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  ความส าเร็จได้ด้วยดีของโครงการและเกิดประโยชน์ส าหรับการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อและโคขุน
ของกลุ่มเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทางส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อชุมชน และต้องขอบพระคุณในความกรุณาอย่างสูงจากท่านสมาชิกวุฒิสภา คุณสวัสด์ิ  สมัคร
พงศ์ ในการประสานงานเรื่องการสนับสนุนทุนในครั้งนี้ด้วย ในฐานะประธานอนุกรรมการสมาชิกวุฒิสภาด้าน
การวิจัย และในอนาคตอาจจะต้องมาช่วยประสานความร่วมมือต่อในส่วนท่ียังไม่เรียบร้อย นอกจากนั้น
ขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องจากกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิท่ีท าหน้าท่ีในการประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ท่ีไ ด้
ช่วยเหลือ ในการให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ต้ังแต่การน าเสนอโครงการ และการรายงาน
ความก้าวหน้าด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง คณะผู้วิจัยตระหนักถึงความต้ังใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์
และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  ขอขอบพระคุณกรมปศุสัตว์ท่ีให้ความส าคัญกับโครงการ
โดยเฉพาะนายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อ านวยการกองพัฒนาอาหารสัตว์ท่ีได้เสนอขอและได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2565 เพื่อจัดต้ังศูนย์อาหาร TMR ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ท้ังนี้เพื่อร่วมกันให้บริการเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในอนาคตท่ีจะถึงนี้ 
ขอบพระคุณส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และนายเศกสรรค์ 
สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัด ท้ายท่ีสุดขอขอบพระคุณสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จ ากัด ท่ีให้ความร่วมมือในการสนับสนุน
การเล้ียงโคขุนและรับซื้อโคไปฆ่าและช าแหละ รวมถึงการเก็บตัวอย่างเพี่อมาวิเคราะห์  และในอนาคตจะมี
ความร่วมมือในการพัฒนาโคสายพันธุ์ศรีวิชัย ซึ่งตอนนี้ได้น าเข้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฝ่ังอ่าวไทยตอนบน   
 อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย จึงขอมอบส่วนดีท้ังหมดนี้ให้แก่
ทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท้ังกลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ ผู้บริหารทุกหน่วยงาน และ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้น คณะผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีท่ีจะน าทุกค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านไปใช้เพื่อพัฒนาการวิจัยต่อไป 
         คณะผู้วิจัย  
            3 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

  การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้ อในเขตเทือกเขา
หลวงฝ่ังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโครงการบูรณาการงานวิจัยกบัการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้การเล้ียงโคเนื้อและโคขุนท่ีได้มาจากกระบวนการวิจัยและเป็นท่ี
ยอมรับอย่างกว้างขวาง จัดให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์และร่วมกับภาคีหน่วยงานต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การเล้ียงโคเนื้อและโคขนุกับเกษตรกรทุกมิติต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า ตลอดห่วง
โซ่อุปทานของการเล้ียงโคเนื้อ เป้าหมายต้องการให้เกิดการปฏิบัติจริงในฟาร์มเกษตรกร  ยกระดับการเล้ียงให้มี
เกษตรกรและฟาร์มมาตรฐานต้นแบบ รวมถึงได้ผลผลิตโคขุนท่ีมีคุณภาพสูง เกษตรกรได้ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น
โดยการลดต้นทุนการเล้ียง การเพิ่มมูลค่ามูลโคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค มีการพัฒนาการเล้ียงโค
เนื้อของจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบครบวงวงจร เป้าหมายกลุ่มเกษตรกรในเบ้ืองต้น 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอถ้ า
พรรณรา อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอนาบอน อ าเภอทุ่งสง อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอบางขัน อ าเภอ
ฉวาง และอ าเภอเชียรใหญ่ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติได้มีการเอื้อให้กับเกษตรกรทุกอ าเภอท่ีสนใจของจังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่นใกล้เคียง โครงการและกิจกรรมครั้งนี้ท้ังหมดมีการบูรณาการและสร้างความ
ร่วมมือกันท้ังระดับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ/ส่วน
ราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช (กรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัด) ภาคเอกชน และองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)  คณะท างานมีประสบการณ์การวิจัยและท างานด้านบริการวิชาการสังคม 
มีการลงพื้นท่ีช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลงานวิจัยท่ีดีเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรตัวจริงและน าไปสู่การปฏิบัติในฟาร์มอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นมี
การวิจัยโดยการเก็บข้อมูลปัญหาในทางปฏิบัติ และแนวทางแก้ไข เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการน าไปใช้ส าหรับ
เกษตรกรรายอื่นต่อไป โครงการนี้มีกิจกรรมท่ีดีและหลากหลายให้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ ชุมชน
และสังคม มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  และตรงกับความต้องการของเกษตรกร  รวมท้ังมีการ
รวมตัวเป็นเครือข่ายและมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
 จากการด าเนินโครงการนี้ขอน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เกษตรกรของประเทศในด้านการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ  ประเทศไทยมีศักยภาพในการเล้ียงโคเนื้อและโคขุน
สูงมาก แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างจากภาครัฐอย่างท่ัวถึง  หรืออาจจะยังมีการแก้ปัญหาไม่ตรง
กับความต้องการของเกษตรกร อาจจะเนื่องจากกรมปศุสัตว์มีบุคลากรน้อยไม่สอดคล้องกับภารกิจซึ่งมาก
เกินไป มีหน้าท่ีต้องดูแลต้ังแต่การเล้ียง  สุขภาพสัตว์ และมาตรฐานสินค้า เป็นต้น เฉพาะเกี่ยวกับการเล้ียง ให้
ได้ตามมาตรฐาน GAP และการพัฒนาการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจก็มีภาระงานมากพอแล้ว จึงอาจจะเป็นสาเหตุ
หนึ่งท่ีเป็นปัญหาในการส่งเสริมการพัฒนาการเล้ียงสัตว์ ในอนาคตอาจจะต้องจัดการส่วนราชการภายในกรม
ปศุสัตว์ใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการพัฒนาการเล้ียงสัตว์ภายในประเทศ  นอกจากนั้นการส่งเสริมและ
พัฒนาการเล้ียงโคเนื้อควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานแบบครบวงจรหรือตลอดห่วงโซ่อุปทาน อยากให้
ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมภารกิจนี้   ไม่ ต้องการให้ เป็นภาระกับกรมปศุสัตว์ เพียงหน่วยงานเดียว ท้ัง
สถาบันอุดมศึกษา  หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลังหรือแหล่งทุน และภาคเอกชน (หอการค้าจังหวัด) จะต้องเข้ามามีบทบาทและ
ช่วยเหลือด้วย เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้และผลตอบแทนจากการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกร นอกจาก
เกษตรกรเองก็ได้มีการให้ความส าคัญกับกิจกรรมกลุ่ม ไม่ได้รอการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่าง
เดียว เมื่อเห็นประโยชน์ร่วมกันจึงพร้อมท่ีจะร่วมมือร่วมใจกัน 
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     สถานท่ีท างาน สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 109 ม. 2 ต. ถ้ าใหญ่ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 081–7475119   
     โทรสาร 075–773303 e-mail: p_piya1@hotmail.com 

          5.  นายปิยะ เพชรสงค์       ผู้ร่วมโครงการ 
     สถานท่ีท างาน สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 109 ม. 2 ต. ถ้ าใหญ่ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 081–7475119  
      โทรสาร 075–773303 e-mail: p_piya1@hotmail.com 

 6.  ผศ. ณรงค์ชัย ชูพูล      ผู้ร่วมโครงการ 
       สถานท่ีท างาน สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 133 หมู่ 5 ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช  
                 80240 โทรศัพท์ 086–4782887 โทรสาร 086–4782887  
                 e-mail: narongchai.c@rmutsv.ac.th 

 7.   นายสาธิต บัวขาว         ผู้ร่วมโครงการ          
      สถานท่ีท างาน สาขาเกษตรประยุกต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
               109 หมู่ 2 ต. ถ้ าใหญ่ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 081–7887753 และ  
               075–489610 (ท่ีท างาน), โทรสาร 075–329936 e-mail: sathit.b@rmutsv.ac.th 
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ง 
 

 8.   ผศ. สพ.ญ. ดร.วิภาวี แสงสร้อย         ผู้ร่วมโครงการ 
   สถานท่ีท างาน  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 133 หมู่ 5  
      ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 80240 โทรศัพท์ 084–1747589 และ 075–489614   
      โทรสาร 075–489611 E-mail: wipawee.s@rmutsv.ac.th 
9.  ศ.ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
      สถานท่ีท างาน สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 

       โทรศัพท์ 081–8720478  e-mail: virotekku@hotmail.com 
 

 งบประมาณและระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
            ได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณท่ีได้รับ 1,280,000.00 บาท 
            ระยะเวลาด าเนินงาน ต้ังแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2564  . 
 

 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
การเล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเกษตรกรยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับ

ความต้องการของผู้บริโภค จึงต้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศปีละจ านวนมากและมีมูลค่ามหาศาล  เกษตรกร
ไทยยังเล้ียงโคพื้นเมืองและโคลูกผสมท่ีให้คุณภาพซากต่ ากว่าโคขุนจากต่างประเทศ ปัญหาเกิดจากการเล้ียงโค
เนื้อและการปรับปรุงพันธุ์ต้องใช้เวลานานกว่าสัตว์ชนิดอื่น การผลิตโคขุนคุณภาพดีต้องใช้เวลามากกว่า 2 ปี 
และต้องใช้ต้นทุนสูง  เกษตรกรขาดความมั่นใจในการลงทุนส าหรับการพัฒนาการเล้ียง การขับเคล่ือนโดย
ภาครัฐยังเป็นไปได้ช้ามาก การพัฒนาให้ได้ผลต้องให้เกษตรกรตระหนักและเห็นความส าคัญของบทบาทตนเอง
ด้วย ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจการเล้ียงโคเนื้อตลอดห่วงโซ่อุปทาน การน าเทคโนโลยี
จากการวิจัยมาถ่ายทอดให้เกษตรกรโดยตรงและน าไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนั้นการมีนักวิชาการเป็นพี่เล้ียง
และการให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด การสร้างฟาร์มต้นแบบหรือเกษตรตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีมีความ
ใกล้เคียงกับเกษตรกรส่วนใหญ่ จะช่วยยกระดับการเล้ียงโคเนื้อและโคขุนของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ ด้วย
การแสวงหาช่องทางในการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตโคเนื้อและโคขุน  ซึ่งเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการแบบยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกษตรกรส าหรับพัฒนาและยกระดับ

การผลิตโคเนื้อและโคขุนตลอดห่วงโซ่ให้มีคุณภาพสูง   ต้องการเพิ่มมูลค่าของเนื้อโคขุนด้วยการจัดการซากและ
แปรรูป  และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ส าหรับจัดการด้านเศรษฐศาสตร์และการตลาดโคขุนในห่วงโซ่
อุปทานเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว 

 

ระเบียบวิธีการด าเนินงาน 
โครงการประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก และมีกิจกรรมย่อยท่ีมีความหลากหลาย กิจกรรมส่วนใหญ่

เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติของเกษตรกรและยกระดับการ
เล้ียงโคเนื้อ  จึงไม่มีการน าเอาระเบียบวิจับมาใช้ แต่จะมีการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิง
ปริมาณ เพื่อจะน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ส าหรับไปใช้เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างของการ
เล้ียงโคเนื้อท่ีดีของเกษตรกร และขยายผลต่อไปในอนาคต  ส าหรับองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเล้ียงโคเนื้อ
และนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีส าคัญ ได้แก่ มาตรฐานการจัดฟาร์ม อาหาร TMR การจัดการระบบสืบพันธุ์และการ
ปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยี การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์การอาหาร การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการจัดการฟาร์ม การสร้างเครือข่าย การตลาดและการขนส่ง เป็นต้น  โดยต้องการให้ความ
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จ 

 

ช่วยเหลือและสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 9 อ าเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในเขตเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตก 

 

ผลการด าเนินงาน  
จากการด าเนินกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่  1. การประชุมภาคีเครือข่ายผู้

เล้ียงโคในพื้นท่ีเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช 2. กระบวนการจัดหาและจัดเตรียมปัจจัยการ
ผลิตส าหรับการขุนโค 3. การยกระดับมาตรฐานโคขุนและพัฒนาฟาร์มต้นแบบ 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ: 
การจัดการซากและการเพิ่มมูลค่าโคขุน และ 5. การสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานการเล้ียงโคเนื้อ-โคขุน ผลปรากฏ
ว่าเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ในรูปแบบของการประชุมสัมมนา การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การลงพื้นท่ีเยี่ยมชมฟาร์มและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ในพื้นท่ีจริง ท าให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการเล้ียงโคเนื้อเพิ่มขึ้น  พร้อมท่ีจะน าไปปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม  เกิดการขยายผลในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค  ผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 

1. จากการเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจท้ัง 9 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อ าเภอถ้ า
พรรณรา อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอนาบอน อ าเภอทุ่งสง อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอบางขัน และ
อ าเภอฉวาง และ อ าเภอเชียรใหญ่ โดยผ่านทางปศุสัตว์จังหวัดมีเกษตรกรและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ
ท้ังหมด 126 คน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยท่ีมีการเล้ียงท้ังโคแม่พันธุ์และโคขุน และรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานโดยตรงพบว่ามีจ านวนโคเฉล่ียประมาณ 13 ตัว/ครอบครัว จากการเพิ่มทักษะท่ีเกี่ยวข้องท าให้
เกษตรกรให้ความส าคัญต่อคุณภาพซากของโคขุน  ในระยะหลังเกษตรกรที่มีความพร้อมได้จัดการอาหารตาม
หลักวิชาการมากข้ึน มีการใช้นวัตกรรมอาหาร TMR ในฟาร์ม โดยมีการผลิตเองใช้เองเพื่อลดต้นทุนและ
สามารถจัดจ าหน่ายอาหาร TMR ให้แก่กลุ่มผู้เล้ียงโคขุนทั้งภายในและภายนอกจังหวัด สร้างรายได้เพิ่มข้ึน
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคท่ีขยายงานเป็นผู้ผลิต TMR   นอกจากนั้นมีการวางแผนร่วมกับกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อ 
ในการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อที่เป็นอัตถลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช หวังว่าในระยะยาวจะได้โคสายพันธุ์
ลิกอร์ (Ligor Beef) แต่ระหว่างทางของแผนการผสมพันธุ์จะได้โคส าหรับขุนท่ีมีระดับสายเลือดโคยุโรปมากกว่า
ร้อยละ 50 ได้คุณภาพตอบสนองความต้องการ ผลิตโคขุน “โคหนุ่มเนื้อนุ่ม”  ในขณะเดียวกันตัวเมียจะถูก
น าไปเป็นโคสาวพื้นฐานทดแทนฝูงหรือสร้างแม่พันธุ์ และสร้างเป็นลิกอร์รัตนชาติ และลิกอร์พรีเมี่ยม ต่อไป 

2. เกษตรกรมีความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้นส าหรับน าไปใช้เล้ียงสัตว์ ได้แก่  การท าสูตร
อาหาร การผสมอาหารข้น อาหาร TMR และการให้อาหาร การถ่ายพยาธิ การฉีดยา การท าวัคซีน การ
สังเกตการณ์เป็นสัดและการตั้งท้อง การเพิ่มมูลค่าจากมูลและการแปรูปเนื้อโคขุน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการเล้ียงโค เป็นต้น แต่ยังไม่สามารถน าองค์ความรู้ท้ังหมดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบเนื่องด้วย
ข้อจ ากัดด้านเงินทุน ได้กลุ่มและฟาร์มต้นแบบส าหรับเป็นตัวอย่างและพร้อมท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดอง ค์
ความรู้ต่อ ในช่วงท้ายโครงการแม่สถานการณ์การระบาดของโรคยังไม่ดีขึ้น เกษตรกรท่ีสนใจก็ได้มีการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ร่วมกัน 

3. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
อาหารสากลและอาหารอัตลักษณ์ของภาคใต้ มีผลิตภัณฑ์จ านวน 11 ผลิตภัณฑ์ แต่ด้วยสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าให้ไม่สามารถขยายผลการผลิตเพื่อ
จ าหน่ายให้กว้างขวางได้  มีการยกระดับผู้ประกอบการรายเดิม 2 ราย การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่จาก
วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อ 5 ราย และการสร้างผู้ประกอบการใหม่จากผู้ว่างงาน 1 ราย    

4. มีจุดกระจายเนื้อโคขุนจ านวน 3 จุด คือ อ.ทุ่งสง (ต. บ่อล้อ .เชียรใหญ่ (วสช.โคเนื้อโคขุน
ลุ่มน้ าปากพนัง 2562) รีสอร์ทปาร์คในโยง) และ อ. บางขัน โดยรับช้ินส่วนเนื้อโคขุนท่ีผ่านกระบวนการจัดการ
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ซากตามมาตรฐานจากสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จ ากัด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเนื้อโคขุนท่ีเล้ียงในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อลุ่มน้ าปากพนังนอกจากจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่แล้ว  ยังมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับเกษตรกรและผู้ประกอบการเบื้องต้นภายในพื้นท่ีจังหวัดศรีธรรมราช จ านวน 7 ราย 
เพื่อขยายการท างานกลุ่มสร้างจุดจ าหน่ายและจุดกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

5. มีเครือข่ายผู้เล้ียงโคเนื้อประกอบด้วย ประธานกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช  นักวิ ชาการและนักวิ จัยจากมหาวิทยา ลัยเทคโน โลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย  และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการสร้าง Website เป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงโคเนื้อ และ
สร้างกลุ่มไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่ือสาร รับรู้ข่าวสารและสถานการณ์โคเนื้อ ได้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีมีเป้าหมายเดียวกันเป็นวิสาหกิจเครือข่ายผู้เล้ียงโคเนื้อนครศรีธรรมราชแบบครบวงจร 

6. เกษตรกรมีความต้ังใจอย่างจริงจังในการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับถ่ายทอดความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ส่วนกลุ่มเกษตรกรกม็ีความเข้มแข็งเพราะได้ผู้น าท่ีดี ยอมรับในเทคโนโลยีและการ
เปล่ียนแปลงเพียง ซึ่งช่วยพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อได้เป็นอย่างดี แต่บางรายบังไม่พร้อมเรื่องเงินทุนหรือปัจจัยการ
ผลิต ได้แก่ ท่ีดิน พันธุ์โคพื้นฐาน และเงินทุนหมุนเวียน การเล้ียงโคต้องใช้การลงทุนสูงจึงต้องใช้เวลาในการ
พัฒนา  เกษตรกรได้สะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องแก้ไขหรือช่วยเหลือ คือ ปัญหาเรื่องพันธุ์โค 
(ขาดแคลนโคพันธุ์ดีและราคาแพง) การยกระดับโคพันธุ์พื้นเมืองให้ได้โคพันธุ์ดีต้องใช้เวลานาน และปัญหา
ต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากการผสมพันธุ์ การบริการผสมเทียมไม่ท่ัวถึงหรือไม่ทันเวลานาทีทองของการผสมพันธุ์ เป็น
เหตุให้ผสมไม่ติดและท าให้เกษตรกรเสียโอกาส (เพิ่มระยะห่างการให้ลูก) เพิ่มค่าใช้จ่าย (กินฟรีโดยไม่ให้ลูก) 
และต้นทุน (ค่าบริการ ค่าน้ าเช้ือแช่แข็งและ) มีปัญหาเรื่องการตลาดหรือโคขุนถูกกดราคาโดยพ่อค้าบังคับขาย 
เพราะเล้ียงต่อไปจะท าให้ขาดทุนเพิ่มข้ึน ราคามีเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามท่ีตกลง ดังนั้นควรมีกลไกของโรงฆ่า
มาตรฐานมารองรับปัญหานี้ เพื่อสร้างอ านาจในการต่อรอง ซึ่งควรได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
นอกจากนั้นควรจัดให้มีแหล่งอาหาร และวัสดุอุปกรณ์ราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วย 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการด าเนินโครงการ 
   โครงการนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อโคขุนและการแก้ปัญหา

จุดส าคัญเร่งด่วน  มีกระบวนการศึกษาวิจัยหรือการท าการทดลองในส่วนท่ีเป็นประเด็นเร่งด่วนด้วยข้อจ ากัด
ของรอบการให้ผลตอบแทนการเล้ียงโคท่ีต้องใช้ระยะเวลานานเช่นการใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นในการเป็นส่วนผสมใน
อาหารเล้ียงสัตว์เพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องต้นทุน   ดังนั้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยท่ีผ่านมาน าไปสู่
การปฏิบัติจริงสู่ฟาร์มเกษตรกร โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายใน 9 อ าเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมี
ความแตกต่างๆ กันมากโดยเฉพาะความรู้พื้นฐานด้านการเล้ียงโคเนื้อ ความพร้อมทางเศรษฐกิจ และปัจจัยการ
ผลิต  มีเกษตรกรหลายคนมีแนวคิดท่ีดี เกิดประโยชน์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือข่ายและต้องการ
พัฒนาตนเองด้วยความมุ่งมั่นแต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินการ  กลุ่มเกษตรกรจึงมีความ
ต้องการให้หลายภาคส่วนได้ให้การช่วยเหลืออย่างจริงจัง โดยการเข้าไปเป็นพี่เล้ียงและให้ความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติ  ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนหรือรับผลประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการใช้
งบประมาณ รวมท้ังเงินท่ีให้เกษตรกรกู้ด้วย  นอกจากนั้นต้องเร่งหาแนวทางในการลดต้นทุนในการเล้ียง  การ
เพิ่มมูลค่าเพิ่มจากโคเนื้อโดยตรงและจากมูลโค จังหวัดนครศรีธรรมราชควรมีศูนย์บริการอาหารสัตว์ท่ีราคาถูก  
เป็นศูนย์อาหารที่ดูแลด้วยภาครัฐท่ีไม่แสวงหาก าไร การซื้อขายล่วงหน้าและปริมาณมากจะช่วยให้วัตถุดิบราคา
ถูกลง  การขนส่งครั้งละจ านวนมากจะช่วยค่าใช้จ่ายค่าขนส่งลดลงเช่นกัน  นอกจากนั้นต้องการให้หน่วยงาน



ช 

 

พัฒนาอาหารสัตว์ สังกัดกรมปศุสัตว์จะต้องออกช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิตอาหารหยาบ โดยสนับสนุน
เครื่องจักรในการเตรียมแปลงและพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อจะได้ลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง นอกจากมีปัญหาเรื่อง
ต้นทุนอาหารที่แพงแล้วยังมีปัญหาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์ด้วย เรื่องต้องเร่งปรับปรุงเรื่องการ
ผสมพันธุ์โคเนื่องจากอาสาสมัครผสมเทียมประจ าอ าเภอมีจ านวนจ ากัด ผสมเทียมไม่ทันหรือไม่ตรงช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม มีผลให้เพิ่มอัตราการผสมเทียมและช่วงห่างของการให้ลูก และท่ีส าคัญท าให้ค่าใช้จ่ายในการผสม
พันธุ์ทั้งในส่วนของค่าน้ าเช้ือ และค่าตอบแทนในการผสมพันธุ์ (ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง) จึงควรเร่งผลิตอาสาสมัคร
ผสมเทียม หรือฝึกอบรมนักผสมเทียมประจ ากลุ่ม โดยการสร้างหลักสูตรผสมเทียมระยะส้ันให้เกษตรกร และ
สุดท้ายจังหวัดนครศรีธรรมราชควรมีระบบการจัดซากโคขุนและแปรรูป  มีการสร้างโรงฆ่ามาตรฐานขนาดท่ี
เหมาะสม  มีโรงบ่มและเก็บซากรอจ าหน่าย มีโรงตัดแต่งและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพราะไม่เช่นนั้นเกษตรกร
จะถูกบีบบังคับให้ขายโคขุนมีชีวิตในราคาถูก เนื่องจากจ าเป็นต้องขายแม้ราคาจะถูกเพราะทนเล้ียงต่อไปไหว 
เพราะยิ่งเล้ียงนานไปยิ่งขาดทุนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าอาหาร และการยืดเวลาการเล้ียงจะเพิ่มความ
เส่ียงเพราะถ้ามีโรคระบาดอาจท าให้โคล้มตายได้ และจะท าให้เกษตรกรสูญเสียมากถึงขั้นล้มละลาย เพราะโค
ขุนมีมูลค่าต่อตัวสูงมาก การมีการจัดการท่ีดีในส่วนนี้จะช่วยตัดวงจรการเล้ียงท่ีฟาร์มเกษตรกรได้  ณ ปัจจุบัน
จังหวัดนครศรีธรรมราชยังไม่มีจึงต้องขายโคให้กับสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จ ากัด จังหวัดพัทลุง  
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บทคัดย่อ 
 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขา
หลวงฝ่ังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมจากผลงานวิจัยในการพัฒนา
และยกระดับการผลิตโคเนื้อและโคขุนให้มีคุณภาพสูง เพิ่มมูลค่าของเนื้อโคขุนด้วยการจัดการซากและแปรรูป  
เป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและให้ผลตอบแทนสูงสุดในการเล้ียงโคเนื้อโคขุน  ส่งเสริมและสร้างเกษตรกรเล้ียงโค
เนื้อต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ าเภอถ้ าพรรณรา อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอนาบอน อ าเภอทุ่งสง อ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอบางขัน อ าเภอฉวาง และอ าเภอเชียรใหญ่)  ผู้เล้ียงโคเนื้อส่วนใหญ่เล้ียงโค
แบบอาชีพเสริมการท าสวนยางพารา มีโคเฉล่ียประมาณ 13 ตัว/ครัวเรือน เป็นโคพันธุ์พื้นเมืองและลูกผสม  ผล
การด าเนินโครงการเกษตรกรมีความพอใจต่อกิจกรรมท่ีถ่ายทอดโดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหาร TMR  
การจัดการฟาร์มโคเนื้อ การฝึกปฏิบัติการผสมเทียม การให้บริการผสมเทียมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ
มูลโค การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน  ปัญหาส าคัญท่ีสุดท่ีเกษตรกรต้องการให้ภาครัฐ
ช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น พันธุ์โค อาหาร เงินทุน การผสมเทียม โรงฆ่าโคมาตรฐาน และการตลาดโคขุน  ส่วนผล
ท่ีได้จากการด าเนินโครงการมีดังนี้ (1) มีเครือข่ายโคเนื้อประกอบด้วยหลายภาคส่วน มีการสร้างเว็บไซต์
ให้บริการเครือข่าย และมีการท างานเชิงบูรณาการ (2) เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการเล้ียงโคเนื้อตลอดห่วงโซ่ 
ท้ังต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า และน าไปสู่การปฏิบัติจริง เช่น การผลิตและใช้อาหาร TMR (3) มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนเพื่อจ าหน่าย (4) มีจุดกระจายสินค้าจากโคขุนเพื่อส่งเสริมการบริโภคเนื้อคุณภาพดีในพื้นท่ี  
(5) มีเกษตรกรตัวอย่างท่ีเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อ (6) กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนในการจัดต้ัง
ศูนย์การผลิตอาหาร TMR (18 ล้านบาท) และความร่วมมือกับสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จ ากัด ในการพัฒนาโค
พันธุ์ศรีวิชัยโดยใช้งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนฝ่ังอ่าวไทย  จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคท า
ใหก้ารด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนและไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดบางจุดได้  การระบาดของโรคติดเช้ือโคโร
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Abstract 
 

The project are transfer knowledge of technology and innovation to improve beef 
quality in the Western Khao Luang Mountains Nakhon Si Thammarat province. The objective 
is transfer research innovative to develop and upgrade the production of high quality beef 
and fattening cattle, add value of fattening beef through carcass management and 
processing. The goal is cost reduction and maximize returns in raising beef fattening cattle. 
Moreover, model beef cattle farmer in Nakhon Si Thammarat province (Tham Phannara 
District, Thung Yai District, Na Bon District, Thung Song District, Ron Phibun District, 
Chulabhorn District, Bang Khan District, Chawang District, and Chian Yai District) was promoted 
and created. Most of the farmers raise cattle are supplementary occupation in rubber 
plantation. They have an average of 3-5 cattle/household, they are native and hybrid cattle. 
The results of the project on farmer implementation were satisfied within the all activities 
such as TMR feed knowledge, beef cattle farm management, artificial insemination practice, 
providing artificial insemination, processing and fattening beef product development. The 
most important problems, farmers need urgent help from the government as cattle 
breeding, feed, funding, artificial insemination, standard cattle slaughter and cattle marketing.  
The project results are obtained as follow: (1) The network of beef cattle comprising was 
created from many. The network service website was created and has been integrated work. 
(2) Farmers have knowledge in raising beef cattle along the chain, both upstream, midstream 
and downstream, and put them into practice such as production and using of TMR feed. (3) 
There is a development of fattening beef products for sale. (4) There is a distribution point 
for fattening cattle to promote the consumption of good quality meat in the area. (5) There 
are model farmers who are role models in the development of beef cattle raising (6) The 
Department of Livestock Development has supported the establishment of a TMR food 
production center (18 million baht) and Srivichai Beef Cooperative Co., Ltd. asks for 
cooperation in the development of Srivichai cattle breeds, using the budget from the 
southern provinces on the Gulf of Thailand. Due to the epidemic problem, the project 
implementation was not completely as planned and some indicators could not be achieved. 
The 2019 coronavirus pandemic has left people unemployed and recession economic. 
Consumers have no purchasing power. Farmers' operations have a problem and no funding 
to develop a farm. The price of fattening cattle has decreased or it cannot be sold because 
it cannot be exported. Therefore, economic results cannot be assessed under unusual 
circumstances. So everything was delayed.  However, farmers were able to recover quickly 
after the situation had eased because the knowledge was readily available. In the future, to 
upgrade the beef cattle production of Nakhon Si Thammarat province, it is necessary to 
produce young beef cattle and tender healthy meat within the provinces, region, and 
exported abroad (Malaysia market). The government or all sectors must work together to 
solve the urgent needs of farmers, namely the development of beef cattle breeding and 
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increasing their numbers sufficiently, TMR food production, breeding, slaughter and 
processing, and the fattening cattle market, cost reduction Increase income and returns for 
farmers 
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 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) 

 
 

บทท่ี 1  
บทน า 

 

  การเล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพท่ีส าคัญมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าหมื่นล้านบาท และจากรายงานของกรมปศุสัตว์ ในปี 
พ.ศ. 2563 เกี่ยวข้องกับเกษตรกร 909,324 ครอบครัว และมีโคเนื้อ 6,230,140 ล้านตัว  ส่วนใหญ่ยังเป็นโค
พื้นเมือง (350,296 ตัว)  และมีโคเนื้อลูกผสมและโคสายพันธุ์เนื้อเพียงประมาณ 2,529,475 ตัว  และมีโคขุน 
197,669 ตัว  (กรมปศุสัตว์, 2564) มีโคเนื้อระดับสายเลือดสูงมีเพียงเล็กน้อย ในขณะท่ีมีการบริโภคเนื้อโคขุน
คุณภาพดี  มีไขมันแทรกเพิ่มมากขึ้นและเป็นความต้องการท้ังในและต่างประเทศ  แนวโน้มผลผลิตโคเนื้อยังไม่
เพียงพอและกลับลดลงรัฐบาลจึงมีนโยบายกระตุ้นการเพิ่มจ านวนโคด้วยโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ และ
โครงการโคบาลบูรพา ส าหรับปัจจัยท่ีกระทบต่อจ านวนเกษตรกรและโคเนื้อคุณภาพสูง คือ  ความไม่มั่นใจในเรื่อง
ราคา ขายได้ต่ ากว่าทุน ต้นทุนสูง การขาดเงินทุน และท่ีส าคัญเกษตรกรยังขาดความรู้ในการเล้ียงโคเนื้อและโคขุนท่ี
ถูกต้อง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพ การลด
ต้นทุน และรวมถึงการแก้ปัญหาตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วย  การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ได้เปล่ียน
พฤติกรรมของคน มีท้ังวิกฤตและโอกาสมากมาย ท้ังอาหารอาจจะขาดแคลนในอนาคต มีปัญหาการส่งออก คนตก
งาน และเศรษฐกิจตกต่ า แต่เป็นโอกาสของคนเล้ียงโคเนื้อ โคขุนในการผลิตเนื้อคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกและ
บริโภคภายในประเทศ เพราะเรามีความพร้อมอย่างมาก  ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพหรือ
อาชีพเสริม โดยเน้นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานสากลต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า น่าจะเป็นแนวทางท่ีดี
และเหมาะสมส าหรับการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีแนวทางการขับเคล่ือน 4  ประการ คือ ลดต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายตลาด โครงการนี้ได้ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง เพื่อยกระดับคุณภาพเนื้อโคให้แก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
ยกระดับสินค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้สูงสุด นอกจากนั้นจะเป็นช่องทางหนึ่งในท่ีสร้าง
อาชีพและรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร          

 

1.1 วัตถุประสงค์  
        1.1.1 เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการกระบวนการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโคเนื้อตลอดห่วงโซ่

การผลิต              
1.1.2 เพื่อการยกระดับและเพิ่มมูลค่าของเนื้อโคขุนและผลพลอยได้จากการเล้ียงโคขุน   

        1.1.3 เพื่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการด้านเศรษฐศาสตร์และการตลาดโคขุนในห่วงโซ่อุปทาน  
 

1.2 ขอบเขตของการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

   กิจกรรมของโครงการเน้นหนักการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องการกับเล้ียงโคเนื้อ 
และเกษตรกรสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงในฟาร์ม โดยเฉพาะในส่วนของต้นน้ าท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต
โคเนื้อและโคขุน โดยมีเปูาหมายท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณผลผลิต และท่ีส าคัญคือการเพิ่มผลตอบแทนโดย
การเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนตลอดกระบวนการผลิต ส าหรับกิจกรรมกลางน้ าและปลายน้ าเป็นเปูาหมายรอง 
ต้องการถ่ายทอดเห็นถึงห่วงโซ่อุปทานของการเล้ียงโคเนื้อแบบครบวงจร ท่ีเกษตรกรสามารถน าใช้ประกอบ
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า สามารถใช้ในการปูองกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นต้ังแต่ต้นน้ า และจะท าให้การเล้ียงโค
เนื้อมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอบเขตกิจกรรมในการถ่ายทอดดังแสดงในภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 แสดงองค์ความรู้และเทคโนโลยีส าหรับการเล้ียงโคเนื้อและโคขุนที่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร 
 

1.3 แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 -2564  

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
 1. การประชุมภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเน้ือในพื้นที่  
   เทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช             
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดหาและจัดเตรียมปัจจัย
การผลิตส าหรับการขุนโค 

            

 3. การยกระดับมาตรฐานโคขุน และพัฒนาฟาร์มต้นแบบ             
 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ:การจัดการซากและการ เพิ่มมูลค่าโคขุน             
 5. การสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานการเลี้ยงโคเน้ือ-โคขุน              
 6. การประชุมสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับภาคี 
     เครือข่าย พร้อมจัดแสดงและส่งมอบผลงาน             

 

1.4 วิธีการด าเนินงาน 

   การด าเนินโครงการเริ่มต้นจากการประชุมภาคีเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้มีสวน
เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในสถานการณ์ปัจจุบัน คณะผู้ท างาน
วิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดย
แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยและให้บริการ เกษตรกรแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์แตกต่างกันจึง
ต้องการองค์ความรู้ต่างกัน ดังนั้นต้องมีการแบ่งกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อยเพื่อจะได้จัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีท้ังจัดประชุมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมออนไลน์  การศึกษานอก
สถานท่ี และการให้ค าปรึกษาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการลงพื้นท่ีและการให้บริการผ่านกลุ่มไลน์ เป็นต้น 
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และกิจกรรมบางอย่างก็มีการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นเชิงประจักษ์ ช่วยสร้างความ
มั่นใจในการน าไปใช้ในอนาคต 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

          1.5.1   ชุมชนมีข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตโคเนื้อ-โคขุน และสามารถบริหารจัดการกระบวนการ
ตลอดห่วงโซ่การผลิตภายใต้เครือข่ายโซ่อุปทานการเล้ียงโคเนื้อ-โคขุน 

1.5.2 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคขุน มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น จากกระบวนการเพิ่มมูลค่าของเนื้อโคขุนและ
ผลพลอยได้จากการเล้ียงโคขุนแบบไร้ของเหลือท้ิง 

1.5.3 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบวนการบริหารจัดการและการจัดสินใจในห่วงโซ่อุปทานโคขุน 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง /องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
 

2.1 ความส าคัญของการเลี้ยงโคเนื้อ  
  มีแนวโน้มการเล้ียงโคเนื้อพันธุ์ดีท่ีมีระดับสายเลือดโคยุโรปมากกว่าร้อยละ 50 และมีการเล้ียงแบบโคขุน

โดยใช้อาหารคุณภาพดีเพิ่มขึ้น เพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงเพื่อส่งออกประเทศจีน ขณะเดียวกันในประเทศก็มีผู้นิยม
บริโภคเนื้อสัตว์ท่ีมีไขมันแทรกหรือลายมัน (marbling) เพิ่มมากขึ้น สถานการณ์การผลิตโคเนื้อปี 2558-2562 มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 1.03 (โลก) และ 7.15 (ไทย) ต่อปี  ส าหรับในภาคใต้มีการเล้ียงใน
รูปแบบฟาร์มมากขึ้น มีการเล้ียงโคเนื้อและโคขุน โดยหวังว่าจะให้เล้ียงเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้เกษตรกร  ปัจจุบัน
กระแสการเล้ียงโคเนื้อมาแรงท าให้โคพันธุ์และโคน าเข้าขุนขาดแคลน  การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การผลิตโคเนื้อ โค
ขุน  การผลิตเนื้อคุณภาพสูงเกรด Premium สู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากพี่
น้องเกษตรกรให้สูงขึ้น  

 

2.2 สถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

การเล้ียงโคในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจ านวนเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 70 เป็นโคพื้นเมือง  
ดังแสดงในตารางท่ี 2.1  และเป็นการเล้ียงแบบอาชีพเสริม หรือท าอาชีพอื่นร่วมด้วย การเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผล
สืบเนื่องมาจารโครงการส่งเสริมของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์โคเนื้อของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กรมปศุสัตว์, 2563) 

 

ตารางที่ 2.1  แสดงจ านวนพันธุโคและเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี พ.ศ.2563 

 
ชนิดโค 

 
ตัวผู้ 

ตัวเมีย  
รวม 

 
จ านวนเกษตรกร แรกเกิด-โคสาว ต้ังท้องแรกขึ้นไป 

โคพื้นเมือง 64,999 57,856 50,541 173,369 35,049 
โคพันธุ์แท้ 777 1,045 567 2,389 589 
โคลูกผสม 6,753 7,600 7,161 21,514 4,546 
โคขุน  939 254 

รวม    198,238 37,646 
ท่ีมา : กรมปศุสัตว์ (2563) 

 

2.3 พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์โคเนือ้   
        ในอดีตพันธุ์โคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่เป็นโคพื้นเมืองสายเลือดวัวชนตามวิถีชีวิตของคน
ในพื้นท่ี เนื่องจากกีฬาชนโคเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมของคนใต้ เกษตรกรเริ่มเปล่ียนแปลงตัวเองโดยเริ่ม
ปรับปรุงพันธุ์วัวชนให้เป็นวัวเนื้อพันธุ์ดี โตเร็วให้ผลตอบแทนท่ีสูง และมีความเส่ียงน้อยกว่า โคเนื้อมี 2 กลุ่ม 
คือ ตระกูลเมืองร้อนหรือโคซีบู (Bos Indicus) และโคตระกูลเมืองหนาวหรือโคยุโรป (Bos Taurus) ถูกพัฒนา
จนได้หลากหลายสายพันธุ์และมีความแตกต่างกันไป ในการเล้ียงโคขุนต้องการโคท่ีเล้ียงง่าย ทนร้อน ต้านทาน
โรคและแมลง ผลผลิตสูงและให้ผลตอบแทนท่ีดีซึ่งโคพันธุ์แท้และพื้นเมือง จึงต้องมีการปรับปรุงพันธุ์โดยการ
สร้างสายพันธุ์ใหม่ท่ีเป็นลูกผสมโคเมืองร้อนและเมืองหนาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโคพื้นเมืองโดยการน าโคพันธุ์
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อื่นท่ีมีขนาดใหญ่มาผสมข้ามพันธุ์ เกิดโคลูกผสมมีขนาดใหญ่มากและอัตราการเจริญเติบโตดีกว่า พันธุ์โคท่ี
เกษตรกรนิยมเลือกมาใช้ในการยกระดับสายพันธุ์โคพื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชดังภาพที่ 2.1 มีดังนี้  
           โคพันธุ์บราห์มัน (Brahman)  เป็นโคขนาดใหญ่ ล าตัวกว้าง ยาว และลึก  ได้สัดส่วน หลังตรง ตะ
โหนกใหญ่  มีสีขาวหรือเทาอ่อน และแดงหรือแดงเข้มถึงด า (บราหม์ันแดง) แต่ท่ีนิยมเล้ียงกันมากคือสีขาวหรือ
เทา บราห์มันแดงมีราคาแพงกว่าสีขาวมาก แต่ท้ังสองสีให้ผลผลิตท่ีไม่แตกต่างกัน ตัวผู้และตัวเมียมีน้ าหนัก 
800–1,200 และ 500–700 กิโลกรัม ตามล าดับ โคพันธุ์นี้ท่ีเล้ียงในบ้านเราส่วนใหญ่น าเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลีย  โคบราห์มันปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนของเมืองไทยได้ดี ทนทานต่อโรคและแมลง โตเร็ว 
และตอบสนองต่อการขุนได้ดีและเหมาะส าหรับเป็นโคพื้นฐานเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพดี โดยการผสมข้ามกับโค
พันธุ์ยุโรปจะให้ลักษณะท่ีดีกว่าพ่อแม่ เช่น ผสมกับพันธุ์ชาร์โรเล่ส์เพื่อผลิตโคขุน ผสมกับพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเช่ียน 
(ขาวด า) เพื่อผลิตโคนม และผสมกับพันธุ์ซิมเมนทัลเพื่อผลิตโคกึ่งเนื้อกึ่งนม เป็นโคพันธุ์ท่ีมีอัตราการผสมติด
ค่อนข้างต่ า ให้ลูกตัวแรกช้า และให้ลูกค่อนข้างห่าง ชอบเลือกกินเฉพาะหญ้าท่ีมีคุณภาพดี เมื่อหญ้าขาดแคลน
จะทรุดโทรมง่าย   
 โคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ (Charolais) มีสีขาวครีมตลอดท้ังตัว รูปร่างมีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขาส้ัน 
ล าตัวกว้าง ยาว และลึก มีกล้ามเนื้อตลอดท้ังตัว นิสัยเช่ือง เป็นโคท่ีมีขนาดใหญ่ เพศผู้เมื่อโตเต็มท่ีหนัก
ประมาณ 1,100 กิโลกรัม เพศเมีย 700–900 กิโลกรัม เป็นพันธุ์ท่ีโตเร็ว ซากมีขนาดใหญ่ เนื้อนุ่ม เนื้อสันมี
ไขมันแทรก (marbling) เป็นท่ีต้องการของตลาดเนื้อโคคุณภาพดี แม่โคให้น้ านมดี เล้ียงลูกเก่ง เหมาะท่ีจะ
น ามาผสมข้ามกับแม่โคพันธุ์อื่นเช่น บราห์มัน หรือลูกผสมบราห์มันเพื่อน าลูกมาเล้ียงเป็นโคขุน คุณภาพซาก
และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี แต่พันธุ์แท้หรือมีสายเลือดสูงๆ จะไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อน ถึงวัยเจริญ
พันธุ์และเป็นสัดช้า สมรรถภาพระบบสืบพันธุ์ไม่ดีและคลอดลูกยาก และไม่เหมาะท่ีจะใช้ผสมกับแม่โคขนาด
เล็กเนื่องจากลูกแรกคลอดมีขนาดใหญ่ท าให้คลอดยาก 
            โคพันธุ์เฮียฟอร์ด (Hereford) มลี าตัวใหญ่เต้ีย ส้ัน หลังกว้าง เนื้อแน่นหนา มีเขายาวโค้ง ล าตัวมีสี
แดง บริเวณหน้ามีสีขาวและมีสีขาวแผ่พาดไปตามแนวสันหลัง คอ ใต้คาง หน้าอกและใต้ท้อง เป็นโคขนาดใหญ่
ตัวผู้และตัวเมียโตเต็มท่ีน้ าหนักประมาณ 800–1,000 กิโลกรัม และ 650–850 กิโลกรัม  เป็นโคท่ีมีมีนิสัยเช่ือง 
อารมณ์ดี หากินในทุ่งหญ้าได้ดี ความสมบูรณ์พันธุ์ค่อนข้างดี ให้ลูกมากและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีแห้ง
แล้ง ทนทานต่อสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงได้ดี   แต่คุณภาพเนื้อไม่ค่อยดี  
            โคพันธุ์แองกัส (Angus) หรือ อเบอร์ดีนแองกัส (Aberdeen-Angus) เป็นโคขนาดใหญ่ มีสองสี
คือสีด าและสีแดง แต่ส่วนใหญ่จะนิยมสีด า ส่วนใหญ่ไม่มีเขา หัวเล็กและยาวปานกลาง หัวด้านบนและจมูก
กว้าง ล าตัวยาวและลึก ขาค่อนข้างส้ันและกระดูกค่อนข้างเล็ก ตัวผู้และตัวเมียท่ีโตเต็มท่ีมีน้ าหนักประมาณ 
1,000–1,600 และ 700–900 กิโลกรัม มีนิสัยต่ืนตัวตลอดเวลา ผสมพันธุ์ได้เร็ว ให้นมดีและเล้ียงลูกเก่ง มีไขมัน
แทรกในกล้ามเนื้อมาก เนื้อมีคุณภาพดียอดเยี่ยม สามารถผสมข้ามกับพันธุ์อื่นๆ  ได้ดี แต่มีอัตราการ
เจริญเติบโตหลังหย่านมไม่ค่อยดี ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ไม่ดี 
   โคพันธุ์ชอร์ทฮอร์น (Shorthorn) เป็นโคขนาดกลาง ตัวผู้และตัวเมียโตเต็มท่ีมีน้ าหนักประมาณ 
1,000 และ 800 กิโลกรัม  หน้าและคอส้ัน ขนขยุกขยิก จมูกกว้าง รูปร่างเป็นส่ีเหลียมผืนผ้า ล าตัวกว้างและลึก 
มีสีแดงขาวหรือสีแดงแกมขาวหรือขาวท้ังตัวหรือสีเปลือกข้าวโพด อาจมีสีขาวประปรายตามท้อง พู่หางขาว 
เขางอกคว่ าลงหน้าใบหู  ตัวเมียให้นมดีมาก เล้ียงลูกเก่งและโตเร็ว อารมณ์ดีและเช่ือง เนื้อมีคุณภาพดี กิน
อาหารได้เร็ว เปล่ียนอาหารเป็นเนื้อได้ดีและเจริญเติบโตเร็ว  ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมีความ
สมบูรณ์พันธุ์ทุกสภาพแวดล้อม แต่เปอร์เซ็นต์ซากต่ า   
             โคพันธุ์บลอนดากีแตน (Blonde d’Aquitain) มีสีทองบลอนด์ ส่วนหน้าค่อนข้างใหญ่ จัดเป็นโค
ขนาดใหญ่ ตัวผู้หนักประมาณ 1,200–1,500 กิโลกรัม ส่วนตัวเมียหนัก 850–1,100 กิโลกรัม สมรรถภาพการ
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เจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์บราห์มัน (50%) และพันธุ์บลอนดากีแตน (50%) กับโคลูกผสม
พันธุ์บราห์มัน (50%) และพันธุ์ชาร์โรเล่ห์ (50%)  ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ได้มีการขยายพันธุ์ต่อ และเนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในส่วนของน้ าเช้ือด้วย ลูกผสมพันธุ์บลอนดากีแตน (50%) มีความต้องการอาหารข้นท่ีสูงกว่า 
  โคพันธุ์แบรงกัส (Brangus)  เป็นโคท่ีมีขนาดกลาง มีสีด าตลอดท้ังตัว  เป็นโคลูกผสมระหว่างพันธุ์
อเมริกันบราห์มัน 37.5 % และ พันธุ์แองกัส 62.5 % โดยใช้บราห์มันเทา เจริญเติบโตเร็วและทนร้อนได้ดี แม่
โคเล้ียงลูกเก่ง คอส้ันและเหนียงคอใหญ่ มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง คุณภาพซากดี กรมปศุสัตว์มีแผนจะน ามา
ปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองไทยโดยสร้างเป็นพันธุ์ไทยแบล็ค (Thaiblack) 
           โคพันธุ์บีฟมาสเตอร์ (Beefmaster) เป็นโคสามสายพันธุ์  คือ บราห์มัน 50% เฮียร์ฟอร์ด 25% 
และ    ชอร์ทฮอร์น 25% ท าให้ได้ผลผลิตท่ีเหนือกว่า  แนวคิดการพัฒนาโคพันธุ์ Beefmaster ใช้หลักส าคัญ 
6 ประการ ได้แก่ 1.อารมณ์  2. ความสมบูรณ์พันธุ์ 3. น้ าหนัก 4. โครงสร้าง 5. ความแข็งแกร่ง และ 6. การให้
นม โดยไม่ให้ความส าคัญกับลักษณะท่ีไม่มีผลต่อคุณภาพซาก เช่น การมีเขา-ไม่มีเขา หรือสี เป็นต้น เป็นท่ีรู้จัก
กันโดยสโลแกนท่ีว่า "สายพันธุ์แห่งก าไร" มีความน่าเช่ือถือในประสิทธิภาพในการขุน ท าให้ Beefmaster เป็น
โคเนื้อที่เล้ียงมากท่ีสุดเป็นอันดับส่ีในสหรัฐอเมริกา 
             โคพันธุ์ตาก (Tak) เป็นโคลูกผสมระหว่างพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ กับพันธุ์บราห์มัน โดยวิธีผสมข้ามพันธุ์
แบบผสมสลับ (criss crossing) ระหว่างโคพันธุ์ 2 พันธุ์คือ โคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์และโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน มี
เลือด 62.5 % ชาร์โรเล่ส์  และ 37.5 % บราห์มัน เพศผู้โตเต็มท่ีน้ าหนักประมาณ 900–1,000 กิโลกรัม  เพศ
เมีย 600–700 กิโลกรัม มีข้อดีคือ โตเร็วเมื่อเทียบกับพันธุ์บราห์มันดังแสดงในตารางท่ี 2.2  เนื้อนุ่ม เนื้อสันมี
ไขมันแทรก ซากมีขนาดใหญ่ เนื้อคุณภาพด ีเล้ียงง่าย หากินเก่ง ไม่เลือกกินหญ้า ทนทานต่อสภาพอากาศร้อน
ได้ดีพอสมควร แต่มีข้อเสียคือ เนื่องจากระดับสายเลือดโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ค่อนข้างสูง ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดี  

              โคพันธุ์ก าแพงแสน (Kampangsan) ปรัปปรุงพันธุ์โดยใช้พันธุ์ชาร์โรเล่ส์ 50 % บราห์มัน 25 %
และพันธุ์พื้นเมือง 25 %  เพศผู้โตเต็มท่ีน้ าหนักประมาณ 800–1,000 กิโลกรัม เพศเมีย  500–600 กิโลกรัม 
ลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ คล้ายกับโคพันธุ์ตาก สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 

   
ก. แม่โคพันธุ์แองกัส ข. พ่อโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ ค. พ่อโคพันธุ์ชอร์ทฮอร์น 

   
ง. แม่โคพันธุ์บราห์มันขาว จ. แม่ลูกโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์   ฉ. แม่โคพันธุ์ชอร์ทฮอร์น 
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ภาพที่ 2.1 พันธุ์โคท่ีใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อยกระดับโคพันธุ์พื้นเมือง 

 การปรับปรุงพันธุ์โคเนือ้ 
       มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้โคเนื้อที่มีลักษณะดีเด่นในทุกๆด้านในรุ่นลูกหลาน โดยเฉพาะคุณภาพซาก 

การให้ผลผลิต การเจริญเติบโต ส าหรับในแนวทางปฏิบัติคือ การคัดเลือกโคท่ีมีลักษณะดีเด่นไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
การคัดท้ิงโคลักษณะเลวออกจากฝูง และการเพิ่มระดับสายเลือดของโคโดยการผสมข้ามพันธุ์กับสัตว์พันธุ์ดี 
หรือการจัดระบบการผสมพันธุ์ของโคในฝูง  ซึ่งต้องท าควบคู่ไปกับการคัดเลือกลักษณะท่ีดี ดังนั้นในการ
ปรับปรุงพันธุ์จึงท าได้ 2 วิธี คือ 
 การคัดเลือกและการคัดทิ้ง (Selection and culling)   
                 กระบวนการคัดเลือกเกิดขึ้นได้ท้ังโดยธรรมชาติและมนุษย์ก็ได้ เพราะสัตว์ท่ีอ่อนแอจะตายต้ังแต่
อยู่ในท้องหรือหลังคลอดเป็นคัดเลือกโดยธรรมชาติ ส่วนตัวท่ีมีชีวิตรอดจนโตเต็มวัยถูกคัดเลือกต่อโดยมนุษย์ 
และมีโอกาสได้ผสมพันธุ์และการขยายพันธุ์ การคัดเลือกโดยมนุษย์จะคัดเลือกโคท่ีมีลักษณะดีเด่นและต้องการ
ให้ขยายพันธุ์ต่อไปยังรุ่นลูก ส่วนโคท่ีลักษณะไม่ต้องการให้ขยายพันธุ์ก็คัดท้ิงไปท าเป็นโคขุนต่อไป การคัดเลือก
ท าได้โดยการคัดเลือกหาสายพันธุ์หรือสายเลือดท่ีเหมาะสมและการคัดเลือกเพื่อหาตัวท่ีเด่นท่ีสุดในฝูงเพื่อน าไป
ขยายพันธุ์ โดยพิจารณาจากลักษณะทางเศรษฐกิจประกอบการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ เช่น ลักษณะ
ทางการสืบพันธุ์ ได้แก่ อัตราการผสมติด อัตราการตกลูก อัตราการหย่านม ช่วงห่างของการให้ลูก อายุให้ลูก
ตัวแรก ระยะเวลาในการอุ้มท้อง และขนาดของลูกอัณฑะ และ การเติบโตก่อนหย่านม ได้แก่ น้ าหนักแรกเกิด  
น้ าหนักหย่านม  และอัตราการเจริญเติบโต และจาจะตามดูลักษณธอื่นด้วย ได้แก่ ความสามารถในการเล้ียงดู
ลูกและการให้นมของแม่ และการเติบโตหลังหย่านมของลูก การกินอาหารและประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร 
ลักษณะรูปร่างภายนอก หรือคะแนนร่างกาย น้ าหนักส่งตลาด และซากและคุณภาพซาก อายุและขนาดเมื่อโต
เต็มวัย ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมและโรคพยาธิ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศ 
 ลักษณะโคเนื้อท่ีดีต้องมีลักษณะการให้เนื้อท่ีเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูง  สังเกตจากลักษณะ
ดังต่อไปนี้คือ ล าตัวกว้าง ยาว ลึก ทึบแน่นเนื้อเต็ม หลังแบนกว้างตรงขนานกับเส้นล่างของล าตัว ท้องกว้าง  
หน้าอกเต็ม คอส้ันหนา ทรงต่ าหรือขาส้ัน แนวพื้นท้องตรง สะดือไม่หย่อนยาน ผิวหนังบางนุ่มและตึงเล็กน้อย  
ขนส้ันนุ่มและแน่น มีไขมันแทรก โครงสร้างแข็งแรง มีกระดูกปานกลางไม่โผล่โปนออกมา ขาหลังได้สมดุล ข้อ
เท้าส้ันและแข็งแรง ลักษณะโดยเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าและดูสัดส่วนภายนอกมีความกลมกลืน  
            การใช้แผนการผสมพันธุ์ (Animal breeding plan)      

   เป็นการจับคู่โคเนื้อท่ีผ่านกระบวนการคัดเลือกมาผสมพันธุ์กัน ท าให้พันธุกรรมท่ีดีของพ่อแม่ได้มา
รวมกันและแสดงออกในรุ่นลูก ท าให้รุ่นลูกมีความสามารถในการให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือมีลักษณะดีเหนือกว่าพ่อ
แม่  ส าหรับแผนการผสมพันธุ์โคมี 2 ระบบคือ การผสมพันธุ์โคท่ีมีพันธุกรรมเหมือนกัน หรือการผสมในเครือ
ญาติหรือระหว่างญาติ (close breeding)  และการผสมพันธุ์ระหว่างโคท่ีมีพันธุกรรมแตกต่างกันหรือการผสม

ช. แม่โคพันธ์ุบราห์มันแดง ซ. พ่อโคพันธ์ุบราห์มันแดง 

ฏ. แม่โคพันธ์ุบีพมาสเตอร ์

ฌ. โคพันธ์ุบีพมาสเตอร์ 

ญ. แม่โคพันธ์ุแองกัส ฎ. พ่อโคพันธ์ุแองกัส 
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ข้าม (outbreeding) ระบบการผสมพันธุ์มีจุดประสงค์ของการผสมพันธุ์ในโคเนื้อคือเพื่อผลิตพันธุ์แท้  และการ
ผลิตลูกผสมเพื่อขุน 

  

 2.4 การจัดการโคเนื้อและโคขุน 
        การท าฟาร์มโคเนื้อแบบธุรกิจต้องวางแผนอย่างดีท้ังด้านการผลิตและการตลาด เพราะมีการลงทุนท่ีสูง
มาก มีการจัดการโรงเรือน แปลงหญ้า และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ อย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุน ท้ังนี้เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติงานและไม่ต้องท าให้เสียเวลาและค่าจ่ายในการแก้ไขภายหลัง  หลักการในการก่อสร้างไม่ต่างกับ
การสร้างฟาร์มสัตว์อื่นๆ เช่น สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ประหยัดแรงงานและลดการสูญเสีย  ใช้
งบประมาณให้น้อยท่ีสุด มีการระบายอากาศดี เหมาะส าหรับสัตว์แต่ละช่วงอายุและประเภท   ส าหรับฟาร์มโค
เนื้อควรจะมีโรงเรือนหรือส่ิงก่อสร้างท่ีส าคัญดังนี้ คอกโคส าหรับพักโคหรือกักกันโคก่อนน าเข้ารวมฝูงเดิม 
โรงเรือนแม่โคเล้ียงลูก โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์    โรงเรือนโคขุน โรงเรือนปฏิบัติการ โรงเรือนลูกโคหย่านม โรงเก็บ
และโรงผสมอาหาร ส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีต้องมีตามความจ าเป็นและเงินทุนของฟาร์ม  โดยดูตามความส าคัญเร่งด่วน
ได้แก่ ส านักงาน ท่ีพักคนงาน ถนนภายในฟาร์ม หลุมหญ้าหมัก บ่อน้ ายาฆ่าเช้ือก่อนเข้าฟาร์ม หรือบ่อจุ่ม
ส าหรับฆ่าเห็บ แปลงหญ้าและร่มเงาภายในแปลงหญ้า และโรงเก็บเครื่ องจักรกลเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ 
เครื่องท าหญ้าแห้ง และเครื่องหว่านปุ๋ยคอก เป็นต้น 

2.4.1 การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อ 
      การจัดเตรียมพ่อแม่พันธุ ์  
               พ่อแม่พันธุ์ที่น ามาเล้ียงเพื่อผลิตลูกจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ มีรูปร่างลักษณะท่ีดีตรงตามพันธุ์ ไม่
อ้วนหรือผอมเกินไป ถ้าหากเป็นโคสาวควรมีอายุ 14–20 เดือน น้ าหนักประมาณ 2 ใน 3 ของน้ าหนักโตเต็มวัย 
ปราศจากโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ เช่น โรคแท้งติดต่อ  มดลูกอักเสบ ผ่านการท าวัคซีนปูองกันโรคระบาด 
การตรวจโรควัณโรค และมีการถ่ายพยาธิ  ในพ่อพันธุ์ควรตรวจสอบคุณน้ าเช้ือ  ถ้าผอมควรมีการเสริมอาหาร
และแร่ธาตุ ฉีดวิตามินเอ ดี และอี เพื่อบ ารุงระบบสืบพันธุ์  พ่อพันธุ์ต้องพักก่อนถึงฤดูกาลผสมพันธุ์ใหม่
ประมาณ 6–8 สัปดาห์  ให้อาหารครบถ้วนตามความต้องการ ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารต่ าท าให้
สูญเสียน้ าหนัก วงรอบการเป็นสัดผิดปกติ ไม่แสดงอาการเป็นสัด และหยุดการตกไข่ ในสัตว์ต้ังท้องอาจแท้ง
หริอคลอดก่อนก าหนด  
               การเสริมอาหารข้นพ่อแม่พันธุ์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากโภชนท่ีได้จากหญ้าหรืออาหารหยาบ
ไม่เพียงพอ อาหารหยาบของไทยมีเยื่อใยสูง ปกติแล้วโคมีความจ าเป็นต้องใช้โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
น้ าหนักแห้ง เพื่อระบบสืบพันธุ์ หรือคิดเปรียบเทียบกับอาหารข้นควรมีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 ในโคท่ี
ให้ผลผลิต และไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 12 ในโคหนุ่มสาว ในการให้อาหารข้นในโคท่ีมีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ
มากกว่า 2 ปี ให้กินร้อยละ 2.5 และ 2 ของน้ าหนักตัว ส่วนอาหารหยาบควรให้กินอย่างเต็มท่ีและควรเป็น
อาหารหยาบคุณภาพดีเพราะปกติอาหารหยาบในบ้านเราจะมีโปรตีนไม่เกินร้อยละ 8 
             การจัดการการผสมพันธุ์  
    การเล้ียงโคพ่อแม่พันธุ์เป็นฝูงหรือมีจ านวนต้ังแต่ 10 ตัวขึ้นไป ควรมีการก าหนดฤดูกาลผสมพันธุ์ปี
ละ 1–2 ฤดู เพื่อให้สะดวกในการจัดการดูแลฝูงโคและลูกโคในแต่ละปี โดยก าหนดช่วงเวลาการผสมพันธุ์ช่วง
ละ 1–3 เดือน เพื่อให้โคอุ้มท้อง คลอดลูกและหย่านมได้ในเวลาใกล้เคียงกัน การก าหนดฤดูกาลผสมพันธุ์ท่ี
เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหาร เพื่อให้โคมีสุขภาพสมบูรณ์ตลอดปีซึ่งในทางปฏิบัติแล้วกระท า
ได้ยาก เพราะสภาพภูมิอากาศมีผลต่อตัวสัตว์และแปลงหญ้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนถ้าหากไม่มีการจัดการ
ดูแลแปลงหญ้าให้ดีก็จะท าให้ได้รับอาหารไม่พอเพียง ส่งผลถึงสุขภาพและความสมบูรณ์ของโคได้ ดังนั้นในการ
พิจารณาก าหนดฤดูกาลผสมพันธุ์จึงขึ้นอยู่กับผู้เล้ียงว่าจะให้ความส าคัญในระยะไหนของโค เช่น ระยะการผสม
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พันธุ์ ระยะอุ้มท้อง ระยะแม่เล้ียงลูกและระยะหลังจากลูกโคหย่านม หลักส าคัญต้องให้แม่โคมีความสมบูรณ์
ในช่วงก่อนฤดูผสมพันธุ์ เพื่อให้แม่โคมีความพร้อมในฤดูผสมพันธุ์ ลูกโคในท้องเจริญเติบโตปกติดี แม่โคมีน้ านม
ให้ลูกหลังคลอดอย่างพอเพียงและมีหญ้าพอเพียงส าหรับลูกโคหย่านม 
    การผสมพันธุ์ในโคเนื้อมี 2 วิธี คือ การผสมแบบธรรมชาติและการผสมเทียม ซึ่งมีข้อดีข้อเสีย
แตกต่างกัน ในทางปฏิบัติปกติจะเลือกใช้ท้ังสองแบบ โดยจะเลือกใช้วิธีการผสมเทียมก่อนถ้าไม่ได้ผลจึงจะใช้
วิธีการใช้พ่อพันธุ์ผสมจริง ความส าเร็จในการผสมพันธุ์จะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคและความ
สมบูรณ์ของน้ าเช้ือ และความแม่นย าในการตรวจเช็คการเป็นสัด  โดยท่ัวไปแม่พันธุ์จะมีช่วงการเป็นสัดแต่ละ
ครั้งห่างกันประมาณ 18–24 วัน และใช้เวลาประมาณ 14–20 ช่ัวโมง อาการในระยะแรกโคท่ีเป็นสัดจะปีนทับ
ตัวอื่นและเมื่อเป็นสัดจะยอมให้ตัวอื่นขึ้นทับ นอกจากนั้นจะมีอวัยวะเพศจะบวมแดง  มีน้ าเมือกไหลออกจาก
ช่องคลอด ร้องกระวนกระวาย ไม่ค่อยกินอาหารบริเวณสะโพกท้ังสองข้างของแนวช่องคลอดจะมีเมือกแห้งติด
อยูท่ าให้มีสีคล้ ากว่าจุดอื่น และจะคลอเคลียใกล้ชิดอยู่กับพ่อพันธุ์  ถ้าใช้วิธีการผสมเทียมควรผสมหลังจากท่ีโค
แสดงอาการเป็นสัดประมาณ 8–10 ช่ัวโมง  หรือผสมก่อนท่ีไข่จะตกประมาณ 6–12 ช่ังโมง โดยถ้าสังเกตเห็น
โคเป็นสัดในตอนเช้าก็จะผสมในตอนเย็น ถ้าสังเกตเห็นโคเป็นสัดในตอนเย็นก็จะผสมในตอนเช้า เพื่อให้อสุจิเข้า
ไปรอเตรียมพร้อมท่ีปีกมดลูกก่อนท่ีไข่จะตกลงมาจากรังไข่ ซึ่งอสุจิมีชีวิตอยู่ได้ 12–24 ช่ัวโมง ยาวนานกว่าไข่ท่ี
ตกลงมา ซึ่งมีชีวิตอยู่ได้ 4–10 ช่ัวโมงเท่านั้น การเป็นสัดของโคจะพบมากในตอนเช้าตรู่ ตอนเย็นและตอน
กลางคืนมากกว่าตอนกลางวัน   

   การจัดการเลี้ยงดูแม่โคต้ังท้อง  
              การดูแลแม่โคและลูกท่ีอยู่ในท้องให้อยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดเวลานั้น อาหารมีความส าคัญ
อย่างมาก โดยเฉพาะคุณค่าทางอาหารท่ีแม่โคได้รับจะต้องพอเพียงกับความต้องการของร่างกาย เพื่อการ
เจริญเติบโตของร่างกายในโคสาวและเพื่อการพัฒนาของตัวอ่อนท่ีอยู่ในท้อง นอกจากนี้ควรให้มีการออกก าลัง
บ้างเช่น การปล่อยแปลงหญ้า ถ้าหากขังคอกก็ควรมีพื้นท่ีกว้างพอให้โคเดินออกก าลังได้เพื่อให้ระบบการท างาน
ต่างๆ ของร่างกายอยู่ในสภาพแข็งแรง โดยเฉพาะระบบการไหลเวียนของเลือด การย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและ
ระบบประสาทเป็นต้น หลีกเล่ียงการได้รับความกระทบกระเทือนจากการบังคับเพื่อท าการใดๆ  
    การให้อาหารแก่โคในระยะ 3 เดือนแรก ให้เสริมอาหารเช่นเดียวกันกับแม่โคท้องว่างเนื่องจากโคมี
ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นจากปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่แม่โคมีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นในระยะ 6 
เดือนแรก เนื่องตัวอ่อนจะมีการเจริญเติบโตประมาณ 20–25 เปอร์เซ็นต์ แต่หลังจาก 6 เดือนตัวอ่อนมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเดือนสุดท้ายก่อนคลอด ดังนั้นระยะนี้แม่โคจะมีความต้องการอาหาร
เพิ่มข้ึน ถ้าได้รับอาหารไม่เพียงพอ จะกระทบต่อสุขภาพของแม่และลูก และการสร้างน้ านมหลังคลอด แต่ถ้าแม่
โคอ้วนเกินไปจะมีปัญหาการคลอดยากหรือโอกาสท่ีลูกตายมีสูงและมีนมให้ลูกน้อย  
             การจัดการเลี้ยงดูแม่โคขณะคลอด 

   การก าหนดฤดูการคลอดของโคมักจะให้โคคลอดลูกก่อนท่ีจะมีหญ้าหรือฤดูท่ีมีหญ้าประมาณ  6 
สัปดาห ์ถึง 3 เดือน ถ้าหากให้ผสมพันธุ์ในเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม โคท่ีคลอดจะมีอัตราการเล้ียงรอดสูง 
เนื่องจากลูกได้รับความอบอุ่นพอเพียงและการเกิดโรคมีน้อยกว่าช่วงอื่นๆ การก าหนดวันคลอดลูกสามารถ
ก าหนดได้โดยการก าหนดวันท่ีผสมพันธุ์  วันคลอดของโคสามารถดูได้จากตารางก าหนดวันคลอดหรือคู่มือการ
ก าหนดวันคลอดซึ่งมีผู้ออกแบบไว้ ปกติถ้าทราบวันท่ีผสมพันธุ์ก็สามารถตรวจสอบวันท่ีโคจะคลอดได้จาก
ระเบียนประวัติ ในกรณีท่ีไม่ทราบวันผสมพันธุ์ก็จะประมาณวันคลอดได้จากการสังเกตุ ลักษณะภายนอก 
กล่าวคือ ก่อนการคลอดประมาณ 10 วัน เต้านมจะขยายใหญ่เหมือนมีน้ านมขังอยู่เต็ม แม่โคบางตัวมีอาการ
บวมน้ าท่ีใต้ท้อง อวัยวะเพศบวมมากขึ้น แม่โคจะอุ้ยอ้าย ก่อนคลอดประมาณ 24 ช่ัวโมง และเส้นเอ็นท่ีอยู่
บริเวณโคนหางจะยืดตัว  
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 ผสม คลอด ผสม คลอด ผสม คลอด ผสม คลอด ผสม คลอด ผสม คลอด ผสม คลอด ผสม คลอด 

1 ม.ค. 10 ต.ค. 16 ก.พ. 25 พ.ย. 3 เม.ย. 10 ม.ค. 19 พ.ค. 25 ก.พ. 4 ก.ค. 11 เม.ย. 19 ส.ค. 27 พ.ค. 4 ต.ค. 12 ก.ค. 19 พ.ย 27 ส.ค. 

2 ม.ค. 11 ต.ค. 17 ก.พ. 26 พ.ย. 4 เม.ย. 11 ม.ค. 20 พ.ค. 26 ก.พ. 5 ก.ค. 12 เม.ย. 20 ส.ค. 28 พ.ค. 5 ต.ค. 13 ก.ค. 20 พ.ย. 28 ส.ค. 

3 ม.ค. 12 ต.ค. 18 ก.พ. 27 พ.ย. 5 เม.ย. 12 ม.ค. 21 พ.ค. 27 ก.พ. 6 ก.ค. 13 เม.ย. 21 ส.ค. 29 พ.ค. 6 ต.ค. 14 ก.ค. 21 พ.ย. 29 ส.ค. 

4 ม.ค. 13 ต.ค. 19 ก.พ. 28 พ.ย 6 เม.ย. 13 ม.ค. 22 พ.ค. 28 ก.พ. 7 ก.ค. 14 เม.ย. 22ส.ค. 30 พ.ค. 7 ต.ค. 15 ก.ค. 22 พ.ย. 30 ส.ค. 

5 ม.ค. 14 ต.ค. 20 ก.พ. 29 พ.ย. 7 เม.ย. 14 ม.ค. 23 พ.ค. 29 ก.พ. 8 ก.ค. 15 เม.ย. 23 ส.ค. 31 พ.ค. 8 ต.ค. 16 ก.ค. 23 พ.ย. 31 ส.ค. 

6 ม.ค. 15 ต.ค. 21.ก.พ. 30 พ.ย. 8 เม.ย. 15 ม.ค. 24 พ.ค. 1 มี.ค. 9 ก.ค. 16 เม.ย. 24 ส.ค. 1 มิ.ย. 9 ต.ค. 17 ก.ค. 24 พ.ย. 1 ก.ย. 

7 ม.ค. 16 ต.ค. 22 ก.พ. 1 ธ.ค. 9 เม.ย. 16 ม.ค. 25 พ.ค. 2 มี.ค. 10 ก.ค. 17เม.ย. 25 ส.ค. 2 มิ.ย. 10 ต.ค. 18 ก.ค. 25 พ.ย. 2 ก.ย. 

8 ม.ค. 17 ต.ค. 23 ก.พ. 2 ธ.ค. 10 เม.ย. 17 ม.ค. 26 พ.ค. 3 มี.ค. 11 ก.ค. 18 เม.ย. 26 ส.ค. 3 มิ.ย. 11 ต.ค. 19 ก.ค. 26 พ.ย. 3 ก.ย. 

9 ม.ค. 18 ต.ค. 24 ก.พ. 3 ธ.ค. 11 เม.ย. 18 ม.ค. 27 พ.ค. 4 มี.ค. 12 ก.ค. 19 เม.ย. 27 ส.ค. 4 มิ.ย. 12 ต.ค. 20 ก.ค. 27 พ.ย. 4 ก.ย. 

10 ม.ค. 19 ต.ค. 25 ก.พ. 4 ธ.ค. 12 เม.ย. 19 ม.ค. 28 พ.ค. 5 มี.ค. 13 ก.ค. 20 เม.ย. 28 ส.ค. 5 มิ.ย. 13 ต.ค. 21 ก.ค. 28 พ.ย. 5 ก.ย. 

11 ม.ค. 20 ต.ค. 26 ก.พ. 5 ธ.ค. 13 เม.ย. 20 ม.ค. 29 พ.ค. 6 มี.ค. 14 ก.ค. 21 เม.ย. 29 ส.ค. 6 มิ.ย. 14 ต.ค. 22 ก.ค. 29 พ.ย. 6 ก.ย. 

12 ม.ค. 21 ต.ค. 27 ก.พ. 6 ธ.ค. 14 เม.ย. 21 ม.ค. 30 พ.ค. 7 มี.ค. 15 ก.ค. 22 เม.ย. 30 ส.ค. 7 มิ.ย. 15 ต.ค. 23 กค 30 พ.ย. 7 ก.ย 

13 ม.ค. 22 ต.ค. 28 ก.พ. 7 ธ.ค. 15 เม.ย. 22 ม.ค. 31 พ.ค. 8 มี.ค. 16 ก.ค. 23 เม.ย. 31 ส.ค. 8 มิ.ย. 16 ต.ค. 24 กค 1 ธ.ค. 8 ก.ย 

14 ม.ค. 23 ต.ค. 1 มี.ค. 8 ธ.ค. 16 เม.ย. 23 ม.ค. 1 มิ.ย. 9 มี.ค. 17 ก.ค. 24 เม.ย. 1 ก.ย. 9 มิ.ย. 17 ต.ค. 25 ก.ค 2 ธ.ค. 9 ก.ย. 

15 ม.ค. 24 ต.ค. 2 มี.ค. 9 ธ.ค. 17 เม.ย. 24 ม.ค. 2 มิ.ย. 10 มี.ค. 18 ก.ค. 25 เม.ย. 2 ก.ย. 10 มิ.ย. 18 ต.ค. 26 ก.ค. 3 ธ.ค. 10 ก.ย. 

16 ม.ค. 25 ต.ค. 3 มี.ค. 10 ธ.ค. 18 เม.ย. 25 ม.ค. 3 มิ.ย. 11 มี.ค. 19 ก.ค. 26 เม.ย. 3 ก.ย. 11 มิ.ย. 19 ต.ค. 27 ก.ค. 4 ธ.ค. 11 ก.ย 

17 ม.ค. 26 ต.ค. 4 มี.ค. 11 ธ.ค. 19 เม.ย. 26 ม.ค. 4 มิ.ย. 12 มี.ค. 20 ก.ค. 27 เม.ย. 4 ก.ย. 12 มิ.ย. 20 ต.ค. 28 ก.ค. 5 ธ.ค. 12 ก.ย 

18 ม.ค. 27 ต.ค. 5 มี.ค. 12 ธ.ค. 20 เม.ย. 27 ม.ค. 5 มิ.ย. 13 มี.ค. 21 ก.ค. 28 เม.ย. 5 ก.ย. 13 มิ.ย. 21 ต.ค. 29 ก.ค. 6 ธ.ค. 13 ก.ย. 

19 ม.ค. 28 ต.ค. 6 มี.ค. 13 ธ.ค. 21 เม.ย. 28 ม.ค. 6 มิ.ย. 14 มี.ค. 22 ก.ค. 29 เม.ย. 6 ก.ย. 14 มิ.ย. 22 ต.ค. 30 ก.ค. 7 ธ.ค. 14 ก.ย. 

20 ม.ค. 29 ต.ค. 7 มี.ค. 14 ธ.ค. 22 เม.ย. 29 มค 7 มิ.ย. 15มี.ค. 23 ก.ค. 30 เม.ย. 7 ก.ย. 15 มิ.ย. 23 ต.ค. 31 ก.ค. 8 ธ.ค. 15 ก.ย. 

21 ม.ค. 30 ต.ค. 8 มี.ค. 15 ธ.ค. 23 เม.ย. 30 มค 8 มิ.ย. 16 มี.ค. 24 ก.ค. 1 พ.ค. 8 ก.ย. 16 มิ.ย. 24 ต.ค. 1 ส.ค. 9 ธ.ค. 16 ก.ย. 

22 ม.ค. 31 ต.ค. 9 มี.ค. 16 ธ.ค. 24 เม.ย. 31 มค 9 มิ.ย. 17 มี.ค. 25 ก.ค. 2 พ.ค. 9 ก.ย. 17 มิ.ย. 25 ต.ค. 2 ส.ค. 10 ธ.ค. 17 ก.ย. 

23 ม.ค. 1 พ.ย. 10 มี.ค. 17 ธ.ค. 25 เม.ย. 1 ก.พ. 10 มิ.ย. 18 มี.ค. 26 กค 3 พ.ค. 10 ก.ย. 18 มิ.ย. 26 ต.ค. 3 ส.ค. 11 ธ.ค. 18 ก.ย. 

24 ม.ค. 2 พ.ย. 11 มี.ค. 18 ธ.ค. 26 เม.ย. 2 ก.พ. 11 มิ.ย. 19 มี.ค. 27 ก.ค. 4 พ.ค. 11 ก.ย. 19 มิ.ย. 27 ต.ค. 4 ส.ค. 12 ธ.ค. 19 ก.ย. 
25 ม.ค. 3 พ.ย. 12 มี.ค. 19 ธ.ค. 27 เม.ย. 3 ก.พ. 12 มิย 20 มี.ค. 28 ก.ค. 5 พ.ค. 12 ก.ย. 20 มิ.ย. 28 ต.ค 5 ส.ค. 13 ธ.ค. 20 ก.ย. 
26 ม.ค. 4 พ.ย. 13 มี.ค. 20 ธ.ค. 28 เม.ย. 4 ก.พ. 13 มิย 21 มี.ค. 29 ก.ค. 6 พ.ค. 13 ก.ย. 21 มิ.ย. 29 ต.ค. 6 ส.ค. 14 ธ.ค. 21 ก.ย. 

27.ม.ค. 5 พ.ย. 14 มี.ค. 21 ธ..ค 29 เม.ย. 5 ก.พ. 14 มิ.ย. 22 มี.ค. 30 ก.ค. 7 พ.ค. 1 4ก.ย. 22 มิ.ย. 30 ต.ค. 7 ส.ค. 15 ธ.ค. 22 ก.ย. 

28.ม.ค. 6 พ.ย. 15 มี.ค. 22 ธ.ค. 30 เม.ย. 6 ก.พ. 15 มิ.ย. 23 มี.ค. 31 ก.ค. 8 พ.ค. 15 ก.ย. 23 มิ.ย. 31 ต.ค. 8 ส.ค. 16 ธ.ค. 23 ก.ย. 

29.ม.ค. 7 พ.ย. 16 มี.ค. 23 ธ.ค. 1 พ.ค. 7 ก.พ. 16 มิ.ย. 24 มี.ค. 1 ส.ค. 9 พ.ค. 16 ก.ย. 24 มิ.ย. 1 พ.ย. 9 ส.ค. 17 ธ.ค. 24 ก.ย. 

30 ม.ค. 8 พ.ย. 17 มี.ค. 24 ธ.ค. 2 พ.ค. 8 ก.พ. 17 มิ.ย. 25 มี.ค. 2 ส.ค. 10 พ.ค. 17 ก.ย. 25 มิย 2 พ.ย. 10 ส.ค. 18 ธ.ค. 25 ก.ย. 

31 ม.ค. 9 พ.ย. 18 มี.ค. 25 ธ.ค. 3 พ.ค. 9 ก.พ. 18 มิย 26 มี.ค. 3 สค 11พ.ค. 18 ก.ย. 26 มิ.ย. 3 พ.ย. 11 ส.ค. 19 ธ.ค. 26 ก.ย. 

1 ก.พ. 10 พ.ย. 19 มี.ค. 26 ธ.ค. 4 พ.ค. 10 ก.พ. 19 มิ.ย. 27 มี.ค. 4 ส.ค. 12 พ.ค. 19 ก.ย. 27 มิ.ย. 4 พ.ย. 12 ส.ค. 20 ธ.ค. 27 ก.ย. 

2 ก.พ. 11 พ.ย. 20 มี.ค. 27 ธ.ค. 5 พ.ค. 11 ก.พ. 20 มิ.ย. 28 มี.ค. 5 ส.ค. 13 พ.ค. 20 ก.ย. 28 มิ.ย. 5 พ.ย. 13 ส.ค. 21 ธ.ค. 28 ก.ย. 

3 ก.พ. 12 พ.ย. 21 มี.ค. 28 ธ.ค. 6 พ.ค. 12 ก.พ. 21 มิ.ย. 29 มี.ค. 6 ส.ค. 14 พ.ค. 21 ก.ย. 29 มิ.ย. 6 พ.ย. 14 ส.ค. 22 ธ.ค. 29 ก.ย. 

4 ก.พ. 13 พ.ย. 22 มี.ค. 29 ธ.ค. 7 พ.ค. 13 ก.พ. 22 มิ.ย. 30 มี.ค. 7 ส.ค. 15 พ.ค. 22 ก.ย. 30 มิ.ย. 7 พ.ย. 15 ส.ค. 23 ธ.ค. 30 ก.ย. 

5 ก.พ. 14 พ.ย. 23 มี.ค. 30 ธ.ค. 8 พ.ค. 14 ก.พ. 23 มิ.ย. 31 มี.ค. 8 ส.ค. 16 พ.ค. 23 ก.ย. 1 ก.ค. 8 พ.ย. 16 ส.ค. 24 ธ.ค. 1 ต.ค. 

6 ก.พ. 15 พ.ย. 24 มี.ค. 31ธ.ค. 9 พ.ค. 15ก.พ. 24 มิ.ย. 1 เม.ย. 9 ส.ค. 17 พ.ค. 24 ก.ย. 2 ก.ค. 9 พ.ย. 17 ส.ค. 25 ธ.ค. 2 ต.ค. 

7 ก.พ. 16 พ.ย. 25 มี.ค. 1 ม.ค. 10 พ.ค. 16 ก.พ. 25 มิ.ย. 2เ ม.ย. 10 ส.ค. 18 พ.ค. 25 ก.ย. 3 ก.ค. 10 พ.ย. 18 ส.ค. 26 ธ.ค. 3 ต.ค. 

8 ก.พ. 17 พ.ย. 26 มี.ค. 2 ม.ค. 11 พ.ค. 17 ก.พ. 26 มิ.ย. 3 เม.ย. 11ส.ค. 19 พ.ค. 26 ก.ย. 4 ก.ค. 11 พ.ย. 19 ส.ค. 27 ธ.ค. 4 ต.ค. 

9 ก.พ. 18 พ.ย. 27 มี.ค. 3 ม.ค. 12 พ.ค. 18 ก.พ. 27 มิ.ย. 4 เม.ย. 12 ส.ค. 20 พ.ค. 27 ก.ย. 5 ก.ค. 12 พ.ย. 20 ส.ค. 28 ธ.ค. 5 ต.ค. 

10 ก.พ. 19 พ.ย. 28 มี.ค. 4 ม.ค. 13 พ.ค. 19 ก.พ. 28 มิ.ย. 5 เม.ย. 13 ส.ค. 21 พ.ค. 28 ก.ย. 6 ก.ค. 13 พ.ย. 21 ส.ค. 29 ธ.ค. 6 ต.ค. 

11 ก.พ. 20 พ.ย. 29 มี.ค. 5 ม.ค. 14 พ.ค. 20 ก.พ. 29 มิ.ย. 6 เม.ย. 14 ส.ค. 22 พ.ค. 29 ก.ย. 7 ก.ค. 14 พ.ย. 22 ส.ค. 30 ธ.ค. 7 ต.ค. 

12 ก.พ. 21 พ.ย. 30 มี.ค. 6 ม.ค. 15 พ.ค. 21 ก.พ. 30 มิ.ย. 7 เม.ย. 15 ส.ค. 23 พ.ค. 30 ก.ย. 8 ก.ค. 15 พ.ย. 23 ส.ค. 31 ธ.ค. 8 ต.ค. 

13 ก.พ. 22 พ.ย. 31 มี.ค. 7 ม.ค. 16 พ.ค. 22 ก.พ. 1 ก.ค. 8 เม.ย. 16 ส.ค. 24 พ.ค. 1 ต.ค. 9 ก.ค. 16 พ.ย. 24 ส.ค.   

14 ก.พ. 23 พ.ย. 1 เม.ย. 8 ม.ค. 17 พ.ค. 23 ก.พ. 2 ก.ค. 9 เม.ย. 17 ส.ค. 25 พ.ค. 2 ต.ค. 10 ก.ค. 17 พ.ย. 25 ส.ค.   
15 ก.พ. 24 พ.ย. 2 เม.ย. 9 ม.ค. 18 พ.ค. 24 ก.พ. 3 ก.ค. 10 เม.ย. 18 ส.ค. 26 พ.ค. 3 ต.ค. 11 ก.ค. 18 พ.ย. 26 ส.ค.   

ตารางที่ 2.2  ตารางค านวณวันคลอดลูกของแม่โคส าหรับระยะอุ้มทอง 282 วัน ปีท่ีเดือน ก.พ. มี 29 วันให้หักออก 1 วัน) 
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 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) 

 
 

           การจัดการเลี้ยงดูแม่โคและลูกโคแรกคลอด  
 หลังคลอดแม่โคจะช่วยดูแลแรกลูกโดยการเลียตามตัวลูกเพื่อขจัดเมือก กระตุ้นการหายใจและการ

ไหลเวียนโลหิตของลูกอีกด้วยจนสามารถลุกขึ้นยืน และดูดนมน้ าเหลืองจากแม่  ซึ่งเป็นนมท่ีภูมิต้านทาน
ปูองกันการติดเช้ือ มีวิตามินเอและดีสูง และมีสารที่ท าหน้าท่ีเป็นยาระบาย การช่วยให้ลูกโคได้รับนมน้ าเหลือง
อย่างพอเพียงและเร็วที่สุดท าให้ลูกโคมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค  หากสถานท่ีท่ีลูกโคคลอดลูก
ช้ืนแฉะควรใช้ด้ายผูกสะดือ ดึงห่างจากล าตัวประมาณ 1 นิ้ว ตัดส่วนท่ีเหลือท้ิงแล้วใช้ยาฆ่าเช้ือ เช่น ทิงเจอร์
ไอโอดีนปูายเช็ดและโรยด้วยผงเนกาซันท่ีสะดือ เพื่อปูองกันแมลงวนัและการติดเช้ือท่ีจะท าให้สะดืออักเสบ   
           การจัดการเลี้ยงดูแม่และลูกระยะดูดนม  
            การเล้ียงด้วยน้ านมจากตัวแม่โดยตรงท าให้อัตราการตายของลูกโคมีน้อยกว่าการแยกลูกมาเล้ียง ลูก
ได้รับความอบอุ่นจากแม่ซึ่งเป็นวิธีการเล้ียงโคท่ีสะดวกท่ีสุด ลูกโคโตเร็วและสมบูรณ์ถ้าได้รับการเล้ียงดูอย่างดี 
แม่โคท่ีอยู่ในระยะนี้จะต้องการอาหารมากกว่าแม่โคในระยะท้องแก่หรือระยะอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วง 5 เดือน
แรกหลังคลอด แม่โคต้องการอาหารเพื่อซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ และเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมท่ีจะเป็นสัด
และผสมพันธุ์ได้หลังจากคลอดลูกภายใน 30–90 วัน อาหารอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อน าไปผลิตน้ านมให้ลูกมีการ
เจริญเติบโตเต็มท่ีและสม่ าเสมอ  นมแม่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของลูกในระยะนี้อายุ 2–3 สัปดาห์ ลูกโค
จะเริ่มฝึกหัดกินหญ้า และจะกินหญ้าได้เต็มท่ีเมื่ออายุ 4–5 เดือน จึงเริ่มเสริมอาหารเมื่ออายุ 2 เดือน ส่วนแม่
จะเริ่มให้อาหารข้นต้ังแต่แรกคลอดเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ ควรมีการถ่ายพยาธิปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะก่อน
ผสมพันธุ์และระยะอุ้มท้อง ส าหรับลูกเพศเมียควรท าวัคซีนปูองกันโรคแท้งติดต่อเมื่ออายุ 3–8 เดือน 
   การจัดการเลี้ยงดูลูกโคหลังหย่านม  

 ในฟาร์มโคเนื้อท่ีมีการจัดให้มีฤดูกาลผสมพันธุ์มีการหย่านมลูกโคพร้อมกันท้ังฝูงท่ีอายุ 7 เดือน ท้ังนี้
เนื่องจากในระยะนี้ลูกโคสามารถกินหญ้าได้อย่างเต็มท่ีและกินอาหารข้นได้มากแล้ว   และแม่โคมีน้ านมน้อย 
และแม่โคจะต้ังท้องใหม่แล้ว 4–6 เดือน ซึ่งเป็นระยะท่ีแม่โคเริ่มต้องการอาหารเพื่อใช้เล้ียงลูกในท้องมากขึ้น จึง
ควรลดภาระของแม่โคในการใช้อาหาร เพื่อการสร้างน้ านมอีกต่อไปหลังการคัดแยกลูกโคหย่านม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่การจัดการฟาร์มควรจะมีการช่ังน้ าหนัก การท าเครื่องหมาย การตอนโคตัวผู้ท่ีมีลักษณะไม่ดี การ
ท าวัคซีนและการถ่ายพยาธิ  ในระยะแรกๆ หลังจากหย่านมลูกโคจะชะงักการเจริญเติบโตเล็กน้อย ท้ังนี้
เนื่องจากเกิดความเครียดและไม่ได้รับน้ านมจากแม่ ดังนั้นในระยะนี้จึงควรให้ลูกได้รับหญ้าคุณภาพดี และควร
เสริมอาหารข้นเพิ่มมากขึ้นกว่าในระยะก่อนหย่านมเพื่อไม่ให้ลูกโคชะงักการเจริญเติบโต 
   การจัดการเลี้ยงดูโคทดแทนฝูง  
      การคัดเลือกโคเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์จะเริ่มมีการคัดต้ังแต่แรกคลอด โดยพิจารณาจากน้ าหนักแรก
คลอด รูปร่างลักษณะสัดส่วนของร่างกาย การเจริญเติบโตของลูกก่อนหย่านม และระยะหลังจากหย่านมจนถึง
วัยหนุ่มสาว ซึ่งมีการแสดงออกในด้านระบบสืบพันธุ์ชัดเจนขึ้น และเป็นส่ิงส าคัญท่ีใช้ในการคัดเลือก ในแต่ละ
ระยะโคท่ีมีลักษณะไม่ดีก็จะคัดท้ิง การตอนหรือเล้ียงเป็นโคขุน โคบางตัวจะมีการเจริญเติบโตดีในระยะก่อน
หย่านม ท้ังนี้เกิดจากอิทธิพลของแม่ท่ีให้นมลูกดี แต่หลังจากหย่านมไปแล้วการเจริญเติบโตจะเกิดจาก
ความสามารถของตัวโคเอง ถ้าหากมีการเจริญเติบโตไม่ดีก็จะถูกคัดออกไป โดยปกติโคตัวผู้จะมีการเจริญเติบโต
ดีกว่าตัวเมียร้อยละ 5–20  นอกจากนั้นมีแม่โคส่วนหนึ่งต้องคัดออกจากฝูงประมาณร้อยละ 10–25 เนื่องจาก
การผสมไม่ติด ไม่รักลูก ไม่มีน้ านม อายุมากเกินไป เกิดโรคและสาเหตุอื่นๆ  จึงต้องคัดโคสาวมาทดแทนฝูงไว้
ส่วนหนึ่ง เมื่ออายุได้ 14–18 เดือนก็สามารถผสมพันธุ์ได้  
          การจัดการเลี้ยงดูโคขุน 
   การเล้ียงโคแบบขุนเป็นการเล้ียงโคในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (4–12 เดือน) ให้เจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วโดยได้รับอาหารคุณภาพดีมีคุณค่าทางโภชนะสูงอย่างเต็มท่ี ท้ังอาหารหยาบและอาหารข้น ท าให้โคอายุ
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ยังน้อยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโคจนถึงก าหนดเข้าโรงฆ่าสัตว์  ได้เนื้อท่ีมีคุณภาพดีและจ าหน่ายได้ราคาสูง 
(ปรารถนา, 2550) ในการขุนโคมีปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะอาหารหยาบไม่เพียงพอ และคุณภาพต่ า จึง
แก้ปัญหาโดยการใช้อาหารแบบผสมส าเร็จ (กฤตพล และคณะ, 2558) นอกจากนี้การให้อาหารผสมส าเร็จยัง
ช่วยท าให้สภาพการท างานของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนมีความเหมาะสมต่อการหมักย่อยอาหารได้ดีขึ้น ก่อน
เข้าขุนควรมีการท าวัคซีนท่ีส าคัญ เช่น วัคซีนปากเท้าเป่ือย หรือวัคซีนโรคท่ีมีการระบาดในพื้นท่ี การถ่ายพยาธิ
โดยใช้ลีวาไมโซล (levamisole) อะเวอร์เม็กติน  (avermectin) หรืออัลเบนดาโซล (albendazole)  การให้
วิตามินเอ ดี และอี  การตอนหรือฝัง/ฉดีฮอร์โมนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารและการเจริญเติบโต 

การให้อาหารโคขุน 
            การขุนโคคือการให้อาหารท่ีมีพลังงานสูงเกินความต้องการเป็นเวลานานเพื่อให้สะสมไขมันในมัด
กล้ามเนื้อ โคท่ีขุนควรมีอายุไม่เกิน 3 ปี ถ้ามากกว่า 3 ปี จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) มากและ
แข็งแรงจนท าให้เนื้อเหนียว การขุนโคมหีลักกการให้อาหารในระยะแรก กลาง และปลายการขุน ให้อาหารข้น
ต่ออาหารหยาบ เป็น 30:70 50:50 และ70:30 ตามล าดับ ส าหรับแนวทางการให้อาหารโคขุนมี ดังนี้ 

1. การให้อาหารข้นท่ีมีเปอร์เซ็นต์โปรตีน 14–16 % ควรใช้กับโคท่ีมีน้ าหนักระหว่าง     100–
200 กิโลกรัม หรือใช้ร่วมกับอาหารหยาบคุณภาพต่ า ส่วนโคท่ีมีน้ าหนัก 250–300 และ 350–450 กิโลกรัม 
ควรใช้อาหารข้นท่ีมีโปรตีน 14 และ 12 % ตามล าดับ 

2. การให้อาหารควรแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้า และในตอนเย็นหรือบ่ายให้ท้ังอาหารข้นและ
อาหารหยาบเพื่อให้การใช้ของอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ TMR 
       3. ควรสร้างความคุ้นเคยกับอาหารข้นให้กับโคก่อน 2–3 วัน แล้วค่อยเพิ่มตามความต้องการ และ
ควรให้กินอาหารหยาบแบบเต็มท่ี   

4. ในระยะสุดท้ายของการขุน อาจจะเพิ่มปริมาณอาหารข้นในอัตราท่ีสูงขึ้นหรือใช้กากน้ าตาล 
1–2 กิโลกรัม เพื่อเร่งให้โคมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและอาจสะสมไขมันในกล้ามเนื้อสูงขึ้น 
       2.4.2 อาหารผสมส าเร็จ (Total Mixed Ration, TMR) 

     อาหารผสมส าเร็จหรืออาหารผสมครบส่วน (complete ration) เป็นอาหารท่ีเกิดจากการน า
อาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม และมีโภชนะตามความต้องการของสัตว์เค้ียว
เอื้อง และเป็นการจัดการท่ีประหยัดเวลาและแรงงาน โคได้รับโภชนะครบถ้วน มีความเป็นกรดด่างในกระเพาะ
รูเมนท่ีสภาพเหมาะสมต่อการท างานของจุลินทรีย์ มีการหมักย่อยท่ีดีจะท าให้การดูดซึมอาหารน าไปใช้
ประโยชน์ได้ด้วยดีขึ้น (กองอาหารสัตว์, 2552) ส าหรับสัดส่วนของอาหารหยาบและอาหารข้นท่ีใช้ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีน ามาผสมลงในสูตร ในกรณีท่ีมีสัดส่วนของอาหารหยาบท่ีสูงขึ้น จะมีผลให้
ปริมาณการกินได้ในรูปวัตถุแห้งของสัตว์ลดลง ต้องใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี (วิโรจน์, 2560) ใน
สูตรอาหารผสมส าเร็จจ าเป็นต้องลดขนาดของอาหารหยาบเพื่อการผสมให้เข้ากันดีกับอาหารข้น ลดความฟุาม
ของอาหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการกินได้และลดการเลือกกินอาหารของสัตว์ นอกจากนี้การลดขนาดของ
อาหารหยาบลงจะท าให้ลดการเค้ียวเอื้อง ซึ่งจะมีผลดีต่อการท างานของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน  
 การจัดการสูตรอาหาร TMR ควรใช้ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บตัวอย่างอาหารจากการวิเคราะห์ การใช้
ค่าผลวิเคราะห์จากตารางวัตถุดิบอื่นๆ อาจให้ผลต่างท่ีผิดพลาดได้ ในการประกอบสูตรอาหารควรใช้ตัวเลขการ
กินอาหารหรือส่ิงแห้งอาหารท่ีตรงกับท่ีโคสามารถกินได้จริง เพื่อให้สามารถท าสูตรอาหารให้ได้โภชนะตรง
ตามท่ีต้องการในแต่ละวันจริง และเมื่อน ามาจ่ายให้โคกินแล้ว ค่าการกินส่ิงแห้งไม่ควรคาดเคล่ือนเกิน 5 % จาก
ท่ีประมาณการไว้ หากกินมากหรือน้อยไปควรออกสูตรอาหารใหม่ เพราะการกินได้ต่ าอาจหมายถึงคุณภาพ
อาหารหยาบต่ า หรือความช้ืนของอาหารเปล่ียนแปลงมากเกินไป อาหารหยาบต้องสับให้มีขนาดช้ินส้ัน
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เหมาะสมคือควรขนาด 0.38–0.75 นิ้ว (1–2 เซนติเมตร) ก่อนน าไปหมักในบ่อหมัก หรือก่อนน ามาใช้ผสม
อาหารหยาบ อาหารหยาบท่ียาวเกินจะท าให้โคเลือกกินวัตถุดิบอาหารที่มีขนาดเล็กกว่า  

การผสมอาหาร TMR แต่ละครั้งใช้เวลา 15–20 นาที หลังใส่วัตถุดิบตัวสุดท้าย การผสมท่ีนานเกินไป
ในเครื่องผสมท่ีมีใบมีดจะท าให้ได้ขนาดช้ินอาหารที่ส้ันเกินไป จึงต้องปรับระยะเวลาผสมกับชนิดวัตถุดิบผสมให้
สอดคล้องกัน นอกจากนั้นระดับความช้ืนของอาหาร TMR ต้องควบคุมให้คงท่ีเพราะมีผลต่อปริมาณการกินได้ 
การท าอาหาร TMR ท้ังแบบสดและแบบหมัก ฤดูกาลและชนิดวัตถุดิบมีอิทธิพลค่อนข้างมาก หญ้าหมัก หรือ
กากเปียกต่าง ๆ จะเป็นตัวท าให้ความช้ืนอาหารเปล่ียนไป ถ้าอาหารมีความช้ืนสูงมากจะท าให้ได้รับเปอร์เซ็นต์
ส่ิงแห้งต่อวันลดลง ความร้อนท าให้อาหารหมักตัวและเสียได้ง่าย ระดับความช้ืนท่ีเหมาะสม คือ 50–65 % ถ้า
ความช้ืนมากกว่า 65 % ท าให้ปริมาณการกินได้ลดลง  

อาหารผสมส าเร็จหมัก (Fermented Total mixed ration, FTMR) 
   เป็นการหมักอาหารหยาบร่วมกับอาหารข้นเข้าด้วยกัน เป็นใช้กรณีท่ีการผสมอาหารผสมส าเร็จแล้ว
ใช้ไม่หมดในแต่ละวัน หรือกรณีไม่ได้ผสมเองจึงต้องซื้อมามากให้พอใช้ 1-2 สัปดาห์ จึงอาจะใช้ในรูปแบบหมัก 
ปกติเก็บรักษาคุณภาพอาหารได้นานไม่น้อยกว่า 90 วัน (สุขุม และคณะ, 2559) เพิ่มประสิทธิภาพการหมักของ
กระเพาะรูเมน เพิ่มปริมาณการกินได้อิสระ เนื่องจากมีรสชาติ กล่ิน และสีใหน้่ากินมากขึ้น  และเพิ่มการย่อยได้ 
ท าให้มีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวันสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
คุณภาพ ตลอดจนสะดวกในการใช้งาน (กฤตพล และคณะ, 2558) 
   หลักการจัดการและประสิทธิภาพของอาหาร TMR  

  วิโรจน์ (2560) กล่าวว่า อาหารท่ีมีส่วนผสมของอาหารหยาบ เช่น หญ้าสด หญ้าแห้งหรือหญ้าหมัก 
รวมกับเมล็ดธัญพืชท้ังแหล่งอาหารโปรตีน พลังงานแปูง และไวตามิน แร่ธาตุ โดยให้มีขนาดช้ินและสัดส่วนของ
อาหารหยาบและอาหารข้นท่ีเหมาะสม น ามาผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกัน และน าไปให้โคกินอย่ างเพียงพอ 
ช่วยท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม และเพิ่มผลก าไร ท าให้โคกินอาหารและให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  โค
มีการย่อยอาหารและน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  ท าใหเ้กิดสมดุลในกระเพาะหมัก โคกินอาหารได้หมดเกล้ียง
ลดการสูญเสียของอาหาร ไม่มีเศษเหลือในแต่ละวัน สามารถควบคุมอัตราส่วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นได้
แม่นย า  เพิ่มความน่ากินของวัตถุดิบท่ีมีรสชาติและความน่ากินต่ า โคมีสุขภาพดีขึ้น การผสมติดง่าย และลด
ต้นทุน สามารถให้กินได้ท้ังแบบสดผสมวันต่อวัน หรือให้กินแบบหมัก 

การใช้อาหาร TMR ท าให้ต้นทุนค่าอาหารถูกลงได้ด้วยวิธีการท่ีเกิดจากการผสมอาหารท่ีมีส่วนผสมท่ี
เกื้อกูลกัน วัตถุดิบอาหารที่น ามาผสม สามารถลดขั้นตอนการท าแห้ง การบดละเอียด ด้วยการใช้ตามลักษณะ
อาหารนั้นๆ เลย ลดค่าใช้จ่ายในการอัดเม็ดและการสูญเสียโภชนะ  ลดการใช้อาหารข้นส าเร็จรูปสามารถใช้
วัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น ผลพลอยได้ทางการเกษตรท่ีมีราคาถูกมาก เช่น กากมันสด กากมันหมัก กากสัปปะ
รด กากมะเขือเทศ เปลือกข้าวโพด กากเบียร์สด ต้นข้าวโพด และอื่นๆ มาประกอบในสูตรอาหาร ท าให้อาหาร
มีราคาลดลง  นอกจากนั้นการให้อาหาร TMR ท าให้สุขภาพโคและการสืบพันธุ์ในโคท่ีดีขึ้น ท าให้โคกินได้มาก
แต่ปัญหาด้านการย่อยอาหารลดลง โคสุขภาพแข็งแรงและมีความสมบูรณ์พันธุ์ การเป็นสัดชัดเจน ขนาดของไข่
และการตกไขป่กติ  

หลักการให้อาหาร TMR โคเนื้อ 
  การให้อาหาร TMR ต้องให้กินตลอดเวลา ในรางต้องมีอาหารกินตลอดเวลา ไม่จ ากัดปริมาณ ไม่ต้อง

ให้กินเป็นอาหารเสริมกับอาหารเดิม พราะอาหาร TMR ได้ออกแบบสูตรผสมท่ีครบส่วนท้ังอาหารหยาบ 
อาหารข้น วิตามิน และแร่ธาตุตามความต้องการโค การให้กินที่ถูกต้องจะต้องให้โคกินทั้งวันสูตรเดียวเท่านั้น 
หลังจากให้ 1–2 สัปดาห์ ถ้าไม่ได้ผลต้องปรับสูตรให้มีโปรตีนสูงขึ้น การเลือกใช้สูตรอาหารและปริมาณกินได้
เป็นเรื่องท่ีต้องใช้ให้ถูกสูตรถูกโค  ทุกครั้งท่ีให้ควรมีอาหารเหลือประมาณ 3 %  ซึ่งสามารถน ามาโรยทับอาหาร 
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TMR ใหม่ และให้กินจนหมด  รางอาหารต้องจุอาหาร TMR ได้ครั้งละ 20–40 กิโลกรัมต่อตัว โดยปกติจะให้โค
กินอาหาร TMR 3% ของน้ าหนักตัว (น้ าหนักแห้ง) หรือ TMR สด 7–10 % ของน้ าหนักตัว  

การให้อาหารโคสาว-โครุ่น  
    ในอาหารโคสาวให้จ ากัดอาหารพลังงานสูง แต่ควรเพิ่มในเรื่องแหล่งอาหารโปรตีน ให้หมั่นสังเกตว่า
อย่าเล้ียงโคสาวให้อ้วนมาก จะมีปัญหาในการผสมพันธุ์และกลายเป็นโคอ้วนต้ังแต่เล็ก โดยเฉพาะการได้แหล่ง
อาหารหยาบท่ีมาจากข้าวโพดหมัก จะท าให้โคสาวอ้วนได้ง่าย ให้รักษาอัตราการเจริญเติบโตของโคสาวอยู่ท่ี 
0.8 กิโลกรัม/วัน โคสาวสามารถปล่อยเล้ียงในแปลงหญ้าและเสริมอาหาร TMR ในแปลงได้เพื่อเป็นการลด
ต้นทุน สูตรอาหาร TMR ส าหรับโคเนื้อ ดังแสดงในตารางท่ี 2.3-2.5 
 

 2.4.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโค 
              ในการผลิตโคเนื้อให้ประสบผลส าเร็จต้องประกอบด้วยปัจจัยท่ีส าคัญ คือ อาหารข้นและอาหาร
หยาบ การเล้ียงโคเนื้อท่ีใช้ต้นทุนต่ าต้องเล้ียงด้วยอาหารหยาบเป็นหลัก ในฤดูฝนหญ้าจะมีมากเกินความ
ต้องการของโค  ส่วนหน้าแล้งจะขาดแคลนหญ้าจึงต้องมีการเสริมอาหารข้น  นอกจากหญ้าแล้วพืชตระกูลถั่วยัง
เป็นพืชอาหารสัตว์ท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูงอีกด้วย ในปัจจุบันอาหาร TMR ก าลังเป็นท่ีนิยมมากขึ้น ท าให้การ
เล้ียงโคเนื้อสะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นผลดีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและสุขภาพ  (กรมปศุสัตว์ , 2553) 
นอกจากนั้นพันธุ์และการจัดการเล้ียงดูก็มีความส าคัญ การจัดการฟาร์มท่ีดีสามารถท าให้โคเจริญเติบโตและ
เพิ่มผลผลิตได้ดี ส่วนการจัดการด้านการสุขาภิบาลก็ต้องให้ความส าคัญ เพราะถ้าการสุขาภิบาลไม่ดี เช้ือโรคจะ
แพร่กระจาย ท าให้โคเป็นโรคได้ง่าย ชะงักการเจริญเติบโต (อดิศวร, 2553) 
 
            

ตารางที่ 2.3 สูตรอาหาร TMR โครุ่น โคสาวที่ใช้หญ้าเนเปียร์และข้าวโพดหมักเป็นหลัก (น้ าหนักสด) 
น้ าหนักตัว 100 200 300 400 

  กากถ่ัวเหลือง 
  กากปาล์มใน 
  เมล็ดข้าวโพด 
  มันส าปะหลัง 
  ร าอ่อน 
  กากน้ าตาล 
  ยูเรีย 
  แร่ธาตุรวม 
  หญ้าเนเปียหมัก 
  ข้าวโพดหมัก 

รวม 

17.6 
3.2 
2.7 
15.8 
6.4 
3.3 
0.0 
0.2 
50.8 

0 
100 

14.0 
5.6 
1.4 
21.9 
2.0 
3.3 
0.0 
0.2 
0 

51.8 
100 

12.5 
2.4 
1.2 
20.6 
1.8 
3.0 
0.3 
0.2 
58.0 

0 
100 

7.7 
6.4 
6.5 
18.0 
3.2 
3.2 
0.6 
0.2 
0 

54.2 
100 

6.1 
2.4 
2.9 
20.9 
6.0 
3.0 
0.5 
0.2 
58.0 

0 
100 

3.2 
2.3 
1.2 
23.9 
1.7 
2.9 
0,8 
0,2 
0 

63.8 
100 

4.9 
2.2 
1.2 
23.6 
1.7 
2.9 
0.8 
0.2 
62.6 

0 
100 

2.4 
2.1 
1.1 
18.7 
1.6 
2.7 
0.7 

   0.1 
0 

70.6 
100 

* ปริมาณใช้แร่ธาตุรวมให้ใช้ตามค าแนะน าบริษัท 
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ตารางที่ 2.4  สูตรอาหาร TMR โครุ่น–โคสาวที่ใช้หญ้าเนเปียร์และฟางข้าวเป็นหลัก (น้ าหนักสด) 

น้ าหนักตัว 100 200              300 400 

  กากถ่ัวเหลือง 
  กากปาล์มใน 
  เมล็ดข้าวโพด 
  มันส าปะหลัง 
  ร าอ่อน 
  กากน้ าตาล 
  ยูเรีย 
  แร่ธาตุรวม 
  หญ้าเนเปียหมัก 
    ฟางข้าว 

รวม 

20.7 
0.0 
4.2 
24.6 
2.8 
1.7 
0.0 
0.2 
45.4 
0.3 
100 

13.9 
16.8 
5.9 
11.6 
1.9 
0.0 
0.0 
0.1 
49.2 
0.6 
100 

13.4 
2.5 
3.3 
23.1 
1.3 
3.2 
0.3 
0.2 
52.1 
0.6 
100 

7.4 
21.0 
5.3 
12.9 
0.9 
0.0 
0.4 
0.1 
51.1 
0.9 
100 

6.2 
2.4 
3.2 
24.8 
1.2 
3.1 
0.7 
0.2 
55.7 
2.5 
100 

4.3 
30.2 
4.4 
9.1 
0.7 
0.0 
0.3 
0.1 
50.1 
0.7 
100 

5.8 
2.3 
3.0 
19.8 
1.2 
2.9 
0.7 
0.2 
61.2 
2.9 
100 

4.1 
35.4 
4.2 
6.8 
0.7 
0.0 
0.3 
0.1 
47.1 
1.4 
100 

ที่มา : วิโรจน์ (2563) 
 
 

ตารางที ่2.5 สูตรอาหาร TMR และอาหารข้นส าหรับโคท่ัวไป 
สูตรอาหารโคทั่วไป สูตร 1 สูตร2 สูตร3 สูตร4 สูตร5 สูตร6 สูตร7    สูตร8 

TMR 16 % 
หญ้า 

TMR 14 % 
หญ้า 

TMR 12 % 
หญ้า 

TMR 16 % 
ข้น 

TMR 14 % 
ข้น 

TMR 12 % 
ข้น 

TMR 16 % 
ฟาง 

 TMR14% 
    ฟาง 

รายการวัตถุดิบ นน.สด, กก นน.สด, กก นน.สด, กก นน.สด, กก นน.สด, กก นน.สด, กก นน.สด, กก   นน.สด, กก 
 กากถ่ัวเหลือง 
 กากปาล์มใน 
 ร าอ่อน 
 มันส าปะหลัง 
 ยูเรีย 
 อาหารข้น 16% 
 กากน้ าตาล 
 แร่ธาตุผงรวม 
 หญ้าสด 
 ฟางข้าว 
 น้ าเปล่า 

5.92 
14.75 
5.78 
4.88 
0.76 
0.00 
1.35 
0.15 
66.41 
0.00 
0.00 

4.38 
12.0 
0.00 
1.35 
0.35 
0.00 
1.10 
0.12 
80.70 
0.00 
0.00 

1.31 
11.94 
0.00 
4.10 
0.46 
0.00 
1.09 
0.12 
80.98 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.70 
29.77 
0.00 
0.00 
69.53 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.49 
20.88 
0.00 
0.00 
78.63 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
20.00 
0.00 
79.06 
0.00 
0.00 
0.00 

6.69 
16.17 
6.09 
8.48 
1.06 
0.00 
1.48 
0.00 
0.00 
17.52 
42.51 

3.76 
16.18 
6.79 
9.40 
1.06 
0.00 
1.48 
0.00 
0.00 
18.79 
42.54 

 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ราคา บาท/กก. 3.30 2.42 2.02 4.05 3.14 3.10 3.50 3.04 
 ความชื้น 51.54 60.57 60.78 53.56 59.29 59.59 46.86 46.82 
ที่มา : วิโรจน์ (2563) 
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ภาพที่ 2.2 ผังฟาร์มการเล้ียงโค 
ท่ีมา : ณัชวิชญ์ และสุวิทย์ (2564) 
 

 สมรรถภาพการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของโคพันธุ์ต่างๆ 
        การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์มีผลโดยตรงต่อการให้ผลผลิต เนื่องจากเป็นอิทธิพลของพันธุกรรม
หรือพันธุ์   ดังตารางท่ี 2.6  ดังนั้นแผนการปรับปรุงพันธุ์หรือแผนการผสมพันธุ์ท่ีดีสามารถช่วยยกระดับ
ความสามารถในการให้ผลผลิต ท าใหเ้ล้ียงง่ายหรือปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  
       

 ตารางที่ 2.6 สมรรถภาพการให้ผลผลิตของโคเนื้อพันธุ์ต่างๆ  
สมรรถภาพการให้ผลผลิต พื้นเมือง บราห์มัน ชาโรเลส์ ก าแพงแสน 

        ความสมบูรณ์พันธุ์ 5 2.5 4 4 
        การคลอดง่าย  5 5 3 4 
        น้ าหนักแรกคลอด 5 5 3 4 
        การเพิ่มน้ าหนักขณะขุน 1 4 5 4 
        ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 2 4 5 4 
        คุณภาพซาก  1 3 4 3 
        การปรับตัวต่อสภาวะของไทย 5 4 1 4 

 ที่มา : WWW.dld.go.th (2549) 
  

            อิทธิพลของอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อและโคขุน 
 ไกรสิทธิ และคณะ (2549) ศึกษาเปรียบเทียบการอาหารผสมส าเร็จ (TMR) และอาหารผสมส าเร็จ
หมัก (FTMR) พบว่าโคกลุ่มท่ีกินอาหาร FTMR มีแนวโน้มประสิทธิภาพการใช้อาหารดีกว่ากลุ่มท่ีกินอาหาร
อาหาร TMR ท้ังนี้อาจเนื่องจากอาหาร FTMR มีการย่อยสลายของโภชนะดีกว่าอาหาร TMR ซึ่งสอดคล้องกับ 
Vasupen et al. (2006) ยืนยันว่าอาหาร FTMR ช่วยเพิ่มการย่อยได้ของวัตถุแห้ง และอินทรีย์วัตถุ กฤตพล 
และคณะ (2558) ศึกษาการเล้ียงโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์ ในระยะปลาย 90 วัน ก่อนส่งตลาด โคท่ีได้รับอาหาร 
FTMR และ FTMR + molasses มีปริมาณการย่อยได้ของในรูปวัตถุแห้งของอินทรีย์วัตถุ โปรตีนหยาบ เยื่อใย
ท่ีละลายในสารฟอกท่ีเป็นและเยื่อใยท่ีละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลางสูงกว่ากลุ่มควบคุม  พบว่าโคกลุ่มท่ีได้รับ 
FTMR + molasses ให้สมรรถภาพการผลิตท่ีดีกว่าและมีก าไร 
 

 อิทธิพลของโรงเรือนและสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของโคเนื้อและโคขุน 
  ฟาร์มโคเนื้อต้องวางแผนในการจัดสรร
พื้นท่ี โรงเรือน แปลงหญ้า และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ 
เพื่ อ ไม่ ให้ กระทบต่อความ เป็นอยู่ ของ โค ให้
เหมาะสม มีการออกแบผังฟาร์มก่อนสร้างดังแสดง
ในภาพท่ี 2.2 ท่ีส าคัญต้องไม่ท าให้โคเครียดมากขึ้น 
เพราะความเครียดมีผลต่อสรีรวิทยาของโคและมี
ผลท าให้ลดการเจริญเติบโตหรือน้ าหนักลดในโคขุน 
อุณหภูมิส่ิงแวดล้อมหรือความร้อนและความช้ืนมี
ความสัมพันธ์กับความเครียดดังรูปท่ี 2.3 หลักการ
ในการก่อสร้างต้องสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
ประหยัดแรงงานและลดการสูญเสีย ใช้งบประมาณ
ให้น้อยท่ีสุด มีการระบายอากาศดี เหมาะส าหรับ
สัตว์แต่ละช่วงอายุและประเภท ฟาร์มโคเนื้อแบบ

http://www.dld.go.th/
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ธุรกิจ 
ควรจะมีโรงเรือนหรือส่ิงก่อสร้างท่ีส าคัญ ดังนี้ คอกพักโคหรือกักกันโคก่อนเข้ารวมฝูงเดิม โรงเรือนแม่โคเล้ียง
ลูก โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ โรงเรือนโคขุน  โรงเรือนปฏิบัติการ โรงเรือนลูกโคหย่านม โรงเก็บและโรงผสมอาหาร 
ส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีต้องมีตามความจ าเป็นและเงินทุนของฟาร์ม โดยดูตามความส าคัญเร่งด่วน ได้แก่ ส านักงาน ท่ี
พักคนงาน ถนนภายในฟาร์ม หลุมหญ้าหมัก บ่อน้ ายาฆ่าเช้ือก่อนเข้าฟาร์ม หรือบ่อจุ่มส าหรับฆ่าเห็บ แปลง
หญ้าและร่มเงาภายในแปลงหญ้า และโรงเก็บเครื่องจักรกลเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ เครื่องท าหญ้าแห้ง 
เครื่องหว่านปุ๋ยคอก เป็นต้น ในเกษตรกรรายย่อยควรพิจารณาตามความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อลดต้นทุน  
 

 
 

ภาพที่ 2.3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแวดล้อม ความช้ืน และความเครียด 
                  ท่ีมา : ณัชวิชญ์ และสุวิทย์ (2564) 

 

ตามมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อโรงเรือนต้องมีหลังคาให้ความร่มเงา ระบายอากาศได้ดี สร้างด้วยงวัสดุท่ี
ทนทาน มีซองบังคับส าหรับปฏิบัติต่อสัตว์ และแบ่งพื้นท่ีตามช่วงอายุหรือตามสถานะ ต้ังบนพื้นท่ีดอน น้ าท่วม
ไม่ถึง พื้นท่ีลาดเท 3% พื้นเรียบ ไม่ล่ืน ระบายน้ าดี รางน้ ารางอาหารมีขนาดเหมาะสมและท าความสะอาดง่าย 
ดังนั้นในการสร้างฟาร์มและโรงเรือนโคเนื้อควรด าเนินการ ดังนี ้
 1.  มีการสร้างรั้วกั้นอาณาเขตของฟาร์มชัดเจน มีประตูเข้า-ออกทางเดียว 

2. โรงเรือนท้ังหมดควรต้ังอยู่บนพืน้ท่ีสูงหรือควรยกพื้นให้สูงกว่าดินเดิมประมาณ 30-40 เซนติเมตร       
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3.โรงเรือนแต่ละหลังควรต้ังห่างกันพอสมควรเพื่อช่วยปูองกันการแพร่ระบาดโรคระหว่างโรงเรือน   
และควรห่างจากท่ีพักและส านักงานประมาณ 150 เมตร โรงเรือนควรมีพืน้ท่ีท่ีมีหลังคา 1/3 ของพื้นท่ีคอก
ท้ังหมดคอกลูกโคหย่านมกับแม่พันธุ์ควรวางห่างกนัมากพอสมควร 

4. ควรต้ังโรงเรือนโดยให้ความยาวของโรงเรือนตามแนวทิศตะวันออกและตะวันตก หรือ 12.5 องศา
เหนือ และไม่ควรยาวเกิน 50 เมตร เพื่อสะดวกในการท างานและการระบายอากาศ 

5. พื้นท่ีโรงเรือนต้องจัดให้เหมาะสมกับจ านวนโค ในแม่พันธุ์ประมาณ 2-3 ตารางเมตรต่อตัว และมี
พื้นท่ีรางอาหารประมาณ 65 เซนติเมตรต่อตัว ในโคขุนส าหรับคอกขังเด่ียวควรมีขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 4 
เมตร หรือ 8 ตารางเมตร/ตัว 

ส่วนประกอบ วัสดุ และลักษณะของโรงเรือน 
     1. โครงสร้างอาคาร อาจจะใช้วัสดุท่ีเป็นเหล็ก ไม้ หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึงมีคุณสมบัติแตกต่าง
กันและใช้งบประมาณต่างกันด้วย จึงดูตามความเหมาะสมและลดค่าใช้จ่าย 
     2. พื้น ควรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อไม่ให้ช้ืนแฉะ หนาประมาณ 7-10 เซนติเมตร ควรเป็นแบบ
ขัดหยาบหรือท าร่องกันล่ืน ควรลาดเอียงประมาณ 3-4% ในแนวด้านหน้าลงท้ายคอก และท้ายคอกควรมีร่อง
น้ า กว้าง 30 เซนติเมตร  
     3. หลังคาควรเป็นจ่ัว 2 ช้ัน ส าหรับโรงเรือนขนาดใหญ่ หรือเพิงหมาแหงนกลายส าหรับโรงเรือน
ขนาดเล็ก และควรมีชายคาสูงประมาณ 3 เมตร โดยเน้นการระบายอากาศและความร้อน จะเลือกมุงด้วย
กระเบ้ือง สังกะสี จาก หรือแฝก ซึ่งมีอายุการใช้งานแตกต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเกษตรกร  
     4. รั้วกั้นคอกอาจจะใช้ไม้เนื้อแข็ง หรือท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2.0 นิ้ว การกัน้รั้ว
ควรกั้นแบบ 4 แถว สูง 1.50 เมตร ส าหรับรั้วรอบนอกโรงเรือน และ 3 แถว ส าหรับรั้วระหว่างคอก ประตูคอก
ควรกว้าง 2 เมตร เพื่อให้รถแทรกเตอร์เข้าไปท างานได้ และออกแบบคอกให้เข้าไปท างานได้สะดวก รั้ว
ด้านหน้าออกแบบให้โคกินอาหารสะดวกและโคออกมาไม่ได้ 
     6. รางอาหารควรอยู่ด้านหน้าตามความยาวคอก ท าด้วยคอนกรีตขัดมัน มีความสูงจากระดับพื้น
คอกด้านในและด้านนอก 60 และ 80 เซนติเมตร และกว้าง 70-90 เซนติเมตร และมีความลึกประมาณ 60 
เซนติเมตร สามารถลดค่าใช้จ่ายโดยใช้ถังพลาสติก 200 ลิตร ผ่าครึ่ง หรือไม่ต้องมีรางอาหาร แต่จะจ่ายอาหาร
ลงบนพื้นหน้าคอก สะดวกในการให้อาหารและท าความสะอาด รวมถึงลดการใช้แรงงานด้วย ส าหรับอ่างน้ า
อาจจะเป็นแบบถาวรหรือแบบเคล่ือนย้ายได้โดยวางไว้ค่อนไปทางท้ายคอก ให้โคสามารถเข้าด่ืมได้ทุกทาง  
  นอกจากนั้นอาจจะต้องมีมุ้งกันแมลงพาหนะน าโรค มีหลอดไฟให้แสงสว่าง และซองบังคับ เพื่อช่วยให้
การจับบังคับโคท าได้ง่าย อาจจะท าแบบถาวรหรือช่ัวคราวก็ได้ และถ้ามีคอกปฏิ บัติการก็จะดี เพราะท าให้
สะดวก และประหยัดเวลาในการปฏิบัติการต่างๆ เช่น ฉีดยา  ท าวัคซีน  ตีเบอร์  ตอน   การผสมเทียม และ
การขนย้ายโค เป็นต้น คอกปฏิบัติการประกอบด้วย คอกรวม  มีลักษณะโค้ง และมีเสาปลอดภัย มีปากแตร มี
ประตูแกว่ง และกั้นทึบ มีซองเรียงเด่ียว กว้าง 60-75 เซนติเมตร มีลักษณะกั้นทึบ และโค้ง และประตู
สามเหล่ียม ประตูหนีบคอ ส าหรับบังคับโคและเครื่องช่ัง ท่ีช่ังได้มากกว่า 1000 กิโลกรัม  และทางขึ้นรถส าหรับ
การเคล่ือนย้ายโค ดังภาพที่ 2.4 

การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรือน 
  ควรเพิ่มความร่มเย็นและอากาศบริสุทธิ์ให้กับบริเวณโรงเรือนโดยการปลูกต้นไม้พลางแสงและขุดบ่อ
น้ าทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของโรงเรือน  ให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูง ไม่ผลัดใบ ทนแล้ง ไม่เป็นพันธุ์ไม้
รุกราน ปลูกระยะห่างระหว่างต้น 5-6  เมตร และห่างจากโรงเรือนประมาณ 6-10 เมตร ปลูกให้พุ่มสูง
ประมาณ 6 เมตร และขนาดทรงพุ่มเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.5 เมตร และปลายพุ่มห่างกัน 1 เมตร และ
ควรขุดบ่อลึกกว่า 1 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ดังภาพที่ 2.6 
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                 ภาพที่ 2.6  การปลูกต้นไม้และบ่อน้ าเพื่อเป็นร่มเงาและให้อากาศเย็นในช่วงกลางวัน 
 

ภาพที่ 2.5  ลักษณะแบบโรงเรือนโคขุน 
ท่ีมา : https://www.isc999.com 
 

ภาพที่ 2.4 คอกปฏิบัติการและอุปกรณ์ประกอบท่ีส าคัญส าหรับฟาร์มโคเนื้อ 
ท่ีมา : agi.nu.ac.th  

โรงเรือนโค 

บ่อน ำ้ 
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2.5 คุณภาพซากและการจัดการซากโคขุน 
         ภายใต้การเล้ียงโคในประเทศไทยโคพื้นเมืองมีคุณภาพซากต่ ามาก เฉล่ียร้อยละ 50.7 เมื่อเปรียบเทียบ
กับโคเนื้อลูกผสมพันธุ์ต่างๆ ดังตารางท่ี  2.7 ธนาพร (2560) พบว่าโคลูกผสมพื้นเมืองxบราห์มัน มีสมรรถภาพ
การขุน คุณภาพซากและเนื้อต ่ากว่าโคลูกผสมสายพันธุ์อื่น ส่วนองค์ประกอบทางเคมีและการตรวจชิมชองโค
ลูกผสมสายเลือดยุโรปไม่มีความแตกต่าง โคลูกผสมพื้นเมืองxชาร์โรเลส์มีคุณภาพซากดีท่ีสุด แต่โคลูกผสม
พื้นเมืองxแบล็คแองกัสมีสมรรถภาพการเจริญเติบโตและความนุ่มเนื้ อสูงท่ีสุด ส่วนการเสริมเช้ือจุลินทรีย์ L. 
plantarum , S. cerevisiae ในอาหารผสมส าเร็จหมักไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ซากและความยาวซาก แต่มีผลต่อ
น้ าหนักซาก พื้นท่ีหน้าตัดเนื้อสันและความหนาไขมันสันหลัง ฐิติพงษ์ (2562) พบว่าโคกลุ่มควบคุมมี
พื้นท่ีหน้าตัดเนื้อสูงกว่าโคกลุ่มอื่นๆท่ีเล้ียงด้วยอาหาร TMR หมัก อาจเนื่องมาจากมีน้ าหนักเข้าฆ่าและน้ าหนัก
ซากสูงกว่ากลุ่มอื่น โดยน้ าหนักซากอุ่นกลุ่มควบคุมมีค่าสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับอาหารท่ีเสริมเช้ือ L. plantarum 
และ S. cerevisiae คือ 312.00, 287.50, 263.50 และ 253.00 กิโลกรัม ตามล าดับ และ โคท่ีได้รับอาหาร
ผสมส าเร็จหมักทุกกลุ่มมีเปอร์เซ็นต์ช้ินส่วนรวมกระดูก ร้อยละของเนื้อแดงแต่ละช้ินส่วน เนื้อแดงรวม กระดูก 
และไขมันรวมไม่แตกต่างกันโดยมีค่าเฉล่ีย 83.37– 85.35, 14.63–16.62 และ 6.00–6.52 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ 
 

ตารางที ่2.7 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ซากของโคเนื้อท่ีผลิตภายใต้ระบบประเทศไทย   
 

ข้อมูลท่ีศึกษา 
พันธุ์โค 

โคพื้นเมือง (N=15) พันธ์บราห์มัน (N=297) พันธุ์ชาโรเลส์ (N=417) 
น้ าหนักท่ีมีชีวิต ( กก.) 298 437 623.2 
เปอร์เซ็นต์ซาก ( % ) 50.7 538 58.2 
เนื้อแดงรวม (%  ) 72.6 47.1 68.0 

ไขมันรวม (% ) 2.9 5.5 13.1 
กระดูกรวม  (% ) 20.0 15.8 13.0 

เอ็น (%) 1.9 2.2 0.6 
เศษเนื้อ (% ) 1.9 2.0 3.4 
ที่มา:  Opatpatanakit et al. (2007) 
 

2.5.1 องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อโค 
     องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อโคขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญท้ังพันธุกรรมและอาหาร เนื้อโคพื้นเมืองมี
ระดับไขมันแทรกเพียงประมาณ 1 % ในเนื้อสันนอก 100 กรัม ส่วนเนื้อโคขุนโพนยางค าหรือโคชาร์โรเล่ส์
ระดับสูง มีปริมาณไขมันแทรกถึง 10 % (ระดับ 4) และสูงถึง 15 % (ระดับ 5) ส่วนเนื้อวัวขุนบราห์มันเลือดสูง 
มีปริมาณไขมันแทรกประมาณ 3 % ด้านปริมาณโปรตีนในเนื้อวัวแต่ละพันธุ์ไม่แตกต่างกันเฉล่ียอยู่ท่ี 20 % 
(เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2563) ฐิติพงษ์ (2562) พบว่าการเสริม S. cerevisiae  ในอาหาร TMR มีผลท าให้
กล้ามเนื้อสันนอกมีเปอร์เซ็นต์ไขมันไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม โดยมีไขมันอยู่ระหว่าง 1.91–2.05 % ส่วน
เปอร์เซ็นต์ความช้ืนและโปรตีนของกล้ามเนื้อท้ังสองชนิดในโคเนื้อโคลูกผสม (บราห์มันXชาร์โรเลส์) ท่ีได้รับ
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อาหารผสมส าเร็จหมักเสริมเช้ือจุลินทรีย์มีค่าโปรตีนอยู่ระหว่าง 21.52–22.20 %  เช่นเดียวกับเนื้อโคพันธุ์ตาก
มีโปรตีนเท่ากับร้อยละ 21.75  คุณภาพของเนื้อสัตว์ให้เหมาะสมท่ีสุดไม่ได้อยู่ท่ีลักษณะความน่ารับประทาน
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการผสมผสานของคุณสมบัติต่างๆ ความนุ่มของเนื้อ ความชุ่มฉ่ าเนื้อสัมผัส และรสชาติ 
ปัจจัยท่ีมีผลขึ้นอยู่กับพันธุกรรม อายุ ความเครียด และโภชนาการ และการควบคุมกระบวนการอื่นๆก่อนและ
หลังฆ่า เช่น การกระตุ้นด้วยไฟฟูาเพื่อเพิ่มความนุ่ม  และยังขึ้นอยู่กับการใช้เนื้อในขั้นสุดท้ายและวิธีการปรุง
เนื้อสัตว์ (Dikeman and Devine, 2014) 

  การตัดแต่งเนื้อและการแบ่งระดับคุณภาพเนื้อจากไขมันแทรกลายหินอ่อน การจัดหมวดหมู่และการ
ให้คะแนนมักใช้แทนกันได้  การจ าแนกซากคือการจัดเรียงซากเป็นล าดับตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ในทางกลับกัน
การให้คะแนนเกี่ยวข้องกับการตัดสินคุณค่าเพื่อให้การจัดล าดับได้รับการจัดอันดับท่ีสัมพันธ์กับมูลค่าท่ีแท้จริง  
(Allen, 2014)  คุณภาพเนื้อในแถบเอเชีย ประเทศเกาหลีมีการจัดแบ่ง 9 ระดับ ดังแสดงในภาพท่ี 2.7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         

 
การจ าแนกเกรดเนื้อตามแบบสากล เรียกว่า“ Beef Marble Score” หรือ BMS มี 13 เกรด โดยจัด

อันดับจาก 0 (ไม่มีหินอ่อน) ถึง 12 (หินอ่อนมาก) อย่างไรก็ตามระบบนี้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศต่างๆ 
Universal Beef Grading System แสดงดังภาพ 2.8  นอกจากไขมันแทรกลายหินอ่อนแล้วยังมีวิธีอื่นๆ ใน
การประเมินคุณภาพของกล้ามเนื้อ ความแน่นของกล้ามเนื้อ สี และพื้นผิว 

 

ก. การตัดแต่งช้ินเนื้อ 

ข. มาตรฐาน Beef marbling ของเกาหลี 

ภาพที่ 2.7 การตัดแต่งช้ินเนื้อและมาตรฐานช้ินเนื้อไขมันแทรก 
 ที่มา : Jo และคณะ (2012) 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123847317000945#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123847317000945#!
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ภาพที่ 2.8   Universal Beef Grading System  
ที่มา : www.yoursteakguide.com/grades-of-beef-marbling-explained/#disclaimer 
 

2.5.2 การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าเนื้อและผลติภัณฑ์เนื้อ 

           เนื้อโคถูกแปรรูปโดยวิธีการบ่ม การหมักเกลือ  การรมควัน การท าให้แห้ง หรือบรรจุกระป๋อง  
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปแบบสากลท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด ได้แก่ ไส้กรอก ฮอทดอก ซาลามี่  
แฮมเบคอนบ่ม  เนื้อวัวหมักเกลือและหมัก  เนื้อรมควัน  เนื้อแห้งเนื้อกระตุก และเนื้อกระป๋อง เนื้อแช่แข็งท่ี
ผ่านการหั่นหรือสไลด์เป็นช้ินบางๆ ไม่ถือว่าเป็นการแปรรูป  
            ผลการแปรรูปต่อคุณภาพเนื้อ 
                การเก็บรักษาแบบแช่แข็งเป็นวิธีการถนอมอาหารท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายส าหรับเนื้อสัตว์   โดย
ปกติอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีกจะท างานในอุณหภูมิท่ีต่ ากว่า −20 ° ซ  อย่างไรก็ตามการแช่แข็งอาจลด
คุณภาพของเนื้อสัตว์ท าให้ผู้บริโภคนิยมบริโภคเนื้อสัตว์ท่ีไม่แช่แข็ง การละลายท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อ
คุณภาพของเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสัมผัส รสชาติ และสี  การแช่เย็น (4 ° ซ) เป็นวิธีการละลายใช้มากท่ีสุด
วิธีการละลายเร็วหรือช้าซึ่งหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงทางประสาทสัมผัสท่ีไม่พึงปรารถนา  อุณหภูมิในการเก็บ
แช่แข็งหรือวิธีการละลายอาจท าให้เกิดผลึกน้ าแข็งมีผลต่อลักษณะทางเคมีกายภาพและทางประสาทสัมผัสของ
เนื้อสัตว์  Carolina และคณะ (2020) รายงานว่าอุณหภูมิในการเก็บรักษาและวิธีการละลายมีผลต่อคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสของสเต็ก strip loin เพียงเล็กน้อย  ผู้บริโภคสามารถใช้ตู้แช่แข็งในครัวเรือน (−10 ° ซ) 
และวิธีการละลายท่ีเร็วขึ้น (ไมโครเวฟหรืออุณหภูมิห้อง) ไม่กระทบต่อการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของสเต็กท่ี
แช่แข็งนานถึงหนึ่งเดือน  และสเต็กสดได้รับการยอมรับโดยรวมน้อยกว่าแบบแช่แข็ง 
 

2.6 ระบบการตลาดและการค้าโคเนื้อในประเทศไทย 

ระบบการฆ่าและการช าแหละโคพื้นเมืองและโคลูกผสมจะมีพ่อค้าเป็นผู้รับซื้อท่ีบ้านเกษตรกร และ
น าเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ เพื่อส่งให้พ่อค้ารับซื้อเพื่อการน าไปจ าหน่ายในตลาดต่อไป  Bunmee และคณะ (2018) โค
พื้นเมืองมีการน าไปช าแหละ ท่ีโรงฆ่าสัตว์ และจ าหน่ายในตลาดอ าเภอ ต าบล และชุมชน ซึ่งยังไม่มีการน าไป
จ าหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ต ห้างแมคโคร โลตัส เป็นต้น ดังแสดงในภาพท่ี 2.9 

http://www.yoursteakguide.com/grades-of-beef-marbling-explained/#disclaimer
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ภาพที่ 2.9 ระบบการตลาดและการค้าโคเนื้อของประเทศไทย 

                            ที่มา: Bunmee et.al. (2018) 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมย่อยของโครงการลักษณะส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อน าสู่ไปสู่การ
ปฏิบัติ  ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังในรูปแบบการจัดประชุม  การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การศึกษาดูงาน  การพัฒนาต่อยอดในพื้นท่ีจริงและการขับเคล่ือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับและน า
องค์ความรู้ไปต่อยอดในทางธุรกิจ   การด าเนินโครงการในรูปแบบของการวิจัยจึงมีการศึกษาในบางกรณีท่ีเป็น
ปัญหาหลักของวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคกลุ่มเป้าหมายได้แก่ การพัฒนาการใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นเป็นส่วนผสมในการ
ผลิตอาหาร TMR ซึ่งโดยรอบผลผลิตของการเล้ียงโคเนื้อจ าเป็นต้องใช้เวลานาน   การปรับปรุงพันธุ์ท่ีต้องใช้
เวลาเช่นกัน  การศึกษาคุณภาพซากโคจากการเล้ียงด้วยอาหาร TMR เปรียบเทียบกับการเล้ียงด้วยวิธีการ
แบบเดิมซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการศึกษาเรื่องอาหาร TMR   ดังนั้นรายละเอียดในการเก็บข้อมูลและ
รายงานข้อมูลจะแสดงอยู่ในวิธีการด าเนินการของแต่ละกิจกรรมย่อยของโครงการ   ส าหรับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีใช้ในการถ่ายทอดในครั้งนี้มีในส่วนต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท้ังกระบวนการเล้ียงโคเนื้อ ได้แก่ 
การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์และสืบพันธุ์ โดยวิธีการผสมเทียม รวมการใช้น้ าเช้ือคัดแยกเพศ
เพื่อก าหนดเพศ  การใช้อาหาร TMR  การใช้วิทยาศาสตร์การอาหารด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยการ  การใช้สารสนเทศในรูปแบบไลน์ และจัดท า website เป็นต้น  เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จาก 9 อ าเภอๆ ละ 1 กลุ่ม ดังนี้ 

  1. อ าเภอถ้ าพรรณรา : กลุ่มเกษตรกรบ้านหน้าเขาพัฒนาการเกษตร 
  2. อ าเภอทุ่งใหญ่   : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงโคเนื้อบ้านปลายคลอง 
  3. อ าเภอนาบอน : กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคเนื้อต าบลนาบอน 
  4. อ าเภอทุ่งสง : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงโคเนื้อและโคพื้นเมืองต าบลนาหลวงเสน 60 
  5. อ าเภอร่อนพิบูลย์ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต าบลควนพัง (การเล้ียงโคเนื้อ) 
  6. อ าเภอจุฬาภรณ์ : กลุ่มโคเนื้อบ้านไสวา 
  7. อ าเภอบางขัน : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงโคเนื้อบ้านล านาว 
  8. อ าเภอฉวาง : กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อลุ่มน้ าตาปี 
  9. อ าเภอเชียรใหญ่ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อโคขุนลุ่มน้ าปากพนัง 2562 
 

       รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงานจริงตามแผนงาน  
       3.1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงโคในพื้นที่เทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก  
             จ. นครศรีธรรมราช   

ขั้นตอนการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนครั้ง / 
ระยะเวลา (วัน) 

กิจกรรม 
         การประชุมภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงโคในพ้ืนที่เทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก 
จ.นครศรีธรรมราช  เพ่ือการวางแผนการจัดการการด าเนินการตามแผน 
ประกอบด้วย พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่ม  คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน 
พ้ืนที่ตะวันตกเทือกเขาหลวง (อ าเภอถ้ าพรรณรา ทุ่งใหญ่ นาบอน ทุ่งสง 
ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ บางขัน และฉวาง) และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (อ าเภอเชียรใหญ่) ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
สถานที่ : ที่ ต้ังกลุ่มเกษตรกร
หรือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
9 อ าเภอ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
รวม 6 วัน  

โดยควบรวมบาง
อ า เ ภ อ ที่ มี พ้ื น ที่
ใกล้ เคี ยงประชุ ม
พร้อมกัน 
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ขั้นตอนการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนครั้ง / 

ระยะเวลา (วัน) 
   
ขั้นเตรียมการ 
      1) จัดท าแผนงานการด าเนินการโครงการ เตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการ ก าหนดข้ันตอนการท างาน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ  
      2) วิเคราะห์บริบทกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      3) ก าหนดรายละเอียดรูปแบบ ลักษณะการด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- แกนน าเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการ  
- ปศุสัตว์อ าเภอทั้ง 9 อ าเภอ 
- คณะผู้วิจัย 
 

จัดแบ่งอ าเภอ
ออกเป็น 6 กลุ่ม 
กลุ่มละ 1 วัน 

ขั้นด าเนินการ 
      1) จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากภาคี กลุ่มเกษตรกร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือรวบรวม รับฟัง ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งความคาดหวังและต้องการ
ในประเด็นเก่ียวกับองค์ความรู้ที่จะด าเนินการถ่ายทอด 
      2) ปรับปรุง วิธีการ ข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ตามข้อเสนอจากการประชุมการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

 

3.2 กิจกรรมที่ 2 กระบวนการจัดหาและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตส าหรับการขุนโค  
                 1. การจัดเตรียมอาหารโคเนื้อ โคขุน (อาหารข้นและอาหารหยาบ) 
            2. การจัดเตรียมพันธุ์โคขุน โคสาวทดแทน และการจัดการระบบสืบพันธุ์ 
            3. การบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

 

ขั้นตอนการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนคร้ัง/
ระยะเวลา (วัน) 

กิจกรรม 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารโคเน้ือ โคขุน

ให้กับเกษตรกร เน้นการปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นการจัดการอาหาร
หยาบ )ที่มีในท้องถ่ิน  (การท าเสบียงอาหารสัตว์ การสร้างแปลง
พืชอาหารสัตว์ และวัตถุดิบอาหารข้นเพ่ือส าหรับท าอาหาร TMR  

2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการวางแผนโครงการผลิตโคเน้ือ-
โคขุนคุณภาพสูง การจัดเตรียมพันธ์ุโคขุนและโคสาวทดแทน การ
จัดการผสมพันธ์ุ โดยเน้นการผสมเทียม การบันทึกบัญชีและการ
วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน ให้กับเกษตรกร 

ขั้นเตรียมการ 
       1) จัดท าแผนงาน ก าหนดข้ันตอน เตรียมความพร้อม ก าหนด
ระยะเวลา 
   และผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ  
       2) คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรแกนน า จ านวน 96 คนตลอด
กิจกรรม 
       3) ก าหนดรายละเอียดรูปแบบ ลักษณะการด าเนินการฝึกอบรม 
ขั้นด าเนินการ 

     1) เป็นการจัดกิจกรรมโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐาน

 
คณะเกษตรศาสตร์  
มทร. ศรีวิชัย/ ฟาร์มเกษตรกร 
กลุ่มเป้าหมาย  คือ เกษตรกร
ผู้ เลี้ ยงโคขุนพ้ืนที่ เทือกเขา
หลวงฝั่ ง ตะ วันตก (อ า เภอ     
ถ้ าพรรณรา ทุ่งใหญ่ นาบอน 
ทุ่งสง ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ 
บางขัน และฉวาง) และพ้ืนที่
ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล ต ะ วั น อ อ ก 
(อ าเภอเชียรใหญ่) 

 
3 ครั้ง/5วัน 
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ทางด้านการจัดการฟาร์มโคเน้ือ พ้ืนฐานเก่ียวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
อาหารสัตว์ (อาหารข้นและอาหารหยาบ) โดยการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ Reskill & Up skill การเลี้ยงโคเน้ือ-โคขุนยุคใหม่: การ
จัดการอาหารโคเน้ือและการปรับปรุงพันธ์ุ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2563  ห้องประชุม  AB   306  ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 )ทุ่งใหญ่  ( และแผนกโคเน้ือ คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัย
เทค โน โ ล ยี ร าช มง คล ศ รี วิ ชั ย    อ า เภ อทุ่ ง ใ ห ญ่    จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช  
     2) การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การผสมเทียมและการ
จัดการการสืบพันธ์ุโค-กระบือ ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพ้ืนที่
เทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 
26-28 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม AB 201 ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) และฟาร์มแผนกโคเน้ือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      3) ให้บริการผสมเทียมและน้ าเชื้อแช่แข็งจากพ่อโคที่มี
พันธุกรรมดีเด่นน าเข้ามาจากต่างประเทศ  เกษตรกรสามารถโทร
เรียกเจ้าหน้าท่ีไปผสมเทียมเม่ือวัวเป็นสัด 

        4) อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและการวิเคราะห์ต้นทุน
ผลตอบแทน ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเน้ือโคขุนลุ่ม
น้ าปากพนัง 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ต าบลการะเกด 
อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      5) ประเมินผลการด าเนินงาน 

 

           3.3 กิจกรรมที่ 3    การยกระดับมาตรฐานโคขุนและพัฒนาฟาร์มต้นแบบ 
1. การจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ โคขุน การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและ 
   การให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล และส่ิงแวดล้อม 
2. การจัดการผลลพลอยได้จากการเล้ียงโคขุน 
3. การพัฒนาฟาร์มต้นแบบ/smart farmer 

 

ขั้นตอนการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนคร้ัง/
ระยะเวลา (วัน) 

กิจกรรม  3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงโค: การจัดการฟาร์มตาม
มาตรฐานฟาร์มโคเน้ือ โคขุน การเตรียมโรงเรือน อุปกรณ์ การจัดการโค
ก่อนขุน อาหารและการให้อาหาร การผลิตอาหาร TMR และการจัดการผล
พลอยได้จากกระบวนการเลี้ยงโคเน้ือ โคขุน 
ขั้นเตรียมการ 
      1) จัดท าแผนงาน ก าหนดข้ันตอน เตรียมความพร้อม ก าหนด
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ  
      2) คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรแกนน าเพ่ือต่อยอดการด าเนินงานสู่
การพัฒนาฟาร์มต้นแบบ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 126 คน 
      3) ก าหนดรายละเอียดรูปแบบ ลักษณะการด าเนินการฝึกอบรม 
ขั้นด าเนินการ 

    1) การประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “การจัดการโคเน้ือคุณภาพ     

คณะเกษตรศาสตร์ /  
ฟาร์มโคเน้ือ มทร. ศรี วิชัย/ 
ฟาร์มต้นแบบ/ฟาร์มเกษตรกร 
 
กลุ่มเป้าหมาย  คือ เกษตรกร
ผู้ เลี้ยง โค ขุนพ้ืนที่ เทือกเขา
หลวงฝั่งตะวันตก (อ าเภอถ้ า
พรรณรา ทุ่งใหญ่ นาบอน ทุ่ง
สง ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ บาง
ขัน  และฉวา ง )  และ พ้ืนที่
ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล ต ะ วั น อ อ ก 
(อ าเภอเชียรใหญ่) 

12 ครั้ง / 
13 วัน 
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พรีเมียมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม 
Thai Dairy 2020”  ในระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ณ ห้อง
ประชุม AB306 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช    )ทุ่งใหญ่ (
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. ทุ่งใหญ่  
จ. นครศรีธรรมราช 
      2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การใช้ Application ในการ
บริหารจัดการฟาร์มโคเน้ือ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญ ่และผ่านระบบ ZOOM 
      3)  ประเมินผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม 3.2 การพัฒนาฟาร์มต้นแบบ เพ่ือเป็นฟาร์มตัวอย่าง/
Smart Farm ส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการโคเน้ือ-โคขุนคุณภาพสูง 

        การพัฒนาฟาร์มต้นแบบ เพ่ือเป็นฟาร์มตัวอย่าง/Smart Farm 
ส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการโค
เน้ือ-โคขุนคุณภาพสูง   โดยการพัฒนาฟาร์มต้นแบบ มีฟาร์มเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเน้ือโคขุนลุ่มน้ าปากพนังที่สามารถเป็นต้นแบบ
การเลี้ยงโคเน้ือแบบครบวงจร มีการใช้นวัตกรรมอาหาร TMR มีการ
เพ่ิมมูลค่ามูลโคโดยการท าปุ๋ยหมัก มีแนวคิดจะฆ่า ตัดแต่ง และแปรรูป
เน้ือโคขุน และมีจุดกระจายสินค้าเน้ือโคขุนให้กับสมาชิกและบุคนทั่วไป 
ขั้นเตรียมการ 
      1) จัดท าแผนงาน ก าหนดข้ันตอน เตรียมความพร้อม ก าหนด
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 
      2) คัดเลือกฟาร์มต้นแบบ อย่างน้อยจ านวน 1 ฟาร์ม 
      3) ก าหนดรายละเอียดรูปแบบ ลักษณะการด าเนินการคัดเลือก 
ขั้นด าเนินการ       
      - ประเมินคัดเลือกฟาร์มต้นแบบ 
      - สนับสนุนและส่งเสริม ยกระดับฟาร์มให้ได้มาตรฐาน 
      - ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการโค
เน้ือ-โคขุนคุณภาพสูง 

 
ฟาร์มและเกษตรกรตัวอย่าง 
 
 

 
10 ครั้ง/ 
10 วัน 
3 ฟาร์ม
ต้นแบบ 

 

 3.4 กิจกรรมที่ 4  การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การจัดการซากและการเพิ่มมูลค่าโคขุน  
            1.  การจัดการคุณภาพซากและมาตรฐาน  
            2.  การตัดแต่งและการจัดการซาก    
            3.  การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ และการจัดการมาตรฐานการผลิต   
            4.  บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และการจัดการตลาดโคขุน 

ขั้นตอนการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนคร้ัง/
ระยะเวลา (วัน) 

     การจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดในเชิงปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง
โดยการน าตัวอย่างโคขุนจากการเลี้ยงของเกษตรคือครั้งที่ 1 ใช้ตัวอย่าง
โคขุนที่มีการเลี้ยงแบบด้ังเดิม ครั้งที่ 2 ใช้ตัวอย่างโคขุนที่มีการเลี้ยง
แบบใหม่จากการถ่ายทอดและปฏิบัติจริงจากฟาร์มต้นแบบ โดยการขุน
โคเป็นเวลา 6 เดือนก่อนน ามาให้เกษตรกรทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ
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คุณภาพซากจากการเลี้ยงทั้ง 2 แบบรายละเอียดของการด าเนินงานทั้ง
สองครั้งท าเช่นเดียวกันดังน้ี  
  
กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดการคุณภาพซากและมาตรฐาน  
        ในการพัฒนาความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเก่ียวกับการตัดแต่งเน้ือ  
โดยน าโคมีชีวิตเข้าช าแหละที่โรงฆ่ามาตรฐานฮาลาลของเทศบาลชะรัต 
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  แล้วน าซากเข้าสู่กระบวนการตัดแต่งให้ได้
ชิ้นส่วนตามมาตรฐานสากล    

 
 
 
โ ร ง ฆ่ า ม า ต ร ฐ า นฮ า ล า ล 
(halal) ของเทศบาลชะรัต 
อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง/
ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน 
 

 
 
 

1 ครั้ง/ 2 วัน 
 

กิจกรรมย่อยที่ 2 การตัดแต่งและการจัดการซาก  
        บริหารจัดการซากที่  ณ อาคารแปรรูปคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ตามข้ันตอนมาตรฐานการจัดการซาก  ก่อนจัดเก็บซากในสภาวะที่
เหมาะสมส าหรับการน าไปแปรรูป 
 

 
ห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มทร. ศรีวิชัย/  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน 

 
1 ครั้ง/ 1 วัน 

 

กิจกรรมย่อยที่ 3 การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ และการ
จัดการมาตรฐานการผลิต   
3.1 การจัดท าสูตรมาตรฐานและพัฒนาสูตรใหม่รสชาติพ้ืนบ้านภาคใต้
ให้ได้ผลิตภัณฑ์เน้ือเพ่ือการจ าหน่าย 11 ผลิตภัณฑ์  สร้างการเรียนรู้ให้
นักศึ กษามี ส่ วนร่ วม ในการ จั ดท าสู ตรมาตร ฐานเ พ่ือการ เป็ น
ผู้ประกอบการในอนาคตและได้สูตรมาตรฐานในการส่งมอบให้กลุ่มผู้
เลี้ยงโคเน้ือที่ต้องการยกระดับข้ึนเป็นผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
จ าหน่ายในทางการค้า โดยใช้กระบวนการแปรรูปช่วยลดระยะเวลาใน
การแปรรูปรูปคั่วกลิ้งเน้ือ   ส่วนการผลิตสื่อคลิปวีดีโอวิธีการปรุง 5 
คลิป และ E-book 1 ชิ้นงาน 

 
 
ห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มทร. ศรีวิชัย/  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน 
 
 

 
 

1 ครั้ง  /30 
วัน 
 

3.2 สาธิตการปรุงเมนูจากผลิตภัณฑ์เน้ือโคจากเศษเน้ือตัดแต่ง  ให้แก
กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเน้ือควนพัง ณ ประคองฟาร์ม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช จ านวนผู้เข้าอบรม 25 คน  กลุ่มได้วิธีการท าเมนูต่างๆ  
แนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องกลิ่นรสของ
ผลิตภัณฑ์เน้ือเสียบไม้บรรจุถุงสุญญากาศและแนวทางการตลาดร่วมกับ
ภาคีจังหวัด 

 1 ครั้ง/1 วัน 

3.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1* หัวข้อการแปรรูปและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เ น้ือ  ระห ว่า ง วันที่  6 -7  มีน าคม  2564 ณ 
ห้องปฏิบัติการสาธิตอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จ านวนผู้เข้าอบรม 20 คน  ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ความรู้และทักษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เน้ือจากเน้ือแดง
เศษเหลือจากการตัดแต่งเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  โดยใช้เทคโนโลยีที่ใช้  การ
บรรจุผลิตภัณฑ์แบบสุญญากาศ 

 1 ครั้ง/2 วัน 

3.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 หัวข้อการแปรรูปและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เน้ือ  ณ อาคารประชุมสมาชิกผู้เลี้ยงโคเน้ือนาหลวงเสน ต.
นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   จ านวนผู้เข้าอบรม 15 คน 
(ด้วยการจ ากัดผู้เข้าร่วมในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19) 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมจากการอบรมครั้งที่ 1 เพ่ือการ

 1 ครั้ง/1 วัน 



29 

 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)                                     
วางแผนการยกระดับเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โคเน้ือนาหลวงเสน 
3.5 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เน้ือโคขุน วันที่       
ณ งานเลี้ยงประชุมศิษย์เก่าไสใหญ่ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
จ านวนผู้เข้าอบรม 40 คน  ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงความต้องการของตลาดผู้บริโภคเน้ือ  

 1 ครั้ง/1 วัน 

3.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการครัง้ที่ 3 หัวข้อการแปรรูปและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เน้ือเพ่ือการค้า  วันที่ 28 สิงหาคม 2564 จ านวนผู้เข้า
อบรม 15 คน  ได้พัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่และรายเก่าเพ่ือ
ยกระดับในทางการค้า    เทคโนโลยีที่ใช้เป็นประยุกต์วิธีการใหม่ใน
การท าให้เน้ือนุ่มด้วยซูวีร่วมกับอัลตร้าโซนิก ให้คุณภาพเน้ือที่นุ่มและ
มีความชุ่มฉ่ าน้ า 

 1 ครั้ง/1 วัน 

3.7 คัดเลือกผู้ประกอบการ 8 รายและลงพ้ืนที่ปฏิบัติการจริง 5 พ้ืนที่ 
   3.7.1 เพ่ือยกระดับและสร้างผู้ประกอบการ 

 - ยกระดับผู้ประกอบการรายเก่า 2 ราย ได้แก่ ร้านโกเขียว และ
ร้านปาร์คในโยง 

 - สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 5 ราย จ าแนกเป็นกลุ่มย่อยได้ 5 
กลุ่มย่อยตามศักยภาพในการขับเคลื่อน ได้แก่ 4 ระดับ คือ กลุ่มแรกมี
ความพร้อมสูงคือวิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ าปากพนัง (อ าเภอเชียรใหญ่)  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคศาลาตะเคียน (อ าเภอเชียรใหญ่) กลุ่มที่
สองมีความพร้อมระดับปานกลางคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเน้ือนา
หลวงเสน (อ าเภอทุ่งสง)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเน้ือควนพัง (อ าเภอ
ร่อนพิบูลย์)  กลุ่มที่สีมีความสนใจแต่ยังไม่พร้อมด าเนินการ 1 กลุ่มคือ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเน้ือบ้านล านาว (อ าเภอบางขัน) กลุ่มที่
ห้ามีความสนใจและเข้าร่วมสังเกตการณ์ 1 กลุ่มจากภายนอกพ้ืนที่
การด าเนินงานวิจัยคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเน้ือนาหมื่นศรี 
(อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง) 

เทคโนโลยีที่ใช้  กระบวนการแปรรูปและเทคโนโลยีการแช่เยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ 

3.7.2 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 4 ชิ้นงานส าหรับ ร้านโกเขียว 
ปาร์คในโยง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคลุ่มน้ าปากพนัง และวิสาหกิจชุมผู้
เลี้ยงโคนาหลวงเสน  เทคโนโลยีที่ใช้  การบรรจุแบบสุญญากาศเพ่ือ
คงคุณภาพ  
   3.7.3 แผนการสร้างเครือข่ายทางการตลาด เพ่ือเป็นจุดจ าหน่าย
ผลผลิตเน้ือโคและผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 จุด 

 10 ครั้ง/10 
วัน 
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        3.5 กิจกรรมที่ 5 การสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน     

 
ขั้นตอนการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย 

สถานที่ด าเนินการ/
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนคร้ัง/
ระยะเวลา (วัน) 

          กิจกรรมที่ต้องด าเนินการในการสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานการ
เลี้ยงโคเน้ือ-โคขุน ได้แก ่
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 กิจกรรมการจัดการฐานข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

5.1.1 รวมรวมและจัดท าฐานข้อมูลโคขุนเมืองนคร จังหวัด
นครศรีธรรมราช (เริ่มโครงการ) 

- แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์   
- จ านวนโคขุน และระยะเวลาการขุน 
- ต้นทุนการขุนโค (ต้นทุนการผลิต) 
- ผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานโคขุนทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ช่องทางการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตโคขุน 

5.1.2 รวมรวมและจัดท าฐานข้อมูลเน้ือโคขุนเมืองนคร จังหวัด 
        นครศรีธรรมราช (หลังสิ้นสุดโครงการ) 

     - ช่องทางและวิธีการเคลื่อนย้ายชนิดและประเภทของ 
       ชิ้นส่วนโคขุน 
     - ต้นทุนการตลาดชิ้นส่วนโคขุน 
     - ผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานการตลาดโคขุน ทั้งภาครัฐและ 

                เอกชน 
      5.1.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในโซ่อุปทานโค 
              ขุนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สถานที่ด าเนินการ:  
มทร. ศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
กลุ่มเป้าหมาย:   
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนพ้ืนที่
เทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก  
(อ. ถ้ าพรรณรา ทุ่งใหญ่ นา
บอน ทุ่งสง ร่อนพิบูลย์ จุฬา
ภรณ์ บางขัน และฉวาง) และ
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(อ าเภอเชียรใหญ่) 
 - ผู้ที่ เกี่ ยวข้องในช่องทาง
การตลาดโคเน้ือที่เข้ามารับซื้อ
โ ค เ น้ื อ จ า ก เ ก ษ ต ร ก ร
กลุ่มเป้าหมาย เช่นพ่อค้าคน
กลาง  โรงฆ่าสัตว์ พ่อค้าส่ง 
พ่อค้าปลีก ที่เกี่ยวข้องในโซ่
อุปทานโคเน้ือ 

2 ครั้ง/ 2 วัน 
 

กิจกรรมย่อยที่ 5.2 กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายในห่วงโซ่ 
                        อุปทาน 
      5.2.1 การจัดประชุมครั้งที่ 1 เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
              ร่วมกันในโซ่อุปทานโคขุนเมืองนคร จ. นครศรีธรรมราช  
              (เริ่มโครงการ) 

      - ก าหนดวันประชุม  
      - ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      - ติดต่อประสานงานจัดเตรียมสถานที่จัดประชุม 
      - จัดท าวาระการประชุม 
      - ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
      - สรุปผลการประชุม 

5.2.2 การจัดประชุมครั้งที่ 2 เพ่ือปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน 
        โซ่อุปทานโคขุนเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช (หลังสิ้นสุด 
        โครงการ) 

     - ก าหนดวันประชุม และติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     - ติดต่อประสานงานจัดเตรียมสถานที่จัดประชุม 
     - จัดท าวาระการประชุม ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม  
       และ สรุปผลการประชุม 
 

 
สถานที่ด าเนินการ:  
มทร. ศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
กลุ่มเป้าหมาย:   
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนพ้ืนที่
เทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก
(อ าเภอถ้ าพรรณรา ทุ่งใหญ่ 
นาบอน ทุ่งสง  ร่อนพิบูลย์ 
จุฬาภรณ์ บางขัน และฉวาง) 
และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (อ าเภอเชียรใหญ่) 
- ผู้ ที่ เ กี่ ยว ข้อง ในช่องทา ง
ก า ร ต ล า ด โ ค เ น้ื อ แ ล ะ 
ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร ที่ ที่
เก่ียวข้องในโซ่อุปทานโคเน้ือ 

 
1 ครั้ง/ 1 วัน 
และลงพ้ืนที่

กลุ่ม 
45 ครั้ง/ 45 

วัน 
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กิจกรรมย่อยที่ 5.3 การจัดท าสื่อและคู่มือการจัดการโคขุนตลอดทั้ง
ห่วงโซ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

- การจัดการฟาร์มโคเน้ือ-โคขุน 
- การผลิตอาหาร TMR ส าหรับโคขุน 
- การตัดแต่งซากโคขุน 
- กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เน้ือโคขุน 

สถานที่ด าเนินการ:  
มทร.ศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
กลุ่มเป้าหมาย:   

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนพ้ืนที่
เทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก 
 จ. นครศรีธรรมราช 

ทุกครั้งที่จัด
กิจกรรม 

     
        3.6 การประชุมสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับภาคี  จัดแสดงผลงานและส่งมอบผลงาน 

การประชุมสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับภาคี  จัดแสดงผลงานและส่ง
มอบผลงาน 
หมายเหตุ ปรับแผนเป็นกิจกรรมแทรกในกิจกรรมที่  2 -4 ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

สถานที่ด าเนินการ:  
มทร.ศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
กลุ่มเป้าหมาย:   
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนพ้ืนที่
เทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก  
จ. นครศรีธรรมราช 

10 ครั้ง/10 วัน 
 
 

การติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ วันที่ 13 
ตุลาคม 2564 

สถานที่ด าเนินการ 
กลุ่มผู้ เลี้ยงโคเน้ือลุ่มน้ าปาก
พนัง 

1 ครั้ง/1 วัน 

การประชุมจัดต้ังเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเน้ือจังหวัดนครศรีธรรมราช  วันที่ 
30 ตุลาคม 2564   

สถานที่ด าเนินการ:  
มทร.ศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
กลุ่มเป้าหมาย:   
- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนพ้ืนที่
เทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก 
จ. นครศรีธรรมราช ตัวแทน
จาก 13 กลุ่ม 

1 ครั้ง/1 วัน 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

 

4.1 ผลการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 1 การประชุมภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงโคในพ้ืนท่ีเทือกเขาหลวงฝั่ง
ตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช     

 การประเมิลผลจากการกิจกรรม จากการจัดประชุมเครือข่ายผู้เล้ียงโคเนื้อ โดยเชิญตัวแทนจากหลาย
ภาคส่วนท้ังปศุสัตว์จังหวัด  เกษตรจักหวัด  หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด  SME ปศุสัตว์อ าเภอ (9 
อ าเภอ) และเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ (9 อ าเภอ จ านวน 110 คน) เพื่อช่วยสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขและ
พัฒนาโคเนื้อ โดยภาพรวมประเด็นปัญหาของเกษตรกรท่ีควรได้รับการแก้ไขมีความแตกต่างกันบางประเด็น
เนื่องจากความแตกต่างของจ านวนสมาชิก จ านวนโคท่ีเล้ียงและต้นทุนในการจัดการท้ังระบบ ส าหรับประเด็น
ปัญหาหลักท่ีมีเหมือนกันท่ีสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมพร้อมกันได้ในประเด็น การขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับการจัดการพันธุ์ การพัฒนาสูตรอาหารท่ีช่วยลดต้นทุน การจัดการโรคระบาด การจัดการฟาร์มและ
ระบบมาตรฐานฟาร์ม การจัดการซากและคุณภาพ และ การเพิ่มมูลค่าและการตลาด เป็นต้น 

 
 

  
ภาพที่ 4.1  กิจกรรมการประชุมร่วมกันของภาคีท่ีร่วมมือการด าเนินกิจกรรมท้ังส่วนปศุสัตว์จังหวัด   

              เกษตรจังหวัด  หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด  SME ปศุสัตว์อ าเภอ และเกษตรกรผู้  

              เล้ียงโคเนื้อ โคขุน 
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                 ส าหรับผลจากการประชุมเครือข่ายผู้เล้ียง
โคเนื้อและการลงพื้นท่ีเยี่ยมกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อและโคขุน
ท้ัง 9 อ าเภอ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ อ าเภอฉวาง – 
อ าเภอถ้ าพรรณรา,  อ าเภอร่อนพิบูลย์ – อ าเภอจุฬา
ภรณ์ – อ าเภอเชียรใหญ่ – อ าเภอปากพนัง, อ าเภอทุ่ง
สง – อ าเภอบางขัน และอ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอนาบอน 
ส่วนใหญ่มีสภาพการเล้ียง สภาพปัญหา และความ
ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือไม่แตกต่างกันพอสรุป ดังนี้ 
 
                1. สภาพการเล้ียงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย เป็นการเล้ียงหลังบ้าน หรือข้างบ้านพัก
อาศัย ใช้หญ้าและอาหารหยาบธรรมชาติท่ีมีในท้องถิ่น ยังมีส่วนน้อยท่ีมีการปลูกหญ้าเอง แต่เมื่อมีการปรับปรุง
สายพันธ์โค ท าให้ต้องใช้หญ้าคุณภาพดีเป็นอาหารมากขึ้น เพราะโคมีขนาดใหญ่ขึ้นและกินจุ จึงเริ่มมีการปลูก
หญ้าในพื้นท่ีว่างมากขึ้น เป็นการปลูกเพื่อใช้เสริมหญ้าท่ีได้จากธรรมชาติ (ทุ่งหญ้าสาธารณะ แปลงยางพารา 
ปาล์ม ไม้ผล ไหล่ทางและเกาะกลางถนนทางหลวง/รางรถไฟ) 
        เกษตรกรยังขาดความพร้อมทางด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเล้ียงโคเนื้อ ท่ีผ่านเป็น
การเล้ียงแบบเลียนแบบปฏิบัติตามๆกันมา จึงไม่เป็นไปตามหลักวิชาการและกระทบต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโต หลังจากท่ีผู้น ากลุ่มหรือเกษตรกรได้ผ่านการถ่ายทอดและมีความรู้จากแหล่ง ต่างๆ ช่วยให้เขา
พัฒนาการเล้ียงของตนเอง เนื่องจากเกษตรหลายคนเล้ียงโคเนื้อด้วยความชอบ ต้องการรายได้เสริมจากอาชีพ
รับจ้าง หรือการท าสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้
ผลต่างๆ เป็นการเล้ียงผสมผสานกับการปลูกพืช มีความ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และท่ีส าคัญเกษตรกรขาดเงินทุน
ส าหรับการเล้ียงโคพันธุ์ดีท้ังในด้านการให้อาหาร การ
จัดหาโคเนื้อพันธุ์ดี (ราคาแพงมาก) และการปรับปรุง
พันธุ์โคท่ีมีอยู่ ดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส าคัญท่ีรีบเข้า
ไปช่วยเหลืออย่างจริงจังโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบ
แฝง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดหาพันธุ์โดยการสนับสนุน

แหล่งทุนในรูปแบบต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล ต้องเอา
ส่ิงดีๆมาหยิบย่ืนให้กับเกษตรกร ไม่เช่นนั้นจะเป็นภาระ
ในระยะยาวให้กับเกษตรกร การเล้ียงโคเนื้อก็พัฒนาไป
ได้ช้ามาก ปัจจุบันเกษตรกรไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือใคร
ได้ง่ายๆเหมือนแต่ก่อน เพราะอิทธิพลของกลุ่ม การคิด
วิเคราะห์ร่วมกันและตัดสินใจ การให้ประสบการณ์กัน
ระหว่างกลุ่มท่ีเป็นเครือข่ายช่วยท าให้พวกเขาไม่ถูก
หลอกจากคนท่ีหาผลประโยชน์ เกษตรกรจึงเลือกวิธี
พึ่งพาตนเองมากขึ้น และถึงเวลาแล้วท่ีส่วนราชการ

 ภาพที่ 4.2  การเล้ียงแบบปล่อยแทะเล็มหญ้าริม
ทาง 

 ภาพที่ 4.4  การฝึกทักษะการผสมเทียมให้กับเกษตรกร  

 ภาพที่ 4.3  แปลงหญ้าเนเปียร์เป็นเสบียงเล้ียงโคเนื้อ  



34 

  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)                                     

 
 

จะต้องน างบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้ถึงมือเกษตรกร จากการลงพื้นท่ีเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาเหล่านี้ให้เห็น
อย่างมากซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดความเจ็บปวดจากการกระท าของคนบางคนได้ท้ังหมด คงต้องเป็นบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องออกบริการวิชาการให้กับเกษตรกรมากขึ้นและท่ัวถึง   
       2. ปัญหาส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อประสบในปัจจุบัน คือ ไม่มีพ่อแม่พันธุ์เนื้อท่ีดีเพียงพอกับ
ความต้องการ จัดหาซื้อไม่ได้ในพื้นท่ี ต้องหาซื้อจากท่ีอื่นจะมีราคาแพงต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและมีค่าขนส่ง
เพิ่มข้ึน  โคท่ีเล้ียงจึงเป็นโคพื้นเมืองส่วนใหญ่  แต่เริ่มมีการเล้ียงแม่พันธุ์ท่ีเป็นลูกผสมหลากหลายสายพันธุ์ตาม
ความชอบ มีท้ังลูกผสมบราห์มัน/บีฟมาสเตอร์/ชาร์โรเล่ห์ และโคพันธุ์ก าแพงแสน แต่ส่วนใหญ่เป็นลูกผสม
พื้นเมืองบราห์มัน และพื้นเมืองชาร์โรเล่ห์ โดยการผสมพันธุ์แบบยกระดับสายเลือดโดยการผสมเทียม ด้วยโค
เนื้อเป็นสัตว์ใหญ่วงรอบชีวิตจะยาว ระยะเวลาต้ังแต่แรกคลอดถึงการให้ลูกตัวแรกใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี และ
ระยะห่างของการให้ลูกก็มากกว่า 1 ปี จึงเป็นปัญหาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และการพัฒนาสายพันธุ์ 
นอกจากนั้นปัญหาท่ีส าคัญของการเล้ียงโคเนื้อคือการให้บริการ ผสมเทียมย  ังไม่ท่ัวถึงและทันเวลา อัตราการ
ผสมติดต่ า น้ าเช้ือพันธุ์ดีต้องซื้อและราคาแพง  เป็นเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์ รวมถึงการเสียโอกาส
เพราะจะยืดเวลาในการได้ลูกออกไป เป็นการเพิ่มช่วงเวลาการกินอาหารฟรีโดยไม่ให้ผลผลิต เพิ่มต้นทุนในการ
ผลิตโคพันธุ์หรือโคทดแทน เกษตรกรจึงได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มอาสาสมัครผสมเทียม และต้องการจะมีทักษะ
ในการผสมเทียม  สามารถผสมเทียมได้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายและผสมได้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเป็นการแก้ปัญหา
เรื้อรังนี้ด้วยตัวเอง  
  นอ ก จ าก นั้ น ยั ง ป ร ะ สบ ปั ญ ห า
เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารข้นมีราคาแพง 
เนื่องจากภาคใต้ไม่มีแหล่งวัตถุดิบท่ีส าคัญ เกษตรกร
ต้องใช้อาหารส าเร็จรูปท่ีมีราคาแพงเนื่องจากขนส่งมา
ไกล การผสมอาหารใช้เองยังท าไม่ได้เพราะไม่มีความรู้
ในการท าสูตรอาหาร ไม่มีแหล่งวัตถุดิบในพื้นท่ีและมี
ราคาสูง  จึง ไม่ คุ้ม ค่าการการผสมอาหารใช้ เอง 
ประกอบกับกับเกษตรกรแต่ละรายมีโคมีจ านวนน้อย
จึงไม่แตกต่างกับการซื้ออาหารส าเร็จรูป  จึงเลือกซื้อ
อาหารส าเร็จรูปมาใช้ และถ้าราคาแพงมากก็ไม่มีการเสริมอาหารข้น แต่อาจจะเสริมด้วยเศษเหลือจากโรงงาน
ปาล์มน้ ามัน ได้แก่ ขี้เค้ก ซึ่งเป็นตะกอนจากกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์ม มีราคาถูกมากคือตันละ 700-900 
บาท จึงเป็นการให้กินท่ีไม่ถูกวิธีและมีผลกระทบต่อตัวโค โตดีแต่คุณภาพซากต่ า แต่อาจกระทบน้อยเนื่องจาก
โคได้รับอาหารหยาบคุณภาพดีมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะการตัดหญ้าสดมาให้กิน ดังภาพท่ี 4.5  จึงต้อง
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของอาหารที่ต่อคุณภาพซากหรือเนื้อโคขุน 
      3. เกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซ้ าซากทุกปี จังหวัดนครศรีธรรมราชมี
ปัญหาพายุมรสุมเป็นประจ า ฝนตกมากจนน้ าท่วมท าให้คอกและแปลงหญ้าธรรมชาติเสียหาย โคไม่มีท่ีพักต้อง
มายืนบนถนนท่ีน้ าท่วมไม่ถึง โดยเฉพาะในพื้นท่ีติดลุ่มน้ าปากพนัง แถบอ าเภอร่อนพิบูลย์ และเชียรใหญ่ ท าให้
ขาดแคลนอาหารหยาบ ต้องซื้อฟางมาให้โคกินแทนหญ้า หรือหมักหญ้าไว้เป็นเสบียงยามขาดแคลน ใน
ขณะเดียวกันมักมีปัญหาโรคระบาดตามมาด้วยโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเป่ือยก็มีประจ าทุกปี  ท าให้เกิดความ
เสียหายเป็นเหตุให้โคล้มปุวยรุนแรงถึงตาย ต้นทุนการเล้ียงโคเพิ่มขึ้น จึงต้องให้ความช่วยเหลือด้วยการท า
วัคซีน ถ้าไม่มีการท าวัคซีนหรือไม่ทันจะรุนแรงมาก  
 

 ภาพที่ 4.5 การเล้ียงโคเนื้อแบบยืนโรงและให้หญ้าสด  
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ภาพที่ 4.6 ความเสียหายของโรงเรือนจากน้ าท่วมเดือนธันวาคม 2563 
  

               4. มีปัญหาด้านการตลาดในการเกษตรกร ถูกกดราคาในการรับซื้อโคขุน ราคาท่ีได้ไม่เป็นธรรม
และมีความผันผวนผันผวนมากจนเกินไป ราคาผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดเนื่องจากเกษตรกรไม่มีทางเลือกในการ
จ าหน่าย มีพ่อค้ามาซื้อน้อยราย และท่ีส าคัญท่ีผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อท าให้ขายไม่ออกเพราะจีนไม่ให้น าเข้า จึงเดือดร้อนกันมาก 
ประกอบกับภายในประเทศประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทุกคนไม่มีก าลังซื้อ ดังนั้นท้ังในและต่างประเทศ
เจอวิกฤตเหมือนกัน สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จ ากัด ยังประสบปัญหาขาดทุนต้องซื้อเช้าโรงเชือดในราคาท่ีต่ ากว่า
ท่ีตกลงกันไว้ประมาณ 10 บาท อยู่ในภาวะท่ีประคับประคองซึ่งกันและกัน นับว่าเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้การ
เล้ียงโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราชซบเซาไป หลังสถานการณ์การระบาดของโรคคล่ีคลายบรรยากาศน่าจะ
กลับมาคึกคักเหมือนเดิม เพราะกลุ่มผู้เล้ียงยังไม่ได้สลายตัว เพียงแต่ไม่มีการเพิ่ มจ านวนโคเข้าเล้ียงตามแผน 
ส าหรับเกษตรกรท่ีไม่ได้ผลทางเศรษฐกิจก็ยังเดินหน้าพัฒนาการเล้ียงต่อไป แต่อาจจะมีโคเข้าขุนน้อยลง หรือ
ชะลอการขุน เช่น กลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อลุ่มน้ าปากพนัง 2562 เป็นกลุ่มท่ีมีความมุ่งมั่นสูงมาก มีการศึกษาดูงาน
เรียนรู้จากประสบการณ์ฟาร์มอื่น มีการส่งเสริมเกษตรกรหน้าใหม่ มีการวางแผนเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ และ
มีการผลิตอาหาร TMR จ าหน่ายให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปได้น าไปใช้ ท าให้การเล้ียงโคเนื้อง่ายขึ้น ดังนั้นถ้า
ตลาดพร้อมพวกเขาสามารถเพิ่มจ านวนโคได้ตามต้องการ  นอกจากนั้นท่ีประชุมเครือข่ายได้น าเสนอทางออก
ของราคาท่ีไม่เป็นธรรมและผันผวน จังหวัดนครศรีธรรมราชควรจะมีโรงฆ่ามาตรฐาน GMP รองรับการเชือดโค 
บ่มและตัดแต่งซาก และกระจายสู่ผู้บริโภค  การมีโรงเชือดเกษตรกรจะมีเงินเพิ่มเพราะไม่ถูกกดราคา และลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง นอกจากนั้นเกษตรกรอยากจะแปรรูปผลผลิตของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโคเนื้อ 
    จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นเกษตรกรต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนหรือช่วยเหลือเรื่องในเรื่องต่างๆ 
เพื่อให้การพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อไปได้เร็ว  ดังนั้นภาครัฐควรเร่งเข้ามาช่วยเหลือในส่ิงต่างๆ ดังนี้ 

1. สนับสนุนแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรมและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
2. สร้างกลไกในการควบคุมเรื่องตลาด ท่ีสะท้อนจากต้นทุนการผลิต 
3. มีการสนับสนุนเรื่องสายพันธุ์โคท่ีตลาดต้องการ และแก้ปัญหาเรื่องการผสมเทียมโดยเพิ่ม

อาสาสมัครในพื้นท่ีให้สามารถบริการได้ทันเวลา นอกจากนั้นผลิตน้ าเช้ือจากพ่อโคพันธุ์ดี
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สนับสนุนเกษตรกร เกษตรกรจะได้ไม่ต้องซื้อจากอาสาสมัคร เกษตรกรต้องจ่ายประมาณ 
1,000 บาท/หลอด ปกติต้นทุนอยู่ท่ี 100-400 บาท (ไม่ใช่น้ าเช้ือของกรมปศุสัตว์) ขึ้นอยู่กับ
พันธุกรรม 

4. จัดให้มีแหล่งบริการในราคามิตรภาพด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารข้นและอาหารหยาบ 
เครื่องมืออุปกรณ์ เวชภัณฑ์และชีวภัณฑ์  

5. มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ การให้ความรู้อย่างต่อเนื่องท้ังในรูปแบบการให้
ค าปรึกษา และการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 

6. ช่วยสนับสนุนการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ และการผลิตอาหาร TMR  

             

                 

 

       
 

               

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.9  กิจกรรมกลุ่มย่อย  และการลงพื้นท่ีเพื่อรวบรวมข้อมูล  ปัญหาและความต้องการของกลุ่ม 

                เกษตรกร 

 ก. การซื้อฟางข้าวจากภาคกลางเป็นเสบียงเลี้ยงโคเน้ือ ข. อาหารหมักส าหรับโคเน้ือ 

 

ภาพที่ 4.7 เสบียงอาหารสัตว์ส าหรับเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรในปัจจุบัน 
 

 

ภาพที่ 4.8 การเล้ียงโคเนื้อแบบยืนโรงและให้ฟางข้าวเป็นอาหารหยาบแทนหญ้า 

  
ก.ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนเรียนรู
รวบรวมปัญหาและความต้องการ 

ข. การลงพื้นท่ีเย่ียมเยียนเกษตรกร รวบรวม
ปัญหาและความต้องการช่วยเหลือ 
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4.2 ผลการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 2 กระบวนการจัดหาและจัดเตรียมวัตถุดิบส าหรับการขุนโค  
       เปูาหมายกิจกรรมนี้ต้องการให้เกษตรกรสามารถเข้าใจในกระบวนการผลิตโคเนื้อโคขุน  รู้ถึง
ปัจจัยการผลิตท่ีจ าเป็น สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพได้อย่างไร และมีการวางแผนและจะจัดการ
อย่างไรเพื่อให้การเล้ียงประสบผลส าเร็จ ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายมีความพร้อมแตกต่างกัน   มีการเริ่มต้นท่ี
แตกต่างกันด้วย ฉะนั้นจึงเป็นการให้ความรู้พื้นฐานท่ีทุกคนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ โดยน าเอาองค์ความรู้ท่ี
ทุกคนมีและรวมถึงหลักวิชาการท่ีเกษตรกรยังเข้าไม่ถึงด้วย เพื่อเกษตรกรจะต้องไม่ไปลองผิดลองถูกอีกต่อไป 
และท่ีส าคัญเกษตรกรจะมีเครือข่ายความร่ วมมือท่ีจะได้ช่วยเหลือกันในอนาคต กิจกรรมย่อยในส่วนของ
กิจกรรมนี้จะเน้นหนักไปท่ีปัจจัยส าคัญ 3 ปัจจัย คือ อาหารสัตว์ พันธุ์โค และต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน 
ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จ ถ้าท้ังสองส่วนแรกดี มีคุณภาพ และเหมาสม ในท่ีสุดเกษตรกรได้
ผลตอบแทนสูงและคุ้มกับการลงทุนสามารถยึดเป็นอาชีพ มีความยั่งยืน และสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตให้
เพียงพอกับความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรม
กระบวนการจัดการฟาร์มโคเนื้อ ซึ่งจะประกอบด้วย การจัดการด้านอาหารโคเนื้อและโคขุน (อาหารข้นและ
อาหารหยาบ) การจัดการด้านการสืบพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ (เตรียมโคทดแทนและโคขุน) และการท าบัญชี
ฟาร์ม การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ส าหรับผลการด าเนินการกิจกรรมย่อยท่ี 2  กระบวนการจัดหาและ
จัดเตรียมวัตถุดิบส าหรับการขุนโค แผนงานท่ีต้ังไว้  ผลการด าเนินการและสรุปผลโดยย่อยดังตารางท่ี 4.1  
 
ตารางที่ 4.1  สรุปกิจกรรม  แผนท่ีต้ังไว้  ผลการด าเนินการและสรุปผลโดยย่อในการด าเนินกิจกรรมย่อยท่ี 2 

กิจกรรมย่อยที่ 2 แผน ผล การด าเนินงานและผลโดยภาพรวม 
2.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การจัดเตรียมอาหารโคเน้ือ โคขุนให้กับ
เกษตรกร เน้นการปฏิบัติจริง โดย
มุ่งเน้นการจัดการอาหารหยาบ (ที่มี
ในท้องถ่ิน) การท าเสบียงอาหารสัตว์ 
การสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ และ
วัตถุดิบอาหารข้นเพ่ือส าหรับ
ท าอาหาร TMR  

2 ครั้ง/  
2 วัน 

(50 คน) 

1 ครั้ง 
(59 คน) 
แปลง

หญ้า-พืช
อาหาร
สัตว์ 

เป็นการจัดกิจกรรมโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานทางด้านการ
จัดการฟาร์มโคเน้ือ พ้ืนฐานเก่ียวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 
(อาหารข้นและอาหารหยาบ) โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Reskill & Upskill การเลี้ยงโคเน้ือ-โคขุนยุคใหม่: กาจัดการอาหาร
โคเน้ือและการปรับปรุงพันธ์ุ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563  ห้อง
ประชุม  AB   306  ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  )ทุ่งใหญ่ (
และแผนกโคเน้ือ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  อ าเภอทุ่งใหญ ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ผลที่ได้ เกษตรกรรู้จักวัตถุดิบที่น ามาใช้ผสมในอาหารข้น และเลือก
ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และได้ฝึกปฏิบัติผสมอาหารโคเน้ือ  
นอกจากได้เย่ียมชมฟาร์ม และได้รู้หลักการจัดการฟาร์ม และการ
ปฏิบัติต่อตัวโคระยะต่างๆ  

2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การวางแผนโครงการผลิตโคเน้ือ-โคขุน
คุณภาพสูง การจัดเตรียมพันธ์ุโคขุน
และโคสาวทดแทน การจัดการผสม
พันธ์ุ โดยเน้นการผสมเทียม การบันทึก
บัญชีและการวิเคราะห์ต้นทุน
ผลตอบแทน ให้กับเกษตรกร 

2 ครั้ง/  
 1วัน 

(50 คน) 

1 ครั้ง/   
3 วัน 

(32 คน) 
 
 
 
 
 
 

 มีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง เน่ืองจากไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรม
ผสมเทียมได้ ทางวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องบัญชีฟาร์มไม่พร้อมจึง
จัดแยกภายหลัง ดังน้ี 
1. โดยมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การผสมเทียมและการ
จัดการการสืบพันธ์ุโค-กระบือ ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพ้ืนที่
เทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 
26-28 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม AB 201 ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) และฟาร์มแผนกโคเน้ือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ให้บริการผสมเทียมและน้ าเชื้อแช่แข็งจากพ่อโคที่มีพันธุกรรม
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ตลอด

โครงการ 
 

1 ครั้ง/   
1 วัน 

(15 คน) 
 

ดีเด่นน าเข้ามาจากต่างประเทศ  เกษตรกรสามารถโทรเรียก
เจ้าหน้าท่ีไปผสมเทียมเม่ือวัวเป็นสัด 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและการวิเคราะห์ต้นทุน
ผลตอบแทน ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเน้ือโคขุน
ลุ่มน้ าปากพนัง 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ต าบล
การะเกด อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

   ผลการจัดกิจกรรมย่อยที่ 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Reskill & Upskill การเล้ียงโคเนื้อโคขุนยุค
ใหม:่ กาจัดการอาหารโคเนื้อและการปรับปรุงพันธุ์ ในครั้งนี้ได้จัดเพียง 1 วัน เนื่องจากมีฝนตกหนักเกษตรกร
กลัวน้ าจะท่วมจึงต้องยกเลิกในวันท่ี 2  จึงได้อบรมเฉพาะในส่วนของวัตถุดิบอาหารสัตว์และการผลิตอาหาร
สัตว์เค้ียวเอื้อง และการจัดการอาหารโคเนื้อ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารโคเนื้อ 
ท้ังอาหารข้นและอาหารหยาบ หรือพืชอาหารสัตว์ เพื่อจะได้น ากลับไปใช้ในการเล้ียงโคเนื้ออย่างถูกวิธีตามหลัก
วิชาการการ ซึ่งได้ด าเนินการเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม   2563 ณ ห้องประชุม  AB   306  ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  )ทุ่งใหญ่  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยเชิญเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ 9 อ าเภอ ผ่านทางปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ าเภอ ได้รับเกียรติจาก
ผู้เ ช่ียวชาญทางด้านอาหารสัตว์ เ ค้ียว เอื้ อง ศ.ดร . วิ โรจน์     ภัทร จินดา ท่ีปรึกษาโครงการ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากร แต่ปรากฏว่ามีเกษตรกรท่ีสนใจเข้าร่วมประชุมได้เพียงบางส่วนจ านวน 
59 ราย  เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่อ านวย โดยภาพรวมจากการจัดประชุมเกษตรกรมีความพึงพอใจมาก ทุก
คนให้ความสนใจมากไม่หนีการประชุม ใช้เวลาอย่างเต็มท่ีท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เรียกร้องให้มีการจัด
เพิ่มเติมเพื่อการต่อยอดในระดับท่ีสูงขึ้น เพราะครั้งนี้เป็นการให้ความรู้พื้นฐาน ให้เกษตรกรรู้จักวัตถุดิบ 
ลักษณะท่ีมีคุณภาพเป็นอย่าง มีประโยชน์อย่างไร และใช้อย่างไรในสูตรอาหาร หลังจากนั้นจึงพาไปท าอาหาร 
ให้ฝึกผสมอาหารด้วยมือและเครื่องผสมอาหาร  และสุดท้ายให้ลองเอาไปให้โคท่ีบ้านกิน ทุกคนได้รู้ถึง แหล่ง
วัตถุดิบท่ีราคาถูกท่ีมีในท้องถิ่น ได้แก่ ทางปาล์มน้ ามัน กากตะกอนจากโรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม (ข้ีเค้ก) กระถิน
ริมทาง กระถินเทพา เส้นใยของเม็ดปาล์มน้ ามัน ปาล์มท้ังทะลาย และทะลายปาล์มวัตถุดิบเหล่านี้สามารถ
น ามาใช้ทดแทนกันได้ เอาไว้ใช้ยามขาดแคลนหรือท าให้ลดต้นทุน แต่ต้องใช้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมเพื่อไม่ให้
เป็นโทษต่อโค รวมถึงเทคนิคทางด้านการผลิตอาหารสัตว์ต่างๆ เช่น ปัญหาการท าหญ้าหมักไม่ได้คุณภาพ 
(หญ้าเน่าเนื่องจากความช้ืนสูง) การการท าสูตรอาหารอย่างง่ายและผสมอาหารใช้เองโดยไม่ใช้เครื่องผสม
อาหาร เป็นต้น ส าหรับเกษตรกรที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทางทีมผู้วิจัยก็ได้
เดินทางไปยังฟาร์มของเกษตรกร เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ แนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารและการจัดการด้านอาหารโคเนื้อ 
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ภาพที่ 4.10  การบรรยายหัวข้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ การเตรียมอาหาร TMR และการจัดการอาหารสัตว์ 
 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 4.11 การบรรยายการจัดการอาหารสัตว์ในสถาบันการศึกษา 
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ภาพที่ 4.12 เกษตรกรลงเย่ียมชมฟาร์ม และแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการฟาร์มโคเนื้อ 

 

 

 

ภาพที่ 4.13  เกษตรกรเรียนรู้เกี่ยวกับการให้อาหารโคเนื้อ 
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ภาพที ่ 4.14   ลงพื้นท่ีเกษตรกรกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อลุ่มน้ าตาปี แลกเปล่ียนเรียนรู้  แนะน าและให้ความรู้  
                 เกี่ยวกับอาหารและการจัดการด้านอาหารโคเนื้อ 

 

     

   
 

ภาพที่ 4.15 การเยี่ยมเยือนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคบ้านศาลาตะเคียน เพื่อพบปะพูดคุย   
          แลกเปล่ียนประสบการณ์ แนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและการจัดการด้านอาหารโคเนื้อ 
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    นอกจากนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อโคขุนลุ่มน้ าปากพนัง 2562 ได้ด าเนินการจัดเตรียม
แปลงหญ้า เพื่อการผลิตพืชอาหารสัตว์ส าหรับใช้ในการเล้ียงโคขุนของสมาชิกภายในกลุ่ม 
 

         

         

     
 

ภาพที่ 4.16  การเตรียมดินส าหรับการจัดท าแปลง พืชอาหารสัตว์ การจัดการน้ า และการปลูกท่อนพันธุ์หญ้า 
 

       ผลกิจกรรมย่อยที่ 2.2 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดเตรียมพันธุ์โคขุน (การผสม
พันธุ์ โดยเน้นการผสมเทียม การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ (การจัดการฟาร์มโคเนื้อ เพื่อการผลิตโคขุน-โค
เนื้อคุณภาพสูง)  โดยมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผสมเทียมและการจัดการการสืบพันธุ์โค -
กระบือ ส าหรับเกษตรกรผู้เล้ียงโคในพื้นท่ีเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันท่ี 
26-28 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม AB 201 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) และฟาร์มแผนก
โคเนื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเนื้อหาหรือ
หัวข้อการฝึกอบรมเกี่ยวกับพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ การจัดการการสืบพันธุ์โค/เทคโนโลยีทางการ
สืบพันธุ์ กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์โค โรคและปัญหาทางระบบสืบพันธุ์/การช่วยคลอด/รกค้าง วัสดุ 
อุปกรณ์ และน้ าเช้ือแช่แข็ง/การเหนี่ยวน าการเป็นสัด การตรวจการเป็นสัดโค/เทคนิคและวิธีการผสมเทียมโค 
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคเนื้อ มกษ.6400-2555  ระบบการปูองกัน
โรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม Good Farming Management (GFM) ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการล้วงคล า
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ภาพที่ 4.17  การบรรยายหัวข้อพันธุ์และการปรับปรุง
พันธุ์โคเนื้อ การจัดการการสืบพันธุ์โค/เทคโนโลยีทางการ
สืบพันธุ์ กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์โค 

ระบบสืบพันธุ์โค/การตรวจการตั้งท้อง ปฏิบัติการตรวจการเป็นสัด/ฝึกปฏิบัติการผสมเทียมโค โดยมีเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร บริษัท และนักวิชาการของกรมปศุสัตว์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 32 คน 
         พันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการจัดการระบบสืบพันธุ์ มีความส าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุง
พันธุ์โคพื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพิ่มจ านวนโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกส าหรับเป็นโคสาวทดแทน และ
โคส าหรับขุน  )โคเพศผู้  (ต้องการปรับปรุงพันธุ์เพื่อยกระดับพันธุกรรมเพื่อให้ไ ด้โคท่ีเล้ียงง่าย โตเร็ว โตดีให้
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพซากเกรดท่ีดีกว่าเดิม จากการรับฟังความต้องการของเกษตรกรจากการประชุมเครือข่ายครั้ง
แรก และจากการพบปะพูดคุยกับเกษตรกร เป็นความคิดท่ีตรงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้  เกษตรกรหัวก้าวหน้ามีความ
สนใจและรู้จักโคพันธุ์ดีผ่านทางอาสาสมัครผสมเทียมของปศุสัตว์ และจากการฝึกอบรมการเล้ียงโคเนื้อเป็น
อาชีพเสริม โดยสาขาสัตวศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และ ธ  .ก .ส  .ต้ังแต่ในอดีต 

อย่างไรก็ตามเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชบางส่วนยังมีแนวคิดด้ังเดิม เกี่ยวกับการเล้ียงโคพื้นเมื องเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักเลงวัวชนและเนื้อในตลาดล่าง หรือใช้เป็นอาหารในงานบุญงานมงคลและงาน
ฌาปนกิจศพ เนื่องจากมีขนาดเล็กราคาไม่สูงมาก และเนื้อมีความน่ากินเหมาะส าหรับการแกงและต้มแบบชาว
ปักษ์ใต้ จึงไม่อยากเปล่ียนแปลงหรือยกระดับสายเลือด จึงต้องพยายามสร้างความเข้าใจให้เห็นความส าคัญท้ัง
การเล้ียงโคพื้นเมือง และการเล้ียงโคเนื้อพันธุ์ โคพื้นเมืองพันธุ์แท้ยังมีความจ าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้เช่นกัน  เพราะ
มันยังมีจุดเด่นหลายประการ 
   จากการจัดโครงการฝึกอบรมเมื่อวันท่ี 26-28 มีนาคม 2564 ได้มีการบรรยายและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพันธุ์ โคเนื้อท่ีเหมะสมส าหรับ
ประเทศไทย โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช ตอนนี้
เกษตรกรมีเปูาหมายเรื่องการ ปรับปรุงพันธุ์ หรือ
ความต้องการพันธุ์โคเนื้อทีจะใช้เล้ียงในพื้นท่ี
นครศรีธรรมราชแล้ว  เกษตรกรรู้ ว่ าคงไม่
สามารถเล้ียงโคเนื้อพันธุ์แท้สายเลือดเมืองหนาว
หรือยุโรปได้ แม่จะจะให้ผลผลิตสูงท้ังปริมาณ
และคุณภาพซาก เพราะสภาพแวดล้อมต่างกัน 
และอาจจะต้องใช้ ต้นทุนสูง ในการจัดการ
โรงเรือน อาหารหลักและอาหารเสริม ร่วมท้ัง
ค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องสุขภาพและการรักษา
โรค เกษตรได้เห็นและรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรม การให้อาหาร คุณภาพซาก และผลตอบแทนท่ีจะ
ได้รับ ดังนั้นเกษตรกรคงปรับปรุงพันธุ์ให้ได้โคเนื้อลูกผสมท่ีมีระดับสายเลือดเมืองร้อนและต้องมีระดับสายเลือด
ยุโรปมากกว่า 50% เพื่อให้เล้ียงง่ายท้ังในส่วนของแม่พันธุ์และการขุน  ไม่ต้องการขุนเนื้อโค เกรดพรีเมี่ยม 
เนื่องจากใช้เวลานานในการขุน (อาจเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตระหว่างขุนท าให้สูญเสียการลงทุนได้) ต้นทุน
อาหารสูง และรอบของการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายข้า  ดังนั้นเปูาหมายการขุนจะไม่เกิน 4 เดือน น้ าหนักเข้าเชือด
ประมาณ 450-500 กิโลกรัม เข้าท านองการผลิตโคเนื้อเพื่อสุขภาพท่ีมีไขมันแทรกระดับปานกลาง แต่เนื้อจะ
นุ่มเพราะเป็นโคหนุ่มอายุประมาณ 2-2.5 ปี (โคหนุ่มเนื้อนุ่ม) ส าหรับพันธุ์โคท่ีน่าจะน ามาใช้ในการยกระดับ
สายพันธุ์โคพื้นเมือง ได้แก่  พันธุ์บราห์มัน  พันธุ์ชาร์โรเล่ห์  พันธุ์บีฟมาสเตอร์  พันธุ์แองกัส  พันธุ์แบรงกัส 
พันธุ์ช็อตฮอร์น พันธุ์บลอนดากีแตน  พันธุ์เฮียฟอร์ด  พันธุ์ก าแพงแสน และพันธุ์ตาก เป็นต้น 

แผนในการผสมพันธุ์ได้แนะน าให้เกษตรกรผสมพันธุ์เพื่อผลิตแม่พันธุ์สองสายเลือด โดยใช้
น้ าเช้ือสายพันธุ์บราห์มันเพื่อไม่ให้มีปัญหาการคลอดยาก เพราะจะให้ลูกแรกคลอดตัวไม่โตมากนัก ส าหรับแม่
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พันธุ์พื้นเมืองสองสายเลือดท่ีมีโครงสร้างดีและขนาดใหญ่ก็ให้ผสมกับพันธุ์ท่ีมีสายเลือดยุโรปมากกว่า 50 % 
หรือพันธุ์แท้ก็ได้ ในกลุ่มของพันธุ์ชาร์โรเล่ห์  พันธุ์บีฟมาสเตอร์ พันธุ์แองกัส พันธุ์แบรงกัส พันธุ์ชอ็ตฮอร์น 
พันธุ์บรอนอะกีแตน หรือ พันธุ์ก าแพงแสน และพันธุ์ตาก เป็นต้น เพื่อจะได้ผลิตลูกส าหรับขุนให้คุณภาพซากดี
มีราคาสูง ตัวเมียก็ยังสามารถท าแม่พันธุ์ทดแทนได้ ในระยะแรกให้ทุกคนปฏิบัติไปในแนวเดียวกันก่อน เมื่อมี
กระบวนการคัดเลือกแบบหยาบๆไปก่อนสักระยะ ต่อจากนั้นจะเริ่มกระบวนการคัดเลือกท่ีเข้มข้นมากขึ้น 
ความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์โคเนื้อของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเกิดขึ้น หรือมนท่ีสุดได้โคเนื้อสายลิกอร์ 

 ส าหรับพันธุ์โคท่ีใช้ขุนปัจจุบันมีไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร และท าให้ราคาสูง
มาก รวมท้ังมีผลต่อผลตอบแทนของผู้เล้ียง เกษตรกรส่วนใหญ่ยังเล้ียงโคพื้นเมือง  เกษตรกรจึงต้องการ
ปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเทียมข้ามพันธุ์ แต่เนื่องจากมีปัญหาขาดแคลนอาสาสมัครผสมเทียมในพื้นท่ี ท าให้มี
ปัญหาการผสมติดต่ า เนื่องจากผสมในช่วงเวลาไม่เหมาะสม เนื่องจากการเดินทางมาไม่ทันช่วงนาทีทองของ
การผสม ท าให้เกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายฟรีและเป็นการเพิ่มต้นทุนอีกด้วย หรือบางครั้งไม่ได้รับการผสมเนื่องจาก
อาสาสมัครไม่สามารถมาได้ท าให้เกษตรกรเสียโอกาส เรื่องเกี่ยวกับการผสมเทียมเกษตรกรเปิดใจว่ามีปัญหา
มากมายท่ีพวกเขาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ใช้นักผสมเทียมเอกชนก็ค่าใช้จ่ายสูงกว่าถ้าใช้อาสาสมัครกรมปศุสัตว์ 
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ภาพที่ 4.18  การฝึกล้วงคล าระบบสืบพันธุ์โค/การตรวจการตั้งท้องโค การตรวจการเป็นสัด และฝึก 
                       ปฏิบัติการผสมเทียมโค 
 

ประสิทธิภาพก็ต่ า ท าเฉพาะเวลาราชการหรือถ้านอกเวลาต้องจ่ายเพิ่มพิเศษ เกษตรกรจึง
ต้องการมีทักษะการผสมเทียม เพื่อผสมเทียมให้กับโคตัวเองหรือเพื่อนในกลุ่ม  ทางโครงการจึงจัดกิจกรรมเพิ่ม
ทักษะในด้านการสังเกตการเป็นสัด  การผสมเทียม การจัดการระบบสืบพันธุ์ และโรคท่ีเกี่ยวระบบสืบพันธุ์ 
รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะประพันธุ์โคด้วย เป็นโครงการเชิงปฏิบัติการท่ีต้องการให้เกษตรกรสามารถ
ท าได้ด้วยตัวเอง  ส าหรับการฝึกทักษะการผสมเทียม 3 วัน คงไม่เพียงพอเนื่องจากเมื่อมีการทดสอบอีกครั้งยังมี
คนท่ีสามารถสอดผ่านคอมดลูกได้น้อย (ครั้งแรกสอดผ่านได้ เนื่องจากวิทยากรสอดน าไว้ให้ แล้วดึงออกมาจ่อไว้
ท่ีปากคอมดลูก จึงสอดได้ง่าย) จึงต้องจัดเพิ่มเติมอีกครั้งหลังจากท่ีสถานการณ์การระบาดของโ รคโควิด-19 
คล่ีคลายลง แต่โดยภาพรวมในการจัดกิจกรรมนี้เกษตรกรมีความสุขมากท่ีมีโอกาส เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และไม่ต้องเดินทางไกล และมีการจัดกิจกรรมเสริมในภาคกลางคืน 2 คืน ให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเล้ียงโคของแต่ละคน 
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             ภาพที่ 4.19  การล้วงคล าระบบสืบพันธุ์โค/การตรวจการตั้งท้องโค การตรวจการเป็นสัด 
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 ผลการด าเนินงานกิจกรรมย่อยที่ 2.3 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี 
และการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนให้กับเกษตรกร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีฟาร์ม 
การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อด าเนินการไป 1 ครั้ง ใช้เวลา 1 วัน เป็นการ
ประชุมกลุ่มย่อยดามมาตรการปูองกันโรคของจังหวัด ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคต้นแบบคือกลุ่มลุ่มน้ า
ปากพนัง  มีผู้เข้าอบรม 20 คน  

                การประเมินผลกิจกรรมที่ 2 โดยภาพรวมของกิจกรรม เกษตรกรมีความสนใจในกิจกรรมท่ีจัดให้
มากท้ัง 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารโคขุนให้กับเกษตรกร 
โดยมุ่งเน้นการจัดการอาหารหยาบและอาหารข้น ส าหรับท าอาหาร TMR, กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดเตรียมพันธุ์โคขุน (การผสมพันธุ์ โดยเน้นการผสมเทียม การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ (การ
จัดการฟาร์มโคเนื้อ เพื่อการผลิตโคขุน-โคเนื้อคุณภาพสูง) การบันทึกบัญชีและการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน
ให้กับเกษตรกร และกิจกรรมการพัฒนาฟาร์มต้นแบบ เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่าง/ Smart Farm ส าหรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ    โคเนื้อคุณภาพสูงแต่เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคจากภัย
ธรรมชาติ มีฝนตกมากท าให้การเดินทางของเกษตรกรไม่สะดวก และเกรงว่าจะมีน้ าท่วมในระลอกท่ีสอง 
เกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 60% จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว้ แต่เกษตรกรท่ี
มาร่วมกิจกรรมในวันแรกให้ความสนใจเป็นอย่างดีท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อย่างไรก็ตามทางวิทยากร โดย 
ศ.ดร. วิโรจน์  ภัทรจินดา ยินดีท่ีจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมภายหลัง ผู้วิจัยจึงได้เล่ือนโปรแกรม และจะจัดใหม่อีก
ครั้งเมื่อเกษตรกรมีความพร้อม    โดยได้ด าเนินการจัดประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง   “การจัดการโคเนื้อ
คุณภาพพรีเมียมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020” ในระหว่าง
วันท่ี 5-6 เมษายน 2564 โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการหาความต้องการโภชนะโคเนื้อ และการค านวณสูตร
อาหารข้นและ TMR ในโคเล็ก โครุ่น ด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020 ซึ่งเป็นสูตรอาหารท่ีมีต้นทุนค่าอาหาร
ต่ าสุด แต่มีคุณค่าทางโภชนาการตรงตามความต้องการของโคในแต่ละช่วงอายุหรือน้ าหนักตัว เกษตรกร
สามารถเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นผลพลอยได้ทางอุตสาหกรรมหรือทางการเกษตร หรืออาหารหยาบท่ีมี
ในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตอาหาร TMR และรวมถึงการให้อาหารท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ การฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจริงในการผสมอาหาร TMR ฟางข้าว/ใยปาล์ม ด้วย
เครื่องผสมอาหาร TMR ส่งผลให้เกษตรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร ประกอบสูตรอาหาร การผสม
อาหาร TMR เพิ่มข้ึน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการด้านอาหารภายในฟาร์มของตัวเองได้ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตต่อไป ส าหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผสมเทียมและการจัดการการสืบพันธุ์โค-กระบือ
นั้น ก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีเกษตรกรต้องการหรือเรียกร้องเป็น
อย่างมาก โดยเกษตรกรคาดหวังว่าสามารถน าความรู้ท่ีได้ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการผสมเทียม
โคของตนเอง เพื่อการขยายพันธุ์ ต่อไปได้ แต่ส าหรับกิจกรรมการบันทึกบัญชีและการวิเคราะห์ต้นทุน
ผลตอบแทนให้กับเกษตรกร และกิจกรรมการพัฒนาฟาร์มต้นแบบ เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่าง/ Smart Farm 
ส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงนั้น ยังอยู่ในระหว่างการ
เตรียมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและปรับแผนงานการฝึกอบรม เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID-19 แต่อย่างไรก็ตามจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
2564 ต่อไป 
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4.3 ผลการด าเนินกิจกรรมย่อยท่ี 3 การยกระดับมาตรฐานโคขุน และพัฒนาฟาร์มต้นแบบ 

 เป็นกิจกรรมการพัฒนาฟาร์มต้นแบบ เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่าง/ Smart Farm ส าหรับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการโคเนื้อคุณภาพสูง ในเบื้องต้นได้คัดเลือกฟาร์มต้นแบบ จ านวน 2 
ฟาร์ม คือ ฟาร์มของนายนุกูล  พรหมเดช (บ้านนาหลวงเสน อ. ทุ่งสง และ นางสาวธนัญญสร เพชรมาก (ต. 
การะเกด อ. เชียรใหญ่) ท้ังนี้การขยายผลต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากรอบของการผลิตโคเนื้อต้องใช้ระยะเวลา  
การด าเนินการในกิจกรรมนี้แสดงดังตารางท่ี 4.2 
 

ตารางที ่4.2 สรุปกิจกรรม  แผนท่ีต้ังไว้  ผลการด าเนินการและสรุปผลโดยย่อในการด าเนินกิจกรรมย่อยท่ี 3 
กิจกรรมย่อยที่ 3 แผน ผล การด าเนินงานและผลโดยภาพรวม 

  3.1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเลี้ยงโค: 
การจัดการฟาร์มตาม
มาตรฐานฟาร์มโคเน้ือ 
โค ขุ น ก าร เตรี ยม
โรงเรือน อุปกรณ์ การ
จั ดก าร โคก่ อน ขุ น 
อาหารและการให้
อ า ห า ร  ก า ร ผ ลิ ต
อาหาร TMR และการ
จั ดการผลพลอยได้
จากกระบวนการเลี้ยง
โคเน้ือ โคขุน 

1 ครั้ง/2 วัน 
(50 คน) 

2 ครั้ง/3 วัน 
(126 คน) 

-เกษตรกรจัด สู ต ร
อ า ห า ร แ ล ะ ผ ลิ ต
อาหาร TMR ได้ 
-เกษตรกรมีและใช้
โปรแกรมการผลิต
อาหารสัตว์ได้ 
-ห น่ ว ย ผ ลิ ต แ ล ะ
จ าหน่ายอาหาร TMR 
ชุ ม ช น  1  จุ ด 
ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย
วิสาหกิจชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 
-งบประมาณจัด ต้ัง
ศูนย์ผลิตอาหารสัตว์
ในปี 2565 สนับสนุน
โดยกรมปศุสัตว์ 

 

1. การประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “การจัดการโคเน้ือคุณภาพ     
พรีเมียมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม 
Thai Dairy 2020”  ในระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ณ ห้อง
ประชุม AB306 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช    )ทุ่งใหญ่ (
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. ทุ่งใหญ่  
จ. นครศรีธรรมราช 
ผลที่ได้  

1. เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเน้ือได้แลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวการจัดการ
อาหารโคเน้ือโคขุน และการจัดการฟาร์มด้านต่างๆ 

2. เกษตรกรมีความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการผลิตอาหารข้น 
และอาหาร TMR และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3. เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติในการใชโ้ปแกรม KCF ค านวณสูตร
อาหาร และฝึกปฏิบัติการผสมอาหาร TMR  

4. มีการจัดต้ังศูนย์ผลิตอาหาร TMR เพ่ือบริการสมาชิก 
5.. มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ได้เสนอ

งบประมาณประจ าปี 2565 เป็น 18 ล้านบาท จัดต้ังศูนย์ผลิต
อาหารข้นและอาหาร TMR ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ใน มทร.ศรีวิชัย 
ทุ่งใหญ่ เพ่ือบริการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
ใกล้เคียง 

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การใช้ Application ในการบริหาร
จัดการฟาร์มโคเน้ือ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม
รวงผึ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
และผ่านระบบ ZOOM มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 33 คน โดยมี สพ.ญ.
ดร.วิรัลฐิตา จันทร์เขียว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรวิีชัย และผศ.
ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ และ ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรก าแหง 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม 
เป็นวิทยากร  

ผลที่ได้ เกษตรกรมีความหลากหลายทางด้านพ้ืนฐาน นักวิชาการ
ในเครือข่ายได้ประโยชน์ แต่เกษตรกรอาจจะได้น้อย ตามไม่ทัน
เพราะอุปกรณ์ไม่พร้อม แต่ได้รู้จักและรู้ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน 
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Zyan Beef ซึ่งเป็นระบบส าหรับการจัดการฟาร์มโคเน้ือ การ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการผลิตและสุขภาพโค  และ
การบริการทางสัตวแพทย์ และได้รับความรู้เกี่ยวเรื่องโรคส าคัญ
ของโคเน้ือด้วย จากการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิตัล เกษตร
หลายท่านรู้แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ มีข้อจ ากัดเรื่องอุปกรณ์ (ไม่มี
คอมพิวเตอร์) และสัญญาณอินเตอร์ เน็ตไม่แรง จึงมีการเข้า
ฝึกอบรมน้อย 

3.2 การพัฒนาฟาร์ม
ต้ นแบบ  เ พ่ื อ เ ป็ น
ฟ า ร์ ม ตั ว อ ย่ า ง /
Smart Farm 
ส าหรับการถ่ายทอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมการโคเน้ือ-
โคขุนคุณภาพสูง 
 
 

2 ครั้ง  
 2 วัน 

(1 ฟาร์ม) 

 10 ครั้ง 
10 วัน 

(3 ฟาร์ม) 

การพัฒนาฟาร์มต้นแบบเพ่ือเป็นตัวอย่างได้คัดเลือกฟาร์มเกษตรกร
ที่มีความพร้อมในระดับปานกลาง เพ่ือเข้าไปเติมเต็มในด้านต่างๆ
ภายหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมตามแผนของโครงการ แต่ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 จึงไม่
สามารถลงพ้ืนที่ได้เต็มที่ ประกอบภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกษตรไม่
มีทุนท าการพัฒนาฟาร์ม  รวมถึงการแบกรับต้นทุนที่กระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรร่า COVID-19 และ
การแพร่ระบาดของโรคลัมพิสกินในโค  
ผลที่ได้ มีฟาร์มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเน้ือโคขุนลุ่มน้ าปาก
พนัง 2562 ที่สามารถเป็นต้นแบบการเลี้ยงโคเน้ือแบบครบวงจร มี
การใช้นวัตกรรมอาหาร TMR มีการเพ่ิมมูลค่ามูลโคโดยการท าปุย
หมัก มีแนวคิดจะฆ่า ตัดแต่ง และแปรรูปเน้ือโคขุน และมีจุด
กระจายสินค้าเน้ือโคขุนให้กับสมาชิกและบุคนทั่วไป  

     

 ผลกิจกรรมย่อยที่ 3.1 เป็นการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “การจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมและ
การประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020” ในระหว่างวันท่ี 5-6 เมษายน 2564 
ณ ห้องประชุม AB306 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  )ทุ่งใหญ่ ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
อ. ทุ่งใหญ่  จ. นครศรีธรรมราช  โดยมีเนื้อหาหรือหัวข้อการเสวนาคือ ทิศทางและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ
คุณภาพพรีเมียม ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับอาหาร TMR และเกษตรกรท่ีประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพการเล้ียงโคด้วยอาหาร TMR ประกอบด้วย นายอิทธิพล เผ่าไพศาล 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์ นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสุพัฒน์ ธรรม
เพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย )พัทลุง(   นายปฏิวัติ อินแปลง เกษตรกรผู้เล้ียงโคแบบผูกคอยืนโรง นายวิ
รัตน์ เกื้อกูล และ นางสาวธนัญญสรณ์ เพชรมาก เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อโคขุนลุ่มน้ า
ปากพนัง 2562 โดยมี   ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ. สมคิด   ชัยเพชร ด าเนินรายการ ท้ังท่ีเป็นการพูดคุย
ถึงข้อดีของการใช้อาหาร TMR ส าหรับการเล้ียงโค และ  และการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์และการ
ผลิตอาหารสัตว์เค้ียวเอื้อง การผลิตอาหาร TMR และการจัดการอาหารโคเนื้อ การหาความต้องการโภชนะโค
เนื้อ และการค านวณสูตรอาหารข้นและ TMR ในโคเล็ก โครุ่น ด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020 และฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านจะน าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาด้วย เพื่อ
ติดต้ังระบบโปรแกรมค านวณสูตรอาหาร Thai Dairy 2020 (พัฒนาโปรแกรมโดย ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ 
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา) พร้อมท้ังรับหนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม หนังสือ TMR ยุคใหม่โคเนื้อไทยเกรดพรี
เมียม นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงในการผสมอาหาร TMR ฟางข้าว/ใยปาล์ม ด้วยเครื่องผสมอาหาร 
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ภาพที่ 4.20  การประชุมการเสวนาทางวิชาการการ
เล้ียงโคเนื้อ 

ภาพที่ 4.21  การบรรยายการท า  
               สูตรอาหาร TMR 

TMR และทดสอบให้โคเนื้อกินอาหารท่ีผสมเสร็จ ท่ีแผนกโคเนื้อ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ท้ังเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร บริษัท และนักวิชาการของ
กรมปศุสัตว์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 126 คน  

 

 

 

        

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.22 เกษตรกรและนักวิชาการการฝึกปฏิบัติการประกอบสูตรอาหารด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020”              
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ภาพที่ 4.23 ภาคปฏิบัติการผสมอาหาร TMR ฟางข้าว/ใยปาล์ม ด้วยเครื่องผสมอาหาร TMR 
 

               
 

 

 

        

ภาพที่ 4.24  บรรยากาศภาคปฏิบัติ การผสมอาหาร TMR ฟางข้าว/ใยปาล์ม ด้วยเครื่องผสมอาหาร TMR 

 

    ก. การตรวจสอบอาหาร TMR               ข. เครื่องผสมอาหาร TMR                       ค. อาหาร TMR 
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ตารางท่ี 4.3 ตัวอย่างสูตรอาหาร TMR และอาหารข้น ท่ีค านวณด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020 

รายการวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
TMR 12  
ฟางข้าว 

TMR 14  
ฟางข้าว 

อาหารข้น 
16% 

TMR 12  + 
อาหารข้น 16% 

นน.สด, กก นน.สด, กก นน.สด, กก นน.สด, กก 
กากถ่ัวเหลือง 4.27 6.72 15.24 0.00 
มันส าปะหลัง 3.76 3.23 40.99 0.00 
กากน้ าตาล 1.59 1.59 0.00 0.00 
เกลือ 0.38 0.38 1.19 0.00 
แร่ธาตุรวม 0.15 0.15 0.49 0.00 

กากปาล์มใน 14.3 13.12 39.19 0.00 
กากปาล์ม ขี้เค้ก 5.45 5.45 0.00 0.00 
ไขมันเม็ดเหลือง 0.11 0.39 2.90 0.00 
น้ าย่อยเยื่อใย 0.02 0.02 0.00 0.00 
ฟางข้าว 12.71 11.75 0.00 13.59 
น้ าเปล่า 57.21 57.20 0.00 52.02 
อาหารข้น 16% 0.00 0.00 0.00 34.39 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ราคาต้นทุน  (บาท/ 1 kg) 2.25 2.70 8.64 3.31 
โปรตีน Crude protein (%CP) 12.30 14.26 16.00 12.00 
ความช้ืนสูตรอาหาร 61.86% 61.86% 8.99% 56.65% 

     

          ผลการด าเนินการกิจกรรมย่อยที่ 3.2  การยกระดับมาตรฐานโคขุนและพัฒนาฟาร์มต้นแบบ 

          การยกระดับมาตรฐานโคขุนและพัฒนาฟาร์มต้นแบบ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากกิจกรรมท่ี 2 เมื่อมี
การจัดการด้านพันธุ์และอาหารท่ีดีแล้ว  ควรจะให้ความส าคัญกับการจัดการฟาร์มท่ีดีด้วย เพื่อสร้างการ
ยอมรับและเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วย ส่ิงท่ีทางโครงการจะเช้าไปร่วมสนับสนุนเกษตรกรเพื่อให้เป็นตัวอย่างท่ีดี
ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ ส าหรับส่ิงท่ีต้องการจะท าก็มีดังต่อไปนี้ 

              1) การจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ โคขุน การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ อาหาร
และการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล และส่ิงแวดล้อม  ส าหรับท่ีผ่านทางโครงการได้ร่วมกับส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ าเภอเพื่อน ามาตรฐาน GFM (Good Farm Management) มาใช้กลุ่มผู้เล้ียงโคใน
อ าเภอเชียร เป็นฟาร์มต้นแบบให้กับกลุ่มอื่นๆได้ปฏิบัติตาม  ซึ่งตอนนี้ได้มีฟาร์มท่ีผ่านการรับรองไปแล้ว 1 
ฟาร์ม และเมื่อมีการฝึกอบรมเกี่ยวเรื่องพันธุ์และการจัดการระบบสืบพันธุ์เมื่อวันท่ี 26 -28 มีนาคม 2564 
โครงการได้สอดแทรกการให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน GFM ด้วย ให้เกษตรกรท่ีเข้ารับการฝึกอบรมได้รับรู้ถึง
ประโยชน์ของระบบมาตรฐานนี้ รวมถึงขั้นตอนวิธีการขอรับรองฟาร์ม และส่ิงท่ีจะต้องปรับปรุงและเตรียม
ฟาร์มเพื่อขอรับรองด้วย การยกระดับมาตรฐานฟาร์มให้กับเกษตรกรตามมาตรฐานโคเนื้อเป็นเรื่องยาก เพราะ
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มีข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีซับซ้อนมาก ประกอบกับเป็นเกษตรกรรายย่อยไม่มีเงินทุนส าหรับการปรับปรุงฟาร์ม
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน  ส่วนใหญ่เป็นการเล้ียงข้างบ้านพักอาศัยไม่อาจแยกออกจากกันได้  มี
พื้นท่ีจ ากัด ติดกับถนนหรือสาธารณะ จึงไม่สามารถขอรับรองได้ แต่การท่ีกรมปศุสัตว์ได้ยืดหยุ่นโดยปรับความ
เข้มข้นของระบบมาตรฐานเป็นแบบ GFM เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถขอรับรองได้ และคิดว่ามีความ
เป็นไปได้มากขึ้น ส าหรับเวลาท่ีเหลือโครงการจะลงพื้นท่ีเพื่อเข้าไปช่วยให้มีฟาร์มท่ีผ่านการรับรองเพิ่มข้ึน 

           2) ในส่วนของอาหารและการให้อาหารโคเนื้อโคขุนเกษตรกรมีองค์ความรู้มีมากพอ จากการ
เข้าฝึกอบรมในกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง “การจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมือ
อาชีพ ด้วยโปรแกรม KCF” ในระหว่างวันท่ี 5-6 เมษายน 2564 หลังจากนี้จะเป็นการไปเสริมและแก้ปัญหาท่ี
ฟาร์มเกษตรกรในส่วนของวิธีการให้อาหาร  โรงเรือน และรางอาหาร เพื่อให้สูญเสียน้อยท่ีสุด และการช่วยหา
แหล่งวัตถุดิบทดแทน หรือท าอย่างไรเพื่อได้วัตถุดิบท้ังอาหารข้นและอาหารหยาบมีราคาถูก อาจจะต้องช่วย
ผลักดันการสร้างศูนย์อาหาร (Feed Center) เพื่อให้บริการกับเกษตรกร โดยดึงงบประมาณจากภาครัฐมาช่วย 
โดยผ่านทางกองพัฒนาอาหารสัตว์ และปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                โดยภาพรวมรวมในการฝึกอบรมตลอด 2 วัน เกษตรกรได้รับความรู้และได้เครือข่ายผู้เล้ียง
โคเนื้ออย่างมากเช่นกัน เกษตรกรให้ความสนใจดี และได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านท่ีมีประสบการณ์ด้าน
การเล้ียงโคและผลิตอาหารสัตว์ ทุกท่านได้มาให้และแลกเปล่ียนความรู้กับเกษตรกร สร้างความมั่นใจในการท่ี
จะเปล่ียนมาใช้นวัตกรรมอาหาร TMR นอกจากนั้นทางโครงการได้เชิญทางบริษัทท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาร่วม
แสดงตัวอย่างและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเล้ียงโคเนื้อในราคาพิเศษแก่เกษตรกร  จากการสังเกต
เกษตรกรรู้สึกดีและประทับใจกับกิจกรรมท่ีทางโครงการได้มอบให้มาโดยตลอดต้ังแต่ต้น รวมท้ังการลงพื้นท่ี
เพื่อเยี่ยมเยียนให้คงวามรู้และก าลังใจ ตลอดจนการให้ความรู้ผ่านทางกลุ่ม Line ® ท าให้เกษตรกรได้มีเพื่อน
คู่คิดในการเล้ียงโคมากขึ้น  

           3) การจัดการผลลพลอยได้จากการเล้ียงเนื้อโคขุน  
               การจัดการผลพลอยได้จากการเล้ียงโคขุนในท่ีนี้หมายถึงมูลสัตว์รวมถึงของเสียหรือของ

เหลือจากการเล้ียงโค (เศษอาหารที่ตกลงหล่น)  ส่ิงเหล่านี้เกษตรกรได้น ามาใช้มาโดยตลอดอย่างยาวนาน  แต่
ทางโครงการค่าหวังว่าจะท าอย่างไรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพราะเพียงผลตอบแทนหลักท่ีได้จากตัวโคก็เหลือเพียง
ไม่กี่บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพซากและการซื้อขายของพ่อค้าคนกลาง  ดังนั้นมูลโคน่าจะเป็นแหล่งรายได้อีกทาง
หนึ่งท่ีให้ทุกวันอย่างน้อยวันละประมาณ 10 กิโลกรัม/ตัว ขึ้นอยู่กับขนาดของโค ถ้าขนาดโคขุนมากกว่า 10 
กิโลกรัม/ตัว ท่ีผ่านมาเกษตรกรถ้าไม่ใช้เองก็มักจะขายกระสอบละ 40-50 บาท (กก.ละไม่เกิน 1 บาท) 
โครงการได้สร่งเกษตรกรต้นแบบเพื่อแปรรูปมูลโคสดให้เป็นปุยหมักเพื่อเพิ่มมูลค่า และอาจจะต้องท าให้ได้
มาตรฐานมีข้อมูลบ่งช้ีถึงองค์ประกอบแร่ธาตุ NPK ของปุยหมัก รวมถึงการอัดเม็ดด้วย ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ มีวิธีการท าและทดลองสูตร และทดลองการน าไปใช้ 

           4) การพัฒนาฟาร์มต้นแบบ/smart farmer 
               การพัฒนาฟาร์มต้นแบบยังเป็นช่วงของการดูฟาร์มพร้อม  ความต้ังใจ และความมีจิตอาสา
ช่วยคนอื่นด้วย หลังจากท่ีได้ให้ความรู้จะเข้าไปสังเกตการน าไปใช้ และการพัฒนาตนเอง และจะคัดเลือกฟาร์ม
ท่ีจะเป็นตัวแทนโดยจะน างบประมาณจากโครงการท่ีมีเช้าไปช่วยเหลือในล าดับต่อไป ส าหรับมาตรฐานฟาร์ม
ต้นแบบจะต้องพัฒนาตนเองในด้านการเล้ียงโคเนื้อ และต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   การปรับปรุงพันธุ์ : มีการใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ โดยการการเทคนิคการผสมเทียม 
หรือการก าหนดเพศโดยใช้น้ าเช้ือคัดแยกเพศ มีเปูาหมายในการยกระดับสายเลือดโคพื้นเมืองให้เป็นลูกผสม 2 
หรือ 3 สายเลือด หรือมีความใกล้เคียงพันธุ์แท้ ท้ังในโคสาวทดแทน แม่พันธุ์ และ โคขุน 
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   อาหารและการอาหาร : มีการใช้อาหารหยาบคุณภาพสูง และเสริมอาหารข้น หรือใช้อาหาร 
TMR มีการปลูกพืชอาหารสัตว์ มีเสบียงอาหารสัตว์ไว้ใช้ยามขาดแคลน ได้แก่ หญ้าหมัก หรือฟางข้าว เป็นต้น 
และควรมีแหล่งน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ  
   การจัดการฟาร์ม : มีการจัดการฟาร์มได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตร GFM เป็นอย่าง
น้อย หรืออยู่ระหว่างการขอรับรอง มีการจัดการด้านสุขาภิบาลฟาร์มที่ดีตามมาตรฐานทางวิชาการ และมีการ
จัดท าบัญชีฟาร์ม และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเป็นประโยชน์ส าหรับการเล้ียงสัตว์  

4.4  ผลการด าเนินกิจกรรมท่ี 4  การจัดการซากและการเพ่ิมมูลค่าโคขุน การแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่ช่องทางการตลาด  ตารางท่ี4.4  สรุปภาพรวมกิจกรรม แผนท่ี
ต้ังเปูาหมายไว้  ผลการด าเนินการจริง และสรุปผลโดยภาพรวมอย่างย่อ   
 

ตารางที่ 4.4  สรุปกิจกรรม  แผนท่ีต้ังไว้  ผลการด าเนินการและสรุปผลโดยย่อในการด าเนินกิจกรรมย่อยท่ี 4 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 แผน ผล การด าเนินงานและผลโดยภาพรวม 

4.1 การจัดการคุณภาพ
ซากและมาตรฐาน 
 

2 ครั้ง/ 2 วัน 
(20 คน) 

1 ครั้ง 
 (20 คน) 

* การขนส่งโคมีชีวิตเข้าสู่กระบวนการฆ่าล่วงหน้า 7 วันก่อนการ
อบรม  
* การศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพซาก
และมาตรฐาน วันที่ 2 มีนาคม 2564  ณ โรงงานแปรรูปโคบ้านม่วง
ทวน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน  
    ผลที่ ได้  ผู้ เ ข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะเพ่ือการ
น าไปใช้ 

4.2 การตัดแต่งและ
การจัดการซาก 
หมายเห ตุ  แผนการ
ด าเนินกิจกรรม 2 ครั้ง
ในการ เปรี ยบ เที ยบ
คุณภา พ เ น้ื อ โ คกา ร
จัดการอาหารเลี้ยงสัตว์
แบบด้ัง เ ดิมและหลัง
การเลี้ยงด้วยอาหาร 
TMR ตามรายละเอียด
กิจกรรมที่ 2  

2 ครั้ง/ 2 วัน 
(20 คน) 

- * การอบรมการใช้โปแกรมการค านวณเปอร์เซ็นต์ซากที่ได้จากการตัด
แต่ง   
    ผลที่ได้ – ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้โปรแกรมเพ่ือการค านวณ
ต้นทุนและราคาขายได้ 

- กิจกรรม  4.1-4.2  ด า เนินการได้ 1 ครั้งคือการจัดการโค
ที่มีการเลี้ยงแบบด้ังเดิม  ส่วนครั้งที่ 2 การทดสอบคุณภาพเน้ือที่เลี้ยง
ด้วยอาหาร TMR ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากโคตัวอย่างยังอยู่
ในระหว่างการทดสอบเลี้ยงด้วยอาหาร TMR 
     

4.3 การแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
ต่างๆ และการจัดการ
มาตรฐานการผลิต   

2 ครั้ง/4 วัน 
(20 คน) 

3 ผลิตภัณฑ์ 
 

1 ครั้ง/30 วัน 
 

11 ผลิตภัณฑ์ 
5 คลิป 

1 E-book 

* การจัดท าสูตรมาตรฐานและพัฒนาสูตรใหม่รสชาติพ้ืนบ้านภาคใต้
ให้ได้ผลิตภัณฑ์เน้ือเพ่ือการจ าหน่าย 11 ผลิตภัณฑ์ 
    ผลที่ได้  สร้างการเรียนรู้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าสูตร
มาตรฐานเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตและได้สูตรมาตรฐาน
ในการส่งมอบให้กลุ่มผู้ เลี้ยงโคเน้ือที่ ต้องการยกระดับข้ึนเป็น
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จ าหน่ายในทางการค้า 
    เทคโนโลยีที่ใช้  กระบวนการแปรรูปช่วยลดระยะเวลาในการแปร
รูปรูปคั่วกลิ้งเน้ือ 
* การผลิตสื่อคลิปวีดีโอวิธีการปรุง 5 คลิป และ E-book 1 ชิ้นงาน 
    ผลที่ได้  ได้สื่อคลิปวีดีโอวิธีการปรุงเมนู 5 คลิปโดยสแกนได้จาก 
QR code และ E-book  เบื้องต้นมีการเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ ”
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เครือข่ายโคเน้ือนครศรีฯ” ประกอบด้วยสมาชิก 81 คน    
  1 ครั้ง/1 วัน สาธิตการปรุงเมนูจากผลิตภัณฑ์เน้ือโคจากเศษเน้ือตัดแต่ง  ให้แก่

กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเน้ือควนพัง ณ ประคองฟาร์ม อ.ร่อนพิบูลย์
จ านวนผู้เข้าอบรม 25 คน 
ผลที่ได้ กลุ่มได้วิธีการท าเมนูต่างๆ  แนวทางในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เดิมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์เน้ือเสียบ
ไม้บรรจุถุงสุญญากาศและแนวทางการตลาดร่วมกับภาคีจังหวัด 

  1 ครั้ง/2 วัน * การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1* หัวข้อการแปรรูปและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เ น้ือ  ระหว่าง วันที่  6 -7 มีนาคม 2564 ณ 
ห้องปฏิบัติการสาธิตอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จ านวนผู้เข้าอบรม 20 คน 
  ผลที่ไ ด้ ผู้ เ ข้าร่วมโครงการได้ความรู้และทักษาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เน้ือจากเน้ือแดงเศษเหลือจากการตัดแต่งเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  เทคโนโลยีที่ใช้  การบรรจุผลิตภัณฑ์แบบสุญญากาศ 

  1 ครั้ง/1 วัน * การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 หัวข้อการแปรรูปและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เน้ือ  ณ อาคารประชุมสมาชิกผู้เลี้ยงโคเน้ือนาหลวงเสน 
ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   จ านวนผู้เข้าอบรม 15 
คน (ด้วยการจ ากัดผู้เข้าร่วมในสถานการณ์การระบาดของโควิด -
19) 
   ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมจากการอบรม
ครั้งที่ 1 เพ่ือการวางแผนการยกระดับเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โคเน้ือนาหลวงเสน 

  1 ครั้ง/1 วัน * การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เน้ือโคขุน วันที่       
ณ งานเลี้ยงประชุมศิษย์เก่าไสใหญ่ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
จ านวนผู้เข้าอบรม 40 คน 
   ผลที่ไ ด้รับ  ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงความต้องการของตลาดผู้บริโภคเน้ือ  

  1 ครั้ง/1 วัน * การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 หัวข้อการแปรรูปและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เน้ือเพ่ือการค้า  วันที่ 28 สิงหาคม 2564 จ านวนผู้เข้า
อบรม 15 คน 
   ผลที่ได้รับ  การพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่และรายเก่าเพ่ือ
ยกระดับในทางการค้า 
  เทคโนโลยีใช้   ประยุกต์วิธีการใหม่ในการท าให้เน้ือนุ่มด้วยซูวี
ร่วมกับอัลตร้าโซนิก ให้คุณภาพเน้ือที่นุ่มและมีความชุ่มฉ่ าน้ า 

4.4 บรรจุภัณฑ์ ตรา
สินค้า และการจัดการ
ตลาดโคขุน 
 

1 ผู้ประกอบการ 
5 ราย 
2.เกษตรจัดต้ัง
กลุ่มอาชีพ 1 
กลุ่ม 

1. ยกระดับ
ผู้ประกอบการ
เดิม 2 ราย  
2. สร้างผู้
ประกอบ 
การรายใหม่จาก

* คัดเลือกผู้ประกอบการ 8 รายและลงพ้ืนที่ปฏิบัติการจริง 5 พ้ืนที่ 
   ผลที่ได้รับ   
1. การยกระดับและสร้างผู้ประกอบการ 

 *กระดับผู้ประกอบการรายเก่า 2 ราย ได้แก่ ร้านโกเขียว และ
ร้านปาร์คในโยง 

 * สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 5 ราย จ าแนกเป็นกลุ่มย่อยได้ 5 
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เกษตรกร 3 ราย 
3. สร้างผู้
ประกอบ 
การรายใหม่จาก
ผู้ว่างงาน 1 ราย 
4. ฉลากและ
บรรจภุัณฑ์
ต้นแบบ 4 
ชิ้นงาน 

กลุ่มย่อยตามศักยภาพในการขับเคลื่อนได้แก่ 4 ระดับคือกลุ่มแรกมี
ความพร้อมสูงคือวิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ าปากพนัง (อ.เชียรใหญ่)  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคศาลาตะเคียน (อ.เชียรใหญ่) กลุ่มที่
สองมีความพร้อมระดับปานกลางคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเน้ือนา
หลวงเสน (อ าเภอทุ่งสง)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเน้ือควนพัง (อ. 
ร่อนพิบูลย์)  กลุ่มที่สีมีความสนใจแต่ยังไม่พร้อมด าเนินการ 1 กลุ่ม
คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเน้ือบางขัน (อ. บางขัน) กลุ่มที่ห้า
มีความสนใจและเข้าร่วมสังเกตการณ์ 1 กลุ่มจากภายนอกพ้ืนที่
การด าเนินงานวิจัยคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเน้ือนาหมื่นศรี 
(อ.นาโยง จังหวัดตรัง) 

เทคโนโลยีที่ใช้  กระบวนการแปรรูปและเทคโนโลยีการแช่เยือก
แข็งผลิตภัณฑ์ 

2. ฉลากและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 4 ชิ้นงานส าหรับ ร้านโกเขียว 
ปาร์คในโยง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคลุ่มน้ าปากพนัง และวิสาหกิจ
ชุมผู้เลี้ยงโคนาหลวงเสน 

 เทคโนโลยีที่ใช้  การบรรจุแบบสุญญากาศเพ่ือคงคุณภาพ  
3 แผนการสร้างเครือข่ายทางการตลาด เพ่ือเป็นจุดจ าหน่าย

ผลผลิตเน้ือโคและผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 จุด  

 
รายละเอียดของการด าเนินแต่ละกิจกรรมย่อยที่ 4 มีดังนี้ 

     4.4.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยที่ 4.1 การจัดการคุณภาพซากและมาตรฐาน  
                   โครงการได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพซากและ
มาตรฐาน ณ โรงงานแปรรูปโคบ้านม่วงทวน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  ในวันท่ี 2 มีนาคม 2564 โดยมีจ านวน
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  30 คน ภาคีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัด  เกษตรจังหวัด หอการค้า
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด SME ปศุสัตว์อ าเภอ  จากการประมวลภาพรวมประเด็นปัญหาของเกษตรกรท่ีควร
ได้รับการแก้ไขในกิจกรรมย่อยท่ี 1 พบว่าแต่ละกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อท้ัง 9 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน
เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิกแตกต่างกัน (กลุ่มเล็ก/กลาง/ใหญ่)  จ านวนโคท่ีเล้ียงและต้นทุนในการ
จัดการ  การขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการจัดการพันธุ์  การพัฒนาสูตรอาหารท่ีช่วยลดต้นทุน  
การจัดการโรค  การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์ม  การจัดการซากและคุณภาพ  กา รเพิ่มมูลค่าและ
การตลาด แต่จุดส าคัญของท้ัง 9 กลุ่มท่ีเหมือนกันคือทุกกลุ่มมีความพร้อมและความต้ังใจในการเรียนรู้เพิ่มเติม
พร้อมกันได้ท้ังในประเด็น  ดังนั้นในกิจกรรมย่อยท่ี 4 จึงช่วยตอบโจทย์ในส่วนของกลางน้ าต้ังแต่การจัดการ
หลังการฆ่า  การตัดแต่งซาก  การแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการยกระดับผู้ประกอบการท้ังรายเก่า
และรายใหม่   รายละเอียดกิจกรรมจะได้เรียบเรียงตามแผนการด าเนินงานดังกล่าวได้ผลดังนี้  
                             ก. การจัดการหลังการฆ่าและการตัดแต่งซาก  จากกลุ่มผู้เล้ียงโคเนื้อท้ัง 9 กลุ่มมีกลุ่มท่ี
สนใจเข้ารับการพัฒนาการจัดการหลังการฆ่าและการตัดแต่งซาก 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือวิสาหกิจชุมชนผู้
เล้ียงโคเนื้อลุ่มน้ าปากพนัง  วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อเชียรใหญ่ วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อนาหลวงเสนและ
วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อบางขัน  รวมถึงกลุ่มสัตวบาลคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย   โดยกิจกรรมได้ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อการเรียนรู้ดังภาพที่ 4.26  ด้วยเปูาหมายของโครงการเพื่อ
สร้างโคพันธุ์ผสมเมืองร้อนและเมืองหนาว  เนื้อ lean ท่ีมีความนุ่มจึงท าการคัดเลือกโคขุนมีชีวิตสายเลือดผสม
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ชาร์โรเล่ส์และพันธุ์พื้นเมืองร้อยละ 50 ท่ีเล้ียงจากกลุ่มวิสาหกิจขุมชนเครือข่ายเล้ียงโคเนื้อลุ่มแม่น้ าปากพนังมา
เข้าสู่กระบวนการโดยการขนส่งโคมีชีวิตจากพื้นท่ีกลุ่มมายังโรงงานแปรรูปโคบ้านม่วงทวน อ.ปากพะยูน จ.
พัทลุง เพื่อการจัดการโคก่อนการฆ่าตามหลักการมาตรฐานของกรมปศุสัตว์   การฆ่าท่ีถูกวิธีและการบ่มซาก
แบบ dry age ก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการตัดแต่งซากตามมาตรฐานตามเอกสารภาคผนวก   

 
 

ภาพที่ 4.25  ขั้นตอนการจัดการหลังการฆ่าและได้ผลผลิตเนื้อโคในรูปแบบท่ีต้องการทางการตลาด 
 

              ข. การตัดแต่งซาก  น าเนื้อโคท่ีผ่านการบ่ม ณ โรงงานแปรรูปโคบ้านม่วงทวน อ.ปากพะยูน จ.
พัทลุง มาท าการตัดแต่งแยกช้ินส่วนตามมาตรฐานกิจกรรมดังภาพท่ี   หลังการตัดแต่งซากได้เก็บตัวอย่าง
ช้ินส่วนเนื้อ 2 เกรดคือ เนื้อคุณภาพดี และเนื้อคุณภาพรอง (เนื้อแดงเศษจากการตัดแต่ง)  น าส่วนเนื้อมา
วิเคราะห์คุณภาพซากและมาตรฐานดังนี้ 

                 ข-1  ผลการทดสอบคุณภาพซากโค  น้ าหนักโคมีชีวิตหน้าโรงงานก่อนการเชือดและ
ช าแหละ  630  กิโลกรัม  น้ าหนักโคก่อนเข้าเชือดน้ าหนักมีน้ าหนัก 617 กิโลกรัม  น้ าหนักโคขุนมีการสูญเสีย
น้ าหนักจ านวน 13 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 2  ดังแสดงในตารางท่ี 4.5 และภาพที่ 4.27  

 

ตารางที่ 4.5  ร้อยละของน้ าหนักช้ินส่วนซากโคขุนสายพันธุ์ผสมชาโรเล่ส์และพื้นเมืองร้อยละ 50  
ชิ้นส่วนโค น้ าหนัก % 

            น้ าหนักซากโครวม (เนื้อรวมกระดูก) 339.2 54.98 
            เครื่องใน 39.1 6.34 
            หัว 28 4.54 
            ตีน 8.6 1.39 
            หาง 3 0.49 
            หนัง 30 4.86 
            มัน 16 2.59 
            เลือดและมูลโค 153.1 24.81 
                          รวมทั้งสิ้น 617 100 
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จากตารางท่ี 4.5 ผลการซ าแระจะได้ส่วนของเลือดและมูลโค เครื่องใน และหัว ร้อยละ 24.81  6.34  และ 
4.54 ตามล าดับ  ส่วนท่ีเหลือสามารถน าไปเป็นส่วนผสมในการท าปุยหมัก  ส่วนหัวสามารถเพิ่มมูลค่าโดยแปร
รูปเป็นอาหารหมักหรือ “หนาง” เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้จากการแปรรูปโดยการหมักร่วมกับข้าวค่ัวและ
หยวกกล้วย  ประมาณ 7 วัน  ท าให้เกิดรสเปรี้ยวและกล่ินพิเศษเฉพาะ  สามารถน าไปปรุงสุกพร้อม
รับประทานโดยการต้มกะทิ (เติมขมิ้น หอมแดง ตะไคร้ และปรุงรสหวานเค็มตามชอบ) 
 

      

      

         

 
 

ภาพที่ 4.26  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคุณภาพซากและมาตรฐาน 
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ภาพที่ 4.27 ร้อยละของน้ าหนักช้ินส่วนซากโคขุนโคขุนสายพันธุ์ผสมชาโรเล่ส์และพื้นเมืองร้อยละ 50 
 

            ข-2 ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมีของเนื้อโคก่อนการจัดการด้วย
กระบวนการวิจัย  ตามแผนการด าเนินการต้องการเปรียบเทียบผลของการเล้ียงโคแบบด้ังเดิมกับการเล้ียงโค
ด้วยอาหาร TMR ท่ีใช้วัตถุดิบพืชพื้นถิ่นทดแทนการใช้วัตถุดิบจากภายนอกพื้นท่ีตามรายละเอียดในกิจกรรม
ย่อยท่ี 2   จึงได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อโคชุดแรกที่เป็นการเล้ียงโคแบบด้ังเดิมน ามาผ่านการจัดการดัง
ช้างต้น   เก็บตัวอย่างเนื้อสันนอกส่วนหลัง (Longissimus lumborum) ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
ได้แก่ โปรตีนไขมัน และความช้ืน ตามวิธีAOAC (1999  (  ศึกษาคุณภาพเนื้อ สีเนื้อ (color profile) จ านวน 3  
ซ้ าได้แก่ ค่าสีของเนื้อค่า L* a*  และ b* ภายหลังการตัดแต่งช้ินเนื้อและปล่อยให้สัมผัสอากาศเป็นเวลา 45 
นาทีด้วยเครื่อง   Hunter Lab  Chromameter   วัดเป็น   ) (Lightness ; L*) ค่าความแดง  (redness, a*) และ
ค่าความเหลือง  (yellowness; b*)   ค่าแรงตัดผ่านเนื้อหรือค่าความเหนียว (shear force) ใช้ใบมีดชนิด 
Warner Brazler shear โดยการเตรียมเนื้อด้วยวิธีการต้ม เนื้อขนาด 100  กรัมวัดด้วยเครื่อง  Texture Profile 
Analysis ความเร็ว 500  mm/min   และค่าการสูญเสียน้ าหนักระหว่างการปรุงสุกด้วยความร้อน  cooking 
loss โดยน าตัวอย่างกล้ามเนื้อไปช่ังน้ าหนักแล้วน ากลับไปบรรจุในถุงพลาสติกชนิด poly-bag zipper จากนั้น
น าไปต้มในอ่างน้ าร้อนท่ีอุณหภูมิ 80º ซ  .10นาน  นาที แล้วลดอุณหภูมิลงจนเท่ากับอุณหภูมิห้อง จากนั้นน าไป
ช่ังน้ าหนัก และน าข้อมูลท่ีได้ไปค านวณหาค่า   cooking loss    ผลการศึกษาสีเนื้อโดยประเมินค่าสีของเนื้อโค

ตามระบบ CIE โดยจ าแนกสี ออกเป็นค่าความสว่าง  )L*) ค่าสีแดง  )a*) และค่าสีเหลือง  )b*) พบว่าเนื้อสะโพก
บนมีค่าความสว่าง  )L*) มากท่ีสุดเฉล่ีย   37.34  รองลงมาจะเป็นเนื้อสะโพกล่าง เฉล่ีย   36.82  และเนื้อน่องมีค่า

น้อยท่ีสุดมีค่าความสว่างเฉล่ีย   31.89  ส่วนค่าสีแดง   ) a*) เนื้อหมอนมีค่ามากท่ีสุดเฉล่ีย  20.79  ซึ่งมีค่าความ
เป็นสีแดงมากกว่ารายงานวิจัยของ Chaiwang et al .2015.รองลงมาจะเป็นเนื้อน่องมีค่าเฉล่ีย  18.31 และเนื้อ
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สันในเทียมมีค่าน้อยท่ีสุดเฉล่ีย   13.48  และผลการศึกษาค่าสีเหลือง   ) b*) พบว่า เนื้อหมอนมีค่ามากท่ีสุดเฉล่ีย
19.96  รองลงมาจะเป็นเนื้อสะโพกบนมีค่าเฉล่ีย  18.71 และเนื้อริบอายมีค่าน้อยท่ีมีค่าเฉล่ีย  12.29  

 

ตารางที่ 4.6  ผลการวิเคราะห์ด้านกายภาพค่าสีของเนื้อโคขุนสายพันธุ์ผสมชาโรเล่ส์และพื้นเมืองร้อยละ 50  
ตัวอย่าง  Lightness (L*)  Redness (a*)  Yellowness (b*)  

เนื้อริบอาย 32.66 14.88 12.29 
เนื้อสันในเทียม 33.28 13.48 12.66 
เนื้อพับนอก 36.17 16.36 16.88 
เนื้อหมอน 36.02 20.79 19.96 
เนื้อสะโพกล่าง 36.82 17.23 16.61 
เนื้อลูกมะพร้าว 32.10 13.75 15.29 

เนื้อน่อง 31.89 18.31 18.05 
เนื้อสะโพกบน 37.34 16.02 18.71 

 

ผลการศึกษาการสูญเสียน้ าระหว่างการเก็บรักษา (drip loss) พบว่า เนื้อสะโพกบนมีการสูญเสียน้ า
มากท่ีสุดเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 2.23 รองลงมาจากเป็นเนื้อลูกมะพร้าวเฉล่ียร้อยละ 1.87 ในส่วนของเนื้อสะโพกล่าง
มีการสูญเสียน้ าน้อยท่ีสุดเฉล่ียร้อยละ 1.26   ซึ่งมีค่าการสูญเสียน้ าระหว่างการเก็บรักษาน้อยกว่ารายงานวิจัย
ของ Chaiwang et al. (2015)  ผลการศึกษาการสูญเสียน้ าหนักเมื่อท าให้สุก (cooking loss) พบว่า เนื้อลูก
มะพร้าวมีค่าการสูญเสียน้ าหนักเมื่อท าให้สุกมากท่ีสุดเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ39.30 รองลงมาจะเป็นเนื้อสันในเทียม
เฉล่ียร้อยละ 38.80 และเนื้อน่องมีค่าน้อยท่ีสุดเฉล่ียร้อยละ 32.74 ผลแสดงดังตารางท่ี 4.7  

 

ตารางที่ 4.7  ผลการวิเคราะห์ด้านกายภาพการสูญเสียน้ าหนักระหว่างการเก็บรักษาและสูญเสียน้ าหนัก                  
เมือ่ท าให้สุกของเนื้อโคขุนสายพันธุ์ผสมชาโรเล่ส์และพื้นเมืองร้อยละ 50  
 

ตัวอย่าง Drip loss (%) Cooking loss (%) 
       เนื้อริบอาย 1.57 35.03 

       เนื้อสันในเทียม 1.76 38.80 

       เนื้อพับนอก 1.46 35.93 

เนื้อหมอน 1.73 33.09 

เนื้อสะโพกล่าง 1.26 35.35 

เนื้อลูกมะพร้าว 1.87 39.30 

เนื้อน่อง 1.43 32.74 

เนื้อสะโพกบน 2.23 35.76 
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ตารางที่ 4.8  ผลการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสเนื้อโคขุนสายพันธุ์ผสมชาโรเล่ส์และพื้นเมืองร้อยละ 50 
 

ตัวอย่าง Firmness (N) Toughness (N.min) 
เนื้อสันใน 94.40 12.74 
เนื้อพับนอก 98.14 14.59 
เนื้อหมอน 122.84 18.90 
เนื้อสะโพกบน 119.02 14.45 
เนื้อสะโพกล่าง 62.28 8.29 
เนื้อริบอาย 66.93 8.09 
เนื้อลูกมะพร้าว 75.68 11.33 
เนื้อน่อง 90.24 13.09 

 

ผลการประเมินคุณภาพของเนื้อโคในตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านสีเนื้อ สีไขมัน อายุสัตว์ และระดับไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ 
ซึ่งแบ่งระดับไขมันแทรกในกล้ามเนื้อเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ไม่มีเลย น้อยมาก น้อย ปานกลาง และมาก โดยการ
พิจารณาด้วยสายตา พบว่าเนื้อโคขุนลูกผสมชาร์โลเล่ส์ร้อยละ 50  มีระดับไขมันแทรกระดับ 1 คือไม่พบไขมัน
แทรก ดังภาพที่ 4.29 และภาพที่ 4.30   

 

 
 

ภาพที่ 4.28 เนื้อสันในเทียมโคขุนสายพันธุ์ผสมชาโรเล่ส์และพื้นเมืองร้อยละ 50 
 

 
 

ภาพที่ 4.29 เนื้อริบอายโคขุนสายพันธุ์ผสมชาโรเล่ส์และพื้นเมืองร้อยละ 50 
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ทางเคมีเนื้อโคขุนลูกผสมชาร์โลเล่ส์ร้อยละ 50  
        ข้อมูลท่ีศึกษา      Crossbreds 

     (50% Charolais 
     × 50% Thai native cattle) 

F2-crossbreds (75% Charolais 
× 25% Thai native cattle)  

Chaiwanga , N et.al. ( 2014) 
ความช้ืน (ร้อยละ) 75.0 72.3 
โปรตีน (ร้อยละ) 22.05 23.2 
ไขมัน (ร้อยละ) 2.03 4.60 
ปริมาณธาตุเหล็ก   2.1358 mg/kg  

 

ผลการศึกษาการการช าแหละและตัดแต่งซากโคขุนแบบสากล มีน้ าหนักท้ังส้ิน  173  กิโลกรัม  ซึ่ง
หากมีการจ าหน่ายในรูปแบบท้ังช้ินส่วนโดยไม่มีการตัดแต่งเป็นช้ินส่วนย่อยนั้น มีราคาจ าหน่ายเฉล่ียกิโลกรัมละ 
220  บาท แต่หากมีการตัดแต่งเป็นช้ินส่วนย่อย ท่ีสอดคล้องกับกับความต้องการและมีมาตรฐานนั้น  สามารถ
จ าหน่ายในราคาท่ีสูงขึ้น เช่นเนื้อส่วนทีโบน  มีราคากิโลกรัมละ 700  บาท  ริบอายกิโลกรัมละ   400  บาท เนื้อ
สันในกิโลกรัมละ  500 บาท    
 

 ตารางที่ 4.10  น้ าหนักและราคาช้ินส่วนโคขุนที่ตัดแต่งแบบสากล    
น้ าหนักช้ินส่วนวัว ราคาจ าหน่าย ( บาท ) มูลค่าเพิ่ม 

(  บาท ) 
มูลค่าเพิ่ม 

( ร้อยละ ) 
   

ร า ค า จ า ห น่ า ย
เฉล่ีย 220  บาท 

ราคาจ าหน่าย 

เฉล่ีย  280  บาท 
ขาหลัง    97   กิโลกรัม 16,780 21,280 4,560 27.18 
ขาหน้า    76   กิโลกรัม 21,340 27,160 5820 27.27 
รวม       173  กิโลกรัม 38,120 48,440 10,380 27.22 

 
                      โดยภาพรวมเกษตรกรมีความรู้และเข้าใจ  การจัดการซาก  การประเมินคุณภาพเนื้อด้าน
ไขมันแทรก (Marbling Score ) เทคนิคในการการตัดแต่งซากโคขุน เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเนื้อโค 
ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีการฝึกปฏิบัติการตัดแต่งซากโคขุนเป็นแบบมาตรฐานสากล  เป็นช้ินส่วนเนื้อชนิดต่างๆ 
เช่น ริบฮาย ทีโบน เนื้อสันใน  เนื้อสันนอก  เนื้อสะโพก เป็นต้น สามารถก าหนดราคาจ าหน่ายช้ินส่วนเนื้อตาม
ก าหนดคุณภาพ  

      4.4.2 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยที่ 4.2 การตัดแต่งและการจัดการซาก    
           การแนะน าการใช้โปรแกรมเพื่อการค านวณช้ินส่วนและราคาโคเนื้อท่ีได้จากการตัดแต่งซาก 
ตัวอย่างแบบฟอร์มท่ีปรากฏในโปรแกรมค านวณ   ตัวอย่างซากโคทดลองในการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดแต่ง
และการจัดการซากครั้งท่ี 1 ใช้ตัวอย่างซากโคครึ่งตัวเป็นช้ินส่วนขาหน้าและขาหลังจากโคขุนลูกผสมชาร์โรเล่ย์
บ่มซาก  ณ สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย(พัทลุง) จ ากัด  จากนั้นน ามาตัดแต่งช้ินเนื้อภายในโรงเชือดของสหกรณ์  ก าไร
ท่ีได้จากตารางเป็นการค านวณไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ซากโคขุนลูกผสมบาร์หมัน 1 ตัว สหกรณ์จะได้ก าไร 
21,880 บาทต่อตัว (ไม่หักค่าใช้จ่ายทุกชนิด เช่นค่าแรงงาน (ตลอดกระบวนการในโรงงาน) ค่าจ้างแรงงานส่วน
อื่นๆ  ค่าน้ า ค่าไฟฟูา ค่าเส่ือมอาคารและครุภัณฑ์ ค่าก าจัดขยะและของเสีย การเก็บรักษา การขนส่ง และอื่นๆ   
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ตารางค านวณราคาต้นทุนราคาขายและก าไรขั้นต้น  

เลขที่ 3/07-2564 
วันเข้าเชอืด  หมายเลขเบอร์หู  

ชื่อเจ้าของกลุ่มเครือขา่ยวิสาหกิจ                                     สายพันธุ์ ชารโ์ลเลย์ (ขาหลัง) 

น้ าหนักโคมีชีวิตหน้าโรงงาน 76 kg ราคา 220 

   รวม 16,720 
     

น้ าหนักชิ้นส่วนออกจากห้องบ่ม   kg 
  

     
ชิ้นส่วน น้ าหนัก % ราคาขาย รวม 

เน้ือพับนอก   0.00 240 0 

เน้ือสะโพกบน   0.00 150 0 

เน้ือสะโพกลา่ง   0.00 145 0 

เน้ือลูกมะพร้าว   0.00 250 0 

เน้ือหมอน   0.00 700 0 

ทีโบน   0.00 270 0 

เศษเน้ือ   0.00 190 0 

กระดูกเลาะเน้ือ   0.00 240 0 

มันตัดแต่ง   0.00 250 0 

เน้ือน่อง   0.00 250 0 

เน้ือแดง   0.00 240 0 

    0.00 700 0 

    0.00 15 0 

 
76 รวม 22,000 

ต้นทุน 
 

รายได้ 
รายการ ต้นทุน 

 
รายการ ยอดเงิน 

โคมีชีวิต 16,720 
 

ชิ้นส่วน 22,000 
    

 

ก าไร 

    
 

ยอดเงิน 5,280 
    

 

คิดเป็น % 32 
รวม 16,720 

 
  

วิธีการใช้   ใส่ข้อมูลน้ าหนักของช้ินเนื้อท่ีตัดแต่ง เช่น น้ าหนักของขาหน้า  น้ าหนักขาหลัง ในช่องสีฟูา  
น้ าหนักของช้ินส่วนเนื้อในช่องสีเหลือง   ใส่ก าหนดราคาขายในช่องสีฟูา สเปรดชีดจะค านวณต้นทุน  ราคาขาย 
และก าไรขั้นต้น 
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ตารางค านวณราคาต้นทุนราคาขายและก าไรขั้นต้น 

เลขที ่ 
วันเข้าเชอืด  หมายเลขเบอร์หู 189307NC00470 

ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน                                                             สายพันธุ์ ชารโ์ลเลย์ (ขาหน้า) 
  

น้ าหนักโคมีชีวิตหน้าโรงงาน 97 kg ราคา 220 

   
รวม 21,340 

     
น้ าหนักชิ้นส่วนออกจากห้องบ่ม   kg 

  

     
ชิ้นส่วน น้ าหนัก % ราคาขาย รวม 

เน้ือสันนอก ( ริบอาย)   0.00 240 0 
เน้ือแดง   0.00 150 0 
ปลาช่อน (สันเทียม)   0.00 145 0 
รักบี้   0.00 250 0 
เน้ือโหนก   0.00 700 0 
เน้ือเสื้อรอ้งไห ้   0.00 270 0 
เน้ือใบพาย   0.00 190 0 
เน้ือน่อง   0.00 240 0 
เน้ือสามช้ัน   0.00 250 0 
กระดูกสามช้ัน   0.00 250 0 
เน้ือจะเข ้   0.00 240 0 
เศษเน้ือ 

 
0.00 700 0 

กระดูกเลาะเน้ือ   0.00 15 0 

 
97.00 รวม 27,000 

ต้นทุน 
 

รายได้ 
รายการ ต้นทุน 

 
รายการ ยอดเงิน 

โคมีชีวิต 21,340 
 

ชิ้นส่วน 27,000 

    

 

ก าไร 

    
 

ยอดเงิน 5,660 

    

 

คิดเป็น % 27 

รวม 21,340 
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      ผลการด าเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคลุ่มน้ าปากพนัง   
ได้น าโคลูกผสมชาร์โรเลย์ 75 % น้ าหนัก 625 กิโลกรัม เล้ียงด้วยอาหารแบบเดิม (ก่อนทดลองเล้ียงด้วยอาหาร 
TMR) เข้าสู่โรงเชือด ณ สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จ ากัด   จากการเปรียบเทียบการขายโคมีชีวิตกับการจัดการซาก
เพื่อจ าหน่ายช้ินส่วนเนื้อของกลุ่ม (ไม่คิดค่าต้นทุนการขุนโค) พบว่ามีรายรับจากการขายโคมีชีวิต 59,375 บาท
ต่อตัว ถ้าน าโคไปเชือด ตัดแต่งซาก บ่ม บรรจุถุงแบบสุญญากาศและเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งเพื่อการ
จ าหน่ายท่ีร้านจ าหน่ายของกลุ่ม  จะมีรายรับมากกว่ากว่าการขายโคมีชีวิต แต่เมื่อท าการหักค่าใช้จ่ายหลักๆ ใน
การจัดการ ตัดแต่งซาก การเก็บรักษา การขนส่งเพื่อจ าหน่ายและค่าจ้างแรงงาน  จะเหลือรายรับอยู่ ท่ี 
50,342.50 บาท และต่ ากว่าการขายโคมีชีวิต 9,032.50 บาท  ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 เพราะต้องเสียค่าจ้าง
เชือด ค่าบรรทุก (ไป-กลับ) ค่าบ่มซากเนื้อ ค่าตัดแต่งซากและการบริหารจัดการร้านจ าหน่าย จึงนับเป็นปัญหา
ส าคัญของเกษตรกรและต้องหาทางออกอย่างเร่งด่วน เนื่องจากภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังไม่มีโรงเชือด
มาตรฐาน  เกษตรกรขาดเครื่องมือส าหรับการจัดการ การตัดแต่งซากและการบ่ม  เป็นสาเหตุส าคัญในการ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรใหก้้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ 
  

ตารางที ่4.11   การค านวณรายรับของเกษตรผู้เล้ียงโคกลุ่มต้นแบบเมื่อเปรียบเทียบการขายโคมีชีวิตกับการ
จัดการซากเพื่อจ าหน่ายช้ินส่วนเนื้อของกลุ่ม (โดยไม่คิดค่าต้นทุนในการเล้ียงและขุนโค) 

รูปแบบ
โค 

น้ าหนัก
มีชีวิต 
(กก.) 

ราคาขายต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคาขาย 
(บาท) 

 

ค่าใช้จ่ายหลัก (บาท) รายรับ 
 (บาท) 
 

ค่าจ้าง
เชือดและ
ค่าบรรทุก 

ค่าบ่มซาก
เน้ือ 

ค่าตัดแต่ง
ซาก 

อื่นๆ 

โคมีชีวิต 625 95 59,375 - - -  59,375.00 
ซากโค 
 

625 ข้ึนอยู่กับ
ชิ้นส่วนตัดแต่ง 

68,234 4,800 2,569 7,522.50 3,000 50,342.50 

ราคาส่วนต่างเมื่อเปรียบเทียบการรูปแบบการขาย 9,032.50 
 

               4.4.3  ผลด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยที่ 4.3 การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ และ
การจัดการมาตรฐานการผลิต       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
            ภาพที่ 4.30 แผนและเปูาหมายกิจกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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ภาพที่ 4.31  กรอบการด าเนินกิจกรรมการแปรรปูและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนเพื่อการค้า 
  

                 ก. การจัดท าสูตรมาตรฐานและการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์รสชาติพื้นบ้านภาคใต้ 
                     การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

ก-1 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อคุณภาพรอง    เป็นส่วนเศษเนื้อแดงท่ีเหลือจากการตัดแต่งเนื้อ
คุณภาพเกรดดี   น าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ท้ังในรูปแบบด้ังเดิมและประยุกต์ให้มีรสชาติแบบ
พื้นบ้านภาคใต้   โดยการจัดท าสูตรมาตรฐานและพัฒนาสูตรใหม่รสชาติพื้นบ้านภาคใต้ให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อเพื่อ
การจ าหน่าย   เลือกใช้เศษเนื้อโคขุนตัดแต่งได้เป็น  11 เมนูหลักท่ีเป็นท่ีนิยมบริโภคคือ 1.ซอสปรุงรสส าเร็จรูป 
(สูตรดั้งเดิม สูตรกอแระ สูตรเครื่องแกง)  2) เนื้อโคช้ินบางเสียบไม้ 3) เนื้อโคช้ินลูกเต๋าเสียบไม้ 4) เนื้อโคแท่งสี
เหล่ียมเสียบไม้ 5) เนื้อสะเต๊ะเสียบไม้ 6) เนื้อสวรรค์ 7) ค่ัวกล้ิงเนื้อฟู  8) แกงวัวบ้าน 9) เบอเกอร์เนื้อ 10) เนื้อ
ปรุงรสก้อน 11) ไส้กรอกเนื้อเครื่องแกงปักษ์ใต้   ผลิตภัณฑ์รายการ 2-6 บรรจุถุงพลาสติกปิดแบบสุญญากาศ
และแช่เยือกแข็ง   รายการท่ี 7 บรรจุกล่องพลาสติก  รายการท่ี 8 บรรจุกล่องพลาสติกแช่แข็ง  รายการท่ี 10-
12 บรรจุถุงพลาสติกปิดผนึกสุญญากาศและแช่แข็ง  ภาพผลิตภัณฑ์แสดงดังตารางท่ี  4.11 โดยมีคลิปวีดีโอ
วิธีการปรุงเมนูต่างๆ และ E-book ตามภาคผนวกท้ายเล่ม 
                       ก-2 ผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพ  จัดในกลุ่มเนื้อเกรดดี (เน้นเนื้อแดงและมีความนุ่มจากเนื้อโค
ผสมชาโรเล่ห์และพื้นเมืองร้อยละ 50)  การจัดการช้ินเนื้อคุณภาพเกรดดีเพื่อการจ าหน่ายในทางการค้า  
ถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการร้านปาร์คในโยงซึ่งประกอบธุรกิจทีพักและร้านอาหารในพื้นท่ี อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช  
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ภาพที่ 4.32 การจัดท ามาตรฐานสูตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อโค 
 

ตารางที่ 4.12  ผลิตภัณฑ์และเมนูอาหารจากเนื้อคุณภาพรอง     
เมนู ภาพประกอบ ผลิตภัณฑ์/เมนู 

1.ซอสปรุงรส 3 รสชาติคือ
รสด้ัง เ ดิม  สูตรกอแระ 
และสูตรเครื่องแกง 

 

ใช้ประโยชน์ส าหรับหมัก จ้ิม ผัดและแกง
เป็นอาหารได้หลายชนิด 

2.เนื้อโคช้ินบางเสียบไม้  
(3 รสชาติ)  
 

  
3.เนื้อโคลูกเต๋า (3 รสชาติ)  
 
 
 
 
 

 

 

4.เนื้อโคแท่งส่ีเหล่ียม (3 
รสชาติ) 
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5.เนื้อสวรรค์ (3 รสชาติ)   
 
 
 
 
 
  

 

6. เนื้อสะเต๊ะ 
 
 
 
 

 

 
7.ค่ัวกล้ิงเนื้อฟู  
( เ ท ค นิ ค ก า ร ปั่ น ล ด
ระยะเวลาในการผลิต) 

  
8.แกงวัว  
(บรรจุกระปองพลาสติกแช่
แข็ง) 
 
 
 

  
9.เบอเกอร์เนื้อสูตรดั้งเดิม  
( บ ร ร จุ ถุ ง พล า ส ติ ก ปิ ด
สุญญากาศ) 
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1 0 . ไ ส้ ก ร อ ก เ นื้ อ สู ต ร
เครื่องแกงใต้  
( บ ร ร จุ ถุ ง พล า ส ติ ก ปิ ด
สุญญากาศ) 
 
 
   

11.เนื้อก้อนปรุงรส 
 
 
 
 
 
   

12.ซุปตีนวัว  
(บรรจุกระปองพลาสติกแช่
แข็ง) 
 
 
 
   

13.ซุปเอ็นวัว  
(บรรจุกระปองพลาสติกแช่
แข็ง) 
 
 
 
   

หมายเหตุ  รายละเอียดส่วนผสมและกระบวนการผลิตจัดท าในรูปแบบ E-book ในภาคผนวก 
              รายการท่ี 12-13 เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากให้แก่ผู้ประกอบการรายเก่า  
 

ข.  การถ่ายทอดองค์ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ข-1 การสาธิตการปรุงเมนูจากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เนื้อคุณภาพรองเป็นเศษเนื้อแดงจากการตัด

แต่ง  ผู้เข้าร่วมโครงการคือกลุ่มวิสาหกิจ ผู้เล้ียงโคเนื้อควนพัง   ณ ประคองฟาร์ม อ.ร่อนพิบูลย์  จ.
นครศรีธรรมราช   เดิมกลุ่มสมาชิกโคเนื้อวิสาหกิจควนพังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานจังหวัด
ในการด าเนินการท้ังระบบห่วงโซ่ต้ังแต่พื้นท่ีอาหารโค  ระบบโรงเรือน เครื่องผสมอาหาร  โดยมีการขายผลผลิต
ในรูปของโคมีชีวิตไปยังผู้รวบรวมก่อนส่งขายประเทศมาเลเซีย  ส่วนเนื้อโคตัดแต่งจ าหน่ายตามการส่ังซื้อและ
จ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น  ซึ่งผลผลิตส่วนนี้อยู่ในรูปของเนื้อสดขายตามเขียงหรืองานตามประเพณีในท้องถิ่น  
ปัญหาท่ีผ่านมาโคท่ีไม่เหมาะส าหรับการขุนขายเป็นโคมีชีวิตจะถูกกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางท้ังการขายเป็นโค
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มีชีวิตและการขายเพื่อน าไปช าแระ  ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุน  กลุ่มจึงได้จัดกลุ่มการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ท้ังส่วนท่ีเป็นเนื้อแช่แข็ง  รูปแบบการขายส่งถึงบ้านแบบ delivery  และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
เนื้อเสียบไม้ภายใต้ช่ือ เนื้อโคลิกอร์ ดังภาพท่ี 5.23    ส่วนท่ีเป็นเนื้อสดนั้นเกษตรกรจะขายช้ินส่วนซากแบบ
รวมๆ  ในราคาท่ีต่ าโดยไม่ได้มีการแบ่งแยกเกรดเนื้อคุณภาพดีและเนื้อคุณภาพรองท่ีเป็นส่วนเศษเนื้อจากการ
ตกแต่ง   ซึ่งควรจะมีการคัดแยกเพื่อขายในราคาท่ีต่างกันได้  ส่วนผลิตภัณฑ์เนื้อช้ินบางเสียบไม้ท่ีผลิตจ าหน่าย
ภายใต้แบรนด์ลิกอร์มีรสชาติเปรี้ยวเนื่องจากการใช้น้ าสับปะรดหมักให้เนื้อนุ่มในขณะท่ีเนื้อยังคงมีความเหนียว
มาก   ด้วยปัญหาดังกล่าวทางทีมวิจัยในส่วนของการแปรรูปได้ให้ค าแนะน ากระบวนการผลิตท่ีถูกสุขลักษณะ  
กระบวนการท าให้เนื้อนุ่ม และสูตรน้ าหมักเนื้อท่ีมีความเฉพาะถิ่นภาคใต้เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มแปรรูปได้
น าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อไป  นอกจากนี้ทางทีมงานวิจัยได้ร่วมปรึกษาหน่วยงานจังหวัดได้แก่ ปศุสัตว์
อ าเภอ พาณิชย์จังหวัดพร้อมผู้น ากลุ่มวิสาหกิจควนพังเพื่อวางเปูาหมายร่วมให้เกิดจุดจ าหน่ายเนื้อและช้ินส่วน
เนื้อแช่แข็ง  รวมถึงผลิตภัณฑ์เนื้อของกลุ่มตามแนวถนนเส้นทางหลักของตัวอ าเภอเนื่องจากพื้นท่ีต้ังของอ าเภอ
ร่อนพิบูลย์เป็นเส้นทางผ่านของผู้คนไปยังตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                          ส าหรับวิธีการท าให้เนื้อนุ่มมีหลายวิธีท่ีนิยมใช้กันอย่าง ท่ัวไปเช่น การทุบ (ค้อนทุบเนื้อ 
30 ครั้ง) ซูวี  (60 องศาเซลเซียสนาน 2 ช่ัวโมง)  นมสด (3 ช้อนโต๊ะต่อเนื้อ 4 ช้ิน)  น้ าสับปะรด (3 ช้อนโต๊ะต่อ
เนื้อ 4 ช้ิน)   และเบกิ้งโซดา (1/4 ช้อนชาต่อเนื้อ 4 ช้ิน)  เปรียบเทียบกับการทดลองประยุกต์ใช้ซูวีร่วมกับอัลต
ร้าโซนิก (60 องศาเซลเซียสนาน 2 ช่ัวโมง)  การทดลองท าโดยการเตรียมเนื้อช้ินลูกเต๋าขนาด 1.5 นิ้ว น าไป
ผ่านกระบวนการข้างต้นท้ัง 6 วิธี  จากนั้นบรรจุในถุงพลาสติกแบบสุญญากาศหมักในตู้แช่เย็น 9 ช่ัวโมงและแช่
แข็งต่ออีก 18 ช่ัวโมงจ าลองแบบสถานการณ์การจ าหน่าย   ท าการสุ่มตัวอย่างแต่ละช่วงเวลามากริลบนกระทะ
ท่ีสภาวะเดียวกันให้ระดับการสุก medium จากนั้นต้ังท้ิงไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง 30 นาที  จึงน าตัวอย่าง
ควบคุม (ไม่ผ่านการหมัก)  เนื้อท่ีผ่านการหมักแช่เย็น 9 ช่ัวโมงและเนื้อท่ีผ่านการแช่แข็ง 18 ช่ัวโมง  ไปวัดค่า
เนื้อสัมผัสด้วยเครื่อง texture analyzer วัดค่า firmness (N) และ toughness (N-sec) ผลการทดลองแสดง
ดังตารางท่ี 4.12  และภาพที่  4.33  จะเห็นได้ว่าหลังการหมักและน าตัวอย่างไปบรรจุถุงพลาสติกสุญญากาศ
แช่ตู้เย็นนาน 9 ช่ัวโมงเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆ แทรกซึมเข้าไปในเนื้อนั้น   โดยภาพรวมการใช้ซูวีร่วมกับอัลตร้า
โซนิกท าให้เนื้อโคมีค่า firmness และ toughness น้อยท่ีสุด  รองลงมาคือการใช้น้ าสับปะรด และซูวี   ส่วน
การทุบและการใช้เบกิ้งโซดามีค่า firmness มากกว่าเล็กน้อย   จากนั้นน าเนื้อไปแช่แข็งต่อท่ี 18 ช่ัวโมง
เลียนแบบสภาวะการเก็บระหว่างการจ าหน่ายพบว่าเนื้อท่ีหมักด้วยน้ าสับปะรดจะให้เนื้อท่ีมีความนุ่มมากท่ี
สุดแต่จะมีรสชาติของสับปะรดแทรกอยู่ในช้ินเนื้อซึ่งไม่เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค  การใช้เบกี้งโซดาและการ
ใช้ซูวีร่วมกับอัลตร้าโซนิกจะให้เนื้อท่ีมีความนุ่มใกล้เคียงกันรองจากการใช้น้ าสับปะรด   ซึ่งการเลือกใช้เบกิ้ง
โซดาจะไม่เป็นท่ีต้องการของผู้ท่ีรักสุขภาพมากนักแต่ในทางการค้าจะเป็นท่ีนิยมน ามาใช้เนื่องจากต้นทุนถูกและ
ท าได้ง่าย  ข้อควรระวังในการใช้เบกิ้งโซดาหากใช้มากเกินไปจะท าให้เนื้อมีรสชาติเฝ่ือน  ลักษณะเนื้อสัมผัสนุ่ม
จนเกินไปและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ส่วนวิธีการใช้ซูวีร่วมกับอัลตร้าโซนิกถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีไม่มีการ
ใช้สารเคมีและมีประสิทธิภาพดีในการท าให้เนื้อมีความนุ่มและชุ่มฉ่ า  หากต้องการเพิ่มรสชาติเนื้ออาจใช้
วัตถุดิบสมุนไพรและเครื่องรวมในภาชนะบรรจุก่อนปิดสุญญากาศ   การซูวีร่วมกับอัลตร้าโซนิกจะช่วยท าให้
กล่ินรสแทรกซึมเข้าสู่ช้ินเนื้อและท าให้ช้ินเนื้อมีรสชาติท่ีดีมากขึ้น 
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ตารางที ่4.13  ค่าเนื้อสัมผัสของเนื้อโคเมื่อผ่านการท าให้เนื้อนุ่มด้วยวิธีการต่างๆ 
วิธีการ ค่าเนื้อสัมผัส 

     ช่วงท่ี 1 การแช่เย็น 9 ช่ัวโมง     ช่วงท่ี 2 การแช่แข็ง 18 ช่ัวโมง 
Firmness (N) Toughness (N-sec) Firmness (N) Toughness (N-sec) 

ทุบ 271.06 1327.39 288.74 1356.81 
ซูวี 249.15 1544.11 286.94 1773.22 
ซูวี+อัลตร้าโซนิก 216.33 1191.55 212.09 1188.77 
นมสด 261.46 1296.94 291.39 1624.12 
สับปะรด 249.19 1414.11 184.14 1107.05 
เบกิ้งโซดา 274.49 1280.83 212.28 1169.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 4.33 ค่า Firmness และค่า Toughness ของช้ินเนื้อโคท่ีผ่านการท าให้นุ่มด้วยวิธีการต่างกัน 
 

  
 

ภาพที่ 4.34  ผลิตภัณฑ์เนื้อบางเสียบไม้แบบเดิมของกลุ่มวิสาหกิจควนพัง 
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ดัดแปลงใช้ขนมหวัก (ขนมพื้นบ้านราคาถูก)  แทนขนมปัง 

 

  

ภาพที่ 4.35   การสาธิตเมนูและจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคควนพัง  
                      อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                    ข-2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 1 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคเนื้อจากเนื้อ
คุณภาพดีและเนื้อคุณภาพรอง   ระหว่างวัน 6-7 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการสาธิตอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 รายละเอียดสูตรและวิธีการปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รวบรวมเป็นคลิปวีดีโอและ E-book 
ในภาคผนวก ซึ่งมีรายละเอียดส่วนผสมและวิธีการปรุงดังนี้   ส่วนแรกจะเป็นการเตรียมซอสรสชาติปักษ์ใต้ 5 
รสชาติได้แก่ สูตรดั้งเดิม  สูตรกอแระ  สูตรเคยร่อน สูตรสะเต๊ะ สูตรเครื่องแกง  พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับ
สูตรดั้งเดิม  สูตรกอแระ  สูตรเครื่องแกงและสูตรกอแระซึ่งมีส่วนผสมและวิธีการตามคลิปวีดีโอในภาคผนวกใน
รูป QR code  
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ภาพที่ 4.36  การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อคุณภาพดีและเนื้อคุณภาพรอง 
 

                      ข-3 การอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 2  การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคเนื้อจากเนื้อ
คุณภาพรองเพื่อการสร้างผู้ประกอบการ     ณ อาคารประชุมวิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสนพัฒนา  อ าเภอนา
หลวงเสน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการถ่ายทอดได้แก่ เนื้อโคบดก้อนปรุงรส  เบอเกอร์เนื้อเสริม
ธัญพืช และไส้กรอกเนื้อเครื่องแกงใต้   รวมถึงการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เนื้อช้ินบาง
เสียบไม้ 3 รสชาติคือรสด้ังเดิม  รสกอแระและรสเครื่องแกง   ท้ังนี้ได้มีการทดลองน าซอสท้ัง 3 รสชาติ
ดัดแปลงสูตรเนื้อโคก้อนปรุงรสและเบอเกอร์เนื้อเพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค  เทคนิคการบรรจุหีบห่อเพื่อ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในภาชนะปิดสนิทแบบสุญญากาศ การเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งและการขนส่งไปยัง
ผู้บริโภค 

 



74 

  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)                                     

 
 

  

  

  
 

ภาพที่ 4.37  อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อคุณภาพรองเพื่อการสร้างผู้ประกอบการ 
 
ข-4 การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์เนื้อโคของผู้บริโภค  หลังจากการจัดท าสูตร

มาตรฐานและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคท่ีต้องการต่อ
ยอดเป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ปักษ์ใต้  จึงได้ท าการทดสอบการยอมรับ
ของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์จ านวน 50 คน  โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาทดสอบเป็นการใช้เนื้อคุณภาพรอง
มาผลิตเป็นเนื้อชิ้นบาง  และลูกเต๋าจัดตกแต่งเสิร์ฟให้ผู้ทดสอบชิมพบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
ส่วนผสมของซอสกอแระมากท่ีสุด  รองลงมาคือเครื่องแกงและรสด้ังเดิม (ซีอิ้วตราแพะ)  ส่วนซอสเคยร่อน
ผู้บริโภคให้การยอมรับมากท่ีสุดเนื่องจากมีกล่ินท่ีแรงและรสชาติเค็มเนื่องจากตัววัตถุดิบ 
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ภาพที่ 4.38  การทดสอบผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เนื้อโค 
 

ข-5 การอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 3  การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อโคเพื่อการค้า 
 วันท่ี 28 สิงหาคม 2564 ณ อาคารประชุมวิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสนพัฒนา อ าเภอนาหลวงเสน จังหวัด
นครศรีธรรมราช   เปูาหมายคือผู้ประกอบการรายใหม่และรายเก่าจ านวน 8 กลุ่มเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จาก
การถ่ายทอดท่ีผ่านมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจอาหาร    รายละเอียดการอบรมเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณภาพเนื้อและเทคนิคการท าให้เนื้อนุ่ม  2) การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อ
ได้แก่ เนื้อหมัก  ไส้กรอกเนื้อวุ้นเส้น  3) ธุรกิจอาหาร  โดยทีมนักวิจัยและผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.39  กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อเพื่อการค้า 
 

ค. ผลิตภัณฑ์เนื้อโคอัตลักษณ์ปักษ์ใต้ 
    การจัดท าเมนูผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ภาคใต้โดยใช้เนื้อโคมีท้ังหมด 11 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ซอสปรุง

ส าเร็จ (3 รสชาติคือรสด้ังเดิม  รสกอแระและรสเครื่องแกง)  เนื้อช้ินบางเสียบไม้ (3 รสชาติ)  เนื้อลูกเต๋าเสียบ
ไม้ (3 รสชาติ)  เนื้อแท่งสีเหล่ียมเสียบไม้ (3 รสชาติ)  เนื้อสวรรค์ (3 รสชาติ)  เนื้อสะเต๊ะ  ค่ัวกล้ิงเนื้อ  แกงวัว  
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เบอเกอร์เนื้อ (3 รสชาติ)  ไส้กรอกเนื้อเครื่องแกงเสริมธัญพืช  เนื้อก้อนปรุงรส   ซึ่งส่วนผสม วิธีการท าและ 
เนื้อหาท้ังหมดมีการจัดท าเป็นคลิปวีดีโอ และ E-book แนบในภาคผนวก 

4.4.4 การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากโคขุนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                 หากกล่าวถึงการเล้ียงโคขุนภายในประเทศจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดอันดับหนึ่งในเขต
ภาคใต้ท้ังจ านวนเกษตรและจ านวนโคขุนท่ีเล้ียง  ดังนั้นในทุกพื้นของเขตภาคใต้จะพบว่ามีผู้ประกอบการ
จ าหน่ายเมนูอาหารเด่นๆ จากเนื้อโคขุนท่ีมีศักยภาพพร้อมพัฒนาเป็นต้นแบบในการด าเนินการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนอย่างเช่น 
           ก. ร้านโกเขียว   ผู้ประกอบการนายสมพร เหมเดโช ท าธุรกิจในรูปแบบร้านอาหารตามส่ัง  
เมนูอาหารท่ีเป็นจุดเด่นของร้านได้แก่ ซุปตีนวัวและซุปเอ็นแก้ว  ท่ีมีการแยกไขมันอิ่มตัวออกไป  จุดท่ีร้าน
ต้องการให้เกิดการปรับปรุงคือปริมาณและราคาของวัตถุดิบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีมีราคาสูงกว่าพื้นท่ี
นอกเขตจังหวัด  ท้ังนี้ทางร้านมีการส่ังซื้อวัตถุดิบจากอ.หนองปรือ จ.ราชบุรี  ด้วยปริมาณการใช้ตีนวัวและเอ็น
วัวท่ี 30 และ 20 กิโลกรัมต่อวัน  รวมถึงความต้องการพัฒนากระบวนการจัดเก็บรักษาเพื่อการจ าหน่ายท่ี
สะดวกต่อการให้บริการแก่ลูกค้าในรูปแบบของการแช่เยือกแข็งเนื่องจากการเมนูเด่นคือซุปท้ังสองแบบ   ด้วย
สาเหตุท่ีต้องใช้เวลานานในการปรุงเพื่อท าให้วัตถุดิบนุ่มได้ท่ี  ดังนั้นแต่ละวันทางร้านจะเริ่มจ าหน่ายได้ต้ังแต่
เท่ียงเป็นต้นไป  การจ าหน่ายแบบเดิมจะเป็นการปรุงตามการส่ังซื้อและบรรจุใส่ถุงพลาสติกร้อน   ท าให้ไม่
สามารถจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าได้ในช่วงเวลาก่อนเท่ียง   การปรับใช้เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งจึงเหมาะส าหรับ
จ าหน่ายได้ตลอดท้ังวันตามความต้องการของผู้ซื้อ   โดยปรับเปล่ียนรูปแบบของภาชนะบรรจุโดยการปรุงสุก
บรรจุในกล่องพลาสติกและแช่เยือกแข็งพร้อมการออกแบบแบรนด์ดังภาพ 4.40-4.42  ผู้ซื้อสามารถซื้อได้
ตลอดเวลาท้ังออนไลน์และออฟไลน์  ก่อนการบริโภคมีการอุ่นร้อนได้ท้ังกล่องพลาสติกด้วยไมโครเวฟท าให้
ปลอดภัยต่อความเส่ียงของการระบาดโควิด-19  
 

 

  

          ภาพที่ 4.40  การปรุงซุปตีนวัวและซุปเอ็นแก้วแบบเดิม 
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ภาพที่ 4.41 ซุปตีนวัวบรรจุกล่องพลาสติกก่อนน าไปแช่เย็น 
 

   
 

ภาพที่ 4.42  ซุปเอ็นแก้วบรรจุกล่องพลาสติกก่อนน าไปแช่เย็น 
 

         ข. ร้านปาร์คในโยง  ผู้ประกอบการนายสมพร เหมเดโช ประกอบธุรกิจอาหารร่วมใน
ร้านอาหารพร้อมบริการท่ีพัก “ปาร์คในโยง”  เมนูอาหารท่ีเป็นจุดเด่นของร้านได้แก่ สเต็ก อาหารฝร่ังและ
อาหารญี่ปุ่น  จุดท่ีต้องการพัฒนาได้แก่การเลือกใช้เนื้อโคคุณภาพดีสม่ าเสมอและราคาเหมาะสม การท าให้
เนื้อสเต็กนุ่ม การปรุง  และการจัดตกแต่งจานอาหาร 

 
  

 

ภาพที่ 4.43 ตลาดเปูาหมายระยะแรกของผู้ประกอบการรายใหม่ในการกระจายสินค้าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
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ก. เมนูอาหารจานเนื้อ 

 

 

 
ข. แบบตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อ 

ภาพที่ 4.44 เมนูอาหารจานเนื้อและตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อของร้านปาร์คในโยงเพื่อการจ าหน่าย 
 

            4.4.5 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมย่อยที่ 4.4 บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและการจัดการตลาดโค
ขุน   เปูาหมายการด าเนินงานเพื่อสร้างแบรนด์เมืองจากทรัพยากรท้องถิ่นเมืองนครศรีธรรมราชจึงใช้ช่ือว่า  
เนื้อโคลิกอร์ (Ligor beef)  ค าว่า”ลิกอร์” เป็นช่ือเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยโบราณ และเป็นท่ีรู้จักกันดีของ
คนภาคใต้ และแยกแบรนด์ย่อยเป็นเนื้อโคจากกลุ่มต่างๆ ท่ียกระดับขึ้นเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเป็น
เอกลักษณ์  สร้างความเช่ือมั่นและสร้างการแข่งขันในการปรับปรุงคุณภาพจากผลผลิตเนื้อโคขุนของกลุ่มผู้เล้ียง
กลุ่มนั้นๆ  จากการคัดเลือกกลุ่มต้นแบบในการด าเนินธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ 1) 
การยกระดับผู้ประกอบการรายเก่า 2 ราย คือ ร้านโกเขียว และร้านปาร์คในโยง  และ 2) การสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตกท่ีเข้าร่วมโครงการ 
6 รายโดยพิจารณาและประเมินจากศักยภาพของกลุ่มได้แก่ ความสามารถของผู้น ากลุ่ม  ความเข้มแข็งและ
ร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม  แผนการด าเนินงานของกลุ่ม จ านวนโคและภาคีสนับสนุน   ผู้ประกอบการท่ีผ่านการ
คัดเลือกท้ัง 6 รายมีเปูาหมายแน่ชัดในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย   ผลการด าเนินโครงการพบว่ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้จ านวน 9 กลุ่ม (9 อ าเภอ) มีความสนใจในการต่อยอดการแปรรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม (6 อ าเภอ)  สามารถแบ่งกลุ่มย่อยในการขับเคล่ือนได้แตกต่างกัน 4 กลุ่มคือกลุ่มแรก
มีความพร้อมสูง คือวิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ าปากพนัง (อ. ชะอวด)   และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อบ้าน
ศาลาตะเคียน (อ. เชียรใหญ่)  กลุ่มท่ีสองมีความพร้อมระดับปานกลางคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อนาหลวง
เสน (อ. ทุ่งสง) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อควนพัง (อ. ร่อนพิบูลย์)  กลุ่มท่ีสามมีความสนใจแต่ยังไม่พร้อม
ด าเนินการ 1 กลุ่มคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อบางขัน (อ าเภอบางขัน) กลุ่มท่ี ส่ีมีความสนใจและเข้า
ร่วมสังเกตการณ์ 1 กลุ่มจากภายนอกพื้นท่ีการด าเนินงานวิจัยคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อนาหมื่นศรี 
(อ. นาโยง จังหวัดตรัง) ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงจากการเป็นลูกค้าส่ังซื้ออาหาร TMR จากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนโคเนื้อลุ่มน้ าปากพนัง 2562   
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ภาพที่ 4.45  ส่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 
 

กลุ่มวิสาหกกิจชุมชนลุ่มน้ าปากพนัง (อ. เชียรใหญ่) มีความเข้มแข็งและก้าวหน้ามากในการด าเนินงาน
เพราะมีความพร้อมหลายด้าน ได้แก่ ความเป็นผู้น าผู้ตามของกลุ่ม  มีความมุ่งมั่นสูงเพื่อขับเคล่ือนไปสู่
เปูาหมายของกลุ่มร่วมกันตามวางแผนท่ีวางไว้ร่วมกัน  มีการเล้ียงโคเนื้อแบบครบวงจร แก้ปัญหาเรื่อง
ตลาด โดยน าเข้าสู่กระบวนการแปรรูปและจ าหน่ายเอง มีการจัดหาสถานท่ีผลิตอาหารเล้ียงโคขุน และ
สถานท่ีเตรียมจ าหน่ายเนื้อโคตัดแต่ง บริเวณส่ีแยกบ่อล้อ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจุด
ทางผ่านเส้นทางหลักไปยังตัว อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา ได้เปิดจ าหน่ายปลาย
เดือนกันยายน 2564 และกลุ่มผู้บริโภคเปูาหมายท่ีวางมีหลายระดับท้ังร้านอาหารปิ้งย่าง  ร้านชาบูและ
ลูกค้าท่ีท างานอยู่บ้านในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้เกิดอย่าง
ต่อเนื่องจึงจ าเป็นต้องพัฒนาการบรรจุ  การรักษาคุณภาพเนื้อระหว่างรอการจ าหน่าย การขนส่ง ช่อง
ทางการส่ือสาร ช่องทางการจ าหน่ายไปยังผู้บริโภค และการเงินการบัญชี    นอกจากนี้การท่ีกลุ่มเอง
สามารถสร้างรายได้และลดต้นทุนจากการผลิตอาหาร TMR ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากกิจกรรมย่อยท่ี 2 จึงมี
ส่วนช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจจ าหน่ายเนื้อโคขุนคุณภาพให้เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์การระบาดโรคโค
วิด-19  ส าหรับการให้ค าปรึกษาจากทีมวิจัยแก่กลุ่มเพื่อขยายการเปิดพื้นท่ีจ าหน่ายจึงเลือกใช้ช่องทาง
การส่ือสารผ่านทางไลน์อย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 4.46  การให้ค าปรึกษาผ่านช่องทางส่ือสารสนเทศเพื่อการขับเคล่ือนธุรกิจชุมชน 
 

         แผนการด าเนินการต่อยอดสร้างจุดจ าหน่ายและกระจายเนื้อโคขุนและผลิตภัณฑ์เนื้อโค
ขุน  ด้วยปัญหาการส่งออกและตลาดการจ าหน่ายท้ังโคมีชีวิตและเนื้อโคในสถานการณ์ปัจจุบันท าให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคลุ่มน้ าปากพนังได้วางแผนการจัดต้ังจุดจ าหน่ายและกระจายเนื้อโคขุนและผลิตภัณฑ์
เนื้อโคขุนท่ีได้รับการถ่ายทอดจากโครงการสู่การค้า   โดยเบื้องต้นได้มีความร่วมมือกับสหกรณ์โคศรีวิชัย  
จังหวัดพัทลุงในการตกลงราคาการรับซื้อโคเข้าสู่โรงเชือดในราคาท่ีตกลงร่วมกัน จากนั้นส่วนท่ีเป็นเนื้อมีการ
จัดสรรเพื่อจ าหน่ายในรูปเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค  รวมถึงเนื้ออื่นๆ ท่ีกลุ่มสมาชิกมีอยู่จ าหน่ายอย่างเช่น 
เนื้ออบ  หมูอบ. ไก่อบ  ไส้กรอกวุ้นเส้น เนื้อเสียบไม้ หมูเสียบไม้  ปลาดุกยาง  เนื้อตุ๋น  โดยมีกลุ่มเครือข่ายผู้
เล้ียงโคเนื้อตอบรับและขอเข้าร่วมการด าเนินการเพื่อสร้างจุดกระจายสินค้าท่ัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใน
เบ้ืองต้นมีการตอบรับเพื่อเป็นจุดกระจายและจ าหน่ายผลผลิต จ านวน 7 ราย ดังตารางสรุป 
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ตารางที ่4.14  รายช่ือผู้ประกอบการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนนครศรีธรรมราช 
ช่ือ-นามสกุล สถานท่ี จุดจ าหน่าย 

นายกฤษฎา  เจริญศาสตร์   80/60. ม.8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง. จ.นครศรีธรรมราช   อ.เชียรใหญ่ 
นายนิพนธ์ รัตนบุรี  164 ม.10 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช  อ.ช้างกลาง 
นางสาวดวงสุดา ฉิมแก้ว  60 ม.1ตรงข้าม.ธ.ก.ส ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  อ.ชะอวด 
นางสาวสิรินทิพย์  หนูแก้ว   34/2 ม 3 ต กลาย อ ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา 
นางสาวศรีสมร เพ็ชรมาก  3.7 ม.2 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ 
นางสาวพัชรี จงใกลจักร  245 ม 8 ต เขาพระบาท อ เชียรใหญ่ จ นครศรีธรรมราช   อ.เชียรใหญ่ 
นางสาวฐิตานันท์ ต าเสก  45 ม 3 ต ใสหมาก อ เชียรใหญ่ จ นครศรีธรรมราช   อ เชียรใหญ่ 

 
                     นอกจากนั้นวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคบ้านศาลาตะเคียน (อ าเภอเชียรใหญ่)  สมาชิกได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า   อีกท้ังประธานกลุ่มและสมาชิกได้ร่วมจัดท า
แผนพัฒนาโคเนื้อของกลุ่มร่วมกับจังหวัดหนึ่งต้ังแต่กระบวนการต้นน้ า  กลางน้ าและปลายน้ า  ซึ่งหนึ่งในแผนท่ี
เสนอคือการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคเนื้อ  เดิมมีก าหนดการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคและจ าหน่าย
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 งานฟิวส์เดย์ของศูนย์ ศพก.เชียรใหญ่แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดโควิด-19 และ
พื้นท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มเส่ียงห้ามเข้าออกจึงจ าเป็นต้องเล่ือนกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่มีก าหนด  แต่ท้ังนี้หาก
สถานการณ์คล่ีคลายกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานเป็นอย่างดี   ความก้าวหน้าของกลุ่มจาก
การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือกับหน่วยงาน สสว.จัดท าโครงการพัฒนาระบบให้เอกชน
สามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ในกิจกรรมพัฒนาด้านอาหารสัตว์เพื่อเปล่ียนของเหลือทางการเกษตรให้
มีมูลค่าการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างถิ่น  สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน  ความร่วมมือกับสภาเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช  สสว. บริษัทกระดุมเม็ดแรกและชนะการประกวดระดับประเทศ Newgen ฮักบ้านเกิด 
(ธนาคาร ธกส) ร่วมด าเนินโครงการพัฒนา MSME  ส่วนการพัฒนาทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อทางกลุ่ม
เองได้รับการจัดสรรตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากกระทรวงพลังงาน  ตามแผนการผลิตเนื้อสวรรค์ (ต่อยอดจาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ) และเนื้อเขียง  ซึ่งแผนการใช้เทคโนโลยีการรวมควันเข้าไปเสริมน่าจะมีส่วนช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากตลาดคู่แข่ง   
                     วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคนาหลวงเสน (อ าเภอทุ่งสง)  สมาชิกได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า  เบ้ืองต้นมีการวางผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายคือช้ินเนื้อแบบต่างๆ เสียบไม้และ
ไส้กรอกเนื้อจ าหน่ายปลีกและส่งให้ลูกค้า  มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และส่ือประชาสัมพันธ์  ท้ังนี้มีความ
จ าเป็นต้องชะลอการด าเนินการด้วยพื้นท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มเส่ียงห้ามเข้าออกด้วยสถานการณ์โควิด-19 เช่นกัน 
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ภาพที่ 4.47  การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.48  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน 
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ก. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ข. หน่วยงานจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นท่ีการ

ด าเนินกิจกรรมโครงการ 
 

  
 

ค. กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อเพื่อการค้า 
 

ภาพที่ 4.49  การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ 
 
                      วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อบางขัน (อ. บางขัน) และวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคนาหมื่นศรี 
(อ าเภอนาโยง จ. ตรัง)  เป็นกลุ่มท่ีเข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีความสนใจในการน าไปใช้ประโยชน์
ในทางการค้า  แต่มีความจ าเป็นต้องท าแผนจัดการการด าเนินงานของกลุ่มเป็นเบ้ืองต้น  
                   ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการระบาด
ของโรคในโคส่งผลให้เกิดเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อประสบปัญหาด้านการตลาดท้ังภายในประเทศและการส่งออก
ไปยังต่างประเทศ  ดังนั้นการหาทางแก้ปัญหาจึงจ าเป็นต้องมีการสังเคราะห์และวิเคราะห์กันในระดับวงกว้าง
จากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมถึงการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านธุรกิจ การตลาดและสารสนเทศให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

 
4.5  ผลการด าเนินกิจกรรมท่ี 5  การสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานการเลี้ยงโคเนื้อ 

โคเนื้อที่เล้ียงในพื้นท่ีเขตเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นพันธุ์พื้นเมือง ซึ่ง
ขนาดค่อนข้างเล็ก ขนส้ันเกรียนมีหลายสี มีน้ าหนักน้อยประมาณ 200 - 400 กิโลกรัม สามารถหากินและ
เติบโตจากการหาหญ้ากินตามธรรมชาติ โตช้า แต่มีความต้านทานโรคเมืองร้อนได้ ต่อมามีการน าโคพันธุ์ดีจาก
ต่างประเทศเข้ามาผสมกับโคพันธุ์พื้นเมืองเพื่อให้ได้โคลูกผสมท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น มีความต้านทานโรคเมืองร้อน  
ซึ่งพันธุ์ที่นิยมและเหมาะสม คือ พันธุ์บราห์มัน (ขาวและแดง) ซึ่งเป็นพันธุ์ท่ีทางรัฐให้การส่งเสริมเพื่อยกระดับ
พันธุ์โคพื้นเมือง นอกจากนี้ยังมีการน าพันธุ์โคอื่น ๆ เข้ามาผสมกับโคพื้นเมืองเพิ่มขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติให้เนื้อ
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โดยตรงและสามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมของไทยได้ดี เช่น พันธุ์ชาร์โรเล่ส์ แองกัส บีฟมาสเตอร์ เป็นต้น 
ท าให้ผลผลิตโคเนื้อมีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ท้ังนี้ปัจจุบันรูปแบบการ
เล้ียงโคได้เปล่ียนมาเป็นการเล้ียงเพื่อจ าหน่ายเป็นโคเนื้อ ท้ังนี้เพราะความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มสูงขึ้น ท้ัง
จากความต้องการของประชากรในประเทศเอง และของนักท่องเท่ียวต่างประเทศ ลักษณะการเล้ียงจะเป็นการ
เล้ียงครั้งละหลายๆ ตัว และมีรูปแบบเป็นฟาร์มมากขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการเล้ียงโค
เนื้อและเป็นโครงการหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร  โดยหวังจะให้การเล้ียงโคเนื้อ
เป็นอาชีพที่ท ารายได้ให้กับเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ   

ท่ีผ่านมาการเล้ียงโคในพื้นท่ียังคงเป็นการเล้ียงแบบท่ัวๆ ไปในท่ีท าการเกษตร เล้ียงเป็นอาชีพเสริมโดย
ภาพรวมไม่ใช่เป็นการเล้ียงเพื่อการค้าท่ีมีมาตรฐานการจัดการฟาร์มโดยเฉพาะ เป็นการเล้ียงโคเพื่อออมเงินใน
รูปแบบท่ีมีชีวิตมากกว่า ดังนั้นเกษตรกรจึงเล้ียงกันอย่างง่ายๆ ใช้แรงงานในครัวเรือน รอความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ ไม่มีค่าผสมพันธุ์ ค่าหญ้า เนื่องจากปล่อยให้โคผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ หรือหากินเองตามทุ่งหญ้า
สาธารณะ หรือลดค่าใช้จ่ายให้มากท่ีสุด แต่ปัจจุบันบางส่วนก็มีเกษตรกรผู้เล้ียงโคมีการปรับตัวหันมาเล้ียงโค
เพื่อการค้ามากขึ้น มีการปรับปรุงการเล้ียงโดยใช้อาหารข้นเพิ่มเติมรวมกับอาหารหยาบ ท าให้โคเจริญเติบโต
เร็ว ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนใหญ่คือ ค่าพันธุ์โค และค่าอาหารข้นอาหารหยาบ  ปัจจุบันได้มีหน่วยงาน
สนับสนุนให้เกิดการผลิตเนื้อโคท่ีมีคุณภาพสูงในประเทศเพื่อทดแทนการน าเข้า  หน่วยงานหลักๆ ท่ีสนับการ
ผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรด้วยคือ สหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว์ และสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จังหวัดพัทลุง 
เป็นต้น 
 ส าหรับผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี 5 การสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานการเล้ียงโคเนื้อ ซึ่งเป็นการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการเครือข่ายโซ่อุปทานโค
เนื้อ โดยมีข้ันตอนในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางในการด าเนินการร่วมกัน โดยอาศัย
องค์ความรู้และประสบการณ์การการท าวิจัยและบริการวิชาการท่ีผ่านมา ซึ่งมี กิจกรรมย่อยประกอบด้วย 
    กิจกรรมย่อยท่ี 1 การรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเล้ียงโคเนื้อของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ 
เช่น จ านวนแม่พันธ์โคเนื้อ ลูกโคเนื้อ แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ (อาหารหยาบ อาหารข้น แร่ธาตุเสริม เวชภัณฑ์
ในการปูองกันและรักษาโค) ระยะเวลาในการขุน ต้นทุนการขุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานโคเนื้อมีชีวิตท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
     กิจกรรมย่อยท่ี 2 การรวบรวมข้อมูลโซ่อุปทานเนื้อโคเนื้อท้ังภาครัฐและเอกชน พร้อมท้ังการ
วิเคราะห์สภาพ แวดล้อมภายในและภายนอกโซ่อุปทานโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคเนื้อ 
 

ตารางที่ 4.15  สรุปกิจกรรม  แผนท่ีต้ังไว้  ผลการด าเนินการและสรุปผลโดยย่อในการด าเนินกิจกรรมย่อยท่ี 5 
กิจกรรมย่อยที่ 5 แผน ผล การด าเนินงานและผลโดยภาพรวม 

กิ จ ก ร ร ม ย่ อ ย ที่  5. 1 
กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร
ฐานข้อมูลตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

ข้อมูล
เครือข่าย  

1 ชุดข้อมูล 

ข้อมูล
เครือข่าย  
1 ชุดข้อมูล 

-  ปรับรูปแบบเป็นการลงพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมายคือกลุ่ม
เกษตรกรและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ผลที่ได้ – สถานการณ์การเลี้ยงโคเน้ือของผู้เ ข้าร่วม

โครงการวิจัย ฯ 
กิ จ ก ร ร ม ย่ อ ย ที่  5. 2 
กิจกรรมจัดประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการเครือข่ายในห่วง
โซ่อุปทาน 

100 คน 
เกิดภาคีและ
เครื อ ข่าย ใน
ห่วงโซ่ 

 30 คน 
(โควิด) 

เกิดภาคีและ
เค รื อ ข่ าย ใน
ห่วงโซ่ 

-  ปรับรูปแบบเป็นการลงพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมายคือกลุ่ม
เกษตรกรและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
-  จัดกิจกรรมแนวทางการจัดท าข้อมูลทางการเงินเพ่ือ
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุน และวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงเครือข่าย 
ผลที่ได้ – ชุดข้อมูลโดยภาพรวมเครือข่ายตลอดห่วงโซ่  
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            อุปทาน  
กิจกรรมย่อยที่ 5.3 การ
จั ดท าสื่ อ และคู่ มื อ กา ร
จัดการโคขุนตลอดทั้งห่วง
โ ซ่ ข อ ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

1 สื่อ 
1 คู่มือ 

1 สื่อ 
1 คู่มือ 

 

จัดท าชุดสื่อการด าเนินงานและการเรียนรู้ และคู่มือจัดการ
โคขุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ผลที่ได้ – สื่อการด าเนินงานและคู่มือจัดการเครือข่าย 

การประชุมสรุปผล จัด
แสดงผลงานและส่งมอบ
ผลงาน 

สรุปผล  
จัดแสดง 
ส่งมอบ 

ปรับแทรก
ในกิจกรรม

ย่อย 

จัดท ากิจกรรมการแสดงผลงานและส่งมอบแทรกใน
กิจกรรมย่อยที่ 2  3 และ 4 

จัดต้ัง
เครือข่ายที่จด
ทะเบียน 1 
เครือข่าย 

 ด้วยสถานการณ์โควิดไม่สามารถด าเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม
ได้  แต่มีการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการที่
เข้มแข็งข้ึน 

 
        ส าหรับผลการด าเนินงานตามกิจกรรม น าเสนอข้อมูลโดยภาพรวามดังต่อไปนี้  

  4.5.1 สถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ส าหรับผลการด าเนินงานโครงการวิจัยจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ สถานการณ์การเล้ียงโค

เนื้อของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน 100 ราย ท้ังนี้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสามารถน ามาใช้ในการอธิบายได้มีจ านวน 
72 ราย ซึ่งแสดงข้อมูลดังตารางท่ี  
 

 
 

  ก.  ผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอ   ข.  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
  ค.  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
  ง.  สถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

อ าเภอฉวาง 
12% 

อ าเภอรอ่น
พิบลูย ์
11% 

อ าเภอจฬุา
ภรณ ์
3% 

อ าเภอเชียร
ใหญ่ 
10% 

อ าเภอทุง่สง 
11% 

อ าเภอนาบอน 
14% 

อ าเภอทุง่ใหญ่ 
11% 

อ าเภอ
บางขนั 
6% 

อ าเภอปาก
พนงั 
1% ไม่ระบ ุ

21% 

ชาย 
87% 

หญิง 
13% 

ชาย หญิง 

3% 
25% 

36% 

26% 

10% 

นอ้ยกว่า 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61-70 ปี 

โสด 
17% 

สมรส 
78% 

หมา้ย/หยา่
รา้ง 
5% 

โสด สมรส หมา้ย/หยา่รา้ง 
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จ.  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ฉ.  สถานภาพทางสังคมผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

  
ช.  จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

ซ.  อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 

ระถมศกึษา
หรือต ่ากว่า 

8% 

มัธยมศกึษา
ตอนต้น 
10% 

มัธยมศกึษา
ตอนปลาย 

29% 

ปริญญาตรี 
49% 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

4% 

ไม่มีต าแหนง่ 
58% กรรมการมู่

บา้น 
15% 

สมาชิก อบต. 
1% 

ผูใ้หญ่บา้น 
3% 

อ่ืน ๆ 
23% 

ไม่มีต าแหนง่ กรรมการมู่บา้น สมาชิก อบต. ผูใ้หญ่บา้น อ่ืน ๆ 

2 คน 
12% 

3 คน 
13% 

4 คน 
36% 

5 คน 
24% 

6 คนขึน้ไป 
15% 

ท านา 
0% 

ท าไร ่
8% เลีย้งสตัว ์

19% 

คา้ขาย 
7% รบัราชการ 

4% 
ท าสวน 
49% 

อ่ืนๆ 
13% 

ท านา ท าไร ่ เลีย้งสตัว ์ คา้ขาย รบัราชการ ท าสวน อ่ืนๆ 

ท านา 
1% 
ท าไร ่
0% 

เลีย้งสตัว ์
70% 

คา้ขาย 
13% 

รบัราชการ 
0% 

ท าสวน 
9% 

อ่ืนๆ 
7% 

ท านา ท าไร ่ เลีย้งสตัว ์ คา้ขาย รบัราชการ ท าสวน อ่ืนๆ 

ณ.  อาชีพรองของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ภาพที่ 4.50 แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 4.16  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอ อ าเภอฉวาง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
อ าเภอจุฬาภรณ์ 
อ าเภอเชียรใหญ่ 
อ าเภอทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน 
อ าเภอทุ่งใหญ่ 
อ าเภอบางขัน 
อ าเภอปากพนัง 
ไม่ระบ ุ

9 
8 
2 
7 
8 
10 
8 
4 
1 
15 

12.5 
11.1 
2.8 
9.7 
11.1 
13.9 
11.1 
5.6 
1.4 
20.8 

เพศ ชาย 
หญิง 

63 
9 

87.5 
12.5 

อาย ุ น้อยกว่า 30 ปี 
30-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
61-70 ปี 

2 
18 
26 
19 
7 

2.8 
25.0 
36.1 
26.4 
9.7 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

12 
56 
4 

16.7 
77.8 
5.6 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

6 
7 
21 
35 
3 

8.3 
9.7 
29.2 
48.6 
4.2 

สถานภาพทางสังคม 
(ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 66 คน) 

ไม่มีต าแหน่ง 
กรรมการมู่บ้าน 
สมาชิก อบต. 
ผู้ใหญ่บ้าน 
อื่น ๆ 

38 
10 
1 
2 
15 

57.6 
15.2 
1.5 
3.0 
22.7 

จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 

2 คน 
3 คน 
4 คน 
5 คน 
6 คนขึ้นไป 

9 
9 
26 
17 
11 

12.5 
12.5 
36.1 
23.6 
15.3 

อาชีพหลัก ท านา - - 
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ท าไร่ 
เล้ียงสัตว์ 
ค้าขาย 
รับราชการ 
ท าสวน 
อื่นๆ 

6 
14 
5 
3 
35 
9 

8.3 
19.4 
6.9 
4.2 
48.6 
12.5 

อาชีพรอง 
(ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 70 คน) 

ท านา 
ท าไร่ 
เล้ียงสัตว์ 
ค้าขาย 
รับราชการ 
ท าสวน 
อื่นๆ 

1 
- 

49 
9 
- 
6 
5 

1.4 
- 

70.0 
12.9 

- 
8.6 
7.1 

รวม 72 100.0 
 

จากตารางสรุปได้ว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 72 คน ผู้ตอบแบบสอบถามโดย
ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีอ าเภอนาบอนมากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด รองลงมาเป็นอ าเภอฉวางจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 อ าเภอทุ่งสงและทุ่งใหญ่ อ าเภอละ 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.1 อ าเภอปากพนังน้อยท่ีสุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 และไม่ระบุอ าเภอท่ีอยู่อาศัย
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 

ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 72 คนแบ่งเป็นเพศชาย 63 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาเป็นเพศ
หญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ไม่ระบุเพศ 2 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี 
มากท่ีสุดจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมาคือช่วงอายุ 51 -60 ปีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.4 ช่วงอายุระหว่าง 30-40 ปีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และน้อยท่ีสุกคือช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 

ในส่วนของสถานภาพและระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ด้านสถานภาพผู้ตอบแบ
สอบถามมีสถานะสมรสมากท่ีสุด จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมาคือสถานะโสด จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.7 และน้อยท่ีสุดคือสถานะหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ด้านระดับ
การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 และน้อยท่ีสุดคือระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ4.2 

ด้านสถานภาพทางสังคมมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 66 คน ในจ านวนนั้นไม่มีต าแหน่งใดๆ ใน
หมู่บ้านหรือภูมิล าเนาจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมามีสถานะเป็นกรรมการหมู่บ้านจ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และสถานภาพทางสังคมอื่นๆ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ซึ่งระบุสถานภาพ
ทางสังคมไม่ได้ 

ในด้านจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง  72 คนมีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมาคือมีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.6 และน้อยท่ีสุดคือมีสมาชิกในครัวเรือน 2 คนและ 3 คน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
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อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 72 คนโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพ
หลักโดยการท าสวน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาคือเล้ียงสัตว์ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.4 และน้อยท่ีสุดคือรับราชการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ในส่วนของอาชีพรอง มี ผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 70 คน อาชีพรองท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท ามากท่ีสุดคือการเล้ียงสัตว์ จ านวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือค้าขาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และประกอบอาชีพอื่น ๆ จ านวน 5 คน 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 มีค่าน้อยท่ีสุด 
 

  
ก.  รายได้รวมท้ังหมดของครัวเรือน ข.  รายจ่ายรวมของครัวเรือน 

  
ค.  ภาระหนี้สินของครัวเรือน ง.  พื้นท่ีถือครองทางการเกษตร 

  
จ.  พื้นท่ีใช้ปลูกหญ้า/แปลงหญ้า ฉ.  พื้นท่ีใช้ท าคอกเล้ียง 

0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00

Mean SD.

0.00
5,000.00

10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00

Mean SD.
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200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

11.1 11.2 

Mean SD.

0

5

10

15

20

25

14.1 ไม่มีพืน้ท่ีถือ
ครอง 

14.2 มีพืน้ท่ีถือ
ครอง 

Mean SD.

0
1
2
3
4
5
6
7

1. ของตนเอง 2. เชา่ 3. เจา้ของท่ีใหท้ า
ฟรี 

4. ใชพื้น้ท่ี
สาธารณะ 

Mean SD.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 ของตนเอง 2. เชา่ 3. เจา้ของท่ีใหท้ า
ฟรี 

4. ใชพื้น้ท่ี
สาธารณะ 

Mean SD.
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ช.  พื้นท่ีโรงเรือน ซ.  จ านวนโคท่ีเล้ียงท้ังหมด 

 

 

ณ.  การขุนโคท่ีมีการจัดการเล้ียงในปี 2563   
 

 

ภาพที่ 4.51 แสดงสถานการณ์การเล้ียงโคเนื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานการณ์การเล้ียงโคเนื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งแสดงข้อมูลโดยเฉล่ียสามารถสรุปได้ดังนี้ 
รายได้รวมท้ังหมดของครัวเรือน (ค าถามข้อ 9) คิดเป็นค่าเฉล่ียได้ดังนี้ รายได้จากการประกอบอาชีพหลัก
เท่ากับ 35,593.75 บาท รายได้จากการประกอบอาชีพรองเท่ากับ 25,634.62 บาท และรายได้อื่น ๆ เท่ากับ 
11,857.14 บาท และมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (ค าถามข้อ10) เฉล่ียดังนี้ ค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนเท่ากับ 
20,263.16 บาท ค่าใช้จ่ายในการเรียนบุตรหลาน 12,574.42 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 10,529.41 บาท 

เกษตรกรผู้เล้ียงโคมีพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 21.37 ไร่ เป็นพื้นท่ีท่ีใช้ในการปลูกหญ้า/แปลงหญ้าของ
ตนเองจ านวน 5.8 ไร่ เช่าผู้อื่นจ านวน 6.17 ไร่ เจ้าของท่ีให้ท าฟรีจ านวน 2.25 ไร่ พื้นท่ีท าคอกเล้ียงของตนเอง
จ านวน 2.51 ไร่ โดยท่ีขนาดคอกเล้ียงมีความกว้างเฉล่ีย 5.72 เมตร และมีความยาวเฉล่ีย 12.35 เมตร 

จ านวนโคท่ีเล้ียงโดยเฉล่ียท้ังหมด 13 ตัว ( ̅ = 13.25) เป็นโคพ่อพันธุ์จ านวน 3 ตัว            ( ̅ 
= 2.50) เป็นโคสาวท่ียังไม่ต้ังท้อง 3 ตัว ( ̅ = 2.94) เป็นโคแม่พันธุ์ 7 ตัว ( ̅ = 6.64) เป็นแม่โคท่ีอยู่ระหว่าง
การต้ังท้อง 4 ตัว ( ̅ = 3.94) เป็นโคสาวต้ังท้อง 2 ตัว ( ̅ = 2.15) เป็นลูกโคระยะดูดนม 3 ตัว ( ̅ = 3.33) 
เป็นลูกโคหย่านม/โครุ่น 3 ตัว ( ̅ = 3.44) และเป็นโคท่ีอยู่ในช่วงระยะเวลาการขุน 3 ตัว ( ̅ = 3.39)  

ในการจัดการโคเนื้อในฟาร์มโดยเฉล่ีย เกษตรกรซื้อลูกโคมาขุน 7 ตัว ( ̅ = 6.88) และใช้ลูกโคใน
ฟาร์มมาขุน 3 ตัว ( ̅ = 3.00) โดยในการเล้ียงโคเนื้อมีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการท าแปลงหญ้า 
2,478.57 บาท/เดือน ค่าซื้อพืชอาหารสัตว์ 4,866.67 บาท/เดือน ค่าอาหารข้น 2,726.96 บาท/เดือน 
ค่าอาหาร TMR 1,800 บาท/เดือน ค่ายา/เวชภัณฑ์และค่ารักษา 861.78 บาท/เดือน ค่าจ้างแรงงาน 2,075 

0

2

4

6

8

10

12

14

กวา้ง ยาว 
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บาท/เดือน ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 934.78 บาท/เดือน ค่าน้ า 350 บาท/เดือน     ค่าไฟฟูา 196 บาท/เดือน ค่าแร่
ธาตุก้อน 301.88 บาท/เดือน และค่าผสมเทียม 846.15 บาท/เดือน 

 
 

ตารางที่ 4.17  สถานการณ์การเล้ียงโคเนื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม   
สถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ  ̅ SD. 

9. รายได้รวมทั้งหมดของ
ครัวเรือน 

9.1 รายได้จากประกอบอาชีพหลัก 
9.2 รายได้จากประกอบอาชีพรอง 
9.3 รายได้อื่นๆ 

35,593.75 
25,634.62 
11,857.14 

58,084.43 
40,037.62 
6,768.27 

10. รายจ่ายรวมของ
ครัวเรือน 

10.1 ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
10.2 ค่าใช้จ่ายในการเรียนของบุตรหลาน 
10.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

20,263.16 
12,574.42 
10,529.41 

26,763.20 
17,834.02 
13,014.98 

11. ภาระหนี้สินของ
ครัวเรือน 

11.1  จ านวนกู้ (สถาบันการเงินแรก) 
11.2  จ านวนกู้ (สถาบันการเงินท่ีสอง) 

669,166.67 
237,000.00 

805,832.28 
427,662.25 

14. พื้นที่ถือครองทาง
การเกษตร 

14.1 ไม่มีพื้นท่ีถือครอง 
14.2 มีพื้นท่ีถือครอง 

 
21.37 

 
20.48 

15 พื้นที่ใช้ในการเลี้ยงโค  
15.1 พื้นที่ใช้ปลูกหญ้า/
แปลงหญ้า 

1. ของตนเอง 
2. เช่า 
3. เจ้าของท่ีให้ท าฟรี 
4. ใช้พื้นท่ีสาธารณะ 

5.80 
6.17 
5.93 
2.25 

4.93 
3.06 
4.27 
1.60 

15.2 พื้นที่ใช้ท าคอกเลี้ยง 1 ของตนเอง 
2. เช่า 
3. เจ้าของท่ีให้ท าฟรี 
4. ใช้พื้นท่ีสาธารณะ 

2.51 2.61 

15.3 พื้นที่โรงเรือน กว้าง 
ยาว 

5.72 
12.35 

2.40 
6.08 

16. จ านวนโคที่เลี้ยงท้ังหมด 16. จ านวนโคท่ีเล้ียงท้ังหมด 
16.1 จ านวนโคพ่อพันธุ ์
16.2 ใช้การผสมเทียมจากหน่วยงานใด 
16.3 จ านวนโคสาวที่ยังไม่ต้ังท้อง 
16.4 จ านวนโคแม่พันธุ ์
16.5 จ านวนแม่โคท่ีอยู่ระหว่างการตั้งท้อง 
16.6 จ านวนโคสาวตั้งท้อง 
16.7 จ านวนลูกโคระยะดูดนม 
16.8 จ านวนลูกโคหย่านม/โครุ่น 
16.9 จ านวนโคท่ีอยู่ในช่วงเวลาการขุน 

13.25 
2.50 

- 
2.94 
6.64 
3.94 
2.15 
3.33 
3.44 
3.39 

11.10 
2.89 

- 
2.01 
5.29 
3.72 
1.20 
3.15 
4.02 
2.78 

17. การขุนโคท่านมีการ
จัดการเลี้ยงในปี 2563 

17.1 ลูกโคซื้อมาขุน 
17.2 ลูกโคในฟาร์มน ามาขุน 

6.88 
3.00 

5.88 
3.21 
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ก.  ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงโคเนื้อ ข.  รายได้จากการขายลูกโค (เพศผู้) 

  
ค.  รายได้จากการขายลูกโค (เพศเมีย) ง.  รายได้จากการขายโครุ่น/โคคัดท้ิง (เพศผู้) 

  
จ.  รายได้จากการขายโครุ่น/โคคัดท้ิง (เพศเมีย) ฉ.  รายได้จากการขายโคเนื้อ (เพศผู้) 

 
 

ช.  รายได้จากการขายโคเนื้อ (เพศเมีย) ซ.  รายได้อื่นๆ 
 

ภาพที่ 4.52 แสดงข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในการเล้ียงโคเนื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 4.18  รายได้และค่าใช้จ่ายในการเล้ียงโคเนื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม   
รายได้และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคเนื้อ  ̅ SD. 

18. ค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงโคเนื้อ 

18.1 ค่าใช้จ่ายในการท าแปลงหญ้า 
18.2 ค่าซื้อพืชอาหารสัตว์ 
18.3 ค่าอาหารข้น 
18.4 ค่าอาหาร TMR 
18.5 ค่ายา/เวชภัณฑ์และค่ารักษา 
18.6 ค่าจ้างแรงงาน 
18.7 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
18.8 ค่าน้ า 
18.9 ค่าไฟฟูา 
18.10 ค่าแร่ธาตุก้อน 
18.11 ค่าผสมเทียม 

2,478.57 
4,866.67 
2,726.96 
1,800.00 
861.78 

2,075.00 
934.78 
350.00 
196.00 
301.88 
846.15 

3,673.46 
7,105.99 
1,899.71 
282.84 
608.79 

2,071.03 
844.34 
579.58 
236.91 
268.91 
522.20 

19. รายได้จาก
การเลี้ยงโค 

9.1 รายได้จากการขายลูกโค (เพศผู้) 
- อายุ (ปี) 
- น้ าหนัก (กก.) 
- จ านวนท่ีขาย (ตัว/ปี) 
- ราคาท่ีขายได้ (บาท/หน่วย) 

 
2.62 

382.86 
3.75 

49,360.00 

 
2.63 

119.64 
3.35 

35,515.78 
 19.2 รายได้จากการขายลูกโค (เพศเมีย) 

- อายุ (ปี) 
- น้ าหนัก (กก.) 
- จ านวนท่ีขาย (ตัว/ปี) 
- ราคาท่ีขายได้ (บาท/หน่วย) 

 
2.50 

340.00 
4.57 

25,000.00 

 
2.02 
91.92 
3.95 

12,017.35 
 19.3 รายได้จากการขายโคท่ีรุ่นหรือโคคัด

ท้ิง (เพศผู้) 
- อายุ (ปี) 
- น้ าหนัก (กก.) 
- จ านวนท่ีขาย (ตัว/ปี) 
- ราคาท่ีขายได้ (บาท/หน่วย) 

 
 

2.06 
366.67 
3.22 

33,633.33 

 
 

0.73 
163.94 
3.03 

29,437.82 
 19.4 รายได้จากการขายโคท่ีรุ่นหรือโคคัด

ท้ิง (เพศเมีย) 
- อายุ (ปี) 
- น้ าหนัก (กก.) 
- จ านวนท่ีขาย (ตัว/ปี) 
- ราคาท่ีขายได้ (บาท/หน่วย) 

 
 

1.50 
215.00 
4.00 

16,000.00 

 
 

1.32 
49.50 
1.41 

5,656.85 
 19.5 รายได้จากการขายโคเนื้อ (เพศผู้) 

- อายุ (ปี) 
- น้ าหนัก (กก.) 

 
 

2.53 

 
 

0.87 
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- จ านวนท่ีขาย (ตัว/ปี) 
- ราคาท่ีขายได้ (บาท/หน่วย) 

480.00 
4.83 

43,300.00 

176.78 
3.55 

11,568.92 
 19.6 รายได้จากการขายโคเนื้อ (เพศเมีย) 

- อายุ (ปี) 
- น้ าหนัก (กก.) 
- จ านวนท่ีขาย (ตัว/ปี) 
- ราคาท่ีขายได้ (บาท/หน่วย) 

 
 

2.09 
425.00 
3.00 

42,400.00 

 
 

0.12 
176.78 
2.83 

6,222.54 
 19.7 รายได้จากการขายมูลโค 

19.8 มูลค่าโคท่ีน าไปใช้เอง 
19.9 รายได้จากกิจกรรมกลุ่มโคเนื้อ 
19.10 รายได้จากการขายพันธุ์หญ้า 
19.11 รายได้จากการขายหญ้าเล้ียงโค 
19.12 รายได้อื่น ๆ 

18,880.95 
15,071.43 
175,000.00 
2,666.67 
36,666.67 

60,000 

33,749.78 
16,212.36 
176,776.70 
2,081.67 
30,138.57 

- 
 

ส่วนของรายได้จากการเล้ียงโคโดยเฉล่ีย แบ่งเป็นรายได้จากการขายลูกโคเพศผู้ อายุเฉล่ีย 2.62 
ปี น้ าหนัก 382.86 กก./ตัว ขายออกไป 4 ตัว/ปี ( ̅ = 3.75) ในราคา 49,360 บาท/ตัว เพศเมีย อายุเฉล่ีย 
2.50 ปี น้ าหนัก 340 กก./ตัว ขายออกไป 5 ตัว/ปี ( ̅ = 4.57) ในราคา 25,000 บาท/ตัว รายได้จากการขาย
โคท่ีรุ่นหรือโคคัดท้ิง เพศผู้ อายุเฉล่ีย 2.06 ปี น้ าหนัก 366.67 กก./ตัว ขายออกไป 3 ตัว/ปี (  ̅ = 3.22) ใน
ราคา 33,633.33 บาท/ตัว เพศเมีย อายุเฉล่ีย 1.50 ปี น้ าหนัก 215 กก./ตัว ขายออกไป 4 ตัว/ปี ( ̅ = 4.00) 
ในราคา 16,000 บาท/ตัว 

รายได้จากการเล้ียงโคเนื้อจากการขายโคเนื้อ (โคก่อนเข้าโครงการ) เพศผู้ อายุเฉล่ีย 2.53 ปี 
น้ าหนัก 480 กก./ตัว ขายออกไป 5 ตัว/ปี ( ̅ = 4.83) ในราคา 43,300 บาท/ตัว เพศเมีย อายุเฉล่ีย 2.09 ปี 
น้ าหนัก 425 กก./ตัว ขายออกไป 3 ตัว/ปี ( ̅ = 3.00) ในราคา 42,400 บาท/ตัว และยังมีรายได้จากการขาย
มูลวัว 18,800 บาท/ปี มูลโคท่ีน าไปใช้เอง 15,071.43 บาท/ปี รายได้จากกิจกรรมกลุ่มโคเนื้อ 175,000 บาท/
ปี รายได้จากการขายพันธุ์หญ้า 2,666.67 บาท/ปี รายได้จากการขายหญ้าเล้ียงโค 36,666.67 บาท/ปี และ
รายได้อื่น ๆ 60,000 บาท/ปี 

4.5.2 วิถีการผลิตโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      จากการเก็บขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสุมตัวอย่าง

แบบเจาะจงจากกลุ่มประชากรท่ีเล้ียงโคเนื้อในพื้นท่ี ได้แก่ อ าเภอทุ่งสง อ าเภอนาบอน อ าเภอบางขัน อ าเภอ
เชียรใหญ่ อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอฉวางและอ าเภอร่อนพิบูลย์ ผ่านการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ์  ผลดังนี้ 

      1) พันธุ์โคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง 
  ก. โคพื้นเมือง เป็นโคขนาดเล็ก เมื่อโตเต็มท่ีโคเพศผู้มีน้ าหนักประมาณ 300-500 กิโลกรัม โค

เพศเมียมีน้ าหนักประมาณตัวละ 200–250 กิโลกรัม มีขนสับเกรียน มีหลายสี เช่น ด านวล น้ าตาล และด่าง 
เป็นต้น 
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ภาพที ่4.53 พันธุ์โคเนื้อท่ีเกษตรกรท่ัวไปเล้ียง 
 
ข. โคพันธุ์ต่างประเทศ พันธุ์ที่น าเข้าส่วนใหญ่เป็นโคพันธุ์เพื่อน ามาปรับปรุงพันธุ์ฝูงโคพื้นเมือง

หรือผสมพันธุ์เพื่อปรับปรุงหาพันธุ์ที่เหมาะสมในสภาพเมืองไทยในลักษณะเป็นโคขุน ซึ่งโคพันธุ์เหล่านี้ ได้แก่ 
     - พันธุ์อเมริกันบราห์มัน ลักษณะเด่นของโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันคือเป็นโคท่ีมีขนาดใหญ่ 

ล าตัวกว้าง ยาวและลึกได้สัดส่วน มีหลังตรง มีตะโหนกใหญ่ หูใหญ่ยาว จมูก ริมี ปาก ขนตา กีบเท้าเป็นสีด า 
เหนือคอและหนังใต้ท้องหย่อนยาน โคนหางใหญ่ พู่ห่างสีด า สีจะมีสีขาว เทา แดง ท่ีนิยมเล้ียงกันมากจะเป็นโค
ท่ีมีสีขาวเพศผู้โตเต็มท่ีน้ าหนักประมาณ 800-1,200 กิโลกรัม เพศเมียโตเต็มท่ีน้ าหนักประมาณ 500 -700 
กิโลกรัม ข้อดีเป็นโคพันธุ์เนื้อปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเมืองไทยได้ดี ทนทานต่อโรคและแมลง เล้ียงง่าย โต
เร็ว สามารถใช้ผสมกับพันธุ์โคเนื้อสายเลือดยุโรป เช่น  พันธุ์ชาโรเลส์แล้วน าลูกมาผสมเล้ียงขุน จะโตเร็วได้เนื้อ
ท่ีมีคุณภาพดี 

      - พันธุ์ชาโรเลส์ เป็นโคท่ีมีขนาดใหญ่มาก มีสีขาวครีมตลอดท้ังตัว รูปร่างจะเป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขาส้ัน ล าตัวกว้าง ยาวลึก มีกล้ามเนื้อตลอดท้ังตัว นิสัยเช่ือง ถ้าเล้ียงเป็นพันธุ์แท้ไม่ทนต่อสภาพ
อากาศร้อนในบ้านเรา และมีปญหาเรื่องการคลอดยาก เพศผู้โตเต็มท่ีมีน้ าหนักประมาณ 1,100 กิโลกรัม และ
เพศเมียโตเต็มท่ีมีขนาด 700-800 กิโลกรัม ข้อดีของโคพันธุ์นี้คือ มีการเจริญเติบโตเร็ว เหมาะท่ีจะน ามาเล้ียง
ขุน น ามาผสมกับโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน โดยให้มีเลือดโคพันธุ์ชาโรเลส์มากกว่า 75% และพันธุ์อเมริกันบราห์
มัน 25% โดยจะน าลูกท่ีเกิดมาเล้ียงขุนต่อไป 

 

 

ภาพที ่4.54 พันธุ์โคเนื้อท่ีเกษตรกรเล้ียง 
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ค. โคลูกผสม อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ โคลูกผสมไทยและโคลูกผสมต่างประเทศ 
     - โคลูกผสมไทย หมายถึง โคพื้นเมืองไทยท่ีได้รับการผสมกับโคพันธุ์ ต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเมืองไทยให้มีลักษณะเหมาะท่ีจะเล้ียงหรือผลิตเนื้อโค พร้อมท้ังมีความ
ทนทานเหมาะสมท่ีใช้เล้ียงในประเทศไทย ซึ่งปรากฏวาโคพันธุ์ไทยผสมกับพันธุ์บราห์มันมีความทนทานต่อ
สภาพเมืองไทยได้ดีกวาพันธุ์ไทยซึ่งผสมพันธุ์ต่างประเทศอื่น ๆ กรมปศุสัตว์จึงแนะน าให้ใช้โคพันธุ์บราห์มันเป็น
โคพื้นฐานเพื่อปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองไทย เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อโดยการผสมกับโคสายเลือดเมืองหนาวต่อไป 

     - โคลูกผสมต่างประเทศ หมายถึง  โคพันธุ์ต่างประเทศหลายพันธุ์ผสมกัน โดยอาจมี
สายเลือดโคพื้นเมืองไทยบางส่วนก็ได้ และมีการผสมให้ระดับสายเลือดท่ีก าหนดแน่นอน เน้นไปไปท่ีสายเลือด
โคเมืองหนาว เพื่อผลิตพันธุ์ลูกผสมส าหรับน าไปขุน โดยเน้นให้ได้เนื้อโคท่ีมีคุณภาพสูง มีไขมันแทรก และ
จ าหน่ายในตลาดบน เช่น ตามห้างสรรพสินค้าและโรงแรมช้ันหนึ่ง ต้องการให้เนื้อโคเหล่านี้ทดแทนเนื้อคุณภาพ
ดีท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการเล้ียงรูปแบบนี้ได้มีการเพิ่มจ านวนมากขึ้นในพื้นท่ี 

     2) รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ 
          เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเล้ียงโคเนื้อโดยใช้วิธีผูกล่ามหรือปล่อยโคกินหญ้าท่ีงอกขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ โดยพื้นท่ีท่ีใช้เล้ียงส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยว หรือในสวนผลไม้ สวนปาล์มน้ ามันท่ีมีอายุ 1-2 ป
ส าหรับการเล้ียงแบบขังคอกและตัดหญ้ามาใหกินยังมีน้อย เนื่องจากวิธีดังกล่าวเกษตรกรต้องใช้แรงงานมาก 
ในขณะท่ีแรงงานท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครอบครัว ซึ่งมีแรงงานจ ากัด ยกเว้นในฤดูฝนท่ีมีน้ าท่วมขัง 
เกษตรกรจะตัดหญ้ามาให้โคกินในคอก นอกจากนี้เกษตรกรที่เล้ียงโคพื้นเมืองไม่มีการให้อาหารข้นเสริม 

     3) การจัดการด้านคอกเลี้ยงโคเนื้อ 
          การจัดการเรื่องคอกมีความส าคัญมากส าหรับการเล้ียงโคเนื้อ เพราะจะท าให้โคไม่ต้องเดิน

มาก ง่ายต่อการก าหนดปริมาณการให้อาหารข้น หญ้า และกากน้ าตาล รวมท้ังท าให้โคสะอาดและมีสุขภาพดี 
ซึ่งโดยท่ัวไปมีท้ังคอกมาตรฐานถาวรได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ส าหรับคอกเล้ียงโคขุนมาตรฐานถาวร จะมีลักษณะ
เป็นโรงเรือนหลังคาสังกะสี เสาปูนหล่อสูงประมาณ 2.5 เมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นคอกเป็น
ซีเมนต์หนาประมาณ 8-10 เซนติเมตรเพื่อไม่ให้น้ าขัง ท าความสะอาดได้ง่าย นอกจากนี้พื้นซีเมนต์ยังช่วยฝน
เล็บโคให้ส้ัน ท าให้โคยืนถนัดและกินอาหารได้มาก ส่วนขนาดและความกว้างขึ้นอยู่กับปริมาณจ านวนโคท่ี
สมาชิกจะเล้ียง ภายในโรงเรือนจะมีการแบ่งออกเป็นคอกเล็ก ๆ หรือเรียกว่า “ซอง” ขนาดกว้างประมาณ 2 
เมตร ยาว 3 เมตร ท าด้วยไม้หรือเหล็กแปฺบกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว กั้นโดยรอบ  แต่สามารถเปิด
ให้โคเดินเข้าออกได้ด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งในแต่ละซองจะใช้เล้ียงโคขุน 1 ตัว  

          นอกจากนี้ เกษตรกรยังต้องมีการจัดท ารางอาหาร โดยท าเป็นโครงเหล็กและปูพื้นรางด้วย
แผนเหล็ก ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ยกพื้นสูงประมาณ 75 เซนติเมตร หรือระดับต้นขาหน้าของ
โค ซึ่งโคสามารถก้มกินอาหารในรางได้สะดวก สามารถเคล่ือนย้ายได้ ในรางอาหารจะแบ่งออกเป็นรางหญ้า
หรือฟางข้าว รางอาหารข้น และรางกากน้ าตาล ซึ่งจะต้องท าความสะอาดรางอาหารเป็นประจ าทุกวัน และ
ภายในคอกจะต้องมีถังน้ า หรือรางน้ าสะอาดเพื่อให้โคขุนได้กินตลอดเวลา 
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ภาพที่ 4.55  การจัดการคอกเล้ียงโคเนื้อ 
 
     4) การจัดการอาหารสัตว 
         ลักษณะการเล้ียง เกษตรกรจะจ ากัดให้โคอยู่ในคอกหรือโรงเรือน การให้อาหารเกษตรกรจะให้

อาหารหยาบ ได้แก่ หญ้าและฟางแห้งในทุกมื้อ และเสริมอาหารข้นเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารเพื่อให้โค
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันส้ัน รวมท้ังเสริมด้วยก้อนแร่ธาตุ แหล่งท่ีมาของพันธุ์และมีการถนอม
พืชโดยการหมักใส่ถังหรือถุงส่วนใหญ่เป็นเศษเหลือจากการเกษตร ได้แก่ ต้นข้าวโพดและเปลือกข้าวโพด จึงมี
หญ้าสดหรืออาหารหยาบเพียงพอตลอดปี และไม่จ าเป็นต้องพาโคแทะเล็มตามพื้นท่ีสาธารณะ เกษตรกรใช้
เวลาเพียง 2-4 ช่ัวโมงต่อวันในการเล้ียงโค ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้เวลาท่ีเหลือในการท างานอื่นร่วมกับการเล้ียง
โคด้วย ซึ่งสามารถพึ่งพาและเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดี และการเล้ียงเกษตรกรจะไล่ต้อนโคไปเล้ียงตามพื้นท่ี
สาธารณะและริมทางหรือพื้นท่ีรกร้าง ทุ่งนา ไร่ สวน และพื้นท่ีของเพื่อนบ้าน บางรายเล้ียงแบบผูกล่ามใน
แปลงหญ้าสาธารณะ  

 

 

ภาพที่ 4.56  การจัดการอาหารสัตว 

 

     5) วิถีการเลี้ยงโคเนื้อ 
         การเล้ียงโคเนื้อในพื้นท่ีมีหลายระบบขึ้นอยู่กับเงินทุนและความต้องการของตลาดท่ีจะจ าหน่าย

ซึ่งแบ่งระบบการเล้ียงได้ดังนี้ 
         ก. การเล้ียงโคเนื้อเชิงธุรกิจ 
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              การเล้ียงในเชิงธุรกิจเป็นการเล้ียงโคเนื้อตามหลักวิชาการ มีการลงทุนสูง จ าเป็นต้อง
วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุมค่ากับการลงทุน ต้ังแต่การสร้างโรงเรือน คอกคัด 
แปลงหญ้า โรงผสมอาหารสัตว รวมทั้งมีการจัดการด้านอาหารและสุขภาพ การเล้ียงโคเนื้อประเภทนี้มีอยู่เป็น
จ านวนน้อย แต่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เล้ียงเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น 2 กลุ่มตามวัตถุประสงค
การเล้ียงดังนี้  

    - เพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์ส าหรับจ าหน่าย การท าฟาร์มประเภทนี้จะเน้นการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุ์เป็นหลัก จะมีการใช้หลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ มีการลงทุนสูงและการคืนทุนจะใช้ระยะ
เวลานาน โดยมีการจัดการอย่างดี เช่น การให้อาหาร โปรแกรมปูองกันโรค การผสมพันธุ์ การบันทึกประวัติ 
รวมท้ังการจัดการอื่น ๆ อาจจะมีการพัฒนาพันธุ์โคภายในฟาร์ม หรื อการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์หรือ
น้ าเช้ือน าเข้าจากต่างประเทศ การจ าหน่ายผลผลิตของฟาร์มจะเป็นพ่อแม่พันธุ์โคเนื้อตามคุณภาพท่ีก าหนดไว้ 
โดยจ าหน่ายตามขนาดน้ าหนักตัว บางฟาร์มมีการผลิตน้ าเช้ือจากพ่อพันธุ์ดี และจ าหน่ายในรูปน้ าเช้ือแช่แข็ง
หรือมีบริการผสมเทียมด้วยน้ าเช้ือพันธุ์ดี 

    -  ผลิตลูกโคเพื่อน าไปขุน ปจจุบันการเล้ียงรูปแบบนี้ได้รับความสนใจและมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากมีความต้องการลูกโคเพื่อเข้าขุนในปริมาณมาก ถึงแม้ว่าจะมีโคท่ีเล้ียงแบบปล่อยของชาวบ้านและ
โคมีชีวิตน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านก็ตาม ส่วนใหญ่แม่พันธุ์จะเป็นโคลูกผสมแล้วผสมข้ามด้วยน้ าเช้ือพันธุ์
ยุโรป เช่น ชาร์โรเล่ส์ เป็นต้น ได้ลูกผสมท่ีมีโครงร่างดี ปรับตัวได้ดี ประสิทธิภาพการใช้อาหารสูง และคุณภาพ
เนื้อเหมาะสมกับความต้องการของตลาดระดับสูง และฟาร์มจัดจ าหน่ายลูกโคเพศผู้หลังหย่านมหรืออายุ 6 
เดือน ถึง 1 ปครึ่งให้แก่ผู้ท่ีจะขุนโคต่อไป 

         ข. การเล้ียงโคแบบปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ 
              ส่วนใหญ่เป็นโคพื้นเมืองหรือลูกผสม ซึ่งเกษตรกรรายย่อยจะเล้ียงปล่อยตามพื้นท่ี

สาธารณะ ในสวนปาล์ม พื้นท่ีท้องนา พื้นท่ีข้างถนน ท่ีรกร้าง ปุาชายเขา รวมท้ังบนภูเขาด้วย โดยพื้นท่ีดังกล่าว
มีหญ้าและไม้พุ่มตามธรรมชาติ ลักษณะการเล้ียงเป็นแบบไล่ต้อนไปตามแหล่งอาหารธรรมชาติ โดยไม่มีการ
เสริมอาหารข้น 

     6) วิธีการจ าหน่ายโค 
          เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรูปแบบการจ าหน่ายดังนี้ 
              - ตลาดโคมีชีวิต พ่อค้าจะมารับซื้อโคถึงคอก หรืออาจจะมีผู้รวบรวมโคในหมู่บ้านและจะมี

พ่อค้ามารับอีกช่วงหนึ่ง โดยจะให้ค่าตอบแทนเป็นรายตัวๆ ละ 500 – 1,000 บาท ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน 
ส าหรับการช าระเงิน จะช าระเป็นเงินสดทันทีเมื่อน าโคขึ้นรถแล้ว 

              - ตลาดโคฆ่าช าแหละขาย พ่อค้าในกลุ่มนี้จะท าการช าแหละซากโคจ าหน่ายขายในตลาด
สดเทศบาลหรือในหมู่บ้าน ในกรณีท่ีจ าหน่ายในตลาดสดเทศบาลนั้นการฆ่าจะต้องฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล มี
การเสียค่าใช้จ่าย ส่วนในกรณีการจ าหน่ายในตลาดสดหรือตลาดนัดในหมู่บ้าน การฆ่าส่วนใหญ่เป็นการฆ่าแบบ
หลังบ้าน ซึ่งไม่ค่อยถูกสุขลักษณะ ดังนั้นระบบการตลาดโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราชควรจะมีการพัฒนา 
โดยการก าหนดรูปแบบในการซื้อขายให้มีการซื้อขายโดยวิธีการช่ังน้ าหนัก ซึ่งจะท าให้เกิดความเป็นธรรมท้ังผู้
ซื้อและผู้ขาย และควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น ปศุสัตว์จังหวัดในการสนับสนุนเครื่องช่ังน้ าหนัก
ในแตละอ าเภอ หลังจากนั้นกระจายไปยังต าบล เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเกษตรกรสามารถใช้บริการ
ได้อย่างสะดวก 
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ภาพที่ 4.57 แผนผังวิธีการจ าหน่ายโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

     7) การประเมินราคาเพื่อซ้ือขายโคเนื้อในพื้นที่ 
          การประเมินราคาการซื้อขาย มีแนวทางการพิจารณาท่ีแตกต่างกันไปตามชนิดและประเภท

ของโค โดยท่ัวไปมีลักษณะการซื้อขาย ดังนี้  
   ก. โคโดยท่ัวไป การก าหนดมาตรฐานการซื้อขายโคมีชีวิตในท้องถิ่นท่ัวไป ยังไม่มีมาตรฐาน

ท่ีแน่นอน เพียงอาศัยลักษณะภายนอกและอายุของของโคเป็นข้อพิจารณาในการซื้อขาย ซึ่งอาจแบ่งตามอายุ 
ขนาด น้ าหนักและราคาตลาด ได้ดังนี้ 

       - โคขนาดเล็ก มีอายุน้อยกว่า 2 ป ถ้าเป็นโคงานจะเป็นโคท่ียังใช้งานไม่ได้แต่สามารถ
น าไปขุนขายได้ 
                            - โคขนาดกลาง มีอายุระหว่าง 2 - 6 ป ถ้าเป็นโคงานจะเป็นโคท่ีอยู่ระหว่างการใช้งาน
ได้และสามารถขายต่อเพื่อไปขุนได้ 
                            - โคขนาดใหญ่ มีอายุมากกว่า 6 ป ถ้าเป็นโคงานจะเป็นโคท่ีใกล้จะปลดจากการท างาน
แล้ว หรือบางตัวปลดจากการท างานแล้ว โคท่ีท าการซื้อขายกันส่วนใหญ่เป็นโคขนาดกลางและโคขนาดใหญ่ 
โดยท่ัวไปในท้องถิ่นยังนิยมซื้อขายแบบเหมาตัว ไม่นิยมการช่ังน้ าหนัก ในหารซื้อขายบางแห่งท่ีมีหน่วยงานของ
รัฐเกี่ยวข้องพยายามให้มีการซื้อขายด้วยวิธีการช่ังน้ าหนักเพื่อให้เกิดการก าหนดเป็นกิโลกรัม   แต่ยังไม่เป็นท่ี
นิยมมากนัก เนื่องจากเครื่องช่ังมีมูลค่าสูงและไม่สะดวกต่อผู้ซื้อซึ่งเคยชินกับการประมาณการด้วยสายตา  

   ข. โคขุน การซื้อขายโคขุนมีชีวิตมีไม่มาก ส่วนใหญ่นิยมซื้อเป็นน้ าหนักซากโคฆ่า แล้ว 
อย่างไรก็ตาม หากมีการซื้อขายโคขุนมีชีวิต ผู้รับซื้อท่ัวไปนิยมการซื้อแบบเหมาตัวโดยพิจารณาตัวโคและ

เกษตรกรผู้เล้ียง
โคเนื้อ 

พ่อค้ารวบรวม
ในพื้นท่ี 

พ่อค้ารวบรวมใน
จังหวัด/ภาค 

พ่อค้าเขียง 

ตลาดในพื้นท่ี 

พ่อค้ารับซื้อโค
จากต่างจังหวัด 

พ่อค้ารับซื้อโคน
ระดับจังหวัด/ 

ภาค  

- พ่อค้าเขียงในตลาดท้องถิ่น 

- ผู้ซื้อส าหรับกิจกรรมในพื้นท่ี 

ผู้บริโภค 
พ่อค้าผู้ส่งออก 
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คาดคะเนเนื้อโคท่ีได้จากการช าแหละแล้วจึงต่อรองราคากัน กรณีผู้รับซื้อเกี่ยวข้องกันกับหน่วยงานของรัฐ ส่วน
ใหญ่ซื้อขายโคโดยช่ังน้ าหนัก โดยก าหนดราคารับซื้อตามสายพันธุ์ น้ าหนักโคและอายุประกอบกัน การช าระ
เงินเป็นไปตามกฎระเบียบของกลุ่มท่ีเกษตรกรผู้เล้ียงโคนั้น ๆ เป็นสมาชิกอยู่ หรือตามเงื่อนไขท่ีก าหนดของ
หน่วยงาน (โครงการภาครัฐท่ีเกิดขึ้น) วัตถุประสงค์การซื้อขายอาจจ าแนกออกเป็น 2 แบบคือ 

        - ซื้อไปเพื่อเล้ียงต่อ การซื้อขายเพื่อเล้ียงต่ออาจแบ่งออกได้เพื่อน าโคไปเล้ียงเพื่อเพิ่ม
น้ าหนักและกลับมาขายต่อ หรือเพื่อขยายพันธุ์ 

        - ซื้อเพื่อเป็นโคฆ่า การซื้อโคมีชีวิตเพื่อฆ่าในระดับขายส่ง นิยมซื้อขายแบบเหมาตัว ใน
การซื้อเพื่อช าแหละมีท้ัง 2 แบบ แบบเหมาตัวใช้วิธีการต่อรองราคาเพื่อตกลงกัน ในกรณีช่ังน้ าหนักใช้การ
ก าหนดราคาต่อน้ าหนักโดยผู้รับซื้อเป็นผู้ก าหนดตามภาวะตลาดท่ัวไป ส าหรับการช าระเงินในกรณีมีการซื้อขาย
ในพื้นท่ีเล้ียง เกษตรกรนิยมซื้อขายเป็นเงินสด ยกเว้นเป็นผู้คุ้นเคยและไว้ใจกัน ซึ่งซื้อขายด้วยเงินเช่ือซึ่งอาจจะ
มีการมัดจ าไว้บางส่วนแต่มีข้อตกลงก าหนดการจ่ายเงินต่อกัน ส าหรับการซื้อขายในตลาดมีการช าระเงินท้ัง 3 
วิธีคือ ผู้ซื้อจ่ายเงินสดทันที ผู้ซื้อจ่ายมัดจ าไว้ส่วนหนึ่งก่อน หรือซื้อด้วยเงินเช่ือ ข้ึนอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้
ซื้อและเกษตรกร 

     8) ราคาโคที่เกษตรกรจ าหน่าย 
         ในการเก็บข้อมูลการจ าหน่ายโคของเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าราคาท่ีจ าหน่าย

ผันแปรไปตามชนิดพันธุ์โค อายุ และขนาดน้ าหนักของโค มีการก าหนดน้ าหนักของโคท่ีจ าหน่ายออกเป็น 4 
ขนาดน้ าหนักดังนี้  1) น้ าหนักประมาณ 200 กิโลกรัม 2) น้ าหนักประมาณ 250-280 กิโลกรัม 3) น้ าหนัก
ประมาณ 300-350 กิโลกรัม 4) น้ าหนักประมาณ 400-500 กิโลกรัม หรือมากกว่า   

         การจ าหน่ายโคมีชีวิต ราคาจ าหน่ายแยกเป็นโคพื้นเมือง และโคลูกผสมดังนี้ โคพื้นเมืองมีการ
ซื้อขายโดยวิธีแบบเหมาตัวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนโคลูกผสมนิยมซื้อขายตามน้ าหนักตัว โดย ใช้สายวัดประมาณ
น้ าหนักตัว หรือวัดโดยสายตา เช่น น้ าหนักโค 200-250 กิโลกรัม ราคาประมาณ 20,000 – 25,000 บาท และ
น้ าหนัก 250-300 กิโลกรัม ราคา 30,000 – 35,000 บาท แล้วแต่ราคาตลาด การก าหนดราคาโคเนื้อลูกผสม 
โดยท่ัวไปใช้เกณฑ์มาตรฐานของกรมการค้าภายใน ซึ่งจะประกาศในแต่ละวันหรือมีการสอบถามในเครือข่ายผู้
เล้ียงโคเนื้อด้วยกัน  ส่วนใหญ่จะเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตามความพอใจและข้อตกลงร่วมกัน 

         รายได้จากการจ าหน่ายโคในรอบป  เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อมีรายได้จากการจ าหน่ายโคในการ
เล้ียงแบบผูกล่าม โคพื้นเมืองจะสามารถผลิตลูกจ าหน่ายได้ปละ 1 ตัว ส าหรับราคาจะขึ้นอยู่กับความต้องการ
และจ านวนโคในตลาด ซึ่งถ้าหากมีจ านวนโคน้อย แต่มีผู้บริโภคมาก ราคาโคจะแพงขึ้น ส่วนการเล้ียงโคลูกผสม
ต้องใช้เวลา 2-3 ป จึงจะสามารถผลิตลูกโคจ าหน่ายได้ 1 ตัว  

         ปัจจัยที่มีผลต่อราคาโค   โดยส่วนใหญ่ผลต่อราคาของโคยังขึ้นอยู่กับฤดูกาล และราคาตลาด 
พบว่าในช่วงฤดูแล้ง มักขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ โคจะผอมส่งผลให้ราคาโคถูกลง เนื่องจากพ่อค้าคนกลางท่ี
รวบรวมซื้อโคจะท าการกดราคา ถ้าหากจ านวนโคมีมาก ดังนั้นเกษตรกรควรมีการจัดการเล้ียงดูเพื่อไม่ให้ โค
ผอมในหน้าแล้ง โดยต้องมีการเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ไว้ให้เพียงพอ เช่น การเก็บฟางข้าวไว้ในช่วงฤดูแล้ง การ
ท าหญ้าหมัก หรือฟางปรุงแต่งไว้ใช้ช่วงขาดแคลน  และอาจมีการเสริมอาหารข้นบ้าง จะช่วยท าให้โคมีน้ าหนัก
ท่ีดีอยู่ตลอดเวลา 

     9) กระบวนการโคเนื้อและเนื้อโค  
          จากข้อมูลเบื้องต้นสามารถจ าแนกกระบวนการโคเนื้อและเนื้อโคจากการเล้ียงลูกโคสู่การ

จ าหน่ายออกเป็น 2 กลุม คือ กระบวนการแรกเป็นการผลิตโคมีชีวิต เกษตรกรเป็นผู้จัดหาแม่โคเพื่อผลิตลูกโค
และเล้ียงไปจนกระท่ังได้โครุ่น จากนั้นจะมีพ่อค้ารวบรวมเข้าสู่ตลาด ผู้ท่ีอยู่ ในกระบวนการนี้ ได้แก่ พ่อค้า
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รวบรวมส่งโคเข้าตลาด ผู้ประกอบการในตลาด และพ่อค้าท่ีเข้ามาคัดเลือกโคในตลาดเพื่อส่งต่อไป โดยมีอยู่ 2 
ช่องทาง  คือ หากโคยังมีขนาดเล็ก พ่อค้าจะส่งต่อไปยังผู้ขุนโคเพื่อน าไปขุนเพิ่มคุณภาพซาก ความนุ่ม และ
ปริมาณเนื้อ ช่องทางท่ีสอง คือการส่งไปยังพ่อค้าท่ีท าธุรกิจจัดส่งสู่โรงฆ่าสัตว์ หลังจากนั้นโคเนื้อจะเข้า
กระบวนการโดยภาพรวมของโลจิสติกส์โคเนื้อ กระบวนการนี้ประกอบด้วยการผลิตเนื้อโดยโรงฆ่าสัตว์ การ
จัดเก็บหรือบ่มเนื้อ และการจัดจ าหน่ายเนื้อ การขนส่งและการจ าหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.58 กระบวนการโคเนื้อและเนื้อโคจากการเล้ียงลูกโคสู่การจ าหน่าย 
 

         ในภาพรวมพบว่า โค 1 ตัว ท่ีมีขนาดน้ าหนักพร้อมเข้าสู่โรงฆ่า จะมีค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น คือ มีค่าในการจัดหาโค เสียค่าใช้จ่ายการพักสัตว์ ณ โรงงานแปรสภาพ ค่าแรงงาน ค่าอาญา
บัตร ค่าภาษี ค่าสาธารณูปโภค ค่าขนส่งเนื้อไปตลาดสด และค่าเก็บรักษาหนัง เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
หลังจากการเชือดก็จะมีมูลค่าเนื้อ เครื่องใน หนัง และกระดูก ดังนั้นในแต่ละกระบวนการก็จะมีท้ังค่าใช้จ่าย
และมูลค่าเพิ่มท่ีเกี่ยวข้องซึ่งสามารถลดและหรือเพิ่มมูลค่า หากสามารถจัดการกระบวนการดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.59  กระบวนการของโคพื้นเมืองและลูกผสมผ่านโรงฆ่าโดยท่ัวไป 

1 

การเล้ียงแม่โค ลูก
โค และโครุ่น 

(เกษตรกรรายย่อย 
หรือกลุ่ม) 

2 

การซื้อโคมีชีวิต 
 

(พ่อค้าผู้รวบรวม) 

3 

การขุนโค การจัดเก็บ พร้อมส่งเข้า
โรงฆ่า 

(เกษตรกร/สหกรณ์โคเนื้อ/พ่อค้า/
ผู้ประกอบการโรงฆ่า) 

7 

การจ าหน่าย 
 

(โรงฆ่า/พ่อค้าขายส่ง/
พ่อค้าขายปลีก) 

6 

การขนส่ง 
 
 

(ขนส่ง) 

5 

การจัดเก็บและ
การจ าหน่ายเนื้อ

โค 

( ผู้รวบรวม) 
 

  

4 

การจัดการ
ซาก 

(โรงฆ่า) 

กระบวนการเนื้อโค 

โคเนื้อ โคเนื้อ 

โคเนื้อ 

เนื้อโค เนื้อโค เนื้อโค 

โคมีชีวิต  
(พร้อมเข้าโรงฆ่า) 

ตลาด/แหล่งรวบรวม 

จุดพักสัตว์ก่อน
เข้าโรงฆ่า 

ผู้รวบรวมโค 

โรงฆ่า 

เนื้อและ
เครื่องใน 

ตลาด กระดูก 

หนัง 
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    10) ประเด็นปญหาวิถีการผลิตโคเนื้อ 
         จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลการเล้ียงโคเนื้อเพื่อพัฒนาระบบการเล้ียงและการตลาดโคเนื้อใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าเกษตรกรเล้ียงโคจ านวนลดลงเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการ
ปลูกปาล์มน้ ามัน ท าให้เกษตรกรมีพื้นท่ีเล้ียงโคลดน้อยลง เกษตรกรจึงเลิกเล้ียงหรือถ้าหากเล้ียงก็จะลดจ านวน
ลงเนื่องจากขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ประกอบกับการเล้ียงโคของเกษตรกรส่วนใหญ่ผูกล่าม ถ้าหากไปเล้ียงใน
สวนปาล์มเกิดไปกินต้นปาล์ม เกษตรกรจะต้องชดใช้ค่าเสียหายซึ่งบางครั้งมูลค่าท่ีเสียหายอาจจะสูงค่ามากกว่า
โคอีก ดังนั้นเพื่อการแก้ปญหาระยะยาวเพื่อไม่ให้จ านวนโคลดลงอย่างต่อเนื่อง ควรท่ีจะแบ่งพื้นท่ีให้ชัดเจนว่า
พื้นท่ีไหนควรสงวนไว้ส าหรับเล้ียงโคเนื้อ ควรท่ีจะมีทุ่งหญ้าสาธารณะหรือทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ในแต่ละต าบลเพื่อ
แก้ปญหาดังกล่าว ส าหรับด้านการตลาดการซื้อขายโค เกษตรกรยังนิยมซื้อขายแบบเหมาตัวท าให้เกิดความไม่
สอดคล้องกับความต้องการขายของเกษตรกร การสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาซื้อขายแบบช่ังน้ าหนักซึ่งจะท า
ให้เกิดความเป็นธรรมท้ังสองฝุาย คือ ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยจะต้องสนับสนุนเครื่องช่ังน้ าหนักโคขนาดใหญ่ 
(1,000 กิโลกรัม) ให้กลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกัน และจดทะเบียนถูกต้องจะท าให้เกษตรกรหันมาให้ความส าคัญ
กับการซื้อขายแบบช่ังน้ าหนัก ลดการสูญเสียรายได้จากมูลค่าน้ าหนักท่ีหายไปด้วยการคาดคะเนจากสายตาของ
พ่อค้า ส าหรับด้านพืชอาหารสัตว์ควรแนะน าให้เกษตรกรหันมาปลูกหญ้าท่ีให้ผลผลิตสูง เช่น หญ้าเนเปยร์หรือ
แพงโกล่าซึ่งจะให้ผลผลิต 70-80 ตัน/ไร่/ปี ท้ังนี้หญ้า 1 ไร่ สามารถเล้ียงโคได้ 7 - 8 ตัว และสามารถดูแลได้
ในช่วงฤดูแล้งโดยใช้ระบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์ รวมท้ังการสนับสนุนการให้อาหารแบบ TMR ดังท่ี
โครงการวิจัยได้ด าเนินการ 

         ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคเนื้อ 
             1) อาหารข้นราคาแพง รองลงมาคือ พันธุ์โคมีราคาแพง ไม่มีตลาดรองรับและเกษตรกรไม่

สามารถหาซื้อพันธุ์โคและขนาดโคท่ีต้องการซื้อได้ 
             2) ปญหาด้านความรู้ของเกษตรกร โดยท่ัวไปแล้วการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรแบ่งกลุ่ม

เกษตรกรได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีเล้ียงโคเนื้อเป็นจ านวนมากในรูปแบบของฟาร์ม เน้นรูปแบบการเล้ียงเพื่อ
การค้าอย่างเต็มตัว มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีได้มาตรฐาน กลุ่มท่ีสองเล้ียงโคเป็นอาชีพหลักเช่นเดียวกันแต่
ไม่ได้มีขนาดใหญ่ เน้นการดูแลเองในครอบครัว ส่วนกลุ่มสุดท้ายเล้ียงโคเป็นอาชีพเสริม เล้ียงเพียงไม่กี่ตัว ซึ่ง
สองกลุ่มหลังนี้ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของเกษตรกร เป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาน้อย ท าให้การด าเนินงาน การจัดการ
เล้ียงดู และปูองกันโรคยังไม่ได้มาตรฐาน การรับเทคโนโลยีต่างๆ เป็นไปได้อย่างล่าช้า 

             3) ปญหาด้านการปูองกันและควบคุมโรคระบาด เนื่องจากเกษตรกรท่ีเล้ียงโคเนื้อเป็นราย
ย่อย ท าให้ระบบการเล้ียงไม่ได้มาตรฐาน อีกท้ังทางราชการไม่ได้มีการด าเนินงานในเรื่องมาตรฐานของการ
เล้ียงอย่างเข้มงวด ท าให้ไม่สามารถสร้างระบบการเล้ียงการปูองกันโรคท่ีได้มาตรฐาน 

             ข้อเสนอแนะ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโคเนื้อทุก ๆ ส่วนในโซ่อุปทาน ท่ีมีบทบาทส าคัญในการ
ก ากับดูแลจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการผลิตท่ีถูกต้องในทุกขั้นตอน ต้ังแต่มาตรฐานการจัดการฟาร์ม 
การผลิตอาหารสัตว์ การปฏิบัติท่ีดีในโรงฆ่าให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติได้เป็นผลให้มีมาตรฐาน รวมท้ังผู้บริโภคโคเนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคปลอดภัย ท าให้สินค้าปศุสัตว์ได้
มาตรฐานทัดเทียมสากล สร้างความเช่ือมั่นต่อผู้บริโภคภายในประเทศซึ่งเป็นตลาดบนและต่างประเทศ 
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       4.5.3 วิถีการตลาดโคเนื้อ เขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  จากการด าเนินโครงการวิจัยแสดงห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อเขตเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตก จังหวัด

นครศรีธรรมราช ได้ดังภาพที่ 4.60 ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า 
 

 
 

ภาพที่ 4.60 ห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อเขตเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

            ตลาดโคเนื้อโดยรวมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ตลาดด้วยกันคือ ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง โดย
มีสัดส่วนตลาดบนประมาณร้อยละ 10 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 90 เป็นตลาดกลางและล่าง  ในตลาดกลางและล่าง
จะเป็นโคทุกชนิด ทุกเพศ ทุกวัย ไม่มีข้อจ ากัดด้านการเล้ียง  โดยท่ัวไปราคาโคเนื้อมีชีวิตคุณภาพธรรมดาท่ี
เกษตรการขายได้นั้นมีส่วนต่างจากราคาขายส่งโคมีชีวิตซึ่งเป็นส่วนต่างท่ีน้อยมาก ต่างกับราคาขายโคเนื้อมีชีวิต
คุณภาพสูงท่ีสามารถขายได้ราคาสูงกว่าค่อนข้างมาก จากการสังเกตและพูดคุยเกี่ยวกับการก าหนดราคาแล้ว 
พบว่า เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาได้ เนื่องจากมีปริมาณโคน้อยและไม่มีอ านาจในการต่อรอง ผู้ท่ีจะ
สามารถก าหนดราคาได้มากท่ีสุดคือ ผู้ค้าส่งเนื้อโค เนื่องจากในตลาดผู้บริโภคมีความต้องการมากกว่าปริมาณ
การผลิตอยู่มาก การรวมกลุ่มเพื่อผลิตโคคุณภาพสูงจึงเป็นทางเลือกท่ีควรส าหรับเกษตรกร ท้ังนี้วิถีการตลาดโค
เนื้อ เขตเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังภาพที่ 4.61 

 

 

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) โคเนือ้เขตเทอืกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช (9 อ าเภอ) 

ผู้เลี้ยงโคพ่อแม่พันธุ์ 
 ผลิตลูกโคขุน /ก่อนขุน  
 โคสาวทดแทน/พ่อพันธุ ์

 
 

  
 ผู้ผลิต/จ าหน่ายปัจจัยการเลี้ยง 

 วัตถุดิบ/อาหารสตัว ์
 อาหารหยาบ 
 เวชภัณฑ/์ชีวภัณฑ ์
 น้ าเชื้อ 
 วัสดุอุปกรณ ์

ต้นน้ า     กลางน้ า             ปลายน้ า 

 
 

 
 กลุม่เก ตรกร 
เก ตรกรรายยอ่ย 

เลีย้งโคก่อนขนุ 

 ผูส้ง่ออก 

โคเนือ้มีชีวิต 

 

ผูบ้รโิภคในชมุชน  

พอ่คา้รายย่อย 

พอ่คา้รายใหญ่ 

สหกรณ ์

โคเนือ้ รีวิชยั 

 เก ตรกรผู้

เลีย้งโคขนุ 

  

  
  
 
 
 
 
 

โรงเชือด 

 

 ตลาดโคเนือ้ 

ตา่งประเท  

  

ตลาดสด 
เขียงเนือ้ 

โรงงานตดัแตง่  
  

 
โรง

บม่ 

และ

ตดั

แตง่  

 ซาก 

 รา้นคา้

ปลีก 

 รา้นอาหาร 

ภตัตาคาร 

  
รา้นคา้ 

โมเดริน์ 

เทรด  

  

 
 นือ้ส  
 นือ้ร้อน 

 
 

ผู้บริ  ค 
 

 นือ้ ย น  
  ่ ข ง 

  
 

ผลิตภณั ์

ปรุงพรอ้ม

รบัประทาน 

อาหาร 

เนือ้เย น 
 
 

การจัดซื้อ 
 c 

 การจัดการวัตถุดิบ วิถีตลาดโคเนือ้ และ โลจิสติกส ์

 c 

 กระบวนการห่วง  ่อุปทาน 
 c 
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ภาพที่ 4.61  วิถีทางการตลาดโคเนื้อ 

 
  ตลาดกลางจะส่งขายในตลาดสด เป็นเนื้อสดหรือเนื้อเขียง และส่งตามร้านอาหารท่ัวๆ ไป จะไม่เน้น

คุณภาพของเนื้อมากนัก ลักษณะของเนื้อจะเป็นเนื้อส่วนขาหลังของโคท่ัวไป หรือขาหน้าของโคขุน ส่วนใน
ตลาดล่างจะส่งขายท าลูกช้ินซึ่งถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของเนื้อโค ในตลาดกลางและล่าง  ช้ินส่วนท่ีส่งขายคือ ส่วน
อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ช่วงขาหลังหรือส่วนท่ีไม่ส่งขายในตลาดสด หรือร้านอาหารท่ัวไป ซึ่งในตลาดลูกช้ินนี้จะไม่เน้นท่ี
คุณภาพของเนื้อ จะเน้นท่ีราคาถูกมากกว่า ราคาของเนื้อในตลาดกลางล่างนี้จะเฉล่ียประมาณ 95-140 บาท/
กก.   ส่วนในตลาดบนจะเป็นโคขุนซึ่งมีเป็นจ านวนไม่มาก เป็นพันธุ์ลูกผสมกับพันธุ์โคต่างประเทศอย่างน้อย
ร้อยละ 50 มีการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ใช้อาหารข้นและหยาบในการขุน ใช้เวลาในการขุนโคประมาณ 10 - 12 
เดือน และเริ่มขุนเมื่ออายุประมาณ 8 - 12 เดือน ซึ่งมีน้ าหนักประมาณ 150 - 200 กก. เมื่อขุนเสร็จจะมี
น้ าหนักประมาณ 450 - 650 กก. กลุ่มผู้บริโภคในตลาดนี้จะเน้นในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของเนื้อเป็น
ส าคัญ เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างมากขึ้นไป และนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ ในตลาดบนจะส่งขาย
ในซุปเปอร์มาเก็ต ห้องอาหารมีระดับ โรงแรม และแหล่งท่องเท่ียวของคนต่างชาติ ลักษณะของเนื้อท่ีขายจะ
เป็นเนื้อแช่เย็นหรือเนื้อผ่านการบ่มซาก  

 จากห่วงโซ่อุปทานและวิถีตลาด แต่ละหน่วยกิจกรรมมีช่องทางการเพิ่มมูลค่า และลดต้นทุนการผลิต
ได้ คือ  

- ผู้ผลิตพ่อ-แม่พันธุ์โคเนื้อ ต้นทุนส าคัญอยู่ท่ีอัตราการติดลูก และน้ าเช้ือรุ่นปูุท่ีต้องน าเข้า ท า
อย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์จากน้ าเช้ือในแต่ละครั้งให้คุ้มค่าท่ีสุด  ซึ่งเทคนิคการย้ายฝากตัวอ่อนในปัจจุบัน
สามารถช่วยลดต้นทุนลงได้มาก โดยการกระตุ้นให้โคเพศเมียตัวอื่นๆ ติดสัดในช่วงเดียวกันกับแม่พันธุ์ ส่วน
กรณีของแม่พันธุ์ใช้วิธีกระตุ้นในตกไข่ครั้งละหลายใบ เมื่อผสมเทียมแล้วก็ท าการย้ายไข่ท่ีได้รับการผสมไปฝาก
ยังแม่โคตัวอื่นๆ ท่ีเตรียมไว้ วิธีการนี้สามารถประหยัดน้ าเช้ือได้ค่อนข้างมาก แต่ยังเป็นเทคนิคใหม่ท่ีต้องอาศัย
ความรู้ความช านาญสูงมาก และต้องลงทุนอุปกรณ์สูงพอสมควร นอกจากการลดต้นทุนของการผสมเทียมแล้ว
การพัฒนาคุณลักษณะของพ่อแม่พันธุ์ เป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ผลิตพ่อแม่พันธุ์ได้
เช่นกัน การสร้างพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณลักษณะท่ีดีเป็นท่ีต้องการของตลาด จะช่วยยกระดับราคาของลูกโคท่ีขายไป
เป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงได้ในระดับผู้ผลิตลูกโคเพื่อจ าหน่ายนั้นต้นทุนท่ีส าคัญจะอยู่ท่ีอัตราการตกลูกของแม่โค 

เกษตรกร 

ปศุสัตว์ ผู้ค้าโคขุน หน่วยงานท่ี
ส่งเสริมฯ 

การส่งออก  
  

โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน 

แหล่งฆ่าสัตว์อื่นๆ ตลาดในประเทศ 

ผู้ค้าส่งเนื้อโค 
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- ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต้นทุนท่ีส าคัญของการเล้ียงสัตว์อีกอย่าง คือค่าอาหาร โดยเฉพาะโค ซึ่งเป็น
สัตว์ขนาดใหญ่ มีปริมาณการบริโภคอาหารสูง การท่ีเกษตรกรสามารถมีแปลงหญ้าเป็นของตนเอง และมีแหล่ง
น้ าท่ีสามารถใช้ได้ท้ังปี จะสามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการเล้ียงลงได้ค่อนข้างมาก ท้ังนี้โคท่ีเล้ียง
ด้วยหญ้าโปรตีนสูง จะมีสุขภาพที่ดีกว่าโคท่ีเล้ียงด้วยอาหารข้นกับฟาง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ
โคได้อีกทางหนึ่ง 

      - พ่อค้าในท้องถ่ิน มีช่องทางในการเพิ่มมูลค่าของโคด้วยการเล้ียงขุนระยะส้ันก่อนส่งขายต่อ  
เพราะการเล้ียงของเกษตรกร โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการเล้ียงปล่อยตามธรรมชาติ โคท่ีได้จึงมีลักษณะค่อนข้าง
ผอม ไม่ได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดมากนัก พ่อค้าท่ีมองเห็นเรื่องนี้มักรับซื้อโคท่ีมีศักยภาพ  เช่น มี
โครงสร้างท่ีดี แต่ขาดการดูแลมาท าการดูแลให้มีลักษณะดีขึ้นในระยะส้ันๆ 15 - 30 วัน เป็นต้น แล้วน าออก
ขายในตลาดจะได้ราคาสูงกว่าการปล่อยในลักษณะเดิมๆ 

     - ผู้ค้าคนกลาง เป็นผู้รับซื้อโคจากเกษตรกรและพ่อค้าผู้รวบรวมในท้องถิ่นมาท าการขุนโค เพื่อให้
โคมีปริมาณเนื้อสูงขึ้นจนเหมาะท่ีจะน าไปบริโภค การขุนจะใช้เวลาระยะหนึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด
ปลายทาง โดยถ้าเป็นตลาดล่างอาจจะไม่ต้องขุนเลย ในขณะท่ีตลาดกลางอาจต้องขุนอย่างน้อย 6 เดือน และ
ตลาดบนอาจต้องขุนประมาณ 1 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะของโคท่ีรับมา ต้นทุนท่ีส าคัญของผู้ค้าโคขุน คือ ค่าอาหาร
ท่ีใช้ไปในการเล้ียง และค่าแรงท่ีต้องจ้างเพื่อดูแลโค 

     - ผู้ค้าเนื้อโค ท่ีรับซื้อโคไปส่งโรงฆ่าสัตว์นั้นจะมีผลผลิตออกมาท้ังส้ิน 4 รายการถ้ามีกระบวนการ
จัดการท่ีดีจะสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ได้ท้ังหมด คือ 1) เนื้อโคในลักษณะซากผ่าซีก 2) เครื่องใน 
ตลาดเพื่อบริโภคและส่วนหนึ่งจะเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์  3) หนังโค ท่ีสามารถขายเข้าอุตสาหกรรม
เครื่องหนัง 4) กระดูกและเขา จะน าไปปุนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในจ านวนนี้หากมีการช าแหละท่ีดี
มีคุณภาพ จะได้หนังโคท่ีสามารถน าเข้าไปสู่กระบวนการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูง การเลือกโรงฆ่าท่ีมีคุณภาพ
ยังท าให้ผู้ค้าส่งสามารถน าเนื้อโคไปขายในตลาดท่ีต้องการได้ง่ายข้ึน 

     โดยภาพกิจกรรมโช่อุปทานการเล้ียงโคเนื้อแม้จะขยายตัวมากขึ้น  แต่ปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศยังคงไม่เพิ่มข้ึนมากนัก อาจเนื่องมาจากรสนิยมในการบริโภคและปัจจัยด้านราคา เนื่องจากเนื้อ
โคเป็นเนื้อท่ีมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์อื่นๆ เช่น ไก่ หรือสุกร เป็นต้น ผู้บริโภคท่ีมีก าลังซื้อนิยมเนื้อท่ีมี
คุณภาพสูงมากกว่า โดยเฉพาะห่วงโซ่อุปทานของโคเนื้อยังคงเป็นรูปแบบด้ังเดิม  ข้อมูลความต้องการของ
ผู้บริโภคยังไปไม่ถึงเกษตรกร และเกษตรกรก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมการเล้ียงโคเท่าท่ีควร  เนื่องจาก
ก าไรที่เกษตรกรได้นั้นไม่จูงใจให้เกิดการลงทุน ในขณะท่ีรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของสหกรณ์โพนยางค า สหกรณ์
ก าแพงแสน หรือในพื้นท่ีภาคใต้ คือสหกรณ์พัทลุง และสหกรณ์สงขลา เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ หากสามารถ
ขยายกิจกรรมลักษณะนี้ออกไปให้มากขึ้นก็จะสามารถท าให้เกษตรกรรายย่อยสามารถมีรายได้จากการเล้ียงโค
สูงขึ้นผลผลิตโคเนื้อส่วนหนึ่งของไทยได้ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ท่ีมีอัตราการบริโภคเนื้อสูงกว่า เช่น 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม หรือจีน เป็นต้น ประชากรมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคเนื้อสัตว์สูงขึ้นแนวทางการ
พัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน เพื่อการส่งออกโคเนื้อเป็นทิศทางท่ีควรส่งเสริม ท้ังนี้การ
เช่ือมโยงและทิศทางในการพัฒนายังคงเป็นปัญหาส าคัญของเกษตรกรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง   
 

4.5.4 การจัดการปลายน้ า : โซ่อุปทานโคเนื้อ เขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
    ส าหรับผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี 5 โดยภาพรวม แสดงข้อมูลโซ่อุปทานโคเนื้อเขตเทือกเขา
หลวงฝ่ังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.62 โซ่อุปทานโคเนื้อ เขตเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 กลุ่มต้นน้ า ห่วงโซ่อุปทานของโคเนื้อเริ่มจากเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์โคเนื้อขายพ่อแม่พันธุ์กับเกษตรกรผู้
เล้ียงโคเนื้อ และเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อขายโคให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงโคขุน  ซึ่งจะน าโคไปขุนก่อน 2 - 6 เดือน
ก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเมื่อช าแหละก็จะน าซากโคท่ีได้ส่งผู้ค้าส่งเนื้อโค ซึ่งจะน าไปตัดแต่งกระจายให้ผู้ค้าปลีก
ต่อไป ในกรณีของเนื้อโคคุณภาพสูงเมื่อช าแหละแล้วต้องน าเนื้อโคท่ีได้ไปบ่มเนื้อจนได้คุณภาพ  ก่อนท่ีผู้ค้าส่ง
เนื้อโคจะน าไปตัดแต่งจ าหน่ายต่อไป ท้ังนี้ประมาณการว่าเป็นการฆ่าโดยไม่มีการขออนุญาต ซึ่งมักช าแหละขาย
ในตลาดท้องถิ่นเป็นเนื้อโคคุณภาพธรรมดา และเนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตโคเนื้อไม่เพียงพอกับความ
ต้องการในประเทศ โดยเฉพาะโคเนื้อคุณภาพสูง 

 ท้ังนี้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกิจกรรมต้นน้ า ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์โคเนื้อ  เกษตรกรผู้เล้ียงโคขุน 
ผู้ค้าโคขุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โรงฆ่าสัตว์ ผู้ค้าส่งเนื้อโคขุน ดังรายละเอียด ดังนี้ 

    ก. เกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์โคเนื้อ เป็นเกษตรกรท่ีมีความรู้สูง ท าหน้าท่ีผลิตปูุ-ย่าพันธุ์ลูกผสมโดยใช้
น้ าเช้ือจากต่างประเทศมาผสมเทียม เมื่อได้ลูกโครุ่นปูุพันธุ์ท่ีมีคุณภาพสูงจะเก็บไว้รีดน้ าเช้ือขายหรือใช้ผสมกับ
ย่าพันธุ์ที่มีอยู่ เมื่อได้ลูกตัวผู้ก็ขายเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูง ส่วนลูกตัวเมียอาจเก็บไว้เพื่อขยายฝูงหรือขายให้เกษตรกร
รายอื่นๆ ไปเล้ียงต่อ 

    ข. ผู้เลี้ยงโคเนื้อ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
        - ผู้เลี้ยงรายย่อย ได้แก่ เกษตรกรทั่วไปท่ีมีความสนใจท่ีเล้ียงโคขุนและมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 

ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะจ าหน่ายโคขุนให้แก่ผู้ค้าท่ัวไป ถ้าหากได้ราคาดีกว่าหรือใกล้เคียงกับราคาท่ีจ าหน่ายให้แก่
ตลาดท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังโคขุนที่ไม่ได้คุณภาพตามท่ีตลาดต้องการผู้เล้ียงก็จะคัดและจ าหน่ายเป็นโคท่ัวไป  

กรม 

ปศุสัตว์ หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

โรงงาน
แปรรูป 

ผู้ส่งออก 

ตลาดใน
ประเทศ 

ตลาดนอก
ประเทศ 

โรงเชือด
และโรง
ช าแหละ 

กลุ่มผู้เล้ียง
โคขุน และ

กลุ่มสหกรณ์
โคเนื้อ 

ผู้เล้ียงโค
รายย่อย 

ตลาด 

ผู้ซื้อ-ผู้ขาย 

ต้นน ้ำ               กลำงน ้ำ          ปลำยน ้ำ 

ผู้บริโภค 
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        - ผู้เลี้ยงโคขุนรายใหญ่ เป็นเกษตรกรท่ีมีฐานะดีและมีการลงทุนท าฟาร์มเล้ียงโคขุนเพื่อเป็น
การค้าอย่างจริงจัง และมักจะมีการเล้ียงพ่อแม่พันธุ์โคเนื้อควบคู่ไปกับการเล้ียงโคเนื้อขุนด้วย  รวมท้ังเป็นผู้
จ าหน่ายหรือขายส่งเนื้อโคช าแหละด้วย ผลผลิตโคขุนของฟาร์มขนาดใหญ่ท่ีไม่ได้ด าเนินธุรกิจด้านการตลาดเอง 
ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายให้แก่พ่อค้าโคขุน ส่วนโคท่ีไม่ได้คุณภาพจะถูกคัดและน าไปขุนเป็นโคท่ัวไปจ าหน่ายให้แก่
พ่อค้าโคเนื้อท้องถิ่น 

     ค. ตลาดนัดโคกระบือ เป็นแหล่งซื้อขายโคเนื้อท่ีใกล้ชิดกับเกษตรกรมากท่ีสุด เป็นกลไกส าคัญท่ี
เกษตรกรใช้ส าหรับจัดหาโคส าหรับน าไปเล้ียง ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางส าคัญในการระบายโคของพ่อค้า
คนกลาง ท่ีตระเวรรับซื้อโคจากเกษตรในหมู่บ้านต่างๆ มาจ าหน่าย ท้ังยังเป็นแหล่งจัดหาโคเนื้อของพ่อค้าโคขุน 
รวมไปถึงการจัดหาโคเนื้อเพื่อเข้าโรงฆ่าของพ่อค้าส่งเนื้อโคอีกด้วย  

 กลุ่มกลางน้ า ประกอบด้วย 
     ก. หน่วยงานที่ส่งเสริมการเลี้ยง เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีด าเนินการช่วยเหลือสนับสนุนให้แก่

เกษตรกรผู้เล้ียงโคขุนในด้านการผลิต และการจ าหน่าย โดยสนับสนุนให้ผู้เล้ียงรายย่อยรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 
หน่วยงานท่ีด าเนินการส่งเสริมการเล้ียงโคขุนให้แก่เกษตรกรรายย่อยมีหลายหน่วยงาน  เช่น ปศุสัตว์จังหวัด 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น หน่วยงานต่างๆ ของรัฐเหล่านี้จ าเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านการตลาด 
เพื่อให้ผู้เล้ียงรายย่อยมีความมั่นใจว่ามีตลาดรองรับซื้อแน่นอนและต่อเนื่อง แต่การรับซื้อโคเนื้อขุนจากผู้เล้ียงท่ี
เป็นสมาชิก จะซื้อเป็นซาก ดังนั้น โคท่ีสมาชิกต้องการขายจะต้องถูกน าเข้าโรงฆ่าสัตว์ และผ่านกระบวนการ
ช าแหละและการบ่ม เพื่อให้ได้เนื้อโคท่ีมีคุณภาพดีตามความต้องการของตลาดหน่วยงานของรัฐเหล่านี้ ส่วน
ใหญ่จะต้องเป็นผู้ค้าส่งเนื้อโคขุนด้วย เนื่องจากต้องมีการติดต่อโดยตรงกับผู้ค้าปลีกเนื้อโคขุนคุณภาพดีโดยตรง 
เพราะตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพดียังค่อนข้างจ ากัดอยู่ในหมู่ ผู้บริโภคท่ีมีรายไ ด้สูงและนักท่องเท่ียวจาก
ต่างประเทศ  

     ข. ผู้ค้าคนกลาง พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น ในห่วงโซ่ของตลาดโคเนื้อด้ังเดิมนั้นพึ่งพิงพ่อค้าคน
กลางในการรวบรวมผลผลิตค่อนข้างมาก เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เล้ียงโคจ านวนไม่มาก ท้ังยังเล้ียงกระจัด
กระจายไปท่ัว และโดยส่วนใหญ่ไม่นิยมท่ีจะน าโคมาขายเองท่ีตลาดนัด เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อ
เทียบกับพ่อค้าท่ีสามารถน าโคไปขายครั้งละมากๆ โดยค่าใช้จ่ายของเกษตรกรท่ีจะต้องว่าจ้างรถน าไปขายยัง
ตลาด ท้ังยังต้องติดต่อเกษตรอ าเภอ เพื่อขอใบอนุญาตขนย้ายสัตว์พาหนะอีกด้วย โดยวิธีการซื้อขายพ่อค้าจะตี
ราคากันเป็นรายตัว ไม่ได้มีการซื้อขายท่ีเป็นมาตรฐานแต่อย่างใด 

     ค. ผู้ค้าส่งเนื้อโคขุน เป็นผู้รับซื้อซากโคขุนจากหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเล้ียงโคเนื้อขุน และจากผู้ค้าโคขุน ผู้ค้าส่งเนื้อโคขุน ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าในตลาดกรุงเทพฯ เมื่อ
ผู้ค้าส่งเนื้อโคขุนซื้อซากโคขุนแล้ว จึงน ามาช าแหละแบ่งช้ันตามคุณภาพเนื้อตัดแต่งและบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะ
ช้ันส่วนเนื้อท่ีมีคุณภาพ แล้วส่งไปจ าหน่ายตามตลาดช้ันสูง ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ภัตตาคาร และโรงแรม
ช้ันหนึ่ง ส่วนเนื้อบางส่วนท่ีไม่เป็นส่วนท่ีต้องการของตลาดช้ันสูง เช่น เนื้อน่อง เนื้อส่วนพื้นท้อง และพื้นอก 
เนื้อคุณภาพต่ าจะส่งไปจ าหน่ายในตลาดขายปลีกท่ัวไป หรือบางส่วนอาจจะวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นกัน 
แต่เนื้อเหล่านี้จะมีราคาต่ ากว่าราคาเนื้อหรือช้ันส่วนเนื้อท่ีมีคุณภาพดี นอกจากนี้เนื้อบางส่วนจะน าไปขายส่ง
เป็นเนื้อบด ผู้ค้าส่งเนื้อโคขุนส่วนมากจะประกอบการเป็นผู้ค้าปลีกเนื้อโคขุนคุณภาพดีด้วย 

     ง. โรงฆ่าสัตว์ เป็นสถานท่ีฆ่าและช าแหละสัตว์ โดยการฆ่าต้องการความประณีตมากกว่าโรงฆ่า
สัตว์ทั่วไป ซึ่งมีกรรมวิธีการฆ่าและช าแหละท่ีได้มาตรฐาน ตลอดจนมีห้องเย็นส าหรับบ่มซาก เพื่อรักษาคุณภาพ
เนื้อให้มีคุณภาพ โดยโรงฆ่าสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีท้ังท่ีเป็นของหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
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     จ. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น โรงานท าผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค โรงงานท าลูกช้ิน โรงงานฟอก
หนัง และโรงงานกระดูกปุน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้มีเป็นจ านวนน้อยในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

     ฉ. ผู้ค้าปลีกเนื้อโคขุน เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกเนื้อโคขุนคุณภาพดีหรือส าหรับตลาดช้ันสูง ส่วน
ใหญ่จะด าเนินการในรูปบริษัทและมีร้านจ าหน่ายปลีกเนื้อโคขุนคุณภาพดี  ในรูปของซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้ค้า
ปลีกตลาดท่ัวไป ท่ีจ าหน่ายเนื้อโคท้ังคุณภาพดี คุณภาพปานกลาง จนถึงระดับคุณภาพต่ า 
 

4.6 ผลการติดตามและประเมินผลกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในการจัดการโคเนื้อแบบครบวงจร  
 การจัดการพัฒนาและยกระดับตลอดท้ังห่วงโซ่ของโคเนื้อจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการน าองค์
ความรู้ในด้านพื้นฐานต่างๆ ท่ีเกษตรกรผู้เล้ียงควรรู้และเข้าใจถึงความส าคัญจึงเป็นการปูพื้นฐานท่ีมั่นคง   
เกษตรกรจึงจะสามารถขับเคล่ือนกิจกรรมตลอดห่วงโซ่ได้ด้วยตนเอง  กลุ่มและเครือข่ายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน   
การพัฒนาในแต่ละด้านมีปัจจัยภายในและภายนอกท่ีแตกต่างกัน   การใช้ระยะเวลาในการพัฒนาจึงมีความ
แตกต่างกันโดยงานบางอย่างจ าเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนาเช่น การผสมเทียมเพื่อปรับสายพันธ์ให้ได้ตามท่ี
ต้องการ เป็นต้น   การติดตามและประเมินผลกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในการด าเนินงานวิจัยนี้จึงเป็นส่วนท่ีมีการ
พัฒนาและยกระดับได้ภายในระยะเวลาท่ีด าเนินงานวิจัยด้วยปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มท่ีมีศักยภาพเดิมเป็น
พื้นฐานส าคัญ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.6.1  กลุ่มวิสาหกิจต้นแบบน าร่อง   กลุ่มวิสาหกิจผู้เล้ียงโคเนื้อ โคขุนลุ่มน้ าปากพนัง 2562 เป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบท่ีมีความพร้อมในการด าเนินการแบบครบวงจรด้วยการบริหารงานของสมาชิกกลุ่ม
ตลอดห่วงโซ่ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า  พบว่ากลุ่มสามารถน าองค์ความรู้ต้ังแต่การจัดการต้นน้ าได้แก่
การจัดการฟาร์ม  การเตรียมวัตถุดิบอาหารด้วยวัตถุดิบพื้นถิ่น  การผสมเทียมเพื่อปรับปรุงพันธุ์ตามเปูาหมายท่ี
วางไว้  การจัดการโรค  การใช้โปรแกรมจัดการอาหาร  การใช้พัฒนาสูตรอาหาร TMR เพื่อการเล้ียงและ
จ าหน่าย  การผลิตปุยมูลโคเพื่อการใช้ในกลุ่มสมาชิกและจ าหน่ายแก่ผู้ท่ีสนใจ  การจัดการกลางน้ าได้แก่ การ
ช าแระและการจัดการซากท่ีได้คุณภาพ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อท้ังเนื้อเกรดคุณภาพและเนื้อคุณภาพรองใน
รูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้   และการจัดการด้านสุขาภิบาลการผลิตขั้นต้น  และการจัดการส่วนปลาย
น้ าได้แก่ การสร้างแบรนด์  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเนื้อคุณภาพแช่เยือกแข็งและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
คุณภาพรอง การบัญชีและต้นทุน และการกระจายสินค้า    การน าองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้กลุ่มได้มีการน าไป
ประยุกต์ใช้  เกิดการพัฒนาและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.63 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจผู้เล้ียงโคเนื้อต้นแบบและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตารางที ่4.19  กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับกระบวนการตลอดห่วงโซ่การเล้ียงโคขุนของกลุ่มเกษตรกร 
                  ต้นแบบ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กิจกรรม เดิม การน าองค์ความรู้ไปใช้ 
การจัดการ
ฟาร์ม 

การเล้ียงแบบด้ังเดิม ใช้โคพันธุ์

พื้นเมือง ไม่มีการปรับปรุงพันธุ์ 
และมีการผสมพันธุ์แบบเลือดชิด
หรือผสมพันธุ์กันภายในเครือ
ญาติ ท าให้โคมีขนาดเล็ก เป็น
การเล้ียงแบบง่ายๆ หน้าแล้งโค
จะผอมมากลดค่า ใ ช้ จ่ าย ใ ช้
ต้นทุนต่ าเพราะให้กินหญ้าตาม
ธรรมชาติ แต่จะให้ผลผลิตและ
ผลตอบแทนต่ า เกษตรกรหลาย
รายจึงเริ่มให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงพันธุ์ โดยการยกระดับ
สายพันธุ์ เป็นพันธุ์ลูกผสม 

การปรับโรงเรือนใหม่และการจัดการตามมาตรฐานฟาร์ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณด้านหน้าโรงเรือน 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณด้านในโรงเรือน 

การเพิ่ม
พื้นท่ีปลูก
อาหารสัตว์ 

ส่ังซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์จาก
จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นจุดหนึ่งใน
กระจายวัตถุดิบอาหารสัตว์และ
วัตถุดิบจากพื้นท่ีภาคกลาง 

 

สมาชิกเพิ่มพื้นท่ีการปลูกหญ้าเล้ียงโคในพื้นท่ีของตนเอง 
และใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นในการผสมอาหารโค 
 
 
 
 

การผสม
เทียม 

นักผสมเทียมจากปศุสัตว์อ าเภอ
ด าเนินการ 

1. เกษตรกรมีความรู้และทักษะการผสมเทียม   
2. มีการเรียนรู้ร่วมกันในพื้นท่ีจริงร่วมกับภาคีบริษัทผู้

จ าหน่ายน้ าเช้ือและทีมวิจัยเพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรู้ในสถานการณ์จริง 
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การผลิต
อาหาร 
TMR (ผสม
พืชพื้นถิ่น) 
เพื่อ
จ าหน่าย 

ใช้อาหารข้นและหญ้าสด  ไม่ได้
ใช้อาหาร TMR ส าหรับการเล้ียง
โคขุนเนื่องจากทางก ลุ่มไม่มี
เครื่องผสมอาหาร TMR และ
ต้นทุนส่ังผลิตอาหาร TMR มี
ราคาสูง 

การด าเนินการ 
1. กลุ่มได้รับมอบเครื่อง TMR ขนาดเล็ก  ก าลังการผลิต 3 

ตันต่อครั้ง จากโครงการวิจัย  ซึ่งก าลังการผลิตอาหารไม่
เพียงพอต่อการใช้งานของสมาชิกและการส่ังซื้อ  จึงได้มี
การ ดัดแปลงเพิ่ มความสูงขอ งถั งผสมด้วยการใช้
แผ่นสเตนเลสรอบถังผสมให้สูงขึ้น  ท าให้สามารถเพิ่ม
ก าลังการผลิตได้เป็น 5 ตันต่อครั้ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ดัดแปลงความสูงถังเครื่องผสมอาหาร TMR 

  2. การวางแผนธุรกิจเพื่อการผลิตอาหาร TMR ให้แก่
สมาชิกและการจ าหน่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมวิจัยและกลุ่มเกษตรกรร่วมวางแผนการด าเนินงานการ
ผลิตอาหาร TMR เพื่อให้บริการสมาชิกและจ าหน่าย
บุคคลภายนอก 

 ไม่มี สถาน ท่ีผลิตอาหาร เพื่ อ
จ าหน่าย 

3. การเช่าและซ่อมแซมสถานท่ีเพื่อเป็นท่ีต้ังของสถานท่ีผลิต
อาหาร  สถานท่ีเดิมใช้เป็นโรงสีข้าวซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้



111 

  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)                                     

 
 

งานและเกิดการช ารุดในบางส่วนได้แก่หลังคา พื้น ผนัง
บางส่วน 

สถานท่ีผลิตอาหารก่อนการด าเนินโครงการ 
  3. เปิดสถานท่ีผลิตอาหาร TMR ส าหรับบริการให้สมาชิก

และจ าหน่ายบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดสถานท่ีผลิตอาหาร TMR 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีผลิตอาหารหลังการด าเนินโครงการ 

  4. การจ าหน่ายอาหาร TMR ช่วยลดต้นทุนอาหารโคแก่
สมาชิกและสร้างรายได้จากการจ าหน่ายให้แก่ผู้เล้ียงโค
ท้ังภายในและภายนอกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายอาหาร TMR 
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  5. ยกระดับเป็นสถานท่ีดูงานจากกลุ่มเครือข่ายผู้เล้ียงโค
และบุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อบางขัน(จ.นครศรีธรรมราช) 
 

การผลิตปุย
หมักจากมูล
วัวเพื่อ
จ าหน่าย 

ผลิตเพื่อใช้ในกลุ่มและจ าหน่าย
เป็นบางครั้ง 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตปุยหมักจากมูลวัวให้แก่สมาชิก
และผู้ท่ีสนใจ 

 
 
 
 
 

 
 
 

2. ผลิตน้ าหมักชีวภาพและปุยหมักมูลวัวจ าหน่ายให้แก่
สมาชิกกลุ่มและผู้ท่ีสนใจ 
 

ใช้จอบในการสับผสม  ท าให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  
การจ าหน่ายจึงจ าเป็นต้องชะลอ
ไม่ทันต่อการส่ังซื้อ ต้องหาและ
ดัดแปลงอุปกรณ์มาใช้ในการทุ่น
แรง 

3. การพัฒนาใบมืดเครื่องตัดหญ้าให้เป็นหัวเกลียวเพื่อใช้ใน
การสับผสม  ลดปัญหาการขาดแรงงาน 

 

อุปกรณ์พรวนดินน ามาดัดแปลงใช้ร่วมกับเครื่องตัดหญ้า 
 

การ
ช าแหละ
และจัดการ
ซาก 

ขายลูกโคขุน  และโคมีชีวิต มีทักษะในการตัดแต่งซาก แยกเกรดเนื้อคุณภาพและการ
บรร จุ เพื่ อการจ าหน่ าย ท้ั งนี้ ยั ง คงจ า เป็น ต้องอา ศัย
ประสบการณ์เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเช่ียวชาญ   การตัดแต่ง
ซากและการจัดการให้อยู่ในรูปบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมช่วย
เพิ่มรายได้จากการจ าหน่ายช้ินเนื้อสเต็กคุณภาพ 
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ทักษะการตัดแต่ง 

 
ตัวอย่างเนื้อทีโบนบรรจุถุงสุญญากาศแช่เยือกแข็ง 

การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 

ไม่มี สมาชิกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ท้ังเนื้อโคขุนคุณภาพดีและ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนคุณภาพรองในรูปผลิตภัณฑ์เพื่อวาง
จ าหน่ายในรูปพร้อมทานและบรรจุถุงสุญญากาศแช่แข็ง 
 
 
 
 
 
 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ 

 
 
 
 
 
 
        การจัดเก็บผลิตภัณฑ์เนื้อในสภาวะการแช่แข็ง 

การจัดต้ัง
ร้าน
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
เนื้อโคขุน 

ไม่มีการจัดต้ังร้านหรือจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 

มีร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงพร้อมทานและผลิตภัณฑ์แช่
เยือกแข็ง   รวมถึงเป็นจุดกระจายสินค้า 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีภายในร้าน 
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สถานท่ีด้านหน้าร้าน 
 

ปูายประชาสัมพันธ์ภายนอกร้าน 
 

การพัฒนา 
แบรนด์ 

ไม่มีผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

ฉลากผลิตภัณฑ์ 
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            4.6.2 ภาคีและความร่วมมือ 
      ก. ความร่วมมือภาคีเครือข่ายในภาพรวม   จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ ในการ
สนับสนุนการท างาน  
 

หน่วยงาน การสนับสนุน ภาพกิจกรรม 
1.กรมปศุสัตว์ กรมปศุ สัตว์ ไ ด้บรร จุ โครงการ feed 

center ในแผนของกรมงบประมาณ 18 
ล้านบาท โดยใ ช้พื้ น ท่ีมหาวิทยา ลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ด้านสัตว์เศรษฐกิจแบบครบ
วงจร 
(คุณอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาอาหารสัตว์) 

 

การท าบัญชี
ฟาร์ม 

มีการท าบัญชีแต่ไม่เป็นระบบ การท าบัญชี ต้นทุนการท าฟาร์ม 

การติดตามการท าบัญชี ต้นทุนการท าฟาร์ม 
 

การ
รวมกลุ่ม
ก่อตั้ง
วิสาหกิจผู้
เล้ียงโคเนื้อ
จังหวัด
นครศรีธรร
มราช 

แต่ละกลุ่มท างานอิสระไม่มีการ
รวมกลุ่มในภาพรวมของผู้เล้ียง
โคเนื้อ 

จัดท าแผนและโครงสร้างการท างานร่วมกันของตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกรผู้เล้ียงโค 13 กลุ่ม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย
มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อลุ่มน้ าท าหน้าท่ีประสาน 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อร่วมการจัดท างานระดับภาคี 
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2.ปศุสัตว์จังหวัด การวางแผนท างานร่วมกันระหว่างปศุ
สัตว์จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยและกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโค
เนื้อ 
(คุณเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

 
3.ปศุสัตว์อ าเภอ สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ ใน 

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

 

 
 

4.หอการค้าจังหวัด จัดท าแผนเพื่อสนับสนุนการกระจาย
ผลิตภัณฑ์เนื้อเกรดคุณภาพ 
(คุณกรกฎ เตติรานนท์ อดีตประธาน
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

 
 

5.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

การน าเสนอแผนการพัฒนาการจัดการ
ซากโคให้ได้คุณภาพและการตัดแต่งซาก
เพื่ อการจ าหน่ายในระ ดับเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 
(คุณกนกพร เดชเดโช นายกองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช)  
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6. มหาวิทยาลัย ท่ีปรึกษาโครงการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(ศ.ดร. วิโรจน์ ภัทรจินดา) 

 
7 .  ผู้ ทร ง คุณวุ ฒิ
จากหน่วยงานอื่นๆ 

สนับสนุนงบประมาณและการระดม
แนวคิดการแก้ปัญหาการเล้ียงโคเนื้อโค
ขุ น ใ น จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช ใ น
สถานการณ์โควิด 
(คุณสวัสด์ิ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา  
สส.ประกอบ รัตนพันธ์ และ 
คุณกรณ์ จาติกวณิชย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
      ข. ความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อ  จากการวางเปูาหมายในการด าเนินงาน
ตลอดห่วงโซ่ด้วยการขับเคล่ือนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตกพบว่า 
ยังคงมีปัญหาในหลายด้านท่ีจ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพื่อขับเคล่ือนการท างานให้เกิดผลท่ีต้ังไว้  โดยเฉพาะปัญหา
ราคาขายโคมีชีวิต  การขาดโรงเชือดมาตรฐานท่ีมีขนาดเหมาะสม  การขาดสถานท่ีและอุปกรณ์ในการตัดแต่ง
และจัดการคุณภาพซาก  ท่ีท าให้การจัดการซากโคมีต้นทุนสูงกลุ่มเกษตรเองไม่สามารถแข่งขันกับตลาดท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศท่ีน าเข้ามา ณ ปัจจุบันได้   ดังนั้นการผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
เหล่านี้จึงเป็นส่ิงส าคัญ  ภายใต้สมาชิกลุ่มย่อย 13 กลุ่มภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อด าเนินการแต่งต้ัง
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ผู้รับผิดขอบในโครงสร้างกลุ่ม และร่างข้อก าหนดต่างๆ ของกลุ่มพร้อมวางแผนเปูาหมายการขับเคล่ือนการ
ยกระดับโคเนื้อจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้ช่ือ ลิกอร์บีฟ (Ligor Beef)  ค าว่า "ลิกอร์" เป็นช่ือหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดเก่าแก่ มีอายุทางประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ในคาบสมุทรไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1,500 ปี มีช่ือปรากฏในเอกสารและ
จดหมายเหตุต่างชาติมาต้ังแต่ครั้งพุทธศตวรรษที่ 6-7 ในช่ือต่างๆ กัน นับต้ังแต่ตามพรลิงค์ ต่ังหม่าหล่ิง โลแค็ก 
ศรีธรรมราช ศิริธรรมนคร นครตอนพระ และลิกอร์    
 

    
 

ภาพที่ 4.64  การประชุมภาคีเกษตรกรเพื่อด าเนินการจัดต้ังกลุ่มขับเคล่ือนโคเนื้อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
  

     

 
 

 

ภาพที่ 4.65 การสร้างการรับรู้การขับเคล่ือนงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ตอนท่ี 1การยกระดับการเล้ียงโค ตอนท่ี 2 วิถีคนคอนเล้ียงโคเนื้อ 

ตอนท่ี 4 การท าปุยหมักมูลโค ตอนท่ี 3 การแปรรูปเนื้อโคขุน 
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บทที่ 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ  
 

จากการประชุมภาคีเครือข่ายผู้เล้ียงโค และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเล้ียงโคเนื้อเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดหาและจัดเตรียมปัจจัยการผลิตส าหรับการขุนโค การยกระดับมาตรฐานโคขุนและพัฒนาฟาร์ม
ต้นแบบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การจัดการซากและการเพิ่มมูลค่าโคขุน และ และการสร้างเครือข่ายโซ่
อุปทานการเล้ียงโคเนื้อ-โคขุน ในรูปแบบของการประชุมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 
และการเยี่ยมชมฟาร์ม ท าให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการเล้ียงโคเนื้อเพิ่มขึ้น และมีการน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงในฟาร์มของตัวเอง และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  บางอย่างก็อาจจะไปใช้ในอนาคต
เมื่อมีความพร้อม  ส าหรับผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 

1. ได้เครือข่ายผู้เล้ียงโคเนื้อประกอบด้วย ประธานกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช  นักวิ ชาการและนักวิ จัยจากมหาวิทยา ลัยเทคโน โลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย  และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการสร้าง Website เป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงโคเนื้อ และ
สร้างกลุ่มไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่ือสาร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน หรือแนะน าและให้ค าปรึกษา 
รวมท้ังการรับรู้ข่าวสารและสถานการณ์โคเนื้อทันต่อเหตุการณ์   

2. จากการประชุมภาคีเครือข่ายและเกษตรกรจากอ าเภอถ้ าพรรณรา อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอนา
บอน อ าเภอทุ่งสง อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอบางขัน และอ าเภอฉวาง และ อ าเภอเชียรใหญ่  
ร่วมกับภาคีเครือข่ายพบว่า เกษตรกรมีปัญหาท่ีต้องการให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น การพัฒนาโคเนื้อพันธุ์ดี 
การแก้ปัญหาเรื่องการให้บริการผสมเทียม การตลาดโคขุน และการให้บริการอาหารสัตว์ในราคาถูก เป็นต้น ซึ่ง
ในอนาคตจะต้องมีการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง และท าแผนปฏิบัติ
การร่วมกันเพื่อช่วยพฒันาการเล้ียงโคเนื้อ โคขุนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. สภาพการเล้ียงโคเนื้อในฝ่ังตะวันตกของเทือกเขาหลวงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยท่ีมี
การเล้ียงท้ังโคแม่พันธุ์และโคขุน เมื่อเพิ่มทักษะท่ีเกี่ยวข้องท าให้เกษตรกรให้ความส าคัญต่อคุณภาพซากของโค
ขุน และคิดจะพัฒนาการเล้ียงโคของตนเอง มีการวางแผนเรื่องการผสมพันธุ์ มีการส่ังน้ าเช้ือพ่อพันธุ์จาก
ต่างประเทศแทนการใช้น้ าเช้ือของกรมปศุสัตว์  มีการเข้าร่วมโครงการกับกรมปศุสัตว์ในการย้ายฝากตัวอ่อน 
เกษตรกรมีความพร้อมได้จัดการอาหารตามหลักวิชาการมากข้ึน มีการใช้นวัตกรรมอาหาร TMR ในฟาร์ม โดย
ผลิตกันเองเพื่อลดต้นทุน และสามารถจ าหน่ายให้แก่กลุ่มผู้เล้ียงโคขุนทั้งภายในและภายนอกจังหวัด สามารถ
สร้างรายได้เพิ่มข้ึนให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงโคได้อีกทางหนึ่ง  

4. มีการวางแผนพัฒนาโคพื้นเมืองให้มีศักยภาพการให้เนื้อเพิ่มขึ้น เริ่มจากวางแผนการผสม
พันธุ์เพื่อสร้างโคพื้นฐานด้วยการผลิตโคลูกผสมพื้นเมืองกับบราห์มัน แล้วจึงผสมพันธุ์ให้ได้โคขุนหรือโคสาว
ทดแทนท่ีมีระดับสายเลือดโคยุโรปมากกว่าร้อยละ 50 การขุนก็เน้นเป็นโคหนุ่มเนื้อนุ่ม เพื่อสุขภาพ มีไขมัน
แทรกระดับปานกลาง และในอนาคตเกษตรกรต้องการพัฒนาต่อด้วยการสร้างเป็นพันธุ์แท้ท่ีเป็นจุดเด่นของ
นครศรีธรรมราช หรือพันธุ์ “ลิกอร์” แต่การพัฒนาโคพันธุ์แท้ต้องใช้เวลานาน เพราะต้องมีการศึกษาวิจัยและ
เก็บรวบข้อมูลเพิ่มเติมตามหลักการปรับปรุงพันธุ์ จึงจะจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์ได้ 

5. เกษตรกรมีความเข้าใจและทักษะการเล้ียงโคเนื้อเพิ่มขึ้น สามารถท าสูตรอาหารได้เองท้ัง
อาหารข้นและอาหาร TMR  สามารถผสมอาหารและให้อาหารได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงทักษะอื่นๆ 
เช่น การถ่ายพยาธิ การฉีดยา การท าวัคซีน การสังเกตการณ์เป็นสัดและการต้ังท้อง การเพิ่มมูลค่าจากมูลและ
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การแปรูปเนื้อโคขุน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเล้ียงโค เป็นต้น แต่ยังไม่สามารถน าองค์ความรู้ท้ังหมด
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบเนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านเงินทุน และการขยายฟาร์มหรือเพิ่มจ านวนโค และ
ปัญหาทางด้านการตลาด 

6. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
อาหารสากลและอาหารอัตลักษณ์ของภาคใต้ มีผลิตภัณฑ์ 11 ผลิตภัณฑ์  และได้มีการยกระดับผู้ประกอบการ
รายเดิม 2 ราย การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่จากวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเนื้อต้นแบบ 1 ราย และการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่จากผู้ว่างงาน 1 ราย    

7. มีการสร้างจุดกระจายเนื้อโคขุนจ านวน 3 จุด คือ อ.ทุ่งสง (รีสอร์ทปาร์คในโยง) อ.เชียร
ใหญ่ (วสช.ผู้เล้ียงโคเนื้อ โคขุนลุ่มน้ าปากพนัง 2562) และ อ.บางขัน (วสช.ผู้เล้ียงโคเนื้อบ้านล านาว) โดยรับ
ช้ินส่วนเนื้อโคขุนที่ผ่านกระบวนการจัดการซากตามมาตรฐานจากสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จ ากัด ในอนาคตจะมี
เพิ่มขึ้นตามกลุ่มผู้เล้ียง โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเนื้อในพื้นท่ี  ให้ผู้บริโภคมีความเช่ือมั่นใน
คุณภาพของเนื้อที่ผลิตโดยเกษตรกร และถ้ามีโรงฆ่าเกิดขึ้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ก็จะช่วยกระจายเนื้อคุณภาพ
ดีสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะดีกับท้ังผู้เล้ียงและผูบริโภค 

8. เกษตรกรมีความต้ังใจอย่างจริงจังในการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับถ่ายทอดความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ส่วนกลุ่มเกษตรกรกม็ีความเข้มแข็งเพราะได้ผู้น าท่ีดี ยอมรับในเทคโนโลยีและการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งช่วยพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อได้เป็นอย่างดี แต่บางรายยังไม่พร้อมเรื่องเงินทุนหรือปัจจัยการผลิต 
ได้แก่ ท่ีดิน พันธุ์โคพื้นฐาน และเงินทุนหมนุเวียน เนื่องการเล้ียงโคต้องใช้การลงทุนสูง รอบการผลิตจะยาวกว่า
สัตว์ชนิดอื่นจึงต้องใช้เวลาในการพัฒนา และจะต้องมีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยสนับสนุนด้วย   

9. การติดตามและประเมินผลกลุ่มวิสาหกิจผู้เล้ียงโคเนื้อต้นแบบคือกลุ่มวิสาหกิจผู้เล้ียงโค
เนื้อมีการด าเนินการแบบครบวงจรต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า  รวมถึงการขยายการด าเนินการ
ขับเคล่ือนในรูปแบบของเครือข่ายผู้เล้ียงโคเนื้อ จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นรูปธรรมของสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจอื่นๆ เบ้ืองต้นรวม 13 กลุ่มร่วมกับภาคีเครือข่ายของจังหวัด ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิสายงานอื่นๆ  

 

ข้อเสนอแนะ 
       จากการได้ใกล้ชิดเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อมีการสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ คือ ปัญหาเรื่องพันธุ์โค ขาดแคลนโคพันธุ์ดีในพื้นท่ีจึงท าให้ราคาแพง ปัญหาตลาดหรือการซื้อ
ขายโคขุน ปัญหาต้นทุนการเล้ียงท่ีเพิ่มข้ึนสืบเนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาแพง รวมถึงค่าใช้ในการผสมพันธุ์
ด้วย จึงอยากจะเสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรไว้ ดังนี้  

1. ควรให้บริการผสมเทียมอย่างท่ัวถึงและทันเวลาการผสมพันธุ์ โดยการเพิ่มอาสาสมัครผสม
เทียมให้เพียงพอ ปัญหาการผสมไม่ติดหรือไม่ได้ผสมท าให้เกษตรกรเสียโอกาส และเพิ่มต้นทุน (กินฟรีโดยไม่ให้
ลูก)  )เพิ่มระยะห่างการให้ลูก  (เพิ่มค่าใช้จ่าย  ค่าบริการผสมเทียม ค่าน้ าเช้ือแช่แข็ง ท าได้โดยการเร่งผลิต
อาสาสมัครผสมเทียม หรือฝึกอบรมนักผสมเทียมประจ ากลุ่ม จัดเป็นหลักสูตรผสมเทียมระยะส้ันให้เกษตรกร 

     2. หน่วยงานภาครัฐหรือส่วนท้องถิ่นควรสร้างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่อง
การตลาดหรือการจ าหน่ายโคขุนของเกษตรกร สร้างความมั่นใจและไม่ให้ถูกกดราคาโดยพ่อค้าในลักษณะถูก
บังคับขาย เมื่อโตเต็มท่ีจ าเป็นต้องขายเพราะถ้าเล้ียงต่อไปจะท าให้ขาดทุนเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนั้นราคามี
ความผันผวนมาก ดังนั้นควรมีกลไกของโรงฆ่ามาตรฐานมารองรับปัญหานี้ เพื่อสร้างอ านาจในการต่อรอง  
 3. ควรมีศูนย์บริการอาหารสัตว์  ท้ังอาหารหยาบ อาหารข้น และอาหาร TMR รวมท้ังศูนย์
จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการเล้ียงโคเนื้อ โดยมีราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต จะต้องเปิดโอกาสให้
เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนหรือรับผลประโยชน์จากการใช้งบประมาณท่ีรัฐจัดให้  และหาแนวทางในการเพิ่ม
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รายได้   ส่งเสริมการแปรูปเนื้อโคขุนและบริโภค และการจัดการของเสียแบบเป็นศูนย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
นอกจากนั้นควรสนับสนุนการผลิตพืชอาหารสัตว์เป็นอาชีพเพื่อจ าหน่ายให้กับเกษตรกรที่เล้ียงโค  

 

 

 

 



122 

 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 

 บรรณานุกรม 
 

กรมปศุสัตว๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑. 2562. ข้อมูลเศรษฐกิจการปศุสัตว์ประจ าปี2562. ส านัก
พัฒนาการปศุสัตว๑และถํายทอดเทคโนโลยี. 

คมกริช  ตาตินิจ. 2549. วงรอบการเป็นสัด การกระตุ้นการเป็นสัดในโคและการเตรียมตัวรับ. การ
ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องเทคโนโลยีย๎ายฝากเอ็มบริโอในโค. ชลบุรี. หน๎า 19-30.  

จิรพร ซื่อจริง. 2555. ระบบการตรวจสอบย้อนกลับในการส่งออกผักสดโดยเทคโนโลยี QR code. 
 กรุงเทพฯ: สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส๑ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 
จุฑารัตน๑  เศรษฐกุล และ ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ. 2548. คุณภาพโคเนื้อภายใต้ระบบการผลิตและ

การตลาดของประเทศไทย. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง.84 หน๎า 
ชีวิน ชนะวรรโณ, เนาวัล ศิริพัธนะ, ผุสดี มุหะหมัด และลัดดา ปรีชาวีรกุล. 2557. การประยุกต์ใช้ QR code 

กับระบบการจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ . ECTI-CARD Proceedings 2014 
6(1) หน๎า D100 

: ณัชวิชญ๑ ดิกุล และสุวิทย๑ ประชุม (2564) โรงเรือนโคนม และโคเนื้อ ส าหรับเกษตรกรรายยํอย  เข๎าถึงได๎จาก 
          http://pvlo-cmi.dld.go.th/webnew/images/doc/create_%20awareness/2562/010/04.pdf 
ณภัทร สังขชาติ. (2560). รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคนิคบริการแผนที่ของกูเกิลร่วมกับการบันทึกเวลา

ท างานในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล. [ปัญหาพิเศษสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ]. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ 

พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน.  2548.  สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง. ส านักพิมพ๑จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย.  
  151 หน๎า. 
ยอดชาย  ทองไทยนันท๑.  2547.  การเลี้ยงโคเนื้อ.  กลํุมวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ กองบ ารุงพนัธุ๑สัตว๑ กรมปศุสัตว๑  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑.  252 หน๎า 
วิโรจน๑  ภัทรจินดา. 2546. โคนม. ภาควิชาสัตวศาสตร๑  คณะเกษตรศาสตร๑  มหาวิทยาลัยขอนแกํน. 435 หน๎า 
วิโรจน๑  ภัทรจินดา. 2559. TMR ยุคใหม่โคนมไทย.   ภาควิชาสัตวศาสตร๑  คณะเกษตรศาสตร๑  
     มหาวิทยาลัยขอนแกํน. 49 หน๎า.  
วิโรจน๑  ภัทรจินดา. 2563. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Reskill &  
  Upskill การเล้ียงโคเนื้อ-โคขุนยุคใหม:ํ กาจัดการอาหารและปรับปรุงพันธุ๑ เมื่อวันท่ี 14-15 ธันวาคม  
  2563 ณ หอ๎งประชุม AB 306 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทํุงใหญํ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลศรีวิชัย  อ าเภอทํุงใหญํ  จังหวัดนครศรีธรรมราช.    
ศิริมา  ทองรวย.  2549. สรีรวิทยาการต้ังท้องในโค. การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องเทคโนโลยีย๎ายฝาก

เอ็มบริโอในโค. ชลบุรี. หน๎า 35-47.  
ศิริกมล ประภาสพงษ๑. (2563). แนวทางการจัดการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศเพือ่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดของข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะ
เกษ. Journal of Management Science Review, 22(1), 169-182. 

อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล. (2547). รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Innovative Industry Initiative 
Forum VIII: Food Traceability System for Thai Food Industries. 12 ตุลาคม 2549. 
สืบค๎นจาก: http//www.shrimpcenter.com /shrimp0066.html [].  

อุษา ปัญญาวดี. (2546). ปลากระป๋องส่อเค้าอันตราย. วารสารขําวและสาระในวงการประมง, 13, 13-17 



123 

 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 
Allen P.  2014. Classification of carcasses: beef carcass classification and grading.  
        Encyclopedia of Meat Sciences (Second Edition), 307-315.  
Aroeira, C.N., Torres Filho, R.A., Fontes, P.R., Gomide, L.A.M., Ramos, A.L.S., Ladeira, M.M. and 

Ramos, E.M.  2016.  Freezing, thawing and aging effects on beef tenderness from Bos 
indicus and Bos taurus cattle. Meat Science 116: 118-125. 

Beltrán, J.A. and  Bellés, M.  2019.  Effect of Freezing on the quality of meat. Encyclopedia of 
Food Security and Sustainability 2: 493-497.  

Bertolini, M., Bevilacqua, M. and Massini, R. (2006). FMECA approach to product traceability 
in the Food industry. J. Food Control, 17, 137-145 

Bridgette G.L., David LH., Leigh M.S., and Stephanie M.F.  2021. Authenticating common 
Australian beef production systems using Raman spectroscopy. Food Control. 121, 
107652. 

Bunmee, T., Chaiwang, N., Kaewkot, C. and Jaturasitha, S.  2018.  Current situation and future  
prospects for beef production in Thailand—A review.  Asian-Australas J Anim Sci  
31(7): 968-975. 

Carolina L.G., Thaís J.S., Sérgio B.P., Helena M. and Andre, B.  2020. Impact of frozen 
temperature and thawing methods on the Brazilian sensory profile of Nellore beef. 
Sci. agric. (Piracicaba, Braz.), 78(6): 1-9. 

Clarke R.  2014. On-line measurement of meat composition. Encyclopedia of Meat Sciences  
          (Second Edition), 480-488. 
Coombs, C.E., Holman, B.W., Friend, M.A., and Hopkins, D.L.  2017.  Long-term red meat 

preservation using chilled and frozen storage combinations: a review. Meat Science 
125: 84-94. 

Dan S. Hale, Kyla Goodson, and Jeffrey W. Savell.  2013.  USDA Beef Quality and Yield  
       Grades. Department of Animal Sciencehttps://meat.tamu.edu/beefgrading/ 
Dickinson, D.L. and Bailey, D.V. (2002). Meat traceability: Are U.S. consumers willing to pay 

for it?. J. Agric. Resour. Econ, 27, 348-364.   
Dikeman M. and .Devine C.E.  2014.  Sensory and meat quality, optimization of meat.  
          Encyclopedia of Meat Sciences (Second Edition), 267-271. 
Gomes, C.L., Pflanzer, S.B., Cruz, A.G., Felício, P.E., and Bolini, H.M.A.  2014.  Sensory 

descriptive profiling and consumer preferences of beef strip loin steaks. Food 
Research International 59: 76-84.  

GS1 Global Traceability Standard Issue 1.3.0, November 2012   

Hafez, E.S.E.  1993.  Reproduction in Farm Animals.  Lea and Febiger: America. 573 p. 
Hildrum, K.I. ,Solvang, M., Nilsen, B.N., Froystein, T., and Berg, J.  1999. Combined effects of 

chilling rate, low voltage electrical stimulation and freezing on sensory properties of 
bovine M. longissimus dorsi . Meat Science 52: 1-7. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012384731700060X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956713520305685#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956713520305685#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956713520305685#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956713520305685#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135/121/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123847317000726#!
https://meat.tamu.edu/beefgrading/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123847317000945#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123847317000945#!


124 

 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 
Jo C., Cho S.H., Chang J and Nam K.C.  2012.  Keys to production and processing of Hanwoo  
       beef: a perpective of tradition and science.  Animal Frontiers. 2(4): 32-38. 
Kim, H.M., Fox, M.S. and Gruninger, M. (1995). An ontology of quality for enterprise 

modelling. Retrieved October 12, 2005,  
  from http//www.eil.utoronto.ca/enterprisemodelling/papers/Kim-WETICE95.pdf.  

Madyatmadja, E. D., & Prabowo, H. (2016). Participation to Public e-Service Development: 
A Systematic Literature Review. Journal of Telecommunication, Electronic and 
Computer Engineering (JTEC), 8(3), 139-143. 

Marchant, J. (2002). Secure Animal Identification and Source Verification. J.M. 
Communications, U.K. Copyright Optibrand Ltd.,LLC. 

Peters A.R and P,J.H. Ball. 1995.  Reproductive in Cattle.  Blackwell Science, America. 234 p. 
Pond W.G and K.R. Pond. 2000.  Introduction to Animal Science.  John Wiley  &Son. New 

York. 687 p. 
Ranjith R., Frank K., John G., Gretchen M., and  Udaya D.  2020.  Impact of Up- and 

Downregulation of Metabolites and Mitochondrial Content on pH and Color of the 
Longissimus Muscle from Normal-pH and Dark-Cutting Beef. J. Agric. Food Chem. 68, 
27, 7194–7203. 

Stevenson, J.S., Y. Kobayashi, M.P. Shipka and K.C. Rauchholz.  1996.  Altering conception of 
dairy cattle by gonadotropin-releasing hormone preceding luteolysis induce by 
prostaglandin F2.  J. Dairy Sci. 79: 402-410. 

Van Overbeke D.L and Ahola J.K.  2014.  Quality Management farm level: safety and quality 
of beef. Encyclopedia of Meat Sciences (Second Edition), 173-177. 

http://www.yoursteakguide.com/grades-of-beef-marbling-explained/#disclaimer : Grades of  
         Beef:  Marbling Explained. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?doi=10.1021%2Facs.jafc.0c01884&href=/doi/10.1021%2Facs.jafc.0c01884
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123847317002294#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123847317002294#!
http://www.yoursteakguide.com/grades-of-beef-marbling-explained/#disclaimer


125 

 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 

 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 

ภาคผนวก ก  
เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 

1. บัญชีรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 
 

ตารางภาคผนวกที่ 1 บัญชีรายช่ือกลํุมเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว๑ กลํุมเกษตรกรผ๎ูเล้ียงโคเนื้อของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นท่ี 9 อ าเภอ เขตเขาหลาวงฝ่ังตะวันตก 

ท่ี ชื่อกลุ่มเกษตรกร 

จ านวน 
สัตว์ 

ในฟาร์ม 
(ตัว) 

จ านวน
สมาชิก
กลุ่ม 
(ราย) 

ประเภท
กลุ่ม 

ท่ีต้ัง 
ชื่อประธานกลุ่ม 

เบอร์
โทรศัพท์ บ้านเลข 

ท่ี 
หมู่
ท่ี 

ต าบล อ าเภอ 

1 กลุํมโคเน้ือบ๎านไสวา 159 24 
กลุํม
ทั่วไป 

38/6 1 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ 
นายประจวบ 
พรหมวิหาร 

 
 
 

2 
วิสาหกิจชุมชนกลุํมเลี้ยง
โค-โคพื้นเมืองบ๎านโคแรํ 

73 27 
วิสาหกิจ
ชุมชน 

164 2 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ 
นายสมศักด์ิ 
เกลี้ยงจันทร๑  

3 
กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคเน้ือ
ลุํมน้ าตาป ี

268 15 ทั่วไป 138 8 ไม๎เรียง ฉวาง 
นายสุนันท๑  
สมหมาย 

 
 
 

4 กลุํมเลี้ยงโคต าบลไสหร๎า 25 30 ทั่วไป 108/1 8 ไสหร๎า ฉวาง 
นายวิวัฒน๑  
เสนามิตร 

 
 
 

5 
กลุํมวิสาหกิจชุมชนผู๎เลี้ยง
โคการะเกด 

249 91 
วิสาหกิจ
ชุมชน 

157/1 12 การะเกด เชียรใหญ ํ
นายปราโมทย๑  

หน าคอก 

 
 
 

6 กลุํมเลี้ยงวัวบ๎านการะเกด 239 43 ทั่วไป 71 5 การะเกด เชียรใหญ ํ
นายนพรัตน๑ 

บุญจริง 

 
 
 

7 
วิสาหกิจชุมชนกลุํมผู๎เลี้ยง
โค บ๎านศาลาตะเคียน 

90 10 
วิสาหกิจ
ชุมชน 

109 11 การะเกด เชียรใหญ ํ
นายศุภวัฒน๑ 

นกคง 

095-
2671460 

 

8 
วิสาหกิจชุมชนผู๎เลี้ยงโค
เน้ือโคขุนลุํมน้ าปากพนัง 
2562 

  
วิสาหกิจ
ชุมชน 

13 10 การะเกด เชียรใหญ ํ
นายฐปนวัฒน๑ 

นาทอง 

 
087-

3986630 
 

9 
วิสาหกิจชุมชนผู๎เลี้ยงโค 
บ๎านศาลาเคียน   

วิสาหกิจ
ชุมชน 

109 11 การะเกด เชียรใหญ ํ
 

 
 
 

10 
กลุํมเลี้ยงโค หมูํที่ 6 ต าบล
เขาพระบาท 

198 24 
กลุํม
ทั่วไป 

155/1 6 
เขาพระ
บาท 

เชียรใหญ ํ
นายทรรศน

ธรรม ไทรทอง 

 
 
 

11 
วิสาหกิจชุมชนการเกษตร
แบบผสมผสาน รัชต๑ธร
ฟาร๑ม (โคเน้ือ) 

75 9 
วิสาหกิจ
ชุมชน 

397 6 
เขาพระ
บาท 

เชียรใหญ ํ
นายสงบ 
ทองเอียด 

081-
9788103 
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ท่ี ชื่อกลุ่มเกษตรกร 

จ านวน 
สัตว์ 

ในฟาร์ม 
(ตัว) 

จ านวน
สมาชิก
กลุ่ม 
(ราย) 

ประเภท
กลุ่ม 

ท่ีต้ัง 
ชื่อประธานกลุ่ม 

เบอร์
โทรศัพท์ บ้านเลข 

ท่ี 
หมู่
ท่ี 

ต าบล อ าเภอ 

12 
กลุํมเลี้ยงโคเน้ือบ๎านทอง

ลาน 
7 14 ทั่วไป 2 5 

ท๎อง
ล าเจียก 

เชียรใหญ ํ
นายจรูญ 
แสงจันทร๑ 

 
12 

 

13 
กลุํมผู๎เลี้ยงบ๎านทําใหญํ   

(โคเน้ือ) 
80 32 ทั่วไป 10 6 

ท๎อง
ล าเจียก 

เชียรใหญ ํ
นายสุธีร๑ 
ทองยัง 

 
13 

 

14 
กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคเน้ือ

ต าบลเสือหึง 
40 46 ทั่วไป 60 1 เสือหึง เชียรใหญ ํ

นายเชาวลิตร 
จันทร๑สมมิตร 

 
14 

 

15 
กลุํมเกษตรกรบ๎านหน๎าเขา

พัฒนาการเกษตร 
115 30 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

236 5 ดุสิต ถ้ าพรรณรา 
นายประพิชญ๑ 

กรดมาก 

 
15 
 

16 
กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงโค

ต าบลนาไม๎ไผ ํ
438 84 ทั่วไป 110/2 6 นาไม๎ไผ ํ ทุํงสง 

นายพนัส 
ศรีจันทร๑ 

 
 
 

17 
วิสาหกิจชุมชนกลุํมเลี้ยงโค
เน้ือและโคพื้นเมืองต าบล
นาหลวงเสน 60 

141 37 
วิสาหกิจ
ชุมชน 

31 1 
นาหลวง

เสน 
ทุํงสง 

นายชัยณรงค๑  
สุวรรณ 

 

18 
กลุํมเกษตรกรบ๎านปลาย
คลอง 

52 15 ทั่วไป 81/4 12 ทํายาง ทุํงใหญ ํ
นายอารีย๑ 
บัวเผียน 

 

19 กลุํมเกษตรกรบ๎านควนยูง 56 23 ทั่วไป 23/1 3 ทุํงสัง ทุํงใหญ ํ
นายชวรัตน๑  
ทองสัมฤทธิ ์  

20 
กลุํมเลี้ยงโคเน้ือลูกผสม
บ๎านทุํงคอก 

85 25 
กลุํม
ทั่วไป 

76/3 1 
 

ทุํงใหญ ํ
นายศักด์ิชาย 

จ านงจิต  

21 
กลุํมเกษตรกรเลี้ยงโคเน้ือ
ต าบลนาบอน 

87 20 ทั่วไป 58/4 9 นาบอน นาบอน 
นายอาวุธ 
หอมชื่น  

22 กลุํมเลี้ยงโคเน้ือบ๎านล านาว 9 10 ทั่วไป 123 9 
บ๎านล า
นาว 

บางขัน 
นายธนวิชญ๑ 

จีนใหมํ  

23 
กลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํม
เศรษฐกิจพอเพียงต าบล
ควนพัง (การเลี้ยงโคเน้ือ) 

168 24 
วิสาหกิจ
ชุมชน 

19/1 2 
 
 

รํอนพิบูลย๑ 
นายปิ่นณรงค๑ 

สมัยสง  

รวม 2,654 503 
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2. รายชื่อเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ“การถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก  จังหวัด
นครศรีธรรมราช” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

ตารางภาคผนวกที่ 2  ข๎อมูลเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการวิจัย 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ท่ีอยู ่ กลุ่มเกษตรกร

หรือวิสาหกิจ
ชุมชน 

เบอร์โทรศัพท์ 
เลขที่ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นางจรวย  รัตนพันธ๑ 74 4 นาหลวงเสน ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

2 นางจรุณี  ด าชํวย         นครศรีธรรมราช     

3 นางนิตยา  สุขอนันต๑   9 นาหลวงเสน ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

4 นางประทุม  วงศ๑สวัสด์ิ 26 7 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช   065-0682774 

5 นางพรรณิกา  แสงระวี 52 3 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช   093-6636631 

6 นางวัลภา  แผํนทอง 199 8 นาหลวงเสน ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

7 นางสุภาดามาศ  แย๎มพงษ๑ 65 4 นาหลวงเสน ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

8 นางสาวกมลรัตน๑  อรุณรัตนา 166 9 เสือหึง เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช   088-5974018 

9 นางสาวกรรณิกา  ด าคูํ         นครศรีธรรมราช     

10 นางสาวกฤติยา  ฟุูงตระกูล         นครศรีธรรมราช     

11 นางสาวเกศกนก  บุญรอด         นครศรีธรรมราช     

12 นางสาวจีระประภา  ลาดนอก         นครศรีธรรมราช     

13 นางสาวจิตตรานุช  ขันศรี         นครศรีธรรมราช     

14 นางสาวชรัลชิดา  ขุนศรี 141 6 ไส๎หร๎า ฉวาง นครศรีธรรมราช   086-9659491 

15 นางสาวณปภา  สุกแก๎วณรงค๑         นครศรีธรรมราช     

16 นางสาวดุสิตา  ภัทรางกูล 199 2 ทํายาง ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช     

17 นางสาวธนัญญสรณ๑  เพชรมาก 194 6 แมํเจ๎าอยํูหัว เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช     

18 นางสาวนันท๑ณภัสร  ชุมทอง         นครศรีธรรมราช     

19 นางสาวพรศิริ  ไกรนรา 73 6 ทํายาง ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช     

20 นางสาวพัชรจราวรรณ  สุขเทียบ         นครศรีธรรมราช     

21 นางสาวมานิตา  ศรีแผ๎ว         นครศรีธรรมราช     

22 นางสาวรัชภัทร  เหมทานนท๑         นครศรีธรรมราช 
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ท่ีอยู ่ กลุ่มเกษตรกร

หรือวิสาหกิจ
ชุมชน 

เบอร์โทรศัพท์ 
เลขที่ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

23 นางสาวรัญจวน  เจนสันตะ 46 1 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช   064-4041498 

24 นางสาวร าไพพรรณ  กันยะมูล         นครศรีธรรมราช     

25 นางสาวสุรัชนี  พูลเปี่ยม         นครศรีธรรมราช     

26 นางสาวอรฉัตร  สิทธเิชนทร๑         นครศรีธรรมราช     

27 นางสาวอรทัย  กิ้มเส๎ง         นครศรีธรรมราช     

28 นายโกศล  สถิตย๑ภูมิ         นครศรีธรรมราช     

29 นายโกศล  จันทร๑พิบูลย๑ 101/2 1 ทุํงสง นาบอน นครศรีธรรมราช     

30 นายขจรพงศ๑  มีแสง 88 7 ทุํงใหญ ํ ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช   098-6351626 

31 นายขบวน  อินทรักษ๑         นครศรีธรรมราช     

32 นายขันติยะ  ภพรัตน๑ 86/2 5 ปริก ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช     

33 นายครองลาภ  สุขอนันต๑       นาบอน นครศรีธรรมราช   095-5981765 

34 นายคลี  สายน๎อย 108/1 7 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

35 นายจรัล  ชายชาติ 143 12 บ๎านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช   087-8848377 

36 นายจรูญ  สุทธิมาศ 95/4 6 ทํายาง ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช     

37 นายจวน  ศรีอักษร 128 7 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

38 นายจักรี  เทศอาเส็น         นครศรีธรรมราช     

39 นายจ านง  ทองทะวัย 140/3 6 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ นครศรีธรรมราช     

40 นายจิรพงษ๑  สุทธิ ์ 82 11 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช   093-6266848 

41 นายจิรพจน๑  ช านาญกิจ 118 7 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

42 นายจิระเดช  ทองศรี 144 11 การะเกด เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช   087-6828193 

43 นายจีรณัทย๑  รัตนะธาดา         นครศรีธรรมราช     

44 นายเจตดิลก  ศรีทอง 32/1 1 กรุงหยัน ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช     

45 นายเจ๏ะฮาหมีด  ทิ้งปากถ้ า         นครศรีธรรมราช     

46 นายเฉลิม  ก าลังเก้ือ         นครศรีธรรมราช     

47 นายเฉลิมชัย  แสงขาว         นครศรีธรรมราช     

48 นายเฉลียว  เจ๏ะโส๏ะ   12 การะเกด เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช     
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49 นายชัยณรงค๑  ละอองทอง 54 4 นาหลวงเสน ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

50 นายชัยพงษ๑  เลิศฤทธิ์ชัย         นครศรีธรรมราช     

51 นายช านิ  จินดาน ุ 237/4 6 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ นครศรีธรรมราช     

52 นายโชคชัย  ณรงค๑ 37 6 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ นครศรีธรรมราช     

53 นายณรงค๑  ณฤทธิ ์   7 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช   084-5595904 

54 นายณัฐนนท๑  ชนะ         นครศรีธรรมราช     

55 นายดาวรํุง  ผลเกิด         นครศรีธรรมราช     

56 นายดุลจิตต๑  ลีธนะกุล         นครศรีธรรมราช     

57 นายเดชา  ศรีอํอน 38/1 4 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช   098-6962723 

58 นายถาวร  หมวดใหม ํ         นครศรีธรรมราช     

59 นายถาวร  เกิดวัน 342 6 เขาพระบาท เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช   098-0169232 

60 นายทินภัทร  สุทธิถวิล         นครศรีธรรมราช     

61 นายเทวัญ  จันทร๑โคตร         นครศรีธรรมราช     

62 นายธนชิต  หมื่นศรี         นครศรีธรรมราช     

63 นายธนรัช  แชํม 243 5 กะเบียด ฉวาง นครศรีธรรมราช   089-5862805 

64 นายธนวิชญ๑  จีนใหม ํ 123 9 บ๎านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช   098-8378818 

65 นายธวัชชัย  ยะโส 15 5 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช   082-2607013 

66 นายธัมรง  หลวงคง         นครศรีธรรมราช     

67 นายธาดา  ศรีเกษ         นครศรีธรรมราช     

68 นายธ ารงค๑  นวลใย 4 4 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช   080-9860819 

69 นายธีระ  ชูทอง 50 6 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ นครศรีธรรมราช     

70 นายธีระศักด์ิ  เพชรแก๎ว 9 5 กะเบียด ฉวาง นครศรีธรรมราช   089-9910938 

71 นายนพกิจ  กองเอียด         นครศรีธรรมราช     

72 นายนพพร  แสนบัติ         นครศรีธรรมราช     

73 นายนพสิทธิ์  ด าจูด 51 12 การะเกด เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช     

74 นายนรินทร๑  ธ ารงนพรัตน๑         นครศรีธรรมราช   086-9489352 
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75 นายนเรศ  สมหมาย 249 2 ไม๎เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช   084-5257900 

76 นายนฤเบศร๑  ชูโต    254/1 8 เขาพระบาท เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช   064-9236449 

77 นายนิพัฒน๑  จีนใหม ํ 181 9 บ๎านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช   087-8880835 

78 นายนุกูล  พรหมเดช 208 7 นาหลวงเสน ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

79 นายบรรจบ  หารไชย         นครศรีธรรมราช     

80 นายบุญต่ัน  เรืองสังข๑         นครศรีธรรมราช     

81 นายบุญญา  มีบัว 133 7 วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช   062-9968486 

82 นายบุญมี  ชูแสง         นครศรีธรรมราช     

83 นายบุญฤทธิ์  รอดอยํู 21 1 นาหลวงเสน ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

84 นายประนอม  ไชยรักษา 10 3 ควนเกย รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

85 นายประพิชญ๑  กรดมาก 236 5 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช   080-6985076 

86 นายประยูร  จารณะ 166/2 7 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

87 นายประวิทย๑  แสงประดับ       นาบอน นครศรีธรรมราช   095-3749110 

88 นายปรากร  เกลี้ยงทอง 43 10 บ๎านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช   084-8428010 

89 นายปราโมตย๑  สุวรรณภักดี 321/2 2 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

90 นายปราโมทย๑  หน าคอก 97 12 การะเกด เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช     

91 นายปรีชา  ทองยังเกิด       นาบอน นครศรีธรรมราช   080-1394604 

92 นายปิติพงษ๑  เกิดแก๎ว 291 8 การะเกด เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช   081-5643998 

93 นายปิ่นณรงค๑  สมัยสง 142/2 7 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช   089-8876443 

94 นายพงศกร  ทองชูใจ         นครศรีธรรมราช     

95 นายพงศกร  ทองอํุน         นครศรีธรรมราช     

96 นายพยุงศักด์ิ  แสงอาวุธ 92 4 กะเบียด ฉวาง นครศรีธรรมราช   061-2466784 

97 นายพรชัย  เพชรสงคราม         นครศรีธรรมราช     

98 นายพิเชษฐ๑  ศรีสุขใส 71/2 4 ทํายาง ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช     

99 นายพิพัฒน๑  รัตนพันธ๑       นาบอน นครศรีธรรมราช   093-2603256 

100 นายไพฑูรย๑  แก๎วชูใส         นครศรีธรรมราช     
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101 นายภักดี  ทวีรัตน๑ 19 2 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

102 นายภาณุพงศ๑  ชํวยชูใจ       นาบอน นครศรีธรรมราช   097-2320769 

103 นายมนตรี  จันนวล         นครศรีธรรมราช     

104 นายรักชาติ  โสดา 63/1 5 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช   096-0590139 

105 นายรังสรรค๑  ราชบุรี 141 6 ไส๎หร๎า ฉวาง นครศรีธรรมราช   081-2703110 

106 นายรัฐศาสตร๑  แสงระวี 52 3 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช   092-3525108 

107 นายวรพงศ๑  พวงแก๎ว         นครศรีธรรมราช     

108 นายวรพงศ๑ แผํนทอง 231 1 นาหลวงเสน ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

109 นายวรพล  สธุรรมบุตร         นครศรีธรรมราช     

110 นายวโรตม๑  คงชํวย         นครศรีธรรมราช     

111 นายวสันต๑  สิงหพันธ๑         นครศรีธรรมราช     

112 นายวัชรพงศ๑  จันทรัตน๑ 53/1 11 การะเกด เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช   095-6936302 

113 นายวันวิก  นนทฤทธิ์   2 ถ้ าพรรณรา ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช   093-7283276 

114 นายวิจิตร  ถือทอง       รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

115 นายวิชาญ  หนูกัน         นครศรีธรรมราช     

116 นายวิชาญ  คงผอม 272/1 4 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ นครศรีธรรมราช     

117 นายวิทูล  จิ้วฮวด 239/5 6 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ นครศรีธรรมราช   062-4769381 

118 นายวิสุทธิ์  รัตนโกสุม         นครศรีธรรมราช     

119 นายวีระพล  แก๎วพิสดาร 15 9 บ๎านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช   093-6497778 

120 นายศรชัย  พุฒซ๎อน 64/1 12 ทํายาง ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช     

121 นายศรศักด์ิ  แปูนคง 85/1 5 ควนชุม รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

122 นายศราวุธ  ชูมณ ี 140 8 ปริก ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช     

123 นายศักด์ิสุนันท๑  บุญทรง 126 3 นาหลวงเสน ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

124 นายศักรินทร๑  สมัยสง         นครศรีธรรมราช     

125 นายศิริชัย  พูลศรี 194 2 ทํายาง ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช     

126 นายศิลปชัย  เทพแก๎ว 171 12 การะเกด เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช     
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127 นายศุภวัฒน๑  นกคง 95 11 การะเกด เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช   095-2671460 

128 นายเศรษฐกุล  ไกรนรา 308 2 กุแหระ ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช     

129 นายสงวน  ปราณสุข         นครศรีธรรมราช     

130 นายสนธยา  เอียดทองด า 63/1 8 เขาพระบาท เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช   089-2031885 

131 นายสนอง  หนูวงษ๑         นครศรีธรรมราช     

132 นายสนิท  ไม๎เรียง 248 5 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช   089-9701843 

133 นายสมเกียรติ  ฉายอริยะกลุ 169 7 นาหลวงเสน ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

134 นายสมคิด  ทองทะวัย 237/3 6 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ นครศรีธรรมราช     

135 นายสมชาย  สิงหบุญพงศ๑         นครศรีธรรมราช     

136 นายสมชาย  ไชยรักษา 10/1 3 ควนเกย รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

137 นายสมชาย  สิงหบุญพงค๑ 17 2 ไม๎เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช   098-6729638 

138 นายสมโชค  กามูนี 287 1 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช   089-8723687 

139 นายสมทรง  จันทร๑มงคล 72 12 วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช   063-3629844 

140 นายสมพร  แก๎วสีสด 221 4 แก๎วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช     

141 นายสมพร  จินดาน ุ 223 4 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ นครศรีธรรมราช     

142 นายสมพร  สุชาติพงศ๑       นาบอน นครศรีธรรมราช   091-0398815 

143 นายสมพร  อินทร๑ชัยทอง 191 12 การะเกด เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช     

144 นายสมศักด์ิ  ด๎วงเรือง 164 7 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

145 นายสันติ  รัฐนิยม 38/2 4 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช   081-8957011 

146 นายสันติศักด์ิ  สุวรรณพันธ๑ 197 1 นาหลวงเสน ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

147 นายสายฝน  ศรีนวลอํอน       นาบอน นครศรีธรรมราช   098-6232472 

148 นายสายัณห๑  โมสิกานนท๑       นาบอน นครศรีธรรมราช   090-1532978 

149 นายสายันต๑  ชูดวง 99/2 11 การะเกด เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช     

150 นายสายันต๑  บุญเมือง       นาบอน นครศรีธรรมราช   091-3219475 

151 นายส ารอง  ลี่จ๎อน 38/3 1 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

152 นายส าราญ  บุญเพ็ชร 70/1 11 การะเกด เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช   087-0999829 
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153 นายสุชาติ  เน้ือทอง 110 8 บ๎านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช   093-6508993 

154 นายสุทันยา  ชูมณ ี 428 8 ปริก ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช     

155 นายสุธนท๑  เกิดวัน       เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช   065-0286367 

156 นายสุธรรม  จิ้วบุญชู 13 3 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

157 นายสุธรรม  มโนสวัสด์ิ 123 6 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช   061-1969452 

158 นายสุธิวัตร  ทองพุํม         นครศรีธรรมราช     

159 นายสุนทร  อินทร๑ยอด         นครศรีธรรมราช     

160 นายสุนทร  หนูเล็ก       นาบอน นครศรีธรรมราช   065-0370418 

161 นายสุนันท๑  สมหมาย 138 8 ไม๎เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช   081-0804052 

162 นายสุนิตย๑  บุญมาก       นาบอน นครศรีธรรมราช   080-6933404 

163 นายสุวัฒ  ทองบุญยัง 3 6 ควนเกย รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

164 นายสุวิทย๑  เสนา 8 2 ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช   064-6915064 

165 นายสุวิทย๑  ธราธร 30 6 ควนเกย รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

166 นายโสภณ  แก๎วกูล 71/4 4 ทํายาง ทุํงใหญ ํ นครศรีธรรมราช     

167 นายไสว  พรหมวิหาร 235 6 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ นครศรีธรรมราช     

168 นายหนูเรียง  จันทร๑หลี 24/4 4 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

169 นายอธิปพันธ๑  โชคอ านวย         นครศรีธรรมราช     

170 นายอนันต๑  บุญเมือง 43   ปากแพรก ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

171 นายอนันท๑  เชาว๑เครือ         นครศรีธรรมราช     

172 นายอนุชา  เมํงชํวย 19 2 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

173 นายอนุวัตร  ศียาเทพ         นครศรีธรรมราช     

174 นายอภิชาต  ทองทะไว 140/5 6 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ นครศรีธรรมราช   087-3965647 

175 นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว         นครศรีธรรมราช     

176 นายอภินันท๑  ทั่วจบ 147/2 9 นาหลวงเสน ทุํงสง นครศรีธรรมราช     

177 นายอรุณ  ปุากว๎าง 175 11 บ๎านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช   063-0627544 

178 นายอรุณ  สืบสาย 8 2 ควนพัง รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     
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ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ท่ีอยู ่ กลุ่มเกษตรกร

หรือวิสาหกิจ
ชุมชน 

เบอร์โทรศัพท์ 
เลขที่ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

179 นายอัครวัฒน๑  อนันตโสภณกุล         นครศรีธรรมราช     

180 นายอาทิตย๑  นะสะพันธ๑ 56 9 บ๎านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช   081-0832524 

181 นายอ านวย  ชํวยชาตรี 99 4 วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช   081-8938427 

182 นายอ านวย  สิ่งประสงค๑ 185/2 6 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ นครศรีธรรมราช     

183 นายอ านาจ  หนูเกลี้ยง 225/1 9 รํอนพิบูลย๑ รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

184 นายอ าพร  พูนเกิด 109 3 ควนเกย รํอนพิบูลย๑ นครศรีธรรมราช     

185 นายอ าพล  เพียรสวัสด์ิ 1 1 นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช   089-2883908 

186 นายอ าพล  สิขิวัฒน๑         นครศรีธรรมราช     

187 นายอุดมรัตน๑  สารพงษ๑         นครศรีธรรมราช     

188 นายเอกชัย  ชูทอง 239/3 6 ทุํงโพธิ์ จุฬาภรณ๑ นครศรีธรรมราช     

189 นายเอกพงษ๑  จุลละเอียด       นาบอน นครศรีธรรมราช   062-6593295 

190 นายเอกราช  ราชรักษ๑         นครศรีธรรมราช     

191 พ.ต.ท. อุดมรัตน๑  สารพงษ๑ 72 3 ห๎วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช   061-9465155 
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3. ก าหนดการกิจกรรมท่ีจัดโดยโครงการโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

 

ตารางภาคผนวกที่ 3 กิจกรรมภายใต๎โครงการวิจัย 
กิจกรรม วัน-เวลา สถานที่ โครงการฝกึอบรม/กิจกรรม 

1. การประชุมภาคีเครือข่าย
ผู้เลี้ยงโคในพื้นที่เทอืกเขา
หลวงฝั่งตะวันตก จ. 
นครศรีธรรมราช 

25 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 08.30–16.30 น. 

ณ หอประชุมใหญํ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

อ. ทุํงสง   
จ.นครศรีธรรมราช 

โครงการประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเน้ือจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- การประชุมเครือขํายเกษตรกรผู๎เลี้ยงโค
เน้ือเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีสมาชิกเข๎ารํวม จ านวน 
117 คน 
* ชํองทางการสื่อสารภายในกลุํมเครือขําย
ผู๎เลี้ยงโคขุน 1 ชํองทาง (ไลน๑) 
* มีกลุํมภาคีภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1 เครือขําย ได๎แกํ  
ปศุสัตว๑จังหวัด  เกษตรจังหวัด ปศุสัตว๑
อ าเภอ หอการค๎าจังหวัด พาณิชย๑จังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด และSME 
* มีกลุํมภาคีในจังหวัดพัทลุง 1 เครือขําย 
ได๎แกํ สหกรณ๑โคเน้ือศรีวิชัย (พัทลุง) จ ากัด 

2. กระบวนการจัดหาและ
จัดเตรียมปัจจัยการผลิต
ส าหรับการขุนโค 

   

  2.1 การจัดเตรียมอาหารโค
เน้ือ โคขุน (อาหารข๎นและ
อาหารหยาบ) 

14–15 ธันวาคม 2563 
เวลา 08.00–16.30 น. 

 
 

ณ ห๎องประชุม AB 306 
ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย   

อ. ทุํงใหญํ   
จ. นครศรีธรรมราช 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด๎านการ
ผลิตอาหาร TMR และการจัดการอาหารโค
เน้ือส าหรับเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคในพ้ืนที่
เทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
* เกษตรกรผู๎เลี้ยงโคได๎รับการพัฒนาองค๑
ความรู๎ด๎านการเลี้ยงโคเน้ือ โคขุน ได๎เฉพาะ
ในสํวนของอาหารและการให๎อาหารโคเน้ือ 
จ านวน 59 คน 

  2.2 การจัดเตรียมพันธุ๑โค
ขุน โคสาวทดแทน และการ
จัดการระบบสืบพันธุ๑ 

26–28 มีนาคม 2564 
เวลา 08.30–17.00 น. 

 

ณ ห๎องประชุม AB 201 
ส านักงานวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช และ
ฟาร๑มโคเน้ือ แผนกโคเน้ือ  

คณะเกษตรศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย   
อ. ทุํงใหญํ   

จ. นครศรีธรรมราช 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผสม
เทียมและการจัดการการสืบพันธุ๑โค-กระบือ 
* เกษตรกรผู๎เลี้ยงโคได๎รับการถํายทอดองค๑
ความรู๎ด๎านพันธุ๑โคขุน โคสาวทดแทน และ
การจัดการระบบสบืพันธุ๑ จ านวน 32 คน 
* มีเน้ือหาหรือหัวข๎อการฝึกอบรมเก่ียวกับ
พันธุ๑และการปรับปรงุพันธุ๑โคเน้ือ การ
จัดการการสืบพันธุ๑โค/เทคโนโลยีทางการ
สืบพันธุ๑ กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบ
สืบพันธุ๑โค โรคและปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ๑/การชํวยคลอด/รกค๎าง วัสดุ 
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อุปกรณ๑ และน้ าเชื้อแชํแข็ง/การเหน่ียวน า
การเป็นสัด การตรวจการเป็นสัดโค/เทคนิค
และวิธีการผสมเทียมโค มาตรฐานสินค๎า
เกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร๑มโคเน้ือ มกษ.6400-2555  
ระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว๑ที่
เหมาะสม Good Farming Management 
(GFM) ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการล๎วงคล า
ระบบสืบพันธุ๑โค/การตรวจการต้ังท๎อง 
ปฏิบัติการตรวจการเป็นสัด/ฝึกปฏิบัติการ
ผสมเทียมโค 

3. การยกระดับมาตรฐาน  
โคขุนและพัฒนาฟาร์ม
ต้นแบบ 

   

  3.1 การจัดการฟาร๑มตาม
มาตรฐานฟาร๑มโคเน้ือ โคขุน 
การเตรียมโรงเรือน อุปกรณ๑ 
การจัดการโคกํอนขุน อาหาร
และการให๎อาหาร การผลิต
อาหาร TMR และการจัดการ
ผลพลอยได๎จากกระบวนการ
เลี้ยงโคเน้ือ โคขุน 

5–6 เมษายน 2564 
เวลา 08.00–17.00 น. 

 
 

ณ ห๎องประชุม AB 306 
ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย   

อ. ทุํงใหญํ   
จ. นครศรีธรรมราช 

โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “การจัดการ
โคเน้ือคุณภาพพรีเมียม และการประกอบ
สูตรอาหารอยํางมืออาชีพ ด๎วยโปรแกรม 
Thai Dairy 2020” 
* การจัดกิจกรรมการเสวนาและฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การจัดการโคเน้ือ
คุณภาพพรีเมียม และการประกอบสูตร
อาหารอยํางมืออาชีพ ด๎วยโปแกรม KCF 
(KKU Complete Feed) version 2020” 
ในการค านวณสูตรอาหาร และฝึกปฏิบัติ
จริงในการผลิตอาหาร TMR ส าหรับโคเน้ือ 
โดยใช๎เครื่องผสมอาหาร TMR ซึ่งมี
เกษตรกรเข๎ารํวมทั้งหมด 79 คน จาก 9 
อ าเภอ นอกจากน้ียังมีบุคลากรของกรมปศุ
สัตว๑ และนักศึกษา จ านวน 47 คน รวม
ทั้งหมด 126 คน 
* ติดต้ังโปรแกรมค านวณสูตรอาหาร Thai 
Dairy 2020 (โปรดน าคอมพิวเตอร๑ตนเอง
มาด๎วย) /รับหนังสือคูํมือการใช๎โปรแกรม 
* การให๎ความรู๎ด๎านจัดการฟาร๑มโคเน้ือโค
ขุนตามมาตรฐาน GFM (Good Farm 
Management) และโรคที่ส าคัญในโคเน้ือ 
พร๎อมทั้งการศึกษางานในฟาร๑มของคณะ
เกษตรศาสตร๑ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งมีเกษตรกร
เข๎ารํวมทั้งหมด 32 คน จาก 9 อ าเภอ 
 

  3.2 การพัฒนาฟาร๑ม
ต๎นแบบ/smart farmer 

26–28 มีนาคม 2564 
เวลา 08.30–17.00 น. 

 

ณ ห๎องประชุม AB 201 
ส านักงานวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช และ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผสม
เทียมและการจัดการการสืบพันธุ๑โค-กระบือ 
* เกษตรกรผู๎เลี้ยงโคได๎รับการถํายทอดองค๑
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ฟาร๑มโคเน้ือ แผนกโคเน้ือ  

คณะเกษตรศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย   
อ. ทุํงใหญ ํ จ. 

นครศรีธรรมราช 

ความรู๎ด๎านพันธุ๑โคขุน โคสาวทดแทน และ
การจัดการระบบสบืพันธุ๑ จ านวน 32 คน 
* มีเน้ือหาหรือหัวข๎อการฝึกอบรมเก่ียวกับ
พันธุ๑และการปรับปรงุพันธุ๑โคเน้ือ การ
จัดการการสืบพันธุ๑โค/เทคโนโลยีทางการ
สืบพันธุ๑ กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบ
สืบพันธุ๑โค โรคและปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ๑/การชํวยคลอด/รกค๎าง วัสดุ 
อุปกรณ๑ และน้ าเชื้อแชํแข็ง/การเหน่ียวน า
การเป็นสัด การตรวจการเป็นสัดโค/เทคนิค
และวิธีการผสมเทียมโค มาตรฐานสินค๎า
เกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร๑มโคเน้ือ มกษ.6400-2555  
ระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว๑ที่
เหมาะสม Good Farming Management 
(GFM) ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการล๎วงคล า
ระบบสืบพันธุ๑โค/การตรวจการต้ังท๎อง 
ปฏิบัติการตรวจการเป็นสัด/ฝึกปฏิบัติการ
ผสมเทียมโค 
 

 19 กรกฎาคม 2564 
เวลา 08.30–17.00 น. 

 

ณ ห๎องประชุมรวงผึ้ง 
ส านักงานวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ไสใหญํ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย   
อ. ทุํงสง   

จ. นครศรีธรรมราช 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ :  การใช๎ 
Application ในการบริหารจัดการฟาร๑มโค
เน้ือ ซึ่งมีหัวข๎อเรื่องในการอบรมเกี่ยวกับ
ก๎าวทัน (โลก) โรคโคในภาคใต๎ การใช๎แอป
พลิเคชัน เพ่ือการบริหารจัดการ หํวงโซํ
อุปทาน การจัดการผลิต และสุขภาพโค 
การใช๎แอปพลิเคชัน (Smart dairy and 
beef farming) เพ่ือการจัดการฟาร๑มโค
เ น้ือ  และอบรม  Smart veterinary 
service การพัฒนา ระบบการบริการทาง
สัตวแพทย๑ และวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ: 
การจัดการซากและการเพิ่ม
มูลค่าโคขุน 
4.1 การจัดการคุณภาพซาก

และมาตรฐาน 
 
 

 
 
 

2 มีนาคม 2564   

 
 
 

 ณ โรงงานแปรรูปโคบ๎าน
มํวงทวน อ. ปากพะยูน  

จ.พัทลุง 

 
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การ
จัดการคุณภาพซากและมาตรฐาน 
* การขนสํงโคมีชีวิตเข๎าสูํกระบวนการฆํา
ลํวงหน๎า 7 วันกํอนการอบรม  
* การศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการคุณภาพซากและมาตรฐาน 
จ านวนผู๎เข๎ารํวมอบรม 30 คน 

4.2 การตัดแตํงและการ
จัดการซาก 

2 มีนาคม 2564 และ  
6 มีนาคม 2564 

ณ โรงงานแปรรูปโคบ๎าน
มํวงทวน อ. ปากพะยูน  

กิจกรรมจัดรํวมในกิจกรรม 4.1 (2 มีนาคม 
2564) และ 4.3 (6 มีนาคม 2564) 
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 จ.พัทลุง และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

4.3 การแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ๑ในรูปแบบตํางๆ 
และการจัดการมาตรฐานการ
ผลิต   

21  มกราคม 2564 ณ พรประคองฟาร๑ม/
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลควนพัง         

ต. ควนพัง  อ. รํอนพิบูลย๑   
จ. นครศรีธรรมราช 

* การจัดท าสูตรมาตรฐานและพัฒนาสูตร
ใหมํรสชาติพ้ืนบ๎านภาคใต๎ให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑
เน้ือเพ่ือการจ าหนําย 11 เมนู 
* สาธิตการปรุงเมนูจากผลิตภัณฑ๑เน้ือโค
จากเศษเน้ือตัดแตํงให๎แกํกลุํมวิสาหกิจผู๎
เลี้ยงโคเน้ือควนพัง จ านวนผู๎เข๎าอบรม 25 
คน 

 6-7 มีนาคม 2564 ณ ห๎องปฏิบัติการสาธิต
อาหาร  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย   
อ. ทุํงใหญํ   

จ. นครศรีธรรมราช 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1* หัวข๎อ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ๑เน้ือจากเน้ือ
คุณภาพดีและเน้ือคุณภาพรอง ครั้งที่ 1 
จ านวนผู๎เข๎าอบรม 20 คน 

 8 มิถุนายน 2564 ณ อาคารประชุมวิสาหกจิ
ชุมชนนาหลวงเสนพัฒนา 

อ าเภอนาหลวงเสน จังหวัด
นครศรีธรรมราช    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครัง้ที่ 2  การ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ๑เน้ือโคจากเน้ือ
คุณภาพรองเพ่ือการค๎า จ านวนผู๎เข๎าอบรม 
20 คน 

  28 สิงหาคม 2564 ณ บ๎านพักรับรอง-ลาน
ฝึกอบรม 

ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญํ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย   
อ. ทุํงสง   

จ. นครศรีธรรมราช 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3  
การแปรรูปเน้ือโคขุนเพ่ือการค๎า จ านวนผู๎
เข๎าอบรม 20 คน 

4.4 การติดตามและ
ประเมินผล 

13 ตุลาคม 2564 กลุํมผู๎เลี้ยงโคเน้ือลุํมน้ า
ปากพนัง 

การติดตามและประเมินผลการน าองค๑
ความรู๎ไปใช๎แบบครบวงจร 

4.5 การจัดต้ังเครือขํายผู๎
เลี้ยงโคเน้ือจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

30 ตุลาคม 2564 ณ บ๎านพักรับรอง-ลาน
ฝึกอบรม 

ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญํ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย   
อ. ทุํงสง   

จ. นครศรีธรรมราช 
 

การประชุมรํวมกันของกลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยง
โคเน้ือ 13 กลุํมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการจัดท าแผนการจัดต้ังเครือขํายเพ่ือ
พัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือของกลุํมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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4. แบบสอบถามจัดท าชุดข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
การประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนือ้จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก าหนดการประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
5.  

6.        5.4.1.1 ก าหนดการประชุม 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

 
 
 
 
 
 
   กิจกรรมท่ี 1 ในการประชุมเครือขํายครั้ที่ 1 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 

 

 

แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐาน 
โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพโคเนื้อ 

ในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผนด าเนินโครงการ เพื่อให๎สอด
รับกับความต๎องการของผ๎ูรับองค๑ความรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ขอความกรุณาผ๎ูตอบแบบสอบถาม
ตอบตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน๑ท่ีทํานจะได๎รับจากการด าเนินโครงการตํอไป 

ชุด 01 

 

ก าหนดการ 
การประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนือ้จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพโคเนื้อ 
ในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

วันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมใหญํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

09.30 น. – 10.30 น. พิธี เปิด-บรรยายพิเศษ โดย นายเศกสรรค๑  สวนกูล ปศุสัตว๑ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ในหัวข๎อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อจังหวัดนครศรีธรรมราช” 

10.45 น. – 12.00 น. แนะน าโครงการและทีมนักวิจัยของโครงการฯ  

กระบวนการจัดการข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องโครงการฯ 

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00 น. – 14.30 น. ประชุมกลํุมยํอย เพื่อค๎นหาประเด็นการถํายทอดองค๑ความรู๎ 

14.30 น. – 14.45 น. รับประทานอาหารวําง 

14.45 น. – 15.30 น. สรุปประเด็นการประชุมกลํุมยํอย 

15.45 น. – 16.30 น. สรุปผลการประชุมเครือขํายเกษตรกรผ๎ูเล้ียงโคเนื้อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และปิดการประชุม 

  

 หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการการประชุมเครือข่ายครั้งท่ี 1 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน (  ) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด และตอบค าถามตามที่เกิดขึ้นจริง 
1. เพศ 

(  ) ชาย    (  ) หญิง 
2. อายุ 

(  ) น๎อยกวํา 30 ปี  (  ) 30 – 40 ปี 
(  ) 41 – 50 ปี   (  ) 51 – 60 ปี 
(  ) 61 – 70 ปี   (  ) 70 ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ 
(  ) โสด   (  ) สมรส   (  ) หม๎าย/หยําร๎าง 

4. ระดับการศึกษา 
(  ) ประถมศึกษาหรือต่ ากวํา (  ) มัธยมศึกษาตอนต๎น 
(  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย  (  )  ปริญญาตรี 
(  ) สูงกวําปริญญาตรี 

5. สถานภาพทางสังคม 
(  ) ไมํมีต าแหนํง  (  ) กรรมการหมูํบ๎าน (  ) สมาชิก อบต.  (  ) ผ๎ูใหญํบ๎าน 
(  ) อื่นๆ  (โปรดระบุ).................................................................................... 

6. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
(  ) 2 คน  (  )  3 คน (  ) 4 คน (  ) 5 คน (  ) 6 คนขึ้นไป 

7. อาชีพหลัก 
(  ) ท านา  (  ) ท าไรํ (  ) เล้ียงสัตว๑ (  ) ค๎าขาย (  ) รับราชการ 
( )  ท าสวน(โปรดระบุ).....................  (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................. 

8. อาชีพรอง 
(  ) ท านา  (  ) ท าไรํ (  ) เล้ียงสัตว๑  (  ) ค๎าขาย     (  ) รับราชการ 
( )  ท าสวน(โปรดระบุ).....................  (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................. 

9. รายได๎รวมท้ังหมดของครัวเรือน (เฉล่ียบาท/เดือน)   
9.1. รายได๎จากประกอบอาชีพหลัก.................................      จ านวน .........................บาท 
9.2. รายได๎จากประกอบอาชีพรอง.................................      จ านวน .........................บาท 
9.3. รายได๎อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................. 

10. รายจํายรวมของครัวเรือน (เฉล่ียบาท/เดือน) 
10.1. คําใช๎จํายในครัวเรือน..........................บาท 
10.2. คําใช๎จํายในการเรียนของบุตรหลาน..................................บาท 
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10.3. คําใช๎จําย อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................... 

11. ภาระหนี้สินของครัวเรือน (ถ๎าไมํมีข๎ามไปข๎อ 12) 
11.1. แหลํงสินเช่ือ......................................จ านวนท่ีกู๎........................อัตราดอกเบ้ียท่ีกู๎.............................

การจํายช าระคืน...................บาท/ปี 
11.2. แหลํงสินเช่ือ......................................จ านวนท่ีกู๎........................อัตราดอกเบ้ียท่ีกู๎.............................

การจํายช าระคืน...................บาท/ปี 
12. ทํานเคยได๎รับการอบรมในเรื่องใดบ๎างท่ีเกี่ยวข๎องกับการเล้ียงโค (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
13. ทํานเป็นสมาชิกของกลํุมเกษตรกร/กลํุมวิสาหกิจชุมชนใดบ๎าง (โปรดระบุ)    

1.เป็นสมาชิกกลํุม.............................................................ทํานมีต าแหนํงเป็น............................................ 
2.เป็นสมาชิกกลํุม.............................................................ทํานมีต าแหนํงเป็น............................................ 
3.เป็นสมาชิกกลํุม.............................................................ทํานมีต าแหนํงเป็น............................................ 

14. พื้นท่ีถือครองทางการเกษตร (ไรํ/ครัวเรือน) 
(  ) ไมํมีพื้นท่ีถือครอง  (  ) มีพื้นท่ีถือครอง ...........ไรํ...........งาน...........ตารางวา 

15. พื้นท่ีใช๎ในการเล้ียงโค (ไรํ/ครัวเรือน) 
15.1. พื้นท่ีใช๎ปลูกหญ๎า/แปลงหญ๎า 

(  ) ของตนเอง  ...........ไรํ...........งาน...........ตารางวา 
(  ) เชํา   ...........ไรํ...........งาน...........ตารางวา เสียคําเชําเดือนละ....................... 
(  ) เจ๎าของท่ีให๎ท าฟรี ...........ไรํ...........งาน...........ตารางวา 
(  )  ใช๎พื้นท่ีสาธารณะ ...........ไรํ...........งาน...........ตารางวา 

15.2. พื้นท่ีใช๎ท าคอกเล้ียง 
(  ) ของตนเอง  ...........ไรํ...........งาน...........ตารางวา 
(  ) เชํา   ...........ไรํ...........งาน...........ตารางวา เสียคําเชําเดือนละ....................... 
(  ) เจ๎าของท่ีให๎ท าฟรี ...........ไรํ...........งาน...........ตารางวา 
(  )  ใช๎พื้นท่ีสาธารณะ ...........ไรํ...........งาน...........ตารางวา 
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15.3. พื้นท่ีโรงเรือน (กว๎าง X ยาว) .......................................................................................... 
15.4. ลักษณะของโรงเรือนเป็นรูปแบบใด ....................................ใช๎วัสดุใดมุงหลังคา.............................. 

16. จ านวนโคท่ีเล้ียงท้ังหมด...........................ตัว 
16.1. จ านวนโคพํอพันธุ๑...........................ตัว (ถ้าใช้การผสมเทียมทั้งหมดให้ข้ามไปตอบข้อ 16.2) 

ตัวที่ 1 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี 
ตัวที่ 2 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี 
ตัวที่ 3 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี 

16.2. ใช๎การผสมเทียมจากหนํวยงานใด  ..........................................................สายพันธุ๑ที่ผสม........................... 
16.3. จ านวนโคสาวที่ยังไมํต้ังท๎องจ านวน........................................ตัว 
16.4. จ านวนโคแมํพันธุ๑...........................ตัว 

ตัวที่ 1 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี 
ตัวที่ 2 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี 
ตัวที่ 3 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี 
ตัวที่ 4 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี 
ตัวที่ 5 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี 
ตัวที…่………………………………………………………………………………………… 

16.5. จ านวนแมํโคท่ีอยูํในระหวํางต้ังท๎องจ านวน.............................ตัว 
16.6. จ านวนโคสาวตั้งท๎องจ านวน...................................................ตัว 
16.7. จ านวนลูกโคระยะดูดนมจ านวน.............................................ตัว 
16.8. จ านวนลูกโคหยํานม-รุํนจ านวน.............................................ตัว 
16.9. จ านวนโคท่ีอยูํในชํวงระยะเวลาการขุน..................................ตัว 

ตัวที ่1 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี เพศ.............. 
ตัวที่ 2 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี เพศ.............. 
ตัวที่ 3 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี เพศ.............. 
ตัวที่ 4 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี เพศ.............. 
ตัวที่ 5 เป็นสายพันธุ๑ (โปรดระบุ)..........................................................อายุ.....................ปี เพศ.............. 
ตัว…………………………………………………………………………………………… 

17. ในการขุนโคทํานมีการจัดการเล้ียงในปี พ.ศ. 2563 – ปี พ.ศ.2564 
17.1. ลูกโคซื้อมาขุน   จ านวน.................................ตัว 

ตัวที ่ พันธุ๑ อายุ (ปี/เดือน) น้ าหนัก (กก.) ราคา (บาท) 
1 …………………………. ……...ปี.........เดือน ....................... ....................... 
2 …………………………. ……...ปี.........เดือน ....................... ....................... 
3 …………………………. ……...ปี.........เดือน ....................... ....................... 
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4 …………………………. ……...ปี.........เดือน ....................... ....................... 
5 …………………………. ……...ปี.........เดือน ....................... ....................... 
 

17.2. ลูกโคในฟาร๑มน ามาขุน  จ านวน ..........................ตัว 
ตัวที ่ พันธุ๑ อายุ (ปี/เดือน) น้ าหนัก (กก.) หมายเหตุ 

1 …………………………. ……...ปี.........เดือน .......................  
2 …………………………. ……...ปี.........เดือน .......................  
3 …………………………. ……...ปี.........เดือน .......................  
4 …………………………. ……...ปี.........เดือน .......................  
5 …………………………. ……...ปี.........เดือน .......................  
 

18. คําใช๎จํายในการเล้ียงโคขุน  
-คําใช๎จํายในการท าแปลงหญ๎า (ปุ๋ย ไถ พันธุ๑หญ๎า) เฉล่ีย........................................บาท/เดือน 
-คําซื้อพืชอาหารสัตว๑     เฉล่ีย........................................บาท/เดือน 
-คําอาหารข๎น     เฉล่ีย........................................บาท/เดือน 
-คําอาหาร TMR     เฉล่ีย........................................บาท/เดือน 
-คํายา/เวชภัณฑ๑และคํารักษา    เฉล่ีย........................................บาท/เดือน 
-คําจ๎างแรงงาน     เฉล่ีย........................................บาท/เดือน 
-คําน้ ามันเช้ือเพลิง     เฉล่ีย........................................บาท/เดือน 
-คําน้ า      เฉล่ีย........................................บาท/เดือน 
-คําไฟฟูา      เฉล่ีย........................................บาท/เดือน 
-คําแรํธาตุก๎อน     เฉล่ีย........................................บาท/เดือน 
-คําผสมเทียม     เฉล่ีย........................................บาท/เดือน 
-อื่นๆ (โปรดระบุ) 

19. คําโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการขุนโค 

วัสดุท่ีใช๎ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคาท่ีซื้อ
(บาท/หนํวย) 

ระยะเวลาท่ีใช๎งาน (ปี พ.ศ. ......) 
หมายเหตุ 

ซื้อมาในปี คาดวําใช๎ได๎ถึงปี 
1. โรงเรือน      
2. คอก      
3. เครื่องบดอาหารหยาบ      
4. ปั๊มน้ า      
5. คําเครื่องตัดหญ๎า      
6. พล่ัว      
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)      
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วัสดุท่ีใช๎ 
จ านวน
(หนํวย) 

ราคาท่ีซื้อ
(บาท/หนํวย) 

ระยะเวลาท่ีใช๎งาน (ปี พ.ศ. ......) 
หมายเหตุ 

ซื้อมาในปี คาดวําใช๎ได๎ถึงปี 
.............................................       
.............................................      

 
20. คําแรงงานท่ีใช๎ในการขุนโค 

กิจกรรม 
แรงงานในครัวเรือน แรงงานจ๎าง 

หมาย
เหตุ จ านวน

(คน) 
จ านวน

ช่ัวโมง/วัน 
คําแรงงาน

ตํอคน 
จ านวน
(คน) 

จ านวน
ช่ัวโมง/วัน 

คําแรงงาน
ตํอคน 

1. การให๎อาหาร        
2. ผสมอาหาร        
3. ท าความสะอาดคอก        
4. ตัดหญ๎า        
5. สูญเขาโค        
6..ถํายพยาธิ        
7. อื่นๆ  
(โปรดระบุ)......................... 

       

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

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

.....................................        
 
21. รายได๎จากการเล้ียงโค 

21.1. รายได๎จากการขายลูกโค    

การจ าหนําย พันธุ๑ อาย ุ
น้ าหนัก  
(กก.) 

จ านวนท่ีขาย 
(ตัว/ปี) 

ราคาท่ีขายได๎ 
(บาท/หนํวย) 

หมายเหตุ 

1 เพศผ๎ู       
2 เพศเมีย       

 
21.2. รายได๎จากการขายโคท่ีรุํนหรือโคคัดท้ิง  

การจ าหนําย พันธุ๑ อาย ุ
น้ าหนัก  
(กก.) 

จ านวนท่ีขาย 
(ตัว/ปี) 

ราคาท่ีขายได๎ 
(บาท/หนํวย) 

หมายเหตุ 

1 เพศผ๎ู       
2 เพศเมีย       
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21.3. รายได๎จากการขายโคขุน (โคกํอนเข๎าโครงการ) 

การจ าหนําย พันธุ๑ อาย ุ
น้ าหนัก  
(กก.) 

จ านวนท่ีขาย 
(ตัว/ปี) 

ราคาท่ีขายได๎ 
(บาท/หนํวย) 

หมายเหตุ 

1 เพศผ๎ู       
2 เพศเมีย       

21.4. รายได๎จากการขายมูลโค   ........................................บาท/ปี 
21.5. มูลคํามูลโคท่ีน าไปใช๎เอง   ........................................บาท/ปี 
21.6. รายได๎จากกิจกรรมกลํุมโคขุน   ........................................บาท/ปี 
21.7. รายได๎จากการขายพันธ๑หญ๎า   ........................................บาท/ปี 
21.8. รายได๎จากการขายหญ๎าเล้ียงโค   ........................................บาท/ปี 
21.9. รายได๎อื่นๆ (โปรดระบุ)   ........................................บาท/ปี 

22. กิจกรรมท่ีด าเนินการรํวมกันภายในกลํุมและระหวาํงกลํุมกํอนปี พ.ศ.2563 (โปรดระบุ) 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

23. ทํานคิดวําอะไรคือจุดเดํนของการด าเนินการเล้ียงโคขุนของทําน (ส่ิงท่ีเกิดจากภายในฟาร๑ม เชํน ความ
ช านาญ) (ระบุเรียงตามล าดับความส าคัญจาก 1 – 4) 
23.1. . ……………………………………………………………………………………….. 
23.2. . ……………………………………………………………………………………….. 
23.3. . ……………………………………………………………………………………….. 
23.4. . ……………………………………………………………………………………….. 

24. . ทํานคิดวําอะไรคือจุดด๎อยของการด าเนินการเล้ียงโคขุนของทําน (ส่ิงท่ีเกิดจากในในฟาร๑ม เชํน ขาดแคลน
องค๑ความรู๎)  (ระบุเรียงตามล าดับความส าคัญจาก 1 – 4) 
24.1. . ……………………………………………………………………………………….. 
24.2. . ……………………………………………………………………………………….. 
24.3.  ……………………………………………………………………………………….. 
24.4. . …………………………………………………………………………………….. 
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25.  ทํานคิดวําอะไรคือโอกาสของการด าเนินการเล้ียงโคขุนของทําน (ท่ีเกิดจากภายนอกฟาร๑ม เชํน นโยบาย

ของรัฐบาล, การสนับสนุนจากหนํวยธุรกิจเอกชน) (ระบุเรียงตามล าดับความส าคัญจาก 1 – 4) 
25.1. . ……………………………………………………………………………………….. 
25.2. . ……………………………………………………………………………………….. 
25.3. . ……………………………………………………………………………………….. 
25.4. . ……………………………………………………………………………………….. 

26. ทํานคิดวําอะไรคืออุปสรรคของการด าเนินการเล้ียงโคขุนของทําน (ท่ีเกิดจากภายนอกฟาร๑ม เชํนสภาวะ
เศรษฐกิจ, ราคาวัสดุแพง, วัตถุดิบหายาก)  (ระบุเรียงตามล าดับความส าคัญจาก 1 – 4) 
26.1. . ……………………………………………………………………………………….. 
26.2. . ……………………………………………………………………………………….. 
26.3. . ……………………………………………………………………………………….. 
26.4. . ……………………………………………………………………………………….. 

 
 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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กระบวนการจัดหาและจัดเตรียมวัตถุดิบส าหรับการขุนโค 
ก าหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ Reskill & Upskill การเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนยุคใหม่:  

การจัดการอาหารและปรับปรุงพันธุ ์
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           5.4.2.2 ภาพประกอบการประชุม 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



149 

 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการคุณภาพซากและมาตรฐาน 
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การผสมเทียมและการจัดการการสืบพันธุ์โค-กระบือ 
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การเสวนา 
 การจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 

Thai Daiary 2020 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การใช้ Application ในการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อ 
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 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ :  
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจากเนื้อคุณภาพดีและเนื้อคุณภาพรอง ครั้งท่ี 1 
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 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ :  
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจากเนื้อคุณภาพรองเพ่ือการค้า ครั้งท่ี 2 
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 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ :  
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนเพ่ือการค้า ครั้งท่ี 3 
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 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 

การประชุม :  
การจัดท าแผนจัดต้ังเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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ภาคผนวก ข 
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคอัตลักษณ์ปักษ์ใต้ 

 

1. ซอสสูตร 1  ซอสรสด้ังเดิม 

ส่วนผสม      
น้ าตาลทราย 20 กรัม ซีอี๊วขาว  20 กรัม 
น้ าตาลมะพร๎าว 30 กรัม ลูกผักชีค่ัวทุบ  5 กรัม 
เกลือ 4 กรัม งาขาวค่ัว 10 กรัม 
วิธีการท า  ช่ังตวงสํวนผสมตามสูตร.ผสมสํวนผสมท้ังหมดให๎เข๎ากันเป็นเนื้อเดียวกัน 
 

2. ซอสสูตร 2  ซอสรสเคร่ืองแกงใต้ 
ส่วนผสม      
พริกเครื่องแกง  15 กรัม ซีอิ๊วขาว 20 กรัม 
น้ าตาลทราย 20 กรัม เม็ดผักชีค่ัวทุบ  5 กรัม 
น้ าตาลมะพร๎าว 35 กรัม งาขาวค่ัว 10 กรัม 
เกลือ  4 กรัม    
วิธีการท า  ช่ังตวงสํวนผสมตามสูตร.ผสมสํวนผสมท้ังหมดให๎เข๎ากันเป็นเนื้อเดียวกัน 
 

3. ซอสสูตร 3   ซอสกอแระ 
ส่วนผสม      
พริกแห๎งบางช๎าง 70 กรัม น้ าตาลมะพร๎าว 150 กรัม 
พริกจินดาแห๎ง 5 กรัม หอมแดง 30 กรัม 
ซอสพริก 50 กรัม เกลือ 10 กรัม 
ซอสมะเขือเทศ 50 กรัม ลูกผักชีค่ัว  5 กรัม 
กระเทียม 15 กรัม ยี่หรําค่ัว  5 กรัม 
น้ าเปลํา  50 กรัม งาขาว  10 กรัม 
น้ าตาลทราย 15 กรัม กะทิ 200 กรัม 

วิธีการท าซอสกอแระ ภาพประกอบ 
1. ช่ังตวงสํวนผสมตามสูตร 

 

3. น าสํวนผสมท้ังหมดมาปั่น
รวมกันด๎วยเครื่องปั่น  จน
ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน 
 

2. น าพริกแห๎งบางช๎างไปแกะเมล็ดออกแชํน้ า
ประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นสะเด็ดน้ าให๎แห๎ง

 

4. น าสํวนผสมท่ีปั่นเรียบร๎อย
แล๎วไปเ ค่ียวลง ในกระทะ  
โดยใชํไฟอํอนและไมํให๎กะทิ
แตกมัน ประมาณ 15 นาที 
หรือซอสมีความเหนี่ยวเข๎มข๎นเป็นอันเสร็จ 
 



158 
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ตารางภาคผนวกท่ี 4 คุณคําทางโภชนาการซอสสูตร 1 ซอสรสด้ังเดิม 

Nutrients Unit Quantity Nutrients Unit Quantity 
Energy 
Water 
Carbohydrate 
Fat 
Protein 
Ash 
Calcium 
Iron 
Niacin 
Copper 
 

kcal 
g 
g 
g 
g 
g 

mg 
mg 
mg 
mg 

 

283.55 
18.41 
52.36 
6.48 
4.59 
6.91 
60.04 
7.90 
0.98 
0.05 

 

Potassium 
Sodium 
Phosphorus 
Zinc 
Vitamin A 
Vitamin B1 
Vitamin B2 

mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 

91.81 
3,469.17 

36.75 
0.23 
4.54 
0.09 
0.17 

*ค านวณโดยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2007 

ตารางภาคผนวกท่ี 5 คุณคําทางโภชนาการซอสสูตร 2 ซอสรสเครื่องแกงใต๎ 

Nutrients Unit Quantity 
Energy 
Water 
Carbohydrate 
Fat 
Protein 
Ash 
Calcium 
Iron 
Niacin 
Copper 
Potassium 
Sodium 
Phosphorus 
Zinc 
Vitamin A 
Vitamin B1 
Vitamin B2 

kcal 
g 
g 
g 
g 
g 

mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 

319.80 
27.76 
59.83 
6.82 
5.41 
8.91 
84.44 
8.89 
2.56 
0.05 
91.81 

4,036.32 
56.90 
0.23 
5.24 
0.09 
0.26 

*ค านวณโดยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2007 
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ตารางภาคผนวกท่ี 6 คุณคําทางโภชนาการซอสสูตร 3  ซอสกอแระ 

Nutrients Unit Quantity Nutrients Unit Quantity 

Energy 
Water 
Carbohydrate 
Fat 
Protein 
Ash 
Calcium 
Iron 
Niacin 
Copper 
Potassium 
Sodium 
 

kcal 
g 
g 
g 
g 
g 

mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 

 

1,790.40 
233.87 
247.89 
82.78 
27.02 
8.45 

293.20 
39.19 
9.69 
0.35 

350.05 
4,673.10 

 

Phosphorus 
Zinc 
Vitamin A 
Vitamin B1 
Vitamin B2 

mg 
mg 
mg 
mg 
mg 

774.55 
1.09 
59.31 
0.40 
1.15 

*ค านวณโดยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2007 

4. เน้ือปรุงรสปักษ์ใต้เสียบไม้ 
       ท าการตัดแตํงเนื้อขึ้นรูปเป็น 3 รูปแบบคือ ช้ินบาง  เนื้อช้ินลูกเต๐าและเนื้อช้ินส่ีเหล่ียมแทํงเสียบไม๎   ปรุง
รสชาติ 3 รสชาติคือรสด้ังเดิม  รสเครื่องแกง  และรสกอแระตามวิธีการข๎างต๎น 
 

   
 
   ก.เนื้อช้ินบาง 

           
             ข.เนื้อช้ินลูกเต๐า 

 
ค.เนื้อช้ินส่ีเหล่ียมแทํง 

 
ภาพภาคผนวกท่ี 1  ลักษณะการตัดแตํงช้ินเนื้อเสียบไม๎ 
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 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 
 วิธีการท า สูตรด้ังเดิม (1) สูตรเคร่ืองแกงใต้ (2) สูตรกอแระ (3) 
1.ช่ังตวงสํวนผสมตามสูตรเพื่อเตรียม
ซอส 1  2 และ 3 
 

 

  

2. น าสํวนผสมท้ังหมดใสํในภาชนะผสม
ให๎เข๎ากัน 

   

3. ห่ันเนื้อชิ้นบางทุบด๎วยฆ๎อน 
 
 
 

   

4.น าเนื้อคลุกเคล๎ากับซอสสูตร 1  2 
และ 3 
 
 

 

 

 

5.ปิดด๎วยฟิล๑มและน าไปหมักในต๎ูเย็น 30 
นาที- 1 ช่ัวโมง 
 
 

   

6.น าเนื้อที่หมักมาเสียบไม๎ 

   
7.บรรจุเนื้อเสียบไม๎ในถุงและผนึกสุญญ
กาศ  แชํในต๎ูเย็นข๎ามคืนกํอนน าไปแชํ
เยือกแข็ง 

   
                         
การรับประทานเนื้อปรุงรสปักษ๑ใต๎เสียบไม๎สามารถทานได๎หลายแบบท้ังแบบยํางเสียบไม๎  และการน าไปตกแตํง
จานอาหารเพื่อเพิ่มมูลคําเหมาะส าหรับร๎านอาหารและคาเฟุท่ัวไปดังภาพ    ระหว่างการปิ้งควรใช๎น้ ามัน
มะกอกหรือน้ ากะทิทาให๎ท่ัวระหวํางการปิ้งเพื่อให๎ช้ินเนื้อมีกล่ินหอมและมีความมันวาวดูนํารับประทาน  ใช๎ไฟ
กลางในการให๎ความร๎อน  ไมํควรใช๎ไฟแรงเนื่องจากสํวนผสมส าคัญคือน้ าตาลท าให๎เกิดการไหม๎เมื่อโดนความ
ร๎อนสูงกํอให๎เกิดสารท่ีเป็นอันตรายตํอสุขภาพ  การเก็บรักษา หากผลิตในปริมาณมากเพื่อการจ าหนําย
สามารถเก็บในถุงพลาสติกบรรจุแบบสุญญากาศและน าไปแชํเยือกแข็งสามารถเก็บไว๎ได๎นานเป็นปี 
 
 



161 

 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 

   

   

   

     ภาพภาคผนวกท่ี 2  การจัดตกแตํงจานอาหารด๎วยเนื้อเสียบไม๎ 
 

5. เนื้อสวรรค์ปรุงรสปักษ์ใต้ 
         ปรุงรสชาติ 3 รสชาติคือรสด้ังเดิม  รสเครื่องแกง  และรสกอแระตามวิธีการข๎างต๎น  การเตรียมเนื้อท า
ได๎โดยน าเนื้อมาเลาะมันและพังผืดออกให๎หมด หั่นตามความยาวของเส๎นเนื้อ จากนั้นน าไปแชํต๎ูเย็น เพื่อให๎เนื้อ
แข็งตัวงํายตํอการหั่นช้ินบาง  น าเนื้อแดงออกจากต๎ูเย็น แล๎วหั่นเป็นช้ินบางๆ หรือจะหั่นเป็นเส๎นๆ ก็ได๎  ควร
หั่นตามเส๎นใยเนื้อแดง  อัตราสํวนเครื่องปรุงซอสสูตร 1  2  และ 3 ในอัตราสํวนเนื้อ 300 กรัมตํอซอส 1 สูตร 
 
วิธีการท า สูตรด้ังเดิม (1) สูตรเคร่ืองแกงใต้(2) สูตรกอแระ (3) 
1. น าสํวนผสมท้ังหมดใสํในภาชนะผสมให๎เข๎า
กัน 

   
2.หั่นเนื้อช้ินบางและคลุกเคล๎ากับซอสสูตร 1  
2 และ 3 ใสํงาขาวและเม็ดผักชีค่ัวท่ีต าแล๎ว
ผสมให๎เข๎ากัน 
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3.ปิดด๎วยฟิล๑มและหมักในต๎ูเย็น 1 ช่ัวโมง 

   
4.น าเนื้อที่หมักวางบนตะแกรงเตรียมอบ 

  

 

5.อบท่ี 60 องศาเซลเซียสนาน 4 ช่ัวโมง 
(ภาพกํอนและหลังการทอด)  

 
      กํอน  หลัง        กํอน  หลัง กํอน  หลัง 

 

       ข้อควรระวัง   การทอดควรน าเนื้อสวรรค๑ทอดในน้ ามันทีใช๎ไฟอํอนๆ  หากใช๎ไฟแรงเนื้อสวรรค๑จะไหม๎
เนื่องจากน้ าตาลท่ีเป็นสํวนผสมส าคัญ  ใช๎ระยะเวลาทอดส้ันๆ ประมาณ 10 วินาที  สังเกตสีท่ีได๎ระหวํางการ
ทอดยังคงเป็นสีแดงของเนื้อ  หากมีสีเข๎มแสดงวําทอดนานเกินไปจะท าให๎เนื้อไหม๎เกรียมและรสชาติเปล่ียนไป  
เมื่อสุกแล๎วใช๎กระดาษซับน้ ามันออกจากเนื้อสวรรค๑ท่ีทอดแล๎ว  หากทอดในปริมาณมากเพื่อการจ าหนํายควรใช๎
ท่ีสลัดน้ ามันหรือใช๎กระดาษซับน้ ามันกํอนน าไปบรรจุถุงท่ีปิดสนิท 

 
 
 
 
 
 
 
                      ก. เนื้อแดดเดียวปรุงรสหลังอบ      ข. เนื้อแดดเดียวบรรจุสุญญากาศ 

   ภาพภาคผนวกท่ี 3  เนื้อแดดเดียวปรุงรสปักษ๑ใต๎ 
 

6.เนื้อสะเต๊ะเสียบไม้ 
ส่วนผสมหมักเน้ือสะเต๊ะ 
1.ผงขม้ิน 1 1/2 ช๎อนชา 6.นมสด 120 กรัม 
2.ผงกะหรี่ 3 1/2 ช๎อนชา 7.น้ ามันพืช 4 ช๎อนโต๏ะ 
3.พริกไทยปุน 1 ช๎อนชา 8.หัวกะทิ 120 กรัม 
4.น้ าตาลทราย 2 ช๎อนโต๏ะ 9.ลูกผักชีค่ัวปุน 2 ช๎อนชา 
5.ซีอิ้วขาว 1 1/2 ช๎อนโต๏ะ 10.ยี่หรําปุน 1 ช๎อนชา 
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วิธีการท า ภาพประกอบ 

1.ช่ังสํวนผสมตามสูตรข๎างต๎น 

 

5.น าเนื้อมาเสียบไม๎ 

 
2.น าสํวนผสมท้ังหมดผสมให๎เข๎ากัน 

 

6.ได๎เนื้อเสียบไม๎เตรียมบรรจุใสํถุง 

 
3.น าเนื้อที่ห่ันมาคลุกเคล๎ากับสํวนผสมเครื่องปรุง
ให๎ท่ัว 

 

7.บรรจุเนื้อเสียบไม๎ในถุงพลาสติกและปิดผนึกแบบ
สุญญากาศ  จากนั้นเก็บในต๎ูเย็นค๎างคืนกํอนน าไปแชํ
เยือกแข็ง 

 
4.เนื้อท่ีคลุกเคล๎าเสร็จแล๎ว 

 

8.ขั้นตอนตํอไปเตรียมน้ าจ้ิมสะเต๏ะส าหรับทานคํูกับเนื้อ
หมักสะเต๏ะ 

 
 
ส่วนผสมน้ าจิ้มสะเต๊ะ 
1. พริกแกงเผ็ด 2 ช๎อนโต๏ะ 6. เกลือ 1-1.5 ช๎อนชา 
2.พริกแกงมัสมั่น 6 ช๎อนโต๏ะ 7.หัวกะทิ 750 กรัม 
3.น้ าพริกเผา 6 ช๎อนโต๏ะ 8.ถั่วลิสงค่ัวบดหยาบ 120 ช๎อนโต๏ะ 
4.น้ าตาลปี๊บ 200 กรัม 9.ลูกผักชีค่ัวปุน 2 ช๎อนชา 
5.น้ ามะขามเปียก 50 กรัม 10.ยี่หรําค่ัวปุน 1 ช๎อนชา 
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วิธีการท า ภาพประกอบ 

1.ช่ังสํวนผสมตามสูตรข๎างต๎น 

 
2.น ากะทิครึ่งหนึ่งต้ังไฟปานกลาง    เติมพริกแกงเผ็ดและสํวนผสมทุกอยําง
ลงไปเค่ียวให๎เดือด  อยําให๎แตกมัน  ยกลงจากเตา 

 
3.ใช๎ถุงท่ีทนร๎อนและเย็น  บรรจุขณะร๎อนและปิดให๎สนิท   

 
4.การบรรจุเพื่อการจ าหนําย  ท าการบรรจุคํูน้ าจ้ิมสะเต๏ะและเนื้อหมักสะเต๏ะ  
เก็บรักษาด๎วยการแชํเยือกแข็งเพื่อรอจ าหนําย 
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ตารางภาคผนวกท่ี 7 คุณคําทางโภชนาการเนื้อสะเต๏ะ 

Nutrients Unit Quantity Nutrients Unit Quantity 

Energy 
Water 
Carbohydrate 
Fat 
Protein 
Ash 
Calcium 
Iron 
Niacin 

kcal 
g 
g 
g 
g 
g 

mg 
mg 
mg 

1,104.29 
193.21 
59.60 
93.62 
13.73 
9.98 

343.44 
13.64 
2.02 

Copper 
Potassium 
Sodium 
Phosphorus 
Zinc 
Vitamin A 
Vitamin B1 

Vitamin B2 

mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 

0.11 
421.77 

2,389.59 
357.70 
0.33 

101.75 
0.13 
0.38 

*ค านวณโดยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2007 

ตารางภาคผนวกท่ี 8 คุณคําทางโภชนาการน้ าจ้ิมสะเต๏ะ 

Nutrients Unit Quantity Nutrients Unit Quantity 
Energy 
Water 
Carbohydrate 
Fat 
Protein 
Ash 
Calcium 
Iron 
Niacin 

kcal 
g 
g 
g 
g 
g 

mg 
mg 
mg 

10,679.34 
572.85 
506.37 
855.91 
389.51 
34.52 

1,121.29 
74.89 
186.48 

Copper 
Potassium 
Sodium 
Phosphorus 
Zinc 
Vitamin A 
Vitamin B1 
Vitamin B2 

mg 
mg 
mg 
mg  
mg 
mg 
mg 
mg 

0.06 
104.18 

11,627.37 
5,884.14 

0.27 
28.50 
3.14 
1.92 

*ค านวณโดยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2007 

7. ไส้กรอกเนื้อเคร่ืองแกงผสมธัญพืช 
ส่วนผสม ดัดแปลงจากละอองวรรณ ศรีจันทร๑ (2560) 
เนื้อบด   1   กก. 
เครื่องแกงกะทิ 60  กรัม 
กะป ิ  20 กรัม 
ตะไคร๎  20 กรัม 
ขําแกํ  20 กรัม 
ผิวมะกรูด 10 กรัม 
ใบมะกรูด  5 กรัม 
 

 

หอมแดง  20 กรัม 
กระเทียม  20 กรัม 
น้ าตาลทราย  20 กรัม 
เกลือปุน   15 กรัม 
ฟอสเฟต(แอคคอร๑ด)   6 กรัม 
ธัญพืชอบแห๎งบดหยาบ 90 กรัม 
น้ ามันพืช   300
 กรัม 
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 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 
วิธีการท า ภาพประกอบ 

1.หั่นเนื้อเป็นช้ินขนาดเล็ก บดให๎ละเอียด  วางพักไว๎   ช่ังเกลือ  น้ าตาล
ทรายและฟอสเฟต ผสมกับเนื้อบด หมักไว๎ในต๎ูเย็นเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
 
 
  

2.บดตะไคร๎ ขํา หอม กระเทียม ผิวมะกรูด สํวนผสมท้ังหมดอยําง
หยาบๆ 
 

   
3.ผสมเนื้อบดกับเครื่องปรุงท้ังหมด  นวดจนเข๎ากันดี เติมน้ ามันพืช
ในขณะนวดอยํางช๎าๆจนหมด 
 
 
    
4.บรรจุสํวนผสมในไส๎  มัดเป็นปล๎องๆ 
 

 

5.น าไส๎กรอกท่ีมัดเสร็จแล๎วต๎มในน้ าอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส(น้ าต๎ม
พอมีควันลอยขึ้นมา) เป็นเวลา 10 นาที 

 

6.ตักไส๎กรอกแชํในน้ าเย็นหรือเปุาพัดลมจนเย็นน าไส๎กรอกไปปิ้งบนไฟ
อํอนๆจนสุd 
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 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 
ตารางภาคผนวกท่ี 9 คุณคําทางโภชนาการไส๎กรอกเนื้อเครื่องแกงผสมธัญพืช 

Nutrients Unit Quantity 
Energy 
Water 
Carbohydrate 
Fat 
Protein 
Ash 
Calcium 
Iron 
Niacin 
Copper 
Potassium 
Sodium 
Phosphorus 
Zinc 
Vitamin A 
Vitamin B1 
Vitamin B2 

kcal 
g 
g 
g 
g 
g 

mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 

5,973.55 
718.93 
66.98 
543.05 
199.28 
17.58 
784.50 
34.51 
56.21 
1.40 

1,045.95 
9,673.80 
1,992.85 

4.10 
166.31 
0.78 
4.78 

*ค านวณโดยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2007 

8. เนื้อก้อนปรุงรส 
        เนื้อผสมท่ีเหลือจากการท าไส๎กรอกหรือเนื้อบดท่ีผสมกับซอสท้ัง 3 ชนิดยังสามารถน าไปแปรรูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑อยํางอื่นได๎อยํางเชํนการท าเนื้อก๎อนปรุงรส   โดยการน าเนื้อผสมอัดใสํในบล็อกท่ีเตรียมไว๎จากนั้นอัด
ให๎แนํนและดันออกจากบล็อก  น าไปกริลบนกระทะจนกระท่ังสุก   สามารถน าไปรับประทานเป็นอาหารได๎
หลายรูปแบบ 
 

 
 

ภาพภาคผนวกท่ี 4  การท าเนื้อก๎อนปรุงรสจากเนื้อผสมสํวนเริ่มต๎นการท าไส๎กรอกเนื้อ 
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 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 
วิธีท า ภาพประกอบ 

1. เนื้อบดหยาบ 

 
2.เตรียมซอสสูตร 1  2 และ 3 ตามต๎องการ  ผสมให๎เข๎ากับ
เนื้อในปริมาณท่ีเหมาะสมไมํให๎สํวนผสมเนื้อและซอสเหลว
หรือข๎นเกินไปโดยการเติมแปูงสาลีหรือมันฝรั่งบดเล็กน๎อย 

 
3. อัดสํวนผสมใสํในบล็อกท่ีเตรียมไว๎ให๎แนํน 

 
4.แยกเนื้อออกจากบล็อก  แชํในต๎ูเย็นอยํางน๎อย 20 นาที
กํอนกริล  หากยังไมํปรุงสามารถเก็บใสํในกลํองและปิดฝาให๎
สนิทแชํในชํองฟรีส  โดยระหวํางช้ันของช้ินเนื้อรองด๎วย
กระดาษไข 

 
5.น าก๎อนเนื้อปรุงรสกริลด๎วยไฟกลาง  จนสุกคํอยพลิกด๎าน   
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 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 
6.เมื่อสุกดีท้ังสองด๎านจึงคํอยคีบเนื้อก๎อนออกจากกระทะ 

 
7.ก๎อนเนื้อปรุงรสสามารถน าไปประกอบเป็นอาหารได๎หลาย
รูปแบบ 

 
 
       เนื้อก๎อนปรุงรสด้ังเดิมมีคุณคําทางโภชนาการเชํนเดียวกับสูตรที่ 7  การเพิ่มรสชาติสามารถใช๎ซอสในสูตร
ท่ี 1 ผสมได๎เล็กน๎อยเพื่อให๎ก๎อนเนื้อจับเกาะกันได๎ดี 
 
9. เนื้อบดส าหรับแฮมเบอเกอร์ 
ส่วนผสม 
   1.เนื้อวัวบดหยาบ 500 กรัม 5.ผงกระเทียม  7 กรัม 
   2.น้ าตาลทราย 2 กรัม 6.ออริกาโนปุนหยาบ 0.5 กรัม 
   3.เกลือ 4 กรัม 7.มันบดหรือซีเรียล 50 กรัม 
   4.พริกไทยด าปุน 2 กรัม 8.อาจใช๎ซอส 3 สูตร ตามขอบ  
      
วิธีการท า ภาพประกอบ 
1.คลุกเคล๎าสํวนผสมและเนื้ อบด
หยาบ อัดใสํบล็อก 100-110 กรัมตํอ
ก๎อนให๎แนํน (เก็บในชํองฟรีสได๎หาก
ยังไมํปรุง)  จากนั้นน าไปกริลบนกระ
ทะท่ีใสํเนยเล็กน๎อย 
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 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 
2.เนื้อก๎อนกริลให๎สุกทีละด๎าน  เมื่อ
สุกได๎ ท่ีน าออกจากกระทะ  ทาน
รํวมกับบันและขนมปัง  

  
 
ตารางภาคผนวกท่ี 10 คุณคําทางโภชนาการเนื้อบดส าหรับแฮมเบอเกอร๑ 

Nutrients Unit Quantity Nutrients Unit Quantity 

Energy 
Water 
Carbohydrate 
Fat 
Protein 
Ash 
Calcium 
Iron 
Niacin 
Copper 
Potassium 
Sodium 
Phosphorus 
 

kcal 
g 
g 
g 
g 
g 

mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 

 

1,437.42 
342.72 
15.10 
111.04 
87.83 
0.47 
65.39 
13.35 
22.98 
0.04 

133.99 
1,713.15 
691.27 

 

Zinc 
Vitamin A 
Vitamin B1 
Vitamin B2 

mg 
mg 
mg 
mg 

0.11 
93.07 
0.34 
1.83 

*ค านวณโดยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2007 

10. คั่วกลิ้งแห้ง 
ส่วนผสม 
เนื้อวัว 500 กรัม หนํอหวาน 120 กรัม 
เครื่องแกง 50 กรัม กะป ิ 40 กรัม 
ขํา 100 กรัม เกลือ 5 กรัม 
ตะไคร๎ 100 กรัม น้ าปลา 10 กรัม 
กะทิ 150 กรัม น้ าตาลมะพร๎าว 20 กรัม 
กระชาย  20 กรัม    
 
วิธีการท า  น าเนื้อวัวบดหยาบและสํวนผสมท้ังหมดบดหยาบรวมกันและน าไปค่ัวจนกระท่ังแห๎ง  ต้ังท้ิงให๎เย็น
กํอนบรรจุกระป๋องปิดฝาให๎สนิท  ควรเก็บรักษาในต๎ูเย็น 
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ภาพภาคผนวกท่ี 5  ค่ัวกล้ิงเนื้อบรรจุกระป๋อง 
 

11. แกงคั่ววัว 
ส่วนผสม 
เนื้อวัว 500 กรัม หนํอหวาน 120 กรัม 
เครื่องแกง 50 กรัม กะป ิ 40 กรัม 
ขํา 100 กรัม เกลือ 5 กรัม 
ตะไคร๎ 100 กรัม น้ าปลา 10 กรัม 
กะทิ 200 กรัม น้ าตาลมะพร๎าว 20 กรัม 
กระชาย  20 กรัม    
วิธีการท า  หั่นเนื้อวัวเป็นช้ินเล็กๆ  เค่ียวในน้ ากะทิท่ีผสมเครื่องแกง  ใสํสํวนผสมท้ังหมดเค่ียวไฟกลางๆ 
จนกระท่ังเนื้อเป่ือย   บรรจุใสํกระปุกพลาสติกทนร๎อนและเย็นปิดฝาให๎สนิท  น าไปแชํเยือกแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพภาคผนวกท่ี 6  แกงวัวบรรจุกระปุกพลาสติกทนร๎อนและเย็น 
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ตารางภาคผนวกท่ี 11 คุณคําทางโภชนาการค่ัวกล้ิงเนื้อแห๎งบรรจุกระป๋องพลาสติก 

Nutrients Unit Quantity 
Energy 
Water 
Carbohydrate 
Fat 
Protein 
Ash 
Calcium 
Iron 
Niacin 
Copper 
Potassium 
Sodium 
Phosphorus 
Zinc 
Vitamin A 
Vitamin B1 
Vitamin B2 

kcal 
g 
g 
g 
g 
g 

mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 

2,225.00 
729.46 
76.85 
166.33 
103.64 
24.83 
777.15 
31.62 
33.75 
0.70 

1,649.65 
7,279.75 
1,224.70 

2.94 
86.89 
0.69 
2.43 

*ค านวณโดยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2007 
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ภาคผนวก ค 
การสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานการเลี้ยงโคเนือ้ 

 

1. การจัดท า Website เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ  
 ผลจากการด าเนินโครงการ  ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการมีข๎อเสนอในการจัดท าพื้นท่ีเพื่อเป็นแหลํงข๎อมูลการองค๑
ความรู๎  แบํงปันข๎อมูลสถานการณ๑การเล้ียงโคเนื้อ การจัดท า Website เครือขํายองค๑ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อ เขตเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

 
 
 
 
 
 
 
  
1. เม่ือกดปุ่ม Home เว็บจะมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ดังภาพ 
 

2. 
2. เม่ือกดปุ่ม ฟาร์มโคเนื้อ ก็จะมายังหน้ากลุ่มของผู้เลี้ยงโคเนื้อยกลุ่มต่างๆ 
 

 
 

3.และเม่ือกดเลือกปุ่มเมนูกลุ่มที่ต้องการก็จะแสดงรายละเอียดของกลุ่มนั้นๆ 
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4. เมนูพันธุ๑โคเนื้อ เมื่อกดเมนูนี้เว็บจะน าไปยังหนา๎พันธุ๑โคเนื้อ ภายในหน๎านี้จะแสดงรายละเอียดของพันธุ๑โคเนื้อ
ตํางๆ 

 
 

 
 
5. เมนูพันธุ๑หญ๎าส าหรับเล้ียงโคเนื้อ เมื่อกดปุุมนี้เว็บจะแสดงไปยังพันธ๑หญ๎าตํางๆ ในการเล้ียงโคเนื้อพร๎อม
แสดงรายละเอียด 
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ข. การสร้างช่องทางการประสานงานกลุ่ม 

         การสร๎างชํองทางการประสานงานระหวํางหนํวยงานภาครัฐภายในจังหวัด  ทีมงานนักวิจัย และกลํุม
เกษตรกรโดยใช๎ชํองทางไลน๑เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการส่ือสารและการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวําง
สมาชิกในกลํุม  ภายใต๎ช่ือกลํุม 

 

 

 

 
ภาพภาคผนวกที่ 7  ชํองทางการส่ือสารเครือขํายโคเนื้อจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการต้นแบบการยกระดับและพัฒนาเชิงธุรกิจ 

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบการบริหารงานแบบครบวงจรต้ังแต่กระบวนการต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า 

 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อลุ่มน้ าปากพนัง 2562 

ข้อมูลทั่วไป 

 ด าเนินการจดทะเบียนกลํุมเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2562 เริ่มต๎นประกอบด๎วยสมาชิก 19 ราย ได๎จัดต้ัง
เป็นคณะกรรมการบริหารกลํุม 11 คนดังนี้คือ 

ตารางภาคผนวกที่ 12  รายช่ือสมาชิกรํวมกํอต้ังกลํุมวิสาหกิจชุมชนผ๎ูเล้ียงโคเนื้อโคขุนลํุมน้ าปากพนัง 2562 
ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหนํง 
 คณะกรรมการบริหาร  
1 นายธปนพัฒน๑ นาทอง ประธาน 
2 นายวโรฒน๑ คงชํวย รองประธาน 
3 นางธัญญสรณ๑ เพชรมาก เลขานุการ 
4 นายบุญธรรม ปานโพ เหรัญญิก 
5 นางสาวกรรณิการ๑ ด าคํู บัญช ี
6 นายสุธน เกิดมั่น ปฏิคม 
7 นางสาวอมรรัตน๑ ขุนช านาญ ประชาสัมพันธ๑ 
8 นางสาวพวงรัตน๑ เพชรมาก ทะเบียน 
9 นายพัฒนพงศ๑ คงชํวย กรรมการ 
10 นายธีระวฒัน๑ ทองธวัช นักผสมเทียม 
11 นายปณณัตต๑ ชูวัต กรรมการ 
 คณะท่ีปรึกษา  
1 อ.สุนันท๑ ไชยคง ประธานท่ีปรึกษา 
2 อ. นรินทร๑ ธ ารงนพรัตน๑ ท่ีปรึกษา 
3 อ. วชิรวิชญ๑ พิชาญพีรพล ท่ีปรึกษา 
4 นายศุภกัณห๑ ยอดสวัสด์ิ ท่ีปรึกษา 
5 ศ.ดร.วิโรจน๑ ภัทรจินดา ท่ีปรึกษา 
6 ผศ.สมคิด ชัยเพชร ท่ีปรึกษา 
7 ผศ.ดร.ประพจน๑ มลิวัลย๑ ท่ีปรึกษา 
8 ผศ.ดร.เสาวณีย๑ ชัยเพชร ท่ีปรึกษา 
 
ผ๎ูประสาน   นางธัญญสรณ๑ เพชรมาก  โทรศัพท๑ 062-1497892, 081-5387930  
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 สมาชิกกลํุมได๎มีการรวมตัวกันของผ๎ูท่ีมีความมุํงมั่นและอุดมการณ๑เดียวกันในการยกระดับและ
พัฒนาการเล้ียงโคขุนในเขตลํุมน้ าปากพนังให๎เกิดขึ้นแบบครบวงจรเพื่อการค๎าในเชิงธุรกิจโดยการขับเคล่ือน
ของสมาชิกในปีพ.ศ. 2562  และได๎รับโอกาสจากนายประพัฒน๑ ปัญญาชาติรักษ๑ รัฐมนตรีชํวยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ๑จากโครงการเงินกู๎ล๎านละร๎อย   ซึ่งกรมปศุสัตว๑รํวมกับธนาคารเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร  จึง
เป็นท่ีมาของการรวมกลํุมกันของสมาชิก  มีการรํวมประชุมและแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกันเป็นเวลา 1 ปีจึงได๎ท า
การจดทะเบียนกลํุมในรูปแบบกลํุมวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2563  โดยกิจกรรมท่ัวไปเป็นการ
พัฒนาในสํวนของต๎นน าคือการจัดการโค  ฟาร๑ม การเล้ียง และอาหาร  รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ๑โคจากเดิม
เล้ียงเป็นโคพื้นเมืองท าการปรับสายพันธุ๑ให๎อยูํในรูปแบบโคขุนพื้นเมืองผสมโคสายพันธ๑ตํางประเทศเพื่อขายใน
รูปแบบของลูกโค  โคขุนที่มีชีวิตและซากโคขุน   เปูาหมายท่ีต้ังไว๎เพื่อให๎ได๎โคขุนคุณภาพ เนื้อนุํมและปลอดสาร
เรํงเนื้อแดง     

การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวิจัย 

 ทางกลํุมวิสาหกิจชุมชนผ๎ูเล้ียงโคเนื้อลํุมน้ าปากพนัง 2562 เป็นหนึ่งในกลํุมท่ีได๎เข๎ารํวมในทุกกิจกรรม
ของโครงการวิจัยและได๎มีการน าความรู๎ท่ีได๎ไปประยุกต๑ใช๎ในกิจการงานฟาร๑ม  

 องค๑ความรู๎ในการพัฒนาต๎นน้ า 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ  Reskill & Upskill การเล้ียงโคเนื้อ-โคขุนยุคใหม:ํ กาจัดการอาหารโคเนื้อ
และการปรับปรุงพันธุ๑  วันท่ี 14 ธันวาคม 2563 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การผสมเทียมและการจัดการการสืบพันธุ๑โค-กระบือ ส าหรับเกษตรกรผ๎ู
เล้ียงโคในพื้นท่ีเทือกเขาหลวงฝ่ังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช วันท่ี 26-28 มีนาคม 2564 
- การประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง  “การจัดการโคเนื้อคุณภาพ     พรีเมียมและการประกอบสูตร
อาหารอยํางมืออาชีพ ด๎วยโปรแกรม Thai Dairy 2020 ” ในระหวํางวันท่ี 5-6 เมษายน 2564  
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การใช๎ Application ในการบริหารจัดการฟาร๑มโคเนื้อ ในวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2564 ผํานระบบ zoom 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การบันทึกบัญชีและการวิเคราะห๑ต๎นทุนผลตอบแทน ให๎กับเกษตรกรกลํุม
วิสาหกิจชุมชนผ๎ูเล้ียงโคเนื้อโคขุนลํุมน้ าปากพนัง 2562  วันท่ี 14 สิงหาคม 2564 

 องค๑ความรู๎ในการพัฒนากลางน้ า 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการคุณภาพซากและมาตรฐาน วันท่ี 2 มีนาคม 2564 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เนื้อครั้งท่ี 1 วันท่ี 6-7 มีนาคม 2564   
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เนื้อจากเนื้อคุณภาพรอง ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เนื้อเพื่อการค๎าครั้งท่ี 3  วันท่ี 28 
สิงหาคม 2564 
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การสร้างรายได้ 

 กลํุมสามารถสร๎างรายได๎จากการผลิตพืชอาหารสัตว๑   การผลิตและการจ าหนํายอาหาร TMR  การ
จ าหนํายปุ๋ยชีวภาพจากมูลวัว และการเปิดร๎าน โคบาลบ๎านพํอ จ าหนํายผลิตภัณฑ๑เนื้อเกรดคุณภาพ  เนื้อเกรด
รอง  ช้ินสํวนซากอื่นๆ  อาหารแปรรูปแชํแข็งและอาหารแปรรูปจ าหนํายหน๎าร๎าน 
 

  
ภาพภาคผนวกที่ 8  แบบฉลากผลิตภัณฑ๑ท่ีมีจ าหนํายแบบแชํเยือกแข็ง 

 

2. ผู้ประกอบการอาหารและที่พัก : ร้านปาร์คในโยง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อมูลทั่วไป ปาร๑คในโยง คาเฟุ การ๑เดน แอนด๑ รูม  

        ปาร๑คใน โยง เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก บนเนื้อท่ี 2 ไรํ
เศษ ประกอบด๎วย ท่ีพัก จ านวน 6 ห๎อง ร๎านอาหาร เครื่องด่ืมและเบ
เกอรี่  เปิดท าการมาต้ังแตํ ปีพ.ศ. 2561 โดยมี คุณภูดิท โมราศิลป์ 
เป็นผ๎ูดูแลกิจการและเป็นสถาปนิกผ๎ูออกแบบร๎าน เดิมทีท่ีต้ัง เป็น
บ๎านพักอาศัย 2 ช้ัน ด๎วยท าเลท่ีต้ังไมํไกลจากอุทยานแหํงชาติน้ าตก
โยงและบริเวณด๎านหลังร๎านมีล าธารไหลผํานตลอดแนว รวมท้ังเป็น 

แหลํงรวบรวมพันธุ๑ไม๎เล็กใหญํหลายชนิด กํอให๎เกิดธรรมชาติท่ีสวยงาม  จึงอยากให๎สถานท่ีแหํงนี้เป็นเสมือน
สวนสาธารณะให๎กับคนเมืองได๎มาสูดอากาศบริสุทธิ์ อีกท้ังเด็กๆสามารถลงเลํนน้ า ทานอาหารและรํวมท า
กิจกรรมในครอบครัวได๎ เป็นการพักผํอนท่ีสบายๆภายใต๎พื้นท่ีบริเวณบ๎าน ได๎สัมผัสบรรยากาศอบอุํนของ
ครอบครัวในพื้นท่ีท่ีไมํไกลเมืองคุณภูดิท โมราศิลป์ จึงดัดแปลงพื้นท่ีด๎านลํางของบ๎านพักเป็นร๎านกาแฟเล็กๆ
เพื่อรองรับห๎องพัก ซึ่งเปิดท าการมานับต้ังแตํ ปี พ.ศ. 2559 เมื่อกระแสตอบรับดี จึงได๎ขยายพื้นท่ีเพิ่มเติมใน
สํวนของร๎านอาหาร เพื่อให๎เกิดความสมบูรณ๑ของพื้นท่ี ซึ่งในโซนของร๎านอาหารแม๎จะเป็นเพียงโซนเล็กๆ เป็น
เมนูเบาๆ แตํทุกเมนูของทางร๎านปลอดผงชูรส เลือกใช๎วัตถุดิบคุณภาพ โดยเฉพาะเนื้อสัตว๑ ท้ังเนื้อไกํ  และเนื้อ
หมู ทางร๎านเลือกใช๎วัตถุดิบจากคณะเกษตรศาสตร๑  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อการันตี
คุณภาพและสร๎างความมั่นใจให๎กับผ๎ูบริโภค ซึ่งในอนาคตอันใกล๎คาดวําจะใช๎วัตถุดิบท้ัง ผัก ผลไม๎ตามฤดูกาล 
ไขํและเนื้อสัตว๑แปรรูปตํางๆ จากทางคณะฯ ให๎มากท่ีสุด และจะได๎ท าการเพิ่มเติมเมนูให๎มีความหลายหลาย
มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ๑รํวมกันระหวํางคณะเกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ  ส าหรับเนื้อโคขุนทางร๎านได๎เลือกซื้อวัตถุดิบเนื้อโคขุนจากกลํุมวิสาหกิจผ๎ูเล้ียงโคเนื้อลํุมน้ าปาก

ภาพภาคผนวกที่ 9 ส่ือประชาสัมพันธ๑ 
                        ร๎านปาร๑คในโยง 
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พนังท้ังเนื้อสํวนเกรดคุณภาพดีส าหรับเมนูสเต็ก  สํวนเนื้อเกรดคุณภาพรองส าหรับเมนูกระทะร๎อนและเมนูอื่นๆ 
ในรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ๑ของร๎านรูปแบบท่ีผสมผสานความเป็นสากลและความเป็นปักษ๑ใต๎  
 

 

         

 ภาพภาคผนวกที่ 10  ส่ือประชาสัมพันธ๑การเลือกใช๎เนื้อคุณภาพจากผ๎ูเล้ียงโคเนื้อภายในจังหวัด        
นครศรีธรรมราช 

 

  

ก. แบบฉลากผลิตภัณฑ๑เนื้อเกรดคุณภาพ ข.แบบฉลากผลิตภัณฑ๑เนื้อเกรดคุณภาพรอง 

ภาพภาคผนวกที่ 11 ตัวอยํางแบบฉลากผลิตภัณฑ๑จากเนื้อโคขุนจ าหนํายโดยร๎านปาร๑คในโยง 
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รายช่ือคณะผู้วิจัย 

          หัวหน้าโครงการ 
  ผศ. สมคิด ชัยเพชร       
       สถานท่ีท างาน   สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑การเกษตร-สัตวศาสตร๑  คณะเกษตรศาสตร๑  
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 133 หมูํ 5 ต. ทํุงใหญํ อ. ทํุงใหญํ จ. นครศรีธรรมราช       
                80240 โทรศัพท๑ 081–3975223 และ 086–4703288 (ท่ีท างาน) โทรสาร 075–489610   
       e-mail: somkid.c@rmutsv.ac.th 
 ผู้ร่วมโครงการ 
  1. ผศ.ดร. ประพจน๑ มลิวัลย๑      
       สถานท่ีท างาน   สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑การเกษตร-สัตวศาสตร๑  คณะเกษตรศาสตร๑  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 133 หมูํ 5 ต. ทํุงใหญํ อ. ทํุงใหญํ จ. นครศรีธรรมราช  
                80240 โทรศัพท๑ 081–3746797 และ 086–4703288 (ท่ีท างาน), โทรสาร 075–489610   
       e-mail: praphot.m@rmutsv.ac.th, prapot4266@yahoo.com    

 2. ผศ.ดร. เสาวณีย๑ ชัยเพชร                   
      สถานท่ีท างาน    สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 133 หมูํ 5 ต. ทํุงใหญํ อ. ทํุงใหญํ จ. นครศรีธรรมราช  
              80240 โทรศัพท๑ 086–4782887 โทรสาร 086–4782887 e-mail: saowanee.c@rmutsv.ac.th 
           3. ผศ. ดร. เกียรติขจร ไชยรัตน๑                 

     สถานท่ีท างาน สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 109 ม. 2 ต. ถ้ าใหญํ อ. ทํุงสง จ. นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท๑ 081–7475119   
     โทรสาร 075–773303 e-mail: p_piya1@hotmail.com 

           4. นายปิยะ เพชรสงค๑        
     สถานท่ีท างาน สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 109 ม. 2 ต. ถ้ าใหญํ อ. ทํุงสง จ. นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท๑ 081–7475119  
      โทรสาร 075–773303 e-mail: p_piya1@hotmail.com 

  5. ผศ. ณรงค๑ชัย ชูพูล       
       สถานท่ีท างาน สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 133 หมู ํ5 ต. ทํุงใหญํ อ. ทํุงใหญํ จ. นครศรีธรรมราช  
                 80240 โทรศัพท๑ 086–4782887 โทรสาร 086–4782887  
                 e-mail: narongchai.c@rmutsv.ac.th 

 6. นายสาธิต บัวขาว            
      สถานท่ีท างาน สาขาเกษตรประยุกต๑ คณะเกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
               109 หมูํ 2 ต. ถ้ าใหญํ อ. ทํุงสง จ. นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท๑ 081–7887753 และ  
               075–489610 (ท่ีท างาน), โทรสาร 075–329936 e-mail: sathit.b@rmutsv.ac.th 
    7. ผศ. สพ.ญ. ดร.วิภาวี แสงสร๎อย          

   สถานท่ีท างาน  คณะสัตวแพทยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 133 หมูํ 5  
      ต. ทํุงใหญํ อ. ทํุงใหญํ จ. นครศรีธรรมราช 80240 โทรศัพท๑ 084–1747589 และ 075–489614   
      โทรสาร 075–489611 E-mail: wipawee.s@rmutsv.ac.th 
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 ส ำนกังำนวิจยัแห่งชำติ (วช.) 
ที่ปรึกษาโครงการ 
 ศ.ดร. วิโรจน๑ ภัทรจินดา      
      สถานท่ีท างาน สาขาวิชาสัตว๑ศาสตร๑  คณะเกษตรศาสตร๑  มหาวิทยาลัยขอนแกํน 40002 

       โทรศัพท๑ 081–8720478  e-mail: virotekku@hotmail.com 
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