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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร
ในจังหวัดเชียงใหม 2) ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา และ 3) ปญหา
และขอเสนอแนะในการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา โดยประยุกตใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิธี
วิทยาวิจัย สัมภาษณเกษตรกร 68 ราย และผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด
ผลการวิจัยดานสภาพการเลี้ยงโคขุนพบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 49.63 ป สั่งสม
ประสบการณการเลี้ยงโคขุนจากการปฏิบัติจริง และไดรับความรูจากการแลกเปลี่ยนกับผูจัดการ
บริษัทขณะเยี่ยมฟารม เกษตรกรสวนใหญซื้อโคจากตลาดนัดแมยอยมาขุน เปนโคลูกผสมพันธุ
ชารโรเลส เกษตรกรสวนใหญไมมีการปลูกหญาแตเกี่ยวหญาจากพื้นที่สาธารณะ สวนอาหารขน ยา
และวัคซีนเบิกจากบริษัท อาหารเสริม ไดแก กากน้ําตาล กากถั่วเหลือง และมันเสน
ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุนพบวา ระยะเวลาเลี้ยงโคขุนเฉลี่ย 277 วัน มีตนทุน
24,431.55 บาท รายรับจากการขายโค (ไมรวมมูลโค) 29,638.52 บาท กําไรสุทธิเฉลี่ยตอตัว (ไมรวม
มูลโค) 5,206.97 บาท แตเมื่อรวมรายรับจากการขายมูลโคดวยแลว ทําใหมีรายรับจากการขายโค
(รวมมูลโค) 30,183.98 บาท คิดเปนกําไรสุทธิเฉลี่ยตอตัว (รวมมูลโค) 5,752.43 บาท ซึ่งเกษตรกร
สวนใหญพอใจกับรายรับและกําไรที่ได
อย า งไรก็ ตาม เกษตรกรยั ง ประสบป ญหา ราคาและโปรแกรมเชือ ดไม แ นน อน ซึ่งถู ก
กําหนดโดยบริษัท และเกษตรกรไมทราบขอมูลเกรดคุณภาพซาก นอกจากนี้อาหารหยาบขาดแคลน
ในฤดูแลง ขาดเงินทุนหมุนเวียน ขัดแยงกับองคการปกครองสวนทองถิ่นเรื่องการเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน เจาหนาที่ ปศุสัตวไมมาดูแลเกษตรกรเทาที่ควร เกษตรกรขาดที่ปรึกษาในการรวมกลุม

จ
ข อเสนอแนะในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ เกษตรกรควรมี ก ารทํ า บั ญ ชี ฟ าร ม เพื่ อ ให ท ราบต น ทุ น และ
ผลตอบแทนที่แทจริง และใชขอมูลตนทุนตอรองกับบริษัทใหสามารถเขาถึงขอมูลคุณภาพซากได
และจัดทําโปรแกรมการเชือดใหแนนอนมากขึ้น รวมทั้งควรริเริ่มการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหมูสมาชิก
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Abstract
The objectives of the independent study titled “Situation of Beef Production Under
Contract Farming of Farmers in Chiang Mai Province” were to 1) find out beef production under
contract farming of farmers in Chiang Mai Province, 2) cost and return from beef production under
contract farming, and 3) problems and suggestions towards beef production under contract
farming. Quality research was applied as research methodology by interviewing 68 farmers and
manager of Northern Farm (1996) Company.
For beef production, it was found that the average age of farmers was 49.63 year. Their
experience on cattle raising has long been accumulated through practices and sharing knowledge
with the manager of Northern Farm (1996) Company while visiting farms. Charolais cattle were
bought from Maeyoy Market. Fresh grass was brought from public area without pasture.
Concentrate, medicine and vaccine were provided by the Company. Supplementations were
molass, soybean meal and cassava chip.
It was also found that the average raising period was 277 days. The average cost was
24,431.55 baht while return and benefit (excluding cattle dung) were 29,638.52 and 5,206.97
baht, respectively. If cattle dung was included, the return and benefit were 30,183.98 and 5,752.43
baht, respectively. Most farmers were satisfy with such return and benefit.
Problems were found to be the unreliable price and killing program organized by the
Company, unaccessable to carcass grade information, fresh grass shortage in dry season, financial
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shortage, conflict with Tambon administrative organization towards house and land tax, less
support from livestock officers, and lack of advisor to group formation. This independent study
suggested that farmers should record farm accounting so that correct information regarding cost
and return can be used to negotiate with the Company in order to accessing to carcass grade
information and to arrange the killing program. Additionally, group formation should be initiated
so that sharing experiences among the farmers can be created.

