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ศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี1/ 
วนิดา  หมั่นถนอม2/ 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโค
ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง 265 ราย เก็บ
ข้อมูลมกราคม - มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-55 
ปี จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้แรงงานในครอบครัวผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเลี้ยงแหล่งเงินทุนในการ
เลี้ยงส่วนใหญ่ใช้ทุนตนเอง จำนวนโคเนื้อที่เลี้ยงเฉลี่ย 9.90 ตัวต่อครัวเรือน  การผสมพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้พ่อพันธุ์
คุมฝูง สายพันธุ์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน-พื้นเมืองและโคพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเลส์  เกษตรกร
ส่วนใหญ่เลี้ยงโคด้วยหญ้าสด กรณีโคเจ็บป่วยหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับการดูแลจากกรมปศุสัตว์เป็นหลัก 

ปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ส่วนใหญ่เกษตรกรเห็นว่าปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
(2.10 ± 0.73) ทั้งในด้านการผลิต ด้านแรงงานเลี้ยงโค ด้านอาหารโค ด้านการผสมพันธุ์  ด้านราคาและ
การตลาดและเจ้าหน้าที่และการส่งเสริม ส่วนในด้านพื้นที่เลี ้ยงโคในเรื่องแหล่งน้ำกับด้านโรคระบาดและ
สุขภาพเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เกษตรกรพบว่าไม่มีปัญหาเลย  

ความต้องการการส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ( 2.20 ± 0.73) ยกเว้น ด้านพันธุ์โคเนื้อใน
เรื่องวิธีการเลือกซื้อพันธุ์โคเนื้อ ด้านการจัดการฟาร์มในเรื่องการบันทึกทะเบียนประวัติโค ความรู้ด้านโรคโค
เนื้อที่สำคัญ วิธีการใช้ยารักษาโรค ในเรื่องการเลือกใช้ยารักษาโรคสำหรับสัตว์ ด้านการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคใน
เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิก และด้านการจัดทำมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อในเรื่องลักษณะของมาตรฐานฟาร์ม ที่
เกษตรกรมีความต้องการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ  :  สภาพการเลี้ยง การเลี้ยงโคเนื้อ ความต้องการส่งเสริม   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 64(2)-0216(8)-142 
2/ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 
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A study on farming management and supporting promoted of beef cattle farming in 

Suratthani Province1/ 
Wanida  Manthanom2/ 

Abstract 

 Objectives of this research were to study the farming conditions and the need to 

promote cattle farming among beef cattle farmers in Surat-Thani Province. Questionnaires 

were used for the sample population of 265, collecting data from January - June 2019, 

totaling 6 months. A structured questionnaire and an interview were used to collect data. 

Data were analyzed using descriptive statistics. The results showed that most of the farmers 

were male, aged 41-55, graduating high school students. Using family workers to shift and 

rotate to raise the source of funds for raising money, most of them use their own capital. 

Average number of beef cattle raised 9.90 per household Most of the breeding was done by 

the herds. Most of the breeds raised were of hybrid Brahman-native and Charolais hybrids. 

Most farmers raise their cattle with fresh grass. In the case of cattle sick or having health 

problems It is mainly taken care of by the Department of Livestock Development. 

 Problems in raising beef cattle among farmers in the area. Most of the farmers saw 

that the problem was at a low level (2.10 ± 0.73). both in production Cattle raising labor, 

cattle feed, breeding Price and marketing and staff and promotion In terms of cattle raising 

areas in terms of water resources and epidemic and health issues about vaccination. Farmers 

found no problems at all.  

 Most of the demand for promotion was at a moderate level (2.10 ± 0.73), except 

for beef cattle breeding in terms of selection of beef cattle breeds. Farm management in 

regard to cattle history registration Important knowledge of beef cattle disease how to use 

medicine in regard to the selection of medicinal drugs for animals The establishment of a 

group of cattle raisers in regard to the roles and duties of the members and the preparation 
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of beef cattle farm standards on the nature of farm standards that farmers have a high 

demand for promotion 
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