
 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

โครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไม่เหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเน้ือ  
ภำยใต้โครงกำรธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตำมพระรำชด ำร ิ

   กองแผนงำน  กรมปศสุัตว ์
 

 
   กองแผนงาน ได้ประเมินผล “โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 
ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน
โครงการฯ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2559 ในพ้ืนที่ด าเนินการ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา นครราชสีมา 
อุดรธานี มุกดาหาร พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จ านวน 102 ราย  
 
   ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป จากการเก็บแบบประเมิน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 77 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 75.49 และเพศหญิง จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.51 เกษตรกรส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 50 -59 ปี  
จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.35  

ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่เคยเลี้ยงโคเนื้อ จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.75 และเกษตรกรที่เลี้ยง
โคเนื้ออยู่แล้ว จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.25  

  กำรด ำเนินโครงกำร  ประเมินในหัวข้อ ดังนี้ 

เมื่อเข้ำร่วมโครงกำร เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนโคเนื้อ รายละ 5 ตัว ซึ่งมีเกษตรกรได้ลูกโคติดท้อง 
เพศเมีย 44 ราย จ านวน 119 ตัว คิดเป็นร้อยละ 43.14 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด และได้ลูกโคติดท้องเพศผู้ 30 ราย 
จ านวน 55 ตัว คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด ได้ลูกโคติดแม่เพศเมีย 40 ราย จ านวน 98 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 39.22 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด และได้ลูกโคติดแม่เพศผู้ 28 ราย จ านวน 40 ตัว คิดเป็นร้อยละ 27.45 
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด หลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกร ได้ลูกโคเกิดใหม่เพศเมีย 59 ราย จ านวน 127 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 57.84 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด และได้ลูกโคเกิดใหม่เพศผู้ 44 ราย จ านวน 76 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
43.14 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมทั้งหมด 
  โรงเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการสร้างโรงเรือน จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.02 และเกษตรกรที่
ไม่สร้างโรงเรือน มีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.98 



  ลักษณะรูปแบบกำรเลี้ยงโค เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงแบบขังคอก จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.96 
เลี้ยงโคแบบปล่อยธรรมชาติ จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.71 และเลี้ยงแบบปล่อยและขังคอก จ านวน 34 ราย       
คิดเป็นร้อยละ 33.33 

  กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟำร์ม  เกษตรกรส่วนใหญ่จัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม  
จ านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.63 และไม่ได้จัดท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.37 

  กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดปลูกพืชอาหารสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ของ
โครงการเฉลี่ยรายละ 5 ไร่ โดยพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรปลูก ได้แก่ เนเปียร์ปากช่อง 1 แพงโกล่า กินนีสีม่วง รูซี่     
พลิแคททูลั่ม และถ่ัวฮามาต้า ซึ่งเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชอาหารสัตว์เฉลี่ยรายละ 500 บาทต่อไร่  

  ประโยชน์จำกกำรเลี้ยง  

  ด้ำนรำยได้ เกษตรกรจ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.90 มีรายได้จากการขายมูลสัตว์เฉลี่ยเดือนละ 
420 บาทต่อครัวเรือน 
  ด้ำนกำรลดค่ำใช้จ่ำย มีการน ามูลสัตว์ไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.45  
ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เฉลี่ยเดือนละ 2,800 บาท นอกจากนี้เกษตรกรยังน ามูลสัตว์ไปใช้ในบ่อแก๊สชีวภาพ 
จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.88 ท าให้ประหยัดค่าแก๊สหุงต้มได้เฉลี่ยเดือนละ 305 บาทต่อครัวเรือน 

ด้ำนควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้ธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชด าริ ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.88) คิดเป็นร้อยละ 77.61 โดยมีความพึงพอใจด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ย
มาก 4.10 คิดเป็นร้อยละ 81.90 รองลงมา ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม และด้านการได้รับปัจจัยการผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ที่ 3.85 คิดเป็นร้อยละ 79.95 และ 76.92 ตามล าดับ และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.73  คิดเป็น 
ร้อยละ 74.65 

ข้อเสนอแนะ 
  ด้ำนกำรฝึกอบรม  
  1. เกษตรกรต้องการได้รับการฝึกอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์  การดูแลแม่โคที่ก าลังท้อง  
การท าอาหารหมัก การเก็บถนอมอาหารพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้หน้าแล้ง และการฝึกอบรมการแปรรูปเนื้อโคขุน 
  2. เกษตรกร ต้องการให้ภาครัฐช่วยเรื่องตลาดโคเนื้อ    
  ด้ำนปัจจัยกำรผลิต 
  1. พันธุ์พืชอาหารสัตว์ ที่ได้รับการสนับสนุนมีปริมาณน้อยเกินไป และบางชนิดไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  2. ควรมีการส่งเสริมการใช้อาหารข้น และแร่ธาตุ 
  3. ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยง เช่น ถังหมัก   

 


