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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหวงโซการผลิตของโคเน้ือคุณภาพสูงในจังหวัดแพร จาก

ผลการศึกษาพบวา ระบบการผลิตโคเน้ือในจังหวัดแพร สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม 1. กลุมโคตนนํ้า กลุม

ผูเล้ียงแมโคและลูกท่ีเกิดจากการผสมเทียมภายในฟารม 2. กลุมโคกลางนํ้า ท่ีมีนํ้าหนัก 150-350 กิโลกรัม โค

กลุมน้ีถูกสงตอไปยังปลายนํ้าเพ่ือทําการขุน โดยเกษตรกรทําการเล้ียงโคดวยอาหารหยาบในทุงหญา นาขาว

หลังการเก็บเก่ียว หรือใชวิธีการตัดมาใหกินในคอกและ 3 กลุมโคปลายนํ้าหรือกลุมผูเล้ียงขุน ท่ีทําการเล้ียง

ดวยอาหารขุนท่ีมีพลังงานสูง ปริมาณเย่ือใยตํ่า อยางไรก็ตามการผลิตโคเน้ือในพ้ืนท่ียังอยูในระดับตํ่ากวา

มาตรฐาน เน่ืองจากเกษตรกรผูเล้ียงขาดความรูความเขาใจในเร่ืองของระบบการผลิตโคเน้ือคุณภาพสูง และ

เกษตรผูล้ียงโคยังขาดแคลนเงินทุนและการรวมกลุมระหวางผูผลิต ผูขาย และผูท่ีมีสวนเก่ียวของตาง  ๆดังน้ัน

กลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการผลิตและการตลาดโคเน้ือคือ การพัฒนาความรู ความเขาใจ

เทคโนโลยีการผลิตและการตลาด รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมระหวางเกษตรกร ผูซ้ือ และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

ในการผลิต 
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Abstract 

 

 The purpose of this study was to investigate the supply chain of beef cattle in Phare 

Province. From the results found that the beef cattle system in Phare Province can be 

classified into three group: 1. Cow-calf group female native cattle with artificial insemination 

2. Stock group, steers or yearling bulls (150-350 kg live weight). The stocker system supplies 

cattle for finishing. Ranchers often graze their cattle on fallow land, crop fields after harvesting, 

and cut-carry system and 3. Fattening cattle, are fed for 8 to 12 month a high energy diet with 

low fibre content. However, it has been found that the quality of domestic beef is generally 

sub-standard. This is due to farmers having poor knowledge and understanding of beef cattle 

production practices to produce high quality product. As most producers lack access to capital 

and/or, cooperatives that may include contracts between producers or participation of 

processing and marketing stakeholders. For conclude, the effective strategies to develop beef 

cattle production and marketing. These include improvements in technology to enhance 

production and processing systems, and development of agribusiness partnerships in 

production, processing and marketing systems. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย  

ดวยปจจุบันการผลิตโคเน้ือยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาดภายในประเทศ ทําใหมีการนําเขา

โคเน้ือมีชีวิตจากตางประเทศคอนขางมาก โดยในป 2557 ประเทศไทยไดนําเขาโคเน้ือมีชีวิตประมาณ 

200,000 ตัว คิดเปนมูลคาประมาณ 550 ลานบาท ขณะเดียวกันยังมีการนําเขาเน้ือโคคุณภาพดีจาก

ตางประเทศในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป เพ่ือรองรับความตองการของผูบริโภคท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนเร่ือยๆ แต

ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรการเล้ียงโคเน้ือในพ้ืนท่ีจึงเปนกิจกรรมท่ีขยายตัวอยางชา  ๆเน่ืองจากมีอุปสรรคบางประการ 

เชนเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือยังขาดแคลนพ้ืนท่ีปลูกหญาอาหารสัตว ขาดแคลนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบชลประทาน 

เกษตรกรขาดความรูดานการจัดการเล้ียงดูโคเน้ืออยางเปนระบบฟารม และยังนิยมปลอยใหสัตวหากินพืช

อาหารสัตวตามไรนาท่ีสาธารณะ ทําใหผลผลิตเน้ือคอนขางตํ่า และเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือสวนใหญเปน

เกษตรกรรายยอย ขาดการรวมกลุมเครือขายเพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยงระหวางการผลิตและการตลาด ทําให

ยากตอการควบคุมคุณภาพและวางแผนการผลิต การจัดจําหนายผลิตภัณฑ ในดานการสงเสริมการเล้ียงโคเน้ือ

คุณภาพดีน้ัน จังหวัดแพร โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร ไดมีการสงเสริมและพัฒนาการเล้ียงมาอยาง

ยาวนาน และตอเน่ือง สํานักงานปศุสัตวจังหวดแพรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดจัดทําโครงการสงเสริมการ

เล้ียงโคเน้ือคุณภาพดีจังหวัดแพร ท่ีมีไขมันแทรกสูง เปนท่ีตองการของตลาดทุกระดับ โดยการปรับปรุงพันธุโค

เน้ือสายพันธุเกษตรกรท่ีมีอยูแลว โดยวิธีการผสมเทียมดวยนํ้าเช้ือโคพันธุดี ต่ังแตป 2554 โดยใชนํ้าเช้ือโคเน้ือ

พันธุแองกัส ซ่ึงเปนพันธุโคเน้ือขนาดกลางคุณภาพดีทางยุโรป ทําใหไดลูกโคเน้ือท่ีได มีลักษณะดี เล้ียงงาย โต

ไว ใหเน้ือมาก หรือมีช่ือเรียกในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรวา “ โคดําเมืองแพร” หรือ “แบล็คโกศัย” จากเหตุผลท่ีกลาว

มาขางตนน้ีหากมีการรวบรวมขอมูลทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับการผลิตโคเน้ือคุณภาพดี การตลาดโคเน้ือและ

เน้ือโคในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรน้ัน ขอมูลดังกลาวน้ีนับวาเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีใชในการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนการ

ผลิตการสงเสริมโคเน้ือในอนาคต ดังน้ันการศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลการผลิต 

การตลาดโคเน้ือและเน้ือโค เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของในดานปศุสัตวและเกษตรกร สําหรับ

ประกอบการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการการเล้ียงโคเน้ือ และการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับเกษตรกรท่ี

เหมาะสม และสอดคลองตอความตองการของตลาดตอไป  

 

 



2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. ศึกษารูปแบบของระบบการผลิตโคขุนคุณภาพดี ปจจัยการผลิต วัตถุดิบอาหรสัตว พันธสัตว และ

ตนทุนการผลิต ของเกษตรกรใชในพ้ืนท่ี  

 2. ศึกษาดานการตลาด ลักษณะเน้ือคุณภาพดีท่ีตลาดตองการ ปริมาณความตองการและราคา

จําหนาย ชองทางการตลาดและสถานท่ีจําหนายสินคา ของเน้ือโคคุณภาพดีท่ีผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ดานผลผลิต (Output) เพ่ือใหเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือ สหกรณโคเน้ือ และผูท่ีเก่ียวของสามารถ

นําขอมูลท่ีไดมาใชในการประมาณการกําลังการผลิตเน้ือโค และการวางแผนการผลิต การจัดหาปจจัยการผลิต

และสินคาตางๆท่ีเก่ียวของ ไดสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค รวมท้ังการจัดทําแผนธุรกิจไดอยาง

เหมาะสม 

2.  ดานผลลัพธ (Outcome) เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมปศุสัตว กรมสงเสริมสหกรณ 

บริษัทเอกชน สามารถนําผลการศึกษาหวงโซอุปทานการผลิตเน้ือโค รวมท้ังโครงสรางตลาดโคเน้ือ และ

การตลาดเน้ือโค ไปใชประโยชนในการวางแผนระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังวางแผนการตลาดเพ่ือสรางแบ

รนดโคเน้ือของจังหวัดไดอยางเหมาะสม 

3. ดานผลกระทบ (Impact) เพ่ือเพ่ิมแมโคเน้ือพันธุดีเขาสูระบบการผลิตโคเน้ือของประเทศ เปน

ฐานการผลิตของเกษตรกรผูเล้ียงโคตนนํ้า แกไขปญหาขาดแคลนโคเน้ือแมพันธุท่ีจะผลิตลูกโคเขาสูหวงโซการ

ผลิตโคเน้ือ สรางความเขมแข็งแกเกษตรกร กลุมเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือ เครือขายและธุรกิจ เช่ือมโยงมูลคาการ

ผลิต ตลอดหวงโซการผลิต โคเน้ือท้ังระบบ สรางอาชีพการเล้ียงโคเน้ืออยางย่ังยืนแกเกษตรกรรายยอย 

4. กรอบแนวคิดของการศึกษา 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาเพ่ือใหทราบถึงขอมูลท่ีการผลิตและการตลาดของโคเน้ือและเน้ือโค

คุณภาพดีในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร เพ่ือใหหนวยงานทางดานปศุสัตว และเกษตรกร สําหรับประกอบการวาง

แผนการผลิต การจัดการการเล้ียงโคเน้ือ และการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับเกษตรกรท่ีเหมาะสม และการ

สงเสริมทางดานวิชาการ สอดคลองตอความตองการของตลาดตอไป 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการเล้ียงโคเน้ือคุณภาพดีจังหวัดแพร ป 2558 

จํานวน 8 อําเภอ ของจังหวัดแพร โดยทําการศึกษาในประเด็นขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรทางดานบุคคล 



เศรษฐกิจ และสังคม ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมของโครงการฯ ขอมูลการมีสวนรวมของเกษตรกร ขอมูลการ

ผลิต การจําหนาย และขอมูลเก่ียวกับปญหาอุปสรรคตาง  ๆของหวงโซการผลิต การจําหนาย 

 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

โซอุปทาน (Supply Chain)เปนกิจกรรมท่ีมีการปฏิสัมพันธ ระหวางการจัดซ้ือกับการตลาดในลักษณะ

ท่ีเปนบูรณาการ ท้ังกระบวนการวางแผนการผลิต กิจกรรมทางการตลาด และระบบการจัดการสงสินคา 

(Logistics) เพ่ือจัดจําหนายตอไปยังผูคาสงและรานคาปลีก จนกระท่ังสินคาไปถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย (End 

Consumers) หรือหมายถึง ความพยามท่ีจะทําใหเกิดความมีประสิทธิภาพในดานการผลิต และการจัดสง

สินคา หรือบริการ จากผูผลิตสินคา ถึงผูซ้ือ หรือลูกคาโดยจะเนนการทําใหกิจกรรมการส่ังซ้ือวัตถุดิบ และ

สวนประกอบของผลิตภัณฑเปนไปอยางราบร่ืน และประหยัดท่ีสุด (วิทยา, 2546) การจัดการหวงโซอุปทาน 

(Supply Chain Management) คือการออกแบบการวางแผนปฏิบัติการควบคุมติดตามกิจกรรมในหวงโซ

อุปทานโดยมีวัตถุประสงคในการสรางคุณคาในการแขงขันและยกระดับรวมท้ังการปรับปรุงอุปทาน (Supply) 

ใหสอดคลองกับอุปสงค (Demand) สําหรับการวัดการปฏิบัติงานซ่ึงเปนกิจกรรมบูรณาการ (Integration) 

และการจัดการในองคกรท่ีสนับสนุนการไหลทางกายภาพสารสนเทศการเงินและความรูการเคล่ือนยายขนถาย

ผลิตภัณฑและการบริการจากผูสงมอบวัตถุดิบไปถึงผูบริโภคข้ันสุดทายการจัดการหวงโซอุปทานเปนการ

ออกแบบการวางแผนปฏิบัติการควบคุมติดตามกิจกรรมในหวงโซอุปทานเพ่ือการสรางความเขมแข็งใหกับการ

แขงขันและการจัดการใหอุปทาน (Supply) สอดคลองกับอุปสงค (Demand) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) 

มีนิยามโซอุปทานของสินคาเกษตรวาเปนการทํางานรวมกันของผูท่ีอยูในกระบวนการท่ีแตกตางกันของ

เครือขายเพ่ือนําสินคาและบริการไปถึงมือผูบริโภคปลายทาง (Christopher, 2005) การจัดการโซอุปทานของ

สินคาเกษตรมีวัตถุประสงคหลักเหมือนกับสินคาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ คือ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ

ผูบริโภคในเวลา ปริมาณ และคุณภาพท่ีตองการ แตสินคาเกษตรตองการการจัดการท่ียุงยากกวาเน่ืองจากมี

ความเส่ียงท้ังท่ีเกิดจากความไมแนนอนท้ังในดานอุปสงคและอุปทาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการผลิตและขาย

สินคาเกษตร เน่ืองจากสินคาเกษตรสวนใหญมีระยะเวลาในการผลิตคอนขางนาน และในกระบวนการผลิตมี

ปจจัยภายนอกท่ีควบคุมไมไดเขามาเก่ียวของมากมายท่ีทําใหไมสามารถผลิตไดตามท่ีตองการ (Guohua, 

2013) ปจจัยท่ีสงผลใหโซอุปทานของสินคาเกษตรแตกตางจากสินคาอ่ืนคือการท่ีตองคํานึงถึงสุขลักษณะของ

สินคา การเนาเสียงาย และความผันผวนของราคา ซ่ึงปจจัยดังกลาวน้ีทําใหการจัดการเปนไปไดยากกวาและมี

ความเส่ียงมากกวา (Salin, 1998)และ ธํารงค และคณะ (2551) รายงานเก่ียวกับกระบวนการจัดการโซ

อุปทานของตลาดระดับกลางในธุรกิจโคเน้ือวา เร่ิมจากการผลิตลูกโคเน้ือตนนํ้าซ่ึงดําเนินการโดยเกษตรกรราย



ยอยผานกระบวนการรวบรวมโดยพอคาทองถ่ิน ท่ีเขาไปซ้ือโคจากฟารมเกษตรกรโดยตรง และนําโคเขาไป

จําหนายตอในตลาดนัดโค - กระบือ ซ่ึงจะมีพอคาเขามาดําเนินการซ้ือไปตามวัตถุประสงคตางๆ กัน หากเปน

โคขนาดเล็กอาจนําไปเล้ียงตอกอนสงใหพอคาในธุรกิจโรงฆา ถาเปนโคขนาดใหญเหมาะสมท่ีจะนําไปแปร

สภาพจําหนายเปนเน้ือจะสงไปยังพอคาท่ีทําธุรกิจโรงฆาสัตวโดยตรง ภายหลังจากน้ันพอคาท่ีทําธุรกิจโรงฆาจะ

สงเน้ือโคไปยังตลาดสด และหรือจําหนายโดยตรงใหผูบริโภค ท้ังน้ี กระบวนการจัดการโซอุปทานของธุรกิจท่ี

เก่ียวของจะอยูในลักษณะของการกระทําตามหนาท่ี ขาดการวางแผนการผลิตเพ่ือใหเกิดผลตอนแทนสูงสุด 

ระบบการจัดสงสินคาของตลาดระดับกลาง อยูในลักษณะตางคนตางทํา ขาดการวางแผนรวมกัน และไมมี

เปาหมายท่ีเดนชัด เกิดภาระของตนทุนการขนสงหลายคร้ัง ต้ังแตพอคาท่ีเขาไปซ้ือโคมีชีวิตจากเกษตรกร 

พอคาในตลาดนัดและจากตลาดนัดหน่ึงไปยังอีกแหงหน่ึง จากตลาดนัดไปผูเล้ียงโคกลุมกลางนํ้าไปยังโรงฆา 

และจากโรงฆาไปยังตลาด ตองมีการจัดการคลังสินคาหลายรอบทําใหตนทุนการบริหารจัดการลอจิสติกส

เพ่ิมข้ึนสงผลใหราคาโคมีชีวิตของเกษตรกรตนนํ้าตํ่า ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาการเล้ียงสําหรับกระบวนการ

จัดการโซอุปทานของตลาดระดับบน มีลักษณะเดียวกับกรณีของการจัดการโซอุปทานของตลาดระดับกลาง 

หากแตมีหนวยธุรกิจเขามาดําเนินวางแผน จัดการผลิต และสงมอบจากระดับเกษตรกรตนนํ้า สูผูขุนกลางนํ้า 

และการจัดการแปรสภาพและจําหนายเน้ือโคท่ีปลายนํ้าเดียวกัน ในรูปสหกรณ โดยเร่ิมจากการวิเคราะห

ปริมาณความตองการของผูบริโภคในแตละปจากน้ันการกําหนดเปาหมายตลาด และแผนการจัดการวัตถุดิบ 

(โคขุน - กลางนํ้า) มอบใหเกษตรกรสมาชิกดําเนินการพรอมระเบียบขอปฏิบัติ ในการผลิตและการจัดการ

วัตถุดิบ เพ่ือใหไดสินคาตรงตามคุณภาพพรอมกับมีรางวัลสําหรับเกษตรกรท่ีปฏิบัติ และไดคุณภาพวัตถุดิบ

ตามท่ีตองการ และมีบทลงโทษสําหรับเกษตรกรท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบ เม่ือไดโคมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ เกษตรกร

กลางนํ้าจะสงมอบสินคาใหสหกรณ จัดการผลิตเน้ือโคท่ีปลายนํ้าตอไป ซ่ึงกระบวนการผลิตเน้ือโคของสหกรณ

จะตองคํานึงถึงเร่ืองของความปลอดภัยดานอาหาร (Food safety) ตอผูบริโภค กระบวนการจัดการของโซ

อุปทานของตลาดระดับบนน้ีไดวางระบบการสืบยอนกลับ (Traceability) ไวทุกข้ันตอน ยอนกลับไดถึงกลุม

เล้ียงโคตนนํ้า ท่ีบันทึกประวัติของพอ- แมพันธุ การเล้ียง การขุน การแปรสภาพ การตัดแตงบรรจุภัณฑ และ

ขนสง เพ่ือตรวจสอบปญหาและหาทางแกปญหาไดตรงจุดทุกกระบวนการผลิต จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและ

พลังงาน โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสรางมูลคาเพ่ิม

ผลผลิตทางเกษตรตลอดหวงโซการผลิต สอดคลองกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตแผนปรับ

โครงสรางและพัฒนาการผลิต (ดานปศุสัตว) ป 2558 โดยมอบหมายใหกรมปศุสัตว ขับเคล่ือนกลไกการทํางาน

ในจังหวัดพ้ืนท่ีเปาหมายของการสงเสริมการเล้ียงโคเน้ือเชิงพ้ืนท่ี (Area base) และแนวทางการขับเคล่ือนตาม

นโยบาย 4 ประการหลักคือ ลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ สรางมูลคาเพ่ิม และขยายตลาด แตเน่ืองจากใน



ปจจุบันสถานการณโคตนนํ้าของโคเน้ือท่ีจะใชเปนโคพันธุและนํามาขุนเพ่ือสงตลาดมีจํานวนลดลง และขาด

แคลนเพราะมีการแยงซ้ือโคภายในประเทศโดยพอคาชาวตางชาติ ท้ังจากจีน เวียดนาม และมาเลเซีย สงผลให

โคเน้ือมีชีวิตและเน้ือโคมีราคาแพงข้ึน ขณะเดียวกันแนวโนมการบริโภคเน้ือโคของคนไทยก็เพ่ิมมากข้ึน  อีกท้ัง

ยังขาดการเช่ือมโยงเครือขายระหวางการผลิตและการตลาดโคเน้ือ ต้ังแตโคตนนํ้า คือกลุมผูเล้ียงแมโคผลิตลูก

เช่ือมตอกับโคกลางนํ้า  คือกลุมผูเล้ียงโคเน้ือและโคขุน  และปลายนํ้า คือสหกรณโคเน้ือท่ีมีโรงงานแปรรูปโค

จนออกมาเปนเน้ือโคพรอมบริโภคได ซ่ึงกลุมกลางนํ้า และปลายนํ้าน้ีถือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการสรางตลาด

เน้ือโคคุณภาพ โดยเฉพาะตลาดโมเดิรนเทรด (Modern Trade) ท่ีสามารถชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิม และ

พัฒนาการตลาดของโคเน้ือ และเน้ือโคได การเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจโคเน้ือของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

ควรมีการรวมกันวางระบบบริหารจัดการดานการผลิตโคเน้ือใหสอดคลองกับตลาดอยางตอเน่ือง พรอมพัฒนา

ศักยภาพและชวยสรางความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจดวย นอกจากน้ีอาจมีแผนรวมหารือเก่ียวกับการ

จัดสรรผลประโยชนกลับคืนสูตนนํ้า และกลางนํ้า เพ่ือสรางกําลังใจใหผูผลิตมีการผลิตลูกโคและโคขุนคุณภาพ

ปอนสูตลาดอยางสมํ่าเสมอ  ซ่ึงจําเปนตองกระตุนใหนักวิชาการและผูท่ีเก่ียวของมีความตระหนักตอปญหาโค

เน้ือขาดแคลนและสรางการรับรู การแลกเปล่ียนเรียนรู การเช่ือมโยงและสรางเครือขายธุรกิจใหมีการรวมตัว

กันของภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของตลอดหวงโซ อุปทานในการผลิตโคเน้ือต้ังแตผูผลิตตนพันธุ เกษตรกร/

สหกรณผูผลิตโคขุน  โรงฆา  ผูแปรรูปผลิตภัณฑ  จนถึงผูบริโภค  กระตุนใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

และสรางมูลคาเพ่ิมในการผลิตโคเน้ือ สรางความม่ันใจและแรงจูงใจในอาชีพการเล้ียงโคเน้ือ (สํานักพัฒนาพันธุ

สัตว  กรมปศุสัตว, 2558) ในปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตโคเน้ือประสบปญหาขาดแคลนโคท้ังโคตนนํ้าคือแม

โคเพ่ือผลิตลูกโคตนนํ้า โคกลางนํ้าท่ีจะเปนโค เขาขุนตอ และโคปลายนํ้าท่ีเขาโรงฆา เน่ืองจากความตองการโค

มีชีวิตจากประเทศเพ่ือนบานท่ีเพ่ิมข้ึนและขายไดราคาสูงประกอบกับการเล้ียงโคท่ีทําเปนอาชีพเสริมเปนปจจัย

ทําใหเกิดการเพ่ิมหรือลดปริมาณการเล้ียงโคไดงาย อีกท้ังการขาดแหลงอาหารจากธรรมชาติเน่ืองจากพ้ืนท่ีถูก

นําไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน ผลตอบแทนจากการเล้ียงโคตนนํ้าไมจูงใจและไมแนนอน นอกจากน้ีการเล้ียงตองใช

เวลานานกวาจะไดผลตอบแทนทําใหเกษตรกรผูเล้ียงโคตนนํ้าลดลง แตมีเกษตรกรท่ีมีเงินทุนสูงนําโคกลางนํ้า

มาขุนตอ ในระยะส้ันเพ่ิมมากข้ึนเพราะไดรับผลตอบแทนดีกวา ประกอบกับหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญ

กับหวงโซการผลิตกลางนํ้าของโคเน้ือนอย สิทธิพร (2552) รายงานวา หวงโซอุปทานโคเน้ือเปนกระบวนการท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจโคเน้ือทุกข้ันตอนเขาดวยกันเปนหวงโซหรือเครือขาย (Cluster) ใหเกิดการ

ประสานงานกันอยางตอเน่ือง เพ่ือใหไดการดําเนินงานมีตนทุนการผลิตท่ีตํ่าและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

กระบวนการเช่ือมโยงข้ันตอนตางๆ ท่ีเก่ียวของกันน้ีไมไดครอบคลุมเฉพาะข้ันตอนการผลิตเน้ือโคขุนต้ังแตข้ัน

ตอนตนนํ้า กลางนํ้า จนถึงปลายนํ้าของการเล้ียงโคขุนในองคกรเทาน้ัน แตจะยังเช่ือมตอกับองคกรอ่ืน  ๆ

ภายนอกดวยไมวาจะเปนโรงฆา โรงฟอกหนัง คูคา ผูจัดจําหนายหรือรานคาปลีก เปนตนดังน้ันผูประกอบการ 



และผูบริหารองคกรโคเน้ือควรใหความสนใจในเร่ือง หวงโซอุปทานโคเน้ือซ่ึงเปนกลยุทธท่ีประเทศตางๆ ท่ัว

โลกกําลังใหความสําคัญอยางมาก และเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหบริษัทตางๆ ประสบความสําเร็จในการแขงขัน

ทางธุรกิจในการดําเนินธุรกิจโคเน้ือจะมี 4 กระบวนการหลักท่ีเก่ียวของกันคือ เครือขายเกษตรกรผูผลิตโคเน้ือ 

โรงฆาสัตว การขนสง และการกระจายสินคา ท้ัง 4 กระบวนการน้ีจะตองเช่ือมตอผสมผสานกันไดอยางลงตัว 

และดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง กอใหเกิดตนทุนท่ีตํ่าสงผลใหองคกรสามารถแขงขันกับคูแขงได ความสําคัญของ 

Beef supply chain เน้ือโคขุนท่ีผลิตออกสูตลาดจะตองผานการควบคุมต้ังแตการเล้ียงแมโคที่ผลิตลูกโค ซ่ึง

ตองมีรหัสประจําตัวโคต้ังแตเกิด เพ่ือใหเปนขอมูลในการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) จนถึงปลายนํ้า (ผู

เล้ียงโคขุน) ซ่ึงตองมีการบันทึกและเปดเผยขอมูล การผลิตในเรื่องอาหาร การจัดการ และการควบคุมโรค 

ข้ันตอนการขนสงซ่ึงเปนไปตามกฎสวัสดิภาพสัตว (Animal welfare) จนถึงการฆาสัตวในโรงฆาท่ีไดรับ

มาตรฐาน และข้ันตอนการกระจายสินคา ซ่ึงตองควบคุมในเรื่อง HACCP (การควบคุมกระบวนการผลิตโดย

เนนจุดท่ีไดรับการวิเคราะหแลววาเปนจุดวิกฤติในข้ันตอนการผลิต) กิจกรรมตางๆ ของ Beef supply chain 

ถือวาเปนคาใชจายหากมีการบริหารและจัดกิจกรรมเหลาน้ีดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพก็ยอมจะสงผลให

คาใชจายในการผลิตตํ่าลงดวย น่ันหมายถึงตนทุนในการผลิตก็จะลดลงดวย ฉะน้ันหากมีการบูรณาการหนวย

ตางๆ ในสายของหวงโซอุปทานโคเน้ือเพ่ือใหกิจกรรมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพแลว ถือวาเปนปจจัยหน่ึง

ในการชวยใหมุงไปสูความสําเร็จได นอกจากน้ีธํารงค และคณะ (2551) รายงานวาการไหลของขอมูล

สารสนเทศ จากความตองการของผูบริโภคสูตนนํ้าในตลาดระดับสูง ความตองการของผูบริโภค จะผานจาก

ชองทางแหลงจําหนายเน้ือ ไปยังกลุมทําธุรกิจแปรรูปเน้ือจากโคมีชีวิตเปนเน้ือโค และสงตอไปยังกลุมเกษตรกร

ผูผลิตโคตนนํ้า สวนในตลาดระดับกลางและลางความตองการเน้ือจากปลายทาง จะผานกระบวนการจัดการ

ของกลุมทําธุรกิจ แปรรูปเน้ือจากโคมีชีวิตเปนเน้ือโค แลวอาศัยพ้ืนฐานการเล้ียงโคของกลุมตนนํ้า และกลไก

จัดการตลาดโคมีชีวิตผานตลาดนัดคัดเลือกโคท่ีผูบริโภคตองการนํามาแปรสภาพ ความตองการของผูบริโภคจึง

ส่ือสารไปไมถึงเกษตรกรตนนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

 

ศึกษาเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการเล้ียงโคเน้ือคุณภาพดีจังหวัดแพร ป 2558 

จํานวน 8 อําเภอ ของจังหวัดแพร โดยทําการศึกษาในประเด็นขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรทางดานบุคคล 

เศรษฐกิจ และสังคม ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมของโครงการฯ ขอมูลการมีสวนรวมของเกษตรกร ขอมูลการ

ผลิต การจําหนาย และขอมูลเก่ียวกับปญหาอุปสรรคตางๆ ของหวงโซการผลิต การจําหนาย มีวิธีการและ

ข้ันตอนการศึกษาวิจัยดังน้ี 

1. ขอบเขตพ้ืนที ่

 พ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ กลุมเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการเล้ียงโคเน้ือ

คุณภาพดีจังหวัดแพร ป 2558 ในท้ัง 8 อําเภอซ่ึงประกอบดวย อําเภอเมือง สอง รองกวาง หนองมวงไข ลอง  

สูงเมน เดนชัยและวังช้ิน  ของจังหวัดแพร 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

2.1 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาครั้งน้ี ไดแก แบบสัมภาษณท่ีเปนแบบปลายเปด 

(open-ended questionnaire) และคําถามปลายปด (close-ended questionnaire) อําเภอละ 20 ราย 

รวม 8 อําเภอ จํานวนเกษตรกร 160 รายโดยแบงแบบสัมภาษณออกเปน 4 สวน คือสวนของการผลิตโคเน้ือ 

สวนของปจจัยการผลิต วัตถุดิบอาหารสัตว ยา และพันธสัตว ผูประกอบการจําหนายเน้ือโค และ สวนสุดทาย

คือผูบริโภคของตลาดท้ัง 3 ระดับ ดังน้ี 

1. สวนของผูผลิต แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

1) ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูผลิต 

2) ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการซ้ือปจจัยการผลิตหรือตนทุนการผลิต 

3) ขอมูลเก่ียวของกับราคาขายโคเน้ือมีชีวิตและดานการตลาด 

4) ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

2. สวนของผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับการจัดปจจัยการผลิต 

1) ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ 

2) ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการซ้ือปจจัยการผลิตหรือตนทุนการผลิต 

3) ขอมูลเก่ียวของกับราคาปจจัยการผลิตและส้ินคาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

4) ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

3. สวนของผูประกอบการจําหนายเน้ือโคในตลาดท้ัง 3 ระดับ 

1) ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ 

2) ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการซ้ือปจจัยการผลิตหรือตนทุนการผลิต 



3) ขอมูลท่ีเก่ียวของกับราคาขายเน้ือโคและปจจัยท่ีมีผลตอราคาเน้ือโคท่ีขายในตลาดท้ัง 3 

ระดับ 

4) ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

2.2 การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content analysis) ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม

ของโครงการ ขอมูลการมีสวนรวมของเกษตรกรการผลิต การตลาด การสัมภาษณ  จดบันทึก รวมท้ังการ เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจสถานภาพการผลิตเก็บจากการสํารวจฟารมเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือ ขอมูลท่ี

เก็บบันทึกจะประกอบไปดวย แหลงเล้ียง รูปแบบและวิธีการเล้ียง การจัดการและการจัดหา วัตถุดิบของ

เกษตรกรสําหรับเล้ียงโคเน้ือ การคัดเลือกพันธุหรือลูกโคสําหรับการเล้ียง การจัดหาแหลงทุนสําหรับการเล้ียง 

การจัดหาตลาด การจัดหาเวชภัณฑ การต้ังราคาขายสําหรับโคมีชีวิต ในสวนของ ธุรกิจเก่ียวของกับการซ้ือขาย

โคมีชีวิตเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ เชน การจัดการตลาดโคมีชีวิต  ธุรกิจพอคาคนกลาง ธุรกิจโรงฆาสัตว 

ในสวนของธุรกิจท่ีเก่ียวของกับเน้ือโค เก็บรวบรวมโดยการ สํารวจขอมูลและสัมภาษณผูคา โดยขอมูลท่ีจัดเก็บ  

ประกอบไปดวย  ปริมาณการจําหนาย ชองทางการจัดจําหนายของตลาดคาปลีก โรงฆาสัตว นอกจากน้ียังได

จากการการคนควา ตํารา วารสาร ขอมูล จากหนวยงานราชการ และเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวของตาง  ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการวิจารณผล 

 

จาการศึกษาเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการเล้ียงโคเน้ือคุณภาพดีจังหวัดแพร ป 

2558 จํานวน 8 อําเภอ ของจังหวัดแพร ในประเด็นขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรทางดานบุคคล เศรษฐกิจ และ

สังคม ขอมูลท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมของโครงการฯ ขอมูลการมีสวนรวมของเกษตรกร ขอมูลการผลิต การ

จําหนาย และขอมูลเก่ียวกับปญหาอุปสรรคตาง  ๆของหวงโซการผลิต การจําหนาย การวิเคราะหตนทุนอาหาร

และการผลิตโคเน้ือคุณภาพสูง ไดผลการศึกษาดังน้ี  

 ตนทุนในการผลิตโคเน้ือคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรน้ัน สวนใหญเปนอาหารท่ีใชเล้ียงโคเน้ือ ท้ังใน

สวนของอาหารขน และอาหารหยาบ สําหรับในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร มีพ้ืนท่ีปลูกหญาเนเปยรเพ่ือเปนอาหารสัตว

เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากพ้ืนท่ีเปนท่ีดอน มีนํ้าคอนขางจํากัด ทําใหเกษตรกรตองมีการลงทุนทําระบบชลประทาน

ในพ้ืนท่ีปลูกหญาอีกประมาณไรละ 2,500 บาท เพ่ือทําใหมีหญาสดท่ีเพียงพอใหโคกินตลอดท้ังป จากตารางท่ี 

1 แสดงคาใชจายในแตละเดือนของโคท่ีเขาทําการขุน โดยจะเร่ิมตนท่ีนํ้าหนัก 350 กิโลกรัม ขุนจนมีนํ้าหนัก 

650 กิโลกรัม ซ่ึงใชเวลาประมาณ 10 เดือน คาใชจายสวนมากคือคาอาหารขนอาหารขนท่ีใชในการขุนโคขุน

น้ันจะดัดแปลงและประกอบวัตถุดิบอาหารสัตวจากวัตถุดิบท่ีมีในพ้ืนท่ีเชน รําขาว มันเสน ขาวโพดเล้ียงสัตว 

รวมกับการใหอาหารหยาบคุณภาพสูงเชน หญาเนเปยรหรือหญาแพงโกลา โดยตนทุนคาอาหารขนจากวัตถุดิบ

ในพ้ืนท่ีจะมีราคาประมาณ 5-9 บาท ข้ึนอยูกับปริมาณและฤดูกาลของวัตถุดิบ สวนคาใชจายดานอาหารหยาบ

น้ัน จะเปนคาใชจายเฉล่ียในสวนของคาคนงานไปตัด คาเช้ือเพลิง ในการตัดและการใหนํ้า รวมท้ังคาใชจายใน

การขนสง ในฤดูแลงจะเพ่ิมในสวนของคาใชจายในการเก็บรักษา เชนการอัดกอนทําแหง หรือการหมัก สําหรับ

เกษตรกรผูเล้ียงโคท่ีไมมีแปลงหญาเปนของตนเองน้ัน เกษตรกรตองเสียคาใชจายในสวนของหญาเนเปยรสด 

ในราคากิโลกรัมละ 0.5-3 บาท ข้ึนอยูกับระยะทางในการขนสง โดยสวนจากเกษตรกรผูเล้ียงโครายใหญเทาน้ัน

ท่ีสามารถซ้ือหญาสดหรือหญาหมักคุณภาพดีไดโดยสวนมากเกษตรกรจะอาศัยหญาท่ีมีตามธรรมชาติหรือฟาง

ขาวเทาน้ัน ซ่ึงเปนอาหารหยาบท่ีมีคุณภาพตํ่า ทําใหการเจริญเติบโตของโคชาลง เน้ือโคที่ไดจะไมมีคุณภาพ 

ขายไดในราคาตํ่า 

ตัวอยางคาใชจาย 

คาใชจายหมุนเวียนในการเลี้ยงแมโคเนื้อเฉลี่ย 5,600 บาท/ตัว/ป 



1. คาอาหารขน 0.5 กก. x 10 บ. x 360 วัน   = 1,800 บาท/ตัว/ป 

2. คาอาหารหยาบ 18 กก. x 0.5 บ. x 360 วัน  = 3,240 บาท/ตัว/ป 

3. คาเวชภัณฑ (ยารักษาโรค ยาถายพยาธิ)   = 100 บาท/ตัว/ป 

4. คาผสมเทียม      = 100 บาท/ตัว/ป 

5. คาใชจายอ่ืน  ๆ(นํ้า ไฟฟา เส่ือมราคาคอก)   = 360 บาท/ตัว/ป 

ตารางที่ 1แสดงตนทุนในการเล้ียงโคขุน ในกรณีท่ีซ้ือโคเน้ือนํ้าหนัก 350 กิโลกรัม มาขุนเปนเวลา 10 เดือน 

รายการ จํานวน หนวย ระยะเวลาเล้ียงขุน 

(เดือน) 

จํานวน หนวย 

คาอาหารขน 1,000 บาท/เดือน 10 10,000 บาท 

อาหารหยาบ  400 บาท/เดือน 10 4,000 บาท 

คายา วัคซีน 300 บาท/ตัว 
 

300 บาท 

คาพันธุสัตว 35,000 บาท/ตัว 
 

35,000 บาท 

คาแรงงาน เฉล่ีย 2 บาท/ตัว/วัน 60 บาท/ตัว/

เดือน 

10 600 บาท 

ตนทุนรวม 
   

49,900 บาท 

 

อาหารโคเนื้อและผลพลอยไดทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแพรที่สามารถใชเปนอาหารโค 

หลักสําคัญของการจัดการดานอาหาร คือ การท่ีผูเล้ียงสามารถจัดสัดสวนอาหารใหถูกตองมีความ

สมดุลของอาหารขนและอาหารหยาบ และตองทําใหสัตวไดรับตามปริมาณโภชนะท่ีตองการในระยะการ

เจริญเติบโตตางๆ อยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากน้ันแลวอาหารท่ีใชจําเปนตองมีอยูในทองถ่ิน สามารถ

หาไดงาย สะดวกตอการเก็บรักษา และการขนสง มีราคาคอนขางถูก เม่ือใชแลวใหผลผลิตตอบแทนสูงตอ

หนวยตนทุนอาหารซ่ึงในเร่ืองน้ี เทคโนโลยีการผสมอาหารและการใหอาหารจะมีบทบาทอยางย่ิงตอการเพ่ิม

ผลผลิตของโค สําหรับในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรมีผลพลอยไดทางการเกษตรคอนขางมาก เน่ืองจากจังหวัดแพรเปน

จังหวัดเกษตรกรรม โดยเฉพาะขาว ซ่ึงฟางขาวเปนวัสดุเหลือใชท่ีเปนผลพลอยได โดยเฉพาะในแหลงปลูกขาว

ท่ีสามารถหาไดงาย เกษตรกรจะเก็บรวบรวมไวใชเล้ียงสัตว โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงเสมอมา วิธีการเก็บ

รวบรวมน้ัน มีต้ังแตทําลอมฟางเก็บไวหรือมัดเปนฟอน  ๆเก็บไวตามยุงฉาง ใตถุนบาน หรือใสกระสอบ และอัด



เปนฟอน  ๆเก็บเรียงไวสอดคลองกับสถานีพัฒนาอาหารท่ีอําเภอรองกวาง หรือสถานีพัฒนาพันธสัตวท่ีอําเภอ

เมือง ใหบริการยืมรถเก็บอัดฟางแกเกษตรกรท่ีประสงคจํานําไปใชเก็บอัดฟางในท่ีนา เพ่ือเปนการเก็บรักษา

อาหารหยาบไวกินในฤดูแลง และสามารถลดลงทุนในการซ้ือหญาอัดฟอนจากภาคกลางไดอีกดวย ซ่ึงราคาท่ี

จําหนายในพ้ืนท่ีน้ัน ฟางขาวอัดกอนท่ีนํ้าหนัก 20 กิโลกรัมราคากอนละ 25 บาท เม่ือคํานวณเปนตนทุนตอ

เดือนน้ันเกษตรกรจะตองซ้ือฟางอัดกอนประมาณเดือนละ 1000 บาท ถาเกษตรกรไมไดทําการอัดฟางของ

ตัวเองไวฟางขาวมีคุณคาทางอาหารตํ่า กลาวคือ มีโปรตีน (crude protein) ประมาณ 2.76 % ยอดโภชนะ

ยอยได (total digestible nutrient) 40.20 % เย่ือใย (crude fiber) 38.13 % ของวัตถุแหงตามลําดับ การ

ใหโค-กระบือกินฟางอยางเดียวจะไมสามารถรักษานํ้าหนักตัวไวได เพราะฟางมีการยอยไดตํ่า ตกคางใน

กระเพาะนานจนกวาจุลินทรียจะทําการยอยไดหมด  สัตวจึงไดรับโภชนะตาง  ๆไมเพียงพอตอความตองการ 

หญาอาหารสัตวเปนแหลงอาหารหยาบหลักท่ีมีความสําคัญตอการเล้ียงสัตวเค้ียวเอ้ือง โดยคุณภาพ

หญาอาหารสัตว หรือปริมาณโภชนะท่ีสัตวไดรับจากหญาอาหารสัตวมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต การ

เจริญเติบโต การสืบพันธุ ตลอดจนการใหผลผลิตและคุณภาพของหญาอาหารสัตวมีความสําคัญตอ

กระบวนการทางเคมี ขบวนการทางสรีระวิทยาปริมาณการกินได การยอยไดและการดูดซึมโภชนะตาง ๆ เพ่ือ

นําไปใชประโยชนของรางกายสัตวซ่ึงรวมถึงขบวนการขับถายของเสีย ดังน้ัน ผลผลิตของสัตวตอตัวถือวาเปน

ตัวช้ีวัดคุณภาพหญาอาหารสัตวโดยตรง ซ่ึงการวัดคุณภาพหญาอาหารสัตวกระทําไดโดยการประเมินจาก

ลักษณะคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ โดยท่ีคุณภาพหญาอาหารสัตวอาจแปรผันเน่ืองจากถูก

ควบคุมดวยปจจัยดานพันธุกรรม และปจจัยสภาพแวดลอมและการจัดการพันธุหญาอาหารสัตวท่ีนิยมปลูกเพ่ือ

เล้ียงสัตวเค้ียวเอ้ืองในเขตจังหวัดภาคเหนือ มีดังน้ี 

หญาแพงโกลา เปนหญาท่ีนิยมปลุกเพ่ือนํามาเปนพืชอาหารสัตว ลักษณะของหญาแพงโกลาคือ มี

จุดเดนตรงท่ีมีอายุหลายป สามารถเก็บเก่ียวใชเปนอาหารสัตวไดนานถึง 10 ป และยังสามารถทนตอนํ้าทวมขัง

ไดดี แตดินท่ีปลูกตองเปนดินท่ีมีความสมบรูณมาก หญาแพงโกลามีลักษณะเปนตนก่ึงเล้ือย ใบดกและเรียวยาว

ไมมีขน นิยมมากสําหรับการนํามาทําเปนหญาแหงเพ่ือเปนอาหารสัตว 

หญาเนเปยร เปนหญาอายุคางป กอสูงต้ังตรงคลายกอออย ใบดกแตออกลําแบบออย สัตวชอบกิน

เม่ือหญายังไมแกโดยการตัดสดใหกินหรือทําหญาหมัก ไมทนการเหยียบยํ่า เหมาะทําเปนหญาสวนครัวไมติด

เมล็ด ปลูกไดโดยตัดลําตนปกชํา ใชเล้ียงสัตวได หลังจากปลูกแลวประมาณ 80 วัน และตัดไดอีกในทุก ๆ 40-

45 วันหญา หญาเนเปยรปากชอง 1 เปนหญาลูกผสมเนเปยรสายพันธุหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการผสมขามพันธุ

ระหวางหญาเนเปยรยักษและหญาไขมุก เปนพืชอาหารสัตวท่ีมีศักยภาพสูงท้ังในแงการใหผลผลิต และมีคุณคา



ทางอาหารสัตวดีตามท่ีสัตวตองการ เนเปยรหมัก (silage) คือการเก็บรักษาพืชอาหารใหคงภาพทางโภชนะให

ไดมากท่ีสุด ขณะเดียวกันกระบวนการหมักยังสามารถทําลายสารพิษบางกลุมท่ีมีอยูในพืชอาหารบางชนิดได 

กระบวนการหมักอาศัยการทํางานของแบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลคติค (Lactic acid bacteria) ในสภาพไรอากาศ 

โดยใชนํ้าตาลท่ีมีในพืชอาหารสัตว และใหผลผลิตเปนกรดแลคติคในปริมาณมากพอ ท่ีจะทําใหคา pH ลดลงต่ํา

กวา 4.2 ซ่ึงจะไปมีผลยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรียชนิดอ่ืน ทําใหสามารถเก็บรักษาคุณภาพของหญา

หมักไวได 

ภาพที่ 1 แสดงการนําเอาวัตถุดิบในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรมาใชเปนอาหารสัตว  



 

ภาพที่ 2แสดงนาหญาแพงโกลาและการเก็บเก่ียว 

 

ภาพที่ 3 การอัดกอนหญาแพงโกลาแหงเพ่ือใชในฤดูท่ีขาดแคลน 

สําหรับการปลูกแปลงหญาน้ัน ในพ้ืนท่ีท่ีเคยปลูกขาวหรือพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีลุม เกษตรกรท่ีเล้ียงโคจะนิยม

ปลูกหญาแพงโกลา ซ่ึงตองการนํ้ามากในชวงท่ีหญาเร่ิมงอก โดยจะเร่ิมหวานหญาเม่ือเขาฤดูฝน สวนทางดาน

ทอนพันธุน้ัน สถานีพัฒนาอาหารสัตว มีการแจกจายโดยไมมีคาใชจาย เชนเดียวกับหญาเนเปยร ท่ีเกษตรกรจะ

นิยมปลุกในพ้ืนท่ีดอน พ้ืนท่ีนํ้าไมทวมขัง คาใชจายในการปลูกตอไรของหญาท้ังสองชนิดอยูท่ีประมาณ 2,000-



2,500 บาท โดยจะเสียคาใชจายในสวนของ คาจางเตรียมดิน คาเช้ือเพลิงสูบนํ้า คาปุย นอกจากน้ีคาใชจายใน

การติดระบบนํ้าสปริงเกอรหรือระบบนํ้าหยดจะอยูท่ีประมาณไรละ 1,500-2,500 บาท ซ่ึงเปนการลงทุนครั้ง

เดียว แตใชไดยาวนานกวา 10 ป 

 

ภาพที่ 4แสดงการเก็บเก่ียวและการหมักในถุงดําเพ่ือนําไปใชในฤดูท่ีขาดแคลน 

โดยปกติชวงฤดูแลงหญาอาหารสัตวมักจะขาดแคลน ในขณะท่ีชวงฤดูฝนหญาท่ีเกษตรกรปลูกไวใหสัตวกินมี

ปริมาณมากเกินพอ หญาท่ีเหลือในแปลงสวนท่ียังไมไดถูกตัดไปเล้ียงสัตวจะแกเกินไป ถาปลอยท้ิงไวจะทําให

คุณคาทางอาหารนอยลง อีกท้ังผลพลอยไดทางการเกษตรท่ีมีเหลือท้ิงจํานวนมากในชวงท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึง

ปญหาเหลาน้ีสามารถแกไขไดโดยการนําอาหารหยาบเหลาน้ีมาทําการหมักหรือทําใหแหง เพ่ือเปนการรักษา

คุณภาพอาหารหยาบไวใชในยามขาดแคลน 

ขาวโพด ก็เปนพืชท่ีเกษตรกรในจังหวัดแพรปลูกเปนจํานวนมาก ท้ังขาวโพดเล้ียงสัตวและขาวโพด

เมล็ดพันธุท่ีสงโรงาน แตตนขาวโพดท้ังสองอยางและเปลือกขาวโพดท่ีเกิดจากการสีขาวโพดน้ัน นับวาเปนส่ิง

เหลือทางการเกษตรท่ีเหมาะสําหรับนํามาใชเล้ียงโคเน้ือมาก โดยผลพลอยไดจากการปลูกขาวโพดหรือเศษ

เหลือของขาวโพดท่ีนํามาใชประโยชนเปนอาหารสัตวไดแก  สวนของตน เปลือกฝกและไหม สวนใหญจะได

จากการทําขาวโพดฝกออน, การปลูกขาวโพดหวาน โดยเปลือกฝกขาวโพดออน เปนวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรท่ีมีคุณคาทางอาหารสูงเทียบเทาหญาสดมีโปรตีนสูงถึง 12.60% โดยนํ้าหนักแหง แมจะมีความช้ืน

สูงถึง 82.00% ใชเปนอาหารสัตวเค้ียวเอ้ืองไดดีท้ังในรูปสดและหมัก แตการหมักจะทําใหสูญเสียคุณคาทาง

โภชนะลงมาก การผลิตฝกออนน้ีจะไดเปลือกฝกสูง 80-90% ของท้ังฝก นับวามีปริมาณมาก แตเน่ืองจาก

ปจจุบันมีความตองการใชกันมาก ในแหลงผลิตท่ีมีปริมาณเปลือกฝกขาวโพดออนมาก อาจเก็บถนอมไวในรูป



หมัก แตเพราะเปลือกฝกขาวโพดออนน้ีมีความช้ืนสูง  อาจไดพืชหมักท่ีคุณภาพไมดี วิธีแกไขควรหมักรวมกับ 

มันเสนบด, รํา หรือขาวโพดบด โดยใชผสมลงไปประมาณ 20% ของนํ้าหนักเปลือกสด เพ่ือเพ่ิมปริมาณวัตถุ

แหงของพืชหมัก ตลอดจนเพ่ิมคุณคาทางอาหาร ตนขาวโพดฝกออน วัสดุเศษเหลืออีกชนิดหน่ึงของการทํา

ขาวโพดฝกออน เปนสวนเหลือท่ีมีปริมาณมากเกือบ 3 เทาของผลผลิตฝก ตนขาวโพดฝกออนยังคงมีความ

เขียวสด มีคุณคาทางอาหารท่ีคอนขางดี คือ โปรตีน 9.90% โดยนํ้าหนักแหง เปนแหลงอาหารหยาบสําหรับ

โค-กระบือ ใชไดท้ังในรูปสด-หมัก และสัตวจะกินไดมากถาสับหรือห่ันใหเปนช้ินเล็กลง ใชรวมกับหญาสดหรือ

ใชตนและเปลือกฝกขาวโพดผสมกันก็ได เฉล่ียโคจะกินไดเต็มท่ีประมาณ 25-35 กก./ตัว/วัน 

การเก็บถนอมตนขาวโพดนิยมทําในรูปหมัก วิธีการทําเชนเดียวกับการทําหญาหมัก ถาความช้ืนในตน

ขาวโพดมีประมาณ 25-30% การหมักอาจไมตองเติมวัสดุอ่ืนเพ่ือดูดซับความช้ืนเลยก็ได จากการศึกษาการ

หมักโดยไมเติมสารใด  ๆตนขาวโพดหมัก (อายุ 50-55 วัน) จะมีวัตถุแหง 25% โปรตีน 7.3% ไขมัน 2.9% มีสี

เขียวอมเหลือง กล่ินหอมและนากิน ถาตนขาวโพดมีความช้ืนสูง การหมักอาจเติมรํา หรือขาวโพดบด ประมาณ 

5% ของนํ้าหนักตนขาวโพดสด เพ่ือเพ่ิมความนากินและวัตถุแหงใหสูงข้ึนได ตนขาวโพดหวาน เปนเศษวัสดุ

เหลือใชท่ีนาสนใจอีกชนิดหน่ึง ตนขาวโพดหวานสามารถปลูกได ตลอดปโดยเฉพาะในแหลงท่ีมีนํ้าและดินอุดม

สมบูรณ ท่ัวไปนิยมปลูกในหนาฝน การเก็บเก่ียวฝกขาวโพดหวาน กระทําเม่ือตนมีอายุประมาณ 75-85 วัน ซ่ึง

ตนและใบยังเขียวอยู จึงสามารถนําเอามาเปนแหลงอาหารหยาบเล้ียงสัตวไดอยางดี แมจะมีวัตถุแหงและเย่ือ

ใยอยูสูง จากผลวิเคราะห มีวัตถุแหง 31.00% โปรตีน 4.20% เย่ือใย (NDF) 57.8% เน่ืองจากตนขาวโพด

หวานมีปริมาณคอนขางมากในชวงฤดูฝน ซ่ึงมีหญาอุดมสมบูรณ เกษตรกรอาจเก็บถนอมตนขาวโพดไวในรูป

ของการหมัก และเก็บไวใชในยามขาดแคลน ก็จะเปนประโยชนในการใชเล้ียงสัตวไดเชนกัน 

 

 



 

 

ภาพที่ 5 แสดงการเก็บรักษาเปลือกขาวโพดไวใชเปนอาหารสัตวในชวงหนาแลง 

ใบกระถิน เปนวัตถุดิบอาหารสัตวในทองถ่ินใชเปนอาหารสัตวมานาน เฉพาะใบมีโปรตีนสูงถึง 24% 

(ใบแหง) ปจจุบันมีการผลิตกระถินปนเปนอุตสาหกรรม ใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตวโดยตรง ใบกระถินอาจใช

เล้ียงสัตวท้ังในรูปใบสดและแหง ในเกษตรกรรายยอย การใชใบกระถินสดใหเสริมรวมกับหญาเล้ียงโค-กระบือ 

จะเปนวิธีท่ีสะดวก โดยใหกินอยางระมัดระวังไมเกินวันละ 1 กก./ตัว ในสัตวท่ีโตเต็มท่ีแลวกรรมวิธีการผลิตใบ

กระถิน และเก็บถนอมไวใชไดนาน คือ การตากแหงประมาณ 2 แดด แลวเคาะกานเอาแตใบลวน ๆ เก็บใส

กระสอบไวใชเล้ียงสัตว ใบกระถินแหงท่ีดีจะตองมีสีเขียว และแหงสนิท (ความช้ืนไมเกิน 13%) ไมมีกานเจือปน 

การใชเล้ียงสัตว  ผสมในสูตรอาหารขนซ่ึงสามารถใชไดสูงถึง 40% ในสูตร หรือใหเสริมรวมกับหญาสด อัตรา

วันละ 1- 2 กก. ใบมันสําปะหลัง เปนผลพลอยไดจากการปลูกมันสําปะหลังท่ีมีคุณคาสูงอีกชนิดหน่ึง 

โดยเฉพาะปริมาณโปรตีนและกรดอมิโนท่ีสําคัญบางตัว กลาวคือ มีโปรตีน 25.50% พลังงาน 57.8% ของส่ิง



แหงมีแคโรทีนและวิตามินเออยูสูง คุณคาทางโภชนะทัดเทียมกับใบกระถิน ใบมันสําปะหลังสามารถใชเปน

อาหารเสริมโปรตีนท่ีดีสําหรับโค-กระบือ และท่ีสําคัญคือ ใบมันแหงมีการยอยสลายของโปรตีนในกระเพาะ

หมักคอนขางตํ่า มีโปรตีนไหลผาน (by-pass protein) ไปยังกระเพาะแทสวนลางไดมากกวาใบกระถิน จึงเปน

แหลงโปรตีนท่ีดีอีกชนิดหน่ึง แตตองใหในรูปใบตากแหงเพ่ือลดสารพิษไฮโดรไซยานิค โดยการตากแดดอยาง

นอย 2 วัน เม่ือแหงสนิทแลวเก็บใสกระสอบไวใชไดนานประมาณ2-3เดือน สามารถบดผสมในสูตรอาหารขน

ทดแทนแหลงโปรตีนราคาแพง หรือใหกินเสริมตางหาก ปริมาณการใหเสริมรวมกับอาหารหยาบโดยท่ัวไป

ประมาณ 0.5–1.5% กก./ตัว/วัน 

 

ภาพที่ 6 แสดงใบกระถินแหงปนท่ีใชผสมอาหาร 

 

ภาพที่ 7 แสดงกระบวนการเก็บรักษาใบกระถินโดยวิธีการหมัก 



จากการสํารวจความคิดเห็นเร่ืองแหลงวัตถุดิบอาหารสัตวในทองถ่ินของผูเล้ียงโคเน้ือในพ้ืนท่ีจังหวัด

แพร พบวาความคิดเห็นและประสบการณการใชอาหารจากวัตถุดิบท่ีตางกันผูเล้ียงโคท่ีแตกตางกัน ทําใหพบ

ประโยชน ขอดี ขอเสีย ขอควรระวังในการใชวัตถุดิบอาหารแตละชนิด รวมถึงวิธีการคํานวณสูตรอาหารขน 

การถนอมรักษาอาหารหยาบโดยการหมัก รวมถึงวิธีการทําอาหารโภชนะครบสวน (TMR) และการใชอาหารให

เหมาะสมกับโคขุนแตละระยะตลอดชวงการขุน จากการรวมเสวนาไดจําแนกชนิดวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีใช 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะไดดังน้ี  

- อาหารขนสําเร็จรูปจากบริษัท ซ้ือเปนกระสอบแตคอนขางราคาสูง จึงอยากใหผสมอาหารใชเองใน

กลุมผูเล้ียงโคขุน 

- มีการใชหัวอาหารผสมกับวัสดุดิบอาหารอ่ืน ๆ สามารถลดตนทุนมากกวาการใชอาหารสําเร็จรูปจาก

บริษัท แตมีบางรายใชหัวอาหารท่ีใชเล้ียงหมูมาผสมซ่ึงจะมีราคาแพงกวาหัวอาหารเล้ียงโค จึงเปนการ

ส้ินเปลืองมากกวาซ่ึงเปนความเช่ือและเขาใจผิด 

- รําหยาบ (เกษตรกรเรียกวาแกลบ) ไดจากโรงสีขนาดเล็กในทองถ่ินคุณภาพท่ีไดไมคงท่ี 

- ขาวโพดเล้ียงสัตว เกษตรกรปลูกแลวนําฝกแหงไปกะเทาะเม็ดแลวขายใหพอคา จากน้ันเกษตรกรซ้ือ

กลับมาในรูป เมล็ดท่ีบดแลว เศษท่ีแตกหัก จากท่ีกลาวมาแลว เกษตรกรตองซ้ือกลับมาในราคาท่ีสูง 

จึงเกิดสวนตางท่ีตองเสียใหแกโรงงาน จึงมีแนวคิดในการรวมกลุมกันซ้ือ เคร่ืองตี เคร่ืองบด และ

รวมกลุมกันเชาลานตาก 

- มันสําปะหลัง มีการปลูกในทองถ่ิน รวมถึงเกษตรกรผูเล้ียงโคขุนปลูกเอง ราคาซ้ือมันสําปะหลัง สด

ราคา 1.4-1.8 บาท/กิโลกรัม มันสําปะหลังแหงราคาเร่ิมตนท่ี 7 บาท/กิโลกรัม ข้ึนกับคุณภาพ

ความช้ืน การปลอมปนเศษหิน ดิน 

-  นํ้าโจ นับเปนแหลงอาหารพลังงาน เน่ืองจากจังหวัดแพร มีการผลิตสุราพ้ืนบานเปนจํานวนมาก จึง

นําเศษเหลือจากการผลิตมาใชในอาหารสัตวราคาอยูท่ี 2-2.2 บาท/กิโลกรัม 

- ตนขาวโพดถอดยอด มีการผลิตมากในทองถ่ิน ในชวงฤดูปลูกจะมีมากจนใชไมทัน จึงแนะนําใหทําเปน

อาหารหมักเก็บไวใชในฤดูท่ีขาดแคลน 

- หญาอัดฟอน ในทองถ่ินมีไมเพียงพอในฤดูแลงจึงนํามาจากตางจังหวัด มีราคาคอนขางแพง 4 บาท/

กิโลกรัม 



- หญาสด เกษตรกรไดรับการแจกทอนพันธุ และเมล็ดพันธุ จากทางหนวยงานราชการโดยมาก

เกษตรกรผูเล้ียงโคขุนมีพ้ืนท่ีในการปลูกหญาสดไวเล้ียงเพ่ือใหมีอาหารหยาบเพียงพอ ในขณะน้ีพันธุ

หญาท่ีนิยมปลูกในทองถ่ินไดแก หญาเนเปยรปากชอง แพงโกลา เกษตรกรชอบปลูกแพงโกลามากกวา

เน่ืองจากตัดใหโคกินงาย ไมตองเสียเวลาสับ สําหรับเนเปยรมีลําตนใหญ ใบแข็ง ขอบใบคมในการเก็บ

เก่ียวจะเสียเวลาและยังตองนํามาสับใหโค สําหรับในฤดูแลงจะมีปญหานํ้าไมเพียงพอในการปลูก 

- การทําอาหารหมักไมเกิดความชํานาญเกิดการเนาเสีย ทําใหเสียหายและตนทุนเพ่ิมข้ึน 

- การคํานวณสูตรอาหารยังมีใชในบางคนเทาน้ัน มักใชสูตรอาหารตามผูท่ีเล้ียงแลวประสบความสําเร็จ 

จากการสํารวจความคิดเห็นเรื่องการจัดการดูแลสุขภาพสัตวของผูเล้ียงโคเน้ือในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร 

พบวากลุมเกษตรกรผูเล้ียงโคตนนํ้า และโคขุนมีประเด็นท่ีนาสนใจ ดังน้ี 

- เกษตรกรผัเล้ียงโคไดรับการสนับสนุนจากท้ังปศุสัตวอําเภอ และสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ให

คําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือในพ้ืนท่ี ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนความรูและทักษะในการเล้ียง

กันเองภายในกลุมผูเล้ียงดวย 

- เกษตรกรไดรับวัสดุ ครุภัณฑ และเวชภัณฑ จากงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2  รวมถึงไดรับการฝกอบรมการเล้ียงโคเน้ือ จากอาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ รวมถึง

นักวิชาการจากศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวแพร  และนักวิชาการจากศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว

แพร 

- เกษตรกร บางสวนไดรับการฝกอบรมท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และยังมีการ

ถายทอดฝกกันเองภายในกลุม ท้ังการจับสัด ผสมเทียม หรือเชิญเจาหนาท่ีปศุสัตวใหมาชวยผสมเทียม

ไดอยางเหมาะสมกับเวลาตกไข เกษตรกรบางรายสามารถผสมเทียมเองไดก็ทําการชวยเหลือกันใน

กลุมสมาชิก 

- แหลงนํ้าเช้ือสําหรับผสมเทียม ทางกรมปศุสัตวใหการสนับสนุนนํ้าเช้ือพอพันธุแบล็คแองกัส แต

เกษตรกรบางรายมีการส่ังซ้ือนํ้าเช้ือพอพันธุ เชน วากิว จากบริษัทเอกชนและยังมีบางสวนมีการ

สนับสนุนนํ้าเช้ือจากหนวยงานทางการทหาร 

- เกษตรกรบางราย ใชพอพันธุคุมฝูงหรือผสมจริง ทําใหสะดวกตอผูเล้ียง โดยท่ีผูเล้ียงไมตองมาคอยจับ

สัตวในกรณีท่ีเล้ียงแมพันธุหลายตัว แตมีขอควรระวังเม่ือใชพอพันธคุมฝูงไประยะหน่ึงอาจทําใหเกิด

การผสมเลือดชิด (inbreeding) ได 



- เกษตรกรในจังหวัดแพรมีปญหาในการเก็บรักษานํ้าเช้ือแช เน่ืองจากขาดไนโตรเจนเหลวซ่ึงตองซ้ือ

จากเชียงใหม หรือลําพูน ถังเก็บไนโตรเจนเหลว คาใชจายและอุปกรณมีราคาคอนขางสูง ทําใหเม่ือ

เกษตรกรซ้ือนํ้าเช้ือพอพันธุดีสายพันธุดีจากแหลงอ่ืนจากบริษัทเอกชนมาผสมไมสามารถเก็บรักษาไว

ไดนาน  

- เกษตรกรตองการซ้ือโคเพศเมียมาใชเปนแมพ้ืนฐานในการผลิตลูกโค เพ่ือลดตนทุนในการซ้ือโครุนเขา

มาขุน แตบางกรณีเกษตรกรเจอปญหาในการเลือกซ้ือโคสาวมาเพ่ือนํามาผลิตลูกโค โดยพบปญหาใน

ระบบสืบพันธุ เชน มดลูกคด เปนหมัน ทําใหผสมติดยาก  

- เกษตรกรบางรายนิยมเลือกซ้ือแมโคทองหรือซ้ือแมโคพรอมลูก เพ่ือความเส่ียงท่ีจะไดแมโคท่ีระบบสืบ

พันธมีปญหา แตยับพบการหลอกขายโดยเอาลูกโคกําพรามาขายคูกับแมโคที่มีปญหาระบบสืบพันธุ 

เกษตรกรจึงทําใหมีแนวคิดวา เกษตรกรบางรายมีความถนัดในการเล้ียงโคเพ่ือผลิตลูกมากกวาโคขุน 

จึงอยากมีการผลิตขายลูกโคขุนคุณภาพดีใหกับภายในกลุมซ่ึงจัดไดวาเปนการผลิตโคตนนํ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพมาก สามารถตรวจสอบยอนกลับได 

- ในการผลิตโคตนนํ้าน้ัน ควรมีการวางแผนการผสมโดยใชแมฐานเปนลูกผสมพ้ืนเมืองบราหมัน เพ่ือ

เพ่ิมขนาดโครงสรางของรางกาย จากน้ันคอยเพ่ิมโคสายเลือดยุโรปเขาไปเพ่ือปรับปรุงคุณภาพเน้ือ

ตอไป 

สําหรับการศึกษาเรื่องการตลาดและราคาขายของโคเน้ือในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรน้ันพบวา เกษตรกรผูเล้ียงโค

สามารถขายโคเน้ือไดใน 3 ลักษณะดวยกันคือ 1. ประเมินโดยสายตา และทําการตกลงกันระหวางผูซ้ือและ

ผูขาย 2. ขายโดยใชนํ้าหนักมีชีวิต โดยผูช้ือและผูขายจะตกลงราคากันเองโดยมีราคากลางท่ีไดจากตลาดซ้ือ

ขายโค โดยในป พ.ศ. 2559 น้ีราคากลางจะอยูท่ีประมาณ 105-110 บาท ข้ึนอยูกับสายพันธุและลักษณะ

รูปรางของตัวโคขุน ซ่ึงเม่ือทําการขายโคท่ีนํ้าหนักเฉล่ีย 650 กิโลกรัม จะทําใหเกษตรกรผูเล้ียงโคไดเงิน

ประมาณ 71,500 บาท และ 3. ขายโดยคิดจากนํ้าหนักซาก วิธีการน้ีผูซ้ือจะอยูในรูปของบริษัท หรือสหกรณ

โคเน้ือ เชน บริษัทนอรทเทริลฟารมจังหวัดเชียงใหม สหกรณแม็คบีฟ สหกรณโพนยางคํา สหกรณโคเน้ือดอก

คําใต ซ่ึงกอนท่ีจะมีการซ้ือขาย เกษตรกรเจาของโคตองสมัครเปนสมาชิกสหกรณกอน จากน้ันตองทําการข้ึน

ทะเบียนตัวโคท่ีจะเขาทําการขุน จากน้ันขุนอาหารตอตามโปรแกรมท่ีบริษัทหรือสหกรณน้ัน ๆ กําหนด 

ระหวางชวงเวลาขุน สหกรณสงเจาหนาท่ีมาประเมินสุขภาพ นํ้าหนัก โคท่ีเขาขุนอีกดวย จากน้ันเม่ือถึงนํ้าหนัก

ท่ีตองการ สหกรณจะแจงวันนําสง และเกษตรกรจะเปนผูจัดสงไปสหกรณ สวนราคาขายจะประเมินจาก

คุณภาพซากของโค ซ่ึงเปนวิธีท่ีเกษตรกรจะไดรับราคาท่ีเหมาะสม และยังสามารถไดราคามากข้ึนถาเกษตรกร



ผูเล้ียงโคใชอาหารดี และมีการจัดการท่ีดี ซ่ึงจากตารางเกษตรกรไดราคา 79,170 บาท ซ่ึงนับวาไดราคาสูงกวา

ขายแบบนํ้าหนักเปนอีกดวย  

ตารางที่ 2 แสดงราคาขายและผลตอบแทนการลงทุนของการเล้ียงโคขุน 

รายการ นํ้าหนัก (กก.) บาท ผลตอบแทนการลงทุน (%) 

ขายโดยนํ้าหนักเปน (กก.ละ 105-110 บาท) 650 71,500 43.28 

ขายโดยนํ้าหนักซาก (กก. ซากละ 210-230 

บาท) เปอรเซ็นตซาก 58% ของนํ้าหนักมีชีวิต 
377 79,170 58.65 

 

ตัวอยางการคํานวณตนทุนการขุนโค เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการขุนเพื่อสงตลาด 3 แบบ(โดยคิดท่ีโค

นํ้าหนัก 700 กิโลกรัม) 

 1. ขายโคตัวเปนดวยการประเมินดวยสายตาพอคาโค โคขุนท่ีนํ้าหนัก 700 กิโลกรัม ราคาประเมินอยู

ท่ี 70,000 บาท 

 2. ขายช่ังนํ้าหนักเปนกิโลกรัม ราคาโคมีชีวิตอยูท่ี 105 บาท/กิโลกรัมดังน้ันโคขุนท่ีนํ้าหนัก 700 

กิโลกรัม จะขายได 105*700 =73,500 บาท 

 3. ขายเปนซากเย็นใหบริษัท max beef โดยคิดจากเปอรเซ็นตซากท่ี 50%, 55% และ 60% และ 

เกรดเน้ือตางกันดังน้ี   

 เกรดเน้ือ 1 (ปริมาณไขมันแทรกนอยมาก) ราคารับซ้ือ กิโลกรัมละ 200 บาท 

 เกรดเน้ือ 2 ราคารับซ้ือ กิโลกรัมละ 210 บาท 

 เกรดเน้ือ 3 ราคารับซ้ือ กิโลกรัมละ 230 บาท 

 เกรดเน้ือ 4 ราคารับซ้ือ กิโลกรัมละ 240 บาท 

ยกตัวอยาง โคนํ้าหนัก 700 กิโลกรัม เปอรเซ็นตซากท่ี 50%= 700 ∗
��

���
= 350กิโลกรัม 

 ถาเล้ียงไดเกรดเน้ือ 1 จะไดเงิน 200*350 = 70,000 บาท 



 ถาเล้ียงไดเกรดเน้ือ 2 จะไดเงิน 210*350 = 73,500 บาท 

 ถาเล้ียงไดเกรดเน้ือ 3 จะไดเงิน 220*350 = 77,000 บาท 

โคนํ้าหนัก 700 กิโลกรัม เปอรเซ็นตซากท่ี 55%= 700 ∗
��

���
= 385กิโลกรัม 

 ถาเล้ียงไดเกรดเน้ือ 1 จะไดเงิน 200*385 = 77,000 บาท 

 ถาเล้ียงไดเกรดเน้ือ 2 จะไดเงิน 210*385 = 80,850 บาท 

 ถาเล้ียงไดเกรดเน้ือ 3 จะไดเงิน 220*385 = 84,700 บาท 

ตนทุนการผลิตโคขุน 1 ตัว ประกอบดวย 

- คาพันธุสัตวท่ีเร่ิมเขาขุนโคนํ้าหนัก 400 กิโลกรัม ราคาประมาณ 35,000 บาท 

ระยะเวลาเล้ียงท่ีทําใหโคจาก 400 กิโลกรัมเปน 700 กิโลกรัม โดยอัตราเจริญเติบโตเฉล่ียตอวันอยูท่ี 0.8 

กิโลกรัม ดังน้ันใชเวลาเล้ียงท้ังหมด
���

�.�
= 375วัน 

- คาอาหารสัตว (อาหารขนและหยาบ) วันละ 40 บาท คาใชจายตลอดการขุน 40* 375 = 15,000 

บาท/ตัว 

- คายาตลอดการขุน 500 บาท/ตัว 

- คาแรง และการจัดการอ่ืน  ๆ1,500 บาท/ตัว 

รวมตนทุนการผลิตโคขุน 1 ตัว = 35,000+15,000+500+1,500 =52,000 บาท 

กําไรในการขุนโคที่ 700 กิโลกรัม เปอรเซ็นตซากที่ 50% เกรดเนื้อ 170,000-52,000 = 18,000 บาท 

กําไรในการขุนโคที่ 700 กิโลกรัม เปอรเซ็นตซากที่ 55% เกรดเนื้อ 2 80,850-52,000 = 28,850 บาท 

จากการแลกเปล่ียนในระหวางการสัมภาษณเรื่องการคิดตนทุนและรูปแบบการสงขายแบบตาง  ๆ

เกษตรกร มีแนวความคิดวา การขุนขายเปนซากไดกําไรตอตัวมากกวาเน่ืองจากมีเกรดเน้ือเขามาเปนตัวเพ่ิม 

หากเล้ียงดีขุนดีมากเทาไร ก็หมายถึงเงินตอบแทนสูงข้ึน นอกจากน้ีเกษตรกรยังมีแนวความคิดในการลดตนทุน

การผลิตในสวนอาหาร และพันธุสัตว ซ่ึงจําเปนตองมีการรวมกลุม สรางความเขมแข็งในกลุม 



- ดานอาหารสัตว จําเปนตองรวมกลุมเพ่ือสรางอํานาจการตอรองในการซ้ือ เม่ือซ้ือในปริมาณมากก็

สามารถตอรองในราคาท่ีตํ่ากวาราคาปลีก รวมถึงคาขนสงดวย นอกจากน้ีควรใชวัตถุดิบอาหารสัตวท่ี

มีในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด เน่ืองจากราคาคาขนสงถูกรวมไปถึงเศษเหลือทางการเกษตรใน

ทองถ่ินดวย  

- ดานพันธุสัตว เกษตรกรสามารถลดตนทุนในสวนน้ีลงไดจากการเล้ียงแมพันธุผลิตลูกเอง โดยใชการ

ผสมเทียมระหวางแมพันธพ้ืนฐาน พ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีและนํ้าเช้ือโคยุโรปท่ีสนับสนุนโดยกรมปศุสัตว โดย

ลูกท่ีออกมาเปนเพศผูก็สามารถนํามาขุนตอ หากเปนเพศเมียสามารถนําไปเปนแมพันธุตอไปได หรือ

ในกลุมอาจจะมีผูท่ีผลิตลูกโคสําหรับขายใหในกลุมกันเอง จะทําใหไดลูกโคพันธุดี ราคาเหมาะสม 

- ตนทุนการจัดการ หากมีการรวมกลุม เกษตรกรเสนอวาจะทําใหมีการแลกเปล่ียนวิธีการ เทคนิค เล้ียง

ใหลดตนทุน และเกิดการชวยเหลือกันภายในกลุม 

- ปญหาเรื่องเงินทุน เกษตรกรตองการแหลงเงินกู ระหวางการขุน ซ่ึงปญหาน้ีทางปศุสัตวจังหวัดแนะนํา

วาตองมีการรวมกลุมใหเปนรูปธรรม และมีความเขมแข็งในกลุม จึงจะสามารถนําไปเสนอแหลงเงินทุน

จากสถาบันการเงิน หรือหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน เชน กองทุน FTA โดยสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมท้ังโครงการฟารมโคเน้ือสราง

อาชีพ ซ่ึงดําเนินการโดยกรมปศุสัตว ท่ีใหเกษตรกรกูเงินในวงเงิน 250,000 บาทตอราย ในการซ้ือแม

โคจํานวน 5 ตัว ตัวละ 40,000 บาท และคาใชจายสําหรับการปรับปรุงคอกและจัดทําแปลงหญาอีก 

50,000 บาท  

สําหรับตนทุนในการผลิตโคตนนํ้าประกอบดวยคาใชจายในสวนของแมพันธุ และของลูกโค ซ่ึงประเด็น

สําคัญท่ีทําใหเกษตรกรประสบความสําเร็จคือ การท่ีเกษตรกรสามารถผลิตลูกไดปละ 1 ตัว ใหได เพราะเม่ือ

การใหลูกของโคชาออกไปจะเปนการเปลืองตนทุนคาอาหารมากข้ึนน่ันเอง จากตารางพบวา ผลตอบแทนการ

ลงทุนของกลุมโคตนนํ้าจะสูงกวากลุมท่ีเล้ียงโคขุน แตเกษตรกรตองใหเวลาในการลงทุนนานกวากลุมเล้ียงขุน 

และตองใชเทคโนโลยีรวมถึงการดูแลเอาใจใสมากกวากลุมผูเล้ียงโคขุน นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีท่ีเคยปลูกขาวหรือ

พ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีลุม เกษตรกรท่ีเล้ียงโคจะนิยมปลูกหญาแพงโกลา ซ่ึงตองการนํ้ามากในชวงท่ีหญาเริ่มงอก โดยจะ

เริ่มหวานหญาเม่ือเขาฤดูฝน สวนทางดานทอนพันธุน้ัน สถานีพัฒนาอาหารสัตว โดยไมมีคาใชจาย เชนเดียวกับ

หญาเนเปยร ท่ีเกษตรกรจะนิยมปลูกในพ้ืนท่ีดอน พ้ืนท่ีนํ้าไมทวมขัง คาใชจายในการปลูกตอไรของหญาท้ัง

สองชนิดอยูท่ีประมาณ 2,000-2,500 บาท โดยจะเสียคาใชจายในสวนของ คาจางเตรียมดิน คาเช้ือเพลิงสูบนํ้า 



คาปุย นอกจากน้ีคาใชจายในการติดระบบนํ้าสปริงเกอรหรือระบบนํ้าหยดจะอยูท่ีประมาณไรละ 1,500-2,500 

บาท ซ่ึงเปนการลงทุนคร้ังเดียว แตใชไดยาวนานกวา 10 ป 

ตารางที่ 3 แสดงตนทุนในการผลิตโคตนนํ้า 

รายการ หนวย โคแมพันธุ 
รวม 

(ตอป) 

โคเล็ก อายุ

นอยกวา 1 ป 

รวม 

(ตอป) 

คาอาหารขน บาท/เดือน/ตัว 840 10,080 420 5,040 

อาหารหยาบ บาท/เดือน/ตัว 200 2,400 100 1,200 

คายา วัคซีน บาท/เดือน/ตัว 25 300 25 300 

คาเส่ือมแมพันธุ* ตัว     5,000 5,000 

คาผสมพันธุ (300 บาท/ครั้ง) บาท/คร้ัง 600 600     

    3,345   11,540 

ตนทุนตอตัวของลูกโคเม่ือขายท่ี

อายุ 1 ป 
14,885  บาท 

ราคาตอตัว (180 กก. ราคากก.ละ 

135 บาท) 
24,300 บาท 

 

ในจังหวัดแพรมีการผลิตโคขุนหลายรูปแบบท้ังเปนผูผลิตเองท้ังระบบคือ ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า 

หรือบางทีก็พบวาเล้ียงในแตละชวง แลวสงขายตอใหเกษตรกรนําไปเล้ียงตอ นอกจากน้ียังมีบางรายนิยมไปซ้ือ

ตลาดนัดโคกระบือ ซ่ึงปจจุบันจะพบโคลูกผสมพันธุยุโรปมากข้ึนกวาเดิม จากน้ันนํามาขุนตอ หรือบางรายซ้ือ

มาขายไปโดยไมนํามาขุนตอโดยมากจะเปนกลุมโคกลางนํ้า สําหรับเกษตรกรในทองถ่ินนิยมเล้ียงโคระยะตาง  ๆ

ตามแตความถนัด และประสบการณท่ีตนเองมี เชน มีความเช่ียวชาญในการเล้ียงลูกโคตนนํ้าจะผลิตลูกขายให

เกษตรท่ีมีความถนัดเล้ียงกลางนํ้า และปลายนํ้าตอไป เน่ืองจากระยะเวลาในการเล้ียงโคขุนตลอดกระบวนการ

ต้ังแตลูกโคจนกระท่ังขุนเต็มท่ีพรอมเขาโรงเชือดตองใชระยะเวลาในการเล้ียง จัดการ ดูแลนาน ซ่ึงหมายถึงเงิน



ลงทุนท่ีเปนรายจายสําหรับคาอาหาร การจัดการทุกวันเปนตนทุนคอนขางสูงตองมีทุนทรัพยในการลงทุนมาก 

จึงนิยมเล้ียงเปนระยะตาง  ๆมากกวา ดวยเหตุท่ีไดผลตอบแทนท่ีเร็วกวา และมีความถนัดเช่ียวชาญท่ีใชในการ

เล้ียงโคในแตละระยะแตกตางกันไป โดยพบวาโคตนนํ้า หรือการผลิตลูกขายเกษตรกรผูเล้ียงตองเอาใจใสเปน

อยางมาก เน่ืองจากระยะน้ีตองดูแลท้ังแม และลูกท่ียังไมคอยแข็งแรง ใหพรอมสําหรับเปนโคขุนคุณภาพดี จึง

ตองเริ่มต้ังแตระยะตนนํ้าในการผลิตลูกโคใหมีคุณภาพดี นอกจากน้ียังมีการรวมกลุมกันเปนเครือขาย ทําให

สามารถวางแผนการผลิตโคในแตละระยะใหสอดคลองกับความตองการของตลาดได โดยกลุมสมาชิกท่ีผลิตโค

ในแตละระยะ สามารถทราบความตองการและอัตราในการผลิตในแตละชวงสําหรับกลุมเครือขาย ซ่ึงเปนขอ

ไดเปรียบคือ มีโคในแตละรุนสมํ่าเสมอ รวมถึงสามารถประเมินกําลังการผลิต ผลผลิตท่ีไดสมํ่าเสมอ มีการ

ตรวจสอบคุณภาพกันเองในเบ้ืองตน เร่ิมต้ังแตสายพันธุท่ีมีการตกลงกันในกลุมเครือขาย นิยมลูกผสม บราห

มัน×แองกัส และบราหมัน×ชารโลเล หรือ ชารโลเล×แองกัส เปนการสรางพันธุท่ีใหคุณภาพซากและเน้ือท่ีดีซ่ึง

หมายถึงรายไดสําหรับผูเล้ียงในระยะขุนชวงปลายนํ้าดวย ดานสุขภาพสัตวมีการใสใจต้ังแตลูกโคตนนํ้าเพราะ

การเปนกลุมเครือขายจําเปนตองสรางความเช่ือมันใหกับสมาชิกกลุมดวย เม่ือผูเล้ียงท่ีรวมตัวกันเปนกลุม 

เครือขายทําใหสามารถควบคุมการผลิตท้ังคุณภาพ และปริมาณจึงทําใหมีอํานาจตอรองกับบริษัทท่ีรับซ้ือโคขุน 

นอกจากน้ีทางกลุมเครือขายยังมีการทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการใหความรู ปรับสูตรอาหาร 

รูปแบบการขุน การนํานํ้าเช้ือโคพันธุอ่ืนเขามาทดลองผสม เชน วากิว (wagyu) พันธุเดราทมาสเตอร 

(droughmaster) บีฟมาสเตอร (beefmaster) เปนตน และยังมีเทคนิคการเล้ียงการจัดการดูแลอยาง

เหมาะสม รวมถึงมีการทํางานวิจัยรวมกันท้ังทางดานคุณภาพอาหาร คุณภาพซากและเน้ือเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีดี

เหมาะสมกับตนทุนการผลิต  

 จากการสํารวจขอมูลการเล้ียงโคเน้ือในจังหวัดแพรสามารถแบงลักษณะการเล้ียงโคออกเปน 4 

ลักษณะ ตามวัตถุประสงคในการเล้ียง ดังน้ี 

1. การเลี้ยงเพื่อผลิตพอแมพันธุสําหรับจําหนาย การทําฟารมประเภทน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาและ

ปรับปรุงพันธุเปนหลัก เนนการขายแมพันธท่ีพรอมในการผสม (โคสาว) หรือแมพันธท่ีผสมแลวและกําลัง

ต้ังทอง รวมท้ังขายพอพันธท่ีมีคุณลักษณะทางพันธุกรรมดี การเล้ียงเพ่ือการผลิตพอแมพันธน้ีจําเปนตอง

ใชความรูทางดานวิชาการอยางเต็มรูปแบบ มีการลงทุนสูงและระยะเวลาคืนทุนคอนขางนาน รวมถึงตอง

มีการจัดการเปนอยางดี เชนการใหอาหาร การปองกันโรค การผสมพันธุ การบันทึกประวัติ และอ่ืน  ๆ

สวนนํ้าเช้ือโคพันธุดี กรมปศุสัตวใหการสนับสนุนโดยไมมีคาใชจาย และมีเจาหนาท่ีผสมเทียมประจํา

อําเภออยูทุก  ๆอําเภอ 



2. การเลี้ยงโคเน้ือเพื่อผลิตลูก (โคตนนํ้าและโคกลางน้ํา) ระบบการเล้ียงโคเน้ือในลักษณะน้ีเปนการเล้ียง

โคแบบปลูกหญาเล้ียงโคและ/หรือเล้ียงปลอยตามทุงหญาธรรมชาติซ่ึงระบบการเล้ียงโคเน้ือแบบน้ีเนนให

อาหารหยาบแกแมโคและลูกโค โดยทําการเล้ียงลูกโคหยานมเร็วท่ีสุด และขายเม่ือลูกโคมีนํ้าหนัก

ประมาณ 150-200 กิโลกรัม (โคตนนํ้า) จากน้ันกลุมผูเล้ียงโคกลางนํ้าจะซ้ือลูกโคกลุมน้ีไปขุนดวยหญา

และมีการเสริมอาหารขนใหแกโค เพ่ือทํานํ้าหนักใหถึง 350-450 กิโลกรัม แลวจึงสงตอใหผูเล้ียงโคปลาย

นํ้านํ้าโคไปขุนดวยอาหารขนพลังงานสูงตอไป แตเน่ืองจากพ้ืนท่ีทุงหญาสาธารณะลดลง จึงมีความจําเปน

ท่ีตองทําการเปล่ียนจากการเพาะปลูกขาวหรือพืชท่ีใหผลผลิตตํ่ามาเปนแปลงปลูกหญาอาหารสัตวเพ่ือให

เพียงพอตอความตองการของสัตวน้ันเอง 

3. ระบบการเล้ียงโคเนื้อเชิงธุรกิจ (โคขุน) เปนการเล้ียงโคเน้ือตามหลักวิชาการอาหารสัตว โดยเนนให

อาหารพลังงานสูงแกสัตวทําใหมีการลงทุนสูงมากจําเปนตองวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ เพ่ือใหได

ผลตอบแทนสูง คุมคากับการลงทุน ต้ังแตการจัดการเร่ืองจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร การสรางโรงเรือน คอกคัด 

แปลงหญา โรงผสมอาหารสัตว รวมท้ังการจัดการการใหอาหารและสุขภาพของสัตว 

 

ภาพที่ 8 สภาพคอกเล้ียงในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร 

โคท่ีเขาขุนสวนมากเปนโคพันธุลูกผสมสายเลือดยุโรป ซ่ึงพันธุท่ีนิยม มีดังน้ี คือ 

 1. พันธุลูกผสมชารโรเลส  

 เกิดจากการผสมเทียมระหวางแมโคพันธุลูกผสมบราหมันพ้ืนเมืองท่ีมีโครงสรางใหญกับพอพันธุชาร

โรเลสเลือด 100 เปอรเซ็นตท่ีไดจากการผสมเทียมลูกท่ีเกิดมาจะมีสายเลือดบราหมัน 50 เปอรเซ็นต และชาร



โรเลส 50 เปอรเซ็นต โดยลูกท่ีเกิดมาเราสามารถนําลูกตัวผูมาขุนได ลักษณะท่ัวไปของโคพันธุชารโรเลส มีสี

ขาวครีมหรือสีทอง ไมมีตะโหนก ลําตัวกวางยาวและลึก ขาใหญแข็งแรง 

 

ภาพที่ 9 โคลูกผสมสายพันธุชารโรเลส 

2. พันธุลูกผสมแองกัส  

 เกิดจากแมพันธุพ้ืนเมืองหรือแมพันธุลูกผสมพ้ืนเมืองบราหมันหกับนํ้าเช้ือพอพันธุแองกัส 100% 

ลักษณะโดยท่ัวไปมีสีดํา เล็บดํา ไมมีตะโหนก ลําตัวกวางยาวและลึก เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา   มีความสมบูรณ

พันธุสูง คลอดลูกงาย ถึงวัยเจริญพันธุเร็วสามารถขุนใหไดนํ้าหนักท่ีตองการไดเร็ว ดวยอัตราการเจริญเติบโตท่ี

ดี มีพ้ืนท่ีหนาตัดสันนอกใหญและเปอรเซ็นตซากสูง ในเน้ือมีไขมันแทรกมาก ใหความรูสึกดีในการบริโภคสูง

เม่ือเทียบกับโคเน้ือพันธุอ่ืน  ๆ 

 

ภาพที่ 10 โคพันธุลูกผสมแบล็คแองกัส หรือ โคดําเมืองแพร 

 



3. พันธุลูกผสมอเมริกันบราหมัน 

 เกิดจากพอพันธุบราหมันผสมกับแมพันธุบราหมัน หรือผสมกับพันธุพ้ืนเมือง เราก็สามารถเอาลูกมา

ขุนได แตโคบราหมันคุณภาพเน้ือจะไมเหมือนโค 2 สายพันธุท่ีกลาวมา เราควรเล้ียงใหอวนแลวขายตามเขียง

ท่ัวไป หรือขายตามตลาดนัดโคกระบือ 

 

ภาพที่ 11 โคพันธุลูกผสมบราหมัน 

 

ภาพที่ 12 ระบบการผลิตโคเน้ือ 



การศึกษาดานการตลาด  

 การแบงกลุมตลาดตามคุณภาพของเน้ือโคน้ีไดมาจาก ความตองการเน้ือโคของผูบริโภคน้ันจะมีความ

แตกตางกันตามฐานนะทางเศรษฐกิจของผูบริโภค โดยท่ัวไปลักษณะเน้ือโคท่ีตลาดตองการน้ันจะข้ึนอยูกับ

ลักษณะความตองการเน้ือโคของผูบริโภค โดยจะจัดแบงออกเปน 4 กลุม ตามลักษณะคุณภาพเน้ือดังน้ี 

1. ตลาดลูกช้ินเน้ือ สําหรับเน้ือโคท่ีใชทําลูกช้ินน้ันตองการเน้ือแดงลวน  ๆท่ีไมมีไขมัน ท้ังน้ีเพราะจะทํา

ใหลูกช้ินเกาะตัวกันแนน เม่ือรับประทานเปนสวนประกอบของกวยเต๋ียวแลวจะมีความรูสึกวาเน้ือแนน กรอบ 

และรสชาติดีถูกปาก ดังน้ันโคท่ีเหมาะสมจึงตองเปนโคท่ีมีกลามเน้ือเต็ม แตไมจําเปนตองอวน สวนอายุไม

จํากัด เน่ืองจากกรรมวิธีในการทําน้ันตองทําการบดและปนเน้ือ จนเน้ือเสียสภาพโครงสรางเน้ือไป สวนใหญจะ

นิยมใชเน้ือโคท่ีมีอายุมากคือมากกวา 7 ปข้ึนไปเปนสวนใหญ ตลาดลูกช้ินเน้ือน้ีปจจุบันนาจะมีปริมาณคอนขา

งสูงหรือไมตํ่ากวา 50% ของปริมาณโคท้ังหมดท่ีเขาฆา ดังน้ันถามีการฆาโคปละ 1 ลานตัว ก็จะมีโคในกลุมน้ี 5 

แสนตัว และปจจุบัน สวนใหญหรือกวา 90% เปนโคกระบือท่ีนําเขามาตามแนวชายแดน โดยเฉพาะอยางย่ิง

จังหวัดทางภาคเหนือ และตลาดนัดโคกระบือ ภาคอีสาน 

2. ตลาดสดหรือตลาดเน้ือเขียง ตลาดน้ีหมายถึงเน้ือโคท่ีวางจําหนายท่ีเขียงตามตลาดสดท่ัวไป ซ่ึงเน้ือโค

เหลาน้ีมีลักษณะเสนเน้ือหยาบ สีแดงเขมและไขมันสีเหลืองหุมพอประมาณ สวนไขมันแทรกน้ันไมมีเลย ในด

านความเหนียวนุมน้ันกลาวไดวาเปนเน้ือท่ีเหนียว ดังน้ันโดยท่ัวไป ผูบริโภคจึงนิยมนํามาห่ันเปนช้ินบาง  ๆ

สําหรับประกอบอาหารท่ีตองตมเค่ียวนาน ๆ เชน แกงเผ็ด แกงค่ัวและเน้ือตุน เปนตน โคท่ีเหมาะสมสําหรับ

ตลาดน้ีสวนใหญจะเปนโคลูกผสมพ้ืนเมืองและบราหมัน ท่ีมีอายุมากกวา 5 ปข้ึนไป และเปนสัตวท่ีมีรูปรางสม

บูรณแข็งแรง โดยเกษตรกรจึงนิยมนําโคเขาขุนระยะส้ันดวยอาหารขนเปนเวลาประมาณ 3 เดือนจึงสงเขาฆา 

ตลาดท่ัวไปน้ีนาจะมีปริมาณขนาดกลางคือประมาณ 35% ของจํานวนโคที่เขาฆาในแตละป เน่ืองจากโค

สําหรับตลาดน้ีตองมีเน้ือหนังและไขมันสะสมบางพอสมควร ลักษณะเน้ือโคกลุมน้ีจะมีคุณภาพตํ่า 

(commercial grade) คือเน้ือเหนียว มีกล่ินรสคอนขางคาวและฉุนแรง สีเขมคลํ้า เสนเน้ือหยาบ และมีไขมัน 

หุมสีเหลือง ดังน้ันจึงเปนเน้ือท่ีเหมาะกับการนําไปปรุงอาหารชนิดท่ีมีการลดทอนความเหนียวไปแลวโดย

อัตโนมัติ เชนการห่ันเปนช้ินเล็กและบางมาก กอนจะนําไปปรุงสุก และมีการใชเครื่องเทศ หรือเครื่องแกง เพ่ือ

ใหกลบกล่ินรสท่ีคาวและฉุนแรงไปหมด ดังน้ันจึงจะเห็นไดวาเน้ือโคกลุมน้ี ถึงแมวาเน้ือเหนียวก็ไมเปนอุปสรรค

แตอยางใด 



 

 

ภาพที่ 13แสดงเน้ือโคท่ีมีขายท่ัวไปในตลาดสดหรือตลาดเน้ือเขียง 

3. ตลาดหางสรรพสินคา รานอาหารและโรงแรมระดับท่ัวไป ในระยะ 15-20 ปท่ีผานมา รายไดของ

ประชากรไทยมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับการทองเท่ียวของประเทศไทยมีแนวโนมท่ีดี มีนักทองเท่ียวเข

ามาปละกวา 20 ลานคน จึงเปนปจจัยใหไทยตองมีสถานท่ีจําหนายสินคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภคตามแบบอย



างชาติตะวันตก เน้ือโคท่ีเขามาวางจําหนายในหางสรรพสินคาน้ันจะผานการตัดแตงเปนช้ินสวนยอย  แลว 

บรรจุถาดโฟมสีขาวหอดวยกระดาษใส พีวีซี ติดสต๊ิกเกอรบอกช่ือหางสรรพสินคา ช่ือช้ินสวนขนาด นํ้าหนัก

และราคาไวเรียบรอยโดยวางขายในตูเย็นท่ีเปดดานบนทําใหหยิบเลือกงายรูปแบบเชนน้ีเปนท่ีนิยมและ

ยอมรับอยางกวางขวาง เพราะมีความสะอาด มองเห็นเน้ืองายและชัดเจน ทราบราคา ปริมาณหรือนํ้าหนักและ

ช่ือช้ินสวนแนนอน ดังน้ันผูบริโภคจึงสามารถเลือกซ้ือไดตรงกับความตองการของตนเองมากท่ีสุดไมวาจะเป

นในดานของราคาหรือความเหมาะสมท่ีจะนําไปทําอาหารตามความตองการของตนเอง จากรูปแบบการวางจํา

หนายเชนน้ี เจาของหรือผูดําเนินกิจการหางสรรพสินคาจึงจําเปน จะตองจัดหาเน้ือโคท่ีมีสีและลักษณะของ

เน้ือท่ีจะทําใหผูบริโภคพอใจ และเช่ือถือเปนแกนหลัก สําหรับเน้ือโคท่ีนําเขามาวางจําหนายในตลาดหางสรรพ

สินคา รานอาหารและโรงแรมระดับท่ัวไปน้ัน กลาวไดวาเปนเน้ือท่ีไดจากโคท่ียังมีคุณภาพไมสูงนัก หากจะ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล สวนใหญจะเปนเน้ือจากโคลูกผสมสายเลือดยุโรป 50% หรือเปนเน้ือโคมัน ซ่ึง

ก็นํามาจากโคอายุมากท่ีเขา เขามาตามแนวชายแดนแลวมีการคัดเลือกโครงรางกอนนําไปขุนดวยอาหารขนเป

นเวลาประมาณ 5-7 เดือน และเน้ือท่ีไดก็จะเปนเน้ือท่ีมีลักษณะหยาบ สีแดงเขม มีไขมันหุมซากสีเหลือง และ

ไขมันแทรกในเน้ือเล็กนอย ท้ังน้ีเพราะหางสรรพสินคาท่ัวไปก็ยังคงเนนการนําเสนอและแขงขันในดานราคาเป

นหลัก พอคาเน้ือจึงมักนําซากโคไปแขวนบมในหองเย็นอุณหภูมิ 3-7◦C  เปนระยะเวลา 7 วันข้ึนไป เพ่ือใหเอน

ไซม cathepsine ภายในเน้ือเองน้ันไดมีโอกาสออกมายอยเสนใยของเอ็นและพังผืดภายในกอนเน้ือจนทําให

เน้ือนุมข้ึนเกือบเทาเน้ือจากโคขุนอายุนอยได ปจจุบันคาดกันวาเน้ือ ชนิดน้ีมีสัดสวนกวา 50% ของเน้ือโคท่ีวาง

จําหนายในหางสรรพสินคาท่ัวไป 

 



ภาพที่ 14แสดงเน้ือโคเกรดการคา (commercial grade) ท่ีมีขายท่ัวไปในหางสรรพสินคา 

4. ตลาดหางสรรพสินคา รานอาหารและโรงแรมระดับหาดาว ตลาดระดับน้ีกลาวไดวามีความพิถีพิถัน

และเจาะลึกอยางมีความรูในเร่ืองของเน้ือโคท่ีจะนํามาบริการลูกคา ดังน้ันจึงมีการวางรายละเอียดเง่ือนไข 

(specification) ท่ีคอนขางจะเปนมาตรฐานสากลโดยมีการระบุขอความท่ีเขมงวดในดานแหลงท่ีมาของสัตว 

วิธีการฆา แปรสภาพ การแชเย็น การตัดแตง ตลอดจนมาตรฐานของบุคลากรและโรงงานท่ีดําเนินการ จึงทํา

ใหมีผูจัดสงสินคาเน้ือโคไมก่ีรายในประเทศ ท้ังน้ีเพราะตองมีการลงทุนสูงในดานตัวสัตว โรงฆา หองเย็น ตลอด

จนหองตัดแตงและอุปกรณเครื่องมือท่ีเก่ียวของ สวนมากเปนเน้ือโคขุนท่ีนําเขามาจากตางประเทศ เชน

ประเทศออสเตเรีย สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน นิวซีแลนด สวนเน้ือโคขุนท่ีผลิตไดภายในประเทศน้ัน มีปริมาณ

คอนขางนอย โดยจะทําในรูปแบบของบริษัทหรือสหกรณ เชนสหกรณเครือขายโคเน้ือ สหกรณโพนยางคํา 

สหกรณตากบีฟ สหกรณเน้ือกําแพงแสน มีการจําหนายเน้ือแชเย็น และแชแข็ง เปนช้ินสวนขนาดใหญเพ่ือไป

ชําแหละตอ หรือในรูปแบบท่ีเปนช้ินสเต็กพรอมรับประทาน หรือตามสาขาของสหกรณ ซ่ึงราคาขายสงเน้ือโค

ขุนเกรดคุณภาพของสหกรณโพนยางคํา จํากัด โดยสวนใหญมีราคาช้ินสวนตาง  ๆสูงกวาสหกรณอ่ืนโดยเฉพาะ

อยางย่ิง เน้ือช้ินสวนหลัก (สันใน สันนอก ริบอาย สันคอ และกลุมเน้ือสะโพก) รองลงมาคือ สหกรณโคเน้ือ

กําแพงแสน สหกรณเครือขายโคเน้ือ จํากัด และสหกรณตากบีฟ จํากัด ตามลําดับ เน่ืองจากสหกรณการเล้ียง

ปศุสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด และสหกรณโคเน้ือกําแพงแสน จํากัด เปนสหกรณท่ีกอต้ังมากอนเปน

เวลานาน ทําใหคุณภาพของเน้ือท่ีผลิตจากสหกรณเปนท่ีรูจักและเช่ือม่ันในคุณภาพของกลุมผูบริโภคเน้ือโคขุน

เกรดคุณภาพ จึงสงผลตอปริมาณความตองการซ้ือของกลุมผูบริโภคไดเปนอยางดี ทําใหราคาช้ินสวนเน้ือมี

ราคาสูงกวา สหกรณตากบีฟ จํากัด และสหกรณเครือขายโคเน้ือ จํากัด นอกจากน้ียังพบวาในจังหวัดแพร มี

ท่ีมาของตลาดเน้ือโคขุนจาก 2 แหลงคือ 1. ตลาดนัดปศุสัตว 2.โคเน้ือขุนจากเกษตรกรเครือขายแบบพันธะ

สัญญากับเอกชน ในจังหวัดเชียงใหมการผลิตโคเน้ือขุนมีไมเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค เน่ืองจาก

เชียงใหมเปนเมืองทองเท่ียว ซุปเปอรมาเก็ตและมีภัตตาคารรานอาหารอยูมาก ซ่ึงเปนตลาดผูบริโภคเน้ือช้ันสูง 

จึงมีการนําเขาเน้ือโคขุนจากทางภาคกลาง เชน ราชบุรี กรุงเทพฯ โคราช เขามาขายเพ่ือใหเพียงพอกับความ

ตองการผูบริโภค นอกจากน้ียังพบวามีการนําเน้ือโคนมปลดระวางมาขายปนเปนโคขุนคุณภาพดี เน่ืองจากเน้ือ

โคนมมีไขมันแทรกเน้ือสูง ผูบริโภคเน้ือไมสามารถแยกไดวาเปนเน้ือโคนมจึงมีลักษณะน้ีมากข้ึน โดยพบวาเน้ือ

โคนมคัดท้ิงถูกสงขายใหรานอาหาร ภัตตาคารในจังหวัดเชียงใหมหลายแหง นอกจากน้ียังมีรายงานขาวการ

ลักลอบนําเขาเน้ือกลองแชแข็ง (เน้ือเถ่ือน) เขามาขายอยางผิดกฏหมาย จากประเทศอินเดีย มาเลเซีย เปนตน 

สงผลกระทบตอราคาเน้ือในตลาดระดับกลางแตไมคอยมีผลกระทบตอตลาดเน้ือโคขุนมากนัก ยกเวนสวนท่ี

เปนเครื่องในท่ีนําเขาท่ีมีราคาถูกทําใหสวนน้ีในโคขุนขายไมไดราคา สําหรับผลกระทบตอเน้ือในตลาด



ระดับกลางเน่ืองจากเน้ือกลองราคาถูกกวามากแตคุณภาพไมคอยจะดีมากนัก จากการสํารวจขอมูลพบวา

ผูบริโภครูสึกได เชนมีกล่ินเหม็นสารเคมี สัมผัสเน้ือมีความเปล่ียนแปลงเน่ืองจากแชงแข็งมาตองละลายนํ้าแข็ง

กอนทําใหมีนํ้าออกมามากทําใหนํ้าหนักหายไปมากซ่ึงหมายถึงกําไรของผูขายดวย รวมถึงสีเน้ือเปล่ียนไปเปนสี

คลํ้าดําไมนารับประทาน นอกจากน้ียังเส่ียงตอการโดนจับ นอกจากน้ีปญหาท่ีสําคัญท่ีสงผลในเร่ืองการตลาด

คือ ตลาดซ้ือขายโคมีชีวิตไมไดมาตรฐาน ทําใหไมยุติธรรมตอเกษตรกรผูเล้ียงเน่ืองจากบางครั้งมีขอจํากัดเรื่อง

การใชเงินจึงตองรีบขายโค ทําใหถูกกดราคา หรือบางกรณีท่ีเกิดข้ึนแมวาจะเปนสมาชิกเครือขายบริษัทเอกชน

เม่ือถึงเวลาโคเล้ียงจนถึงนํ้าหนักเขาฆาแลวแตบริษัทไมใหคิวเขาเชือด เล่ือนคิวออกไปทําใหลาชา ตนทุนการ

ผลิตเพ่ิมข้ึนและเงินทุนก็เหลือไมมาก สงผลใหยอมขายใหพอคาคนกลางนอกระบบเครือขายซ่ึงคอยกดราคาแต

เน่ืองจากเกษตรกรไมสามารถแบกรับตนทุนคาอาหารท่ีโคตองกินทุกวันไดจึงยอมขายไดกําไรนอยลง ปญหาน้ี

มักจะเกิดกับเกษตรกรรายยอยท่ีขาดการรวมกลุมกัน ทําใหขาดอํานาจตอรอง และไมสามารถควบคุมการผลิต

ใหไดตามท่ีตองการอยางสมํ่าเสมอ ขาดการวางแผนอยางเปนระบบ ไมทราบอัตรากําลังผลิต ความตองการท่ี

แทจริงของตลาด ขาดการจัดเก็บขอมูลท่ีถูกตองทําใหการวางแผนการผลิตและตลาดเปนไดยาก กลุมท่ีเขามา

จัดการโคมีชีวิตทุกชวงระยะขาดความรูในเร่ืองคุณภาพซากซ่ึงกําหนดมาจากสายพันธุและวิธีการเล้ียง (ขุน) 

การซ้ือ-ขายโคมีชีวิตอาศัยผูมีประสบการณเปนหลักซ่ึงมักจะประเมินใหอยูในระดับท่ีตํ่ากวาท่ีควรเปนและใช

การซ้ือแบบเหมาตัวเพ่ือประโยชนดานสวนตางของราคาตนทางและปลายทางไมไดใหความรูแกเจาของโค และ

ผูเล้ียงเองไมสามารถสรางธุรกิจตอเน่ืองเช่ือมโยงตลอดโซอุปทานทําใหระบบการเล้ียงโคตนนํ้าขาดความชัดเจน

ในเปาหมาย การวางแผนการเล้ียงรวมถึงการจัดหาพันธุท่ีสอดคลองกับความตองการตลาดสงผลใหไดรับ

ผลตอบแทนตํ่า 

 

 

 

 

 

 

 



 ราคารับซ้ือของเน้ือโคของสมาชิกสหกรณแม็คบีฟน่ันจะแตกตางกันไปตามพันธของโคเน้ือท่ีจะเขาทํา

การฆา และจะเปนราคาตอนํ้าหนักซาก ราคาดังกลาวจะแตกตางกันไปตามเกรดไขมันแทรกดังน้ี 

ตารางที่ 4 ราคารับซ้ือซากสมาชิกสหกรณแม็คบีพป 2559 

โคขุน (ไทย-วากิว) 

ไขมันแทรกเกรด ราคาบาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 6 320 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 7 340 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 8 360 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 9 380 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 10 400 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 11 420 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 12 450 บาท/กก. 

โคขุน (ชารโรเลห) 

ไขมันแทรกเกรด ราคาบาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 1 200 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 2 210 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 3 220 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 4 230 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 5 240 บาท/กก. 

 

โคนมขุน 

ไขมันแทรกเกรด ราคาบาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 1 180 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 2 200 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 3 215 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 4 225 บาท/กก. 

ไขมันแทรกเกรด 5 235 บาท/กก. 

 



ตารางที่ 5แสดงราคาขายสงและปลีกของเน้ือโคคุณภาพดี 

ช้ินสวน 

ราคา(บาท/กก.) ราคาเฉล่ีย 

ตํ่าสุด-สูงสุด (บาท/กก.) 

เน้ือสันใน 260-300 280.00 

เน้ือสัน (สันกลาง สันนอก) 210-250 225.00 

เน้ือแดง (เน้ือสะโพก เน้ือขาหนา) 190-220 215.00 

เน้ือติดมัน (เสือรองไห สีขาง) 180-200 190.00 

เน้ือนอง 150-200 180.00 

เศษเน้ือ 100-130 113.33 

เศษเอ็น 100-120 108.89 

เครื่องในรวม 180-200 190.00 

 

ตารางที่ 6แสดงราคาขายสงเน้ือโคเกรดคุณภาพ ป พ.ศ. 2558 (บาท/กก.) 

ช้ินสวน โพนยางคํา กําแพงแสน SM beef supply Max Beef 

ทีโบน (T-Bone) 590 625 380 620 

สันใน (Tenderloin / Filet) 1,190 1170 430 1200 

สันนอก (Striploin) 740 690 310 680 

สันสะโพก (Sirloin / Rump) 410 420 420 400 

หางตะเข (Aguillette) - - 280 - 

ริบอายติดกระดูก (Rib Set) 450 520 280 520 

ริบอาย (Ribeye) 690 820 310 790 



พับใน (TopRound) 320 330 280 320 

ลูกมะพราว (Knuckle) 330 350 280 350 

พับนอก (BottomRound) 310 330 280 320 

สันคอ (Chuck) 530 500 300 650 

รักบ้ี/ ตะพาบ (ChuckArm) 350 380 380 205 

สันในเทียม (ChuckTender) 202 380 280 200 

ใบพาย (Blade) 490 620 - 510 

นอง (Shank) 264 280 270 267 

เสือรองไห (Brisket) 250 370 270 260 

ซ่ีโครง (Shortribs) 435 480 310 440 

ปลีนอง (Nerveux) 264 - 270 285 

นองแกว (Silvershank) 349 420 280 350 

เอ็นแกว (N-Silvershank) 430 - 220 - 

เน้ือชายทอง (BavetteAloyau) 334 420 280 300 

ใบบัว (FlankSteak) 260 - 380 290 

เน้ือติดมัน (BeefStew) 230 - - 230 

เศษเน้ือ (Scraps) 150 185 - 159 

ที่มา: สหกรณการเล้ียงปศุสัตว กรป.กลางโพนยางคํา ,สหกรณโคเน้ือกําแพงแสน ,บริษัท SM. Beef 

supply, สหกรณเครือขายโคเน้ือ จํากัด  

 



ตารางที่ 7ราคาเน้ือโคตลาดลาง (เน้ือเขียง) จังหวัดแพรในป พ.ศ. 2558(บาท/กิโลกรัม) 

ชื่อชิ้นสวน ชวงราคา (บาท/กิโลกรัม) 

สันใน 290-320 

สันนอก 250-320 

เน้ือแดง (ช้ินสวนจากขาหลัง) 250-300 

เน้ือสันคอ, ขางสัน, พ้ืนทอง, เน้ือติดซ่ีโครง 220-280 

เศษเน้ือ 160-200 

เครื่องใน- กระเพาะ 200-250 

                 - กระเพาะสามสิบกลีบ, ตับ 250-280 

                 - ปอด 150-170 

                 - มาม, หัวใจ, ไต 150-200 

หาง (เผาและขูดขนเรียบรอย) 150-200 

เน้ือนอง 230-250 

เทา (ตมแลว) 120-170 

กระดูกขอขา ฟร-ี20 

กระดูกอก 60-80 

เอ็นแกว 180-250 

ล้ิน 200-250 

เน้ือแกม 160-250 

ลูกช้ินเน้ืออยางดี 130-160 

 

โครงสรางเครือขายคลัสเตอร (Cluster) การผลิตโคเน้ือของจังหวัด แพร 

 อุตสาหกรรมโคเน้ือเปนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของต้ังแตการผลิตในฟารม จนออกสูตลาดเน้ือสด และ

ผลิตภัณฑเน้ือ โดยท่ีมีผูเก่ียวของ (Stakeholders) หลายสวนนับต้ังแตเกษตรกรรายยอย เกษตรกรรายใหญ 

บริษัทเอกชน หนวงงานของภาครัฐ ตลอดจนผูบริโภค นอกจากน้ียังมีอุตสาหกรรมตอเน่ืองอีกมากมาย เชน 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว การผลิตโคเน้ือและตลาดโคเน้ือเปนจุดเร่ิมตนและมีความสัมพันธตอกันเปนอยางมาก ดังน้ันเพ่ือ

ความเขาใจอยางเช่ือมโยง และเปนแนวทางตอการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพดานการปศุสัตวของจังหวัด แพร 

สามารถจําแนกหวงโซการผลิตออกเปนหวงโซการผลิตระดับตนนํ้า หวงโซการผลิตระดับกลางนํ้า และ หวงโซ

การผลิตระดับปลายนํ้า ดังน้ี 



1) หวงโซการผลิตระดับตนนํ้า กิจกรรมเช่ือมโยงการผลิตเริ่มจากการจัดหาลูกโคตนนํ้า สวนใหญเปน

ลูกโคท่ีเกิดจากการผสมเทียมโดยใชนําเช้ือสายพันธุยุโรปภายในฟารม เพราะโคท่ีเกษตรกรเล้ียงสวนใหญเปน

แมพันธุพ้ืนเมือง หรือลูกผสมพ้ืนเมืองบราหมัน ท่ีมีการคัดเลือกลักษณะแมพันธท่ีดี มีขนาดใหญ ไดรับวัคซีน

ปองกันโรคแทงติดตอและถายพยาธิมาแลว ลูกโคตนนํ้าท่ีเกิดมาตัวผูจะถูกขายเพ่ือเปนโคขุน หรือทําการขุน

เองท่ีฟารมจนถึงนํ้าหนักสงฆา สวนลูกโคตัวเมีย เกษตรกรมักเก็บไวทําพันธตอไป ภายในกิจกรรมตนนํ้าจะมี

การซ้ือขายกันเองระหวางเกษตรกรผูเล้ียงในกลุม หรือขามกลุม และมีพอคามารับซ้ือถึงคอก ท้ังในรูปแบบ

พอคาทองท่ี คือ นายหนาจัดหาโคตนนํ้าตามคําส่ังซ้ือและพอคาทองถ่ิน คือ พอคาในทองถ่ินท่ีรวบรวมซ้ือโคตน

นํ้าแลวไปขายตอยังตลาดนัดโคกระบือ เม่ือโคมีชีวิตถูกรวบรวมไปยังตลาดนัด กิจกรรมจะเริ่มเดินทางเขาสูข้ัน

กลางนํ้าในชวงตน กิจกรรมภายในชวงตนนํ้าน้ีเม่ือเสร็จส้ินลงตรงท่ีโคตนนํ้าถูกเปล่ียนมือเจาของท่ีฟารมหรือท่ี

ตลาดนัดโค-กระบือ ผลผลิตโคมีชีวิต จากเกษตรกร จะดําเนินไปสูกิจกรรมการผลิตในชวงกลางนํ้าตอไป 

 2) หวงโซอุปทานการผลิตโคเน้ือในระดับกลางนํ้า สามารถแบงได 2 ชวง คือ หวงโซอุปทานการผลิต

โคเน้ือในระดับกลางนํ้าชวงตน กลาวคือ กอนเน้ือโคจะมือผูบริโภค เม่ือเขาสูตลาดนัดหรือซ้ือขายเปล่ียนมือ

จากผูผลิตตนนํ้า โคมีชีวิตจะถูกซ้ือไปเพ่ือวัตถุประสงคหลายๆแบบ ประกอบดวย แบบแรก คือ เกษตรกรซ้ือไป

เล้ียงขุนตอ กิจกรรมก็จะเขาสูกลางนํ้าชวงปลาย คือวิถีการจะกลับไปสูพอคารวบรวมทองถ่ินอีกคร้ัง แบบท่ี

สองพอคาซ้ือมาขายไปมาซ้ือเพ่ือเก็งกําไร คือ เม่ือซ้ือมาแลวตัวพอคาหรือเกษตรกรจะเล้ียงโคดวยตัวเองไปซัก

ระยะหน่ึง กิจกรรมก็จะเขาสูกลางนํ้าชวงปลาย คือเม่ือเห็นวารูปรางของโคดีข้ึนกวาตอนซ้ือมา นาจะทําราคา

ขายออกไดมากกวาราคาตอนซ้ือมาตัวพอคาหรือเกษตรกรก็จะนําโคออกขายตอไป วิถีการซ้ือขายก็จะกลับเขา

สูผูรวบรวมทองถ่ินหรือตลาดนัดอีกครั้ง แบบท่ีสามคือซ้ือเขาโรงฆาเพ่ือแปรรูปเปนเน้ือโค จากน้ันสงตอไปท่ี

กิจกรรมปลายนํ้า ก็คือ ตลาดสดรานอาหารหรือครัวเรือน หางสรรพสินคา หรือเขาสูกิจกรรมปลายนํ้าชวง

ปลาย คือ ลูกช้ินก็จะออกจําหนายสูรานคาตอไป และเม่ือสินคาเกิดการแลกเปล่ียนคาขายกันจนถึงมือผูบริโภค

แลว กิจกรรมก็จะยอนไหลกลับไปท่ีตนนํ้าอีกครั้ง 

 3) หวงโซอุปทานการผลิตในระดับปลายนํ้า ข้ันสุดทายถึงเม่ือผลิตภัณฑจากโคมีชีวิต ถูกแปรรูปใน

หลายๆรูปแบบจนกระท่ังถึงมือผูบริโภคคือกิจกรรมข้ันปลายนํ้า สําหรับสินคาโคมีชีวิตน้ี ชวงสุดทายของโซ

อุปทานการผลิต ก็คือ ผูบริโภค และส่ิงท่ีผูบริโภคคนสุดทายสงผานยอนกลับ จากกิจกรรมการผลิตระดับปลาย

นํ้าสงผานไปสูกิจกรรมระดับกลางนํ้าและตนนํ้า ก็คือ เงินสด หรือรายไดน่ันเองจะเห็นไดวาในทุกๆกิจกรรมการ

ผลิตตลอดหวงโซอุปทานต้ังแตตนนํ้า คือการผลิตลูกโค การเล้ียงขุนจนไดนํ้าหนักสงตลาด จนถึงการขายออกสู

ผูรวบรวมโคมีชีวิตในหวงโซอุปทานระดับกลางนํ้า และผานถึงมือผูบริโภคคนสุดทายของหวงโซอุปทานระดับ

จนปลายนํ้าน้ัน กิจกรรมตางๆจะมีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกันท้ังหมด และมีการสงผานของขอมูลขาวสารจาก



ผูผลิตไปยังผูบริโภค และจากผูบริโภคถึงผูผลิตในลักษณะ การส่ือสารแบบสองทาง (Two way community) 

โดยแตละสวนจะมีหนาท่ีเปนของตัวเอง และตองทํางานไปในทางเดียวกัน เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานสูง

ท่ีสุดสําหรับระยะเวลาในการไหลของวัตถุดิบในท่ีน้ีคือ โคเน้ือท่ีจะเขาไปสูการผลิตเปนเน้ือโคน้ัน จะใชเวลา

ประมาณ 3 ป ถึง 4 ป (จากระดับตนนํ้าถึงระดับกลางนํ้า) และจะใชเวลาอีก 2-3 สัปดาห จากโคเน้ือท่ีเขาสูโรง

ฆาสัตวจนกระท้ังออกมาเปนเน้ือสัตวท่ีสงถึงมือผูบริโภค (ระดับกลางนํ้าถึงระดับปลายนํ้า) นอกจากน้ี ยังมีการ

ไหลของขอมูลขาวสารท่ีสงจากเกษตรกรผูผลิตไปสูผูบริโภคอีกดวย ในทางกลับกัน เงินสดจะถูกสงจากผูบริโภค

ไปสูเกษตรกรผูเล้ียงโดยผานพอคาคนกลาง พอคาผูรวบรวมโค จนถึงเกษตรกรผูเล้ียงโค ในขณะเดียวกันก็ยังมี

ขอมูลขาวสาร ความตองการของผูบริโภคสะทอนกลับไปสูเกษตรกรผูเล้ียงโคอีกดวย 

ลักษณะของโครงสรางของหวงโซอุปทานของเน้ือโคในจังหวัดแพรประกอบดวย 4 กลุมหรือข้ันตอนท่ี

เก่ียวของ ไดแก 1. กลุมตนนํ้า กลุมท่ีผลิตปจจัยการผลิต ไดแก ผูท่ีเก่ียวของในการผลิตอาหารสัตว และพันธุ

สัตว เกษตรกรผูเล้ียงโคตนนํ้า เกษตรกรผูเล้ียงโคขุน 2. กลุมแปรรูปหรือโรงฆาสัตว ไดแกผูประกอบการโรงฆา

สัตวท้ังท่ีไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน รวมท้ังผูประกอบการลูกช้ินหรือเน้ือแปรรูปตาง  ๆ3. กลุมขายสงและ

ขายปลีก โดยตลาดโคเน้ือในจังหวัดแพรมี 2 ตลาดหลักคือ ตลาดเน้ือเขียงหรือตลาดสดท่ัวไป และตลาด

ระดับกลางหรือเน้ือท่ีขายในหางคาปลีกสมัยใหม และ 4. กลุมผูบริโภค สําหรับหวงโซอุปทานโคเน้ือคุณภาพดี 

จะเริ่มจากเกษตรกรผูผลิตโคเน้ือผูผลิตพอแมพันธุ และขายลูกพันธุใหกับเกษตรกรผูเล้ียงโคขุน ซ่ึงเม่ือเล้ียงโค

จนถึงนํ้าหนักสงตลาด ในระหวางการเล้ียงจะมีหนวยท่ีสงเสริมและสนับสนุนเขามามีสวนรวม ไดแก สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดแพร ธนาคารเกษตรและสหกรณการเกษตร สถานีพัฒนาอาหารสัตว สถานีวิจัยทดสอบพันธุ

สัตว มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในพ้ืนท่ี รวมท้ังสหกรณผูเล้ียงโคเน้ือ เชน สหกรณโคเน้ือคุณภาพดีจังหวัดแพร 

สหกรณโคขุนดอกคําใต สหกรณโพนยางคํา สหกรณเครือขายโคเน้ือ สหกรณกําแพงแสน หนวยงานเหลาน้ี

ตองใหความรูและการดูแลโดยเฉพาะเรื่องการตลาด เพ่ือใหเกษตรกรผูเล้ียงโคมีความเช่ือม่ัน และสามารถผลิต

โคเน้ือใหตรงตามความตองการของตลาด จากน้ันโคจะถูกเปล่ียนมือใหกับสหกรณผูคาเน้ือ หรือสงตอใหกับ

บริษัทคาเน้ือขนาดใหญ เพ่ือสงฆาในโรงฆามาตรฐาน ท่ีมีเคร่ืองมือและตูแชเย็นขนาดใหญ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

ของเน้ือ และนําเน้ือท่ีไดมาชําแหละแบงช้ันตามคุณภาพเน้ือตัดแตงและบรรจุภัณฑ โดยเฉพาะช้ินสวนท่ีมี

คุณภาพดีจะสงจําหนายในตลาดช้ันสูง เชน เน้ือสัน และเน้ือสวนสะโพก และเน้ือบางสวนท่ีไมเปนท่ีตองการ

ของตลาดช้ันสูง เชน เน้ือนอง เน้ือพ้ืนทอง และเน้ือพ้ืนอก เน้ือคุณภาพตํ่าจะสงไปจําหนายในตลาดขายปลีก

ท่ัวไป ในระดับผูคาเน้ือโคที่รับซ้ือจากโรงฆาสัตวน้ัน จะมีผลิตผลออกมาท้ังส้ิน 4 รายการ คือ 1 เน้ือโคใน

ลักษณะผาซีก 2 เคร่ืองใน สวนหน่ึงเขาตลาดเพ่ือบริโภค อีกสวนเขาสูอุตสาหกรรมอาหารสัตว 3 หนังโค ท่ี

สามารถขายเขาอุตสาหกรรมหนังสัตว และ 4 กระดูกและเขา จะนําไปปนเพ่ือเขาสูอุตสาหกรรมอาหารสัตว



ตอไป สําหรับจังหวัดแพรน้ันยังไมมีโรงฆามาตรฐานในพ้ืนท่ี ซ่ึงโรงฆามาตรฐานท่ีใกลท่ีสุดอยูท่ีอําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา นอกจากน้ีเกษตรกรผูเล้ียงโคยังสงตอโคเน้ือใหกับสหกรณเครือขายแมคบีฟ ท่ีมีโรงฆามาตรฐาน

ท่ีจังหวัดราชบุรี โดยเง่ือนไขสําหรับโคท่ีเขารับการฆาในโรงฆามาตรฐานน้ันตองทําการลงทะเบียนกับสหกรณท่ี

ทําการคาและทําการตลาดเน้ือกอนเม่ือโคอายุ 2 ปข้ึนไปและทําการขุนอาหารอยางนอย 10 เดือน เพ่ือทําให

เน้ือมีคุณภาพดีท่ีสุด 

 

ภาพที่ 15 แสดงความสัมพันธของหนวยการผลิตตาง ใๆนหวงโซอุปทานโคเน้ือ 

จากแผนภาพท่ีแสดงความสัมพันธของหนวยการผลิตตางๆในหวงโซอุปทานโคเน้ือน้ัน ทําใหสามารถ

สรางการเช่ือมโยงหนวยตางๆในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรไดดังน้ี 

 1 . กลุมโคตนนํ้า  

 กลุมน้ีจะมีอยูเปนจํานวนมากในจังหวัด แพร เพราะจะใชแมพันธุพ้ืนเมืองหรือลูกผสมพ้ืนเมืองเปนแม

ฐาน และใชการผสมเทียมโดยนํ้าเช้ือท่ีมีบริการจากสํานักงานปศุสัตว ซ่ึงอัตราการผสมติดจะอยูท่ีประมาณ 60-

70% เน่ืองจากเกษตรกรยังไมสามารถจับเวลาและแจงการผสมไดอยางชัดเจนแมนยําซ่ึงสวนมากจะเปนใน



เวลาเย็นหรือเชาตรู และในฟารมเดียวกันก็มีเวลาท่ีแมโคเปนสัดไมใชเวลาเดียวกันอีกดวย ทําใหการจัดการใน

การผสมเทียมคอนขางยาก อีกท้ังเจาหนาท่ีผสมเทียมยังมีนอย ไมสามารถบริการไดอยางท่ัวถึง ดังน้ันหากมี

การรวมกลุมผูเล้ียงโคตนนํ้ากลุมน้ีได และใชเทคโนโลยีในการเหน่ียวนําการเปนสัดใหแมพันธุเปนสัดพรอม  ๆ

กันและทําการผสมพรอม ๆ กันเปนชุด ๆ จะทําใหการจัดการการต้ังทอง การคลอดและการเล้ียงลูกงายข้ึน 

การรวมกลุมของโคตนนํ้าน้ี ควรจะทําการรวมกลุมอางอิงตามพ้ืนท่ีฟารมท่ีใกลเคียงเดียวกัน เพ่ือสะดวกในการ

ใหบริการการผสมเทียม และยังสามารถจัดการเรื่องอาหารขนหรืออาหารหยาบไดสะดวกข้ึน และสามารถ

จัดทําในปริมาณมากข้ึนเพ่ือทุกฟารมในกลุมเดียวกัน อีกท้ังยังลดตนทุนในเรื่องของการขนสงและตนทุน

คาอาหารไดอีกดวย 

2. กลุมผูผลิตอาหารสัตว  

ในพ้ืนท่ีจังหวัด แพรมีแหลงวัตถุดิบท่ีสามารถนํามาใชเปนอาหารโคเน้ือไดอยางมากมาย เชน รําขาว 

ฝุนขาวโพดท่ีเกิดจากการสีเมล็ดขาวโพด เปลือกของฝกขาวโพด และตนขาวโพดถอดดอกหรือตนขาวโพดท่ีหัก

ฝกออกไปแลวน้ัน ผลพลอยไดทางการเกษตรเหลาน้ีจะถูกท้ิงไวใหเนาเสีย หรือทําการเผาทําลายท้ิงไป ซ่ึง

นับวาเปนการสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจอยางมาก แตดวยผลผลิตเหลาน้ีจะออกมาเปนฤดูกาล และคราวละ

มาก ๆ ดังน้ันจึงตองมีการจัดการ อยางเปนระบบ โดยในเวลาท่ีขาวโพดหรือเปลือกขาวโพดออกชวงฤดูฝนน้ัน 

ควรมีการจัดเก็บในรูปแบบของการหมักเก็บในบอท่ีมีผาพลาสติกคลุมอยางมิดชิดเพ่ือปองกันนํ้าฝนเขาและเพ่ือ

กระบวนการหมักท่ีสมบรูณ และในสวนของขาวโพดท่ีออกฤดูหนาว เปลือกขาวโพดสวนน้ีควรจะจัดเก็บใน

รูปแบบการอัดแหงเปนกอน ท้ังน้ีเน่ืองจากความช้ืนท่ีอยูในเปลือกขาวโพดท่ีเก็บเก่ียวในชวงน้ีคอนขางตํ่า และ

ไมเปยกช้ืนจากนํ้าฝน ดังน้ันควรเก็บรักษาในรูปแบบอัดแหง เพ่ือปองกันการเกิดเช้ือราภายในกอน โดย

จุดประสงคของการเก็บรักษาเปลือกขาวโพดท้ังสองรูปแบบน้ีก็เพ่ือเก็บรักษาไวกินในชวงหนาแลงท่ีพืชอาหาร

สัตวขาดแคลน หรือเพ่ือใชเสริมใหสัตวกินเพ่ือลดตนทุนคาอาหารน่ันเอง และหากกลุมผูผลิตอาหารสัตว หรือ

กลุมผูเล้ียงโคเองก็ตาม สามารถรวมกันจัดการผลิตและจําหนายอาหารขน เพราะการท่ีจะซ้ือวัตถุดิบใน

ปริมาณท่ีมากข้ึน จะเปนการประหยัดคาใชจายในการจัดการ การขนสง อีกท้ังยังสามารถซ้ือไดในราคาท่ีถูกลง

ดวย หรือทางกลุม หรือสหกรณ ยังสามารถอํานวยความสะดวกทางดานอุปกรณเคร่ืองผสมอาหาร, เครื่องห่ัน

หญา แหลงเรียนรูทางดานวิชาการเทคนิคสุขภาพสัตว โดยภาครัฐสนับสนุนความรู ปจจัยการผลิต จะทําให

กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งมากข้ึน 

 

 



3. การจัดการขุน  

เน่ืองจากเกษตรกรผูท่ีทําการขุนโคเน้ือเพ่ือขายน้ัน สวนมากจะซ้ือลูกพันธุโคเน้ือเขามาจาก ตลาดนัด

โค-กระบือ หรือจากฟารมตาง  ๆท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงนับเปนความเส่ียงอยางมาก เน่ืองจาก เกษตรกร

ผูเล้ียงโคขุนน้ันไมสามารถตรวจสอบ หรือเช็คประวัติสุขภาพของโคเน้ือลูกพันธุไดอยางชัดเจน หากมีการ

เช่ือมโยงกันระหวางกลุมผูเล้ียงโคตนนํ้า และกลุมผูเล้ียงโคขุน โดยท่ีมีการทําสัญญารับซ้ือลูกโคซ่ึงกันและกัน 

จะทําใหเกิดความแนนอนในการผลิตโคตนนํ้าวาผลิตลูกโคออกมาแลวมีตลาดรับซ้ือแนนอน และกลุมผูเล้ียงโค

ขุนก็สามารถม่ันใจและตรวจสอบพันธุประวัติ การเล้ียงดู ท่ีมาและจํานวนท่ีแนนอนของโคท่ีจะเขาท่ีทําการขุน

ได และเม่ือรวมกลุมผูเล้ียงโคขุนไดก็จะสามารถวางแผนการผลิตและเช่ือมโยงกับกลุมผูผลิตอาหารสัตวได

เชนเดียวกัน 

4. ผูรวบรวมโค 

สําหรับโคเน้ือคุณภาพดีสวนใหญจะมาจากนอกพ้ืนท่ีจังหวัด แพร โดยผูรวบรวมจะอยูในรูปแบบท่ีเปน

ท้ังพอคาคนกลาง สหกรณผูคาเน้ือ และบริษัท โดยพอคาคนกลางน้ันก็จะรวบรวมโคในพ้ืนท่ี จากน้ันก็จะสงตอ

ใหสหกรณโพนยางคําจังหวัดสกลนคร สหกรณเครือขายเน้ือจังหวัดนครปฐม สหกรณกําแพงแสนจังหวัด

นครปฐม โดยกอนกระบวนการซ้ือขายน้ัน สหกรณหรือบริษัทจะสงเจาหนาท่ีมาทําการช่ังนํ้าหนักโค และ

ลงทะเบียนตัวโคไว จากน้ันเกษตรกรผูเล้ียงโคตองสมัครเปนสมาชิกสหกรณและตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของ

สหกรณ โดยท่ัวไปจะตองทําการขุนอาหารโคดวยอาหารขนเปนเวลา 10 เดือนจากน้ันเกษตรกรตองรับภาระ

ขนสงโคไปท่ีโรงฆามาตรฐานของสหกรณ และจะไดเงินคาโคเม่ือมีการชําแหละซาก และวัดคุณภาพซากแลว 

ซ่ึงราคาโคจะข้ึนอยูกับนํ้าหนักซากโคและเกรดซากของโค ซ่ึงในตอนน้ีกลุมผูเล้ียงโคขุนคุณภาพดี อําเภอหนอง

มวงไข และกลุมผูเล้ียงโคอําเภอวังช้ินไดมีการทําสัญญาการซ้ือขายโคเปนท่ีเรียบรอยแลว 

5. โรงฆาสัตวมาตรฐานและจุดจําหนายเน้ือ  

ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรยังไมมีโรงฆาสัตวมาตรฐาน ซ่ึงโรงฆามาตรฐานท่ีอยูใกลท่ีสุดอยูท่ีอําเภอดอกคําใต

จังหวัดพะเยา นอกจากน้ียังมีโรงตัดแตงซากของสหกรณตากบีฟ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมมีโรงฆาของบริษัท

นอรทเทินลฟารม โรงฆามาตรฐานของกรมปศุสัตว โรงฆามาตรฐานของสหกรณโพนยางคํา โรงฆามาตรฐาน

ของสหกรณกําแพงแสน ซ่ึงโรงฆามาตรฐานเหลาน้ีจะเปนท้ังในรูปแบบของการรับซ้ือโคท้ังตัวไป แลวทําการฆา

ชําแหละ หรือในรูปแบบของการจางฆา แลวเจาของโคก็นําซากโคเหลาน้ันไปทําตลาดเองตอก็ได สําหรับใน

จังหวัดแพรน้ัน ยังไมมีผูทําตลาดเน้ือโคคุณภาพดีเหลาน้ี สวนมากลูกคาท่ีซ้ือเน้ือโคคุณภาพดี จะซ้ือเน้ือท่ีนํามา

จากกรุงเทพ หรือเชียงใหม ทําใหสูญเสียโอกาสของกลุมผูเล้ียงโคเน้ือในจังหวัด  



นอกจากน้ีการพิจารณาสภาพปญหาของของธุรกิจการเล้ียงโคเน้ือในจังหวัดแพรน้ัน ยังพบวามีปญหา

ดานการตลาดท่ีสําคัญไดแก 

 1. ปญหาดานราคา สืบเน่ืองจากเม่ือป 2553-2557 โคเน้ือมีราคาถูกมาก ดังน้ันเกษตรกรไดทําการ

ขายแมโค/ลูกโคมีชีวิตท้ิงเปนจํานวนมาก จึงทําใหจํานวนแมพันธพ้ืนฐานในปจจุบันมีจํานวนนอยลง ราคาแม

พันธโคจึงขยับข้ึนไปสูงมากจนเกษตรกรผูเล้ียงโคท้ังรายเกาและรายใหมไมสามารถหาเงินมาซ้ือแมโคเขาเพ่ือ

การผลิตในฟารมไดหรือทําใหเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตโคสูงข้ึนน่ันเอง 

  2. เกษตรกรขาดความเช่ียวชาญในดานการตลาดและการวางแผนการลงทุน การลงทุนในโครงการ

ตาง ๆ จําเปนตองมีการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการซ่ึงปกติภายใน 3 ปแรก จะยังคงไมคุมทุน และ

การพัฒนายอดขายของสหกรณโคเน้ือ หรือการเปดตลาดใหม ๆ จะชวยในการพัฒนาอุตสาหกรรมตนนํ้า (แม

โคและลูกโค) ไดในท่ีสุด  

3. เน่ืองจากการซ้ือขายโคมีชีวิตยังไมมีรูปแบบท่ีตายตัวแนนอน ยังเปนการประเมินดวยสายตา โดยมี

พอคาคนกลางเปนผูท่ีกําหนดราคาโค ทําใหเกษตรกรผูซ้ือโคไปในราคาท่ีสูงเกินความเปนจริง ซ่ึงกําไรสวนใหญ

ตกอยูกับพอคาคนกลาง นอกจากน้ี อุปสรรคในการเล้ียงโคตนนํ้ายังรวมถึงการตองใชพ้ืนท่ีในการเล้ียงลูกโค

มาก (สวนใหญเกษตรกรนิยมการเล้ียงแบบปลอย) และเกษตรกรตองเผชิญกับความเส่ียงดานพันธุกรรมของลูก

โค หากพันธุกรรมไมดี จะทําใหมูลคาลูกโคลดลง ดังน้ันจําเปนตองมีการจัดทําฐานขอมูลพันธุกรรมโดยละเอียด

ต้ังแตเริ่มแรก จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน ทางผูจัดทําเห็นวา การรวมกลุมในรูปแบบสหกรณ หรือการทํา 

contract farming ระหวางกลุมตอกลุม ซ่ึงอาจจะทําใหลูกโคมีราคาสูงกวาลูกโคตามตลาดนัด แตเปนการลด

ความเส่ียงดานพันธุกรรมและโรคติดตอในโค สรางความม่ันใจใหแกเกษตรกรผูท่ีนําไปขุน อีกท้ังยังเปนการ

สรางตลาดท่ีแนนอนใหกับเกษตรกรกลุมตนนํ้า รวมท้ังกลุมกลางนํ้าท่ีมีการการันตีวามีลูกโคคุณภาพดีเขาขุน

ตามแผนการผลิตท่ีวางไว 

 

 

 

 

 



การวิเคราะหศักยภาพการเล้ียงโคเนื้อ (SWOT) ในพืน้ที่จังหวัดแพร 

1. จุดแข็ง (Strength) 

  1. มีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการเล้ียงโคจํานวนมากและพอเพียงสําหรับการขยายการเล้ียงใน

อนาคต 

  2. ผูเล้ียงโคสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก ทําใหตนทุนการ

ผลิตตํ่า 

  3. โคเปนสัตวท่ีเล้ียงงาย เกษตรกรสามารถเล้ียงเพ่ือเปนอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักในการ

สรางรายไดใหแกครัวเรือนไดเปนอยางดี 

  4. มีแมโคพ้ืนฐานท่ีโครงสรางดีสามารถปรับปรุงพันธุตามวัตถุประสงคการเล้ียงไดดี 

  5. มีพืชอาหารสัตวท่ีหลากหลายและใชผลพลอยไดจากการเกษตรเปนอาหารสัตวไดดีเชน 

ตนขาวโพด สามารถนํามาเล้ียงโคเพ่ือเพ่ิมมูลคาไดเปนอยางดี 

  6. พ้ืนท่ีจังหวัด แพรเนนการผลิตขาวซ่ึงผลพลอยไดจากการทํานา เชน ฟางขาว รํา ปลาย

ขาว สามารถนํามาเล้ียงโคเพ่ือลดตนทุนการผลิตอาหารสัตวได 

  7. มีเทคโนโลยีในการเล้ียงโคและการปรับปรุงพันธุท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การผสมเทียม 

สามารถนํามาใชและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุโคใหมีประสิทธิภาพและเปนท่ีตองการของตลาดได 

  8. ผูบริโภคเน้ือโคมีจํานวนมากและเหมาะสมกับวัฒนธรรมการกินของผูบริโภคในเขตจังหวัด

ภาคเหนือ รวมท้ังนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวในภูมิภาคน้ี 

  9. ผลพลอยไดโดยเฉพาะมูลสัตวสามารถจําหนายไดราคาดีตลาดมีความตองการมากในการ

ทําการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และเกษตรอินทรียเปนตน 

2. จุดออน (Weakness) 

  1. ผลผลิตท่ีไดจากการเล้ียงโคตํ่าเชน การเจริญเติบโตชา จํานวนลูกโคท่ีเกิดมีจํานวนนอย 

  2. ผลผลิตโคท่ีเล้ียงในปจจุบัน ใหผลผลิตยังใหผลผลิตตํ่ากวามาตรฐาน ขาดการปรับปรุงการ

จัดการแบบปราณีตภายในฟารมและพัฒนาสายพันธุท่ีดี 

  3. เกษตรกรขาดความรูในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงโค เพ่ือสรางรายไดท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ใหแกตนเอง ผูเล้ียงสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีอายุ มาก การยอมรับความรูและเทคโนโลยี ใหมเพ่ือการ

พัฒนาอาชีพเล้ียงโคเน้ือเปนไปไดชา 



  4. การใชพ้ืนท่ีการเกษตรยังไมเหมาะสม ขาดพ้ืนท่ีท่ีมีระบบชลประทานสําหรับปลูกพืช

อาหารสัตว ทํา ใหพืชอาหารสัตวไมเพียงพอในการเล้ียง อีกท้ังการปลูกพืชอาหารสัตวแบบปราณีตยังมีนอย 

ทําใหขาดแคลนพืชอาหารสัตวท่ีมีคุณภาพมาใชเล้ียงสัตวตลอดท้ังป 

  5. เกษตรกรยังขาดแหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าในการเล้ียงโคเน้ือ เน่ืองจากการเล้ียงโคเน้ือตอง

ลงทุนสูง และตองใชเวลานานกวาจะไดรับผลตอบแทน 

  6. ระบบการซ้ือขายยังผานพอคาคนกลางในทองถ่ิน เกษตรกรยังไมไดรับความเปนธรรม การ

ซ้ือขายโคและเน้ือโคยังไมมีมาตรฐานท้ัง ในดานคุณภาพและราคา ยังไมมีการจัดแบงเกรด คุณภาพเน้ือโค 

  7. ขาดการเช่ือมโยงเครือขายผูผลิต ผูบริโภค และท่ีเก่ียวของในการผลิตโคเน้ือการรวมกลุม

ในการผลิต มีนอย โดยเฉพาะการเล้ียงโคขุน เพ่ือสงตลาดยังมีนอย 

  8. โรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐานไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

  9. โรคปากและเทาเปอยยังคงอยู ทําใหมีขอจํากัดการสงโคมีชีวิตและเน้ือโคไปขาย

ตางประเทศ 

 3. โอกาส (Opportunity) 

  1. นโยบายของรัฐบาล ทําใหเกษตรกรต่ืนตัวในการเล้ียงและมีปริมาณโคเน้ือเพ่ิมมากข้ึน 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ท่ีเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีสามารถสนับสนุน

การเล้ียงโคเน้ือไดเปนอยางดี 

  3. ตลาดในประเทศและตางประเทศมีความตองการสูง สามารถขยายการผลิตได 

  4. มีหนวยงานของรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาท่ีพรอมจะใหการสนับสนุนการเล้ียงโค

เน้ือ 

  5. ไมมีขอขัดแยงทางศาสนาในกลุมประเทศมุสลิม มีโอกาสทางการตลาดกับกลุมประเทศ

มุสลิม 

  6. ความตองการและความนิยมบริโภคเน้ือโคขุนมีเพ่ิมข้ึน เชนนักทองเท่ียว และผูบริโภคใน

ประเทศหันมาบริโภคเน้ือคุณภาพดีและปลอดภัย 

  7. ประเทศเพ่ือนบานและประเทศในเขต ASAEN มีความตองการโคเน้ือ และเน้ือโคเพ่ิมมาก

ข้ึน เน่ืองจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

4. ขอจํากัด (Threat) 

  1. ภัยจากธรรมชาติหรือ ชวงฤดูแลง ทําใหขาดแคลนพืชอาหารสัตวท่ีมีคุณภาพมาใชเล้ียง

สัตว รวมถึงขาดแคลนแหลงนํ้าใหสัตว 



  2. ขาดการเช่ือมโยงในระดับตาง  ๆ   

  3. มีการซ้ือขายแบบเก็งกําไร หรือการซ้ือขายท่ีไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอน ยังนิยมการซ้ือขาย

แบบประเมินดวยสายตาอยู สงผลกระทบตอความเส่ียงในการขาดทุนของเกษตรกร 

  4. การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและจัดต้ังโรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐาน จุดจําหนาย

สินคามีนอยและไมครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ีการสงเสริมใหปลูกพืชเศรษฐกิจทําใหพ้ืนท่ีในการเล้ียงลดลง 

  5. มีการลักลอบนําเน้ือโคจากตางประเทศ เขามาในประเทศ ทางดานระหวางประเทศ

มาเลเซีย และประเทศลาว ตามท่ีกรมศุลกากรไดจับกุม ตามขาวตาง  ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

โดยโครงสรางเครือขายคลัสเตอร (cluster) การเล้ียงโคเน้ือของจังหวัดแพร สามารถจําแนกหวงโซ

การผลิต (supply chain) ออกเปนหวงโซการผลิตระดับตนนํ้า กิจกรรมเช่ือมโยงการผลิตเริ่มจากการจัดหาโค

ตนนํ้า สวนใหญเปนโคท่ีเกิดจากการผสมเทียมภายในฟารม เม่ือโคมีชีวิตถูกรวบรวมไปยังตลาดนัด กิจกรรมจะ

เริ่มเดินทางเขาสู หวงโซอุปทานการผลิตโคเน้ือในระดับกลางนํ้า กลาวคือ กิจกรรมกอนเน้ือโคจะมือผูบริโภค 

จากน้ันสงตอไปท่ี หวงโซอุปทานการผลิตในระดับปลายนํ้า ข้ันสุดทายถึงเม่ือผลิตภัณฑจากโคมีชีวิต ถูกแปรรูป

มาในหลายๆรูปแบบ จนกระท่ังถึงมือผูบริโภคคือกิจกรรมข้ันปลายนํ้า สําหรับสินคาโคมีชีวิตน้ี ชวงสุดทายของ

โซอุปทานการผลิต ก็คือ ผูบริโภค และส่ิงท่ีผูบริโภคคนสุดทายสงผานยอนกลับ จากกิจกรรมการผลิตระดับ

ปลายนํ้าสงผานไปสูกิจกรรมระดับกลางนํ้าและตนนํ้า ก็คือ เงินสด หรือรายไดน่ันเอง จะเห็นไดวาในทุกๆ

กิจกรรมจะมีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกันท้ังหมด และมีการสงผานของขอมูลขาวสารจากผูผลิตไปยังผูบริโภค 

และจากผูบริโภคถึงผูผลิตในลักษณะ การส่ือสารแบบสองทาง (two way community) โดยแตละสวนจะมี

หนาท่ีเปนของตัวเอง และตองทํางานไปในทางเดียวกัน เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานสูงท่ีสุดสําหรับ

ระยะเวลาในการไหลของวัตถุดิบในท่ีน้ีคือ โคเน้ือท่ีจะเขาไปสูการผลิตเปนเน้ือโคน้ัน จะใชเวลาประมาณ 3 ป 

ถึง 4 ป (จากระดับตนนําถึงระดับกลางนํ้า) และจะใชเวลาอีก 2-3 สัปดาห จากโคเน้ือท่ีเขาสูโรงฆาสัตวจนกระ

ท้ังออกมาเปนเน้ือสัตวท่ีสงถึงมือผูบริโภค (ระดับกลางนํ้าถึงระดับปลายนํ้า) นอกจากน้ี ยังมีการไหลของขอมูล

ขาวสารท่ีสงจากเกษตรกรผูผลิตไปสูผูบรโิภคอีกดวย ในทางกลับกัน เงินสดจะถูกสงจากผูบริโภคไปสูเกษตรกร

ผูเล้ียงโดยผานพอคาคนกลาง พอคาผูรวบรวมโค จนถึงเกษตรกรผูเล้ียงโค ในขณะเดียวกันก็ยังมีขอมูลขาวสาร 

ความตองการของผูบริโภคสะทอนกลับไปสูเกษตรกรผูเล้ียงโคอีกดวย สําหรับการวิเคราะหหวงโซอุปทานเพ่ือ

แนวทางการปรับตัวของการผลิตโคเน้ือในจังหวัดแพร ควรมุงเนนในเร่ืองของคุณภาพ ความปลอดภัยของเน้ือ

และปลอดโรค รวมถึงการใหความรูในเร่ืองของระบบการบริหารจัดการ supply Chain จําเปนตองผานระบบ

สหกรณ เน่ืองจากผูเล้ียงโคเน้ือสวนใหญเปนผูเล้ียงรายยอย ไมสามารถพ่ึงพาตัวเองท้ังระบบได จึงตองสราง

เครือขาย (network) ในรูปแบบของการบริหารองคความรูและบริหารการจัดการธุรกิจโคเน้ือเขาดวยกัน 

(knowledge management) และดานการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน (supply chain management) 

บริหารจัดการคลัสเตอรโคเน้ือ สรางเครือขาย (Network) เพ่ือแลกเปล่ียนความรูหรือสรางผูไดรับผลประโยชน



รวมกัน ท้ังในดานการตลาดและดานการผลิต นําไปสูการสรางความเช่ือถือในองคกร ท้ังดานคุณภาพและดาน

ความตอเน่ืองของปริมาณเน้ือท่ีสมํ่าเสมอเขาสูตลาดผูบริโภค และจัดระบบการตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑ

เน้ือ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเน้ือ ทุกข้ันตอนตลอดหวงโซอุปทาน ทําใหเกิดความเช่ือถือของผูบริโภค 

(traceability) ซ่ึงดานการบริหารหวงโซอุปทาน ตองใหความสําคัญและพัฒนาในดานตางๆ ต้ังแตจุดเร่ิมตน

ของหวงโซอุปทาน สมาชิกผูเล้ียงโคตนนํ้าซ่ึงเปนตนทางในการผลิต รวมท้ังจุดจําหนายกระจายเน้ือโค 

(distribution center) โรงฆาหรือหองเย็นท่ีมีมาตรฐาน (GMP) และมีการบริหารสตอกเน้ือในหองเย็นเพ่ือบม

เน้ือ ใหเน้ือมีคุณภาพตามหลักวิชาการ และเปนศูนยกระจายเน้ือโคใหแกรานคายอยและลูกคาผูบริโภคและ

เม่ือพิจารณาสภาพปญหาของของธุรกิจการเล้ียงโคเน้ือในจังหวัดแพรน้ัน ยังพบวามีปญหาดานการตลาดท่ี

สําคัญไดแก 1. ปญหาดานราคาแมพันธโคขยับข้ึนไปสูงมากจนเกษตรกรผูเล้ียงโคไมสามารถหาเงินมาซ้ือแมโค

เขาเพ่ือการผลิตในฟารมได 2. เกษตรกรขาดความเช่ียวชาญในดานการตลาดและการวางแผนการลงทุน 

สําหรับคาขนสงน้ัน เน่ืองจากในพ้ืนท่ีจังหวัดแพรน้ันโรงฆาสัตวมาตรฐานท่ีใกลท่ีสุดคือ โรงฆาดอกคําใต จังหวัด

พะเยา แตโรงฆาน้ียังไมสามารถดําเนินการไดอยางสมบรูณ (ขอมูล ณ วันท่ีรายงาน) ทําใหเกษตรกรผูเล้ียงโค

ตองสงโคไปยังโรงฆาท่ีคอนขางไกลทําใหเกษตรกรตองลงทุนในสวนน้ีคอนขางมาก การวิเคราะห ความสามารถ

ในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจในภาพรวมของการเล้ียงธุรกิจการเล้ียงโคเน้ือท่ีสงผลตอการผลิตโคเน้ือ

จังหวัดแพร โดยเปนการพิจารณาและประเมินสภาวการณปจจุบันของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจท่ีสําคัญ 4 ดาน 

คือ 1 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ ซ่ึงในจังหวัดแพร เริ่มมีการเช่ือมโยงเครือขายฟารมโคเน้ือกับ

วิสาหกิจชุมชนเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีและศักยภาพการผลิตโคเน้ือ ทําใหเกษตรกรสามารถผลิตตามความถนัดและ

ทรัพยากรท่ีมีและเช่ือมโยงกันเปนเครือขายเพ่ือมีความหลากหลายของผลิตภัณฑได 2 เง่ือนไขและปจจัยการ

ผลิต ในจังหวัดแพรมีความเหมาะสมทางดานพ้ืนท่ีและปจจัยการผลิตท่ีเอ้ือตอการเล้ียงขุน เกษตรกรมีทักษะ

ซ่ึงเปนภูมิปญญาด้ังเดิมและมีการพัฒนาประสิทธิภาพการเล้ียงดวยเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมอยูเสมอ 

และเกษตรกรสามารถผลิตอาหารสัตวจากวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีมีในพ้ืนท่ีได 3 หนวยงานและอุตสาหกรรมสวน

ท่ีสนับสนุน หนวยงานตางๆในทองถ่ินท้ังในสวนของปศุสัตวจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 

สถาบันการศึกษาใหการสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนากลุม 4 เง่ือนไขดานอุปสงค ขณะน้ีกระแส

ความตองการผูบริโภค ท่ีใหความสําคัญในเรื่องของสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของอาหารเพ่ิมข้ึนอยาง

มาก รวมท้ัง มีหางธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (modern trade) ซ่ึงสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคระดับกลางและสูง 

มีความตองการสินคาคุณภาพเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค แตผูบริโภคไมสามารถแยกความ

แตกตางไดอยางชัดเจน ระหวางสินคาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและสินคาท่ีไมไดมาตรฐาน ทําใหมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือ สําหรับการวิเคราะหศักยภาพการเล้ียงโคเน้ือ (SWOT) ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร มีจุดแข็งคือมี

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและมีวัตถุดิบอาหารสัตวในการเล้ียงโคจํานวนมากและพอเพียงสําหรับการขยายการเล้ียงใน



อนาคต อีกท้ังยังมีพืชอาหารสัตวและผลพลอยไดจากการเกษตรเปนอาหารสัตวไดดี สวนจุดออนคือ ขาดการ

ปรับปรุงการจัดการแบบปราณีตภายในฟารมและพัฒนาสายพันธุท่ีดี การใชพ้ืนท่ีการเกษตรยังไมเหมาะสม 

ขาด พ้ืนท่ีท่ีมีระบบชลประทานสําหรับปลูกพืชอาหารสัตว และยังขาดแหลงเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าในการเล้ียงโค

เน้ือ เน่ืองจากการเล้ียงโคเน้ือตองลงทุนสูง และตองใชเวลานานกวาจะไดรับผลตอบแทน สําหรับโอกาสของ

เกษตรกรผูเล้ียงโคในจังหวัดแพร คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ท่ีเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี

สามารถสนับสนุนการเล้ียงโคเน้ือไดเปนอยางดี และจังหวัดแพร รวมกับจังหวัดพะเยา นาน และเชียงรายเปน 

กลุมจังหวัดภาคเหนือ ในการวางแผนยุทธศาสตรโครงการพัฒนาโคเน้ือคุณภาพดีรวมกัน รวมดวยตลาดใน

ประเทศและตางประเทศมีความตองการสูง สามารถขยายการผลิตได สวนขอจํากัด คือ. การพัฒนาและจัดต้ัง

โรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐาน จุดจําหนายสินคามีนอยและไมครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ีการสงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจทํา

ใหพ้ืนท่ีในการเล้ียงลดลง 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาโซอุปทานเพ่ือพัฒนาการผลิตและจําหนายโคเน้ือคุณภาพสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิต ของจังหวัดแพร ป 2558 สามารถสรุปแนวทางการปรับตัวของการผลิตโคเน้ือในจังหวัดแพรไดดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาภาพรวมของธุรกิจการเล้ียงโคเน้ือ การปรับปรุงโครงสรางดานอุปทาน (supply 

chain) ของธุรกิจการเล้ียงโคเน้ือ จําเปนตองผานระบบสหกรณ เน่ืองจากผูเล้ียงโคเน้ือสวนใหญเปนผูเล้ียงราย

ยอย ไมสามารถพ่ึงพาตัวเองท้ังระบบได จึงตองสรางเครือขาย (network) ในรูปแบบของการบริหารองค

ความรูและบริหารการจัดการธุรกิจโคเน้ือเขาดวยกัน (knowledge management) และดานการบริหาร

จัดการหวงโซอุปทาน (supply chain management)  

 1.1 ดานการบริหารองคความรูในการจัดการ เพ่ือใหเกิดเครือขายการรวมกลุมวิสาหกิจหรือสหกรณโค

เน้ือสามารถแบงแยกยอยไดดังน้ี  

  1) บริหารจัดการคลัสเตอรโคเน้ือ สรางเครือขาย (network) เพ่ือแลกเปล่ียนความรูหรือ

สรางผูไดรับผลประโยชนรวมกัน ท้ังในดานการตลาดและดานการผลิต นําไปสูการสรางความเช่ือถือในองคกร 

ท้ังดานคุณภาพและดานความตอเน่ืองของปริมาณเน้ือท่ีสมํ่าเสมอเขาสูตลาดผูบริโภค 

  2) จัดระบบการตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑเน้ือ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเน้ือ ทุกข้ันตอน

ตลอดหวงโซอุปทาน ทําใหเกิดความเช่ือถือของผูบริโภค (traceability) 



  3) การบริหารหวงโซอุปทาน (supply chain) เช่ือมโยงอุปทาน สรางสหกรณใหเขมแข็งเพ่ือ

นําไปสูการสรางตลาดตางประเทศในอนาคต โดยเฉพาะตลาดในกลุมประเทศ AEC เรียนรูการทําธุรกิจเเฟรน

ไชส เพ่ือสรางโอกาสขยายตลาดภายในประเทศและตางประเทศ เรียนรูการกําหนดยุทธศาสตรการตลาดเพ่ือ

ขยายตลาดภายในประเทศ ส่ิงสําคัญย่ิงคือการเตรียมการศึกษาขอมูลดานการตลาดโคมีชีวิต และเน้ือโคใน

ตลาดกัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต เพ่ือจะนํามากําหนดกลยุทธทางการตลาดโคเน้ือของประเทศ

เพ่ือนบาน โดยเฉพาะการเปดตลาดการคา AEC ท่ีจะมาถึงในป 2558 น้ี 

 1.2 ดานการบริหารหวงโซอุปทาน (supply chain) การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน (supply chain 

management) ตองใหความสําคัญและพัฒนาในดานตาง  ๆดังน้ี 

  1) จุดเร่ิมตนของหวงโซอุปทาน สมาชิกผูเล้ียงโคตนนํ้า และโคปลายนํ้า ท้ังในรูปของฟารม

เด่ียว หรือ กลุมวิสาหกิจ และสหกรณ ซ่ึงนับวาเปนผูท่ีนับวาเปนตนทางในการผลิต และเปนผูท่ีปอนผลผลิตสู

อุตสาหกรรมตอไป (supplier) และโรงฆา (slaughter) การผลิตโคเน้ือมีชีวิต ควรคัดเลือกพอแมพันธุท่ีดีอยาง

เปนระบบและถูกตอง ตามหลักวิชาการและเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงโคเน้ือ การใหความรูความ

เขาใจในการเล้ียงขุนโค เพ่ือความปลอดภัยของเน้ือโค และระบบการตรวจสอบยอนกลับ ในการบริหาร

จุดเริ่มตนของหวงโซอุปทานน้ี การจัดการระบบสารสนเทศ ทะเบียนของสมาชิกผูเล้ียงโคของสหกรณ เพ่ือบริ

หารจัดการหวงโซอุปทานอยางเปนระบบ และสามารถตรวจสอบยอนกลับได และควรมีระบบตลาดกลางของ

ตนเอง เพ่ือควบคุมและตรวจสอบโรคระบาดสัตวไดอยางเขมงวด เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจวาโคเน้ือท่ีผลิตไดน้ันมี

คุณภาพปราศจากโรคระบาด 

  2) จุดจําหนายกระจายเน้ือโค (distribution center) ควรมีโรงฆาหรือหองเย็นท่ีมีมาตรฐาน 

(GMP) และบริหารสตอกเน้ือในหองเย็นเพ่ือบมเน้ือ ใหเน้ือมีคุณภาพตามหลักวิชาการ และเปนศูนยกระจาย

เน้ือโคใหแกรานคายอยและลูกคาผูบริโภค 

  3) จุดปลายทางของหวงโซอุปทาน ผูบริโภคเน้ือโค รานคายอยและลูกคาหรือผูบริโภค 

(retailer หรือ customer) เปนจุดสุดทาย ของหวงโซอุปทาน ควรสรางความเช่ือถือท้ังปริมาณและคุณภาพ

เขาสูรานคาเน้ือ และมีการสรางแบรนดท่ีเปนเอกลักษณของตนเองสูตลาด modern trade โรงแรม และ

รานอาหาร สเตก 

จากการวิเคราะห cluster map ของการผลิตโคเน้ือและเน้ือโคในจังหวัดแพรน้ัน พบวาการพัฒนา

ของเครือขายในการผลิตโคเน้ือคุณภาพดีน้ัน จําเปนตองมีการพัฒนาไปพรอม ๆ กันในทุกหนวยของเครือขาย 

กลาวคือ ระบบของกลุมเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือในจังหวัด แพรน้ัน สามารถแบงไดตามหวงโซอุปทานคือ 



เกษตรกรตนนํ้า เกษตรกรกลางนํ้า และเกษตรกรปลายนํ้า ซ่ึงหากเกษตรกรตนนํ้า มีการจัดการแมพันธโคท่ีดี 

มีการเหน่ียวนําการเปนสัด ใหตกไขพรอม  ๆกันทุก  ๆ21 วัน เพ่ือใหไดลูกโคเปนชุด โดยมีเจาหนาท่ีปศุสัตวให

คําแนะนําหรือทําการผสมเทียมให เม่ือเกษตรกรกลุมปลายนํ้าหรือสหกรณรับโคเขามาขุน ก็จะทําการขุนหรือ

จัดการไดงายเน่ืองจาก โคมีอายุรุนเดียวกัน การจัดการทางดานอาหารจะไดไดงายกวาการเล้ียงโคหลาย ๆ  รุน

รวมกัน และเม่ือโคถึงกลุมปลายนํ้าน้ันก็สามารถตอรองราคาหรือสามารถวางแผนการผลิตเน้ือไดเปนระยะ

เวลานานข้ึนและแมนยํามากย่ิงข้ึน เปาหมายของการวิเคราะหคลัสเตอรโคเน้ือท่ีตองดําเนินการ คือ ตองทํา

อยางไรใหเน้ือโคขุนคุณภาพดีของจังหวัด แพรขายได โดยท่ีตนทุนการผลิตลดลง ตนทุนการตลาด และ

ตนทุนโลจิสติกลดลง เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับกลุมผูเล้ียงโค ซ่ึงทางผูวิจัยเสนอแนวปฎิบัติดังน้ี 

  1) กระตุนและสนับสนุนใหเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือเห็นถึงความสําคัญของการรวมกลุมเปน

พันธมิตรทางธุรกิจกัน 

  2) กําหนดทิศทางและเปาหมาย รวมถึงยุทธศาตรและแผนปฏิบัติการอยางชัดเจน ในการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจการเล้ียงโคเน้ือจังหวัด แพร 

  3) สงเสริมใหมีการเกิดความรวมมือในการพัฒนากลุมคลัสเตอรโคเน้ือ โดยมีการแลกเปล่ียน

ขอมูล ความรูและการสรางสรรคนวัตกรรมใหม  ๆ

  4) สงเสริมใหอุตสาหกรรมโคเน้ือเกิดประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ การผลิต 

การตลาดเพ่ือลดตนทุนการผลิต และระบบ logistics (การจัดเก็บการรวบรวม และการกระจายสินคา) 

  5) เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ เชน อุตสาหกรรมฟอกหนัง การปลูกขาวแบบอินทรีย 

และอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก เปนตน 

  6) ปรับเปล่ียนทัศนคติจากการปลอยหากินตามธรรมชาติ มาเปนการทําฟารมโคเน้ือ

มาตรฐาน เพ่ือใหสามารถเพ่ิมผลผลิต และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 
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