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บทคัดยอ 

 การศึกษาระบบตลาดโคเนื้อ วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้  1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางดาน

การตลาด, โครงสรางตลาด และวิถีการตลาดโคเนื้อ 2) เพื่อศึกษาสวนเหลื่อมการตลาดและตนทุน

การตลาดของผูคาในระดับตาง ๆ ในตลาดโคเนื้อ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการขยายตลาดเนื้อโค 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการใชแบบสอบถามสัมภาษณผูคาในระดับตาง ๆ คือ 

พอคารวบรวมโคมีชีวิต พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ และพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ ทั้งหมด 192 ราย 

โดยทําการศึกษา 16 จังหวัดทั่วประเทศ และขอมูลทุติยภูมิไดจากรายงานการศึกษา เอกสาร และขอมูล

ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมปศุสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน 

 การศึกษาครั้งนี้ใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยบรรยายเพื่อใหทราบสภาพทั่วไปดานการตลาด

โคเนื้อ โครงสรางตลาด วิถีตลาด สวนการวิเคราะหเชิงปริมาณของสวนเหลื่อมการตลาดและตนทุน

การตลาด จะแสดงในรูปคาเฉลี่ย คารอยละ และสรุปผลในรูปตาราง  ผลการศึกษาพบวา ลักษณะ

โครงสรางตลาดโคมีชีวิตภายในประเทศ เปนลักษณะผูซื้อมากรายและผูขายมากรายและตลาดเนื้อโค

ชําแหละภายในประเทศ เปนลักษณะผูซื้อนอยรายและผูขายมากราย  วิถีการตลาดโคเนื้อในประเทศไทย 

พบวาวิถีการตลาดโคเนื้อเร่ิมจากเกษตรกรที่ตองการจะขายโคเนื้อจะมีพอคารวบรวมโคมีชีวิตมารับซื้อ

จากเกษตรกรโดยตรงหรือซื้อขายกันโดยผานตลาดนัดโคกระบือ  โดยมีทั้งเกษตรกรที่ซื้อไปเล้ียงตอ 

พอคาขายสงโคชําแหละมาทําการซื้อ และเขาโรงฆา  พอคาขายปลีกเนื้อโคก็จะรับเนื้อไปขายตอยังตลาด

สดทั่วไป กอนที่จะถึงมือผูบริโภค   

สวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนการตลาดของผูคาในระดับตาง ๆ ในตลาดโคเนื้อ  พบวาสวน

เหลื่อมการตลาดโคมีชีวิตจนกระทั่งขายปลีกเปนเนื้อโคชําแหละเทากับ 63.45 บาทตอกิโลกรัม โดย

สามารถแยกเปนตนทุนการตลาดทั้งหมด 47.84 บาทตอกิโลกรัม และกําไรทั้งหมดของพอคาคนกลาง

เทากับ 15.61 บาทตอกิโลกรัม เมื่อพิจารณาถึงตนทุนการตลาด พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละมีตนทุน

การตลาดมากที่สุดเทากับ 40.62 บาทตอกิโลกรัม สวนใหญอยูในรูปของมูลคาสูญเสียน้ําหนักระหวางฆา 

รองลงมาคือ พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ 6.24 บาทตอกิโลกรัม สวนใหญเปนคาแรงงาน  สวนพอคารวบรวม

โคมีชีวิตมีตนทุนการตลาดต่ําที่สุดเทากับ 0.98 บาทตอกิโลกรัม  โดยสวนใหญเปนคาขนสง 0.50 บาทตอกิโลกรัม 

 แนวทางในการขยายตลาดโคเนื้อ 1. สรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพเนื้อโค 

2. สงเสริมประชาสัมพันธใหบริโภคและมีการจัดการสงเสริมการขายเนื้อโคเพิ่มมากขึ้น 3. เรงรัด

มาตรการใหโรงฆาเขาสูระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมั่นใจของผูบริโภค  4. ขยายชองทางในการ

จําหนายเนื้อโค เชน เจาะตลาดลูกคาโดยกระจายสินคาตามรานขายเนื้อ (Butcher Shop) 5.  สงเสริม

การรวมกลุมของเกษตรกรใหมากขึ้น  เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองในดานการตลาดไดตอไป 6. 

เกษตรกรควรหันมาสนใจและใหความสําคัญกับสายพันธุของโคเนื้อ สุขอนามัย และการปองกันโรค

ระบาด เพื่อใหไดสายพันธุที่ดีและสามารถตอบสนองความตองการของตลาดได 7. ขอความรวมมือจาก

ประชาชนในการแจงเบาะแสการนําเขาเนื้อโคที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ของเกษตรกร 
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บทที่ 1 

บทนํา 
1. ความสําคัญของปญหา 

 โคเนื้อเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยนับต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งในอดีตการเลี้ยง    

โคเนื้อเปนการเลี้ยงเพื่อใชแรงงาน แตในปจจุบันเปลี่ยนมาเปนการเลี้ยงเพื่อบริโภคมากขึ้น 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรทําใหการบริโภคเนื้อโคเพิ่มขึ้น จะเห็นไดวาในชวงป 

2546-2550 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนของการเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ยรอยละ 5.82  ตอป และคาดวาใน

ป 2550 จะมีจํานวนโคเนื้อ 6.29 ลานตัว (ตารางที่ 1)   จากการศึกษาเรื่องตนทุนและผลตอบแทน

ในการเลี้ยงโคเนื้อพบวา การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไมวาจะเลี้ยงโคพื้นเมือง โคลูกผสมหรือการ

เล้ียงโคขุนก็ตาม เกษตรกรจะมีกําไรจากการเลี้ยงทั้งสิ้น ตั้งแต 245 – 5,449 บาทตอตัว (ตารางที่ 

2 และ ตารางที่ 3) ถึงแมราคาโคมีชีวิตและราคาเนื้อโคจะคอนขางคงที่แตก็ยังมีเกษตรกรตองการ

เลี้ยงโค เพราะโคเปนสัตวที่ขายงายเมื่อมีความจําเปนที่จะตองใชเงินก็จะเปลี่ยนเปนเงินไดโดยงาย 

จึงทําใหจํานวนโคมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป ขณะเดียวกันการบริโภคเนื้อโคก็มีปริมาณเพิ่มข้ึนเชนกัน

แตเพิ่มในอัตราที่นอยกวาการเพิ่มของจํานวนโค  โดยอัตราการบริโภคเนื้อโคจากเดิมประมาณ 

2.81  กิโลกรัมตอคน ในป 2545 เปนประมาณ 2.85 กิโลกรัมตอคน ในป 2549 ซึ่งเมื่อพิจารณา

จากป 2545-2549 พบวาอัตราการบริโภคเนื้อโคของประชากรตอคนเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 0.25 ตอป  

(ตารางที่ 4) 

  ดังนั้นเพื่อใหการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของไทยมีความกาวหนาและยั่งยืนตอไปจึงตองมี

การสงเสริมดานการตลาดควบคูไปดวย เพื่อใหอุตสาหกรรมโคเนื้อสามารถสงเสริมอาชีพให

เกษตรกรพรอมกับตอบสนองความตองการของผูบริโภค ทดแทนการนําเขาและสามารถแขงขันได

ในตลาดการคาเสรีที่ประเทศไทยไดทําขอตกลงไวกับหลาย ๆ ประเทศ 

การดําเนินการดานตลาดโคเนื้อจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนใหมีการ

เคลื่อนยายผลผลิตออกสูผูบริโภค ทําใหเกิดการหมุนเวียนของรายไดกลับสูเกษตรกร โดยเริ่มตน

ตั้งแตโคมีชีวิตที่ออกจากฟารมเกษตรกร ไปสูพอคาในทองที่ พอคาทองถิ่น พอคารับซื้อโคมีชีวิต

เพื่อเขาโรงฆาหรือขายตอใหเกษตรกรที่จะนําไปเลี้ยงตอ เมื่อไดโคขนาดที่ตองการแลว จึงขายตอ

ใหพอคาชําแหละ หรือเขาโรงฆาเพื่อนําเนื้อโคจําหนายใหแกผูบริโภคตอไป สวนการตลาดเนื้อโค

อีกประเภทหนึ่งเนนทางดานการแปรรูปเนื้อโคโดยนําเนื้อโคไปแปรรูปเปนอาหารที่สําคัญ เชน 



 2 

ลูกชิ้น เนื้อเค็ม เนื้อสวรรค ไสกรอก  เปนตน ซึ่งตองอาศัยการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระจาย

ผลผลิตไปสูผูบริโภคมากที่สุด แตปญหาที่ประสบอยูในขณะนี้ก็คือ แหลงกระจายสินคาเนื้อโคและ

ผลิตภัณฑจากเนื้อโคมีคอนขางนอย ในตลาดสดบางแหงไมมีเขียงขายเนื้อโค โดยเฉพาะเนื้อโค

คุณภาพดีจะหาซื้อไดเฉพาะในซุปเปอรมาเก็ตใหญ ๆ เทานั้น จึงทําใหการบริโภคเนื้อโคมีอัตราการ

ขยายตัวนอยมาก กอปรกับประชาชนบางสวนที่มีความเชื่อในการไมบริโภคเนื้อโค มีเนื้อเถื่อน

ลักลอบนําเขาซึ่งมีราคาต่ํามาก รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธเพื่อใหมีการเพิ่มการบริโภคเนื้อโค

เพิ่มข้ึน  นอกจากนี้การทําขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) กับประเทศที่เปนผูผลิตและผูสงออก

ผลิตภัณฑจากเนื้อโค เชนออสเตรเลีย ก็เปนอุปสรรคที่ทําใหโอกาสในการขยายการผลิตโคเนื้อและ

เนื้อโคลดนอยลง 

ดังนั้นการศึกษาระบบการตลาดโคเนื้อเพื่อทราบถึงสภาพทั่วไปทางการตลาด  โครงสราง

การตลาดวิถีการตลาด  สวนเหลื่อมการตลาดของผูคาในระดับตาง ๆ ตลอดจนปญหาและ

อุปสรรค ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการตัดสินใจดานราคาและการวางแผนในดานการตลาด

เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และหาขอสรุปเพื่อนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการวางแผนดาน

การตลาดโคเนื้อใหเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของทุกฝายมากที่สุดตอไป 

ตารางที่  1 จํานวนโคเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม เปนรายภาคระหวางป 2546 - 2550 

หนวย: ตัว 

ป ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต รวม 

2546 1,304,853 2,008,014 1,143,507 591,796 5,048,170 

2547 1,378,256 2,110,820 1,193,111 614,452 5,296,639 

2548 1,452,102 2,241,141 1,277,472 639,075 5,609,790 

2549 1,559,849 2,416,865 1,361,651 665,518 6,003,883 

2550 * 1,641,127 2,541,143 1,418,321 690,340 6,290,931 

อัตราการเปลีย่นแปลงตอป  (รอยละ) 5.82 

หมายเหตุ : * ตัวเลขประมาณการ 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตลูกโคเนื้อ 

 

จากแมโคลูกผสม จากแมโคพนัธุพื้นเมือง 
รายการ 

รวม เงินสด รวม เงินสด 

ลูกโคเนื้ออายุ 1 ป     

     ตนทุน (บาท/ตัว) 6,695 2,690 5,143 991 

     ผลตอบแทน (บาท/ตัว) 3,005 7,010 857 5,009 

     อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (รอยละ) 45 261 17 506 

ลูกโคเนื้ออายุ 2 ป     

     ตนทุน (บาท/ตัว) 8,851 3,792 6,358 1,248 

     ผลตอบแทน (บาท/ตัว) 5,449 10,508 1,642 6,752 

     อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (รอยละ) 62 277 26 541 

ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตโคขุน 

 

โคลูกผสมบราหมัน 
รายการ 

อายุ 1.5-2 ป อายุ > 2 ป 
โคลูกผสมชาโรเลส 

ระยะเวลาขุน (เดือน) 4 4 6 

ตนทุนรวม (บาท/ตัว) 18,483 23,548 29,297 

     ผลตอบแทน 245 680 665 

     อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (รอยละ) 1.32 2.89 2.27 

ตนทุนเงินสด (บาท/ตัว) 17,230 22,475 26,574 

     ผลตอบแทน 1,497 1,753 3,388 

     อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (รอยละ) 8.69 7.80 12.75 

ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549 
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ตารางที่ 4 อัตราการบริโภคเนื้อโคตอคนตอป ป 2545 - 2549 

 

ป จํานวนการ
บริโภคโคเนือ้1/

(ลานตัวตอป) 

จํานวน
ประชากร2/

(คนตอป) 

อัตราการบรโิภค 
เนื้อโคตอคนตอป3/

(กิโลกรัมตอคนตอป) 

2545 1.224 62,799,872 2.81 

2546 1.234 63,079,765 2.82 

2547 1.240 61,973,621 2.88 

2548 1.242 62,418,054 2.86 

2549 1.245 62,828,706 2.85 

อัตราการเปลีย่นแปลงตอป 

(รอยละ) 

 

0.41 

 

-0.10 

 

0.42 

หมายเหตุ : น้ําหนักเฉลี่ยโคเนื้อมีชีวิตขนาดกลาง 300 กิโลกรัมตอตัว คิดเปนน้ําหนักซากรอยละ 48  

ที่มา : 1/ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

 2/ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 3/ จากการคํานวณ 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปทางดานการตลาด, โครงสรางตลาดและวิถีการตลาดโคเนื้อ 

 2. เพื่อศึกษาสวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนการตลาดของผูคาในระดับตาง ๆ ในตลาดโคเนื้อ 

 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการขยายตลาดโคเนื้อ 

 
3. ขอบเขตการศึกษา 

 1. การศึกษาระบบตลาดโคเนื้อในครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะการตลาดของโคมีชีวิตและเนื้อโค

ที่สามารถนํามาบริโภคไดเทานั้น 
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 2. การศึกษาสภาพทั่วไปทางดานการตลาดและโครงสรางตลาด จะศึกษาวิธีการ

ดําเนินการทางการตลาดประเภทผูคา วิถีการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด และตนทุนทางการ

ตลาดของผูคาในระดับตาง ๆ ไดแก พอคารวบรวมโคมีชีวิตในทองถิ่น, พอคาขายสงเนื้อโค

ชําแหละ, พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ เปนตน 

4. วิธีการศึกษา 

 4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแบบสอบถามสํารวจขอมูลในจังหวัดที่เปนแหลง

เลี้ยงโคเนื้อที่สําคัญในแตละภาค ดังนี้ 

-  ภาคเหนือ ไดแก นครสวรรค, ตาก, เชียงใหม, เชียงราย 

-  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก นครราชสีมา, สกลนคร, อุดรธานี, ขอนแกน 

-  ภาคกลาง ไดแก กาญจนบุรี, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ, เพชรบุรี 

-  ภาคใต ไดแก สุราษฎรธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, พัทลุง 

โดยไดทําการสุมตัวอยางผูคาแตละระดับดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 5  จํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

 

รายการ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต รวม 

ผูรวบรวมโคมชีีวิต 28 32 8 4 72 

พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ 10 11 6 5 32 

พอคาขายปลกีเนื้อโคชาํแหละ  

(กรณีซื้อโคมีชีวิตมาฆาเอง) 

8 15 5 12 40 

พอคาขายปลกีเนื้อโคชาํแหละ  

(กรณีรับเนื้อมาขาย) 

15 17 5 11 48 

รวม 61 75 24 32 192 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คนควาและรวบรวมจากรายงานการศึกษา 

เอกสาร และขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมปศุสัตว สถาบันการศึกษาตาง ๆ 

สมาคมโคเนื้อแหงประเทศไทย เปนตน 

 4.2 การวิเคราะหขอมูล 

1) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เปนการวิเคราะหโดยการ

บรรยายเพื่อใหทราบสภาพทั่วไปดานการตลาดโคเนื้อ ไดแก ข้ันตอนและวิธีในการซื้อขายโคเนื้อ 

โครงสรางตลาด และวิถีการตลาด 

2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปนการวิเคราะหสวนเหลื่อม

การตลาด และตนทุนการตลาด โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย คารอยละ และสรุปผลในรูปตาราง 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของใชในการวางแผนการผลิตโคเนื้อใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดตอไป 

 

 



บทที่ 2 

ขอมูลทัว่ไป 

 ในบทนี้จะกลาวถึง สถานการณโคเนื้อในประเทศไทยซึ่งประกอบดวย ขอมูลดานการผลิต 

โคเนื้อ  ดานการตลาด ความตองการบริโภค ราคาโคเนื้อและเนื้อโค และการนําเขา-สงออก รวมถึง

นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของอีกดวย 

1. สถานการณโคเนื้อในประเทศไทย 

1.1 การผลิตโคเนื้อ 

จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย ระหวางป 2545 – 2549 พบวามีจํานวน

เกษตรกรทั้งหมดเพิ่มข้ึนจาก 698,567 คน ในป 2545 เปน 881,893 คน ในป 2549 คิดเปนรอยละ 

6.27 (ตารางที่ 6) โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนโดยตอเนื่อง เนื่องจากราคาโคมีชีวิตอยูในระดับทีน่าพอใจ 

จึงดึงดูดใจใหเกษตรกรหันมาสนใจเลี้ยงกันมากขึ้น รวมทั้งมีโครงการตาง ๆ จากภาครัฐมาสงเสริม 

ทําใหมีจํานวนเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อเพิ่มสูงขึ้น และเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อสวนใหญอยูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เมื่อพิจารณาดานจํานวนโคเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม ระหวางป 2545 – 2549 พบวามี

จํานวนโคเนื้อทั้งหมดเพิ่มข้ึนจาก 4,819,713 ตัว ในป 2545 เปน 6,003,883 ตัว ในป 2549 คิด

เปนรอยละ 5.60 โดยในป 2550 คาดวาจะมีจํานวนโคเนื้อ 6,290,931 ตัว  เนื่องจากการผลิตเนื้อ

โคภายในประเทศยังไมเพียงพอตอความตองการ โดยมีการนําเขาในปริมาณที่สูง ในขณะที่

ภายในประเทศสามารถขยายปริมาณการเลี้ยงใหเพียงพอตอการบริโภค และทดแทนการนําเขาได 

ปจจุบันเกษตรกรไดเนนในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อมีคุณภาพ จึงสงผลใหจํานวน

โคเนื้อเพิ่มสูงขึ้น (ตารางที่ 7) โดยจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีจํานวนโคเนื้อมากที่สุดใน

ประเทศไทย ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนโคเนื้อมากที่สุด  รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาค

กลาง และภาคใตมีจํานวนโคเนื้อนอยที่สุด 
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ตารางที่ 6 จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย ป 2545-2549 

หนวย : ครัวเรือน 

จํานวนเกษตรกรผูเลีย้งโคเนื้อ ป 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต รวม 

2545 138,016 343,772 103,923 112,856 698,567 

2546 139,477 356,485 108,383 118,605 722,950 

2547 147,864 388,324 114,041 123,412 773,641 

2548 156,691 426,440 122,256 127,542 832,929 

2549 164,441 457,905 130,291 129,256 881,893 

อัตราการเปลีย่นแปลงตอป   (รอยละ) 6.27 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางที่  7  จํานวนโคเนื้อรายภาคและรายจงัหวัด ณ วันที่ 1 มกราคม ป 2545 – 2549 

จํานวนโคเนือ้ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 

ภาค/จังหวัด  2545 2546 2547 2548 2549* 

รวมทั้งประเทศ 4,819,713 5,048,170 5,296,639 5,609,790 6,003,883 

ภาคเหนือ 1,240,431 1,304,853 1,378,256 1,452,102 1,559,849 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,922,265 2,008,014 2,110,820 2,241,141 2,416,865 

ภาคกลาง 1,091,785 1,143,507 1,193,111 1,277,472 1,361,651 

ภาคใต 565,232 591,796 614,452 639,075 665,518 

ภาคเหนือ 1,240,431 1,304,853 1,378,256 1,452,102 1,559,849 

  เชียงราย 86,286 92,015 90,322 95,951 101,998 

  พะเยา 81,566 88,908 93,869 95,606 101,491 

  ลําปาง 113,702 113,297 118,240 131,532 143,620 

  ลําพนู 35,434 36,673 40,766 36,817 38,950 

  เชียงใหม 103,438 107,058 117,443 131,748 141,300 

  แมฮองสอน 23,600 25,672 27,041 28,264 29,947 

  ตาก 110,956 116,642 125,402 132,330 143,975 
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จํานวนโคเนือ้ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 

ภาค/จังหวัด  2545 2546 2547 2548 2549* 

  กําแพงเพชร 65,059 69,008 73,778 81,883 87,691 

  สุโขทัย 77,540 82,611 88,181 83,445 88,123 

  แพร 47,561 50,210 53,238 59,259 63,316 

  นาน 48,651 51,988 53,132 56,636 59,115 

  อุตรดิตถ 43,141 44,949 48,887 45,264 48,439 

  พิษณุโลก 67,357 73,419 79,622 82,608 87,289 

  พิจิตร 48,527 46,133 47,780 52,174 55,178 

  นครสวรรค 119,471 128,025 138,892 150,427 163,094 

  อุทัยธาน ี 42,595 46,521 48,479 50,902 54,768 

  เพชรบูรณ 125,547 131,724 133,184 137,256 151,555 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1,922,265 2,008,014 2,110,820 2,241,141 2,416,865 

  เลย 61,145 67,021 71,461 78,889 85,101 

  หนองบัวลาํภู 46,209 49,681 53,368 54,509 57,217 

  อุดรธาน ี 107,250 111,733 124,526 124,081 137,286 

  หนองคาย 41,558 43,328 41,080 38,965 41,540 

  สกลนคร 95,754 100,609 106,314 114,851 122,313 

  นครพนม 49,593 52,826 55,636 56,943 59,377 

  มุกดาหาร 48,850 50,530 53,185 59,978 67,316 

  ยโสธร 53,406 54,096 53,679 60,378 68,935 

  อํานาจเจริญ 38,476 40,727 43,350 44,053 46,716 

  อุบลราชธาน ี 132,422 141,214 149,262 159,009 171,978 

  ศรีสะเกษ 126,474 131,517 125,511 130,469 141,518 

  สุรินทร 106,670 111,683 108,827 119,191 127,618 

  บุรีรัมย 117,345 124,092 135,510 150,945 164,254 

  มหาสารคาม 100,071 109,298 111,411 119,055 128,499 
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จํานวนโคเนือ้ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 

ภาค/จังหวัด  2545 2546 2547 2548 2549* 

  รอยเอ็ด 116,822 110,105 118,705 131,957 143,591 

  กาฬสนิธุ 71,355 73,596 72,944 77,196 80,137 

  ขอนแกน 173,740 184,408 201,157 213,146 229,717 

  ชัยภูมิ 123,327 130,492 143,398 155,444 166,263 

  นครราชสีมา 311,798 321,058 341,496 352,082 377,489 

ภาคกลาง 1,091,785 1,143,507 1,193,111 1,277,472 1,361,651 

  สระบุรี 47,604 48,456 49,379 52,731 56,954 

  ลพบุรี 133,292 148,741 165,088 174,663 187,421 

  สิงหบุรี 13,219 12,989 13,448 15,375 17,189 

  ชัยนาท 50,088 55,823 60,378 64,665 69,263 

  สุพรรณบุรี 107,258 100,222 105,574 111,140 118,490 

  อางทอง 33,923 33,513 34,488 36,492 37,903 

  พระนครศรีอยุธยา 25,646 27,818 29,460 30,690 32,939 

  นนทบุรี 1,883 1,974 1,832 1,763 1,820 

  กรุงเทพมหานคร 3,453 3,828 4,009 3,887 3,967 

  ปทุมธาน ี 4,352 4,501 4,622 4,674 4,775 

  นครนายก 8,797 8,143 8,712 9,426 10,122 

  ปราจีนบุรี 12,916 13,754 14,425 15,804 16,818 

  ฉะเชิงเทรา 40,639 43,829 46,774 45,906 49,466 

  สระแกว 41,106 43,926 42,020 46,172 47,671 

  จันทบุรี 4,787 4,704 5,138 5,607 5,902 

  ตราด 2,503 2,500 2,695 2,854 3,118 

  ระยอง 19,701 19,961 20,466 21,612 22,994 

  ชลบุรี 22,744 24,846 21,887 24,076 26,261 

  สมุทรปราการ 340 316 297 302 305 
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จํานวนโคเนือ้ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 

ภาค/จังหวัด  2545 2546 2547 2548 2549* 

  สมุทรสาคร 386 400 373 390 388 

  นครปฐม 32,002 30,200 31,436 31,841 33,056 

  กาญจนบุรี 180,675 186,113 179,580 198,939 212,208 

  ราชบุรี 114,101 124,975 134,985 149,199 158,511 

  สมุทรสงคราม 520 546 579 602 634 

  เพชรบุรี 98,802 105,856 112,821 114,190 121,447 

  ประจวบคีรีขันธ 91,048 95,573 102,645 114,472 122,029 

ภาคใต 565,232 591,796 614,452 639,075 665,518 

  ชุมพร 23,849 24,715 27,105 30,402 32,429 

  ระนอง 3,212 3,042 3,357 3,633 3,780 

  สุราษฎรธาน ี 45,172 46,938 49,956 51,020 52,161 

  พังงา 4,280 4,548 4,813 4,967 5,291 

  ภูเก็ต 715 708 716 729 739 

  กระบี่ 14,826 15,360 15,908 15,091 15,981 

  ตรัง 44,289 46,490 48,903 53,129 54,930 

  นครศรีธรรมราช 121,938 126,865 120,420 124,121 131,487 

  พัทลงุ 63,771 68,433 70,476 75,420 78,803 

  สงขลา 68,259 71,235 76,364 79,685 84,252 

  สตูล 25,626 26,905 29,434 31,368 33,174 

  ปตตาน ี 56,108 58,426 64,041 63,103 64,750 

  ยะลา 28,957 31,442 33,976 36,170 36,741 

  นราธิวาส 64,230 66,689 68,983 70,237 71,000 

หมายเหต ุ: *ป 2549 เปนขอมูลเบื้องตน 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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1.2 การตลาดโคเนื้อ 

     1.2.1 ความตองการบริโภค 

จํานวนโคกระบือที่ขออนุญาตฆาจากสถิติของกรมปศุสัตว (ตารางที่ 8)ระหวาง

ป 2545 – 2549 พบวา เพิ่มข้ึนจาก 371,319 ตัว ในป 2545 เปน 448,176   ในป 2549 คิดเปน

รอยละ 5.76  โดยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชนเดียวกับปริมาณการบริโภคและปริมาณการผลิตโคเนื้อ

ระหวางป (ตารางที่ 9 ) ซึ่งจากการประมาณปริมาณการบริโภค 1.245 ลานตัว ในป 2549 ซึ่ง

เพิ่มข้ึนจาก 1.242 ลานตัว ในป 2548 รอยละ 0.24 จะเห็นไดวามีการขออนุญาตอยางถูกตองตาม

กฎหมายประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณการบริโภค ซึ่งสวนที่เหลือนอกจากขออนุญาตฆาอยางถูก

ตามกฎหมาย จะเปนการนําเขาและลักลอบฆา  โดยจากการประมาณอัตราการบริโภคเนื้อโค 

เฉลี่ย 2.85 กิโลกรัมตอคนตอป ในป 2549 (ตารางที่ 4) ซึ่งถือวานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศอื่น ๆ (ตารางที่ 10 ) โดยในป 2549 ประเทศอารเจนตินาเปนประเทศที่มีอัตราการบริโภค

เนื้อโคมากที่สุด เฉลี่ย 65.2 กิโลกรัมตอคนตอป รองลงมาคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาบริโภคเนื้อโค

เฉลี่ย  42.9  กิโลกรัมตอคนตอป  ประเทศบราซิลบริโภคเนื้อโค 36.9  กิโลกรัมตอคนตอป และ

ประเทศออสเตรเลียบริโภคเนื้อโค 36.5  กิโลกรัมตอคนตอป   
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ตารางที่  8  จํานวนโคที่ขออนุญาตฆาเปนรายภาค ป 2545 - 2549 

หนวย : ตัว 

ป ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต รวม 

2545 67,005 

(18.05) 

195,384 

(52.62) 

76,892 

(20.71) 

32,038 

(8.63) 

371,319 

(100) 

2546 63,655 

(18.94) 

187,886 

(55.89) 

55,461 

(14.50) 

29,174 

(8.68) 

336,176 

(100) 

2547 52,473 

(14.32) 

229,575 

(62.64) 

54,636 

(14.91) 

29,815 

(8.14) 

366,499 

(100) 

2548 50,996 

(12.63) 

232,123 

(57.48) 

87,441 

(21.65) 

33,286 

(8.24) 

403,856 

(100) 

2549 55,396 

(12.36) 

276,633 

(61.72) 

78,655 

(17.55) 

37,492 

(8.36) 

448,176 

(100) 

อัตราการขยายตัวตอป (รอยละ) 5.76 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเลบ็คือคารอยละ 

ที่มา : กรมปศุสัตว 
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ตารางที่  9 ปริมาณการบริโภคและผลผลิตโคเนื้อ ป 2545- 2549 

หนวย: ตัว 

ป บริโภค1/

(พันตัว) 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

ผลผลิต2/

(พันตัว) 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

2545 1,224 - 896 - 

2546 1,234 0.82 952 6.25 

2547 1,240 0.49 1,022 7.35 

2548 1,242 0.16 1,097 7.34 

2549 1,245 0.24 1,173 6.92 

อัตราการ

ขยายตัวตอป 

(รอยละ) 

 

0.41 

 

- 

 

7.04 

 

- 

 
ที่มา :  1/ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  รวมจาํนวนโคที่ลักลอบนําเขาดวย 

 2/ ศูนยสารสนเทศการเกษตร 
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ตารางที่ 10 ปริมาณการบริโภคเนื้อโคตอคนของโลก ป 2546 - 2550 

หนวย : กิโลกรัมตอคน 
ป 

ประเทศ 
2546 2547 2548 2549 * 2550 **

อารเจนตินา 62.6 64.2 61.8 65.2 63.3 

ออสเตรเลีย 39.8 37.5 36.6 36.5 36.9 

บราซิล 34.5 34.8 36.4 36.9 37.8 

บัลแกเรีย 9.9 10.1 13.7 12.5 11.9 

แคนาดา 33.1 32.5 33.7 32.2 31.7 

จีน 4.9 5.2 5.4 5.6 5.9 

สหภาพยุโรป 18.3 18.2 17.8 18.0 18.0 

อียิปต 7.5 8.2 9.3 8.7 8.6 

ฮองกง 13.8 13.9 15.4 15.3 15.3 

อินเดีย 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 

ญี่ปุน 10.7 9.3 9.4 9.3 9.9 

เกาหลีใต 12.6 9.6 9.0 8.6 9.5 

เม็กซิโก 22.1 22.4 22.6 23.1 23.1 

นิวซีแลนด 37.5 31.5 31.2 29.4 31.6 

ฟลิปปนส 4.1 4.5 4.0 4.0 4.0 

โรมาเนีย 6.7 8.9 10.6 10.8 10.9 

รัสเซีย 16.2 15.7 17.1 15.7 15.6 

แอฟริกาใต 13.9 15.0 15.8 15.5 15.6 

ไตหวัน 4.6 3.7 4.2 4.5 4.5 

ตุรกี 9.4 9.2 9.0 8.8 8.7 

ยูเครน 8.6 10.8 11.2 11.9 11.5 

สหรัฐอเมริกา 42.5 43.2 42.8 42.9 43.2 

อุรุกวัย 37.0 39.7 35.4 39.3 40.6 

หมายเหตุ : ขอมูลในป 2549 เปนขอมูลประมาณการ และป 2550 เปนขอมูลคาดคะเน 

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) 
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     1.2.2   ราคาโคเนื้อและเนื้อโค 

ราคาโคเนื้อที่เกษตรกรขายได จะขึ้นลงตามภาวะโคเนื้อที่มีจํานวนมากหรือ

นอย โดยเฉพาะชวงที่มีการระบาดของโรคบางชนิด เชน โรคปากและเทาเปอย ซึ่งเปนอันตรายตอ

ผูบริโภค ราคาโคเนื้อจะผันผวนหรือตกต่ํามาก บางครั้งก็ไมสามารถจําหนายได แตเมื่อเกิดการ

ขาดแคลนโคเนื้อสามารถตอรองราคาใหสูงกวาที่พอคาเสนอได แตถาจํานวนโคเนื้อมีมาก ราคาโค

เนื้อจะตกต่ํา เกษตรกรจะไมมีสิทธิ์ตอรองราคา 

จากการสํารวจราคาโคเนื้อของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในชวงป 2546 

– 2550 พบวา ราคาโคมีชีวิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกรขายไดในป 2546 

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.55 บาท เพิ่มข้ึนเปน กิโลกรัมละ 49.45 บาท ในป 2550 หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 

รอยละ 0.76 ตอป แตในชวงป 2550 ราคาโคมีชีวิตตกต่ําลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการเมืองที่มี

ความไมแนนอน ทําใหประชาชนใชจายอยางระมัดระวังมากขึ้น และผูบริโภคหันไปสนใจบริโภค

เนื้อไกและเนื้อสุกรที่มีราคาถูกกวาแทน อีกทั้งยังมีเนื้อโคเถื่อนที่มีราคาถูก ลักลอบมาจากชายแดน

ทางภาคใตของประเทศไทย ซึ่งสงผลตอตลาดเนื้อโคในประเทศและทําใหราคาโคมีชีวิตลดต่ําลง 

เมื่อพิจารณาราคาโคมีชีวิตของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย พบวา    

เพิ่มข้ึนจากกิโลกรัมละ 50.50 บาท ในป 2546 เปนกิโลกรัมละ 52.50 บาทในป 2550  หรือเพิ่มข้ึน

เฉล่ียรอยละ 0.83 ตอป   โดยในชวง 3 ปหลัง (2548-2550) ราคาคอนขางทรงตัว ราคาขายสงเนื้อ

โคชําแหละในตลาดกรุงเทพฯ ป 2546 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 91 บาท เพิ่มข้ึนเปนกิโลกรัมละ 96 บาท 

ในป 2550 หรือเฉล่ียเพิ่มข้ึน รอยละ 1.14 ตอป ราคาขายปลีกเนื้อโคสันนอก ป 2546 เฉลี่ย

กิโลกรัมละ117.50 บาท เพิ่มข้ึนเปนกิโลกรัมละ 127.50 บาท  หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 1.75 ตอป 

และราคาขายปลีกเนื้อโคสันใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 170.04 บาท เพิ่มข้ึนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 185 บาท 

ในป 2550 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  1.80 ตอป (ตารางที่ 11) โดยจะเห็นไดวาราคาในชวง3 ปหลัง 

(2548-2550) คอนขางทรงตัวเชนเดียวกัน เนื้อโค มีสัดสวนการบริโภคนอยกวาเนื้อสุกรและเนื้อไก 

รัฐบาลจึงไมมีการกําหนดราคาขั้นสูงไว ปลอยใหเปนไปตามกลไกของตลาด แตโดยทั่วราคาเนื้อโค

จะคอยขางทรงตัว เคลื่อนไหวนอยมาก เพราะมีราคาสูงกวาถาเปรียบเทียบกับเนื้อสุกรและเนื้อไก 

และชวงที่ผานมาเนื้อสุกรและเนื้อไกตกต่ํา ทําใหผูบริโภคหันไปบริโภคเนื้อสุกรและเนื้อไกแทน 

สงผลกระทบตอพอคาในระดับตาง ๆที่มีสวนเกี่ยวของในตลาดโคเนื้อเปนอยางมาก 
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ตารางที่  11 ราคาโคมีชีวิตและเนื้อโค  ป 2546 - 2550 

หนวย : บาทตอกิโลกรัม 

ราคาขายสง2/ ราคาขายปลกี3/ป ราคาโค 
มีชีวิต1/ ราคา 

โคมีชีวิต 
เนื้อโค 

ติดกระดูก 
เนื้อโค 
ธรรมดา 

เนื้อโค 
สันนอก 

เนื้อโค 
สันใน 

2546 47.55 50.50 91.00 112.50 117.50 170.04 

2547 49.92 52.25 95.38 116.88 126.25 183.13 

2548 48.08 52.50 96.00 117.50 127.50 185.00 

2549 49.79 52.50 96.00 117.50 127.50 185.00 

2550* 49.45 52.50 96.00 117.50 127.50 185.00 

อัตราการ 

ขยายตัวตอป 

(รอยละ) 

 

 

0.76 

 

 

0.83 

 

 

1.14 

 

 

0.93 

 

 

1.75 

 

 

1.80 

 

หมายเหต ุ: ป 2550 ขอมูลต้ังแตเดือนมกราคม -มิถุนายน 

ที่มา :  1/ ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
2/ และ 3/ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย (ตลาดกรุงเทพฯ) 

     1.2.3 การนําเขา – สงออก 

    การนําเขา 

 การนําเขาโคมีชีวิต ซึ่งมีทั้งโคทําพันธุและโคอื่น ๆ จากสถิติการนําเขาของกรม

ศุลกากร ในชวงป 2545 – 2549 (ตารางที่ 12) พบวา การนําเขาโคทําพันธุของไทยในชวงป 2545 

– 2547 ประเทศไทยไมมีการนําเขาโคทําพันธุ แตในชวงป 2548 – 2549 มีการนําเขาโคทําพันธุ

มูลคาลดลง รอยละ 75.48 ตอป โดยในป 2549 มีการนําเขาโคทําพันธุจากประเทศออสเตรเลีย 19 

ตัว มูลคา 4.12 ลานบาท หรือประมาณตัวละ 216,934 บาท สวนโคอื่น ๆ ซึ่งนําเขามาเพื่อบริโภค

นั้น จะมาจากประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว กัมพูชา พมา โดยมีการนําเขาโคอื่น ๆ 105,954 ตัว 

มูลคา 386.37 ลานบาท ในป 2545 ลดลงเปน 92,867 ตัว มูลคา 205.01 ลานบาท ในป 2549 

หรือมีมูลคาการนําเขาลดลงเฉลี่ย รอยละ 8.39 ตอป โดยในป 2549 นําเขามาจากประเทศลาว 
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(รอยละ 0.30 ของมูลคาการนําเขาโคอื่น ๆ ทั้งหมด) และประเทศพมา (รอยละ 99.70 ของมูลคา

การนําเขาโคอื่น ๆ ทั้งหมด)  ซึ่งเปนการนําเขาที่ถูกตองตามกฎหมาย แตสภาพความเปนจริงมีการ

ลักลอบนําเขาโคมีชีวิตตามชายแดนดวย ซึ่งมีจํานวนคอนขางมาก แตไมสามารถทราบขอมูลที่

ชัดเจนได 

การนําเขาเนื้อโค สวนอื่น ๆ จากโคกระบือและผลิตภัณฑทั้งหมด ในป 2545 -

2549 (ตารางที่ 13) พบวามีแนวโนมเพิ่มข้ึน คือ มีปริมาณการนําเขา 1,671.59 ตัน มูลคา 136.27 

ลานบาท ในป 2545 เพิ่มข้ึนเปน 6,658.31 ตัน มูลคา 325.02 ลานบาท ในป 2549 หรือมีมูลคา

เฉลี่ยเพิ่มข้ึนรอยละ 23.84 ตอป เนื่องจาก ปริมาณการบริโภคในประเทศมีจํานวนมาก เนื้อโคใน

ประเทศผลิตไดไมเพียงพอจึงตองทําใหตองมีการนําเขามาเพื่อใหเพียงพอตอการบริโภคในประเทศ 

โดยสามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้ 

การนําเขาเนื้อโคกระบือ มีทั้งชนิดมีกระดูกและไมมีกระดูกแชเย็นและแชแข็ง 

จากสถิติพบวาในชวงป 2545 - 2549 การนําเขาเนื้อโคของไทยมีแนวโนมเพิ่มข้ึน คือ จากป 2545 

ปริมาณการนําเขาเทากับ 1,147.71 ตัน มูลคา 115.69 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 1,947.41 ตัน มูลคา 

253.03 ลานบาท ในป 2549 หรือมีมูลคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนรอยละ 20.81 ตอป โดยสวนใหญนําเขามา

จากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 

การนําเขาสวนอื่น ๆ จากโคกระบือ ไดแก ล้ิน ตับ และสวนอื่น ๆ ของโคและ

กระบือ พบวา ในชวงป 2545 – 2549 มีแนวโนมเพิ่มข้ึน คือ จากป 2545 ปริมาณการนําเขาสวน

อ่ืน ๆ เทากับ 485.31 ตัน มูลคา 7.46 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 4,651.68 ตัน มูลคา 60.06 ลานบาท 

ในป 2549 หรือมีมูลคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 65.49 ตอป โดยสวนใหญนําเขามาจากประเทศ

อารเจนตินา 

การนําเขาผลิตภัณฑจากเนื้อโคกระบือ คือ เนื้อโค กระบือใสเกลือแหงหรือ

รมควันกับเนื้อโคกระบือปรุงแตง พบวาในชวงป 2545 – 2549 พบวา ปริมาณการนําเขาผลิตภัณฑ

จากเนื้อโคกระบือเทากับ 38.57 ตัน มูลคา 13.13 ลานบาทในป 2545 เพิ่มขึ้นเปน 59.21 ตัน 

มูลคา 11.92 ลานบาท ในป 2549 ปริมาณเฉลี่ยเพิ่มข้ึนรอยละ 9.08 ตอป แตมูลคาเฉลี่ยกลับ

ลดลงรอยละ 6.07 ตอป โดยสวนใหญนําเขามาจากประเทศบราซิลและสหรัฐอเมริกา 
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การสงออก 

การสงออกโคมีชีวิต  ซึ่งมีทั้งโคทําพันธุและโคอื่น ๆ จากสถิติการนําเขาของกรม

ศุลกากร ในชวงป 2545 – 2549 (ตารางที่ 14) พบวา การสงออกโคทําพันธุของไทย  ในชวงป 

2545-2547 ประเทศไทยไมมีการสงออกโคทําพันธุ  แตในชวง 2 ปหลัง (ป 2548-2549) มีการ

สงออกมูลคา เพิ่มขึ้นรอยละ 75.51 ตอป โดย ในป 2549 มีการสงออกโคทําพันธุไปประเทศลาว 

12 ตัว มูลคา 36,000 บาท หรือประมาณตัวละ 3,000 บาท สวนโคอื่น ๆ ซึ่งนําไปบริโภคนั้นมี

ปริมาณลดลง เนื่องจากปริมาณโค-กระบือในประเทศมีไมเพียงพอตอความตองการบริโภค โดยมี

การสงออกโคอื่น ๆ 4,062 ตัว  มูลคา 23.95 ลานบาท ในป 2545 ลดลงเปน 875 ตัว มูลคา 5.26 

ลานบาท ในป 2549 หรือมีมูลคาการสงออกลดลงเฉลี่ยรอยละ 55.83 ตอป โดยในป 2549 สงออก

ไปประเทศลาว (รอยละ 10.01 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด) และ ประเทศมาเลเซีย (รอยละ 

89.99 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด ) ซึ่งเปนการสงออกที่ถูกตองตามกฎหมาย แตสภาพความ

เปนจริงมีการลักลอบสงออกโคมีชีวิตตามชายแดน แตไมสามารถทราบจํานวนที่แทจริงไดเชนกัน 

การสงออกเนื้อโค สวนอื่น ๆ ของโคกระบือและผลิตภัณฑทั้งหมด  (ตารางที่ 

15) ในป  2545-2549  พบวามีแนวโนมลดลง คือ มีปริมาณการสงออก 1,692.39 ตัน มูลคา 

133.70 ลานบาท ในป 2545 ลดลงเปน 480.10 ตัน มูลคา 61.24 ลานบาท ในป 2549 หรือ มูลคา

เฉลี่ยลดลงรอยละ 17.45 ตอป เนื่องจาก ประเทศไทยมีความตองการบริโภคภายในประเทศสูง

กวาผลผลิตทําใหการสงออกลดลงเรื่อย ๆ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้ 

การสงออกเนื้อโคกระบือ  มีทั้งชนิดมีและไมมีกระดูกแชเย็นและแชแข็ง จาก

สถิติพบวาในชวงป 2545-2549 การสงออกเนื้อโคมีแนวโนมเพิ่มข้ึน คือ ในป 2545ไมมีการสงออก

เนื้อโคเลย แตเร่ิมสงออก 0.42 ตัน มูลคา 0.06 ลานบาท ในป 2546 เพิ่มเปน 44.37 ตันมูลคา 

10.37 ลานบาท หรือ มูลคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 2.78 เทา โดยสวนใหญสงออกไปยังญี่ปุน 

การสงออกสวนอื่น ๆ ของโคกระบือ เชน ล้ิน ตับ และสวนอื่น ๆ ของโคกระบือ 

จากสถิติพบวาในป 2545 - 2549 มีแนวโนมเพิ่มข้ึน จาก 30.79 ตัน มูลคา 2.06 ลานบาทในป 

2545 เพิ่มข้ึน 24.82 มูลคา 5.42 ลานบาท ในป 2549 หรือมูลคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน รอยละ 36.14 ตอป 

โดยสวนใหญสงไปยังประเทศบรูไนและสหรัฐอาหรับ 

การสงออกผลิตภัณฑจากเนื้อโคกระบือ คือ เนื้อโค กระบือใสเกลือแหงหรือ

รมควัน กับเนื้อโคกระบือปรุงแตงจากสถิติพบวา ในชวงป 2545-2549 มีแนวโนมลดลง คือ จากป 
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2545 ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑโคกระบือเทากับ 1,661.60 ตัน มูลคา 131.64 ลานบาท ลดลง

เปน 410.90 ตัน 45.45 ลานบาท ในป 2549 มูลคาเฉลี่ยลดลงรอยละ 22.32 ตอป โดยสวนใหญ

สงไปยังประเทศญี่ปุน ในรูปผลิตภัณฑ เชน เนื้อกระปอง ซึ่งสวนใหญวัตถุดิบจะนําเขามาจาก

ตางประเทศ แลวนํามาแปรรูปเปนอาหารกระปองสงออก 

 

ตารางที่ 12 ปริมาณและมูลคานําเขาโคมีชีวิต ป 2545 - 2549 

 

โคมีชีวิต 
ทําพันธุ1/ โคอื่น ๆ2/

ป 

จํานวน 
(ตัว) 

มูลคา 
(พันบาท) 

จํานวน 
(ตัว) 

มูลคา 
(พันบาท) 

2545 - - 105,954 386,372 

2546 - - 76,400 263,017 

2547 - - 99,353 402,185 

2548 64 16,810 97,535 388,989 

2549 19 4,121 92,867 205,010 

หมายเหต ุ: 1/ รวมทั้งพันธุเนื้อและพนัธุนม 

           ป 2546 ไมรวมนาํเขาจากสหรัฐอเมริกา 10,960 ตัว มูลคา 1,703,000 บาท   

           เฉล่ียตัวละ 155.38 บาท 

     ป 2547 ไมรวมนาํเขาจากสหรัฐอเมริกา 60 ตัว มูลคา 125,126 บาท เฉล่ียตัวละ 

2,085.43 บาท 

 2/ ป 2549 นําเขาจากลาว 153 ตัว มูลคา 616,000 บาท เฉล่ียตัวละ 4,026 บาท 

  และนําเขาจากพมา 92,714 ตัว มูลคา 204,394,500 บาท เฉล่ียตัวละ 2,204 บาท 

ที่มา : กรมศุลกากร 
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ตารางที่ 13 ปริมาณและมูลคานําเขาเนื้อโคและผลิตภัณฑ ป 2545 - 2549 

 
เนื้อโค1/ สวนอื่น ๆ2/ ผลิตภัณฑ3/ รวม ป 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

2545 1,147.71 115,685.16 485.31 7,455.15 38.57 13,126.89 1,671.59 136,267.20 

2546 1,028.65 105,383.79 1,537.53 24,066.70 36.75 11,963.26 2,602.93 141,413.75 

2547 1,220.37 129,003.79 2,133.30 40,535.97 20.39 5,477.64 3,374.06 175,017.40 

2548 1,250.46 145,915.55 3,698.33 57,155.12 37.20 7,753.96 4,985.99 210,824.63 

2549 1,947.41 253,034.18 4,651.68 60,058.05 59.21 11,924.80 6,658.31 325,017.04 

 
หมายเหต ุ:  1/ เนื้อโค รวมทั้งเนื้อโคและเนือ้กระบือ 

 2/ สวนอืน่ ๆ คอื รวมทัง้ลิน้, ตับ และสวนอืน่ ๆของโคและกระบือ 

 3/ ผลิตภัณฑ คือเนือ้โค กระบอืใสเกลือ แหง หรือรมควนักบัเนื้อโคกระบอืปรุงแตง 

ที่มา : กรมศุลกากร 
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ตารางที่ 14 ปริมาณและมูลคาสงออกโคมีชีวิต ป 2545 - 2549 

 

โคมีชีวิต 
ทําพันธุ1/ โคอื่น ๆ2/

ป 

จํานวน 
(ตัว) 

มูลคา 
(พันบาท) 

จํานวน 
(ตัว) 

มูลคา 
(พันบาท) 

2545 - - 4,062 23,947 

2546 - - 5,648 39,256 

2547 - - 2,626 19,447 

2548 2 147 12 230 

2549 12 36 875 5,261 

หมายเหต ุ: 1/  โคพันธุ  : 

     ป 2547 ไมรวมสงออกไปญี่ปุน จํานวน 20,250 ตัว มูลคา 340,354 บาท เฉลี่ยตัวละ 

16.81 บาท  และพมาจาํนวน 19 ตัว มลูคา 21,730 บาท  เฉลีย่ตวัละ 1,143.68  บาท 

  ป 2548 ไมรวมสงออกไปเยอรมัน จาํนวน 8,542 ตัว มูลคา 1,508,057 บาท 

เฉล่ียตัวละ 176.54 บาท และฝรั่งเศส จํานวน 1,476 ตัว มูลคา 264,916 บาท 

เฉลี่ยตัวละ 179.48 บาท 

  ป 2549 ไมรวมสงออกไปสาธารณรัฐอาหรบัอียิปต 100 ตัว มูลคา 10,770 บาท 

เฉล่ียตัวละ 107.70 บาท 
2/  โคอื่น ๆ: ป 2547 ไมรวมสงออกไปลาว จํานวน 250 ตัว มูลคา 10,937,053 บาท 

เฉล่ียตัวละ 43,748.21 บาท 

ที่มา : กรมศุลกากร 
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ตารางที่  15 ปริมาณและมูลคาสงออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ ป 2545 - 2549 

 
เนื้อโค1/ สวนอื่น ๆ2/ ผลิตภัณฑ3/ รวม ป 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา 
(พันบาท) 

2545 - - 30.79 2,062.00 1,661.60 131,642.93 1,692.39 133,704.93 

2546 0.42 59.61 4.82 820.85 832.36 76,364.19 837.60 77,244.65 

2547 6.15 1,601.43 2.77 454.78 557.34 60,727.70 566.26 62,783.91 

2548 1.33 184.46 61.07 2,597.82  536.84 51,302.42 599.24 54,084.70 

2549 44.37 10,375.66 24.82 5,421.51 410.90 45,447.62 480.10 61,244.79 

 

หมายเหต ุ: 1/ เนื้อโค รวมทั้งเนื้อโคและเนือ้กระบือ 

 2/ สวนอืน่ ๆ คอื รวมทัง้ลิน้, ตับ และสวนอืน่ ๆของโคและกระบือ 

 3/ ผลิตภัณฑ คือเนือ้โค กระบอืใสเกลือ แหง หรือรมควนักบัเนื้อโคกระบอืปรุงแตง 

ที่มา : กรมศุลกากร 
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2. นโยบายของรัฐ 
 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณปรับปรุงโครงการ

สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว โดยใหดําเนินโครงการสงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือสายเลือด

ไทยแทน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สําหรับงบประมาณดําเนินการขอใหทําความ 

ตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมปศุสัตว ไดจัดทําโครงการสงเสริมการเลี้ยงโค-

กระบือ สายเลือดไทย โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางความเชื่อมโยงเครือขายเกษตรกรผูเล้ียงโค

เนื้อ ซึ่งประกอบดวย 1) กลุมเกษตรกรเลี้ยงแมโคเพื่อผลิตลูกโคเนื้อสายเลือดไทย ไดแก พันธุตาก 

พันธุกําแพงแสน พันธุไทย-บราหมัน โดยวิธีผสมเทียมตามแผนงานปกติของกรมปศุสัตว 2) กลุม

เกษตรกรเลี้ยงโคเตรียมขุน 3) สหกรณเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง ไดแก สหกรณปศุสัตวโพนยางคํา 

จังหวัดสกลนคร สหกรณโคเนื้อกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปาหมาย เพื่อผลิตโคขุนสายเลือด

ไทยคุณภาพสูงทดแทนการนําเขาเนื้อโคจากตางประเทศ ปละ 40,000 ตัว ผลิตพอพันธุโคเนื้อไทย

ชั้นเยี่ยมเพื่อทดแทนโคพอพันธุที่ขาดแคลนปละ 500 ตัว จัดทําระบบสารสนเทศที่มีพื้นฐานขอมูล

การผลิต การตลาดโคเนื้อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได (Traceability) สรางความมั่นใจให

ผูบริโภค ทําใหเปนที่ตองการของตลาด โดยรายละเอียดของโครงการมีดังนี้ 
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โครงการสงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือสายเลือดไทย 

หลักการและเหตุผล 

ในป 2548 ประเทศไทยมีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อประมาณ 1.2 ลานราย จํานวนโคเนื้อ 7.79 

ลานตัว มีเกษตรกรผูเล้ียงกระบือ 393,352 ราย จํานวนกระบือ 1,624,919 ตัว โคเนื้อและกระบือ

สวนใหญเลี้ยงโดยเกษตรกรรายยอยในชนบท  

จากสถิติกรมปศุสัตวในป 2543 - 2547 การบริโภคเนื้อโคในประเทศประมาณ 159.93 ลาน

กิโลกรัม มีการนําเขาเนื้อโคคุณภาพดีจากตางประเทศปละประมาณ 1.3 ลานกิโลกรัม มูลคา 

142.2 ลานบาท เปนเนื้อที่ใชบริโภคในภัตตาคารและโรงแรมชั้นสูงปละ 0.84 ลานกิโลกรัม และใช

ทําเปนเนื้อสุกบรรจุกระปองเพื่อสงออก(re-export) 0.54 ลานกิโลกรัม   นําเขาผลิตภัณฑจากสัตว 

เชน หนัง กระดูก เขา เครื่องใน และอ่ืน ๆ มูลคา 11,900 ลานบาท และนําเขาโคมีชีวิตจากประเทศ

เพื่อนบานปละประมาณ  125,000 ตัว  โครงสรางการผลิตและการตลาดเนื้อโคกระบือตามภาพที่ 1 

 ขอมูลปรับปรุงพันธุ การผลิต และ การตลาด 

 
การผลิต การตลาด  

ฟารม 

ปรับปรุงพันธุ 

ฟารมเครือขายกระจายพันธุ 

ฝูงโคกระบือของเกษตรกรทั่วไป 

เนื้อโคขุนคุณภาพ 1.5% 

ฟารมโคขุน 

เนื้อโคขุนทั่วไป 57.5% 

เนื้อตลาดระดับลาง 

บริโภคในประเทศ 160 ลาน กก. 

เพศผูที่ไมเหมาะสม 

ใชทําพันธุ 

ฟารมเครือขาย

การผลิต 

ผสมเทียม 

ฝูงเกษตรกรทั่วไป 

นําเขาเนือ้สเตก 0.5% 

ตางประเทศ  

 

สงไป ตะวันออกกลาง 

(ฮาลาล) 

สงไป มาเลเซีย 

เวียดนาม ลาว กัมพูชา 
 

 

 

 

 
นําเขาเนือ้อนิเดยี 

 

ภาพที่ 1 โครงสรางระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อและกระบือ 

ปจจุบันลูกโคที่ใชผลิตเนื้อโคขุนในตลาดในระดับกลางและระดับสูงมีไมเพียงพอ และมี

ความตองการโคขุนจากประเทศมาเลเซียอีกจํานวนหนึ่ง ความตองการลูกโคเพศผูเพื่อขุนปละ

ประมาณ 40,000 ตัว ปญหาสําคัญไดแกการผลิตและการตลาดไมสอดคลองกัน เพราะการผลิต

ลูกโคสวนใหญอยูในมือของเกษตรกรรายยอยที่กระจัดกระจายในพื้นที่หางไกล ผูตองการซื้อลูกโค
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เขาขุนจะตองเสียคาใชจายในการไปตระเวนซื้อหรือมีนายหนาประจําอยูในทองถิ่นคอยรวบรวมให 

ทําใหมีคาใชจายในสวนนี้เพิ่มข้ึนเกินความจําเปน 

จากความตกลงเขตการคาเสรี(FTA) ไทย-ออสเตรเลีย ดานโคเนื้ออาจสงผลใหประเทศ

ไทยมีการนําเขาเนื้อโคคุณภาพดีเพิ่มข้ึน และหากตอไปมีการทําความตกลงกับอินเดีย เนื้อนําเขา

จากอินเดียเพื่อการบริโภคในตลาดลางก็จะเขามาไดถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งจะมีปริมาณเพิ่มข้ึน  

โครงการจะดําเนินงานตามขอเสนอสวนหนึ่งของ “รายงานการพิจารณาศึกษาการจัดทํา         

ยุทธศาสตรการพัฒนาโคเนื้อ เพื่อรองรับผลกระทบการทําขอตกลงเขตการคาเสรี” ที่

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา เสนอตอประธานวุฒิสภาเมื่อ 7 มีนาคม 2549  

ซึ่งมีหลักการใหเพิ่มการผลิตเนื้อโคคุณภาพสําหรับตลาดระดับสูงโดยใชวิธีผสมเทียมและโคพอ

พันธุ พัฒนาระบบการตลาด วิจัยและพัฒนาพันธุโคเนื้อ สรางเครือขายระบบการผลิตและ

การตลาด และจัดตั้งศูนยสารสนเทศโคเนื้อ และเนื่องจากเนื้อโคกระบือเปนตลาดเดียวกัน 

โครงการจึงไดครอบคลุมถึงการเลี้ยงกระบือดวย โดยสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยเลี้ยงโคพื้นเมือง

และกระบือตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล เพื่อเพิ่มผลผลิตเนื้อในตลาดระดับลาง

ทดแทนการนําเขาโคกระบือมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบาน และทดแทนเนื้อจากอินเดียที่ลักลอบ

นําเขา 

วัตถุประสงค 

1. ผลิตและปรับปรุงพันธุโคเนื้อไทยโดยผสมเทียมผลิตลูกโคพันธุดีเพศผูใหเกษตรกรราย

ยอยเลี้ยงเปนโคเตรียมขุนสนับสนุนผูขุนโคใหผลิตเนื้อคุณภาพดีทดแทนการนําเขาเนื้อจาก

ตางประเทศ และผลิตลูกโคพันธุดีเพศเมียเพื่อใชในการปรับปรุงพันธุโคเนื้อของประเทศไทย 

2. สงเสริมใหเกษตรกรรายยอยเลี้ยงโคเนื้อและกระบือในระบบเศรษฐกิจพอเพียงทดแทน

การนําเขาโคมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบาน และเนื้อจากประเทศอินเดียที่ลักลอบนําเขา 

3. สรางระบบขอมูลขาวสารใหการผลิตและการตลาดโคเนื้อกระบือใหสอดคลองกัน  
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เปาหมายการดําเนินงานโครงการ 
ตารางที่ 16  เปาหมายการดําเนนิงานโครงการสงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือสายเลือดไทย 

การดําเนนิงาน 2551 2552 2553 รวม 

1. ผลิตและพัฒนาพันธุโคเนื้อไทยโดยผสมเทียมแมโค (ตัว) 150,000 150,000 150,000 450,000

- ผลิตพอพันธุโคเนื้อไทยชั้นเยี่ยม(ตัว) 100 500 500 1,500 

- ผลิตลูกโคเพศผูเตรียมขุน (ตัว) 15,000 40,000 40,000 95,000 

- ผลิตแมโคพันธุดีเพื่อใชปรับปรุงพันธุ(ตัว) - 25,000 25,000 50,000 

2. เล้ียงโคกระบือแบบเศรษฐกิจพอเพียง(ตัว) 5,500 12,000 22,000 39,500 

3. วางระบบสารสนเทศ (ระบบ) 1 - - 1 

ฐานขอมูลโคกระบือ (ตัว) 261,500 293,000 303,000 303,000 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปงบประมาณ 2551 – 2553 รวม 3 ป เร่ิมดําเนนิการตั้งแตเดือนเมษายน 2551 เปนตน

ไป 

สถานที่ดําเนนิงาน  

 ดําเนนิการในฟารมเกษตรกรทั่วประเทศ 

วิธกีารดําเนนิงาน 

 จําแนกเปนกิจกรรมตางๆดังนี ้

กิจกรรมที่ 1 : การผลิตและพัฒนาพันธุโคเนื้อไทย  

ใหหนวยผสมเทียมที่กรมปศุสัตวมีอยูตามแผนงานปกติทําการผสมเทียมแมโคเกษตรกร

จํานวน 150,000 ตัว โดยใชน้ําเชื้อพอโคพันธุตาก พันธุกําแพงแสน หรือ พันธุชารโรเลส ตามความ

เหมาะสมกับระดับสายเลือดของแมพันธุ จะผลิตลูกโคไดปละประมาณ 90,000 ตัว (คิดอัตรา 

60% จากการผสมเฉลี่ย 3 คร้ัง) ไดลูกโคเพศผูปละ 45,000 ตัว เกษตรกรเลี้ยงจนถึงหยานม 

40,000 ตัว (คิดที่ประมาณ 90% หลังจากตายและคัดตัวที่มีลักษณะไมดีออก)  

1.1 การผลิตพอพันธุโคเนื้อไทยชั้นเยีย่ม 
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ซื้อลูกโคเพศผูที่มีน้าํหนกัหยานมสงูและลกัษณะตรงตามแนวพันธุจํานวน 450 ตัวเขา

เลี้ยงทดสอบสมรรถภาพ การเติบโตหลังหยานม (performance test) รวมกับโคจากฝูงปรับปรุง

พันธุ 50 ตัว รวมโคทดสอบทั้งหมด 500 ตัว  

1.2 การผลิตลูกโคเพศผูเตรียมขุน 

ลูกโคเพศผูสวนใหญเกษตรกรจะขายออกจากฝูงหลังจากหยานม ซึ่งไมไดราคาเทาที่โค

พันธุดีควรจะไดรับ จึงจะสนับสนุนใหเกษตรกรอีกกลุมหนึ่งดําเนินการจัดตั้งกลุมและขอกูเงินจาก 

ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยปกติเพื่อซื้อลูกโคเพศผูหยานมไปเลี้ยงในระยะเจริญเติบโตกอนขุนจะ

ประสานกับเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน และ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อ

พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เปนสมาชิกของหนวยงานดังกลาวกอน ใหเลี้ยงรายละ 2 ถึง 4 ตัว

ตามแรงงานในครอบครัว จํานวนที่เลี้ยงดังกลาวเหมาะสมกับการเลี้ยงแบบเสริมรายไดจากการ

ปลูกพืช ไมทําใหเกษตรกรตองเลิกการผลิตพืชมาใชเวลาในการเลี้ยงโคอยางเดียว จะประสานกับ

เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรใหมีการนําผลพลอยไดจากการเกษตรดังกลาวมาใชเลี้ยงโค มี

การฝกอบรมกอนเริ่มดําเนินการโดยเจาหนาที่กรมปศุสัตว 

1.3 การผลิตแมโคพันธุดีเพื่อใชปรับปรุงพันธุ 

ลูกโคเพศเมยีในฝูงผสมเทียมหยานมปละ 40,000 ตัว สวนหนึง่เกษตรกรเลี้ยงตอไปเพื่อ

ทดแทนแมพนัธุ จะขึ้นทะเบยีนลูกโคเหลานี้เพื่อใหเขารวมปรับปรุงพนัธุแบบยกระดบัสายพนัธุ(up-

grading)เปนโคเนื้อคุณภาพดี อีกสวนหนึง่เกษตรกรจะจําหนายหลงัจากหยานม ซึ่งไมไดราคาดี

เทาที่ควรเชนเดียวกับลูกโคเพศผู ทําใหเกษตรกรมีความเสียดายจงึเลี้ยงเก็บไวเปนแมพนัธุใหมาก

ที่สุด เกินทรพัยากรอาหารสัตวที่มีอยูจะรองรับใหเลี้ยงอยางมีประสิทธิภาพได จงึจะสนับสนุนให

เกษตรกรอีกกลุมหนึง่ซื้อไปเลี้ยงเชนเดียวกับลูกโคเพศผู โดยเมื่อโคเพศเมียผสมพนัธุไดทีน่้ําหนกั 

280 – 300  กก. เกษตรกรอาจผสมพนัธุโดยพอพนัธุหรือผสมเทียมใหติดทองเพื่อจําหนาย ซึง่จะ

ทําใหไดราคาสูงขึ้น หรือหากเกษตรกรตองการจะเลีย้งผลิตลูกตอจะสนับสนุนใหโครงการธนาคาร   

โคกระบือตามพระราชดําริ (ธคก.) ซื้อใหเกษตรกรยืมเลี้ยง 

ในกิจกรรมนี้จากโคหยานม 40,000 ตัว หลังจากการตายและคัดไวเฉพาะที่มีลักษณะดีจะ

เหลือประมาณ 25,000 ตัว รวม 2 ป 50,000 ตัว 

 กิจกรรมที่ 2 : การเลี้ยงโคกระบือแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เปนการใหเกษตรกรรายยอยเลี้ยงโคกระบือแบบหัวไรปลายนาผสมผสานกบัการผลิตพืช

ซึ่งใชตนทุนต่าํเพื่อผลิตเนื้อปอนตลาดทัว่ไป เนื้อบริโภคในหมูบาน การสรางตลาดเฉพาะ (niche 

market) และการสงออกไปตะวันออกกลาง ดาํเนินการดังนี ้

2.1 เกษตรกรเลี้ยงลูกผลติพอพันธุ 

กรมปศุสัตวมีฝูงโคเนื้อพันธุปรับปรุงไดแกพันธุโคบราหมันและโคกบินทรบุรีที่โตเร็ว เลี้ยง

งาย มีฝูงโคพื้นเมืองที่เลี้ยงอนุรักษพันธุกรรม และไดรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปรับปรุง

พันธุกระบือไทยตั้งแตป 2518 จนปจจุบันไดกระบือที่มีพันธุกรรมที่โตเร็วกวากระบือของเกษตรกร

ทั่วไป เนื่องจากงบประมาณในฝูงปรับปรุงพันธุของกรมฯมีจํากัด ไมสามารถเลี้ยงลูกโคกระบือเพศ

ผูหลังหยานมตอไปจนถึงเปนพอพันธุได ตองจําหนายออกจากฝูงหลังจากหยานมแลว โครงการจะ

ใชลูกโคกระบือเพศผูที่ผลิตไดนี้จํานวนหนึ่งจําหนายไปใหเกษตรกรรายยอยเลี้ยงเชนเดียวกับ

เกษตรกรผลิตลูกเพศผูเตรียมขุน  

2.2 การอนุรักษและพัฒนาพันธุ 

สงเสริมใหเกษตรกรซื้อโคพื้นเมืองและกระบือที่มีลักษณะดีจากเกษตรกรทั่วไปมาเลี้ยงเปนแม

พันธุ  

 กิจกรรมที่ 3: ระบบสารสนเทศโคกระบือ 

ระบบจะใชเทคโนโลยีวิศวกรรมการติดตอส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส(electronical 

communication engineering)ในการเก็บและประมวลผล โครงสรางของระบบตามภาพที่ 3 

ผูเกี่ยวของทุกระดับสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ตตลอดเวลา โดยมอบหมายใหกอง

บํารุงพันธุสัตว(กบส.)เปนผูรับผิดชอบเพราะเจาหนาที่มีความคุนเคยกับระบบการจัดเก็บและ

วิเคราะหขอมูลโคกระบือโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรอยูแลว 

ภายในป 2551 จะจัดวางโครงสรางระบบขอมูลขาวสารทัง้หมดของโครงการแลวเสร็จ 

ขอมูลของระบบยอยไดแก ขอมูลตัวโคกระบือ (เชน หมายเลขสัตว การใหลูก การเจรญิเติบโต การ

ผสมติด ฯลฯ) ขอมูลเกษตรกร (เชน ชื่อ ที่อยู ตําแหนงฟารมพิกัด GIS จํานวนสมาชิกครอบครัว) 

ขอมูลกลุม (เชน ชื่อ ที่อยู ฯลฯ) ขอมูลการใหบริการ (เชน ขอมูลหนวยผสมเทียม การบริการผสม

เทียม การบรกิารสุขภาพสตัว การฝกอบรม การเบิกจายงบประมาณ ฯลฯ) และขอมูลสินเชื่อ (เปน

ขอมูลการเบิกจายเงินยืม การใชเงินคืนโครงการ ฯลฯ) 
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ระบบมีสาขาอยูที่ศูนยวิจยัและบํารุงพนัธุสัตว 9 แหง และหนวยบนัทึกขอมูลที่สถานวีิจัย

ทดสอบพนัธุสัตว 24 แหง ศูนยวิจยัและถายทอดเทคโนโลย ี 9 แหง รวมเปน 42 แหง ระบบจะ

ประมวลผลขอมูล จัดทํารายงาน และแสดงปญหาใหผูเกี่ยวของสามารถเขาถงึไดทางอนิเทอรเนต็

ทุกสัปดาห โดยแสดงขอมูลและพันธุประวัติของโคกระบือทกุตัว ปญหาดานการผสมพันธุ น้ําหนกั

โคกระบือ กรมปศุสัตวจะใชขอมูลในการรับรองพันธุสัตวให จะทาํใหเกษตรกรขายไดราคาสูงกวา

โคกระบือทัว่ไป และเปนฐานในการจําหนายโคกระบอืพันธุดีไปตางประเทศในอนาคต ในการ

ติดตามและนิเทศงาน ศนูยฯ/สถานีจะสุมหมายเลขโคกระบือจํานวน 20% สงเจาหนาที่ไป

ตรวจสอบวายงัคงมีอยูจริงหรือไม และดูความถูกตองของขอมูลลาสุดที่ไดรับรายงาน ในกรณีที่มี

ปญหาเจาหนาที่จะลงพื้นทีว่ิเคราะหสาเหตุโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในคอมพิวเตอรโนตบุก

พิมพคาํแนะนาํแกเจาของทนัท ี 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยงานหลกัไดแก กรมปศุสัตว และหนวยงานสนับสนุนไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมสงเสริมสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร และ มกอช. 

 



บทที่ 3 

วรรณกรรม ทฤษฎีและแนวคิดที่เกีย่วของ 

 ในบทนี้จะกลาวถึง การตรวจสอบเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ แนวความคิดและทฤษฎี

ที่เกี่ยวของกับระบบตลาดโคเนื้อ ซึ่งประกอบดวยทฤษฎีสวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนการตลาด 

และแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด  

ตรวจสอบเอกสาร 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2537) ไดศึกษาการผลิต การตลาดโคเนื้อ โดยเปน

การศึกษาสภาพ สถานการณ การผลิต และการตลาดโดยทั่ว ๆ ไป พรอมทั้งตนทุนการผลิตโคฝูง 

โคขุนตาง ๆ และหญาอาหารโคบางชนิด และทําการสรางแบบจําลองของอุปสงค อุปทาน และ

ราคาระดับตาง ๆ พบวาอุปทาน (จํานวนโคเนื้อที่มีขนาดพรอมสงตลาด) เปลี่ยนไปตามราคาโคมี

ชีวิตที่เกษตรกรขายได เมื่อ 2 ปกอน และเวลายกกําลังสอง โดยการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค สวน

ใหญเนื่องมาจากราคาสุกรเนื้อแดงในตลาดกรุงเทพฯ และนอกจากนี้ราคาสุกรเนื้อแดงจะเปน     

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอราคาโคและเนื้อโคระดับอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ราคาขายสง

โคมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกเนื้อสันนอกโคตลาดกรุงเทพฯ ซึ่งนาจะสะทอนให

เห็นการตัดสินใจซื้อเนื้อ ผูบริโภคนาจะพิจารณาราคาเนื้อสุกรกอน  

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2541) ไดศึกษาการผลิตและการตลาดโคเนื้อ เพื่อทราบ

สถานการณการผลิตโคเนื้อ วิถีการตลาดโคเนื้อ สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาระดับตาง ๆ ผล

การศึกษาพบวา โคเนื้อจากเกษตรกรจนถึงผูบริโภคนั้นตองผานพอคาหลายระดับ คือ พอคา

รวบรวมทองถิ่น พอคาขายสงโคมีชีวิต พอคาขายสงซากโคชําแหละ พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ 

พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละที่ทําการซื้อโคมีชีวิตนํามาชําแหละเองมีคาใชจายการตลาดทั้งหมด

เฉลี่ย 12.45 บาทตอกิโลกรัม มีสวนเหลื่อมการตลาดเฉลี่ย 21.97 บาทตอกิโลกรัม มีผลตอบแทน

เฉลี่ย 7.33 บาทตอกิโลกรัม หรือเฉลี่ยตัวละ 2,169 บาท พอคาขายปลีกที่รับซื้อซากโคชําแหละ

จากพอคาขายสงซากจะมีคาใชจายการตลาดเฉลี่ย 0.91 บาทตอกิโลกรัม และมีผลตอบแทนเฉลี่ย 

5.00 บาทตอกิโลกรัม หรือเฉล่ียตัวละ 855 บาท สวนพอคาขายสงซากโคชําแหละมีคาใชจาย

การตลาดรวม 18.89 บาทตอกิโลกรัม และมีผลตอบแทนเฉลี่ย 7.69 บาทตอกิโลกรัม หรือเฉลี่ยตัว

ละประมาณ 1,753 บาท ในความเปนจริงพอคาขายสงซากโคชําแหละจะไดรับผลตอบแทน
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โดยรวมมากที่สุด เนื่องจากจํานวนขายสงแตละวันมีจํานวนมาก และจํานวนพอคาขายสงในแตละ

ตลาดมีนอยรายหรือมีเพียงรายเดียว 

 หนวยวิจัยธุรกิจเกษตร (2541) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดศึกษา

โครงการสินคายุทธศาสตรเกษตร: โคเนื้อ พบวา ในชวงป 2521-2539 จํานวนโคเนื้อในประเทศ

ไทยมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน การบริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑ มีแนวโนมเพิ่มข้ึนในชวง 19 ปที่ผานมา 

(2521-2539) แตมีอัตราการเพิ่มข้ึนคอนขางต่ําเพียง รอยละ 1.95 ตอป เนื่องจากมีปริมาณการ

บริโภคเนื้อโคตอคนตอปคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสุกร ครรลองการตลาด (marketing 

channel) และสวนเหลื่อมการตลาด (marketing margin) ของตลาดโคเนื้อทั่วไปและโคมันและ

ของตลาดโคขุนคุณภาพสูง จึงมีความแตกตาง สวนเหลื่อมการตลาดของโคมันในป 2539 เทากับ 

45.10 บาทตอกิโลกรัม หรือเทากับรอยละ 57.97 ของราคาที่ผูบริโภคจาย (77.80 บาทตอ

กิโลกรัม) โดยพอคาสงชําแหละไดรับสวนแบงกําไรมากที่สุด รองลงมาไดแกพอคาขายปลีกเนื้อโค

ชําแหละ และพอคารวบรวมโคมีชีวิต  สวนสวนเหลื่อมการตลาดของโคขุนคุณภาพสูงเทากับ 

64.63 บาท หรือรอยละ 59.57 ของราคาที่ผูบริโภคจาย (108.5 บาทตอกิโลกรัม) โดยพอคาขาย

ปลีกเนื้อโคขุนไดรับสวนแบงของกําไรมากที่สุด รองลงมาไดแกพอคาขายสงเนื้อโคขุนและสหกรณ

หรือผูคาขายสงโคชําแหละ 

 ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ และจุฑารัตน  เศรษฐกุล (2548) รายงานวิจัยโครงการสถานภาพ

การผลิตและการตลาดเนื้อโคของประเทศไทย พบวาการผลิตโคเนื้อมีหลายรูปแบบการเลี้ยง 

ข้ึนอยูกับทุนและศักยภาพของผูเลี้ยง  โดยมีตลาดโคเนื้อซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ตลาด

ระดับสูง ตลาดระดับกลาง ตลาดระดับลาง เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดรูปแบบการเลี้ยง ตลาด

ระดับสูง (1% หรือโค 0.01 ลานตัว) ตองการเนื้อจากโคขุนคุณภาพดี คือ โคลูกผสมพันธุยุโรป หรือ

โคลูกผสมพันธุบราหมันเลือดสูง ระยะเวลาขุน 5-12 เดือน ตลาดระดับกลาง (58.5% หรือ โค 0.63 

ลานตัว) ตองการเนื้อโคที่ขุนระยะสั้น 3 - 4 เดือน คือ โคลูกผสมพันธุบราหมัน สวนตลาดระดับลาง 

(40% หรือโค 0.74 ลานตัว) เปนตลาดสําหรับเนื้อจากโคพื้นเมือง โคอายุมากและโคคัดทิ้ง โดย

จําหนายในตลาดสดหรือนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑซึ่งสวนใหญเปนลูกชิ้น และจากการวิเคราะห

การผลิตและการตลาดเนื้อโคในประเทศไทย มีจุดแข็งคือ มีแหลงอาหารหยาบ ปลอดจากโรควัว

บา และมีระบบการเลี้ยงที่สอดคลองกับศักยภาพของเกษตรกร จุดออนคือ มีปญหาโรคปากและ

เทาเปอย โรงฆามากกวา 90 % ไมไดมาตรฐาน ขาดแคลนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว และขาดแคลน

แมพันธุสําหรับผลิตลูกโคเพื่อเขาขุน เปนตน โอกาสคือ ไมมีขอขัดแยงทางการเมืองกับกลุม
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ประเทศมุสลิมทําใหมีโอกาสสงออกเนื้อโค และมีชื่อเสียงดานอาหารไทยทําใหมีโอกาสพัฒนาเพื่อ

สงออกเนื้อโคประเภท ready to eat เปนตน และมีอุปสรรคคือ คนไทยมีโอกาสในการเลือกบริโภค

เนื้อประเภทอื่นซึ่งมีราคาถูกกวา และการยอมรับของผูบริโภคตอเนื้อโคยังอยูในระดับตํ่า เปนตน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดขางตน ทําใหทราบวาไดมีการศึกษาเรื่องโคเนื้อในดาน

ตาง ๆ กลาวโดยรวม 3 ดาน คือดานการผลิต ดานการตลาดและดานการพัฒนาอุตสาหกรรมโค

เนื้อ  โดยดานการผลิตจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ โคขุนระยะสั้น 

และโคเนื้อทั่วไป การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อ ปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะดานการผลิตใหแกเกษตรกรและผูที่เกี่ยวของ สวนดานการตลาดมีการศึกษาเกี่ยวกับ

โครงสรางการตลาด วิถีการตลาด ราคาโคมีชีวิต ราคาเนื้อโคและอื่น ๆ รายไดของเกษตรกร 

ปญหาอุปสรรคดานการตลาดตลอดจนแนวทางแกไข ดานที่สามคือ ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม

โคเนื้อ ไดมีการศึกษาโครงการสินคายุทธศาสตรโคเนื้อเพื่อเปนแผนแมบทในการพัฒนาสินคา     

โคเนื้อ รวมถึงงานวิจัยโครงการสถานภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อของประเทศไทย วิเคราะห

หาจุดออน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของอุตสาหกรรมโคเนื้อ เพื่อนําไปใชในการพัฒนาระบบ

การผลิตและการตลาดโคเนื้อตอไป 

            จากผลสรุปดังกลาว สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรไดใชเปนแนวทางในการศึกษา

เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

และไดทราบขอเท็จจริงที่สามารถใชในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อแกผูที่เกี่ยวของได

สมบูรณยิ่งขึ้น  

ทฤษฎี 

 โครงสรางตลาด (อํานวยเพ็ญ, 2527) หมายถึง ลักษณะองคกรไมวาจะเปนกลุมผูซื้อ กลุม

ผูขายหรือระหวางหนวยผลิตที่ตั้งมานานหรือหนวยผลิตที่เขารวมดําเนินในการตลาด โครงสราง

ของตลาดระหวางผูซื้อและผูขายสําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ แบงออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ 

คือ ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดผูกขาด ตลาดผูขายนอยราย และตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 

ลักษณะตลาดแตละประเภทขึ้นอยูกับเงื่อนไขปจจัยตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดที่สําคัญคือ  

 1. จํานวนผูซื้อและจํานวนผูขาย 

 2. ความเหมือนหรือแตกตางของสินคาที่ผลิต 
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 3. ความยากงายที่หนวยธุรกิจจะเขาหรือออกจากตลาด 

 4. ความรอบรูขาวสารตาง ๆ ของผูซื้อ 

 5. ความสามารถหรือความไมสามารถในการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตจากผูผลิตราย

หนึ่งไปสูผูผลิตอีกรายหนึ่ง 

 วิถีการตลาดหรือชองทางการตลาด  (สมคิด, 2531) หมายถึง  การบอกใหทราบวาสินคา

ชนิดใดชนิดหนึ่งเคลื่อนยายจากผูผลิตไปสูผูคาประเภทใดบาง  ผูคาแตละประเภทไดรับในปริมาณ

เทาใด  กอนที่จะไปถึงผูบริโภคคนสุดทาย  โดยปกติจะแสดงปริมาณในรูปรอยละ สินคาบางชนิด

กอนเคลื่อนยายจากผูผลิตอาจมีรูปรางอยางหนึ่งแตเมื่อถึงมือผูบริโภคอาจมีรูปรางอีกอยางหนึ่ง  

สินคาบางชนิดอาจเกิดความสูญเสียระหวางการเคลื่อนยาย  ดังนั้นในการวิเคราะหวิถีตลาด 

จําเปนตองยึดถือลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนหลัก  แลวเทียบลักษณะที่ไมเหมือนกันใหเปนหนวย

เดียวกันกับลักษณะที่ยึดเปนหลัก  จึงทําการวิเคราะหได   

สวนเหลื่อมการตลาด (marketing margin) มี 2 ความหมาย คือ 

 1. สวนเหลื่อมการตลาด หมายถงึ ความแตกตางของเสนอุปสงคข้ันสุดทาย (primary 

demand) กบัอุปสงคสืบเนื่อง (derived demand) ซึ่งอุปสงคข้ันสุดทายเกิดจากการตอบสนอง

ของผูบริโภค ดังนัน้การประมาณการอุปสงคข้ันสุดทาย จงึตองใชราคาขายปลกีและปริมาณการ

ขายปลีกเปนตัวกําหนด สวนอุปสงคสืบเนื่องเปนความสัมพันธของราคาและปรมิาณที่เกิดขึ้นใน

ระดับฟารม หรือระดับผูคาประเภทตาง ๆ นับต้ังแตผูรวบรวม ผูแปรรูป และผูคาสง 

 2. สวนเหลื่อมการตลาด หมายถึง ราคาที่ไดรวมคาบริการ  ราคานี้เปนสมการของอุปสงค

และอุปทานของบริการการตลาดทั้งหมด  บริการการตลาดไดแก การรวบรวมสินคา การแปรรูป

สินคา  การขนสงและการขายปลีก เปนตน  บริการเหลานี้บางครั้งอาจแยกตามอรรถประโยชนของ

เวลา  รูปราง และสถานที่ ความสัมพันธของบริการการตลาดนี้  อธิบายไดในรูปตนทุนเพิ่ม 

(Margin cost) ซึ่งขึ้นอยูกับราคาปจจัยที่ใชเพื่อการบริการเหลานี้  สวนอุปสงคของบริการ

การตลาดก็สามารถอธิบายไดทํานองเดียวกัน  ดังนั้นสวนเหลื่อมการตลาดของสินคาใด  จึงขึ้นอยู

กับอุปสงคและอุปทานบริการการตลาด  

 ปจจัยที่มีผลกระทบตอสวนเหลื่อมการตลาด (สมคิด, 2543) ไดแก 
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 1. ลักษณะของสินคา ถาเปนสินคาประเภทเนาเสียงาย มีขนาดใหญและหางไกลแหลง

บริโภค จะมีสวนเหลื่อมการตลาดสูง ทั้งนี้เพราะตองใชบริการทางการตลาดเปนพิเศษ เชน การ

เก็บรักษา การขนสง และบรรจุหีบหอ 

 2. การใหบริการเกี่ยวกับตัวสินคา สินคาใดที่ตลาดไดใหบริการกับตัวสินคามาก สวน

เหลื่อมการตลาดก็จะสูงกวาสินคาที่ตลาดใหบริการนอย 

 3. ลักษณะความตองการของผูบริโภค สินคาใดที่ผูบริโภคตองการในลักษณะที่เปนสินคา

สําเร็จรูปหรือสะดวกสบายในการซื้อหาและบริโภคมาก สวนเหลื่อมการตลาดจะมีสูง 

 4. ลักษณะโครงสรางและการตั้งราคาในตลาด ตลาดที่มีการแขงขันไมสมบูรณ หนวย

ธรุกิจที่ไดเปรียบอาจตั้งราคาสินคาใหสูงกวาหนวยธุรกจิอ่ืน ๆ ซึ่งไดทาํใหสวนเหลื่อมการตลาดสูง

กวาตลาดอื่น ๆ ดวย 

ลักษณะของตนทุนการตลาด (ไพฑูรย, 2537)  เปนที่ทราบกันดีแลววา การตลาดก็คือการ

ผลิตในลักษณะหนึ่งนั่นเอง เพราะทําใหเกิดประโยชนเพิ่มหรือมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคา ดังนั้น

ลักษณะของตนทุนการตลาดจึงมีลักษณะเชนเดียวกับตนทุนการผลิตตามปกติคือ เมื่อมีหรือทํา

ธุรกิจมาก ตนทุนการตลาดก็จะมากตามไปดวย แตเมื่อพิจารณาในสวนตนทุนคงที่ และตนทุนผัน

แปรแลวจะมีลักษณะที่แตกตางไปจากตนทุนการผลิตโดยปกติอยูเล็กนอยคือ ตนทุนผันแปรทาง

การตลาดจะมีความสัมพันธตอปริมาณธุรกิจที่ดําเนินการในสัดสวนคงที่ 

ตนทุนคงที่ทางการตลาด หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายการตลาดที่มีจํานวนแนนอนไม

เปลี่ยนแปลงตามจํานวนหรือปริมาณธุรกิจ คือไมวาจะทําการผลิตหรือไมมากนอยแคไหนจะตอง

เสียคาใชจายในสิ่งเหลานี้เปนจํานวนคงที่เสมอ คาใชจายประเภทนี้ไดแก คาเสื่อมราคาอุปกรณ 

เครื่องจักร เครื่องมือ โรงเรือนและอื่น ๆ 

ตนทุนผันแปรทางการตลาด หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามจํานวนหรือปริมาณธุรกิจคือถาผลิตหรือคาขายมากคาใชจายประเภทนี้จะสูง ถาคาขายนอย

คาใชจายประเภทนี้จะนอยตามไปดวย  คาใชจายประเภทนี้ไดแก คาจางแรงงาน คาภาชนะหีบหอ 

คาบริการขนสง คาบริการแปรรูปอ่ืน ๆ  

ตนทนุการตลาดรวม = ตนทุนคงทีท่างการตลาด + ตนทนุผันแปรทางการตลาด 
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แนวคิด 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด 

ตลาด คือ กลุมของผูซื้อและผูขายเสรีที่มาทําการซื้อขายซึ่งกันและกัน หรือคือ บริเวณที่

อุปสงคและอุปทานที่สภาพคลายคลึงกันมาพบกัน ตลาดนั้นอาจมีสถานที่หรือไมมีสถานที่ก็ได 

ตลาดอาจจะมีรูปแบบ (Formal) หรือไมมีรูปแบบก็ได (Informal) (สมคิด, 2531) 

 ตลาดที่มีรูปแบบ หมายถึงวา ผูที่จะเขามาทําธุรกิจในตลาดนั้น จะตองปฏิบัติตาม

กฎเกณฑที่ตลาดนั้นกําหนดไว เชน สะพานปลาขององคการสะพานปลา  หรือตลาดหลักทรัพย 

สวนตลาดที่ไมมีรูปแบบ ผูซื้อและผูขายสามารถตกลงซื้อขายกันอยางไรก็ได 

 การตลาดสินคาเกษตร เปนผลการดําเนินกิจการตางๆ ของธุรกิจ ในการเคลื่อนยายสินคา

และบริการจากจุดเริ่มตนของการผลิตสินคาเกษตร จนกระทั่งสินคาเหลานั้นถึงมือผูบริโภคคน

สุดทาย จะเห็นวาการตลาดสินคาเกษตรจะเริ่มจากเกษตรกรขายสินคาและไปสิ้นสุดเมื่อสินคานั้น

ไปสูมือผูบริโภค และจะตองมีบุคคลหรือผูทําหนาที่การตลาดมาทํากิจกรรมตาง ๆ หรือหนาที่

การตลาดเพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา กิจกรรมการตลาดจะเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกัน  และ

จะตองมีการประสานงานกัน (Coordination) ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมตางๆ ของการตลาดมีผูทํา

หลายกลุมดวยกัน  อยางไรก็ตามแตละกลุมตางมีความเห็นในเรื่องการตลาดที่แตกตางกัน  กลุม

ผูบริโภคตองการซื้อสินคาในราคาที่ต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได  เกษตรกรผูผลิตตองการผลตอบแทน

จากการขายผลผลิตใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  สวนหนวยตาง ๆ ที่ทําหนาที่อยูระหวาง

เกษตรกรและผูบริโภค ตางก็หวังกําไรจากการดําเนินธุรกิจ ความขัดแยงอาจเกิดขึ้น  เพราะ

เปาหมายแตละกลุมแตกตางกัน  ทําใหเกิดปญหาขึ้นมาได  การแกไขปญหาการตลาดจึงเปน

ปญหาแบบลูกโซและไมมีที่ส้ินสุด  

 ประเภทของคนกลาง 

 คนกลางในการตลาด คือ  บุคคลหรือหนวยธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทําหนาที่ตาง ๆ ใน

การตลาด  ในการที่จะเคลื่อนยายสินคาและบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภค  มีหลายประเภท

ดวยกันและสินคาแตละชนิดก็มีจํานวนและประเภทพอคาคนกลางแตกตางกันอีกดวย  โดยแบง

คนกลางการตลาดสินคาเกษตรออกเปน 5 ประเภทดวยกัน ดังนี้ (สมคิด, 2531) 
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 1. คนกลางประเภทพอคา (Merchant middlemen) มีลักษณะที่สําคญั คือ มีกรรมสิทธิ์ใน

ตัวสินคา และซื้อขายเพื่อหวงักําไร แบงเปน 2 ประเภทดวยกนัคือ ผูคาปลูกและผูคาสง แตสําหรับ

ในประเทศไทยคนกลางแบบนี้มีมากกวา 2 แบบ โดยเฉพาะตลาดแบบรวมสินคาเขาสูสวนกลางใน

ตลาดระดับทองทีห่รือตลาดในแหลงผลติ คนกลางประเภทพอคามดีังนี ้

  1.1 ผูรวบรวม (Assembler of collector) ผูคาแบบนี้ซื้อสินคาจากเกษตรกร

โดยตรง แลวขายตอไปในลักษณะขายสงใหกับผูคาสง โรงงานแปรรูปหรือผูสงออก 

  1.2 ผูคาเรหรือผูคาจร ในอดีตมีจํานวนมาก โดยเฉพาะในแหลงคมนาคมกันดาร 

พอคาแบบอื่นเขาไปไมถึง พอคาเรหรือพอคาจรนอกจากจะซื้อดวยเงินสดแลว อาจใชวิธีการ

แลกเปลี่ยนสิ่งของก็ได สินคาที่ไดมาก็ขายตอใหผูคาสงหรือผูรวบรวมแลวแตสะดวก ในปจจุบันแทบ

จะไมมีบทบาทเพราะการคมนาคมและการสื่อสารมีความสะดวกมากขึ้น ทําใหผูรวบรวมหรือผูคาสง

สามารถติดตอกับเกษตรกรไดงาย 

  1.3 ผูคาสง (Wholesalers) มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ลักษณะที่แตกตางไป

จากผูรวบรวม คือ สินคาสวนใหญซื้อจากผูรวบรวม มีบางเปนสวนนอยที่ซื้อจากเกษตรกร ผูคาสง

ขายสินคาที่ซื้อมาใหกับผูคาสงในตลาดระดับถัดไปหรือตลาดปลายทาง โรงงานแปรรูปและผู

สงออก 

  ในตลาดระดับรวมทองถิ่น คนกลางประเภทพอคาประกอบดวย 

  1.4 ผูคาสง ซึ่งเปนผูคาสงอีกระดับหนึ่ง อาจเรียกวา ผูคาสงมือที่ 2 ผูคาสงใน

ระดับนี้ซื้อสินคาจากผูรวบรวมหรือผูคาสงในทองที่ แลวขายตอไปใหกับผูคาสงในระดับปลายทาง

โรงงานแปรรูป ผูสงออกและผูคาปลีกในตลาดระดับเดียวกัน ผูคาสงในตลาดระดับนี้กําลังหมด

ความสําคัญลงไป เนื่องจากการคมนาคมและการสื่อสารมีความสะดวก ทําใหคนกลางในแหลง

ผลิตสามารถติดตอกับคนกลางในตลาดปลายทางไดโดยตรง 

  1.5 ผูคาปลีก (Retails) คือ อาจซื้อสินคาจากเกษตรกร ผูรวบรวม ผูคาสง ผูแปรรูป 

แลวขายตอไปใหกับผูบริโภค หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา ผูคาปลีกซื้อจากใครก็ได แตปริมาณสวน

ใหญตองขายใหกับผูบริโภค 

  ในตลาดระดับปลายทาง  คนกลางประเภทพอคาประกอบดวย 
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  1.6 ผูคาสง  อาจเรียกวา  ผูคาสงมือที่ 3  ถาซื้อสินคาตอจากผูคาสงมือที่ 2  ใน

ตลาดระดับรวมทองถิ่น  แตอาจเปนผูคาสงมือที่ 2  ถาซื้อสินคาตอจากตลาดในระดับทองที่  

ข้ึนอยูกับชนิดของสินคา  แตมีแนวโนมที่จะเปนผูคาสงมือ 2 มากขึ้น  ทั้งนี้เพราะการคมนาคมและ

การสื่อสารพัฒนาไปมาก  ความจําเปนที่จะตองมีตลาดรวมทองถิ่นนั้นมีนอยลง  ผูคาสงในระดับนี้

ขายสินคาสวนใหญใหกับผูคาปลีก  และบางสวนใหกับโรงงานแปรรูปและผูสงออก  จึงเห็นไดวา  

ผูคาสงนั้นในบางชนิดของสินคามีไดหลายระดับ 

  1.7 ผูคาปลีก มีลักษณะเชนเดียวกับที่กลาวมาแลว แตทําธุรกิจอยูในตลาด

ปลายทางเทานั้น 

  1.8 ผูสงออก (Exporters) อาจซื้อสินคามาจากเกษตรกร ผูรวบรวม ตัวแทน ผูคา

สงหรือโรงงานแปรรูปเพื่อการสงออกเปนหลัก 

 2. คนกลางประเภทตัวแทน (Agent middlemen) ทําหนาที่เปนเพียงตัวแทนใหกับลูกคา

ไมไดเปนเจาของสินคา และไมมีกรรมสิทธิ์ในตัวสินคา ไดรับคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียม และ

คานายหนา ในอัตราคงที่ที่ตกลงกันไว ดังนั้นจึงเปนเหมือนผูขายบริการ จึงตองมีความรูทางดาน

การตลาด และสามารถทําใหผูซื้อและผูขายเขามาพบกันได แบงได 2 ประเภท คือ 

  2.1 นายหนาหรือหยง (Brokers) ไมมีกรรมสิทธิ์ในตัวสินคา ปฏิบัติตามคําสั่งของ

เจาของสินคา  สินคาเกษตรหลายชนิดตองการคนกลางแบบนี้มาก เชน ขาวโพด ขาว เพราะถา

ผูขายและผูซื้อติดตอซื้อขายกันโดยตรง  ตางก็กลัววาจะถูกเอาเปรียบตอกัน  ผูขายจึงตองอาศัย 

หยงในการติดตอซ้ือขายกับผูซื้อ  โดยสงสินคาตัวอยางที่จะขายใหกับหยง  หยงก็ใชสินคาตัวอยาง

นั้นไปติดตอกับผูซื้อ  ซึ่งมีทั้งผูคาสง  ผูแปรรูปและผูสงออกแลวแตชนิดของสินคา  พยายามหา

ลูกคาที่เสนอราคาดีที่สุด  เมื่อตกลงในดานราคา ปริมาณ วันและสถานที่ในการสงมอบสินคา  ก็

แจงใหผูขายทราบและใหผูขายปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว  เมื่อผูขายแจงการสงมอบ หยงก็จะไป

ดําเนินการตาง ๆ ใหรวมทั้งการเรียกเก็บเงิน  หยงหักคาใชจายในการดําเนินงานและผลตอบแทน

ตามที่ตกลงกันไว  แลวโอนเงินสวนที่เหลือใหกับผูขายซึ่งเปนเจาของสินคา 

  2.2 ตัวแทนขาย (Commission-men) เปนตัวแทนที่มีลักษณะพิเศษที่มีคุณสมบตัิ

บางประการที่ไมเปนไปตามคํานิยาม  ในกรณีของแพปลา  (ตัวแทนในการขายสัตวน้ําใหกับ

ชาวประมง) ตามกฎเกณฑขององคการสะพานปลาแลว  ชาวประมงมอบสัตวน้ําที่ทําการประมง

ไดมาใหกับแพปลา  แพปลาจะนําสัตวน้ําเหลานั้น มาคัดแยกคุณภาพและเปดประมูลขายที่
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สะพานปลาขององคการสะพานปลา  จากมูลคาที่แพปลาขายได แพปลาจะแบงรายไดนี้ออกเปน 

2 สวน  รอยละ 1 มอบใหกับองคการสะพานปลาเปนคาจัดบริการสถานที่ให รอยละ 5 เปน

คาบริการของแพปลาเอง ที่เหลือรอยละ 94 เปนของชาวประมง แตในทางปฏิบัติที่แทจริง  

แตกตางไปจากที่องคการสะพานปลากําหนดไว  และแตละสะพานปลาขององคการสะพานปลา

เองก็ยังมีกฎเกณฑที่แตกตางกันดวย ตามอํานาจการตอรองของแพปลาในแตละแหง  จะเห็นไดวา 

ตัวแทนในลักษณะนี้คลายกับผูคาสง  คือ มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินคา (คนอื่นสงมอบใหรับผิดชอบใน

การขายหรือฝากขาย)  มีสถานที่ดําเนินธุรกิจที่แนนอน  สินคาสวนใหญขายสงใหกับผูคาปลีกจึง

ทําใหคนทั่วไปเขาใจวาเปนผูคาสง 

 3. คนกลางประเภทเก็งกําไร (Speculative middlemen) เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในตัวสนิคา ทาํ

ธุรกิจเพื่อกําไร อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของราคาสินคา เปนผูที่มีความเจนจัดและยินดีจะ

เสี่ยง ปกติจะเก็บรักษา หรือกักตุนสินคาสวนหนึ่งเอาไว ไดรับผลประโยชนจากการทํางานเฉพาะ

อยาง 

 4. ผูแปรรูปและโรงงานแปรรูป (Processors and manufacturers) คือ  เปนผูรับซื้อสินคา

เกษตรตามคุณภาพที่สําคัญในระบบตลาด เปนสถาบันที่เนนใหเกษตรกรปรับปรุงวิธีการผลิต

สินคาเกษตร ใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาด   สถานที่ตั้งของผูแปรรูปหรือโรงงาน

แปรรูปจะตั้งอยูในระดับตลาดใดหรือทุกระดับตลาด  ข้ึนอยูกับสินคาเกษตรที่ใชเปนวัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่มีขนาดใหญเนาเสียงายเมื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑแลวมีขนาดเล็กลงมาก  โรงงานควร

ตั้งอยูในแหลงวัตถุดิบ สําหรับโรงงานที่ใชวัตถุดิบหลายชนิดจากหลาย ๆ แหง ก็ควรตั้งจุด

ศูนยกลางของแหลงรวมวัตถุดิบ เพื่อลดคาใชจายในการขนสงวัตถุดิบเขาโรงงาน  นอกจากนี้

โรงงานแปรรูปยังเปนสถาบันที่มีบทบาทในการขายสงสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตได  ใหกับผูคาสงและ

ผูคาปลีก  หรืออาจใหกับตัวแทนดําเนินการขายให  ในกรณีที่ขายในประเทศ  อาจขายสงใหผู

สงออกหรือเปนผูสงออกเอง 

 5. องคกรหรือสถาบันที่อํานวยความสะดวก (Facilitative organizations) องคกรเหลานี้ 

ชวยเหลือคนกลางประเภทตาง ๆ ในการดําเนินงาน โดยทั่วไปแลวจะไมรวมกิจกรรมใน

กระบวนการตลาดโดยตรงแบบคนกลางประเภทพอคา ตัวแทน ผูแปรรูปหรือผูเก็งกําไร แยกไดเปน 

2 กลุมดวยกัน คือ 
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  5.1 กลุมที่ทําใหผูซื้อผูขายมาพบกัน สถาบันกลุมนี้จะมีการตั้งกฎเกณฑข้ึนมาให

ทุกคนที่เขามาทําธุรกิจตองทําตาม เชน เวลาที่เปดทําการ การรับจายเงิน ตัวอยางขององคกร

เหลานี้ คือ ตลาดกลาง ตลาดนัด สะพานปลา 

  5.2 สมาคมการคา (Trade association) เปนสถาบันอีกกลุมหนึ่งตั้งขึ้นเพื่อ

พบปะแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกันของผูคา อาจมีการใหเงินอุดหนุนการทาํวจิยัในสิง่ทีส่มาชกิ

สนใจถึงแมวาสมาคมไมไดทําการคา แตก็มีอิทธิพลตอการตลาดเปนอยางมาก (สมคิด, 2546) 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษา “ระบบตลาดโคเนื้อ” ไดเสนอผลการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนที่ 1 โครงสรางตลาดและวิถีการตลาดโคเนื้อ 

 สวนที่ 2 สวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนการตลาดของผูคาในระดับตาง ๆ ในตลาดโคเนื้อ 

 สวนที่ 3 แนวทางในการขยายตลาดโคเนื้อ 

สวนที่ 1 โครงสรางตลาดและวิถีการตลาดโคเนื้อ 

1. โครงสรางตลาด 

 ลักษณะโครงสรางตลาดโคมีชีวิตภายในประเทศ เปนลักษณะผูซื้อมากรายและผูขายมาก 

ราย ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อเพื่อขายในลักษณะโคมีชีวิตมีจํานวนมาก ดังนั้นการเขาออกตลาด

จึงทําไดงาย อีกทั้งพอคาที่รับซื้อโคมีชีวิตก็มีจํานวนมากเชนเดียวกัน หรือบางครั้งเกษตรกรเองก็

อาจจะทําหนาที่ทั้งผูซื้อและผูขายโคมีชีวิต  คือซื้อโคมีชีวิตไปเลี้ยงตอ หรือขายโคมีชีวิตใหแกพอคา

คนกลางเพื่อนําไปขายตอใหแกเกษตรกรรายอื่นตอไป  แตหากพิจารณาทางดานโครงสรางตลาด

เนื้อโคชําแหละภายในประเทศ เปนลักษณะผูซื้อนอยรายและผูขายมากราย พอคาที่ซื้อโคมีชีวิต

เพื่อนําไปฆาชําแหละนั้นจะมีคอนขางนอย  จํากัดเฉพาะบุคคลบางกลุม  การเขาตลาดเพื่อทํา

ธุรกิจนี้คอนขางยาก ตองเสี่ยงกับอิทธิพลของผูคารายเดิม เนื่องจากตลาดโคเนื้อชําแหละคอนขาง

แคบ  แตพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละมีจํานวนมาก  ซึ่งจะรับซ้ือเนื้อโคชําแหละจากพอคาขายสง

เนื้อโคชําแหละอีกทอดหนึ่งหรือเปนพอคาคนกลางนั่นเอง   ดังนั้นตลาดเนื้อโคชําแหละ

ภายในประเทศ จึงมีลักษณะผูซื้อนอยรายและผูขายมากราย ผูบริโภคก็คอนขางจํากัดเมื่อเทียบ

กับตลาดเนื้อสุกรชําแหละและเนื้อไก ทั้งนี้อาจดวยเหตุผลหลายประการ เชน ความเชื่อทางศาสนา, 

คานิยมของผูบริโภคที่ไมบริโภคสัตวใหญและเชื่อวาเนื้อโคมีกลิ่นแรงและเนื้อมีลักษณะเหนียว   

เปนตน 
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1.1 ลักษณะของตลาด 

     1.1.1 ตลาดโคมีชีวิต 

           ตลาดโคมีชีวิตสวนใหญ จะเปนการซื้อขายกันเองภายในหมูบานโดยจะมี

พอคารวบรวมโคมีชีวิตตระเวนรับซื้อโคที่บานเกษตรกรหรือถาหมูบานนั้น ๆ มีขนาดใหญก็จะมี

เอกชนจัดตั้งตลาดนัดโค-กระบือข้ึน โดยมีทั้งเกษตรกร พอคารวบรวมโคมีชีวิต พอคาขายสง-ปลีก

เนื้อโคชําแหละ มาทําการซื้อขายกันอยางคึกคัก ซึ่งการมีตลาดนัดเปนผลดีตอทั้งผูซื้อและผูขาย   

ผูซื้อสามารถเลือกซื้อไดตามความพอใจ สวนผูขายสามารถตั้งราคาเสนอขายใหแกผูซื้อ ซึ่งทั้งผูซื้อ

และผูขายสามารถตอรองราคาไดตามความตองการ  

      1.1.2 ตลาดเนื้อโค 

    ตลาดเนื้อโคสามารถแบงไดเปน 3 ระดบั คือ 

1) ตลาดระดับลาง เปนเนื้อในตลาดสดทั่วไป สวนใหญเปนเนื้อโคที่ไดจากการ

เล้ียงแบบปลอยใหกินหญาตามทุงหญา โดยทั่วไปมักจะเปนโคพื้นเมือง หรือโคที่ไดรับการขุนระยะสั้น ๆ 

ประมาณ 1-4 เดือน ดวยอาหารขนและอาหารหยาบ ใหมีกลามเนื้อมากขึ้น จะซื้อขายกันเปนเนื้อ

สดที่ฆาภายในวันตอวัน เพื่อนําไปประกอบอาหาร 

2) ตลาดระดับกลาง ตลาดระดับนี้มักเปนตลาดขนาดใหญ เชน ตลาดสด                   

ขนาดใหญไปจนถึงซุปเปอรมารเก็ตในหางคาปลีก เนื้อโคสวนใหญจะมาจากโคลูกผสมบราห 

มัน และลูกผสมชารโรเลส ซึ่งนํามาขุนดวยอาหารขนและอาหารหยาบประมาณ 3-4 เดือน เนื้อโค

ระดับนี้สามารถนําไปประกอบอาหารไดทั้งอาหารไทยและอาหารแบบตะวันตก แตคุณภาพของ

เนื้ออาจไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภคอาหารแบบตะวันตก 

3) ตลาดระดับสูง เนื้อโคมีคุณภาพสูง เพราะเปนโคที่มาจากลูกผสมชารโรเลส 

เลี้ยงขุนดวยอาหารขนและอาหารหยาบเปนเวลานาน 12 เดือน จนมีไขมันแทรกในเนื้อ หลังจาก

ชําแหละและตัดแตงเนื้อแลวตองนําไปบมในหองเย็นอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ประมาณ 7-14 

วัน ปจจุบันแหลงผลิตเนื้อโคคุณภาพอยูที่สหกรณการเลี้ยงสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัดและ

สหกรณโคเนื้อกําแพงแสน จํากัด เนื้อชนิดนี้นิยมนําไปทําอาหารแบบตะวันตก เชน สเต็ก ซึ่ง

ตองการความนุมของเนื้อเปนสําคัญ ตลาดสําคัญจึงอยูที่โรงแรม ภัตตาคาร รานอาหารตะวันตกและ

ซุปเปอรมาเก็ตชั้นนํา 
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1.2 ผูมีสวนเกี่ยวของทางการตลาด 

      1.2.1 พอคารวบรวมโคมีชีวิต 

พอคารวบรวมโคมีชีวิตอาจแบงไดเปน 2 ประเภทคือ พอคารวบรวมโคมีชีวิต

เฉพาะจากเกษตรกรในหมูบานหรือทองถิ่นเดียวกันหรือพอคารวบรวมทองถิ่น  แลวนํามาขายแก

พอคาในตลาดทองถิ่น หรือนําไปขายในตลาดนัดโคกระบือ บางสวนขายใหแกพอคาเพื่อสงโรงฆา

สัตวเพื่อนําไปชําแหละขายแกผูบริโภค อีกประเภทคือ พอคารวบรวมทองที่ จะทําการซื้อโคมีชีวิต

ในระดับที่กวางขวางขึ้น คือทําการรวบรวมโคมีชีวิตจากเกษตรกรทั้งในหมูบานเดียวกันหรือตาง

หมูบาน หรือในทองที่ไกลในจังหวัดอื่น ๆ โดยจําหนายใหแกพอคาดวยกันที่มาจากทองถิ่นอื่น ๆ 

หรือพอคาเนื้อโคชําแหละหรือบรรทุกไปขายยังตางจังหวัด 

     1.2.2  ตลาดนัดโค-กระบือ 

การดําเนินงานของตลาดนัดโค-กระบือ สวนใหญจะเปนของเอกชนที่เขามา

ดําเนินการ เนื่องจากมีสถานที่ในการใหบริการที่สะดวกแกการซื้อขาย ซึ่งนิยมจัดในสถานที่ที่มีการ

คมนาคมสะดวกมีบริเวณกวางขวางในการซื้อขาย การซื้อขายพอคาผูรับซื้อจะตรวจสอบลักษณะ

ดวยสายตา มีการตอรองราคากันระหวางผูซื้อและผูขาย เจาของตลาดจะเปนคนเก็บคาธรรมเนียม 

บริการสถานที่ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ คาธรรมเนียมในแตละทองที่อาจไมเทากัน โดยทั่วไป

จะเก็บคาธรรมเนียมเมื่อผูขายทําการขายได ตัวละ 10-20 บาท แตถาผูขายไมสามารถขายได 

เจาของตลาดก็จะไมเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ หรืออาจจะเก็บเฉพาะคาธรรมเนียมรถยนตในการ

ขนสงโคมีชีวิตเขามาขายในตลาด โดยในตลาดนัดโคกระบือจะมีเจาหนาที่จากกรมปศุสัตวมาทํา

การออกใบอนุญาตเคลื่อนยายโคเนื้อ โดยมีคาธรรมเนียม 30 บาทตอตัว (ถาขนยายขาม

ตางจังหวัด) 

                 จากการศึกษาสถิติของกรมปศุสัตวระหวางป 2545 – 2549(ตารางที่ 17) 

พบวา จํานวนตลาดนัดโค-กระบือเพิ่มข้ึนจาก 110 แหง ในป 2545 เปน 192 แหง ในป 2549 โดย

มีอัตราการเพิ่มคิดเปนรอยละ 16.44 ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนตลาดนัดโค-กระบือ

มากที่สุดคือ 122 แหง ในป 2549 คิดเปนรอยละ 63.54 ของจํานวนตลาดนัดโค-กระบือในประเทศ 

ซึ่งจังหวัดที่มีตลาดนัดโค-กระบือมากที่สุดคือ จังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 17 แหง เปนที่นาสังเกต

วา ภาคใตไมมีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ เพราะมีปริมาณโคนอยกวาภาคอื่น ๆ เคยมีการจัด

ตลาดนัดโค-กระบือข้ึนมา แตการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จเลยยกเลิกไป  เนื่องจากโคเนื้อ
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ทางภาคใตมีจํานวนนอยสุดในประเทศไทย ทําใหพอคารวบรวมโคมีชีวิตทางภาคใต จะมาหาซือ้โค

มีชีวิตแถวภาคกลาง ไดแก อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ทําใหตองแบกรับภาระคาขนสง ทําให

ตนทุนสูงขึ้นสงผลใหราคาโคมีชีวิตราคาสูงขึ้นดวย สวนการกําหนดราคาขายในตลาดนัดโค-

กระบือ สวนใหญเปนแบบเหมาตัว และสภาพทั่วไปของตลาดนัดโค-กระบือคอนขางเงียบ 

เนื่องจากเกษตรกรไมมีความตองการโคมีชีวิต ราคาโคมีชีวิตตกต่ํา ผูซื้อไมมีความตองการซื้อ

ตองการขาย ทําใหตลาดซบเซา 

ตารางที่ 17 จํานวนตลาดนัดโค-กระบือในประเทศไทย ป 2545 - 2549 

หนวย  : แหง 

ป ภาคเหนือ ภาคะวันออก
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต รวม 

2545 24 

(21.82) 

83 

(75.45) 

3 

(2.73) 

- 110 

(100) 

2546 25 

(21.19) 

89 

(75.42) 

4 

(3.39) 

- 118 

(100) 

2547 32 

(23.02) 

96 

(69.06) 

11 

(7.91) 

- 139 

(100) 

2548 43 

(24.85) 

110 

(63.58) 

20 

(11.56) 

- 173 

(100) 

2549 50 

(26.04) 

122 

(63.54) 

20 

(10.42) 

- 192 

(100) 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเลบ็คือ คารอยละ 

ที่มา : กรมปศุสัตว 

1.1.3 พอคาขายสงเนื้อโคชาํแหละ 

พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละเปนพอคาที่ทําหนาที่แปรรูปจากโคเนื้อเปนเนื้อโค

ชําแหละ การซื้อโคมีชีวิตอาจจะไปหาซื้อเองตามตลาดนัดโค-กระบือ หรือมีพอคารวบรวมโคมีชีวิต

เจาประจํามาสงใหถึงบานหรือโรงฆาสัตว หลังจากนําโคเขาโรงฆาสัตวซึ่งสวนใหญเปนโรงฆาของ

เทศบาลแลวหรือบางรายก็จะมีโรงฆาที่สรางขึ้นมาเองที่บานหรือสถานที่ที่ตนเองสะดวก สวนใหญ
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จะสงจําหนายใหพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละจําหนาย สวนใหญมักเปนนายทุนสําคัญในการซื้อ

ขายและตอรองราคาจําหนายเนื้อโคในตลาดเนื่องจากพอคาประเภทนี้มีจํานวนไมมากนัก 

1.1.4 โรงฆาสตัว 

โรงฆาสัตวสวนใหญจะเปนของเทศบาลซึ่งบางแหงก็เก็บเฉพาะอากรและ

คาธรรมเนียมในการฆาซึ่ งมี อัตราคาบริการโดยแบงเปนอากรฆาสัตว  ตัวละ  12 บาท   

คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 3 บาท  คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 3 บาท รวมทั้งหมด 27 บาทตอตัว ตาม

มาตรา 15  พ.ร.บ. ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 หรือเทศบาลบางแหงให

เอกชนเขามาประมูลเพื่อบริหารจัดการ โดยจะเก็บคาธรรมเนียมรวมทั้งคาน้ําและคาไฟ ประมาณ 

300 บาทตอตัว 

จากสถิติของกรมปศุสัตว จํานวนโรงฆาโค-กระบือในประเทศไทยระหวางป 

2545 – 2549 (ตารางที่ 18) พบวาเพิ่มข้ึนจาก 384 แหงในป 2545 เปน 583 แหงในป 2549 โดยมี

อัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 19.26 โดยโรงฆาโค-กระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุด คือ 279 

แหง คิดเปนรอยละ 47.86 ของจํานวนโรงฆาโค-กระบือทั้งประเทศ จะเห็นไดวาจํานวนโรงฆาโค-

กระบือในป 2546 มีจํานวน 322 แหง และเพิ่มข้ึนเปน 673 แหงในป 2547 ซึ่งเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาตัว 

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดโอนยายโรงฆาสัตวที่ควบคุมดูแลใหมาเปนหนาที่ของกรมปศุสัตว 

โดยในป 2547 ทางกรมปศุสัตวไดใหโรงฆาสัตวทั่วประเทศทั้งที่ไดขออนุญาตอยางถูกตองและ

ไมไดขออนุญาต มาลงทะเบียนเปนโรงฆาโค-กระบือ เพื่อจะพัฒนาและปรับปรุงใหเขาสูระบบ

มาตรฐาน สําหรับโรงฆาโค-กระบือในประเทศที่ไดมาตรฐานการสงออก มี 2 แหง คือ บริษัทบีฟโปร 

จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัทประกอบบีฟโปรดักส จํากัด จังหวัดราชบุรี 

1.1.5 พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ 

พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละทําหนาที่รับซ้ือเนื้อโคชําแหละจากพอคาขายสง

เนื้อโคชําแหละ โดยพอคาเหลานี้จะนําเนื้อโคมาแยกขายเปนสวนตาง ๆ เชน เนื้อแดง สันใน สันนอก 

เครื่องใน  เนื้อติดกระดูก เปนตน โดยจะมีราคาตางกันในแตละรายการ บางรายอาจหาซื้อโคมีชีวิต

มาทําการเขาโรงฆาสัตวเอง และทําการขายปลีกเอง ทําหนาที่ตั้งแตรวบรวมโคมีชีวิต จนกระทั่ง

ขายปลีกเนื้อโคชําแหละแกผูบริโภค หรืออาจเปนทั้งพอคาขายสงและขายปลีกเนื้อโคชําแหละ  
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ตารางที่ 18 จํานวนโรงฆาโค-กระบือในประเทศไทย ป 2545-2549 

หนวย  : แหง 

ป ภาคเหนือ ภาคะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต รวม 

2545 124 

(32.29) 

138 

(35.94) 

92 

(23.96) 

30 

(7.81) 

384 

(100) 

2546 109 

(33.85) 

144 

(44.72) 

47 

(14.60) 

22 

(6.83) 

322 

(100) 

2547 92 

(13.67) 

422 

(62.70) 

86 

(12.78) 

73 

(10.85) 

673 

(100) 

2548 130 

(15.99) 

422 

(51.90) 

197 

(24.23) 

64 

(7.87) 

813 

(100) 

2549 52 

(8.92) 

279 

(47.86) 

218 

(37.39) 

34 

(58.32) 

583 

(100) 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเลบ็คือ คารอยละ 

ที่มา : กรมปศุสัตว 

2. วิถีการตลาด 

 วิถีการตลาดโคเนื้อในประเทศไทย (ภาพที่ 2) เห็นไดวาวิถีการตลาดโคเนื้อเร่ิมจาก

เกษตรกรทั่วไปที่เลี้ยงโคมีชีวิตทั่วๆ ไป สวนใหญจะเปนโคพื้นเมือง โดยเมื่อทําการเลี้ยงใหโค

เจริญเติบโตพรอมที่จะขายแลว  พอคารวบรวมโคทองที่หรือพอคารวบรวมโคทองถิ่น จะมาทําการ

รับซื้อจากเกษตรกรในหมูบาน  หรือถาตําบลนั้นๆ มีจํานวนโคมีชีวิตจํานวนมาก ภาคเอกชนก็จะ

ทําการเปดตลาดนัด โค-กระบือ  โดยมีการซื้อขายกันโดยผานตลาดนัด โค-กระบือ  โดยผูซื้อที่มา

ซื้อกันในตลาดมีทั้งเกษตรกรที่ซื้อไปเลี้ยงตอ และพอคาเชือดหรือพอคาขายสงโคชําแหละมาทํา

การซื้อ และเขาโรงฆา  สวนการเลี้ยงโคอีกประเภทหนึ่งคือ การเลี้ยงโคคุณภาพ  เกษตรกรที่เลี้ยง

โคขุนคุณภาพสวนใหญจะเปนลูกผสมบราหมัน  และชารโรเลส  โดยจะแบงเปนเลี้ยงขุนระยะสั้น  

3 – 4 เดือน  หรือเลี้ยงขุนระยะยาว 8 – 12 เดือน  โดยจะมีการใหกินหญา ฟาง อาหารขน  ซึ่ง

คุณภาพเนื้อที่ไดจะดีกวาการเลี้ยงโคพื้นเมืองทั่วไป หลังจากที่โคมีชีวิตเขาฆาที่โรงฆาสัตวของ

เทศบาล หรือเอกชนแลว เนื้อโคชําแหละ ก็จะแขงตามคุณภาพ  สําหรับเนื้อโคทั่วไป พอคาขาย
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ปลีกเนื้อโคก็จะรับเนื้อไปขายตอยังตลาดสดทั่วไป กอนที่จะถึงมือผูบริโภคและเนื้อโคคุณภาพปาน

กลาง  ก็จะมีขายตาม ซุปเปอรมารเก็ตทั่วไป  สวนเนื้อโคคุณภาพสูงก็จะสงไปยัง Butcher shop 

หรือโรงแรมชั้นนําทั่วไป กอนถึงมือผูบริโภคเชนเดียวกัน และอีกดานหนึ่งของการแปรรูปเนื้อสวน

หนึ่งจะถูกนําไปสงในโรงงานแปรรูปซ่ึงสวนใหญเปนโรงงานลูกชิ้น  เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการในการ

แปรรูปก็จะมีพอคาขายสงผลิตภัณฑ  และพอคาขายปลีกผลิตภัณฑมารับไปขายตอกอนที่

ผลิตภัณฑทั้งหมดจะถึงมือผูบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เกษตรกรทัว่ไป 

พอคารวบรวมโคทองที ่

พอคารวบรวมโคทองถิน่ 

ตลาดนัดโค-กระบือ 

เกษตรกรซื้อไป 

เล้ียงตอ 

พอคาขายสงเนื้อโค

ชําแหละ 

เกษตรกรเลี้ยงโคคุณภาพ 

ผูเล้ียงขุน 

ระยะสั้น 

ผูเล้ียงขุน 

ระยะยาว 

โรงฆาสัตวเทศบาล/เอกชน 

พอคาขายปลกี 

เนื้อโคชําแหละ 

โรงงานแปรรูป 

พอคาขาย 

สงผลิตภัณฑ 

พอคาขาย 

ปลีกผลิตภัณฑ 

ผูบริโภค 

ซุปเปอรมารเก็ต

ทั่วไป 

Butcher shop, 

โรงแรม, ภัตตาคาร 

ตลาดสดทั่วไป 

ภาพที่ 2 วถิีการตลาดโคเนือ้ในประเทศไทย 
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3. ราคาโคมชีีวิตและเนื้อโคชําแหละ 

3.1 ราคาโคมีชีวิต 

ราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกรขายได ระหวางป 2545 – 2549 พบวา เพิ่มข้ึนจาก 12,776 

บาทตอตัวหรือ 42.59 บาทตอกิโลกรัม ในป 2545 เปน 14,937 บาทตอตัว หรือ 49.79 บาทตอ

กิโลกรัม ในป 2549 คิดเปนรอยละ 3.29 สวนราคาโคมีชีวิตตั้งแตเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2550 

ราคาโคมีชีวิตลดลงเทากับ 14,834 บาทตอตัว หรือ 49.45 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 19) 

เนื่องจากปญหาภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความไมแนนอน ประกอบกับรัฐบาลใหกระทรวง

เกษตรและสหกรณปรับปรุงโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว โดยใหดําเนินโครงการ

สงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือสายเลือดไทยแทน แตโครงการยังไมไดเร่ิมดําเนินการจึงสงผลใหภาวะ

ตลาดโคเนื้อคอนขางซบเซา เกษตรกรไมคอยมีการซื้อขายกัน ผูซื้อผูขายในตลาดนัดโคกระบือก็ไม

คึกคักเทาที่ควร และโคมีชีวิตไมสามารถสงออกไปยังประเทศมาเลเซียได เพราะเหตุความไมสงบ

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จึงสงผลใหราคาโคมีชีวิตลดต่ําลง 

ตารางที่ 19 ราคาโคมีชวีิตทีเ่กษตรกรขายได ป 2545 – 2550 

 

ป 
โคมีชีวิตที ่

เกษตรกรขายได 1/    

(บาท/ตัว) 

โคมีชีวิตที ่
เกษตรกรขายได 1/     

(บาท/กก.) 

2545 12,776 42.59 

2546 14,266 47.55 

2547 14,976 49.92 

2548 14,424 48.08 

2549 14,937 49.79 

อัตราการขยายตัวตอป (%) 3.29 3.29 

2550* 14,834 49.45 

หมายเหตุ : * เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2550 

ที่มา :  1/ ศูนยสารสนเทศการเกษตร   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

     เปนราคาโคขนาดกลาง  น้ําหนัก 250 -350 กิโลกรัม 
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3.2 ราคาโคมีชีวิตในตลาดนัดโคกระบอื 

 เมื่อพิจารณาราคาโคมีชีวิตในตลาดนัดโคกระบือ จากสถิติของกรมปศุสัตวระหวางป 

2545 – 2549 (ตารางที่ 20) พบวา ราคาโคมีชีวิตในตลาดนัดโค - กระบือเฉลี่ยทั้งประเทศเพิ่มข้ึน

จาก 12,269.33 บาทตอตัว (น้ําหนักเฉลี่ย 263.67 กิโลกรัม) หรือ 46.53 บาทตอกิโลกรัม เปน 

14,306.67 บาทตอตัว(น้ําหนักเฉลี่ย 245 กิโลกรัม)  หรือ 53.39 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 

3.88 โดยราคาโคมีชีวิตอยูในระดับที่นาพอใจ จึงสงผลใหเกษตรกรมีการเลี้ยงโคเนื้อกันมากขึ้น แต

เมื่อเปรียบเทียบกับราคาโคมีชีวิตในตลาดนัดโค - กระบือ จากการศึกษาในป 2550 ในตลาดนัด

โค-กระบือทั่วประเทศ (ยกเวนภาคใตไมมีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ) (ตารางที่ 21)พบวาราคาโค

มีชีวิตทั้งหมดเฉลี่ย 7,743 บาทตอตัว (น้ําหนักเฉล่ีย 199 กิโลกรัม) หรือ 38.99 บาทตอกิโลกรัม 

จะเห็นไดวามีโคมีชีวิตในตลาดนัดโค - กระบือมีราคาตกต่ําอยางเห็นไดชัด สภาพทั่วไปของตลาด

นัดโค - กระบือไมคึกคักเทาที่ควร สวนใหญมีเฉพาะผูขายโคมีชีวิต มีผูซื้อนอย เกษตรกรยังไมกลา

ตัดสินใจซื้อไปเลี้ยงสืบเนื่องจากเหตุผลที่ไดกลาวมาแลวขางตน เปนที่นาสังเกตวาโคมีชีวิตแรกเกดิ

ถึง 6 เดือน จะมีราคาอยูในระดับดีกวาชวงอายุอ่ืน ๆ เทากับ 49.94 บาทตอกิโลกรัม และราคาโคมี

ชีวิตที่มีอายุ 3 ปข้ึนไป มีราคาต่ําที่สุด เทากับ 35.54 บาทตอกิโลกรัม 

ตารางที่ 20 น้ําหนกัและราคาโคมีชีวิตในตลาดนัดโค-กระบือ ป 2545-2549 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง เฉล่ีย ป 

น้ําหนัก  
(กก.) 

ราคา 
(บาท/ตัว) 

น้ําหนัก  
(กก.) 

ราคา 
(บาท/ตัว) 

น้ําหนัก 
 (กก.) 

ราคา 
(บาท/ตัว) 

น้ําหนัก 
 (กก.) 

ราคา 
(บาท/ตัว) 

2545 272 11,912 

(43.79) 

252 12,563 

(49.85) 

267 12,333 

(46.19) 

263.67 12,269.33 

(46.53) 

2546 272 11,720 

(43.09) 

250 11,745 

(46.98) 

269 13,375 

(49.72) 

263.67 12,280.00 

(46.57) 

2547 232 11,910 

(51.34) 

278 12,730 

(45.79) 

275 12,585 

(45.76) 

261.67 12,408.33 

(47.42) 

2548 258 13,817 

(53.55) 

244 12,892 

(52.84) 

293 12,918 

(44.09) 

265.00 13,209.00 

(49.85) 

2549 268 14,160 

(52.84) 

237 13,485 

(56.90) 

230 15,275 

(66.41) 

245.00 14,306.67 

(53.39) 

หมายเหต:ุ ภาคใตไมมีการจัดตลาดนัดโค – กระบือ 

      ตัวเลขในวงเล็บคือ ราคาโคมีชีวิต มีหนวยเปนบาทตอกิโลกรัม 

ที่มา : กรมปศุสัตว 
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ตารางที ่21 น้ําหนกัและราคาโคมีชีวิตในตลาดนัดโคกระบือ ป 2550 

 

อายุโคมีชีวิต น้ําหนักเฉลี่ย 
(กิโลกรัม) 

ราคาโคมีชวีติ
เฉลี่ย 

 (บาท/ตัว) 

ราคาโคมีชวีติ
เฉลี่ย 

 (บาท/กก.) 

แรกเกิด – 6 เดือน 86 4,295 49.94 

6 เดือน – 1 ป 154 5,871 38.12 

1 – 2 ป 191 7,836 41.03 

2 - 3 ป 254 9,765 38.44 

3 ปข้ึนไป 308 10,946 35.54 

เฉล่ีย 199 7,743 38.99 

ที่มา : จากการสํารวจ 

3.3 ราคาของเนื้อโค 

 ราคาขายเนื้อโค ป 2550  (ตารางที่ 22) จากขอมูลของสหกรณโคเนื้อมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด สหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด 

และราคาขายปลีกเนื้อโคนําเขาจากออสเตรเลียที่บริษัทฟูดแลนด ซุปเปอรมารเก็ต จํากัด  พบวา

ราคาขายสงเนื้อทั่วไปทั้งเนื้อโคจากสหกรณกําแพงแสนฯและสหกรณโพนยางคํา ราคากิโลกรัมละ 

135 เทากัน แตราคาขายปลีกของสหกรณกําแพงแสนฯ กิโลกรัมละ 160 บาท และสหกรณโพน

ยางคําฯ ราคากิโลกรัมละ 162 บาท และถาเปรียบเทียบราคาขายปลีกเนื้อโคที่นําเขาจาก

ออสเตรเลีย ทั้งเนื้อสันนอกและสันกลางถอดกระดูก มีราคาสูงเกือบ 2 เทาของราคาเนื้อโคใน

ประเทศ ซึ่งในปจจุบันอัตราภาษีนําเขา เทากับรอยละ 50 แตหากมีการเปดการคาเสรี (FTA) ภาษี

จะลดลงเรื่อย ๆ จนเทากับศูนย จะทําใหเนื้อโคนําเขามีราคาใกลเคียงกับเนื้อโคคุณภาพดีใน

ประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอธุรกิจโคเนื้อในประเทศเปนอยางมาก 

 เมื่อพิจารณาถึงราคาเนื้อโคเฉลี่ยของพอคาขายปลีกและพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละจาก

การศึกษา (ตารางที่ 23 และตารางที่ 24) ซึ่งก็จะเปนราคาเนื้อโคในตลาดสด ราคาเฉลี่ยแตละ

ชิ้นสวนของโคเนื้อ พบวาราคาขายสงเนื้อแดงเฉลี่ยเทากับ 112.42 บาทตอกิโลกรัม สวนราคาขาย

ปลีกเนื้อแดงเฉลี่ยเทากับ 126.01 บาทตอกิโลกรัม  สวนราคาขายสงเนื้อสันในเฉลี่ยเทากับ 
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122.73 บาทตอกิโลกรัม และราคาขายปลีกเนื้อสันในเฉลี่ย เทากับ 139.29 บาทตอกิโลกรัม  ราคา

ขายสงเนื้อสันนอกเฉลี่ยเทากับ 121.88 บาทตอกิโลกรัม และราคาขายปลีกเนื้อสันนอกเฉลี่ย 

137.50 บาทตอกิโลกรัม   และเปนที่นาสังเกตวาการขายปลีกเนื้อโคชําแหละตามหมูบาน พอคา

ขายปลีกเนื้อโคชําแหละมักจะจําหนายไมคอยดีเทาที่ผานมา จํานวนเนื้อโคชําแหละที่รับมา

จําหนายแตละวันก็ยังจําหนายไมหมด เนื่องจากมีในเขตพื้นที่มีการลักลอบฆาโคมีชีวิตตาม

หมูบาน และนําไปตระเวนจําหนายใหกับประชาชนถึงที่บานในราคาที่ถูกกวาทองตลาด ซึ่งเปน

การลักลอบฆาโคจึงไมไดจายภาษีอยางถูกตองตามกฎหมาย จึงทําใหตนทุนต่ํากวาทองตลาด 

และในปจจุบันมีการขายสินคาตามตลาดนัด รวมทั้งมีเนื้อโคชําแหละจําหนายดวย จึงทําใหเกิด

การแขงขันกันมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละในหมูบาน  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาขายเนื้อโคในหางคาปลีก พบวาราคาสูงกวาเนื้อโค

ทั่วไปตามตลาดสดและระดับคุณภาพของเนื้อโคจะสูงกวาดวย โดยเนื้อโคจากบริษัท สยามแมคโคร 

จํากัด (มหาชน) จะมีเนื้อโคทั้ง 3 ระดับคือ เนื้อโคจากโคทั่วไป แตจะมีราคาสูงกวาเนื้อโคในตลาด

สด เนื้อโคขุน และเนื้อโคนําเขาจากตางประเทศ โดยราคาเนื้อสันในจากโคทั่วไป ราคากิโลกรัมละ 

190 บาทตอกิโลกรัม ราคาเนื้อโคสันนอก 165 บาทตอกิโลกรัม ราคาสูงกวาเกือบรอยละ 20-27  

ซึ่งจะเห็นวาหางคาปลีก สามารถเพิ่มมูลคาไดมากพอสมควร เพราะผูบริโภคมีความมั่นใจใน

คุณภาพของเนื้อโคและตระหนักถึงความสําคัญของตราสินคาอีกดวย สวนเนื้อโคคุณภาพจากโค

ขุน ทั้ง 3 แหง คือบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน), บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม 

จํากัด และบริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) เมื่อพิจารณาแลวเห็นไดวาราคาใกลเคียงกัน แต

สําหรับเนื้อนําเขาที่บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) จะมีราคาต่ํากวาราคาเนื้อโคคุณภาพ

จากสหกรณกําแพงแสนฯและสหกรณโพนยางคํา ซึ่งจะเปนเนื้อคุณภาพในตลาดระดับกลาง ซึ่ง

ตางจากทั้ง 2 สหกรณซึ่งเนนตลาดระดับบน กลุมผูบริโภคเนื้อจะนิยมนําไปทําอาหารแบบ

ตะวันตก เชน สเต็ก ซึ่งตองการความนุมของเนื้อเปนสําคัญ 
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ตารางที่ 22 ราคาเนื้อโคคุณภาพดีจากสหกรณกําแพงแสนฯ สหกรณโพนยางคําและเนื้อโคนําเขา  

จากออสเตรเลีย 
ราคาเนื้อโคคณุภาพดี 

ราคาขายสง (บาท/กก.) ราคาขายปลีก (บาท/กก.) 
รายการ 

สหกรณ 
กําแพงแสนฯ1/

สหกรณ 
โพนยางคําฯ2/

สหกรณ 
กําแพงแสนฯ1/

สหกรณ 
โพนยางคําฯ2/

เนื้อโคนําเขาจาก 
ออสเตรเลีย3/

เนื้อทั่วไป 135 135 160 162 - 

เนื้อสันใน 740 810 770 850 - 

เนื้อสันนอก 520 610 616 650 1,095 

สันกลาง 320 299 366 324 - 

เนื้อลูกมะพราว 220 162 220 193 - 

สันกลางถอดกระดูก 420 500 533 551 1,395 

หมายเหต ุ: ราคา ณ เดือนมกราคม 2550 

ที่มา       : 1/ สหกรณโคเนื้อมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน จาํกัด 

                 2/ สหกรณการเลีย้งปศุสัตว กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด 

                   3/ บริษัท ฟูดแลนด ซุปเปอรมารเก็ต จาํกัด    
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ตารางที่ 23  ราคาเนื้อโคในหางคาปลีก 

 
หางแม็คโคร3/หางบ๊ิกซี1/ บาท 

/กก. 
หางโลตัส2/ บาท 

/กก. โคทั่วไป บาท 
/กก. 

โคขุนคุณภาพ บาท 
/กก. 

เนื้อโค 
นําเขา 

บาท 
/กก. 

เนื้อลูก  เนื้อลูกมะพราว 242 สันนอก 165 สันนอก 210 สันนอก 400 

มะพราว  เนื้อโคขุนสําหรับสุกี้ 263 สันใน 190 สันใน 255 สันใน 310 

โคขุน 210 เนื้อโคขุนสําหรับสตู 221 เศษเนื้อ 80 สันแหลม 195 ซ่ีโครง 130 

   เครื่องในรวม 181 สะโพกลาง 120 T-Bone  230 สะโพก 280 

    เสือรองไหโคขุน 215 สะโพกบน 120 สามช้ันโคขุนสไลด 175 สันแหลม 550 

       ตับ 120 เนื้อนอง 135     

        เครื่องในตม 90 เนื้อโคขุนบดแชแข็ง 120     

        ขอบกระดง 95 เศษเนื้อ 85     

        เศษเนื้อ 80 เครื่องใน 80     

        ลิ้น 140 ตับ 119     

        เสือรองไห 140 สไบนาง 119     

        เนื้อนอง 120         

        ลูกมะพราว 130         

        เนื้อบดอยางดี 119         

หมายเหต ุ: ราคา ณ เดือนสิงหาคม 2550 

ที่มา :  1/ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
2/ บริษทั เอก-ชัย ดิสทริบวิชัน่ ซิสเทม จํากดั 
3/ บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 24 ราคาเนื้อโคเฉลีย่ของพอคาขายสงและพอคาขายปลกีเนื้อโคชําแหละ 

 

รายการ ราคาขายสงเฉลี่ย (บาท/กก.) ราคาขายปลกีเฉลี่ย (บาท/กก.) 

เนื้อแดง 112.42 126.01 

สันใน 122.73 139.29 

สันนอก 121.88 137.50 

เนื้อแกง 92.08 100.83 

เนื้อตม 52.64 59.55 

เนื้อโครง 94.88 102.86 

เศษเนื้อ 63.19 74.68 

เครื่องในรวม 93.97 108.44 

ล้ิน มาม ตับ 111.25 122.50 

กระดูกซี่โครง 84.83 95.36 

กระดูกสัน 50.00 60.00 

หาง 51.67 57.50 

ไส 70.00 75.00 

หนงั - 32.89 

กระดูก - 1.20 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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สวนที่ 2 สวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนการตลาดของผูคาในระดับตาง ๆ ในตลาดโคเนื้อ 

สวนเหลื่อมการตลาดคือ ผลตางระหวางราคาโคมีชีวิตที่เกษตรขายไดกับราคาขายปลีกที่

ผูบริโภคเปนคนจาย ซึ่งสวนเหลื่อมการตลาดประกอบดวยตนทุนการตลาดและกําไรของพอคาที่

เปนคนกลางทางการตลาด โดยแบงเปน 3 ประเภท คือพอคารวบรวมโคมีชีวิต พอคาขายสงเนื้อโค

ชําแหละและพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ 

ตนทุนการตลาด คือ คาใชจายทางการตลาดทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสดที่คนกลาง

ทางการตลาดตองจายโดยในแตละประเภท มีรายละเอียดแตกตางกันไปดังนี้ 

1. พอคารวบรวมโคมีชีวิต จะตองเสียคาใชจายดังนี้ 

 1.1 คาขนสง  เปนคาขนสงจากฟารมเกษตรกรหรือจากตลาดนัดไปยังแหลงฆาชําแหละ

หรือมาขายสงตอพอคาอีกตอหนึ่ง ซึ่งจะมาหรือนอยข้ึนอยูกับระยะทาง จํานวนโค และรถที่ใช

ขนสง สวนใหญจะเปนรถกระบะและรถ 6 ลอ 

 1.2 คาแรงงาน  เปนคาจางแรงงานที่จางเพื่อดูแลโคเนื้อและคาแรงงานของตนเองในการ

ไปซื้อโคเนื้อตามสถานที่ตาง ๆ และนําโคมาขายยังตลาดนัดโค - กระบือหรือไปสงยังบานผูซื้อ 

 1.3 คาอาหารสัตวและยา เปนคาใชจายในการดูแลใหโคกินหญา อาหาร และคายาในการ

เลี้ยงดูโคเนื้อต้ังแตซื้อจนกระทั่งขายได 

 1.4 คาธรรมเนียมและใบอนุญาตเคลื่อนยาย เปนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนการคา   

ปศุสัตวทั่วราชอาณาจักร อัตรา 400 บาทตอป และคาใชจายเมื่อมีการซื้อขายโดยขนสงโคเนื้อขาม

จังหวัดจะตองจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตเคลื่อนยายแกทางราชการ 

 1.5 คาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก คานายหนาในการซื้อขายโคมีชีวิต   คาดาน    คาตลาด 

เมื่อมีการซื้อขายกันเกิดขึ้น และคาคอกพักสัตว 

2. พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ 

 2.1 คาแรงงาน  เปนคาจางแรงงานในการควบคุมดูแลการฆาโคมีชีวิตรวมทั้งคาแรงงาน

ของตนเอง 
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 2.2 คาขนสง เปนคาขนสงจากฟารมเกษตรกรหรือจากตลาดนัดโค – กระบือมายังโรงฆา

สัตวและไปสงเนื้อโคชําแหละยังตลาดและพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละตาง ๆ  

 2.3 คาใชจายในการฆา เปนคาใชจายในการดําเนินการฆาโคมีชีวิต จนกระทั่งชําแหละ

กลายเปนเนื้อโคเพื่อไปสงยังตลาดและพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละตางๆ  ไดแก คาแรงงาน               

ในการฆา   คาน้ํา คาไฟ คาเชาโรงฆาสัตว คาถุงพลาสติก คาน้ําแข็ง เปนตน 

 2.4 คาภาษีและธรรมเนียมอื่น ๆ ไดแก คาใบเคลื่อนยาย คาตั๋วรูปพรรณ คาอาชญาบัตร 

คาภาษีสรรพากร เปนตน 

 2.5 มูลคาสูญเสียน้ําหนักระหวางฆา เปนคาใชจายที่สูญเสียไปในการฆาชําแหละโคมี

ชีวิต โดยจะคิดยอนกลับมาเปนตัวเงินที่ไดขาดหายไปโดยเทียบจากน้ําหนักโคมีชีวิตกอนฆาและหลังฆา 

2.6 คาใชจายในการดําเนินงาน เปนคาใชจายในการดําเนินการตาง ๆ ไดแก คานายหนา 

คาดาน คาตลาด คาอาหาร คาคอก คาอุปกรณ เปนตน 

2.7 อ่ืน ๆ ไดแก คายาวัคซีน คายาถายพยาธิ เปนตน 

3. พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ 

 3.1 คาแรงงาน เปนคาจางแรงงานในการขายเนื้อโคชําแหละรวมทั้งคาแรงงานของตนเอง

ในการขาย 

 3.2 คาขนสง เปนคาใชจายในการขนสงเนื้อโคชําแหละจากโรงฆาสัตวมายังสถานที่ขาย

หรือตลาดทั่วไป 

 3.3 คาภาชนะหีบหอและน้ําแข็ง เปนคาถุงพลาสติกและหนังยางเพื่อใสเลือดและเพลี้ย

เพื่อแถมใหแกผูซื้อเนื้อโคชําแหละ รวมทั้งถุงพลาสติกหูหิ้วที่อํานวยความสะดวกแกผูซื้อ 

 3.4 คาธรรมเนียมในการคาซากสัตวที่จดทะเบียนกับกรมปศุสัตว 100 บาทตอป 

 3.5 คาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก คาเชาแผง คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาอุปกรณ 

เปนตน 

 3.6 อ่ืน ๆ ไดแก คาลับมีด คารับฝากลังน้ําแข็ง เปนตน 
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 การศึกษาสวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนการตลาดในครั้งนี้ไดแบงเปน 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1  สวนเหลื่อมและตนทุนการตลาดของโคเนื้อ   

กรณีที่ 2  สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ   

กรณีที่ 3 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ  

กรณีที่ 1  สวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนการตลาดของโคเนื้อ (พอคารวบรวมโค 

มีชีวิต  พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ  และพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ)  

 จากการศึกษาพบวา ราคาเฉลี่ยของโคมีชีวิตที่เกษตรกรไดรับ เทากับ 44.83 บาทตอ

กิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยของเนื้อโคชําแหละที่ผูบริโภคจายเทากับ 108.28 บาทตอ

กิโลกรัม ดังนั้น สวนเหลื่อมการตลาดโคมีชีวิตจนกระทั่งขายปลีกเปนเนื้อโคชําแหละเทากับ 63.45 

บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 58.59 ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดยสามารถแยกเปนตนทุน

การตลาดทั้งหมด 47.84 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 44.18 ของราคาที่ผูบริโภคจาย และกําไร

ทั้งหมดของพอคาคนกลางเทากับ 15.61 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 14.42 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย (ตารางที่ 25) 

 ดานตนทุนการตลาดพบวา  พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละมีตนทุนการตลาดมากที่สุด

เทากับ 40.62 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 37.52 ของราคาที่ผูบริโภคจาย ซึ่งคาใชจายสวน

ใหญอยูในรูปของมูลคาสูญเสียน้ําหนักระหวางฆา 37.69 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 34.81 

ของราคาที่ผูบริโภคจาย รองลงมาคือ พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ 6.24 บาทตอกิโลกรัม คิดเปน

รอยละ 5.76 ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดยคาใชจายสวนใหญเปนคาแรงงาน 3.30 บาทตอกิโลกรัม 

คิดเปนรอยละ 3.05 ของราคาที่ผูบริโภคจาย  สวนพอคารวบรวมโคมีชีวิตมีตนทุนการตลาดต่ํา

ที่สุดเทากับ 0.98 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.90 ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดยคาใชจายสวน

ใหญเปนคาขนสง 0.50 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.46 ของราคาที่ผูบริโภคจาย 

 เมื่อพิจารณาถึงกําไรของพอคาคนกลางพบวา พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละไดรับกําไรมาก

ที่สุด 12.36 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 11.41 ของราคาที่ผูบริโภคจาย รองลงมา คือ พอคา

รวบรวมโคมีชีวิต 2.33 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 2.15 ของราคาที่ผูบริโภคจาย และพอ

คาขายปลีกเนื้อโคชําแหละไดรับกําไรนอยที่สุด 0.92 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.85 ของ

ราคาที่ผูบริโภคจาย 
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เมื่อพิจารณาพอคาในแตละระดับจะมีหนาที่คนละอยางกันและมีตนทุนการตลาดที่

แตกตางกันออกไป โดยเริ่มต้ังแตพอคารวบรวมโคมีชีวิต  ออกตระเวนรับซ้ือโคมีชีวิตจากเกษตรกร  

โดยพอคารวบรวมโคมีชีวิตจะมีทั้งออกตระเวนซื้อตามหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดเดียวกันและ

ออกตระเวนซื้อตางจังหวัดดวย  จากการศึกษาพบวา  ราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกรไดรับทากับ 44.83 

บาทตอกิโลกรัม ราคาตัวละ 9,043 บาท โดยราคาเฉลี่ยที่พอคารวบรวมขายไดเทากับ 48.14 บาท

ตอกิโลกรัม ดังนั้น พอคารวบรวมโคมีชีวิต จึงมีสวนเหลื่อมการตลาดเทากับ 3.31 บาทตอกิโลกรัม  

หรือตัวละ 668 บาท โดยมีตนทุนการตลาด 0.98 บาทตอกิโลกรัม หรือตัวละ 198 บาท ซึ่งสวน

ใหญจะเปนคาขนสง 0.50 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.46 ของราคาที่ผูบริโภคจาย  ซึ่งพอคา

รวบรวมโคมีชีวิตตองออกหาซื้อโคมีชีวิต จึงตองมีคาใชจายเปนคาน้ํามันเปนสวนใหญ  รองลงมา

คือ คาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก คานายหนา คาดาน คาตลาด คาคอก 0.25 บาทตอกิโลกรัม 

คิดเปนรอยละ 0.23 ของราคาที่ผูบริโภคจาย  ซึ่งพอคารวบรวมโคมีชีวิตจะตองจายคานายหนา ใน

กรณีที่มีการติดตอใหมารับซื้อโดยสวนใหญจะจาย ประมาณ 100 บาท/ตัว และเมื่อนําไปขายใน

ตลาดนัดโค-กระบือ ก็ตองเสียคาใชจายใหแกเจาของตลาดอีกดวย สวนถาพิจารณาทางดานกําไร

พอคารวบรวมโคมีชีวิตจะมีกําไร 2.33 บาทตอกิโลกรัมคิดเปน รอยละ 2.15 ของราคาที่ผูบริโภค

จาย  หรือตัวละ 470 บาท 

 เมื่อพิจารณาในขั้นของพอคาขายสง เร่ิมจากซื้อโคเนื้อจากพอคารวบรวมโคมีชีวิตแลว

นํามาเขาโรงฆาสัตว  แลวนําขายสงเนื้อโคชําแหละ  จากการศึกษาพบวา ราคาเฉลี่ยที่พอคาขาย

สงเนื้อโคชําแหละไดรับ เทากับ 101.12 บาทตอกิโลกรัม หรือตัวละ 18,796 บาท คิดเปนรอยละ 

93.39 ของราคาที่ผูบริโภคจาย   ดังนั้นพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ จึงมีสวนเหลื่อมการตลาด 

52.98 บาทตอกิโลกรัม คิดเปน รอยละ 48.93 ของราคาที่ผูบริโภคจาย  โดยมีตนทุนการตลาด

ทั้งหมด 40.62 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 37.52 ของราคาที่ผูบริโภคจาย   ซึ่งคาใชจายสวน

ใหญเปนมูลคาสูญเสียน้ําหนักระหวางฆา 37.69 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 34.81 ของราคา

ที่ผูบริโภคจาย  รองลงมาคือ คาแรงงาน 2.00 บาท  คิดเปนรอยละ  1.85 ของราคาที่ผูบริโภคจาย  

โดยพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละมีกําไร ทั้งหมด 12.36 บาทตอกิโลกรัม หรือตัวละ 2,297.48 บาท  

 พอคาคนกลางในระดับทายสุด คือ พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ  เปนคนไปรับเนื้อโค

ชําแหละมาจากพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ ซึ่งจะมีทั้งที่นํามาสงใหถึงตลาดหรือไปรับมาขายเอง

โดยพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละรับเนื้อมาขายโดยเฉลี่ย 65.27 กิโลกรัมตอวัน โดยราคาขาย

ปลีกเฉลี่ยของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละเทากับ 108.28 บาทกิโลกรัม  จะแบงออกเปนสวน
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เหลื่อมการตลาด 7.16 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 6.61 ของราคาขายปลีกที่ผูบริโภคจาย โดย

มีตนทุนการตลาดเทากับ 6.24 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 5.76 ของราคาขายปลีกที่ผูบริโภค

จาย  โดยคาใชจายสวนใหญเปนคาแรงงาน 3.30 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 3.05 ของราคา

ขายปลีกที่ผูบริโภคจาย  เนื่องจากพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ ตองใชเวลาในการขายเปน

เวลานาน บางครั้งตั้งแตตี 3 จนถึง  6 โมงเย็น หรือถึง 3 ทุม ดังนั้นคาใชจายสวนใหญ จึงเปน

คาแรงงาน รองลงมาคือ คาภาชนะหีบหอและน้ําแข็ง 1.35 บาทตอกิโลกรัม  คิดเปนรอยละ 1.25 

ของราคาขายปลีกที่ผูบริโภคจาย เนื่องจาก พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละมักแชเนื้อโคในน้ําแข็ง

เพราะเนื้อโคจะสดและสวยกวาแชในตูเย็นหรือตูแชแข็ง ซึ่งสีของเนื้อโคไมสวยและมีลักษณะเปน

น้ําแฉะ ๆ ดังนั้น จึงมีคาใชจายสวนนี้มาก  สวนทางดานกําไรพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ 

เทากับ 0.92 บาทตอกิโลกรัม  

ตารางที่  25  กรณีที่ 1 สวนเหลื่อมการตลาดของโคเนื้อ   

รายการ บาท/กก. รอยละ 
1. ราคาโคมชีีวิตที่เกษตรกรไดรับ 44.83 41.40 
สวนเหลื่อมการตลาด 3.31 3.06 

ตนทนุการตลาด 0.98 0.90 

- คาขนสง 0.50 0.46 

- คาใชจายในการดําเนินงาน 0.25 0.23 

- คาแรงงาน 0.10 0.09 

- คาอาหารและยาสัตว 0.08 0.07 

- คาธรรมเนยีมและอื่น ๆ 0.05 0.05 

ราคาเฉลี่ยโคมีชีวิตที่ผูรวบรวมขายได 48.14 44.46 

กําไรของพอคารวบรวมโคมีชีวิต 2.33 2.15 
2. ราคาโคมชีีวิตที่พอคาขายสงไดรับ 48.14 44.46 
สวนเหลื่อมการตลาด 52.98 48.93 

ตนทนุการตลาด 40.62 37.52 

- คาแรงงาน 2.00 1.85 

- คาขนสง 0.28 0.26 

- คาใชจายในการฆา 0.29 0.27 

- คาภาษีและธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.36 0.33 

- มูลคาสูญเสยีน้ําหนักระหวางฆา 37.69 34.81 
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รายการ บาท/กก. รอยละ 

ราคาเฉลี่ยที่พอคาขายสงเนือ้โคชําแหละไดรับ 101.12 93.39 

กําไรของพอคาขายสงเนือ้โคชําแหละ 12.36 11.41 
3. ราคาเนื้อโคชําแหละทีพ่อคาขายปลีกไดรับ 101.12 93.39 
สวนเหลื่อมการตลาด 7.16 6.61 

ตนทนุการตลาด 6.24 5.76 

- คาแรงงาน 3.30 3.05 

- คาภาชนะหบีหอและน้าํแข็ง 1.35 1.25 

- คาใชจายในการดําเนินงาน 1.21 1.12 

- คาขนสง 0.25 0.23 

- คาใชจายอืน่ ๆ  0.13 0.12 

ราคาขายปลกีเฉลี่ยของพอคาขายปลกีเนื้อโคชําแหละ 108.28 100.00 

กําไรของพอคาขายปลกีเนื้อโคชําแหละ 0.92 0.85 

ตนทนุการตลาดทั้งหมด 47.84 44.18 

กําไรทั้งหมดของพอคาคนกลาง 15.61 14.42 

สวนเหลื่อมการตลาด 63.45 58.60 

ที่มา : จากการสํารวจ 

กรณีที่ 2  สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ โดยแบงออกเปน

ดังนี้  

กรณีที่ 2.1 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ (พอคาขายสง

เนื้อโคชําแหละที่ทําหนาที่ตั้งแตเปนพอคารวบรวมโคมีชีวิตหาซื้อโคมีชีวิต และนําโคมีชีวิตเขาโรง

ฆาสัตว และขายสงเนื้อโคชําแหละ) 

เมื่อพิจารณาถึงพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ ในกรณีนี้ (ตารางที่ 26) พอคาขายสงเนื้อโค

ชําแหละจะทําการออกหาซื้อโคมีชีวิตจากเกษตรกร หรือจากตลาดนัดโค - กระบือ  เพื่อนํามาเขา

โรงฆาเอง โดยจะมีทั้งทําการฆาที่โรงฆาเทศบาล หรือ มีโรงฆาที่บานของตนเอง จึงรวมคาใชจาย

ในการรวบรวมโคมีชีวิตเขาดวยกันกับคาใชจายของพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ โดยมีราคาเฉลี่ย

โคมีชีวิตที่เกษตรไดรับ เทากับ 42.94 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 42.46 ของราคาเฉลี่ยที่พอ
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คาขายสงเนื้อโคชําแหละไดรับหรือตัวละ 14,397.35 โดยราคาเฉลี่ยที่พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ 

ไดรับเทากับ 101.12 บาทตอกิโลกรัม หรือตัวละ 18,796 บาท โดยมีสวนเหลื่อมการตลาด 58.18 

บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 57.54 ของราคาเฉลี่ยที่พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละไดรับ โดยมี

ตนทุนการตลาด 44.53 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 44.04 ของราคาเฉลี่ยที่พอคาขายสงเนื้อ

โคชําแหละไดรับ โดยคาใชจายสวนใหญจะอยูในรูปของมูลคาสูญเสียน้ําหนักระหวางฆา 37.69 

บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 37.27 ของราคาเฉลี่ยที่พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละไดรับ 

รองลงมาคือ คาขนสง 2.77 บาทตอกิโลกรัม  คิดเปนรอยละ  2.74 ของราคาเฉลี่ยที่พอคาขายสง

เนื้อโคชําแหละไดรับ  เนื่องจากพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละตองออกตระเวนหาซื้อโคมีชีวิตดวย

ตนเอง อีกทั้งตองนําโคมีชีวิตเขาโรงฆา หลังจากนั้นก็ตองนําไปสงลูกคาที่รับซื้อเนื้อโคชําแหละตอ

อีกทอดหนึ่ง คาใชจายสวนนี้จึงมากพอสมควร   พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละมีกําไร 13.65 บาท

ตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ13.50 ของราคาที่พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละไดรับหรือ    ตัวละ 

2,537.26 บาทตอตัว  โดยพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละในกรณีนี้ฆาโคมีชีวิตเฉลี่ยวันละ 2.43  ตัว 

หรือพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละมีกําไรถึง 5,436.54 บาทตอวัน 

กรณีที่ 2.2 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ (พอคาขายสง

เนื้อโคชําแหละที่ทําหนาที่ตั้งแตเปนพอคารวบรวมโคมีชีวิตหาซื้อโคมีชีวิต และนําโคมีชีวิตเขาโรง

ฆาสัตว และขายสงเนื้อโคชําแหละ แลวทําการขายปลีกเนื้อโคชําแหละตอ) 

เมื่อพิจารณาตอไป ถาหากพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละจะทําการขายปลีกเนื้อโคชําแหละ

ตออีกไป (ตารางที่ 27) รายละเอียดคาใชจายอางอิงจากกรณีที่ 3.2 ในสวนของการขายปลีกเนื้อโค

ชําแหละเนื่องจากเปนการซื้อโคมีชีวิตมาฆา แลวนํามาขายในลักษณะเดียวกัน โดยราคาขายปลีก

เฉลี่ยของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละเทากับ 124.17 บาทตอกิโลกรัม  สวนเหลื่อมการตลาด 

23.05 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 18.56 ของราคาที่ผูบริโภคจาย และมีตนทุนการตลาด 4.19 

บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 3.37 ของราคาที่ผูบริโภคจาย ซึ่งตนทุนการตลาดสวนใหญเปน

คาแรงงาน 2.1 บาทตอกิโลกรัม  คิดเปนรอยละ1.78 ของราคาที่ผูบริโภคจาย รองลงมาคือ คาภา

ชะหีบหอและน้ําแข็ง 1.07 บาทตอกิโลกรัม  คิดเปนรอยละ 0.86  ของราคาที่ผูบริโภคจาย  สงผล

ใหพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละที่ทําการขายปลีกตอ มีกําไร 18.86 บาทตอกิโลกรัม หรือคิดเปน

รอยละ 15.19 ของราคาที่ผูบริโภคจาย และกําไรทั้งหมดที่ไดรับ(รวมทั้งสวนของการขายสงและ

ขายปลีกเนื้อโคชําแหละ) เทากับ 32.51 บาทตอกิโลกรัม  หรือคิดเปนรอยละ 26.18 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย หรือประมาณตัวละ 6,042 บาทตอตัว โดยถาพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละในกรณีนี้
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ฆาโคมีชีวิตเฉลี่ยวันละ 2.43  ตัวเชนเดียวกันกับกรณีที่ 2.1 พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละที่ทําการ

ขายปลีกตอจะมีกําไรถึง 14,684.44 บาทตอวัน  แตพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละก็จะเสียเวลาเปน

อันมาก เนื่องจากการจําหนายปลีกเนื้อโคชําแหละตองอาศัยชวงระยะเวลาอันยาวนาน บางครั้ง

ตองนั่งจําหนายทั้งวัน ตรงกันขามกับพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละที่ทําการขายสงเพียงอยางเดียว 

หลังจากนําโคมีชีวิตเขาโรงฆาแลวชําแหละออกมาเปนเนื้อโคชําแหละเรียบรอยแลว ก็ตระเวนสง

ลูกคาตามสถานที่ตาง ๆ สวนใหญจะดําเนินการเสร็จกอนรุงเชา และมีเวลาวางพักผอนตอน

กลางวัน หรืออาจจะประกอบอาชีพอื่นเสริม  แตถาหากทําการขายปลีกตอไปก็จะเสียเวลาตรง

สวนนี้ แตถาพิจารณาผลตอบแทนก็ถือวาเปนผลตอบแทนที่นาสนใจ แตจากความเปนจริงพอ

คาขายสงเนื้อโคชําแหละสวนใหญเปนพอคารายใหญในเขตพื้นที่ และคอนขางมีฐานะ จึงไมทํา

การขายปลีกตอ เพราะเปนการเสียเวลา และสวนใหญจะใชเวลาตอนกลางวันเพื่อออกไปตระเวน

หาซื้อโคมีชีวิตเพื่อนํามาฆาตอไป 

 

ตารางที่ 26 กรณีที่ 2.1 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ    

รายการ บาท/กก. รอยละ 
1. ราคาโคมชีีวิตที่เกษตรกรไดรับ 42.94 42.46 
สวนเหลื่อมการตลาด 58.18 57.54 

ตนทนุการตลาด 44.53 44.04 

- คาแรงงาน 0.36 0.36 

- คาขนสง 2.77 2.74 

- คาใชจายในการฆา 2.29 2.27 

- คาภาษีและธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.37 0.37 

- มูลคาสูญเสยีน้ําหนักระหวางฆา 37.69 37.27 

- คาใชจายในการดําเนินงาน 0.84 0.83 

- คาใชจายอืน่ ๆ 0.20 0.20 

ราคาเนื้อโคชาํแหละเฉลี่ยทีพ่อคาขายสงไดรับ 101.12 100.00 

กําไรของพอคาขายสงเนือ้โคชําแหละ 13.65 13.50 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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ตารางที่ 27 กรณีที่ 2.2  สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละที่ทําการขายปลีกตอ 

รายการ บาท/กก. รอยละ 
1. ราคาโคมชีีวิตที่เกษตรกรไดรับ 42.94 34.58 
สวนเหลื่อมการตลาด 58.18 46.86 

ตนทนุการตลาด 44.53 35.86 

- คาแรงงาน 0.36 0.29 

- คาขนสง 2.77 2.23 

- คาใชจายในการฆา 2.29 1.84 

- คาภาษีและธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.37 0.30 

- มูลคาสูญเสยีน้ําหนักระหวางฆา 37.69 30.35 

- คาใชจายในการดําเนินงาน 0.84 0.68 

- คาใชจายอืน่ ๆ 0.20 0.16 

ราคาเนื้อโคชาํแหละเฉลี่ยทีพ่อคาขายสงไดรับ 101.12 81.44 

กําไรของพอคาขายสงเนือ้โคชําแหละ 13.65 10.99 
2. ราคาเนื้อโคชําแหละทีพ่อคาขายปลีกไดรับ 101.12 81.44 
สวนเหลื่อมการตลาด 23.05 18.56 

ตนทนุการตลาด 4.19 3.37 

- คาแรงงาน 2.21 1.78 

- คาภาชนะหบีหอและน้าํแข็ง 1.07 0.86 

- คาใชจายในการดําเนินงาน 0.38 0.31 

- คาขนสง 0.49 0.39 

- คาใชจายอืน่ ๆ 0.04 0.03 

ราคาขายปลกีเฉลี่ยทีพ่อคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละไดรับ 124.17 100.00 

กําไรของพอคาขายปลกีเนื้อโคชําแหละ 18.86 15.19 
กําไรรวมทัง้หมด (ขายสง+ขายปลกี) 32.51 26.18 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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กรณีที่ 3 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ โดยแบงเปนดังนี้ 

กรณีที่ 3.1 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ (รวมคาใชจาย

ทั้งหมดไวดวยกันตั้งแตรวบรวมโคมีชีวิต – นําโคมีชีวิตเขาโรงฆา – ขายสง – ขายปลีก) 

ในกรณีนี้จะพิจารณาถึงพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละในกรณีนี้จะเห็นไดวาพอคาขาย

ปลีกจะทําหนาที่ทุกอยางตั้งแตรวบรวมโคมีชีวิต – นําโคมีชีวิตเขาโรงฆา – ขายสง – ขายปลีก โดย

จะรวมคาใชจายทุกหนาที่ไวดวยกัน (ตารางที่ 28) โดยราคาเฉลี่ยโคมีชีวิตที่เกษตรกรไดรับเทากับ 

47.31 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 38.10 ของราคาที่ผูบริโภคจายหรือตัวละ 12,031.41 บาท 

โดยมีสวนเหลื่อมการตลาดเทากับ 76.86  บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 61.90 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย และมีตนทุนการตลาดเทากับ 56.05 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 45.14 ของ

ราคาที่ผูบริโภคจาย โดยตนทุนการตลาดสวนใหญคือ มูลคาสูญเสียน้ําหนักระหวางฆา 44.21 

บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ  35.60 ของราคาที่ผูบริโภคจาย รองลงมาคือ คาใชจายในการฆา 

3.48 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 2.80 ของราคาที่ผูบริโภคจาย คาแรงงาน 2.75 บาทตอ

กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 2.21 ของราคาที่ผูบริโภคจาย คาขนสง 2.41 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 

1.94  ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดยพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละในกรณีจะมีกําไร 20.81 บาทตอ

กิโลกรัม หรือคิดเปนรอยละ 16.77 ของราคาที่ผูบริโภคจาย หรือตัวละ 2,558.15 บาท โดยพอคาขาย

ปลีกเนื้อโคชําแหละในกรณีนี้ฆาโคมีชีวิตเฉล่ียวันละ 1.28  ตัว หรือพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ

มีกําไรถึง 3,274.43 บาทตอวัน 

กรณีที่  3.2 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ (แยกตนทุน

การตลาดออกเปน2 สวนคือ สวนแรกตนทุนการตลาดตั้งแตรวบรวมโคมีชีวิต – นําโคมีชีวิตเขาโรงฆา 

– ขายสงเนื้อโคชําแหละ และสวนที่ 2 ตนทุนการตลาดในการขายปลีกเนื้อโคชําแหละ) 

 เมื่อพิจารณาในกรณีนี้ ถาพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละทําการขายสงเพียงอยางเดียว 

(ตารางที่ 29) จะเห็นไดวาราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกรไดรับ 47.31 บาทตอกิโลกรัม คิดเปน 38.10 

ของราคาที่ผูบริโภคจาย หรือตัวละ 12,031.40 บาท โดยจะแบงเปนสวนของพอคาขายสงและพอ

คาขายปลีก  โดยมีสวนเหลื่อมการตลาด 59.67 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 48.06 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย และมีตนทุนการตลาด 51.86 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 41.77 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย โดยคาใชจายสวนใหญจะอยูในรูปของมูลคาสูญเสียน้ําหนักระหวางฆา 44.21 บาท

ตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 35.60 ของราคาที่ผูบริโภคจาย รองลงมาคือ คาใชจายในการฆา 3.48 
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บาทตอกิโลกรัม คิดเปน 2.80 ของราคาที่ผูบริโภคจาย  คาขนสง 1.92 บาทตอกิโลกรัม รอยละ 

1.55 ของราคาที่ผูบริโภคจาย  พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ จะไดรับราคาเฉลี่ย 106.98 บาทตอ

กิโลกรัม  คิดเปนรอยละ 86.16 ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดยจะไดรับกําไร 7.81 บาทตอกิโลกรัม 

คิดเปนรอยละ 6.29 ของราคาที่ผูบริโภคจาย หรือตัวละ 959.61บาท  

แตถาทําการขายปลีกตอไปดวย ราคาเนื้อโคชําแหละที่ไดรับ เทากับ 124.17 บาท ทําให

พอคาขายปลีกมีสวนเหลื่อมการตลาด 17.19 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 13.84 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย  มีตนทุนการตลาด 4.19 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 3.37 ของราคาที่ผูบริโภค

จาย โดยคาใชจายสวนใหญเปนคาแรงงาน 2.21 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 1.78  ของราคาที่

ผูบริโภคจาย  คาภาชนะหีบหอและน้ําแข็ง 1.07 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.86 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย  คาขนสง 0.49 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.39 ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดย

พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละมีกําไร 13.00 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 10.47 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย  หรือตัวละ 1,597.31 บาท  

โดยถาหากพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละตองการประกอบอาชีพอื่นเสริม เนื่องจากการ

ขายเนื้อโคชําแหละขายไมดีเทาที่ควร ไมอยากเสียเวลาในการขายปลีกเนื้อโคชําแหละ ถาทําการ

ขายสงเพียงอยางเดียวก็มีเวลาเหลือที่จะประกอบอาชีพอื่นเสริมได โดยกําไรที่ไดจากการการขาย

สงเนื้อโคชําแหละในกรณีนี้เทากับ 7.81 บาทตอกิโลกรัม แตถาทําการขายปลีกตอไป จะไดกําไร

เพิ่มข้ึน 13.00 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเพิ่มข้ึน 1.66 เทาของกําไรในการขายสงเนื้อโคชําแหละ แตทั้งนี้

ก็ข้ึนอยูจํานวนโคมีชีวิตที่เขาฆาในแตละวันวามีจํานวนมากนอยเพียงไร  แตในกรณีนี้สวนใหญ

เปนพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละรายยอย ซึ่งจะฆาโคมีชีวิตนอยกวาในกรณีที่ 2 ซึ่งเปนพอ

คาขายสงเนื้อโคชําแหละรายใหญในเขตพื้นที่นั้น ๆ 
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ตารางที่ 28  กรณีที่ 3.1 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ  

รายการ บาท/กก. รอยละ 

ราคาเฉลี่ยที่พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละไดรับ 124.17 100.00 

ราคาโคมีชีวิต 47.31 38.10 

สวนเหลื่อมการตลาด 76.86 61.90 

ตนทนุการตลาด 56.05 45.14 

- คาแรงงาน 2.75 2.21 

- คาขนสง 2.41 1.94 

- คาใชจายในการฆา 3.48 2.80 

- คาภาษีและธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.99 0.80 

- มูลคาสูญเสยีน้ําหนักระหวางฆา 44.21 35.60 

- คาใชจายในการดําเนินงาน 1.09 0.88 

- คาภาชะหีบหอและน้าํแข็ง 1.07 0.86 

- คาใชจายอืน่ ๆ 0.05 0.04 

กําไรของพอคาขายปลกีเนื้อโคชําแหละ 20.81 16.76 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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ตารางที่ 29  กรณีที่ 3.2 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ 

รายการ บาท/กก. รอยละ 
1. ราคาโคมชีีวิตที่เกษตรกรไดรับ 47.31 38.10 
สวนเหลื่อมการตลาด 59.67 48.06 

ตนทนุการตลาด 51.86 41.77 

- คาแรงงาน 0.54 0.44 

- คาขนสง 1.92 1.55 

- คาใชจายในการฆา 3.48 2.80 

- คาภาษีและธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.99 0.80 

- มูลคาสูญเสยีน้ําหนักระหวางฆา 44.21 35.60 

- คาใชจายในการดําเนินงาน 0.71 0.57 

- คาใชจายอืน่ ๆ 0.01 0.01 

ราคาเนื้อโคชาํแหละเฉลี่ยทีพ่อคาขายสงไดรับ 106.98 86.16 

กําไรของผูขายสงเนื้อโคชําแหละ 7.81 6.29 
2. ราคาเนื้อโคชําแหละทีพ่อคาขายปลีกไดรับ 106.98 86.16 
สวนเหลื่อมการตลาด 17.19 13.84 

ตนทนุการตลาด 4.19 3.37 

- คาแรงงาน 2.21 1.78 

- คาภาชนะหบีหอและน้าํแข็ง 1.07 0.86 

- คาใชจายในการดําเนินงาน 0.38 0.31 

- คาขนสง 0.49 0.39 

- คาใชจายอืน่ ๆ 0.04 0.03 

ราคาขายปลกีเฉลี่ยทีพ่อคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละไดรับ 124.17 100.00 

กําไรของพอคาขายปลกีเนื้อโคชําแหละ 13.00 10.47 
กําไรของพอคาขายปลกีเนื้อโคชําแหละทั้งหมด 20.81 16.76 

ที่มา : จากการสํารวจ 

  

 



 68 

สวนที่ 3 แนวทางในการขยายตลาดโคเนื้อ 

จากการศึกษาไดทําการวิเคราะห  SWOT เพื่อใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรคของโคเนื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strengths) 

1. เกษตรกรรายยอยใชแรงงานในครัวเรือนและใชวัสดุเหลือใชจากการเกษตรเปนอาหาร

เลี้ยงโค ทําใหมีตนทุนต่ํา 

2. การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร เปรียบเสมือนการออมทรัพยวิธีหนึ่ง  เพราะโคเปนสัตวที่

ขายงายเมื่อมีความจําเปนที่จะตองใชเงินก็จะเปลี่ยนเปนเงินไดโดยงาย  

จุดออน  (Weaknesses) 

1. การซื้อขายโคมีชีวิต สวนใหญจะซื้อในลักษณะเหมาตัว ทําใหเกษตรกรมีความ

เสียเปรียบในการซื้อขาย 

2. ขาดการประชาสัมพันธในการสรางคานิยมในการบริโภคเนื้อโคที่ผลิตในประเทศ 

3. ผูเลี้ยงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรรายยอย ทําใหไมมีอํานาจการตอรองในการซื้อขาย 

4. บางจังหวัดไมมีตลาดนัดโค-กระบือ ทําใหตองไปซื้อ-ขายในจังหวัดอื่นที่ไกลออกไป ทํา

ใหตนทุนคาขนสงสูงขึ้น 

5. ผูบริโภคในประเทศบริโภคเนื้อโคกันนอยมากเมื่อเทียบกับการบริโภคเนื้อสัตวชนิดอ่ืน 

เชน เนื้อสุกร   เนื้อไก  

6. ราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกรไดรับคอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับราคาขายสงและราคาขายปลีก 

7. โรงฆาสัตวสวนใหญยังไมไดมาตรฐาน จึงทําใหผูบริโภคไมมั่นใจในคุณภาพของเนื้อโค 

โอกาส  (Opportunities) 

1.รัฐบาลไดมีการสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพโคเนื้อในประเทศโดยการ

สนับสนุนงบประมาณโครงการตาง ๆ  
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2.ประเทศเพื่อนบานมีความตองการเนื้อคุณภาพดีของไทยไปปรุงอาหารสําหรับ

นักทองเที่ยวและผูมีรายไดสูง 

อุปสรรค  (Threats) 

1. การจําหนายเนื้อโคเถื่อนที่ลักลอบมาจากอินเดีย  ผานเขามายังมาเลเซียและพื้นที่

ภาคใตของไทยจํานวนมาก สงผลกระทบตอตลาดเนื้อโคในประเทศ 

2. มีโคมีชีวิตลักลอบตามชายแดน ซึ่งจะมีโรคระบาดตามมาและสงผลตอปริมาณและ

คุณภาพของเนื้อโค 

3. ความเชื่อและคานิยมในการไมบริโภคเนื้อโค 

4. ผูบริโภคหันไปบริโภคสินคาอ่ืนทดแทน เนื่องจากราคาเนื้อสุกรและเนื้อไกมีราคาถูก

ตอเนื่องและยาวนาน 

แนวทางในการขยายตลาดโคเนื้อและเนื้อโค 

จากการไดวิเคราะห SWOT แลวไดทําการเสนอแนะแนวทางในการขยายตลาดโคเนื้อและ

เนื้อโค ดังนี้ 

1. สรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพเนื้อโค เชน มีมาตรฐานสินคา Q 

เปนตน หรือสามารถตรวจสอบยอนกลับได (Traceability) เพื่อใหผูบริโภคมีความมั่นใจใน

คุณภาพเนื้อโคที่เลือกรับประทานได 

2. สงเสริมประชาสัมพันธและมีการจัดการสงเสริมการขายเนื้อโคเพิ่มมากขึ้น รณรงคให

ความรูแกผูบริโภคเพื่อสงเสริมใหมีการบริโภคเนื้อโคเพิ่มข้ึน 

3. เรงรัดมาตรการใหโรงฆาเขาสูระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมั่นใจของผูบริโภค  

ปรับปรุงและพัฒนาโรงฆาโคใหมีความสะอาดและถูกสุขอนามัย เพื่อสรางความมั่นใจใหแก

ผูบริโภค 

4. ขยายชองทางในการจําหนายเนื้อโค เชน เจาะตลาดลูกคาโดยกระจายสินคาตามราน

ขายเนื้อ (Butcher Shop) เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคไดมากที่สุด 
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5. สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรใหมากขึ้น  เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองในดาน

การตลาดไดตอไป เนื่องจากเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย จึงตองอาศัย

การรวมกลุมเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองดานราคา เพื่อใหเกิดผลดีตอเกษตรกรมากที่สุด 

6. เกษตรกรควรหันมาสนใจและใหความสําคัญกับสายพันธุของโคเนื้อ สุขอนามัย  และ

การปองกันโรคระบาด เพื่อใหไดสายพันธที่ดีและสามารถตอบสนองความตองการของตลาดได 

7. ขอความรวมมือจากประชาชนในการแจงเบาะแสการนําเขาเนื้อโคที่ผิดกฎหมาย  ซึ่ง

สงผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ซึ่งในปจจุบันมีเนื้อเถื่อนจากประเทศ

อินเดียลักลอบผานทางประเทศมาเลเซียเขาสูประเทศไทย (ภาคผนวก) ซึ่งสงผลกระทบตอ

เกษตรกร พอคารวบรวมโคมีชีวิต พอคาขายสง/ขายปลีกเนื้อโคชําแหละเปนอยางมาก 



บทที่ 5 

สรุปผลการศกึษาและขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษา “ระบบตลาดโคเนื้อ” สรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 

 สวนที่ 1 โครงสรางตลาดและวิถีการตลาดโคเนื้อ  ลักษณะโครงสรางตลาดโคมีชีวิต

ภายในประเทศ เปนลักษณะผูซื้อมากรายและผูขายมาก ราย ซึ่งเกษตรกรที่เล้ียงโคเนื้อเพื่อขายใน

ลักษณะโคมีชีวิตมีจํานวนมาก ดังนั้นการเขาออกตลาดจึงทําไดงาย อีกทั้งพอคาที่รับซื้อโคมีชีวิตก็

มีจํานวนมากเชนเดียวกัน หรือบางครั้งเกษตรกรเองก็อาจจะทําหนาที่ทั้งผูซื้อและผูขายโคมีชีวิต  

คือซ้ือโคมีชีวิตไปเลี้ยงตอ หรือขายโคมีชีวิตใหแกพอคาคนกลางเพื่อนําไปขายตอใหแกเกษตรกร

รายอื่นตอไป  แตหากพิจารณาทางดานโครงสรางตลาดเนื้อโคชําแหละภายในประเทศ เปน

ลักษณะผูซื้อนอยรายและผูขายมากราย พอคาที่ซื้อโคมีชีวิตเพื่อนําไปฆาชําแหละนั้นจะมีคอนขาง

นอย  จํากัดเฉพาะบุคคลบางกลุม  การเขาตลาดเพื่อทําธุรกิจนี้คอนขางยาก ตองเสี่ยงกับอิทธิพล

ของผูคารายเดิม เนื่องจากตลาดโคเนื้อชําแหละคอนขางแคบ  แตพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละมี

จํานวนมาก  ซึ่งจะรับซ้ือเนื้อโคชําแหละจากพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละอีกทอดหนึ่งหรือเปน

พอคาคนกลางนั่นเอง  ดังนั้นตลาดเนื้อโคชําแหละภายในประเทศ จึงมีลักษณะผูซื้อนอยรายและ

ผูขายมากราย ผูบริโภคก็คอนขางจํากัดเมื่อเทียบกับตลาดเนื้อสุกรชําแหละและเนื้อไก  

วิถีการตลาดโคเนื้อในประเทศไทย เร่ิมจากเกษตรกรทั่วไปที่เลี้ยงโคมีชีวิตทั่วๆ ไป สวน

ใหญจะเปนโคพื้นเมือง โดยเมื่อทําการเลี้ยงใหโคเจริญเติบโตพรอมที่จะขายแลว  พอคารวบรวมโค

ทองที่หรือพอคารวบรวมโคทองถิ่น จะมาทําการรับซื้อจากเกษตรกรในหมูบาน  หรือถาตําบลนั้นๆ 

มีจํานวนโคมีชีวิตจํานวนมาก ภาคเอกชนก็จะทําการเปดตลาดนัด โค-กระบือ  โดยมีการซื้อขาย

กันโดยผานตลาดนัด โค-กระบือ  โดยผูซื้อที่มาซื้อกันในตลาดมีทั้งเกษตรกรที่ซื้อไปเลี้ยงตอ และ

พอคาเชือดหรือพอคาขายสงโคชําแหละมาทําการซื้อ และเขาโรงฆา  สวนการเลี้ยงโคอีกประเภท

หนึ่งคือ การเลี้ยงโคคุณภาพ  เกษตรกรที่เล้ียงโคขุนคุณภาพสวนใหญจะเปนลูกผสมบราหมัน  

และชารโรเลส  โดยจะแบงเปนเลี้ยงขุนระยะสั้น  3 – 4 เดือน  หรือเลี้ยงขุนระยะยาว 8 – 12 เดือน  

โดยจะมีการใหกินหญา ฟาง อาหารขน  ซึ่งคุณภาพเนื้อที่ไดจะดีกวาการเลี้ยงโคพื้นเมืองทั่วไป 

หลังจากที่โคมีชีวิตเขาฆาที่โรงฆาสัตวของเทศบาล หรือเอกชนแลว เนื้อโคชําแหละ ก็จะแขงตาม

คุณภาพ  สําหรับเนื้อโคทั่วไป พอคาขายปลีกเนื้อโคก็จะรับเนื้อไปขายตอยังตลาดสดทั่วไป กอนที่
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จะถึงมือผูบริโภคและเนื้อโคคุณภาพปานกลาง  ก็จะมีขายตาม ซุปเปอรมารเก็ตทั่วไป  สวนเนื้อโค

คุณภาพสูงก็จะสงไปยัง Butcher shop หรือโรงแรมชั้นนําทั่วไป กอนถึงมือผูบริโภคเชนเดียวกัน 

และอีกดานหนึ่งของการแปรรูปเนื้อสวนหนึ่งจะถูกนําไปสงในโรงงานแปรรูปซึ่งสวนใหญเปน

โรงงานลูกชิ้น  เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการในการแปรรูปก็จะมีพอคาขายสงผลิตภัณฑ  และพอ

คาขายปลีกผลิตภัณฑมารับไปขายตอกอนที่ผลิตภัณฑทั้งหมดจะถึงมือผูบริโภค  

สวนที่ 2 สวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนการตลาดของผูคาในระดับตาง ๆ ใน
ตลาดโคเนื้อ 

กรณีที่ 1  สวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนการตลาดของโคเนื้อ  (พอคารวบรวมโค

มีชีวิต  พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ  และพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ)  

 จากการศึกษาพบวา ราคาเฉลี่ยของโคมีชีวิตที่เกษตรกรไดรับ เทากับ 44.83 บาทตอ

กิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยของเนื้อโคชําแหละที่ผูบริโภคจายเทากับ 108.28 บาทตอ

กิโลกรัม ดังนั้น สวนเหลื่อมการตลาดโคมีชีวิตจนกระทั่งขายปลีกเปนเนื้อโคชําแหละเทากับ 63.45 

บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 58.59 ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดยสามารถแยกเปนตนทุน

การตลาดทั้งหมด 47.84 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 44.18 ของราคาที่ผูบริโภคจาย และกําไร

ทั้งหมดของพอคาคนกลางเทากับ 15.61 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 14.42 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย  

 พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ มีตนทุนการตลาดมากที่สุดเทากับ 40.62 บาทตอกิโลกรัม 

คิดเปนรอยละ 37.52 ของราคาที่ผูบริโภคจาย ซึ่งคาใชจายสวนใหญอยูในรูปของมูลคาสูญเสีย

น้ําหนักระหวางฆา 37.69 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 34.81 ของราคาที่ผูบริโภคจาย 

รองลงมาคือ พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ 6.24 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 5.76 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย โดยคาใชจายสวนใหญเปนคาแรงงาน 3.30 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 3.05 

ของราคาที่ผูบริโภคจาย  สวนพอคารวบรวมโคมีชีวิตมีตนทุนการตลาดต่ําที่สุดเทากับ 0.98 บาท

ตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.90 ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดยคาใชจายสวนใหญเปนคาขนสง 

0.50 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.46 ของราคาที่ผูบริโภคจาย 

 เมื่อพิจารณาถึงกําไรของพอคาคนกลางพบวา พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละไดรับกําไรมาก

ที่สุด 12.36 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 11.41 ของราคาที่ผูบริโภคจาย รองลงมา คือ พอคา

รวบรวมโคมีชีวิต 2.33 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 2.15 ของราคาที่ผูบริโภคจาย และพอ
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คาขายปลีกเนื้อโคชําแหละไดรับกําไรนอยที่สุด 0.92 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.85 ของ

ราคาที่ผูบริโภคจาย 

เมื่อพิจารณาพอคาในแตละระดับจะมีหนาที่คนละอยางกันและมีตนทุนการตลาดที่

แตกตางกันออกไป โดยเริ่มต้ังแตพอคารวบรวมโคมีชีวิต  ออกตระเวนรับซื้อโคมีชีวิตจากเกษตรกร  

โดยพอคารวบรวมโคมีชีวิตจะมีทั้งออกตระเวนซื้อตามหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดเดียวกันและ

ออกตระเวนซื้อตางจังหวัดดวย  จากการศึกษาพบวา  ราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกรไดรับทากับ 44.83 

บาทตอกิโลกรัม ราคาตัวละ 9,043 บาท โดยราคาเฉลี่ยที่พอคารวบรวมขายไดเทากับ 48.14 บาท

ตอกิโลกรัม ดังนั้น พอคารวบรวมโคมีชีวิต จึงมีสวนเหลื่อมการตลาดเทากับ 3.31 บาทตอกิโลกรัม  

หรือตัวละ 668 บาท โดยมีตนทุนการตลาด 0.98 บาทตอกิโลกรัม หรือตัวละ 198 บาท สวนใหญ

จะเปนคาขนสง 0.50 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.46 ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดยพอคา

รวบรวมโคมีชีวิตจะมีกําไร 2.33 บาทตอกิโลกรัมคิดเปน รอยละ 2.15 ของราคาที่ผูบริโภคจาย  

หรือตัวละ 470 บาท 

 เมื่อพิจารณาในขั้นตอนของพอคาขายสงไปซ้ือโคเนื้อจากพอคารวบรวมโคมีชีวิต แลว

นํามาเขาโรงฆาสัตว  แลวนําขายสงเนื้อโคชําแหละ  จากการศึกษาพบวา ราคาเฉลี่ยที่พอคาขาย

สงเนื้อโคชําแหละไดรับ เทากับ 101.12 บาทตอกิโลกรัม หรือตัวละ 18,796 บาท คิดเปนรอยละ 

93.39 ของราคาที่ผูบริโภคจาย   ดังนั้นพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ จึงมีสวนเหลื่อมการตลาด 

52.98 บาทตอกิโลกรัม คิดเปน รอยละ 48.93 ของราคาที่ผูบริโภคจาย  โดยมีตนทุนการตลาด

ทั้งหมด 40.62 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 37.52 ของราคาที่ผูบริโภคจาย   ซึ่งคาใชจายสวน

ใหญเปนมูลคาสูญเสียน้ําหนักระหวางฆา 37.69 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 34.81 ของราคา

ที่ผูบริโภคจาย  โดยพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละมีกําไร ทั้งหมด 12.36 บาทตอกิโลกรัม หรือตัวละ 

2,297.48 บาท  

 พอคาคนกลางในระดับทายสุด คือ พอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ จะเปนคนไปรับเนื้อโค

ชําแหละมาจากพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ ซึ่งจะมีทั้งที่นํามาสงใหถึงตลาดหรือไปรับมาขายเอง

โดยพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละรับเนื้อมาขายโดยเฉลี่ย 65.27 กิโลกรัมตอวัน โดยราคาขาย

ปลีกเฉลี่ยของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละเทากับ 108.28 บาทกิโลกรัม  จะแบงออกเปนสวน

เหลื่อมการตลาด 7.16 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 6.61 ของราคาขายปลีกที่ผูบริโภคจาย โดย

มีตนทุนการตลาดเทากับ 6.24 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 5.76 ของราคาขายปลีกที่ผูบริโภค
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จาย  โดยคาใชจายสวนใหญเปนคาแรงงาน 3.30 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 3.05 ของราคา

ขายปลีกที่ผูบริโภคจาย  ดังนั้นกําไรพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ เทากับ 0.92 บาทตอกิโลกรัม  

กรณีที่ 2  สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ โดยแบงออกเปน

ดังนี้  

กรณีที่ 2.1 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ (พอคาขายสง

เนื้อโคชําแหละที่ทําหนาที่ตั้งแตเปนพอคารวบรวมโคมีชีวิตหาซื้อโคมีชีวิต และนําโคมีชีวิตเขาโรง

ฆาสัตว และขายสงเนื้อโคชําแหละ) 

เมื่อพิจารณาถึงพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ ในกรณีนี้พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละจะทํา

การออกหาซื้อโคมีชีวิตจากเกษตรกร หรือจากตลาดนัดโค - กระบือ  เพื่อนํามาเขาโรงฆาเอง จึง

รวมคาใชจายในการรวบรวมโคมีชีวิตเขาดวยกันกับคาใชจายของพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ โดย

มีราคาเฉลี่ยโคมีชีวิตที่เกษตรไดรับ เทากับ 42.94 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 42.46 ของราคา

เฉล่ียที่พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละไดรับหรือตัวละ 14,397.35 โดยราคาเฉลี่ยที่พอคาขายสงเนื้อ

โคชําแหละ ไดรับเทากับ 101.12 บาทตอกิโลกรัม หรือตัวละ 18,796 บาท โดยมีสวนเหลื่อม

การตลาด 58.18 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 57.54 ของราคาเฉลี่ยที่พอคาขายสงเนื้อโค

ชําแหละไดรับ โดยมีตนทุนการตลาด 44.53 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 44.04 ของราคาเฉลี่ย

ที่พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละไดรับ โดยคาใชจายสวนใหญจะอยูในรูปของมูลคาสูญเสียน้ําหนัก

ระหวางฆา 37.69 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 37.27 ของราคาเฉลี่ยที่พอคาขายสงเนื้อโค

ชําแหละไดรับ พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละมีกําไร 13.65 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ13.50 

ของราคาที่พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละไดรับหรือ    ตัวละ 2,537.26 บาทตอตัว  โดยพอคาขายสง

เนื้อโคชําแหละในกรณีนี้ฆาโคมีชีวิตเฉลี่ยวันละ 2.43  ตัว หรือพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละมีกําไร

ถึง 5,436.54 บาทตอวัน 

กรณีที่ 2.2 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ (พอคาขายสง

เนื้อโคชําแหละที่ทําหนาที่ตั้งแตเปนพอคารวบรวมโคมีชีวิตหาซื้อโคมีชีวิต และนําโคมีชีวิตเขาโรง

ฆาสัตว และขายสงเนื้อโคชําแหละ แลวทําการขายปลีกเนื้อโคชําแหละตอ) 

เมื่อพิจารณาตอไป ถาหากพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละจะทําการขายปลีกเนื้อโคชําแหละ

ตออีกไป โดยราคาขายปลีกเฉลี่ยของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละเทากับ 124.17 บาทตอ

กิโลกรัม  สวนเหลื่อมการตลาด 23.05 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 18.56 ของราคาที่ผูบริโภค
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จาย และมีตนทุนการตลาด 4.19 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 3.37 ของราคาที่ผูบริโภคจาย ซึ่ง

ตนทุนการตลาดสวนใหญเปนคาแรงงาน 2.1 บาทตอกิโลกรัม  คิดเปนรอยละ1.78 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย รองลงมาคือ คาภาชะหีบหอและน้ําแข็ง 1.07 บาทตอกิโลกรัม  คิดเปนรอยละ 0.86  

ของราคาที่ผูบริโภคจาย  สงผลใหพอคาขายสงเนื้อโคชําแหละที่ทําการขายปลีกตอ มีกําไร 18.86 

บาทตอกิโลกรัม หรือคิดเปนรอยละ 15.19 ของราคาที่ผูบริโภคจาย และกําไรทั้งหมดที่ไดรับ 

(รวมทั้งสวนของการขายสงและขายปลีกเนื้อโคชําแหละ) เทากับ 32.51 บาทตอกิโลกรัม  หรือคิด

เปนรอยละ 26.18 ของราคาที่ผูบริโภคจาย หรือประมาณตัวละ 6,042 บาทตอตัว โดยถาพอ

คาขายสงเนื้อโคชําแหละในกรณีนี้ฆาโคมีชีวิตเฉลี่ยวันละ 2.43  ตัวเชนเดียวกันกับกรณีที่ 2.1 

พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละที่ทําการขายปลีกตอจะมีกําไรถึง 14,684.44 บาทตอวัน   

กรณีที่ 3 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ โดยแบงเปนดังนี้ 

กรณีที่ 3.1 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ (รวมคาใชจาย

ทั้งหมดไวดวยกันตั้งแตรวบรวมโคมีชีวิต – นําโคมีชีวิตเขาโรงฆา – ขายสง – ขายปลีก) 

ในกรณีนี้จะพิจารณาถึงพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละในกรณีนี้จะเห็นไดวาพอคาขาย

ปลีกจะทําหนาที่ทุกอยางตั้งแตรวบรวมโคมีชีวิต – นําโคมีชีวิตเขาโรงฆา – ขายสง – ขายปลีก โดย

จะรวมคาใชจายทุกหนาที่ไวดวยกัน โดยราคาเฉลี่ยโคมีชีวิตที่เกษตรกรไดรับเทากับ 47.31 บาทตอ

กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 38.10 ของราคาที่ผูบริโภคจายหรือตัวละ 12,031.41 บาท โดยมีสวน

เหลื่อมการตลาดเทากับ 76.86  บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 61.90 ของราคาที่ผูบริโภคจาย 

และมีตนทุนการตลาดเทากับ 56.05 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 45.14 ของราคาที่ผูบริโภค

จาย โดยตนทุนการตลาดสวนใหญคือ มูลคาสูญเสียน้ําหนักระหวางฆา 44.21 บาทตอกิโลกรัม 

คิดเปนรอยละ  35.60 ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดยพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละในกรณีจะมี

กําไร 20.81 บาทตอกิโลกรัม หรือคิดเปนรอยละ 16.77 ของราคาที่ผูบริโภคจาย หรือตัวละ 2,558.15 

บาท โดยพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละในกรณีนี้ฆาโคมีชีวิตเฉลี่ยวันละ 1.28  ตัว หรือพอคาขาย

ปลีกเนื้อโคชําแหละมีกําไรถึง 3,274.43 บาทตอวัน 

กรณีที่  3.2 สวนเหลื่อมการตลาดของพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ (แยกตนทุน

การตลาดออกเปน2 สวนคือ สวนแรกตนทุนการตลาดตั้งแตรวบรวมโคมีชีวิต – นําโคมีชีวิตเขาโรง

ฆา – ขายสงเนื้อโคชําแหละ และสวนที่ 2ตนทุนการตลาดในการขายปลีกเนื้อโคชําแหละ) 
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 เมื่อพิจารณาในกรณีนี้ ถาพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละทําการขายสงเพียงอยางเดียว 

(ตารางที่ 29) จะเห็นไดวาราคาโคมีชีวิตที่เกษตรกรไดรับ 47.31 บาทตอกิโลกรัม คิดเปน 38.10 

ของราคาที่ผูบริโภคจาย หรือตัวละ 12,031.40 บาท โดยจะแบงเปนสวนของพอคาขายสงและพอ

คาขายปลีก  โดยมีสวนเหลื่อมการตลาด 59.67 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 48.06 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย และมีตนทุนการตลาด 51.86 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 41.77 ของราคาที่

ผูบริโภคจาย โดยคาใชจายสวนใหญจะอยูในรูปของมูลคาสูญเสียน้ําหนักระหวางฆา 44.21 บาท

ตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 35.60 ของราคาที่ผูบริโภคจาย พอคาขายสงเนื้อโคชําแหละ จะไดรับ

ราคาเฉลี่ย 106.98 บาทตอกิโลกรัม  คิดเปนรอยละ 86.16 ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดยจะไดรับ

กําไร 7.81 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 6.29 ของราคาที่ผูบริโภคจาย หรือตัวละ 959.61บาท 

แตถาทําการขายปลีกตอไปดวย ราคาเนื้อโคชําแหละที่ไดรับ เทากับ 124.17 บาท ทําใหพอคาขาย

ปลีกมีสวนเหลื่อมการตลาด 17.19 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 13.84 ของราคาที่ผูบริโภคจาย  

มีตนทุนการตลาด 4.19 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 3.37 ของราคาที่ผูบริโภคจาย โดยพอคา

ขายปลีกเนื้อโคชําแหละมีกําไร 13.00 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 10.47 ของราคาที่ผูบริโภค

จาย  หรือตัวละ 1,597.31 บาท  

โดยถาหากพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละตองการประกอบอาชีพอื่นเสริม เนื่องจากการ

ขายเนื้อโคชําแหละขายไมดีเทาที่ควร ไมอยากเสียเวลาในการขายปลีกเนื้อโคชําแหละ ถาทําการ

ขายสงเพียงอยางเดียวก็มีเวลาเหลือที่จะประกอบอาชีพอื่นเสริมได โดยกําไรที่ไดจากการการขาย

สงเนื้อโคชําแหละในกรณีนี้เทากับ 7.81 บาทตอกิโลกรัม แตถาทําการขายปลีกตอไป จะไดกําไร

เพิ่มข้ึน 13.00 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเพิ่มข้ึน 1.66 เทาของกําไรในการขายสงเนื้อโคชําแหละ  

 สวนที่ 3 แนวทางในการขยายตลาดโคเนื้อ 

1. สรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพเนื้อโค เชน มีมาตรฐานสินคา Q 

เปนตน หรือสามารถตรวจสอบยอนกลับได (Traceability) เพื่อใหผูบริโภคมีความมั่นใจใน

คุณภาพเนื้อโคที่เลือกรับประทานได 

2. สงเสริมประชาสัมพันธและมีการจัดการสงเสริมการขายเนื้อโคเพิ่มมากขึ้น รณรงคให

ความรูแกผูบริโภคเพื่อสงเสริมใหมีการบริโภคเนื้อโคเพิ่มข้ึน 
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3. เรงรัดมาตรการใหโรงฆาเขาสูระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมั่นใจของผูบริโภค  

ปรับปรุงและพัฒนาโรงฆาโคใหมีความสะอาดและถูกสุขอนามัย เพื่อสรางความมั่นใจใหแก

ผูบริโภค 

4. ขยายชองทางในการจําหนายเนื้อโค เชน เจาะตลาดลูกคาโดยกระจายสินคาตามราน

ขายเนื้อ (Butcher Shop) เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคไดมากที่สุด 

5. สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรใหมากขึ้น  เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองในดาน

การตลาดไดตอไป เนื่องจากเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย จึงตองอาศัย

การรวมกลุมเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองดานราคา เพื่อใหเกิดผลดีตอเกษตรกรมากที่สุด 

6. เกษตรกรควรหันมาสนใจและใหความสําคัญกับสายพันธุของโคเนื้อ สุขอนามัย  และ

การปองกันโรคระบาด เพื่อใหไดสายพันธที่ดีและสามารถตอบสนองความตองการของตลาดได 

7. ขอความรวมมือจากประชาชนในการแจงเบาะแสการนําเขาเนื้อโคที่ผิดกฎหมาย  ซึ่ง

สงผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ซึ่งในปจจุบันมีเนื้อเถื่อนจากประเทศ

อินเดียลักลอบผานทางประเทศมาเลเซียเขาสูประเทศไทย ซึ่งสงผลกระทบตอเกษตรกร พอคา

รวบรวมโคมีชีวิต พอคาขายสง/ขายปลีกเนื้อโคชําแหละเปนอยางมาก 

2. ปญหา 

 1. ราคาโคมีชีวิตตกต่ํา สงผลใหผูซื้อ ผูขายในตลาดนัดโค-กระบือไมคึกคักเทาที่ควร 

เนื่องจากปญหาภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความไมแนนอน ประกอบกับรัฐบาลใหกระทรวง

เกษตรและสหกรณปรับปรุงโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว โดยใหดําเนินโครงการ

สงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือสายเลือดไทยแทน แตโครงการยังไมไดเร่ิมดําเนินการจึงสงผลใหภาวะ

ตลาดโคเนื้อคอนขางซบเซา เกษตรกรไมคอยมีการซื้อขายกัน จึงสงผลใหราคาโคมีชีวิตลดต่ําลง 

การสงออกโคมีชีวิตกระทําไดยาก เนื่องจากแตเดิมมาเลเซียเปนตลาดสําคัญของไทยเคยสงออก

ไปมากกวา  5 พันตัว ในชวงป 2546 แตในป 2547-2548 ไมมีการสงออกไปมาเลเซียเลย เพิ่งเริ่ม

สงไปจํานวน 789 ตัว ในป 2549 สาเหตุสําคัญเนื่องจากปญหาความไมสงบบริเวณชายแดน

ภาคใตทําใหการสงออกเปนไปไดลําบาก 

 2. มีเนื้อโคเถื่อนที่มีราคาถูก ลักลอบมาจากชายแดนทางภาคใตของประเทศไทย ซึ่งสงผล

ตอตลาดเนื้อโคในประเทศและทําใหราคาโคมีชีวิตลดต่ําลง 
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 3. ภาคใตไมมีการจัดตลาดนัดโค-กระบือ เพราะมีปริมาณโคนอยกวาภาคอื่น ๆ เคยมีการ

จัดตลาดนัดโค-กระบือข้ึนมา แตการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จเลยยกเลิกไป    พอคา

รวบรวมโคมีชีวิตทางภาคใต จะขึ้นมาซื้อโคแถวภาคกลาง ไดแก อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ แต

ก็ตองแบกรับภาระคาขนสง ทําใหมีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น 

 4. เกษตรกรและพอคาในระดับตาง ๆ ทําการซื้อโคมีชีวิตโดยใชสายตากะประมาณ 

(ยกเวนโคขุนซึ่งสวนใหญจะทําการชั่งน้ําหนักในการซื้อขาย) ทําใหไมสามารถบอกน้ําหนักที่

แนนอนได ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในการซื้อขาย 

3. ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
1.   ตนทุนการตลาดสวนใหญของพอคาขายสงและพอคาขายปลีก (กรณีซื้อโคมีชีวิตมา

ฆาเอง) เปนมูลคาสูญเสียน้ําหนักระหวางฆา ซึ่งรัฐบาลควรเขาไปดูแลเรื่องปรับปรุงพันธุเพื่อ

พัฒนาพันธุโคใหดีข้ึน อาจจะชวยลดมูลคาสูญเสียน้ําหนักระหวางฆาได ทําใหอัตราผลตอบแทน

สูงขึ้น 

2.   พอคาขายสงโคเนื้อชําแหละ ใชสายตาในการกะประมาณน้ําหนักโคมีชีวิตและคิดเปน

น้ําหนักเนื้อแดงที่นํามาขาย ทําใหไมมีความแนนอนในการกะประมาณ ซึ่งทําใหเสียเปรียบในการ

ซื้อขาย ควรมีการชั่งน้ําหนักโคมีชีวิต เพื่อทราบน้ําหนักที่แนนอนหลังการฆาโคมีชีวิต 

3.   การลักลอบฆาโค โดยไมไดเสียภาษีใหถูกตอง ทําใหราคาเนื้อโคต่ํากวาทองตลาด 

สงผลกระทบตอเนื้อโคในตลาดที่เสียภาษีอยางถูกตามกฎหมาย รัฐบาลควรเขาไปควบคุมดูแล

อยางเขมงวดใหผูลักลอบฆาโค ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย 

ขอเสนอแนะสําหรบัการศกึษาครั้งตอไป 
 ควรทําการศึกษาครอบคลุมถึงผลิตภัณฑของเนื้อโค ไดแก ลูกชิ้น หม่ํา  เนื้อแดดเดียว  

เปนตน ซึ่งจะเปนการทราบตนทุนในการแปรรูป เนื่องจากบางครั้งพอคาขายปลีกเนื้อโคชําแหละ

ขายเนื้อไมหมด ควรหาทางเพิ่มมูลคาใหกับเนื้อโค เพื่อเปนการหาชองทางการตลาดใหกับเนื้อโค

ตอไป อีกทั้งควรมีการวิจัยผลิตภัณฑใหม ๆ เกี่ยวกับเนื้อโคเพื่อเปนทางเลือกใหแกผูบริโภคเพิ่ม

มากขึ้น 
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เนื้อเถื่อน ... ตนเหตุหายนะของอุตสาหกรรมโคเนือ้และกระบือไทย 

โดย นายสนุทร  นิคมรัตน 

นายกสมาคมโคเนื้อแหงประเทศไทย 

5 กันยายน 2550 

เนื้อเถื่อน คืออะไร 

 เนื้อเถื่อนมี 2 ประเภท คือ 

 ประเภทที่ 1 เปนเนื้อโค เนื้อกระบือที่ประเทศไทยหามนําเขา เพราะมีโรคติดตอ เชน โรค

ปากเทาเปอย และโรคอื่น ๆ การเขาประเทศไทยตองลักลอบเขาวิธีเดียวเทานั้น เปนเนื้อโค เนื้อ

กระบือที่ผลิตในประเทศอินเดีย นําเขาในลักษณะเนื้อแชแข็ง 

 ประเภทที่ 2 เปนเนื้อโคแชแข็ง  ของประเทศออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  เปนเนื้อที่ไทยเรา

อนุญาตใหนําเขาไดแตตองเสียภาษีศุลกากรตามที่กําหนด  ผูนําเขาไดลักลอบเขาเพื่อหนีภาษี 

 เนื้อทั้งสองประเทศลักลอบผานทางประเทศมาเลเซีย เขาประเทศไทย 2 ทาง คือ  

 1.  ทางเรือ  เขาทางจังหวัดชายแดน ไทย-มาเลเซีย  และจังหวัดที่ติดทะเลดานอันดามัน

และอาวไทย 

 2.  ทางบก  ขนสงดวยรถยนต  หองเย็น รถยนตปกอัพ  ผานทาง จ.สงขลา สตูล และ

นราธิวาส 

เนื้อที่ลักลอบเขา  มีมากไหม  และมูลคาประมาณเทาใด 

 ในเดือน มิถุนายน  2544 รมว. ชูชีพ หาญสวัสด์ิ  ไดตอบกระทูถามที่ 040 ของรายทวี  

แกวคง  (เอกสารแนบ) วามีปริมาณ  ลักลอบเขา 1,500-2,000 ตัน/เดือน ประมาณ 24,000 ลาน

บาท  และในป 2550 สมาคมโคเนื้อแหงประเทศไทยไดประมาณวาไดมีการลักลอบนําเขาเนื้อ

เถื่อนวันละ 100 ตัน หรือประมาณ 36,500 ตัน/ ป 

 กอนป 2544 การจําหนายจะดําเนินการโดย……… และมีการจับกุมอยูเสมอ แตหลังจาก

นั้นจน ถึง ป 2550 มีการจับกุมเนื้อเถื่อนไดนอยมาก และมีเนื้อจําหนายในตลาดอยางเปดเผยใน
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ตลาดบางแหง มีเขียงขายเนื้อที่ขายทั้งเนื้อเถื่อนและเนื้อไทย และบางเขียงขายเนื้อเถื่อนเพียง

อยางเดียว 

 สําหรับมูลคาของเนื้อเถื่อนนั้นไดประมาณจากราคาที่ขายกันอยูในทองตลาดขณะนี้ราคา

จะอยูที่ กิโลกรัมละ 80 บาท ซึ่งมีมูลคารวมแลวประมาณ 2,920 ลานบาท/ป 

เนื้อเถื่อนนําไปบริโภคอยางไร 

 เนื้อแชแข็งเหลานี้ มีกลุมเปาหมายที่ไมตองการเนื้อสด ที่สําคัญ ไดแก โรงงานลูกชิ้น  ราน

จําหนายอาหารปรุงแลว  และภัตตาคารที่ตองการลดตนทุนคาวัตถุดิบ 

 สต็อกเนื้อเหลานี้ตองอยูบริเวณชายแดน  มีเนื้อช้ินสวนตาง ๆ จากประเทศอินเดีย  

ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด  ที่บรรจุอยางดี  ใหเลือกมากมาย  (บรรณาธิการแถลง จดหมายขาว

ธุรกิจโคเนื้อ ปที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2550) 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมโคเนื้อและกระบือไทย  เปนอยางไร 

 ขณะนี้ประเทศไทยมีโคเนื้อประมาณ 8.03 ลานตัว  ผูเลี้ยง 1.22 ลานครัวเรือน มีมูลคา

ทางเศรษฐกิจ 172,045 ลานบาท และถารวมทั้งโคและกระบือมีผูเลี้ยงประมาณ 1.52 ลาน

ครัวเรือน และ 99 เปอรเซ็นตเปนรายยอย  นับเปนกลุมอาชีพที่ใหญเปนอันดับ 2 รองจากทํานา

ขาว 

 ถาคิดวาเปนเกษตรกร ที่ทํางาน ปละ 365 วัน  แลวผูเลี้ยงโคกระบือนับวาเปนเกษตรกร

กลุมใหญที่สุดของประเทศ (การเลี้ยงโคกระบือตองดูแลทุกวัน และบางครั้งตองดูแลกลางคืนดวย) 

 ขณะนี้สภาวะการซื้อขายโคกระบือของเกษตรกรมีปญหาอยางมาก ราคาโคมีชีวิตลดลง

จากเดิม 40-45 บาท/กก. เหลือ 35-38 บาท/กก. มีการซื้อขายลดลง 30-40 เปอรเซ็นต  มีเนื้อโค 

กระบือเถื่อน เขาประเทศปละ 36,500 ตัน ซึ่งเปนผลให เกษตรกรไทยเสียโอกาส ในการเชือดวัว 

ควาย ประมาณ 240,131 ตัว/ป มูลคา ตัวละ 19,772 บาท รวมมูลคาทั้งหมดประมาณ 4747.88 

ลานบาท (เอกสารแนบ นายสุพจน  บินยูซบ 18 ส.ค. ) ถารวมถึงหนังโคกระบือที่ไดจากการนี้  

จํานวนประมาณ 240,000 ผืน/ป และหนังเหลานี้เมื่อฟอก  เพื่อใชในอุตสาหกรรมหนังของประเทศ

ซึ่งขาดแคลนอยู จะมีประมาณราคาผืนละ 10,000 บาท มีมูลคาเพิ่มข้ึนถึง 2,400 ลานบาท/ป 
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 เนื้อเถื่อนทําใหเกษตรกรไทยเสียโอกาสขายโค กระบือ ประมาณ 120,065  ครอบครวั ขาย

ไดปละ 2 ตัว/ครอบครัว 

 หากรัฐปลอยปละละเลย  ใหการลักลอบนําเขาเปนอยูอยางปจจุบันและเพิ่มมากขึ้นก็จะ

ทําใหอุตสาหกรรมโคเนื้อ และกระบือ  ลมลงอันจะทําใหมีปญหาตามมาอีกมากมาย 

 

********************************************** 
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เนื้อโคที่ลักลอบนําเขามาเปนเนื้อโคจากประเทศอินเดีย เพราะอินเดียเปนประเทศที่นับถือ

ศาสนาฮินดู ซึ่งไมรับประทานเนื้อโค การเลี้ยงโคจะเปนการเลี้ยงแบบปลอย เมื่อทําการฆาแลวจะ

ลักลอบนําเขาทางภาคใตของประเทศไทย ผานทางประเทศมาเลเซีย ลักษณะเนื้อโคเปนลักษณะ

เนื้อโคแชแข็ง น้ําหนักแพ็คละ 25-30 กิโลกรัม ราคาขายสงกิโลกรัมละ 40-55 บาท และราคาขาย

ปลีกกิโลกรัมละ 70-85 บาท ซึ่งในการจําหนายก็จะมีทั้งขายเนื้อโคลักลอบชนิดเดียว หรือบางครั้ง

ก็มีการนํามาขายรวมกับเนื้อทั่วไป ซึ่งราคาขายเนื้อทั่วไป 120-130 บาทตอกิโลกรัม สวนใหญจะ

พบในจังหวัดทางภาคใต ไดแก นครศรีธรรมราช สงขลา เปนตน โดยตัวอยางการจับกุมการ

ลักลอบนําเขาเนื้อโคแชแข็งดังภาพที่ 3,4,5 

เนื้อโคลักลอบนําเขา 

 
ภาพที่ 3 เนื้อโคแชแข็งที่ลักลอบนําเขาทางประเทศมาเลเซีย เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2550 
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ภาพที่ 4  เนื้อโคแชแข็งที่ลักลอบนําเขาทางประเทศมาเลเซีย เมื่อวนัที ่14 สิงหาคม 2550 
 
 โดยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เจาหนาที่ศุลกากรฝายสืบสวนและปราบปราม สํานกังาน

ศุลกากรที่ 4 ไดจับกุมเนื้อโคแชเข็ง บรรจุลังจํานวน 640 กิโลกรัม มูลคาประมาณ 80,000 บาท 

วันที่ 14 สิงหาคม 2550 เจาหนาที่ศุลกากรฝายสืบสวนและปราบปรามสํานักงานศุลกากร

ที่ 4 ไดจับกุมเนื้อโคแชเข็งรวมน้ําหนัก 540 กิโลกรัมมูลคาประมาณ 70,000 บาทบริเวณ ตําบล

ควนเนียง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

และในวันที่ 16 สิงหาคม 2550 เจาหนาที่ศุลกากรฝายสืบสวนและปราบปรามดาน

ศุลกากรสงขลาสํานักงานศุลกากรที่ 4 ไดจับกุมเนื้อโคแชเข็งจํานวน 40 ลังๆ ละ 20 กิโลกรัมรวม

น้ําหนัก 800 กิโลกรัมมูลคาประมาณ 108,000 บาทบริเวณบานพักคนงานรางขางสนามกีฬาพรุ

คางคาว ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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ภาพที่ 5 เนื้อโคแชแข็งที่ลักลอบนําเขาทางประเทศมาเลเซีย เมื่อวนัที ่16 สิงหาคม 2550 
 
 โดยขอมูลต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 30 สิงหาคม 2550 มีคดีลักลอบทั้งสิ้น 11 ราย 

ปริมาณเนื้อที่ลักลอบนําเขาทั้งหมด 6,606 กิโลกรัม มูลคา 301,812 บาท   

 สําหรับความผิดตามกฎหมายศุลกากรมาตราที่ใชพิจารณาความผิดกรณีลักลอบนําเขา

เนื้อโค คือ 
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มาตรา 40 กอนที่จะนําของใด ๆไปจากอารักขาของศุลกากร ผูนําของเขา ตองปฏิบัติให

ครบถวนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากรกับตองยื่นใบขน

สินคาโดยถูกตองและเสียภาษีอากรจนครบถวนหรือวางเงินไวเปนประกัน การขอวางเงินประกันให

เปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ....  

และมาตรา 45 กอนที่จะสงของใดๆ ออกนอกราชอาณาจักร ผูสงของออก ตองปฏิบัติให

ครบถวนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากร กับตองยื่นใบขน

สินคาโดยถูกตองและเสียภาษีอากรจนครบถวนหรือวางเงินไวเปนประกันการขอวางเงินประกันให

เปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด....  

ฐานลักลอบ มาตรา 27 ผูใด..  

1. นําหรือพา  1.1 ของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือ 1.2 ของตองจํากัด หรือ  1.3 ของ

ตองหาม หรือ1.4 ที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตอง ...เขามาในพระราชอาณาจักรไทยก็ดี หรือ 

2. สงหรือพา ของเชนวานี้.... ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือ 

3. ชวยเหลือดวยประการใดๆ ในการนําของเชนวานีเ้ขามาหรือสงออกไปก็ดี 

สําหรับความผิดครั้งหนึ่งๆ ให 

        1.ปรับเปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือ 

  2.จําคุกไมเกินสิบป หรือ 

        3.ทั้งปรับทั้งจํา 
 ฐานหลีกเลีย่ง มาตรา 27  
 7 เกี่ยวของดวยประการใดๆ  

         7.1 ในการหลกีเลี่ยงหรือพยายามหลกีเลี่ยงการเสยีคาภาษีศุลกากร  หรือ 

         7.2 ในการหลกีเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลีย่งบทกฎหมายและ ขอจํากดัใดๆ อันเกี่ยวแก

การนาํของเขา สงของออก ขนของขึ้นเก็บของในคลังสนิคา และการสงมอบของโดยเจตนาจะฉอ

คาภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทีจ่ะตองเสียสาํหรับของนัน้ๆ ก็ดี หรือ 

8. หลกีเลี่ยงขอหามหรือขอจํากัดอันเกี่ยวแกของนัน้ก็ด ี

 สําหรับความผิดครั้งหนึง่ๆ ให 

        1.ปรับเปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือ 

 2.จําคุกไมเกนิสิบป หรือ 

 3.ทั้งปรับทั้งจาํ 
 ไมคํานึงเจตนา ใหรบิแมไมมีผูรับโทษ 

มาตรา 16 ฉ.9 (2482) 
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• การกระทําที่บญัญัติไวใน   - มาตรา 27   - มาตรา 99  แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.

2469 นั้น ใหถอืวาเปนความผิด  โดยมพิักตองคํานงึวา ผูกระทํา 

- มีเจตนา    

- กระทาํโดยประมาทเลินเลอ  หรือหาไม  

มาตรา 17 ฉ.9 (2482) 

• ของใดๆอันเนือ่งดวยความผดิ 

         -  ตาม ม.27 แหง พ.ร.บ.ศลุกากร พ.ศ.2469 

         -  ประกอบดวย ม.16 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉ.9)2482 

•   ทานใหริบเสยีสิ้น 

•   โดยมิพักตองคํานงึวา“บุคคลผูใดจะตองรับโทษ”หรือหาไม 

ของตองหาม  หมายถึง ของหรือสินคาที่มีกฎหมาย หาม ไมใหมีการนําเขาหรือ สงออก

โดยเด็ดขาด การนําของตองหามเขามาใน หรือ สงออกไปนอกราชอาณาจักรยอมมีความผิดตาม

กฎหมายที่หามนั้นและเปนความผิดตามกฎหมายศุลกากรดวย 

ของตองกํากัด หมายถึง ของหรือสินคาที่มีกฎหมายบัญญัติวาหากจะนําเขามาใน

ราชอาณาจักรหรือจะสงออกไปนอกราชอาณาจักรไดจะตองไดรับอนุญาตหรือตองปฏิบัติให

ครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎหมายเชนวานั้นกอนผูใดฝาฝนยอมมีความผิดตามกฎหมายที่

ควบคุมแกของนั้น ๆ และเปนความผิดตามกฎหมายศุลกากรดวย 

 ความผิดฐานรับซ้ือ มาตรา 27 ทว ิ

ผูใด    1.ชวยซอนเรน    

2.ชวยจาํหนาย    

3.ชวยพาเอาไปเสีย   

4. ซื้อ     

5.รับจํานาํ หรือ    

6.รับไวโดยประการใด  

ซึ่งของอันตน รูวาเปนของทีน่ําเขามาในราชอาณาจักรโดย 

        1. ยงัมิไดเสียคาภาษ ี

        2.ของตองจํากัด 

        3.ของตองหาม 

       4.ไมไดผานศลุกากรโดยถูกตอง 
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       5.โดยหลกีเลีย่งอากร ขอหาม หรือขอจํากัด  

มีความผิดตองระวางโทษ 

      -ปรับเปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว 

      -จําคุกไมเกินหาป หรือ 

      -ทั้งปรับทั้งจํา  
ผูมีอํานาจยึด มาตรา 24 

 ว.1 ส่ิงใดๆ อันจะพึงตองริบตาม พ.ร.บ.นี้  

          - พนักงานศุลกากร 

        - พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 

มีอํานาจยึดในเวลาใดๆณ ที่ใดๆก็ได 

ว.2 ส่ิงที่ยึดไวนั้นถาเจาของหรือผูมีสิทธิไมมายื่นคํารองเรียกเอาภายในกําหนด   

-  60 วัน สําหรับ ยานพาหนะ ที่ใชทําผิด 

-  30 วัน สําหรับ ส่ิงอื่น นับแตวันยึด 

ใหถือวา เปนสิ่งที่ไมมีเจาของ และใหตกเปนของแผนดินโดยมิพักตองคํานึงวาจะมี

การฟองคดีอาญานั้นหรือไม 
 ของกลาง ตามมาตรา 25  
 ว.1- บรรดา “ของ”หรือ “ส่ิงที่ยึดไว” ตาม พ.ร.บ.นี้ตองสงมอบใหอยูในความรักษาของ 

“พนักงานศุลกากร”ถาไมมีใหสงมอบอําเภอที่ใกลที่สุดซึ่งจะรักษาไวแทนศุลกากร 

“ส่ิงที่ยึด” และ “ริบ” นั้น..ใหจําหนาย ตามแตอธิบดีจะสั่ง 

ว.2 ถาของที่ยึดไวนั้น  1.เปนของเสียงาย 

    2.ถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหาย 

    3.คาใชจายในการเก็บรักษาจะมากเกินสมควร 

อธิบดีจะสั่ง  1.ใหขายทอดตลาด  2.ขายโดยวิธีอ่ืนกอนที่ของนั้นจะตกเปนของแผนดินก็

ได เงินคาของนั้นเมื่อไดหักคาใชจายคาภาระติดพันออกแลวใหถือไวแทนของ 

 

 

**************************************************** 
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