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ค าน า 
 

 มูลนิธิสุข -แก้ว แก้วแดง ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ด าเนิน “โครงการศูนย์วิจัยและการ
เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพเพื่อความม่ังคั่งของเกษตรกร
ชายแดนใต้” ซึ่งในโครงการดังกล่าว มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ท า
หน้าที่ “ศูนย์วิจัยชุมชนและการเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้” 
ด าเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อแก่กลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่  รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร
เลี้ยงโคเนื้อ ให้สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้มี
คุณภาพ จัดการอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลวิจัย  อบรม
เรื่องการวิจัย  นิเทศติดตามและประเมินผล และจัดสัมมนาเพ่ือการ
น าเสนอผลวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกร 
โดยท างานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอ เกษตรจังหวัดและ
เกษตรอ าเภอ รวมทั้งนักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 คู่มือองค์ความรู้ เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโค
เนื้อที่สามารถศึกษาด้วยตนเองและปฏิบัติได้จริง และรู้จักใช้การ
วิจัยเป็นเครื่องมือในการหาความรู้เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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สารบัญ 
 

ล าดับ
ที ่

เนื้อหา หน้า 

 ค าน า 2 
 สารบัญ 3 
1 การวิจัยชุมชนส าหรับเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ

ชายแดนใต้ 
6 

 เหตุผลความจ าเป็นที่เกษตรกรต้องท าวิจัย 6 
 ปัญหาของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ 

คืออะไร 
8 

 การวิจัยชุมชนเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเลี้ยง 
โคเนื้ออย่างไร 

8 

 เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อท าวิจัยได้หรือไม ่ 9 
 กรอบความคิดในการท าวิจัยของเกษตรกร 

เลี้ยงโคเนื้อ 
9 

 กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับเกษตรกร
เลี้ยงโคเนื้อ 

10 

 หัวข้อวิจัยของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ 11 
 เทคนิควิธีในการส่งเสริมเกษตรกรให้ท าวิจัย 13 
 ผลที่ได้รับ 14 
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2 การท าอาหาร TMR ส าหรับโคเนื้อชายแดนใต้ 15 
 เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องท าอาหาร TMR  

ส าหรับโคเนื้อ 
15 

 เกษตรกรสามารถท าอาหาร TMR ได้อย่างไร 19 
 กรณีตัวอย่างการท าอาหาร TMR โดยเกษตรกร 21 
 สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 24 
   
3 การปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อ 26 
 ความส าคัญของการปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อ 26 
 การปรับปรุงสายพันธุ์โคพันธุ์ตาก   

(Tak Beef Cattle) 
26 

 การปรับปรุงสายพันธุ์โคพันธุ์ก าแพงแสน 28 
 การปรับปรุงสายพันธุ์โควากิวของโคราชวากิว 29 
 การปรับปรุงสายพันธุ์โควากิวของ 

ยะลาวากิวฟาร์ม 
33 

 คุณภาพเนื้อโควากิวของยะลาวากิวฟาร์ม 40 
 ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อ 

ชายแดนใต้ 
41 

   
4 การแปรรูปและการตลาดโคเนื้อชายแดนใต้ 43 
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 เหตุผลความจ าเป็น   43 
 การแปรรูปเนื้อโค 45 
 ประเภทของผลิตภัณฑ์การแปรรูปเนื้อโค 48 
 ประเภทของตลาดโคเนื้อ 49 
 ความรู้จากการเสวนาเรื่องตลาดโคเนื้อ 

ชายแดนใต้ 
50 

 สรุปความรู้เรื่องการตลาดโคเนื้อชายแดนใต้ 55 
   
5 การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพแบบยืนโรง 57 
 ความส าคัญของการเลี้ยงโคเนื้อแบบยืนโรง 57 
 การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพคืออะไร 58 
 องค์ประกอบของการเลี้ยงโคแบบคุณภาพ 60 
 1. โรงเรือน 60 
 2. แปลงหญ้า 62 
 3. อาหาร TMR 63 
 4. การปูองกันโรค 65 
 5. การใช้ประโยชน์จากมูลโค 67 
 เอกสารเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 69 
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การวิจัยชุมชน 
ส าหรับเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ 

----------------------------------------- 
เหตุผลความจ าเป็นที่เกษตรกรต้องท าวิจัย 
 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อ าเภอของจังหวัด
สงขลา เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมา
เป็นเวลากว่า 15 ปี ปัจจุบันเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่
ยากจนและการศึกษาน้อยอยู่แล้วต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทาง
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ าอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
มะพร้าว หรือผลไม้ต่างๆ การเลี้ยงโคเนื้อยังเป็นโอกาสที่เหลืออยู่
บ้าง เพราะอยู่ใกล้ตลาดในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีก าลังซื้อสูง เช่น 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ แต่ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอเพราะ
เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพียงครอบครัวละ 2-3 ตัว และเลี้ยง
ตามหัวไร่ปลายนา และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
คุณภาพโคเนื้อให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
 ประชากรและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
แตกต่างจากภาคส่วนอ่ืนๆ ของประเทศโดยสิ้นเชิง ทั้งในด้านภาษา
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ร้อยละ 80 ของประชากรนับถือ
ศาสนาอิสลาม นิยมบริโภคเนื้อวัวและใช้เนื้อวัวในเทศกาลทาง
ศาสนา แต่ปรากฏว่าโคเนื้อที่เลี้ยงในพ้ืนที่ไม่เพียงพอส าหรับการ
บริโภค เพราะจ านวนที่เลี้ยงยังมีน้อย ท าให้ต้องน าเข้าโคเนื้อมาจาก
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ภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะโคบุญหรือโคกุรบาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโคพันธุ์
พ้ืนเมือง ตัวเล็ก การเลี้ยงโคเป็นเพียงอาชีพเสริม เลี้ยงไว้ครอบครัว
ละ 2-3 ตัว ไม่มีฟาร์มใหญ่แบบอาชีพหลัก ไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ 
มีไม่ก่ีรายที่เลี้ยงโคขุนหรือโคพันธุ์ต่างประเทศที่ตัวใหญ่จ านวนมาก
และให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็ต้องลงทุนสูงเรื่องอาหารและการจัดการ
ดูแล เพราะต้องเลี้ยงในโรงเรือน มีการจัดการเรื่องอาหารและมีการ
ดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งเกษตรกรต้องใช้เงินทุน ใช้เวลา 
และต้องมีความรู้ เพราะเป็นการเลี้ยงแบบประณีต ไม่ใช่เลี้ยงปล่อย
ทุ่งตามธรรมชาติแบบเดิมท่ีเคยเป็นมา 
 การที่เกษตรกรจะมีความรู้ได้ก็ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ 
หมั่นสังเกต ค้นคว้า ปรับปรุง อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ได้โคที่มี
คุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดประเทศเพ่ือน
บ้านที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งตลาดนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อสูง ต้องการ
บริโภคเนื้อโคที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน หรือแม้แต่โคกุรบานซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นโคพ้ืนบ้าน หากเกษตรกรมีความรู้ก็จะสามารถวาง
แผนการเลี้ยงและการตลาดได้ดีเช่นกัน ดังนั้น การศึกษาหาความรู้
และการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโคเนื้อจึงเป็นเรื่องเดียวกับการวิจัย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกของการแข่งขันและการเปิด
การค้าเสรี ประเทศที่จะแข่งขันได้ต้องมีความรู้ การวิจัยและพัฒนา 
และปัญหาหลักของการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยก็คือ ขาดการ
วิจัยและพัฒนา 
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ปัญหาของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้คืออะไร 
การวิจัยเริ่มจากการพบปัญหา จึงต้องท าวิจัยเพ่ือหา

ค าตอบ ปัญหาของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ คือ  
1. ขาดแปลงหญ้าและอาหารส าหรับโค 
2. อาหารส าเร็จรูปมีราคาแพง ท าให้ต้นทุนสูงและขาดทุน 
3. ส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพียงครอบครัวละ 2-3 ตัว 
4. ไม่มีการปรับปรุงสายพันธุ์ ผลตอบแทนจึงต่ า 
5. ขาดอ านาจในการต่อรอง จึงถูกกดราคาให้ต่ ากว่าตลาด  
6. ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ท าให้ไม่มีพลังอ านาจต่อรอง 
7. ขาดความรู้ทางวิชาการ การวิจัย และเทคโนโลยี ฯลฯ 

 จากนั้น เกษตรกรจะตั้งหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ค าถามวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย การใช้เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตามวัตถุประสงค์เพ่ือตอบ
โจทย์วิจัยต่อไป 
 
การวิจัยชุมชนเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้ออย่างไร 

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อก็เป็นชุมชน ดังนั้น การวิจัยของ
เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อจึงเป็นการวิจัยชุมชนด้วยเช่นกัน  เป็นการ
วิจัยโดยเกษตรกร เพื่อแสวงหาความรู้ความจริงเกี่ยวกับการเลี้ยงโค
เนื้อ เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้ เช่น การ
พัฒนาสูตรอาหารที่เพ่ิมคุณภาพเนื้อโคและลดต้นทุน การศึกษา
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แนวโน้มตลาดโคเนื้อในอนาคต การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง
โคเนื้อ เป็นต้น  
 
เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อท าวิจัยได้หรือไม่ 

การวิจัยเป็นเรื่องที่ท าได้ไม่ยาก เกษตรกรหลายคนศึกษา
ค้นคว้าจนประสบความส าเร็จ แต่ปัญหาคือไม่ได้บันทึกอย่างเป็น
ระบบ  ยุคนี้มีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถท าการวิจัยได้
ง่ายขึ้น เช่น  โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (smart phone) ซึ่งถ่ายรูปได้ 
แชร์ความรู้กันได้ ค้นคว้าหาความรู้ได้มากมาย ถ้าเกษตรกรน า
กระบวนการวิจัยมาใช้และมีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะช่วยจะท าให้ได้
องคค์วามรู้ใหม่ๆ มากขึ้น   

 
กรอบความคิดในการท าวิจัยของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 
 เกษตรกรสามารถเริ่มต้นท าวิจัยอย่างง่ายๆ โดยพิจารณา
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อในปัจจุบันและปัญหาที่พบเห็นอยู่ทุกๆ วัน 
แล้วคิดว่าท าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานี้ได้หรือท าให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ 
จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการวิจัยว่าจะสามารถตอบโจทย์วิจัยได้
อย่างไร 
   
                    
 

สภาพ
ปัจจุบนั 

และปัญหา 

กระบวนการ 
วิจัย 

ผลที่

เกิดขึ้น 
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กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 
 เกษตรกรสามารถท าวิจัยเชิงคุณภาพ ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 ขัน้ตอนการวิจัย 
 

 
 
 

1. วิเคราะห์สภาพและปัญหา 
 

2. ตั้งโจทย์ (ค าถามวิจัย) 

3. เก็บข้อมูล 

4. บันทึกข้อมูล (จด ถ่ายรูป)  
 

5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลวิจัย 

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม 
 

7. จัดท าร่างรายงานวิจัยอย่างง่ายๆ 
 

8. รายงานผลต่อที่ประชุมกลุ่มและในการนิเทศจากภายนอก 
8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม 

9. ปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานวิจัย 
 

10. จัดท ารายงานวิจัย 
ปรับปรุงแก้ไข  
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หัวข้อวิจัยของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  7 กลุ่ม ได้ท าการวิจัย 7 หัวข้อ ที่สะท้อนสภาพ
ปัญหาและโจทย์วิจัยที่ต้องการค าตอบ โดยผู้แทนของกลุ่มได้เสนอ
เรื่องท่ีสนใจจะท าวิจัย ดังนี้ 
กลุ่มท่ี ชื่อกลุ่ม หัวข้อวิจัย 

1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ
ช่องเขต อ าเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี 

การศึกษารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโค
ที่เหมาะสมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 

สภาพตลาดการค้าโค
เนื้อชายแดนใต้ : 
กรณีศึกษาอ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บันนังสตาพัฒนา อ าเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา 

การศึกษาผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์
สุวรรณ 5 ในพื้นท่ีต าบล
บันนังสตา 

4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ
ต้นน้ า อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา 

การศึกษาเปรียบเทียบ
ต้นทุนและผลผลิต
ระหว่างการปลูกหญ้า 
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เนเปียร์และหญ้าหวาน
อิสราเอลในพ้ืนที่ต าบล
เนินงาม 

5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
พอเพียงประชารัฐต าบล 
สุวารี อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

การถอดบทเรียนปัญหา
และอุปสรรคในการ
เลี้ยงโคขุนเชิงพาณิชย์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรพอเพียงประชา
รัฐต าบลสุวาร ี
 

6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ
บ้านควนหยี อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี 

การศึกษาสภาพการ
จัดการเลี้ยงโคเนื้อของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ควนหยี 

7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ
บ้านล าพญา ต าบล 
ล าพะยา อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 

ผลของการเลี้ยงโคขุน
วากิวด้วยอาหาร TMR 
และสมุนไพรพื้นบ้าน
ตงกัตอาลี 
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เทคนิควิธีในการส่งเสริมเกษตรกรให้ท าวิจัย 
 เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ส่วนใหญ่มี
การศึกษาน้อย ความสามารถในการใช้ภาษาไทยไม่สูงเมื่อเทียบกับ
คนภาคอ่ืนๆ เพราะไม่ได้ใช้ภาษาไทยที่บ้าน  ศูนย์วิจัยและการ
เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง จึงใช้
วิธีการส่งเสริมการท าวิจัยของเกษตรกรเฉพาะกลุ่มดังนี้ 

1. เป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพและการวิจัยเชิ งปฏิบัติ 
(Action Research) ซึ่งเป็นงานประจ าที่เกษตรกรท าอยู่แล้ว 
เพียงแต่สร้างความเป็นระบบด้วยการตั้งโจทย์และเก็บข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์ผล 

2. มีการประชุมร่วมกันตั้งแต่การตั้งหัวข้อ วัตถุประสงค์ 
ค าถามวิจัย ฯลฯ เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้ร่วมกัน 

3. มีคณะนิเทศออกไปเยี่ยมเยียน และให้ค าแนะน าแก่
เกษตรกรเรื่องการวิจัย เพ่ือให้เห็นของจริงและถามตอบในข้อสงสัย
ให้กระจ่าง เพ่ือให้เกษตรกรมีความม่ันใจที่จะท าวิจัยด้วยตนเอง 

4. มีการจัดประชุมน าเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและ
ผลการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้การวิจัยร่วมกัน 

5. เนื่ องจากเกษตรกรมีปัญหาการเขียนภาษาไทย 
ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ จึงแนะน าให้
เกษตรกรน าเสนอโดยการบันทึกด้วยภาพและบรรยายภาพ รวมทั้ง
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การอธิบายวิธีปฏิบัติ ณ สถานที่จริง โดยมีวิทยากรพ่ีเลี้ยงช่วย
แนะน าเรื่องการเขียนและการออกแบบสอบถาม 
 
ผลที่ได้รับ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ 7 
กลุ่มสามารถท าวิจัยชุมชนได้ มีผลงานเป็นรูปธรรม 7 เรื่อง  โดย
ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติจริง จน
มีผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม หากได้รับการส่งเสริมให้ท าวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เกษตรกรจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น รู้จักน าการวิจัย
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ และได้องค์ความรู้
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

 
----------------------------------------- 
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การท าอาหาร TMR ส าหรับโคเนื้อชายแดนใต้ 
 
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องท าอาหาร TMR ส าหรับโคเนื้อ 

การที่เกษตรกรจะเลี้ยงโคให้สมบูรณ์และมีคุณภาพ ต้อง
ค านึงถึงปัจจัยหลัก 2 อย่างคือ พันธุ์โค และอาหารโค ส าหรับพันธุ์
โคนั้น ถ้าเป็นพันธุ์พื้นเมืองจะดูแลง่าย ทนทานต่อโรคและแมลง แต่
มีขนาดเล็กและโตช้า ถ้าเป็นพันธุ์ผสม เช่น บรามัน ชาโรเลส์จะกิน
อาหารมากและมีขนาดตัวใหญ่ การจะเลี้ยงโคให้มีคุณภาพก็ต้อง
ลงทุน เพราะหญ้าอย่างเดียวไม่พอที่จะสร้างเนื้อคุณภาพได้ 
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการเลี้ยงโคคุณภาพนั้น ร้อยละ 60 เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร แต่ถ้าเกษตรกรใช้วิธีซื้ออาหารส าเร็จรูปเลี้ยง
โคก็จะมีต้นทุนสูง และอาจประสบปัญหาขาดทุน หลักการเลี้ยงโคที่
ถูกต้องคือ ต้องให้อาหารที่มีประโยชน์และพยายามลดต้นทุน หาก
เกษตรกรสามารถท าอาหารเองได้ก็จะลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก และ
การท าอาหาร TMR ก็คือค าตอบในเรื่องนี้ 

ยะลาวากิวฟาร์ม มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ได้ร่วมกับ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ได้จัดท าโครงการวิจัยการผลิตอาหารผสมส าเร็จรูป 
TMR ส าหรับโคจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ ประจ าปี 2556 และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
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ดังกล่าวให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ โครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาสูตร
อาหารผสมส าเร็จรูป TMR ให้ได้คุณค่าอาหารที่มีโปรตีน 12 และ 
14% และทดลองใช้อาหารที่พัฒนาขึ้นในการเลี้ยงโคลูกผสมจ านวน 
6 ตัว เป็นสายพันธุ์ลูกผสมแองกัส บรามัน และชาโรเลส์ สายพันธุ์
ละ 2 ตัว ใช้เวลาขุน 16 สัปดาห์ พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของโค
แต่ละตัวปรับเพ่ิมขึ้น และลดลงในแต่ละช่วงเวลาที่ติดตาม 2 
สัปดาห์ต่อครั้ ง โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตระหว่าง 
1,232.22 – 1,973.23 กรัม/ตัว/วัน 

 

 
เอกสารสรุปองค์ความรู้การพัฒนาสูตรอาหาร 

 
ส าหรับผลการด าเนินงาน คณะผู้วิจัยได้พัฒนาสูตรอาหาร

ที่มีโปรตีน 12% และ14% และค่าใช้จ่ายของอาหารต่อกิโลกรัม ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
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อาหารสูตร CP 
(%) 

Moist 
(%) 

ราคา 
(บาท/
กก.) 

วัตถุดิบอาหาร 
(กก.) 

วัตถุดิบ
อาหาร 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 

ทางปาล์ม 6.00 65.10 1.37 20.00 20.00 
เนเปียร์ 6.00 85.40 2.17 20.00 20.00 
ขี้เค้ก 14.00 82.50 2.00 10.00 10.00 
กากปาล์ม
รวม 

15.00 5.00 8.00 10.00 10.00 

กากถั่ว
เหลือง 

42.00 8.00 20.70 8.50 14.40 

ร าละเอียด 12.00 10.00 11.60 20.00 20.00 
ข้าวโพด 8.00 10.00 11.60 8.00 2.10 
กากน้ าตาล 3.00 95.00 10.00 3.00 3.00 
เกลือ 0.00 30.00 3.00 0.50 0.50 
รวม (กก.)    100.00 100.00 
โปรตีน (%)    12 (%) 14 (%) 
ราคา/กก.
(บาท) 

   7.03 7.57 

 ตารางท่ี 2  สูตรอาหาร TMR ที่มีโปรตีน 12% 14% และ
ค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัม 
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 จากนั้นมีการพัฒนาสูตรอาหารที่ใช้วัตถุดิบอาหารที่มีราคา
ต่ าลง โดยใช้กากมันส าปะหลังแห้งแทนกากถั่วเหลือง ข้าวโพดปุน 
และผลิตเป็นอาหารผสมส าเร็จรูป TMR อย่างสมบูรณ์ 

หลังจากเกษตรกรได้พัฒนาสูตรอาหารโคของกลุ่มมาระยะ
หนึ่ง มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง เห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดการความรู้ร่วมกัน จึงได้จัดการประชุมเสวนา เรื่อง การ
ท าอาหาร TMR จากวัสดุท้องถิ่นชายแดนใต้ส าหรับโคเนื้อ” เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาโคบาลชายแดนใต้สู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยกระบวนการวิจัย
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และได้จัดการความรู้ดังกล่าวให้กับเกษตรกรผ่านการเสวนา
และแสดงความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน 

นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า 
การเลี้ยงโคไว้ตามหัวไร่ปลายนาอย่างสมัยก่อนไม่ตอบโจทย์การ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจของเกษตรกรชายแดนภาคใต้ ต้องเลี้ยงใน
โรงเรือนเพ่ือเน้นคุณภาพ แต่การเลี้ยงแบบโรงเรือนเกษตรกรก็ต้อง
ท าอาหารเองเพ่ือลดต้นทุนการซื้ออาหารข้น ดังนั้น เกษตรกรต้อง
ปลูกพืชอาหารโคด้วย โดยอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มปลูกมัน
เส้น กลุ่มปลูกหญ้าเนเปียร์ กลุ่มปลูกข้าวโพด เป็นต้น  
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เกษตรกรสามารถท าอาหาร TMR ได้อย่างไร 
 รศ. ดร. โอภาส พิมพา กล่าวว่า โดยทั่วไป อาหารส าหรับ
โคประกอบด้วย อาหารหยาบ และอาหารข้น   

อาหารหยาบ ได้แก่ ใบปาล์ม หญ้าเนเปียร์ ฟางข้าว ใย
มะพร้าว หยวกกล้วย ท าเป็นอาหารแห้งหรือหมักก็ได้ โดยเติม
กากน้ าตาลจะช่วยให้ย่อยสลายเร็ว  

อาหารข้น มีพลังงานกว่า 18% ขึ้นไป  หากเกษตรกรซื้อ
อาหารส าเร็จรูปก็ง่ายและสะดวก แต่เนื่องจากเกษตรกรต้องลด
ต้นทุน  จึงต้องศึกษาว่าจะท าอาหารข้นโดยลดต้นทุนได้อย่างไร 
วัตถุดิบอาหารข้นที่ให้โปรตีน แปูง ไขมัน และวิตามิน มีดังนี ้
 โปรตีน ได้จาก ไส้ไก่ หัวปลา กากถั่วเหลือง เปลือกถ่ัวลิสง 
 แปูง ได้จาก กากน้ าตาล มันส าปะหลัง ข้าวโพด ต้นสาคู 
ข้าว ร าข้าว 
 ไขมัน ได้จาก ขี้เค้ก ไขมันวัว  
 วิตามิน ได้จาก แร่ธาตุ เช่น ขี้เถ้า (ลดกรด) ถ่าน เปลือก
หอย (แคลเซี่ยม) ปูนซีเมนต์  

แม่โค ต้องการอาหารข้นกับอาหารหยาบในสัดส่วน 50:50 
ส่วนโคขุนมีความต้องการอาหารข้นมากกว่าอาหารหยาบในสัดส่วน 
70:30  

ทั้งนี้ อยู่บนพ้ืนฐานของปริมาณอาหารที่แห้ง เกษตรกร
ต้องชั่งน้ าหนักอาหารแต่ละชนิดและค านวณให้ได้น้ าหนักตาม
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สัดส่วนและปริมาณโปรตีนหรือพลังงานที่โคแต่ละประเภทสมควร
ได้ร้บ  

เมื่อผสมอาหารข้นกับอาหารหยาบเข้าด้วยกันก็จะเป็น
อาหาร TMR 
 เกษตรกรต้องถามตัวเองว่า ในพ้ืนที่มีวัตถุดิบอะไร แล้ว
น ามาผสมท าเป็นอาหารส าหรับโค ต้องคิดอยู่ตลอดเวลา และ
ทดลองท าไปจนได้ข้อค้นพบ ก็จะเกิดเป็น “ภูมิปัญญา” ของตนเอง 
ทุกคนต้องลงมือท าจึงจะค้นพบค าตอบ เช่น พัทลุง มีโครงการวิจัย
ทดลองน าส่าเหล้าน้ าตาลโตนดที่ล้นจากบ่อแก๊สชีวภาพมาท าเป็น
อาหารสัตว์ เกษตรกรต้องลงมือท าอาหาร TMR ด้วยตนเอง Smart 
Farmer ไม่ใช่เกษตรกรที่ซื้อทุกอย่าง แต่ต้องลงมือท าด้วยตนเอง 

เนื่องจากภาคใต้อากาศชื้นเปียก จึงควรท าอาหารหมักจะ
เหมาะกับภูมิอากาศ  การหมักพืชอาหารโค เช่น กระถิน ทางปาล์ม 
ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ โปรตีน พลังงาน และอาหาร
หยาบ และอีกเรื่องหนึ่งที่เกษตรกรต้องรู้ คือ พิษในพืช ได้แก่ มิโม
ซีน (Mimosine) กับ แทนนิน (tannin) เช่น มิโมซีน เป็นสารพิษที่
พบในกระถิน มีผลในการยับยั้งการสร้างโปรตีนและลดการย่อยของ
โปรตีน ส่วนแทนนินเป็นสารที่ให้ความฝาดในพืช พบในส่วนเปลือก
ต้นและแก่นไม้ เช่น มันส าปะหลัง เป็นต้น  
 รศ. ดร. โอภาส พิมพา ได้กล่าวให้แนวคิดว่า เกษตรกรควร
ปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น หญ้าเนเปียร์ มันส าปะหลัง ไว้ท าอาหาร
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ส าหรับโคเนื้อ ถ้ากลัวว่ามันส าปะหลังจะมีไซยาไนด์ก็เติมก ามะถัน 
(Sulphur) ลงไปหรือหมักเปรี้ยวก็จะลดพิษลงและไซยาไนด์ยังมี
ประโยชน์ท าให้นมเก็บได้นานขึ้นไม่บูดเสีย นอกจากนี้ เกษตรกร
สามารถใช้สาคูแทนมันส าปะหลังได้ ซึ่งมีแปูงเหมือนกัน  
 
กรณีตัวอย่างการท าอาหาร TMR โดยเกษตรกร 
 จากการน าเสนอสูตรอาหารโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยง
โคเนื้อแต่ละกลุ่ม ในรูปแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค
เนื้อช่องเขต อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความ
เข้มแข็งและได้ร่วมกันพัฒนาสูตรอาหารส าหรับโคเนื้อมาเป็น
เวลานาน นายอับดุลรอมัน อาลี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยง
โคเนื้อช่องเขต ได้น าเสนอสูตรอาหาร ดังนี้ 
 

สูตรอาหารข้น (ใช้สาคู) ประกอบด้วย 
ล าดับ

ที ่
วัตถุดิบ จ านวน

/กก. 
ราคา
ต่อ

หน่วย 

รวม % 
CP 

โปรตีน 
(%) 

 
1 สาคู 33 5 165 2.5 0.825 
2 ร า 25 7 175 15 3.75 
3 กากปาล์ม 25 6 150 14 3.5 
4 กากถั่ว 10 18 180 45 4.5 
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เหลือง 
5 เกลือ 1 4 4   
6 ไดแคล 

เซียม 
1 20 20   

7 พรีมิกซ์ 0.5 26 13   
8 กากน้ าตาล 3 10 30   
9 ยูเรีย 1.5 27 40.5 280 4.2 

 รวม 100  777.5  16.775 
 
อนึ่ ง  ในการประชุมเสวนาระดมความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสูตรอาหารโคเนื้อของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ ณ ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้
การเลี้ยงโคเนื้อชายแดนภาคใต้ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2562 ซ่ึงกลุ่มเกษตรกร 8 กลุ่ม ได้น าเสนอสูตรอาหาร
โคเนื้อที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่นั้น 

รศ.ดร.โอภาสพิมพา ได้พิจารณาจัดการความรู้ดังกล่าว 
เห็นว่าสูตรอาหารข้นที่สามารถน ามารวมกันเป็นสูตรเดียวกันได้  
ควรจะปรับสูตรดังนี้ 
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ล าดับ
ที ่

วัตถุดิบที่ใช้ในพื้นที่ ปริมาณที่ควรใช้ 
(%) 

1 สาคู/หรือปลายข้าว/มันเส้น/
ข้าวโพดบด/ข้าวเปลือกบด 33 

2 ร า/ขี้เค้ก (ถ้าใช้ขี้เค้กเปียกให้เอา 
2 คูณ 25 แต่ต้องคลุกก่อนให้กิน
เพราะมีความชื้นมาก) 20 

3 กากปาล์ม 30 
4 กากถั่วเหลือง/ใบมันตากแห้ง/ 

ใบกระถินแห้ง 8 
5 เกลือ 1 
6 ไดแคลเซียมฟอสเฟต/เปลือกหอย

ปุน/กระดูกปุน 1 
7 พรีมิกส์/แร่ธาตุปลีกย่อย 0.5 
8 กากน้ าตาล 5 
9 ยูเรีย 1.5 

รวม 100 
ราคาอยู่ที่ประมาณ 7.5  บาท ต่อ กก. 

โปรตีนอยู่ที่  17%    โภชนะท่ีย่อยได้ทั้งหมด  65% TDN 
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ในการที่จะน าอาหารข้นสูตรนี้ไปผสมกับอาหารหยาบเพ่ือท าเป็น 
TMR สามารถใช้อัตราส่วนดังนี้ 

ส าหรับแม่โค             
หญ้าเนเปียร์สดสับย่อยแล้ว 100 กก.        ผสมกับอาหารข้นนี้  50  กก. 
ถ้าใช้ทางใบปาล์มสับสด ให้ใช้  60  กก.     ผสมกับอาหารข้นนี้   50  กก. 
ถ้าใช้ต้นกล้วยสับสด  200  กก.                  ผสมกับอาหารข้นนี้   50  กก. 
ถ้าใช้ฟางข้าวแห้ง  ให้ใช้  70-80  กก.    ผสมกับอาหารข้นนี้   50  กก. 
**ให้กินได้แบบเต็มที่โดยอิสระ ในแม่โคให้นมลูกหรือแม่โคผอม 
ส าหรับโคขุน 
หญ้าเนเปียร์สดสับย่อยแล้ว  50 กก.   ผสมกับอาหารข้นนี้  50  กก. 
ถ้าใช้ทางใบปาล์มสับสด ให้ใช้  20 กก.   ผสมกับอาหารข้นนี้   50  กก. 
ถ้าใช้ต้นกล้วยสับสด  100  กก.  ผสมกับอาหารข้นนี้   50  กก. 
ถ้าใช้ฟางข้าวแห้ง  ให้ใช้ฟาง  30  กก.    ผสมกับอาหารข้นนี้   50  กก. 
**ในการขุนโคควรให้กินแบบเต็มที่โดยอิสระ  สามารถลดอาหารหยาบลง
ครึ่งหนึ่งในช่วงท้ายที่โคเริ่มกินอาหารน้อยลง 
 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
 ความรู้เรื่อง การท าอาหาร TMR ส าหรับโคเนื้อชายแดนใต้
นี้เป็นส่วนที่พัฒนาต่อยอดจากการทดลองของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ
ชายแดนใต้ที่เป็นเครือข่าย เคยเข้ารับการอบรมที่จัดโดยมูลนิธิสุข -
แก้ว แก้วแดง มาแล้ว แต่ละกลุ่มได้น าสูตรอาหาร TMR ที่
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พัฒนาขึ้นในกลุ่มมาน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือจัดการ
ความรู้ร่วมกัน จนได้สูตรที่ เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงโคเนื้อ
ชายแดนใต้ กล่าวคือ ใช้วัสดุทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น เพ่ือลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่คงไว้ซึ่งมาตรฐานเรื่องปริมาณสารอาหารต่างๆ 
ที่โคเนื้อวัยต่างๆ ควรได้รับ เพ่ือการเจริญเติบโตที่ดีและให้เนื้อที่มี
คุณภาพ โดยค านวณปริมาณ คุณภาพ และค่าใช้จ่ายได้ด้วย  
 เกษตรกรสามารถน าสูตรอาหาร TMR ไปปรับใช้เพ่ือดู
ภาวะการกินของโคและอัตราการแลกเนื้อ และสามารถท าการวิจัย
ทดลองเพ่ือพัฒนาต่อยอดว่าสูตรไหนเหมาะกับโคชนิดใด ซึ่งจะท า
ให้ได้องค์ความรูใหม่ๆ และเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงโคเนื้อใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งขึ้นต่อไป  
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การปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อ 
 

ความส าคัญของการปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อ 
สายพันธุ์ของโคเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้เกษตรกรประสบ

ความส าเร็จในการเลี้ยงโคเนื้อได้ ปัญหาประการหนึ่งของเกษตรกร
ชายแดนใต้คือ เลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมืองที่โตช้า ให้อัตราแลกเนื้อต่ า จึง
ได้ผลตอบแทนต่ า  

การเลี้ยงโคแบบประณีตจ าเป็นต้องเลือกสายพันธุ์ที่ให้เนื้อ
ที่มีรสชาติอร่อยมีราคาแพงหรือโคระดับพรีเมียม และเกษตรกร
จ าเป็นที่เกษตรกรต้องมีความรู้  

ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อที่ประสบความส าเร็จ
หลายกรณี ท าให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ เช่น โคพันธุ์ตาก โค
พันธุ์ก าแพงแสน และโคสายพันธุ์โคราชวากิว เป็นต้น 
 
การปรับปรุงสายพันธุ์โคพันธุ์ตาก  (Tak Beef Cattle) 
 กรมปศุสัตว์ได้มีโครงการสร้างโคพันธุ์ตาก เพ่ือเป็นโคที่ให้
เนื้อคุณภาพสูง มีการเจริญเติบโตดี โดยการน าเอาข้อดีของโคทั้ง 2 
พันธุ์ เข้ ามารวมไว้ ในพันธุ์ เดียวกัน คือ " โคพันธุ์ ชาร์ โ ร เลส์ 
(Charolais)" ซึ่งเป็นโคยุโรปที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง ให้เนื้อ
คุณภาพดี เปอร์เซ็นต์ซากสูง และ "โคพันธุ์ไทยบราห์มัน (Thai 
Brahman)" ซึ่งเป็นโคเลือดอินเดียที่มีความดีเด่นเรื่องการทนร้อน 
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ทนโรคและแมลงได้ดี  เพ่ือสร้างโคพันธุ์ใหม่ ที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตโคเนื้อของประเทศไทย โดยเฉพาะในธุรกิจโคขุนได้  โดย
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัย
และบ ารุงพันธุ์สัตว์ตากเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ร่วมกับสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ใน
ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่  สถานีฯ พิษณุโลก และ สถานีฯ 
นครสวรรค์ โคพันธุ์ตากเป็นพันธุ์โคเนื้อที่สร้างขึ้นใหม่จากการผสม
พันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นโคที่เติบโตเร็วในสภาพแวดล้อมการ
เลี้ยงดูของประเทศไทย มีสายเลือดโคพันธุ์ชาร์โรเลส์ 62.5% โค
พันธุ์ไทยบราห์มัน 37.5% ให้เนื้อคุณภาพดีที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดเนื้อโคชั้นสูง ได้แก่ ภัตตาคารและโรงแรม
ชั้นน า และจะทดแทนการน าเข้าเนื้อโคคุณภาพดีจากต่างประเทศ
ได ้
  

  
โคพันธุ์ตาก 
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การปรับปรุงสายพันธุ์โคพันธุ์ก าแพงแสน 
โคพันธุ์ก าแพงแสน เป็นผลผลิตของการปรับปรุงพันธุ์โค

พ้ืนเมืองของไทยที่มีคุณสมบัติดีเลิศที่ไม่มีโคพันธุ์ใดเทียบได้ คือ
ความสมบูรณ์พันธุ์ ได้แก่ เป็นสัดเร็ว ผสมติดง่าย ได้ลูกทุกปีทั้งๆที่
ได้รับอาหารไม่ค่อยสมบูรณ์นัก แต่เนื่องจากโคพ้ืนเมืองไม่สามารถ
น ามาเลี้ยงเป็นโคขุนในระบบธุรกิจได้ เพราะมีขนาดตัวเล็ก และโต
ช้า จึงได้มีการปรับปรุงโคพ้ืนเมืองโดยการน าโคพันธุ์บราห์มันมา
ผสมเพ่ือให้ได้ลูกที่มีขนาดใหญ่และโตเร็วขึ้นแต่โคอินเดีย (บราห์มัน
และอินดูบราซิล) มีข้อด้อยเรื่องความสมบูรณ์พันธุ์ การยกระดับ
เลือดโคบราห์มันให้สูงขึ้นจะมีปัญหาการผสมติดยากมากขึ้น ยิ่งถ้า
ได้รับอาหารไม่สมบูรณ์ โคจะไม่ยอมเป็นสัด นอกจากนี้ คุณภาพ
ของเนื้อโคบราห์มันก็ด้อยกว่าโคเมืองหนาว 

  

  
โคพันธุ์ก าแพงแสน 

 
ดังนั้น โครงการปรับปรุงพันธุ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จึงพยายามรักษาเลือดโคพ้ืนเมืองไว้ 25 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้คงความ
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ดีของความสมบูรณ์พันธุ์ และจ ากัดเลือดพันธุ์บราห์มันไว้เพียง 25 
เปอร์เซ็นต์ เพ่ือให้ได้โครงสร้างใหญ่ขึ้น โดยที่เรื่องความสมบูรณ์
พันธุ์ไม่เกิดปัญหา แล้วน าโคพันธุ์ชาโรเลส์เข้ามาช่วยในเรื่องการให้
เนื้อ และการเจริญเติบโต แต่โคพันธุ์ชาโรเลส์เป็นโคเมืองหนาว ซึ่ง
ไม่สามารถทนต่ออากาศร้อนบ้านเราได้ จึงจ ากัดเลือดของพันธุ์ชา
โรเลส์ไว้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ การสร้างโคพันธุ์ "ก าแพงแสน" ท าให้
ได้พันธุ์โคท่ีมีคุณสมบัติเป็นโคเนื้อที่ดีครบถ้วนส าหรับเลี้ยงในสภาพ
ทั่วไปของประเทศไทย โดยใช้โคพ้ืนเมืองเป็นพันธุ์พื้นฐาน 
 
การปรับปรุงสายพันธุ์โควากิวของโคราชวากิว 

โควากิวเป็นโคสายพันธุ์ญี่ปุุน ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นเนื้อโคที่มี
ไขมันแทรกสูง เนื้อนุ่ม รสอร่อย และราคาแพง เป็นที่นิยมของ
ผู้บริ โภคระดับบนที่มีก าลั งซื้อสู ง  ปัจจุบันเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดได้มีการเลี้ยงโควากิวอย่างเป็น
ระบบ ได้มีการสร้างตราสินค้า (Brand) จนเป็นที่ยอมรับ 2 แห่ง 
คือ โคราชวากิว และสุรินทร์วากิว  
 “โคราชวากิว” พัฒนาขึ้นโดย รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเคยศึกษาท่ีประเทศญี่ปุุน ทราบดี
ว่าญี่ปุุนมีกฎหมายห้ามน าโควากิวออกนอกประเทศ จึงมีแนวคิดที่
จะปรับปรุงพันธุ์โคเพ่ือให้คนไทยได้กินของดี โดยน าพันธุกรรมวัว
วากิวมาผสมกับวัวไทย เพ่ือยกระดับพันธุกรรมโคเนื้อให้ลูกวัวพันธุ์
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ผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์วากิวและแม่วัวไทยมีไขมันแทรกในเนื้อมาก
ขึ้นแต่เนื่องจากน้ าเชื้อมีราคาแพงจึงระดมทุนจากสมาชิกในเว็บไซต์
ไทยคาวด็อทคอมซื้อพ่อพันธุ์วัววากิวพันธุ์แท้เพศผู้จากประเทศ
ออสเตรเลีย  
 ปัจจุบันการปรับปรุงพันธุ์ได้ด าเนินไปจนถึงลูกรุ่นที่ 3 แล้ว 
ท าให้ลูกวัวพันธุ์ผสมที่เกิดมามีลักษณะพันธุกรรมใกล้เคียงพันธุ์แท้
ถึง 87.5 % มีลายไขมันแทรกสวยระดับ 4-10 ใกล้เคียงกับเนื้อ
วากิวน าเข้า แต่มีราคาที่ถูกกว่ามาก โดยมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 
2,000-5,000 บาทต่อกิโลกรัมแล้วแต่ส่วน ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรใน 
จ.นครราชสีมา และ จ.สุรินทร์น าไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อนับพัน
ตัว และมีการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ศ.ดร.รังสรรค์ ตั้งใจว่าจะพัฒนาพันธุ์ต่อให้ถึงลูกรุ่นที่ 5 ซึ่ง
จะมีพันธุกรรมใกล้เคียงกับวาวากิวพันธุ์พ้ืนเมืองแท้ในญี่ปุุนมากถึง 
99.99% ซึ่งพันธุกรรมที่ดีขึ้นจะท าให้ไขมันแทรกมีเพ่ิมขึ้น จน
สามารถผลิตเนื้อไขมันแทรกกล้ามเนื้อได้สูงถึงระดับ 8-12 ที่จะท า
ให้ราคาข้ึนไปถึงเกือบหมื่นบาทโคไทยจะเริ่มมีไขมันแทรกเนื้อและมี
รสชาติที่อร่อยขึ้น ท าให้ประชาชนได้กินของอร่อยในราคาที่ไม่แพง
มากเหมือนน าเข้าจากญี่ปุุน และเกษตรกรก็จะขายเนื้อได้ราคาดี 
ในขณะที่การเลี้ยงดูไม่ได้ยุ่งยากและไม่ได้ใช้เวลาในการเลี้ยงนาน
กว่าการเลี้ยงวัวเนื้อปกติเพียงแต่ต้องเลี้ยงตามระบบ 
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การพัฒนาสายพันธุ์ โ คราชวากิวของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีใช้สายพันธุ์แองกัสและสายพันธุ์ชาโรเลส์ จนเกิด
ลูกโควากิวรุ่น 4  ดังในแผนภูมิข้างล่างนี้ 

 

 
 

แม่พันธุ์พ้ืนฐานมี 2 สายคือ สายที่ 1 ลูกผสมแองกัส เกิด
จากแม่ซึ่งเป็นลูกผสมบรามันและพ่อแองกัส 100% และแม่พันธุ์
พ้ืนฐานสายที่ 2 ลูกผสมชาโรเลส์ เกิดจากแม่ซึ่งเป็นลูกผสมบรามัน
และพ่อชาโรเลส์ 100%  

แม่พันธุ์ พ้ืนฐานทั้ง 2 สาย ผสมเทียมกับน้ าเชื้อวากิว 
100% ได้ลูกผสมวากิว F1 ซึ่งเป็นลูกวากิว 50% และแองกัส 25% 
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กับลูกครึ่งวากิว F1 ซึ่งเป็นลูกวากิว 50% และชาโรเลส์ 25% 
คัดเลือกเพศเมียไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไป 

แม่พันธุ์วากิว F1 ผสมเทียมกับน้ าเชื้อวากิว 100% อีกครั้ง 
ได้ลูกผสมวากิว F2 ซึ่งเป็นลูกวากิว 75% แองกัส 12.5% และได้
ลูกผสมวากิว F2 ซึ่งเป็นลูกวากิว 75% ชาโรเลส์ 12.5% แล้ว
คัดเลือกเพศเมียไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไป 

แม่พันธุ์วากิว F2 ผสมเทียมกับน้ าเชื้อวากิว 100% อีกครั้ง 
ได้ลูกผสมวากิว F3 ซึ่งเป็นลูกวากิว 87.5% แองกัส 6.25% และ
ลูกผสมวากิว F3 ซึ่งเป็นลูกวากิว 87.5% ชาโรเลส์ 6.25% แล้ว
คัดเลือกเพศเมียไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไป 

หากพัฒนาโดยผสมเทียมกับน้ าเชื้อวากิว 100% ต่อไปอีก 
ก็จะเป็นการยกระดับเลือดให้สูงยิ่งขึ้น จะได้ลูกผสมวากิว F4 ซึ่ง
เป็นลูกวากิว 93.75% แองกัส 3.125% และลูกผสมวากิว F4 ซึ่ง
เป็นลูกวากิว 93.75% ชาโรเลส์ 3.125%  

โคลูกผสมวากิว F4 ซึ่งมีเชื้อสายวากิว 93.75% จะมี
ลักษณะรูปร่างและองค์ประกอบอ่ืนๆ โดยเฉพาะคุณภาพเนื้อที่มี
ไขมันแทรกสูงใกล้เคียงกับสายพันธุ์วากิวแท้มากท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม เรื่องที่นักวิจัยจะต้องค้นคว้าต่อไปก็คือ ยิ่ง
ยกระดับเลือดวากิวให้สูงขึ้นเท่าใด ภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงใน
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยในโควากิวจะเป็นอย่างไร 
โดยเฉพาะเห็บและอากาศที่ร้อนเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อการ
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เจริญเติบโต สุขภาพและคุณภาพเนื้อของโควากิวลูกผสมนี้หรือไม่ 
เพราะประสบการณ์ของกรมปศุสัตว์พบว่าโคทาจิมะสายพันธุ์วากิว
แท้ดั้งเดิมคู่แรกที่ส่งมาจากประเทศญี่ปุุนไม่สามารถทนกับโรคเห็บ
ในภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้  
 
การปรับปรุงสายพันธุ์โควากิวของยะลาวากิวฟาร์ม 
 ยะลาวากิวฟาร์ม ของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ได้คัดเลือก
แม่พันธุ์ลูกผสมหลากหลายสายพันธุ์ และใช้วิธีผสมเทียมโดยซื้อ
น้ าเชื้อพ่อพันธุ์วากิว 100% ชื่อ “โกโบริ” จาก “โคราชวากิว” ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีสัตวบาลประจ าฟาร์มเป็น
ผู้ด าเนินการ  
 เมื่อเริ่มต้นยะลาวากิวฟาร์มมีแม่โคพ้ืนฐาน 8 สายพันธุ์ 
ได้แก่ พันธุ์พ้ืนเมือง ชาโรเลส์ บราห์มัน ฮินดูบราซิล แองกัส ลีมูซีน 
แบรงกัส ก าแพงแสน  และได้น าเข้าแม่พันธุ์ที่เป็นลูกผสมโควากิว
กับบรามัน (F1) จากสุรินทร์วากิวฟาร์ม จ านวน 10 ตัว มาผลิต
ลูกผสมวากิว F2 เพ่ือให้ฟาร์มมีแม่โคพันธุ์ผสมวากิว F2 เพ่ิมข้ึน  

แม่พันธุ์โควากิว F1 จ านวน 10 ตัว ซึ่งน าเข้ามาจาก
สุรินทร์วากิวฟาร์ม ได้ให้ก าเนิดลูกวากิว F2 จ านวน 21 ตัว เป็น
เพศผู้ 13 ตัว ซึ่งทางฟาร์มได้เลี้ยงขุนเพ่ือจ าหน่าย และเพศเมีย 8 
ตัว ซึ่งทางฟาร์มได้เลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกวากิว F3  
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แม่พันธุ์ อ่ืนๆ นอกจากวากิว ได้ให้ก าเนิดลูกวากิว F1 
ทั้งสิ้น 87 ตัว เป็นเพศผู้ 44 ตัว ซึ่งทางฟาร์มได้เลี้ยงเป็นโคขุนและ
จ าหน่าย ส่วนเพศเมียเก็บไว้ท าแม่พันธุ์ต่อไปเช่นกัน 

ต่อมาได้มีแม่พันธุ์โควากิว F1 และแม่พันธุ์โควากิว F2 ที่
เกิดจากยะลาวากิวฟาร์ม อีกจ านวนหนึ่ง  ท าให้ฟาร์มมีแม่พันธุ์โค
วากิว F2 เพ่ิมข้ึน เป็นการยกระดับสายเลือดโควากิวให้สูงขึ้น  
 แม่โควากิว F2 จ านวน 2 ตัวได้ให้ก าเนิดลูกโควากิว F3 
(วากิว 87.5%) 3 ตัว  เป็นตัวผู้ 2 ตัว ซึ่งยะลาวากิวฟาร์มจะพัฒนา
เป็นพ่อพันธุ์ และเพศเมีย 1 ตัว เพ่ือพัฒนาลูกวากิว F4 (93.75%)  
ซึ่งจะมีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์วากิวแท้มากยิ่งขึ้น 
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สถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2563 มี
ลูกโคเกิดจากการผสมเทียมที่ยะลาวากิวฟาร์ม รวมทั้งสิ้น 138 ตัว 
เป็นโควากิว 133 ตัว ในจ านวนนี้ เป็นวากิว F1 (วากิว 50%) 
จ านวน 87 ตัว เป็นวากิว F2 (วากิว 75%) จ านวน 43 ตัว และวา
กิว F3 (วากิว 87.5%) จ านวน 3 ตัว 
 
 สรุปจ านวนแม่พันธุ์ที่ผลิตลูกวัว 
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จ านวนแม่พันธุ์ผลิตลูกวัวสายพันธุ์ตาก 

 
 
 นอกจากนี้ ยังมีลูกวัวสายพันธุ์ตากจ านวน 2 ตัวที่เกิดจาก
แม่ชาโรเลส์และแม่แบรงกัส เนื่องจากเป็นช่วงที่ขาดแคลนน้ าเชื้อวา
กิว พบว่าลูกพันธุ์ตากท้ัง 2 ตัวเติบโตเร็วและแข็งแรงดี 
 

 
 

 การพัฒนาสายพันธุ์ที่ผ่านมาพบว่าแม่พันธุ์โคพ้ืนเมืองมีภูมิ
ต้านทานโรคสูง แต่ตัวเล็ก และลูกมักได้รับการถ่ายทอดลักษณะ
เด่นจากแม่พันธุ์พ้ืนเมืองมากกว่าทางสายเลือดพ่อ ท าให้โคลูกผสม

ตวัผู้ ตวัเมีย

1 ชาร์โรเล่ส์ 1 - 1

2 แบรงกสั 1 - 1

2 0 2รวมลกูวัวตาก ทัง้หมด

ล าดบัที่ สายพันธุ์
ลกูพันธุต์าก

รวม
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พันธุ์ พ้ืนเมืองกับโควากิวมีขนาดตัวเล็ก เติบโตช้า น้ าหนักน้อย 
รวมทั้งได้ลักษณะเด่นด้านรูปร่างและสีของแม่มากกว่าพ่อ โค
ลูกผสมสายพันธุ์อื่นๆ เช่น ชาโรเลส์ และบรามันก็เช่นกัน  

นอกจากนี้ ยังพบว่าลูกโคที่เกิดในฟาร์มกว่าร้อยละ 70 
เป็นตัวผู้ โอกาสที่จะเกิดลูก F3 ต้องใช้เวลามาก มูลนิธิฯ จึงซื้อ
น้ าเชื้อแยกเพศจากบริษัทเอกชนที่น าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย
และประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ในการผสมเทียม 

สรุป ปัจจุบันการปรับปรุงพันธุ์โคของยะลาวากิวฟาร์มได้
พัฒนามาจนได้ลูกโควากิว F3 เพศผู้จ านวน 2 ตัว ชื่อ ซันชิโร่ และสึ
บาสะ และจากการผสมน้ าเชื้อแยกเพศ ท าให้ได้ลูกโควากิว F3 เพศ
เมียตัวแรก 1 ตัว ชื่อ โนโซมิ ท าให้สามารถยกระดับสายพันธุ์ขึ้น
ใกล้เคียงกับโควากิวแท้มากขึ้น ได้ลูกโควากิวที่มีลักษณะเด่น คือ 
ขนและหนังสีด า หลังเป็นเส้นตรง หน้าสั้น ขาเล็ก  
 

รูปภาพ วากิว F3 เลือด 87.5% 

  
ซันชิโร่  เพศผู้ F3   

เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
สึบาสะ  เพศผู้ F3  เกิด

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 
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โนโซมิ  เพศเมีย F3 ตัวแรก เกิดวันที่ 20 ตุลาคม 2562 

 
คุณภาพเนื้อโควากิวของยะลาวากิวฟาร์ม 

ทั้งนี้ ในการประชุมเสวนาเรื่องการส่งเสริมการตลาดเพ่ือ
การเลี้ยงโคเนื้อครบวงจรและอนาคตของโคเนื้อยะลาวากิววันเสาร์
ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ยะลา
วากิวฟาร์ม มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ได้มีการจัดชิมเนื้อยะลาวากิว
ด้วย จากการช าแหละและพิสูจน์ซากโควากิวรุ่นแรก (F1) พบว่ามี
ไขมันแทรกในเนื้อซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อโควากิวในระดับหนึ่ง   

 
เนื้อยะลาวากิว F1 
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ต่อมาในเดือนกันยายน 2562 ยะลาวากิวฟาร์มได้ช าแหละ
โควากิวรุ่น 2 (F2) พบว่ามีไขมันแทรกมากขึ้น และจะพัฒนาต่อไป
เพ่ือให้ได้โควากิวที่มีระดับเลือดสายพันธุ์สูงขึ้นและพัฒนาการเลี้ยง
เพ่ือให้มีไขมันแทรกมากข้ึนในรุ่นต่อไป  

 

  
เนื้อยะลาวากิว F2 

 
ยะลาวากิวฟาร์มได้ประสานความร่วมมือกับร้านอาหารใน

จังหวัดยะลา เพ่ือพัฒนาเมนูอาหารจากเนื้อวากิว หากประสบ
ความส าเร็จจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงโควากิวเพ่ิม
จ านวนการเลี้ยงมากขึ้นและศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองต่อไป
เพ่ือสร้างตราสินค้า (Brand) เนื้อวากิวที่เหมาะสมส าหรับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อไป เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
สามารถผลิตโคเนื้อวากิวจนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ เช่น โคราช
วากิว สุรินทร์วากิว เป็นต้น  
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อชายแดนใต้ 
 เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีหลายระดับ 
ศูนย์วิจัยชุมชนและการเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ จึงขอ
เสนอแนวทางการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

1. เนื่องจากโคพันธุ์พ้ืนเมืองมีจุดแข็งเรื่องการทนต่อสภาพ
อากาศร้อนชื้นของภูมิอากาศชายแดนใต้ ให้ลูกง่าย เป็นที่ต้องการ
ของตลาดโคกุรบาน แต่มีจุดอ่อนเรื่องขนาดตัวเล็ก เติบโตช้า ให้
เนื้อน้อย ผลตอบแทนต่ า จึงควรปรับปรุงพันธุ์โดยผสมกับพ่อพันธุ์
อ่ืนๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพ  

ศูนย์วิจัยชุมชนและการเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ 
มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ได้ประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงพันธุ์โค
เนื้อกับสัตวแพทย์ประจ าส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และ
ประชุมหารือกับนายรุ่ง จันตาบุญ เจ้าของฟาร์มโคช่างรุ่ง จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 ได้ข้อสรุปเป็นแนวคิดว่า ควร
ปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ใช้น้ าเชื้อโควากิวแดงคุณภาพสูงจากเมืองคุมะโมโต้ ประเทศญี่ปุุน 
ที่กรมปศุสัตว์มีอยู่แล้ว มาผสมกับโคพันธุ์ พ้ืนเมืองภาคใต้ ซึ่งมี
ลักษณะสีใกล้เคียงกัน แต่จะเป็นการยกระดับสายพันธุ์ ท าให้ได้ลูก
โคพันธุ์ผสมที่ โตเร็วและเนื้อมีคุณภาพดีกว่า ใช้ เวลาไม่นาน 
ผลตอบแทนเร็ว ผสมเพียงรุ่นเดียวได้ F1 ก็สามารถจ าหน่ายสู่ตลาด
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร โดยไม่ต้องยกระดับหลายรุ่นอย่างที่
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ยะลาวากิวท าอยู่ แม้ราคาเนื้อโควากิวแดงยังไม่สูงเท่าโควากิวสีด า 
แต่ก็ถือว่าเป็นโคคุณภาพ  

ซึ่งแนวคิดนี้มูลนิธิฯ จะปรึกษาหารือกับปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือ
น ามาทดลองปฏิบัติจริงในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ให้
แพร่หลายต่อไป 

 

  
โควากิวแดง เลี้ยงมากในจังหวัด
คุมะโมโต้ ตอนใต้ประเทศญี่ปุุน 

แม่โคพันธุ์พ้ืนเมืองของไทย 

 

 2. เกษตรกรสามารถปรับปรุงพันธุ์โคสายพันธุ์ต่างประเทศ
เพ่ือผลิตเนื้อพรีเมียมจ าหน่ายตลาดระดับบน โดยผสมเทียมเพ่ือ
ผลิตลูกโคพันธุ์ผสมแบบอย่างโคพันธุ์ตาก โคพันธุ์ก าแพงแสน หรือ
โคพันธุ์วากิว ก็ได้ แต่เกษตรกรต้องแสวงหาความรู้ และลงมือท า
ด้วยความรู้ความเข้าใจ ความอดทนและความมานะพยายาม  โดย
ใช้กระบวนการวิจัยดังที่ศูนย์ฯ ได้ปูพ้ืนฐานความรู้ไว้ให้แล้ว 
 

---------------------------------- 
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การแปรรูปและการตลาดโคเนื้อชายแดนใต้ 
  

เหตุผลความจ าเป็น   
 เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเป็น
อาชีพเสริมครอบครัวละ 2-3 ตัว และส่วนใหญ่เป็นโคพันธุ์พ้ืนเมือง 
วิธีการเลี้ยงก็เป็นแบบเดิมๆ คือ ปล่อยทุ่งหรือเล็มหญ้าในสวนตาม
ธรรมชาติ ถ้าเป็นโคบุญหรือโคกุรบานก็จะจ าหน่ายได้ในช่วง
เทศกาลปีละ 1 ครั้ง แต่โคขุนที่เลี้ยงไว้จ าหน่ายทั่วไปนั้นเกษตรกร
มักประสบปัญหาขาดทุน เพราะไม่มีพ่อค้ามาซื้อ หรือมาซื้อด้วย
การกดราคาให้ต่ า  เกษตรกรไม่มีทางเลือกจึงจ าใจต้องขายออกไป 
เนื่องจากไม่มีทุนหรือต้นทุนสูงจากการเลี้ยงเป็นเวลานาน  
 แม้จังหวัดชายแดนภาคใต้จะอยู่ใกล้ประเทศมาเลเซียที่
เป็นประเทศมุสลิม มีความต้องการโคเนื้อปีละเป็นจ านวนมาก แต่
เกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่มีโคเพียงพอที่จะจ าหน่าย  
พ่อค้ามักอ้างว่าไม่สะดวกที่จะเข้าไปขอซื้อโคแห่งละ 2-3 ตัว และ
จะไปสั่งซื้อโคจากภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลี้ยง
เป็นฟาร์มใหญ่ลงมาเพ่ือส่งออกไปประเทศเพ่ือนบ้าน โดยที่
เกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ใกล้กว่าไม่ได้ประโยชน์จาก
ความได้เปรียบเรื่องท าเลที่อยู่ใกล้ตลาดประเทศเพ่ือนบ้านแต่อย่าง
ใด ท าให้เกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาเรื่อง
การตลาด ยังคงเป็นฝุายเสียเปรียบและยากจนอยู่อย่างเดิม 
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นอกจากนี้ แม้จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีประชากรมุสลิม
ร้อยละกว่า 80 ซึ่งบริโภคเนื้อโคมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน แต่ก็ยังไม่มีโรง
เชือดมาตรฐานฮาลาลในพ้ืนที่   ปัจจุบันการเชือดโคในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ยังเป็นการเชือดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ขาดการตรวจ
โรค ท าให้ไม่ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค และไม่สามารถน าไปแปรรูป
เพ่ือท าการตลาดได้ 

กนกพร ภาคีฉาย, ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ และเถลิงศักดิ์ 
อังกุรเศรณี ได้ศึกษา “วิถีการตลาดโคเนื้อในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง
ของประเทศไทย” พบว่าส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายโคมีชีวิตจากนอก
พ้ืนที่เพ่ือช าแหละขายในพ้ืนที่ ส่งผลให้ส่วนเหลื่อมทางการตลาด
ค่อนข้างสูง คิดเป็น 110.0 บาท/กก. เป็นต้นทุนการตลาด 28.30 
บาท/กก. และผลตอบแทนของพ่อค้าคนกลาง 81.70 บาท/กก. ซึ่ง
เป็นแรงสนับสนุนให้โคมีชีวิตและเนื้อโคนอกพ้ืนที่เข้ามาในพ้ืนที่มาก
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการผลิตโคเนื้อในปัจจุบันของ
ชายแดนภาคใต้ยังเพียงเพ่ือรองรับความต้องการบางส่วนของพ้ืนที่
เท่านั้น นั่นคือ ยังไม่สามารถที่จะจัดการเลี้ยงโคเนื้อให้เป็นระบบ
เพ่ือรองรับการบริโภคในพ้ืนที่และส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียได้ 
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงยังคงจะต้องน าโคเนื้อจากต่างพ้ืนที่เข้ามา
เลี้ยง/หรือพักในพื้นที่ก่อนจ าหน่ายต่อไป  
 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าผลตอบแทนที่พ่อค้าคนกลาง
ได้รับนั้นสูงกว่าที่เกษตรกรได้รับมากมายหลายเท่า ดังนั้น หาก
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ส่งเสริมให้เกษตรกรศึกษาช่องทางอ่ืนนอกจากผลิตโคอย่างเดียว 
เช่น การแปรรูปเนื้อโคและท าการตลาดเอง น่าจะเป็นโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนมากขึ้น 
  
การแปรรูปเนื้อโค 
 มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ได้รับเชิญจากสหกรณ์โคเนื้อศรี
วิชั ย  พัทลุ ง  ให้ส่ ง เกษตรกรในเครื อข่ าย เข้ ารับการอบรม
ผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรกรสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย 
(พัทลุง) จ ากัด รอบที่ 1 เรื่อง “การแปรรูปเนื้อโค” ระหว่างวันที่ 4 
– 14 มิถุนายน 2562 มูลนิธิฯ จึงเชิญชวนสมาชิกในเครือข่ายที่
สนใจและสมัครใจเข้าร่วมการอบรมตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมี
สมาชิก 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคเนื้อช่องเขต 
อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคล าพญา 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา สนใจเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่โรงฆ่าสัตว์ม่วงทวน ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2562 และศึกษาดูงาน
ภาคประสบการณ์ที่โรงงานทีไอบี อินเตอร์ฟููดส์ (T.I.B. Inter 
Foods) เลขที่ 90 หมู่ 3 ต าบลจ าปา อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 
 โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์โคเนื้อ
ศรีวิชัยกับ ดร.ธ ารงค์ เมฆโหรา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
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คุณทหารลาดกระบัง โดยมีนายณัฐพล ยวงสะอาด เจ้าของโรงงาน
ทีไอบี อินเตอร์ฟููดส์ เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป 
 เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 

1. ขบวนการจัดการโคมีชีวิตให้ได้ซากตามมาตรฐานฮาลาล 
และมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ 

2. การจัดการซากโคภายหลังการเชือดเพ่ือให้ได้เนื้อคุณภาพ 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้  ข้อพึงระวั งในการใช้
เครื่องมือต่างๆ และการเก็บรักษา 

3. การตัดแต่งซากโคให้ได้มาตรฐานสากล จ านวน 14 
ชิ้นส่วนหลัก และการเก็บรักษาเนื้อชิ้นส่วนที่ถูกต้องตามวิชาการ
ก่อนน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

4. การจัดการเนื้อชิ้นส่วนหลักเพ่ือจ าหน่ายในรูปเนื้อสด การ
จัดเนื้อลงบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง  

5. การจัดการเนื้อชิ้นส่วนรองเพ่ือการแปรรูป 
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปของวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 

ประกอบด้วย แฮมเนื้อโค เนื้อกระจก แฮมเบอร์เกอร์ และไส้กรอก
เปรี้ยวอีสาน 

7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปของวิทยาศาสตร์อาหาร โดยใช้
เครื่องแกงของแต่ละจังหวัดและเนื้อส่วนที่ตัดแต่งไว้เปรียบเทียบกัน 
(มัสมั่น คั่วกลิ้ง พะแนง แกงเขียวหวาน ผัดกระเพรา เนื้อตุ๋น 

8. การทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
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9. การจัดการผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปพร้อมจ าหน่าย การ
ค านวณต้นทุน และการก าหนดราคาจ าหน่าย 
 

เนื้อโคลูกผสมยุโรปมีความเหมาะสมอย่างมากส าหรับการ
น าไปใช้ประกอบอาหาร เช่น สเต๊ก โดยมีความนิยมใช้เนื้อส่วนที่นุ่ม
มาก เช่น filet, T-bone, striploin, ribeye และ sirloin 

เนื้อจากส่วนคอ (chuck) เป็นที่ต้องการของร้านอาหาร
แบบญี่ปุุนและเกาหลี เนื่องจากมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ นิยม
สไลด์เป็นแผ่นบางๆ น าไปย่างบนกระทะร้อน หรือลวกในน้ าซุปที่
ต้มเดือด เช่น ชาบุชาบุ เป็นต้น 

เนื้อจากส่วนสะโพก (round) มีปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียม
เป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักซากทั้งตัว (15-16%) เป็นเนื้อที่มีเส้นใย
กล้ามเนื้อละเอียดและมีไขมันแทรก นิยมน าไปอบ ผัด หรือท าเนื้อ
หมักซอสเทริยากิเนื้อจานร้อน หรือท าเนื้อย่าง 

เนื้อน่อง (shank) เป็นเนื้อที่มีเอ็นแทรก เหมาะสมที่จะ
น าไปตุ๋น ท าสตูเนื้อ ต้มเปื่อย หรือท าแกง  
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ประเภทของผลิตภัณฑ์การแปรรูปเนื้อโค 
 เนื้อโคที่น าไปแปรรูปท าผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม 
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์เนื้อท่ีต้องการจะผลิต คือ  

1) ผลิตภัณฑ์เนื้อคงรูปเดิม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนื้อทั้ง
ก้อน เช่น แฮมเนื้อโค (beef ham) และแฮมดิบ (raw cured 
beef) ที่ใช้เนื้อสะโพกพับนอก เป็นต้น 

2)  ผลิตภัณฑ์เนื้อลดรูป เนื้อจะถูกลดขนาดลงก่อนเข้าสู่
ระบบการแปรรูป สามารถใช้เนื้อที่มีขนาดเล็ก เนื้อจากชิ้นส่วนที่
เหนียว หรือเศษเนื้อที่ได้จากการตัดแต่งมาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์เนื้อบดหยาบ ได้แก่ ไส้กรอก
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เปรี้ยว ซาลามี่ แฮมเบอร์เกอร์ และผลิตภัณฑ์เนื้อบดละเอียด ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์เนื้ออิมัลชั่น (ไส้กรอกรมควัน โบโลน่า มีทโลฟ) ลูกชิ้น 

ในงานวิจัยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ
ช่องเขต สายบุรี ได้ศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูป 2 ชนิด คือ เนื้อย่าง
เสียบไม้และแหนมเนื้อ ซึ่งเป็นที่นิยมของคนในพ้ืนที่ โดยได้ส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค จนค้นพบว่ารสชาติแบบใดและราคา
เท่าใดจึงจะจ าหน่ายได้ดี 
 
ประเภทของตลาดโคเนื้อ 
 ตลาดโคเนื้อในจังหวัดชายแดนใต้จึงมี 3 ระบบ คือ  

1. ตลาดโคบุญ (โคกุรบาน)  มีความต้องการเนื้อโคส าหรับ
ใช้ในงานพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนใหญ่เป็นโคพันธุ์พ้ืนเมืองที่ตัวเล็ก 

2. ตลาดโคเนื้อในพ้ืนที่ตามปกติและตลาดระดับกลาง มีทั้ง
โคพันธุ์พ้ืนเมืองและโคพันธุ์ผสมต่างประเทศ เช่น ชาโรเลส์ แองกัส 

3. ตลาดโคระดับพรีเมียม เช่น โควากิว เป็นโคที่มีราคา
แพง เพ่ือการส่งออกสู่ตลาดการท่องเที่ยวและตลาดผู้บริโภค
ระดับสูง   

ดังนั้น รูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่ชายแดน
ใต้จะแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน คือ การส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคบุญ
หรือโคกุรบาน เพราะมีความต้องการสูงในช่วงพิธีกรรมทางศาสนา 
ตลาดเปิดกว้างทั้งในพ้ืนที่และการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  
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จ านวนไม่จ ากัด แต่ต้องพัฒนาคุณภาพให้โคอ้วนสวยจึงจะได้ราคาดี 
ส่วนโคขุนสายพันธุ์ต่างประเทศซึ่งเป็นโคขนาดใหญ่และราคาแพง
กว่าโคพ้ืนบ้าน รวมทั้งโคระดับพรีเมียม เช่น โควากิว ซึ่งมีราคาแพง 
ต้องส่งเสริมต้นแบบที่มีความพร้อม เพราะต้องเลี้ยงแบบประณีต 
ต้องใช้ความรู้และความสามารถในการจัดการ แต่การเลี้ยงก็ท าได้
ไม่ยาก และขณะนี้มีเกษตรกรชายแดนใต้บางกลุ่มได้เริ่มเลี้ยงโค
วากิวบ้างแล้ว 
 
ความรู้จากการเสวนาเรื่องตลาดโคเนื้อชายแดนใต้ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง 
ได้จัดให้มีการประชุมเสวนาองค์ความรู้ เรื่อง “ตลาดโคเนื้อ
ชายแดนใต้” ณ ศูนย์วิจัยชุมชนและการเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ
ชายแดนใต้ ยะลาวากิวฟาร์ม มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง จังหวัดยะลา 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพ่ือ
สร้างความรู้ใหม่ๆ ที่เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สามารถน าไปปรับใช้เพ่ือยกระดับการเลี้ยงและเพ่ิมรายได้ โดยได้
เชิญเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการท าการตลาดโดยแปรรูป
เนื้อโคจากกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อช่องเขต อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
มาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง พร้อมทั้งเชิญพ่อค้าโคเนื้อชาวมาเลเซีย
จากรัฐกลันตัน ซึ่งเข้ามาซื้อโคจากเกษตรกรไทยทางภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเล่าให้ฟังว่าเหตุใดจึงไม่ซื้อโคจาก
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอยู่ใกล้กว่า นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ศอ.บต. ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอ ซึ่ง
รับผิดชอบการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อโดยตรง พาณิชย์จังหวัดซึ่ง
ส่งเสริมการตลาด และธนาคารเพ่ือการเกษตรกรและสหกรณ์ 
(ธกส.) เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ส าหรับทุกฝุาย สรุปประเด็นความรู้ในการเสวนาได้ดังนี้  

1. สภาพของการตลาดโคเนื้อชายแดนใต้ปัจจุบัน 
1) การซื้อขายโคยังใช้วิธีแบบโบราณ คือ ผู้ซื้อกับ

ผู้ขายตกลงราคากันด้วยสายตาเป็นรายตัว และต่อรองราคากัน
ตามใจชอบ โดยไม่มีการชั่งน้ าหนัก เกษตรกรตกอยู่ในฐานะ
เสียเปรียบ ถูกกดราคา 

2) การเชือดโค ชาวบ้านยังท ากันเองบนพ้ืนหญ้าและ
น าเนื้อไปวางขายตามข้างถนน โดยไม่มีการตรวจรับรองความ
ปลอดภัยจากโรค และไม่ถูกหลักสุขอนามัย 

2. การแปรรูปเป็นทางเลือกหนึ่งของการตลาดโคเนื้อ
ชายแดนใต้ 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อช่องเขต สายบุรี จังหวัด
ปัตตานี ได้ท าการศึกษาและทดลองแปรรูปเนื้อโค พร้อมทั้งท า
การตลาดด้วยตนเอง โดยซื้อเนื้อแช่แข็งจากโรงเชือดมาตรฐานฮา
ลาลของสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จังหวัดพัทลุง เนื่องจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยังไม่มีโรงเชือดมาตรฐานฮาลาล 
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จากข้อมูลของ นายอับดุลรอมาน อาลี ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงโคเนื้อช่องเขต พบว่า 

1) กรณีถ้าขายเป็นตัว โคมีชีวิต 1 ตัว น้ าหนัก 650 
กิโลกรัม กิโลกรัมละ 85 บาท ได้เงินประมาณ 55,250 บาท 

2) กรณีถ้าเชือดจะได้ซากประมาณ 280 กิโลกรัม ที่เหลือ
เป็นกระดูกและส่วนอ่ืนๆ เช่น หัว หาง ขา  เป็นต้น หากจ าหน่าย
เป็นเนื้ออุ่น จะมีรายได้เกือบ 100,000 บาท  เนื้อสันราคาแพงที่สุด  

3) กรณีถ้าน ามาแปรรูป จะขายได้เฉลี่ยอย่างต่ ากิโลกรัม
ละ 600 บาท  มีรายได้ทั้งหมดประมาณ 170,000 บาท เพราะทุก
ส่วนใช้แปรรูปได้หมด  

สรุปได้ว่า ถ้าน าเนื้อโคมาแปรรูปจ าหน่ายเกษตรกรจะมี
รายได้มากกว่าขายเป็นตัวถึงประมาณ 114,750 บาท   

เนื่องจากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีโรงเชือดที่ได้
มาตรฐานฮาลาล เพราะฉะนั้น ถ้าคิดจะยกระดับเกษตรกรชายแดน
ใต ้จะต้องมีปัจจัยรองรับดังนี้ 

1) ต้องมีโรงเชือดและโรงบ่มในพ้ืนที่ชายแดนใต้ เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนื้อโคจากพัทลุง  

2) เกษตรกรต้องหาวิธีการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะ
ต้นทุนอาหารข้น เช่น กากถั่วเหลือง มันเส้น เป็นต้น  

3) เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันซื้อวัตถุดิบและรวมกลุ่มกัน
หาตลาด เพื่อปูองกันพ่อค้าเอาเปรียบ 
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นายอับดุลรอมัน อาลี เล่าเรื่อง
การตลาดเนื้อแปรรูป 

นายฮาฟิส อาลี ถ่ายทอด
ความรู้การแปรรูปเนื้อโค 

  
จากข้อมูลของนายฮาฟิส อาลี ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

เนื้อแปรรูป ในฐานะเลขาธิการกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อช่องเขต พบว่าเดิม
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อช่องเขตพบปัญหาถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าที่รับซื้อ 
เมื่อมีโอกาสที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง สนับสนุนให้เครือข่ายไป
เรียนรู้เรื่องการแปรรูปที่จัดขึ้นโดยสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จังหวัด
พัทลุง จึงได้ความรู้มากมาย เช่น การเชือดโคตามหลักอนามัยและ
หลักฮาลาล การแล่เนื้ออย่างถูกวิธี การแปรรูปเนื้อเป็นอาหาร
รูปแบบต่างๆ เป็นต้น และได้ความคิดว่า การแปรรูปน่าจะสามารถ
ท าให้เกษตรกรยกระดับราคาได้  การแปรรูปท าให้สามารถจ าหน่าย
เนื้อได้ในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 500 บาท ทางกลุ่มได้ท าเนื้อย่าง
เสียบไม้จ าหน่าย  เนื้อ 1 กิโลกรัม ท าได้จ านวน 50-60 ไม้ 
จ าหน่ายไม้ละ 10 บาท ได้เงิน 500-600 บาท นอกจากนี้ เศษเนื้อ
ที่เหลือสามารถน ามาท า burger และอาหารรูปแบบอื่นๆ ได้ด้วย 
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ดังนั้น วัว 1 ตัว ได้เนื้อวัวประมาณ 150 กิโลกรัม ๆ ละ 
500 บาท คิดเป็นรายได้ 75,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมส่วนหัวและ
ล าไส้ กลุ่มจึงสามารถประกันราคาให้เกษตรกรได้ว่าจะรับซื้อที่
กิโลกรัมละ 90 บาท น้ าหนัก 400 กิโลกรัม คิดเป็นราคาซื้อ 
36,000 บาท และเมื่อแปรรูปแล้วจะมีรายได้ประมาณ 1 แสนบาท  

 
 
 
 
ดังนั้น หากเกษตรกรน าเนื้อวัวไปแปรรูปจะมีรายได้เพ่ิม

มากกว่าการขายเป็นตัว และถ้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรง
เชือดมาตรฐานจะเกิดประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคเนื้อซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นคนไทยมุสลิมมีจ านวนกว่าร้อยละ 80 แต่ผลผลิตใน
พ้ืนที่เองก็ยังไม่เพียงพอส าหรับการบริโภค ดังนั้น ต้องรวมกลุ่ม
เครือข่ายเพ่ือไม่ให้เสียเปรียบพ่อค้า และการแปรรูปก็เป็นช่องทาง
หนึ่งที่จะเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อได้เป็นอย่างดี 
 3. ความต้องการโคเนื้อของตลาดประเทศมาเลเซีย จาก
ข้อมูลของ นายซาเกะ คานลี พ่อค้าโคเนื้อชาวมาเลเซีย พบว่า
ประเทศมาเลเซียมีความต้องการน าเข้าโคเนื้อจากประเทศไทยเป็น
จ านวนมาก ทั้งโคกุรบาน และโคระดับคุณภาพพรีเมียม โดยเฉพาะ
โควากิว แต่พ่อค้าต้องขึ้นไปหาซื้อถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 
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กลุ่มเลี้ยงวากิวโคราช ที่จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งๆ ที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้น่าจะมีโอกาสมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ถ้าเกษตรกร 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมมือกันจริงๆ พ่อค้ามาเลเซียก็จะไม่ต้อง
เดินทางข้ึนไปซื้อโคถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหรือนครราชสีมา  
 

  
พ่อค้าโคเนื้อจากมาเลเซียพบ
เกษตรกรเลี้ยงโคชายแดนใต้ 

นายปรีชา กิจชนะก าจร  พูด
ถึงบทบาท ศอ.บต.ด้านโคเนื้อ 

 
สรุปความรู้เรื่องการตลาดโคเนื้อชายแดนใต้  

1. ตลาดโคเนื้อชายแดนใต้ ยังต้องให้ความส าคัญกับตลาด
โคบุญหรือโคกุรบาน ซึ่งจ าหน่ายได้มากในช่วงเทศกาลทางศาสนา 
ทั้ งตลาดในประเทศและต่างประเทศยังมีความต้องการสู ง 
โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านมุสลิมอย่างมาเลเซีย แต่การผลิตยังไม่
เพียงพอ จึงต้องส่งเสริมการเลี้ยงให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ส่งเสริมการเลี้ยงโคคุณภาพส าหรับตลาดปกติซึ่งจ าหน่ายได้ตลอดปี  
และโคพรีเมียมส าหรับตลาดระดับบนที่ผู้บริโภคมีก าลังซื้อสูง  
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2. การแปรรูปเนื้อโคเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเพ่ิมรายได้
ให้กับเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อช่องเขต อ าเภอสายบุรี 
ได้ พิสูจน์ ให้ เห็นแล้วว่าการแปรรูปเนื้อโคเป็นอาหารพร้อม
รับประทานสามารถเพ่ิมมูลค่าและรายได้ดีกว่าการจ าหน่ายเป็นตัว  

3. หากจะส่งเสริมการตลาดโคเนื้อส าหรับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  จ าเป็นจะต้องมี “โรงเชือดมาตรฐานฮาลาลในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรสามารถแปรรูป
เนื้อโคและท าการตลาดได้เอง 

4. เกษตรกรต้องรวมตัวกันให้เข้มแข็ง ทั้งโดยรูปสหกรณ์
หรือวิสาหกิจชุมชน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาการตลาด  
นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบกับพ่อค้าโคเนื้อจาก
ต่างประเทศโดยตรง ท าให้เกษตรกรรู้ช่องทางการส่งออก โดยไม่
ผ่านพ่อค้าคนกลาง 

5. การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อชายแดนใต้จะเป็นไปไม่ได้ถ้า
ไม่มีตลาดรองรับและเกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงโคให้มีคุณภาพ 
ดังนั้น เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันพัฒนาตนเอง ขณะเดียวกันภาครัฐ
เช่น กรมปศุสัตว์ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) ก็ต้องให้การสนับสนุน  เพราะการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ถ้าประชาชนชายแดนภาคใต้
สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข ปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็น่าจะคลี่คลายได้ในที่สุด 
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การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพแบบยืนโรง 
 

ความส าคัญของการเลี้ยงโคเนื้อแบบยืนโรง 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วยจังหวัด

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลานั้น 
ประชากรร้อยละกว่า 80 นับถือศาสนาอิสลาม นิยมบริโภคเนื้อโค
ในชีวิตประจ าวัน และในแต่ละปีได้ใช้โคบุญ (โคกุรบาน) ตาม
ประเพณีทางศาสนา จ านวนไม่น้อยกว่า 60,000 ตัว แต่ในพ้ืนที่ก็ไม่
สามารถผลิตโคเนื้อได้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เพราะ
ประชาชนยังเลี้ยงโคแบบดั้งเดิม คือ เลี้ยงโคพ้ืนเมืองซึ่งตัวเล็ก 
เติบโตช้า น้ าหนักน้อย และเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง ให้โคกินหญ้าตาม
ธรรมชาติ ไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ และเลี้ยงเป็นจ านวนน้อยเพียง
ครอบครัวละ 2-3 ตัวเท่านั้น การเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในปัจจุบันจึงประสบปัญหาจ านวนโคลดลง ไม่มีการเลี้ยง
แบบฟาร์มใหญ่ ไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ และไม่มีศักยภาพด้านการ
ส่งออกโคเนื้อ ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้ประเทศเพ่ือนบ้านที่ตลาดมีความ
ต้องการโคเนื้อสูง 

เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าจะรุนแรงขึ้น เกษตรกร
ไทยจึงควรหันมาเลี้ยงโคคุณภาพโดยการเลี้ยงแบบยืนโรง ซึ่งจะท า
ให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพดีกว่าการเลี้ยงปล่อยทุ่งแบบเดิมและจะเป็น
การเพ่ิมรายไดใ้ห้กับเกษตรกรด้วย 
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การเลี้ยงโคในสวนข้างบ้าน การเลี้ยงโคแบบปล่อยทุ่ง 

 
การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพคืออะไร 
 การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ คือ การเลี้ยงแบบยืนโรงและเลี้ยง
แบบประณีต  การเลี้ยงแบบยืนโรง หมายถึง การเลี้ยงในโรงเรือน 
ซึ่งจะต้องมีอาหารและน้ าอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมโรค 
การพัฒนาสายพันธุ์ และเก็บมูลไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใช้ท า
พลังงานและปุ๋ยธรรมชาติ การเลี้ยงโคแบบประณีต คือ เลี้ยงใน
จ านวนที่พอดีมีระบบการจัดการที่เหมาะสม สามารถดูแลได้ทั่วถึง  
ใส่ใจในทุกขั้นตอน ท าให้โคมีสุขภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด 

ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มโคเนื้อ” (Good Agricultural Practice for Beef 
Cattle Farm) ซึ่งมีข้อก าหนดหลัก ได้แก่  

1. องค์ประกอบของฟาร์ม ได้แก่ สถานที่ตั้ง ต้องอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทางเคมีและ
ชีวภาพ มีแหล่งน้ าที่สะอาด เหมาะแก่การเลี้ยงโค และมีปริมาณ
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เพียงพอตลอดปีมีการวางผังฟาร์มที่ดี มีพ้ืนที่เพียงพอให้โคทุกตัวได้
พักผ่อนและมีร่มเงากันความร้อน  และโรงเรือนเหมาะสมกับการ
เลี้ยงโคแต่ละประเภท สร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร ท าความสะอาด
ได้ มีระบบระบายน้ าที่ด ี

2. อาหารส าหรับโคเนื้อ มีอาหารหยาบและอาหารข้นที่มี
คุณภาพไม่ใช้สารต้องห้าม มีสถานที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน 

3. น้ า แหล่งน้ าไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสิ่งที่ เป็น
อันตราย โคเนื้อทุกตัวต้องได้รับน้ าอย่างเพียงพอ 

4. การจัดการฟาร์ม ต้องมีคู่มือการจัดการฟาร์ม มี
บุคลากรเพียงพอและมีความรู้สุขภาพดีมีการท าความสะอาดและ
บ ารุงรักษา 

5. สุขภาพสัตว์ มีการปูองกันและควบคุมโรค บ าบัดโรค 
และดูแลสวัสดิภาพ 

6. สวัสดิภาพสัตว์ดูแลโคเนื้อให้มีความเป็นอยู่สบาย 
7. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีระบบบ าบัดน้ าเสีย การ

จัดการขยะมูลฝอย และการก าจัดมูลโคโดยวิธีที่เหมาะสม 
8. การบันทึกข้อมูลมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม และ

ข้อมูลด้านการผลิต เช่น ข้อมูลประวัติของสัตว์ (เลขรหัสประจ าตัว
สัตว์) อาหาร สุขภาพ การปูองกันโรค 
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ทั้งหมดนี้เพ่ือผลิตโคท่ีมีสุขภาพดี และได้เนื้อโคและผลิตผล
อ่ืนๆ ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการน าไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่
ปลอดภัยต่อการบริโภค 
 ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับฟาร์มโคเนื้อ” (Good Agricultural Practice for Beef 
Cattle Farm ซึ่งมีข้อก าหนดหลัก ได้แก่ สถานที่ตั้ง แหล่งน้ า 
โรงเรือน อาหารส าหรับโคเนื้อ น้ า การจัดการฟาร์ม การปูองกัน
และควบคุมโรค การดูแลสวั สดิภาพสัตว์  การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม มีระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และการ
ก าจัดมูลโคโดยวิธีที่เหมาะสม  มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการฟาร์ม และข้อมูลด้านการผลิต เช่น ข้อมูลประวัติของสัตว์ 
(เลขรหัสประจ าตัวสัตว์) อาหาร สุขภาพ การปูองกันโรค ทั้งหมดนี้
เพ่ือผลิตโคท่ีมีสุขภาพดี และได้เนื้อโคและผลิตผลอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพ
เหมาะสมในการน าไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค 

 
องค์ประกอบของการเลี้ยงโคแบบคุณภาพ 

1. โรงเรือน 
 สิ่งส าคัญในการเลี้ยงโคเนื้อแบบยืนโรงคือ แผนผังฟาร์ม
และโรงเรือน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 

1)  สถานที่  ควรเป็นที่ดอน ระบายน้ าได้ดี  ความยาวของ
คอกควรอยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก 
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2) ขนาดโรงเรือน  อาจสร้างเป็นคอกขังเดี่ยว ขนาด 2x4 
เมตร หรือปล่อยรวมในคอกเดียวกัน 

3) พ้ืนคอก  หากเทคอนกรีตควรท าพ้ืนหน้าให้หยาบ หรือ
ครูดให้เป็นรอยเพ่ือปูองกันการลื่นล้ม  พ้ืนมีความแข็งแรงพอที่จะ
รับน้ าหนักโคได้ มีความลาดเอียงประมาณ 15 องศา เพ่ือให้น้ าล้าง
คอกและปัสสาวะไหลลงท้ายคอก  

4) หลังคา ควรให้ชายล่างสูงกว่าพ้ืนดินประมาณ 2.5 
เมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

5) เสาคอก อาจใช้เสาไม้ เสาคอนกรีต หรือเสาเหล็ก ซึ่งมี
ข้อดีข้อเสียต่างกัน 

6) รั้วกั้นคอกควรเลือกใช้วัสดุหรือไม้ให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานและความคงทนของวัสดุแต่ละชนิด  

7) รางอาหารควรสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร กว้าง
ประมาณ 80-90 เมตร เพื่อให้เหมาะกับระดับการก้มของโค 

8) อ่างน้ าควรให้มีรูด้านล่างเพ่ือท าความสะอาด  โค 1 ตัว
ดื่มน้ าประมาณวันละ 20-30 ลิตร หรือประมาณร้อยละ 5-10 ของ
น้ าหนักตัว 
 ข้อควรค านึงถึงในการสร้างโรงเรือน คือ  ต้องเหมาะสมกับ
โคแต่ละประเภท เช่น แม่โคท้อง  โคแม่ลูกอ่อน โคขุน ซึ่งจะมี
ลักษณะและความต้องการที่แตกต่างกันไป 
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การเลี้ยงโคในโรงเรือนเพ่ือการเลี้ยงอย่างมีคุณภาพ 
 
2. แปลงหญ้า 
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าที่พัฒนาขึ้นที่ปากช่อง 

ระหว่างหญ้าเนเปียร์ยักษ์และหญ้าไข่มุก ท าให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นและ 
โตเร็วมาก ปีหนึ่งตัดได้หลายครั้ง และมีโปรตีนสูง ปัจจุบันกรมปศุ
สัตว์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่ว
ประเทศหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ล าต้นมีอายุหลายปี มีความสูงได้
มากกว่า 4 เมตร มีระบบรากแข็งแรง สามารถดูดน ้าและปุ๋ยได้ดี ท า
ให้เป็นหญ้าที่เจริญเติบโตเร็ว  

ลักษณะเด่นของหญ้าเนเปียร์คือ ล าต้นมีขนาดใหญ่ เติบโต
เร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูงมาก  ล าต้นและใบมีน้ าตาลและโปรตีนสูง 
เหมาะส าหรับให้สัตว์กินสดเป็นอาหารหยาบและท าหญ้าหมัก ล า
ต้นแตกกอใหม่ได้เร็ว ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีและเก็บเกี่ยวได้นานถึง 
5-7 ปี ไม่มีโรคและแมลงท าลาย เหมาะกับฟาร์มหรือเกษตรเลี้ยงโค 
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กระบือ ที่มีพ้ืนที่น้อย  ส่วนข้อจ ากัดของหญ้าเนเปียร์คือไม่ค่อยทน
ต่อสภาพน้ าขัง จึงไม่เหมาะส าหรับปลูกในที่ลุ่มที่มีน้ าท่วมหรือน้ าขัง 

 

  
การสับหญ้าเนเปียร์ของกลุ่มเลี้ยงโคต้นน้ าเนินงาม 
 
3. อาหาร TMR 
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 60 ของการเลี้ยงโคคือ ค่าใช้จ่ายด้าน

อาหาร เนื่องจากอาหารข้นส าเร็จรูปมีราคาแพง อาหารหยาบ เช่น 
หญ้า ฟางข้าว ก็ไม่เพียงพอส าหรับโค เกษตรกรจึงต้องท าอาหาร
ผสมเสร็จ (Total Mixed Ration- TMR) ซึ่งเป็นการน าอาหาร
หยาบกับอาหารข้นมาผสมและหมักด้วยกัน เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
คุณค่าอาหารแก่โค   

อาหารหยาบ ได้แก่ ใบปาล์ม หญ้าเนเปียร์ ฟางข้าว ใย
มะพร้าว หยวกกล้วย ท าเป็นอาหารแห้งหรือหมักก็ได้ โดยเติม
กากน้ าตาลจะช่วยให้ย่อยสลายเร็ว 
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อาหารข้น มีพลังงานกว่า 18% ขึ้นไป จะให้โปรตีน แปูง 
ไขมัน และวิตามิน ถ้าซื้อส าเร็จรูปก็ง่าย แต่เกษตรกรต้องลดต้นทุน   

เมื่อน าอาหารหยาบและอาหารข้นไปหมักรวมกันประมาณ 
21 วัน ก็จะได้อาหาร TMR ที่มีส่วนประกอบครบถ้วนส าหรับการ
เจริญเติบโตของโคและให้เนื้อที่มีคุณภาพ 

 

  
รศ.ดร.โอภาส พิมพา สาธิต
การท าอาหาร TMR 

กลุ่มเกษตรกรบ้านควนกลอย 
อ.เทพา จ.สงขลา ท าอาหาร 
TMR 

 
เกษตรกรต้องสังเกตว่าในพ้ืนที่มีวัตถุดิบอะไร แล้วน ามา

ผสมท าเป็นอาหารส าหรับโค ต้องคิดและทดลองท าไปจนได้ข้อ
ค้นพบ ก็จะเกิดเป็น “ภูมิปัญญา” ของตนเอง เกษตรกรต้องลงมือ
ท าอาหาร TMR ด้วยตนเอง Smart Farmer ไม่ใช่เกษตรกรที่ซื้อ
ทุกอย่าง แต่ต้องลงมือท าด้วยตนเอง  และเนื่องจากภาคใต้อากาศ
ชื้นเปียก จึงควรท าอาหารหมักจะเหมาะกับภูมิอากาศ การหมักพืช
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อาหารโค เช่น กระถิน ทางปาล์ม ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 3 
อย่าง คือ โปรตีน พลังงาน และอาหารหยาบ 

 
4. การป้องกันโรค 
เกษตรกรต้องระลึกอยู่เสมอว่า ต้องปูองกันโรคในโคก่อน 

“การป้องกัน”ส าคัญกว่าการรักษา เพราะเกษตรกรไม่สามารถ
รักษาโรคร้ายแรงได้ ต้องพ่ึงสัตวแพทย์ซึ่งก็มีจ านวนไม่เพียงพอ 
ดังนั้น การปูองกันไว้ก่อนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด เช่น การท าความ
สะอาดคอก ให้โคได้อยู่ในพื้นท่ีและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีเชื้อโรค การ
ให้อาหารที่สะอาดและเพียงพอ การหมั่นสังเกตอาการและความ
ผิดปกติของโค ต้องสังเกตให้เป็นและเร็ว เพ่ือจะได้รักษาให้ทัน 

โรคที่อาจเกิดขึ้นกับโคอย่างง่ายๆ  ได้แก่ ไข้ในโค ไข้เห็บ  
โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคแท้งติดต่อ 
และโรคเลปโตสไปโรซิส โรคอาการระบบประสาท โรคแอนแทรกซ์ 
หรือโรควัวบ้า นานๆ จะเกิดสักครั้ง แต่ถ้าเป็นก็รุนแรง เชื้อโรคจะ
แทรกในอวัยวะต่างๆ ซึมลงดินนานหลายปี ติดต่อได้ยาวนาน 5 ปี 
โรคไข้ขา โคที่เป็นโรคไข้ขา จะมีอาการซึม ไม่กินอาหาร มีเลือดด า
ในกล้ามเนื้อ โรคคอบวม มักเกิดในกระบือเป็นส่วนใหญ่  โรควัณ 
การเลี้ยงโคชายแดนใต้มีปัญหาโรคในโคหลายชนิด เกษตรกร
สามารถสังเกตอาการโคได้ ถ้าโคปุวยจะมีอาการคือ ไม่ค่อยลืมตา 
ไม่กินหญ้า อยากนอน ไม่เคี้ยวเอ้ือง จมูกแห้ง ถ้าโคท้องอืด แก้ได้
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โดยการกรอกน้ ามันพืช ล้วงพิษออก ใช้ยาธาตุน้ าขาวหรือยาธาตุน้ า
แดงกรอก หรือใช้ยารูมิซัม ใส่กระบอกฉีดยากรอกให้กิน วิธีสุดท้าย
คือ เจาะท้อง  
 โรคปากเท้าเปื่อย ถ้าเป็นแล้วเวลาผสมพันธุ์จะติดลูกยาก 
อาจเสียแม่พันธุ์ไปเลย หรือแท้ง วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือฉีดวัคซีน 
 โรคไข้ 3 วัน คือ ถ้าเป็นไข้ 3 วันก็อาจหาย พบโรคนี้บ่อย 
แต่โรคไข้ขา จะเดินไม่ได้ ขาแข็ง แม้หายก็พิการ  อาการคือ จมูก
แห้ง ไม่เคี้ยวเอ้ือง จับใบหูจะพบว่าเย็นเฉียบ ไม่อุ่น โคที่ตายอาจ
เพราะมีอาการแทรกซ้อน ถ้าอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนตกแดดออก  
 โรคคอบวม เกิดบ่อยในกระบือ เป็นโรคที่อยู่ในปลักน้ า 
บรรเทาด้วยเพนนิซิลิน หรือใช้วัคซีน 
 โคที่เป็นโรคพยาธิ จะมีขนหยาบ ผอม กินเยอะแต่ไม่อ้วน 
ขี้เหลว มีกลิ่นเหม็น เปลือกตาซีด 
 การฉีดยา มี 3 วิธี คือ ฉีดใต้ผิวหนัง ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และ
ฉีดเข้าเส้นเลือด ฉีดเข้าเส้นเลือด ได้แก่ ฮอร์โมน เกลือแร่  ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อ ได้แก่ วิตามิน วัคซีน การอักเสบ  ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ได้แก่ 
ยาถ่ายพยาธิ วัคซีน และยาที่ต้องการให้ดูดซึมไปใช้อย่างช้าๆ 

พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการประกาศเป็นเขต
ปลอดโรคปากเท้าเปื่อย  จึงไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่โคที่เลี้ยง ซึ่งเป็นปัญหาหนักส าหรับเกษตรกร
ชายแดนใต้ตลอดมา แต่จากการสัมมนาระดมความคิดเห็นที่จัดโดย
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มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง และได้สะท้อนปัญหาไปยังกรมปศุสัตว์ 
ต่อมาพ้ืนที่ได้รับอนุญาตให้รับวัคซีนได้ แต่ต้องอธิบายเหตุผลและ
สภาพปัญหาให้ชัดเจน  ซึ่งก็นับว่าได้แก้ปัญหาไปได้ในระดับหนึ่ง 

5. การใช้ประโยชน์จากมูลโค 
โคเป็นสัตว์กระเพาะรวมจะกินอาหารที่มี เยื่อใยสู ง 

โดยเฉพาะหญ้าต่างๆ มูลที่ขับออกมาก็จะมีกากหรือเยื่อใยสูงกว่า
มูลสัตว์อ่ืน ๆ นอกจากมูลและน้ าปัสสาวะแล้ว เศษอาหารที่ตกค้าง
และน้ าล้างคอกก็เป็นของเสียที่มาจากโรงเรือนเลี้ยงโค ยิ่งโคมี
ปริมาณมากเท่าใด ของเสียก็เพ่ิมขึ้นเท่านั้น และจ าเป็นต้องก าจัด
ทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของมูลเหล่านี้เพราะถ้าปล่อยไว้นานๆ 
จะเป็นบ่อเกิดของแมลง น้ าเน่า และเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพโคได้ นอกจากนี้ การย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ท าให้มีก๊าซ
เกิดขึ้น หลายชนิดมีกลิ่นเหม็น จะรบกวนสุขภาพ ท าให้โคไม่เจริญ
อาหารและเติบโตช้า และประสิทธิภาพในการเลี้ยงโคต่ า 
 ของเสียจากโรงเรือนเลี้ยงโคมีคุณค่าท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ 
ได้หลายอย่าง จากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ท าให้
มีการใช้ประโยชน์จากของเสียแพร่หลายมากขึ้น เช่น การใช้ผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น  ถ้าจ าหน่ายมูลโคเป็น
กระสอบราคาประมาณกระสอบละ 50-60 บาท เกษตรกรจะมี
รายได้เพ่ิมทุกวัน และสามารถเพ่ิมมูลค่าของเสียโดยการน ามูลโคไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งนอกจากจะท าให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
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คุ้มค่า  เป็นการลดปริมาณของเสียจากการผลิต ลดปัญหามลภาวะ
ของฟาร์มและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหากระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายของฟาร์ม 
สร้างอาชีพและธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับได้ว่าให้ประโยชน์ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

  
บ่อแก๊สชีวภาพส าหรับใช้ใน
ครัวเรือนของนายเล็ก กุสุมาร
พันธุ์เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้าน 

ยะหา 

การน ามูลโคมาตากแดด เพื่อ
จ าหน่ายเป็นปุ๋ย ของนาย
สมพงษ ์ เพ็ชรคง  เกษตรกร
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านยะหา 

  
จะเห็นว่า การใช้ประโยชน์จากมูลโคนั้น นอกจากจะเป็น

การน าของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว 
ยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร และเป็นประโยชน์กับการ
เกษตรกรรมอีกด้วย  

------------------------ 



69 
 

เอกสารเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
1. กนกพร ภาคีฉาย, ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ และเถลิงศักดิ์ 

อังกุรเศรณี. วิถีการตลาดโคเนื้อในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศ
ไทย ว. เกษตรศาสตร์ (สังคม) ปีที่ 35 : 1 - 14 (2557).  

2. กรมปศุสัตว์ . กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. คู่มือ
ปฏิบัติการผลิตโคเนื้อเชิงการค้าส าหรับเกษตรกร. โครงการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 2559.  สืบค้นจาก 

http://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/201800
01/#p=1 

3. มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. การวิจัยและ
พัฒนาอาหาร TMR ส าหรับโค.  โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558. เอกสารแผ่นพับ. 

4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวง
สาธารณสุข  R2R : Routine to Research สยบงานจ าเจด้วยการ
วิจัย สู่โลกใหม่ของงานประจ า  สืบค้นจาก  

https://home.kku.ac.th/kitsir/research/html/down
load/news/r2r.pdf 

5. ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์. พันธุ์โคเนื้อ โค
พันธุ์ตาก. สืบค้นได้จาก 

http://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20180001/#p=10
http://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20180001/#p=10
https://home.kku.ac.th/kitsir/research/html/download/news/r2r.pdf
https://home.kku.ac.th/kitsir/research/html/download/news/r2r.pdf


70 
 

http://breeding.dld.go.th/th/index.php/2015-07-
04 

6. ปรีชา อินนุรักษ์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือ
และโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุ
สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โคเนื้อพันธุ์
ก าแพงแสน. สืบค้นจาก  

https://www.ku.ac.th/kaset60/ku60/cow.html 
7. ผู้จัดการออนไลน์. ไขมันแทรกในเนื้อสูงกว่าทุกพันธุ์ใน

ไทย "โคราชวากิว" ของดีเมืองย่าโม  สืบค้นจาก 
https://mgronline.com/science/detail/9610000089439

 6. ผู้จัดการออนไลน์. จากญี่ปุ่นสู่อีสาน “โคราชวากิว” 
เนื้อคุณภาพจากงานวิจัย”. สืบค้นจาก 

https://mgronline.com/science/detail/958000006
7444 เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2558 

7. สถาบัน เทคโน โลยีพระจอมเกล้ า เจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง. คู่มือฝึกอบรม “การแปรรูปเนื้อโค”  

8. กรมปศุสัตว์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.คู่มือการ
เลี้ยงโคเนื้อส าหรับเกษตรกรไทย. สืบค้นจาก 
http://breeding.dld.go.th/th/images/document/beef/คู่มือ
การเลี้ยงโคเนื้อส าหรับเกษตร.pdf 

---------------------------------- 

http://breeding.dld.go.th/th/index.php/2015-07-04
http://breeding.dld.go.th/th/index.php/2015-07-04
https://www.ku.ac.th/kaset60/ku60/cow.html
https://mgronline.com/science/detail/9610000089439
https://mgronline.com/science/detail/9610000089439
https://mgronline.com/science/detail/9580000067444%20เผยแพร่เมื่อ%2014%20กรกฎาคม%202558
https://mgronline.com/science/detail/9580000067444%20เผยแพร่เมื่อ%2014%20กรกฎาคม%202558
http://breeding.dld.go.th/th/images/document/beef/คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อสำหรับเกษตร.pdf
http://breeding.dld.go.th/th/images/document/beef/คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อสำหรับเกษตร.pdf

