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ประสบการณ์ทางด้านการเกษตร 

- พ.ศ. ๒๕๒๗ – พ.ศ. ๒๕๕๒ ท ำฟำร์มเลี้ยงสุกรมำเป็นเวลำ 

๒๗ ปี โดยใช้ชื่อเจริญ อ่อนแก้วฟำร์ม มีสุกร พ่อพันธุ์จ ำนวน 

๓ ตัว แม่พันธุ์จ ำนวน ๓๐ ตัว รวมสุกรทั้งหมดจ ำนวน ๓๐๐ 

ตัว ซึ่งฟำร์มได้ผ่ำนกำรรับรองกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี

ส ำหรับฟำร์มเลี้ยงสุกรจำกกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และได้รับกำรรับรองเป็นฟำร์มสุกรปลอดกำรใช้สำร

เร่งเนื้อแดง จำกผู้วำ่รำชกำรจังหวัดตำก 

- พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ท ำฟำร์มโคขุน โดยมีจ ำนวนโคขุน 

จ ำนวน ๑๐๐ ตัว โดยได้คิดค้นสูตรอำหำรโคขึน้มำเอง 

- พ.ศ. ๒๕๕๗ โคขุน ได้รับเลือกเป็นศูนย์กำรเรียนรู้สัมมำชีพ

ต้นแบบด้ำนกำเลี้ยงโคขุน ตำมโครงกำรยกระดับควำมคิดติด

อำวุธทำงปัญญำสร้ำงสัมมำชีพทั่วแผ่นดิน สภำเกษตรกร

จังหวัดตำก ได้เผยแพร่ควำมรู้ให้แก่เกษตรกรและประชำชนที่

สนใจภำยในและภำยนอกจังหวัดตำก นอกจำกนี้ยังได้มีกำร

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ ของสภำเกษตรกรจังหวัดตำก และมี

บุคคลให้ควำมสนใจโทรมำปรึกษำและขอศึกษำดูงำนเป็น

จ ำนวนมำก 

 

 

ค าน า 

          จังหวัดตำกมีองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนกำรเกษตรที่

หลำกหลำย แต่ยังขำดกำรรวบรวมอย่ำงเป็นระบบ ที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำ

เป็นศูนย์เรยีนรู้ เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ก่เกษตรกรที่สนใจ 

 สภำเกษตรกรจังหวัดตำก จึงได้จัดท ำโครงกำรยกระดับควำมคิด

ติดอำวุธทำงปัญญำ สร้ำงสัมมำชีพทั่วแผ่นดิน สภำเกษตรกรจังหวัดตำก ปี 

๒๕๕๗ โดยกำรคัดเลือกสัมมำชีพต้นแบบด้ำนเกษตรกรรม พัฒนำต่อยอด

ควำมพร้อมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อถ่ำยทอดภูมิปัญญำอำชีพของตนต่อ

เกษตรกรผูท้ี่สนใจ เป็นกำรพัฒนำควำมรูข้องเกษตรกรโดยเกษตรกร 

 องค์ควำมรู้ด้ำนเกษตรกรรมเล่มนี้ จัดท ำขึ้นโดยกำรรวบรวมองค์

ควำมรู้จำก คุณเจริญ อ่อนแก้ว เกษตรกรสัมมำชีพต้นแบบตำมโครงกำร

ยกระดับควำมคิดติดอำวุธทำงปัญญำ สร้ำงสัมมำชีพทั่วแผ่นดิน สภำ

เกษตรกรจังหวัดตำก ปี ๒๕๕๗ ซึ่งข้อมูลและองค์ควำมรู้ดังกล่ำว จะเป็น

ประโยชน์แก่เกษตรกรที่สนใจ น ำไปพัฒนำต่อยอดอำชีพของตนเอง เพื่อ

เพิ่มรำยได้แก่ครอบครัว อันจะน ำไปสู่คุณภำพชวีิตที่ดีตอ่ไป 

 

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดตำก 

                                                         ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗ 
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องค์ความรู้ 

จากเกษตรกรต้นแบบสัมมาชีพ เรื่องการเลี้ยงโคขุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นำยเจรญิ  นำมสกุล อ่อนแก้ว    

อำยุ  ๕๓  ปี   

ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๐๙   หมูท่ี่ ๔ หมูบ่้ำน  นำโบสถ์ 

ต ำบล นำโบสถ์  อ ำเภอ วังเจ้ำ    จังหวัด ตำก  รหัสไปรษณีย์ 63000   

โทรศัพท์มอืถือ 08-1039-2038   

การศึกษา – ดูงาน 

- จบกำรศกึษำชันประถมศึกษำปีที่ ๔ โรงเรียนบ้ำนนำโบสถ์ 

- จบกำรศกึษำช้ันมัธยมศกึษำปีที่ ๖ ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน

จังหวัดตำก 

การท างาน 

- พ.ศ. ๒๕๓๙ – พ.ศ. ๒๕๔๕ สำรวัตรก ำนันต ำบลนำโบสถ์ 

- พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดตำก 

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนปศุสัตว์  

- พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน ประธำนโครงกำร “ รักษ์ป่ำสร้ำงคน 

๘๔ ต ำบลวิถีพอเพียง” ต ำบลนำโบสถ์  

- พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน ประธำนศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชนประจ ำ

ต ำบลนำโบสถ์  
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องค์ความรู้ 
จากเกษตรกรต้นแบบสัมมาชีพ  

 

 
                                นายเจริญ อ่อนแก้ว 

        สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดตำก เกษตรกรแปลงสัมมำชีพ    

ต้นแบบเรื่องกำรเลีย้งโคขุน 

 “ผู้น ำกำรเลี้ยงโคขุนและกำรผลิตอำหำรโคขุนคุณภำพดีแห่งบ้ำนนำโบสถ์” 

 

       ปัจจุบันเรำต้องเผชิญกับยุคข้ำวของรำคำแพงขึ้น ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรครองชีพเพิ่มมำกขึ้นไปด้วย ทำงด้ำนธุรกิจต่ำงๆ ก็ต้องมีกำรลงทุนเพิ่ม

มำกขึ้น ถ้ำเงินลงทุนไม่มำกพอ ก็อำจท ำธุรกิจล้มละลำยได้ ผู้ที่จะฝ่ำฟัน

วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีควำมคิดในแง่บวก เพื่อที่จะคิดพลิก 

“วิกฤต” ให้เป็น “โอกำส”  

        ดังตัวอย่ำงกำรเลี้ยงโคขุนของนำยเจรญิ อ่อนแก้ว สมำชิกสภำ

เกษตรกร จังหวัดตำก (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนปศุสัตว์) หมูท่ี่ ๔ ต ำบลนำ

โบสถ์ อ ำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก ที่ก่อนจะประสบควำมส ำเร็จในกำรเลี้ยงโค

ขุน ได้ประกอบอำชีพเลี้ยงสุกรมำเป็นเวลำ ๒๙ ปี จนกระทั่งมำพบกับช่วง 
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เศรษฐกิจชะลอตัว อีกทั้งสภำพอำกำศร้อนขึ้น ท ำให้สุกรไม่เจริญเติบโต

ไม่ ได้น้ ำหนักเท่ำที่ควร ท ำให้ขำดทุน จำกวิกฤตในครั้ งนั้นได้พลิก

แนวควำมคิดมำจำกกำรเลี้ยงสุกรมำเลี้ยงโคขุน เนื่องจำกวิธีกำรดูแลไม่

ยุ่งยำก และไม่เลือกสภำพอำกำศ อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอำหำรก็ได้มำจำก

วัตถุดิบในท้องถิ่นซึ่งมรีำคำไม่แพง 

        ในกำรเลี้ยงโคขุน สิ่งที่ต้องค ำนึงเป็นอันดับแรกคือ กำรวำงแผน 

เพรำะกำรลงทุนค่อนข้ำงสูงและเป็นกำรลงทุนระยะยำวจึงต้องรอบคอบใน

กำรวำงแผน องค์ประกอบส ำคัญในกำรเลี้ยงโคขุน คือ ๑) โรงเรือนต้องมี

ลักษณะที่สูงโปร่ง อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก แข็งแรงทนทำน ๒) กำรเลือกซื้อ

โคขุน ต้องเลือกลักษณะ โครงร่ำงใหญ่ หูยำวปำนกลำงนอกจำกกำรสร้ำง

โรงเรือนและกำรเลือกโคขุนแล้ว เพื่อลดต้นทุนในกำรเลี้ยงโคขุน ถ้ำเรำมี

พืน้ที่เหลือจำกกำรสร้ำงโรงเรอืน เรำสำมำรถปลูกหญ้ำเพื่อใช้เป็นอำหำรโค 

โดยหญ้ำที่ควรน ำมำปลูกคือหญ้ำพันธุ์เนเปียร์ปำกช่อง๑ วิธีกำรคือกำรน ำ

หญ้ำเนเปียร์ที่ปลูกไว้มำสับและหมักเพื่อเพิ่มคุณค่ำทำงอำหำรให้โคขุน ใช้

ประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้เพิ่มเติม จึงได้คิดค้นสูตรอำหำรขึ้นมำเอง 

อำหำรโคที่ผลิตเองนี้ท ำให้โคขุนมีน้ ำหนักดี จ ำหน่ำยได้รำคำสูง มีก ำไรมำก

ขึน้ จึงท ำให้ประสบควำมส ำเร็จในกำรเลี้ยงโคขุนมำจนทุกวันนี้ 

 

 

 

ประมวลภาพ 

การฝกึอบรมเรื่องการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทนุการเลีย้งโคขุน 

ตามโครงการยกระดับความคดิตดิอาวุธทางปัญญา สร้างสมัมาชพีทั่วแผ่นดิน 

ณ เจรญิฟาร์ม ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 
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- ผู้ที่ไม่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรท ำหญ้ำหมักอำจท ำให้หญ้ำ

ขึน้รำเสียหำยได้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดตำก ได้รวบรวมองคค์วำมรูเ้รื่อง

กำรผลิตอำหำรโคขุน เผยแพร่ให้แก่เกษตรกรผูส้นใจดังนี้ 

๑. กระบวนการเลี้ยงโคขุน  

             ๑.๑ กำรเลือกซื้อพันธุ์โค เลือกซื้อโคเข้ำมำเลี้ยงในรำคำที่ไม่เกิน

จริง ไม่สูงเกินไป โอกำสมีก ำไรจะเกิดขึ้นมำกด้วย ดังนั้น หำกเป็นรูปแบบ

กำรซื้อโคด้วยกำรช่ังน้ ำหนักก่อนน ำเข้ำมำเลี้ยง จะเป็นตัวช่วยประกันควำม

เสี่ยงให้กับผู้เลี้ยงได้เป็นอย่ำงดี ส ำหรับผู้ไม่มีประสบกำรณ์ดูโคด้วยสำยตำ

ในกำรซื้อโคเข้ำมำเลี้ยง มีข้อแนะน ำว่ำ ต้องซื้อโคโครงเข้ำมำเลี้ยง อย่ำไป

ซื้อโคอ้วนโดยเด็ดขำด เพรำะเมื่อน ำมำขุนแล้วน้ ำหนักจะไม่ค่อยขึ้น และจะ

ท ำให้ไม่มีก ำไรด้วย เมื่อโคเข้ำมำสู่คอกเลี้ยง ต้องมีกำรจัดกำรเรื่องกำรฉีด

วัคซีนป้องกันโรค ถ่ำยพยำธิและฉีดยำบ ำรุง หลังจำกขุนแล้วประมำณ 4 

เดือน 

            ๑.๒ กำรให้อำหำรโคขุน โคที่เลี้ยงขุนจะให้อำหำรวันละ 2 ครั้ง 

เช้ำ-เย็น โดยจะให้หญ้ำ เนเปียร์หมัก ร่วมกับอำหำรข้น ผสมให้เข้ำกัน

จำกนั้นสำมำรถน ำไปใช้ได้ทันที 

 ๑.๓ ระยะเวลำกำรดแูล กำรเลี้ยงขุนส่วนใหญ่ ใช้เวลำประมำณ 4 

เดือน ในช่วงสัปดำห์แรก ให้กินหญ้ำสดเป็นอำหำรหลัก เพื่อให้กระเพำะ

ของโคปรับสภำพ พอเข้ำสัปดำห์ที่ 2 จึงเริ่มให้อำหำรข้นตัวละ 1 กิโลกรัม

ต่อวัน และลดปริมำณหญ้ำสดลง หำกสังเกตว่ำโคไม่มีอำกำรท้องเสีย ก็

ค่อยๆ เพิ่มอำหำรข้นอีกสัปดำห์ละ 1 กิโลกรัมตอ่ตัวต่อวัน จนกระทั่งเข้ำ 

กองหญ้ำหมักของเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมกำร

ฝึกอบรมฯ จำกแปลงสัมมำชพี 
 

6 13 



ช่วงเดือนที่ 3-4 ปรับให้อำหำรข้น 85 เปอร์เซ็นต์ ควบคู่กับอำหำรหยำบ 

15 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเพิ่มน้ ำหนักตัวให้มำกขึ้น  วิธีนี้จะช่วยลดกำรป่วย และ

ตำยของโคในช่วงแรกของกำรขุนและต่อมำคือกำรจ ำหน่ำยเรำสำมำรถ

น ำไปขำยที่ตลำดนัดโค กระบือได้ หรอืติดตอ่ให้กับโรงฆ่ำสัตว์ก็ได้แล้วแต่จะ

สะดวก   

๒. การผลิตอาหารข้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

          กำรผลิตอำหำรโคขุนโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนค่ำอำหำร

ในกำรเลี้ยงโคขุน สรุปกำรศกึษำเบือ้งตน้ดังนี้   

สูตรอำหำรสัตว์ที่ใช้เลีย้งโคขุน (อำหำรข้น) ประกอบด้วย   
๑.) มันเสน้  ปรมิำณ  ๔๐๐ กิโลกรัมๆละ  ๗ บำท   รวม ๒,๘๐๐ บำท 

๒.) ข้ำวโพด ปรมิำณ  ๒๐๐ กิโลกรัมๆละ  ๗ บำท  รวม ๑,๔๐๐ บำท 

๓.) ร ำข้ำว(กลำง)  ปรมิำณ  ๑๐๐ กิโลกรัมๆละ  ๖ บำท รวม   ๖๐๐ บำท 

๔.) กระถินสับแห้ง ปรมิำณ  ๒๐ กิโลกรัมๆละ ๕ บำทรวม  ๑๐๐  บำท 

๕.) กำกถั่วเหลอืงปรมิำณ ๗๐ กิโลกรัมๆละ ๑๘ บำท รวม ๑,๒๖๐ บำท 

๖.) เกลอืป่น ปรมิำณ   ๑๐   กิโลกรัมๆละ  ๖ บำท  รวม     ๖๐  บำท 

๗.) ปุ๋ยยูเรยี ปรมิำณ    ๒๐   กิโลกรัมๆละ ๑๓ บำท รวม   ๒๖๐   บำท 

๘.)  ฟีมกิวัว ปรมิำณ     ๕   กิโลกรัมๆละ  ๓๒ บำท รวม   ๑๖๐   บำท 

๙.) ก ำมะถัน ปรมิำณ ๒      กิโลกรัมๆละ  ๑๖ บำท รวม     ๓๒   บำท  

๑๐.) กำกมะพร้ำว  ปรมิำณ ๖๐ กิโลกรัมๆละ  ๗  บำท รวม ๗๖๐   บำท  

     ๑๑.) กำกปำล์มเนือ้ใน ปรมิำณ ๖๐ กิโลกรัมๆละ  ๖.๕ บำท รวม ๓๙๐ บำท  

     ๑๒.) ปลำยข้ำว ปรมิำณ ๕๐ กิโลกรัมๆละ  ๗ บำท   รวม ๓๕๐    บำท  

     ๑๓.) เกลอืแร ่ปรมิำณ ๑๐ กิโลกรัมๆละ  ๘.๔๐ บำท  รวม ๘๔    บำท  

      รวมปรมิำณท้ังส้ิน ๑,๐๐๗ กิโลกรัม ๘,๒๕๖ บำท (๘.๒๖ บำท/ก.ก.) 

หรือมะม่วงดอง ไม่มีเมือกคือสำมำรถน ำไปใช้ได้ แต่ถ้ำหญ้ำเน

เปียร์ปำกช่อง ๑ ที่หมักมีลักษณะเป็นรำสีเมือกด ำไหลออกมำ 

หำ้มน ำมำให้โคหรือสัตว์เลีย้งกินโดยเด็ดขำด  

ประโยชน์/ข้อดีของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ หมัก 

- สำมำรถท ำได้ทุกฤดูกำล 

- ใช้พื้นที่ในกำรเก็บรักษำน้อย 

- ใช้ทุกส่วนของต้นพืชให้เป็นประโยชน์ ส่วนของล ำต้นที่แข็งแรง 

เมื่อหมักแล้วจะอ่อนนุม่สัตว์ชอบกิน 

- หญ้ำหมักมีลักษณะอวบน้ ำ สัตว์ชอบกิน 

- สำมำรถรักษำธำตุอำหำรตำ่งๆ ไว้ได้สูงกว่ำกำรหมักหญ้ำแหง้  

- ลดอันตรำยจำกอัคคีภัย ในกำรเก็บเมื่อเทียบกับหญ้ำแหง้ 

- คุณค่ำทำงอำหำรไม่ลดลง ถ้ำปฏิบัติตำมขั้นตอนดังกล่ำว 

- ช่วยเพิ่มสำรอำหำรโปรตีนและจุลินทรีย์ที่มีคุณภำพที่ได้จำก

กำรหมักส ำหรับโค 

ข้อเสียของหญ้าหมัก 

- เนื่องจำกหญ้ำหมักมีฤทธิ์เป็นกรดจึงท ำลำยภำชนะที่เป็นโลหะ

ได้ 

- สูตรนีส้ำมำรถรักษำได้ไม่เกิน ๖ เดือน 

- ขำดวิตำมินด ี
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๓. การผลิตหญ้าเนเปียร์หมัก 

กำรท ำหญำ้หมัก โดยมีวัตถุดิบที่ตอ้งเตรยีมดังนีค้ือ 

          ๑.๑ คัดเอำหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง ๑ ที่มีอำยุ ๒ เดือน ขึ้นไป ตำม

จ ำนวนที่ตอ้งกำร 

 ๑.๒ ถังหมักที่มีฝำปิด หรือถุงหมักแบบสุญญำกำศ (สูตรนี้ไม่ต้อง

ใช้กำกน้ ำตำล เนื่องจำกหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง ๑ ที่สดจะมีลักษณะอวบน้ ำ

ควำมซืน้พอดี กลิ่นหอมหวำนสัตว์ชอบกิน) 

   วิธีท า/และการน าไปใช้ 

- ควรตัดหญ้ำเนเปียร์ปำกชอ่ง๑ ในช่วงเช้ำก่อนที่จะน ำมำผึ่งแดด

ประมำณ ๒ ช่ัวโมง 

- จำกนั้นน ำหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง ๑ มำสับให้ละเอียดเป็นชิ้น

เล็กๆ 

- เสร็จแล้วให้น ำหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง ๑ ที่ได้มำลงในถังหมัก

หรอืถุงหมักแบบสุญญำกำศที่เตรียมไว้ ปิดฝำถังใหแ้นน่ 

- กรณีใช้ถุงหมักแบบสุญญำกำศในกำหมัก ควรท ำกำรสูบ

อำกำศออกภำยหลังบรรจุหญ้ำที่เตรียมไว้ ปิดฝำถังให้แน่น 

ก่อนที่จะหมักทิ้งไว้ ๔๕ วันจึงจะได้หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง ๑ 

อำหำรหมัก โปรตีนสูงส ำหรับกำรขุนโคต่อไป 

จำกนั้นน ำหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง ๑ ที่เรำหมักได้ตำมที่ก ำหนดแล้ว 

ลักษณะสีจะเป็นสีเหลืองทอง มีกลิ่นหอมคล้ำยกินผักดอง 

           เมื่อค ำนวณค่ำอำหำรในกำรเลี้ยงโคขุน พบว่ำโคขุน ๑ ตัว ใช้

อำหำรข้น ๗ กิโลกรัม/ตัว/วัน (๗ ก.ก. × ๘.๒๖ บำท/ก.ก.)  คิดเป็นเงิน 

๕๗.๘๒ บำท/ตัว/วัน และใช้อำหำรหยำบ (หญ้ำ) ๑๕ กิโลกรัม/ตัว/วัน คิด

เป็นเงิน ๒๗ บำท/ตัว/วัน (อำหำรข้น + อำหำรหยำบ) รวมต้นทุนค่ำอำหำร 

๘๔.๘๒ บำท/ตัว/วัน หำกใช้ระยะเวลำในกำรขุนโค ๔ เดือน (๑๒๐ วัน) 

(๘๔.๘๒ บำท/ตัว/วัน × ๑๒๐ วัน) ต้องใช้อำหำรตัวละ ๑๐,๑๗๘.๔๐ บำท 

            จำกกำรผลิตอำหำรโคขุน (อำหำรข้น) โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อ

ลดต้นทุนค่ำอำหำรท ำให้สำมำรถเปรียบเทียบรำคำกับผูค้้ำอื่นได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบราคาอาหารข้น (โปรตนี ๑๖ %) ต่อ (ก.ก.) 

สูตรของนาย

เจรญิ อ่อนแก้ว 

สวนหลวง

๑๓๔๐ 

ซีพ9ี72 โครุ่น โชคชัย๖๙๐ 

        8.๒๖ ๙.๕๗ 10.37 11.33 ๙.๖๗ 

ตารางเปรียบเทียบราคาอาหารข้น (โปรตนี ๑๖ %) ต่อ(ตัน) 

สูตรของนาย

เจรญิ อ่อนแก้ว 

สวนหลวง

๑๓๔๐ 

ซีพ9ี72 โครุ่น โชคชัย๖๙๐ 

       ๘,๒๕๖ ๙,๕๗๐ ๑๐,๓๗๐ ๑๑,๓๓๐ ๙,๖๗๐ 
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จำกกำรเทียบรำคำจำกกลุ่มผู้ผลิตอำหำรโคขุน ที่เปอร์เซ็นโปรตีนที่ ๑๖ % 

พบว่ำกำรผลิตอำหำรโคขุนโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนค่ำอำหำรใน

กำรเลี้ยงโคขุน สูตรของคุณเจริญ อ่อนแก้วสำมำรถลดต้นทุนค่ำอำหำรใน

กำรเลีย้งโคขุน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

       

 

 

          

อนึ่ง หำกเกษตรกรมีพื้นที่ส ำหรับปลูกหญ้ำเพื่อเป็นอำหำรหยำบใน

กำรเลี้ยงโคด้วยก็จะท ำให้ประหยัดต้นทุนเพิ่มขึ้นได้อีก โดยเสนอให้ท ำคอก

เลี้ยงโคขุนไว้เหนือแปลงหญ้ำและท ำท่อน้ ำไหลผ่ำนคอกโคขุน เพื่อชะล้ำง

มูลโค ลงสู่แปลงหญ้ำเป็นปุ๋ยได้ด้วย   

 

 

  
 

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนค่าอาหารโคขุน 

ยี่ห้อ (ตรำ) รำคำ/

ก.ก 

สูตรของคุณเจรญิ 

รำคำ/ก.ก 

ผลตำ่ง 

(บำท/ก.ก) 

ผลตำ่ง 

(บำท/ตัน) 

สวนหลวง 

๑๓๔๐ 

๙.๕๗ ๘.๒๖ ๑.๓๑ ๑,๓๑๐ 

ซีพ๙ี๗๒ ๑๐.๓๗ ๘.๒๖ ๒.๑๑ ๒,๑๑๐ 

โครุน่ ๑๑.๓๓ ๘.๒๖ ๓.๐๗ ๓,๐๗๐ 

โชคชัย๖๙๐ ๙.๖๗ ๘.๒๖ ๑.๔๑ ๑,๔๑๐ 

ตารางแสดงต้นทุนการเลี้ยงโคขุน 

ยี่ห้อ (ตรำ) ตน้ทุนอำหำรขน้/

ตัว/วัน (๗ ก.ก/

วัน) 

ตน้ทุนอำหำร

หยำบ/ตัว/วัน (๑๕ 

ก.ก/วัน) ก.ก ละ 

๑.๘๐ บำท 

ตน้ทุน

ค่ำอำหำร/

ตัว/วัน 

(บำท) 

ตน้ทุน

ค่ำอำหำร/

ตัว/๑๒๐ 

วัน 

(บำท) 

ผลตำ่ง 

(บำท/

รุ่น) 

คุณเจรญิ  ๕๗.๘๒ ๒๗ ๘๔.๘๒ ๑๐,๑๗๘ - 

สวนหลวง 

๑๓๔๐ 

๖๖.๙๙ ๒๗ ๙๓.๙๙ ๑๑,๒๗๘ ๖๒๑ 

ซีพ๙ี๗๒ ๗๒.๕๙ ๒๗ ๙๙.๕๙ ๑๑,๙๕๐ ๑,๒๙๓ 

โครุน่ ๗๙.๓๑ ๒๗ ๑๐๖.๓๑ ๑๒,๗๕๗ ๒,๑๐๐ 

โชคชัย๖๙๐ ๖๗.๖๙ ๒๗ ๙๔.๖๙ ๑๑,๓๖๒ ๗๐๕ 
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