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บทที่  1 
 

บทน า 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

ในอดีตที่ผ่านมาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้แรงงานท าการเกษตร
เป็นหลัก เมื่อใช้งานหมดอายุจึงปลดเพ่ือการจ าหน่ายเป็นโคเนื้อ ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อได้
เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพ่ือจ าหน่าย เป็นโคเนื้อเพ่ือผลิตเนื้อโค ทั้งนี้เพราะความต้องการบริโภค
เนื้อสัตว์เพ่ิมขึ้น จากความต้องการของประชากรในประเทศ และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 
ตลอดจนความต้องการของตลาดต่างประเทศ ซึ่งลักษณะการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงครั้งละหลายๆ ตัว 
และมีรูปแบบเป็นฟาร์มมากข้ึน ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และเป็น
โครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร โดยหวังว่าจะให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็น
อาชีพที่ท ารายได้ให้เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 
 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อที่ผ่านมายังประสบปัญหา เนื่องจาก
นโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อขาดความต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายก็เปลี่ยนแปลง
ไป และด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้อาชีพการเลี้ยงโค
เนื้อของเกษตรกรขาดความม่ันคงและยั่งยืน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโคเนื้อของเกษตรกร
มักประสบปัญหาในด้านการผลิต ได้แก่ (1) การปรับปรุงพันธุ์ พบว่าพันธุ์โคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยงเป็น
โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมเพียงร้อยละ 32.5 ที่เหลืออีกร้อยละ 67.5 เป็นโคพันธุ์พ้ืนเมือง และลูกผสม
พ้ืนเมือง การปรับปรุงพันธุ์ โดยวิธผีสมเทียม และการใช้พ่อโคพันธุ์ดีผสมพันธุ์ โดยรัฐยังบริการไม่
ทั่วถึงท าให้ขาดแคลนพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดีในการผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพเพ่ือน่ามาเลี้ยงเป็นโคขุนได้
อย่างเพียงพอ (2) พืชอาหารสัตว์ สาเหตุหลัก เนื่องจากการขาดแคลนน้ าในการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้ และเข้าใจถึงความจ าเป็นในการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในยามขาด
แคลนหรือในฤดูแล้ง และ (3) ปัญหาด้านการปูองกันและควบคุมโรคระบาด เนื่องจากเกษตรกรที่
เลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยเป็นรายย่อย ท าให้ระบบการเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน ลูกโคเนื้อตายจากสาเหตุ
โรคพยาธิมีอัตราสูง นอกจากนั้น การผลิตวัคซีนปูองกันโรคระบาดยังมีปริมาณไม่เพียงพอในการ
ปูองกันโรคระบาด เป็นต้น (กรมปศุสัตว์, 2553ก) 
 

เมื่อมีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมข้ึนและมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างอาชีพและเพ่ิม
รายได้แก่เกษตรกร จึงต้องศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลรายได้ ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาก าหนดแนวทางส่งเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อต่อไป ดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลที่จะสามารถน ามาใช้ในการวางแผน เพ่ือพิจารณา
แก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพของการผลิตโคเนื้อของเกษตรกร โดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าจะช่วยให้เกษตรกรมีผลก าไรมาก
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ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ ในการศึกษาถึงสมรรถภาพการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทน และ
ทัศนคติในการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีบทบาทส าคัญต่อการได้มาซึ่งข้อมูล ที่
จะสามารถน าไปประเมินสถานการณ์ วางแผนคุณภาพการผลิต การปูองกันความเสี่ยงและปัญหา
ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับการผลิต และส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถผลิตโคเนื้อได้อย่างเหมาะสม และ
เอ้ือต่อการผลิตเนื้อโคท่ีมีคุณภาพสูงแล้ว ยังช่วยให้การพัฒนาพันธุ์โคเนื้อของเกษตรกร ซึ่งเป็นสัตว์ที่มี
ความส าคัญสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ก าลังมีจ านวนลดลงนั้น สามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อการพัฒนาให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสามารถผลิตได้อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภคภายในประเทศ หรือส่งออกขายยังต่างประเทศต่อไป และการได้มาซึ่งผลก าไร
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อ เพ่ือการผลิตส่งออกอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
พ้ืนที่ เงินทุน เวลา และสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น  โดยมีการแบ่ง
ของโคที่เลี้ยงเป็น 3 กลุ่มดังนี้ (1) ต้นน้ า (2) กลางน้ า เลี้ยงจากกลุ่มต้นน้ าแล้วน ามาขุนต่อให้ได้
น้ าหนักตามระยะเวลาที่ก าหนด และ (3) ปลายน้ า จะน าโคที่ขุนเสร็จแล้วจากกลุ่มกลางน้ าและโค
ปลดระวางหรือคัดท้ิงจากกลุ่มต้นน้ า มาเชือดและช าแหละ ในปัจจุบันการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพเป็น
ที่ แพร่หลายมากเนื่องจากให้ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจสูง โดยเกษตรกรบางรายมักนิยมเลี้ยงโค
เนื้อตั้งแต่ต้นน้ าคือ เลี้ยงตั้งแต่โคแม่พันธุ์เพ่ือผลิตเอาลูกโคแล้วน าเลี้ยงไปขุนและส่งขายตลาด บาง
กลุ่มอาจใช้การน าเข้าจากนอกฟาร์ม ซึ่งใช้เวลาในการเลี้ยงน้อย ก่อนที่จะน าไปขุนและส่งขาย แต่การ
น าเข้าดังกล่าวมีข้อเสียหลายอย่าง คือ ใช้การลงทุนสูง เพราะโคแต่ละตัวมีราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะภายนอกและองค์ประกอบหลายอย่าง และมีความเสี่ยงด้าน โรค
จะเข้ามาท าให้เกิดโรคติดต่อได้ง่ายภายในฟาร์ม ในส่วนของการเลี้ยงโคต้นน้ า ข้อดีคือ ไม่ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการเลี้ยงลูกโค เมื่อลูกโคอายุประมาณ 1 ปีสามารถจ าหน่ายได้ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาใน
การเลี้ยงเกี่ยวกับต้นทุนในการเลี้ยง เนื่องจากระยะเวลาและสภาวะแวดล้อมภายในฟาร์มอาจใช้เวลา
ในการเลี้ยงที่นานจึงต้องมีการลงทุนกับค่าก่อสร้างวัสดุ ระบบการผลิต อาหาร การตลาดส่งออกและ
น าเข้า และค่าพันธุกรรมและอ่ืนๆ ท าให้เกษตรกรมีการลงทุนโดยสิ้นเปลือง เช่น เกษตรกรจ าเป็น
จะต้องใช้อาหารที่มีคุณภาพที่ดี เพ่ือขุนให้แม่โคในระยะตั้งท้องจนถึงคลอดมีน้ าหนักและสุขภาพที่
สมบรูณ์แข็งแรง ซึ่งค่าอาหารที่น าเข้านั้นมีราคาที่สูงและต้องใช้ในปริมาณมากจึงท าให้ตลอด
ระยะเวลาต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนมากส่งผลให้ต้นทุนในการเลี้ยงสูงไม่สมดุลต่อก าไรที่จะได้รับ เป็นต้น 
(กรมปศุสัตว์, 2553ก; 2553ข) 
 

ดังนั้นการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มผู้เลี้ยงโค
เนื้อ ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จะช่วยให้เกษตรกรมองเห็นถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่ท าให้เกิด
การสิ้นเปลืองของตัวเอง เพ่ือช่วยเป็นแนวทางให้เกษตรกรน าไปแก้ไขปรับปรุงและประยุกต์ใช้ พัฒนา
วางแผนใหม่ในการเลี้ยง จะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตได้สูง และเพ่ิมผลผลิตจ านวนโคภายใน
ฟาร์มให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และเป็นการแก้ไขและส่งเสริมวิธีการเลี้ยงโคที่จะน ามาซึ่ง
ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจแก่ผู้เลี้ยงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1.  เพ่ือศึกษาสถานภาพในการผลิตโคเนื้อของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
 

2.  เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตโคเนื้อของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต าบลบ้าน
ดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
 

3.  เพ่ือก าหนดแนวทางในการผลิตโคเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต าบล
บ้านดง อ าเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตโคเนื้อของ
เกษตรกรรายย่อย ในจังหวัดพิษณุโลก โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 
2, 3, 9, 10, 12 และหมู่ 16 ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ส าหรับสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1. โคเนื้อ หมายถึง โคพันธุ์ที่เน้นการผลิตเนื้อ เช่น โคพันธุ์บราห์มัน โคพันธุ์ตาก และโคพันธุ์
ชาล์โลเล่ส ์เป็นต้น 
 
 2. สถานภาพการผลิตโคเนื้อ หมายถึง ลักษณะพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลการ
ผลิตและการจัดการในการผลิตโคเนื้อ 
 
 3. ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ หมายถึง การน าความรู้และวิธีการปฏิบัติในการผลิตโคเนื้อ
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้มีก าไรหรือผลตอบแทนจากการผลิตโคเนื้อ 
 
 4. เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หมายถึง เกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ต าบลบ้านดง 
อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2556 เท่านั้น 
 
 5. ความรู้และวิธีการปฏิบัติในการผลิตโคเนื้อ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การจัดการ 
อาหารการเจริญเติมโต และความรู้เกี่ยวกับการตลาด เช่น ต้นทุนและผลตอบแทน สถานที่ท าการซื้อ
ขายโคเนื้อ 
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6. ผลตอบแทนจากการผลิตโคเนื้อ หมายถึง รายได้สุทธิ กล่าวคือ รายรับทั้งหมดที่เกษตรกร
ได้รับจากเลี้ยงโคเนื้อหักลบจากรายจ่ายทั้งหมด 
 

7. ต้นทุนการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในปัจจัยการผลิตที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
เนื่องจากปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยคงที่ กับปัจจัยผันแปร ดังนั้นต้นทุนการ
ผลิตซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในปัจจัยการผลิตจึงแบ่งตามประเภทของปัจจัยการผลิต 
  


