําอาชีพอื่นและมีพื้นที่ในการเลี้ยงไมมาก ใกลเคียงกับ
การศึกษาของสุวิชและคณะ (2558) ที่รายงานผลการศึกษาเกษตรกรในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย
เลี้ยงโคเฉลี่ย 9.85 และ 8.67 ตัว ตามลําดับ
4.1.8 แหลงเงินทุน พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อใชทุนสวนตัวในการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด
รอยละ 87.5 รองลงมาคือใชทุนสวนตัวและกูยืมบางสวน รอยละ 12.5 (ตารางที่ 3) ทั้งนี้ เกษตรกรที่
กูยืมบางสวนไดกูยืมเงินผานโครงการของรัฐของโครงการตางๆ เชน โครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ
เพื่อนํามาปรับ ปรุงคอกเลี้ยง แปลงพืชอาหารสัตว สอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาวดี (2556)
รายงานวาเงินทุนที่ใชในการประกอบอาชีพ เกษตรกรสวนใหญใชเงินทุนของเกษตรกรเองและมี
บางสวนเทานั้นที่กูสหกรณและจากแหลงอื่นๆ
4.1.9 ระบบฟารม พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญไมไดรับการรับรอง GAP และ GFM
รอยละ 93.75 รองลงมาคือ ไดรับการรับรอง GFM รอยละ 6.25 (ตารางที่ 3) ทั้งนี้ เนื่องจากเกษตรกร
เขาใจวาระบบฟารม GAP และ GFM เปนเรื่องยุงยาก ตองใชเงินลงทุนในโครงสรางพื้นฐานคอนข าง
สูง และที่สําคัญเห็นวาราคาโคเนื้อที่ขายไดจากฟารมที่ผานการรับรอง GAP ไมแตกตางกันกับ ฟารม
ทั่วไป จึงไมคุมคากับการลงทุน
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4.1.10 การถือ ครองที่ดิน พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่ทํา การศึ กษาครั้งนี้ ทั้งหมดมี
กรรมสิท ธิ์ในที่ ดิน ของตนเอง รอยละ 100 (ตารางที่ 3) เนื่องจากเป นที่ดิน ที่ ไ ดรั บมรดกมาจาก
บรรพบุรุษ สอดคลองกับสุภาวดี (2556) ที่รายงานวาเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองที่ใชในการเลี้ยงโคเนื้อ
เปนของตนเอง
4.1.11 พื้นที่เลี้ยงโคเนื้อ พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญมีพื้นที่เลี้ยงเฉลี่ยรายละ 2.14
ไร (S.D.=2.09) สูงสุด 15 ไร และต่ําสุด 1 ไร (ตารางที่ 3) มีพื้นที่ปลูกหญาเฉลี่ยรายละ 3.52 ไร
(S.D.=2.30) (ตารางที่ 3) สู ง สุ ด 10 ไร และต่ํ า สุ ด 1 ไร ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ร วมเฉลี่ ย รายละ 5.66 ไร
(S.D.=2.82) ใกลเคียงกับการศึกษาของสุภาวดี (2556) ที่รายงานพื้นที่สําหรับเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ยอยูที่
3.80 ไรตอครัวเรือน (S.D.=11.30)
4.1.12 การจางแรงงาน พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่ทําการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมดไมมีการ
จางแรงงานในการเลี้ยงโคเนื้อ รอยละ 100 เปนการใชแรงงานในครัวเรือน (ตารางที่ 3) เพื่อลดตนทุน
ทั้งนี้ เนื่องจากการเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพเสริมจากการประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและสวนปาลม
น้ํามัน ซึ่งเวลาที่เกษตรกรใชในการเลี้ยงโคเนื้อตอวันเฉลี่ยรายละ 2.30 ชั่วโมง สอดคลองกับรายงาน
ของชวลิตและคณะ (2555) และสุภาวดี (2556) ที่รายงานวาสว นใหญการเลี้ยงโคเนื้อเปนการใช
แรงงานของสมาชิกในครอบครัวรอยละ 100 เนื่องจากเปนการประหยัดคาใชจายในการเลี้ยง โคเนื้อ
และสวนใหญเปนฟารมขนาดเล็ก
ตารางที่ 3 ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่ทําการศึกษา
ขอมูลทั่วไป

จํานวน(ราย)
(N=96)

รอยละ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ประสบการณในการเลี้ยง
รูปแบบการเลี้ยง
เลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก
เลี้ยงขุน
วิธีเลี้ยง
ยืนโรง
ปลอยแปลง
ยืนโรงรวมกับปลอยแปลง

86
89.58
10
10.42
เฉลี่ย 48.94 ป (S.D.=5.19) สูงสุด 60 ป ต่ําสุด 39 ป
เฉลี่ย 8.31 ป (S.D.=5.75) สูงสุด 30 ป ต่าํ สุด 2 ป
96
0

100
0

18
24
54

18.75
25
56.25

22
ตารางที่ 3 ( ตอ )
ขอมูลทั่วไป

จํานวน(ราย)
(N=96)

รอยละ

สายพันธุโคเนื้อ
อเมริกันบราหมัน
0
0
อเมริกันบราหมันผสมชารโรเลส
94
97.92
ลูกผสมมากกวา 2 สายพันธุ
2
2.08
จํานวนแมโคเนื้อ
เฉลี่ย 8.54 ตัว (S.D.= 4.78)
สูงสุด 25 ตัว ต่ําสุด 5 ตัว
แหลงเงินทุน
ทุนสวนตัว
84
87.5
กูยืม
0
0
ทุนสวนตัวและกูยืม
12
12.5
ระบบฟารม
GAP
0
0
GFM
6
6.25
ไมไดรับการรับรอง GAP และ GFM
90
93.75
การถือครองที่ดิน
กรรมสิทธิ์ตนเอง
96
100
เชา
0
0
พื้นที่เลี้ยง
เฉลี่ย 2.14 ไร (S.D.=2.09) สูงสุด 15 ไร ต่ําสุด 1 ไร
พื้นที่แปลงหญา
เฉลี่ย 3.52 ไร (S.D.=2.30) สูงสุด 10 ไร ต่ําสุด 1 ไร
การจางแรงงาน
มีการจางแรงงาน
0
0
ไมมีการจางแรงงาน
96
100
4.2 ขอมูลคาใชจายและรายไดในการเลี้ยงโคเนื้อ
4.2.1 คาใชจายในการเลี้ยงโคเนื้อ
ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรมีจํานวนแมโคเนื้อเฉลี่ย 8.54 ตัวตอราย (S.D.=4.78) มีจํานวน
แมโ คเนื้อมากที่สุด 25 ตัว ตอราย และมีจํา นวนแมโคเนื้อนอ ยที่สุด 5 ตัว ตอราย ใกลเคีย งกับผล
การศึกษาของสุวิชและคณะ (2558) ที่รายงานวาเกษตรกรในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมยเลี้ยงโคเฉลี่ย
9.85 และ 8.67 ตัว จากการศึกษาครั้งนี้การเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก เริ่มตั้งแตแมโคเนื้อเขาผสม
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พันธุถึงจําหนายลูกโคเนื้อกอนเขาขุน ใชระยะเวลาเลี้ยง 20 - 24 เดือน จากการศึกษาตนทุนในการ
เลี้ยงโคเนื้อ ในสวนของขอมูลคาใชจาย ประกอบดวย
1) คาพันธุ พบวา เกษตรกรมีคาใชจายในการซื้อแมพันธุม าเพื่อผลิตลูก ซึ่งเปนโค
สาวชวงอายุ 18-24 เดือน หรือแมโคนาง พรอมใหลูกขนาดน้ําหนัก 300-450 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยตัว
ละ 29,239.58 บาท (S.D.=2,882.78) ราคาสูงสุด 45,000 บาทตอตัว และต่ําสุด 26,000 บาทตอตัว
(ตารางที่ 4) ซึ่งมีราคาเฉลี่ยสูงกวาผลการศึกษาของ สุภาวดี (2556) ที่รายงานวาคาใชจายในการซื้อ
แมโคสาวเพื่อผลิตลูก (ตอตัว) เฉลี่ยราคาอยูที่ 21,250 บาทตอตัว (S.D.=8,765) ราคาสูงสุดอยูที่
50,000 บาทตอตัว ราคาต่ําสุดอยูที่ 9,000 บาทตอตัว ทั้งนี้ ราคาแมพันธุขึ้นอยูกับน้ําหนัก ความ
สมบูรณของรางกายของแมพันธุและสายพันธุและสอดคลองกับ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
อํานาจเจริญ (2559) ที่รายงานวา ราคาของโคเนื้อที่ซื้อเพื่อทําพอแมพันธุ ขึ้นอยูกับ 1) ลักษณะตรง
ตามแนวสายพันธุโคที่มีลักษณะตรงตามแนวสายพันธุจะมีราคาสูงกวาโคที่มีลักษณะไมตรงตามแนว
พันธุ เชน โคพันธุอเมริกันบราหมันจะตองมีสีขาว สีเทาหรือสีแดง ถาเปนโคพันธุอเมริกันบราหมัน
พันธุแทจะตองมีหนัง จมูก พูหาง ขนตา และหนัง ตองเปนสีดํา เปนตน 2) อายุของโค โคที่มีอายุนอย
จะมีราคาเมื่อเปรียบเทียบเปนน้ําหนักตอกิโลกรัมจะสูงกวาโคที่มีอายุมาก 3) พันธุประวัติ (pedigree)
โคที่มีพันธุประวัตจิ ะมีราคาสูงกวาโคที่ไมมีพันธุประวัติ
2) คาอาหาร พบวา เกษตรกรมีคาใชจายคาอาหารในการเลี้ยงโคเนื้อโดยแยกเปน
คาอาหารหยาบแหง คาอาหารขน ดังนี้
คาอาหารหยาบแหง พบวา เกษตรกรรอยละ 85.42 มีการใชอาหารหยาบ
แหง คือ ฟางขาว เสริมกับอาหารหยาบสดเฉลี่ย 1,451.66 บาทตอตัว (S.D.=1,152) มีคาอาหาร
หยาบแหงสูงสุด 5,850 บาทตอตัว และต่ําสุด 480 บาทตอตัว (ตารางที่ 4) โดยเกษตรกรจะใหอาหาร
หยาบแหง ในชว งเดือนมีนาคมถึงเดือ นพฤษภาคมซึ่งเปนชวงหนาแลง (กรมพัฒ นาที่ดิน, ม.ป.ป)
เนื่องจากหญาสดมีไมเพียงพอ โดยใหอาหารหยาบแหงเฉลี่ย 42.6 กิโลกรัมตอวัน และมีเกษตรกร
เพียงรอยละ 14.58 ไมมีการใชอาหารหยาบแหงเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งฟางขาวที่ใชเลี้ยงโคเนื้อเปนฟางขาว
อัดกอน ขนาดกอนละ 20 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกอนละ 44.48 บาท โดยฟางขาวอัดกอนที่ใชในพื้นที่
ภาคใตสวนใหญสั่งมาจากแหลงผลิตในพื้นที่ภาคกลาง ราคาจึงขึ้นอยูกับระยะทางในการขนสง เชน
ราคาในจังหวัดชุมพรถูกกวาราคาในจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังพบวา การรวมกลุมกันเพื่อ
สั่งซื้อโดยไมผานพอคาคนกลางจะทําใหเกษตรกรไดราคาที่ถูกลง
คาอาหารขน พบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 81.25 ใชอาหารขนเลี้ยงโค
เนื้อ โดยมีคาอาหารขนเฉลี่ย 2,694.12 บาทตอตัว (S.D=1,491.76) สูงสุด 6,720 บาทตอตัว และ
ต่ํา สุด 1,920 บาทตอตัว (ตารางที่ 4) โดยอาหารขนที่ใชสว นใหญเ ปนชนิดอาหารผสมสําเร็จรูป
สอดคลองกับสุภาวดี (2556) ที่รายงานวาเกษตรกรสวนใหญเลือกซื้ออาหารขนสําเร็จรูป เนื่องจาก
การซื้ออาหารขนสําเร็จรูปมีความสะดวกสบายมากกวาการผสมอาหารขนเอง และจากการศึกษา
ครั้งนี้มีเกษตรกรเพียงรอยละ 18.75 ไมมีการใชอาหารขนเลี้ยงโคเนื้อ และมีเกษตรกรเพียงรอยละ
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4.17 ที่ใชวิธีการผสมอาหารใชเองโดยใชวัสดุที่หาไดใชทองถิ่น เชน กากปาลม รําขาว ในการเลี้ยงโค
เนื้อเกษตรกรใชอาหารขนเฉลี่ยวันละ 8.73 กิโลกรัมตอวัน สูงสุดวันละ 15 กิโลกรัม ต่ําสุดวันละ 2
กิโลกรัม หรือคิดเปน 0.42 กิโลกรัมตอตัวตอวัน จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา มีเกษตรกรหลายรายใช
วิธีการคลุกเคลาอาหารขนกับอาหารหยาบสดหั่นสับ เพื่อความสะดวกในการใหอาหารและเชื่อวาจะ
ทําใหโคกินอาหารไดเพิ่มขึ้น
3) คาแรธาตุ พบวา เกษตรกรรอยละ 100 มีคาแรธาตุกอนเฉลี่ย 370.32 บาทตอตัว
(S.D=72.78) สูงสุด 576 บาทตอตัว ต่ําสุด 270 บาทตอตัว (ตารางที่ 4) โดยเกษตรกรใหแรธาตุกอน
เสริมเลี้ยงโคเนือ้ เพื่อใหไดรับสารอาหารครบถวนและบํารุงรางกายใหแกแมโคเนื้อ โดยแขวนในคอกให
โคเลียกิน แตกตางจากการศึกษาของสุภาวดี (2556) ที่มีรายจายคาสารเสริมตอตัวเฉลี่ย เทากับ 108
(S.D.=89) บาทตอตัว
4) คาเวชภัณฑ พบวา เกษตรกรรอยละ 100 มีคาเวชภัณฑ เชน ยาบํารุง ยาถาย
พยาธิ ในการดูแลสุขภาพโคเนื้อเฉลี่ย 732.06 บาทตอตัว (S.D.=706.60) สูงสุด 2,160 บาทตอตัว
และ ต่ําสุด 90 บาทตอตัว (ตารางที่ 4) ในสวนของวัคซีนเกษตรกรไมมีคาใชจายเนื่องจากไดรับบริการ
จากเจาหนาที่กรมปศุสัตวในพื้นที่ โดยไมเสียคาใชจาย มากกวาการศึกษาของสุภ าวดี (2558) ที่มี
รายจายคายาถายพยาธิเฉลี่ยเทากับ 136.55 (S.D.=300.44) บาทตอตัว
5) คาน้ํา พบวา เกษตรกร รอยละ 62.5 มีคาน้ําใชเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 42.25 บาทตอ
ตัว (S.D.=39.44) สูงสุด 108 บาทตอตัว ต่ําสุด 22 บาทตอตัว (ตารางที่ 4) และเกษตรกร รอยละ
37.5 ไมมีคาน้ําเนื่องจากใชแหลงน้ําธรรมชาติ เชน สระน้ํา น้ําบาดาล ต่ํากวาการศึกษาของสุภาวดี
(2558) ที่ ร ายงานว า เกษตรกรร อ ยละ 44.86 มีร ายจ า ยคา น้ํา ประปาเฉลี่ ย 52.12 บาทตอ ตั ว
(S.D.=11.12) และเกษตรกรที่ไมมีรายจายคาน้ําประปาเนื่องจากเกษตรกรมีการใชน้ําบอ น้ําสระ
แหลงน้ําธรรมชาติเชนเดียวกัน
6) คาไฟฟา พบวา เกษตรกร รอยละ 95.83 มีคาไฟฟาเฉลี่ย 123.24 บาทตอตัว
(S.D.=62.76) สูงสุด 270 บาทตอตัว ต่ําสุด 33.75 บาทตอตัว (ตารางที่ 4) โดยเกษตรกรที่มีคาไฟฟา
เนื่องจากจําเปนตองติดตั้งระบบไฟฟาในการสุขาภิบาลโคเนื้อ เชน การติดตั้งไฟสองสวางในคอกเพื่อ
ปองกันการโจรกรรมและปองกันแมลงรบกวน และใชไฟฟากับเครื่องสับหญาเพื่อเปนอาหารโคเนื้อ
มากกวาการศึกษาของสุภาวดี (2558) ที่รายงานผลการศึกษาวาเกษตรกรรอยละ 24.77 มีรายจายคา
ไฟฟาเฉลี่ย 52.12 บาทตอตัว (S.D.=11.12) และการศึกษาครั้งนี้มีเกษตรกรเพียงรอยละ 4.17 ไมมีคา
ไฟฟา เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงแบบปลอยแปลง
7) คาน้ํามันเชื้อเพลิง พบวา เกษตรกรรอยละ 93.75 มีคาน้ํามันเชื้อเพลิงในการเลี้ยง
โคเนื้อเฉลี่ย 1,173.64 บาทตอตัว (S.D.=671.07) สูงสุด 3,240 บาทตอตัว ต่ําสุด 284.21 บาทตอตัว
(ตารางที่ 4) นอยกวาการศึกษาของสุภาวดี (2558) ที่รายงานผลการศึกษาวาเกษตรกรรอยละ 35.05
มีคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 2,099.71 บาทตอตัว (S.D.=2,534.10) เนื่องจากเกษตรกรใชน้ํามัน
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เชื้อเพลิงกับเครื่องตัดหญาในการตัดหญาและขนสงหญานํามาเลี้ยงโคเนื้อ และมีเกษตรกรเพียง รอย
ละ 6.25 ไมมีคาน้ํามันเชื้อเพลิง
8) คาโรงเรือน พบวา เกษตรกรมีคากอสรางโรงเรือนเฉลี่ย 71,833.33 บาทตอราย
(S.D.=30,198.87) โดยคากอสรางโรงเรือนสูงสุด 150,000 บาทตอราย และต่ําสุด 20,000 บาทตอ
ราย (ตารางที่ 4) ทั้งนี้ คากอสรางโรงเรือนที่แตกตางกันขึ้นอยูกับจํานวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง สภาพ
พื้นที่ วัสดุที่ใชและคาแรงงาน ที่มีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ ซึ่งคาโรงเรือนในการศึกษาครั้งนี้
สูงกวาการศึกษาของ สุภาวดี (2556) ที่รายงานตนทุนคาโรงเรือนของเกษตรกรเฉลี่ย 38,194.76 บาท
ตอครัวเรือน (S.D.=18,435.60)
9) คาผสมเทียม พบวา มีเกษตรกรรอยละ 79.17 มีคาใชจายในการผสมเทียมเฉลี่ย
245.83 บาทตอตัว (S.D.=140.24) โดยมีคาผสมเทียมสูงสุด 500 บาทตอครั้งตอตัว และต่ําสุด 100
บาทตอครั้งตอตัว (ตารางที่ 4) ต่ํากวาการศึกษาของสุภาวดี (2558) และนลินี (2563) ที่รายงานผล
การศึกษาวาเกษตรกรมีคาใชจายในการผสมเทีย มเฉลี่ย 365.28 บาทตอตัว (S.D.=251.28) และ
1,240 บาทตอตัว ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ พบวา คาผสมเทียมขึ้นอยูกับราคาน้ําเชื้อแตละสายพันธุและ
ระดับสายเลือด โดยเกษตรกรใชบริการผสมเทียมจากเจาหนาที่ของเอกชน มีเกษตรกรเพียงรอยละ
20.83 ไมมีคาใชจายในการผสมเทียมเนื่องจากใชบริการผสมจากเจาหนาที่กรมปศุสัตวและบางราย
เลี้ยงพอพันธุเอง ใชวิธีการผสมพันธุโคโดยการจูงเขาผสมและการใชพอโคคุมฝูง
ตารางที่ 4 ขอมูลคาใชจายในการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก
คาใชจาย

เกษตรกร
ที่ไมมีคาใชจาย
(ราย)
คาพันธุ
อาหารหยาบแหง
14
อาหารขน
18
แรธาตุ
เวชภัณฑ
คาน้ํา
36
คาไฟฟา
4
น้ํามันเชื้อเพลิง
6
โรงเรือน*
ผสมเทียม
20
*หนวย บาท : ราย

(ราย)
96
82
78
96
96
60
92
90
96
76

เกษตรกรที่มีคาใชจาย
คาเฉลี่ย
S.D
สูงสุด
ต่ําสุด
(บาท/ตัว)
(บาท/ตัว) (บาท/ตัว)
29,239.50 2,882.78
45,000
26,000
1,451.66 1,152.00
5,850
480
2,694.12 1,491.76
6,720
1,920
370.32
72.28
576
270
732.06 706.60
2,160
90
42.25
39.44
108
22
123.24
62.76
270
33.75
1,173.64 671.76
3,240
284.21
71,833.33 30,039.51 150,000
20,000
245.83 140.24
500
100

26
4.2.2 รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อ
1) รายไดจากการขายลูกโคเนื้อ พบวา เกษตรกรขายลูกโคเนื้อที่อายุ 8-12 เดือน
น้ําหนักเฉลี่ย 280 กิโลกรัมตอตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 26,592.08 บาท (S.D.=3,447.28) (ตารางที่ 5)
หรือเฉลี่ย 93.71 บาทตอกิโ ลกรัม ซึ่งราคาลูกโคเนื้อเฉลี่ยตอกิโ ลกรัมสูง กวา ราคาโคพันธุลูกผสม
(ขนาดกลาง) ที่เ กษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้ง ประเทศ กิโ ลกรัม ละ 88.64 บาท (สํานัก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2562) จากการศึก ษาครั้ง นี้ รายไดจ ากการขายลูก โคเนื้อ ที่เ กษตรกรไดรับ นอ ยกว า
การศึกษาของสุภาวดี (2556) ที่รายงานรายไดจากการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูกที่มีอายุนอยกวา 1 ป
ถึง 1.5 ป มีราคาตอตัวเฉลี่ย 28,440.23 บาท (S.D=9,801.36) ทั้งนี้ ราคาซื้อขายลูกโคเนื้อขึ้นอยูกับ
ความตองการของตลาดโคขุน โดยเฉพาะในชวงที่สามารถสงโคขุนออกตางประเทศได ราคาโคขุน
ทองถิ่นก็เพิ่มขึ้น สงผลใหดึงราคาซื้อขายลูกโคเนื้อสําหรับเขาขุนใหสูงตามขึ้นดวย การซื้อขายสวน
ใหญเกษตรกรจะรวมกันขายใหกับพอคาคนกลาง ซึ่งเปนพอคาในพื้นที่และตางจังหวัด โดยมีการซื้อ
ขายแบบเหมาตัวและซื้อขายโดยการชั่งน้ําหนักทําใหเกษตรกรจะไมถูกเอารัดเอาเปรียบ
2) รายไดจากการขายมูลโค เปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงโคเนื้อ โดยเกษตรกรรอย
ละ 83.33 มีการจําหนายมูลโคตากแหงใหกับ พอ คารับซื้อ โดยเกษตรกรมีการเก็บมูลโคเฉลี่ย 38
กระสอบตอเดือน ราคาจําหนายเฉลี่ยกระสอบละ 36 บาท ซึ่งเกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มเติมตอรอบ
การผลิตเฉลี่ย 2,790.61 บาทตอตัว (S.D.=2,004.89) (ตารางที่5) นอยกวาการศึกษาของสุวิชและ
คณะ (2558) ที่รายงานรายไดจากการขายมูลโคเนื้อในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมยเฉลี่ย 8,500.50 และ
8,985.45 บาท อยางไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้มีเกษตรกร รอยละ 16.67 ไมมีการจําหนายมูลโค
เนื่องจากนํามูลโคที่ไดไปใสแปลงหญาและสวนปาลมของเกษตรกรเอง โดยผูวิจัยไดคํานวณปริมาณมูล
โคที่เก็บตอเดือน นําไปคํานวณกับราคาจําหนายเฉลี่ยกับรายที่จําหนายมูลโค
4.3 ขอมูลผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อ
4.3.1 ตนทุน ตนทุนในการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก มีตนทุนรวมทั้งหมด 25,863.51 บาท
ตอตัว จําแนกเปนตนทุนผันแปร (Variable Cost) และตนทุนคงที่ (Fix Cost) ดังนี้
1) ตนทุนผันแปร (Variable Cost) รอยละ 78.69 ของตนทุนทั้งหมด โดยตนทุน
ผันแปรรวมเทากับ 20,352 บาทตอตัว (ตารางที่ 5) ประกอบดวย
ต น ทุ น ผั น แปรที่ เ ป น เงิ น สด เท า กั บ 6,833 บาทต อ ตั ว ได แ ก ค า อาหารหยาบ
คาอาหารขน คาแรธาตุ คาเวชภัณฑ คาผสมเทียม คาน้ํา คาไฟฟาและคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด เทากับ 13,519 บาทตอตัว ไดแก คาอาหารหยาบ
คาแรงงานและคาเสียโอกาสเงินลงทุน
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จากผลการศึกษาตนทุนผันแปร พบวา ตนทุนคาอาหารหยาบมีสัดสวนสูงสุด รอยละ 29.06
ของตนทุนรวม เปนเงินเทากับ 7,515 บาท รองลงมาเปนคาแรงงาน รอยละ 25.97 ของตนทุนรวม
เปนเงิน เทากับ 6,717.59 บาท (ตารางที่ 5) เมื่อพิจารณาตนทุนคาอาหารหยาบในการเลี้ยงแมโคเนื้อ
เพื่อผลิตลูก จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา สูงกวาผลการศึกษาของ สุภาวดี (2556) ที่มีตนทุนคาอาหาร
หยาบ เทากับ 2,937.05 บาท ซึ่งเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงแบบปลอยแปลง แตกตางจากการศึกษาครั้ง
นี้ที่มเี กษตรกรทั้งหมดใชวิธีการตัดหญาสดมาสับบดดวยเครื่องสับกอนนําไปผสมกับอาหารขนใหแมโค
เนื้อกิน จึงทําใหมีตนทุนคาอาหารหยาบเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้ใกลเคียงรายงานของ
สํานักเศรษฐกิจการเกษตร (2563) ที่วา ตนทุนในการเลี้ยงโคเนื้อผลิตลูก พบวา เปนคาแรงงานมาก
ที่สุด รองลงมาคือคาอาหารหยาบ
2) ตนทุนคงที่ (Fix Cost) รอยละ 21.31 ของตนทุนทั้งหมด โดยตนทุนคงที่รวม
เทากับ 5,511.51 บาทตอตัว (ตารางที่ 5) ซึ่งตนทุนคงที่มีเฉพาะตนทุนที่ไมเปนเงินสด ประกอบดวย
คาเชาที่ดิน คาเสื่อมโรงเรือน และคาเสื่อมแมพันธุ
จากผลการศึกษาตนทุนคงที่ พบวา ตนทุนคาเสื่อมโรงเรือนมีสัดสวนสูงสุด รอยละ 12.03
ของตนทุนทั้งหมด เปนเงิน เทากับ 3,383.66 บาท รองลงมาเปน คาเสื่อมแมพันธุ รอยละ 4.83 ของ
ตน ทุนทั้งหมด เปนเงิน เทากับ 1,358.07 บาท (ตารางที่ 5) ใกลเคียงกับ ผลการศึกษาของสุภาวดี
(2556) ที่รายงานวา ตนทุนคงที่ในการเลี้ยงแมเพื่อผลิตลูก คาเสื่อมโรงเรือนมีสัดสวนสูงสุด รอยละ
12.09 เปนเงิน 3,625.99 บาท
4.3.2 ผลตอบแทน เมื่ อ พิ จ ารณาผลตอบแทนการเลี้ ย งแม โ คเนื้ อ เพื่ อ ผลิ ต ลู ก ทาง
เศรษฐศาสตร พบวา มีตนทุนรวม (Total Cost ) ทั้งหมด 25,863.51 บาทตอตัว เกษตรกรจําหนาย
ลูกโคเนื้อได 26,592.08 บาทตอตัว กําไรสุทธิ 728.57 บาทตอตัว อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา เฉพาะ
สวนตนทุนที่จายในรูปเงินสด เกษตรกรจะมีตนทุนที่เปนเงินสด เทากับ 6,833 บาทตอตัว รอยละ
26.42 ทําใหเกษตรกรมีกําไรจากการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูกตั้งแตผสมพันธุถึงจําหนายลูกโคกอน
เขาขุน ที่เปนเงินสดเฉลี่ย 19,759.08 บาทตอตัว ใกลเคียงกับการศึกษาของสุภาวดี (2556) ที่รายงาน
กําไรจากการเลี้ยงโคเนื้อสวนที่เปนเงินสดเทากับ 16,075 บาทตอตัว และจากการศึกษาในครั้งนี้เมื่อ
นํากําไรที่เปนเงินสดรวมกับรายไดที่เกษตรกรจําหนายมูลโคเฉลี่ย 2,790.61 บาทตอตัว เกษตรกรจะมี
รายไดจากการจําหนายลูกโคเนื้อรวม 22,549.69 บาทตอตัว (ตารางที่ 5)
อยางไรก็ตาม เกษตรกรมีความคิดเห็นวา การเลี้ยงโคเนื้อไดรับผลตอบแทนสูง เนื่องจากสวน
ใหญไมมีการจดบันทึกขอมูลอยางละเอียดและไมไดนําตนทุนทั้งหมดมาคํานวณในทางเศรษฐศาสตร
นอกจากนี้ การเลี้ยงโคเนื้อยังมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ เขามากระทบตอการเลี้ยงที่สงผลใหราคาซื้อ ขาย
โคเนื้อผันแปรซึ่งจะกระทบตอผลตอบแทนของเกษตรกร
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4.3.3 อัตราผลตอบแทนตอตนทุน
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน เมื่อคํานวณรายไดจากการจําหนายลูกโคเนื้อ 26,592.08 บาท
ตอตัว มีตนทุนการผลิตลูกโคเนื้อ 25,863.51 บาทตอตัว อัตราผลตอบแทนตอตนทุนของการผลิตลูก
โคเนื้อเทากับ 1.03 ซึ่งอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมากกวา 1 สําหรับการศึกษาครั้งนี้รายไดที่
เกษตรกรไดรับนั้นมีมากกวาตนทุนการผลิตลูกโคเนื้อ ดังนั้น การผลิตลูกโคเนื้อของเกษตรกรที่เขารวม
โครงการระบบสงเสริมการเกษตรกรแบบแปลงใหญดานปศุสัตวในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 จึง
เหมาะสมกับการลงทุน
ตารางที่ 5 ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก
รายการ

ตนทุนผันแปร
คาอาหารหยาบ
คาอาหารขน
คาแรงงาน1
คาแรธาตุ
คาเวชภัณฑ
คาผสมเทียม
คาน้ํา
คาไฟฟา
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาเสียโอกาสเงิน
ลงทุน (6.5%)2
ตนทุนคงที่
คาเชาที่ดิน3
คาเสื่อมโรงเรือน
คาเสื่อมแมพันธุ

เงินสด
ไมเปนเงินสด
รวม
รอยละ
(บาท/ตัว)
(บาท/ตัว)
(บาท/ตัว)
คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย
S.D.
6,833
13,519
20,352
78.69
1,451.66 1,152.00 6,063.34 3,852.48
7,515
29.06
2,694 1,491.76
2,694 1,491.76 10.42
- 6,717.59 3,136.63 6,717.59 3,136.63 25.97
370.32 72.28
370.32 72.28 1.43
732.06 706.60
732.06 706.60 2.83
245.83 140.24
245.83 140.24 0.95
42.25 39.44
42.25 39.44 0.16
123.24 62.76
123.24 62.76 0.48
1,173.64 671.07
1,173.64 671.07 4.54
738.07 144.46 738.07 144.46 2.85
-

5,511.51
5,511.51
21.31
767.78 678.85 767.78 678.85 2.73
3,385.66 1,889.00 3,385.66 1,889.00 12.03
1,358.07 375.56 1,358.07 375.56 4.83

คาแรงงานคํานวณโดยใชอัตราคาจางขัน้ ต่ํา(ฉบับที่10) ตามประกาศคณะกรรมการการจาง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบีย้ เงินใหกูยืมแกลูกคารายคนและสถาบัน รอยละ 6.50 ตอป ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
3 คํานวณโดยใชหลักเกณฑการพิจารณากําหนดอัตราคาเชาและคาธรรมเนียมเกีย
่ วกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุเพื่อประกอบ
เกษตรกรรม ในอัตราไรละ 200 บาทตอป
1
2
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ตารางที่ 5 (ตอ)
รายการ

รวมตนทุนทั้งหมด
ราคาจําหนาย
กําไรสุทธิ
กําไรที่เปนเงินสด
รายไดจากการ
จําหนายมูลโค
รวมรายได

เงินสด
ไมเปนเงินสด
(บาท/ตัว)
(บาท/ตัว)
คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D.
6,833
19,030.51
26,592.08 3,447.28
19,759.08
2,790.61
-

รวม
รอยละ
(บาท/ตัว)
คาเฉลี่ย
S.D.
25,863.51
100
26,592.08 3,447.28
728.57
19,759.08
2,790.61

22,549.69

22,549.69

-

4.4 ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ
จากการสัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ พบปญหาและอุปสรรค สรุปไดดงั นี้
4.4.1 ป ญ หาราคาและตลาด จากสถานการณ ก ารระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรั ส โคโรน า
( COVID-19 ) การขนสงโคเนื้อมีชีวิตไปยังตางประเทศประสบปญหา เกษตรกรไมสามารถระบายโค
เนื้อที่เลี้ยงไวตามขนาดที่ตลาดตองการ สงผลใหโดนกดราคาจากพอคาคนกลาง เกษตรกรจําเปนตอง
ขายออกเพื่อที่จะเลี้ยงโครุนตอไป และราคาของโคเนื้อไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการบริโภคแตละ
ชวงเวลา
4.4.2 ปญหาดานอาหารสัตว เกษตรกรตองการใหเจาหนาที่ใหความรูเรื่องสูตรอาหารที่ใช
เลี้ยงโคเนื้อใหไดคุณภาพตามความตองการของตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและตนทุน
ในการเลี้ยงดวย
จากการศึกษาครั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกโดยซื้อแมโคสาวอายุ
18-24 ป หรือโคนางพรอมใหลูก นํามาเลี้ยงเพื่อใหแมโคมีความสมบูรณประมาณ 3 เดือน จึงเริ่มการ
ผสมพันธุโดยวิธีการผสมเทียมหรือการใชพอพันธุผสม จากนั้นแมโคจะใชเวลาอุมทอง 9 เดือน เมื่อลูก
โคเกิดแลวจะกินนมแมโคจนอายุประมาณ 6 เดือนจึงหยานม ในระหวางนั้นเกษตรกรจะเริ่มใหอาหาร
หยาบแกลูกโคเมื่ออายุ 4 เดือน จนกระทั่งลูกโคมีอายุ 8-12 เดือน มีน้ําหนักเฉลี่ย 280 กิโลกรัม
เกษตรกรจึ งจะขาย โดยขายใหกับ เกษตรกรดวยกันเองและพ อคา รับ ซื้อทั้ งในและนอกพื้น ที่ ซึ่ง
ระยะเวลาเลี้ยงตั้งแตการซื้อแมโคเขาจนถึงโครุน (อายุ 8-12 เดือน) ใชระยะเวลาทั้งหมด 24 เดือน มี
คาใชจายตลอดการเลี้ยงประกอบดวย คาซื้อแมพันธุ คาอาหารหยาบ (ฟางขาว) คาอาหารขน (อาหาร
สําเร็จรูป) คาผสมเทียม คาแรธาตุ คาเวชภัณฑ คาน้ําประปา คาไฟฟา และคาโรงเรือน เมื่อคํานวณ
หลักทางเศรษฐศาสตร เกษตรกรมีตนทุนผันแปรรวม 20,352 บาทตอตัว โดยมีตนทุนผันแปรที่ไมเปน
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เงินสดมากที่สุด คือ คาอาหารหยาบ รองลงมาคือคาแรงงาน สวนตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด คือ
คาอาหารขน รองลงมาคือคาน้ํามันเชื้อเพลิง ตนทุนคงที่รวม 5,511.51 บาทตอตัว ในสวนของตนทุน
คงที่มีเฉพาะตนทุนที่ไมเปนเงินสด มีคาเสื่อมโรงเรือนสูงสุด รองลงมาคือคาเสื่อมแมพันธุ ตนทุนรวม
ทั้งหมดเทา กับ 25,863.51 บาท เกษตรกรจํ าหนา ยลูกโคไดเฉลี่ย ตัวละ 26,592.08 บาท (เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 93.71 บาท) เกษตรกรมีกําไรสุทธิ 728.57 บาท หากพิจารณาเฉพาะตนทุนในรูปเงินสด
ไมรวมคาแรงงาน คาเสียโอกาสเงินลงทุนและคาเสื่อมตางๆ เกษตรกรมีตนทุนที่เปนเงินสด 6,833
บาทตอตัว ทําใหเกษตรกรมีกําไรที่เปนเงินสด 19,759.08 บาทตอตัว และเมื่อรวมรายไดจากการ
จําหนายมูลโค 2,790.61 บาทตอตัว เกษตรกรจะมีรายไดที่เปนเงินสดรวม 22,549.69 บาทตอตัว
อยางไรก็ตาม เกษตรกรมีความเห็นวาการเลี้ยงโคเนื้อไดรับผลตอบแทนที่เปนเงินสดสูง เนื่องจากไมได
นําตนทุนทั้งหมดมาคํานวณในทางเศรษฐศาสตร และเมื่อคํานวณอัตราผลตอบแทนตอตนทุน พบวา
รายไดที่เกษตรกรไดรับมีมากกวาตนทุนจึงเหมาะสมกับการลงทุน
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 สรุปได ดังนี้
5.1.1 ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร
เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 48.94 ป มีประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 8.31
ป เปนการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก โดยเลี้ยงแบบยืนโรงรวมกับปลอยแปลง ใชเงินทุนสวนตัวในการ
ลงทุนและใชแรงงานในครอบครัว เลี้ยงบนพื้นที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง สายพันธุโคเนื้อที่เลี้ยง คือ
สายพันธุอเมริกันบราหมันผสมชารโรเลส มีจํานวนแมโคเนื้อ เฉลี่ย 8.54 ตัวตอราย ฟารมโคเนื้อทั้งหมด
ยังไมไดผานการรับรองมาตรฐานฟารม GAP
5.1.2 คาใชจายและรายได
การเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูกของเกษตรกร มีคาใชจาย ประกอบดวย คาแมพันธุ คาอาหาร
หยาบแหง (ฟางขาว) คาอาหารขน คาผสมเทียม คาแรธาตุ คาเวชภัณฑ คาน้ํา คาไฟฟา คาโรงเรือน
และรายไดมาจากการจําหนายลูกโคเนื้อและมูลโค
5.1.3 ขอมูลผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อ
เกษตรกรมีตนทุนผันแปร รวม 20,352 บาทตอตัว คิดเปน รอยละ 78.69 ของตนทุนทั้งหมด
ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด ไดแก คาอาหารหยาบมากที่สุด รองลงมาคือ คาแรงงาน สวนตนทุนผัน
แปรที่เปนเงินสด ไดแก คาอาหารขน รองลงมาคือ คาน้ํามันเชื้อเพลิง สวนตนทุนคงที่ รวม 5,511.51
บาทตอตัว คิดเปน รอยละ 21.31 ของตนทุนทั้งหมด ทั้งหมดเปนตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด ไดแก คา
เสื่อมโรงเรือนสูงที่สุด รองลงมาคือ คาเสื่อมแมพันธุ ตนทุนรวมของการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก
เทากับ 25,863.51 บาทตอตัว
ผลตอบแทนของการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก เมื่อคิดจากเกษตรกร จําหนายลูกโคเนื้อได
เฉลี่ยตัวละ 26,592.08 บาท เกษตรกรมีกําไรสุทธิ 728.57 บาท หากพิจารณาเฉพาะตนทุนในรูปเงิน
สด (ไมรวมคาแรงงาน คาเสียโอกาสเงินลงทุนและคาเสื่อมตางๆ) เกษตรกรมีตนทุนเทากับ 6,833
บาทตอตัว เกษตรกรจะมีกําไรที่เปนเงินสด 19,759.08 บาทตอตัว เมื่อรวมรายไดจากการจําหนายมูล
โค 2,790.61 บาทตอตัว เกษตรกรจะมีรายไดรวม 22.549.69 บาทตอตัว เมื่อคํานวณอัตรา
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ผลตอบแทนตอตนทุน พบวา รายไดที่ไดรับมากกวาตนทุนการผลิต จึงเหมาะสมกับการลงทุน อยางไร
ก็ตาม เกษตรกรเห็นวาการเลี้ยงโคเนื้อไดรับผลตอบแทนสูง เนื่องจากสวนใหญไมมีการจดบันทึก
ขอมูลอยางละเอียดและไมไดนําตนทุนทั้งหมดมาคํานวณในทางเศรษฐศาสตร นอกจากนี้ ยังมีปจจัย
อื่นๆ เขามากระทบตอราคาโคเนื้อที่อาจจะสงผลใหราคาซื้อขายโคเนื้อ
5.1.4 ปญหาและขอเสนอแนะ
จากการสัมภาษณ พบวา เกษตรกรโดนพอคาคนกลางกดราคา ซึ่งเปนปญหาของผูเลี้ยงโคเนื้อ
ตลาดรับซื้อโคที่ไมแนนอน ขึ้นอยูกับความตองการตลาดในแตละชวงและการสงออกโคมีชีวิต โดยเฉพาะ
ชวงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) การสงออกโคเนื้อมีชีวิตถูกระงับ นอกจากนี้
เกษตรกรมีขอเสนอแนะ ใหกรมปศุสัตวใหความรูในเรื่องของการผลิตอาหารขนเพื่อลดตนทุนคาใชจาย
และการบริหารจัดการฟารมเลี้ยงสัตว
5.2 ขอเสนอแนะจากการศึกษา
5.2.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังนี้
1) เกษตรกรสวนใหญยังไมมีการจัดการระบบฟารมใหไดรับการรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี หรือไดรับการรับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม ซึ่งเปน
สิ่งสําคัญที่ชวยใหการเลี้ยงสัตวมีผลผลิตประสิทธิภาพมากขึ้น เจาหนาที่กรมปศุสัตวควรทําความเขาใจ
ใหเกษตรกรมีการจัดการระบบฟารม โดยการสรางความรับรูความเขาใจแกเกษตรกร และติดตามให
ความรูแกเกษตรกรเพิ่มเติมสม่ําเสมอ
2) แมวาจะมีการรวมกลุมของเกษตรกร แตเกษตรกรยังประสบปญหาการโดนกดราคา
จากพอคารับซื้ออยู จึงควรสงเสริมการรวมกลุมเขมขนมากขึ้น เพื่อสรางอํานาจการตอรองในการซื้อขาย
ผลผลิตกับพอคารับซื้อหรือใหความรูเกษตรกรขายผลผลิตดวยตนเองผานชองทางตางๆ เพื่อลดปญหา
การถูกกดราคา
3) สงเสริมความรูเกษตรกรใหมีความรูเกี่ยวกับการผสมอาหารสัตวเองทดแทนการซื้อ
อาหารสําเร็จรูปเพื่อลดตนทุนการผลิต
4) หนวยงานที่เกี่ยวของนําปญหา อุปสรรคที่พบไปดําเนินการศึกษาความเปนไปไดใน
การจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อแกไขปญหา และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงแกไขอยูเสมอ
5.2.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใต
โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 เปนการศึกษาเฉพาะ
ตนทุนและผลตอบแทนในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น การศึกษาในครั้งตอไปควรเปรียบเทียบตนทุนลดลง
และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น การรวบกลุมของเกษตรกรมีประสิทธิภาพหรือไม ตลอดจนศึกษาทัศนคติจาก
ผูที่เกี่ยวของวามีความคิดเห็นตอโครงการอยางไร
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แบบสัมภาษณ
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8
--------------------------------------------------------------------สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ………………..ป
การถือครองที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของตนเอง
เชา................บาท/เดือน
จํานวนโคเนื้อ
พอพันธุ..........ตัว
แมพันธุ............ตัว
โคขุน...........ตัว
ลูกโคตัวผู...........ตัว ลูกโคตัวเมีย...........ตัว
แปลงหญา
ปลูกที่ดินตัวเอง.............ไร เชาปลูก...............ไร
ประสบการณในการเลี้ยง…………………………..ป
รูปแบบการเลี้ยง
เลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก เลี้ยงขุน
วิธีเลี้ยง
ยืนโรง ปลอยแปลง ยืนโรงและปลอยแปลง
สายพันธุที่เลี้ยง
อเมริกันบราหมัน อเมริกันบราหมันผสมชารโรเลย
ลูกผสมมากกวา 2 สาย
แหลงเงินทุน
ทุนสวนตัว กูยืม รอยละ........ตอป ทุนสวนตัวและกูยืม
ระบบฟารม
ไดรับGAP ไดรับGFM ไมไดรับทั้ง GAP และ GFM
สวนที่ 2 ขอมูลตนทุนและคาใชจายในการเลี้ยงโคเนื้อ
- คาแมพันธุ............................บาท/ตัว
คาโคขุน....................................บาท/ตัว
- คาโรงเรือน...........................บาท/โรง
จํานวน.....โรง ความจุ.......ตัว เวลาใชงาน....ป
- เครื่องตัดหญา.........เครื่อง ราคา...............บาท/เครื่อง
ระยะเวลาใชงาน........ป
- เครื่องสับหญา.........เครื่อง ราคา...............บาท/เครื่อง
ระยะเวลาใชงาน........ป
- อื่นๆ
ราคา...............บาท
ระยะเวลาใชงาน........ป
- คาอาหาร
อาหารหยาบ
อาหารขน
อาหารเสริม
อาหารหยาบแหง
วันละ..........................กิโลกรัม
กากปาลม
วันละ.......กิโลกรัมๆละ...........บาท
ฟาง วันละ..............ฟอน
กระสอบละ.................กิโลกรัม
ขี้เคก
วันละ......กิโลกรัมๆละ...........บาท
ฟอนละ.............กิโลกรัม
ราคา...........................บาท/กระสอบ ปลายขาว
วันละ.......กิโลกรัมๆละ...........บาท
ราคา................บาท/ฟอน
อื่นๆ...................วันละ........กิโลกรัมๆละ...........บาท
อาหารหยาบสด
หญาสด……………………………
วันละ.........กิโลกรัม
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- มีคาเวชภัณฑ……………….บาท/เดือน ไมมีคาใชจาย
- มีคา แรธาตุ…………………..บาท/เดือน ไมมีคาใชจาย
- คาแรงงาน
o จางเลี้ยง
คาจาง...................บาท/วัน
ตัดหญา วันละ.............ชั่วโมง/เลี้ยง วันละ..............ชั่วโมง
o เลี้ยงเอง
ตัดหญา วันละ.............ชั่วโมง/เลี้ยง วันละ..............ชั่วโมง
- มีคาน้ํา................บาท/เดือน
ใชแหลงน้ําธรรมชาติ
- มีคาไฟฟา.......................บาท/เดือน ไมมีคาใชจาย
- มีคาเชื้อเพลิง..................บาท/เดือน ไมมีคาใชจาย
- คาผสมเทียม.................บาท/ตัว จํานวนครั้งที่ผสมเทียม..............ครั้ง ไมมีคาใชจาย
- ระยะเวลาผสมเทียมครั้งตอไปหลังโคใหลูก.............เดือน
- ระยะเวลาในการเลี้ยงขุนรอบตอไปหลังจากรุนกอน..............เดือน
สวนที่ 3 ขอมูลผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อ
ผลตอบแทนที่ไดจากการขายโคเนื้อ
รายการ
อายุ

น้ําหนัก
(กิโลกรัม)

ราคา
ตอตัว
(บาท)

ราคา
ตอกิโลกรัม
(บาท)

จํานวนที่
ขายตอรุน
(ตัว)

ลูกโคตัวผู
ลูกโคตัวเมีย
แมโคเสื่อมสภาพ
โคขุน
มูลโค....................กระสอบ/เดือน กระสอบละ................กิโลกรัม ราคา..............บาท/กระสอบ
วิธีการขาย
รวมกันขาย
ตางคนตางขาย
ชองทางการขาย
เกษตรกรดวยกัน
พอคาทองถิ่น
พอคาตางจังหวัด
สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ
ปญหา/อุปสรรค…………………...................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ.............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------

