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บทที่ 1 
บทนำ 

ความสำคัญและที่มาของปัญหา 

เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจหลัก แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันราคาผลผลิตมีความผันผวนไม่แน่นอน โดยราคาตกต่ำลง
ต่อเนื ่องมาระยะหนึ ่งแล้ว ทำให้เกษตรขาดรายได้ส่งผลให้มีหนี้ส ินทั ้งในและนอกระบบเพิ ่มขึ้น 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2560, 2562) จึงทำให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้จำนวนมากหันมาทำอาชีพการ
เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลักเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อ ซ่ึงเห็นได้จากจำนวนประชากรโคเนื้อ
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลสถิติ จำนวนโคเนื้อ ในปี 2560 ที่มี
ทั้งหมด 423,398 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 10,310 ราย (กลุ่มสารสนเทศ,2560) ต่อมาเมื่อถึงปี 
2563 มีจำนวนโคเนื้อทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 579,017 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อก็เพิ่มขึ้นเป็น 12,648 
ราย (กลุ่มสารสนเทศ,2563) อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเกษตรกรรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ภาครัฐก็ต้อง
เตรียมความพร้อมในการส่งเสริมให้ความรู้ เนื่องจากเกษตรกรรายใหม่บางส่วนยังไม่มีความพร้อม
ทางด้านองค์ความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อ ขาดการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับพ่อค้า ขาดการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านการตลาด รวมถึงข้อมูลเชื่อมโยงกับภาครัฐ เพื่อการกำหนดแนวทางส่งเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้ตรงเป้าหมายประสงค์ของเกษตรกร 

ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อตามนโยบายรัฐบาล 
มีโครงการสำคัญ เช่น การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อตาม
โครงการโคเนื ้อสร้างอาชีพระยะที ่ 1 และ 2 และโครงการธนาคารโคกระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดำริ นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เข้มแข็งกระจายอยู่ตาม
อำเภอต่างๆ หลายกลุ่ม ปัจจุบันจำนวนโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็มีจำนวนที่เพ่ิมข้ึนสอดคล้อง
กับจำนวนโคเนื้อทั้งประเทศ โดยในปี 2560 มีจำนวนโคเนื้อทั้งหมด 55,203 ตัว เมื่อมาถึงปี 2563 มี
จำนวนโคเนื้อทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 71,070 ตัว ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการ
เลี้ยงในเชิงธุรกิจมากขึ้น มีทั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค ต้นน้ำ คือ เลี้ยงแม่โคเพ่ือผลิตลูก  กลุ่มผู้เลี้ยงโคกลางน้ำ คือ 
กลุ่มที่รวบรวมโครุ่นจากต้นน้ำมาเพื่อขุน และกลุ่มปลายน้ำ คือ กลุ่มที่เลี้ยงขุนโคใหญ่ กลุ่มผู้รวบรวม 
และโรงเชือด การเลี้ยงโคเนื้อถือว่าเป็นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูง เมื่อเทียบพื้นที่ต่อไร่กับการปลูก
ยางพาราหรือปาล์มน้ำมัน แต่อย่างไรก็ดี การเลี้ยงโคเนื้อก็ยังมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็น แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ต้นทุนค่าพันธุ์ ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ สภาพภูมิอากาศ และภาวะโรคระบาด 
ที่สำคัญคือ ความพร้อมของตัวเกษตรกร 
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ดังนั้น การศึกษาสภาพการเลี้ยง และ ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ อของเกษตรกรใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือจะได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร 
ทราบถึงลักษณะ พื้นฐานทางสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ สภาพการเลี้ยงและปัญหาในการลี้ยงโค
เนื้อ ตลอดจน ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมให้ตรงตามความต้องการ สามารถ แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย 
โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมจำนวนโคเนื้อ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเลี้ยงโค ปัญหาการเลี้ยงโค
ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. เพ่ือศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิต (Output) ทำให้ทราบข้อมูลทั่วไป สภาพสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
ของเกษตรกร การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อของเกษตรกร การป้องกันโรค และการรักษาโรค รวมทั้งความ
ต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี สามารถนำข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตโคเนื้อต่อไปได้ 

ผลลัพธ์ (Outcome) สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปส่งเสริมเกษตรกรทำให้เกิดการ
พัฒนาการเลี้ยงตามหลักวิชาการ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นการผสมติด การจัดการพืชอาหาร
สัตว์ ของเกษตรกรได้ 

ผลกระทบ (Impact) เกษตรกรมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการวางแผนการผลิตอย่างเป็น
ระบบ และเกิดการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรมากขึ้น สามารถกำหนดโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนจากอาชีพรองหรืออาชีพเสริม
มาเป็นอาชีพหลักมากขึ้น เนื่องจากสามารถสร้างรายได้เป็นรายได้หลักของครอบครัว เพราะฉนั้น แนว
ทางการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
เป็นมืออาชีพมากขึ้น การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของ
เกษตรกร การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อของเกษตรกร การป้องกันโรค และการรักษาโรค รวมทั้งความ
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ต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  

การนำข้อมูล สภาพการเลี้ยงโคเนื้อและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ รวมถึงสภาพ
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มาสังเคราะห์ ให้สามารถนำข้อมูลและข้อเท็จจริง 
ปรับใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงแบบเดิมมาเป็นการเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจในสภาพพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพต่อการผลิต โดยใช้ขนาดพื้นที่และแรงงานในการเลี้ยงเท่าเดิม แต่มีรายได้เสริมจากธุรกิจโคเนื้อ
อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 

ขอบเขตของการศึกษา 

 โดยทำการศึกษาด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลทั่วไปพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ 
ศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ การป้องกันและรักษาโรค ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงโคเนื้อ
ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในตัวอย่างประชากร 265 ราย โดยการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 33 กลุ่ม ใน 13 อำเภอของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำการศึกษาด้วยวิธีการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง และ
วิเคราะหห์า ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสด ค่าต่ำสุด วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความต้องการและผลสรุปผล 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ระหว่างเดือนมกราคม 2562  – มิถุนายน 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎี และผลงานวิชาการที่เกี ่ยวข้องมา
ประมวลผล เปรียบเทียบ เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดและข้อมูลสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ดังนี้ 
1. สถานการณ์การผลิตโคเนื้อโลกและในประเทศไทย 

 สถานการณ์การผลิตเนื้อโคของโลก ปี พ.ศ. 2558 – 2562 การผลิตเนื้อโคของประเทศต่างๆ 
เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 1.03 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการผลิต 62.48 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณการผลิต 61.31 ล้านตัน ประเทศท่ีมีการผลิตเพิ่มข้ึน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล 
จีน และอินเดีย เนื่องจากปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อโคของโลกเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.10 ต่อปี 
ประเทศท่ีมีการบริโภคมากท่ีสุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา ได้แก่ จีน และบราซิล โดยการบริโภคเนื้อ
โคในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณ 59.57 ล้านตัน ทำนองเดียวกับการนำเข้าเนื้อโคในประเทศต่างๆ พบว่า
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.08 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2562 มีการนำเข้าเนื้อโค 9.29 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2561 ที่มีการนำเข้า 8.72 ล้านตัน โดยประเทศที่มีการนำเข้ามากสุดได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และเกาหลีใต้ จากสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2562 คาดการว่าในปี พ.ศ. 2563 อัตราการผลิตเนื้อโคจะ
เพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.91 จากปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากประเทศออสเตรเลียมีผลผลิตลดลงจาก
สาเหตุไฟป่า และสภาวะแห้งแล้ง ส่วนความต้องการบริโภคเนื้อโคและการนำเข้าเนื้อโคของโลก คาด
การว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.81 และ 4.24 ตามลำดับ เนื่องจากจีนยังคงเป็น
ประเทศผู้นำเข้าที่มีความต้องการบริโภคภายในประเทศสูง โดยมีแนวโน้มการนำเข้าเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก 
ประเทศผู้ผลิตหลักจึงสนใจที่จะส่งออกมายังจีนเพิ่มมากขึ้น (สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)  

 การผลิตโคเนื้อของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 - 2562 การผลิตโคเนื้อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 
7.15 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการผลิตโคเนื้อ 1.178 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมี
ปริมาณการผลิต 1.126 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 4.62 เนื่องจากภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ
เป็นอาชีพหลัก และการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของแม่พันธุ์โคเนื้ออีกทั้งมีการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อที่ดี ทำ
ให้อัตราการเกิดในรอบปีดีขึ้น ความต้องการบริโภคเนื้อโคของไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราเพียงร้อยละ 
0.08 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีปริมาณการบริโภคโคเนื้อ 1.262 ล้านตัว หรือคิดเป็นเนื้อโค 
212.02 พันตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 0.08 เนื่องจากผู้บริโภคยังคงนิยมบริโภค
เนื้อโคแบบชาบูหรือปิ้งย่าง ทำให้ความต้องการของตลาดภายในประเทศเพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกับการส่งออก
โคมีชีวิตของไทยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.81 ต่อปี โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 
มาเลเซีย และ สปป.ลาว (ส่งต่อไปยังจีน) ในปี พ.ศ. 2562 การส่งออกโคมีชีวิตมีปริมาณ 296,734 ตัว 
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มูลค่า 5,339.39 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2561 ซึ่งส่งออกปริมาณ 252,001 ตัว มูลค่า 4,103.20 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.75 และร้อยละ 30.13 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกเนื้อโคและ
ผลิตภัณฑ์ของไทยลดลงในอัตราร้อยละ 52.96 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2562 การส่งออกเนื ้อโคและ
ผลิตภัณฑ์มีปริมาณ 75.85 ตัน มูลค่า 26.19 ล้านบาท เทียบกับ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งส่งออกปริมาณ 96.21 
ตัน มูลค่า 45.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.16 และ ร้อยละ 42.03 ตามลำดับ เนื่องจากประเทศเพ่ือน
บ้านมีการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับมีการนำเข้าเนื้อโค จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จึงทำ
ให้ไทยส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ลดลง  ในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าการส่งออก
โคมีชีวิต เนื้อโคและผลิตภัณฑ์ จะเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากความต้องการโคมีชีวิตที่เข้าโรงฆ่า
ของจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในขณะนี้มณฑลยูนนานของจีนได้มีการสร้างโรงฆ่าโคเนื้อบริเวณชายแดน 
สปป.ลาว และจีน โดยมีความต้องการนำเข้าโคเนื้อจาก สปป.ลาวและเมียนมา เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็น
โอกาสที่ไทยจะส่งออกไปเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (สำนักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) 

 กรมปศุสัตว์ (2560 และ 2562) รายงาน การผลิตโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 พ.ศ. 2560 - 
2562 การผลิตโคเนื้อเพ่ิมขึ้น โดยใน ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการผลิตโคเนื้อ 530,000 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2560 ซึ ่งมีปริมาณการผลิต 106,602 ตัว คิดเป็นร้อยละ25.17 เนื ่องจากภาครัฐส่งเสริมให้
เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก และการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของแม่พันธุ์โคเนื้ออีกทั้งมีการ
ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อที่ดี ทำให้อัตราการเกิดในรอบปีดีขึ้น 

2. สถานการณ์การผลิตโคเนื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 13,079.61  ตาราง
กิโลเมตร หรือ 8,181,076 ไร่ มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศและมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ ฝั่ง
ทะเลด้านอ่าวไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาวประมาณ 156  กิโลเมตร มีเกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ 
เกาะสมุย เนื้อท่ี 227.25  ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื้อที่  194.2  ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมู่
เกาะอ่างทอง และเกาะบริวาร  42  เกาะ เกาะสมุยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ห่างจากฝั่งทะเลประมาณ  
20 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศประมาณร้อย
ละ 49 ของพ้ืนที่เป็นภูเขา ภูเขาสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาว
ศรี ซึ ่งทอดยาวผ่านเนื้อที่จังหวัดใกล้เคียงหลายจังหวัด และทอดเปิดสู่ อ่าวไทยเทือกเขาภูเก็ตด้าน
ตะวันตก เป็นต้นกำเนิดลุ่มน้ำใหญ่น้อย รวม 14 ลุ่มน้ำ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งลุ่มน้ำ แม่น้ำลำคลองทุก
สายล้วนไหลลงสู่อ่าวไทย จากฝั่งตะวันตกพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกระทะ
หงาย ภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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 ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล ภาคใต้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดบริเวณ
ทะเลอันดามันบ้างเป็นครั ้งคราวเนื ่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขา
นครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งกำเนิดบริเวณ
ทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด
ผ่านอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนานระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.16 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.51 องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 129.59 มิลลิเมตรต่อปี แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลุ่มน้ำใหญ่น้อยรวม  14  ลุ่มน้ำ  แต่ละลุ่มน้ำมีแม่น้ำ และร่องหลายสาย 
ทุกสายล้วนลงสู่อ่าวไทย แม่น้ำในสุราษฎร์ธานี ตัดขวางคาบสมุทร ออกสู่ทะเลด้านตะวันออก ในอดีต
อาศัยเครือข่าย แม่น้ำเดินทางติดต่อถึงกัน และติดต่อกับเมืองชายฝั่งแม่น้ำที่มีลักษณะทางอุทกวิทยาที่
สำคัญของสุราษฎร์ธานี คือ แม่น้ำตาปี แม่น้ำพุมดวง ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จากข้อมูลสถิติการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 อมรรัตน์ และบันเทิง (2551) ได้ศึกษาสภาพการผลิตโคขุน การตลาดและปัญหาการเลี้ยงโค
ขุนของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เกษตรกรมีโคในฟาร์มเฉลี่ย 15.61 ตัว เป็นโคขุน 6025 
ตัว มีประสบการณ์เลี้ยงโคขุน 3.84 ปี เลี้ยงโดยใช้แรงงานในครอบครัว โคที่เลี้ยงส่วนใหญ่ซื้อในพื้นที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกรส่วนใหญ่ขุนโคพันธุ์ลูกผสมชาโรเล่ส์ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกหญ้าเนเปียร์ 
โดยปลูกแซมในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน หรือ สวนผลไม้ ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงโคขุนคือขาด
แคลนพันธุ์โคท่ีจะนำเข้าขุน รองลงมาคือขาดแคลนน้ำในการทำแปลงหญ้า และไม่มีพ้ืนที่ปลูกหญ้า 

 พัชนี และมานะ (2550) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื ้อของเกษตรกรอำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 45.33 ปี มีอาชีพหลักคือ การทำ
สวน มีพื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 13.88 ไร่ ต่อครัวเรือน และพบว่ามีความต้องการ คือ 1) ด้านความรู้
และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ ได้แก่ การผสมพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ  2) ด้านการ
สนับสนุนในการเลี้ยงโคเนื้อ ได้แก่ การผสมเทียม โคพ่อพันธุ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยากำจัดพยาธิ
ภายใน ต่างจากประดิษฐ์ และสุวิช (2551) ได้ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด
สระบุรี พบว่า เกษตรกรมีความต้องการมากคือ การเลือกซื้อแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์โค วิธีการจัดการเลี้ยง
โคเนื้อระยะต่างๆ การเลี้ยงดูแม่โคตั้งท้อง การคลอดและการจัดการในการคลอด การเลี้ยงดูโคแม่พันธุ์ 
การผสมเทียมและการสังเกตอาการเป็นสัดของแม่โค  
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 ภัทรพงศ์ และชัยชาญ (2556) ศึกษาความต้องการการส่งเสริมการผลิตการตลาดโคเนื้อของ
เกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพหลักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง 
โดยเลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมือง มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 12.9 ปี เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 7.7 
ตัว/ครัวเรือน มีความต้องการการส่งเสริมความรู้ในระดับมากเรื่องการเลือกพันธุ์โคเนื้อ การปรับปรุง
พันธุ์โคเนื้อ การจัดการฝูงโคเนื้อระยะต่างๆ และการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ส่วนในด้านวิธีการส่งเสริม
เกษตรกรมีความต้องการระดับมาก    ในเรื่องการเยี่ยมเยือนเกษตรกร การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ การศึกษาดูงาน การจัดฝึกอบรม การแจกเอกสารแนะนำ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน วิทยุและโทรทัศน์นอกจากนี้เกษตรกรมีความต้องการการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับมากในเรื่อง การสนับสนุนพ่อพันธุ์โค การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การถ่าย
พยาธิภายในและภายนอก การสนับสนุนแร่ธาตุก้อน การฉีดยาบำรุงและการจัดตั้งตลาดนัด โค -กระบือ 
ภายในระดับอำเภอ 

 นราธิป และภาณุพันธุ์ (2560) ศึกษาความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 54.95 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ทำนาและเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพรอง พันธุ์โคเนื้อที่นิยม
เลี้ยง คือ โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์อเมริกันบรามันห์ เกษตรกรมีความต้องการ
การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในระดับมาก ได้แก่ 1) การเยี่ยมเยียนเกษตรกรเป็นรายบุคคล 2) การทัศน
ศึกษาดูงาน 3) การฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ 4) การถ่ายทอดความรู้ผ่านผู้นำหมู่บ้าน 5) การจัดตั้งกลุ่ม
สาธิตการเลี้ยงโคเนื้อ 6) เอกสารคำแนะนำการเลี้ยงโคเนื้อ และ 7) ข่าวเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อทาง
ช่องทางวิทยุและโทรทัศน์ และมีความต้องการด้านการสนับสนุนในการเลี้ยงโคเนื้อในระดับมาก ได้แก่ 
1) การให้บริการผสมเทียม 2) การบริการผสมพันธุ์โดยวิธี จูงผสม 3) การจำหน่ายยากำจัดพยาธิภายใน
และภายนอก 4) การให้บริการฉีดวัคซีนและยาบำรุง 5) การจัดจำหน่ายแร่ธาตุอาหารเสริม 6) เมล็ด
พันธุ์/ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 7) การจำหน่ายพ่อพันธุ์โคเนื้อแก่เกษตรกรที่ให้ความสนใจในการปรับปรุง
พันธุ์ และ 8) การจำหน่ายฟางอัดฟ่อนและหญ้าแห้งอัดฟ่อนในช่วงหน้าแล้ง 
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        บทท่ี 3 
                                                 วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Observational Descriptive Studies) มีวิธีการและขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่สังกัดกลุ่มผู้

เลี ้ยงโคเนื ้อที ่ขึ ้นทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์ ในพื ้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่  
เมืองสุราษฎร์ธานี พุนพิน กาญจนดิษฐ์ คีรีรัฐนิคม ดอนสัก ท่าฉาง ไชยา บ้านนาสาร เวียงสระ เคียนซา 
พระแสง วิภาวดี และพนม รวมทั้งหมด จำนวน 33 กลุ่ม มีสมาชิกรวมกันทั้งหมด จำนวน 788 ราย 

 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ ่มประชากรต ัวอย ่างที ่ ได้  โดยการคำนวณตาม ส ูตร (Yamane, 1973) ที ่ม ีความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 จากประชากรคือเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 788 ราย ดังนี้ 

 n  =    N   . 

   1+N(e)2 

  n = จำนวนตัวอย่างที่จะทำการศึกษา 

  N = จำนวนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  e = ความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 5 หรือ (0.05) 

  แทนค่าสูตรจะได้  

  n =      788      . 

   1+788(0.05)2 

  N =  265 ราย 
จำนวนตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 265 ราย  

 ทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการคำนวณตามสัดส่วนเพื่อกระจายกลุ่มตัวอย่างลงในแต่ละ
อำเภอ แล้วทำการเลือกสุ่มตัวอย่างจากประชากรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจากกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับกรม
ปศุสัตว์ โดยวิธี จับฉลาก (Koul,1984) ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนตัวอย่างที่สุ่มจากกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อรายอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อำเภอ จำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้

เลี้ยงโคเนื้อ(กลุ่ม) 
จำนวนเกษตรกร 

(ราย) 
จำนวนประชากรตัวอย่าง

(ชุด) 
1. เมือง 1 21 7 

2. พุนพิน   1 24 8 

3. กาญจนดิษฐ์ 1 28 10 

4. ดอนสัก 2 138 47 

5. ท่าฉาง 1 52 18 

6. ไชยา 2 39 14 

7. บ้านนาสาร 10 188 65 

8. เวียงสระ 3 55 17 

9. เคียนซา 1 15 4 

10. พระแสง 7 107 35 

11. วิภาวดี 1 11 3 

12. คีรีรัฐนิคม 1 86 28 

13. พนม 1 24 8 

รวม 33 788 265 
2.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ( interview schedule) มี
ล ักษณะคำถามปลายป ิด (close-ended question) และปลายเป ิด (open-ended question) 
ประกอบด้วย 7 ส่วนแบ่งเป็น 2 ตอนหลัก ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ลักษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเลี้ยงโคของเกษตรกร และระดับ
ปัญหาด้านต่างๆในการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษรกร 

1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร  
1.2 แหล่งเงินทุนในการเลี้ยงโค  
1.3 สภาพการเลี้ยงและการให้อาหาร  
1.4 การผสมพันธุ์ผลผลิตและการดูแลสุขภาพโคเนื้อ 
1.5 การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  
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 ตอนที่ 2 ระดับของปัญหาโดยจำแนกตามปัญหาด้านต่างๆและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยง
โคเนื้อของกเกษตรกร 

2.1 ศึกษาระดับของปัญหาโดยจำแนกตามปัญหาด้านต่างๆ ในการเลี้ยงโค  
2.2 ศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแบบสอบถาม แล้วนำไปปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
สอบถามทางสังคมศาสตร์เพ่ือตรวจสอบแก้ไขแบบสอบถาม แนะนำและปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปจัดเก็บ
ข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษาในลำดับถัดไป 
 ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแก่เจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ในแต่
ละอำเภอ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูลและประโยชน์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงจากกลุ่มตัวอย่าง พร้อมแจกแบบสอบถามจำนวน 265 ชุด ตามสัดส่วนที่ทำการสุ่มในแต่ละ
อำเภอ 
 ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 60 วัน จากนั้นรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 30 วัน จากนั้นรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำไป
วิเคราะห์ค่าทางสถิติและการแปลผลในลำดับถัดไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 
หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสถิติ

สำเร็จรูปและแสดงค่าทางสถิติ ดังนี้ 

  1. ค่าร ้อยละ (percentage) ค่าเฉลี ่ย (mean) และค่าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ใช้สำหรับวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อ ปัญหาและอุปสรรค 

  2. ค่าเฉลี่ย (mean) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลระดับปัญหาและระดับความต้องการของเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อในด้านต่างๆ โดยกำหนดคะแนนในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (สุชาติ, 2546) 

 ไม่มีปัญหา/มีความต้องการน้อย  ให้คะแนนเท่ากับ 1 

 มีปัญหาน้อย/มีความต้องการปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ 2 

 มีปัญหามาก/มีความต้องการมาก  ให้คะแนนเท่ากับ 3 
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การแปรผลเกี่ยวกับระดับปัญหาและระดับความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ในด้านต่างๆ โดยใช้วิธีนำค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายหรือ  
อันตราภาคชั้น โดยกำหนดระดับค่าคะแนนเกณฑ์เฉลี่ยดังนี้ (ประภัสสร และคณะ, 2544) 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66   ไม่มีปัญหา/มีความต้องการน้อย 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.67 - 2.33  มีปัญหาน้อย/มีความต้องการปานกลาง 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00  มีปัญหามาก/มีความต้องการมาก 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 ผลการศึกษา สภาพการเลี้ยงและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 265 ราย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้    

ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพการเลี้ยงโคของเกษตรกร 

 1.1 ข้อมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรกร 
 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 86.80 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 41-55 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีครอบครัวแล้วหรือ
สถานภาพสมรส ร้อยละ 94.30 นอกจากนี้ เกษตรกรที่ผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ไม่มีตำแหน่งทางสังคม คือ 
ไม่เป็นกรรมการหมู่บ้าน สมาชิก อ.บ.ต หรือผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน แต่เป็นแรงงาน
หลักในการเลี้ยงโคเนื้อเพียง 1-2 คน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่
ถือครองทางการเกษตรเป็นของตนเอง โดยเฉลี่ย 2.20 ไร่ (สูงสุด 26 ไร่ ต่ำสุด 2 ไร่) ซึ่งส่วนหนึ่งใช้เป็น
พื ้นที ่ในการเลี ้ยงโคเนื ้อ และที ่สำคัญจากการศึกษาครั ้งนี ้ พบว่า เกษตรกรผู ้เลี ้ยงโคในจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี มีการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโคเนื้อสูงถึง ร้อยละ 88.30 โดยมีพื้นที่ปลูกหญ้า 1-2 ไร่ ร้อยละ 
55.56 มีพื้นที่ปลูกหญ้า 2-12 ไร่ ร้อยละ 41.03 และมีพื้นที่ปลูกหญ้ามากกว่า 12 ไร่ ร้อยละ 3.41 
(ตารางท่ี 2) 
ตารางท่ี 2  จำนวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร 

รายการ จำนวน(265) ร้อยละ(%) 
1. เพศของเกษตรกร   

- ชาย 230 86.80 
- หญิง 35 13.20 

2. อายุของเกษตรกร   
- ไม่เกิน 40 ปี 64 24.15 
- 41-55 ปี  155 58.50 
- มากกว่า 55 ปี 46 17.35 

3. ระดับการศึกษา   
- ประถมศึกษา 68 25.70 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 52 19.60 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 121 45.70 
- ปริญญาตรีและสูงกว่า 24 9.00 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)   
รายการ จำนวน ร้อยละ 

4. สถานภาพการสมรส   
- สมรส 250 94.30 
- โสด 15 5.70 

5.  สถานภาพทางสังคม   
- ไม่มีตำแหน่ง 193 72.80 
- กรรมการหมู่บ้าน 41 15.50 
- สมาชิก อ.บ.ต. 9 3.40 
- ผู้ใหญ่บ้าน 11 4.15 
- อ่ืนๆ 11 4.15 

6.  จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน/ครัวเรือน) 
- 1-3 คน 85 32.08 
- 4-6 คน 168 63.40 
- มากกว่า 6 คน 12 4.52 

(เฉลี่ย 4.45 คน  สูงสุด 9 คน ต่ำสุด 1 คน)   
7. จำนวนแรงงานในการเลี้ยงโค (คน/ครัวเรือน) 
    - 1 คน 202 76.23 
    - 2 คน  61 23.02 
    - มากกว่า 2 คน 2 0.75 
  (เฉลี่ย 1.18 คน สูงสุด 4 คน ต่ำสุด 1 คน)   
8. อาชีพหลัก    
    - ทำไร่ 13 4.90 
    - ทำสวน 226 85.28 
    - รับราชการ 9 3.40 
    - เลี้ยงสัตว์ 15 5.66 
    - บริษัทเอกชน 2 0.76 
9. พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร (ไร่/ครัวเรือน) (เฉลี่ย 2.20 ไร่ สูงสุด 26 ไร่ ต่ำสุด 2 ไร่) 
    -  ไม่มีพ้ืนที่ถือครอง 3 1.13 
    -  มีพ้ืนที่ถือครอง  262 98.87 
    -  ไม่เกิน 15 ไร่  237 90.46 
     - 16-30 ไร่                                                    25 9.54 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)   
รายการ จำนวน ร้อยละ 

10. พ้ืนที่ใช้ในการเลี้ยงโค (ไร่/ครัวเรือน)   
     - ไม่มีพ้ืนที่ 4 1.51 
     - มีพ้ืนที ่  261 98.49 
         - น้อยกว่า 5 ไร่ 181 69.35 
         - 5-10 ไร่ 60 22.99 
         - มากกว่า 10 ไร่ 20 7.66 
     (เฉลี่ย 4.49 ไร่ สูงสุด 30 ไร่  ต่ำสุด 1 ไร่) 
11. พ้ืนที่ใช้ปลูกหญ้า (ไร่/ครัวเรือน)         
     - ไม่มีพ้ืนที่ 31 11.70 
     - มีพ้ืนที ่ 234 88.30 
       จำนวนพื้นที่ใช้ปลูกหญ้า   
              -พ้ืนที่ 1-2 ไร่ 130 55.56 
              -พ้ืนที่มากกว่า 2-12 ไร่ 96 41.03 
              -พ้ืนที่ 12 ไร่ ขึ้นไป 8 3.41 
      (เฉลี่ย 3.80 ไร่  สูงสุด  21  ไร่  ต่ำสุด 1 ไร่) 

 จากผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้าน 
เพศ อายุเฉลี่ย สถานภาพการสมรส สถานภาพทางสังคม สมาชิกในครัวเรือน และจำนวนแรงงานที่เลี้ยง
โคเนื้อ มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นราธิปและภาณุพันธุ์ (2560) ที่ทำการศึกษาความ
ต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ยกเว้นระดับการศึกษา ซึ่ง
พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสูง
กว่าหลายผลการศึกษาที่ผ่านมา ที่รายงานว่า เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (ภัทรพงศ์ และชัยชาญ, 2556 ; นราธิปและภาณุพันธุ์,2560) จากพื้นฐานการศึกษาของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ได้ดียิ่งขึ้นด้วย 
สอดคล้องกับรายงานของ ภควัต (2559) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะผู้รับการถ่ายทอด ที่มีระดับพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ จะช่วยให้
สามารถในการดูดซับความรู้จากผู้ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ ยังพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ถือครอง
ทางการเกษตรเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานประกอบกิจการทำการเกษตรทุกชนิดรวมถึงการ
เลี้ยงโคเนื้อและที่สำคัญมีการจัดสรรพื้นที่มาปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์ แตกต่างจากผลการศึกษาของ 
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กังวานและวรพงษ์ (2555) รายงานว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอในการเลี้ยงโคและพ้ืนที่ปลูก
หญ้า อาจทำให้ขาดแคลนหญ้าสำหรับเลี ้ยงโคและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของโค  สอดคล้องกับ
การศึกษา ณัฐวุฒิ (2548) รายงานว่าปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อในระดับมาก ได้แก่ ไม่มีความรู้ด้านการ
จัดการ พ้ืนที่ใช้เลี้ยงโครวมถึงพ้ืนที่ในการปลูกหญ้ามีไม่เพียงพอ  ดังนั้น ในกรณีที่เกษตรกรมีพ้ืนที่จำกัด
ในการเลี้ยงโค ควรมีการวางแผนในการทำแปลงหญ้า เพื่อให้โคมีอาหารหยาบคุณภาพดีกินเพียงพอกับ
ความต้องการ เช่นเดียวกันกับ ธีรชัย (2544) ทีร่ายงานว่า การเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมพ้ืนเมือง แม้เลี้ยงแบบ
รายย่อยก็จำเป็นต้องมีการทำแปลงหญ้าให้เหมาะสมกับจำนวนโคเนื้อที่เลี้ยงเช่นกัน  เนื่องจากโคเนื้อ
ลูกผสมพ้ืนเมืองต้องการหญ้าและอาหารข้นอย่างเพียงพอ 
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1.2 แหล่งเงินทุนในการเลี้ยงโค  
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.81 ใช้ใช้เงินทุนของ

ตัวเองในการเลี้ยงโค มีเพียงร้อยละ 18.18 ที่ไม่ใช้เงินทุนของตัวเองหรือมีการกู้ยืมเงินมาในการเลี้ยงโค 
โดยใช้แหล่งเงินทุนหลักท่ีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกู้ยืม คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) ร้อยละ 62.50 รองลงมา คือ กองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 27.08  อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรอีก 
ร้อยละ 2.08 ที่กู้ยืมเงินนอกระบบมาลงทุนในการเลี้ยงโคเนื้อ โดยเกษตรกรใช้เงินลงทุนเฉลี่ย 132,577 
บาท ต่ำสุด 10,000 บาท สูงสุด 500,000 บาท (ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3  จำนวนและร้อยละของเกษตรกรจำแนกตามแหล่งเงินทุนในการเลี้ยงโค        

รายการ จำนวน  ร้อยละ 
1. แหล่งเงินทุนในการเลี้ยงโคเนื้อ   

ใช้เงินทุนของตัวเอง 217 81.81 
ไม่ใช้เงินทุนของตัวเอง 48 18.18 

2.แหล่งเงินทุนกู้ยืม   
เงินทุนกู้จาก ธกส.  30 62.50 
เงินทุนกู้จากธนาคารพานิชย์ 4 8.33 
เงินทุนกู้จากกองทุนหมู่บ้าน 13 27.08 
เงินทุนกู้ยืมนอกระบบ 1 2.08 

3.เงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงโค (บาท/ครัวเรือน)   
      0 – 50,000 บาท 78 29.43 
      50,001 – 100,000 บาท 72 27.17 
     100,001 – 200,000 บาท 36 13.58 
     200,001 – 300,000 บาท 51 19.25 
     300,001 – 400,000 บาท 13 4.91 
     400,001 – 500,000 บาท 15 5.66 
    (เฉลี่ยเงินลงทุน 132,577 บาท สูงสุด 500,000บาท ต่ำสุด 10,000 บาท) 

 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ใช้
เงินทุนของตนเองในการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
ของ สุภาวดี และคณะ (2557) รายงานว่า เกษตรกรใช้เงินทุนที่ประกอบการในการผลิตโคเนื้อ ร้อยละ 
95 มาจากเงินทุนของเกษตรกรเอง และสอดคล้องกับรายงานของ ชวลิต (2555) ที่ศึกษาพบว่าเกษตรกร
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ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตนเองในการผลิตโคเนื้อ แต่หากจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน นิยมกู้เงินจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประกอบอาชีพการทำสวนควบคู่ไปด้วย ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียน สามารถนำมาลงทุนในการเลี้ยงโคเนื้อ 
หากไม่จำเป็นจึงไม่นิยมการกู้ยืม  

 1.3 สภาพการเลี้ยงและการให้อาหาร  
 จำนวนโคเนื้อในฟาร์มเกษตรกรพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ย 9.90 ตัว หรือประมาณ 10 

ตัว ต่อราย (จำนวนสูงสุด 56 ตัว และจำนวนต่ำสุด 1 ตัว) โดยมีจำนวนแม่พันธุ์ เฉลี่ย 5.78 ตัว (จำนวน
สูงสุด 43 ตัว และจำนวนต่ำสุด 1 ตัว) เกษตรกรนิยมเลี้ยงโคพ่อพันธุ์ไว้ผสมพันธุ์แม่พันธุ์ของตนเอง ร้อย
ละ 76.23 และมีการเลี้ยงโครุ่นเพศผู้ ไม่เกิน 5 ตัว และ โครุ่นเพศเมีย ไม่เกิน 5 ตัว ไว้ในฟาร์ม เกษตรกร
มีประสบการณ์ในการเลี ้ยงโคเนื ้อ มาแล้ว 6-10 ปี ร้อยละ 43.40 และเป็นเกษตรกรรายใหม่ที ่มี
ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี อีก ร้อยละ 40 ส่วนพันธุ์โคเนื้อที่เกษตรกรพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนิยมเลี้ยง
มากที่สุด คือ พันธุ์ลูกผสมบราห์มัน-พื้นเมือง ร้อยละ 52.07 รองลงมา คือ พันธุ์ลูกผสมชาร์โลเล่ส์ ร้อย
ละ 35.10 นอกจากปลูกหญ้าเพ่ือเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคแล้ว มีเกษตรกร ร้อยละ 56.23 สะสม
ฟางข้าวไว้ใช้เลี้ยงโคในฤดูแล้ง และมีเกษตรกร ร้อยละ 67.17 เสริมแร่ธาตุและวิตามินแก่โค อย่างไรก็
ตาม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เลี้ยงโคด้วยหญ้าสดหรืออาหารหยาบ
อย่างเดียว ไม่เสริมอาหารข้น ร้อยละ 89.5 และส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแม่ผลิตลูก ไม่เคยเลี้ยงขุน ร้อยละ 
92.87 (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4  จำนวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานด้านการเลี้ยงโคและการให้อาหาร 

รายการ จำนวน ร้อยละ 
1. จำนวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง (ตัว)   
    - น้อยกว่า 10 ตัว 158 59.63 
    - 10 - 20 ตัว 92 34.71 
    - มากกว่า 20 ตัว 15 5.66 

(เฉลี่ย 9.90 ตัว สูงสุด 56 ตัว  ต่ำสุด 1 ตัว)   
2. โคพ่อพันธุ์ที่เกษตรกรเลี้ยง (ตัว)   
    - ไม่มีพ่อพันธุ์ 63 23.77 
    - มีพ่อพันธุ์ 202 76.23 
      (เฉลี่ย 1.45 ตัว สูงสุด 4 ตัว ต่ำสุด 1 ตัว)   
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)   

รายการ จำนวน ร้อยละ 
3.  จำนวนโคแม่พันธุ์ที่เกษตรกรเลี้ยง (ตัว)   
      - ไม่มีแม่พันธุ์ 6 2.26 
      - น้อยกว่า 10 ตัว 215 81.13 
      - 10 - 20 ตัว 40 15.10 
      - มากกว่า 20 ตัว 4 1.51 
     (เฉลี่ย 5.78 ตัว สูงสุด 43 ตัว  ต่ำสุด 1 ตัว)   
4. จำนวนโครุ่นเพศผู้ที่เกษตรกรเลี้ยง (ตัว)   
     - ไม่มีโครุ่นเพศผู้ 67 25.28 
     - น้อยกว่า 5 ตัว 178 67.17 
     - มากกว่า 5 ตัว 20 7.55 
      (เฉลี่ย 2.29 ตัว สูงสุด 10 ตัว ต่ำสุด 1 ตัว)   
5. จำนวนโครุ่นเพศเมียที่เกษตรกรเลี้ยง (ตัว)   
      - ไม่มีโครุ่นเพศเมีย 54 20.38 
      - น้อยกว่า 5 ตัว 182 68.68 
      - มากกว่า 5 ตัว 29 10.94 
      (เฉลี่ย 2.97 ตัว สูงสุด 10 ตัว ต่ำสุด 1 ตัว)   
6.ประสบการในการเลี้ยงโคเนื้อ (ปี)   
      - น้อยกว่า 5 ปี 106 40.00 
      -  6-10 ปี 115 43.40 
      - มากกว่า 10 ปี 44 16.60 
7. พันธุ์โคท่ีเลี้ยงมากที่สุด   

-  ลูกผสมบราห์มัน – พ้ืนเมือง 138 52.07 
-  พันธุ์พ้ืนเมือง 22 8.30 

 - ลูกผสมบราห์มัน – ฮินดูบราซิล  9 3.40 
-  ลูกผสมชาร์โรเล่ส์ 93 35.10 

 - พันธุ์กบินทร์บุรี 3 1.13 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

สภาพการเลี้ยงและการให้
อาหารโค 

จำนวน ร้อยละ 

8.  วัตถุประสงค์ที่เลี้ยงโคเนื้อ     
       - เพ่ือจำหน่าย  236 39.93 
       - ใช้มูลเป็นปุ๋ย  192 32.49 
       - เป็นการออม 110 18.61 
       - เป็นมรดกตกทอด 53 8.97 
9.  การสะสมฟางข้าวไว้ใช้เลี้ยง
โคในฤดูแล้ง 

  

- สะสม 149 56.23 
- ไม่สะสม 116 43.77 

10.  การให้อาหารข้น เลี้ยงโค   
- ไม่เคยให้  237 89.5 
- เคยให้  28 10.5 

11.  การให้แร่ธาตุและไวตามิน
เสริมแก่โค  

  

- ไม่เคยให้ 87 32.83 
 - เคยให้   178 67.17 

12. เคยเลี ้ยงโคขุนหรือโคมัน
ของเกษตรกร 

  

- ไม่เคยเลี้ยง  246 92.83 
- เคยเลี้ยง  19 7.17 

 จากผลการศึกษาเห็นได้ว่า ขนาดของฟาร์มโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นฟาร์ม
ขนาดย่อมที ่มีจำนวนโคเนื ้อในฟาร์มทั ้งหมด เฉลี ่ย 9.90 ตัว แต่ก็สูงกว่าผลการศึกษาในจังหวัด
มหาสารคาม ของ นราธิปและภาณุพันธุ์ (2560) ซึ่งรายงานว่า จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยงเฉลี่ย 4.5 ตัว ซึ่งการ
ที่ในแต่ละครัวเรือนที่มีจำนวนโคเนื้อไม่มาก ก็จะทำให้การดูแลภายในฟาร์มได้อย่างทั่วถึง และประเภค
ของโคเนื้อในฟาร์มของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแม่พันธุ์เฉลี่ยไม่เกิน 10 ตัว มีโครุ่นเพศผู้ 
ไม่เกิน 5 ตัวและเพศเมีย ไม่เกิน 5 ตัว ทำให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยง เพื่อผลิตลูกโครุ่นขาย
ทอดตลาด จะไม่เลี้ยงไว้เป็นระยะเวลานาน ไม่เป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  
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 พันธุ์โคเนื้อที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนิยมเลี้ยง คือ โคลูกผสมระหว่างพันธุ์
อเมริกัน บราห์มันกับพันธุ์พ้ืนเมือง เนื่องจากเป็นแม่พันธุ์ที่ราคาพอประมาณและหาซื้อได้ไม่ยาก และโค
ลูกผสมดังกล่าวเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานในการผลิตโคเนื้อได้ดี ทนทานต่อโรคแมลงโดยเฉพาะเห็บ ทนทาน
ต่อโรคพยาธิ ทนร้อน มีการเจริญเติบโตดีในสภาพอาหารคุณภาพต่ำ ลูกที่คลอดออกมามีน้ำหนักแรก
เกิดน้อย ทำให้คลอดง่าย และมีการเจริญเติบโตเร็วในระยะกินนม อัตรารอดชีวิตสูง (ปรารถนา,2550 ; 
สุวิช, 2558)  

 การให้อาหาร เนื่องจากรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วน
ใหญ่เป็นการเลี้ยงแม่ผลิตลูก จึงใช้หญ้าหรืออาหารหยาบเป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียว มีเกษตรกร
เพียง ร้อยละ 10.5 ที่เคยเสริมอาหารข้นในการเลี้ยงโค สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาวดี และคณะ 
(2557) ที่รายงานว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ให้อาหารข้นแก่โคเนื้อ เนื่องจากราคาอาหารข้นค่อนข้างสูง
และวัตถุดิบหาซื้อค่อนข้างยาก อีกทั้งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วย แต่มีเกษตรกรบางรายที่เสริม
อาหารข้นให้โคพ่อพันธุ์และแม่โคที่กำลังตั้งท้อง เท่านั้น จากผลการศึกษายังพบว่ามี เกษตรกร ร้อยละ 
56.23 จำเป็นต้องสะสมฟางไว้ใช้ในฤดูแล้ง แสดงให้เห็นว่าบางช่วงฤดูกาล หญ้าสดขาดแคลน ทั้งที่พ้ืนที่
ภาคใต้เป็นพื้นที่ท่ีมีฝนตกชุกเหมาะสมกับการปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์ ซึ่งในการทำแปลงหญ้าในแต่ละปี
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายหน สามารถนำหญ้าสดมาทำเป็น เสบียงสัตว์สำรองไว้ยามขาดแคลน 
ทั้งในรูปแบบ หญ้าแห้ง และ หญ้าหมัก ซึ่งมีคุณค่าทางทางอาหารสูงกว่าการใช้ฟางข้าว อย่างไรก็ตาม 
พบว่า มีเกษตรกร ร้อยละ 67.17 มีการเสริมแร่ธาตุและวิตามินแก่โค เพื่อทำให้โคเนื้อในฟาร์มสุขภาพ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับการใช้ฟางข้าวในช่วงฤดูแล้ง 

 1.4 การผสมพันธุ์ผลผลิตและการดูแลสุขภาพโคเนื้อ 

 แนวทางการจัดการผสมพันธุ์แม่โคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า เกษตรกรนิยมเลี้ยงโคพ่อพันธุ์ไว้ในฟาร์มมากถึง ร้อยละ 76.23 มีเกษตรกรเพียง ร้อยละ 23.77 ที่
ไม่มีพ่อพันธุ์ไว้ในฟาร์ม เกษตรกรนิยมใช้วิธีการผสมจริงโดยใช้พ่อพันธุ์ ร้อยละ 62.64 และใช้วิธีการผสม
เทียม ร้อยละ 37.36 ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา มีเกษตรกร ร้อยละ 80.75 ที่ลูก
โคเกิดในฟาร์ม และร้อยละ 19.25 ไม่มีลูกโคเกิดในฟาร์ม 

 การดูแลสุขภาพโคเนื้อในฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ
สอบถามการเจ็บโคป่วยของโคในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 71.32 แจ้งว่าไม่เคยมีโค
เจ็บป่วย และเกษตรกรอีก ร้อยละ 28.68 แจ้งว่ามีโคเจ็บป่วย เมื่อโคเกิดการเจ็บป่วยขึ้นในฟาร์ม 
เกษตรกร ร้อยละ 84.91 ปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และมีเกษตรกร ร้อยละ 13.96 ปรึกษากับ
อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน และเมื่อจำเป็นต้องรักษาโคที่เกิดการเจ็บป่วย พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 
53.96 ตามให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์มาเป็นผู้ทำการรักษา รองลงมา ร้อยละ 24.53 ตามให้อาสาปศุสัตว์
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มาเป็นผู้ทำการรักษา และอีกร้อยละ 21.51 รักษาพยาบาลด้วยตนเอง ส่วนเมื่อสอบถามการตายของโค
ในฟาร์มในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 86.33 แจ้งว่า ไม่มีการตายของโคในฟาร์ม  มีเพียง
ร้อยละ 13.67 แจ้งว่าที่มีโคตายในฟาร์ม สาเหตุ การตายของโคในฟาร์ม เกิดจากโรคท้องร่วงหรือ
ท้องเสีย มากที่สุด ร้อยละ 38.46 รองลงมา เกิดจากลูกโคที่ได้รับน้ำนมไม่เพียงพอหลังคลอด ร้อยละ 
34.62 สาเหตุอ่ืนๆ ได้แก่ เกิดจากโรคท้องอืด เกิดจากแม่โคตกเลือดหลังคลอดหรือแท้งลูก และเกิดจาก
โรคปอดบวม ร้อยละ 11.54, 7.69 และ 7.69 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 5 จำนวนและร้อยละด้านการผสมพันธุ์ผลผลิตและการดูแลสุขภาพโคเนื้อของเกษตรกร                  

รายการ จำนวน ร้อยละ 
1.  การมีพ่อพันธุ์โคเนื้อของเกษตรกร 

- ไม่มีพ่อพันธุ์  63 23.77 
- มีพ่อพันธุ์ 202 76.23 

2. วิธีการผสมพันธุ์โค   
- ผสมทียม 99 37.36 
- ใช้โคพ่อพันธุ์  166 62.64 

3.  ลูกโคท่ีเกิดในรอบปี    
- ไม่มีลูกเกิด 51 19.25 
- มีลูกโคเกิด 214 80.75 

4.  การเจ็บป่วยของโคในรอบปี    
- ไม่เคยเจ็บป่วย   189 71.32 
-  เคยเจ็บป่วย 76 28.68 

5. การปรึกษาปัญหาเมื่อโคเจ็บป่วยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ  
- เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  225 84.91 
- อาสาปศุสัตว์ (อ.ส.ป.)  37 13.96 
- ร้านขายยาสัตว์      2 0.75 
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 0.38 

6. เมื่อโคเจ็บป่วย บุคคลที่รักษาพยาบาลให้     
- เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์   143 53.96 
- อาสาปศุสัตว์ (อ.ส.ป.)   65 24.53 
- รักษาเอง 57 21.51 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
รายการ จำนวน ร้อยละ 

7. การตายของโคในรอบปี   
- ไม่มีการตาย 239 86.33 
- มีการตาย 26 13.67 

    สาเหตุการตายของโค   
       - ลูกโคไมไ่ด้รับน้ำนมเพียงพอหลังคลอด 9 34.62 
       - ท้องร่วงหรือท้องเสีย 10 38.46 
       - แม่โคตกเลือดหลังคลอดหรือแท้งลูก 2 7.69 
       - ท้องอืด  3 11.54 
       - ปอดบวม  2 7.69 

               จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่ 
ยังเลือกใช้วิธีการผสมพันธุ์แม่โคเนื้อในฟาร์มด้วยการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง อาจจะเนื่องมาจากเป็นวิธีการที่มี
อัตราการผสมติดสูง สะดวกไม่ต้องเสียเวลาในการจับสัดและทำให้มีอัตราการคลอดในฟาร์มสูง สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ กรรณิกาและคณะ (2555) รายงานว่า การจัดการการผลิตโคเนื้อแบบขังคอกและโค
เนื้อแบบปล่อยฝูงในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรใช้มีวิธีการผสมพันธุ์โคโดยการใช้พ่อพันธุ์คุม
ฝูง สูงถึงร้อยละ 96.8 เนื่องจากเป็นรูปแบบการเลี้ยงส่วนมากเป็นแบบปล่อยฝูง โคผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ 
เกษตรกรไม่ต้องคอยสังเกตการเป็นสัดของแม่พันธุ์  นอกจากนี้  เกษตรกรที่ไม่มีพ่อพันธุ์ แต่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกันสามารถยืมพ่อพันธุ์จากเกษตรกรที่เลี้ยงพ่อพันธุ์มาผสมกับแม่พันธุ์ของตนเองได้เช่นกัน 

 โคเนื้อในฟาร์มของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง มีเพียงร้อยละ 
28.68 ที่มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วย เมื่อพบปัญหาเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ขอรับการปรึกษาและดูแลสุขภาพโค 
จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และอาสาปศุสัตว์  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการตายของโคในรอบปีที่ผ่านมาถือว่า
ค่อยข้างสูงถึง ร้อยละ 13.67 โดยสาเหตุการตายของโคส่วนใหญ่เกิดมาจากการจัดการ ได้แก่ โรคท้องร่วง
หรือท้องเสีย  ลูกโคได้รับน้ำนมไม่เพียงหลังคลอด และ โรคท้องอืด  
 1.5 การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  
 การเลี ้ยงโคเนื ้อของเกษตรกรในพื้นที ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ร้อยละ 84.91 ที่เหลือได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานอื่นๆ แต่มีเกษตรกรอีก 
ร้อยละ 6.42 ที่แจ้งว่าไม่เคยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเลี้ยงโคเนื้อจากหน่วยงานใดเลย ส่วน
ในการตรวจเยี่ยมฟาร์มจากเจ้าหน้าที่ มีเกษตรกร ร้อยละ 82.30 แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มา
เยี่ยมฟาร์ม และเกษตรกร ร้อยละ 17.74 แจ้งว่าไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มาเยี่ยมฟาร์ม และ
การบริการด้านดูแลสุขภาพโค มีเกษตรกร ร้อยละ 92.83 แจ้งว่าได้รับบริการด้านการดูแลสุขภาพ ได้แก่ 
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รับบริการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคคอบวม รับบริการยาถ่ายพยาธิภายใน รับบริการยา
กำจัดพยาธิภายนอก สนับสนุนแร่ธาตุก้อน และรับบริการด้านเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงโค แต่มี
เกษตรกรอีก ร้อยละ 7.19 ที่ไม่เคยใช้บริการดูแลสุขภาพโคจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
  การมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกรมปศุสัตว์ พบว่า มีเกษตรกร ร้อยละ 8.68 เป็นอาสา
ปศุสัตว์ และเกษตรกร อีกร้อยละ 6.40 เป็นฟาร์มสาธิตหรือแหล่งศึกษาดูงาน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 84.9 ไม่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกรมปศุสัตว์ ในทำนองเดียวกัน การเข้าอบรมการเลี้ยงโค
เนื้อ มีเกษตรกรเพียง ร้อยละ 19.62 ที่เคยเข้าการอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 
80.34 ไม่เคยเข้าอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ เช่นเดียวกันกับการจัดทำสมุดทะเบียนฟาร์มหรือการบันทึก
รายรับรายจ่ายในการเลี้ยงโค ซึ่งมีเกษตรกร ร้อยละ 4.15 ที่จดบันทึก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 
95.85 ไม่มีการจดบันทึก  
 ส่วนการรับรู ้ข่าวสารด้านการเลี ้ยงโคเนื ้อของเกษตรกรในพื้นที ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
หลายหลากแห่ง ดังนี้ จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จากเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน จากอาสาปศุสัตว์ จากผู้นำ
ชุมชน จากเอกสารหรือคู่มือ จากโทรทัศน์ จากหนังสือพิมพ์ และ จากหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  
(ตารางท่ี 6) 
ตารางท่ี 6 จำนวนและร้อยละด้านการได้รับบริการการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ     

รายการ จำนวน  ร้อยละ 
1. หน่วยงานที่ให้บริการส่งเสริมการเลี้ยงโค  
     - กรมปศุสัตว ์  225 84.91 
      - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล) 11 4.15 
     - กรมส่งเสริมการเกษตร  3 1.13 
     - อ่ืนๆ (กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคอ่ืน)   9 3.40 
     - ไม่เคยได้รับส่งเสริมจากหน่วยงานใดๆ                                     17 6.42 
2.  การตรวจเยี่ยมฟาร์มจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
     - ไม่เคย  47 17.74 
     - เคย  246 82.30 
3.  การใช้บริการด้านสุขภาพโคจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์  
     - ไม่เคย  19 7.17 
     - เคย  246 92.83 
  บริการที่ได้รับ   
     - ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยและโรคคอบวม 136 51.32 
     - ยาถ่ายพยาธิภายใน 39 14.72 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   
รายการ จำนวน ร้อยละ 
     - ยากำจัดพยาธิภายนอก   38 14.34 
     - แรธ่าตุก้อน  15 5.66 
     - เอกสารคำแนะนำ 37 13.96 
4.  การมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานกรมปศุสัตว์   
    - ไม่มีส่วนร่วม  225 84.91 
    - เป็นอาสาปศุสัตว์    23 8.68 
    - ฟาร์มสาธิตหรือแหล่งศึกษาดูงาน 17 6.40 
5.  การเข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงโค     

- ไม่เคยฝึกอบรม  213 80.38 
- เคยฝึกอบรม  52 19.62 

6.  การจัดทำสมุดทะเบียนฟาร์ม หรือการบันทึกรายรับรายจ่ายในการเลี้ยงโค 
- ไม่ได้บันทึก  254 95.85 
- ได้บันทึก 11 4.15 

7. การได้รับข้อมูลข่าวสารการเลี้ยงโค   
- เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  143 53.96 
- เพ่ือนเกษตรกรด้วยกัน  51 19.25 
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน 12 4.53 
- อาสาปศุสัตว์ (อ.ส.ป.)  30 11.32 
- หอกระจายข่าวหมู่บ้าน   2 0.73 
- โทรทัศน์  3 1.13 
- เอกสารหรือคู่มือ 12 4.53 
- หนังสือพิมพ์      6 2.26 
- ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อใดๆ  6 2.26 
 
จากการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่

ได้รับส่งเสริมและสนับสนุนในการเลี้ยงโคเนื้อจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ให้
การสนับสนุนในการเลี้ยงโคเนื้อด้านต่างๆ เช่น การตรวจเยี่ยมฟาร์ม ด้านดูแลสุขภาพโค การฝึกอบรม
ด้านการเลี้ยงโคและให้ข้อมูลการได้รับข่าวสารด้านการเลี้ยงโค และอีกส่วนหนึ่งผ่านอาสาปศุสัตว์ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ทัศนีย์ และคณะ (2539) ที่รายงานว่า ในการดูแลสุขภาพโคกรณีเจ็บป่วย 
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ส่วนใหญ่แจ้งเจ้าหน้าที ่ของกรมปศุสัตว์ รองลงมา แจ้งอาสาปศุสัตว์ให้มารักษา แสดงให้เห็นว่า 
เกษตรกรมีความม่ันใจและเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ 

เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานกรมปศุสัตว์และการเข้าอบรมการเลี้ยง
โคเนื้อ ถือว่ายังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อทั้งหมด ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต ้อง
ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรให้ความสำคัญมากขึ้น เช่นเดียวกับ การจัดทำสมุดทะเบียนฟาร์มหรือ
การบันทึกรายรับรายจ่ายในการเลี้ยงโค ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นรชัย และคณะ (2560) รายงานว่า ผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ไม่มี
การจดบันทึกข้อมูล บางส่วนมีการบันทึกข้อมูลบ้าง แต่ไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่ทราบต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อ
ที่แท้จริง โดยผู้วิจัยแนะนำไว้ว่า ควรมีกระบวนส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
การกำหนดหลักสูตรควรให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุม โดยเน้นในเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จัดทำเป็น
หลักสูตรอมรบระยะสั้น เพ่ือความสะดวกของเกษตรกร 
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ตอนที่ 2 ระดับของปัญหาโดยจำแนกตามปัญหาด้านต่างๆ และความต้องการส่งเสริมในการเลี้ยงโค
เนื้อของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 2.1 ระดับของปัญหาโดยจำแนกตามปัญหาด้านต่างๆ ในการเลี้ยงโคของเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ผลการศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อที่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในภาพรวม พบว่า ปัญหา
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ น้อย ยกเว้น ด้านพื้นที่เลี้ยงโค ในหัวข้อ ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้เลี้ยงโค และ ด้าน
โรคระบาดและสุขภาพ ในหัวข้อ ปัญหาขาดการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ที่เกษตรกรเห็นว่า ไม่มีปัญหา ดัง
ตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7  ระดับของปัญหาการเลี้ยงโคของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปัญหาการเลี้ยงโค 
คะแนนเฉลี่ยของระดับปัญหา 

Mean ± SD แปลความหมาย 

1. ด้านการผลิต   
1.1 ขาดพ่อโคพันธุ์ดี 2.28 ± 0.76 น้อย 
1.2 การบันทึกข้อมูล 2.23 ± 0.81 น้อย 
1.3 แม่โคผสมติดยาก 2.23 ± 0.81 น้อย 

2. ด้านพื้นที่เลี้ยงโค   
2.1 ขาดพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะ 2.12 ± 0.84 น้อย 
2.2 ขาดแคลนน้ำใช้เลี้ยงโค 1.57 ± 0.74 ไม่มี 

3. ด้านแรงงานเลี้ยงโค   
3.1 ขาดแคลนแรงงาน 2.09 ± 0.72 น้อย 

4. ด้านอาหารโค   
4.1 ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์หญ้า 2.13 ± 0.86 น้อย 
4.2 ขาดแคลนหญ้า (บางฤดูกาล) 2.07 ± 0.81 น้อย 
4.3 ขาดการทำเสบียงสัตว์สำรอง 2.20 ± 0.78 น้อย 

5. ด้านการผสมพันธุ์   
5.1 การติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อไปผสมเทียม 2.25 ± 0.78 น้อย 
5.2 แม่โคแสดงอาการเป็นสัดไม่ชัดเจน 2.04 ± 0.17 น้อย 

6. ด้านโรคระบาดและสุขภาพ   
     6.1 ขาดความรู้การป้องกันโรค 1.94 ± 0.68 น้อย 
     6.2 ขาดการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 1.57 ± 0.71 ไม่มี 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ)   

ปัญหาการเลี้ยงโค 
คะแนนเฉลี่ยของระดับปัญหา 

Mean ± SD แปลความหมาย 
7. ด้านราคาและการตลาด   
     7.1 ขาดตลาดกลาง 2.26 ± 0.78 น้อย 
     7.2 ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา 2.28 ± 0.79 น้อย 
8. ด้านเจ้าหน้าที่และการส่งเสริม   
     8.1 ขาดการรวมกลุ่มเกษตรกร 2.33 ± 0.76 น้อย 
     8.2 การบริการและการส่งเสริมไม่ทั่วถึง 2.10 ± 0.69 น้อย 
     8.3 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมขาดทักษะประสบการณ์ 1.68 ± 0.72 น้อย 
ค่าเฉลี่ย รวม 2.10 ± 0.73 น้อย 

 
จากผลการศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปัญหาน้อยในเกือบทุกด้าน 

แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความพร้อมในการเลี้ยงโคเนื้อ มีปัจจัยพื้นฐานในการผลิต เช่น ที่ดิน แปลง
หญ้าอาหารสัตว์ แหล่งเงินทุนดี ประกอบกับความได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศของภาคใต้ที่ได้รับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด
ผ่านอ่าวไทยทำให้น้ำกินน้ำใช้มีเพียงพอ ทำให้พืชอาหารสัตว์ซึ่งเป็นอาหารหลักของโคเนื้อสมบูรณ์
เพียงพอ แตกต่างจากผลการศึกษาของจังหวัดอื่นๆ หลายจังหวัด เช่น ผลการศึกษาของ นรชัย และ
คณะ (2560) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงสาธารณะ 
ขาดแคลนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และราคาวัตถุดิบ/อาหารข้นราคาแพง และในทำนองเดียวกัน ณัฐพันธุ์ 
(2562) รายงานว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรแปลงใหญ่ในจังหวัดน่าน ได้แก่ 
เกษตรกรมีแหล่งอาหารหยาบไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงโคในฤดูแล้ง มีวัตถุดิบอาหารสัตว์ไม่เพียงพอและไม่
มีพื้นที่ในการปลูกหญ้า นอกจากนี้ ด้านโรคระบาดและสุขภาพ ประเด็นขาดการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าไม่มีปัญหา แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีมีการประชาสัมพันธ์และให้บริการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงทำให้เกษตรกรพึงพอใจ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหัวข้อที่มีปัญหาน้อย แต่มีคะแนนค่อนข้างสูงหรือมีแนวโน้มว่าจะมี
ปัญหาในระดับมาก ก็มีอยู่ในหลายด้าน ได้แก่ ขาดพ่อโคพันธุ์ดี ขาดตลาดกลาง ถูกพ่อค้าคนกลางกด
ราคา และ ขาดการรวมกลุ่ม  ซึ่งปัญหาการขาดพ่อโคพันธุ์ดี เนื่องจากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการผสมพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง 
จึงทำให้มีความจำเป็นต้องจัดหาพ่อโคพันธุ์ดีมาคุมฝูง และเม่ือใช้งานพ่อพันธุ์ไปสักระยะหนึ่งก็ต้องมีการ
เปลี่ยนพ่อพันธุ์เพ่ือป้องกันการเกิดเลือดชิด (inbreed) แต่การจัดหาพ่อโคพันธุ์ดีที่มีเลือดสูงหรือโคพันธุ์
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แท้หาได้ยาก เนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฟาร์มที่ผลิตโคเนื้อเพ่ือขายสายพันธุ์หรือผลิตโคเนื้อ
พันธุ์แท้อยู่น้อยมาก ส่วนปัญหาด้านราคาและการตลาด สอดคล้องกับการศึกษาของ โอภาส  และคณะ 
(2552) ที่ศึกษาสถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานว่า ปัญหาสำคัญ
ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคือเรื่องของตลาด เกษตรกรเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดคิดเป็น 90 
เปอร์เซ็นต์ของปัญหาทั้งหมด เนื่องจาก ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ยังขาดผู้รวบรวมโคหรือตลาดกลาง 
พ่อค้ามาติดต่อซื้อโคมีน้อยราย ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าที่มาจากต่างจังหวัดและรูปแบบซื้อขายยังเป็นแบบ
เหมาตัว เกษตรกรเห็นว่าพ่อค้าทำงานเป็นเครือข่าย เมื่อมาตั้งราคาไว้แล้ว มั กจะไม่มาตามนัด และมี
พ่อค้าอีกราย มาตั้งราคา หรือกดราคา ให้ต่ำกว่าจากพ่อค้าคนแรก  

2.2 ระดับความต้องการส่งเสริมในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ผลการศึกษาระดับความต้องการส่งเสริมในการเลี้ยงโคเนื้อที่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่า ประเด็นที่เกษตรกรมีความต้องการส่งเสริมอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ เรื่อง พันธุ์โคเนื้อ ใน
หัวข้อ วิธีเลือกชื้อโคพ่อพันธุ์ เรื่อง การจัดการฟาร์ม ในหัวข้อ การบันทึกทะเบียนประวัติโค เรื่อง โรคโค
เนื้อที่สำคัญ ในหัวข้อ โรคปากและเท้าเปื่อย เรื่อง วิธีการให้ยารักษาโรค ในหัวข้อ การเลือกใช้ยารักษา
โรคสำหรับสัตว์ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค ในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก และ เรื่อง การ
จัดทำมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ในหัวข้อ ลักษณะของมาตรฐานฟาร์ม ดังรายละเอียด ดังตารางที่ 9 

ตารางท่ี 8    ระดับความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระดับความต้องการส่งเสริม 
ค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการ 

Mean ± SD แปลความหมาย 
1. พันธุ์โคเนื้อ     

1.1 วิธีเลือกซื้อโคแม่พันธุ์ 2.27 ± 0.63 ปานกลาง 
1.2 วิธีเลือกซื้อโคพ่อพันธุ์ 2.79 ± 0.66 มาก 
1.3 วิธีเลือกซื้อโคมาขุน 2.16 ± 0.68 ปานกลาง 

2. การสร้างคอกโค   
 2.1 การเลือกทำเลสร้างคอก 1.79 ± 0.70 ปานกลาง 

3. การจัดการฟาร์ม   
13.  การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 2.23 ± 0.74 ปานกลาง 

3.2  การบันทึกทะเบียนประวัติโค 2.41 ± 680.  มาก 
4. วิธีการจัดการและเลี้ยงดูโคเนื้อระยะต่างๆ 

4.1  การเลี้ยงดูแม่โคตั้งท้อง 2.08 ± 0.54 ปานกลาง 
4.2  การคลอดและการจัดการในการคลอด 1.70 ± 0.57 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
ระดับความต้องการส่งเสริม ค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการ 

Mean ± SD แปลความหมาย 
4.3  การเลี้ยงดูโคแม่พันธุ์ 2.04 ± 0.58 ปานกลาง 
4.4  การเลี้ยงดูลูกโค 2.12 ± 0.70 ปานกลาง 
4.5  การเลี้ยงโครุ่นหนุ่ม รุ่นสาว 1.74 ± 0.70 ปานกลาง 
4.6  การเลี้ยงดูโคพ่อพันธุ์ 2.12 ± 0.54 ปานกลาง 

5.  การผสมเทียมโค   
5.1  การตั้งท้องและการตรวจท้องแม่โค 2.25 ± 0.74 ปานกลาง 
5.2  การใช้ฮอร์โมนเพื่อทำให้โคเป็นสัดพร้อมกัน 2.21 ± 0. 73 ปานกลาง 
5.3  วิธีสังเกตการเป็นสัดของแม่โค 2.16 ± 0.63 ปานกลาง 

6.  อาหารโคเนื้อ   
6.1  วิธีผสมอาหารข้นไว้ใช้เอง 2.31 ± 0.71 ปานกลาง 
6.2  การให้แร่ธาตุแก่โค 2.13 ± 0.58 ปานกลาง 
6.3  การทำหญ้าแห้งอัดฟ่อน 1.81 ± 0.68 ปานกลาง 
6.4  วิธีปลูกหญ้าและจัดการแปลงหญ้า 1.78 ± 0.71 ปานกลาง 
6.5  วิธีการทำฟางปรุงแต่ง (ฟางหมักยูเรีย) 2.00 ± 0.66 ปานกลาง 

7.6  วิธีการให้อาหารโคขุน – โคมัน 2.06 ± 0.72 ปานกลาง 

8.6  การเลือกซื้อโคสำหรับเลี้ยงเป็นโคขุน– โคมัน 1.96 ± 0.67 ปานกลาง 

7.   โรคโคเนื้อท่ีสำคัญ   
.17      โรคปากและเท้าเปื่อย 2.37 ± 0.69 มาก 

     7.2 โรคพยาธิภายนอก เห็บ เหา ไร ขี้เรื้อน 2.14 ± 0.67 ปานกลาง 
     7.3 โรคแท้งติดต่อ (บรูเซลล่า) 2.10 ± 0.77 ปานกลาง 
     7.4 โรคพยาธิภายใน 2.12 ± 0.75 ปานกลาง 
     7.5 โรคท้องอืด 2.26 ± 0.65 ปานกลาง 
     7.6 โรคคอบวม (เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย) 2.06 ± 0.70 ปานกลาง 
8.  วิธีการให้ยารักษาโรค   
     8.1 การเลือกใช้ยารักษาโรคสำหรับสัตว์ 2.38 ± 0.65 มาก 
     8.2 การใช้สมุนไพรรักษาโรคสัตว์ 2.12 ± 0.84 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

ระดับความต้องการส่งเสริม 
ค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการ 

Mean ± SD แปลความหมาย 
9.  กองทุนยาสัตว์ประจำกลุ่มหรือหมู่บ้าน   
     วิธีจัดการกองทุนยาสัตว์  2.04 ± 0.93 ปานกลาง 
10.  การจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค   
     10.1 วิธีการจัดตั้งกลุ่ม 2.15 ± 0.71 ปานกลาง 
     10.2 การบริหารและการจัดการกลุ่ม 2.32 ± 0.81  ปานกลาง 
     10.3 บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก 2.38 ± 0.78 มาก 
11.  การจัดทำมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ   
     11.1 ลักษณะของมาตรฐานฟาร์ม 2.42 ± 0.76 มาก 
     11.2 การใช้ยาสัตว์ตามข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์ม 2.23 ± 0.69 ปานกลาง 
     11.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมฟาร์ม 2.19 ± 0.70 ปานกลาง 
12.  การจำหน่ายโคท่ีตลาดนัดโค - กระบือ   
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า – ออก ตลาดนัด 2.05 ± 0.61 ปานกลาง 
13.  โรงฆ่าสัตว์   
    การฆ่าสัตว์โดยวิธีมาตรฐานสากล 2.13 ± 0.68 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 2.20 ± 0.73 ปานกลาง 

 
 จากผลการศึกษาระดับความต้องการส่งเสริมของเกษตรกรผู้ เลี ้ยงโคเนื ้อที ่ในพื้นที ่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีความต้องเรียนรู้หรือให้ความสำคัญพันธุ์โค ในหัวข้อ การเลือกโค
พ่อพันธุ์ ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากผลสำรวจข้างต้นที่พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุราษฎร์
ธานีนิยมใช้วิธีการผสมพันธุ์โดยพ่อพันธุ์คุมฝูง และให้ความเห็นว่ามีแนวโน้มจะเกิดปัญหาขาดแคลนพ่อ
โคพันธุ์ดี สอดคล้องกับ ภัทรพงศ์และชัยชาญ (2556) ที่ทำการศึกษาความต้องการการส่งเสริมการผลิต
และการตลาดโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี  รายงานว่า เกษตรกรมีความต้องการความรู้ใน
ระดับมากในเรื ่องการเลือกพันธุ ์โค การปรับปรุงพันธุ์  แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรต้องการยกระดับ
สายเลือดโคในฟาร์มให้มีสมรรถภาพการผลิตสูงขึ้นหรือไม่ก็เพื่อผลิตลูกโคเนื้อให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด  
 ด้านการจัดการ เกษตรกรต้องการส่งเสริมความรู้ในเรื่อง การบันทึกทะเบียนประวัติโค อยู่ใน
ระดับมาก เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ชี ้ให้เห็นถึงการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื ้อของเกษตรกร ในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เนื่องจากการบันทึกพันธุ์ประวัติจะช่วยให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
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พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์โคเนื้อในฟาร์มให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมถึงสามารถออกใบรับรอง
พันธุ์ประวัติรายตัว (Pedigree) สร้างมูลค่าเพิ่มในการจำหน่ายเป็นสายพันธุ์ได้ การที่เกษตรกรมีความ
ต้องการเรียนรู้การบันทึกทะเบียนประวัติ จึงถือเป็นแนวโน้มที่ดีที่ทำให้หน่วยงานด้านการปรับปรุงพันธุ์
สามารถเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 ระดับความต้องการส่งเสริมความรู้ด้านโรคที่สำคัญ เกษตรกรให้ความสนใจกับโรคปากและเท้า
เปื่อย อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากในปีที่ทำการวิจัยเรื่องนี้ ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิด
การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อเป็นวงกว้างหลายอำเภอ สร้างความเสียหายมีโคตายจาก
โรคนี้หลายตัว ตามประกาศเขตโรคระบาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รับผลกระทบโดยตรง ยังส่งผลให้เกษตรกรสนใจอยากได้รับความรู้ วิธีการให้ยา
รักษาโรค ในประเด็น การเลือกใช้ยารักษาโรคสำหรับสัตว์ อยู่ในระดับมากตามมาด้วย อย่างไรก็ตาม 
จากการผลศึกษาในหลายพ้ืนที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะดูแลสุขภาพโคเนื้อโดยตนเองก่อน รวมถึงการ
ใช้ยารักษาเบื้องต้นก่อนที่จะตามเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สอดคล้องกับ ภัทรพงศ์และชัยชาญ (2556) ที่
รายงานว่าเกษตรกรต้องการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโคเนื้อในด้านวิธีการเลือกใช้ยาสำหรับรักษาโรคโค
เนื้อและวิธีการรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับโคเนื้อ อยู่ในระดับ มาก 
 ระดับความต้องการส่งเสริมในด้านการจัดตั้งกลุ่ม เกษตรกรเห็นว่าควรได้รับการส่งเสริมความรู้ 
เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก อยู่ในระดับมาก และการบริหารและการจัดการกลุ่ม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่คะแนนค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้กลุ่มเข้มแข็ง  สอดคล้องกับ กรมพัฒนา
ชุมชน (2560) หัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์นั้น คณะกรรมการต้องรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ส่งเสริมให้กลุ่มมีแผนและดำเนินกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แต่ที่ผ่านมาการ
ดำเนินกิจกรรมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จาก
รายงานของ โอภาส (2562) กลุ่มเกษตรกรไม่มีอำนาจต่อรองด้านการตลาด จึงเน้นเรื่องการรวมหุ้นและ
จัดทำเงินกู้ของกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ เกษตรกรขาดการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการเลี้ยงโค
เนื้อ ขาดแผนรองรับการพัฒนาตามนโยบายภาครัฐ 
 นอกจากนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังต้องการได้รับการส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดทำมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ในหัวข้อ ลักษณะของมาตรฐานฟาร์ม ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรมีความสนใจในการยกระดับฟาร์มโคเนื้อของตนเองสู่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ
ฟาร์มโคเนื้อ หรือ GAP เพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายโคเนื้อไปสู่ตลาดต่างประเทศ สอดคล้องกับ
ความเห็นของ อำนาจ (2558) เห็นว่าการผลักดันมาตรฐานสินค้าโคเนื้อไทยให้เป็นมาตรฐานของอาเซียน 
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะการผลิตและการตลาดโคเนื้อ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
ผลิตโคเนื้อทั้งปริมาณและคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  บทสรุป 
 ศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
 เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 41-55 ปี จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้แรงงานในครอบครัวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเลี้ยงโค ด้านแหล่งเงินทุนส่วน
ใหญ่ใช้ทุนของตนเอง จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยง 9.90 ตัว ต่อครัวเรือน การผสมพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง 
ส่วนใหญ่เลี้ยงโคพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน-พื้นเมืองและโคพันธุ์ลูผสมชาร์โลเลส์ เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโค
ด้วยหญ้าสดหรืออาหารหยาบ การผสมพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์ผสมจริง ส่วนกรณีโคเจ็บป่วยหรือมีปัญหาด้าน
สุขภาพและรักษา รวมทั้งด้านการส่งเสริมและสนับสนุนได้รับจากกรมปศุสัตว์เป็นหลัก 

ปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เกษตรกรเห็นว่า
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย ทั้งในด้านการผลิต ด้านแรงงานเลี้ยงโค ด้านอาหารโค ด้านการผสมพันธุ์ ด้าน
ราคาและตลาดและด้านเจ้าหน้าที่และการส่งเสริม ส่วนในด้านพื้นที่เลี้ยงโคในเรื่องแหล่งน้ำ กับด้านโรค
ระบาดและสุขภาพในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เกษตรกรเห็นว่าไม่มีปัญหาเลย  

ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ยกเว้น ด้านพันธุ์โคเนื้อในเรื่องวิธีเลือกซื้อโคพ่อพันธุ์ ด้านการจัดการฟาร์มในเรื่องการบันทึก
ทะเบียนประวัติโค ความรู้ด้านโรคโคเนื้อที่สำคัญในเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย วิธีการใช้ยารักษาโรคใน
เรื่องการเลือกใช้ยารักษาโรคสำหรับสัตว์ ด้านการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคในเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
และด้านการจัดทำมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อในเรื่องลักษณะของมาตรฐานฟาร์ม ที่เกษตรกรมีความต้องการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับ มาก 

ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มากยิ่งขึ้น  
1. เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกำลังในการเลี้ยงโคเนื้อ แต่ยังขาดความรู้ใน

เรื่องของการปรับปรุงสายพันธุ์ การจัดการฟาร์มด้านการเก็บบันทึกข้อมูล และการใช้ยาเบื้องต้นภายใน
ฟาร์ม ควรแก้ปัญหาโดยให้ความรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านการจัดการสุขาภิบาลภายในฟาร์มและการป้องกัน
โรค  และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้นและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง และ
พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในกลุ่มให้มีความรู้ ให้เป็นพัฒนาตัวเองเป็นอาสาปศุสัตว์ และ ช่วยกันดูแล
ภายในกลุ่มให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อให้ดีขึ้น 
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2. ควรมีการจัดเวทีการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาและเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อ  

6. ควรประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ด้านการ
จัดทำมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อและมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศต่อไป 
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