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การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม1/ 

รัตนา นึกเร็ว2/ จิรสิน พันธุ์โสดา3/ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองใน
จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 55 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป Statistical Packages for the Social Science (SPSS) ผลการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-60 ปี และมีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองส่วนมากไม่มีสถานภาพทางสังคม มีสมาชิกใน
ครอบครัว 4-6 คนและไม่มีสมาชิกที่ก าลังศึกษา มีพื้นที่ถือครอง น้อยกว่า 11 ไร่ และมีรายได้จาก
การเลี้ยงโคพื้นเมือง ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อครอบครัวต่อปี มีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงโค
พื้นเมือง เพื่อผลิตลูกขาย เกษตรกรส่วนมากเลี้ยงโคพื้นเมืองน้อยกว่า 11 ปี แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยง
โคพื้นเมือง 1-2 คน ส่วนใหญ่จะเลี้ยงโคด้วยตนเอง และเกษตรกรไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมด้านการ
เลี้ยง พบว่าเกษตรกรเลี้ยงโคพื้นเมืองระหว่าง 1-5 ตัว/ครอบครัว และใช้พ่อพันธุ์โคพื้นเมืองในการ
ผสมพันธุ์ และมีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรมีคอกขังโคพื้นเมือง ซึ่งแยกต่างหากจากบ้านพัก 
และไม่มีพื้นที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ แต่มีการส ารองพืชอาหารสัตว์ (ฟางข้าว) ไว้ให้โคยามขาดแคลน 
และไม่ใช้อาหารข้นในการเลี้ยง ขณะที่ใช้แร่ธาตุเสริมในการเลี้ยงโคพื้นเมือง ส่วนการป้องกันและ
รักษาโรค พบว่าเกษตรกรน าโคพื้นเมืองไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดจากเจ้าหน้าที่    
ปศุสัตว์ แต่ไม่มีการถ่ายพยาธิโค การรักษาโคพื้นเมืองที่ป่วย พบว่าเกษตรกรใช้บริการจากเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์ และในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการตายของโค ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงโค
พื้นเมืองในด้านสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในปัจจุบัน การจ าหน่ายและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโค
พื้นเมือง การรวมกลุ่มผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง และการให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคพื้นเมือง พบว่า เกษตรกรมีปัญหาด้าน
พื้นที่เลี้ยงโคพื้นเมืองไม่เพียงพอมากที่สุด รองลงมาอาหารหยาบไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังขาด
แรงงานในการเลี้ยงโค และขาดแหล่งเงินทุน ส าหรับใช้ในการเลี้ยงโคพื้นเมือง 
ค าส าคัญ: โคพื้นเมือง, ความพึงพอใจ, จังหวัดสมุทรสงคราม 
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The Study on Situation of Native Beef Cattle Raising and Satisfaction of Farmers in 
Samutsongkram Province1/ 

Rattana Nukreaw2/ Jirasin Phunsoda3/ 
Abstract 

 The study was to assess on native beef cattle raising and satisfaction of farmers on raising 
native beef cattle. The samples of population were 55 farmers which raised native beef cattle in 
Samutsongkram province. The data were analyzed by the Statistical Packages for the Social 
Science (SPSS). The results found that most of farmers who raising native beef cattle were men 
and age between 41 to 60 years old. The farmers were educated primary school level and they had 
no social status. They had 4 to 6 members in a family and they had no a member who is studying. 
They had occupied lower than 11 rai. They had income between 10,001 to 20,000 baht per farm 
per year. The objective of farmers who raised native beef cattle was for selling calf. They were 
raise native cattle lower than 11 years. The labours for native beef cattle raising were 1 to 2 
persons and native beef cattle were raised by oneself. The farmers who raised native beef cattle 
had not been trained. Each family raised about 1 to 5 native beef cattle and bred their native beef 
cattle by sires. The farmers selected their animals, restrained their native cattle separately from 
their houses and had no area for forage production. They kept rice straw for their native beef 
cattle. They didn’t feed concentrate for native beef cattle but they fed mineral for native beef 
cattle. Their native beef cattle were vaccinated by the authorities of department of livestock but 
they didn’t dewormed. Native beef cattle treatment, the native beef cattle were treated by 
authorities of department of livestock. Their native beef cattle didn’t die in last year. The 
satisfaction of farmers on native beef cattle raising showed that the farmers were satisfies at a 
good level on raising native cattle in the present as follows in selling and income from native beef 
cattle, in farmers’ grouping and services of authorities of department of livestock. The problems 
and contains on native beef cattle raising found that they lacked an area, roughage, labours and 
finance for raised native beef cattle.  
Key word: Native Beef Cattle, Satisfaction, Samutsongkram Province 
1/ Registered No.: 55(2)-0216(7)-112 
2/ Samutsongkram Province Livestock Office Muang Samutsongkram Province 75000 
3/ Nakhonpathom Province Livestock Office. Muag  Nakhonpathom Province 73000 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โคพื้นเมืองเป็นโคเน้ือพันธุ์ดั้งเดิมของไทย สายพันธุ์โคพื้นเมืองจะมีความแตกต่างกันในแต่

ละภูมิภาคของประเทศ (ศิ ริชัย ,  2523) โดยโคพื้นเมืองแท้ๆ จะอยู่ ในเขตภาคกลางและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะของโคพื้นเมืองภาคกลาง (โคลาน) คือ สีขนสีแดง น้ าตาลอ่อนจนถึง

น้ าตาลแก่ มีไหล่ใหญ่แต่เล็กกว่าวัวชน สะโพกลีบ รูปร่างเพรียว นิยมใช้วิ่งแข่งกัน (กองบ ารุงพันธุ์

สัตว์, มปป.) โคพื้นเมืองถูกจัดอยู่ในกลุ่มโคอินเดีย Bos indicus มีขนาดตัวค่อนข้างเล็ก ขนสั้น

เกรียน ตะโหนกเล็ก เหนียงคอและหนังใต้ท้องไม่มากนัก มีความแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง

รบกวน และทนต่อสภาพแวดล้อมที่ร้อนชื้น มีความสามารถใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ าได้เป็น

อย่างดี เหมาะส าหรับปัจจุบันที่ก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ 

(กลุ่มวิจยัและพัฒนาโคเนื้อ, 2546)  

 ในปัจจุบันปริมาณโคพื้นเมืองมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาได้เน้นการ

ผลิตโคเพื่อบริโภคและทดแทนการน าเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ ท าให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคพันธุ์

ต่างประเทศทั้งพันธุ์แท้และลูกผสมมากขึ้น จนท าให้โคพื้นเมืองไม่ได้ รับการเอาใจใส่ในด้านการ

เลี้ยงดู การปรับปรุงพันธุ์และขาดการอนุรักษ์พันธุ์อย่างจริงจัง ขณะที่กรมปศุสัตว์ได้เห็นถึง

ความส าคัญของการเลี้ยงโคพื้นเมือง เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน เน่ืองจากโคพื้นเมืองมีความส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย ทั้งด้าน

การเป็นเงินออมของครอบครัวและในด้านกีฬาในท้องถิ่น (กองบ ารุงพันธุ์สัตว์, มปป.) 

จังหวัดสมุทรสงคราม มีการเลี้ยงโคพื้นเมืองเพียง ๒ ต าบล คือ ต าบลแพรกหนามแดง และ

ต าบลวัดประดู่ อ าเภออัมพวา ซึ่งเป็นต าบลที่มีการท านาข้าวและมีวัสดุที่เหลือจากการท านา (ฟาง

ข้าว) จึงท าให้มีเกษตรกรเลี้ยงโคพื้นเมือง เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส ารองและใช้แรงงานจากโค

พื้นเมือง จากการส ารวจ พบว่า เกษตรกรมีการเลี้ยงโคพื้นเมืองถึง  662 ตัว เกษตรกร 55 ราย 

(ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม, 2554 ) ทั้งนี้สิ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้เกษตรกร

ต าบลวัดประดู่และต าบลแพรกหนามแดงยังคงเลี้ยงโคพื้นเมืองอยู่ในปัจจุบัน คือความพึงพอใจของ

เกษตรกรที่มีต่ออาชีพการเลี้ยงโคพื้นเมือง นอกจากนี้ข้อมูลในด้านสภาพการเลี้ยงและความ          

พึงพอใจของเกษตรกรที่เลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัดสมุทรสงคราม  ยังไม่มีการศึกษาท าให้การพัฒนา 
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ด้านแผนงานโครงการและเทคโนโลยีที่จะประยุกต์ใช้กับเกษตรกร ทั้งด้านการตลาดและการเพิ่ม

ผลผลิตการเลี้ยงโคพื้นเมืองมีขีดจ ากัด  

การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองและความพึงพอใจของเกษตรกร

ผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส าหรับใช้เป็นแนวทาง

ในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา และการวางระบบการ

จัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ ปรับปรุงการให้ผลผลิตโคพื้นเมืองให้

สูงขึ้น มีกระจายพันธุกรรมโคพื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์แล้วอย่างมีระบบ ท าให้เกษตรกรมี

ความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง 

2. เพื่อศึกษาข้อมูลการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรที่เลี้ยงโคพื้นเมือง 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง 

 4. เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- สภาพพื้นฐานด้านบุคคล 
- สภาพพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลี้ยงโคพื้นเมือง 

-สภาพของสัตว์ 

-สภาพการเลี้ยงดู ได้แก่ การจัดการ การให้

อาหาร การผสมพันธุ์ การป้องกันและรักษาโรค 

-การให้ค าแนะน า การให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 

ผลส าเร็จของการเลี้ยงโคพื้นเมือง

ของเกษตรกร 

-ผลผลิตจากโคพื้นเมือง 

-รายได้เพิ่มขึ้น 

-ความยั่งยืน 

-ความพึงพอใจของเกษตรกร 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาสภาพการเลี้ยงและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัด

สมุทรสงคราม ในปี 2554 จ านวน 55 ราย 

นิยามศัพท์ 

สภาพการเลี้ยง  หมายถึง  ลักษณะการเลี้ ยงโคพื้นเมือง ของเกษตรกรในจังหวัด

สมุทรสงคราม ประกอบด้วย ลักษณะการเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การให้อาหาร การป้องกันรักษา

โรค และปัญหาอุปสรรคจากการเลี้ยง 

โคพื้นเมือง หมายถึง โคพื้นเมืองภาคกลาง เรียกว่า โคลาน โดยทั่วไปมีล าตัวสีน้ าตาลแดง 

ขนสั้นเกรียน สีหนังสีด า หรือสีน้ าตาล หน้าผากแคบ ตะโหนกเล็ก เหนียงคอบาง ไม่มีหนังใต้ท้อง 

ใบหูเล็กกางขนานกับแนวล าตัว มีนิสัยเปรียว ตื่นตกใจง่าย นิยมใช้วิ่งแข่งกันและใช้แรงงาน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนะคติของเกษตรกรที่เลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัด

สมุทรสงคราม ในด้านสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในปัจจุบัน การจ าหน่ายและผลตอบแทนจากการ

เลี้ยงโคพื้นเมือง การรวมกลุ่ม และการบริการจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การเลี้ยงโคพื้นเมือง 
ปิยศักดิ์และคณะ (2546) รายงานว่าการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการ

ดูแลเอาใจใส่มากนักจะเลี้ยงโคแบบธรรมชาติ และในฤดูฝนอาหารส่วนใหญ่จะอาศัยหญ้าสดตาม
ท าเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะที่ว่างเปล่า บริเวณริมถนน ส่วนในฤดูแล้ง คือ ฟางข้าว หญ้า และเศษพืช
ตามที่เกษตรกรจะหาได้  

นันทนาและคณะ (2552) รายงานว่าสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในภาคใต้ ใช้วิธีการเลี้ยงแบบ
ดั้งเดิม โดยใช้เชือกร้อยจมูกและผูกล่ามตามทุ่งนาที่ว่างเปล่า พื้นที่ร่องสวน บางพื้นที่มีการเลี้ยงโดย
ปล่อยรวมกันเป็นฝูงในทุ่งโล่ง หรือในทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว เมื่อถึงฤดูน้ าหลากจะน ามาเลี้ยงบริเวณ
ที่ดอนหรือผูกล่ามในคอกหรือบริเวณบ้านและเกี่ยวหญ้ามาให้กิน ในช่วงขาดแคลนหญ้าสดจะใช้
ฟางข้าวที่รวบรวมไว้ในฤดูเก็บเกี่ยวมาเลี้ยงโคแทนหญ้าสด  
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คอกหรือโรงเรือนของโคพื้นเมือง เกษตรกรส่วนใหญ่จะน าโคขังคอกในตอนกลางคืน คอก
ขังจะสร้างบริเวณใต้ถุนหรือข้างบ้าน ในตอนกลางคืนอาจมีการสุมไฟเพื่อไล่ยุงบ้าง ลักษณะคอก
ส่วนใหญ่ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ส าหรับคอกหรือโรงเรือนที่สร้างแบบถาวรหรือกึ่งถาวรมีน้อย 
ลักษณะคอกที่ใช้เลี้ยง คือ เป็นคอกหรือโรงเรือนแบบชั่วคราว คอกหรือโรงเรือนแบบกึ่งถาวร และ
คอกหรือโรงเรือนแบบถาวร 

รูปแบบการเลี้ยงโคพื้นเมือง กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ (2546) ได้แบ่งออกเป็น 3 แบบ 
ด้วยกันคือ 1. ผลิตลูกโคขาย เป็นการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกขาย ต้องการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ 
ก าหนดวิธีการผสมพันธุ์ ก าหนดอายุลูกโคที่จะขาย 2. เลี้ยงขุน เป็นการเลี้ยงขุนโคอายุน้อย เพื่อผลิต
เนื้อคุณภาพ หรือขุนโคอายุมากที่ปลดจากการใช้งาน 3. ผลิตลูกและเลี้ยงขุน ท าทั้งสองอย่างควบคู่
กันไป ขณะที่ขนาดของการเลี้ยงโคพื้นเมือง แบ่งได้เป็น 2 ขนาด คือ 1. เลี้ยงแบบหลังบ้าน
ผสมผสานในระบบไร่นา 2. เลี้ยงในระบบฟาร์มขนาดเล็ก  

 
ความพึงพอใจ 
 อรรถพร (2546) สรุปว่าความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของ

บุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพื้นฐาน

ของการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ

กิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

 อุทัยพรรณ (2544) รายงานว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นไป

ในทางบวกหรือทางลบ 

 จากรายงานดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงการแสดงความรู้สึก หรือทัศนคติของ

บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคล

นั้นได้รับ ซึ่งระดับความพึงพอใจ ของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป 

การวัดความพึงพอใจ 
 ภณิดา (2541) รายงานว่าการวัดความพึงพอใจนั้น สามารถท าได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถ

ท าได้ ในลักษณะก าหนดให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระค าถามดังกล่าวอาจถามความถึงพอใจใน

ด้านต่าง ๆ  
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2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจะ

ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 

3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่า 

จะแสดงออกจากการพูด กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและสังเกตอย่างมี

ระเบียบแบบแผน 

 
วิธีการศึกษา 

ประชากรท่ีศึกษา 

 ประชากรที่ศึกษาในการวิจัย คือ เกษตรกรที่เลี้ยงโคพื้นเมืองในจังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งหมดในปี 2554 จ านวน 55 ราย ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองอยู่ 2 ต าบล คือต าบลแพรกหนาม

แดง 34 ราย และต าบลวัดประดู่ 21 ราย อ าเภออัมพวา  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Interview schedule) โดยมี

ลักษณะค าถามปลายปิด (close ended question) และค าถามปลายเปิด (open ended question) แบบ

สัมภาษณ์ประกอบด้วย 4 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพพื้นฐานทั่วไป สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกร 

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงโคพื้นเมือง 

 ตอนที่ 4 ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

การทดสอบแบบสัมภาษณ์ 

ท าการสัมภาษณ์เกษตรกรโดยใช้แบบสอบถามที่จัดสร้างขึ้น และผ่านการทดสอบกับ

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง จ านวน 10 ราย และได้น าแบบสัมภาษณ์มาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง

ค าถามให้มีความชัดเจน และเข้าใจมากขึ้น เพื่อให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องตรงตามเนื้อหาที่

ต้องการศึกษามากที่สุด แล้วจึงน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ศึกษา 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่ศึกษา โดยสัมภาษณ์เกษตรกร

กลุ่มตัวอย่างและกรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 55 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่

จัดท าขึ้น 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าจากเอกสารวิชาการและงานวิจัยต่างๆ 

เพื่อประกอบการวิเคราะห์และวิจารณ์ผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล    

 หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์แล้ว กรอกข้อมูลลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packages for the Social Science; 

SPSS) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) อธิบายผลที่ได้จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป การ

เลี้ยงโคพื้นเมือง ปัญหาและอุปสรรค และก าหนดคะแนน ส าหรับความพึงพอใจประยุกต์ตามแบบ

ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยก าหนดคะแนนแบบ Rating Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

   พึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ  1 

   พึงพอใจน้อย  ให้คะแนนเท่ากับ 2 

   พึงพอใจปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ  3 

   พึงพอใจมาก  ให้คะแนนเท่ากับ  4 

   พึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 5 

 ส าหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง ก าหนดค่าเพื่อประเมิน

ระดับความพึงพอใจ โดยประยุกต์ใช้มาตราส่วนประเมินค่า (Applied Ratin G Scale) แบบ 

Numerical Rating Scale) น าค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปร       

ความหมาย ดังนี้  

พิสัยช่วงคะแนน  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

                          ระดับการวัด 

                                                            =       5  -  1         =     0.8 

                                                                         5                      
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การแปรผลความพึงพอใจของเกษตรกร น าค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็น มาเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์การแปลความหมาย  โดยได้ก าหนดระดับค่าคะแนนเกณฑ์เฉลี่ย ดังนี้ 

   ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 ความหมาย พึงพอใจน้อยที่สุด 

   ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  ความหมาย พึงพอใจน้อย 

   ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 ความหมาย พึงพอใจปานกลาง 

   ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41- 4.20  ความหมาย พึงพอใจมาก 

   ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 ความหมาย พึงพอใจมากที่สุด 

 

ระยะเวลาในการศึกษา  

 ธันวาคม 2554-มีนาคม 2555 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลสภาพพื้นฐานท่ัวไป สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 

 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่ วไปของเกษตรกรผู้ เลี้ ยงโคพื้น เมืองในพื้นที่ จั งหวัด

สมุทรสงคราม เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

อาชีพหลัก พื้นที่ถือครองและรายได้จากการเลี้ยงโคพื้นเมืองในรอบปีที่ผ่านมา แสดงในตารางที่ 1 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 81.82 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 18.18 

อายุของเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 27.27 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี และระหว่าง 51-60 ปี 

รองลงมาร้อยละ 20 มีอายุระหว่าง 61-70 ปี และร้อยละ 18.18 มีอายุน้อยกว่า 41 ปี นอกจากนี้ร้อยละ 

7.27 มีอายุมากกว่า 70 ปี 

ระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 76.36 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น 

รองลงมา ร้อยละ 9.09 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายและไม่ได้รับการศึกษา และร้อย

ละ 3.64 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 1.82 ที่จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนสถานภาพทางสังคม พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองส่วนใหญ่ร้อยละ
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89.09 ไม่มีสถานะภาพทางสังคม รองลงมาร้อยละ 7.27 เป็นผู้ใหญ่บ้านและร้อยละ3.64 เป็นผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน  

สมาชิกในครอบครัว พบว่า เกษตรกรร้อยละ 54.54 มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน 

รองลงมาร้อยละ 29.09 มีสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน ร้อยละ 10.91 มีสมาชิกในครอบครัว 7-9 คน 

และร้อยละ 5.45 เกษตรกรมีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 9 คน ซึ่งเกษตรกรส่วนมากมีรายได้เป็น

ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 56.36 ขณะที่ร้อยละ 40 สมาชิกในบ้านไม่มีรายได้เป็นของตัวเอง 1-2 คน 

และมีเพียงร้อยละ 3.64 ที่สมาชิกในบ้านไม่มีรายได้ 3-4 คน  

ด้านอาชีพ พบว่าเกษตรกรร้อยละ 70.91 มีอาชีพหลักคือการท านา รองลงมาร้อยละ 23.64 มี

อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 3.64 เกษตรกรมีอาชีพท าสวน ขณะที่มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 1.82 เท่านั้น 

ที่ประกอบอาชีพรับราชการ ด้านพื้นที่ถือครองพบว่า เกษตรกรร้อยละ 30.91 ไม่มีพื้นที่ถือครองและ

มีพื้นที่ถือครองน้อยกว่า 11 ไร่ รองลงมาร้อยละ 20 มีพื้นที่ถือครอง 11-20 ไร่ ร้อยละ 10.90 มีพื้นที่

ถือครอง 21-30 ไร่ และร้อยละ 7.27 เกษตรกรมีพื้นที่ถือครอง 31-40 ไร่  

รายได้จากการขายโคพื้นเมืองในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 36.36 มีรายได้

จากการขายโคอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท รองลงมาร้อยละ 23.64 มีรายได้น้อยกว่า 10,001 บาท 

ร้อยละ 21.82 มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 9.09 ไม่มีรายได้จากการขายโคพื้นเมือง 

ร้อยละ 3.64 เกษตรกรมีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท ขณะที่เกษตรกรร้อยละ 3.64 มีรายได้

มากกว่า 50,000 บาท และมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 1.82 ที่มีรายได้ระหว่าง 40,001-50,000 บาท  
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 55 
  ราย 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป เกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
1 เพศ 
          ชาย 
          หญิง 
2 อายุ (ปี) 
          น้อยกว่า 41 
          41-50 
          51-60 
          61-70 
          มากกว่า 70 
3  การศึกษา 
     ไม่ได้ศึกษา 
     ประถมศึกษาตอนต้น 
     ประถมศึกษาตอนปลาย 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
     ปวส./ อนุปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4 สถานภาพทางสังคม 
    อบต. 
    ผู้ใหญ่บ้าน 
    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
     ไม่มีสถานภาพทางสังคม (ชาวบ้าน) 
5 จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน) 
     1-3  
     4-6 
     7-9 
     มากกว่า 9 

 
45 
10 
 
10 
15 
15 
11 
4 
 
5 
42 
5 
1 
2 
0 
0 
 
0 
2 
4 
49 
 
16 
30 
6 
3 

 
81.82 
18.18 

 
18.18 
27.27 
27.27 
20 
7.27 

 
9.09 
76.36 
9.09 
1.82 
3.64 
0.0 
0.0 

 
0.0 
3.64 
7.27 
89.09 

 
29.09 
54.54 
10.91 
5.45 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 55 
  ราย (ต่อ) 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป เกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
5.1 จ านวนสมาชิกที่ก าลังศึกษา หรือไม่มีรายได้ (คน) 
        1-2 
        3-4 
        5-6 
       ไม่มีสมาชิกที่ก าลังศึกษาหรือไม่มีรายได้ 
6 อาชีพหลัก 
        ท านา 
        ท าไร ่
        ท าสวน 
        คา้ขาย 
       รับราชการ 
       รับจ้างท่ัวไป 
7 พื้นที่ถือครอง (ไร่) 
      ไม่มีพื้นที่ถือครอง 
       น้อยกว่า 11 
       11-20 
       21-30 
       31-40 
       41-50 
       มากกว่า 50 
8 รายได้จากการเลี้ยงโคพื้นเมืองในรอบปีที่ผ่านมา (บาท) 
     ไม่มีรายได ้
     น้อยกว่า 10,001 
     10,001-20,000 
     20,001-30,000 
     30,001-40,000 
     40,001-50,000 
     มากกว่า 50,000 

 
22 
2 
0 
31 
 
39 
0 
2 
0 
1 
13 
 
17 
17 
11 
6 
4 
0 
0 
 
5 
13 
20 
12 
2 
1 
2 

 
40.00 
3.64 
0.0 
56.36 

 
70.91 
0.0 
3.64 
0.0 
1.82 
23.64 

 
30.91 
30.91 
20 

10.90 
7.27 
0.0 
0.0 

 
9.09 
23.64 
36.36 
21.82 
3.64 
1.82 
3.64 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกร 
2.1 สภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองท่ัวไปของเกษตรกร 

 การศึกษาข้อมูลสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองจากกลุ่ม

เกษตรกรที่ศึกษาทั้งสิ้น 55 ราย แสดงในตารางที่ 2 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองส่วนใหญ่ร้อย

ละ 90.91 มีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงโคพื้นเมืองเพื่อผลิตลูกขาย รองลงมาร้อยละ 7.27 ต้องการเลี้ยง

เพื่อผลิตพ่อ-แม่พันธุ์ขาย และร้อยละ 1.82 ต้องการเลี้ยงเพื่อใช้ปุ๋ยจากมูล ทั้งนี้อาจเนื่องจากโค

พื้นเมือง มีลักษณะทนร้อน ทนต่อโรคและแมลง ให้ลูกดก และสามารถใช้ประโยชน์จากอาหาร

หยาบคุณภาพต่ าได้ดี เกษตรกรจึงนิยมซื้อลูกโคพื้นเมืองไปเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานและเป็นแหล่งเงิน

ออม (กชกรและคณะ 2552) นอกจากนี้ราคาโคพื้นเมืองที่เกษตรกรขายได้มีราคาระหว่าง 10,000-

12,000 บาทต่อตัว ประกอบกับต้นทุนในการเลี้ยงต่ า เนื่องจากเกษตรกรสามารถปล่อยโคให้เข้าไป

แทะเล็มตามพื้นที่สาธารณะได้ จึงท าให้เกษตรกรนิยมเลี้ยงโคพื้นเมืองไว้ขายลูกและพ่อแม่พันธุ์     

(สุเจตน์และคณะ 2551)  

ระยะเวลาในการเลี้ยงโคพื้นเมือง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 50.91 มีระยะเวลาในการเลี้ยงโค

พื้นเมือง น้อยกว่า 11 ปี รองลงมาร้อยละ 32.73 เลี้ยงโคพื้นเมืองมาแล้ว 11-20 ปี ร้อยละ 7.27 เลี้ยง

โคพื้นเมืองมาแล้ว 21-30 ปี และมากกว่า 40 ปี ขณะที่ระยะเวลาการเลี้ยงโคพื้นเมือง 31-40 ปี มีเพียง

ร้อยละ 1.82 และแรงงานที่ใช้เลี้ยงโคพื้นเมืองส่วนใหญ่จะใช้แรงงาน 1-2 คน ถึงร้อยละ 90.91 

รองลงมาร้อยละ 9.09 จะใช้แรงงาน 3-5 คน จากข้อมูลเห็นได้ว่าการเลี้ยงโคพื้นเมืองใช้แรงงานใน

การเลี้ยงน้อย สามารถใช้แรงงานจากบุคคลในครัวเรือนได้   

 บุคคลที่เลี้ยงโคพื้นเมือง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.27 เลี้ยงโคด้วยตนเอง  

รองลงมาร้อยละ 56.36 ลูกจะเป็นผู้เลี้ยง ร้อยละ 12.73 พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยง มีเพียงร้อยละ 1.82 เท่านั้นที่

จ้างลูกจ้างเลี้ยงแทน เห็นได้ว่าแรงงานผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวและลูก 

ส่วนพ่อแม่และลูกจ้างมีน้อย เนื่องจากการเลี้ยงโคพื้นเมืองเลี้ ยงง่าย ไม่ยุ่งยาก ใช้แรงงานใน

ครอบครัวก็สามารถเลี้ยงได้ ประกอบกับจ านวนการเลี้ยงโคพื้นเมืองของแต่ละครอบครัวไม่มาก จึง

ไม่จ าเป็นต้องจ้างลูกจ้างในการเลี้ยงดู สอดคล้องกับสุเจตน์และคณะ (2551) รายงานว่าเกษตรกรที่

เลี้ยงโคพื้นเมืองส่วนใหญ่จะใช้แรงงานของตนเองและครอบครัวในการเลี้ยงมากกว่าจ้างลูกจ้างใน

การเลี้ยงโคพื้นเมือง  
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ด้านการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคพื้นเมือง พบว่าเกษตรกรร้อยละ 56.36 ไม่

เคยเข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงโคพื้นเมือง ขณะที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมมีเพียงร้อยละ 43.64 จาก

ข้อมูลเห็นได้ว่า เกษตรกรสามารถเลี้ยงโคพื้นเมืองโดยอาศัยประสบการณ์จนท าให้เกิดความช านาญ

ในการเลี้ยงโคพื้นเมือง แต่ยังขาดการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงโคพื้นเมือง ถ้าได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการฝึกอบรมจะท าให้เกษตรกรมีการพัฒนาการเลี้ยงโคพื้นเมืองให้มี

ประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีประสบการณ์อยู่แล้ว สุเจตน์และคณะ (2551) รายงานว่า

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการเลี้ยงโคพื้นเมืองจากประสบการณ์ในการเลี้ยง 

และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงโคพื้นเมืองจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์หรือ

สถาบันการศึกษาต่างๆ  

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลการเลี้ยงโคพื้นเมืองทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 55 ราย  

ข้อมูลการเลี้ยงโคพื้นเมืองทั่วไป เกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
1 วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงโคพื้นเมือง1/ 
     ใช้แรงงาน 
      ผลิตพ่อ-แม่พันธ์ุขาย 
      ผลิตลูกขาย 
      ใช้ปุ๋ยจากมูล 
      เป็นมรดกตกทอด 
2 ระยะเวลาในการเลี้ยงโคพื้นเมือง (ปี) 
       น้อยกว่า 11 
       11-20 
       21-30 
       31-40 
       มากกว่า 40 
3 จ านวนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคพื้นเมือง (คน) 
       1-2 
       3-4 
       5-6 
       มากกว่า 6 

 
0 
4 
50 
1 
0 
 
28 
18 
4 
1 
4 

 
50 
5 
0 
0 

 
0.0 
7.27 
90.91 
1.82 
0.0 

 
50.91 
32.73 
7.27 
1.82 
7.27 

 
90.91 
9.09 
0.0 
0.0 

หมายเหตุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลการเลี้ยงโคพื้นเมืองทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 55 ราย (ต่อ) 

ข้อมูลการเลี้ยงโคพื้นเมืองทั่วไป เกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
4 บุคคลที่เลี้ยงโคพื้นเมือง1/ 
    พ่อ/แม่ 
    ตา/ยาย 
    ลูก  
    ลูกจ้าง 
    ตนเอง 
5 การเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคพื้นเมือง 
   เคย 
  ไม่เคย 

 
7 
0 
31 
1 
48 
 
24 
31 

 
12.73 
0 

56.36 
1.82 
87.27 

 
43.64 
56.36 

หมายเหตุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

2.2 การปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองของเกษตรกร 
 ผลการศึกษาด้านการปรับปรุงพันธุ์แสดงในตารางที่ 3 พบว่าเกษตรกรร้อยละ 34.54 เลี้ยง

โคพื้นเมือง 1-5 ตัว ร้อยละ 30.91 เลี้ยงโคพื้นเมือง 6-10 ตัว ร้อยละ 16.36 เลี้ยงโคพื้นเมือง 11-15 ตัว 

ร้อยละ 14.54 เลี้ยงโคพื้นเมือง มากกว่า 20 ตัวและร้อยละ 3.64 เลี้ยงโคพื้นเมือง 16-20 ตัว อาจ

เน่ืองจากเกษตรกรเลี้ยงโคพื้นเมืองเป็นอาชีพรอง มีพื้นที่ไม่เพียงพอส าหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ และ

ไม่ต้องการจ้างลูกจ้างในการเลี้ยงโคพื้นเมือง จึงท าให้เกษตรกรเลี้ยงโคพื้นเมืองได้  1-5 ตัวต่อ

ครอบครัว สุจินต์และวิโรจน ์(2530) รายงานว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงโคพื้นเมืองครัวเรือนละ  

3-4 ตัว แต่ถ้าบางรายมีฐานะดี มีที่ดินมากจะเลี้ยงโคมากกว่า 10 ตัวขึ้นไป ส่วนการผสมพันธุ์โค

พื้นเมือง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 100 ใช้พ่อพันธุ์โคพื้นเมืองในการผสม เนื่องจาก

เกษตรกรต้องการรักษาโคพื้นเมืองพันธุ์ดีที่มีในท้องถิ่นไว้ สอดคล้องกับนันทนาและคณะ (2552) 

รายงานว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีผสมจริงโดยใช้พ่อพันธุ์โคพื้นเมือง 

นอกจากนี้เกษตรกรมีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไว้ใช้ในการผสมพันธุ์  คิดเป็นร้อยละ 69.09 

อาจเนื่องจากเกษตรกรบางส่วนมีความช านาญด้านการเลี้ยง และได้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการ

เลี้ยงโคพื้นเมือง ท าให้มีความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ จึงสามารถคัดเลือกโคพื้นเมืองไว้ท าพ่ อ

แม่พันธุ์ได้ แต่มีเกษตรกรอีกส่วนหนึ่ง ไม่มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไว้ท าพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 30.91
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ท าให้โคพื้นเมืองมีจ านวนและคุณภาพลดลง ดังนั้นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จ าเป็นต้องให้ค าแนะน า 

และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถคัดเลือกโคพื้นเมืองที่มีลักษณะที่ดีไว้

ท าพันธุ์ต่อไป  

 

ตารางท่ี 3 แสดงการปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองของเกษตรกรจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 55 ราย 

ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมือง เกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
1 จ านวนโคพื้นเมืองท้ังหมด (ตัว) 
    1-5 
    6-10 
    11-15 
    16-20 
    มากกว่า 20 
2 การผสมพันธุ์โคพื้นเมือง 
     ใช้วิธีการผสมเทียม 
      ใช้พ่อพันธุ์ผสม 
      ใช้ทั้ง 2 วิธี (ผสมเทียมและพ่อพันธุ์) 
3 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไว้ใช้ท าพันธุ์ในฝูง 
        มี 
        ไม่มี 

 
19 
17 
9 
2 
8 
 
0 
55 
0 

 
38 
17 

 
34.54 
30.91 
16.36 
3.64 
14.54 

 
0.0 
100 
0.0 

 
69.09 
30.91 
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2.3 การเลีย้งดูโคพื้นเมืองของเกษตรกร 

 การศึกษาการเลี้ยงดูโคพื้นเมืองแสดงในตารางที่ 4 พบว่าเกษตรกรร้อยละ 100 มีคอกเลี้ยง

โคพื้นเมือง โดยลักษณะของคอกเลี้ยงส่วนใหญ่ร้อยละ 83.64 จะแยกอยู่ต่างหากจากบ้านพัก ร้อยละ 

14.54 จะอยู่ที่ไร่ หรือที่นา หรือที่สวน และร้อยละ 1.82 อยู่ใต้ถุนบ้านหรืออยู่ติดตัวบ้าน จากข้อมูล

ดังกล่าวเห็นได้ว่าเกษตรกรให้ความส าคัญกับสุขอนามัยโดยแยกสร้างคอกโคพื้นเมืองออกจากที่พัก

อาศัย 

 การปลูกพืชอาหารสัตว์ พบว่าร้อยละ 89.09 เกษตรกรไม่มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ มี

เกษตรกรเพียงร้อยละ 10.91 ที่มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่

ในการปลูกพืชอาหารสัตว์ เนื่องจากเกษตรกรใช้พื้นที่ในการท านา ท าสวน อย่างไรก็ตามยังมี

เกษตรกรบางส่วนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ แต่ก็มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ             

โคพื้นเมืองที่เลี้ยง จึงท าให้ในบางฤดูกาลเกิดภาวะคาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ท าให้สัตว์มีการ

เจริญเติบโตลดลง   

 การส ารองหรือถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน พบว่าเกษตรกรร้อยละ 92.73 มี

การส ารองหรือถนอมพืชอาหารสัตว์ โดยเฉพาะฟางข้าวไว้ยามขาดแคลน ขณะที่ไม่มีการส ารองพืช

อาหารสัตว์ เพียงร้อยละ 7.27 และมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 1.82 ที่ใช้อาหารข้นเลี้ยงโคพื้นเมือง 

ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.18 ไม่ใช้อาหารข้นในการเลี้ยงโคพื้นเมือง เนื่องจากเกษตรกร

ไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนค่าอาหาร และต้องการใช้วัสดุเหลือใช้จากการท านาในการเลี้ยงโคพื้นเมือง 

โดยเฉพาะฟางข้าว นอกจากนี้เกษตรกรจะปล่อยให้โคพื้นเมืองออกแทะเล็มตามทุ่งหญ้าสาธารณะ

ในตอนกลางวันและไล่เข้าคอกในช่วงเวลากลางคืน (สุเจตน์และคณะ 2551)  

การเสริมแร่ธาตุในการเลี้ยงโคพื้นเมือง พบว่าเกษตรกรร้อยละ 94.54 ใช้แร่ธาตุเสริมในการ
เลี้ยงโคพื้นเมือง มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 5.45 ไม่ใช้แร่ธาตุเสริมในการเลี้ยงโคพื้นเมือง จาก
การศึกษาเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้แร่ธาตุเสริมในการเลี้ยงโคพื้นเมือง อาจเนื่องจาก
เกษตรกรบางส่วนได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประกอบกับการเสริมแร่ธาตุ
ในโคช่วยให้อัตราการผสมติดและอัตราการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองสูงขึ้น (Tomwasorn et al., 
1981) นอกจากนี้ทางหน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์ ยังมีการสนับสนุนแร่ธาตุก้อนบางส่วน
ให้กับโคพื้นเมืองในพื้นที่ เพื่อให้โคพื้นเมืองมีสุขภาพดี จึงท าให้เกษตรกรมีความนิยมใช้แร่ธาตุ
เสริมในโคพื้นเมือง  
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2.4 การป้องกนัและรักษาโรค 
 การป้องกันและรักษาโรคโคพื้นเมืองของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง แสดงในตารางที่ 5 

พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 น าโคพื้นเมืองไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคจาก

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จากข้อมูลเห็นได้ว่าเกษตรกรให้ความสนใจในการป้องกันโรคในโคพื้นเมืองของ

ตนเอง ประกอบกับทางหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ มีการประชาสัมพันธ์และเข้าไปให้บริการฉีด

วัคซีนในพื้นที่เลี้ยงโคพื้นเมืองอย่างทั่วถึง จึงท าให้เกษตรกรสามารถน าโคพื้นเมืองมารับวัคซีนได้

สะดวก  

การถ่ายพยาธิโคพื้นเมือง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.36 ไม่มีการถ่ายพยาธิโคพื้นเมือง 

ขณะที่ร้อยละ 3.64 มีการถ่ายพยาธิโคพื้นเมือง จากข้อมูลเห็นได้ว่าเกษตรกรจ านวนมากไม่มีการถ่าย

พยาธิให้กับโคพื้นเมืองของตนเอง อาจเนื่องจากเกษตรกรยังไม่เห็นความส าคัญถึงปัญหาด้าน

สุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะเร่ืองของพยาธิภายในเพราะสัตว์ไม่แสดงอาการป่วยจากโรคพยาธิ และการ

ถ่ายพยาธิเป็นการเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคพื้นเมืองเพื่อเป็นอาชีพเสริม

จากการท านา ท าไร่ หรือท าสวนเท่านั้น 

 การรักษาโคพื้นเมืองที่ป่วย พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.18 ใช้บริการจากเจ้าหน้าที่

กรมปศุสัตว์ ร้อยละ 94.54 ใช้บริการจากอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ และร้อยละ 89.09 จะรักษาสัตว์ป่วย

ด้วยตนเอง ส่วนการตายของโคพื้นเมืองในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 89.09 ไม่มีการตายของโค

พื้นเมือง มีเพียงร้อยละ 10.91 ที่มีการตายของโคพื้นเมือง การใช้สมุนไพรในการเลี้ยงโคพื้นเมือง 

พบว่าร้อยละ 60 ของเกษตรกรมีการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงโคพื้นเมือง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรร้อย

ละ 40 ไม่ใช้สมุนไพรในการเลี้ยงโคพื้นเมือง สาเหตุที่เกษตรกรไม่ใช้สมุนไพรในการเลี้ยงโค

พื้นเมือง อาจเนื่องจากไม่มีความรู้เร่ืองสรรพคุณของสมุนไพร และเห็นว่าการน าสมุนไพรไปใช้นั้น

มีความยุ่งยากและออกฤทธิ์ช้ากว่าการใช้ยาปฏิชีวนะและยาแผนปัจจุบัน (วิศิษย์, 2550)  
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ตารางท่ี 4 แสดงการเลี้ยงดูโคพื้นเมืองของเกษตรกรจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 55 ราย 

ข้อมูลการเลี้ยงดูโคพื้นเมือง เกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
1. คอกเลี้ยงโคพื้นเมือง 
    มี 
    ไม่มี 
   ลักษณะของคอกเลี้ยงโคพื้นเมือง 
    -อยู่ใต้ถุนบ้าน หรือ อยู่ติดตัวบ้าน 
   - แยกอยู่ต่างหากกับบ้านพัก (คนละชายคา) 
   - อยู่ที่ไร่ หรือที่นา หรือที่สวน 
2. การปลูกพืชอาหารสัตว์ 
     ไม่มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
      มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
โดยแยกเป็น 
    มีพื้นที่ปลูกน้อยกว่า 1.01 ไร ่
   มีพื้นที่ปลูก 1.01-2.00 ไร่ 
   มีพื้นที่ปลูก 2.01-3.00 ไร่ 
   มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 3.00 ไร่ 
3. การส ารอง ถนอมพืชอาหารสัตว์ใช้ยามขาดแคลน 
    มี 
    ไม่มี 
4. การใช้อาหารข้นในการเลี้ยงโคพื้นเมือง 
    ใช้ 
    ไม่ใช้ 
5. การใช้แร่ธาตุอาหารเสริมในการเลี้ยงโคพื้นเมือง 
     ใช้ 
     ไม่ใช้ 

 
55 
0 
 
1 
46 
8 
 
49 
6 
 
0 
6 
0 
0 
 
51 
4 
 
1 
54 

 
52 
3 

 
100 
0.0 

 
1.82 
83.64 
14.54 

 
89.09 
10.91 

 
0.0 
10.91 
0.0 
0.0 

 
92.73 
7.27 

 
1.82 
98.18 

 
94.54 
5.45 
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ตารางท่ี 5 แสดงการป้องกันและรักษาโรคโคพื้นเมืองของเกษตรกรจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 

   55 ราย          

ข้อมูลการป้องกันและรักษาโรคโคพื้นเมือง เกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
1 การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคพื้นเมือง
จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
   ไม่รับบริการ 
   รับบริการ 
2 การถ่ายพยาธิโคพื้นเมือง 
    ไม่มี 
     มี 
3 การรักษาโคพื้นเมืองป่วย1/ 
    เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
    อาสาปศุสัตว์ 
    ด้วยตนเอง 
 4 การตายของโคพื้นเมืองในรอบปีที่ผ่านมา 
     ไม่มีการตาย 
      มีการตาย 
5 การใช้สมุนไพรในการเลี้ยงโคพื้นเมือง 
      ไม่ใช้ 
       ใช้ 

 
 
0 
55 

 
53 
2 
 
54 
52 
49 

 
49 
6 
 
22 
33 

 
 

0.0 
100 

 
96.36 
3.64 

 
98.18 
94.54 
89.09 

 
89.09 
10.91 

 
40 
60 

หมายเหตุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงโคพื้นเมือง 

การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงโคพื้นเมือง ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

แสดงในตารางที่ 6 พบว่า ด้านสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในปัจจุบัน เกษตรกรมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก เฉลี่ย 3.81±0.54 เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดแล้ว เกษตรกรมีความต้องการที่จะเลี้ยงโค

พื้นเมืองต่อไป และพอใจสภาพการเลี้ยงโคในปัจจุบัน ตลอดจนสายพันธุ์โคพื้นเมืองที่เลี้ยงอยู่และ

โคพื้นเมืองมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย ค่าแรงงานและที่ส าคัญไป
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กว่านั้นคือ เป็นสัตว์ที่ เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยาก ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.96±0.64, 3.84±0.66, 

3.80±0.52, 3.76±0.47, 3.69±0.53 ตามล าดับ 

 ด้านการจ าหน่ายและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคพื้นเมือง ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึง

พอใจในระดับมาก เฉลี่ย 3.54±0.59 โดยเกษตรกรพึงพอใจต่อรายได้จากการจ าหน่ายโคพื้นเมืองใน

ปัจจุบัน มีแหล่งจ าหน่ายโคพื้นเมืองที่สะดวก และการเลี้ยงโคพื้นเมืองสามารถสร้างหลักประกัน

รายได้ให้แก่ครอบครัว อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.58±0.57, 3.56±0.69 และ 3.49±0.54 ตามล าดับ  

 ด้านการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 

3.41±0.62 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการกลุ่มแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงโค

พื้นเมือง และการเป็นสมาชิกกลุ่มมีประโยชน์ต่อการเลี้ยงโคพื้นเมือง อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 

3.53±0.66 และ3.44±0.60 ตามล าดับ ขณะที่ความพึงพอใจต่อการมีผู้น ากลุ่มที่เข้มแข็งและต้องการ

ให้กลุ่มมีกองทุนเวชภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.40±0.62 และ 3.29±0.59 ตามล าดับ จาก

ข้อมูลดังกล่าว เห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการจัดตั้งกลุ่มการเลี้ยงสัตว์ ดังนั้น

หน่วยงานราชการควรให้การสนับสนุนกลุ่มทั้งทางด้านเงินทุน และด้านความรู้ในการบริหารจัดการ

ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้ด้วย

ตัวเอง ท าให้กลุ่มสามารถขับเคลื่อนไปได ้

 ด้านการบริการจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเฉลี่ย 

3.50±0.69 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าเกษตรกรพึงพอใจต่อการให้บริการความรู้ ค าแนะน า

ด้านการเลี้ยงโคพื้นเมืองและการบริการด้านสุขภาพในระดับมาก เฉลี่ย 3.67±0.66 และ 3.65±0.77 

ตามล าดับ ขณะที่การบริการด้านอาหารสัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เกษตรกรมีความพึงพอใจ

ระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.40±0.59 และ 3.27±0.65 ตามล าดับ  

สรุปความพึงพอใจในทุกๆ ด้านเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก เฉลี่ย 3.58±0.64 
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ตารางท่ี 6 แสดงความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงโคพื้นเมือง จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 

        55 ราย 

ความพึงพอใจต่อการเลี้ยงโคพื้นเมืองในด้านต่างๆ 
ระดับความพึงพอใจ 

(mean±SD) 
แปลความหมาย 

1 สภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในปัจจุบัน 
   1.1 โคพื้นเมืองเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยาก 
   1.2 ความพึงพอใจในพันธุ์โคพื้นเมือง 
   1.3 มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตร 
          (ค่าปุ๋ย/แรงงาน) 
  1.4 พอใจในสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในปัจจุบัน 
  1.5 มีความต้องการจะเลี้ยงโคพื้นเมืองต่อไป 
2 การจ าหน่ายและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคพื้นเมือง 
   2.1 สร้างหลักประกันรายได้แก่ครอบครัว 
   2.2 มีแหล่งจ าหน่ายโคพื้นเมืองได้สะดวก 
   2.3 รายได้จากการจ าหน่ายโคพื้นเมืองในปัจจุบัน 
3 การรวมกลุ่มผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง 
   3.1 ต้องการให้กลุ่มมีกองทุนเวชภัณฑ์ 
   3.2 การมีผู้น ากลุ่มที่เข้มแข็ง 
   3.3 การเป็นสมาชิกกลุ่มมีประโยชน์ต่อการเลี้ยงโค
พื้นเมือง 
  3.4 ใช้บริการกลุ่มแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงโค
พื้นเมือง 
4 การบริการจากเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ 
   4.1 ด้านการปรับปรุงพันธุ์ (พ่อพันธุ์,การผสมเทียม) 
  4.2 การบริการด้านสุขภาพสัตว์ 
  4.3 การให้บริการความรู้ ค าแนะน าด้านการเลี้ยง 
       โคพื้นเมือง 
  4.4 การบริการด้านอาหารสัตว์ 

3.81±0.54 
3.69±0.53 
3.80±0.52 
3.76±0.47 

 
3.84±0.66 
3.96±0.64 
3.54±0.59 
3.49±0.54 
3.56±0.69 
3.58±0.57 
3.41±0.62 
3.29±0.59 
3.40±0.62 
3.44±0.60 

 
3.53±0.66 

 
3.50±0.69 
3.27±0.65 
3.65±0.77 
3.67±0.66 

 
3.40±0.59 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

รวมเฉลี่ยความพึงพอใจทุกๆ ด้าน 3.58±0.64 มาก 
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ตอนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง 
 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม แสดงใน

ตารางที่ 7 พบว่า ร้อยละ 60 เกษตรกรไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคพื้นเมือง ขณะที่ ร้อยละ 

40 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคพื้นเมือง โดยร้อยละ 40 เกษตรกรมีพื้นที่เลี้ยงโค

พื้นเมืองไม่เพียงพอ ร้อยละ 25.45 อาหารหยาบไม่เพียงพอ ร้อยละ 18.18 ขาดแรงงานในการเลี้ยงโค

พื้นเมือง และร้อยละ 7.27 ขาดแหล่งเงินทุนในการกู้ยืม ส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการเลี้ยง

โคพื้นเมือง ได้แก่ ขอให้ทางราชการสนับสนุนเวชภัณฑ์ในการป้องกันและรักษาโคพื้นเมือง และ

ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองขึ้น 

 

ตารางท่ี 7 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคพื้นเมือง 

ปัญหาและอุปสรรค เกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
ไม่มี 
มี โดยมีปัจจัยดังนี้ 1/ 
    -พื้นที่เลี้ยงโคพื้นเมืองไม่เพียงพอ 
   - ขาดแหล่งเงินทุนในการกู้ยืม 
   - อาหารหยาบไม่เพียงพอ 
   - ไม่มีความรู้ในการเลี้ยงโคพื้นเมือง 
      ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   - ไม่มีเจ้าหน้าที่แนะน า 
   - ขาดแรงงานในการเลี้ยง 
   - โคพื้นเมืองป่วยตาย ซูบผอม ให้ลูกห่าง 
     สุขภาพไม่ดี 

33 
22 
22 
4 
14 
0 
 
0 
10 
0 

60 
40 
40 
7.27 
25.45 
0.0 

 
0.0 
18.18 
0.0 

 
หมายเหตุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองและความพึงพอใจของเกษตรกรทีผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองใน

จังหวัดสมุทรสงคราม สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง 

เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ ระหว่าง 41-60 ปี จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่ไม่มีสถานะภาพทางสังคม มีสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน สมาชิก

ในบ้านมีรายได้เป็นของตนเอง เกษตรกรมีอาชีพหลักคือการท านา ไม่มีพื้นที่ถือครองและมีพื้นที่ถือ

ครองน้อยกว่า 11ไร่ และเกษตรกรมีรายได้จากการขายโคพื้นเมืองในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่าง 

10,001-20,000 บาท  

2. ข้อมูลการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกร 

2.1 ด้านสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองท่ัวไปของเกษตรกร 

 เกษตรกรส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงโคพื้นเมืองเพื่อผลิตลูกและพ่อ-แม่พันธุ์ขาย 

ระยะเวลาการเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรน้อยกว่า 11 ปี ใช้แรงงานเลี้ยงโคพื้นเมือง 1-2 คน ส่วน

ใหญ่จะเลี้ยงโคพื้นเมืองด้วยตัวเอง ด้านการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคพื้นเมือง พบว่า

เกษตรกรส่วนมากไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม  

2.2 ด้านการปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองของเกษตรกร 

 เกษตรกรส่วนมากเลี้ยงโคพื้นเมืองครัวเรือนละ 1-5 ตัว ด้านการผสมพันธุ์ เกษตรกรใช้พ่อ

พันธุ์โคพื้นเมืองในการผสมและมีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ไว้ใช้ท าพันธุ์  

2.3 ด้านการเลี้ยงดูโคพื้นเมืองของเกษตรกร 

เกษตรกรมีคอกเลี้ยงโคพื้นเมืองทุกราย ซึ่งลักษณะของคอกเลี้ยงส่วนใหญ่จะแยกอยู่

ต่างหากจากบ้านพัก โดยจะอยู่ที่ไร่ หรือที่นา หรือที่สวน ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่ปลูก

พืชอาหารสัตว์ แต่มีการส ารองหรือถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน โดยเฉพาะฟางข้าว 

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้อาหารข้นในการเลี้ยงโค แต่นิยมใช้แร่ธาตุเสริมในการเลี้ยงโคพื้นเมือง  
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2.4 ด้านการป้องกันและรักษาโรค 

 เกษตรกรน าโคพื้นเมืองไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกราย 

ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมถ่ายพยาธิภายในให้กับโคพื้นเมืองของตนเอง การรักษาโค

พื้นเมืองที่ป่วย เกษตรกรจะใช้บริการจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ และรักษา

สัตว์ป่วยด้วยตนเอง ด้านการตายของโคพื้นเมือง พบว่าไม่มีการตายของโคพื้นเมืองในรอบปีที่ผ่าน

มา นอกจากนี้เกษตรกรส่วนมากใช้สมุนไพรในการเลี้ยงโคพื้นเมือง  

3.  ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงโคพื้นเมือง 

 เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองใน

ปัจจุบัน ด้านการจ าหน่ายและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคพื้นเมือง ด้านการรวมกลุ่มผู้ เลี้ยง            

โคพื้นเมือง และด้านการบริการจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ สรุปความพึงพอใจในภาพรวมของทุกๆ ด้าน

เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก  

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

 เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคพื้นเมือง คือ พื้นที่เลี้ยงโคพื้นเมืองมีไม่

เพียงพอ อาหารหยาบไม่เพียงพอ ขาดแรงงานในการเลี้ยงโคพื้นเมือง และขาดแหล่งเงินทุนในการ

กู้ยืม ข้อเสนอแนะของเกษตรกร คือ ต้องการเวชภัณฑ์ในการรักษาโคพื้นเมืองและต้องการให้มีการ

จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-24- 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเร่ืองโคพื้นเมือง จึงควรมีการจัด

ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงโคพื้นเมือง การปรับปรุงพันธุ์ และการป้องกันโรค ให้แก่

เกษตรกร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการเลี้ยงโคพื้นเมืองให้กับเกษตรกรอย่างถูกต้อง  

2. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง มีความพึงพอใจการเลี้ยงโคพื้นเมืองในทุกด้าน กรมปศุสัตว์ควรมี

นโยบายและงบประมาณสนับสนุนการเลี้ยงโคพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่ อส่งเสริม

และพัฒนาการเลี้ยงโคพื้นเมืองต่อไป  

3. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง มีการส ารองอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยเฉพาะฟางข้าว ซึ่งมี

คุณค่าทางอาหารต่ า กรมปศุสัตว์ควรมีการอบรมความรู้ด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ หรือเพิ่มคุณค่า

ทางโภชนาการให้กับพืชอาหารสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง 

4. ควรมีการจัดเวทีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรในการ

พัฒนาและเพิ่มผลผลิตโคพื้นเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-25- 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
กชกร เดชะค าภู ทิพาภรณ์ หอมดี สมัย ศรีหาญ ชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ. 2552.  โครงการ การศึกษา 

ความเป็นไปได้ของตลาดเนื้อโคอินทรีย์ ตามวิถีการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบดั้งเดิม. รายงาน

ฉบับสมบูรณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ. 2546. การเลี้ยงโคพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อย ฉบับชาวบ้าน. กอง 

 บ ารุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กองบ ารุงพันธุ์สัตว์. มปป. สัตว์พื้นเมืองไทย มรดกไทย มรดกโลก. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร 

 และสหกรณ.์ 

นันทนา ช่วยชูวงศ์ ราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์ สมศักดิ์ เลี่ยมนิมิต และสมหมาย คล้ายบ้านใหม่. 2552. 

 การศึกษาระบบการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองภาคใต้และโอกาสทางการตลาด กรณีศึกษา จังหวัด 

 นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุน 

 งานวิจัย. 

ปิยศักดิ์ สุวรรณี เชาวลิต โชคสวัสดิ ์และ สนธยา กัณหาบัว. 2546. ความเป็นไปได้ในการเลี้ยงขุนโค 
 พื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อย. ใน รายงานผลงานวิจัยการปศุสัตว์ สาขาปรับปรุงพันธุ์และ 
 การจัดการฟาร์ม ประจ าปี 2546. 
ภณิดา  ชัยปัญญา. 2541.  ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมไร่นาสวนผสมภายใต้โครงการ 
 ปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรกรของจังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 โท. สาขาส่งเสริมการเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์. 2550. การใช้สมุนไพรเพื่อลดสารตกค้างอันตรายในเน้ือสัตว์. วารสาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 2 (1) : 82-94. 
ศิริชัย ศรีพงศ์พันธ์. 2523. การเรียกชื่อสีของพ่อโคพื้นเมืองในภาคใต้. สัตวแพทย์สาร.31(3): 189- 

 198. 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม. 2554.  สถิติการเลี้ยงสัตว์. จังหวัดสมุทรสงคราม 
สุจินต์ สิมารักษ์ และ วิโรจน์ ภัทรจินดา. 2530. การส ารวจสภาพการเลี้ยงดูโคและกระบือของ 
 หมู่บ้านนอกเขตและในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น. สายงานสัตวบาล โครงการวิจัย 
 ระบบการท าฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
 



 
 

-26- 
 

สุเจตน์ ชื่นชม เสาวลักษณ์ ผ่องล าเจียก ศศิธร นาคทอง เชาวลิต นาคทอง และ วรรณี ชีวปรีชา.  

2551. โครงการระบบการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย. 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 

อรรถพร ค าคม.  2546.  การให้บริการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ศึกษาจากความคิดเห็น 
 ของผู้ใช้บริการฝ่ายกิจการสาขากรุงเทพฯ และปริมณฑล. กรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 โท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อุทัยพรรณ สุดใจ.  2544. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การโทรศัพท์แห่ง 

 ประเทศไทย จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

Tumwasorn, S., C. Najasingha, C. Kaeowphrommarn and A. wanitchart. 1980. Mineral 
supplementation for one-fourth American Brahman Crossbred calves in the villages. 
In:Proc. 2 nd Seminar on mineral nutrition in Thailand, April, 28. KU, Bangkok. 


