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สภาพการเลีย้ งและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการผลิตเนือ้
โคขุนคุณภาพในจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่
Raising condition and SWOT analysis for a premium grade beef
production in Phayao and Phrae province
กมลทิพย์ สอนศิร1ิ , พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา1*, สุรียพ์ ร แสงวงศ์1,
ภูวศิ สรณ์ ภูมสิ รณคมณ์2 และ ชยุต ดงปาลีธรรม์3
Kamonthip Sonsiri1, Payungsuk Intawicha1*, Sureeporn Saengwong1,
Phuwitson Phumsaranakhom2 and Chayut Dongpaleethun3
บทคัดย่อ: การผลิตเนือ้ โคให้ได้คุณภาพนับเป็ นปั จจัยที่สำ� คัญในการสร้างผลสัมฤทธิ์และผลก�ำไรให้แก่
เกษตรกรหรือสหกรณ์โคขุน ดังนัน้ ในการวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเลีย้ งและวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมของการผลิตโคขุนคุณภาพดีในจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่จากเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์
โคขุนดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา และเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์โคเนือ้ คุณภาพดี จังหวัดแพร่ จ�ำนวน 64
ราย ที่เลีย้ งและส่งโคขุนเข้าโรงฆ่าในนามสหกรณ์ ในช่วงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.
2560 ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยแบ่งกรณีศกึ ษาเป็ น 2 กรณี การศึกษาที่ 1 พบว่า เกษตรกรผู้
เลีย้ งโคขุนส่วนใหญ่เป็ นเพศชายอายุเฉลี่ย 51-60 ปี ร้อยละ 38.73 จบระดับประถมศึกษาร้อยละ 44.60 เลีย้ ง
โคขุนเป็ นอาชีพเสริมร้อยละ 80.98 โดยซือ้ โคขุนจากตลาดนัดโค-กระบือร้อยละ 100 เพื่อน�ำมาเลีย้ งขุน โดย
พันธุโ์ คขุนที่นำ� มาเลีย้ ง คือ โคลูกผสมชาร์โรเลส์ และโคลูกผสมแองกัส เกษตรกรเลีย้ งเฉพาะโคขุนอย่างเดียว
เฉลี่ย จ�ำนวน 1-3 ตัวต่อฟาร์มร้อยละ 55.78 โดยท�ำการตอนโคที่นำ� มาเลีย้ งขุนร้อยละ 100 และใช้ระยะเวลา
ในการเลีย้ งเฉลี่ย 12 เดือนร้อยละ 66.86 รูปแบบการเลีย้ งโคขุนเป็ นแบบขังคอกมีการให้อาหารข้นส�ำเร็จรูป
และมีการเสริมอาหารหยาบ เช่น เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว หญ้าเนเปี ยร์ และหญ้ารูซ่ี จากการศึกษาลักษณะ
สีขนของโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์สว่ นใหญ่จะมีลกั ษณะขนสีขาวสลับน�ำ้ ตาลอ่อน การศึกษาที่ 2 การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม พบว่า จุดแข็ง คือ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคขุนมีการรวมกลุม่ กันท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
และได้รบั การช่วยเหลือจากภาครัฐ จุดอ่อน คือ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมากอาจมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งการเรียนรู ้
เทคโนโลยีใหม่เพื่อน�ำมาพัฒนาการผลิตโคขุนคุณภาพ โอกาส คือ เกษตรกรมีการรวมกลุม่ เป็ นสหกรณ์ฯ ท�ำให้
ได้รบั การสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการบริการวิชาการจากภาครัฐ อุปสรรค คือ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโค
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ขุนเป็ นรายใหม่ยงั ขาดประสบการณ์ดา้ นการปรับปรุ งพันธุ์ การจัดการฟาร์ม และการตลาด การเลีย้ งโคขุน
มีตน้ ทุนสูงและใช้ระยะเวลาคืนทุนนาน และการเปิ ดเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) ท�ำให้เนือ้ โค
คุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาเป็ นคูแ่ ข่งของเกษตรกร สรุปได้วา่ การศึกษาสภาพการเลีย้ งและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมสามารถใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานส�ำหรับก�ำหนดแนวทางช่วยยกระดับอาชีพการเลีย้ งโคขุนให้กบั
เกษตรกรและพัฒนาสูค่ วามยั่งยืนได้
ค�ำส�ำคัญ: สภาพการเลีย้ ง, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม, การผลิตเนือ้ โคขุนคุณภาพ
ABSTRACT: Premium grade production is an important factor for an achievement and benefit income
of farmer or beef cooperative. Therefore, aim of this research is proposed the study of raising condition
and SWOT analysis for a premium grade production in Phayao and Phrae province. Data were collected
during June 2016 to April 2017 from 64 farmers who are the participation member of Dok khamtai beef
cooperative in Phayao province. Farms were interviewed by semi-structured interview and analyzed
data by using percentage and mean values. This case study was divided into 2 cases. Study I: the most
of farmers were male (88.72%), average age about 51-60 years old (38.73%), with primary education
(44.60%), raised beef cattle as a secondary career (80.98%) and bought from local livestock market
(100%). Farmers used the Charolais and Angus breed for fattening average number 1-3 heads (55.78%).
Beef cattle were castrated (100%) and use time for fatting 12 months (66.86%). During the fattening
cattle were feed with concentrate and roughage such as corn husk, rice straw, Napier grass and Ruzi
grass. Phenotypic feathered of Charolais crossbred found that most of white with light brown skin
color. Study II: SWOT analysis, the strength is farmers are grouped together can exchange know of
experiences and received help from the government. The weaknesses is that most farmers are older, they
will have limited capacity to learning new technology for production development. The opportunity
is that farmers have a group of cooperatives. They get support funding and academic services from
the government. However, threats is farmers as new farmers still lack experience in breeding, farm
management and marketing. Beef cattle production have high production costs and long payback
period. Opening of a free trade area (FTA) allowing foreign quality meat to become a competitor of
meat produced by farmers. Inconclusion, study of the raising condition and SWOT analysis is basic
information for guidelines to help premium grade production level of occupation of local farmer and
to develop sustainability.
Keywords: raising condition, SWOT analysis, premium grade production

บทน�ำ
การเพิ่มขึน้ ของจ�ำนวนประชากร และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท�ำให้มีความต้องการบริโภค
เนือ้ โคคุณภาพดีเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ปริมาณการ
ผลิตโคเนือ้ ภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคภายในประเทศ (จุฑารัตน์ และ
คณะ, 2548) จากสถิตกิ ารผลิตโคขุนในปี พ.ศ.
2561 เท่ากับ 159,753 ตัว (ศูนย์สารสนเทศกรม
ปศุสตั ว์, 2561) เพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ
158,222 ตัว (ศูนย์สารสนเทศกรมปศุสตั ว์, 2562)
ซึ่งการผลิตโคขุนในประเทศยังไม่เพียงพอเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคของไทยจึงต้องมี

การน�ำ เข้า เนื ้อ โคและผลิ ต ภัณ ฑ์เ พิ่ ม มากขึ น้ ใน
แต่ละปี ดังจะเห็นได้จากสถิตกิ ารน�ำเข้าเนือ้ โคและ
ผลิตภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ในปี พ.ศ. 2558-2561 เท่ากับ 10,314, 10,476,
12,185 และ 13,925 ล้านตัน ตามล�ำดับ (ส�ำนัก
วิจยั เศรษฐกิจการเกษตร, 2562)
จากการศึ ก ษาสภาพการเลี ย้ งโคขุน คุณ ภาพใน
จังหวัดเชียงใหม่และล�ำพูน พบว่าข้อมูลพืน้ ฐานของ
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคขุนส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ
98.5 มีอายุระหว่าง 45-53 ปี ร้อยละ 54.4 การ
ศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา ร้อยละ 85.3 มี
ประสบการรณ์ในการเลีย้ งโคขุน 2 ปี ร้อยละ 39.7
ใช้ทนุ ส่วนตัว ร้อยละ 60.3 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่
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ซือ้ โคจากตลาดนัดแม่ยอ่ ย (ตัง้ อยูท่ ่ีอำ� เภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่) ร้อยละ 63.2 ส�ำหรับข้อมูลด้าน
สภาพการเลีย้ งโคขุน เกษตรกรนิยมเลีย้ งโคขุนลูก
ผสมชาร์โรเลส์ ร้อยละ 77.9 จ�ำนวน 5-10 ตัว ร้อย
ละ 50.1 ใช้ระยะเวลาขุน 6-9 เดือน ร้อยละ 33.9
โดยใช้แรงงานในครัวเรือนร้อยละ 88.2 เกษตรกรใช้
อาหารข้นจากบริษัทอาหารสัตว์ไทยสระบุรี ตรา
Pure Pride มีโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 97.1
หญ้าที่ใช้เลีย้ งโคขุน ได้แก่ แพงโกล่า และรู ซ่ี
เป็ นต้น อาหารหยาบนอกเหนือจากหญ้าในช่วงฤดู
แล้งใช้ฟางร้อยละ 75.0 ได้รบั การช่วยเหลือจาก
บริษัทนอร์ทเทิรน์ ฟาร์ม และกรมปศุสตั ว์ มีความ
ต้องการเพิ่มการผลิตโคขุน ร้อยละ 77.9 (ณรกมล,
2550) และในปี 2555 การศึกษาภาพการเลีย้ งโค
ขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลีย้ งปศุสตั ว์ กรป.กลาง
โพนยางค�ำ จ�ำกัด พบว่า ข้อมูลพืน้ ฐานของ
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคขุนส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ
78.2 มีอายุระหว่าง 45-54 ปี ร้อยละ 57.1 การ
ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 40.2 มี
ประสบการณ์ในการเลีย้ ง 6-10 ปี ร้อยละ 51.1 ใช้
ทุนส่วนตัวร้อยละ 76.9 โดยเกษตรส่วนใหญ่ซือ้ โค
ขุนจากพ่อค้าร้อยละ 97.8 ส�ำหรับข้อมูลด้านสภาพ
การเลีย้ งโคขุนเกษตรกรเลีย้ งโคขุนจ�ำนวน 1-5 ตัว
ร้อยละ 85.3 เป็ นโคสายพันธุล์ กู ผสมชาร์โรเลส์
และใช้ระยะเวลาขุน 12 เดือน ร้อยละ 52.9
เกษตรกรใช้อาหารผสมส�ำเร็จ (อาหารเม็ด) เลีย้ ง
โคขุน โดยสหกรณ์ได้คำ� นวณสูตรอาหารที่เหมาะ
สมต่อ การเลี ย้ งโคขุน เพื่ อ น�ำ ไปใช้ใ นโรงงานผลิต
และน�ำมาจ�ำหน่ายให้กบั เกษตรกร นอกจากอาหาร
เม็ดแล้วจะต้องเลีย้ งโคขุนด้วยกากน�ำ้ ตาลและแร่
ธาตุ ซึง่ เกษตรกรสามารถหาซือ้ ได้จากสหกรณ์ฯ
หญ้าที่ใช้เลีย้ งโคขุนได้แก่ กินนีสีม่วง และรู ซ่ี (ร้อย
ละ 53.7 และ 19.1 ตามล�ำดับ) อาหารหยาบนอก
เหนือจากหญ้าในช่วงฤดูแล้งใช้ฟางร้อยละ 93.3
(ชลธิชา, 2555) เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคขุนในพืน้ ที่
จังหวัดพะเยาและแพร่ พันธุโ์ คขุนที่เลีย้ งคือโคขุน
ลูกผสมชาร์โรเลส์และลูกผสมแองกัส ซึง่ โคลูกผสม
ที่มีอตั ราการแลกเนือ้ ดี มีไขมันแทรกกล้ามเนือ้ ดี
ท�ำให้เนือ้ นุ่ม มีรสชาติดี สีเนือ้ และสีไขมันสวย แต่
มีขอ้ เสียคือ หากเป็ นลูกผสมสายเลือดสูง ๆ มักจะ
ไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อนชืน้ ท�ำให้โคกินอาหาร
ได้นอ้ ยลง ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง
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ตามไปด้วย (จุฑารัตน์ และคณะ, 2548) และใน
การเลีย้ งโคขุนเกษตรกรยังมีผลพลอยได้จากการ
เลีย้ งคือมูลโค ซึง่ สามารถน�ำมาท�ำเป็ นปุ๋ ยในระบบ
เกษตรอินทรีย ์ และน�ำมาเป็ นแหล่งพลังงานในการ
ผลิตก๊ าซชี วภาพส�ำหรับใช้หุงต้มในครัวเรือนของ
เกษตรกรเอง (สุชน, 2555)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ในปี 2548
ของสมาชิกสหกรณ์การเลีย้ งปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพน
ยางค�ำ จาํ กัด มีจดุ แข็ง คือ เป็นการเลีย้ งโคขุนควบคูไ่ ป
กับการท�ำนา ใช้แรงงานในครอบครัวและใช้พนื ้ ทีเ่ พียง
เล็กน้อยส�ำหรับปลูกหญ้าในฤดูฝนท�ำให้ตน้ ทุนการ
ผลิตต�ำ่ และการเลีย้ งโคผ่านระบบสหกรณ์จะท�ำให้การ
รับซือ้ การขายโคได้ราคาทีเ่ ป็นธรรม จุดอ่อน คือ
เกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการเลีย้ งโค และเกษตรกร
ขาดประสบการณ์ในการเลีย้ งโคขุน รวมทัง้ ไม่มคี วามรู ้
ด้านวิชาการเกี่ยวกับการให้อาหารและการป้องกัน
รักษาโรค โอกาส คือเกษตรกรสามารถจัดหาวัตถุดบิ ใน
พืน้ ที่ได้อย่า งเพี ย งพอในการเลีย้ งดูโคตลอดระยะ
เวลาในการขุน และตลาดมีความต้องการบริโภคเนือ้
โคคุณภาพดีเพิ่มสูงขึน้ ตลอดเวลา และอุปสรรค คือ
บางช่วงวัตถุดบิ ขาดแคลนหรือมีราคาแพง และโค
เนือ้ ลูกผสมมีราคาค่อนข้างแพง บางช่วงไม่เพียงพอ
ส�ำหรับน�ำมาเลีย้ งขุน ไม่สามารถควบคุมการเกิดโรค
ระบาดได้ (วรรณนภา, 2548)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์
การเกษตรหนองสูง พบว่า จุดแข็ง คือมีการผลิตเนือ้ โค
อย่างมีมาตรฐาน ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต จุด
อ่อน
คือเจ้าหน้าทีข่ าดประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการผลิต และปริมาณการผลิตเนือ้ โคขุน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โอกาส คือ
ความต้องการบริโภคเนือ้ โคขุนในประเทศขยายตัว
และมีการเปิ ดเสรีทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
และอุปสรรค คือเกิดโรคระบาดของโคในช่วงฤดูฝน
และมีพนื ้ ทีใ่ นการเลีย้ งโคเนือ้ ลดลง (ณัฐชัย และพัชรี,
2559)
จุด ประสงค์ใ นการศึก ษานี เ้ พื่ อ รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเลีย้ งโคขุนคุณภาพดี และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน
ส�ำหรับก�ำหนดแนวทางช่วยยกระดับจุดแข็ง ปรับปรุง
จุดอ่อน เพิม่ โอกาส และแก้ไขปัญหาด้านอุปสรรคของ
เกษตรกรในจังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และพัฒนาสู่
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ความยั่งยืนได้
วิธีการศึกษา
ประชากรทีศ่ กึ ษา
การศึ ก ษานี ้ไ ด้ป ฏิ บั ติ ต ามข้อ ก�ำ หนดในจรรยา
บรรณการใช้ สั ต ว์ท ดลองเพื่ อ งานทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ สถาวิจยั แห่งชาติ และภายใต้คำ�
แนะน�ำของคณะกรรมการก�ำกับการดูแลการเลีย้ ง
และใช้ทดลอง ศูนย์สตั ว์ทดลอง มหาวิทยาลัย
พะเยา เลขที่ UP-AE61-01-04-007 ส�ำรวจสภาพ
การเลีย้ ง โคขุนคุณภาพดีจากฟาร์มเกษตรกรราย
ย่ อ ยที่ เ ป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์โ คขุ น ดอกค�ำ ใต้
จังหวัดพะเยา จ�ำนวน 34 ราย และสหกรณ์โคเนือ้
คุณภาพดีจงั หวัดแพร่ จ�ำนวน 30 ราย ที่นำ� โคเข้า
โรงฆ่าระหว่างเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 และท�ำการศึกษาลักษณะสีขน
ที่ ป รากฎภายนอกของโคขุ น ลู ก ผสมชาร์โ รเลส์
จ�ำนวน 31 ตัว
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง
(semi-structured interview) โดยมีลกั ษณะค�ำถาม
ปลายเปิ ด (open-ended question) และค�ำถาม
ปลายปิ ด (close-ended question) แบบสัมภาษณ์
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของ
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคขุน ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพการ
เลีย้ งโคขุนคุณภาพดี และส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสภาพ
ปั ญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ โดยท�ำการ
ถ่ า ยภาพลัก ษณะภายนอกของโคขุน ลูก ผสมชาร์
โรเลส์ การเก็บตัวอย่างลักษณะของโคขุนโดยการ
ลงพืน้ ที่สมั ภาษณ์นีใ้ ช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) ตามวิธีการของ Boyce
and Naele (2006)
ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการรวบรวมข้อมูลที่
ศึกษา โดยสัมภาษณ์เกษตรกร จ�ำนวน 15 ราย โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีจดั ท�ำขึน้ ข้อมูลทุตยิ ภูมิได้จาก
การค้นคว้าเอกสารวิชาการและงานวิจยั ต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการวิ เ คราะห์ ผ ลและวิ จ ารณ์ ผ ลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในพืน้ ที่จงั หวัดพะเยาและ
จังหวัดแพร่ จากผลการศึกษาที่ 1 น�ำมาประเมิน จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการเลีย้ งโคขุน

คุณภาพในพืน้ ที่จงั หวัดพะเยาและแพร่
การวิ เ คราะห์คุณ ค่า ทางโภชนะของอาหารโคขุน
ท�ำการเก็บตัวอย่างอาหารโคขุนที่เกษตรกรใช้เลีย้ ง
ในพืน้ ที่จงั หวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ มาวิเคราะห์
หาองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชืน้ (Moisture)
เถ้า (Ash) โปรตีนรวม (Crude protein, CP) ไขมัน
(Crude fat หรือ Ether extract, EE) เยื่อใย (Crude
fiber, CF) การวิเคราะห์หาเยื่อใยที่ละลายในสาร
ฟอกที่เป็ นกลาง (Neutral Detergent Fiber, NDF)
และการวิเคราะห์หาเยื่อใยที่ละลายในสารฟอกที่
เป็ นกรด (Acid Detergent Fiber, ADF) (AOAC,
2006)
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข ้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า
(descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ
(percentage) และค่าเฉลี่ย (mean) (จุฑารัตน์,
2554; ชลธิชา, 2555)
ผลการศึกษาและวิจารณ์
การศึกษาที่ 1 สภาพการเลีย้ งโคขุนคุณภาพดี
จากการส�ำรวจข้อมูลพืน้ ฐานของเกษตรกรในจังหวัด
พะเยาและแพร่ พบว่าข้อมูลของเกษตรกรทัง้ สอง
กลุม่ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 88.72 คล้ายคลึง
กับการศึกษาการเลีย้ งโคขุนคุณภาพดีของสหกรณ์
การเลีย้ งปศุสตั ว์ กรป. กลาง โพนยางค�ำ จ�ำกัด
จังหวัดสกลนคร .ในปี พ.ศ. 2554 และ 2555 ที่
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 86.60 และ
72.8) (จุฑารัตน์, 2554; ชลธิชา, 2555) มีอายุเฉลีย่
ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 38.73 สอดคล้องกับ
จุฑารัตน์ (2554) เกษตรกรอายุเฉลีย่ ระหว่าง 51-60
ปี ร้อยละ 39.18 ส�ำหรับด้านการศึกษา พบว่า
เกษตรกรร้อยละ 44.60 จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษา ร้อยละ 55.88 มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน
ร้อยละ 37.06 มีบตุ รจ�ำนวน 2 คน ใกล้เคียงกับ
รายงาน ชลธิชา (2555) เกษตรกรจบระดับประถม
การศึกษา ร้อยละ 40.2 และจุฑารัตน์ (2554) มี
สมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน ร้อยละ 44.33 และ
เกษตรกรมีการเลีย้ งโคขุนเป็ นอาชีพเสริม และมีพนื ้ ที่
ถือครองมากกว่า 6 ไร่ ร้อยละ 62.16 เกษตรกรร้อยละ
62.74 มีประสบการณ์ในการเลีย้ งโคขุนระหว่าง 1-3
ปี ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 62.74 ใช้เงินทุนส่วนตัวและกูย้ ืม
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ร้อยละ 59.02 ในการเริม่ ต้นเลีย้ งโคขุนเกษตรกรซือ้
ขุนในจังหวัดนครปฐม เชียงใหม่ และล�ำพูน
โคจากตลาดนัดโค-กระบือ และฟาร์มเกษตรกรราย เกษตรกรเลีย้ งโคขุนเป็ นอาชีพเสริม มีพนื ้ ที่ถือครอง
ย่อยโดยตรงร้อยละ 100 ดังแสดงใน Table 1 เช่น มากกว่า 6 ไร่ และมีประสบการณ์ในการเลีย้ งโคขุน
เดียวกับการศึกษาก่อนหน้านีข้ องเกษตรกรที่เลีย้ งโค อยูร่ ะหว่าง 1-3 ปี (ปฏิมา, 2548; ณรกมล, 2550)
Table 1 Basic information of farmer who are the participation member in beef cooperative Phayao
and Phrae province
Basic information
Phayao (%)
Phrae (%)
Mean (%)
Gander male
32 (94.12)
25 (83.33)
88.72
Age (Year) 51-60
15 (44.12)
10 (33.33)
38.73
Education primary school
19 (55.88)
10 (33.33)
44.60
The number of family members 4-6
8 (61.76)
15 (50.00)
55.88
Number of children 2
15 (44.12)
9 (30.00)
37.06
Source of raising cattle income:
Supplement income
29 (85.29)
23 (76.67)
80.98
Farm experience (Years) 1-3
20 (58.82)
20 (66.67)
62.74
Agricultural land holding size >
6 (Rai)
23 (67.65)
17 (56.67)
62.16
Credit facilities
Private capital and loan
22 (64.71)
16 (53.33)
59.02
Majority of the farmers availed of
loans
Cooperative
0.00
21 (70.00)
70.00
Bank of agriculture and
30 (88.24)
0.00
88.24
cooperative
Bought from local livestock market
34 (100.00)
30 (100.00)
100.00
สภาพการเลีย้ งของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคขุนใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ พบว่า เกษตรกรใน
จังหวัดพะเยานิยมเลีย้ งโคลูกผสมชาร์โรเลส์มากกว่า
โคลูกผสมแองกัส (ร้อยละ 94.12 และ 41.18 ตาม
ล�ำดับ) ใกล้เคียงกับรายงาน ณรกมล (2550)
เกษตรกรนิยมเลีย้ งโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์รอ้ ยละ
77.9 แต่เกษตรกรในจังหวัดแพร่นยิ มเลีย้ งโคลูกผสม
แองกัสมากกว่าโคลูกผสมชาร์โรเลส์ (ร้อยละ 93.33
และ 40.00 ตามล�ำดับ) สอดคล้องกับรายงาน สุรยี พ์ ร

และคณะ (2563) เกษตรกรจังหวัดแพร่เลีย้ งโคลูกผสม
แองกัส 272 ตัว มากกว่าโคลูกผสมชาร์โรเลส์ 214 ตัว
เกษตรกรทัง้ สองจังหวัดนิยมเลีย้ งโคขุนเฉลีย่ 1-3 ตัวต่อ
ฟาร์ม (ร้อยละ 55.78) จากการส�ำรวจพบว่าในฟาร์ม
เกษตรกรส่วนใหญ่ เลีย้ งเฉพาะโคขุนอย่างเดียวมี
สัดส่วนมากกว่าเลีย้ งทัง้ โคขุนและแม่พนั ธุใ์ นฟาร์ม
เดียวกัน (ร้อยละ 66.76 และ ร้อยละ 33.23 ตาม
ล�ำดับ) รูปแบบการเลีย้ งโคขุนเป็ นแบบขังคอก (ร้อย
ละ 100) โดยท�ำการตอนโคก่อนที่จะน�ำมาเลีย้ งขุน
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(ร้อยละ 100) ใช้ระยะเวลาในการเลีย้ งเฉลีย่ 1-12
เดือน (ร้อยละ 66.86) ใช้แรงงานในครัวเรือน (ร้อย
ละ 94.12) จ�ำนวน 2 คน (ร้อยละ 59.41) เช่นเดียว
กับสภาพการเลี ย้ งโคขุน ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ แ ละ
ล�ำพูน และสภาพการเลีย้ งโคขุนคุณภาพดีของ
สมาชิกสหกรณ์การเลีย้ งปศุสตั ว์ กรป. โพนยางค�ำ
จ�ำกัด จังหวัดสกลนคร เกษตรกรนิยมเลีย้ งโคขุน
จ�ำนวนต�่ำกว่า 5 ตัว ใช้ระยะวลาในการขุนไม่เกิ น
12 เดือน และใช้แรงงานในครัวเรือนเลีย้ งโคขุน
(ณรกมล, 2550; ชลธิ ชา, 2555) เกษตรกร
ทัง้ หมด (ร้อยละ 100) แสดงให้เห็นว่าการเลีย้ ง
โคขุ น สามารถเป็ นกิ จ กรรมเสริ ม รายได้ ข อง
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ครอบครัวเกษตรกรได้เป็นอย่างดี อาหารทีเ่ กษตรกร
ใช้เลีย้ งโคขุนมีทงั้ อาหารข้นส�ำเร็จรูปและอาหารหยาบ
โดยอาหารส�ำเร็จรูปทางสหกรณ์ฯ จัดหามาให้ในการ
เลีย้ งโคขุน ส�ำหรับแหล่งอาหารหยาบ พบว่าเกษตรกรมี
พืน้ ทีป่ ลูกพืชอาหารสัตว์เองในฟาร์ม (ร้อยละ 100)
ส่วนใหญ่ฤดูแล้งนิยมใช้ฟางแห้งเป็นอาหารหยาบ (ร้อย
ละ 70.29) ใกล้เคียงกับรายงาน ณรกมล (2550) และ
ชลธิชา (2555) นอกเหนือจากการให้หญ้าจะใช้ฟาง
แห้งในช่วงฤดูแล้ง (ร้อยละ 77.9 และ 93.3) ตามล�ำดับ
ดังแสดงใน Table 2

Table 2 Raising condition of farmers who are the participation member in beef cooperative
Phayao and Phrae province
Raising information
Phayao (%)
Phrae (%)
Mean (%)
Breed types of cattle
Charolais Crossbred
32 (94.12)
12 (40.00)
67.06
Angus Crossbred
14 (41.18)
28 (93.33)
67.25
Average number of beef cattle 1-3
13 (38.24)
22 (73.33)
55.78
heads
Purpose for raising
Fattening cattle
25 (73.53)
18 (60.00)
66.76
Fattening cattle and cows
9 (26.47)
12 (40.00)
33.23
Majority of farmers
Raised in barns
34 (100.00)
30 (100.00)
100.00
Farmers of cattle castration
34 (100.00)
30 (100.00)
100.00
Fattening period 1-12 month
16 (47.06)
26 (86.67)
66.86
Labor used
Family labor
30 (88.24)
30 (100.00)
94.12
Number of family labor 2
20 (58.82)
18 (60.00)
59.41
Concentrate and Roughag e
34 (100.00)
30 (100.00)
100.00
Farmer create pasture
34 (100.00)
30 (100.00)
100.00
Commercial feed in the dry season
Rice straw
24 (70.59)
21 (70.00)
70.29
Rice straw and corn husk
9 (26.47)
8 (26.67)
26.57

KHON KAEN AGR. J. 48 (1) : 93-104 (2020)./doi:10.14456/kaj.2020.9

อาหารที่ใ ช้ เ ลี้ย งโคขุ น และการวิเ คราะห์อ งค์
ประกอบทางเคมี
เกษตรกรผู้เ ลี ้ย งโคขุ น ในพื ้น ที่ จั ง หวั ด
พะเยาและแพร่ใช้อาหารข้นส�ำเร็จรู ปและอาหาร
หยาบ โดยอาหารส�ำเร็จรูปทางสหกรณ์ฯ จัดหามาให้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารข้น
พบว่า วัตถุแห้ง (DM), โปรตีน (CP), ไขมัน (EE), เถ้า
(Ash), ADF และ NDF เท่ากับ (94.53, 15.30, 4.53,
6.99, 17.95 และ 46.31) ตามล�ำดับ ซึง่ อาหารข้นที่
เกษตรกรใช้เลีย้ งโคขุนในการศึกษาครัง้ นีม้ ีโปรตีน
เท่ากับ 15.30 ในวัตถุแห้ง ซึง่ มีคา่ สูงกว่าโปรตีนใน
อาหารข้นที่เกษตรกรที่ในจังหวัดเชียงใหม่และล�ำพูน
ใช้เลีย้ งโคขุนซึง่ มีโปรตีนร้อยละ 12 (ณรกมล, 2550)
แสดงให้เห็นว่าในปั จจุบนั เกษตรกรเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนะในการเลีย้ งโคขุนมากขึน้ ส�ำหรับแหล่งอาหาร
หยาบเกษตรกรมี พื น้ ที่ ป ลูก พื ช อาหารสัต ว์เ องใน
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ฟาร์ม ได้แก่ หญ้าเนเปี ยร์มวี ตั ถุแห้ง (DM), โปรตีน
(CP), ไขมัน (EE), เถ้า (Ash), ADF และ NDF เท่ากับ
(93.97, 8.60, 1.02, 6.55, 38.01 และ 70.98) ตาม
ล�ำดับ และหญ้ารูซม่ี วี ตั ถุแห้ง (DM), โปรตีน (CP), ไข
มัน (EE), เถ้า (Ash), ADF และ NDF เท่ากับ (94.03,
5.33, 1.08, 6.55, 25.99 และ 75.73) ตามล�ำดับ
นอกจากหญ้ า มี อ าหารหยาบวัส ดุ เ หลื อ ทิ ้ง จาก
การเกษตรทีใ่ ช้ในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ เปลือกข้าวโพดมี
วัตถุแห้ง (DM), โปรตีน (CP), ไขมัน (EE), เถ้า (Ash),
ADF และ NDF เท่ากับ (93.13, 4.51, 0.36, 3.96,
39.75 และ 91.17) ตามล�ำดับ และฟางแห้งมีวตั ถุ
แห้ง (DM), โปรตีน (CP), ไขมัน (EE), เถ้า (Ash),
ADF และ NDF เท่ากับ (94.53, 2.50, 0.34, 12.70,
47.35 และ 77.93) ตามล�ำดับ ดังแสดงใน Table 3

Table 3 Proximate analysis of beef cattle feeds
Feed
Corn husk
Rice straw
Napier Grass
Ruzi Grass
Concentrate

% DM
93.13
94.53
93.97
94.03
94.53

CP
4.51
2.50
8.60
5.33
15.30

การได้รบั ความช่วยเหลือ พบว่าเกษตรกร
ผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้ ได้รบั การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ฯ (ร้อยละ 100) และส่วนงานราชการจาก
กรมปศุสตั ว์ดา้ นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับการ
เลีย้ งโคขุน (ร้อยละ 95.00) เช่นเดียวกับสหกรณ์การ
เลีย้ งปศุสตั ว์ กรป. กลาง โพนยางค�ำ จ�ำกัด
(ประพัฒน์พงษ์, 2548; เรืองฤทธิ์, 2548;วรรณนภา,
2548; จุฑารัตน์, 2554; ชลธิชา, 2555) เกษตรกร
ทัง้ หมดมีแผนเพิ่มการผลิตโคขุนมากขึน้ ในอนาคต
(ร้อยละ 100) Table 4 และจากการสอบถาม
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคขุนยังไม่มีปัญหาด้านการผลิต

Proximate Analysis (%)
EE
Ash
ADF
3.96
39.75
0.36
0.34
12.70
47.35
1.02
6.55
38.01
1.08
6.55
25.99
4.53
6.99
17.95

NDF
91.17
77.93
70.98
75.73
46.31

การศึกษาลักษณะที่ปรากฎภายนอกของ
โคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์และโคขุนลูกผสมแองกัสพบ
ว่าโคขุนพันธุล์ กู ผสมแองกัสไม่พบลักษณะที่ปรากฎ
ภายนอกเพราะมีลกั ษณะสีขนเป็ นสีดำ� เพียงอย่าง
เดียว และลักษณะที่ปรากฏภายนอกของโคขุนลูก
ผสมชาร์โรเล่ส ์ จ�ำนวน 31 ตัว พบว่าลักษณะสีของ
ขนมีสีขาวสลับน�ำ้ ตาลอ่อนมากที่สดุ (Figure 2F)
ร้อยละ 35.48 รองลงมา สีขาว (Figure 2D) ร้อยละ
25.80 สีนำ้� ตาลอ่อน (Figure 2B) ร้อยละ 25.80 สี
น�ำ้ ตาลเข้ม (Figure 2A) ร้อยละ 6.45 และลักษณะ
สีขนที่พบน้อยที่สดุ คือสีนำ้� ตาลอ่อนสลับน�ำ้ ตาลเข้ม
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(Figure 2C) ร้อยละ 3.23 และสีขาวสลับน�ำ้ ตาล
เข้ม (Figure 2E) ร้อยละ 3.23 ตามล�ำดับ ดังแสดง
ใน (Figure 1) โคพันธุช์ าร์โรเลส์มีสีขาว ขาวเทา
จนถึงสีครีมหรือสีฟางตลอดล�ำตัวโครงร่างเป็ นรู ป

สี่เหลี่ยม ช่วงล�ำตัวยาวและแน่นทึบ (Falco et al.,
2001)

Table 4 Agencies to help get information and production plans in the future
Basic information
Assistance provided to beef cattle farmers by cooperative
Obtaining of information in beef cattle extension by
department of livestock development
Future raising
Raising more

Phayao (%)
34 (100.00)

Phrae (%)
30 (100.00)

Mean
100.00

34 (100.00)

27 (90.00)

95.00

34 (100.00)

30 (100.00)

100.00

Figure 1 Shows the percentage on phenotypic feathered of Charolais crossbred.
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Figure 2 Shows the percentage on phenotypic feathered of Charolais crossbred. Dark brown skin color (A); Light
brown skin color (B); Light brown with dark brown skin color (C); White skin color (D); White with dark brown
skin color (E); and White with light brown skin color (F).

การศึกษาที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis)
จากผลการศึกษาที่ 1 เมื่อน�ำมาประเมิน
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการเลีย้ งโคขุน
คุณภาพในพืน้ ที่จงั หวัดพะเยาและแพร่
จุดแข็ง (Strength) คือ เกษตรกรมีการรวบกลุม่ เป็ น
สหกรณ์ในพืน้ ที่จงั หวัดพะเยาและแพร่ ท�ำให้เกิด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู เ้ กี่ยวกับการเลีย้ งโคขุน
(สุรยี พ์ ร และคณะ, 2563) ได้รบั การช่วยเหลือจาก
ภาครัฐด้านปั จจัยการผลิต มีการจัดสร้างโรงฆ่า
มาตรฐาน มีสหกรณ์ท่ีเชื่อมต่อการตลาด เช่นเดียว
กับการศึกษาของ วรรณนภา (2548) รายงานว่าการ
เลี ้ย งโคของเกษตรกรมี ช่ อ งทางการจ�ำ หน่ า ยที่
แน่นอน โดยสหกรณ์ฯ จะรับซือ้ โคขุนจากสมาชิก
ของสหกรณ์ฯ เพียงแต่เกษตรกรต้องเลีย้ งโคให้ได้
ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ ส หกรณ์ ฯ
ก�ำหนดไว้
จุดอ่อน (Weaknesses) คือ เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีอายุมากอาจมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งการเรียนรู ้
เทคโนโลยีใหม่เพือ่ น�ำมาพัฒนาการผลิตโคขุนคุณภาพ
ดี และขาดคนรุน่ ใหม่เข้ามารับช่วงอาชีพต่อ เช่นเดียว

กับการศึกษาก่อนหน้านีท้ ่ีรายงานว่าสมาชิกสหกรณ์
การเลีย้ งปศุสตั ว์ กรป.กลาง โพนยางค�ำ จ�ำกัด ผลการ
ศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 4554 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ชลธิชา,
2555)
โอกาส (Opportunities) เกษตรกรมีการ
รวมกลุม่ เป็ นสหกรณ์ฯ เพิ่มโอกาสในการได้รบั การ
สนับสนุนจากแหล่งเงินทุนมากกว่าผูเ้ ลีย้ งรายย่อย
ท�ำให้ได้รบั การสนับสนุนการจัดหาปั จจัยการผลิต
และการบริ ก ารวิ ช าการจากภาครั ฐ มี วั ต ถุ ดิ บ
อาหารสัตว์ในท้องถิ่ นราคาต�่ำ เช่น ข้าวโพด และ
มันเส้น หากกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการ
อย่ า งดี จ ะท�ำ ให้มี แ หล่ ง วัต ถุดิ บ ราคาถูก เลี ย้ งโค
ขุนได้เพียงพอตลอดทัง้ ปี (วรรณนภา, 2548)
อุปสรรค (Threats) คือ เกษตรกรเลีย้ ง
โคขุ น ยัง เป็ น รายใหม่ ยัง ขาดประสบการณ์ด ้า น
การปรับปรุ งพันธุ์ การจัดการฟาร์ม และการ
ตลาด การเลีย้ งโคขุนมีตน้ ทุนสูงและใช้ระยะ
เวลาคืนทุนนาน การจัดหาวัตถุดิบด้านพันธุโ์ คเนือ้
เพื่ อ ผลิ ต เนื ้อ โคคุณ ภาพยัง ขาดแคลนเนื่ อ งจาก
หาซื อ้ ลูก โคเข้า ขุ น ได้ย ากและพบว่ า ลูก โคเลื อ ด
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ผสมมีราคาค่อนข้างแพง และการเปิ ดเขตการค้า
เสรี FTA ท�ำให้เนื อ้ โคคุณภาพจากต่างประเทศ
เข้ามาเป็ นคู่แข่งของเกษตรกร การเลีย้ งโคขุนใน
พืน้ ที่จงั หวัดแพร่ยงั ไม่มีโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานต้องน�ำ
โคขุนส่งโรงฆ่าจังหวัดใกล้เคียง เช่น โรงฆ่าสหกรณ์
โคขุนดอกค�ำใต้จงั หวัดพะเยา ส่งผลท�ำให้มีตน้ ทุน
การขนส่งเพิ่มขึน้
และในการเคลื่อนย้ายโคขุน
ระหว่างจังหวัดยังมีขนั้ ตอนในการขออนุญาตมาก
ขัน้ ตอนและยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด
สรุ ป
การเลีย้ งโคขุนคุณภาพของเกษตรกรใน
จังหวัดพะเยาและแพร่ พบว่าเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคขุน
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายอายุเฉลี่ย 51-60 ปี จบระดับ
ประถมศึกษา เลีย้ งโคขุนเป็ นอาชีพเสริม และจะซือ้
โคขุนจากตลาดนัดโค-กระบือ เพื่อน�ำมาเลีย้ งขุน
โดยพันธุโ์ คขุนที่นำ� มาเลีย้ ง คือ โคลูกผสมชาร์โรเลส์
และโคลูกผสมแองกัส เฉลี่ยจ�ำนวน 1-3 ตัวต่อฟาร์ม
ท�ำการตอนโคที่นำ� มาเลีย้ งขุน และใช้ระยะเวลาใน
การเลีย้ งเฉลี่ย 12 เดือน รูปแบบการเลีย้ งโคขุนเป็ น
แบบขังคอกมีการให้อาหารข้นส�ำเร็จรูป และมีการ
เสริมอาหารหยาบ เช่น เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว
หญ้าเนเปี ยร์ และหญ้ารูซ่ี จากการศึกษาลักษณะสี
ขนของโคขุน ลูก ชาร์โ รเลส์ส่วนใหญ่ จะมี ลัก ษณะ
ขนสีขาวสลับน�ำ้ ตาลอ่อน โดยสีท่ีพบน้อยที่สดุ คือ
สีนำ้� ตาลอ่อนสลับน�ำ้ ตาลเข้ม และสีขาวสลับน�ำ้ ตาล
เข้ม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พบว่า จุด
แข็ง คือ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคขุนมีการรวมกลุม่ กัน
ท�ำให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้รบั
การช่วยเหลือจากภาครัฐ จุดอ่อน คือ เกษตรกรส่วน
ใหญ่ มีอายุมากอาจมี ขอ้ จ�ำกัดในเรื่อ งการเรี ย นรู ้
เทคโนโลยี ใ หม่ เ พื่ อ น�ำ มาพัฒ นาการผลิ ต โคขุ น
คุณภาพ โอกาส คือ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็ น
สหกรณ์ฯ ท�ำให้ได้รบั การสนับสนุนการจัดหา
แหล่ง เงิ น ทุน และการบริก ารวิ ช าการจากภาครัฐ

อุปสรรค คือ เกษตรกรการเลีย้ งโคขุนเป็ นรายใหม่
ยังขาดประสบการณ์ดา้ นการปรับปรุงพันธุ์ การ
จัดการฟาร์ม และการตลาด การเลีย้ งโคขุนมีตน้ ทุน
สูงและใช้ระยะเวลาคืนทุนนาน และการเปิ ดเขตการ
ค้าเสรี FTA ท�ำให้เนือ้ โคคุณภาพจากต่างประเทศ
เข้ามาเป็ นคูแ่ ข่งของเกษตรกร
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการผลิต เกษตรกรควรเพิ่มความรู ้
และทักษะการผลิตด้านการจัดการในกระบวนการ
เลีย้ งโคขุน ตัง้ แต่การเตรียมการคัดเลือกพันธุ์ การ
ตอน โครงสร้างโรงเรือน การใช้วตั ถุดบิ อาหารใน
ท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการส�ำรองพืช
อาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2. ด้านการตลาด เกษตรกรควรมองตลาด
ท้องถิ่นที่สามารถจ�ำหน่ายเป็ นโคเนือ้ นุ่มอายุไม่เกิน
2 ปี หรือการเลีย้ งโคมีชีวิตเพื่อส่งตลาดจีน มาเลเซีย
เพื่อลดระยะเวลาในการเลีย้ งช่วยให้ผเู้ ลีย้ งสามารถ
คืนทุนเร็วขึน้
และมีการส่งเสริมให้กลุม่ แม่บา้ น
แปรรู ปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค้าเพิ่มให้กบั เนือ้ ที่ผลิต
ได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการพึง่ พาการจ�ำหน่าย
ตลาดระดับสูงเพียงอย่างเดียว
กิตติกรรมประกาศ
ทางคณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเกษตรกรผู้
เลีย้ งโคขุนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ ที่ให้
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์กบั การวิจยั ในครัง้ นี ้ และขอ
ขอบคุณกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การสนับสนุนทุนงบแผ่นดิน
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (สัญญาเลขที่
RD60017)
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