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คำนำ 

กรมปศสุัตว กำหนดใหมีการดำเนินงานโครงการสงเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญดาน

ปศุสัตว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มุงเนนใหเกษตรกรรวมกลุมผลิต เพ่ิมรายได 

ลดตนทุน ประกอบกับกรมปศุสัตวไดกำหนดยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป พ.ศ.2561-2565 โดยเฉพาะใน

ยุทธศาสตรที่ 3 การลดตนทุนดวยการบริหารจัดการอาหารโคเน้ือ 

สำนักงานปศุสัตวเขต 8 มีพันธกิจในการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยี

ทางดานปศุสัตว และพัฒนาทางดานวิชาการและใหบริการทางวิชาการ เล็งเห็นถึงความสำคัญของ

การจัดการตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจแก

เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรชนิดอ่ืน เชน สวนยางพารา สวนปาลมน้ำมัน มาเปนการ

เลี้ยงโคเน้ือเพื่อแกปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำและยกระดับคุณภาพการเลี้ยงโคเนื้อใน

พ้ืนที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 ใหมีประสิทธิภาพ 

ผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารผลงานวิชาการฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานและ

ผูสนใจ ทั้งนี้ หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนนอมรับคำชี้แนะและดำเนินการปรับปรุงใหถูกตอง

สมบูรณในโอกาสตอไป 
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การศกึษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการ    

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 

ฉัตรฐาพงค คงทุง1 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของ

เกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพ้ืนที่สำนักงานปศสุัตวเขต 8 ของ

เกษตรกรกลุมตัวอยาง จำนวน 96 ราย จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยใชแบบสัมภาษณเพื่อ

เก็บขอมูลพื้นฐานและขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงโคเนื้อ วิเคราะหขอมูลโดย

ใชสถิต ิ

 ผลการศึกษา (1) ดานขอมูลพื้นฐาน พบวา เกษตรกรสวนใหญเพศชาย อายุเฉลี่ย 48.94 ป 

(S.D.=5.19) ประสบการณในการเลี้ยงเฉลี่ย 8.31 ป (S.D.=5.75) เปนรูปแบบการเลี้ยงแมโคเนื้อเพ่ือ

ผลิตลูก สวนใหญเลี้ยงสายพันธุอเมริกันบราหมันผสมชารโรเลส โดยเลี้ยงแบบยืนโรงรวมกับปลอย

แปลงและใชทุนของตนเองในการเลี้ยงโคเนื้อ ฟารมสวนใหญยังไมไดรับการรับรอง GAP และ GFM 

เกษตรกรมีพ้ืนที่เลี้ยงเฉลี่ยรายละ 2.14 ไร (S.D.=2.09) มีพ้ืนที่ปลูกหญาเฉลี่ยรายละ 3.52 ไร 

(S.D.=2.30) ไมมีการจางแรงงานในการเลี้ยงโค (2) ตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อ

ผลิตลูก พบวา มีตนทุนรวมในการเล้ียงโคเนื้อทั้ งหมด 26,019 บาทตอตัว เปนตนทุนผันแปร 

19,738.83 บาทตอตัว (รอยละ 75.86) ตนทุนคงท่ี 6,280.17 บาทตอตัว (รอยละ 24.14) เกษตรกร

จำหนายลูกโคเนื้อราคา 26,592.08 บาทตอตัว กำไรสุทธิ 573.08 บาทตอตัว เมื่อคำนวณเฉพาะ

ตนทุนที่เปนเงินสด 6,833 บาทตอตัว เกษตรกรจะมีกำไรสวนที่เปนเงินสด 19,759.08 บาทตอตัว 

เมื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1.02 แสดงวา รายไดที่ไดรบัมากกวาตนทุนการผลิตจึง

เหมาะสมกับการลงทุน สวนปญหาการเลี้ยงโคเน้ือคือพอคากดราคารับซื้อและการรับซื้อผลผลิตไม

แนนอนขึ้นอยูกับความตองการของตลาด เกษตรกรมีขอเสนอแนะใหกรมปศุสัตวใหความรูเรื่องการผลิต

อาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโคเนื้อ และการบริหารจัดการดานการตลาด 

 

คำสำคัญ : ตนทุน ผลตอบแทน โคเน้ือ ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
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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 year 

(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. 

Most farms are not yet GAP and GFM certified. Farmers have an average farm area of 

2.14 rai (S.D.=2.09) and average grass planting area of 3.52 rai (S.D.=2.30). (2) Cost and 

return of raising cattle to produce cattle clave, it was found that the total cost of 

raising cattle was 26,019 baht per head, which was a variable cost of 19,738.83 baht 

per head (75.86 %), fixed cost of 6,280.17 baht. Per head (24.14%) Farmers sell cattle 

calves at a price of 26,592.08 baht per head, net profit 573.08 baht per head. When 

calculating only the cash cost of 6,833 baht per head, farmers will have cash profit of 

19,759.08 baht per head when calculating the yield. The return on cost is 1.02, 

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 ความเปนมาและความสำคญัของปญหา 

 การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอดีตมีวัตถุประสงคเพ่ือใชแรงงานทำไร ทำนา เทียมเกวียน 

รูปแบบการเลี้ยงเปนแบบปลอยตามแหลงหญาธรรมชาติ ปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

เปลี่ยนแปลงไป มีการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรเขามาแทนการใชแรงงานสัตว รูปแบบการเลี้ยง

โคเนื้อปรับเปลี่ยนไป เปนการเลี้ยงเชิงธุรกิจในรูปแบบการเลี้ยงแมโคเนื้อเพ่ือผลิตโครุน การเลี้ยงขุน

เพื่อจำหนายเนื้อและชิ้นสวน และยังมีผลพลอยไดจากการเลี้ยงโคเน้ือ คือ ใชประโยชนจากมูลโคเพื่อ

ทำปุย เปนตน ซึ่งการเลี้ยงโคเนื้อสามารถผสมผสานกับการทำเกษตรอื่นได เชน สวนยางพารา สวน

ปาลมน้ำมัน ซึ่งเปนอาชีพหลักของเกษตรกรภาคใต การเลี้ยงโคเนื้อจึงนับวาเปนโอกาสสำคัญในการ

สรางรายไดเสริมใหเกษตรกรโดยเฉพาะในชวงราคายางพาราและปาลมน้ำมันตกต่ำ จากขอมูลของ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว (2563) รายงานขอมูลจำนวนเกษตรกรผูเลี้ยง

โคเนื้อในพ้ืนที่สำนักปศุสัตวเขต 8 รวม 101,694 ราย จำนวนโคเนื้อ 579,017 ตัว ซึ่งจำนวน

เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2562 เปนจำนวน 46,841 ราย และจำนวนโคเนื้อเพ่ิมขึ้น 

9,698 ตัว ถึงแมวาแนวโนมการเลี้ยงโคเนื้อมีเพิ่มมากขึ้น แตจำนวนโคเนื้อกลับมีไมเพียงพอตอความ

ตองการบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญเปนรายยอย ตางคนตางผลิต 

และปญหาของเกษตรกรรายยอย คือ ไมทราบตนทุนที่แทจริง ขาดความรูในคำนวณตนทุนและ

ผลตอบแทนที่ไดจากการเลี้ยงโคเนื้อ รวมถึงความรูในการเลี้ยงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ทำใหเกษตรกรท่ี

กำลังตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรอ่ืนหรือสนใจรายใหมๆ ไมกลาตัดสินใจเลี้ยง    

โคเนื้อ 

จากสถานการณขางตน การแกไขปญหาตลาดและตนทุนการผลิต กรมปศุสัตว ไดดำเนิน

โครงการระบบสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตวภายใตโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมผลิต บริหาร

จัดการกลุม สนับสนุน สงเสริมองคความรูการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพิ่ม

ความสามารถในการแขงขัน สรางรายไดใหเกษตรกรอยางยั่งยืน และการจัดการดานการตลาดเพ่ือลด

ตนทุนการผลิต โดยมีหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก สอดคลอง

กับยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว (2561) ที่กำหนดยุทธศาสตรโคเนื้อ 5 ป  พ.ศ.2561-2565 
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ในยุทธศาสตรท่ี 2 การกระตุนการเพ่ิมประชากรโคเนื้อ กลยุทธที่ 2 การสรางความมั่นคงในอาชีพ

ใหแกเกษตรกรและองคกร แผนงานดานการบริหารจัดการ ซึ่งในมาตรการที่ 1 การกำหนดพื้นที่การ

เลี้ยงโคเนื้อ โดยความรวมมือกับหนวยงานในพ้ืนที่ รวบรวมเกษตรกรรายยอยรวมกลุมกันเปน

วิสาหกิจชุมชนเพื่อลดตนทุน ในการซื้อปจจัยการผลิต รวมทั้งการจำหนายและแปรรูปเนื้อโครวมกัน

ในรูปแบบโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (Area Base Development) ในลักษณะ

โครงการพัฒนาระดับจังหวัดภายใตเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดที่มีองคประกอบและศักยภาพในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ 

 อยางไรก็ตาม การสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อใหมีประสิทธิภาพ จำเปนตองมีการศึกษา

ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อ ดังนั้น การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อของ

เกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สำนักงานปศสุัตวเขต 8 จึงมี

ความสำคัญอยางย่ิงที่สามารถใชเปนแนวทางการสงเสริมของภาครัฐและประกอบการตัดสินใจเลี้ยง  

โคเนื้อของเกษตรกร 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการลงทุนเลี้ยงโคเนื้อภายใตโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 

1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเน้ือของเกษตรกรภายใตโครงการ 

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพ้ืนท่ีสำนักงานปศุสัตวเขต 8 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร 

สวนที่ 2 ขอมูลคาใชจายและรายไดในการเลี้ยงโคเนื้อ 

สวนที่ 3 ขอมูลผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อ 

สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ 

การวิเคราะหขอมูล 

- ตนทุน  - ผลตอบแทน 

อัตราผลตอบแทนตอตนทุน 

การตัดสินใจในการเลือกลงทุนหรอืไมนาลงทุน 



3 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.4.1 ขอบเขตดานพื้นท่ี 

ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเน้ือของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ ในพ้ืนท่ีสำนักงานปศุสัตวเขต 8 ที่มีจำนวนแมโคเนื้อไมนอยกวา 5 ตัว และ

มีการจดบันทึกรายจายและรายไดไว ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ประกอบดวย สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

ระนอง พังงา พัทลุง และตรัง 

 1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและสืบคนขอมูลเชิงลึกรายบุคคล ประกอบดวย 

1) การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายคนที่เปน

สมาชิกโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพ้ืนท่ีสำนักงานปศุสัตวเขต 8 

- คาใชจายในการเลี้ยง ไดแก คาพันธุ คาอาหาร คาแรธาตุ คาเวชภัณฑ คาน้ำ 

คาไฟฟา คาน้ำมันเชื้อเพลิง คาโรงเรือน และคาผสมเทียม 

- ผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรบั 

2) การคำนวณอัตราผลตอบแทนตอตนทุน โดยประเมินผลอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนวามีความเหมาะสมหรือไมเหมาะสมในการลงทุน 

1.4.3 ขอบเขตดานเวลา 

เก็บขอมูลในชวงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2563 

1.5 ขอตกลงเบ้ืองตน 

 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 เปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตรจากการเลี้ยงโคเน้ือของเกษตรกรที่เขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลง

ใหญ เพ่ือนำเสนอขอมูลตนทุน ซึ่งเปนคาใชจายที่เก่ียวของของเกษตรกรที่ใชในการเลี้ยงโคเนื้อและ

ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับเม่ือจำหนายลูกโคเนื้อ รวมไปถึงผลตอบแทนที่ไดจากผลพลอยไดจาก

การเลี้ยงโคเนื้อ เชน มูลโค เปนตน 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

 ตนทุน หมายถึง ตนทุนการผลิตหรือตนทุนการเลี้ยงโคเนื้อตั้งแตผลิตจนจำหนายท้ังท่ีเปน

ตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร 

ผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนที่เกิดจากการผลิตโคเนื้อที่ไดรับเปนตัวเงินหรือคิดมูลคาได 

โคเนื้อ หมายถึง โคที่เกษตรกรเลี้ยงไวเพื่อบริโภคเนื้อ ใชงาน หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน 
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โคขุน หมายถึง โคเพศผูและเพศเมียที่แยกมาเลี้ยงในคอกขุนในชวงระยะเวลาหนึ่งดวย

อาหารขนเพ่ือเพ่ิมน้ำหนักสำหรับใชเนื้อในการบริโภค 

โครุน หมายถึง โคเนื้อที่มีอายุ 8–17 เดือน 

โคสาว หมายถึง โคเนื้อที่มีอายุ 18-24 เดือน 

โคนาง หมายถึง โคเนื้อที่มีอายุต้ังแต 18 เดือนขึ้นไปและตั้งทองหรือเคยตั้งทองใหลูก 

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว หมายถึง ผูที่ทำการเลี้ยงสัตวหรือเปนเจาของสัตวตามแบบสำรวจ ฐปศ.1 

อาหารหยาบสด หมายถึง พืชอาหารสัตวตระกูลหญา เชน หญาเนเปยร หญากินนี หญารูซี่   

เปนตน ที่เกษตรกรตัดสดใชเลี้ยงโคเน้ือ  

อาหารหยาบแหง หมายถึง พืชอาหารสัตวที่เกษตรกรนำอาหารหยาบสดทำการระเหยความชื้น

ออกดวยการตากแดดหรืออบ เพื่อเก็บรักษาไวใชในชวงอาหารหยาบสดมีปริมาณนอย เชน หญาแหง   

ฟางขาว เปนตน 

การเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก หมายถึง การเลี้ยงแมโคเนื้อตั้งแตผสมพันธุ อุมทอง ถึงลูก 

หยานม มีระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมดประมาณ 24 เดือน 

การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) หมายถึง 

แนวทางในการทำการเกษตรเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด โดย

ขบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอผูผลติและผูบริโภค ปราศจากการปนเปอนของสารเคมีไมทำใหเกิด

มลพิษตอสิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดผลผลิตคุมคาสูงสุด 

ฟ ารม ที่ มี ร ะบบ การป อ ง กัน โรคและการเลี้ ย งสั ต ว ท่ี เห ม าะสม  (Good Farming 

Management : GFM) หมายถึง ฟารมเลี้ยงสัตวที่ยกระดับการเลี้ยง การจัดการใหมีความปลอดภัย

ทางชีวภาพ ระบบการบันทึกขอมูล การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหไดปศุสัตวและผลผลิตที่มีความ

ปลอดภัยตอผูบริโภค 

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ หมายถึง โครงการที่กำหนดโดยกระทรวง

เกษตรและสหกรณ สงเสริมใหเกษตรกรมีการบริหารจัดการรวมกันโดยมีเกษตรกรเปนศูนยกลางใน

การดำเนินงานสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมในการผลิต รวมกันจัดหาปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี 

ราคาถูก และการใชเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพ่ือลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ตลอดจนการจัดการดานการตลาด เปนการดำเนินงานรวมกันระหวาง หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ

เกษตรกรในลักษณะประชารัฐ 

พ้ืนที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 หมายถึง พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตวเขต 8 ท่ีมีการ

เลี้ยงโคเนื้อภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบดวย  

สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา พัทลุง และตรงั 
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ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด หมายถึง ตนทุนผันแปรท่ีเกษตรกรจายเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยการ

ผลิตโดยจายเปนเงินสด เชน คาอาหารขน คาน้ำมันเชื้อเพลิง คาผสมเทียม เปนตน 

ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนผันแปรที่เกษตรไมไดจายในรูปแบบเงินสด 

เชน คาเสื่อมโรงเรือน คาเสื่อมแมพันธุ คาเสียโอกาส เปนตน 

 



6 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 ผูศึกษาทำการคนควาและทบทวนเอกสาร 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

 2.1 โครงการระบบสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว 

2.2 ความหมายของตนทุนการผลติ 

2.3 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 โครงการระบบสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตว 

2.1.1 ท่ีมาของโครงการ 

กลุมโครงการพิเศษและปองกันภัยพิบัติดานปศุสัตว (2562) รายงานวาการสงเสริมการ 

เกษตรแบบแปลงใหญ เปนระบบการสงเสริมการเกษตรที่ยึดพ้ืนท่ีเปนหลักในการดำเนินงานใน

ลักษณะบูรณาการของหนวยงานที่เก่ียวของ พรอมๆ ไปกับการรวมมือรวมใจของเกษตรกรท่ีรวมตัว

กันเปนกลุมการผลิต มีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการพ้ืนท่ี ในทุกกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทานโดย

คำนึงถึงหลักการตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดการสงเสริมตามระบบการ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ไดแก 

1) มีการผลิตในพ้ืนที่เหมาะสม ตามขอมูลแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map) หรือเปนพ้ืนที่ที่สามารถปรับปรงุและพัฒนาได 

2) มีขนาดการผลิตที่คุมคาตอการลงทุน (Economy of Scale) สามารถใชปจจัย

การผลิตรวมกันจากการรวมซื้อรวมขาย การใชหรือเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักรกล รวมกันไดอยาง

คุมคา ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง 

3) มีกระบวนการกลุมท่ีเขมแข็ง เชน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และงายตอการเขาถึงการสงเสริม สนับสนุน

จากภาครัฐทั้งดานองคความรู แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งตอไปในอนาคต 

4) มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิต 

5) มีชองทางการตลาดรองรับ และสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาตลาดให

กวางขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น 

6) มีปจจัยพ้ืนฐาน เชน แหลงน้ำ/ปริมาณน้ำเพียงพอตอการผลิต 
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7) มีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอื่นๆ เขามาใช

พัฒนาการผลิต 

8) มีการกำหนดมาตรฐานการผลิต และเขาสูกระบวนการตรวจสอบ รับรองสินคาท่ี

สามารถทำไดหรือเปนท่ีตองการของตลาด 

9) มีการกำหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการจัดทำแผนธุรกิจของกลุมท่ี

ชัดเจน 

10) ผูจัดการแปลงที่มีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการรวมกับคณะกรรมการใน

การบริหารจัดการแปลงใหญได 

 2.1.2 วัตถุประสงค 

  1) เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกัน

รวมกันผลิตเพ่ือใหเกิดการรวมกันจำหนาย โดยมีตลาดรองรับที่แนนอน 

 2) เพ่ือใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวย

เพิ่มข้ึน รวมทั้งมีคุณภาพไดมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 2.1.3 เปาหมาย 

เปาหมายในการดำเนินงานแปลงใหญปศุสัตวทั้งหมด จำนวน 200 แปลง ดังน้ี 

 1) แปลงใหญปศุสัตวดำเนินการในปงบประมาณป 2562 (ปที่ 1) จำนวน 40 แปลง 

 2) แปลงใหญปศุสัตวที่ไดดำเนินการมาแลวในปงบประมาณป 2561 (ปท่ี 2) จำนวน 

100 แปลง  

 3) แปลงใหญปศุสัตวที่ไดดำเนินการมาแลวในป 2559 – 2560 จำนวน 60 แปลง 

(ปที่ 3) ประกอบดวย แปลงตนแบบ 2 แปลง และแปลงทั่วไป 58 แปลง  

 2.1.4 หนวยงานดำเนินการ 

  1) กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว มีหนาที่จัดทำโครงการเพื่อขอรับสนับสนุน

งบประมาณ จัดทำแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ 

อำนวยการและประสานงานใหหนวยงานสามารถดำเนินการไดตามแผนงาน ติดตามและรายงานผล

ผลการดำเนินงาน 

  2) กองแผนงาน มีหนาที่ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตาม

แผนงานและแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองเปนไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 

  3) สำนักงานปศุสัตวเขต มีหนาที่ติดตามใหคำแนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน 

รวบรวมผลการดำเนินงานเสนอตอผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณตามแผนการตรวจ

ราชการ และรายงานผลการดำเนินงานใหกรมปศุสัตว และรายงานผลงานในระบบบริหารการ

ปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกองแผนงาน 
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  4) สำนักงานปศุสัตวจังหวัด และมีหนาที่ประชาสัมพันธโครงการใหแกเกษตรกร/

กลุมเกษตรกร พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร/กลุมเกษตรกรเขารวมโครงการประสานงานและบูรณาการ

แผนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการ

ปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณและรายงานผลงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน              

(e-Operation) ของกองแผนงาน และติดตาม ใหคำแนะนำ แกปญหาใหกิจกรรมตามแผนการ

ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

  5) สำนักงานปศุสัตวอำเภอ มีหนาท่ี มีหนาที่ประชาสัมพันธโครงการใหแก

เกษตรกร/กลุมเกษตรกร รวมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร/กลุมเกษตรกรเขารวมโครงการประสานงาน

และบูรณาการแผนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการ

ปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ติดตามใหคำแนะนำ แกปญหาใหกิจกรรมตามแผนการ

ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

 2.1.5 หลักเกณฑและเงื่อนไข 

เกษตรกรสมัครใจรวมกลุมและเขารวมดำเนินการ ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และเปาหมาย

ของแปลงใหญ  พร อมที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกัน โดยการมีสวนรวมตลอด

กระบวนการพัฒนาเปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน แปลงไมจำเปนตองอยูติดกันเปนผืน

เดียวแตควรอยูภายในชุมชนท่ีใกลเคียงกัน สินคาควรเปนสินคาหลักของเกษตรกร พื้นที่มีความ

เหมาะสม มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถบรหิารจัดการได โดยกำหนดขนาดพ้ืนที่

และจำนวนเกษตรกร จำแนกเปน 3 ประเภทสินคา ดังน้ี 

 1) ขาว พืชไร ปาลมน้ำมัน และยางพารามีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร และ

เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 

 2) ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ สมุนไพร หรือพืชอื่นๆ มีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา 

300 ไร หรือ เกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 30 ราย 

 3) ประมง ปศุสัตว ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไม

นอยกวา 30 ราย หรือมีจำนวนมีพ้ืนท่ีรวมกันไมนอยกวา 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 

- สัตวปก 1 ตัว    เทากับ 0.01 หนวย 

- ผึ้งพันธุ/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 รงั  เทากับ 0.6  หนวย 

- จิ้งหรีด 1 บอ    เทากับ 0.6 หนวย 
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 หมายเหตุ: การรวมกลุมเกษตรกรแปลงใหญ พื้นที่ทำการเกษตรควรอยูในอำเภอ

เดียวกัน เพ่ือใหงายตอการบรหิารจัดการ หากมีความจำเปนตองรวมพ้ืนที่ขามอำเภอใหผูจัดการแปลง

เสนอแนวทางการบริหารจัดการแปลงที่ชัดเจนให คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ พิจารณาตามความเหมาะสม ตอไป 

2.1.6 การดำเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญดานปศุสัตวใน

พื้นท่ีสำนักงานปศุสัตวเขต 8 ดังน้ี 

ตารางที่ 1 รายชื่อแปลงใหญในพื้นที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 

จังหวัด ชื่อแปลง ตำบล อำเภอ 

สุราษฎรธานี แปลงใหญโคเน้ือพลายวาส พลายวาส กาญจนดิษฐ 

 แปลงใหญโคเน้ือบานยางพัฒนา บานยาง คีรีรัฐนิคม 

นครศรีธรรมราช แปลงใหญโคเน้ือสิชล ทุงปรัง สชิล 

 แปลงใหญโคเน้ืออำเภอรอนพิบูลย ควนพัง รอนพิบูลย 

ระนอง แปลงใหญโคเน้ือตำบล จ.ป.ร. จ.ป.ร. กระบุรี 

 แปลงใหญโคเน้ือตำบลปากจั่น ปากจั่น กระบุรี 

 แปลงใหญโคเน้ืออำเภอกะเปอร เชี่ยวเหลียง กะเปอร 

พังงา แปลงใหญโคเน้ือบานคลองบอแสน บอแสน ทับปุด 

 แปลงใหญโคเน้ือตำบลมะรุย มะรุย ทับปุด 

 แปลงใหญผูเลี้ยงโคเน้ือตำบลลำภี ลำภี ทายเหมือง 

พัทลุง แปลงใหญเครือขายโคเน้ืออำเภอควนขนุน ชะมวง ควนขนุน 

ตรัง แปลงใหญโคเน้ือตำบลกะลาเส กะลาเส สเิกา 

 

2.2 ความหมายและความสำคัญของตนทุนการผลิต 

 2.2.1 ความหมายของตนทุนการผลิต หมายถึง 

  1) การผลิต หมายถึง กระบวนการนำปจจัยการผลิต ผานกระบวนการ ขั้นตอนการ

ผลิตเพ่ือผลิตสินคาและบริการ 

  2) ปจจัยการผลิต หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ผูผลิตนำมาผานกระบวนการผลิตข้ึนเปน

สินคาหรือบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ในทางเศรษฐศาสตร แบงปจจัยการผลิต

ออกเปน 4 อยาง ไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน ผูประกอบการ 

 2.2.2 ความสำคัญของตนทุนการผลิต โดยเบญจมาส (2561) กลาวถึงความสำคัญหรือ

ประโยชนของการวิเคราะหตนทุนการผลิต ดังนี้ 

1) ใชเปนแนวทางในการเลือกกิจการการผลิตและการปรับปรุงการผลิต โดยนำ

ขอมูลตนทุนการผลิตมาเปรียบเทียบกับราคาท่ีเกษตรกรขายผลผลิตดังกลาว ซึ่งชี้ใหเห็นวาการผลิต
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ใหผลกำไรมากนอยเพียงไร นอกจากขอมูลตนทุนการผลิตที่เกิดข้ึนในฟารมของตนเองแลวเกษตรกร

ควรเปรียบเทียบขอมูลจากฟารมในแหลงอ่ืน 

2) ใชกำหนดราคาซื้อขายผลผลิตในการซื้อขายผลผลิตระหวางเกษตรกรและพอคา

ในลักษณะสัญญาจาง ตนทุนการผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรเปนเกณฑในการพิจารณากำหนดราคารับซื้อ 

3) ชี้ ใหเห็นถึงแนวโนมของความสำเร็จในการผลิตของฟารม จะแสดงใหเห็น

แนวโนมการผลิตวาเปนอยางไร 

4) เปนแนวทางใหผูประกอบการรายใหมตัดสินใจลงทุนทำการเกษตร ซึ่งขอมูล

เหลานี้สามารถใชเปนแนวทางใหเกษตรกรรายอ่ืนหรอืผูที่สนใจเขามาลงทุนทำการเกษตร 

5) ประกอบการวางแผนหรือกำหนดนโยบายดานการผลิตและการตลาด เพ่ือจะทำ

ใหทราบวาทองถิ่นใดมีความเหมาะสมหรือไดเปรียบในการผลิตสินคามากกวากัน การจัดสรรปจจัย

การผลิตก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนหรือการพยุงรับซื้อราคาผลผลิตตางๆ จากเกษตรกร เพ่ือให

เกษตรกรไดรับราคาขายผลผลิตท่ีเปนธรรมมากยิ่งขึ้น 

2.3 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ของนราทิพย (2548) 

คำนวณไดตามสมการ ดังนี้ 

2.3.1 การวิเคราะหตนทุน (Cost Analysis) 

 ตนทุนรวม (Total Cost : TC) เปนตนทุนทั้งหมดที่เกิดจากการใชปจจัยการผลิตในการผลิต

สินคาประกอบดวยตนทุนคงที่รวมและตนทุนผันแปรรวม คำนวณไดจากสมการ 

TC = TFC + TVC 

ตนทุนคงที่รวม (Total Fix Cost : TFC) เปนตนทุนที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต

หรือเปนตนทุนท่ีจายสำหรับปจจัยคงที่ทุกชนิดของธุรกิจในชวงระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับการผลิตหนึ่ง 

เชน ดอกเบี้ย คาเชาที่ดนิ คาเครื่องมือ-อุปกรณ คาเชาโรงเรอืน คาเสื่อมราคา เปนตน ซึ่งเปนตนทุนท่ี

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 
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 นอกจากตนทุนคงท่ีรวม (Total Fix Cost : TFC) และตนทุนผันแปรรวม (Total Variable 

Cost : TVC) แลว ยังสามารถแบงตนทุนการผลิตออกไดตามลักษณะทางการผลิตเปน 2 ประเภท 

ไดแก 

 ตนทุนที่เปนเงินสด คือ คาใชจายที่ผูผลิตจายออกไปในรูปแบบของเงินสด เพ่ือใชจัดหาปจจัย

การผลิตเพ่ือนำมาผลิตสินคาหรือบริการ เชน คาพันธุสัตว คาอาหารสัตว คายา คาเวชภัณฑ เปนตน 

 ตนทุนท่ีไมเปนเงินสด คือ คาใชจายที่ผูผลิจไมไดจายออกไปในรูปแบบของเงินสดแตเปนการ

ประเมนิมูลคาคาใชจายที่ควรจะเปนจากการใชปจจัยการผลิตนั้นๆ 

2.3.2 การวิเคราะหผลตอบแทนจากการผลิต (Benefit of Production) 

 ผลตอบแทนจากการผลิต หมายถึง รายได รายรับรวม (Total Revenue : TR) คือ จำนวน

เงินท่ีเกษตรกรไดจากการขายผลผลิตท่ีผลิตไดจากฟารม ซึ่งเทากับ ราคาผลผลิต (P) คูณดวยจำนวน

ผลผลิต (Q) 

TR = P X Q 

 รายรับเฉลี่ย (Average Revenue) คือ รายรับเฉลี่ยตอปริมาณสินคาท้ังหมดที่จำหนายได  

ซึ่งหาไดจากรายรับทั้งหมดหารดวยจำนวนผลผลิตรวม 

 

AR = 
TR

Q
 

 

 กำไรทางธุรกิจ = รายรับทั้งหมด (TR) - ตนทุนทางบัญชี (Accounting Cost) 

 กำไรทางเศรษฐศาสตร = รายรับท้ังหมด (TR ) - ตนทุนทางเศรษฐศาสตร (Economic 

Cost) 

 กำไรทางธุรกิจ(รายไดเหนือตนทนุเงินสด) คือ รายไดลบดวยตนทุนที่เปนตัวเงิน 

 

รายไดตนทุนเงินสด = รายได – ตนทุนที่เปนตัวเงิน 

 

 กำไรสุทธิ คือ รายไดสวนที่มากกวาคาใชจาย ถาคาใชจายมากกวารายไดสวนที่มากกวา

ดังกลาว เรียกวา ขาดทุนสุทธิ 

 

กำไรสุทธิ = รายได - ตนทุนทั้งหมด 

 อัตราผลตอบแทนตอตนทุน คือ รายไดรวม หารดวย ตนทุนการผลิต 

 

อัตราผลตอบแทนตอตนทุน = รายได/ตนทุน 
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 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนตองมากกวาหรืออยางนอยตองมีคาเทากับ 1 จึงสมควร

ลงทุน ทั้งนี้ ถาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมากกวา 1 หมายถึง ผลตอบแทนที่ไดมากกวา

คาใชจาย หรือ หากอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1 หมายความวาผลตอบแทนที่ไดรับมีคา

เทากับคาใชจายพอดี แตถาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนนอยกวา 1 หมายความวาผลตอบแทนที่

ไดรบัมีคานอยกวาคาใชจายจึงไมควรลงทุน 

  

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ณรกมล (2550) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพในจังหวัดเชียงใหมและ

ลำพูน โดยสำรวจฟารมโคขุนโดยใชแบบสอบถาม สำรวจในจังหวัดเชียงใหมและลำพูน พบวา สวน

ใหญเปนเพศชาย รอยละ 98.5 ในการเริ่มเลี้ยงโคขุนรอยละ 60.3 ใชทุนสวนตัวและรอยละ 39.7 

กูยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร เกษตรกรไมนิยมจางแรงงานในการเลี้ยงโคขุน 

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) ศกึษาเพ่ือประมาณตนทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการเลี้ยงแม

โคเพื่อผลิตลูกโคสำหรับการขุนเชิงการคา ขอมูลการผลิตโคเนื้อลูกผสมสองสายพันธุ (บราหมัน X 

พ้ืนเมือง : 709 ตัว) และสามสายพันธุ (ชารโลเลส X พื้นเมือง X บราหมัน : 3,279  ตัว) ที่รวบรวมได

จากเกษตรกรจำนวน 747 ราย ที่เปนสมาชิกสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด 

ถูกนำมาวิเคราะหคาทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา โคเนื้อในประชากรที่ศึกษามีการเจริญเติบโต

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 บาทตอตัว ทั้งนี้ ตนทุนการผลิตโคเนื้อในชวงที่ศึกษาไดรับอิทธิพลจากระดับการศึกษาที่

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 เกษตรผูท่ีเลี้ยงโคเนื้อ มีอายุเฉลี่ย 48.90 ป (SD=8.02) สวนใหญเปนเพศชาย 

และจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองที่ใชในการเลี้ยงโคเนื้อเปนของ
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ตนเอง (100%) มีพ้ืนที่สำหรับเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 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 ทัศนคติในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรสวนใหญคิดวาการเลี้ยง    

แมโคผลิตลูกสำหรับขายเพ่ือขุนจะใหกำไรสูงสุด ปญหาและอุปสรรคท่ีพบมากที่สุด คือ ปญหาเรื่อง

โรคระบาด โดยเฉพาะโรคปากและเทาเปอย สำหรับตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตเนื้อ พบวา 

ตนทุนที่มากที่สุด คือ คาแรงงานเทากับ 6,750.00 บาทตอตัว โดยเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อมีตนทุนการ

ผลิตทั้งหมด ต้ังแตแรกเกิดจนสงขาย โดยมีตนทุนในการผลิตท่ีรวม 11,300.00 บาทตอตัว 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

จากการเลี้ยงโคเน้ือสวนที่เปนเงนิสดเทากับ 16,075 บาทตอตัว จากขอมูลที่ไดดังกลาว สามารถนำมา

กำหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตโคเนื้อ โดยควรมีการสงเสริม และสนับสนุนในดานตางๆ เชน 

สนับสนุนวัคซีนหรือมีการลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนใหกับเกษตรกร และการลดตนทุนการผลิต ไมวาจะ

เปนอาหารหรือคาใชจายในการผลิตโคเนื้อโดยการใหความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชเศษวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตร เพ่ือเปนการทดแทนแหลงอาหารหยาบและอาหารขนซึ่งในสวนนี้ท้ังหนวยงานภาครัฐ

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

ในการเลี้ยงโคเฉลี่ย 16.58 และ 15.45 ป ตามลำดับ พันธุโคที่เลี้ยงสวนใหญ ไดแก โคลูกผสม    

บราหมัน – พ้ืนเมือง และ โคพื้นเมือง การเลี้ยงดูโคเนื้อสวนใหญปลอยแทะเล็มในพื้นที่สาธารณะ มี

พ้ืนที่แปลงหญาเลี้ยงโค 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 เกษตรกรในพื้นที่ท้ังสองจังหวัดจำหนายโคชวงอายุระหวาง 2 ป – ไมเกิน 3 ป รองลงมา คือ 

อายุระหวาง 1 ป – ไมเกิน 2 ป ดานตนทุนการผลิตโค พบวา เกษตรกรในจังหวัดสุรินทรมีตนทุนการ

ผลิตโคเฉลี่ยตอตัวต่ำกวาเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย (P<0.05) โดยตนทุนการผลิตโคเฉลี่ยตัวละ 

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 
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ตามลำดับ จำหนายมูลโคเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.96 และ 1.00 บาท ตามลำดับ จำนวนมูลโคที่จำหนาย

ทั้งสิ้นเฉลี่ย 8,875.45 และ 8,976.53 กก. ตามลำดับ มูลคาจากการจำหนายมูลโคเฉล่ีย เทากับ 

8,500.50 และ 8,985.45 บาท ตามลำดับ และเมื่อคำนวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการ

จำหนายโคและมูลโค พบวา เกษตรกรในจังหวัดสุรินทรมีกำไรสูงกวาเกษตรกรในบุรีรัมย (P<0.05) 

โดยมีกำไรเฉลี่ยทั้งสิ้น 65,633.04 และ 56,414.12 บาทตอราย ตามลำดับ สำหรับปญหาและ

อุปสรรคในการเลี้ยงโคของเกษตรกร เรียงจากมากไปหานอย ไดแก พื้นที่เลี้ยงโคมีจำกัด ไมเพียงพอ 

พันธุโคเนื้อ      มีราคาแพง ขาดแคลนแหลงเงินกูยืมราคาถูก ขาดแคลนพันธุหญาคุณภาพดี ไมมีการ

ประกันราคา   โคเนื้อเมื่อราคาตกต่ำ พันธุและขนาดโคที่ตองการซื้อมีจำกัด ราคาอาหารขนราคาแพง 

การผสมเทียมโคติดยาก และขาดความรูในการจัดการฟารมที่ดี สวนระดับความอยูดีมีสุขและ

ความสุขของเกษตรกรตอการเลี้ยงโคในปจจุบัน พบวา ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยเกษตรกรในพื้นท่ี

ทั้งสองจังหวัด มีความอยูดีมีสุขในดานเศรษฐกิจและดานสุขภาพอนามัย ในระดับมาก สวนดานสังคม 

ดานครอบครัว ดานวัฒนธรรม และความเชื่อ และความอยูดีมีสุขโดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก

ที่สุด ระดับความสุข พบวา เกษตรกรในพ้ืนที่ทั้งสองจังหวัดมีความสุข ในระดับมีความสุขมาก 

สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอำนาจเจริญ (2559) รายงานสถานการณการตลาดโค

เนื้อ โดยราคาโคเนื้อมีชีวิต มีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูซื้อ เชน ซื้อเพื่อใชทำเปน

พอแมพันธุ ราคาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ 1) ลักษณะตรงตามแนวสายพันธุ โคที่มีลักษณะตามแนว

สายพันธุจะมีราคาสูงกวาโคที่มีลักษณะไมตรงตามแนวสายพันธุ เชน โคพันธุบราหมันจะตองมีสีขาว 

สีเทาหรือสีแดง ถาเปนโคพันธุบราหมันแท จะตองมีหนัง จมูก พูหาง ขนตา และหนัง ตองเปนสีดำ 

เปนตน 2) อายุของโค โคที่มีอายุนอยจะมีราคาเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักตอกิโลกรัมจะสูงกวาโคที่มี

อายุมาก 3) พันธุประวัติ ( pedigree ) โคท่ีมีพันธุประวัติจะมีราคาสูงกวาโคท่ีไมมีพันธุประวัติ  

นภาพร และคณะ (2560) ศึกษาการผลิต การจัดการการผลิต ตนทุน ผลตอบแทน ปญหา

และอุปสรรคการผลิตโคเนื้อแบบขังคอกและโคเน้ือแบบปลอยฝูงของเกษตรกรในอำเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ สัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด

มหาสารคามที่เปนฟารมขนาดกลาง ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จำนวน 154 ราย ในชวง

เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเพ่ือหา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาสูงสุด คาต่ำสุด ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 78.3 เปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 53.5 

ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ทำนาเปนอาชีพหลักและเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพรอง สวนใหญ      

มีรูปแบบ การเลี้ยงโคเนื้อแบบปลอยฝูง เกษตรกรทั้งสองกลุมเลี้ยงโคพันธุลูกผสม มีรายไดเฉลี่ย 

110,192.03 บาท/ครัวเรือน ในปที่ผานมาเกษตรกรมีตนทุนการผลิตโคเนื้อเปนเงินสดเฉลี่ย 

13,500.25 บาท/ครัวเรือน และมีรายไดจากการขายโคเนื้อเฉลี่ย 45,829.34 บาท/ครัวเรือน มีกำไร

เฉลี่ย 2,335 บาท/ตัว เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อทั้งสองกลุมมีปจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

สภาพการเลี้ยงโคเนื้อท่ีใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยระหวางการเลี้ยงโคเนื้อทั้ง        
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2 รูปแบบ พบวา การเลี้ยงโคเนื้อแบบปลอยฝูงมีตนทุนการผลิตที่ต่ำกวาเพราะสวนมากเปนตนทุนการ

ผลิตท่ีไมเปนเงินสด เชน คาแรงงานของเกษตรกรในครัวเรือนและคาอาหารหยาบตามพ้ืนที่สาธารณะ 

สวนการเลี้ยงโคขังคอกมีตนทุนสวนใหญเปนคาพันธุโค คาอาหารขน และคาอาหารหยาบซึ่งเปน

ตนทุนเงินสด ปญหาและอุปสรรคในการผลิตโคเนื้อแบบขังคอกคืออาหารขนราคาแพง และพืชอาหาร

สัตวไมเพียงพอ สวนในโคเนื้อแบบปลอยฝูงคือแหลงหญาธรรมชาติมีจำกัด เกษตรกรขาดแคลนพ้ืนที่

เลี้ยงโคและแหลงน้ำในฤดูแลง 

นลินี และคณะ (2563) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเน้ือคุณภาพของสมาชิก

สหกรณโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร จำกัด ผลการศึกษาเกษตรกรจำนวน 28 ราย พบวา เกษตรกร

สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 75 อายุเฉลี่ย 53.71 ป สวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี เลี้ยงโคเนื้อ

เปนอาชีพหลัก ประสบการณเล้ียงโคเนื้อเฉลี่ย 9.39 ป ขนาดการเลี้ยงโคเน้ือเฉลี่ย 15.21 ตัวตอ

ครัวเรือน สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิกสหกรณ นิยมใชสายพันธุลูกผสมบราหมันเปนโคแมพันธุ 

ใชวิธีการผสมเทียมที่ใชน้ำเชื้อสายพันธุดีจากตางประเทศ มีการจำหนายมูลโค การผลิตโคปลายน้ำ    

(การซื้อโครุนท่ีมีน้ำหนักประมาณ 300-350 กิโลกรัม มาทำการตอนแลวขุนตอเปนระยะเวลา

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 โคแมพันธุต้ังทอง 9 เดือน และระยะเวลาการเลี้ยงลูกโคนาน 8 เดือน จน

ไดลูกโคหยานมที่มีน้ำหนักประมาณ 200-250 กิโลกรัมจึงจำหนาย ) มีตนทุนรวม 34,972.40 และ 

23,197.46 บาท/ตัว/รอบการผลิต ตามลำดับ เม่ือพิจารณารายไดเหนือตนทุนทั้งหมด การผลิตโคตน

น้ำมีกำไร 8,349.59 บาท/ตัว/รอบการผลิต ขณะที่การผลิตโคกลางน้ำและการผลิตโคตนน้ำประสบ

ภาวะขาดทุน แตหากพิจารณาเฉพาะรายไดเหนือตนทุนเงินสด การผลิตโคเนื้อทั้ง 3 รูปแบบมีกำไร 

โดยรูปแบบที่มีศักยภาพมากที่สุด โดยพิจารณาจากอัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุนที่คำนวณจาก

รายไดเหนือตนทุนเงินสด ไดแก การผลิตโคตนน้ำ รอยละ 55.14 รองลงมา ไดแก การผลิตโคปลาย

น้ำ รอยละ 24.14 และโคกลางนำ้ รอยละ 13.75 ตามลำดับ 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 ในครั้งนี้ เปนการศึกษาโดยใชการวิเคราะห

วิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการศึกษา คือ เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญในพื้นที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 ที่เขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลง

ใหญดานปศุสัตว ป 2559–2563 มีประชากรทั้งหมด 754 ราย โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีระดับ

ความเชื่อมั่น 90% โดยใชการคำนวณตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970 อางใน  

ธีรวุฒิ, 2543) กำหนดความคลาดเคลื่อนเทากับ 10% โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive sampling) ที่มีจำนวนแมโคเนื้อไมนอยกวา 5 ตัวและคำนวณไดกลุมตัวอยาง 89 ราย 

ผูวิจัยเก็บขอมูลเพ่ิมเปน 96 ราย 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ใชแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร 

สวนที่ 2 ขอมูลคาใชจายและรายไดในการเลี้ยงโคเนื้อ 

 สวนที่ 3 ขอมูลผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อ 

 สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.4.1 การรวบรวมขอมูล ใชแบบสัมภาษณและการสัมภาษณเชิงลกึเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่

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) ขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ขอมูลตนทุน

การผลิต (ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร) ผลตอบแทนที่ไดจากการขายโคเนื้อเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ

เกษตรกรโดยใชแบบสัมภาษณ 

  2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารตางๆ ที่

เก่ียวของ เชน งานวิจัย รายงานการศึกษา บทความ นโยบาย วารสาร รายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือ

นำมาประกอบการวิเคราะหและสรุปผลการวิเคราะห 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 3.5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เปนการนำขอมูลที่ไดจาก

การสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณ วิเคราะหและพรรณนา โดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุดและคาต่ำสุด 

 3.5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantities Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลตนทุน

ซึ่งประกอบดวยตนทุนคงท่ี ไดแก คาเชาท่ีดิน คาเสื่อมโรงเรือน คาเสื่อมแมพันธุ และคาเสียโอกาสเงิน

ลงทุน ตนทุนผันแปร ไดแก คาแรงงาน คาอาหาร คาแรธาตุ คาผสมเทียม คาเวชภัณฑ คาน้ำมัน

เชื้อเพลิง คาน้ำ คาไฟฟา คาเสียโอกาสเงินลงทุน โดยใชวิธีทางสถิติ ไดแก คาความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ 

และนำเสนอผลการวิเคราะหดวยวิธีการพรรณนาโดยใชตารางประกอบ ใชวิธีการคำนวณตนทุนและ

ผลตอบแทนของชวลิตและคณะ (2555) และสุภาวดี (2556) ดังนี้ 

ตารางที่ 2 การคำนวณคาใชจายในการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูกตอตัว 

คาใชจาย การคำนวณ 

คาพันธุแมโคเนื้อ = คาแมโคเนื้อท่ีซื้อเขามาเพ่ือผลิตลูก 

 

คาอาหาร 

(อาหารหยาบ/อาหารขน/อาหารเสริม) 

= คาอาหารตอเดือน 

จำนวนแมโคเนื้อ
X ระยะเวลาในการเลี้ยง 

 

คาแรงงาน = คาแรงงานตอเดือน  X  ระยะเวลาในการเลี้ยง 

จำนวนแมโคเนื้อ
 

คาแรงงานตอเดือน = จำนวนแรงงาน X คาแรงตอเดือน 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

คาใชจาย การคำนวณ 

คาแรงงานตอวัน = จำนวนแรงงาน  X  คาแรงงานตอเดือน 

30
 

 

คาแรงงานตอชั่วโมง = จำนวนแรงงาน X คาแรงงานตอวัน 

8
 

คาเวชภัณฑ = คาเวชภัณฑตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง 

จำนวนแมโคเนื้อ
 

 

คาแรธาตุ = คาแรธาตุตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง 

จำนวนแมโคเนื้อ
 

 

คาผสมเทียม = จำนวนแมโคเนื้อ X คาผสมเทียม 

 

คาน้ำ = คาน้ำตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง 

จำนวนแมโคเนื้อ
 

 

คาไฟฟา = คาไฟฟาตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง 

จำนวนแมโคเนื้อ
 

 

คาน้ำมันเชื้อเพลิง = คาน้ำมันเชื้อเพลิงตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง 

จำนวนแมโคเนื้อ
 

 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนตอเดือน = ตนทุนที่เปนเงินสด X อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(1.10%)* 

12
คาเสียโอกาสเงินลงทุนตอการผลิตลูก

โค 1 ตัว 

= คาเสยีโอกาสเงินลงทุนตอเดือนXระยะเวลาในการเลี้ยง 

จำนวนแมโคเนื้อ
 

คาเชาที่ดินตอการผลิตลูกโค 1 ตัว = คาเชาที่ดนิตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง 

จำนวนแมโคเนื้อ
 

*อางอิง อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ รอยละ 1.10 ตอป ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

คาใชจาย การคำนวณ 

คาเชาที่ดินตอเดือน = คาเชาที่ดนิตอตอไรตอป X พ้ืนท่ี (ไร) 
12  

คาเสื่อมโรงเรือน = มูลคาการกอสราง

อายุการใชงาน
 

คาเสื่อมแมพันธุโคเนื้อ = มูลคาแมโคเนื้อซื้อเขา − มูลคาแมโคเนื้อขายออก

ชวงเวลาใหผลผลิตที่ 8 ป
 

 

คาเสื่อมแมพันธุโคเนื้อตอเดือน = คาเสื่อมแมพันธุโคเนื้อ

12
 

 

คาเสื่อมแมพันธุตอการผลิตลูกโค 1 ตัว = คาเสื่อมแมพันธุโคเนื้อตอเดือน X ระยะเวลาในการอุม

ทองถึงโครุน 

 

คาเสียโอกาสเงินลงทุน 

คาโรงเรอืนตอการผลิตลูกโค 1 ตัว 

= คาเสียโอกาสโรงเรือนตอเดือน X ระยะเวลาในการเลี้ยง 

จำนวนแมโคเนื้อ
 

 

คาเสียโอกาสเงินลงทุน 

คาโรงเรอืนตอเดือน 

 

= มูลคาโรงเรือน X อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(1.10%) 

12
 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนแมพันธุตอการ

ผลิตลูกโค 1 ตัว 

= คาเสยีโอกาสแมพันธุตอเดือนXระยะเวลาในการเลี้ยง 

จำนวนแมโคเนื้อ
 

 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนแมพันธุตอเดือน 

 

= มูลคาแมโคเนื้อซื้อเขา X อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(1.10%)* 

12
 

ราคาจำหนายลูกโคเนื้อ = ราคารับซื้อ X น้ำหนักโคเนื้อ 

กำไรสุทธิ = ผลตอบแทนทั้งหมด - ตนทุนการผลิตท้ังหมด 

กำไรข้ันตนหรือกำไรที่เปนเงนิสด = ผลตอบแทนทั้งหมด – ตนทุนที่เปนเงินสด 
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บทที่ 4 

ผลและวิจารณผล 

ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 แบงเปน 4 สวน ไดแก ขอมูล

พ้ืนฐานของเกษตรกร ขอมูลคาใชจายและรายไดในการเลี้ยงโคเนื้อ ขอมูลผลตอบแทนจากการเลี้ยง 

โคเนื้อ ปญหาและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

4.1 ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร 

ตารางที่ 3 ขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรที่ทำการศึกษา 

ขอมูลทั่วไป จำนวน(ราย) 

(N=96) 

รอยละ 

เพศ   

 ชาย 86 89.58 

 หญิง 10 10.42 

อายุ   

 31-40 ป 4 4.16 

 41-50 ป 64 66.67 

 51-60 ป 28 29.17 

เฉลี่ย 48.94 ป (S.D.=5.19) สูงสุด 60 ป ต่ำสุด 39 ป 

ประสบการณในการเล้ียง   

 1-10 ป 72 75.00 

 11-20 ป 22 22.92 

 21-30 ป 2 2.08 

เฉลี่ย 8.31 ป (S.D.=5.75) สูงสุด 30 ป ต่ำสุด 2 ป 

รูปแบบการเลี้ยง   

 เลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก 96 100.00 

 เลี้ยงขุน 

 

0 0 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
  

ขอมูลทั่วไป จำนวน(ราย) 

(N=96) 

รอยละ 

วิธีเลี้ยง    

 ยืนโรง 18 18.75 

 ปลอยแปลง 24 25.00 

 ยืนโรงรวมกับปลอยแปลง 54 56.25 

สายพันธุโคเนื้อ   

 อเมริกันบราหมัน 0 0 

 อเมริกันบราหมันผสมชารโรเลส 94 97.92 

 ลูกผสมมากกวา 2 สายพันธุ 2 2.08 

จำนวนแมโคเนื้อ   

 5-10 ตัว 76 79.17 

 11-15 ตัว 10 10.42 

 16-20 ตัว 8 8.33 

 21-25 ตัว 2 2.08 

เฉลี่ย 8.54 ตัว (S.D.=4.78) สูงสุด 25 ตัว ต่ำสุด 5 ตัว 

แหลงเงินทุน   

 ทุนสวนตัว 84 87.50 

 กูยืม 0 0 

 ทุนสวนตัวและกูยืม 12 12.50 

ระบบฟารม   

 GAP 0 0 

 GFM 6 6.25 

 ไมไดรับการรับรอง GAP และ GFM 90 93.75 

การถือครองท่ีดิน   

 กรรมสิทธิ์ตนเอง 96 100.00 

 เชา 

 

 

0 0 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป จำนวน(ราย) 

(N=96) 

รอยละ 

พื้นท่ีเล้ียงโคเนื้อ   

 1-5 ไร 94 97.92 

 6-10 ไร 0 0 

 11 ไร ขึ้นไป 2 2.08 

เฉลี่ย 2.14 ไร (S.D.=2.09) สูงสุด 15 ไร ต่ำสุด 1 ไร 

พื้นท่ีแปลงหญา   

 1-5 ไร 84 87.50 

 6-10 ไร 12 12.50 

เฉลี่ย 3.52 ไร (S.D.=2.30) สูงสดุ 10 ไร ต่ำสุด 1 ไร 

การจางแรงงาน   

 มีการจางแรงงาน 0 0 

 ไมมีการจางแรงงาน 96 100.00 
 

จากตารางที่ 3 ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรมีผลการศึกษา ดังน้ี 

 4.1.1 เพศ พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 89.58 และเปนเพศ

หญิง รอยละ 10.42 สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณรกมล (2550) นภาพรและคณะ (2560) และ

สุภาวดี (2556) ที่รายงานวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเพศชายเนื่องจากเพศชายมีความรู

ความเขาใจ ความถนัดและชื่นชอบในการเลี้ยงโคเน้ือ มากกวาเพศหญิง 

 4.1.2 อายุ พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อมีอายุเฉลี่ย 48.94 ป (S.D.=5.19) โดยแบงเปนกลุม

อายุระหวาง 41-50 ป มากที่สุด รอยละ 66.67 รองลงมาคือ 51-60 ป รอยละ 29.17 และ 31-40 ป 

รอยละ 4.16 ตามลำดับ ซึ่งชวงอายุของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อใกลเคียงกับการศึกษาของ สุภาวดี 

(2556) และนภาพรและคณะ (2560) ที่รายงานวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อวามีอายุเฉลี่ยเทากับ 48.90 

ป และ 53.50 ป ตามลำดับ 

 4.1.3 ประสบการณในการเลี้ยง พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อมีประสบการณในการเลี้ยง

เฉลี่ย 8.31 ป (S.D.=5.75) โดยแบงเปนกลุมประสบการณในการเลี้ยง 1-10 ป มากที่สุด รอยละ 

75.00 รองลงมาคือ 11-20 ป รอยละ 22.92 และ 21-30 ป รอยละ 2.08 ตามลำดับ ใกลเคียงกับผล

การศึกษาของนลินี และคณะ (2563) ท่ีรายงานประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 9.39 ปจาก

การศึกษาครั้งนี้ พบวา เกษตรกรสวนใหญใหความสนใจเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพเสริมจากการทำสวน

ยางพารา สวนปาลมน้ำมัน และสวนผลไม เพราะเห็นวาสามารถสรางรายไดใหครอบครัวไดเพ่ิมขึ้น 
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และสามารถใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว ท่ีมีในแปลง นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรรายใหมบางสวนได

เปลี่ยนอาชีพมาทำเกษตรกรเน่ืองจากประสบปญหาทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา 

 4.1.4 รูปแบบการเลี้ยง พบวา เกษตรกรทั้งหมดท่ีทำการศึกษาครั้งน้ีมีรูปแบบการผลิตโคเนื้อ 

แบบเลี้ยงแมโคเน้ือเพื่อผลิตลูก รอยละ 100 เนื่องจากเกษตรกรสามารถขายลูกโคเน้ือไดรวดเร็วและ

การเลี้ยงแมโคเนื้อเพ่ือผลิตลูกไมตองใชการดูแลและเงนิทุนมากสอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาวดี 

(2556) ที่รายงานวาเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงแมโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก เนื่องจากเกษตรกรมีขอจำกัดใน

เรื่องของเงินทุน การเลี้ยงแมพันธุเพ่ือผลิตลูก สามารถขายผลผลิตไดเร็วและไมตองรับภาระตนทุน

คาอาหารในการเลี้ยงขุน 

 4.1.5 วิธีเลี้ยง พบวา เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงโคเนื้อ แบบยืนโรงรวมกับปลอยแปลงมากที่สุด 

รอยละ 56.25 รองลงมาคือ ปลอยแปลงอยางเดียว รอยละ 25 และยืนโรงอยางเดียว รอยละ 18.75 

สาเหตุเนื่องจากเกษตรกรเห็นวาเลี้ยงแบบยืนโรงรวมกับปลอยแปลง จะชวยลดความเครียดของโค

จากการยืนโรงเปนเวลานานและชวยใหเกษตรกรทำความสะอาดโรงเรือนไดงายเม่ือปลอยฝูงโคลง

แปลงหญา แตกตางจากผลการศึกษาของ สุวิช และคณะ (2558) ที่รายงานวา เกษตรกรสวนใหญ

นิยมเลี้ยงโคเนื้อโดยปลอยใหแทะเล็มในพื้นที่สาธารณะ 

 4.1.6 สายพันธุโคเนื้อ พบวา เกษตรกรสวนใหญนิยมเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมระหวางสายพันธุ

อเมริกันบราหมันผสมชารโรเลส รอยละ 97.92 มีเกษตรกรเพียง รอยละ 2.08 ที่เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมที่

มีสายพันธุ มากกวา 2 สายพันธุ สอดคลองกับ รายงานของ ณรกมล (2550) และ ชวลิต และคณะ 

(2555) ที่ไดทำการศึกษาสายพันธุโคเนื้อที่นิยมเลี้ยงเปนจำนวนมากถึงรอยละ 77.90 และ 96.00 

ตามลำดับ คือ โคเนื้อลูกผสมชารโลเลส ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพันธุนี้เมื่อจำหนายจะมีราคาคอนขาง

แพง โดยสุวิช (2558) กลาววาขอดีของโคเนื้อสายพันธุอเมริกันบราหมัน สามารถเจริญเติบโตไดดีใน

สภาพภูมิอากาศแบบเมืองรอนและมีความทนทานตอโรคและแมลงดี สวนโคเนื้อสายพันธุชารโรเลส

เปนพันธุที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ซากมีขนาดใหญ เนื้อนุม เนื้อสันมีไขมันแทรก เปนที่ตองการ

ของตลาดเน้ือโคคุณภาพสูง แตการเลี้ยงเปนพันธุแทจะไมทนตอสภาพอากาศเมืองรอนของประเทศ

ไทย การนำขอดีของท้ังสองสายพันธุน้ีมารวมกันทำใหเปนสายพันธุที่มีการการเจริญเติบโตดี ทนทาน

ตอโรคและแมลง ซากใหญ เนื้อนุม จึงเปนที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่และความตองการของ

ตลาดโคเนื้อ  

 4.1.7 จำนวนแมโคเนื้อ พบวา เกษตรกรเลี้ยงแมโคเนื้อเฉลี่ยรายละ 8.54 ตัว (S.D.=4.78) 

โดยแบงเปนกลุมจำนวนแมโคเนื้อ 5-10 ตัว มากที่สุด รอยละ 79.17 รองลงมาคือ 11-15 ตัว รอยละ 

10.42 16-20 ตัว รอยละ 8.33 และ 21-25 ตัว รอยละ 2.08 ตามลำดับ ซึ่งเกษตรกรเลี้ยงแมโคเนื้อ

จำนวนไมมากเนื่องจากเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพเสริมรวมกับการทำอาชีพอื่นและมีพ้ืนที่ในการเลี้ยงที่มี

จำกัด ใกลเคียงกับการศึกษาของสุวิชและคณะ (2558) ท่ีรายงานผลการศึกษาเกษตรกรในจังหวัด

สุรินทรและบุรีรัมยเลี้ยงโคเฉลี่ย 9.85 และ 8.67 ตัว ตามลำดับ 
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 4.1.8 แหลงเงินทุน พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อใชทุนสวนตัวในการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด 

รอยละ 87.50 รองลงมาคือใชทุนสวนตัวและกูยืมบางสวน รอยละ 12.50 ทั้งนี้ เกษตรกรที่กูยืม

บางสวนไดกูยืมเงินผานโครงการของรัฐของโครงการตางๆ เชน โครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ เพ่ือ

นำมาปรับปรุงคอกเลี้ยง แปลงพืชอาหารสัตว สอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาวดี (2556) รายงาน

วาเงินทุนที่ใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนใหญใชเงินทุนของเกษตรกรเองและมีบางสวน

เทานัน้ที่กูสหกรณและจากแหลงอ่ืนๆ 

 4.1.9 ระบบฟารม พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญไมไดรับการรับรอง GAP และ 

GFM รอยละ 93.75 รองลงมาคือ ไดรับการรับรอง GFM รอยละ 6.25 ทั้งนี้ เนื่องจากเกษตรกรเขาใจ

วาระบบฟารม GAP และ GFM เปนเรื่องยุงยาก ตองใชเงินลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานคอนขางสูง และ

ที่สำคัญเห็นวาราคาโคเนื้อที่ขายไดจากฟารมที่ผานการรับรอง GAP ไมแตกตางกันกับฟารมทั่วไป   

จึงไมคุมคากับการลงทนุ 

 4.1.10 การถือครองที่ดิน พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่ทำการศึกษาครั้งนี้ ทั้งหมดมี

กรรมสิทธ์ิในที่ดินของตนเอง รอยละ 100 เนื่องจากเปนท่ีดินที่ไดรับมรดกมาจากบรรพบุรุษ 

สอดคลองกับสุภาวดี (2556) ที่รายงานวาเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองที่ใชในการเลี้ยงโคเน้ือเปนของ

ตนเอง 

 4.1.11 พ้ืนท่ีเลี้ยงโคเนื้อ พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อมีพ้ืนท่ีเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 2.14 ไร 

(S.D.=2.09) โดยแบงเปนกลุมพื้นที่เลี้ยง 1-5 ไร มากที่สุด รอยละ 97.92 รองลงมาคือ 11 ไรขึ้นไป 

รอยละ 2.08 ซึ่งพ้ืนที่เลี้ยงเกษตรกรจะใชพื้นที่รวมกับการทำการเกษตรอ่ืน เชน สวนยางพารา สวน

ปาลมน้ำมัน แตมีการแบงสัดสวนสำหรับการสรางโรงเรือนเพ่ือเลี้ยงโคเนื้อใกลเคียงกับการศึกษาของ

สุภาวดี (2556) ที่รายงานพื้นที่สำหรับเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 3.80 ไรตอครัวเรือน (S.D.=11.30) 

 4.1.12 พื้นที่แปลงหญา พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อมีพื้นท่ีแปลงหญาเฉลี่ยรายละ 3.52 

ไร(S.D.=2.30) โดยแบงเปนกลุมพ้ืนที่แปลงหญาจำนวน 1-5 ไร มากที่สุด รอยละ 87.50 รองลงมาคือ 

6-10 ไร รอยละ 12.50 ซึ่งเปนพ้ืนที่แปลงปลูกหญาของเกษตรกรไวเปนแหลงอาหารสำหรับโคเนื้อ

และเปนพ้ืนที่ทุงหญาสำหรับการปลอยแทะเล็ม สอดคคลองกับการศึกษาของสุวิชและคณะ (2558) ที่

ไดศึกษาสภาพการผลิตของเกษตรกรรายยอยที่เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมยวาเกษตรกรมี

พ้ืนที่แปลงหญาเลี้ยงโค เทากับ 6.07 และ 5.63 ไร ตามลำดับ 

 4.1.13 การจางแรงงาน พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อที่ทำการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมดไมมีการ

จางแรงงานในการเลี้ยงโคเนื้อ รอยละ 100 เปนการใชแรงงานในครัวเรือน เพ่ือลดตนทุน ทั้งนี้ 

เนื่องจากการเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพเสริมจากการประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและสวนปาลมน้ำมัน 

ซึ่งเวลาที่เกษตรกรใชในการเลี้ยงโคเนื้อตอวันเฉลี่ยรายละ 2.30 ชั่วโมง สอดคลองกับรายงานของ

ชวลิตและคณะ (2555) และสุภาวดี (2556) ที่รายงานวาสวนใหญการเลี้ยงโคเนื้อเปนการใชแรงงาน

ของสมาชิกในครอบครัวรอยละ 100 เนื่องจากเปนการประหยัดคาใชจายในการเลี้ยง โคเนื้อและสวน

ใหญเปนฟารมขนาดเล็ก 
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4.2 คาใชจายและรายไดในการเลี้ยงโคเนื้อ 

ตารางที่ 4 ขอมูลคาใชจายในการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลติลูก 

คาใชจาย เกษตรกร 

ท่ีไมมีคาใชจาย 

(ราย) 

เกษตรกรที่มีคาใชจาย 

(ราย) คาเฉลี่ย 

(บาท/ตัว) 

S.D. สูงสุด 

(บาท/ตัว) 

ต่ำสุด 

(บาท/ตัว) 

คาโรงเรอืน* - 96 71,833.33 30,039.51 150,000.00 20,000.00

คาแมพันธุ - 96 29,239.50 2,882.78 45,000.00 26,000.00

คาอาหารขน 18 78 2,694.12 1,491.76 6,720.00 1,920.00

คาอาหารหยาบแหง 14 82 1,451.66 1,152.00 5,850.00 480.00

คาน้ำมันเชื้อเพลิง 6 90 1,173.64 671.76 3,240.00 284.21

คาเวชภัณฑ - 96 732.06 706.60 2,160.00 90.00

คาแรธาตุ - 96 370.32 72.28 576.00 270.00

คาผสมเทียม 20 76 245.83 140.24 500.00 100.00

คาไฟฟา 4 92 123.24 62.76 270.00 33.75

คาน้ำ 36 60 42.25 39.44 108.00 22.00

*หนวย บาท : ราย 

 จากตารางที่ 4 ผลการศึกษา พบวา การเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูกของเกษตรกร เริ่มตั้งแต

แมโคเนื้อเขาผสมพันธุถึงจำหนายลูกโคเนื้อกอนเขาขุน ใชระยะเวลาเลี้ยง 20 - 24 เดือน มีคาใชจาย 

ประกอบดวย 

 4.2.1 คาใชจายในการเลี้ยงโคเนื้อ 

  1) คาโรงเรือน พบวา เกษตรกรมีคากอสรางโรงเรือนเฉลี่ย 71,833.33 บาทตอราย 

(S.D.=30,039.51) โดยคากอสรางโรงเรือนสูงสุด 150,000.00 บาทตอราย และต่ำสุด 20,000.00 

บาทตอราย ทั้งนี้ คากอสรางโรงเรือนที่แตกตางกันข้ึนอยูกับจำนวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง สภาพ

พ้ืนที่ วัสดุท่ีใชและคาแรงงาน ท่ีมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ ซึ่งคาโรงเรือนในการศึกษาครั้งนี้ สูง

กวาการศึกษาของ สุภาวดี (2556) ที่รายงานตนทุนคาโรงเรือนของเกษตรกรเฉลี่ย 38,194.76 บาท

ตอครวัเรือน (S.D.=18,435.60) 

  2) คาแมพันธุ พบวา เกษตรกรมีคาใชจายในการซื้อแมพันธุมาเพื่อผลิตลูก ซึ่งเปน 

โคสาวชวงอายุ 18-24 เดือน หรือแมโคนาง พรอมใหลูกขนาดน้ำหนัก 300-450 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย

ตัวละ 29,239.50 บาท (S.D.=2,882.78) ราคาสูงสุด 45,000.00 บาทตอตัว และต่ำสุด 26,000.00 

บาทตอตัว ซึ่งมีราคาเฉลี่ยสูงกวาผลการศึกษาของ สุภาวดี (2556) ที่รายงานวาคาใชจายในการซื้อแม

โคสาวเพ่ือผลิตลูก (ตอตัว) เฉลี่ยราคาอยูที่ 21,250.00 บาทตอตัว (S.D.=8,765.00) ราคาสูงสุดอยูท่ี 

50,000.00 บาทตอตัว ราคาต่ำสุดอยูที่ 9,000.00 บาทตอตัว ท้ังนี้ ราคาแมพันธุขึ้นอยูกับน้ำหนัก 
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ความสมบูรณของรางกายของแมพันธุและสายพันธุและสอดคลองกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดอำนาจเจริญ (2559) ที่รายงานวา ราคาของโคเนื้อที่ซื้อเพื่อทำพอแมพัน ธุ  ขึ้นอยูกับ           

1) ลักษณะตรงตามแนวสายพันธุโคท่ีมีลักษณะตรงตามแนวสายพันธุจะมีราคาสูงกวาโคที่มีลักษณะไม

ตรงตามแนวพันธุ เชน โคพันธุอเมริกันบราหมันจะตองมีสีขาว สีเทาหรือสีแดง ถาเปนโคพันธุ

อเมริกันบราหมันพันธุแทจะตองมีหนัง จมูก พูหาง ขนตา และหนัง ตองเปนสีดำ เปนตน 2) อายุของ

โค โคท่ีมีอายุนอยจะมีราคาเมื่อเปรียบเทียบเปนน้ำหนักตอกิโลกรัมจะสูงกวาโคท่ีมีอายุมาก 3) พันธุ

ประวัติ (pedigree) โคที่มีพันธุประวัติจะมีราคาสูงกวาโคท่ีไมมีพันธุประวัติ 

3) คาอาหารขน พบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 81.25 ใชอาหารขนเลี้ยงโคเนื้อ 

โดยมีคาอาหารขนเฉลี่ย 2,694.12 บาทตอตัว (S.D=1,491.76) สูงสุด 6,720.00 บาทตอตัว และ

ต่ำสุด 1,920.00 บาทตอตัว โดยอาหารขนที่ใชสวนใหญเปนชนิดอาหารผสมสำเร็จรูป สอดคลองกับ

สุภาวดี (2556) ที่รายงานวาเกษตรกรสวนใหญเลือกซื้ออาหารขนสำเร็จรูป เนื่องจากการซื้ออาหาร

ขนสำเร็จรูปมีความสะดวกสบายมากกวาการผสมอาหารขนเอง และจากการศึกษาครั้งนี้มีเกษตรกร

เพียงรอยละ 18.75 ไมมีการใชอาหารขนเลี้ยงโคเนื้อ และมีเกษตรกรเพียงรอยละ 4.17 ที่ใชวิธีการ

ผสมอาหารใชเองโดยใชวัสดุที่หาไดใชทองถ่ิน เชน กากปาลม รำขาว ในการเลี้ยงโคเนื้อเกษตรกรใช

อาหารขนเฉลี่ยวันละ 8.73 กิโลกรัมตอวัน สูงสุดวันละ 15 กิโลกรัม ต่ำสุดวันละ 2 กิโลกรัม หรือคิด

เปน 0.42 กิโลกรัมตอตัวตอวัน จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา มีเกษตรกรหลายรายใชวิธีการคลุกเคลา

อาหารขนกับอาหารหยาบสดหั่นสับ เพื่อความสะดวกในการใหอาหารและเชื่อวาจะทำใหโคกินอาหาร

ไดเพ่ิมขึ้น 

  4) คาอาหารหยาบแหง พบวา เกษตรกรรอยละ 85.42 มีการใชอาหารหยาบแหง 

คือ ฟางขาว เฉลี่ย 1,451.66 บาทตอตัว (S.D.=1,152) มีคาอาหารหยาบแหงสูงสุด 5,850.00 บาท

ตอตัว และต่ำสุด 480.00 บาทตอตัว โดยเกษตรกรจะใหอาหารหยาบแหงในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือน

พฤษภาคมซึ่งเปนชวงหนาแลง (กรมพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป) เนื่องจากหญาสดมีไมเพียงพอ โดยใหอาหาร

หยาบแหงเฉลี่ย 42.60 กิโลกรัมตอวัน และมีเกษตรกรเพียงรอยละ 14.58 ไมมีการใชอาหารหยาบ

แหงเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งฟางขาวที่ใชเลี้ยงโคเนื้อเปนฟางขาวอัดกอน ขนาดกอนละ 20 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย

กอนละ 44.48 บาท โดยฟางขาวอัดกอนท่ีใชในพื้นที่ภาคใตสวนใหญสั่งมาจากแหลงผลิตในพ้ืนที่ภาค

กลาง ราคาจึงขึ้นอยูกับระยะทางในการขนสง เชน ราคาในจังหวัดชุมพรถูกกวาราคาในจังหวัด

นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังพบวา การรวมกลุมกันเพ่ือสั่งซื้อโดยไมผานพอคาคนกลางจะทำให

เกษตรกรไดราคาที่ถูกลง 

5) คาน้ำมันเชื้อเพลิง พบวา เกษตรกรรอยละ 93.75 มีคาน้ำมันเชื้อเพลิงในการ

เลี้ยงโคเน้ือเฉลี่ย 1,173.64 บาทตอตัว (S.D.=671.76) สูงสุด 3,240.00 บาทตอตัว ต่ำสุด 284.21 

บาทตอตัว นอยกวาการศึกษาของสุภาวดี (2556) ที่รายงานผลการศึกษาวาเกษตรกรรอยละ 35.05 

มีคาใชจายน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 2,099.71 บาทตอตัว (S.D.=2,534.10) เนื่องจากเกษตรกรใชน้ำมัน
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เชื้อเพลิงกับเครื่องตัดหญาในการตัดหญาและขนสงหญานำมาเลี้ยงโคเนื้อ และมีเกษตรกรเพียง    

รอยละ 6.25 ไมมีคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

6) คาเวชภัณฑ พบวา เกษตรกรรอยละ 100 มีคาเวชภัณฑ เชน ยาบำรุง ยาถาย

พยาธิ ในการดูแลสุขภาพโคเนื้อเฉลี่ย 732.06 บาทตอตัว (S.D.=706.60) สูงสุด 2,160.00 บาทตอตัว

และ ต่ำสุด 90.00 บาทตอตัว ในสวนของวัคซีนเกษตรกรไมมีคาใชจายเนื่องจากไดรับบริการจาก

เจาหนาที่กรมปศุสัตวในพื้นที่ โดยไมเสียคาใชจาย มากกวาการศึกษาของสุภาวดี (2556) ท่ีมีรายจาย

คายาถายพยาธิเฉลี่ยเทากับ 136.55 บาทตอตัว (S.D.=300.44) 

7) คาแรธาตุ พบวา เกษตรกรรอยละ 100 มีคาแรธาตุกอนเฉลี่ย 370.32 บาทตอตัว 

(S.D=72.28) สูงสุด 576.00 บาทตอตัว ต่ำสุด 270.00 บาทตอตัว โดยเกษตรกรใหแรธาตุกอนเสริม

เลี้ยงโคเนื้อเพื่อใหไดรับสารอาหารครบถวนและบำรุงรางกายใหแกแมโคเนื้อ โดยแขวนในคอก        

ใหโคเลียกิน แตกตางจากการศึกษาของสุภาวดี (2556) ที่มีรายจายคาแรธาตุตอตัวเฉลี่ย เทากับ 

108.00 บาทตอตัว (S.D.=89.00) 

8) คาผสมเทียม พบวา มีเกษตรกรรอยละ 79.17 มีคาใชจายในการผสมเทียมเฉล่ีย 

245.83 บาทตอตัว (S.D.=140.24) โดยมีคาผสมเทียมสูงสุด 500.00 บาทตอครั้งตอตัว และต่ำสุด 

100.00 บาทตอครั้งตอตัว ต่ำกวาการศึกษาของสุภาวดี (2556) และนลินี (2563) ที่รายงานผล

การศึกษาวาเกษตรกรมีคาใชจายในการผสมเทียมเฉลี่ย 365.28 บาทตอตัว (S.D.=251.28) และ 

1,240.00 บาทตอตัว ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ พบวา คาผสมเทียมขึ้นอยูกับราคาน้ำเชื้อแตละสายพันธุและ

ระดับสายเลือด โดยเกษตรกรใชบริการผสมเทียมจากเจาหนาที่ของเอกชน มีเกษตรกรเพียงรอยละ 

20.83 ไมมีคาใชจายในการผสมเทียมเนื่องจากใชบริการผสมจากเจาหนาที่กรมปศุสัตวและบางราย

เลี้ยงพอพันธุเอง ใชวิธีการผสมพันธุโคโดยการจูงเขาผสมและการใชพอโคคมุฝูง 

9) คาไฟฟา พบวา เกษตรกร รอยละ 95.83 มีคาไฟฟาเฉลี่ย 123.24 บาทตอตัว 

(S.D.=62.76) สูงสุด 270 บาทตอตัว ต่ำสุด 33.75 บาทตอตัว โดยเกษตรกรที่มีคาไฟฟาเนื่องจาก

จำเปนตองติดตั้งระบบไฟฟาในการสุขาภิบาลโคเนื้อ เชน การติดตั้งไฟสองสวางในคอกเพื่อปองกัน

การโจรกรรมและปองกันแมลงรบกวน และใชไฟฟากับเครื่องสับหญาเพ่ือเปนอาหารโคเนื้อ มากกวา

การศึกษาของสุภาวดี (2556) ที่รายงานผลการศึกษาวาเกษตรกรรอยละ 24.77 มีรายจายคาไฟฟา

เฉลี่ย 52.12 บาทตอตัว (S.D.=11.12) และการศึกษาครั้งนี้มีเกษตรกรเพียงรอยละ 4.17 ไมมีคา

ไฟฟา เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงแบบปลอยแปลง 

  10) คาน้ำ พบวา เกษตรกร รอยละ 62.50 มีคาน้ำใชเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 42.25 บาท

ตอตัว (S.D.=39.44) สูงสุด 108.00 บาทตอตัว ต่ำสุด 22.00 บาทตอตัว และเกษตรกร รอยละ 

37.50 ไมมีคาน้ำเนื่องจากใชแหลงน้ำธรรมชาติ เชน สระน้ำ น้ำบาดาล ต่ำกวาการศึกษาของสุภาวดี 

(2556) ที่รายงานวาเกษตรกรรอยละ 44.86 มีรายจายคาน้ำประปาเฉลี่ย 52.12 บาทตอตัว (S.D.=

11.12) และเกษตรกรที่ไมมีรายจายคาน้ำประปาเนื่องจากเกษตรกรมีการใชน้ำบอ น้ำสระ แหลงน้ำ

ธรรมชาติเชนเดยีวกัน 
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 4.2.2 รายไดจากการเล้ียงโคเนื้อ 

  1) รายไดจากการขายลูกโคเนื้อ พบวา เกษตรกรขายลูกโคเนื้อที่อายุ 8-12 เดือน 

น้ำหนักเฉลี่ย 280 กิโลกรัมตอตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 26,592.08 บาท (S.D.=3,447.28) (ตารางที่ 5)

หรือเฉล่ีย 93.71 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งราคาลูกโคเน้ือเฉลี่ยตอกิโลกรัมสูงกวา ราคาโคพันธุลูกผสม 

(ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 88.64 บาท (สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2562) จากการศึกษาครั้งนี้ รายไดจากการขายลูกโคเนื้อที่เกษตรกรไดรับนอยกวา

การศึกษาของสุภาวดี (2556) ที่รายงานรายไดจากการเลี้ยงแมโคเนื้อเพ่ือผลิตลูกที่มีอายุนอยกวา 1 ป 

ถึง 1.5 ป มีราคาตอตัวเฉลี่ย 28,044.23 บาท (S.D.=9,801.36) ทั้งน้ี ราคาขายลูกโคเนื้อข้ึนอยูกับ

ความตองการของตลาดโคขุน โดยเฉพาะในชวงที่สามารถสงออกโคขุนออกตางประเทศได ราคาโคขุน

ทองถิ่นก็จะเพ่ิมข้ึน สงผลใหดึงราคาซื้อขายลูกโคเนื้อสำหรับเขาขุนใหสูงตามข้ึนดวย การซื้อขายสวน

ใหญเกษตรกรจะรวมกลุมขายใหกับพอคาคนกลาง ซึ่งเปนพอคาในพื้นที่และตางจังหวัด โดยมีการซื้อ

ขายแบบเหมาตัวและซื้อขายโดยการชั่งน้ำหนักทำใหเกษตรกรจะไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 

  2) รายไดจากการขายมูลโค เปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงโคเน้ือ โดยเกษตรกรรอย

ละ 83.33 มีการจำหนายมูลโคตากแหงใหกับพอคารับซื้อ โดยเกษตรกรมีการเก็บมูลโคเฉลี่ย 38 

กระสอบตอเดือน ราคาจำหนายเฉลี่ยกระสอบละ 36 บาท ซึ่งเกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มขึ้นตอรอบการ

ผลิตเฉลี่ย 2,790.61 บาทตอตัว (S.D.=2,004.89) นอยกวาการศึกษาของสุวิชและคณะ (2558) ที่

รายงานรายไดจากการขายมูลโคเนื้อในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมยเฉลี่ย 8,500.50 และ 8,985.45 

บาท อยางไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้มีเกษตรกร รอยละ 16.67 ไมมีการจำหนายมูลโคเน่ืองจากนำ

มูลโคท่ีไดไปใสแปลงหญาและสวนปาลมของเกษตรกรเอง โดยผูวิจัยไดคำนวณปริมาณมูลโคที่เก็บตอ

เดือน นำไปคำนวณกับราคาจำหนายเฉลี่ยกับรายที่จำหนายมูลโค 
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4.3 ขอมูลผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อ 

ตารางที่ 5 ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก 

รายการ เงินสด 

(บาท/ตัว) 

ไมเปนเงินสด 

(บาท/ตัว) 

รวม 

(บาท/ตัว) 

รอยละ 

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 

ตนทุนผันแปร 6,833.00 - 12,905.83 - 19,738.83 - 75.86

คาอาหารหยาบ 1,451.66 1,152.00 6,063.34 3,852.48 7,515.00 3,260.95 28.88

คาแรงงาน1 - - 6,717.59 3,136.63 6,717.59 3,136.63 25.82

คาอาหารขน 2,694.00 1,491.76 - - 2,694.00 1,491.76 10.35

คาน้ำมันเชื้อเพลิง 1,173.64 671.07 - - 1,173.64 671.07 4.51

คาเวชภัณฑ 732.06 706.60 - - 732.06 706.60 2.81

คาแรธาตุ 370.32 72.28 - - 370.32 72.28 1.42

คาผสมเทียม 245.83 140.24 - - 245.83 140.24 0.94

คาไฟฟา 123.24 62.76 - - 123.24 62.76 0.47

คาน้ำ 42.25 39.44 - - 42.25 39.44 0.16

คาเสียโอกาสเงินลงทุน 

 - คาดำเนินงาน 

(1.10%)2 

 

- 

 

- 

 

124.90 24.45 124.90 24.45 0.48

ตนทุนคงท่ี - - 6,280.17 - 6,280.17 - 24.14

คาเสื่อมโรงเรือน - - 3,385.66 1,889.00 3,385.66 1,889.00 13.01

คาเสื่อมแมพันธุ - - 1,358.07 375.56 1,358.07 375.56 5.22

คาเสียโอกาสที่ดิน3 - - 767.78 678.85 767.78 678.85 2.95

คาเสียโอกาสเงินลงทุน 

 - คาโรงเรอืน 

 - คาแมพันธุ 

 

- 

- 

 

- 

- 

219.64

549.02

109.12

204.26

219.64

549.02

109.12

204.26

0.84

2.11

รวมตนทุนทั้งหมด 6,833.00 - 19,186.00 - 26,019.00 - 100.00

ราคาจำหนาย 26,592.08 3,447.28 - - 26,592.08 3,447.28

กำไรสุทธิ - - - - 573.08 - 

 
1 คาแรงงานคำนวณโดยใชอัตราคาจางขัน้ต่ำ(ฉบับที่10) ตามประกาศคณะกรรมการการจาง ณ วันที ่6 ธันวาคม 2562 
2 คาเสียโอกาสเงินลงทุน คาดำเนินงาน คาโรงเรือน คาแมพันธุ คำนวณโดยใชอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ประเภทลูกคาทั่วไป รอยละ 1.10 ตอป 
3 คำนวณโดยใชหลกัเกณฑการพิจารณากำหนดอัตราคาเชาและคาธรรมเนยีมเกีย่วกบัการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุเพื่อประกอบ

เกษตรกรรม ในอัตราไรละ 200 บาทตอป 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

รายการ เงินสด 

(บาท/ตัว) 

ไมเปนเงินสด 

(บาท/ตัว) 

รวม 

(บาท/ตัว) 

รอยละ 

คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. คาเฉลี่ย S.D. 

กำไรท่ีเปนเงินสด 19,759.08 - - - 19,759.08 - 

รายไดจาก 

การจำหนายมูลโค 2,790.61 2,004.89

 

- 

 

- 2,790.61 2,004.89

รวมรายได 22,549.69 - - - 22,549.69 - 

จากตารางที่ 5 ขอมูลตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อ พบวา 

4.3.1 ตนทุน ตนทุนในการเล้ียงแมโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก มีตนทุนรวมทั้งหมด 26,019.00 บาท

ตอตัว จำแนกเปนตนทุนผันแปร (Variable Cost) และตนทุนคงท่ี (Fix Cost) ดังนี้ 

1) ตนทุนผันแปร (Variable Cost) รอยละ 75.86 ของตนทุนท้ังหมด โดยตนทุน

ผันแปรรวมเทากับ 19,738.83 บาทตอตัว ประกอบดวย 

ตนทุนผันแปรที่ เปนเงินสด เทากับ 6,833.00 บาทตอตัว ไดแก คาอาหารขน 

คาอาหารหยาบ (อาหารหยาบแหง) คาน้ำมันเชื้อเพลิง คาเวชภัณฑ คาแรธาตุ คาผสมเทียม คาไฟฟา 

และคาน้ำ 

ตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสด เทากับ 12,905.83 บาทตอตัว ไดแก คาแรงงาน 

คาอาหารหยาบ (อาหารหยาบสด) และคาเสียโอกาสเงินลงทุน 

จากการศึกษาตนทุนผันแปร พบวา ตนทุนคาอาหารหยาบมีสัดสวนสูงสุด รอยละ 

28.88 ของตนทุนผันแปรรวม เปนเงินเทากับ 7,515.00 บาท (S.D.=3,260.95) รองลงมาเปน

คาแรงงาน รอยละ 25.82 ของตนทุนผันแปรรวม เปนเงิน เทากับ 6,717.59 บาท (S.D.=3,136.63) 

เมื่อพิจารณาตนทุนคาอาหารหยาบในการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูก จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา สูง

กวาผลการศึกษาของ สุภาวดี (2556) ที่มีตนทุนคาอาหารหยาบ เทากับ 2,937.05 บาท ซึ่งเกษตรกร

สวนใหญเลี้ยงแบบปลอยแปลง แตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ที่มีเกษตรกรท้ังหมดใชวิธีการตัดหญาสด    

มาสับบดดวยเครื่องสับกอนนำไปผสมกับอาหารขนใหแมโคเนื้อกิน จึงทำใหมีตนทุนคาอาหารหยาบ

เพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้ใกลเคียงรายงานของ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร (2563) ที่วา 

ตนทุนในการเลี้ยงโคเน้ือผลิตลูก พบวา เปนคาแรงงานมากที่สุด รองลงมาคอืคาอาหารหยาบ 
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2) ตนทุนคงที่ (Fix Cost) รอยละ 24.14 ของตนทุนทั้งหมด โดยตนทุนคงที่รวม

เทากับ 6,280.17 บาทตอตัว ซึ่งตนทุนคงท่ีมีเฉพาะตนทุนที่ไมเปนเงินสด ประกอบดวย คาเสื่อม

โรงเรือน คาเสื่อมแมพันธุ และคาเสียโอกาสเงินลงทุน (คาโรงเรือน คาแมพันธุ คาที่ดิน) 

จากผลการศึกษาตนทุนคงที่ พบวา ตนทุนคาเสื่อมโรงเรือนมีสัดสวนสูงสุด รอยละ 

13.01 ของตนทุนท้ังหมด เปนเงินเทากับ 3,385.66 บาท (S.D.=1,889.00) รองลงมาเปน คาเสื่อมแม

พันธุ รอยละ 5.22 ของตนทุนทั้งหมด เปนเงินเทากับ 1,358.07 บาท (S.D.=375.56) ใกลเคียงกับ        

ผลการศึกษาของสุภาวดี (2556) ที่รายงานวา ตนทุนคงที่ในการเลี้ยงแมเพ่ือผลิตลูก คาเสื่อมโรงเรือน

มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 12.09 เปนเงิน 3,625.99 บาท 

4.3.2 ผลตอบแทน  เมื่ อพิจารณาผลตอบแทนการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูกทาง

เศรษฐศาสตร พบวา มีตนทุนรวม (Total Cost ) ทั้งหมด 26,019.00 บาทตอตัว เกษตรกรจำหนาย

ลูกโคเนื้อได 26,592.08 บาทตอตัว กำไรสุทธิ 573.08 บาทตอตัว อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเฉพาะ

สวนตนทุนที่จายในรูปเงินสด เกษตรกรจะมีตนทุนที่เปนเงินสด เทากับ 6,833.00 บาทตอตัว รอยละ 

26.26 ทำใหเกษตรกรมีกำไรจากการเลี้ยงแมโคเนื้อเพื่อผลิตลูกตั้งแตผสมพันธุถึงจำหนายลูกโคกอน

เขาขุนที่เปนเงนิสดเฉลี่ย 19,759.08 บาทตอตัว ใกลเคียงกับการศึกษาของสุภาวดี (2556) ที่รายงาน

กำไรจากการเลี้ยงโคเนื้อสวนที่เปนเงินสดเทากับ 16,075.00 บาทตอตัว และจากการศึกษาในครั้งนี้ 

เมื่อนำกำไรที่เปนเงินสดรวมกับรายไดที่เกษตรกรจำหนายมูลโคเฉลี่ย 2,790.61 บาทตอตัว เกษตรกร

จะมีรายไดจากการจำหนายลูกโคเน้ือรวม 22,549.69 บาทตอตัว 

อยางไรก็ตาม เกษตรกรมีความคิดเห็นวา การเลี้ยงโคเนื้อไดรับผลตอบแทนสูง เนื่องจากสวน

ใหญไมมีการจดบันทึกขอมูลอยางละเอียดและไมไดนำตนทุนทั้งหมดมาคำนวณในทางเศรษฐศาสตร 

นอกจากนี้ การเลี้ยงโคเนื้อยังมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ เขามากระทบตอการเลี้ยงที่สงผลใหราคาซื้อขาย     

โคเนื้อผันแปรซึ่งจะกระทบตอผลตอบแทนของเกษตรกร 

4.3.3 อัตราผลตอบแทนตอตนทุน 

อัตราผลตอบแทนตอตนทุน เมื่อคำนวณรายไดจากการจำหนายลูกโคเนื้อ 26,592.08 บาท

ตอตัว มีตนทุนการผลิตลูกโคเนื้อ 26,019.00 บาทตอตัว อัตราผลตอบแทนตอตนทุนของการผลิตลูก

โคเนื้อเทากับ 1.02 ซึ่งอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมากกวา 1 สำหรับการศึกษาครั้งนี้รายไดที่

เกษตรกรไดรับนั้นมีมากกวาตนทุนการผลิตลูกโคเนื้อ ดังนั้น การผลิตลูกโคเนื้อของเกษตรกรที่เขารวม

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรกรแบบแปลงใหญดานปศุสัตวในพ้ืนท่ีสำนักงานปศุสัตวเขต 8      

จึงเหมาะสมกับการลงทุน 

4.4 ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ 

 จากการสัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ พบปญหาและอุปสรรค สรุปไดดังนี้ 
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 4.4.1 ปญหาราคาและตลาด จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา           

( COVID-19 ) การขนสงโคเนื้อมีชีวิตไปยังตางประเทศประสบปญหา เกษตรกรไมสามารถระบายโค

เนื้อที่เลี้ยงไวตามขนาดที่ตลาดตองการ สงผลใหโดนกดราคาจากพอคาคนกลาง เกษตรกรจำเปนตอง

ขายออกเพื่อที่จะเลี้ยงโครุนตอไป และราคาของโคเน้ือไมแนนอนขึ้นอยูกับความตองการบริโภคแตละ

ชวงเวลา 

 4.4.2 ปญหาดานอาหารสัตว เกษตรกรมคีวามตองการใหเจาหนาที่ใหความรูเรื่องสูตรอาหาร

ที่ใชเลี้ยงโคเน้ือใหไดคุณภาพตามความตองการของตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและ

ตนทุนในการเลี้ยงดวย 

 จากการศึกษาครั้งนี้ เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงโคเน้ือเพ่ือผลิตลูกโดยซื้อแมโคสาวอายุ 

18-24 เดือน หรือโคนางพรอมใหลูก นำมาเล้ียงเพื่อใหแมโคมีความสมบูรณประมาณ 3 เดือน จึงเริ่ม

การผสมพันธุโดยวิธีการผสมเทียมหรือการใชพอพันธุผสม จากนั้นแมโคจะใชเวลาอุมทอง 9 เดือน 

เมื่อลูกโคเกิดแลวจะกินนมแมโคจนอายุประมาณ 6 เดือนจึงหยานม ในระหวางน้ันเกษตรกรจะเริ่มให

อาหารหยาบแกลูกโคเมื่ออายุ 4 เดือน จนกระท่ังลูกโคมีอายุ 8-12 เดือน มีน้ำหนักเฉลี่ย 280 

กิโลกรัม เกษตรกรจึงจะขาย โดยขายใหกับเกษตรกรดวยกันเองและพอคารับซื้อทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

ซึ่งระยะเวลาเลี้ยงตั้งแตการซื้อแมโคเขาจนถึงโครุน (อายุ 8-17 เดือน) ใชระยะเวลาท้ังหมด 24 เดือน 

มีคาใชจายตลอดการเลี้ยงประกอบดวย คาแมพันธุ คาอาหารหยาบ (ฟางขาว) คาอาหารขน (อาหาร

สำเร็จรูป) คาผสมเทียม คาแรธาตุ คาเวชภัณฑ คาน้ำประปา คาไฟฟา และคาโรงเรือน เมื่อคำนวณ

หลักทางเศรษฐศาสตร เกษตรกรมีตนทุนผันแปรรวม 19,738.83 บาทตอตัว โดยมีตนทุนผันแปรที่ไม

เปนเงินสดมากที่สุด คือ คาแรงงาน รองลงมาคือคาอาหารหยาบ (อาหารหยาบสด) สวนตนทุนผัน

แปรที่เปนเงินสด คือ คาอาหารขน รองลงมาคอืคาอาหารหยาบ ตนทุนคงที่รวม 6,280.17 บาทตอตัว 

ในสวนของตนทุนคงท่ีมีเฉพาะตนทุนที่ไมเปนเงินสด มีคาเสื่อมโรงเรือนสูงสุด รองลงมาคือคาเสื่อม 

แมพันธุ มีตนทุนรวมทั้ งหมดเทากับ 26,019.00 บาท เกษตรกรจำหนายลูกโคไดเฉลี่ยตัวละ 

26,592.08 บาท (เฉล่ียกิโลกรัมละ 93.71 บาท) เกษตรกรมีกำไรสุทธิ 573.08 บาท หากพิจารณา

เฉพาะตนทุนในรูปเงินสด ไมรวมคาแรงงาน คาเสียโอกาสเงินลงทุนและคาเสื่อมตางๆ เกษตรกรมี

ตนทุนที่เปนเงินสด 6,833.00 บาทตอตัว ทำใหเกษตรกรมีกำไรที่เปนเงินสด 19,759.08 บาทตอตัว 

และเมื่อรวมรายไดจากการจำหนายมูลโค 2,790.61 บาทตอตัว (S.D.=2,004.89) เกษตรกรจะมี

รายได ที่เปนเงนิสดรวม 22,549.69 บาทตอตัว อยางไรก็ตาม เกษตรกรมีความเห็นวาการเลี้ยงโคเนื้อ

ไดรบัผลตอบแทนที่เปนเงินสดสูง เนื่องจากไมไดนำตนทุนทั้งหมดมาคำนวณในทางเศรษฐศาสตร และ

เมื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนตอตนทุน พบวา รายไดที่เกษตรกรไดรับมีมากกวาตนทุนจึงเหมาะสม 

กับการลงทุน
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 สรุปได ดังนี้ 

5.1.1 ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร 

 เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 48.94 ป สวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 

66.67 มีประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 8.31 ป เปนการเลี้ยงแมโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก รอยละ 

100.00 โดยเลี้ยงแบบยืนโรงรวมกับปลอยแปลง ใชเงินทุนสวนตัวในการลงทุนและใชแรงงานใน

ครอบครัว เลี้ยงบนพ้ืนที่ที่เปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง สายพันธุโคเนื้อที่เลี้ยง คือ สายพันธุอเมริกันบราห

มันผสมชารโรเลส มีจำนวนแมโคเนื้อเฉลี่ย 8.54 ตัวตอราย ระบบฟารมโคเน้ือสวนใหญยังไมไดรับการ

รับรอง GAP และ GFM 

5.1.2 คาใชจายและรายไดในการเล้ียงโคเนื้อ 

 การเลี้ยงแมโคเนื้อเพ่ือผลิตลูกของเกษตรกรมีคาใชจาย ประกอบดวย คาโรงเรือนมากที่สุด 

รองลงมาเปนคาแมพันธุ คาอาหารขน คาอาหารหยาบแหง (ฟางขาว) คาน้ำมันเชื้อเพลิง คาเวชภัณฑ 

คาแรธาตุ คาผสมเทียม คาไฟฟา และคาน้ำ สวนรายไดสวนใหญมาจากการจำหนายลูกโคเนื้อ และ

มูลโค ตามลำดับ 

5.1.3 ขอมูลผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อ 

เกษตรกรมีตนทุนผันแปร รวม 19,738.83 บาทตอตัว คิดเปน รอยละ 75.86 ของตนทุน

ทั้งหมด ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด ไดแก คาแรงงานมากที่สุด รองลงมาคือ คาอาหารหยาบ 

(อาหารหยาบสด) สวนตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด ไดแก คาอาหารขน รองลงมาคือ คาอาหารหยาบ 

(อาหารหยาบแหง) สวนตนทุนคงที่ รวม 6,280.17 บาทตอตัว คิดเปน รอยละ 24.14 ของตนทุน

ทั้งหมด ตนทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด ไดแก คาเสื่อมโรงเรือนมากท่ีสุด รองลงมาคือ คาเสื่อมแมพันธุ 

ตนทุนรวมของการเลี้ยงแมโคเนื้อเพ่ือผลิตลูกเทากับ 26,019.00 บาทตอตัว  

ผลตอบแทนของการเลี้ยงแมโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก เมื่อคำนวณจากเกษตรกร จำหนายลูกโคเนื้อ

ไดเฉลี่ยตัวละ 26,592.08 บาท เกษตรกรมีกำไรสุทธิ 573.08 บาท หากพิจารณาเฉพาะตนทุนในรูป   

เงินสด (ไมรวมคาแรงงาน คาเสียโอกาสเงนิลงทุนและคาเส่ือมตางๆ) เกษตรกรมีตนทุนเทากับ 
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6,833.00 บาทตอตัว เกษตรกรจะมีกำไรที่เปนเงนิสด 19,759.08 บาทตอตัว เม่ือรวมรายไดจากการ

จำหนายมูลโค 2,790.61 บาทตอตัว เกษตรกรจะมีรายไดรวม 22,549.69 บาทตอตัว เมื่อคำนวณ

อัตราผลตอบแทนตอตนทุน พบวา รายไดที่ไดรับมากกวาตนทุนการผลิต จึงเหมาะสมกับการลงทุน 

อยางไรก็ตาม เกษตรกรเห็นวาการเลี้ยงโคเนื้อไดรับผลตอบแทนสูง เนื่องจากสวนใหญไมมีการจด

บันทึกขอมูลอยางละเอียดและไมไดนำตนทุนท้ังหมดมาคำนวณในทางเศรษฐศาสตร นอกจากนี้  ยังมี

ปจจัยอื่นๆ เขามากระทบตอราคาโคเน้ือที่อาจจะสงผลใหราคาซื้อขายโคเนื้อ  

5.1.4 ปญหาและขอเสนอแนะ 

 จากการสัมภาษณ พบวา เกษตรกรถูกพอคาคนกลางกดราคา ซึ่งเปนปญหาของผูเลี้ยงโคเนื้อ 

ตลาดรับซื้อโคที่ไมแนนอน ขึ้นอยูกับความตองการตลาดในแตละชวงและการสงออกโคมีชีวิต โดยเฉพาะ

ชวงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) การสงออกโคเน้ือมีชีวิตถูกระงับ นอกจากนี้

เกษตรกรมีขอเสนอแนะ ใหกรมปศุสัตวใหความรูในเรื่องของการผลิตอาหารขนเพ่ือลดตนทุนคาใชจาย 

และการบริหารจัดการฟารมเลี้ยงสัตว 

5.2 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 5.2.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน ดังนี้ 

  1) เกษตรกรสวนใหญยังไมมีการจัดการระบบฟารมใหไดรับการรับรองการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี หรือไดรับการรับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม ซึ่งเปน

สิ่งสำคัญที่ชวยใหการเลี้ยงสัตวมีผลผลิตประสิทธิภาพมากขึ้น เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวควรทำความเขาใจ

ใหเกษตรกรมีการจัดการระบบฟารม โดยการสรางความรับรูความเขาใจแกเกษตรกร และติดตามให

ความรูแกเกษตรกรเพ่ิมเติมสม่ำเสมอ 

  2) แมวาจะมีการรวมกลุมของเกษตรกร แตเกษตรกรยังประสบปญหาการถูกกดราคา

จากพอคารับซื้ออยู จึงควรสงเสริมการรวมกลุมเขมขนมากข้ึน เพ่ือสรางอำนาจการตอรองในการซื้อขาย

ผลผลิตกับพอคารับซื้อหรือใหความรูเกษตรกรขายผลผลิตดวยตนเองผานชองทางตางๆ เพ่ือลดปญหา

การถูกกดราคา 

  3) สงเสริมความรูเกษตรกรใหมีความรูเก่ียวกับการผสมอาหารสัตวเองทดแทนการซื้อ

อาหารสำเร็จรูปเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

  4) หนวยงานที่เก่ียวของนำปญหา อุปสรรคที่พบไปดำเนินการศึกษาความเปนไปไดใน

การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพ่ือแกไขปญหา และประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือปรับปรุงแกไขอยูเสมอ 

 5.2.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคเน้ือของเกษตรกรภายใต

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตวเขต 8 เปนการศึกษาเฉพาะ

ตนทุนและผลตอบแทนในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น การศึกษาในครั้งตอไปควรเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
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ตนทนุและผลตอบแทน การรวมกลุมของเกษตรกรมีประสิทธิภาพหรือไม ตลอดจนศึกษาทัศนคติจาก

ผูที่เก่ียวของวามีความคิดเห็นตอโครงการอยางไร 
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แบบสัมภาษณ 

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกร 

ภายใตโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นท่ีสำนักงานปศุสัตวเขต 8 

--------------------------------------------------------------------- 

สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร 

เพศ   ชาย  หญิง  อายุ………………..ป 

การถือครองท่ีดิน กรรมสิทธ์ิของตนเอง  เชา................บาท/เดือน 

จำนวนโคเนื้อ  พอพันธุ..........ตัว  แมพันธุ............ตัว โคขุน...........ตัว   

   ลูกโคตัวผู...........ตัว  ลูกโคตัวเมีย...........ตัว 

แปลงหญา  ปลูกที่ดินตัวเอง.............ไร เชาปลูก...............ไร 

ประสบการณในการเล้ียง…………………………..ป 

รูปแบบการเลี้ยง  เลี้ยงแมโคเนื้อเพ่ือผลิตลูก เลี้ยงขุน 

วิธีเลี้ยง   ยืนโรง  ปลอยแปลง  ยืนโรงและปลอยแปลง 

สายพันธุท่ีเลี้ยง  อเมรกิันบราหมัน อเมรกิันบราหมันผสมชารโรเลย 

ลูกผสมมากกวา  2  สาย 

แหลงเงินทุน  ทุนสวนตัว กูยืม  รอยละ........ตอป   ทุนสวนตัวและกูยืม 

ระบบฟารม  ไดรบัGAP ไดรบัGFM ไมไดรับท้ัง GAP และ GFM 

สวนที่ 2  ขอมูลตนทุนและคาใชจายในการเล้ียงโคเนื้อ 

- คาแมพันธุ............................บาท/ตัว คาโคขุน....................................บาท/ตัว 

- คาโรงเรอืน...........................บาท/โรง จำนวน.....โรง ความจุ.......ตวั เวลาใชงาน....ป 

- เครื่องตดัหญา.........เครื่อง  ราคา...............บาท/เครื่อง ระยะเวลาใชงาน........ป 

- เครื่องสับหญา.........เครื่อง  ราคา...............บาท/เครื่อง ระยะเวลาใชงาน........ป 

- อ่ืนๆ     ราคา...............บาท  ระยะเวลาใชงาน........ป 

- คาอาหาร 

อาหารหยาบ อาหารขน อาหารเสริม 

อาหารหยาบแหง 

ฟาง วันละ..............ฟอน 

ฟอนละ.............กิโลกรัม 

ราคา................บาท/ฟอน 

อาหารหยาบสด 

หญาสด…………………………… 

วันละ.........กิโลกรัม 

วันละ..........................กิโลกรัม 

กระสอบละ.................กิโลกรัม 

ราคา...........................บาท/กระสอบ 

กากปาลม วันละ.......กิโลกรัมๆละ...........บาท 

ขี้เคก  วันละ......กิโลกรัมๆละ...........บาท

ปลายขาว วันละ.......กิโลกรัมๆละ...........บาท

อ่ืนๆ...................วันละ........กิโลกรัมๆละ...........บาท 
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- มีคาเวชภัณฑ……………….บาท/เดือน ไมมีคาใชจาย 

- มีคาแรธาต…ุ………………..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/เดอืน  กระสอบละ................กิโลกรัม  ราคา..............บาท/กระสอบ 

วิธีการขาย  รวมกันขาย  ตางคนตางขาย 

ชองทางการขาย  เกษตรกรดวยกัน พอคาทองถ่ิน  พอคาตางจังหวัด 

สวนที่  4  ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ 

 ปญหา/อุปสรรค…………………................................................................................................... 

................................................................................................................................................................  

 ขอเสนอแนะ............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

-------------------------------------------------------------- 


