
1.  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

 
1. ช่ือโครงการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

 

2. เจาของโครงการสหกรณผูเลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปท่ีดินปางศิลาทอง จํากัด  จ. กําแพงเพชร 
 

3. หนวยงานรับผิดชอบ   กรมสงเสริมสหกรณ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

4. หลักการและเหตุผล 
โคเนื้อเปนสินคาท่ีไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาไทย – ออสเตรเลีย ซ่ึงผลจากการเปดเสรี

ทางการคาทําใหมีเนื้อโคคุณภาพดีนําเขาจากตางประเทศมากข้ึน และราคาท่ีจําหนายใกลเคียงกับราคาเนื้อโค
คุณภาพดีในประเทศ   จึงสงผลกระทบโดยตรงเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี ซ่ึงปจจุบันปริมาณการผลิต
ลดลงอยางตอเนื่อง โดย มีอัตราการผลิตจากป 2553 ลดลง รอยละ 4.265 (ตารางท่ี 1)  โดยเกษตรกรผูเลี้ยง
โคเนื้อบางสวนไดขายโคเนื้อออกไปหรือเลิกเลี้ยง โดยหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน เชน ออย มันสําปะหลัง 
ขาวโพด เปนตน แมราคาโคเนื้อจะปรับตัวสูงข้ึนแตก็ยังมีเกษตรกรกลับมาเลี้ยงโคเนื้อยังไมมากนัก เนื่องจาก
ขอจํากัดดานพ้ืนท่ีเลี้ยงและเงินทุนในการซ้ือแมพันธุซ่ึงมีราคาสูง ดังนั้นอาจเกิดปญหาขาดแคลนโคเนื้อใน
อนาคตได  
ตารางท่ี 1 ปริมาณการผลิต การสงออก การนําเขา และการบริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑของไทย 

รายการ  2553 2554 2555 2556 2557* อัตรา
เพ่ิม  

(รอยละ) 

2558** 

การผลิต 1/(ลานตัว) 1.160 1.087 1.026 0.995 0.975 -4.265 0.957 
(พันตันน้ําหนักซาก) 167.08

0 
161.410 147.81 143.29 140.36 -4.568 137.84 

สงออก2/ (พันตัน) 0.497 4.463 7.658 11.966 7.338 89.093 - 
นําเขา2/  (พันตัน) 2.978 7.626 10.818 18.288 14.411 49.603 - 
การบริโภค1/ (ลาน
ตัว) 

1.255 1.254 1.254 1.257 1.257 0.400 1.258 

 (พันตันน้ําหนักซาก) 180.72
0 

180.580 180.580 181.008 181.008 0.560 181.755 

หมายเหตุ:  * ประมาณการ   ** คาดคะเน 
ท่ีมา: 1/สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2/ กรมศุลกากร 
 

  



2.  
สหกรณผูเลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปท่ีดินปางศิลาทอง จํากัด ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2549

โดยเกษตรกรในพ้ืนท่ี ตําบลโพธิ์ทอง ตําบลหินดาต ตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร 
เปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 187 คน วัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือสมาชิก
ในดานสินเชื่อ การจัดหาสินคามาจําหนาย การรวบรวมผลผลิตของสมาชิกจําหนาย ปจจุบันมีสมาชิกเลี้ยงโค
ขุน จํานวน 868 ตัว ซ่ึงสมาชิกมีการเลี้ยงโคลดลงเนื่องจากเกษตรกรในพ้ืนท่ี หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจตามท่ี
รัฐบาลประกันราคา เชน ขาว มันสําปะหลัง ออย ยางพารา ทําใหขาดพ้ืนท่ีปลูกหญา และเลิกอาชีพการเลี้ยงโค
เนื้อ โดยขายโคท้ิง ทําใหปริมาณโคเนื้อลดลง  

จากสถานการณความตองการบริโภคโคเนื้อสูงข้ีนประกอบกับเกษตรกรท่ีปลูกพืชประสบปญหาดาน
การตลาด ทําใหมีสมาชิกสนใจท่ีจะเลี้ยงโคมากข้ึนแตยังขาดความรูและเงินลงทุน เพ่ือเปนการสงเสริมเพ่ือเปน
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เสริมสราง พัฒนาโครงสรางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพในการผลิต 
การสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา และชวยเหลือเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรท่ีไดรับผลกระทบ
จากการเปดเสรีทางการคา (FTA)  ตลอดจนเปนการดําเนินกิจกรรมการผลิตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด และของประเทศไทย สหกรณผูเลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปท่ีดินปางศิลาทอง จํากัด จึงขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรฯ ในการดําเนินโครงการ เพ่ือพัฒนาการผลิตโคขุนใหมี
ประสิทธิภาพสามารถแขงขันในตลาดโลกได 

 

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือใหสมาชิกมีอาชีพท่ีม่ันคง ยั่งยืน และมีรายไดเพียงพอตอการครองชีพ สมาชิกมีความเปนอยูดี 

กินดี มีสันติสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
5.2 เพ่ือใหเกษตรกรไดมีทักษะ ความรู ความเขาใจ ถึงการเลี้ยงโคแมพันธุ การเลี้ยงโคขุน อยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

6. เปาหมาย 
 6.1 สมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป ไดรับความรู เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงและการดูแลรักษา

โค จํานวน 100 ราย  
 6.2  มีสมาชิกเลี้ยงแมโคพันธุ จํานวน 50 รายๆ ละ 5 ตัว ผลิตโคตนน้ําได 250 ตัว/ป  
 6.3  มีสมาชิกเลี้ยงโคขุน จํานวน 50 รายๆ 8 ตัว ผลิตโคขุนได 400 ตัว/ป 
 6.4  สหกรณฯ รวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว(ละอองขาวโพด ตนหญาเนเปยร ตนขาวโพดออน 

และอ่ืน ๆ )จํานวน 1,250  ตัน/ป  
6.5สหกรณ ฯ รวบรวมมูลโคแหง จาํนวน 250 ตัน/ป  

 

7. วิธีดําเนินการ 
7.1 ประชาสัมพันธชี้แจงโครงการใหสมาชิกสหกรณไดรับทราบแนวทางการดําเนินงานโครงการ และ

ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกเพ่ือเขารวมโครงการ จํานวน 100 ราย โดยคัดเลือกจากสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) ตองเปนสมาชิกของสหกรณอยางนอย 1 ป  
2) เปนสมาชิกท่ีมีประวัติในการสงชําระเงินคืนใหกับสหกรณตามกําหนด 
3) สมาชิกท่ีเขารวมโครงการตองมีบุคคลคํ้าประกัน จํานวน 2 คน 
4) มีโรงเรือนสําหรับเลี้ยงโคเปนของตัวเอง 
5) มีพ้ืนท่ีสําหรับปลูกหญาเนเปยร อยางนอย 1 งาน 

 



3.  
 7.2จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะความรูความสามารถในการเลี้ยงโคเนื้อใหมีประสิทธิภาพ แกสมาชิก โดยจัด
กิจกรรมการฝกอบรม 
  สหกรณฯ รวมกับสมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน จัดการฝกอบรมใหกับเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ จํานวน 100 ราย ในหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเลี้ยงโค ประกอบดวย
เนื้อหาหลักสูตรเก่ียวกับการคัดเลือกพันธุ การจัดการโค การผสมพันธุ การดูแล การใหอาหารและสูตรอาหาร 
โรคและการตรวจสุขภาพ โดยแบงการฝกอบรมเปน 5 รุนๆ ละ 20 ราย คาใชจายในการอบรม รายละ 
5,000 บาท รวมเปนเงิน 500,000 บาท  
 7.3 สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อใหกับสมาชิกท่ีผานการฝกอบรมจากสมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน 
จํานวน 100 ราย แบงเกษตรกรออกเปน 2 กลุมๆ ละ 50 คน โดยกลุมหนึ่งจะเลี้ยงโคแมพันธุเพ่ือผลิตลูกโค
จําหนาย และกลุมท่ีสองเลี้ยงโคขุนกลางน้ํา ดังนี้ 
  1) การเล้ียงโคเนื้อแมพันธุ 

     1.1) สหกรณฯ จัดหาโคสาว เพ่ือเปนโคแมพันธุ ซ่ึงเปนโคลูกผสมอเมริกันบราหมัน หรือโค
ลูกผสมพันธุพ้ืนเมือง ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมท่ีจะนํามาเปนแมพันธุใหสมาชิกท่ีเขารวมโครงการจํานวน 
50 รายๆ ละ 5 ตัว  รวมจํานวน 250 ตัว ๆ ละประมาณ 40,000 บาท เปนเงิน 10,000,000 บาท เพ่ือ
ผลิตลูกโคตนน้ําแกไขปญหาการขาดแคลนโค 

      1.2) เกษตรกรนําโคแมพันธุไปเลี้ยงเปนเวลาประมาณ 3-4 เดือน เพ่ือดูความพรอม
กอนการผสมเทียมโดยสหกรณฯ จะใหความชวยเหลือแนะนําในการดูแลสุขภาพโคแมพันธุการผสมเทียม การ
ดูแลโคกอนคลอดและหลังคลอด  

      1.3) หลังการคลอด เกษตรกรจะเลี้ยงลูกโคตนน้ําจนถึงอนุบาล อายุประมาณ 6 เดือน 
น้ําหนักตัวประมาณ 90-100 กิโลกรัม จากนั้นจึงจําหนายโคใหแกสหกรณฯ โดยจะรับซ้ือในราคาตัวละ 
20,000 บาท สําหรับลูกโคเพศเมียจะนํามาเปนโคแมพันธุ แตหากเปนโคเพศผูสหกรณฯ จะสงใหเกษตรกร
กลุมผูเลี้ยงโคขุน นําไปเลี้ยงเปนโคขุนกลางน้ํา 
 

 2) การเล้ียงโคขุน 
2.1 สหกรณฯ จัดหาโคเพศผู ซ่ึงเปนโคลูกผสมอเมริกันบราหมัน หรือโคลูกผสมพันธุพ้ืนเมือง 

ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง น้ําหนักตัวประมาณ 200-250 กิโลกรัม ใหสมาชิกท่ีเขารวมโครงการจํานวน 50 รายๆ 
ละ 8 ตัว  โดยจะแบงสมาชิกท่ีเขารวมโครงการออกเปน 5 รุน ๆละ 10 คน ดังนั้น สหกรณฯ จะจัดหาโคโครง
จํานวน 80 ตัว/รุน รวม 5 รุน จัดหาโค จํานวน 400 ตัว ๆ ละประมาณ 28,000 บาท เปนเงิน 
11,200,000 

2.2 เกษตรกรนําโคเนื้อท่ีไดรับไปขุนเปนโคกลางน้ํา เปนระยะเวลา 5-6 เดือน ใหมีน้ําหนัก
ตัวประมาณ 380-400 กิโลกรัมโดยสหกรณฯ ติดตามและใหคําแนะนําการเลี้ยงโคขุนของสมาชิกอยาง
ตอเนื่อง 

2.3 สหกรณฯ รับซ้ือโคขุนคืนจากสมาชิกในราคา 105 บาท/กก. หรือตัวละประมาณ 
39,900 – 42,000 บาท 

7.4 สหกรณสนับสนุนปจจัยการผลิตโคขุน ใหสมาชิกกูยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย  ประกอบดวย อาหารขน 
อาหารหยาบ และเวชภัณฑท่ีเก่ียวของ ตลอดโครงการ โดยกําหนดสงคืนเม่ือสมาชิกสงมอบลูกโค หรือโคขุนให
สหกรณนอกจากนี้สหกรณฯ จะสงเสริมใหสมาชิกปลูกหญาเนเปย เพ่ือเปนพืชอาหารสําหรับเลี้ยงโคในพ้ืนท่ี
รายละ 1 ไร โดยสหกรณจัดหาเมล็ดพันธุ หรือทอนพันธุใหสมาชิก นําไปปลูกในท่ีดินของตนเอง ซ่ึงจะทําใหลด
คาใชจายอาหารสัตวไดจํานวนมาก 



4.  
7.5รวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตวเพ่ือผลิตอาหารหมักจําหนายแกสมาชิก โดยสหกรณรับซ้ือวัตถุดิบ

อาหารสัตว จากสมาชิกท่ีปลูกอาหารสัตวในสวนท่ีเกินจากการเปนอาหารโคขุนของเกษตรกร อาทิ ละออง
ขาวโพด ตนหญาเนเปยร ตนขาวโพดออน ฯลฯสหกรณ ฯ  จะนํามาเพ่ิมมูลคาโดยการบด ใสถุงดําหมัก
ประมาณ 21 วัน เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารโปรตีน แลวจําหนายใหกับสมาชิก ตลอดจนเกษตรกรท่ัวไปท่ีเลี้ยงโคขุน 
ทําใหเกษตรกรท่ีมีแปลงปลูกอาหารสัตวมีรายไดเพ่ิมข้ึนเพียงพอตอการครองชีพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

7.6รวบรวบและจําหนายมูลโค  ซ่ึงผลพลอยไดจากการเลี้ยงโคขุนไดแกมูลโค โดยโค 1 ตัว ถายมูล
เปยกวันละ 10 กิโลกรัม ตากใหแหง เหลือน้ําหนักประมาณ 6 กิโลกรัม สหกรณฯ จะรับซ้ือมูลโคแหงกิโลกรัม
ละ 2 บาท และจําหนายตอกิโลกรัมละ 2.50 บาท ดังนั้น หากโครงการเลี้ยงโค 650 ตัว (โคแมพันธุ 250 
ตัว โคขุน 400 ตัว) จะมีมูลเปยกวันละ 6,500 กก. คิดเปนมูลแหง 3,900 กก. มูลคา 9,750 บาท/วัน หรือ 
3,558,750 บาท/ป 
 

8.   ระยะเวลาโครงการ 
 ระยะเวลาโครงการ 10  ป 
 

9.   ระยะเวลาชําระคืน 
 ระยะเวลาชําระคืน 10 ป ปลอดการชําระหนี้ 2 ป เริ่มชําระคืนปท่ี 3-ปท่ี 10 
 

10.   งบประมาณ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถการแขงขันของประเทศ รวมท้ังสิ้น  23,532,000 บาท (ยี่สิบสามลานหาแสนสามหม่ืนสองพัน
บาท) แยกเปน 

10.1 เงินจายขาด        832,000 บาท  
-คาใชจายในการฝกอบรมเกษตรกร 100 รายๆ ละ 5,000 บาท 500,000 บาท 
-คาใชจายของกรมสงเสริมสหกรณในการกํากับดูแลโครงการ           332,000 บาท 

 ใหเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ  
10.2 เงินยืมปลอดดอกเบ้ีย       22,700,000  บาท   

-คาใชจายในการจัดซ้ือแมพันธุโค 250 ตัวๆ ละ 40,000 บาท  10,000,000 บาท 
- คาใชจายจัดซ้ือโคขุน จํานวน 400 ตัวๆ ละ 28,000 บาท  11,200,000 บาท 
- เงินทุนหมุนเวียนรวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว     1,000,000 บาท 
- เงินทุนหมุนเวียนรวบรวมมูลโค     500,000 บาท 

 
11.  แผนการชําระคืนเงินยืมปลอดดอกเบ้ีย 

เริ่มชําระคืนตั้งแตปท่ี 2 – ปท่ี 10 ดังนี้ 

ส้ินปท่ี ชําระคืนเงินตน (บาท) ยอดหนี้คงเหลือ (บาท) 

1 ปลอดการชําระหนี้ 22,700,000 

2 1,395,000 21,305,000 

3 2,645,000 18,660,000 

4 2,655,000 16,005,000 

5 2,655,000 13,350,000 



ส้ินปท่ี ชําระคืนเงินตน (บาท) ยอดหนี้คงเหลือ (บาท) 

6 2,615,000 10,735,000 

7 2,615,000 8,120,000 

8 2,615,000 5,505,000 

9 2,615,000 2,890,000 

10 2,890,000 - 

รวม 22,700,000 
 

 
12. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

12.1 เกษตรกรท่ีเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 นําความรูท่ีไดรับไปใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงโคของตนเอง 

12.2 เม่ือสิ้นสุดปท่ี 3 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีรายไดสุทธิจากการเลี้ยงโคไมนอยกวา 60,000 
บาท/คน/ป 

12.3 ผลิตโคตนน้ําไดไมนอยกวา 250 ตัวตอป  
12.4 ผลิตโคขุนน้ําหนัก 390-420 กก./ตัว ไมนอยกวา 400 ตัว/ป 
12.5 สหกรณ ฯ รวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว  (ละอองขาวโพด ตนหญาเนเปยร ตนขาวโพดออน และ

อ่ืนๆ )ไดไมนอยกวา  1,250  ตัน/ป  
12.6 สหกรณ ฯ รวบรวมมูลโคแหง ไดไมนอยกวา 250 ตัน/ป  

 

13.   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  13.1   ใหสมาชิกมีอาชีพท่ีม่ันคง ยั่งยืน สามารถผลิตลูกโคจากการเลี้ยงโคแมพันธไดเอง 
และจําหนายโคตนน้ําใหกับ สมาชิกเลี้ยงน้ําขุนโคกลางน้ํา มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน และมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
  13.2  สมาชิกและเกษตรกร ไดมีทักษะ ความรู ความเขาใจ ถึงการเลี้ยงโคแมพันธ การเลี้ยง
โคตนน้ํา การลี้ยงน้ําขุนโคกลางน้ํา ไปปรับใชใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

              13.3 สมาชิกจัดทําแปลงหญาปลูกพืชอาหารสัตว รูจักคิดสูตรอาหาร นําวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรมาใชเปนอาหารโคเพ่ือลดตนทุนการผลิตคาอาหาร 
 
 
 
 


