บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โคเปนสัตวที่อยูคูกับวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยมาชานาน โดยมีการเลี้ยงไวเพื่อใชแรงงาน
เปนหลัก โคที่เลี้ยงสวนใหญมักจะเปนโคพื้นเมือง มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเพื่อนํามาใชแรงงาน
แตเมื่อมีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เชน มีการใชรถแทรกเตอรไถนาแทนโค การเลี้ยงโคเพื่อใชแรงงาน
จึงเริ่มลดลง เกษตรกรจึงเลี้ยงโคในแบบที่เรียกวา “โคออมสิน” คือ เลี้ยงโคแบบหาอาหารหยาบที่
เปนกากหรือของเหลือตามเรือกสวนไรนามาใหโคกินตามอัตภาพ ตอมามีการนําโคสายพันธุจาก
ตางประเทศเขามาผสมกับโคพื้นเมืองเพื่อเปนการเพิ่มระดับเลือด แลวเลี้ยงแบบซื้อมาขายไป โคตัว
ใดโตพรอมที่จะขายก็ขายออกไป ตัวใดที่ยังไมอยากขายก็ไมขาย หรือหากเกษตรกรตองการเงินเปน
กอนก็ขายออกไป แลวหาโคตัวใหมเขามาเลี้ยงแทนที่ สงผลใหการเลี้ยงโคในปจจุบันเริ่มมีการเลี้ยง
ในเชิงธุรกิจมากขึ้น ทั้งที่เลี้ยงเปนอาชีพหลักและเลี้ยงเปนอาชีพเสริม
ในชวง 10 ปที่ผานมา การเลี้ยงโคขุนเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่เกษตรกรเริ่มหันมาสนใจมากขึ้น
เพราะการเลี้ยงโคขุน คือ การเลี้ยงโคใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาสั้นๆ คือประมาณ
4-12 เดือน โดยเลี้ยงโคแบบใหอาหารผสมหรืออาหารขนรวมกับอาหารหยาบในปริมาณที่เพียงพอ
ที่สามารถทําใหโคเจริญเติบโตไดเต็มที่ภายใตสภาพการเลี้ยงดูแบบขังคอก (บัญญัติ, 2549) และ
เนื่องจากเลี้ยงโคในระยะเวลาสั้นๆ แตโคมีขนาดใหญ ทําใหโคมีน้ําหนักมากพอที่จะสงโรงฆาเมื่อ
อายุยังนอย สงผลใหเนื้อโคมีความนุม ชุมฉ่ํา มีไขมันแทรก เปนที่ตองการของตลาดเนื้อชั้นกลาง
และชั้นสูง
อยางไรก็ดี การเลี้ยงโคขุนเปนเรื่องที่คอนขางใหมสําหรับเกษตรกรทั่วไป เกษตรกรหลาย
รายประสบกับปญหาดานการจัดการฟารม รวมไปถึงปญหาดานการตลาด คือ เลี้ยงแลวไมมีที่ขาย
ไมมีคนรับซื้อ ทั้งนี้เนื่องจากตนทุนการเลี้ยงโคขุนสูง ทําใหจําเปนตองขายโคในราคาแพง ซึ่งตลาด
ทั่วไปนั้นไมมีกําลังซื้อ ธุรกิจโคขุนสวนใหญมักขายในตลาดเนื้อคุณภาพสูงเทานั้น สวนตลาด
ทั่วไปนั้นโคขุนจะขายไดนอยมาก
ถึงแมวาเกษตรกรบางสวนจะมีปญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน แตเกษตรกรจํานวนหนึ่งก็
เลี่ยงปญหาไมมีผูรับซื้อ โดยเลือกเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับบริษัท เพราะบริษัทจะเขามา
ดูแลในเรื่องของอาหาร พันธุโค และการจัดการฟารม รวมถึงประกันราคาน้ําหนักมีชีวิตของโคขุน
ใหแกเกษตรกรดวย ทําใหเกษตรกรสามารถมั่นใจวาจะมีบริษัทมารับซื้อโคขุนของตนไดตลอด
ถามองเพียงผิวเผินการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาอาจสงผลดีตอเกษตรกร อยางไรก็
ตามเกษตรกรสวนใหญยังไมทราบแนชัดวาการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญานั้น ตนทุนและ
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ผลตอบแทนที่ ไ ด คุมค ากั บ การลงทุน หรือไม เพราะเกษตรกรหลายรายไม มีก ารทําบั ญชี ฟาร ม
เกษตรกรมักจัดการโดยซื้อโคมาขุน เมื่อสงโคขุนขายใหบริษัท หลังจากหักคาอาหาร คายา และคา
วัคซีนออกไป เงินที่เหลือจึงเปนกําไร ไมมีการจดบันทึกขอมูลที่เปนตัวเลข ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
สภาพการเลี้ยงโคขุน ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุน ปญหาและขอเสนอแนะตางๆจาก
การเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหไดขอมูลตางๆ เพื่อเปน
แนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกรที่กําลังเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา และผูที่สนใจเลี้ยงโค
ขุนแบบนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ไดองคความรูเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในจังหวัด
เชียงใหม
2. ไดขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา
3. ไดขอมูลเกี่ย วกั บป ญ หาและขอเสนอแนะของเกษตรกรผู เ ลี้ ยงโคขุ น แบบมี พัน ธะ
สัญญาและของผูจัดการของบริษัท
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการวิจัย
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 2550 รวมระยะเวลา 9 เดือน
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร
ทําการศึกษาฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับ บริษัท นอรทเทิรนฟารม
(1996) จํากัด ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอไชยปราการ อําเภอดอยสะเก็ด
อําเภอพราว อําเภอแมริม อําเภอสันกําแพง และอําเภอสันทราย และอีก 1 กิ่งอําเภอ ไดแก กิ่งอําเภอ
แมออน และปรึกษากับผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด ในเรื่องการเลี้ยงโคขุนแบบ
มีพันธะสัญญาโดยตรง
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2. ขอบเขตดานเนื้อหา
ทราบถึ ง สภาพทั่ ว ไปในการเลี้ ย ง ต น ทุ น และผลตอบแทนจากการเลี้ ย ง ป ญ หาและ
ขอเสนอแนะในการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรทั้ง 6 อําเภอ และอีก 1 กิ่งอําเภอ
และไดขอเสนอแนะจากผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด
สภาพการเลี้ยงโคขุน ไดแก
- ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร
- การวางแผนเชือดโค
- กลไกการกําหนดราคารับซื้อโคขุน
- แหลงที่เกษตรกรซื้อโคมาขุน
- พันธุโคที่เกษตรกรนํามาขุน
- เทคนิคการเลี้ยงโคใหไดเนื้อคุณภาพดี
- โรงเรือนโคขุน
- แหลงอาหารหยาบ แหลงอาหารขน และการใหอาหารเสริม
- แหลงน้ํา
- โรคโคขุน วัคซีน และยารักษาโรค
- การกําจัดมูลภายในฟารมโคขุน
ตนทุนการเลี้ยงโคขุน ไดแก
- คาพันธุโค
- คาอาหารหยาบสด คาอาหารหยาบแหง คาอาหารขน และ
คาอาหารเสริม
- คายารักษาโรค และคาวัคซีน
- คาน้ํา คาไฟฟา
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาแรงงาน
ผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุน ไดแก
- ผลตอบแทนจากการขายโค
- ผลตอบแทนจากการขายมูลโค
ปญหาและขอเสนอแนะ
- ทัศนะของเกษตรกร
- ทัศนะของผูจัดการบริษัท

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สภาพการเลี้ยงโคขุน
แบบมีพันธะสัญญา

ขอเสนอแนะในการเลี้ยงโคขุน
แบบมีพันธะสัญญา
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นิยามศัพท
1. การเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา หมายถึง การเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรแบบสัญญา
ดวยวาจากับ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด ไวลวงหนา โดยมีขอตกลงวาจะสงโคขุนขาย
ใหกับทางบริษัท และทางบริษัทจะเขามาดูแลและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับพันธุโคที่นํามาขุน อาหาร
และการจัดการฟารม รวมถึงการประกันราคารับซื้อโคมีชีวิตให โดยพิจารณาจากคุณภาพซากของ
เนื้อโคหลังเชือด
2. สภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา หมายถึง ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ และ
สังคมของเกษตรกร การวางแผนเชือดโค กลไกการกําหนดราคารับซื้อโคขุน แหลงที่เกษตรกรซื้อโค
มาขุน พันธุโคที่เกษตรกรนํามาขุน เทคนิคการเลี้ยงโคใหไดเนื้อคุณภาพดี โรงเรือนโคขุน แหลง
อาหารหยาบ แหลงอาหารขน และการใหอาหารเสริม แหลงน้ํา โรคโคขุน วัคซีน และยารักษาโรค
และการกําจัดมูลภายในฟารมโคขุน
3. ตนทุนการเลี้ยงโคขุน หมายถึง ตนทุนผันแปรซึ่งประกอบดวย คาพันธุโค คาอาหาร
หยาบสด คาอาหารหยาบแหง คาอาหารขน และคาอาหารเสริม คายารักษาโรค คาวัคซีน คาน้ํา คา
ไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาแรงงาน
4. ผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคขุน หมายถึง รายรับที่เกษตรกรไดจากการขายโคขุน และ
มูลโคขุน ลบดวยตนทุนการเลี้ยงโคขุน
5. ป ญ หา หมายถึ ง ป ญ หาตา งๆที่เ กิ ด ขึ้ น จากการเลี้ย งโคขุ น แบบมีพั น ธะสั ญ ญาของ
เกษตรกรกับ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด
6. ขอเสนอแนะ หมายถึง ขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับ
บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด และขอเสนอแนะจากผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม
(1996) จํากัด

