บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่องสถานภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในจังหวัด
เชียงใหม ผูวิจัยไดทําการศึกษาและรวบรวมเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีตางๆที่ผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหลายไดเรียบเรียงไว เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานตอการดําเนินงานวิจัยไดชัดเจนยิ่งขึ้น จึงนําแนวคิด
และงานเขียนตางๆมารวบรวมไวดังตอไปนี้
1. ความหมายของการเลี้ยงโคขุน
2. แนวคิดเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยงโคขุน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา
4. แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงโคขุน
5. มุมมองดานเศรษฐศาสตรตอการผลิตโคขุน
6. งานวิจัยและงานเขียนอื่นๆที่เกี่ยวของ
1. ความหมายของการเลี้ยงโคขุน
สุรชัย (2549) กลาววา โคขุนในความหมายที่สากลยอมรับ หมายถึง โคที่ไดรับอาหารที่มี
พลั ง งานสู ง เกิ น ความต อ งการของร า งกายเป น เวลานาน เพื่ อ ให มี ก ารสะสมไขมั น ภายในมั ด
กลามเนื้อ และเปนโคที่มีอายุไมเกิน 3 ป เนื่องจากโคที่มีอายุมากกวา 3 ป จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
(connective tissue) มาก และแข็งแรง ทําใหเนื้อเหนียว ไมนุมอยางที่ตองการ
นอกจากนี้ บัญญัติ (2549) ใหความหมายของการเลี้ยงโคขุนไววา การเลี้ยงโคขุน หมายถึง
การเลี้ยงโคใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยโคจะไดรับอาหารผสมหรือ
อาหารขน (concentrate) รวมกับอาหารหยาบ (roughage) ในปริมาณที่เพียงพอที่สามารถทําใหโค
เจริญเติบโตไดเต็มที่ภายใตสภาพการเลี้ยงดูแบบขังคอก (feedlot) มีการจัดการและการควบคุม
สภาพแวดลอมใหโคไดอยูอยางสุขสบาย ดังนั้นจึงทําใหโคไดขนาดและน้ําหนักสงโรงฆาเมื่ออายุ
ยังนอย และเนื่องจากโคมีขนาดใหญ และมีสภาพอวน แตอายุนอย จึงทําใหเนื้อมีความนุมและชุมฉ่ํา
เปนที่ตองการของตลาดเนื้อชั้นกลางและชั้นสูง
ปรารถนา (2550) รายงานวา การเลี้ยงโคขุน หมายถึง การเลี้ยงโคใหเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว โดยไดรับอาหารที่คอนขางดีอยางเต็มที่ในชวงระยะเวลาหนึ่ง (4-12 เดือน) คือ นอกจากจะ
ใหโคกินอาหารหยาบ (หญาหรือฟาง) แลวยังมีการใหอาหารขน (อาหารผสม) เพิ่มเติมอีกดวย ทําให
โคเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โคจะถึงกําหนดเขาโรงฆาสัตวในขณะที่อายุยังนอย ทําใหไดเนื้อที่มี
คุณภาพดี และขายไดราคาดีกวาโคที่เลี้ยงโดยใหอาหารหยาบเพียงอยางเดียว
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สามารถ (2548) ให ค วามหมายของการขุ น โควา หมายถึง การเลี้ ย งโคด ว ยอาหารที่ มี
คุณภาพดีในชวงระยะหนึ่ง เพื่อใหโคเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และไดเนื้อที่มีคุณภาพดีตามที่ตลาด
ตองการ
จากแนวคิดขางตน อาจจะสรุปไดวา การเลี้ยงโคขุน หมายถึง การเลี้ยงโคที่ยังอายุนอยให
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยใหโคไดรับอาหารหยาบคุณภาพดี และอาหารขน
ที่มีพลังงานสูงอยางเต็มที่ ทั้งนี้โคจะตองไดอยูอยางสุขสบายในสภาพการเลี้ยงแบบขังคอก โคขุน
จึงมีน้ําหนักที่เหมาะสมในการสงโรงเชือดในขณะที่อายุยังนอย ทําใหเนื้อโคขุนที่ไดเปนเนื้อที่มี
คุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาดเนื้อชั้นกลางและชั้นสูง
2. แนวคิดเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยงโคขุน
สภาพการเลี้ยงโคขุนโดยรวมพิจารณาจาก แหลงที่มาของโคที่นํามาขุน พันธุโคที่นํามาขุน
อายุ เพศ และสภาพของโคที่นํามาขุน การคัดเลือกโคเขาขุน โรงเรือน แหลงอาหาร แหลงน้ํา วัคซีน
ยารักษาโรค และการกําจัดมูลภายในฟารม ดังนี้
แหลงที่มาของโคที่นํามาขุน
สวางและทวีชัย (2548) กลาวถึง แหลงที่มาของโคที่นํามาขุนวา โคที่จะนํามาขุนอาจไดจาก
โคในคอกของผูเลี้ยงเอง ซึ่งเลี้ยงแมโคเพื่อผลิตลูกโคอยูแลว หรือซื้อลูกโคจากผูผลิตลูกโคขาย ใน
บางทองที่ซึ่งมีตลาดนัดโค-กระบือ ผูเลี้ยงโคขุนอาจหาซื้อไดจากตลาดนัดตางๆ การซื้อขายโคมีชีวิต
สวนใหญทําการซื้อขายหลังฤดูเก็บเกี่ยว
พันธุโคที่นํามาขุน อายุ เพศ และสภาพของโคที่นํามาขุน
บัญญัติ (2549) กลาวถึง พันธุโคที่นํามาขุน อายุ เพศ และสภาพของโคที่นํามาขุน ไวดังนี้
พันธุโค
1. โคพันธุพื้นเมือง เปนโคที่เนื้อมีไขมันแทรกนอย ไมเปนที่ตองการของตลาดชั้น
กลางและชั้นสูง มีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางต่ําเมื่อใชอาหารขุน น้ําหนักโคโตเต็มที่เมื่อขุนเสร็จ
ประมาณ 380 กิโลกรัม มีเปอรเซ็นตซากประมาณ 51 เปอรเซ็นต ถาเริ่มขุนที่น้ําหนัก 150 กิโลกรัม
จะใชเวลาขุนนาน 1 ป จึงจะสงขายตลาดได หรือเริ่มขุนเมื่อน้ําหนัก 200 กิโลกรัม จะใชเวลาขุน
นาน 7-8 เดือน หรือเริ่มขุนเมื่อน้ําหนัก 250 กิโลกรัม ใชเวลาขุนนาน 5-6 เดือน จึงจะสงขายตลาดได
แมวาโคพื้นเมืองจะมีประสิทธิภาพการใชอาหารที่มีคุณภาพต่ําไดดี แตอาจไมเหมาะตอการ
นํามาใชขุนเปนอาชีพ เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตต่ํา ไมคุมกับการลงทุน
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2. โคลูกผสมบราหมันพื้นเมือง เลือดประมาณ 50-85 เปอรเซ็นต เติบโตเฉลี่ยวันละ 1
กิโลกรัม น้ําหนักเต็มที่เมื่อขุนเสร็จประมาณ 450 กิโลกรัม มีเปอรเซ็นตซากประมาณ 56 เปอรเซ็นต
ไดเนื้อที่มีไขมันแทรกปานกลาง แตไมเปนที่ตองการของตลาดชั้นกลางและชั้นสูง
โคลูกผสมชนิดนี้ถาขุนเมื่อน้ําหนัก 150 กิโลกรัม จะใชเวลาขุนนาน 10-12 เดือน ถาขุนเมื่อ
น้ําหนัก 200 กิโลกรัม จะใชเวลาขุนนาน 8-9 เดือน หรือเริ่มขุนเมื่อน้ําหนัก 250 กิโลกรัม จะใชเวลา
ขุนนาน 5-6 เดือน จึงจะสงขายตลาดได
โคลูกผสมบราหมันถึงแมวาจะไมใชโคที่ดีที่สุดในการขุน แตก็นับวาเปนโคที่เหมาะสม
ที่สุด เพราะหาซื้อไดไมยากนัก และราคาไมแพง โตดีพอสมควร และเลี้ยงดูไดไมยาก
3. โคลูกผสมสามสายเลือด
ไดแก บราหมัน พื้นเมือง ชารโรเลส, บราหมัน พื้นเมือง
ลิมัวซิน และบราหมัน พื้นเมือง ซิมเมนทัล
ที่มีมากที่สุด คือ โคลูกผสมชารโรเลส รองลงมาคือ โคลูกผสมลิมัวซิน ซึ่งโคลูกผสมทั้ง
สองพันธุดังกลาวที่มีเลือดเมืองหนาวไมเกิน 50 เปอรเซ็นตจะเลี้ยงงาย สามารถเติบโตไดดีและมี
คุณภาพซากดี คือ มีเนื้อมากและมีไขมันแทรกในเนื้อ เปนที่ตองการของตลาดชั้นสูง ยิ่งถาเปน
ลูกผสมจากพอพันธุแทของสองพันธุนี้กับแมที่มีเลือดบราหมันดวยแลวจะเติบโตดีมาก
ถาจะเปรียบเทียบระหวางพันธุชารโรเลสและพันธุลิมัวซิน พอจะกลาวไดวา พันธุชารโรเลส
เติบโตดีกวา และมีขนาดใหญกวา แตพันธุลิมัวซินมีคุณภาพซากดีกวา
โคชนิดนี้ถาเริ่มขุนเมื่อน้ําหนัก 150 กิโลกรัม จะใชเวลาขุนนาน 10-12 เดือน หรือถาขุนเมื่อ
น้ําหนัก 250 กิโลกรัม จะใชเวลาขุนนาน 6 เดือน จึงจะสงขายตลาดได
4. ลูกโคนมและแมโคใหน้ํานมที่ถูกทําการคัดทิ้งออกจากฝูง
ลู ก โคนมเพศผู แ ละ
แมโคนมคัดทิ้งสวนมากเปนโคพันธุเรดเดน และโฮลสไตนฟรีเชียน (ขาวดํา) ซึ่งเปนโคที่เหมาะสม
อยางยิ่งที่จะนํามาขุนได ถึงแมจะใหคุณภาพซากไมดีนัก คือ สวนสะโพกเล็กและเนื้อเหลว แตก็มี
อัตราการเจริญเติบโตดีไมแพโคเนื้อ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากโคนมสวนใหญมีเลือดของโคเมืองหนาวสูงอยูมาก จึงทําใหเลี้ยงดูยาก
โดยเฉพาะพันธุโฮลสไตนฟรีเชี่ยน ดังนั้น ถาจะซื้อลูกโคนมมาเลี้ยง ควรจะเลือกที่มีเลือดโคนม
ไมสูงนัก หรือถาไดลูกผสมระหวางพันธุบราหมันกับโคนมยิ่งดี
โคที่อาจนํามาขุนไดอีกประเภทหนึ่ง คือ โคลูกผสมเพศผูที่เกิดจากพันธุพื้นเมือง หรือโคแขก
(ซีบู, เรดซินดิ) กับแมโคนมทุกพันธุ ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตที่คอนขางสูง โคดังกลาวหาซื้อได
จากแหลงเลี้ยงโคนมทั่วไป
5. โคสายเลือดอินดูบราซิล
เนื่องจากโคสายเลือดอินดูบราซิลมีโครงรางใหญ แตโตชา
การขุนใหไดขนาดที่เหมาะสมตามความตองการของตลาดตองใชเวลานานกวาทุกพันธุหลายเดือน
นอกจากนี้ยังซูบเร็วเมื่อขาดอาหารขน บางครั้งถูกนํามาเลี้ยงเปนโคประเภทสวยงาม จึงมีราคาแพง
อาจไมเหมาะที่จะซื้อมาขุน
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อายุโค
การขุนโคเนื้อมักใชโคที่จะขุนอายุระหวางหยานมจนถึง 1 ป ทั้งนี้จําเปนตองดูลักษณะ
ภายนอก เชน การพิจารณารูปราง ตองมีความใหญ มีลักษณะไมผอมโซจนเกินไป ทั้งนี้เพราะโคใน
สภาพนี้อาจจะอยูในสภาวะโรคราย หรือมีพยาธิรบกวนมาก หรือขาดอาหารจนอยูในสภาพที่ขุนไม
ขึ้นแลว (Stunting) ซึ่งหากนําไปขุนขายก็อาจขาดทุนได นอกจากนี้การใชอายุโคเปนเกณฑในการ
คัดเลือก ยังมีองคประกอบอื่นใหนํามารวมพิจารณา คือ
1. ลูกโคหลังหยานม (อายุระหวาง 8-16 เดือน) จนถึงอายุปเศษ จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูง
และตอบสนองตออาหารสูงสุด จะทําใหผูทําการขุนไดกําไรสูง โคที่มีอายุต่ํากวานี้จะมีปญหาในการ
เลี้ยงดูมาก และมีอัตราการตายสูง
2. ถาลูกโคไดรับอาหารอยางเต็มที่มาตั้งแตแรกคลอดอยางตอเนื่อง อัตราการเจริญเติบโต
ตอวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะสูงสุดเมื่อถึงอายุ 1 ป จากนั้นอัตราการเจริญเติบโตจะเริ่มลดลง จนเมื่อ
อายุ 4-5 ป หรือเต็มวัย อัตราการเจริญเติบโตจะลด น้ําหนักตัวจะเริ่มต่ําลง กรณีที่ซื้อโคที่อวนแลว
มาขุนจึงควรเลือกลูกโคที่มีอายุไมเกิน 1 ปจะดีที่สุด
3. ถาหากวาโคที่ซื้อมาขุนอยูในลักษณะผอม ไมแคระแกร็นมาก โคที่อายุ 2 ป อัตราการ
เจริญเติบโตตอวันจะมากกวาโคอายุ 1 ป และโคอายุ 1 ป จะมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงกวา
โคที่หยานมแลว
4. โคอายุ 2 ป ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูง บางครั้งเมื่อมองในแงเศรษฐกิจแลว
มิใชวาจะดีกวาโคหยานมเสมอไป เพราะโคอายุ 2 ป ประสิทธิภาพในการใชอาหารดอยกวาโคที่
หยานม หรือจะกินอาหารมากกวาโคหยานมในการเปลี่ยนน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมเทากัน ดังนั้น
ความสิ้นเปลืองอัตราการเจริญเติบโตตอวันจึงไมไดเปนปจจัยที่สําคัญมากนักในแงของกําไรหรือ
ขาดทุน
5. กําไรจากความตางราคาของโค กับราคาหลังขุน (เชน ซื้อลูกโคหรือโคผอมมาขุนในราคา
กิโลกรัมละ 18 บาท สามารถขายไดเมื่อขุนเสร็จแลวราคากิโลกรัมละ 24 บาท กําไรจากความตาง
ราคาเทากับ 6 บาท) ถาความตางราคาหลังขุนมีมาก ควรจะเลือกซื้อโคใหญมาขุน
แตถาลูกโคกอนขุนมีราคาสูง ควรจะขุนตั้งแตอายุยังนอยเพื่อประหยัดเงินคาตัวโค แตหวัง
กําไรจากการเจริญเติบโต
6. โคอายุมากมีปญหาในการเลี้ยงดูนอยกวา ถาเพิ่งเริ่มตนเลี้ยงและยังมีประสบการณนอย
ก็ควรจะขุนโคใหญ เพราะโคใหญจะมีปญหาในการเลี้ยงดูนอยกวาโคเล็ก
7. โคที่ใชขุนเพื่อสงตลาดชั้นสูงตองมีอายุเมื่อสงโรงฆานอยกวา 3 ป หรือถาตลาดรับซื้อโค
ตองการเนื้อโคที่มีอายุนอย โดยไมคํานึงถึงวาไขมันในเนื้อโคจะเปนสีอะไร (ไขมันในเนื้อโคอายุนอย
จะมีสีขาว) ผูเลี้ยงก็จะตองซื้อโคที่อายุนอยมาเลี้ยงขุน
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8. ถาตลาดรับซื้อโคตองการเนื้อโคที่ติดไขมันสีเหลือง ผูเลี้ยงก็จะตองซื้อหรือจัดหาโคที่
มีอายุมาก คือ 4 ป ขึ้นไปมาเลี้ยง แตไมควรนําโคที่มีอายุมากเกินไปมาขุน เพราะสุขภาพไมดี ขุนไมขนึ้
มีโอกาสขาดทุนมาก
9. การขุนโคใหญใชเวลานอยกวาการขุนโคเล็ก เชน โคเต็มวัย ใชเวลาขุนนานประมาณ 3
เดือน โค 2 ป ใชเวลาขุนนานประมาณ 4 เดือน โค 1 ปครึ่ง ใชเวลาขุนนานประมาณ 6 เดือน โค 1 ป
ใชเวลาขุนนาน 8 เดือน และโคหยานมใชเวลาขุนประมาณ 10 เดือน
ถาตลาดระยะสั้นดี หรือตองการผลตอบแทนเร็ว ตองขุนโคขนาดใหญ แตถาตลาดระยะ
ยาวดี หรือตลาดยังไมแนนอน ควรขุนโคอายุนอย เพื่อประวิงเวลา ซึ่งโคจะเติบโตไปไดเรื่อยๆ สวน
โคใหญจะเจริญเติบโตชาคอนขางมาก
10. โคเล็กตองการอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกวาโคอายุมาก ซึ่งอาหารที่มีระดับโปรตีนสูง
มีราคาแพงกวาอาหารที่มีระดับโปรตีนต่ํากวา
11. โคอายุนอยตองการอาหารที่มีโปรตีนสูง และอาหารหยาบคุณภาพดี ดังนั้นถาปลูกหญา
ที่มีคุณภาพสูง หรือมีหญาสดมากก็สามารถขุนโคเล็กได แตถามีฟางมาก หรือมีแตฟางควรขุนโค
ใหญ
12. ถาอาหารขนมีราคาถูก ควรขุนโคตั้งแตอายุยังนอย แตถาอาหารขนมีราคาแพง ควรขุน
โคใหญน้ําหนักไมต่ํากวา 250 กิโลกรัมเมื่อเริ่มเขาขุน เพราะจะใชเวลาสั้นกวาโคที่มีอายุนอย หรือ
เพื่อลดระยะเวลาการขุน
เพศโค
โดยทั่วไปแลวการเลี้ยงโคขุนเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี เมื่อคํานึงถึงความคุมคาของการลงทุน
เพื่อใหไดกําไรสูงสุดแลว สวนใหญนิยมการขุนโครุนเพศผูตอนมากกวาโครุนเพศผูไมตอนและโค
เพศเมียรุน แตก็มีสิ่งที่ตองนํามาพิจารณาอีกหลายประการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. กฎหมายเมืองไทยหามฆาโคเพศเมียเด็ดขาด เวนแตจะไดรับหนังสือรับรองวาเปนหมัน
ไมสามารถใหลูกได
2. โคเพศผูมีเปอรเซ็นตซากและคุณภาพซากมากกวาโคเพศเมียเมื่อขุนเสร็จ
3. โคเพศผูมีอัตราการเจริญเติบโตมากกวาโคเพศเมียเมื่ออายุเทากัน และโครุนเพศผูไม
ตอน มีอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงกวาโครุนเพศผูตอน 5-10 เปอรเซ็นต ทั้งยังมีประสิทธิภาพ
การใชอาหารสูงกวา 3-5 เปอรเซ็นต
4. โคเพศผูมีโครงสรางใหญกวาโคเพศเมียเมื่ออายุเกินกวาปครึ่ง และโครุนเพศผูตอนจะมี
อัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงกวาโครุนเพศเมีย 10-15 เปอรเซ็นต
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5. โคเพศผูเลี้ยงขุนทํากําไรใหแกผูเลี้ยงมากกวาโคเพศเมีย แตราคาโครุนเพศเมีย (ไมใชโค
แมพันธุ) ที่ซื้อมาขุนมักจะถูกกวาโครุนเพศผู แตเมื่อขุนเสร็จแลวก็มักจะขายไดราคาต่ํากวาโครุน
เพศผูเชนกัน
6. โครุนเพศเมียเริ่มสะสมไขมันและโตเต็มที่กอนโครุนเพศผูประมาณ 1 เดือน ทําใหสง
ตลาดไดเร็วกวา แตซากจะมีขนาดเล็กไมเปนที่ตองการของตลาด
7. โคเพศเมียมีปญหาเรื่องการเปนสัดและการตั้งทองในขณะขุน ซึ่งสามารถแกไขไดดวย
การตอน แตการตอนโคเพศเมียทําไดยากและตองอาศัยความชํานาญ เพราะตองใชวิธีผาตัด
8. แมวาโครุนเพศผูไมตอนจะมีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารสูง
ที่สุด แตการเลี้ยงโคขุนเมื่อขังรวมกันหลายๆตัว จะมีปญหาเรื่องความคึกคะนอง ขวิดกัน
9. ตลาดเนื้อเกรด 1 หรือตลาดเนื้อชั้นสูง ตองการเนื้อที่มีไขมันแทรก ดังนั้นจึงไมสามารถ
ใชโคเพศผูที่ไมตอนได
10. ตลาดเนื้อพื้นบานทั่วไปนิยมเนื้อที่มีไขมันสีเหลืองเขมหุมซากหนาๆ จึงตองการโคเพศ
ผูตอน หรือโคเพศเมียที่มีอายุมาก หรือ “โคมัน” โดยใหราคาสูงกวาโคเพศผูไมตอน สวนตลาดเนื้อ
ที่ใชสําหรับทําลูกชิ้นตองการเนื้อที่ไมมีไขมันและสีเขม จึงนิยมใชโคเพศผูไมตอน
สภาพโค
สภาพโคที่จะนํามาขุน ถาเปนโคที่มีอายุ 1 ป ควรคัดเลือกโคที่มีสภาพสมบูรณพอสมควร
ไมควรคัดเลือกโคที่มีสภาพผอม เพราะมีโอกาสที่จะแคระแกร็น หรือขุนไมขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปกติ
อัตราการเจริญเติบโตของโคทั่วไปจะสูงในชวงอายุ 1-2 ป หลังจากนั้นอัตราการเติบโตจะคอยๆ
ลดลง ดังนั้นถาโคที่มีอายุ 1-2 ป มีสภาพที่สมบูรณ ไดรับอาหารอยางเพียงพอ การเจริญเติบโตจะ
สูงสุด แตถาขาดอาหารก็มีโอกาสที่จะแคระแกร็นได
สวนโคที่มีอายุ 2 ป โครงรางไดขยายใหญพอสมควรแลว ดังนั้นจึงสามารถคัดเลือกตัวที่มี
ลักษณะผอม แตโครงรางใหญนํามาขุนได เพราะหลังจากไดรับอาหารอยางเพียงพอ โคจะมีอัตรา
การเจริญเติบโตแบบชดเชย (Compensatory growth) นอกจากนี้แลว ประสิทธิภาพการใชอาหารจะ
สูงกวาโคที่มีสภาพอวนอีกดวย การซื้อโคอายุ 2 ปที่มีสภาพผอม นอกจากจะไมมีผลเสียในดานการ
เจริญเติบโตแลว ยังประหยัดเงินไดมากกวา และยังทําใหไดกําไรจากสวนเหลื่อมราคามากกวาการ
ซื้อโคที่มีสภาพอวนอีกดวย เพราะเนื้อจากราคาโคกอนขุนและหลังขุนมีราคาตางกัน
สรุปก็คือ โคอายุ 1 ป ควรเลือกตัวที่มีความสมบูรณปานกลางขึ้นไป โคที่มีอายุ 2 ป ควร
เลือกตัวที่มีโครงรางสูงใหญ
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การคัดเลือกโคเขาขุน
การคัดเลือกโคมาขุน ควรยืนอยูหางจากโคประมาณ 6-7 เมตร แลวพิจารณาโคจากลักษณะ
ภายนอก ดังนี้ (บัญญัติ, 2549)
1. เลือกโคที่มีกระดูกหนาแขงใหญ ขนาดของกระดูกมีความสัมพันธทางบวกกับปริมาณ
เนื้อโค คือ โคที่มีกระดูกใหญจะมีโครงรางใหญและมีเนื้อมากดวย เพราะกระดูกเปนตัวเกาะยึดของ
กลามเนื้อ ความจริงแลวกระดูกมีราคาต่ํา แตการเพิ่มเนื้อของโคที่มีกระดูกใหญเมื่อเปรียบเทียบเปน
เปอร เ ซ็ น ต แ ล ว จะมากกว า การเพิ่ ม น้ํ า หนั ก ของกระดู ก และโคที่ มี ก ระดู ก ใหญ จ ะมี อั ต ราการ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีกวาดวย สวนโคที่มีกระดูกหนาแขงเล็ก แสดงวา
โคตัวนั้นมีกระดูกและโครงรางเล็ก
2. ระยะหางระหวางกระดูกเชิงกรานกับกระดูกกนกบมาก (กระดูกเชิงกรานเลื่อนมาหนา
มากเทาใดยิ่งดี) ทําใหโคตัวนี้มีสัดสวนสะโพกยาว และมีเนื้อสวนที่มีราคาแพงมาก สวนโคที่มี
ระยะหางระหวางกระดูกเชิงกรานกับกระดูกกนกบนอย เปนโคที่มีสะโพกสั้น และมีเนื้อสวนที่ขาย
ไดราคาแพงนอย
3. กระดูกกนกบควรอยูสูงและหางจากกันมากๆ เปนผลใหมีเนื้อสวนทายมาก ซึ่งเนื้อ
สวนทายมีราคาแพงเชนกัน ถากระดูกกนกบอยูไมหางกัน เนื้อสวนทายจะนอย
4. แนวสันหลังตรงและยาว หรืออีกนัยหนึ่งคือ ลําตัวยาว และลําตัวไมลึกนัก ซึ่งปกติสว น
ครึ่งลางของกลางลําตัวโคจะมีเนื้อนอยและราคาต่ํา
โรงเรือน
หลักการสรางโรงเรือนมีดังนี้ (สวางและทวีชัย, 2548)
1. สถานที่
- ควรเปนที่ดอน ระบายน้ําไดดี หรืออาจจะตองถมพื้นที่ใหสูงกวาระดับปกติเพื่อ
ไมใหน้ําขังในฤดูฝน
- ควรมีทางใหรถบรรทุกเขาออกไดเพื่อความสะดวกในการนําโคเขาขุน และสง
ตลาด
- ควรใหความยาวของคอกอยูทิศตะวันออก-ตะวันตก
- วางแผนใหสามารถขยายกิจการไดในอนาคต
2. ขนาดของโรงเรือน
- โรงเรือนอาจจะประกอบดวยคอกขังเดี่ยวหลายๆคอกตามจํานวนโคที่ตองการขุน
แตละคอกควรมีขนาด กวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร
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- หากตองการขุนแบบรวมหลายตัวในคอกเดียวกัน พื้นที่คอกไมควรนอยกวา 8
ตารางเมตรตอตัว ซึ่งพื้นที่ดังกลาวควรมีหลังคาอยูประมาณ 1 ใน 3 ก็เพียงพอแลว สวนที่เหลือให
เปนที่โลงหรือมีรมไมก็ยิ่งดี
- ถาพื้นที่ตอตัวนอยเกินไป จะมีปญหาเรื่องพื้นคอกแฉะ แมกระทั่งฤดูแลง แตถา
มากเกินไปก็จะตองเสียพื้นที่มากและสิ้นเปลืองคาใชจายในการสรางคอกมากขึ้น
- ถาจะสรางหลังคาคลุมพื้นที่คอกทั้งหมดก็ได มีขอดีคือ ไมทําใหพื้นคอกแฉะในฤดู
ฝน แตก็มีขอเสียหลายประการคือ สิ้นเปลืองโดยใชเหตุและโคอาจจะขาดวิตามินดี เพราะไมมี
โอกาสไดรับแสงแดดเลย
3. พื้นคอก
- พื้นคอกโคขุนสามารถเทคอนกรีตทั้งหมดไดก็เปนการดี เพราะจะสามารถ
แกปญหาเรื่องพื้นคอกเปนโคลนในฤดูฝนได แตถาตองการประหยัดก็อาจจะเทคอนกรีตเฉพาะพื้น
คอกสวนที่อยูใตหลังคาก็ได หากพื้นคอกสวนใตหลังคาเปนดินจะมีปญหาเรื่องพื้นเปนโคลน ไมวา
จะเปนฤดูแลงหรือฤดูฝน
- พื้นคอนกรีตควรหนา 7 เซนติเมตร โดยไมตองผูกเหล็ก สามารถรับน้ําหนักโคขุนได
สําหรับฟารมขนาดใหญ ถาตองการใหรถแทรกเตอรเขาไปในคอกได จําเปนตองเทคอนกรีตใหหนา
10 เซนติเมตร และผูกเหล็กหรือไมรวกก็ได
- ผิวหนาของพื้นคอนกรีต ควรทําใหหยาบโดยใชไมกวาดมือเสือครูดใหเปนรอย
และพื้นคอกควรมีความลาดเอียงจากดานหนาลงดานหลังคอกประมาณ 2-4% หรือทํามุมประมาณ
15 องศากับพื้นราบ เพื่อใหน้ําลางคอกและปสสาวะไหลลงทายคอกไดงายขึ้น ทายคอกควรมีรองน้ํา
กวางประมาณ 30 เซนติเมตร พื้นรางลาดเอียงไปตามแนวที่ตองการระบายน้ําออกไป เมื่อพนแนว
คอกควรทําทางหรือรองน้ําไหไหลไปใชในแปลงหญาไดดวย
- พื้นคอกสวนใหญที่เปนคอนกรีตใตหลังคา ควรจะปูดวยวัสดุที่ซับความชื้นไดดี
ไดแก แกลบ ขี้กบ ขี้เลื่อย ฟาง หรือซังขาวโพด เปนตน ขอดีก็คือ ทําใหโคไมลื่น ไมจําเปนตองทํา
ความสะอาดคอกทุกวัน อีกทั้งมูลโคพรอมวัสดุรองพื้นนี้นับวาเปนปุยหมักอยางดีสําหรับแปลงหญา
การเปลี่ยนวัสดุรองพื้นคอกควรทํา 1-2 ครั้งตอเดือนในฤดูฝน และประมาณ 3 เดือนตอครั้งในฤดูแลง
แกลบ 1 ลูกบาศกเมตร สามารถปูพื้นคอกได 10-12 ตารางเมตร (หนาประมาณ 7 เซนติเมตร) หรือ
แกลบ 1 กระสอบปาน ใชปูพื้นคอกได 2 ตารางเมตร พื้นคอกสวนที่เปนพื้นดินหรือสวนที่อยูนอก
หลังคาไมจําเปนตองมีวัสดุรองพื้น
- การปูวัสดุรองพื้นนี้อาจจะไมจําเปนเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ
บุคคล ผูเลี้ยงโคขุนบางรายนิยมการลางทําความสะอาดพื้นคอกทุกวัน ซึ่งไดผลดีเชนเดียวกัน แต
สิ้นเปลืองแรงงานคอนขางมาก ดังนั้นในฤดูแลงควรใชวิธีปูวัสดุรองพื้น สวนในฤดูฝนควรใชวิธีทํา
ความสะอาดคอกทุกวัน
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- มีผูทดลองใชซีเมนตบล็อกเปนพื้นคอกโคขุนแทนการเทคอนกรีต ปรากฏวาไม
สามารถทนน้ําหนักโคได แตถาเปนซีเมนตบล็อกที่สั่งอัดพิเศษโดยใสสวนผสมปูนซีเมนตลงไป
มากกวาปกติ จะสามารถใชปูเปนพื้นคอกโคขุนได
4. หลังคา
- สามารถทําดวยวัสดุตางๆกัน เชน กระเบื้อง สังกะสี จาก หรือแฝก
- ถ า หลั ง คามุ ง ด ว ยสั ง กะสี ค วรให ช ายล า งหลั ง คาสู ง จากพื้ น ดิ น ประมาณ 250
เซนติเมตร มิฉะนั้นจะทําใหอากาศภายในคอกในฤดูรอนนั้นรอนมาก
- ถาหลังคามุงจากหรือแฝก ชายลางของหลังคาควรใหสูงจากพื้นดิน 250 เซนติเมตร
เชนกัน ถาต่ํากวานั้นโคจะกัดกินหลังคาได
5. เสาคอก
- เสาไม เสาเหล็ก และแปบน้ํา มักมีปญหาเรื่องเสาขาดคอดิน ตองแกไขโดยการ
หลอคอนกรีตหุมโคนเสาสูงจากพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร การหุมโคนเสามักจะเกิดปญหาการ
แตกราวของคอนกรีต ซึ่งสามารถแกไดโดยใชทอปลองสวมหรือทอเอสลอนเปนปลอกหุมภายนอก
อีกชั้นหนึ่ง
- เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความคงทนถาวรดีมาก แตมีปญหาในการกั้นคอก เพราะ
ไมสามารถตอกตะปูหรือเจาะรูนอตได
- เสาไมสนขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว มีอายุใชงานเพียงประมาณ 1 ป หรือผาน
เพียง 1 ฤดูฝนเทานั้น โคนเสาระดับพื้นดินก็จะหัก เสาไมไผมีความคงทนกวาไมสนเล็กนอย
- การใชเสาคอนกรีตฝงดิน และโผลขึ้นมาเหนือพื้นดินเล็กนอย แตตอดวยเสาไมนั้น
มักจะเกิดปญหาโคนเสาบริเวณรอยตอหักเมื่อถูกแรงกระแทกของโค
6. รั้วกั้นคอก
- สามารถทําดวยวัสดุตางกันเชน ไมเนื้อแข็ง ไมไผ ไมสน แปบน้ํา เปนตน
- ไมสน และไมไผ มีอายุใชงานไดประมาณ 1 ปเศษ หรือผาน 1 ฤดูฝนเทานั้น
- รั้วกั้นคอกรอบนอกควรกั้นอยางนอย 4 แนว แนวบนสุดสูงจากพื้นดินอยางนอย
150 เซนติเมตร สวนรั้วที่แบงคอกยอยภายใน ควรกั้นอยางนอย 3 แนว
- การกั้นรั้วคอกควรใหไมหรือแปบน้ําที่ใชกั้นอยูดานในของเสา เพราะเมื่อถูกแรง
กระแทกจากโค เสาจะไดชวยรับแรงไว
- ตาไมหรือสิ่งแหลมคมในคอกตองกําจัดออกใหหมด
7. รางอาหาร
- ควรสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กวางประมาณ 80-90 เซนติเมตร กออิฐ ฉาบปูน
และขัดมัน พื้นผิวภายในรางฉาบเรียบ ขอบรางดานนอกเปนแนวตรงดิ่งไมเอียงเฉียงออกมาหรือ
ลอยสูงจากพื้นทําใหเกิดมุมอับที่สะสมสิ่งสกปรก ขอบรางดานหนาสูงกวาดานหลังประมาณ 10-20
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เซนติเมตร ดานลางของรางทําเปนแนวโคงมนไมมีมุม เจาะรูที่กนรางดานหนึ่งเพื่อใหน้ําระบายออก
ได ทองรางลาดเทเล็กนอยไปทางดานที่มีรูระบายน้ํา
- รางอาหารที่ แคบเกินไปจะมีปญหาเรื่องอาหารตกหล นมาก ขณะที่โคยืนเคี้ย ว
อาหาร ปากโคจะยื่นเลยรางอาหารออกมา
- การทํารางอาหารเตี้ยมากเกินไป ทําใหโคตองกมมากในขณะกินอาหาร แตถาสูง
เกินไปจะมีปญหาสําหรับโคขนาดเล็ก
- โคขุนระยะแรกตองการรางอาหารยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ตอโคขุน 1 ตัว และ
ประมาณ 65 เซนติเมตร ในระยะปลาย
8. อางน้ํา
- อางน้ําควรวางอยูในจุดต่ําสุดของคอก หรืออาจจะวางอยูนอกคอกแลวทําชองใหโค
โผลหัวออกไปดื่มน้ําได
- ขนาดของอางน้ําควรมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กวาง 80 เซนติเมตร ยาว 90
เซนติเมตร กออิฐ ฉาบปูน ขัดมัน มีรูระบายน้ําดานลาง หรืออาจควรคํานวณใหสามารถบรรจุน้ําได
พอเพียงสําหรับโคทุกตัวในคอก โค 1 ตัวดื่มน้ําวันละ 20-30 ลิตร หรือโคขุนที่กินหญาสดหรือ
เปลือกสับปะรดเปนอาหารหยาบ ตองการกินน้ําวันละ 5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว สวนโคขุนที่กิน
ฟางหรือหญาแหงเปนอาหารหยาบ ตองการน้ําประมาณวันละ 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว
9. มุง
ในบริเวณที่มียุง หรือแมลงวันรบกวน มุงมีความจําเปนมาก ขอดีของมุงคือ
- ปองกันการรบกวนและการดูดเลือดจากแมลงตางๆ
- ปองกันแมลงและผีเสื้อตอมตา อันเปนสาเหตุใหเกิดตาอักเสบและพยาธิในตา
- ลดการหกหลนของอาหาร กลาวคือ ถามีแมลงมากโคจะแกวงศีรษะเพื่อไลแมลง
ขณะกินอาหาร ทําใหอาหารหกหลน
- มุงที่ใชเปนมุงไนลอนสีฟาควรเปนเบอร 16 หนากวาง 2.5 เมตร ราคามวนละ 350400 บาท (ยาว 30 เมตร) อาจใชมุงตาถี่กวานี้ (เบอร 20) ก็ได แตราคาจะแพงขึ้นและทําใหการระบาย
อากาศในคอกไมดีนัก การเย็บมุงใหเขากับรูปทรงของคอกสามารถเย็บดวยมือหรือจางรานเย็บผาใบ
ก็เปนการสะดวกในอัตราคาแรงคิดเปนมวน มวนละ ประมาณ 40 บาท
แหลงอาหาร (บัญญัติ, 2549 : 83-89)
1. อาหารขน
ในการเลี้ยงโค ผูเลี้ยงจําเปนที่จะตองใหอาหารทีมีความเขมขนของโภชนะอยูสูง โดยเฉพาะ
โปรตีนและพลังงาน ใหเพียงพอกับความตองการในการใหผลผลิต การใหอาหารหยาบไมวาจะเปน
หญาสด หญาแหง ฟางขาว มากเพียงใดก็ตาม จะไมสามารถทําใหโคขุนมีอัตราการเจริญเติบโตใน
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อัตราที่สูงได เนื่องจากขอจํากัดในดานปริมาณการกินไดของอาหารหยาบเอง รวมไปถึงโภชนะที่
สําคัญที่โคจะไดรับจากอาหารหยาบไมเพียงพอที่จะทําใหโคโตไดตามความตองการ ดังนั้น การขุนโค
จําเปนจะตองใชอาหารขนที่ประกอบดวยแหลงของพลังงาน เชน ขาวโพด รํา ปลายขาว และแหลง
ของโปรตีน เชน กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง ใบมันสําปะหลัง ใบกระถิน ใบผักตบชวา ยูเรีย และ
แหลงของแรธาตุ เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร (ในกรณีที่ใชยูเรียในสูตรอาหาร) เพื่อทําให
โคไดรับโภชนะเพียงพอตอการเจริญเติบโตที่สูง
การขุนโคที่มีน้ําหนักตางกันจําเปนที่จะตองรูถึงความตองการพลังงานและโปรตีนของโค
ชวงน้ําหนักนั้นๆ ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความตองการพลังงานและโปรตีนของโคในแตละชวงน้ําหนัก
น้ําหนัก อัตราการเจริญ น้ําหนักแหง
สวนประกอบทางเคมี
(กก.)
เติบโตตอวัน
ที่กิน (กก.) โปรตีน พลังงาน
Ca
(กก.)
%
%
%
100
0.50-0.75
3.2
14.0
59.4
0.63
0.75-1.0
3.3
16.4
66.7
0.76
150
0.50-0.75
4.4
13.8
59.1
0.48
0.75-1.0
4.5
13.5
66.7
0.60
200
0.50-0.75
5.5
11.4
59.3
0.38
0.75-1.0
5.6
12.3
66.1
0.48
250
0.50-0.75
6.5
10.7
59.4
0.32
0.75-1.0
6.6
11.5
65.2
0.42
300
0.50-0.75
7.4
10.1
58.1
0.31
0.75-1.0
7.6
11.0
66.7
0.37
350
0.50-0.75
8.8
9.8
57.0
0.30
0.75-1.0
8.5
10.1
65.9
0.35
400
0.50-0.75
9.2
9.7
59.3
0.28
0.75-1.0
9.4
9.9
66.7
0.33
ที่มา : บัญญัติ (2549)

P
%
0.34
0.45
0.30
0.35
0.27
0.30
0.21
0.25
0.24
0.28
0.22
0.25
0.23
0.26
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ในการใหอาหารแกโคขุนจะตองใหทั้งอาหารหยาบและอาหารขนควบคูกันไป และเพื่อ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชอาหาร ซึ่งอัตราการใชอาหารหยาบตออาหารขนที่จะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพการใชพลังงานเพื่อการดํารงชีพและการเจริญเติบโต ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราการใชอาหารหยาบตออาหารขนที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพการใชพลังงานเพื่อการ
ดํารงชีพและการเจริญเติบโต
อัตราสวน
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน, %
พลังงานในอาหาร
อาหารหยาบ : อาหารขน
การดํารงชีพ
การเจริญเติบโต
55.3
60.8
66.4
71.9
77.4
82.9
88.5
ที่มา : บัญญัติ (2549)

100 : 0
83 :17
67 : 33
50 : 50
33 : 67
17 : 83
0 : 100

57.6
60.8
63.3
65.1
66.6
67.7
68.6

29.6
34.6
38.5
41.5
43.9
45.8
47.3

การจัดเตรียมอาหารขน
อาหารขนของมีสวนประกอบหลัก คือ อาหารพลังงาน อาหารโปรตีน และอื่นๆ คือ เกลือแร
วิตามิน และสารเสริมตางๆ วัตถุดิบที่ตองใชปริมาณมากที่สุด คือ อาหารพลังงาน เชน ขาวโพด ขาว
ฟาง ปลายขาว รํา และมันสําปะหลัง การที่จะเลือกใชชนิดใดนั้น ขึ้นกับราคาในขณะนั้น และความ
สะดวกในการจัดหา หรืออาจจะใชหลายอยางรวมกันก็ได สําหรับอาหารโปรตีนที่นิยมใช คือ ใบ
กระถินและยูเรีย แตการใชยูเรียมีขอจํากัด คือ สามารถใชยูเรียไดไมเกิน 3 เปอรเซ็นตของอาหารขน
และตองผสมใหเขากันดี มิฉะนั้นแลวถาโคตัวใดไดรับยูเรียเขาไปมากเกินไปก็จะถึงตายได ดังนั้น
อาหารที่มียูเรียผสม ควรใชกับโคที่มีระบบกระเพาะสมบูรณแลว คือ อายุ 7 เดือนขึ้นไป เพราะยูเรีย
จะเปนประโยชนไดก็ตอเมื่อมีจุลินทรียในกระเพาะอยางเต็มที่แลว
เกลือปนและกระดูกปน จําเปนตองมีอยูในอาหารขนอยางละประมาณ 1-2 เปอรเซ็นต ถา
โคกินฟางเปนอาหารหลัก ควรเพิ่มเปลือกหอย หรือปูนมารล (แคลเซียม) อีก 0.5 เปอรเซ็นต
วิตามินสวนใหญจุลินทรียในกระเพาะสามารถสังเคราะหขึ้นมาอยางเพียงพอและโคใช
ประโยชนตอรางกายได ยกเวนวิตามินเอซึ่งรางกายตองการในปริมาณมาก อาจตองเสริมลงใน
อาหารขนบาง แตถาโคกินหญาสด หรืออาหารขนที่มีขาวโพดและใบกระถินอยูพอควรก็ไมตองเติม
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รําเปนอาหารที่ดี แตมีปญหาเรื่องการหืน จึงไมควรใชรําเกิน 30 เปอรเซ็นต
ขาวโพดและขาวฟางที่ใชผสมอาหารควรบดเพียงหยาบๆ หรือเพียงบีบใหแบนยิ่งดี
กากน้ําตาลใหพลังงานสูง แตไมควรใหเกิน 20 เปอรเซ็นต เพราะจะทําใหโคทองรวง
เนื่องจากมีโพแทสเซียมอยูมาก
มันสําปะหลังเปนอาหารที่โคชอบกินมาก สวนสารเสริมตางๆ ไดแก สารเรงการเจริญเติบโต
เชน รูเมนซิน และยาปฏิชีวนะ ถาหาซื้อไดก็ใชตามความจําเปน
การผสมอาหารขนควรนําเอาวัตถุดิบที่ใชปริมาณนอยๆ คือ ยูเรีย เกลือ กระดูกปน วิตามิน
และสารเสริม ผสมกับอาหารพลังงาน เชน ขาวโพด หรือปลายขาว เพียง 20-30 กิโลกรัม จนเขากัน
ดีกอน แลวจึงนําสวนผสมนี้ไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆที่ใชปริมาณมากๆภายหลัง ทั้งนี้เพื่อใหวัตถุดิบ
ที่ใชปริมาณนอยๆเหลานั้นไดกระจายอยางทั่วถึง
ตารางที่ 3 สูตรอาหารขนที่ใชในการขุนโค (น้ําหนักสด)
วัตถุดิบ
ขาวโพด
ขาวฟาง
มันเสน
รําออน
ปลายขาว
ใบกระถิน
ใบมันสําปะหลัง
กากถั่วเหลือง
ยูเรีย
กระดูกปน
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
กํามะถัน
เกลือ
โปรตีน, % วัตถุแหง
โภชนะยอยไดทั้งหมด
ที่มา : บัญญัติ (2549)

สูตร
1
60
20
20
7.5
2
1.5
0.2
1
18.4
77.0

2
55
20
25
6.5
2
1.5
0.2
1
18.0
16.1

3
50
20
30
5.5
2
1.5
0.2
1
17.5
75.2

4
45
45
20
18
2.5
0.5
0.2
1
17.2
78.1

5
30
50
20
2.5
0.5
0.2
1
16.3
72.6

6
25
55
25
2.5
0.5
0.2
1
17.3
75.7
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2. อาหารหยาบ
หญาเปนอาหารหลักที่สําคัญและมีราคาถูกสําหรับเลี้ยงโค ดังนั้นถาสามารถปลูกหญาที่มี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอ ก็จะทําใหธุรกิจการเลี้ยงโคประสบความสําเร็จไดมาก โดยเฉพาะผูที่
อยูในเขตชลประทานซึ่งมีน้ําใหใชตลอดทั้งป ถึงแมวาจะตองลงทุนปลูกหญา แตผลตอบแทนที่
ไดรับก็คุมคามาก เพราะสามารถควบคุมหญาที่ปลูกใหมีคุณภาพและปริมาณสม่ําเสมอได รวมทั้ง
ประหยัดเวลาที่จะตองไปหาหญาจากแหลงธรรมชาติที่อยูไกลออกไป
หญาบางชนิดปลูกครั้งเดียว ถาบํารุงรักษาอยางถูกตองจะสามารถใชประโยชนไดนานนับ
10 ป ในที่นี้เรียกวา “หญาชั่วคราว” นอกจากนั้นการที่จะเลือกชนิดหญามาปลูกยังขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงควาจะปลูกเพื่อตัดมาใหโคกิน หรือเพื่อปลอยโคลงแทะเล็มในแปลง ถาจะตัดมาใหโคกิน
ก็จะตองเลือกหญาที่ใหผลผลิตสูง และสามารถตัดหรือเกี่ยวไดงาย สวนหญาที่จะปลอยลงแทะเล็ม
ควรเปนหญาที่มีลําตนไมสูงนัก และทนตอการเหยียบย่ํา
หญาที่ควรปลูกเลี้ยงโคขุน คือ หญาขน หญารูซี่ และหญากินนี หากหญาเจริญเติบโตดี
เพราะมีน้ํารดตลอดป หญา 1.5 ไร สามารถเลี้ยงโคขุนได 6 ตัวอยางสบายๆ
วัคซีน (สามารถ, 2548 : 119-123)
โรคระบาดของโคในประเทศไทยมีอยู 5 โรคดวยกัน คือ โรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมเรยิก
เซฟติซีเมีย (คอบวม) โรคแอนแทรกซ (กาลี) โรคแบลคเลก (ไขขา) และโรครินเดอรเปสต แตโรคที่
ระบาดบอยในโคคือ โรคปากและเทาเปอย และโรคเฮโมเรยิกเซฟติซีเมีย สวนโรคอื่นไมคอยมี
ระบาดมากนัก ดังนั้นทางปศุสัตวอําเภอมักจะฉีดวัคซีนปองกันเพียง 2 โรคดังกลาวใหเทานั้น
ยกเวนในบางทองที่อาจจําเปนจะตองฉีดวัคซีนอื่นๆดวยถามีการระบาดเกิดขึ้น สําหรับคุณสมบัติ
และวิธีการใชวัคซีนแตละชนิดมีดังนี้
1. วัคซีนโรคปากและเทาเปอย เปนวัคซีนที่ผลิตขึ้นโดยศูนยผลิตวัคซีนโรคปากและเทา
เปอย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไดผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยขึ้นมา 4 ชนิด
ดวยกัน คือ ชนิดโอ ชนิดเอ ชนิดเอเชียวัน สําหรับโค-กระบือ และชนิดโอ สําหรับสุกร
วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโค-กระบือ เปนวัคซีนที่ผลิตดวยเชื้อไวรัสของแตละ
ชนิด (Type) ซึ่งไดทําการเพาะขยายพันธุดวยวิธีเพาะเนื้อเยื่อ ทําใหเขมขน บริสุทธิ์ และทําใหหมด
ฤทธิ์ดวยสาร B.E.I ที่ระดับอุณหภูมิและเวลาที่กําหนด โดยยังคงมีคุณสมบัติในการสรางภูมิคุมโรค
วัคซีนปากและเทาเปอยเปนชนิดเอเควียส (Aqueous vaccine) โดยใชอะลูมิเนียมเจลและซาโปนิน
เปนสวนประกอบในการผลิต มี 3 ชนิด (Type) คือ โอ เอ และเอเชียวัน สามารถผลิตไดทั้งแบบชนิด
เดียว (Monovalent) ชนิดคู (Bivalent) และชนิดรวม 3 ชนิด (Trivalent) โดยวัคซีนจะบรรจุในขวด
พลาสติก
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วิธีการใช เนื่องจากโรคปากและเทาเปอยที่ระบาดอยูในประเทศไทยมีอยู 3 ชนิดดวยกัน
โดยชนิดโอระบาดมากที่สุด ดังนั้นโรคปากและเทาเปอยแตละชนิดจะตองใชวัคซีนแตละชนิด
โดยเฉพาะ แตถาตองการใหปองกันโรคปากและเทาเปอยทั้ง 3 ชนิด ก็จําเปนจะตองฉีดวัคซีนทั้ง 3
ชนิดเชนกัน ใชฉีดใหโคครั้งละ 2 ซีซี โดยฉีดเขาใตผิวหนัง วัคซีนจะมีผลคุมกันโรคได 6 เดือน
โคที่มีอายุมากกวา 6 เดือน และไมเคยไดรับการฉีดวัคซีนมากอน ควรทําการฉีดวัคซีนโรค
ปากและเทาเปอย 2 ครั้ง โดยทําการฉีดซ้ําครั้งที่สองในระยะ 3 เดือนหลังจากฉีดครั้งแรก และ
หลังจากนั้นใหทําการฉีดซ้ําทุกๆ 6 เดือน สําหรับโคที่มีอายุนอยกวา 5 เดือน ควรทําการฉีด 3 ครั้ง
โดยทําการฉีดครั้งที่สองในระยะ 3 เดือนหลังจากฉีดครั้งแรก และฉีดครั้งที่สามในระยะ 3 เดือน
หลังจากฉีดครั้งที่สอง หลังจากนั้นใหทําการฉีดซ้ําทุกๆ 6 เดือน
2. วัคซีนเฮโมเรยิกเซฟติซีเมีย (คอบวม) เปนวัคซีนแบคทีเรียที่ใชปองกันโรคเฮโมเรยิก
เซฟติซีเมียในโค กระบือและโรค Pasteurellosis ในแพะและแกะ โดยวัคซีนนี้ผลิตจากเชื้อ
Pasteurella multocida type 6 : B สเตรนทองถิ่น ฆาเชื้อดวยฟอรมาลินและใช Aluminum hydroxide
gel เปน Adjuvant บรรจุขวดละ 90 ซีซี
วิธีการใช เขยาขวดกอนใช ทําความสะอาดจุกยางและคอขวดดวยสําลีชุบแอลกอฮอล แลว
ดูดวัคซีนดวยเข็มและกระบอกฉีดยาที่ไดนึ่งหรือตมฆาเชื้อแลว โดยวัคซีนนี้ใชฉีดใหกับโคหลังหยา
นมแลว และควรฉีดกอนตนฤดูฝน เพราะโรคนี้มักจะระบาดในฤดูฝน นอกจากนี้ควรฉีดวัคซีนนี้
กอนการเคลื่อนยายสัตวทางไกลประมาณ 2 สัปดาห การฉีดใหฉีดเขาใตผิวหนังโคตัวละ 3 ซีซี ซึ่ง
สัตวจะมีความคุมโรคไดเมื่อฉีดไปแลวประมาณ 15 วัน และจะมีความคุมโรคอยูไดนาน 4-6 เดือน
ขึ้นอยูกับสภาพเฉพาะตัวและอายุสัตว
3. วัคซีนแอนแทรกซ (โรคกาลี) ลักษณะของวัคซีนแอนแทรกซเปนวัคซีนแบคทีเรียเชื้อ
เป น ใช ป อ งกั น โรคแอนแทรกซ ใ นโค กระบื อ แพะ แกะ และช า ง ซึ่ ง ผลิ ต จากสปอร ข องเชื้ อ
Bacillus anthracis สเตรน 34 F 2 ขนาดบรรจุขวดละ 20 ซีซี ควรเก็บรักษาไวในที่มืดและเย็นหรือ
ตูเย็น และหามเก็บในชองแชแข็ง
วิธีการใช วัคซีนนี้ใชฉีดสัตวอายุตั้งแตหยานมขึ้นไป และควรฉีดซ้ําทุกป สวนในเขตที่เคย
มีการระบาดของโรคนี้ควรฉีดซ้ําทุก 6 เดือน และไมควรฉีดใหสัตวที่กําลังตั้งทอง เพราะอาจจะทํา
ใหแทงได โดยกอนนําวัคซีนมาใชใหเขยาขวดอยางแรง และนานไมนอยกวา 30 วินาที เพราะวัคซีน
ที่ตั้งทิ้งไวนาน สปอรจะตกและเกาะที่กนขวด ทําการฉีดใหโคตัวละ 1 ซีซี โดยวิธีฉีดเขาใตผิวหนัง
หลังจากฉีดแลวควรนําเข็มและกระบอกฉีดยาไปตมน้ําเดือดอีกครั้งหนึ่ง สวนขวดบรรจุวัคซีนให
เผาหรือเปดจุกออกแลวตมฆาเชื้อ เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อวัคซีน
สัตวที่ฉีดวัคซีนจะมีความคุมโรคหลังจากฉีดไปแลวประมาณ 2-3 สัปดาห และจะมีความ
คุมโรคอยูไดนาน 1 ป อยางไรก็ตามหลังจากฉีดวัคซีนแลวอาจจะมีอาการบวมเล็กนอยตรงบริเวณที่
ฉีด และสัตวจะมีไขเล็กนอยประมาณ 2-3 วัน
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4. วัคซีนบรูเซลโลซีส (แทงติดตอ) ลักษณะของวัคซีนบรูเซลโลซีสเปนวัคซีนแบคทีเรีย
เชื้อเปน ใชปองกันการแทงลูกอันเนื่องมาจากโรคบรูเซลโลซีสในโค ผลิตจากเชื้อ Brucella abortus
สเตรน 19 บรรจุและทําแข็งภายใตสุญญากาศ ขนาดบรรจุสําหรับใชกับลูกโค 5 ตัว พรอมน้ํายา
ละลาย 10 ซีซี
วิธีการใช ละลายวัคซีนดวยน้ํายาละลายที่แนบมาพรอมกับวัคซีนแลวเขยาขวดเบาๆนาน 2-5
นาที ดูดวัคซีนดวยเข็มและกระบอกฉีด แลวฉีดเขาใตผิวหนังโคตัวละ 2 ซีซี วัคซีนนี้ใชสําหรับฉีด
ใหกับลูกโคเพศเมียที่มีอายุระหวาง 3-8 เดือน ซึ่งสามารถใชไดกับลูกทั้งที่เกิดจากแมโคที่เปนโรค
และไมเปนโรค เมื่อฉีดวัคซีนนี้ใหกับลูกโคเพียงครั้งเดียวจะสามารถใหความคุมโรคอยูไดนาน 7 ป
และไมควรฉีดวัคซีนบรูเซลโลซีสทุกชนิดซ้ําอีก นอกจากนี้เพื่อประโยชนในการตรวจสอบโรคบรู
เซลโลซีสในโอกาสตอไป เมื่อฉีดวัคซีนใหลูกโคแลวควรเจาะรูที่หูขางขวาจํานวน 2 รู เพื่อใหทราบวา
โคตัวนี้ไดทําการฉีดวัคซีนบรูเซลโลซีสแลว
สําหรับขอควรระวัง คือ วัคซีนนี้เปนวัคซีนเชื้อเปนที่สามารถติดตอถึงคนได เพราะฉะนั้น
วัคซีนที่เหลือใช ขวดบรรจุและสิ่งของที่จะทิ้งใหเผาไฟใหหมด และไมฉีดวัคซีนใหกับลูกโคภายใน
21 วันกอนนําไปฆาเพื่อบริโภค
ยารักษาโรค
แมวาตามกฎหมายจะกําหนดใหการดูแลรักษาสุขภาพสัตวเปนหนาที่ของสัตวแพทยก็ตาม
ผูเลี้ยงโคเนื้อก็ควรจะมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชยาและเวชภัณฑสําหรับโคเนื้อไวบาง เผื่อเกิด
ความจําเปนเมื่อสัตวปวยขึ้นมาไมสามารถตามสัตวแพทยมารักษาไดทันทวงที จะไดทําการปฐม
พยาบาลเบื้องตนได (ปฐพีชล, 2548 : 336-339)
ซึ่งยาและเวชภัณฑสําหรับโคเนื้อที่แนะนําใหผูเลี้ยงควรมีไวประจําฟารม ไดแก
1. ยาปฏิชีวนะ เชน เพนนิซิลิน สเตรปโตมัยซิน ออกซี่เตตราไซคลิน กานามัยซิน
2. ยาซัลฟา เชน ซัลฟาไทอาโซล ซัลฟาไดโทเมทโทซีน
3. ยาถายพยาธิ เชน บิปเปอราซิน โทอะเบนไซล ไทรแดกซ
4. ยาถายพยาธิภายนอก เชน เซฟวิน เนกูวอน อาซุนโทรล
5. ยากระตุนบํารุงประสาท ไดแก แอมเฟตามิน
6. ยาแกอักเสบ ไดแก คอติโซนอาซิเตท
7. ยาแกการแพ ไดแก อดรินารีน
8. ยาระงับประสาท ไดแก คลอราลไฮเดรท
9. ยาแกพิษฆาแมลง ไดแก อาโทรปนซัลเฟต
10. ยาแกพิษยูเรีย ไดแก กรดน้ําสม
11. ยาระบาย เชน คาบาคอล ดีเกลือ
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12. ยาลดไข เชน แอสไพริน
13. ยาแกทองขึ้น เชน กรดซาลิไซลิน น้ํามันสน
สําหรับการใชยาและเวชภัณฑรักษาพยาบาลโคนั้น ก็มีหลักการโดยทั่วไปที่พึงปฏิบัติตาม
ใหถูกตองดังนี้
1. เลือกใชยาชนิดที่สัตวแพทยหรือผูรูแนะนําใหใช
2. ควรอานฉลากคําแนะนํายาของบริษัทผูผลิตใหละเอียดกอน นับตั้งแตสรรพคุณ ขอระวัง
วิธีการแกไข การแพยา เดือน ปที่ผลิต และเดือนปที่หมดอายุ ฯลฯ
3. ใชยาใหถูกตองตามวิธีการที่ฉลากกําหนด เชน ยากิน ยาฉีดกลามเนื้อ ยาฉีดใตผิวหนัง
4. พยายามรักษาความสะอาดใหดีที่สุดในทุกขั้นตอนระหวางการใชยาและอุปกรณที่
เกี่ยวของ
5. ถาไมมคี วามรูเกี่ยวกับวิธีการใชยาพอ ไมควรใหยาหลายชนิดในเวลาเดียวกัน เพราะยา
บางอยางอาจทําปฏิกิริยากัน ซึ่งจะทําใหคุณภาพของยาเสื่อมลงหรือทําใหเกิดอันตรายได
6. ยาหรือวัคซีนบางชนิด ควรฉีดชนิดละบริเวณ หรือตําแหนงเพื่อปองกันการทําปฏิกิริยา
ตอกันของยา (อานคําแนะนําจากฉลากของยาแตละชนิด)
7. กอนจะฉีดยาควรทําการไลฟองอากาศที่มีอยูในกระบอกฉีดยาออกใหหมด
8. ทําการคํานวณการใชยาใหถูกตอง เพราะการใหยาผิดวิธีจะเกิดผลเสีย โคอาจเปนอันตราย
ถึงตายได
9. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการใหยา วัคซีนของโคแตละตัวไวทุกครั้ง
วิธีการใหยาและเวชภัณฑรักษาพยาบาลโค มีวิธีการที่สําคัญคือ
1. การใหยาทางปาก
วิธีการนี้นิยมใชกับการใหยาลดไข และยาถายพยาธิ โดยบังคับใหโคยืนนิ่ง แหงนหนาขึ้น
เล็กนอย ดึงลิ้นออกมาดานขาง แตอยาใหแรงและแนนนัก เพราะโคจะกลืนยาไมได ในยาชนิดเม็ด
ใหวางยาลงบนโคนลิ้น (ใหลึกที่สุด) แลวหุบปากใหโคกลืนยา สวนในยาน้ํา ใหบรรจุยาลงใน
กระบอกไมไผที่ตัดปากเฉียง ไมควรใชขวด เพราะโคอาจกัดแตกทําใหบาดปากโคได สอดปลาย
กระบอกไมไผเขาไปในปากโค แลวคอยๆเทยากรอกลงไปจนกระทั่งยาหมด
2. การใหยาโดยการฉีด
2.1 การฉีดเขาใตผิวหนัง เปนการฉีดยาบํารุงหรือวัคซีนใหแกโค ตําแหนงที่นิยมฉีดให
ก็คือ บริเวณแผงคอ โดยใชเข็มฉีดยาเบอร 18 ยาว 1 นิ้ว แทงฉีดยา (เข็มตองคมและสะอาด) วิธีการฉีด
ก็โดยใชมือดึงผิวหนังบริเวณแผงคอขึ้น แลวใชเฉพาะเข็มแทงเขาไปกอนขยับปลายเข็มใหปลายเข็ม
อยูใตผิวหนัง จากนั้นก็ทําการเดินยาหมดกระบอก แลวใชกอนสําลีหรือปลายนิ้วกดตรงจุดที่แทงเข็ม
กอนจึงคอยดึงเข็มออก และเพื่อใหยากระจายไดดีและเร็วขึ้น ควรใชมือคลึงบริเวณที่ฉีดยาดวย
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2.2 การฉีดเขากลามเนื้อ ซึ่งจะเปนการฉีดยาปฏิชีวนะ และฮอรโมนบางชนิด ตําแหนง
ที่นิยมฉีดก็คือ กลามเนื้อบริเวณแผงคอ และกลามเนื้อโคนขาหลัง โดยจะใชเข็มเบอร 18 ขนาด 1
นิ้วครึ่ง แทงฉีดยา โดยกอนจะทําการฉีดยาใหใชมือตบลงบริเวณที่จะฉีดสัก 2-3 ครั้ง เพื่อหลอกโค
เมื่อโคตายใจก็ใหปกเฉพาะเข็มลงบนกลามเนื้อนั้นอยางรวดเร็ว เมื่อปกเข็มลงไปแลวจึงคอยสวม
กระบอกฉีดยาแลวดูดขึ้นเล็กนอยดูวาแทงถูกเสนเลือดหรือไม หากถูกเสนเลือดจะมีเลือดไหลเขาไป
ในกระบอกฉีดยา ถาแทงถูกเสนเลือดใหแทงเข็มฉีดยาในตําแหนงใหมแลวจึงทําการเดินยา เมื่อยา
หมดก็ถอนเข็มออกในลักษณะเชนเดิม
การกําจัดมูลภายในฟารม
กรมควบคุมมลพิษ (2548) อธิบายถึงเกณฑปฏิบัติสําหรับลานตากมูลและเกณฑปฏิบัติ
สําหรับบริเวณที่นํามูลไปใชประโยชน ไวดังนี้
ลานตากมูล
- พื้นของลานตากควรมีสภาพการระบายน้ําที่ดี โดยใชวัสดุรองพื้น เชน ทราย
ขี้เลื่อย หรือตากบนพื้นซีเมนตลาดชัน ที่มีการกั้นขอบโดยรอบ เพื่อปองกันการไหลนองของน้ําเสีย
จากมูล
- ตองเกลี่ยมูลที่ตากใหมีความหนาสม่ําเสมอ โดยไมควรหนาเกิน 5 เซนติเมตร
เพื่อใหมูลแหงเร็ว
- ควรใชผาพลาสติกคลุมลานตากมูลในชวงฝนตกและในเวลากลางคืน เพื่อ
ปองกันไมใหมูลถูกฝนหรือน้ําคาง
- ควรใชแผนสังกะสีปดคลุมลานตากเพื่อลดการกระจายของกลิ่นในชวง 2 วัน
แรก ซึ่งมูลจะมีกลิ่นเหม็นรุนแรงที่สุด
- มูลที่ตากแหงแลวควรรีบเก็บใสถุงหรือนําไปกองไวในโรงเรือนที่มีหลังคา
บริเวณที่นํามูลไปใชประโยชน
- การนํามูลสดไปใชประโยชน ควรทําทันที ไมควรกองทิ้งไวเปนเวลานาน
เพราะจะทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
- การหมักปุยจากมูล ไมควรพลิกกลับกองปุยในชวงเชามืดและหัวค่ํา เพราะ
เปนชวงเวลาที่ทําใหกลิ่นเหม็นฟุงกระจาย
- การนํ ามู ลไปใชเ ปน ปุ ย ควรใช มูล ที่ ต ากแห งแล ว และไม ควรนํ า ไปใช ใ น
บริเวณที่เปนแหลงชุมชนอาศัย
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา
วิราชินี (2542) ใหความหมายของระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาวา เปนระบบที่
ผูกพันกันโดยสัญญาระหวางเกษตรกร และผูดําเนิ นธุรกิจ ซึ่งสวนใหญจะเป นบริษัท หางราน
เอกชน หรือกลุมธุรกิจตางๆ ในการตกลงทําธุรกิจซื้อขายผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนําไปเปนวัตถุดบิ
ในการผลิตสินคาแปรรูปตอไป ระบบการผลิตแบบมีพันธะสัญญาเปนระบบที่มีเงื่อนไขกฎเกณฑ
กําหนดในเรื่องวิถีการผลิตที่แนนอน ทั้งในดานระยะเวลาในการปลูก จํานวนในการผลิตที่ผูขายรับ
ซื้อ ราคาของผลผลิ ตที่ ผู ข ายตกลงซื้ อ กั บ เกษตรกร นอกจากนี้ ร ะบบยั ง เป น ระบบที่ ต อ งได รั บ
คําแนะนําทางเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และเปนระบบที่ผูกขาดในการปฏิเสธที่จะซื้อ
ผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน
ปุณณรัตน (2547) ใหความหมายของการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (Contract Farming) วา
หมายถึง รูปแบบของการสงเสริมการเกษตรอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยความยินยอม รวมตัว และ
รวมมือกันระหวางบริษัทและเกษตรกร ซึ่งมีการทําสัญญาอยางเปนลายลักษณอักษร โดยระบุ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต ปริมาณ คุณภาพ การจัดการ และการตลาดไวลวงหนากอนที่จะดําเนินการ
ผลิต โดยมีเปาหมายใหสอดคลองกันระหวางการผลิต และการตลาด อันเปนประโยชนตอทั้งสองฝาย
กลาวโดยหลักการบริษัทจะเปนผูเสนอใหเกิดความสัมพันธนี้ และเกษตรกรเปนผูสนองเมื่อได
พิจารณาเงื่อนไขแลวดวยความพึงพอใจ
พรศั กดิ์ (2548) กลาวว า การเกษตรแบบมีพันธะสั ญญาเปน วิธีการรว มมื อกั นระหว าง
ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรในลักษณะการรวมตัวกันในแนวดิ่ง (Vertical integration) เพื่อใหเกิด
ความสอดคล อ งกั น ในด า นการผลิ ต และการตลาด โดยมี ก ารทํ า สั ญ ญาหรื อ ข อ ตกลงระหว า ง
ภาคเอกชนกับภาคเกษตรกร อาจเปนการตกลงกันดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร โดยมีการระบุ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดไวลวงหนากอนที่จะมีการทําการผลิตเสมอ
4. แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงโคขุน
ตนทุน หมายถึง คาตอบแทนปจจัยการผลิตตางๆ ที่ใชในกระบวนการผลิตของหนวยผลิต
รายรับ หมายถึง รายไดจากการขายผลผลิต และกําไร หมายถึง สวนที่ผูประกอบการไดรับกําไร
สุทธิ หาไดจาก กําไร = รายรับ – ตนทุน (utcc2.utcc.ac.th/www/schoolof/economic/econsweb/
upload/EC911.3.ppt)
กองบรรณาธิการโคบาลแมกกาซีน (2550) รายงานวา คุณวิมล บุปผา เกษตรกรจังหวัดระยอง
ขุนโคโดยใชระยะเวลานาน 4 เดือน มีตนทุนคาพัน ธุโคประมาณ 13,000 – 15,000 บาทตอตัว
คาอาหารหยาบและอาหารขนประมาณ 45 – 48 บาทตอตัวตอวัน น้ําหนักสุดทายของโคประมาณ
400 กวากิโลกรัม ขายไดกําไรตัวละประมาณ 2,000 บาท ทั้งนี้กําไรที่ไดขึ้นอยูกับตนทุนคาอาหาร
หยาบและคาน้ํามันดวย ซึ่งถาสามารถลดคาอาหารหยาบและคาน้ํามันได กําไรที่ไดก็จะสูงขึ้น
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จําลอง (2540) รายงานว าตนทุนการผลิตโคขุนตอตัวต อรุนเฉลี่ย ตัวละ 11,000 บาท มี
รายรับตอตัวตอรุนเฉลี่ยตัวละ 13,000 บาท ดังนั้นจะมีกําไรตอตัวตอรุนเฉลี่ยตัวละ 2,000 บาท โดย
ตนทุนการผลิตและรายรับนี้จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับชนิดของสายพันธุดวย
5. มุมมองดานเศรษฐศาสตรตอการผลิตโคขุน
จําลอง (2540) กลาวถึงการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางทางการผลิต และการตลาดของการ
เลี้ยงโคขุนมีทฤษฎีที่เกี่ยวของและพอจะกลาวถึงได ดังนี้
1. ทฤษฎีการผลิต
เปนทฤษฎีซึ่งสามารถนํามาใชเปนหลักในการอธิบายทั้งดานประสิทธิภาพและดาน
เทคนิ ค ขบวนการผลิตของหน วยผลิ ตใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด การวัดประสิทธิภาพในเชิง
เศรษฐกิจจะเปนการวัดในรูปของตนทุน หรือความแตกตางระหวางรายรับรวมทั้งหมดจากการขาย
ผลผลิตและตนทุนรวมทั้งหมด โดยสามารถจะแยกเปนแนวทางในการวิเคราะหที่จะกอใหเกิด
ศักยภาพในการตัดสินใจประกอบการไดอยางมีเหตุผล อันไดแก
- ชนิดของสินคา จํานวนหนวยผลิต และขบวนการผลิต
- ประเภท ความตองการของผูบริโภค ราคายุติธรรมที่ผูบริโภคพึงพอใจและ
ผูผลิตมีจุดคุมทุนที่ดี
- จํานวนปจจัยที่จะใชในการผลิตมากนอยอยางไร จากปจจัยที่หาไดงาย หรือ
ตองซื้อจากตลาดเพื่อการผลิต
- เปลี่ยนแปลง หรือแปรสภาพปจจัยที่ซื้อมานั้น ตามหลักเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับการผลิตนั้น เพื่อสนองความตองการของผูบริโภคใหไดอรรถประโยชนสูงสุดอยางไร
2. ตนทุนการผลิต
ตนทุนการผลิตในทางเศรษฐกิจ จําแนกออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก
2.1 ตนทุนทางตรง ไดแก ตนทุนที่ตองจายเปนเงินสดหรือเปนตนทุนชัดแจง เชน
คาจางแรงงาน คาซอมแซมเครื่องจักร คาวัตถุดิบ คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน ตนทุนทางตรงเหลานี้
เขามารวมกันแลวยังไมถือวาเปนตนทุนการผลิตทั้งหมด ในตนทุนทางตรงนี้ยังแบงเปนตนทุนสวน
ปลีกยอยไดอีก 2 ประเภท คือ
- ตนทุนคงที่ เปนตนทุนที่ใชในการดําเนินงานผลิตสินคาใดสินคาหนึ่งกอนที่
จะทําการผลิตและเปนตนทุนที่ตองจายเปนเงินสด เพื่อใหเกิดกระบวนการผลิตขึ้นมาในสินคานั้นๆ
เชน คาเชาดิน คาเชาโรงเรือน คาเชาอุปกรณ
- ตนทุนแปรผัน เปนตนทุนที่เกิดขึ้นที่อยูในระหวางขบวนการผลิตในการผลิต
สินคาใดๆก็ตาม ตนทุนนี้จะมีมากหรือนอยอยูที่ความตองการจะผลิตสินคาวามีปริมาณมากนอย
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เพียงใด และจะใชปจจัยมากนอยอยางไรเขาไปในการผลิต เชน คาน้ํา คาไฟ คาน้ํามันหลอลื่น คา
ซอมแซมโรงเรือน เปนตน
2.2 ตนทุนทางออม เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตซึ่งไมไดจายเปน
เงิ น สด เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค า ใดๆให เ กิ ด ผลผลิ ต ขึ้ น มาและนํ า เข า สู ต ลาดได เช น ค า ใช จ า ยในการ
บริหารงานในการผลิตและคาใชจายในการจําหนายผลผลิต ตนทุนทางออมนี้เปนตนทุนแอบแฝงอยู
เชน คาแรงงานตนเอง หรือการใชที่อยูอาศัยเปนสถานประกอบการในธุรกิจ
6. งานวิจัยและงานเขียนอื่นๆที่เกี่ยวของ
ความหมายของระบบเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน
สาคร (2543) อธิบายวา ระบบเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน หมายถึง ระบบการผลิตพืชเมล็ด
พันธุที่มีการจัดการรวมกันระหวางเจาของโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรฝายหนึ่งกับผูผลิต
ไดแก เกษตรกรที่มีปจจัยการผลิตบางประเภทอยูในครอบครอง เชน ที่ดิน แรงงาน และทุนอีกฝาย
หนึ่ง โดยทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญาระหวางกันไวลวงหนาถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่
เกษตรกรจะปอนให สวนผูประกอบการจะใหการประกันราคาผลผลิต พรอมทั้งใหการสนับสนุนทุน
พันธุพืช และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยที่ผูประกอบการเหลานั้นไมจําเปนตองเปนเจาของหนวยการ
ผลิตเสียเอง ขณะเดียวกันเกษตรกรผูเขารวมโครงการยังคงเปนอิสระในการเปนเจาของหนวยการ
ผลิตของตนอยู
ระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน (Contract farming) หมายถึง การจัดการทางความสัมพันธ
ระหวางเกษตรกรผูผลิตกับผูรับซื้อผลผลิตแบบแนวดิ่ง โดยที่ผูซื้อสามารถกําหนดความแนนอนของ
วัตถุดิบซึ่งเปนผลผลิตเกษตรที่ตนจะรับซื้อ โดยที่ตัวเองไมตองเปนเจาของหนวยการผลิตทางการเกษตร
นั้นเสียเอง เกษตรกรที่เขารวมในโครงการยังเปนอิสระโดยเปนเจาของหนวยการผลิตของตนอยู แตมีการ
ทําสัญญากับผูรับซื้อ (สวนใหญมักจะเปนโรงงานแปรรูปสินคาเกษตร) ลวงหนาถึงปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตทางการเกษตรที่ตนจะผลิตปอนให (http://library.hsri.or.th/abs/res/hs0895t.doc)
ปจจัยที่มีผลตอเกรดคุณภาพของเนื้อโค
สัญชัย (2547) อธิบายวา ปจจัยที่มีผลตอเกรดคุณภาพของเนื้อโคที่สําคัญ คือ
1. อายุ (Maturity)
อายุเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับคุณภาพดานการบริโภคเปนอยางมาก เพราะสัตวที่มีอายุ
มาก คุณภาพของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะเหนียวกวาสัตวที่มีอายุนอย รวมทั้ง Intermolecular Crosslink
ตามมาตรฐานของ USDA ไดกําหนดเนื้อโคเกรดชั้นเยี่ยม (Prime) ตองไดจากโคที่มีอายุไมเกิน 42
เดือน หรือเนื้อโคเกรดชั้นดี (Good) ตองไดจากโคอายุไมเกิน 48 เดือน เปนตน การทํานายอายุจาก
ซากสัตวสามารถกระทําได ซึ่งตองอาศัยประสบการณและการสังเกตที่ดีเพื่อประกอบการพิจารณา

26
2. ไขมันแทรก (Marbling)
เปนไขมันที่แทรกในมัดกลามเนื้อ (Intra-muscular fat) จะพบในโคที่ไดรับอาหารพลังงานสูง
ซึ่งจะนําพลังงานที่เหลือไปสะสมในรูปของไขมันภายในมัดกลามเนื้อ มีลักษณะเปนเสนเล็กๆ
ขนาดไสดินสอ บางเสนสั้น บางเสนยาว กระจายทั่วมัดกลามเนื้อ มีสีขาวครีม ซึ่งตางจากพังผืดที่มีสี
ขาวฟา พิจารณาไขมันแทรกจากพื้นที่หนาตัดเนื้อสันบริเวณระหวางซี่โครงที่ 12 และ 13 ไขมันแทรก
มีอยู 9 ระดับดวยกัน เรียงจากปริมาณไขมันแทรกมากที่สุด ไประดับที่มีไขมันแทรกนอยที่สุดดังนี้
1-very abundant, 2-abundant, 3-moderately abundant, 4-slightly abundant, 5-moderate, 6-modest,
7-small, 8-slight และ 9-trace
3. ขนาดเสนใยกลามเนื้อ (Texture)
เนื้อโคที่ดีใหคุณภาพสูงควรมีขนาดของเสนใยกลามเนื้อที่เล็กละเอียด เพราะมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความนุมของเนื้อ แตในทางตรงกันขาม เนื้อโคที่มีขนาดของเสนใยกลามเนื้อใหญและ
หยาบจะมีความเหนียวมาก
4. ความแนนของเนื้อแดงและไขมัน (Firmness of Lean and Fat)
เนื้อโคที่ดีตองมีเนื้อแนน ไมออนนุมจนเยิ้ม เพราะจะเปนลักษณะไมพึงประสงคของผูบ ริโภค
เชนเดียวกับไขมันที่ตองแนน ไมเยิ้ม
5. สีของเนื้อแดงและไขมัน (Color of Lean Fat)
เนื้อโคที่ดีควรมีสีแดงสด (Bright Cherry Red) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงโคที่มีอายุนอย เพราะโคที่มี
อายุมากสีจะคล้ําไมนารับประทาน เพราะมีการสะสมเม็ดสี (Myoglobin) มาก สวนไขมันที่เปนที่
พอใจของผูบริโภคตองมีสีขาว แตไขมันสีเหลืองก็ไมไดเปนที่รังเกียจของผูบริโภค เพราะสีเหลือง
เกิดจากการสะสมของเม็ดสี Carotenoid ซึ่งเม็ดสีเหลานี้ไดมาจากหญาที่มีสีเขียว ชุมและอวบน้ํา ทําให
ผลิตไขมันที่ออนและเยิ้มมากกวาการผลิตจากเมล็ดธัญพืช ฉะนั้นสีเหลืองของไขมันจึงเกี่ยวของกับ
คุณภาพของไขมันที่ออนนุมและเยิ้ม
6. รูปราง (Conformation)
รูปรางของซากที่ดีตองมีการพัฒนากลามเนื้อในสวนตางๆของซากสูง เชน ในสวนของ
สะโพกสันหลัง และไหล เพราะเมื่อซากใหเนื้อมากจะมีผลใหไขมันและกระดูกต่ํา สะโพกที่ดีควร
เต็ม อูม สวนหลังตองเต็ม อูม และไหลตองกวาง หนา เปนตน
7. ชั้น (Class)
ชั้น หมายถึง ประเภทของสัตวในการจําแนกชั้นซากสัตวหรือเกรดซากเนื้อสัตว จําเปนตอง
จัดเกรดซากใหอยูในประเภทเดียวกัน เชน เนื้อโค (Beef) หรือเนื้อลูกโค (Veal) และยังรวมถึงสภาวะ
ทางเพศของสัตวอีกดวย เชน โครุนตอน (Steer) โคสาว (Heifer) โคหนุมไมตอน (Bullock) โคพอพันธุ
(Bull) และโคนาง (Cow) เปนตน ซึ่งตามมาตรฐาน USDA (United States Department of Agriculture)
โคพอพันธุไมไดนํามาจัดเกรดซาก การดูซากเพื่อจําแนกเพศ สังเกตไดดังนี้
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Steer ซากจะมีไขมันหยาบในสวนของสะดือ ชองเชิงกรานมีขนาดเล็ก กระดูกเชิงกรานจะ
โคงมาก มี Pizzle eye ขนาดเล็ก และกลามเนื้อตนคอใหญ
Heifer ซากจะมีไขมันละเอียดในสวนของเตานม ชองเชิงกรานใหญ กระดูกเชิงกราน
คอนขางตรง กลามเนื้อตนคอเล็ก ไมมี Pizzle eye
Cow ซากจะมีชองเชิงกรานใหญกวา Heifer เพราะผานการมีลูกแลว กระดูกเชิงการตรงมาก
ขึ้น เตานมมีรองรอยของเนื้อเยื่อที่ยังหลงเหลืออยู กระดูกแข็งและขาว กระดูก Button แข็งมากขึ้น
กลามเนื้อตนคอลีบ ไมมี Pizzle eye
Bullock และ Bull ซากคอนขางจะเหมือนกัน ยกเวนที่กลามเนื้อตนคอของ Bull จะมีขนาด
ใหญและหนากวา Bullock
สกล (2522) วิเคราะหถึงอิทธิพล พันธุ อายุ เพศ และการทดแทนที่มีผลกระทบตอลักษณะ
ซากและสวนประกอบของซาก รวมทั้งแนวทางการตลาดโคขุนวา ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ผูประกอบการ
จะตองคํานึงถึง คือระบบการจั ดหาพันธุ การจัดการที่ดี มีวัตถุ ดิบดานอาหารสัตวใหครบ ที่จ ะ
กอใหเกิดระบบงานที่นําไปสูการพัฒนาตลาดโคขุนไดเร็ว ทําใหอัตราผลตอบแทนคุมคากวาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือวัตถุดิบผิดประเภท
ประสิทธิ์ (2530) วิเคราะหถึงขบวนการผลิตของการเลี้ยงโคขุนที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดผูบริโภคในปจจุบัน ไดแก การคัดเลือกพันธุ พื้นที่ดําเนินการ และวัตถุดิบอาหารสัตว
เปนปจจัยหลัก โดยเนนถึงโครงราง ซากที่ผลิตไดจะมีโครงรางอยางไร เปอรเซ็นตของไขมันแทรก
มีอยูมากนอยเพียงไร
งานวิจัยเกี่ยวกับปญหาการทําการเกษตรแบบพันธะสัญญา
บุศราและคณะ (2549) กลาววา การทําเกษตรแบบพันธะสัญญานั้น เทคโนโลยีการผลิต
วัสดุการผลิต และเวชภัณฑ ถูกกําหนดโดยบริษัท โดยเฉพาะเกษตรพันธะสัญญาดานปศุสัตวและ
ประมง เกษตรกรสามารถเพิ่มทักษะและประสบการณ อันเกิดจากการปฏิบัติจริงแตโอกาสจะพัฒนา
และปรับใชวิธีใหมๆดวยตนเองยังจํากัด เนื่องจากพันธุสัตวตางๆถูกกําหนดโดยผูประกอบการ
นอกจากนี้เวชภัณฑและอาหารสัตวปก สุกร และประมง ถูกกําหนดโดยผูประกอบการ ทําใหไมเปด
โอกาสใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเกษตรกรเอง และปจจัยการผลิตขึ้นกับบริษัทแมวาจะเปนใน
รูปสินเชื่อก็ตาม นอกจากนี้ เจาหนาที่องคกรของรัฐยังไมสามารถที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลที่
ชวยสนับสนุนดานการตัดสินใจกับเกษตรกรดานการผลิต
พฤกษ (2549) กลาววา การเลี้ยงไก สุกร และประมง ปจจุบันไดกลายเปนอุตสาหกรรมที่มี
ระบบผูกขาดโดยบริษัทเอกชน ตั้งแตพันธุ เวชภัณฑ อาหาร และตลาด ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงใน
ระบบตกอยูภายใตสภาพถูกเอาเปรียบจาก “เกษตรพันธะสัญญา” รูปแบบตางๆ โดยภาพรวมแลว
ไมแตกตางกับผูรับจางขายแรงงานทางการเกษตร

